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ތު ފިހުރިސް

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓްޗެއަރޕާސަންގެ ބަޔާން

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ ބަޔާން
ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 
މުރާޖަޢާ

ރިސްކް ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓް

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު
ޮކމިޓީ ރިޯޕޓް

ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ގަވަރނަންސް ރިޯޕޓްތައް

މުސްތަގިއްލު ޮއޑިޓަރުންގެ 
ރިޯޕޓް

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން

މާލީ ބަޔާންތައް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ 
ފަރާތުން ދޭ  އިޤްރާރު

އިންވެސްޓަރުންގެ 
މަޢުލޫމާތު

އެޮޕއިންޓްމަންޓް، ޮނމިނޭޝަން އެންޑް 
ރެމިއުނަރޭޝަން ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓް





އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކުން 

ހިންގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ 

ބޭންކަކަށްވުމާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި 

ބަލައިގެންފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކުގެ މަތިން 

މަސައްކަތް ކުރާ މާލީ މުއައްސަސާއަކަށްވުމެވެ. 

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021
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ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ބީއެމްއެލް( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މާލީ އިދާރާއެވެ. 

ބީއެމްއެލް އަކީ ފުރިހަމަ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި 

ކޯޕަރޭޓްތަކަށް ދޭ މާލީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭންކެއްގެ އިތުރުން ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ އިސްލާމިކް 

ބޭންކިންގ ފޯރުކޮށްދޭ ބޭންކެއްވެސްމެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކާ، އޭޖެންޓްތަކާއި، ރިލޭޝަންޝިޕް 

މެނޭޖަރުން އަދި އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކުން ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ 

ބަދަލު ގެނުވައިދެއެވެ. މިފަޚުރުވެރި މަގާމާ ގުޅިގެން ބޭންކުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނޑުމެން ނުހަނު ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދެމެވެ.  ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބޭންކަކީ އެތައް ހާސް ފަރުދުންނަށާއި އާއިލާތަކާ އަދި  އަޅުގަ

ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭ ގައުމީ ތަރައްގީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައިވެރިއެކެވެ. 

ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، މުޖުތަމައުގެ ތަރައްގީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރުމާ އަދި  އަޅުގަ

ހިއްސާދާރުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނަފާ ހޯދައިދިނުމެވެ. 

ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކުން ހިންގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ  އަޅުގަ

އިސްކަމެއްދޭ ބޭންކަކަށްވުމާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ބަލައިގެންފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު 

އުސޫލުތަކުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރާ މާލީ މުއައްސަސާއަކަށްވުމެވެ. 
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ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

ގެ ގާބިލުކަން ފާރީ ވިޔަ

ހަރުދަނާ މާލީ ބިންގަލެއް

 ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް

 އައު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގައި
 އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި

ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ 27 ބިލިއަން ރުފިޔާ

300,000 ކަސްޓަމަރުން 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއޯއެސް އަދި މޮބައިލް 

ޕީއޯއެސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރެވުނު

އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ 39 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި ރީޓޭލް، ކޯޕަރޭޓް، 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ 

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނެޓް އަދި މޮބައިލް ބޭންކިންގ 

ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރެވުނު 

ނޑަށްވުރެ  ޤަވާއިދުގައި ލާޒިމުކުރާ މިންގަ

ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ތަން 

އިތުރު

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަރަމުން 

އަންނަ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ބޭންކެއް 

އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގުދު ފައިސާ އަދި ޗެކް ޑިޕޮސިޓް 

ކުރެވޭ މެޝިން ބެހެއްޓުނު 

ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކާއެކު 

އޮންލައިން ބޭންކިންގ އަދި އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް ފަރާތް
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ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

 ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި އަދާކުރާ އިސް ޯރލު

 ތަޖުރިބާކާރު ހީވާގި މުވައްޒަފުން

ރާއްޖޭގައި ބްރާންޗުތަކާ، އޭޖެންޓުން، އޭޓީއެމް އަދި 

ޕީއޯއެސް ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

އެންމެ ބޮޑު ވިއުގަ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ 

ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް 

ރާއްޖޭގައި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް 

ދޭ ހަމައެކަނި ފަރާތް 

ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް %99 ގައި، 

ތިންބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ 

އަތޮޅުތަކުގައި 

ރާއްޖޭގައި މާސްޓަރ ކާޑާއި ވިސާ ކާޑުގެ ޚިދުމަތް 

ދޭ ޕްރިންސިޕަލް މެމްބަރު 

ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ބޭންކިންގ 

ދާއިރާއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 

ފަރާތްތައް 
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ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

ޑި ޑުދަނ ލަނ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ 

ރާއްޖޭގައި އެންމެން ޚިޔާރުކުރާ 

ބޭންކަށްވުން. 

އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރު، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރިއެއްގެ 

ޮގތުގައި އަތްޯފރާފަށުގައި 

ފުރިހަމަ އަދި ޮމޅު ޚިދުމަތެއް 

ޯފރުޮކށްދެމުންދާނަން.  

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021
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ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

ސްޓްރެޓެޖިކް 
މިސްރާބު

ހީވާގި އަމަލީޮގތުން ބައިވެރިވާ އަދި 

މަސައްކަތްތެރި މުވައްޒަފުން 

މާލީ ހަރުދަނާކަން

ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާ

ހިންގުމުގެ ކުރިއެރުން
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ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި
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ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި
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ޔާން ގެ ބަ އަރޕާސަން ޗެ
އް ބެ މިޔާ މުން ރެޯކޑު ކާ އެރު ވި ކުރި އްޓެނި  ދެމެހެ

ލޮބުވެތި ހިއްސާދާރުންނަށް،

31 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު ބޭންކް 

އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މާލީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުގެ 

އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބޭންކުތަކެކޭ 

އެއްފަދައިން، ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް 

2021 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވަނީ މާލީގޮތުން 

ނުތަނަވަސްކަމާ ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އަނެއްކާވެސް މި އުނދަގޫ ދަތި 

ނޑުމެން މިވަނީ މިއީ ހަރުދަނާ  ހާލުގައިވެސް އަޅުގަ

ރަނގަޅު ބޭންކެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް މާލީގޮތުންނާއި 

ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާކަން ދަމަހައްޓަމުން، ޒިންމާދާރު 

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިކާރިސާގެ ވަގުތުގައިވެސް 

ބޭންކުން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދާއި އަމިއްލަ 

ނޑުމެންގެ  ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި އަޅުގަ

މި މުޖުތަމައަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ސާބިތުކަމާއެކު 

ނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ނިމިގެންދިޔަ  މެދުކެ

2021 ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން ބޭންކަށް 

ނޑު  އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާވި އަހަރުކަން އަޅުގަ

ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޓެކުހަށް 

ނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ 1.9 ބިލިއަން  ކެ

ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. މާލީ ގޮތުން ބޭންކް ހޯދި 

ރެކޯޑް އަދަދުގެ ނަތީޖާއާއެކު އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ 

ގޮތުގައި ހިއްސާ އަކަށް 13 ރުފިޔާ އަދި ފައިނަލް 

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 35 ރުފިޔާ 

ބެހުމަށް ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 

މި ރެކޯޑު ނަތީޖާ ހޯދުނީ ވަރަށްވެސް މުނާސަބު 

ވަގުތެއްގައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 

މަހުގައި ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. އަޅުގަ އަޅުގަ

އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މި ދުވަހާ 

ހަމައަށް ކޮންމެ މަހަކު ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު 

ބޮޑު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ބޭންކުން 

ނޑުމެން ވާނީ އިއުލާނު  ނިންމާފައިވާނެކަން އަޅުގަ

ކޮށްފައެވެ. މިއީ ކަސްޓަމަރުންނާއި، މުޖުތަމައަށާއި 

މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން އެ ފަރާތްތަކަށް 

އެހީތެރިވުމަށާއި އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ 

އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގޭ މުހިންމު ހަރަކާތްތަކެކެވެ. 

މީގެތެރެއިން ފުރަތަމަ 3 ހަރަކާތް މިހާރު ކުރިއަށް 

ދާއިރު ބާކީ ހުރި ހަރަކާތްތައްވެސް ނޮވެންބަރު މަހާ 

ހަމައަށް ކޮންމެ މަހަކު އިއުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 40 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީހަށް ނަޒަރު 

ނޑުމެންގެ ހިއްސާދާރުން  ހިންގާލާއިރު އަޅުގަ

ފަޚުރުވެރިވާނެ ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ގައުމީ ބޭންކުގެ 

ގޮތުގައި ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ.  

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މިސްރާބު ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ހަރުދަނާ 

ގަވަރނެންސްގެ ނިޒާމަކާއި އަދި ވަރުގަދައަށް 

ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމާއެކު، މިއަދުގެ މި ވާދަވެރި 

އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓުތައް 

ކުރެވޭފަދަ ހަރުދަނާ 

ބިންގަލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިހާރު ވަނީ އެޅި އަދި 

ބޭންކް ކުރިއަށް ގެންދާނެ 

ރަނގަޅު ތަސައްވުރެއްވެސް 

ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.
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ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރު، ޓެކްޮނޮލޖީ އަށް ކުރެވޭ އިތުރު 

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް 

އިތުރަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީ، ހާއްސަޮގތެއްގައި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ 

ޚިދުމަތްތަކާއެކު އިތުރު ފުރިހަމަ ޕްޮރޑަކްޓްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޚިދުމަތްތަކުން ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މާހައުލާއި ގުޅޭފަދަ ހަލުއި، ހަރުދަނާ ސްޓްރެޓެޖީތައް 

އެކުލަވާލަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ.  

އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ކުރެވޭފަދަ ހަރުދަނާ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަނީ އެޅި އަދި  ބިންގަލެއް އަޅުގަ

ބޭންކު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ރަނގަޅު ތަސައްވުރެއްވެސް 

ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު، 

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ކުރެވޭ އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާ، 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރަށް 

އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީ، ހާއްސަގޮތެއްގައި ޝަރީޢާ 

ހުއްދަކުރާ ޚިދުމަތްތަކާއެކު އިތުރު ފުރިހަަމަ 

ނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން އަޅުގަ

ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. "ބެޓަރ 

ބޭންކިންގ" ކެމްޕޭންގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން އިތުރަށް 

ތަމްރީން ކުރެވި ޒިންމާދާރު ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

މުޖްތަމައުއަށް އިންވެސްޓްކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑު އަދަދެއްގެ ނަތީޖާއެއް 

ނޑިވަޅުގައިވެސް،  ހޯދިފައިވަނީ ކުރިމަތިވި އުނދަގޫ ދަ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން، ހުއްޓުމެއްނެތި  އަޅުގަ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރި 

ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. 

ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޑިވިޝަންތަކެއް ހިންގުމުގައި 

އަދާކުރި އިސް ދައުރައްޓައި ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް 

މެނޭޖްމަންޓާއި ބޭންކް ހިންގުމުގައި ދެމުންގެންދާ 

ހަރުދަނާ އިރުޝާދާ ލަފާއަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް 

ނޑުމެންނާއެކީ  ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަ

ތިއްބަވާކަމަށްޓަކައި ހިއްސާދާރުންނާއި 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް 

ދަންނަވަމެވެ.

ޤައުމީ ބޭންކުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ނޑުމެންނަށް އޮތް  ތަރައްގީ ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ބޮޑު ޒިންމާއެއްގެ އިތުރުން ފުރުސަތެއްވެސްމެއެވެ.  

ނޑުމެން މި ތިބީ ދެމެހެއްޓެނިވި  މިއަދު އަޅުގަ

ތަރައްގީ ކަށަވަރު ކުރެވޭނެފަދަ އަދި ކުރިން 

ދުވަހަކުވެސް ހާސިލު ނުކުރެވޭފަދަ ހަރުދަނާ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  މަގާމެއްގައެވެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ބޭންކް  މިއީ އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށް ރަނގަޅު 

ފުރުސަތެކެވެ. 
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ޔާން ވްގެ ބަ ޓި ކެ ފް އެގްޒެ ޗީ

ބު އަހަރު މިޔާ މެ ކާ ގެ އެން ކު އާއެކު ބޭން ޖާ ތީ ރެޯކޑު މާލީ ނަ

2021 ވަނަ އަހަރަކީ ބޭންކުގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު 

އަހަރުކަން މި ހާމަކުރަނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ. ޮކވިޑް- 19 

އާއެކު ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވި ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ 

ސާބިތުކަމާއެކު ތިބިކަމީ މި ރެޯކޑު ކާމިޔާބީ ޯހދުނު ސަބަބެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރަކީ ބޭންކުގެ ތާރީހުގައިވެސް 

އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރުކަން މި ހާމަކުރަނީ 

ފަޚުރުވެރިކަމާއެކުގައެވެ. ކޮވިޑް- 19 އާއެކު 

ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުން 

އަރައިގަނެ ސާބިތުކަމާއެކު ތިބިކަމީ މި ރެކޯޑު 

ކާމިޔާބީ ހޯދުނު ސަބަބެވެ. 

ކޮވިޑް- 19 ވެގެންދިޔައީ މާލީ ގޮތުންނާއި 

ހިންގުމުގެ ގޮތުން ކުރިމަތިވި އިމްތިހާނަކަށްވީ 

ނޑައަޅާފައިވާ  ނަމަވެސް ބޭންކުން ހާސިލުކުރުމަށް ކަ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވި ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ 

އިންވެސްޓްކުރެވިފައެވެ. ބޭންކުން އަބަދުވެސް 

މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން 

އަރައިގަނެ ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު އަލުން ރަނގަޅު 

ކުރެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އުއްމީދާއެކުއެވެ. 

މި ހާސިލު ކުރެވުނު ނަތީޖާއިން ހިއްސާދާރުންނަށް 

ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، 

މި ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރުކަމަށްވާ ދިވެހި 

ދައުލަތައް ލިބޭ ނަފާއިން އިގްތިސާދަށްވެސް ލިބޭނެ 

ބޮޑު އެހީއަކަށްވެސް ވާނެއެވެ. 

ދާ އްގެ ފައި ދަދެ ދާރެޯކޑު އަ އްގެ ފައި ދަދެ ރެޯކޑު އަ
ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބުނު 

ނޑުމަށްފަހު 1.9  ކުރިއެރުމާއެކު ޓެކުހަށް ކެ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއްވަނީ ލިބިފައެވެ. 

އެވްރެޖަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާއެއް މި ފަހަރު ލިބިފައިވަނީ 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ލޯނަކަށް އެއްފަހަރާ 

ލިބުނު ފައިސާގެ ސަބަބުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި، ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް 

އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ 

ގިނަ އަދަދަކަށް އައު ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. 
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އަދިހަމައެހެންމެ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، 

ބޭންކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓް 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ 

ގާތްކޮށް އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮސިޓް ވަނީ 5.4 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. ރައުސްމާލާއި 

ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ވަނީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ 

މިންވަރަށްވުރެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. ކޮވިޑް- 19 

ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުން 

ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ގާބުލިކަން 

ނޑުމެންވަނީ  ބޭންކުގައި ހުރި މިންވަރު އަޅުގަ

ދައްކުވައިދީފައެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ނަތީޖާއިން 

ހިއްސާދާރުން އުއްމީދުކުރާފަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކުރިއެރުމަށްވަނީ ބާރު ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. 

އް  ދުމަތަ އި ޚި މާ ވޯކް ފުޅާ ކުރު ޓް އް ނެ ދުމަތަ އި ޚި މާ ވޯކް ފުޅާ ކުރު ޓް ނެ

އުން އް ގެނަ ދަލުތަކެ އުންބަ އް ގެނަ ދަލުތަކެ ބަ
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭންކިންގ 

ނޑުމެންނެވެ. ބޭންކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ ބޭންކަކީ އަޅުގަ

ވިއުގަ ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް 

ބަހައްޓައި ކޭޝް އޭޖެންޓް ޚިދުމަތް ވަނީ އިތުރަށް 

ފުޅާކުރެވިފައެވެ.  މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ 

ވިއުގަ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި 

އައު ސެލްފް ސަރވިސް ސެންޓަރތައް ޤާއިމުކުރެވި 

ކޭޝް އެޖޭންޓުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަ 

ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

ފައިނޭންސިންގ އާއި ލޯނު ޚިދުމަތްތަކަށް ގެނެވުނު 

ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއެކު އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި 

ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ އަދަދުވަނީ 

އިތުރުވެފައެވެ. ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްގެ 

ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން 

ފައިނޭންސިންގ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ 

ގޮތުން އައު ލޯނު އަދި ފައިނޭންސިންގ ގެ 

ޚިދުމަތެއްވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ވޭތިވެދިޔަ އަހަރުވަނީ ގެދޮރު ގަތުމަށް ދޫކުރެވޭ 

ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގ ޕޯޓްފޯލިޔޯގެ ރޭޓް 

ދަށްކުރެވިފައެވެ. މިބަދަލާއެކު މިއީ ރާއްޖޭގައި ދެވޭ 

އެންމެ ކުޑަ ރޭޓެވެ. 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މެދުވެރިކޮށް ދެމުންދާ 

ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ފައިނޭންސިންގ ޚިދުމަތްތައް 

ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން ގެދޮރު ގަތުމަށް ދޫކުރެވޭ ފައިނޭންސިންގ 

ޚިދުމަތްތަކަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުގެ އިތުރުން 

ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ޚިދުމަތްތައް ވަނީ 

އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވި މުދާ ގަތުމަށް ނަގުދު 

ފައިސާވެސް ދޫކުރަންފަށާފައެވެ. އަލަށް އައްޔަން 

ކުރެވުނު ޑިރެކްޓަރާއެކު އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ 

ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރުވެމުންދާ 

މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން 

ދާނެއެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެއްކަމަކީ 

ކަސްޓަމަރ ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމް ކަމުގައިވާ ބީއެމްއެލް 

ރިވޯޑްސް ތަޢާރަފުކުރެވިގެންދިޔުމެވެ. ރާއްޖޭގައި 

މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވުނު މި ޚިދުމަތާއެކު 

ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކާޑުން ކުރާ 

މުޢާމަލާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބި، މަޝްހޫރު އޮންލައިން 

މަރޗަންޓުން ގެ ގިފްޓް ކާޑު ގަތުމަށާއި ފްލައިޓާއި 

ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަނުން ބުކިންގ ހެދުމައްޓަކައި މި 

އެއްކުރެވޭ ޕޮއިންޓްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެވެ. 

ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހުނު އަވަސް 

ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ހުރި 

ލިމިޓްތަކާ ނުލާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޔޫއެސްޑީ 

ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ކްރެޑިޓް ކާޑުން ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް 

ކުރެވޭ މިންވަރަށް ވަނީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވިފައެވެ. 

މިފަހަރުގެ ނަތީޖާއިން 

ހިއްސާދާރުން 

އުއްމީދުކުރާފަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކުރިއެރުމަށްވަނީ ބާރު 

ލިބިގެން ޮގސްފައެވެ. 
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އައު އަހަރަކާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީ 

އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް 

ޕްލޭނަކާއެކުއެވެ. މި ޕްލޭނުގައި އެންމެ ޮބޑު 

މުހިންމުކަމެއް ދެވިފައިވަނީ ހީވާގި ކަމާއެކު 

މަސައްކަތް ކުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނާއެކީ 

މާލީޮގތުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވުމަށާއި 

ކަސްޓަމަރުންނަށްދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި 

ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށެވެ.
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2021

އަދި އިތުރު ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ ބޭންކުގެ ޔޫއެސް ޑޮލަރ  އަޅުގަ

ލިކުއިޑިޓީ ހުރި މިންވަރު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ.

ދުމަތުގެ  ދުމަތުގެ ޑިޖިޓަލްޮކށް ޚި ޑިޖިޓަލްޮކށް ޚި

ވަރު ރަނގަޅުކުރުން  ވަރު ރަނގަޅުކުރުން ފެން ފެން
ކޮވިޑް- 19 އާއެކު ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް 

ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ އަމާޒަށް ދިޔައީ 

ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ. 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތުގެ 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ 

ދަށުން ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު ބޭންކުގެ މޯބައިލް 

ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވި 

އައު ޚިދުމަތްތަކާއެކު މިދިޔަ އަހަރުތެރޭވަނީ 

ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ކުރެވި އޮޓޮމޭޓަޑް ކޯލް މެނޫ ނިޒާމެއްގެ އެހީގައި 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭންކާ ގުޅޭނެ ގޮތް 

ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ވެބްސައިޓު 

މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޗެޓްގެ ޚިދުމަތްވެސް 

ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުން އެދި ހުށަހަޅާ 

ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ފުރިހަމަކަމާއެކު 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި އަހަރުތެރޭގައި ކޭސް 

މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމު ކުރެވިފައެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީން ކުރުމަށާއި  

ކަސްޓަމަރުން އިތުރުކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ 

ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  އަޅުގަ

ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް 

އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދިޔުމެވެ. 

 

މި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭންކިންގ ދާއިރާ އާއި 

އެއް ހަމައެއްގައި ބެހެއްޓުމައްޓަކައި ފާއިތުވެދިޔަ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމްއާއި ކާޑް 

ސިސްޓަމްއަށް ވަނީ ބޮޑު އަޕްގްރޭޑެއް ގެނެވިފައެވެ. 

ނޑުމެންގެ  މި އަޕްގްރޭޑާއި އެކީގައި އަޅުގަ

ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ކަށަވަރުކުރުމާއެކު ޚިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓްތައް 

އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. 

ނޑުމެންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވި  އަޅުގަ

ނަމަވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ލާބައާ 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް  މަންފާއަށް އަޅުގަ

ކުރާއިރު، ޚިދުމަތްތަކުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި 

އުނިތައް ފާހަގަކޮށް ފޫބެއްދޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން 

ގެންދާނަމެވެ. 

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ވިއުގަ އިތުރަށް ފުޅާޮކށް 

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންޮކޅުތަކުގައި އައު ސެލްފް ސަރވިސް 

ސެންޓަރތައް ޤާއިމުކުރެވި ކޭޝް އެޖޭންޓުންގެ ޚިދުމަތް 

އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 
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އަށް އެހީތެރިކަން  ފާރި އަށް އެހީތެރިކަން ވިޔަ ފާރި ވިޔަ

ދިނުން ދިނުންފޯރުޮކށް ފޯރުޮކށް
ކޮވިޑް- 19 ގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރި އެއް 

ނޑުމެންވަނީ އެންމެ  ގައުމުގެ ގޮތުން، އަޅުގަ

ކުރިން ފެށިގެންވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ 

ރިސްކްތައް ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ ފިޅަވަޅުތަކެއް 

އަޅާފައެވެ. ކޮވިޑް- 19 ގެ ވަބާއަށްފަހު އިގްތިސާދު 

އަލުން އިޢާދަ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ވަނީ ކުދި 

ވިޔަފާރިތަކުން ފެށިގެން ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއެކުވެސް 

ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކޮށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ބޭންކުންވަނީ 

ސަރުކާރުގެ އީއައިބީ ކޮވިޑ19ް- ރިލީފް ސްކީމްގެ 

ދަށުން  ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްމަންޓް ބޭންކުން 

ހަމަޖައްސައިދެއްވި ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް 

ލޯނު ދޫކޮށްފައެވެ. މި ސްކީމްވެފައިވަނީ ވަރކިން 

ކެޕިޓަލް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް 

ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް 

ކުރިއެރުވުމަށް ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަން 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބު 

އުސް 100 ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުވަނީ 

ހިމެނިފައެވެ. 

އުއަށް އެހީތެރިކަން  އުއަށް އެހީތެރިކަން މުޖުތަމަ މުޖުތަމަ

ދިނުން ދިނުންފޯރުޮކށް ފޯރުޮކށް
ނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުއަކީ ބޭންކުގެ  އަޅުގަ

ތަސައްވުރުގެ ވަރަށް މުހިންމު އަސާސެކެވެ. އެގޮތުން 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް 20 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ބޭންކުގެ ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑު 

މެދުވެރިކޮށްވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. 

މިއަހަރުވެސް މި ފަންޑް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު     

1 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ފަދަ މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާހުރި 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަތްކަށް 

އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ކުރިއަށްގެންދާ 

މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ހަމަ 

އެހެންމެ ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނީޑްސް ކްލާސް 

ރޫމްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުވެސް ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. 

އަދި ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން މެދުވެރިކޮށް 

މޯލްޑިވްސް އެޝޯސިއޭޝަން އޮފް ޕާސަންސް 

ވިތު ޑިސެބިލިޓީސް އަށް އެހީތެރިވެދެވުނެވެ. ހިލޭ 

ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ 

އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭންކުންވަނީ ކެންސަރ 

ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށާއި މޯލްޑިވްސް 

ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ބިއުޓިފުލް އައިޒް 

ޑައުންސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ފައިސާގެ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ބޭންކުންވަނީ 

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

އާއެކު ހަދާފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕް އެއްބަސްވުން 

އައު ކުރުމުގެ އިތުރުން ގައުމީ ޓެނިސް މުބާރާތް 

ސްޕޮންސަރކޮށްފައެވެ. އަދި ޒުވާން ހުނަރު 

އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށްވެސް 

ވަނީ އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

ކުރުން ކުރުންއަގުވަޒަން އަގުވަޒަން
ނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  އަޅުގަ

އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް ބޭންކް 

އާ އުސްމިނަކަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 

މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށާ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް 

ބޮޑު އަސަރެއްކުރި ވަރަށް އުނދަގޫ ހާލަތުގައިވެސް 

ހިއްވަރާއެކު މަސައްކަތްކޮށް މުވައްޒަފުން ހޯދާފައިވާ 

ކާމިޔާބާމެދު ފަޚުރުވެރިވަމެވެ. 

 

ވޭތިވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކުންވަނީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި 

ރާއްޖޭގެ އެންމެ 

ފުންނާބު އުސް 100 

ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި 

ބޭންކް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. 

 ކޮވިޑް- 19 
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ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރާ ކުރިމަތިލާއިރު ބޭންކް ޮއތީ މި 

ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭފަދަ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައެވެ.

ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ 61 މުވައްޒަފުންގެ އަގު 

ވަޒަންކޮށްފައެވެ. އަދި ސްޓާފް އެވޯޑް ހަފުލާގައި 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ބޭންކުގެ ޓީމުތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފައެވެ. އަދި 

ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސްގައި 4 ވަނަ 

ފަހަރަށް ބީއެމްއެލްއަށް އޭޝިޔާގެ އެންމެ ރަނގަޅު 

އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް ލިބުންވެސް ވަނީ 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިއީ ފަހަކަށް އައިސް މުޅި 

ދުނިޔެއަށްވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ އުނދަގޫ 

ވަގުތުގައިވެސް މުވައްޒަފުންނާމެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ 

ގޮތާއި މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމުގައި އަމަލުކުރާ 

ހަރުދަނާ އުސޫތަކަށް ބަލައި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ 

ގޮތުން ލިބިގެންދިޔަ އެވޯޑެކެވެ. އެގްޒެކެޓިވް ޓީމުގެ 

ހަރުދަނާ ލީޑަޝިޕައްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ.

އް ޒަރެ ޔަށް ޮއތް އަހަރަށް ނަ އްކުރި ޒަރެ ޔަށް ޮއތް އަހަރަށް ނަ ކުރި
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރާ ކުރިމަތިލާއިރު ބޭންކް އޮތީ މި 

ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭފަދަ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައެވެ. 

މިހާރު ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށާއި އައު 

ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ބީއެމްއެލްއަކީ އެމީހުން އެންމެ 

ފުރަތަމަ އިޚްތިޔާރުކުރާ ބޭންކަށް ހެދުމަށްޓަކައި 

ކަސްޓަމަރުންނަށްދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތް  އަޅުގަ

ނޑަށް  ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަޅުގަ

އެބައޮތެވެ. މުޖުތަމައުއަށް ކުރަމުން މިގެންދާ 

އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ދެމެހެއްޓޭނެފަދަ ހަރުދަނާކަން 

މާލީ ގޮތުން ލިބިފައިވުމާއެކު 2022 ވަނަ އަހަރާ 

ނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީ މި ތަޖުރިބާގެ  އަޅުގަ

އަލީގައި ބޮޑެތި އުއްމީދުތަކަކާއެކުގައެވެ. 

ނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީ  އައު އަހަރަކާ އަޅުގަ

އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް 

ޕްލޭނަކާއެކުއެވެ. މި ޕްލޭނުގައި އެންމެ ބޮޑު 

މުހިންމުކަމެއް ދެވިފައިވަނީ ހީވާގި ކަމާއެކު 

ނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނާއެކީ  މަސައްކަތް ކުރާ އަޅުގަ

މާލީގޮތުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވުމަށާއި 

ކަސްޓަމަރުންނަށްދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި 

ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށެވެ. މި ޕްލޭނުގައި، 

ނޑުމެން ބަދަލުވަމުންދާ މަސައްކަތުގެ  އަޅުގަ

މާހައުލާ ގުޅޭފަދަ މާލީ އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި 

ނޑިތަކެއް 2024 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް  ނޑުދަ ލަ

ހާސިލުކުރުމަށް ހިމަނާލެވިފައިވެއެވެ. 

ނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ  އަބަދުވެސް އަޅުގަ

ކަސްޓަމަރުންނާއި މުޖްތަމައު އަދި އެކުގައި މި 

ނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި އަޅުގަ

ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތް ކުރިމަގުގައިވެސް އިތުރަށް 

ރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނަމަވެ. 
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2021

2021

2,628,350

2,536,692

1,862,019

2.50%

17%

100%

44%

15,556,667

27,331,592

38,950,986

30,150,462

8,800,524

35*

2020

1,677,932

450,371

325,067

4.0%

27%

100%

40%

14,459,899

21,929,169

31,425,413

24,405,898

7,019,515

15

-/+

+57%

+463%

+473%

-1.5%

-10%

+4%

+8%

+25%

+24%

+24%

+25%

+133%

އް  އަލިތަ މާލީ އުސް

2021 ވަނަ އަހަރު 

ވެގެންދިޔައީ ބޭންކުގެ 

ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު 

އަހަރު ކަމުގައެވެ. ބޭންކަށް 

ލިބުނު ސާފުފައިދާ )ޓެކްސް 

އުނިކުރުމަށްފަހު( ހުރީ 1.9 

ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

ކޮވިޑް- 19 ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިއަށް 

ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަނެ ވިޔަފާރީގެ 

ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބުނު ކުރިއެރުމާއެކު އަދި 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ލޯނަކަށް އެއްފަހަރާ 

ލިބުނު ފައިސާގެ ސަބަބުން 2021 ވަނަ އަހަރު 

ވެގެންދިޔައީ  ބޭންކުގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ 

ކާމިޔާބު އަހަރުކަމުގައެވެ. ބޭންކަށް ލިބުނު ސާފުފައިދާ 

)ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު( ހުރީ 1.9 ބިލިއަން 

ރުފިޔާގައެވެ.

ކޮވިޑް- 19 ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ރީސްޓްރަކްޗަރ 

ނޑުމެއްނެތި  ކުރެވުނު ލޯނުތައް އަޕްގްރޭޑްވުމާއި މެދުކެ

އައު ލޯނުތައް ދޫކުރަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން 

ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ފެންވަރު ވަނީ 

ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެފައެވެ. ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ 

ގޮތުގައި 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ 

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %57 ގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 

ބޭންކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓްތައް 7.5 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާއިރު، ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ 

އަދަދު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮސިޓްގެ އަދަދު )ރުފިޔާ 

އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރ( 5.4  ބިލިއަން ރުފިޔާއިން 

އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ނިސްބަތްވަނީ %4 އިން 

%2.5  އަށް ކުޑަކުރެވިފައެވެ. ރީސްޓްރަކްޗަރ 

ކުރެވުނު ލޯނުތައް އަޕްގްރޭޑްވުމާއި ގުޅިގެން ސްޓޭޖް 

3 ލޯން ރޭޝިއޯ ވަނީ %27  އިން %17  އަށް 

ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ބޭންކުގެ ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ 

މިންވަރު %44 އަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާއިރު، މިއީ 

ނޑަށްވުރެ މާ މަތީ  ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންގަ

އަދަދެކެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރު 

ގެ ލިކުއިޑިޓީ ހުރީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި 

ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

ރުފިޔާ 000'

ހިންގުމުގެ ފައިދާ

ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން(

ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު(

ޖުމްލަ އެންޕީއޭ ރޭޝިއޯ

ސްޓޭޖް 3 ލޯނުތަކުގެ ރޭޝިއޯ

ޕްރޮވިޜަން ކަވަރ

ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު

ނެޓް ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮސިޓްތައް

ޖުމްލަ އެސެޓް 

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑް

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

* ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު
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2021

473%

27%

18%

2020

2020

2020

އާމްދަނީ
1.9 ބިލިއަން 

ރުފިޔާ

3 ބިލިއަން 
ރުފިޔާ

ދޫކުރެވޭ ޯލނުގެ 
ފެންވަރު

ޚަރަދު

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ 3.9 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ %46 ގެ 

އިތުރުވުމެކެވެ. ކޮވިޑް- 19 ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން 

ވިޔަފާރިއަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަނެ 

ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބުނު ކުރިއެރުމާއެކު 

އަދި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ލޯނަކަށް އެއްފަހަރާ ލިބުނު 

ފައިސާގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ފަންޑިންގ ޚަރަދުތައް 

ބޮޑުވެފައި ވީނަމަވެސް ނެޓް އިންޓަރެސްޓްގެ އާމްދަނީ ވަނީ 

%15 އިތުރުވެފައެވެ. ބޭންކުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް 

ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ލޯނުގެގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އަދަދު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި އިތުރުވުމާއެކު ކާޑުން ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ 39%  

އިތުރުވެފައެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އުފެއްދުންތެރި ނޫން 

ނޑުމުން ހުރީ  ލޯނުތަކަށް އިންޓަރެސްޓް އިން ސަސްޕެންސް ކެ

424 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރާއި 

އަޅާ ބަލާއިރު 221 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް އަދަދެކެވެ. 

އައިއެފްއާރްއެސް 9 ސްޓޭޖް 3 ލޯން ހުރީ 3 ބިލިއަން 

ނޑު ގޮތެއްގައި ކޮވިޑް- 19 އާ ގުޅިގެން  ރުފިޔާގައެވެ. މައިގަ

ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވުނު ލޯނުތައް އަޕްގްރޭޑްވުމާއި ގުޅިގެން 

މިއީ 1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަށްވުމުކެވެ. އައިއެފްއާރްއެސް 

9 ސްޓޭޖް 3 ލޯން ރޭޝިއޯ ވަނީ %27  އިން 17%  

އަށް ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކާއި 

ގުޅުން ހުރި ރޭޝިއޯ، ޖުމްލަ ލޯނާ އަޅާކިޔާއިރު ފާއިތުވި 

އަހަރު ވަނީ %4.0 އިން %2.5  އަށް ކުޑަކުރެވިފައެވެ. 

އަދި ޕްރޮވިޜަން ކަވަރ ރޭޝިއޯ ވަނީ %100 ގައި 

ހިފެހެއްޓިފައެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ބޭންކުގެ ޚަރަދުތައް ވަނީ 

ނޑު ސަބަބަކީ ބޭންކުގެ   %9 އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ މައިގަ

ޕޭ އެންޑް ރިވޯޑް ފްރޭމްވޯކް މުރާޖަޢާ ކުރެވިފައިވުމެވެ. 

ބޭންކުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވީނަމަވެސް، ޚަރަދާއި އާމްދަނީ 

ރޭޝިއޯ ހުރީ %19 ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. 

ސާފު ފައިދާ ) ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު (

އައިއެފްއާރްއެސް 9 ސްޓޭޖް ޯލން

 ޚަރަދާއި އާމްދަނީ ރޭޝިޯއ
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24%

25%

2020

2020

39 ބިލިއަން 
ރުފިޔާ

8.8 ބިލިއަން 
ރުފިޔާ

35 ރުފިޔާ 
ހިއްސާއަކަށް

އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ އެސެޓް ހުރީ 39 ބިލިއަން 

ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 7.5 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ބޭންކުގެ ބެލެންސް ޝީޓް 

މިހާރު ހުރީ 2.6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެން މަތީގައެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ އަދަދު ވަނީ 1 

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ނުވަތަ %8 އިން އިތުރުވެފައެވެ. 

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް 30 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރިއިރު، 

މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު %24 އިތުރު 

އަދަދެކެވެ. ޑިޕޮސިޓްތައް ވަނީ 5.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ 

ނުވަތަ %25 އިން އިތުރުވެފައިވާއިރު މިއީ ސިނާޢަތުގެ 

ނޑަކަށް 2/3 އަދަދެކެވެ. ދިވެހި  ކުރިއެރުމުގެ ގާތްގަ

ރުފިޔާ އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހުރީ އެކަށީގެންވާ 

މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑު 

ހުރީ 8.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މި ކުރިއެރުން 

ލިބިފައިވަނީ ފާއިތުވިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން 

ހިފެހެއްޓިފައިވާ އަދަދު އިތުރުވުމުންނެވެ. ރައުސްމާލުގެ 

ފުދުންތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު ވަނީ 44% 

ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މިއީ ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން 

ހުންނަން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އެންމެ މަދު މިންވަރު 

ކަމަށްވާ %12 އަށްވުރެ މަތީ އަދަދެކެވެ )2020 ވަނަ 

އަހަރު 40%(. 

2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދޫކޮށް އަދި އަގު 

އަދާކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާއަކީ 5,381,920 

އެވެ. ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ 50 ރުފިޔާއެވެ. 

ފާއިތުވި އަހަރު ރެކޯޑު ފައިދާއެއްވުމުގެ ސަބަބުން 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑުގެ 

ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ )އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑު 

ގެގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 13 ރުފިޔާ އަދި ފައިނަލް 

ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 35 ރުފިޔާ( ބެހުމަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.  

ބެލެންސް ޝީޓް

އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް

 ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑު

ޖުމްލަ އެސެޓް

މިއީ 7.6 ބިލިއަން 

ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެއް

 ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑު 

ހުށަހަޅާ ފައިނަލް ޑިވިޑަންޑް ހިއްސާގެ ފައިދާ
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ސާފު ފައިދާ

)ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން( ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވުނު ޯލނުތައް      

ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑު       

ރުފިޔާ އިން

ރުފިޔާ އިންރުފިޔާ އިން

ރުފިޔާ އިން

ރުފިޔާ އިން

ރުފިޔާ އިން

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބެހުނު        

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޮޕސިޓްތައް
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44%
ބޭންކުގެ ރައުސްމާލުގެ 

ފުދުންތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު 

އިތުރުކުރެވިފައިވާއިރު، މިއީ ޤާނޫނުން 

ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ މާ މަތީ 

އަދަދެކެވެ.

އަށް 
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ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ރަގަނޅުކުރުމަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ 

ނޑިއެވެ.  ނޑުދަ ތަސައްވުރުގައި ހިމެނޭ އެއް ލަ

މިގޮތުން ބޭންކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް 

ޑިޖިޓަލްކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް 

ލުއިފަސޭހަކަމާއެކީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބޭންކުގެ އެއް 

އަމާޒެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ވައުދުވީ ފަދައިން، 

ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރުގެ ސިސްޓަމްތައް 

ވަނީ އަޕްގްރޭޑްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުން 

ބޭންކަށް ގުޅުމުން އެދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މެނޫއެއް 

އިހުތިޔާރުކުރެއްވުމާއި، ކޯލްގައި ހުރެ އެސްއެމްއެސް 

މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭގޮތައްވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަނބުރާ 

ގުޅުމުގެ ޚިދުމަތައް އެދެވުމާއެކު ކިޔޫގެ ތަރުތީބަށް 

ހެޔޮބަދަލުތަކެއްވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން 

ކަސްޓަމަރުން ބޭންކަށް ގުޅާ ކަންތައްތަކުގެ 30% 

ވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް މި އޮޓޮމެޓިކް ސިސްޓަމުން 

ހައްލު ލިބުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ކޮންޓެކްޓް 

ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ވަކިވަކި ހާއްސަ ކަންތައްތައް 

ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު ވަގުތު ލިބިގެންދިއުމެވެ.

ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލްކުރުމުގެ 

ވިސްނުމުގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެ 

ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް 

ޗެޓްކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. 

މިގޮތުން ބޭންކުގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ 

ކަންތައްތަކަށް އަމިއްލައަށް ހައްލު ލިބި، ވީހާ ގިނަ 

ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

ކަސްޓަމަރުން ބޭންކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ 

ނިޒާމެއް މިވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 

ކަސްޓަމަރުން އެދި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ދެނެގަނެވި، 

އެކަންތައްތަކަށް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން 

ދެނެގަނެވުމުގެ ނަތީޖާއެެއްގެ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުން 

ކުރާ ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރާ 

އަޅާ ބަލާއިރު %20 ދަށްވެފައެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަނޅުކުރުމަކީ 

2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގައި ހިމެނޭ އެއް 

ލަނޑުދަނޑިއެވެ. މިޮގތުން ބޭންކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލްޮކށް، 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކީ 

ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ ބޭންކުގެ އެއް އަމާޒެވެ.
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2021

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުން މިވަނީ އާ 

ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. 

މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ލުއި 

ފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ބޭންކުގެ މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް ވަނީ އާ ގޮތަކަށް 

ފަރުމާކުރެވި، އާ ޚިދުމަތްތަކަކާއެކު ސަލާމަތީ ގޮތުން 

އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރެވިފައެވެ. މޮބައިލް ބޭންކިންގ 

އެޕަށް އިތުރުކުރެވުނު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 

އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ 

ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން އެކައުންޓް ނަންބަރު ޗެކްކުރެވި، 

ކާޑު އަދި އެކައުންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދެވޭ ގޮތް 

ވަނީ ހަމަޖައްސައިދެވިފައެވެ.

ބޭންކުން ދެވޭ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތައް މިވަނީ 

އޮންލައިންކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ޕާސަނަލް ލޯނަށާއި ކާޑުގެ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކަށް 

އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

"ބީއެމްއެލް ރިވޯޑް" ގެ ނަމުގައި ލޯޔަލްޓީ 

ރިވާޑް ސްކީމެއް ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. މި 

ސްކީމްގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރާ ވިޔަފާރި 

މުޢާމަލާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް މިވަނީ 

ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. އަދި އެ ޕޮއިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން 

ފްލައިޓް ޓިކެޓާއި ހޮޓާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި 

އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް ކަމަށްވާ އެމޭޒަން، 

ސްޕޮޓިފައި އަދި ގޭމްސްޓޮޕް އިން ގިފްޓް ކާޑު 

ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް 

ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު މުޅިން 

އާ ސެލްފް ސާވިސް 12 އޭޓީއެމް ޤާއިމުކުރެވި 59 

ކޭޝް  އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

ކަސްޓަމަރުން އެދި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް 

ދެނެގަނެވި، އެކަންތައްތަކަށް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން 

ދެނެގަނެވުމުގެ ނަތީޖާއެެއްގެ ޮގތުން ކަސްޓަމަރުން ކުރާ 

ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރާ 

އަޅާ ބަލާއިރު %20 ދަށްވެފައެވެ.
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2021

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް 

ލުއި ފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރިޮގތުގައި 

ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ 

ޮމބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް ވަނީ 

އާ ޮގތަކަށް ފަރުމާކުރެވި، އާ 

ޚިދުމަތްތަކަކާއެކު ސަލާމަތީ ޮގތުން 

އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރެވިފައެވެ.

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި
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36

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް- 19 ގެ 

ނޑުމެއްނެތި  އިތުރު ލޮޅުންތަކާ އެކުގައިވެސް މެދުކެ

ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނުކަން 

ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހާލަތުގައި އެންމެ 

ނޑުމެންގެ  ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާނީ އަޅުގަ

މުވައްޒަފުން އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަތާއި 

ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަށެވެ. ބްރާންޗްތަކާއި 

ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުން 

ރޭވިގެންދިޔައީ ޓީމުތަކަށް ބަހާލެވިގެން، އެއްޓީމެއް 

އަނެއްޓީމާއި ކޮންޓެކްޓް ނުވާނެ އުސޫލަކުންނެވެ. އަދި 

އޮންލައިން ކިއު ސިސްޓަމާއި އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް 

މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

ނަމަވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނު ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް، 

ފުރިހަމަ ޚިދުމަތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވި 17,000 އަށް 

ވުރެ ގިނަ އައު ކަސްޓަމަރުންވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. 

ފާއިތުވި އަހަރުގައި 43,000 އަށްވުރެ ގިނަ 

އެކައުންޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަނީ ހުޅުވައިދެވި، އަދި 

މީގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވައިދެވުނު 3,700 

ބިޒްނަސް އެކައުންޓް ހިމެނެއެވެ. 

މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން އޭޓީއެމް ވިއުގަ ފުޅާކޮށް، 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޭޝް އޭޖެންޓުންގެ 

ޚިދުމަތް ވާނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. ކޮވިޑް- 19 އާ 

ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

ސަބަބުން، އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުފަތުރު 

ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، ދޯނި ބޭންކިންގ 

ނޑުމެންގެ  ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އަޅުގަ

ޚިދުމަތްތައް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް 

ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި "ހިޔާ" ސޯޝަލް ހައުސިންގ 

މަޝްރޫޢު ގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް 

ނޑުމެންވާނީ  އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އަޅުގަ

ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް އަދި 

މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި އައު ލޯނެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.  

މި އައު ބީއެމްއެލް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނަށް ހިޔާ 

ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން 

ދިޔައީ، މި ލޯނަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދިގު އިންތިޒާރު 

ކުރަމުން އައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިނޭންސް ހޯދުމުގެ މަގު 

ފަހިކޮށްދިން ލޯނަކަށް މި ލޯނު ވާތީއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ، 

ހޯމް ޕަރޗޭސް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކޮށް، 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ ރޭޓްގައި ގެދޮރު ގަނެވޭނެ 

ފުރުސަތު ވާނީ ފަހިކޮއްދީފައެވެ. އަދި އިތުރު 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ލޯނު ލިބޭނެ 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކވިޑް- 19 ގެ 

އިތުރު ޮލޅުންތަކާ އެކުގައިވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދެވުނުކަން 

ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.



38

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ލޯނަށް ޝަރުތުހަމަވާ 

ނޑުތަކަށް ވަނީ ލުއިތައް ގެނެވިފައެވެ. މީގެ  މިންގަ

އިތުރުން، މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ 

ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ބީއެމްއެލް 

ކިޔަވާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް %11 އިން 9% 

އަށް ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުންވަނީ 

ފަރުދުންނާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުގެ 

ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއެކު އިޤްތިޞާދަށް 

ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް 

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، 

އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ލޯނާއި އިކޮނޮމިކް 

ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު މެދުވެރިކޮށް 590 މިލިއަން 

ރުފިޔާ ވަނީ އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. 

އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ރިލޭޝަންޝިޕް ބޭންކިންގ 

ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 

ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އެކި ޚިދުމަތްތައް ވަނީ 

ބައްޓަންކުރެވިފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ކާރިސާ ތެރޭގައި، 

ޑޮލަރު ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެގެން ދިޔުމާއި 

ގުޅިގެން، ޑޮލަރު ބޭރުވާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިއަށާއި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުގައި ކާޑު ބޭނުންކުރުމަށް ލިމިޓްތަކެއް 

ނޑައެޅުނެވެ. ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު  ކަ

ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އައި މިންވަރަށް ބަލައި، ކާޑުގެ 

ލިމިޓްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުން، ކާޑު ބޭނުންކުރާ 

މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އަދި މީގެ 

އިތުރުން އާންމުކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކާޑުގެ 

މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް 

ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެއްވެސް ލިމިޓެއް 

ނެތި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޑޮލަރު ކްރެޑިޓް ކާޑެއްވަނީ 

ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. 

ނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޓީމުން  އަޅުގަ

ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ގާތްގުޅުމެއް އަބަދުވެސް 

ބާއްވައި، ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް އަދި ހިންގުމުގައި 

އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. 

ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތަކީ އެބޭފުޅުންގެ ހާއްސަ ބޭނުންތަކަށް 

އަމާޒްކޮށްގެން ބައްޓަން ކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކެވެ. 

ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ރިލޭޝަންޝިޕް 

މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކީ އިލްމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ، 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ލަފާދިނުމުގައި ބައިވެރިއެއްގެ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް އިތުބާރު ހޯދައިފައިވާ 

ޓީމެކެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް 

ރޭޓްގައި ގެޮދރު ގަނެވޭނެ ފުރުސަތު ވާނީ 

ފަހިޮކއްދީފައެވެ.



39

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުންވަނީ 

ފަރުދުންނާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޯލނުގެ 

ޮގތުގައި 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫޮކށްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޮކވިޑްގެ ހާލަތާއެކު އިޤްތިޞާދަށް 

ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް 

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ޮގތުން، 

އީއައިބީ ޮކވިޑް ރިކަވަރީ ޯލނާއި އިޮކޮނމިކް 

ސްޓިމިއުލަސް ޯލނު މެދުވެރިޮކށް 590 މިލިއަން 

ރުފިޔާ ވަނީ އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވިފައެވެ.
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2021

40

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢާ 

ހުއްދަ ކުރާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންދެވޭ އެންމެ 

ވާދަވެރި ބޭންކިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމި ހުރުމެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ 

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ 

ނޑުތަކާއި ޝަރީޢާ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ

އެޑްވައިޜަރުންގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

މަތިންނެވެ.

ޝަރީޢާ ހުއްދަ ކުރާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، "ތަވައްރުޤް" އުސޫލުގެ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނަގުދު ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ 

ފެސިލިޓީއެއް ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. ތަވައްރުޤް 

އުސޫލަކީ، މުދާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ތެރެއިން 

ނަގުދު ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްލާމިކް 

ފައިނޭންސިންގގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ، 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބަލައިގެންފައިވާ އުސޫލެކެވެ. މި 

ފެސިލިޓީ ތަޢާރަފުކުރުމާއި އެކު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

އިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެ އަދި ގިނަ 

ބޭނުންތަކަށް ފައިނޭންސިންގ ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު 

ކާމިޔާބީއެކެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބީއެމްއެލް 

އިސްލާމިކް އިން ވަނީ، ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ދަށުން 

ދޫކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ 

ފްލެޓް/ އެޕާޓްމަންޓް މަރާމާތުކޮށް އަދި އެތަނަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް، ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް 

ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ 

އަދި އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކުގެ 

ރޭޓް ދަށް ކުރެވި، އެހެނިހެން ފެސިލިޓީސްތަކަށް 

ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މި 

ބަދަލާއެކު، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގެދޮރު 

ގަތުމުގެ ފައިނޭންސިންގ ފޯރުކޮށްދެނީ ރާއްޖޭގެ 

ބާޒާރުގައި ލިބެންހުރި އެންމެ ކުޑަ އަގުގައެވެ. އަދި 

މީގެސަބަބުން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ 

ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ހަމަ މިއާއިއެކު، 

ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިނޭންސިންގ ލިބޭނެގޮތް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރަހުނަކާއިއެކު ދެވޭ 

ލައިފްސްޓައިލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކަށް 

އިތުރު ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. 

ނޑުމެންގެ ޕާރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  އަޅުގަ

ޕޯޓްފޯލިއޯ ފުޅާވެގެން ދިޔުމާއެކު، ބީއެމްއެލް 

އިސްލާމިކް ގެ ކަސްޓަމަރުން އިތުރުވާ މިންވަރު 

އެއްހަމައެއްގައި ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މިއާއިއެކު، 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ ފައިނޭންސިންގ އަދި 

ޑިޕޮސިޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ އިތުރުވެ، އިތުރަށް ވަނީ 

ހަރުދަނާ ކުރެވިފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކުގެ 

ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި އަދި 

އެސެޓްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރި ކަމަށް އައިސްފައިވާ 

ކުރިއެރުންތަކަށް ބަލާއިރު، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ 

އެންމެ މަގުބޫލު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭންކެވެ. 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢާ ހުއްދަ ކުރާ 

އުސޫލުތަކުގެ މަތިންދެވޭ އެންމެ ވާދަވެރި ބޭންކިންގ ޕްޮރޑަކްޓްތައް 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި ދެމި ހުރުމެވެ.
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ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގައި 

ހިމެނޭ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބިންގަލެވެ. ބޭންކުގެ 

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ 

ނޑު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކަށް  އޮނިގަ

ނޑަށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން  އެކަށޭނަ މިންގަ

އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި 

ނޑުން ބޭންކުގެ ތަސައްވުރާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ  އޮނިގަ

ނޑިތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެފަދަ ރިސްކްތައް  ނޑުދަ ލަ

ދެނެގަނެ، ވަޒަންކޮށް، ބަލަހައްޓައި، އަދި ގެއްލުން 

ކުޑަކުރެވެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިން 

ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭފަދަ ދަތި އުނދަގޫތަކަކާއި 

ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބޭންކުން 

ނޑާއި ރިސްކް  ވަނީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޮނިގަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ކާމިޔާބީ 

ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

ރިސްކް ގަވަރނަންސް
ނޑެއް  ބޭންކުގައި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޮނިގަ

ޤާއިމުކުރެވި، މިކަމުގައި ހީވާގިކަމާއި އެކު 

އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

އެއްބާރުލުންދޭ ތަޖުރިބާކާރު އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް 

ނޑުގެ  ހިމެނެއެވެ. ރިސްކް ބަލަހައްޓާ އޮނިގަ

އެންމެ އިސް ޒިންމާ ނަގާ ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑެވެ. ރިސްކް އެޕަޓައިޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ފަރުމާ 

ކުރެވިފައިވަނީ ބޭންކަށް ދިވާމެދާނެ އެކިއެކި 

ނޑިތައް  ނޑުދަ ރިސްކްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭންކުގެ ލަ

ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށެވެ. އެ ރިސްކް 

ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެހީތެރިވެދެނީ 

ބޯޑުގެ ރިސްކް ކޮމިޓީއާއި އަދި އިދާރީ ހިންގުމުގެ 

ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން މެނޭޖްމަންޓް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީތަކުން، އެ ކޮމިޓީތަކަށް ކަ

ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. މީގެ 

އިތުރުން، މި އަހަރުތެރޭގައި ބޭންކުން ވަނީ ބޯޑުގެ 

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ "ބޯޑުގެ 

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ" އަދި "ބޯޑުގެ ރިސްކް ކޮމިޓީ" ގެ 

ގޮތުގައި ދެ ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި 

މި އަހަރު ތެރޭގައި ބޭންކުންވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ފެންވަރުގައި ބަލައިގެންފައިވާ އުސޫލުތަކަށް 

ވާސިލުވުމަށް ގިނަ ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާކޮށްފައެވެ.

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގައި ހިމެނޭ 

އެންމެ އަސާސީ އެއް ބިންގަލެވެ. ބޭންކުގެ ރިސްކް 

ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ ޮއނިގަނޑު 

ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކަށް އެކަށޭނަ 

މިންގަނޑަށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ 

އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.
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ނޑު ރޭވިފައިވަނީ ތިން  ބޭންކުގެ ގަވަރނަންސް އޮނިގަ

ނޑާއި  ނޑެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި އޮނިގަ ދިފާއީ މިންގަ

އެއްގޮތައް ބޭންކުގެ ރިސްކް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ 

ދާއިރާތައް )ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް، ކޮމްޕްލަޔަންސް 

އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް( ވަނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ. 

ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން،  އެހެނިހެން 

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން، ހަރުދަނާ 

ކަމާއިއެކު ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ 

މެދުގައި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެވޭނެ މާހައުލެއް 

އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކާއި ގުޅުންހުރި 

ތަމުރީނުތައް ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މުވައްޒަފުން 

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، ބޭންކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، 

ނޑުތަކަށް  އުސޫލު އަދި ރިވެތި އަޙްލާގުގެ މިންގަ

ތަބާވަމުންދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

ޑިޕާޓްމަންޓުން އެހީތެރިވެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން، ބޭންކުގައި 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލް ތަކުގެ ފުރިހަމަކަމާއި 

ހަރުދަނާކަން ޓެސްޓުކޮށް، ޔަގީންކޮށް، ބޯޑުގެ އޮޑިޓް 

ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑް 

ޯބޑް ޯކޕަރޭޓް 

ގަވަރނަންސް 

ޮކމިޓީ

ޯބޑް ކްރެޑިޓް

ޮކމިޓީ

ޯބޑް ރިސްކް 

ޮކމިޓީ

އެގްޒެކްޓިވް

ޮކމިޓީ

މެނޭޖްމަންޓް 

ރިސްކް ޮކމިޓީ 

) އެމްއާރުސީ (

އެސެޓް އެންޑް 

ލައިބިލިޓީ 

މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީ 

) އެލްޯކ (

މެނޭޖްމަންޓް ކްރެޑިޓް 

ޮކމިޓީ 

) އެމްސީސީ (

ޯބޑް އެޮޕއިންޓްމެންޓް، 

ޮނމިނޭޝަން އެންޑް 

ރެމިއުނަރޭޝަން ޮކމިޓީ

އިންޓަރނަލް 

ޮއޑިޓް

ޝަރީޢާ 

އެޑްވަޜަރީ 

ޮކމިޓީ

ޯބޑް ޮއޑިޓް 

ޮކމިޓީ

ޯބޑް ލެވެލް ޮކމިޓ38ީ ވަނަ އޭޖީއެމް އަށްފަހު ޮކމިޓީގެ ޮއނިގަނޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް

މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލް ޮކމިޓީ
ޯބޑުގެ ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީ "ރިސްކް" އަދި "ޮއޑިޓް" މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީގެ ޮގތުގައި ބަހާލެވިފައި

އެޮޕއިންޓްމެންޓް، ޮނމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ޮކމިޓީ އެއްކުރެވިފައި
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ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން،  

އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން، 

ހަރުދަނާ ކަމާއިއެކު ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރިސްކްތައް 

ދެނެގަނެވޭނެ މާހައުލެއް އާލާކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

 ރިސްކް އެޕަޓައިޓް ސްޓޭޓްމަންޓް

އަދި ޮއނިގަނޑު

ނޑު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވަނީ  ރިސްކް އެޕަޓައިޓް އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ރިސްކް އެޕަޓައިޓް  ބޯޑުން ކަ

އާއި އެއްގޮތަށް، ބޭންކަށް އެކަށީގެންވާ ރިސްކް 

ޕްރޮފައިލްތައް ދެނެގަތުމަށް މަގުދައްކައިދޭނެ 

ނޑުގައި ރިސްކް ޓޮލަރެންސް،  ގޮތަކަށެވެ. މި އޮނިގަ

ބޭންކުގެ މާލީހާލަތު، ދެމެހެއްޓެނެވިކަން އަދި ރިސްކް 

ނޑައެޅިފައިވަނީ  ނޑުތައް ކަ ބަލަހައްޓާނެ މިންގަ

ބޯޑުގެ އުންމީދުތަކާއި އެއްގޮތްވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ނޑުގައި  މީގެ އިތުރުން، ރިސްކް އެޕަޓައިޓް އޮނިގަ

ކޮންސަންޓްރޭޝަން  ރިސްކް، ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް 

ނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.  އަދި ކެޕިޓަލް ލިމިޓްތައް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާނީ ސިނާއަތް،  މި ލިމިޓްތައް ކަ

ޖިއޮގްރަފީ، އެސެޓް ކްލާސް އަދި ބޯޑުން ރިސްކަށް 

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާނެ ގޮތުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ކަ

ނޑިއަކީ އިތުބާރާއިއެކު  ނޑުދަ މަތިންނެވެ. ބޭންކުގެ ލަ

ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އަދި އެންމެ ރަގަނޅު 

ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

މި ސްޓޭޓްމަންޓްގެ އެންމެބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ބޭންކަށް 

އެކަށޭނެ ރިސްކް-ރިޓާން ޕްރޮފައިލްއެއް ޤާއިމުކުރުމާއި 

ބޭންކުގެ ޑިޕޮސިޓަރުންނަށާއި ހިއްސާދާރުންނަށް 

ރައްކާތެރިކަމާއި އެކަށޭނެ ބަދަލެއް ހޯދައިދިނުމެވެ. މި 

ނޑު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ އެކަށޭނެ ކެޕިޓަލް،  އޮނިގަ

ރިސޯސަސް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ހުރީ އެކަށީގެންވާ 

މިންވަރަކަށް އަދި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް 

ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ކޮމިޓީ )ކުރީގެ ނަމުންނަމަ 

އޯލް ރިސްކް ކޮމިޓީ(، އަކީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހަރުދަނާ 

ނޑެށް ޤާއިމު ކުރުމަށް  ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އޮނިގަ

އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީއިން ރިސްކް 
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މާހައުލާއި ބޭންކުގެ މާލީހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ބޭންކް ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރިހާ 

ރިސްކުތައްބަލައި، ރިސްކު މަދުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭނެ 

ނޑައަޅައެވެ. މީގެ އިތުރުން  އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަ

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ، އުސޫލު، 

ސިސްޓަމް އަދި ޕްލޭންތައް މި ކޮމިޓީގެ މަޤުސަދާއި 

ޒިންމާއާއި އެއްގޮތައް ހުރިތޯ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ރިސްކުގެ މާހައުލަކީ ބޭންކުގެ 

ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުތަކާއި ގުޅި، ލާމެހި އަދި ރިސްކް 

ބެލެހެއްޓުމުގައި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި 

ހަރުދަނާ އަޚުލާގު ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމެވެ. ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 

ޑިޕާޓްމަންޓު  އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން 

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

ރިސްކްތައް ދެނެގަނެވޭނެ މާހައުލެއް އާލާކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކާއި ގުޅުންހުރި ތަމުރީނުތައް 

ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ސްޓްރެސް ޓެސްޓިންގ
ސްޓްރެސް ޓެސްޓިންގ އަކީ ބޭންކުގެ ރިސްކް 

ބެލެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ވަސީލަތެކެވެ. 

ސްޓްރެސް ޓެސްޓިންގ ގެ ޒަރިއްޔާއިން 

މެނޭޖްމަންޓުން އަންދާޒާނުކުރާ ކަންކަމުން ދިމާވެދާނެ 

ގިނަ ވައްތަރެއްގެ ރިސްކްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. އަދި މިކަހަލަ ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ މާލީ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައެޅުމެވެ.  ކުރިއާލައި ކަ

ސްޓްރެސް ޓެސްޓިންގ އަކީ ބޭންކުގެ 

ރިސްކުތަކާއި މާލީ ގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލެއް 

ދިމާވެދާނެ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބޭންކުން 

ކުރާ އިމްތިހާނެކެވެ. ސްޓްރެސް ޓެސްޓިންގ ގެ 

ޒަރިއްޔާއިން އިގްތިސާދީ ހާލަތައްބަލައި އަދި ބޭންކަށް 

ދިމާވެދާނެ ޝޮކްތައް ދިރާސާކޮށް ދެނެގަނެވެއެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން ރިސްކުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން ދެނެގަންނަން 

ފަސޭހަވެ، ރިސްކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ 

ފިޔަވަޅުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރާނެމަގު 

ފަހިވެގެންދެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހެދޭ ސްޓްރެސް 

ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޖެހިގެންއަންނަ މަހު ސެންޓްރަލް 

ބޭންކާއި ހިއްސާކުރެވެއެވެ. 
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ސްޓްރެސް ޓެސްޓިންގ ގެ ޒަރިއްޔާއިން 

އިގްތިސާދީ ހާލަތައްބަލައި އަދި ބޭންކަށް ދިމާވެދާނެ 

ޮޝކްތައް ދިރާސާޮކށް ދެނެގަނެވެއެވެ. މީގެ 

ސަބަބުން ރިސްކުގެ ކުޑަ ޮބޑުމިން ދެނެގަންނަން 

ފަސޭހަވެ، ރިސްކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ 

ފިޔަވަޅުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރާނެމަގު 

ފަހިވެގެންދެއެވެ. އަދި މިޮގތުން ހެދޭ ސްޓްރެސް 

ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޖެހިގެންއަންނަ މަހު ސެންޓްރަލް 

ބޭންކާއި ހިއްސާކުރެވެއެވެ.
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ބޭންކުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ތަސައްވުރުގެ 

އަމާޒަކީ ޤާބިލު، މަސައްކަތްތެރި އަދި ކަސްޓަމަރުން 

އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި 

ތަސައްވުރާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ފަހުރެއްކަމަށް ބަލައި 

ބޭންކް ތަމްސީލުކުރާނެ އަދި ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭނެ 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ހޯދުމަކީ ބޭންކުން ނުހަނު 

އިސްކަމެއްދޭކަމެކެވެ. 

ބޭންކުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް 

ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ވޯލްޑް 

އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް ގެ ފަރާތުން ޝަރަފުވެރި 

އެވޯޑު "އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް 

އެވޯޑް" ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ހާސިލުކުރުމެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ އަމާޒަކަށްވީ 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން 

އިތުރުކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ 

ގުޅުންބަދަހިކުރުމެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ 

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން 

މިއަހަރު ބޭންކުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ މިފަދަ ފުރަތަމަ 

ޕްރޮގްރާމް "މެންޓަލް ވެލްބީންގ ޕްރޮގްރާމް" އެއް 

އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 

އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް 

ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ނަފްސާނީ ޚިދުމަތްދޭ މައި އިދާރާތަކާއިއެކު 

އެއްބަސްވުމެއްވެވުނެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް މުޅިއަހަރު ދުވަހަށް 

ބަހާލައިގެން ހިންގުނެވެ. 

މިއަހަރު ތެރޭގައި 297 ކޯހެއް، 17,000 ވަކިވަކި 

ޓްރެއިނިންގ ގޮތުގައި "ބީއެމްއެލް ކިޔެވެނި" 

)ބީއެމްއެލް އީ-ލާނިންގ ލެބް( ތެރެއިން މުވައްޒަފުން 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މުވައްޒަފުން 

ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކޯސްތަކާއި އިތުރު 

ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމުގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ 

އިތުރުން "ބީއެމްއެލް ކިޔަވަމާ" ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ 

ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް 

10 މުވައްޒަފަކަށް ފުރުސަތުދެވި އަދި  "ބީއެމްއެލް 

ރިވެލި"  ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމާ އިން 

ބޭންކިންގ  އެންޑް ފައިނޭންސް ކިޔެވުމަށް 11 

މުވައްޒަފަކަށް ފުރުސަތުދެވުނެވެ. 

ބޭންކުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ތަސައްވުރުގެ އަމާޒަކީ 

ޤާބިލު، މަސައްކަތްތެރި އަދި ކަސްޓަމަރުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ތަސައްވުރާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން 

ޯފތުޮކށްދޭނެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.
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ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ 

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް 

ނޑައަޅައި ޓީމުތަކަށް ބަހައިލައިގެން މަސައްކަތަށް  ކަ

ނުކުތުމާއި ގެއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

މުވައްޒަފުންނަށް ދިޔައީ ދެވެމުންނެވެ. މިއާއިއެކު 

ބޭންކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ސެނިޓައިޒަރ 

އަދި ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައްވެސް މުވައްޒަފުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދެވުނެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 

އާއި ގުޅިގެން އެކަހެރިވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

ހާއްސަކޮށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީދެމުން 

ނޑިނޭޅި ބޭންކުގެ  ގެންދެވުނެވެ. މީއާއިއެކު، ކެ

ޑިޖިޓަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް 

މިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

 

ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ ގެ ބާޒާރަށް އަންނަބަދަލުތަކާއި 

އެއްހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ބޭންކުގެ 

ޕޭ އެންޑް ރިވޯޑް ފްރޭމްވާރކްއަށް ބަދަލުގެނެވުނެވެ. 

އަދި މިބަދަލުގެނެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި އެންމެ ރަގަނޅު ވަޒީފާދޭ އެއް 

ފަރާތްކަމުގައިވުމެވެ.

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ  ބޭންކުން ކެ

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ހަނގާކުރުމުން އެއްކިބާވެގެންވާ 

މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. 

ބޭންކުގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ފުރައްސާރަކުރުން 

ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތު ވަނީ 2010 ވަނަ 

އަހަރު އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ބޭންކުގެ ޖިންސީ 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް 

ނޑު  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީގެ މައިގަ

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވާ، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމެވެ.  އެކަމަށް ކަ

2021 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މިކޮމިޓީއިން ވަނީ 1 

މައްސަލަ ބަލާފައެވެ.  

ބޭންކުގެ ރިކޮގްނިޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ދިގު 

މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ 

އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ހާއްސަ 

ހަފްލާއެއް ބާއްވައި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް 

ވަނީ އެރުވިފައެވެ. މީގެއިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ 

ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ 

ސްޓާފް އެވޯޑްސް ހަފްލާ ބޭއްވިގެންދިޔައެވެ. 

މިހަފްލާގައި ފުރަބަންދުގެ ހާލަތުގައި ބޭންކުގެ 

ޚިދުމަތްތައް ބުރުއެރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުނަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް 

ދެވުނެވެ. 

މިއަހަރު ތެރޭގައި 297 

ޯކހެއް، 17,000 ވަކިވަކި 

ޓްރެއިނިންގ ޮގތުގައި 

"ބީއެމްއެލް ކިޔެވެނި" 

)ބީއެމްއެލް އީ-ލާނިންގ 

ލެބް( ތެރެއިން މުވައްޒަފުން 

ފުރިހަމަޮކށްފައިވެއެވެ.   
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"ބީއެމްއެލް ކިޔަވަމާ" ގެ ދަށުން 

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް ޑިގްރީ 

ފުރިހަމަކުރުމަށް 10 މުވައްޒަފަކަށް 

ފުރުސަތުދެވި އަދި "ބީއެމްއެލް ރިވެލި"  

ޕްޮރގްރާމުގެ ދަށުން ޑިޕްޮލމާ އިން 

ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ކިޔެވުމަށް 

11 މުވައްޒަފަކަށް ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. 

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021



އުއަށް ކުރާ  މުޖްތަމަ
ޓް  މަން ޓް ވެސް އިން

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021



53

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ  އަޅުގަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިއަކަށް 

ނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި  ހެދުމަށެވެ. އަދި އަޅުގަ

ކަސްޓަމަރުނަންށާއި މުޖްތަމައުއަށް ތަފާތެއް 

ގެނެސްދެވޭނެފަދަ ބައިވެރިއަކަށްވުމަށެވެ. މިއީ 

ހިންގުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގަވަރނަންސްގެ 

އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމާއެކު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި 

ރިސްކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަމުންވެސްމެއެވެ. 

އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް 

ނޑުމެންވަނީ ތައުލީމާއި، ކުޅިވަރު، ތިމާވެށި  އަޅުގަ

އަދި މުޖްތަމައުގެ ތަރައްގީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާއި  އަޅުގަ

ޖަމާއަތްތައް ބާރުވެރި ކުރުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.

އެގޮތުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް މުޖްތަމައުގެ 

ފައިދާއަށް ހިންގުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި 

ޖަމިއްޔާތައް ބާރުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުން 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑް 

މެދުވެރިކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގައި 20 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 

ވަނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައެވެ. ގުދުރަތީ 

ނޑާނެ  ޕާކުތައް ތަރައްގީކުރުމާއި ޒަމާނީ މަސްކަ

ޕްލެޓްފޯމެއް ހެދުމާއި ސޯލާ މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް އަކީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިއަކަށް 

ހެދުމަށެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި 

ކަސްޓަމަރުނަންށާއި މުޖްތަމައުއަށް ތަފާތެއް 

ގެނެސްދެވޭނެފަދަ ބައިވެރިއަކަށްވުމަށެވެ. މިއީ 

ހިންގުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގަވަރނަންސްގެ އުސޫލުތައް 

ހިފެހެއްޓުމާއެކު ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި ރިސްކް 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަމުންވެސްމެއެވެ. 
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މައިޒާންތައް ތަރައްގީކުރުން ފަދަ ކާމިޔާބު 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަނީ މި ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޤާއިމު 

ކުރެވިފައެވެ.

  

ބޭންކާއި މުޖުތަމައުއާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި 

ކުރުމުގެ ގޮތުން، ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ 

ވޮލެންޓިއަރ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. 

އެގޮތުން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނިއްޔަތުގެ ދުވަހު 

އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ 

11 ރަށެއްގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ބޭންކުގެ 

މުވައްޒަފުންވަނީ ހިންގާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރަށުތެރެ 

ސާފު ކުރުމާއި ރަށުގެ އާންމުން ބޭނުންކުރާ ތަންތަން 

މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ 

ސެޝަންތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 

އޮންލައިންކޮށް އަދި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޒަރީއާއިން 

ވަނީ ނަގައިދެވިފައެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ފައިސާ 

ފަހަށް ރައްކާކުރާނެގޮތާއި، ފައިސާ ގެންގުޅޭނެ 

ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

އަދި އޮޅުވާލާ މަކަރު ހަދައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް 

ހިންގާ އަމަލުތަކާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުވުމަށް މުޅި އަހަރުތެރޭގައި "ސަމާލުވޭ" ކެމްޕޭން 

ހިންގުނެވެ. މިކަމަށް ހާއްސަ އަދި ކާމިޔާބު ޓިކްޓޮކް 

ޗެލެންޖެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ 

އެކި އަތޮޅު ތަކުން 10 ސްކޫލެއްގެ ސްޕެޝަލް 

އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް )ސެން( ކްލާސްރޫމް ތަކަށް 

ބޭނުންވާ ސާމާނު ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި 

ބ. އޭދަފުށި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް 

ސެންޓަރަށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަށް 

އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ވަނީ 

ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 

މުޖްތަމައުގައި ހުރި މުހިންމު މައްސަލަތަކަށް ހައްލު 

ހޯދުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާ 

ނޑުމެން  އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް އަޅުގަ

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަބަދުވެސް ދަނީ 

ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު 

އެޑްވޮކޭޓިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްރަން )އާރކް( އަށް 

ވަނީ 100,000 ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

މި އެހީ މެދުވެރިކޮށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ 

70 އާއިލާގެ 150 ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، ކެންސަރ 

ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަހަރަކު އެއް 

ފަހަރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޕިންކް ރިބަން 

ރަން-ވޯކް ބޭއްވުމަށާއި ކެންސަރ ސްކްރީނިންގ 

ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް 150,000 ރުފިޔާގެ އެހީއެއް 

ވަނީ ދެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބީއެމްއެލް ސްޓާފް 

ޗެރިޓީ ރަން ގައި ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

މޯލްޑިވްސް އާއި ބިއުޓިފުލް އައިޒް ޑައުންސިންޑްރޯމް 

އެސޯސިއޭޝަންއަށް  80,000 ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާ 

ކޮށްފައެވެ. އަދި، ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްޒް ރަންގައި 

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަރސަންސް 

ވިތް ޑިސެބިލިޓީސް )އެމްއޭޕީޑީ( އަށް ހެލްތީ 

ޕީޑަބްލިއުޑީސް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

100,000 ގެ އެހީ އެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެތެރޭގައި އަންނަ 

ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 

މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތް 

ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން، ބޭންކުން 

ވަނީ ފުރަތަމަ ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ބީއެމްއެލް 

ސްކޮލާޝިޕް ފަންޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 

ހުޅުވާލަފައެވެ. މިއީ މެރިޓް ބޭސްޑް އަދި ބޭންކިންގ 

އަދި ފައިނޭންސް އާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 

އަހަރަކު 3 ދަރިވަރަކަށް، ބޭންކުން ހުރިހާ 

ޚަރަދުތަކެއް ބަލަހައްޓާދޭނެ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްގެން 

ފެށި ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމެކެވެ. އަދި ދެވަނަ 

2021 ވަނަ އަހަރު 

ބޭންކުން ކުޑަކުދިންނަށް އަދި 

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ 

ކުދިންނަށް ވާނީ އެހީތެރިކަން 

ޯފރުޮކށްދީފައެވެ.
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ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި 

ވަނީ ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ޒަމާނީ 

ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުގެ 

ގޮތުން ގައުމީ ކުތުބުޚާނާއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ވަނީ  ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ހިނގާ 2022 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ 

މަހަކު މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި މިފަދަ ހަރަކާތެއް 

ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗްޑީސީ( 

އާއެކު ސިޓީ ބައިކް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް 

ވަނީ އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. މި 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމާޒަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި 

ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ މަގު 

ނޑުމެން ވަނީ  ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ބޭންކުގެ އެތެރޭގައި ސިންގަލް  ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް 

މަދު ކުރުމަށް ބާރު އަޅާ، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ބިއްލޫރި ފެންފުޅި ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި 

ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭންކުން 

ކުޅެމުންދާ މުހިންމު ރޯލާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވަމެވެ. 

އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުންވަނީ ފުޓްބޯލް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ސްވިމިންގ 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ އެކީ އޮންނަ 

ޕަރޓްނާޝިޕް އައު ކުރެވިފައެވެ. އަދި ގައުމީ 

ޓެނިސް ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ 

އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެހީތެރިކަންވެސް ވަނީ 

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ 

ސެޝަންތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންޮކޅުތަކުގައި 

ހިންގައި ފައިސާ ބަލަހައްޓާނެ ޮގތާއި ފަހަށް 

ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި 

ސްކޭމްތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ނަގައިދެވިފައެވެ. 
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ގެ ޯބޑު ޓަރުން ޑިރެކް
ޓަރުން އްވާ ޑިރެކް އްޔަން ކުރަ ސަރުކާރުން އަ

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދަކީ ބޭންކުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދަކީ ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް 

މެނޭޖަރއެވެ. މިމަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް  ޔޫޝަޢު 

ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމެންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް ވޯޓާރގެ ދަށުން ހިންގި 

އެންސީއެސްއޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނޭޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަދި ފައިނޭންސް 

މެނޭޖަރކަމުގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ 

1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2004 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ އެކި ފަންތީގެ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. 

 

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު ފެބްރުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން 14 ޖުލައި 2021 

ވަނަ ދުވަހާއިހަމައަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު 

މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އަލްފާޟިލް 

ޔޫޝަޢު ވަނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލައިސެންސްޑް ޑީލަރެއްގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަގާމުވެސް 

އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ރޑޯކް ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗެލަރ އޮފް  އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މޯ

ކޮމަރސް )އެކައުންޓިންގ( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

ނެތް

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ 

ޑިރެކްޓަރއެވެ. މާލީ ދާއިރާގައި 30 އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ މރ. 

ސޯޔަރ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ލެވެލްގައި 

20 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މރ. ސޯޔަރ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓު ގޮފި، އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ، ގެ ޗީފް 

އިންވެސްޓްމަންޓު އޮފިސަރ ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ.  

އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ ގެ ކުރިން މރ. ސޯޔަރ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ސްޓާރޓް 

އަޕް ލޯންސްގެ ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި 

ވިޔަފާރިވެރިން ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް މރ. ސޯޔަރ ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ 

އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަށް ވަނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ކޮމާންޑަރ އޮފް 

ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް އޯޑަރ އޮފް ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ )ސީބީއީ( އެވޯޑް 

ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 

މރ. ސޯޔަރ ވަނީ ކަހޫޓް، ކެންޓް ރިލަޔަންސް ފަދަ ކުރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި 

މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

މރ. ސޯޔަރ ވަނީ ބޭންކިއު ޑުބޮއިސް އޮފް ސުވިޒަލޭންޑްގެ ޗެއަރމަންކަން ވެސް 

އަދާކުރައްވާފައެވެ.   

ރޑް ޔުނިވަރސިޓީން ފަސްޓް  މރ. ސޯޔަރ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯ

ކްލާސް މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހިސްޓްރީ އިން ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ 

ރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކާރސްގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ. ޗާޓަ

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

- ޑިރެކްޓަރ، ހޭޒަލްކްރާފްޓް ލިމިޓެޑް

- ޑިރެކްޓަރ، ފޯކްޓުޕޯކް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު

ހ. ސޭންޑީ ބީޗް، ކ. މާލެ

ަގންނަވާ ( އިނު ޑަ ވަ މެނި އި ހި ގަ މު ގު ، ހިން ލު އް ަތގި ) މުސް

މރ. ޓިޮމތީ ޯސޔަރ

ކްޓަރ ޖިންގ ޑިރެ ވް ޮއފިސަރ އަދި މެނޭ ޓި ކެ ޒެ ފް ެއގް ޗީ

ަގންނަވާ ( އި ޑަ ވަ މެނި އި ހި ުމގަ ގު ، ހިން ލުނޫން ިގއް ތަ ) މުސް
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އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1982 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަކީ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވަނީ 40 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޭންކިންގ ސިނާއަތުގެ 

އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭންކުގެ 

ވަގުތީ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. ޖޫން 

2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެއި 2014 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުން 

އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ 

ކުރައްވާފައެވެ. ޖުލައި 2019 ގައި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ގެ މަގާމަށް މރ. ސޯޔަރ 

އައްޔަންކުރުމާއި ހަމައަށް ބޭންކް ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ އަލްފާޟިލާ 

ޢާއިޝަތުއެވެ.

އެވޯޑްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި 

ޤާއިމުކުރުމުގައި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތުއަކީ ބޭންކުގެ ބޯޑު ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

ނެތް

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ 

އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕާސަން އެވެ. އަދި ޖަނަވަރީ  2019 އިން ފެށިގެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ އެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ކަމައްވާ އައިލެންޑް 

އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި މޯލްޑިވްސް 

ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަދި  އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ވަނީ ސެންޗޫރިއަން ޕލކ ގެ މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

މަގާމާއި، ދިރާގު ޕލކ ގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމާއި މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން 

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން 

ހިންގާ ބޮޑެތި އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް މާލީ ދާއިރާއިން ލަފާދެއްވަމުން އަންނަ 

ބޭކަނބަލެކެވެ. މީގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމެންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް،  

މޯލްޑިވްސް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުން ހިންގި ރެޕިޑް 

އެސެސްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ސްޓޭޓަސް އިން މޯލްޑިވްސް ފަދަ 

ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް އެޑްވައިޜަރެއްގެ މަގާމު އަދާކޮށް ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ.  

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޯދަމްބްރިއާ ޔުނިވަރސިޓީން 

މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން އިން ބިޒްނަސް ވިތް ފައިނޭންޝަލް 

މެނޭޖްމަންޓް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިޔާއިން 

ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

- މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އިލެވެން ކޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަލްފާޟިލާ 
ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

، މާލެ ޮދުށގެ މ. ތާނގީ

ަގންނަވާ ( އި ޑަ ވަ މެނި އި ހި ުމގަ ގު ، ހިން ލުނޫން ިގއް ތަ ) މުސް

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

، މާލެ މއ. ޮކީށގެ

ަނވާ ( ގަން އިނު ޑަ ވަ މެނި އި ހި ގަ މު ގު ، ހިން ލުނޫން ިގއް ތަ ) މުސް
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އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޑެޓް 

މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑެޓް އެކްސްޕާރޓްއެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ފިނޭންސް އާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކި 

ފަންތީގެ މަގާމުތައްވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢަބްދުهللا ވަނީ ފަސްރިޔާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކަމާއި އަދި އެސްޓިއޯ ޕލކ ގެ 

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގެ 

ޗެއަރމަން ގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.  

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا  އަކީ ބޭންކުގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް 

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ވަނީ އިންޑިއާ ގެ ބެންގަލޯ ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗްލާރސް 

އޮފް ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތެމެޓިކްސް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް( 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

- ޑިރެކްޓަރ، ބެސޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

ފުށި ލި ލް، ރ. އަ ޒި މަން މާ ނަސީ

ަގންނަވާ ( އިނު ޑަ ވަ މެނި ަގއި ހި މު ގު ، ހިން ލު އް ަތގި ) މުސް

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا 
ޙުސާމް ޝަރީފް

އް ލަ މު އް ވަ ވާ، ޏ. ފު ވާނުޑ، ސަ ގު  ދި

ަގންނަވާ ( އިނު ޑަ ވަ މެނި ަގއި ހި މު ގު ، ހިން ލުނޫން ިގއް ތަ ) މުސް

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޙުސާމް ޝަރީފް ދަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ސީޓީއެލް ސްޓްރެޓެޖީސް އެލްއެލްޕީ ގެ ޕާރޓްނަރ އަދި ސީނިއަރ ޓެކްސް 

އެޑްވައިޜަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރަމުންނެވެ. އަލްފާޟިލް ޙުސާމް އަކީ ޓެކްސް އާއި 

ގުޅޭ އެކި މައްސަލަތަކުގައި  ކޯޓުތަކުގައި އަދި ދިވެހި ރައްޖޭގެ ޓްރައިބިއުނަލް 

ތަކުގައި ކްލައެންޓުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ޓީމުގެ ބޭފުޅެކެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޙުސާމް ވަނީ ޑިސެންބަރު  2018 އިން ފެށިގެން ނޮވެންބަރު 2019 

ގެ ނިޔަލަށް ރައީސް އޮފީހުގެ، ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމު 

ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2013 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް 

މޯލްޑިވިސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޕްރިންސިޕަލް އޮފިސަރގެ މަގާމުވެސް 

އަދާކުރައްވާފައިއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޙުސާމް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑުން 

ގަވަރނަންސް އަދި ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ ރޮނގުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ އަދި 

މެލޭޝިޔާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން  ބެޗްލާރސް އޮފް އޮނަރސް އިން 

އިކޮނޮމިކްސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:

-  ޑިރެކްޓަރ، ޓޮޕްސައިޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް އަކީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ލިމިޑެޓްގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާރ އެވެ.

އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް ވަނީ މާލީ ސިނާއަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި 15 އަހަރަށްވުރެ 

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ހޯދައްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް ވަނީ 

އެރީނާބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް 

މަސައްކަތް ކުރައްވާ، މީގެ އިތުރުން މޫޑީސް އެނަލެޓިކަލް ނޮލެޖް ސާރވިސަސް 

ލަންކާ )ޕްރައިވެޓް( ލިމިޓެޑްގައި ޑެލިވަރީ ލީޑްގެ ގޮތުގައި ވެސް ވަނީ މަސައްކަތް 

ކުރައްވާފައެވެ.  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް ވަނީ ޕުރުކްސާ – އެޗްޑީސީ 

ހައުސިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމުވެސް 

ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް ވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ކޯޕަރޭޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް އަދާ ކުރައްވާފައިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް އަކީ ބޭންކުގެ ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް ސިންގަޕޫރުގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 

ސިންގަޕޯރ އިން ވަނީ ބެޗްލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން 

އޮނާރސް އަދި ތައިލޭންޑްގެ ތައްމަސަޓް ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާރސްޓަރސް އޮފް 

ސައިންސް އިން ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

ނެތް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނީ އަކީ ސެޕްޓެންބަރު  2020 ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޕޮލިސީ އެންޑް ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓެވެ. 

މިމަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލާ ސަޖްނީ ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް 

މަނިޓަރީ ފަންޑް ގައި އިކޮނޮމިސްޓެއްގެ މަގާމު ފެބްރުއަރީ 2019 އިން މާރިޗު 

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ސަޖްނީ މޭކްރޯއިކޮނޮމިކްސް އަދި ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން 10 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

އޮތޯރިޓީގެ އިކޮނޮމިސްޓް އެންޑް ހެޑް އޮފް ރިސާރޗް ޑިވިޝަންގެ މަގާމު 2017 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަދާކުރައްވާ، އެ އޮތޯރިޓީގެ 

އެކި ފަންތީގެ މަގާމުތައް  ވެސް ފުރުއްވާފައިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިކޮނޮމިކް 

ރީސާރޗް ސެކްޝަންގެ ސީނިއަރ ރީސާރޗް އެނަލިސްޓްކަމާއި ޕަބްލިކް ޑެޓް 

ޔުނިޓްގެ ޑެޓް މެނޭޖަރ އަދި މާރކެޓިންގ އޮޕަރޭޝަންގެ ހެޑްގެ މަގާމު ހިމެނެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ސަޖްނީ ވަނީ އެމެރިކާގެ އީސްޓާރން މިޗިގަން ޔުނިވަރސިޓީން 

މާސްޓާރސް އިން އެޕްލައިޑް އިކޮނޮމިކްސް  އަދި ސިންގަޕޫރުގެ ލަންޑަން ސްކޫލް 

އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އިން ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް 

ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

ނެތް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް

ޯޔރީ ގެ، ގދ. ފި ޮކތަން

ަނވާ ( ގަން އިނު ޑަ ވަ މެނި އި ހި ގަ މު ގު ، ހިން ލު އް ަތގި ) މުސް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނީ

ތަދޫ  ގެ، ސ. ހި ދާ ވި ތަރި

ަނވާ ( ގަން އިނު ޑަ ވަ މެނި އި ހި ގަ މު ގު ، ހިން ލު އް ަތގި ) މުސް
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ޓަރުން  އްވި ޑިރެކް ތިހާބު ކުރެ ތުން އިން ގެ ފަރާ ދާރުން މު ހިއްސާ އާން
ގައެވެ. އަލްފާޟިލް  މު ޖަލްސާ ކުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ އާން އްވުނު ބޭން އި 2021 ގައި ބޭ ވިފައިވަނީ 15 ޖުލަ އްޔަނު ކުރެ ޓަރުން އަ ގައިވާ 2 ޑިރެކް ތިރީ

ގައެވެ.  މު ޖަލްސާ ގެ ހާއްސަ ޮގތުން ކުރާ އާން ކު އްވުނު ބޭން ބަރު 2021 ގައި ބޭ ޓޫ ވުނީ 24 އޮކް އްޔަނު ކުރެ މް އަ ދުهللا ނަސީ އަބް

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ ޔުނިވިޔާ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދަކީ 

2015 އިން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަނީ 2012 އިން  ކަ

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ 

މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. މިމަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ 

މަގާމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަނީ 2008 އިން ފެށިގެން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ބޭންކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ 

ވަނީ އެސްޓީއޯ ޕލކ، މޯލްޑިވްސް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް 

އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ 

އިތުރުން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަނީ ދިވެހި އެކުވެރި ކުންފުނި ޕލކ، ހުޅުމާލެ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް 

އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.  

  

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދަކީ ބޯޑުގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހަލް އިން 

އިކޮނޮމިކްސް )ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ( ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:

- މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އެކްސްޓްރަނައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި 

އެންޕީއެޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ. ބޭންކުގެ ބޯޑަށް 

ސަރުކާރުން އައްޔަނުކުރައްވާ އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ގެންދަވަނީ ގިނަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންސް ޓްރޭޑިންގ، ފިޝަރީސް، ހޮސްޕިޓަލިޓީ 

އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތެރެއިން ޓްރޮޕިކަލް އައިލޭންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިމެނެއެވެ.  

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަކީ މާލީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މާހިރެކެވެ. އޭނާ ގެންދަވަނީ 

އެތަކެއް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް 

ލިމިޓެޑް، ވިލިގިނލި އިންވެސްޓްމެންޓް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް 

ރޑް ލިމިޓެޑް  އަދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  ލިމިޓެޑް، މިފްކޯ ބޯޓް ޔާ

ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަނީ ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، 

މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ހެލްްތް ސާރވިސަސް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމުވެސް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައުތް ގްލެމޯރގަން 

ރޑިފް މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީ( އިން  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން )ކާ

ބިޒްނަސް އަދި ފައިނޭންސް )ޓުއަރިޒަމް( ގެ ދާއިރާއިން ހަޔަރ ނެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އަދި 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓްރެތްކްލައިޑް އިން ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް 

ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:

- ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑިނގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

- ޑިރެކްޓަރ، ޓްރޮޕިކަލް އައިލޭންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

، މާލެ  ފާ ގ. އު

ަގންނަވާ ( އިނު ޑަ ވަ މެނި ަގއި ހި މު ގު ، ހިން ލު އް ގި ) މުްސތަ

ދޫ ްމ، ނ. ޮހޅު ލު ނެ

ަގންނަވާ ( އިނު ޑަ ވަ މެނި ަގއި ހި މު ގު ، ހިން ލުނޫން ިގއް ތަ ) މުސް
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އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ނަސީމް އަކީ  ހެލްތް އެންޑް ގްލޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. މިމަގާމައި ހަވާލުވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، އަލްފާޟިލް 

ނަސީމް ވަނީ  ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް 

މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ނަސީމް ވަނީ 8 ނޮވެންބަރު 2012 އިން 18 ނޮވެންބަރު 2013 

އާއި ހަމައަށް ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަނުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  

މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ނަސީމް އަކީ ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ 

ޗެއަރޕާސަންއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ނަސީމް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަޑް 

ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސްެ )އޭސީސީއޭ( ގެ ޓެކްނީޝަން ލެވެލް  

ފުރިހަމަކުރައްވާ ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނިޝަންސް )ސީއޭޓީ( 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

ނެތް

ނޯޓް: ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ ދެވަނަ ބައިގެ 1.2 ވަނަ 

މާއްދާގެ )ޅ(، )އ(، އަދި )މ( )ii(  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

މުސްތަގިއްލު އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 

ނޑައެޅޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ؛ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކަ

ނޑުމެއްނެތި 6 އަހަރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ  - ބޯޑުގައި މެދު ކެ

ޑިރެކްޓަރުން އަލުން މުސަތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 

އައްޔަނުކުރެވޭނީ 6 އަހަރު ފުރިހަމަވެ، އަދި މަދުވެގެން 1 އަހަރު 

ފާއިތުވެފައިވާނަމައެވެ. ނުވަތަ؛

- އެފަރާތެއްގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ބޭންކުގެ އިސް މަގާމެއް 

ފުރުއްވާފައިނުވާ އަދި އެ އެފަރާތެއްގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މި 

ބޭންކާ އެކު މުހިންމު މާލީ މުޢާމަލާތެއް ފާއިތުވެދިޔަ 1 އަހަރުތެރޭ 

ކޮށްފައިނުވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

- ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަނަވަންސް ފޯ ބޭންކްސް، 

އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީސް އެންޑް ފައިނޭސް ކޮމްޕެނީސް 

)R-59/2020( ގެ 5 މާއްދާގެ )ނ( )2( ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން 

އައްޔަންކުރާ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކީ މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. 

- ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަނަވަންސް ފޯ ބޭންކްސް، 

އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީސް އެންޑް ފައިނޭސް ކޮމްޕެނީސް 

)R-59/2020( ގެ 5 މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އާންމު 

ހިއްސާދާރުން އައްޔަނުކުރާ ޑިރެކްޓަންނަކީ މުސްތަގިއްލު 

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.  

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ނަސީމް

ްއލަދޫ   ލާ، ހއ. ފި ވި ކާ ަރން ކަ

ވާ ( ަގންނަ އިނު ޑަ ވަ މެނި ަގއި ހި މު ގު ، ހިން ލު އް ަތގި ) މުސް

)2020/R-59(

)2020/R-59(
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ވެރިން  ގެ އިސް ގުމުގެ ދާއިރާ ހިން

މރ. ނަންދަނާ ސެނެވިރަތުނެ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން މރ. ޓިޮމތީ ޯސޔަރ 

ކްޓަރ ޖިންގ ޑިރެ އީޯއ އަދި މެނޭ ވް އޮފިސަރސީ ޓި ކް ޒެ ގް ފް އެ އުޓީ ޗީ ޕި އިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ ޑެ ފް ފަ ޗީ

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ ބޭންކާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ ޖުލައި 

2019 ގައެވެ. މާލީ ދާއިރާގައި 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ 

ދުވަހުގެ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ މރ.ސޯޔަރ އަށް 

ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެގްޒެކްޓިވް އަދި ބޯޑު 

ލެވެލްގައި 20 އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މރ. ސޯޔަރ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓު ގޮފި، އިނޮވޭޓް 

ޔޫކޭ، ގެ ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ. 

އިނޮވޭޓް ޔޫކޭގެ ކުރިން، މރ. ސޯޔަރ މަސައްކަތް 

ކުރެއްވީ ސްޓާރޓް އަޕް ލޯންސްގެ ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ. 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިން 

ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް މރ. ސޯޔަރ ކުރެއްވި 

މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ރާނީ އެލިޒަބަތު 

ދެއްވާ ކޮމާންޑަރ އޮފް ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް އޯޑަރ 

އޮފް ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ )ސީބީއޭ( އެވޯޑް ވަނީ 

ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 

މރ. ސޯޔަރ ވަނީ ކަހޫޓް، ކެންޓް ރިލަޔަންސް ފަދަ 

ކުރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް 

މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މރ. ސޯޔަރ ވަނީ 

ބޭންކިއު ޑުބޮއިސް އޮފް ސުވިޒަލޭންޑް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

ލޯނު ދޫކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ފޯކްޓުފޯކް ގެ ޗެއަރމަންކަން 

ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. 

  

ރޑް  މރ. ސޯޔަރ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯ

ޔުނިވަރސިޓީ އިން ހިސްޓްރީ އިން ފަސްޓް ކްލާސް 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ 

ރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކާރސްގެ އެސޯސިއޭޓް  ޗާޓަ

މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގެންފައި 

ވަނީ 1982 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަކީ 

ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވަނީ 40 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ 

ދުވަހު ބޭންކިންގ ސިނާއަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭންކުގެ 

ވަގުތީ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް 

ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ސަރުކާރުން 

އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްވާއެވެ. ޖުލައި 2019 ގައި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ 

ގެ މަގާމަށް  މރ. ސޯޔަރ އައްޔަން ކުރުމާއި ހަމައަށް ބޭންކް 

ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

އެވެ. 

އެވޯޑްތައް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ޤާއިމުކުރުމުގައި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

އިސް ރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

މރ. ނަންދަނާ ސެނެވިރަތުނެ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ޖަނަވަރީ 

2014 ގައި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ ގޮތުގައެވެ. 

މރ. ނަންދަނާ އަކީ މާލީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ލީސިންގ އާއި 

އިންޝުއަރެންސް ދާއިރާގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 

މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މރ. ނަންދަނާ ހުންނެވީ 

ސްރީލަންކާގެ އޭއައިޖީ އިންޝުއަރެންސް ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް 

ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ. އަދި ކޭޕީއެމްޖީ 

މޯލްޑިވްސް ގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

މރ. ނަންދަނާ ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޝްރީ 

ޖަޔަވަރުދެނެޕުރާ، ސްރީލަންކާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް 

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރ އޮފް 

ސައިންސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މރ. ނަންދަނާ އަކީ 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާރޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް، ސްރީލަންކާގެ 

އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ. 
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އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ޖައުފަރު މރ. ހަރިިތރްތަމް ވިޖޭބާލަން  އަލްފާޟިލާ  ސަހާ ވަހީދު

ޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ފް އިން ކްޓަރ ޗީ ޑިޓް ޑިރެ ކްރެ ކްޓަރ  ޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް ޑިރެ ޕީ

މރ. ހަރިތިރްތަމް ވިޖޭބާލަން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މެއި 

2016 ގައި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ ގޮތުގައެވެ. 

މރ. ވިޖޭބާލަން އަކީ އޮޑިޓިންގގެ ދާއިރާއިން 30 

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވިޖޭބާލަން މަސައްކަތް 

ކުރައްވާފައިވަނީ އޮމާންގެ ނިޝް ފައިނޭންސް ސަރވިސަސް 

ކޮމްޕެނީގެ ހެޑް އޮފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަގާމުގައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އޮމާންގެ އެޗްއެސްބީސީ އާއި 

އިންޑިއާގެ ޑީސީބީ ބޭންކާއި އިންޑިއާގެ އައިސީއައިސީއައި 

ވަންސޯސް ސޮލިއުޝަންސް ލިމިޓެޑްގެ އިތުރުން ރިޒަރވް 

ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ފަދަ ބޭންކުތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް 

އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

މރ. ވިޖޭބާލަން ވަނީ އިންޑިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކޮޗިން 

އިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި 

އިންޑިއާގެ މެޑްރާސް ކްރިސްޓިން ކޮލެޖް އިން ބެޗެލަރ އޮފް 

ސައިންސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މރ. ވިޖޭބާލަން އަކީ 

ސަރޓިފައިޑް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ އިތުރުން ސަރޓިފައިޑް 

އިންޓަރނަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އޮޑިޓަރެކެވެ. މީގެ 

އިތުރުން އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކަރސްގެ 

ސަރޓިފައިޑް އެސޯސިއޭޓެކެވެ.

އަލްފާޟިލާ ސަހާ ވަހީދު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2006 ގައެވެ. 

ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 

2014 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ސަހާ އަކީ ބޭންކިންގ ދާއިރާއިން 15 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 

ބޭކަނބަލެކެވެ. ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ 

މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހެޑް އޮފް ސްޓްރެޓެޖިކް 

ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޗޭންޖް މެނޭޖްމަންޓްގެ މަގާމާއި ކްރެޑިޓް 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ސަހާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަން ސްކޫލް 

އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އިން 

އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ހިސްޓްރީ ގެ ދާއިރާއިން 

ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭޝިއަން 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާރޓަޑް ބޭންކަރސް އިން ޕްރޮފެޝަނަލް 

ޗާރޓަޑް ބޭންކަރސް ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ޖައުފަރު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2004 

ގައެވެ. ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2014 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ އަކީ ކްރެޑިޓް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 

ދާއިރާގެ މާހިރެކެވެ. އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ވަނީ އެކްޓިންގ ޗީފް 

ކްރެޑިޓް އޮފިސަރ، ކްރެޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ އަދި 

ހެޑް އޮފް ކްރެޑިޓްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ވަނީ ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ 

ރޑީން އިން އެކައުންޓެންސީ ޕޮލިޓިކަލް އިކޮނޮމީ ގެ  އޮފް އެބާ

ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް އޮފް އަރޓްސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 
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އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1997 

ގައެވެ. 

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން 25 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ 

ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، އަލްފާޟިލް އަދްލީ 

ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖަރ ގެ 

ގޮތުގައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ޓެކްނޮލޮކީ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމާ 

ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް އަދްލީ ހުންނެވީ ހެޑް 

އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަގާމުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަދްލީ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓެފޮޑްޝަޔަރ 

ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗެލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 

އޭޕްރިލް 2015 ގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޒަމްރާއަށް މާކެޓިންގ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 

ދާއިރާއިން 16 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 

ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޒަމްރާ ބޭންކާ 

ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ހެޑް 

އޮފް މާކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

މި މަގާމުގައި އޭނާ ވަނީ ކުންފުނީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، 

އެޑްވަޓައިޒިންގ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ގެ ޒިންމާ 

އުފުއްލަވާ އެކަމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 

ބަލަހައްޓަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޒަމްރާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޯންމަތް 

ޔުނިވަރސިޓީ އިން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާއިން 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1982 ވަނަ 

އަހަރުގައެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމާ 

ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ އަކީ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި 

30 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާ، ގިނަގުނަ 

ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އަލްފާޟިލާ 

ފާތިމަތު މަނިކެ ވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ 

ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ، 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އަދި އޮޕަރޭޝަންސް ގެ ޒިންމާތައް 

އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމާ 

ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ 

ހުންނެވީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީ 

ެރކްޓަރ  ޮނޮލޖީ ޑި ކް ކްޓަރ ޓެ ޓިންގ ޑިރެ ކެ ކްޓަރ މާ ކިންގ ޑިރެ މަންޓް ބޭން ޮލޕް ވެ ޑި



65

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

މރ. ގެރީ ލޯރޓަން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ޖަނަވަރީ 2020 

ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

މރ. ގެރީ އަކީ ކޯޕަރޭޓް، ކޮމާޝަލް އަދި ޕްރައިވެޓް 

ކްލައަންޓް ބޭންކިންގގެ ދާއިރާއިން 35 އަހަރަށްވުރެ 

ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 

ބޭފުޅެކެވެ. 

ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މރ. ގެރީ ހުންނެވީ 

އިންވެސްޓެކް ބޭންކް ޕލކ، ލަންޑަން،ގެ ޗީފް ކްރެޑިޓް 

އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ. 

މރ. ގެރީ ވަނީ މާސްޓަރ އޮފް ލީޑަރޝިޕް )އެމްބީއެލް(، 

ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް )ބީކޮމް( އަދި މީގެ އިތުރުން 

ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކެއިބް )އެސޯސިއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ބޭންކަރސް ސައުތު އެފްރިކާ( އަދި އެލްއައިބީ )ލިސެންޓިއޭޓް 

ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމަރޝަލް ބޭންކިންގ( ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ބޭންކަރސް ސައުތު އެފްރިކާ އިން ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ގުލްނާޒް މާހިރު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ފެބްރުއަރީ 

2020 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ގުލްނާޒް ވަނީ ކަސްޓަމަރ އެކްސްޕީރިއަންސް 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން އެންޑް 

ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 15 އަހަރަށްވުރެ 

ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 

ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލާ ގުލްނާޒް 

ހުންނެވީ އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ކެއަރގެ 

މަގާމުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ގުލްނާޒް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ 

އޮފް ބްރިސްޓަލް އިން މާސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް 

ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

މިސް ލައުރާ ޖޭމީސަން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މާރިޗު 2020 

ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

މިސް ލައުރާ އަކީ ރީޓޭލް ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް 

އިން 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ 

ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރ 

އެކްސްޕީރިއަންސް، އޮޕަރޭޝަން އަދި ބިޒްނަސް 

ޓްރާންސްފޮމޭޝަން ދާއިރާގެ މާހިރެއްވެސް މެއެވެ.

މިސް ލައުރާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާލީ ޚިދުމަތްދޭ 

ބާކްލޭސް ބޭންކް، އިވޯބޭންކް ލޓޑ އަދި ސަންޓަންޑަރ 

ގައިވެސް ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ 

ފަރާތެކެވެ. ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޭނާ އެންމެ 

ފަހުން ހުންނެވީ އެންގްލިއަން ވޯޓަރ ގެ ޓްރާންސްފޮމޭޝަން 

ޕްރޮގްރާމް ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމުގައެވެ. މިމަގާމުގައި އޭނާގެ 

ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އައިޓީ 

ޓްރާންސްފޮމޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ހިންގަވާފައެވެ. 

މިސް ލައުރާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 

ބްރެޑްފޯޑް އިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

މިސް ލައުރާ ޖޭމީސަން މރ. ގެރީ ޯލރޓަން  އަލްފާޟިލާ ގުލްނާޒް މާހިރު

ކްޓަރ ޮއފް ޮއޕަރޭޝަންސް ޗީފް ރިސްކް ޮއފިސަރ  ޑިރެ ޓަމަރ ަސރވިސް  ކްޓަރ ޮއފް ކަސް ޑިރެ
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އަލްފާޟިލް މޫސާ ނިމާލް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2003  ވަނަ 

އަހަރުގައި ބޭންކުގެ މެއިން ބްރާންޗްގެ އެސިސްޓަންޓެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓޭލް، ބިޒްނަސް އެންޑް 

އެސްއެމްއީ ބޭންކިންގގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އޮކްޓޫބަރު 

2020 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަލްފާޟިލް ނިމާލް ވަނީ 

ބޭންކިންގގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ނިމާލް ވަނީ ބްރާންޗްގެ އެކި އެކި މަގާމުތަކާއި 

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިން 

އަދި ރީޓޭލް ބޭންކިންގ ގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

މަޝްރޫއުތަކާއި ބޭންކަށް ގެނެސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގައި 

އިސް ރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓޭލް، 

ބިޒްނަސް އެންޑް އެސްއެމްއީ ބޭންކިންގ ގެ މަގާމާ 

ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ ހެޑް އޮފް ރީޓޭލް ގެ 

މަގާމުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ނިމާލް ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތު 

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް އިން 

އެކައުންޓިންގ އެންޑް އެޕްލައިޑް ފައިނޭންސް 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަލްފާޟިލް ނިމާލް އަކީ އޭޝިއަން 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗަރޓަޑް ބޭންކަރސްގެ އެފިލިއޭޓް 

މެމްބަރެކެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސީފް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2012 

ވަނަ އަހަރު ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރ ގެ ގޮތުގައެވެ. 

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 

އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައެވެ. 

ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި އަލްފާޟިލް 

އަސީފް ވަނީ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޓީމް ތެރޭގައި ކުރިއެރުން 

ހޯދާ، ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރ ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްކުރުމުގައި 

މުޙިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޯޕަރޭޓް 

ބޭންކިންގގެ މަގާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް އަސީފް 

ވަނީ ހެޑް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަސީފް ވަނީ ޔޫކޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ 

އޮފް ބަރމިންގހަމް އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2007 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް 

ރޒް އާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ މާރިޗު 2021 ގައެވެ.  އެފެއަ

އަލްއުސްތާޛާ ސަމާޙް ވަނީ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި 14 

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

ރޒް ގެ  ޑިރެކްޓަރ އޮފް ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްއުސްތާޛާ ސަމާޙް 

ރޒް ގެ  ވަނީ ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި 2009 ވަނަ އަހަރުން 

ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛާ ސަމާޙް  އަކީ ބޭންކުގެ ކުންފުނީގެ 

ސެކްރެޓަރީއެވެ. 

އަލްއުސްތާޛާ ސަމާޙް ވަނީ އެމެރިކާގެ އޯހާޔޯ ނޮދަން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކްލައުޑް ޑަބްލިޔު ޕެޓިޓް ކޮލެޖް އޮފް ލޯ އިން 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ޑިމޮކްރެޓިކް ގަވަރނަންސް އެންޑް 

ރޫލް އޮފް ލޯ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މޫސާ ނިމާލް 
ޒްނަްސ އެންޑް  ، ބި ލް ޓޭ ކްޓްރ ޮއފް ރީ ިޑރެ

ކިންގ  މްއީ ބޭން އެ އެސް

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙްއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސީފް 

ކިންގ  ކްޓަރ ޮއފް ޯކޕަރޭްޓ ބޭން އަރޒްޑިރެ ފެ ގަލް އެންޑް ޯކޕަރޭޓް އެ ކްޓަރ ޮއފް ލީ ޑިރެ
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އަލްފާޟިލް ޙަސަން ކަލާމް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2013 ވަނަ 

އަހަރުއެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ މަގާމަށް 

އައްޔަނުކުރެވުނީ 7 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައެވެ. 

ބޭންކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ 8 އަހަރު ތެރޭގައި އަލްފާޟިލް 

ކަލާމް ވަނީ ހަރުދަނާކަމާއެކު ފުޅާވަމުން އަންނަ ބޭންކުގެ 

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުމުގައި 

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް 

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން 

އަލްފާޟިލް ކަލާމް ވަނީ ހެޑް އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގެ 

މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ކަލާމް އަކީ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރގެ ލައިސަންސް 

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގެ 

އައިއެންސީއީއައިއެފް އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ 

އިތުރުން އޭނާއަކީ ޗާރޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިސްލާމިކް 

ފައިނޭންސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގެ ސީނިއަރ އެސޯސިއޭޓްއެއް 

މެމްބަރެއް ވެސްމެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ކަލާމް

ކިންގ މިކް ބޭން ލާ ކްޓަރ ޮއފް އިސް ޑިރެ
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އް ތަ ޯޕޓް ގެ ގަވަރނަންސް ރި ޓަރުން ޑިރެކް

ޯބޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް

އް ތުތަ އްޔަ އޫލި ޑު މަސް އިގަނ ޯބޑުގެ މަ

ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 11 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.  ބޯޑުގެ 

ޗެއަރޕާސަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހިމެނޭހެން،8 ޑިރެކްޓަރުންނަކީ 

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އަދި ހިއްސާދާރުން އައްޔަން ކުރައްވާ 

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ބާކީ 3 ޑިރެކްޓަރުން އިންތިހާބު ކުރައްވަނީ އާންމު 

ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

79 އަދި 80 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހޮވަނީ ސަރުކާރުން 

އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން ބޯޑު 

އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު 

ނަންބަރު: 24/2010( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.                

                                                            

ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި މޯލްޑިވްސް 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފޯ 

ބޭންކްސް، އިންޝުރަންސް ކޮމްޕެނީސް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޮމްޕެނީސް  

އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، އެގްޒެކެޓިވް، ނޮން- އެގްޒެކެޓިވް އަދި 

އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ. މިހެންކަމުން، ބޭންކުގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތައް ދަމަހައްޓާ، 

ހަރުދަނާ އިރުޝާދު ދެވޭފަދަ ހިންގުންތެރި އަދި އެދެވޭ ގަވަރނަންސް 

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބޭންކް ބައްޓަންކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ 

ބޯޑެކެވެ. ބޭންކުގެ ހިންގުމާއި ހިއްސާދާރުންނާއި ބޭންކުގެ މަސްލަހަތު 

ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ އަދި އެކަށޭނަ ލަފާ އާއި އިރުޝާދު 

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަން އަދި ތަޖުރިބާ ބޯޑު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައިވެއެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ ބޯޑުން ނިންމަވަންޖެހޭ 

އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގައި، ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ބޯޑުގެ ދަށުން ނުވަތަ 

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމިޓީތަކާ ނުވަތަ ބޭންކުގެ އިސްވެރިންގެ 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ: ބޯޑުގެ މައިގަ

ބޭންކް ހިންގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގުމުގެ 

ނޑުދަޑިތައް  ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް އަދި ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ލަ

ހާސިލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދުދިނުން؛

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން، ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި އަހަރީ ބަޖެޓަށް 

މަޝްވަރާކޮށް އަދި ފާސްކޮށް ނިންމުން؛

ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތާއި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުންތައް ކޮންމެ ތިންމަހުން 

އެއްމަހު ދިރާސާކޮށް، ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ އަހަރީ ބަޖެޓާ 

އެއްގޮތްތޯ އަޅާބެލުން؛

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ރާވައި 

ރިސްކްތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކޮށް، ބަލަހައްޓައި، 

މޮނިޓަރކޮށް އަދި މިނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ދަމަހައްޓާތޯބެލުން؛

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އާއި ރިސްކް އެޕަޓައިޓް އެކުލަވާލާ، 

އިސްނަގައިގެން މިކަންކަން ހާސިލުވާނެ ސަގާފަތާއި އަހުލާގު 

ޤާއިމުކުރުން؛

ބޭންކުުގެ މެނޭޖްމަންޓް، ޕަރފޯމަންސް އަދި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސްގެ 

ނޑު ބެލެހެއްޓުން؛ އޮނިގަ

ބޭންކުގެ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އިންސާނީ 

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

ހިއްސާދާރުންނާއި ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ދެނެގަތުމާއި އެކަންކަން ކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން އަދި

ބޭންކުން ތަބާވަންޖެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް، 

މީގެ ތެރެއިން ބޭންކު ބޯޑުގެ ޗާޓަރ، ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އަދި 

އެންމެހާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުތައް ހިމެނޭހެން، އަމަލުކުރާކަން 

ކަށަވަރުކުރުން.
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ދަށުން ހިންގާ ކޮމިޓީތަކާ ނުވަތަ ބޭންކުން ބޭރުން ކަމަށް އެކަށޭނެ މާހިރުން 

އަދި އެހެން ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރައްވައިގެން ނުވަތަ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން 

ބޭންކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ 

ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވީ 

ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ. 

15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު 

ޖަލްސާގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ތިރީގައިވާ 9 ބޭފުޅުންނާއެކު 

އަލުން އެކުލަވައިލެވުނުއިރު ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ 1 ޑިރެކްޓަރުގެ 

މަގާމު އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ 1 ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު 

ވަނީ ހުސްކޮށެވެ. 24 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ 

ހާއްސަ ގޮތުންކުރާ އާންމު ޖަލްސާގައި އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ސަޖްނީ 

އަދި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމް ވަނީ ހުސްވެފައިވާ ސަރުކާރުން 

އައްޔަންކުރައްވާ  ޑިރެކްޓަރު ގެ މަގާމަށް އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން 

ހޮއްވަވާ  ޑިރެކްޓަރު ގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވިފައެވެ. މިއާއިއެކު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހެމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ތިރީގައިވާ 11 

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ބާއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

24/2010( ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ 

މަތިން، ބޯޑުގެ ކޯރަމް ކަމުގައިވާ 9 މެމްބަރުންނާއެކުއެވެ. އެއީ މުޅި ބޯޑުގެ 

3/4 އެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޡަނާ މަންސޫރު

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް 

އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން 

ތައުފީޤް ޢަލީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާހް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا 

ޙުސާމް ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނީ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމް

ޗެއަރޕާސަން،

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޗެއަރޕާސަން،

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ



70

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި

2021

22

12

22

21

10

12

20

11

22

22

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

5

9

9

4

1

1

22

12

22

22

12

12

22

12

22

22

10

10

10

5

5

100

30

960

100

5

5

10

10

10

5
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އްވުނު ޮގތް އް ބޭ ތަ އްދަލުވުން ބަ

ގެ ތަފްސީލު ގެ ހިއްސާ ޓަރުން ޑިރެކް

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ގެ 22 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

31 ޑިސެންބަރު 2021  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާގެ 

ތަފްސީލު  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމް

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  65 ވަނަ އަދި 66 ވަނަ މާއްދާއިން 

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ދަށުން،7 މެމްބަރުން ހިމެނޭހެން، 

ކްރެޑިޓް ޕްރޮޕޯސަލް ތަކުން ވަކި މިންވަރެއްގެ އެޕްރޫވަލް ޑެލެގޭޓްކޮށް ބޯޑް 

ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު ބޯޑު ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ 10 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. 

މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.2021

ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް 

ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް 

ޑިރެކްޓަރުން

ހިއްސާގެ އަދަދު ޑިރެކްޓަރުން

ޑިރެކްޓަރުން

ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ

 1 އަލްފާޟިލާ ޡަނާ މަންސޫރު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

1 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

1 އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރ1ު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

 2 އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާހ2ް

2 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙުސާމް ޝަރީފް

 3 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމ3ް

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދ2ު

1 އަލްފާޟިލާ ޡަނާ މަންސޫރު

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރ1ު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދ4ު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙުސާމް ޝަރީފ4ް 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމ5ް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާހ5ް

1 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

2 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރެވިފައި

3 24 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ގޮތުންކުރާ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރެވިފައި

4 22 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބީސީސީ އަލުން އެކުލަވާލެވުމާއެކު ވަކިވެވަޑައިގެންފައި

5 22 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބީސީސީ އަށް އައްޔަންކުރެވިފައި
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އް ފަތަ އާއި ސި ބާ ޖުރި ޯބޑުގެ ތަ

ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެކިދާއިރާތަކުން ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުންކަމުން މުޅި ބޯޑުގެ ހިންގުން އިތުރަށް 

ހަރުދަނާވެގެންދިއައެވެ.

ބޭންކުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީން ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގައި 

ނޑު ހުނަރުތަކަށްބަލައި، ބޭންކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ބޭންކުގެ ބޯޑަށްދެއެވެ. މިގޮތުން ބެލޭ ހުނަރުތަކުގެ  ހުންނަންޖެހޭ މައިގަ

ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ސަނަދާއި ޓެކްނިކަލް/ ސްޓްރެޓިޖިކް ގާބިލިޔަތުކަން، މެމްބަރުންގެ އުޅުމާއި އަމިއްލަ ސިފަތަކާއި އެހެން 

ހުނަރުތައް އަޅާބެލުން ހިމެނެއެވެ.

އެޕޮއިންޓްމަންޓް، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށްބަލައި، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ 

ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުތައް ވަނީ ދެނެގަނެފައެވެ. މިކަންކަމަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަންކަމަށް ވާއިރު ބޭންކުގެ ބޭނުންތަކަށް  އެކަށޭނެ ކަންކަންތޯ 

ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. 

ބޭންކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް ބިނާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައިވާ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޗާޓެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފައެވެ. މިޗާޓުގެ 

ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުނަރާއި ތަޖްރިބާގެ 
ތަފްސީލް

ޢީދު
ސަ
ޢު 
ޝަ
 ޔޫ
ޟިލް

ލްފާ
އަ

ދީން
ރައް
 ނޫ
ޝަތު

ޢާއި
ލާ 
ޟި
ލްފާ
އަ

ޢީދު
ސަ
ޔާ 
އިރި
ޖުވަ
ލާ 
ޟި
ލްފާ
އަ

ރާހް
ޝަ
ދު 
އްމަ
މުޙަ
ލް 
ޟި
ލްފާ
އަ

ޖްނީ
ސަ
ތު 
ޝަ
ޢާއި
ލާ 
ޟި
ލްފާ
އަ

މަދު
ޙައް
 މު
ހީމް
ބްރާ
 އި
ޟިލް

ލްފާ
އަ

މަދު
ޙައް
 މު
މަދު
އަޙް
ލް 
ޟި
ލްފާ
އަ

ސީމް
 ނަ
هللا
ބްދު
 ޢަ
ޟިލް

ލްފާ
އަ

ރީފް
ޝަ
މް 
ސާ
 ޙު
هللا
ބްދު
 ޢަ
ޟިލް

ލްފާ
އަ

ސަން
 ޙަ
هللا
ބްދު
 ޢަ
ޟިލް

ލްފާ
އަ

ޔަރ
ޯސ
ތީ 
ޓިޮމ
 .
މރ

ސީއީއޯ/ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ/ޗެއަރޕާސަން/ސީއެފްއޯ

ބޭންކިންގ

ފައިނޭންސް

ބިޒްނަސް

އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ގަވަރނަންސް

އިންޝުއަރަންސް

ޓުއަރިޒަމް

ޓެކްސް

ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓް

ރިއަލް އެސްޓޭޓް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެކްސްޕޯޝަރ

ތަޖުރިބާ )އަހަރުން(
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އް ތްތަ ޔަ ހެން އިނާ އާއި އެހެނި ޯބޑުގެ މުސާރާ

15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، ހިއްސާދާރުންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ 

ފާސްކޮށްފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޖުމްލަ 2,632,725.08 ރުފިޔާ  މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވެއެވެ. ޖަނަވަރީއިން 

ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ އަހަރު ބޯޑާއި ބޯޑު ސަބްކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ އަދި 2021 ވަނަ އަހަރަށް ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ މުސާރައާއި 

އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓަށް ޖުމްލަ މުސާރާއާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 33,345,493.75 ދިވެހި ރުފިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ. މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް 

ވަކިވަކީން ހާމަކޮށްފައި ނުވަނީ ވިޔަފާރި އާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވާދަވެރި ވިޔަފާރިތަކުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުކުރަމުން ނުދާތީވެ، 

އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ވިސްނާފައެވެ.
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297,000.00
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152,564.52
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ޯބޑު ނަން

ޖުމްލަ

ރު އޭސީބީސީސީ އާ އަދަދު )ރުފިޔާއިން(އާރްސީސީޖީއެންސީއޭއެން

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދ1ު 

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙުސާމް ޝަރީފ1ް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާހ1ް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނ2ީ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމ2ް

އަލްފާޟިލާ ޡަނާ މަންސޫރ3ު 

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔ3ާ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލ3ީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރ3ު

1 24 އޮކްޓޯބަރު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ގޮތުންކުރާ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރެވިފައި

2 24 އޮކްޓޯބަރު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ގޮތުންކުރާ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރެވިފައި

3 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި
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ޓް ޓަރެސް ޓް ޮއފް އިން ފްލިކް މު ޖަލްސާޮކން ޢާން

އި  ޑަރުންނާ ކްހޯލް ޓޭ އި ސް ދާރުންނާ ހިއްސާ
އި ޮއތް ގުޅުން މަރުންނާ ޓަ ކަސް

ބޭންކުން ވީހާވެސް ހާމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިޔުމަށް 

ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންނާއި 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 

މާލީ ރިޕޯޓު ނެރުމާއި، އާންމު އެންގުންތަކާ، ނޯޓިސްތައް ބޭންކުގެ 

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށާއި އާންމުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.  

                              

ހިއްސާދާރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި ހިއްސާދާރުންނާ 

ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނީ ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 

ޔުނިޓުންނެވެ. ހިއްސާގެ ތަފްސީލާއި ހިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރެވިފައިވާ 

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. 

ބޭންކުގެ އާންމު ޖަލްސާތަކުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ބައިވެރިވުމާ ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކަށް ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުން 

އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔައެވެ.  

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަނެ އެކަންތައްތަކަށް 

ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭންކުން 

އިސްކަމެއްދެއެވެ.             

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި، ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ފޯ ބޭންކްސް، އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީސް އެންޑް ފައިނޭންސް 

ކޮންޕެނީސް އާއި ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ބޯޑުން ވަނީ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް ޕޮލިސީއެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. 

މި ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ތިންވަނަ 

ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މުސްތަގިއްލު ނިންމުންތަކެއްކަން 

ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ބޭންކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަންތައްތައް 

ނިންމުމުގައި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފަދަ ނުވަތަ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފާނެ 

އެއްވެސް ކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއް ހާމަކުރަން ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށް 

ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ އަދި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފާނެ 

ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި 

ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ ބަލަހައްޓަމުންގެންދެއެވެ. 

ބޭންކުގެ ބޯޑުންނާއި  ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ދެކޭގޮތުގައި  އަހަރީ އާންމު 

ޖަލްސާ )އޭޖީއެމް( އަކީ ހިއްސާދާރުންނާއި ބޭންކާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން 

އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މުހިންމު ދުވަހެކެވެ. ބޭންކުންވަނީ 15 ޖުލައި 

2021 ގައި ބޭންކުގެ  38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. 

އަދި އޭޖީއެމް އަށް ބޯޑުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ ޤަރާރުތަކެއް ވަނީ ބޮޑު 

އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ވޯޓުދީގެން ފާސްކޮށްފައެވެ. 
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ގެ ފައިދާ  ގެ ހިއްސާ 2020 ވަނަ އަހަރު

އް ހުށަހެޅުން ތަ ބު މާލީ ހިސާ

ކުރުން  އްޔަނު ޮއޑިޓަރުން އަ

2021 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު 

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 15 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ   

ނޑައަޅާފައެވެ. ހިއްސާގެ ފައިދާ ވަނީ  80,728,800  ރުފިޔާ ކަ

ހިއްސާދާރުން އޭޖީއެމް ގައި ބެހުމަށް ފާސްކުރުމާއި އެކު 15 ޖުލައި 

2021 އިން ފެށިގެން ދޫކުރަންފެށިފައެވެ.

ބޭންކުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓްސް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ރޑްސް  ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ ސްޓޭންޑަ

)އައިއެފްއާރްއެސް( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

އޮތޯރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( ގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އޮތޯރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( ގެ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހާމަކުރުން ލާޒިމުކުރާ 

މަޢުލޫމާތުތަކާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އަދި ކުރިމަގުގައި ބޭންކުގެ 

ހިއްސާދާރުންނަށް ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ 

ތިންމަހަކުން އެންމެފަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރެއެވެ.

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން 

އައްޔަންކުރުން މުރާޖައާ ކުރެއެވެ. އޮޑިޓަރުން އައްޔަނުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބޯޑަށް ލަފާ އަރުވަނީ މި ކޮމިޓީއިންނެވެ. ބޭންކުގެ 

ބޯޑުން ހޮވުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު 

ޖަލްސާގައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.
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އޭޖީއެމް އީޖީއެމްނަން

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދ1ު 

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

1 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙުސާމް ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާހ1ް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

 2 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމ2ް

 3 އަލްފާޟިލާ ޡަނާ މަންސޫރު

3 އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

3 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރ3ު

- ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ

1 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އައްޔަންކުރެވިފައި

2 24 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ގޮތުންކުރާ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރެވިފައި

3 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ބޭންކުންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މަދުވާ 2 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް 

ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށްޓަކައި 24 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ހާއްސަ 

ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް 

ހިއްސާދާރުންގެ ބޮޑު އަޢްލަބިއްޔަތަކުން ވޯޓުދީގެން އައްޔަންކޮއްފައެވެ. 

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ އޮންލައިންކޮށް 

ބޭންކުގެ އޭޖީއެމް އަދި އީޖީއެމް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮންލައިން ޖެނެރަލް މީޓިންގ ސިސްޓަމްކަމުގައިވާ 

‘ފަހި ވޯޓު’ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާފައެވެ.

ބޭންކުގެ އޭޖީއެމް އަދި އީޖީއެމްއަށް ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ 

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
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ސް ޓް ގަވަރނަން ޯކޕަރޭ އް ތަ މުން ހެން ނިން ޯބޑުގެ އެހެނި

ސީއެމްޑީއޭ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން:

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު  ޤަވާއިދުގައިވާ މުއްދަތުގެ 

ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ.

ރޑް އާއި އެއްގޮތަށް  އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

އޮޑިޓްކުރެވި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހިސާބުތައް ހިއްސާދާރުންނާއި 

ބޭންކުގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ބޭންކަށް އެންމެ ރަގަނޅު ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި މަސްލަހަތު 

ފުށޫއަރާފަދަ ނުވަތަ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ވާނަމަ، 

އެބޯޑު މެމްބަރަކު އެފަދަ ބޯޑު ޖަލްސާ އަކުން ނުވަތަ ބޯޑު ސަބް 

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއިން އެކަހެރިވެފައިވެއެވެ.

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން އަދި ބޭންކުގެ 

މެނޭޖްމަންޓާއި ނުލައި ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 

ނޑު މަޢުލޫތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި  ޑިރެކްޓަރުން ބައްދަލުކޮށް މައިގަ

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މިސްރާބާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުން މުރާޖަޢާކޮށް އަދި 

ފާސްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް: 

ކޮންމެ ހަމަހެއްގެ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ރިޕޯޓުތައް

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އައިއެފްސީ(ގެ ކޯޕަރޭޓް 

ގަވަރނަންސް އެކްޝަން ޕްލޭން

ކޮންމެ ހަމަހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިޕޯޓުތައް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޓް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ގަވަރމަންޓް އެކްސްޕޯޝަރ ލިމިޓް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޯޕަރޭޓް )ސްޓާފް( ހެލްތް އިންޝުރަންސް 

ސްކީމް 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރގެ ރިވިއު

ބޭންކުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމާއި، ލިކުއިޑިޓީ 

އަދި ކްރެޑިޓް މެނޭޖްމަންޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުން އަޅާފައިވާ 

ފިޔަވަޅުތައް 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑު އިވެލުއޭޝަން

2024-2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް

ބޭންކުގެ ސަކްސެޝަން ޕްލޭން

ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ޕްރޮޑަކްޓް، ބިޒްނަސް ލޯން ޕްރޮޑަކްޓް އަދި 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް 

ބަދަލު ގެނައުން
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ގަތުން  ކުރުން އަދި މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ލިބި ޯބޑު ތަމްރީން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ނޑު ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި، ރިސްކް ޕަރފޯމަންސް އަދި ބޭނުންތެރި އެހެނިހެން މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ އެޖެންޑާތަކެއްތޯ  ބޯޑު އެޖެންޑާ ތަކަކީ މައިގަ

ކަށަވަރުކުރުމާއި އަދި ބޭންކަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ބޯޑަށް ފޯރުކޮށްދޭތޯ ޔަގީންކުރުމަކީ 

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ބޯޑު ކަރުދާސްތަކާއި ބޭނުންވާނޭ އެހެނިހެން 

މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުން ބޯޑާއި ޤަވާއިދުން ހިއްސާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިއީ ބޯޑާއި ބޯޑު ކޮމިޓީތަކުގެ ރަސްމީ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިއްސާކުރެވޭ ޕްރެސެންޓޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން ހިއްސާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.  

މުއްދަތުގައުމުއިންސްޓިޓިއުޓްތަމްރީން ގެ ބާވަތްތަމްރީން

ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑު 

ޓްރެއިނިންގ 2020 

ސީއެމްޑީއޭ ޑިރެކްޓަރުން 

ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމް

ހަވުކަމާ ގެ 14 ވަނަ 

އަހަރީ ކޮންފަރެންސް

ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑު 

ޓްރެއިނިންގ 2021

ބޯޑު އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ގޮތް، ބޯޑުގެ މުސްތަގިއްލުކަން، 

ރިސްކް ގަވަރނަންސް، ބޯޑު އިވެލުއޭޝަން، ސަކްސެޝަން 

ޕްލޭނިންގ އަދި ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ 

އެންގޭޖްމަންޓް  

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

- އެންވާރަމެންޓަލް، ސޯޝަލް އެންޑް ގަވަރނަންސް 

)އީއެސްޖީ(

- ބޯޑް އިފެކްޓިވްނެސް

- މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެކައުންޓިންގ

- ރިސްކް، ބާސެލް III، އައިކާޕް، އައިލާޕް 

ފައިނޭންޝަލް ހަމަތަކުން ބެލުމަށް،

ނޑު އުސޫލުތަކާއި  - އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ )މައިގަ

ނޑުތައް، ޤަވާއިދުތަކާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތް( މިންގަ

ނޑު އުސޫލުތަކާއި  - ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ )މައިގަ

ބޯޑުގެ ދައުރު(

ދުބާއި

ދިވެހި ރާއްޖެ

އޮންލައިން

ދުބާއި

އެޕްރީލް 2021

ސެޕްޓެންބަރު 2021  

އޮކްޓޫބަރު 2021

ނޮވެންބަރު 2021

ހަވުކަމާ 

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ކޯޕަރޭޓް ޑިރެކްޓަރސް 

އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް

ހަވުކަމާ 

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

ހަވުކަމާ 

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް
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ބޭންކުގެ ވޭތުވެދިޔަ މާލީ ދެ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ލައިބިލީޓީތައް:

މި ރިޕޯޓާއި ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޤުސަދުތައް 

ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މަޤުސަދެއް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން 

ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމުގެ ޔަގީންކަންދެމެވެ. ބޭންކާ 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލު މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ 

ނޯޓްތައް، ސަފްހާ 168 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

                                                 

މީގެ އިތުރުން ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީހަށްފަހު އެއަށް ބަދަލުގެންނަން 

ޖެހޭ ފަދަ މުހިންމު ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމާއި މާލީ ބަޔާނުގައި 

ހިމަނަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން 

އަރުވަމެވެ. 

ކޮންޓްރޯލްކުރާ ހިއްސާދާރުންގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް ޕްލެޖް 

ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

2021 ވަނަ މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ 

ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

491,578.86

408,613.15

219,140.05

19,901.33

ރުފިޔާ )'000( 

24,405.898

30,150.462

2020

2021

ރުފިޔާ )'000( 

1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުޮކށް 

1 އަހަރާ 2 އަހަރާ ދެމެދު 

2 އަހަރާ 3 އަހަރާ ދެމެދު 

3 އަހަރަށްވުރެ ފަސްޮކށް

ޔާން ތުގެ ބަ އްޔަ ޢޫލި މަސް

ޑިރެކްޓަރުގެ ބޯޑުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 

އިޤުރާރުވަމެވެ.

އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާ 

އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ޤަވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް 

ހުރިނަމަ އެކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލުތަކާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަތައް ޚިޔާރުކޮށް އެ 

ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް، އެކިއެކި އަންދާޒާތައްކޮށް ނިންމުންތައް 

ނިންމާފައިވާނީ މިބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު އޮތްގޮތް އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު 

ބަޔާންކޮށްދެވޭފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ފައިސާއާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު:10/96( 

އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

24/2010( އާއި އެމްއެމްއޭގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަނާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)2/2006( އާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން 

 )R-1050/2019( ުމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީން 

އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި މޯލްޑިވްސް 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ފޯ ބޭންކްސް، އިންޝުރަންސް ކޮމްޕެނީސް އެންޑް ފައިނޭންސް 

ކޮމްޕެނީސްގެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހިނގަހިނގާހުރި ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް 

ބަލައިގެންނެވެ.

އިންތިހާބުކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާއެކު މުއްދަތު 

ހަމަނުވާ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް އަދި ބަދަލު ދިނުމެއްނެތި ކުރިއަށް 

އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުވާނުލެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައެއްނެތެވެ. 
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ރު ތުން ދޭ އިޤްރާ ގެ ޯބޑުގެ ފަރާ ޓަރުން ޑިރެކް

މި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސައްހަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމަކުން މި ރިޕޯޓުގެ 

ސައްހަކަމަށް އުނިއިތުރުކަމެއް ނާންނާނެކަމަށާއި ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ގަބޫލުކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން އިޤްރާރުވަމެވެ.

މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު:10/1996( އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ 

ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 24/2010( އާއި އެމްއެމްއޭގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު 

ނަންބަރު: 2/2006( އާއި އަދި  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު 2019 )ޤަވާއިދު 

ނަންބަރު: R-1050/2019 ( ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފޯ ބޭންކްސް، އިންޝުރަންސް ކޮމްޕެނީސް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޮމްޕެނީސް  )ޤަވާއިދު ނަންބަރު 

R-59/2020( އާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ފަރާތުން އިޤްރާރުވަމެވެ. 

ކުންފުނީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ ހާމަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ އަދި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހިއްސާދާރުންގެ 

މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ މަންފާވާނެ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތީން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.  

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން       

ޓިމޮތީ ސޯޔަރ

ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  

ޔޫޝަޢު ސަޢީދު 

ޗެއަރޕާސަން 
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 ، ޓް މަން ޓް އެޮޕއިން
ޑް  މިނޭޝަން އެން ޮނ

ރޭޝަން  އުނަ މި ރެ
ޯޕޓު ގެ ރި ޮކމިޓީ

އެޕޮއިންޓްމަންޓް، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ )އޭއެންއާރް 

ކޮމިޓީ( އަލުން 15 ވަނަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނީ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު 

ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން އޭއެންއާރް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނީ ބޭންކުގެ 

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 55 ވަނަ މާއްދާއާއި 63 ވަނަ މާއްދާ އަދި ކެޕިޓަލް 

މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ކޯޑުގެ 1.8 ވަނަ މާއްދާގެ)ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

މަތީންނެވެ. މިކޮމިޓީއިން ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ އަދި ރެމިއުނަރޭޝަން 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައްކުރެއެވެ. 

އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން )އޭއާއާރް( ކޮމިޓީ އަދި 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިން ކުރަމުން ގެންދެވުނީ 

ވަކި ދެ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭންކުގެ 38  ވަނަ އަހަރީ އާންމު 

ޖަލްސާއަށްފަހު ދެ ކޮމިޓީ އަލުން އެއްކޮށްލާ އެއް ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި،  

އޭއެންއާރް ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލެވުނެވެ. މި ދެ ކޮމިޓީ އެއްކޮށްލެވުނީ 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މިންވަރާއި ދާއިރާ އަދި މަސައްކަތްތަކާ ބޯޑު 

މެމްބަރުންގެ ހުރި ތަޖުރިބާ އާއި ހުނަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓީތަކުގެ 

މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ. 

24 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ 

އާންމު ޖަލްސާއަށް ފަހު، އޭއެންއާރް ކޮމިޓީ ވަނީ 16 ވަނަ ފަހަރަށް 22 

ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި އަލުން އެކުލަވައިލެވިފައެވެ. 

އޭއެންއާރް ކޮމިޓީގެ މަޤްސަދަކީ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ހިންގުމުގެ އިސް 

ނޑު އެކުލަވާލައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  މަގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ހުޅަހެޅުމެވެ. އަދި އެޕޮއިންޓްމެންޓް އަދި ނޮމިނޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ގާބިލު ފަރާތްތައް ބަލައި 

ބޯޑަށް ހުށައެޅުމާއި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ބޯޑުގެ ހިންގުމާއި  

ބޭނުންވާ ތަމްރީން ބޭނުންތައް މުރާޖާޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން 

މިކޮމިޓީން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ އުސޫލުތަކާ މުސާރަ އާއި 

ނޑުވެސް މުރާޖާޢާކުރެއެވެ.  އިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ

އޭއެންއާރު ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކާއި ގުޅުން ހުރި 

ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ގާބިލު ބޭފުޅުން 

ފާހަގަކޮށް އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހެޅުން؛

ބޯޑު އަދި ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި 

ނޑުތައް އެކުލަވައިލުން؛ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބަލައި  ބޭންކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ހުށަހެޅުން؛

ސަކްސެޝަން ޕްލޭން މުރާޖާޢާކޮށް ބޯޑަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުން؛

އޭއެންއާރު ކޮމީޓިން މުރާޖާޢާ ކުރަންޖެހޭ ޕޮލިސީތައް ފާސްކުރުމަށް 

ހުށައަޅުން؛ އަދި 

މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ، ބޯނަސް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އިންޝުއަރަންސް 

ފަދަ ބޭންކުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބަލައި ބޯޑަށް 

ލަފާދިނުން. 
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އި ހާޒިރީ ކުރުންޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާ އްޔަން ޓަރުން އަ އައު ޑިރެކް

މިކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި ހިންގުމުގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި 

މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނެނީ ތަފާތު ފަންނުވެރިކަމާއި ސިފަތައް ހުންނަ 

ބޭންކަށް އެންމެ ރަގަނޅު ނިންމުންތައް ނެގުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިފައިވާ 

ބޭފުޅުންތޯ ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ އޭއެންއާރު 

ކޮމިޓީއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ބޯޑަށް ކެޑިޑޭޓުން ފާހަގަކުރުމުގައި ކޮމިޓީއިން 

ރިއާޔަތްކުރަނީ ބޭންކުގެ ބޭނުންތަކާއި ގާބިލިއްޔަތުކަމާއި ތަޖުރިބާއާއި 

ވަނަވަރާއި ބޯޑުން ފާހަގަކުރާ އެހެނިހެން ސިފަތަކަށްށެވެ. ކޮމިޓީއިން 

ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑަށް ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެ އަހަރަކު 

ވެސް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.  

 ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަދުވެގެން 8 

ޑިރެކްޓަރުނަކީ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. 

ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ 7 ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުމަށް 38  ވަނަ 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ހިއްސާދާރުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 

ހުސްވެފައިވާ 1 ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ވަނީ 24 އޮކްޓޫބަރު 

2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގައި 

ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ. 

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 

ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު                    

ކުރައްވާފައިވާ 3 ޑިރެކްޓަރުން ތިއްބަވަންޖެހެއެވެ. މި މަގާމަށް 

ޝައުގުވެރިވާ އާންމު ހިއްސާދާރުން ކުރިމަތިލުމަށް 1 މާރިޗު 2021 

ގައި އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރުމާއި ގުޅިގެން 3 ފަރާތެއް ވަނީ 

ޝައުގުވެރިކަށް ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. މިތަނުން 1 ކެންޑިޑޭޓަކު މަގާމުގެ 

އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވުމުން، ޝަރުތު 

ހަމަވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ވަނީ ބޭންކުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު 

ޖަލްސާއަށް ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހުށައަޅާފައެވެ. ބޭންކުން 

ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް 1 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ 

ތެރެއިން މަދުވާ 1 ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 

ހުޅުވާލާ، ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ޖުމްލަ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތި 

ލާފައިވީއިރު، 1 ކެންޑިޑޭޓަކުވަނީ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވާފައެވެ. އަދި 1 

ކެންޑިޑޭޓަކުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވުމާއިއެކު ބާކީ 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ވަނީ 

24 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު 

ޖަލްސާއަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ފާސްކުރުމައްޓަކައި ހުށައެޅިފައެވެ. 

ބޭންކުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު، ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ 

އާއި އޭއާރް ކޮމިޓީ ވަނީ އެއްކޮށްލެވި  އެއް ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި )އޭއެންއާރް 

ކޮމިޓީ( އެކުލަވައިލެވިފައެވެ. އޭއެންއާރް ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނާއި 

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް  ޑިރެކްޓަރުން

ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ
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ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް  ޑިރެކްޓަރުން

ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙ1ް*

1 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޙުސާމް ޝަރީފ1ް

**2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

2 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

2 އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނ3ީ

1 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރެވިފައި

2 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވަކިވެވަޑައިގެންފައި

3 22 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ކޮމިޓީ އަލުން އެކުުލަވާލެވުނުއިރު އައްޔަންކުރެވިފައި

* 22 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އޭއެންއާރް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލެވުނުއިރު ވަކިވެވަޑައިގެންފައި

** 15 ޖުލައި 2021 އާއި ހަމައަށް އޭއާރް ކޮމިޓިގެ ޗެއަރޕާސަން
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ތަކުރުން ގުން ވާރު އްހިން ތްތަ އްކަ ފައިވާ މަސަ ޮކމިޓީން ޮކށް

ޓީ ޑަރ ޑައިވަރސި ޖެން

ތުގެ  އްކަ ޯބޑުގެ މަސަ

ކުރުން  ވަރު ވަޒަން ފެން

ހިންގުމުގެ އިސްވެރިންގެ މަގާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރުމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް 

ހޯދައި ޕްލޭންެއެއް އެކުލަވައިލުމަކިީ ކޮމިޓީން އެންމެ އިސްކަންދިން 

އެއްކަމެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން ދިޔައީ ހުނަރުވެރި 

ޤާބިލު ފަރާތްތަކުގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދުމުގައި ބޭންކުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް 

ކުރިއަށްދާގޮތް މުރާޖަޢާކޮށް އަދި ބޭންކުގައި މިހާރު ތިބި ކުޅަދާނަ 

މުވައްޒަފުން ބޭންކުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް މުރާޖާޢާކޮށްފައެވެ. ކޮމިޓީއިން 

ބޭންކުގެ ސަކްސެޝަން ޕްލޭން މުރާޖާޢާކޮށް ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމުގެ އިސްވެރިން 

އައްޔަނުކުރުމުގައިވެސް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމިޓީން 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން 

އައްޔަންކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިޙްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ޕޮލިސީތައްވަނީ ކޮމިޓީއިން 

މުރާޖާޢާ ކުރައްވާފައެވެ. ކޮމިޓީން މި އަހަރުތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ 

ޕޮލިސީތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ 

ފާސްކޮށްފައެވެ.

- ޕްރޮވިޑަންޓް ފަންޑް ރޫލްސް

- ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީ

- އެމްޕްލޯއީ ހޭންޑްބުކް

- އޭއެންއާރް ޗާޓަރ

- ޑިރެކްޓަރސް ސިލެކްޝަން ގައިޑްލައިން

ކޮމިޓީން މި އަހަރުތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާ ކުރެއްވި:

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އައިސްދާނެ މައްސަލަތަކާއި 

އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ސިއްހަތާއި ދުޅަހޮޔަކަން ޔަގީންކުރުމަށް 

އެކިއެކި ޕްލޭންތައް އެކުލަވާއިލުން

ނޑަށް  ބޭންކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

2021 ވަނަ އަހަރަށް ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު 

ނޑިތައް ނޑުދަ ހާސިލުކުރަން ޖެހޭ ލަ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ބޯނަސް 

ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޕަރފޯމަންސް ބޯނަސް

ސަކްސެޝަން އެންޑް ޓެލެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުން

ނޑައެޅުމުގައި  ބޭންކުން ދެކޭގޮތުގައި ބޯޑުގެ ކުރިއެރުމުގެ މިންވަރު ކަ

ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީ އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި %30 އަންހެން ޑިރެކްޓަރުން ތިބުމާއިއެކު 

ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުން ލާޒިމުކުރާ އަދަދު ވަނީ 

ހަމަވެފައެވެ.  

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުން ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

ބޯޑާއި، ބޯޑު ކޮމިޓީތަކާއި ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅާފައެވެ. ފެންވަރު ބެލުން ކުރިއަށް  ބޭންކުން ވަނީ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ގެންދަނީ އެޕްރެއިސަލް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކުވެސް 

ނޑައެޅިފައިވާ ސުވާލުކަރުދާސްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ  ކަ

ސެކްރެޓަރީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. މިފަދައިން ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު 

އޭގެ ނަތީޖާ ބޯޑަށް ހުށައެޅެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙް

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ހަމީދު

ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރު

ޗީފް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރު
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ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުން

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް 

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް 

އެޕޮއިންޓްމެންޓް، ނޮމިނޭޝަން 

އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

هللا ޙަސަން ޢަބްދު

ޗެއަރޕާސަން
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ޯޕޓު ގެ ރި ޮއޑިޓް ޮކމިޓީ

2008 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 69 ވަނަ މާއްދާ އާއި 

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ 

1.8 ވަނަ މާއްދާ ގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީ 

އުފެދުނީ 3 ޑިރެކްޓަރުންނާއެކުގައެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ 

ނޑަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން ހިމަނައި  އިދާރީ އޮނިގަ

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ނަން އޮޑިޓް 

އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް )އޭއާރްއެމް( ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވި 5 

ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ. އޮޑިޓް ކޮމިޓީ 15 ވަނަ 

ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނީ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ. 

15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ އޭއާރްއެމް 

ކޮމިޓީ ބަހާލައި އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އާއި ރިސްކް ކޮމިޓީ ވަކިން އަލުން 

އެކުލަވާލައްވާފައެވެ. މި ދެ ކޮމިޓީ ވަކިކުރެވިފައި ވަނީ ބޯޑުން ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތުގެ މިންވަރާއި ދާއިރާ އަދި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުސޫލުތަކަށް ރިޔާޢަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އޭއާރްއެމް ކޮމިޓީ 

އިން ކުރިން އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އަދި ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެވެ. 

އް ޑިތަ ޑުދަނ ގެ ލަނ ޮކމިޓީ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި  އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މައިގަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކާއި ގުޅުން ހުރި 

ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއީ:

ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި މާލީ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ 

އުސޫލުތަކާއި ހަމައެހެންމެ ބޭންކުގެ އެތެރޭގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ނިޒާމާއި މާލީ ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން؛

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ބޭންކުން އަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުން؛ 

އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ އިލްމީ ފެންވަރު، 

އައްޔަނުކުރުން، އުޖޫރަ، މުސްތަގިއްލުކަމާއި ވަކިކުރުމުގެ އެންމެހާ 

މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން؛

ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރު ބެލުން؛

ބޭންކުގެ ޑިސްކްލޯޝަރ ނިޒާމުތަކާއި ކޮންޓްރޯލް އަދި ޤަވާއިދުތައް 

ބެލެހެއްޓުން؛

ބޭންކުގެ މާލީ އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސްގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް 

ދެމެހެއްޓުން؛

ނޑައެޅިފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ އުސޫލުތަކާއި  ކަ

ޤަވާއިދުތަކަށް ބޭންކުން ތަބާވޭތޯ ބެލުން؛

ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އަދި އަހަރު އެއްފަހަރު ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް 

ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން؛

އިންޓަރިމް އަދި ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން؛

ބޭންކުގެ ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ އޮޑިޓްގެ އުސޫލުތަކާއި 

ޤަވާއިދުތައް ބަލައި އޮޑިޓް ކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުން؛

ބޭންކުގެ ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ އޮޑިޓް، ޤަވާއިދުތަކުގައި 

ހަރުދަނާކަން ދެނެގަތުމާއި އޮޑިޓްގެ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު 

ބެލުން؛

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މުރަޖާޢާކޮށް ކޮންޓްރޯލުތަކުގެ ބަލިކަށިކަމާއި 

އެހެނިހެން ކޮންޓްރޯލްގެ ފަންކްޝަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުތައް ބޭންކުން އަޅަމުންދޭތޯ ޔަގީންކުރުން؛

ވިސިލް ބްލޯވިންގ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ބެލެހެއްޓުން އަދި

އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން މުރާޖާޢާ ކުރަންޖެހޭ ޕޮލިސީތައް ފާސްކުރުމަށް 

ހުށަހެޅުން.
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އި  ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާ

ވިފައިވާ ޮގތް އް އް ބޭ ތަ އްދަލުވުން ބަ

ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވަނީ މާލީ އަދި ވިޔަފާރިގެ ދާއިރާއިން ގިނަގުނަ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޤާބިލު 

ހަމައެކަނި ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީ އެކަށީގެންވާ މާލީ ދާއިރާއާއި  ބޭންކިންގ 

ސިނާއަތުގެ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ހިންގުންތެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާ 

ލިބިފައިވާ މާލީ ފަންނުވެރިކަން ހުރި ޑިރެކްޓަރުން ހިމަނައިގެންނެވެ.  

2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީގެ 27 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ކޮމިޓީގައި 

ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނާއި ބޭއްވުނު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި 

އެވަނީ އެވެ. 
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ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް  ޑިރެކްޓަރުން

ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު 

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

 2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔ2ާ*

2 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا  ޙަސަނ1ް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙ1ް

1 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އައްޔަންކުރެވިފައި

2 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

* 15 ޖުލައި 2021 އާއި ހަމައަށް ކޮމިޓީގެ ޗެއަޕާރސަން

އް ތްތަ އްކަ ފައިވާ މަސަ ޮކމިޓީން ޮކށް

މިއަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ އިޙްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭންކުގެ ހުރިހާ 

ޕޮލިސީއެއް ވަނީ މުރާޖަޢާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިރީގައި މިވާ ޕޮލިސީތައް 

އިސްލާހުކޮށް ހުށައެޅުމުން ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ރެކޯޑް ރިޓެންޝަން ޕޮލިސީ

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޕޮލިސީ

އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ 

ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕޮލިސީ

ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ

ކޮލެޓަރަލް ޕޮލިސީ

ޑެލިގޭޝަން އޮފް އޮތޯރިޓީ ޕޮލިސީ

ކެޕިޓަލް ޕޮލިސީ

އައިއެފްއާރްއެސް 9 އިމްޕެއަރމަންޓް ޕޮލިސީ

ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީ

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ ޗާޓާރ

ތިރީގައި މިވާ އައު ޕޮލިސީތައް ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާކޮށް ބޯޑަށް ފާސްކުރުމަށް 

ހުށައެޅިއެވެ. 

ޕޮލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕާރސަންސް ޕޮލިސީ

ވިސިލްބޮލޯވަރ ޕޮލިސީ

ޑިވިޑެންޑް ޑިސްޓިރިބިއުޝަން ޕޮލިސީ

ކޮމިޓީން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާ ކުރެއްވި:

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ރިޕޯޓް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ހުށަހެޅި 

މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ އަދި ރިޕޯޓް އޮން ރިލަޔަބިލިޓީ އޮފް އިންޓަރނަލް 

ކޮންޓްރޯލް

2021 ވަނަ އަހަރަށް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާ 

ބެހޭ ހުށަހެޅުންތައް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ޕްލޭން

ބޭންކުގެ ޗީފް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރުގެ މަގާމުގެ އިންޓަވިއު

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް އަދި ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ 

ރިޕޯޓުތައް

ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ މާލީ ރިޕޯޓުތައް

އެމްއެމްއޭ އޮންސައިޓް އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓް

ގްރާންޓް ތޯރޓަންއިން އެކުލަވައިލި ކާޑު ފަންކްޝަންގެ ފޮރެންސިކް 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް

ރީޓެއިންޑް އާރނިންގްސް އިން ޖެނެރަލް ރިސާވަށް ފަންޑްސް 

ބަދަލުކުރުން

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާ ބެހޭ ހުށަހެޅުންތައް 

އަދި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް
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ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން އިން

ގ ޯލވިން ވިސްލް ބް

ޓަރނަލް ޮއޑިޓް އެކްސް

ބޭންކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 

އެކަށައެޅިފައިވާ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޗީފް އިންޓަރނަލް 

އޮޑިޓަރ އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ އެހީގައި މިނިޒާމު 

މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ. މީގެތެރޭގައި މާލީ އަދި ބޭންކް ހިންގުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލައި، ރިސްކް  ކަ

ދެނެގަނެ އެއަށް އަމަލުކޮށް އެ ރިސްކްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނެ 

އުސޫލުތައް ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.   

                         

ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން އިންޓަރނަލް 

ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ހަރުދަނާކަން ހުރި މިންވަރު ޓެސްޓުކޮށް ބަލައި 

ރިޕޯޓުކުރަނީ ސީދާ ބޯޑުގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށެވެ. ފާސްކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް 

ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ކޮންމެ ތިން މަހުން 

އެއް މަހު މި ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. މިގޮތުން އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުރި 

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓާ 

ހިއްސާކުރެވެއެވެ.  

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލައި ބޭންކުންވަނީ އެކަށީގެންވާ 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް 

ކޮންޓްރޯލްތަކާ މެދު ކޮމިޓީން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ.

ބޭންކުގެ އަމާޒަކީ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި 

ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. ވިސިލް ބްލޯވިންގ ޕޮލިސީއެއް ވަނީ 

އެކުލަވައިލެވިފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ވިސިލް ބްލޯވިންގ ނިޒާމަށް އޮތް 

އިތުބާރު އިތުރުވެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ބޭންކާއި ގުޅުންހުރި 

ފަރާތެއް ނުރަނގަޅު އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، ވިސިލް ބްލޯ ކުރާ 

ފަރާތުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރެވި އެކަން ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ. މިޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތައް އަމަލު ކުރެވެން ފެށުމުން 

ބޭންކުގެ އަބުރަށްށާއި ބޭންކުގެ މަސްލަހަތައް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކަންކަން 

ބެލުމަށް ބޭންކަށް ފަސޭހަވެގެންދިޔައެވެ.  

ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އާންމު ކަންބޮޑުވުމެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ލައިން 

މެނޭޖަރު އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

ހުށަހަޅައިގެން އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.  

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ވިސްލް 

އެއް ކޮމިޓީއިން މުރާޖަޢާކޮށް ބަލާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކާޑް 

ފްރޯޑް، މީހުން، ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން އަދި އަންއޮތޮރައިޒްޑް 

އެކްސެސް ގެ މައްސަލަތަކެވެ. މިހުރިހާ ވިސްލް އެއް މުރާޖާޢާ ކުރެވި 

މެނޭޖްމަންޓަށް އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮނުވުނެވެ. ވިސްލް ބްލޯއިންގ 

އިންތިޒާމް ވަނީ ބޭންކުގެ އިންޓްރާނެޓް އަދި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 

ހަމަޖެއްސިފައެވެ. 

ބޭންކުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް )ޕީޑަބްލިއުސީ( އައްޔަންކުރުމަށް 15 

ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން 

ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ޕީޑަބްލިއުސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެންމެ 

ފުންނާބުއުސް އެއް އެޝުއަރަންސް، ޓެކްސް އަދި އެޑްވައިޜަރީ ޚިދުމަތްދޭ 

ކުންފުނިތަކުން ކުންފުންޏެކެވެ. 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ

ހައުސިންގ ސެކްޓަރ މުރާޖާޢާ ކުރުން

ރޑް އެކްސްޕޯޝަރ ލިމިޓްސް އަންސެކިއަ

މޯލްޑިވިސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް 

ގަވަރނަންސް ފޯ ބޭންކްސް، އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީސް 

އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ކޮމްޕެނީސް  ގެ ދަށުން ހެދުމަށް ލާޒިމުކުރާ 

ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ޑްރާފްޓް ރެގިއުލޭޝަން އޮން 

ދަ އޮޑިޓް އެންޑް އެކައުންޓަބިލިޓީ އޮފް ކޮމްޕެނީސް ވިތް ގަވަރމެންޓް 

އޮފް މޯލްޑިވިސް ޝެއަރހޯލްޑިންގ އެންޑް ސްޓޭޓް ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

މޯލްޑިވިސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޝަރީއަ ގަވަރނަންސް ފްރޭމްވޯކް

ޕީޑަބްލިއުސީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ލެޓަރ އޮފް އެންގޭޖްމަންޓް 

ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭ އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ސަފްހާ ނަންބަރު 43 އިން 46 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީއިން: 

ޕީޑަބްލިއުސީ ގެ އޮޑިޓް ޓީމުގެ އިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް 

ނޑު  2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ޕްލޭން އަދި އެހެނިހެން މައިގަ

ކަންތައްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ޕީޑަބްލިއުސީއިން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ 

ރިޕޯޓުތަކާއި މެޓީރިއަލް އެކައުންޓިންގ ކޮންޓްރޯލާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމެއް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމެއް މުރާޖަޢާކުރެއްވި

ބޭންކުގެ އެކައުންޓިންގ އާންދާޒާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނަންޖެހޭ 

ކަންކަމާއި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީޑަބްލިއުސީއިން 

ދެއްވާ އިރުޝާދާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި

ޕީޑަބްލިއުސީ ގެ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓާއި ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ލަފަޔާއި މެދު 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި  ނޑުދަ މަޝްވަރާކުރައްވާ އޮޑިޓްގެ ލަ

އޮޑިޓް މަރުހަލާގެ މުސްތަގިއްލުކަމާއި މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާފައިވޭތޯ 

ޔަގީންކުރެއްވި 

2021 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރުންގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ނޑުދަ ލަ

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތް ނޫން އެހެން ޚިދުމަތެއް 

ބޭންކަށް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. 

އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު                            

ޗެއަރޕާސަން                               

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ  
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ޓް ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭ
ޯޕޓު ގެ ރި ޮކމިޓީ

28 ޖޫން 2020 ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުން ވަނީ ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 60 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް )ސީޖީ( ކޮމިޓީއެއް 

ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ 

38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު ސީޖީ ކޮމިޓީ ވަނީ ތިންވަނަ 

ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 24 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ 

ހާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު، 24 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި 

ބޭންކުގެ ބޯޑުން ވަނީ ސީޖީ ކޮމިޓީ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލާފައެވެ.

ނޑުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން  ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް މިންގަ

ބޭންކުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ޤާއިމުކޮށް، 

ހުށަހަޅާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ބޭންކަކީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގައި 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިސް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ބޭންކުގެ ބޯޑަށް 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ސީޖީ ކޮމިޓީއެވެ. 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޒިންމާތަކަކީ:  މި ކޮމިޓީގެ މައިގަ

ރަގަނޅު ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކުގެ ޕޮލިސީތައް 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ބޯޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

ބޭންކާއި ބޭންކުގެ ބޯޑު އަދި ބޯޑު ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާގޮތް 

ބެލުމުގައި ބޯޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭންކުގެ ގަވަރނަންސް ގައިޑްލައިންތައް 

މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.

 

ބޯޑުގެ އައު ކޮމިޓީތަކަށް ޗާޓަރ ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޗާޓަރތައް މުރާޖަޢާކޮށް އިސްލާހުތައް ބޯޑަށް 

ހުށަހެޅުން.

 

ނޑައެޅިފައިވާ  ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ކަ

ކޯޑުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބަލާ މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ބޯޑަށް 

އެހީތެރިވުން.

ޤަވާއިދުން ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

އަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި ދެނެގަނެ އެކަށީގެންވާ  ބަދަލުތައް 

ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ތެރޭގައި ތަންފީޛުކުރުން.

 

ބޭންކުގެ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް ޕޮލިސީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބޭންކުގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި 

ތަންފީޛުކުރުން.

 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ގޮތެއްގައި 

ގަވަރނަންސް ފްރޭމްވަރކް މުރާޖަޢާކުރުން 

ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ޝަރުތުތަކާއި އަދި މުސްތަގިއްލުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ބޯޑަށް ލަފާ އެރުވުން.

 

ބޯޑުގެ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ މައްސަލަތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި މިފަދަ 

މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޯޑަށް 

ލަފާއެރުވުން. 

ޤަވާއިދުން ބޯޑާއި ބޯޑު ކޮމިޓީތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުން. އަދި މިފަދައިން 

ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު އެއްވެސް ކަމެއް އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭނަމަ 

އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓެއް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 
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އި ހާޒިރީ ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާ

އި ހާޒިރީ ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާ

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ހިންގުމުގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު މި 

ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިއަހަރުތެރޭގައި ސީޖީ ކޮމިޓީއިން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ޕޮލިސީއެއް ވަނީ 

މުރާޖަޢާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިރީގައި މިވާ ޕޮލިސީތައް އިސްލާހުކޮށް 

ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

 

އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންްގ ޕޮލިސީ

ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް ޕޮލިސީ

ތިރީގައި މިވާ ގައިޑްލައިން އިސްލާހުކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ވަނީ 

ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ސެލެކްޝަން ގައިޑްލައިން
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16

16
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ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް  ޑިރެކްޓަރުން

ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

3 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނަސީމް

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު**

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

2 އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

2 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙ4ް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަނ4ް***

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނ3ީ

1 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރެވިފައި

2 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވަކިވެވަޑައިގެންފައި

3 22 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނުއިރު ގުޅިވަޑައިގެންފައި

4 31 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާއަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރެވި 22 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި ވަކިވެވަޑައިގެންފައި

* 5 ޑިސެމްބަރު 2021 އިން ފެށިގެން ސީޖީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން 

** 18 އޮގަސްޓް 2021 އާ ހަމައަށް ސީޖީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން

*** 18 އޮގަސްޓް 2021 އިން 5 ޑިސެމްބަރު 2021 އާ ހަމައަށް ސީޖީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން

ކޮމިޓީން 2021 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް 

މުރާޖަޢާކުރެއްވި:

ސީއެމްޑީއޭގެ ޑްރާފްޓް ސީޖީ ކޯޑު 

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތައް 

އިންސްޓިޓުޝަނަލް އިންވެސްޓަރ އެޑްވައިޜަރީ ސާރވިސަސްގެ 

)އައިއައިއޭއެސް( ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އިވެލުއޭޝަން 

ރިޕޯޓް 

ބޯޑު ޗާޓަރ ޑްރާފްޓް

ބޯޑު، ޗެއަރޕާސަން، ސަބް ކޮމިޓީ އަދި ކޮންމެ ޑައިރެކްޓަރުގެ 

އިވެލުއޭޝަން ފޯމްތައް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020 ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގަވަރނަންސް ރިޕޯޓާއި ބޯޑު 

ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުތައް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އައިއެފްސީ(ގެ ކޯޕަރޭޓް 

ގަވަރނަންސް އެކްޝަން ޕްލޭން

ބޯޑުގެ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ޗާޓަރުތައް

38 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޑްރާފްޓް

ބޭންކުގެ ޕޮލިސީތަކުގެ ލިސްޓް

ބޯޑު ސަބް ކޮމިޓީތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ މެމްބަރުން 

 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ޢަބްދުهللا ނަސީމް

ޗެއަރޕާސަން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމިޓީ 
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ގެ  ކް ޮކމިޓީ ރިސް
ޯޕޓު ރި

ނޑަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު  2009 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުންވަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި 

ކޮމިޓީގެ ނަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވި، 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެވުނެވެ. ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން 3 އިން 5 

ޑިރެކްޓަރުނަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ. 15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު 38 

ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާއާއި ހަމައަށް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ގެންދިޔައީ އޭއާރްއެމް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

15 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވުނު ބޯޑުން ނިންމެވީ އޭއާރްއެމް ކޮމިޓީ ދެ 

ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އަދި ރިސްކް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށެވެ. 

މިގޮތަށް ދެކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން  ގައުމުތަކުގައި 

އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ބަލައި ރަގަޅު ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ދެމެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދުގައެވެ. 38 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާއަށްފަހު ބޭންކުގެ 

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 60 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭންކުގެ 

ރިސްކް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. 24 އޮކްޓޫބަރު 2021 

ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ހާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު، 22 

ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުން ވަނީ ރިސްކް ކޮމިޓީ ދެވަނަ 

ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

އް ޑިތަ ޑުދަނ ގެ ލަނ ޮކމިޓީ

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޒިންމާތަކަކީ ބޯޑުން  ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މައިގަ

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި 

ކަންތައްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއީ:

ބޭންކުގެ ރިސްކް ސްޓްރެޓެޖީތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ބޭންކުގެ ރިސްކްތައް 

ދެނެގަނެ، ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެއްބަސްވާ 

ނޑަ އެޅޭ ކަންތައްތަކަކީ  ނޑައެޅުން. މިގޮތުން ކަ ގޮތުގެ މަތިން ކަ

ނޑަށް ފުށު ނާރާނެ އަދި ކުރިއަށް އޮތް  ބޭންކުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަ

ތާނގަ ދިމާވެދާނެ ރިސްކްތަކަށް ވިސްނައިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް 

ހެދުން؛

ބޭންކުގެ ރިސްކް ސަގާފަތް ބެލެހެއްޓުން؛

ނޑުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް  ބޭންކުން ރިސްކް ނަގަން ފާސްކޮށްފައިވާ މިންގަ

ބޭންކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ރިސްކުތަކާއި ގުޅޭ ލަފައާއި އިރުޝާދު 

ދިނުން؛

ބޭންކުގެ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯރކް އަކީ ބޭންކަށް ކުރިމަތިވާ 

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރިސްކްތަކުން ބޭންކް ރައްކާތެރި ކުރެވޭ އަދި 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ 

އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުން. އަދި މި ފްރޭމްވޯރކް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 

ބޭންކް ހިންގުމުގެ އުސޫލްތަކެއް އަދި ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށްތޯ ބެލުން؛

ބޭންކުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ބޭންކް 

ހިންގުމުގައި ވިޔަފާރިއާއިނުގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދިމާވާ ރިސްކާއި 

އެންޓަރޕްރައިސް މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް އަދި ބިޒްނަސް ކޮންޓިނުއިޓީ 

ޕްލޭން ދެނެގަނެ އަދި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެޅިފިޔަވަޅުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން؛

ބޭންކުގެ ރިސްކް ސްޓްރެޓަޖީތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ރިސްކް ނަގާނެ 

ނޑައެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން؛ މިންވަރު ކަ

ބޭންކުގެ ރިސްކް ގަވަރނަންސް ފްރޭމްވޯރކް ޤާއިމުވެ މަސައްކަތް 

ކުރަމުންދާ މިންގަޑާއި އަދި ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް 

ސިސްޓަމާއި މެދު ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ހިޔާލު ދަނެގަނެ މުރާޖަޢާ 

ކުރުން؛ އަދި

މުރާޖަޢާކޮށް ޕޮލިސީތައް ތަންފީޒު ކުރުން.
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ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް  ޑިރެކްޓަރުން

ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

1 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޙަސަން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނ2ީ

އް ތްތަ އްކަ ފައިވާ މަސަ ޮކމިޓީން ޮކށް

އަހަރުތެރޭގައި ރިސްކް ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ޕޮލިސީއެއް ވަނީ 

މުރާޖަޢާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިރީގައި މިވާ ޕޮލިސީތައް އިސްލާހުކޮށް 

ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ޕޮލިސީ

ފިކްސްޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ

ޕުރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ

އެސެޓް ލަޔަބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ

އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންގ / ކައުންޓަރިންގ ފައިނޭންސިންގ އޮފް 

ޓެރަރިޒަމް )އޭއެމްއެލް/ސީއެފްޓީ( ޕޮލިސީ

ބިޒްނަސް ކޮންޓިނުއުޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ

އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް ޕޮލިސީ

މާކެޓިންގ ޕޮލިސީ

އި  ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާ

ވިފައިވާ ޮގތް އް އް ބޭ ތަ އްދަލުވުން ބަ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި ހިންގުމުގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވަނީ 

ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕްރެކްޓިސް ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ 

ލިބިފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން އެކުލެވޭގޮތަށެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީގެ 

6 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައި މިވާ 

މެމްބަރުންނެވެ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. 

ރިސްކް އެޕަޓައިޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އެންޑް ފްރޭމްވަރކް

ފްރޯޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ

އެންޓި-ބްރައިބަރީ އެންޑް ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީ 

ފިޒިކަލް ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ

ކޮމިޓީން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާ ކުރެއްވި:

ރިސްކް ކޮމިޓީ ޗާޓަރ

ރިސްކް ރިޕޯޓުތައް އަދި ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ ރިޕޯޓުތައް  

ރިސްކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

މުޙައްމަދު ޝަރާޙް

ޗެއަރޕާސަން                               

ރިސްކް ކޮމިޓީ  

1 22 ނޮވެމްބަރ 2021 ރިސްކް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމުން ކޮމިޓީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި 

2 22 ނޮވެމްބަރ 2021 ރިސްކް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމުން ކޮމިޓީއިން އައްޔަންކުރެވިފައި 
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ހަމަ މިއާއެކު، ޙައްލު ކުރެވި/ ޙައްލު ކުރެވެމުންދާ ކަންކަން ފިޔަވައި، 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ. އަޅުގަ ޙައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

ފެންނަ ފެނުމުގައި:

ބޭންކުގެ ހިންގުމާއި، ވިޔަފާރި އާއި އަދި މަސައްކަތްތަކުގައި 

ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް 

ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މިކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް 

އައިސްފައެއް ނުވޭ، އަދި

ޝަރުޢީގޮތުން މަނާ ކަންކަމުންނާއި އަދި މަނާގޮތްގޮތުން ލިބިފައިވާ 

އެންމެހާ ފައިސާއެއް ވަނީ ބޭންކުގެ ޚައިރާތު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ.

ޝަރީޢާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް 

ބިނާކޮށް، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ މަސައްކަތްތައް 2021 ވަނަ 

އަހަރު ހިންގާފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި 

އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް، އަދި އެމްއެމްއޭގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލާއި، 

ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި 

ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށް، މި ކޮމިޓީ އިން 

ދެކެމެވެ.

ނޑުމެން ޘާބިތުކުރެއްވުމަށާއި ކާމިޔާބު ދެއްވުން އެދި  ތެދުމަގުގައި އަޅުގަ

މާތް هللا ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝުޢައިބު ޢުމަރު

އެސިސްޓަްނޓް ޕްޮރފެސަރ 
ޑރ. ިޒޔާދް މުޙައްމަދު

މުފްތީ ޔޫސުފް ސުލައިމާން

އުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޚަލީލާ 
ޢަބްދުއް ސައްތާރު

ޗެއަރމަން

ޗެއަރމަން

މެމްބަރު

މެމްބަރު

ޑްވައިޜަރީ  ޢާ އެ ރީ ޝަ
ޯޕޓް ގެ ރި ޮކމިޓީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ 

ކޮމިޓީ އުފެއްދީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގޮފި 

ކަމުގައިވާ "ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް" ގެ ހިންގުމާގުޅޭ ލަފާދިނުމަށާއި، 

އެ ގޮފި ހިންގަމުންދަނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ކަށަވަރު 

ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއިން ލަފާދިނުމުގައި 

ނޑައަޅާ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( އިން ކަ

އުސޫލުތަކަށާއި، އެމްއެމްއޭގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލުގެ ޝަރުޢީ ލަފާއަށް 

ރިޢާޔަތްކުރެއެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޤަވާއިދު )2011( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެމަތީން ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޙައިސިއްޔަތުން، 

31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޝަރީޢާ 

އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމެވެ.

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދަނީ ޝަރުޢީ 

ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯއާއި، ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީން 

ފާސްކޮށްފައިވާ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް މެނުއަލް އާ އެއްގޮތައްތޯ 

ކަށަވަރުކުރުމަކީ މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ބީއެމްއެލް 

އިސްލާމިކްގެ މަސައްކަތްތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މޮނީޓާކުރުމަށާއި 

އަދި ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއަށް ސިދާގޮތެއްގައި ރިޕޯޓްކުރުމަށް 

ހާއްސަކުރެވިފައިވާޝަރީޢާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހަތަރު ކުއަރޓަލީ ރިޕޯޓު 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައިވާގޮތާ، ޝަރީޢާ 

ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ 

ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރުން، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

ގެ ހަތަރު ކުއަރޓަރލީ ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓު ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

ހ.

ށ.
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ތަޤިއްލު  މުސް
ޯޕޓް ގެ ރި ޮއޑިޓަރުން

ޓޓްް   ގެގެ  ރރިިޕޯޕޯ ންން ރުރު ޑޑިިޓަޓަ ލުލު  އއޮޮ ޤޤިިއްއް ތަތަ ސްސް   މުމު

 ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑްިވްސ ޕލކ ެގ ހްިއާސާދުރްނަންށ  

 

ޔޔުު   އުއު ގެގެ  ރަރަ ންން މެމެ ނނޑުޑު ގަގަ ޅުޅު   އައަ

 ްސޭޓްނަޑރްޑސް   ރިޯޕޓިްނގ   ަފއިޭންނަޝލް   އިްނަޓރޭނަޝަނލް ަބާޔްނަތުކްނ،    ާމލ    ަޙާވާލެދވިަފއިވާ   މިރިޯޕުޓަގއި  ،ެދޭކޮގުތަގއި   ައުޅަގނުޑެމން 

ެގ ނިަޔަލްށ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ޕލކ )ޭބްންކ( ެގ ާމލ  ާހަލާތއި،   2021  ޑިެސްނަބރު   31  ، ާއއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިން )ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.(  

 ެއުކ ަދްއުކަވއިެދެއެވ. ާމލ  ަނތ ާޖ ައދި ަފއިާސ ަދުއުރވި ޮގްތ ެތުދެވރިަކާމއި އިްނާސުފެވރިަކާމއި 

އއްް   ތަތަ އްއް ތަތަ ންން އއިިވާވާ  ކަކަ ފަފަ ށްށް ޑޑިިކކޮޮ ންން  އއޮޮ މެމެ ނނޑުޑު ގަގަ ޅުޅު   އައަ

 ޭބްނުކެގ ާމލ  ަބާޔްނަތްއ، ތިރ ަގއިާވ ަބއިަތްއ ހިެމޭނޮގަތްށ:

 ؛ެގ ާމލ  ާހަލުތެގ ަބާޔން   2021ޑިެސްމަބރ  31 •

 ؛ެއާއއިެއުކ ނިުމުނ ައަހުރެގ ުފރިަހަމ ާއްމަދނ ެގ ަބާޔން  •

 ؛އިްސަފއިާވ ަބަދުލެގ ަބާޔން ެއާއެއުކ ނިުމުނ ައަހުރެގ ހިްއާސާދުރްނެގ ަރުއުސްލާމަލްށ އަ  •

 ައދި ؛ ެއާއެއުކ ނިުމުނ ައަހުރެގ ަފއިާސ ަދުއުރވިޮގުތެގ ަބާޔން  •

 ާމލ  ަބާޔްނަތާކއި ުގޭޅ ޯނުޓަތއް ހިާސުބ ެބެލެހްއުޓުމެގ ަމއިަގނުޑ ސިާޔަސުތ ަތުކެގ ުޚާލާސ ހިެމނިަފއިާވ  •

އއްް   ތަތަ ސްސް ސާސާ އއިިވާވާ  އައަ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ޔުޔު  ބބިިނާނާ އުއު   ރަރަ

 ައއި.ެއްސ.ޭއ )ޮއޑިޓް   –އިްނަޓރޭނަޝަންލ ްސޭޓްނަޑރްޑްސ ޮއްފ ޮއޑިޓިްނގ   ެގްނޮގްސަފއިާވނ  ުކރިައށް  ައުޅަގނުޑެމން  ަމަސްއަކްތަތއް  ގެ  މިޮއޑިޓް 

ަބއިގަ  ަބއިަންލައްޤާވމ   ެގްނުގޅޭ  ުކުރުމަގއި ޮއޑިަޓުރްނެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތެގ  ރިޯޕުޓެގ  މި  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތ ްނެނެވ.  ާއއި  އިްސެވ މިްނަގނުޑަތްއ(  އި 

ޮއޑިުޓަގއި ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތާކ ެބޭހ އިުތުރ ަތްފޞ ްލ ަބާޔްނުކެރވިަފއި   ުކެރުވުނ މިްނަގނުޑަތުކެގ ަދުށން ަބާޔން  ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ 

 ާވެނެއެވ. 

ެއަކށ ެގްނާވޮގަތްށ، މިޮއޑަިޓްށަފުހ، ެއ ައާސެސްއެގ ަމްއަޗްށ ެހކިަތަކކ  ެއްނެމ   ޮއޑިޓް  ޯހދިަފއިވާ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް  ޮގުތަގއި  ަޤޫބުލުކރާ  ައުޅަގނުޑެމން 

 ނިައްނ ާހަމުކުރަމްށ ުފޭދ ައދި ެއަކށ ެގްނާވ ެހކިަތެކެކެވ.ޕ އޮ  ބިާނޮކްށ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޮއޑިޓް 

ނންް   ކަކަ ންން   މމިިނނިިވަވަ

ޮފރ ެއތިްކްސ  ޮއްފ  'ޯކްޑ  ެގ  ެއަކުއްނަޓްންޓްސ'  ޮފރ  ޯބްޑ  ްސޭޓްނަޑރްޑ  ެއތިްކްސ  ެއަކުއްނަޓްންޓސް   އިްނަޓރޭނަޝަންލ  ' ްޕޮރެފަޝަންލ 

ޯކްޑ(   ަމތި )ައއި.އ .ޭއ.ެއްސ.ބ .ޭއ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ެއުކަގެއެވ. ާއއި  ުމްސަތޤިްއުލަކާމއި  މިނިަވްނަކާމއި  ައަމުލޮކްށަފއިާވނ   ައުޅަގނުޑެމްނ  ްނ، 

 ޒިްނާމަތްއ ައާދޮކްށަފެއެވ. ުސޫލކ   ެއެހނިެހްނ  އި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިްނ ައުޅަގނުޑެމްނާވނ  އި.އ .ެއްސ.ބ .ޭއ ޯކޑާ އަ 

އއްް   ތަތަ ންން ދުދު ނނޑުޑު  ހޯހޯ އއިިގަގަ ގެގެ  މަމަ ޑޑިިޓްޓް   އއޮޮ

ާމލ  ައަހުރެގ ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ޮއޑިްޓުކުރުމަގއި ާފަހަގުކެރުވުނ ެއްނެމ   ، ޮއޑިްޓެގ ަމއިަގނުޑ ޯހުދްނަތަކކ ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ްޕޮރެފަޝަންލ ަޖްޖެމްންޓަގއި 

ަކން  މި  ެއުކަލާވާލަފއިަވނ   ެދޭކޮގްތ  ަބާޔްނަތާކެމުދ  ާމލ   ރިޯޕުޓަގއި  ޮއޑިްޓ  ަބާޔްނަތުކެގ  ާމލ   ަކްނަތްއަތެކެވ.  ަމއިަގނުޑ  ަކަމްށ ުމހިްއުމ 

 ަތާކެމުދ ެދޭކޮގްތ ަބާޔްނޮކްށަފެއްއ ުނާވެނެއެވ. ރިާޢަޔްތޮކްށެގްނެނެވ. ައދި ަވކިަވކިްނ ަމއިަގނުޑ ޯހުދން 

ޓް ޕޯ އަހަރީ ރި
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ޓޓްް   ގެގެ  ރރިިޕޯޕޯ ންން ރުރު ޑޑިިޓަޓަ ލުލު  އއޮޮ ޤޤިިއްއް ތަތަ ސްސް   މުމު

 ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑްިވްސ ޕލކ ެގ ހްިއާސާދުރްނަންށ  

 

ޔޔުު   އުއު ގެގެ  ރަރަ ންން މެމެ ނނޑުޑު ގަގަ ޅުޅު   އައަ

 ްސޭޓްނަޑރްޑސް   ރިޯޕޓިްނގ   ަފއިޭންނަޝލް   އިްނަޓރޭނަޝަނލް ަބާޔްނަތުކްނ،    ާމލ    ަޙާވާލެދވިަފއިވާ   މިރިޯޕުޓަގއި  ،ެދޭކޮގުތަގއި   ައުޅަގނުޑެމން 

ެގ ނިަޔަލްށ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ޕލކ )ޭބްންކ( ެގ ާމލ  ާހަލާތއި،   2021  ޑިެސްނަބރު   31  ، ާއއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިން )ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.(  

 ެއުކ ަދްއުކަވއިެދެއެވ. ާމލ  ަނތ ާޖ ައދި ަފއިާސ ަދުއުރވި ޮގްތ ެތުދެވރިަކާމއި އިްނާސުފެވރިަކާމއި 

އއްް   ތަތަ އްއް ތަތަ ންން އއިިވާވާ  ކަކަ ފަފަ ށްށް ޑޑިިކކޮޮ ންން  އއޮޮ މެމެ ނނޑުޑު ގަގަ ޅުޅު   އައަ

 ޭބްނުކެގ ާމލ  ަބާޔްނަތްއ، ތިރ ަގއިާވ ަބއިަތްއ ހިެމޭނޮގަތްށ:

 ؛ެގ ާމލ  ާހަލުތެގ ަބާޔން   2021ޑިެސްމަބރ  31 •

 ؛ެއާއއިެއުކ ނިުމުނ ައަހުރެގ ުފރިަހަމ ާއްމަދނ ެގ ަބާޔން  •

 ؛އިްސަފއިާވ ަބަދުލެގ ަބާޔން ެއާއެއުކ ނިުމުނ ައަހުރެގ ހިްއާސާދުރްނެގ ަރުއުސްލާމަލްށ އަ  •

 ައދި ؛ ެއާއެއުކ ނިުމުނ ައަހުރެގ ަފއިާސ ަދުއުރވިޮގުތެގ ަބާޔން  •

 ާމލ  ަބާޔްނަތާކއި ުގޭޅ ޯނުޓަތއް ހިާސުބ ެބެލެހްއުޓުމެގ ަމއިަގނުޑ ސިާޔަސުތ ަތުކެގ ުޚާލާސ ހިެމނިަފއިާވ  •

އއްް   ތަތަ ސްސް ސާސާ އއިިވާވާ  އައަ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ޔުޔު  ބބިިނާނާ އުއު   ރަރަ

 ައއި.ެއްސ.ޭއ )ޮއޑިޓް   –އިްނަޓރޭނަޝަންލ ްސޭޓްނަޑރްޑްސ ޮއްފ ޮއޑިޓިްނގ   ެގްނޮގްސަފއިާވނ  ުކރިައށް  ައުޅަގނުޑެމން  ަމަސްއަކްތަތއް  ގެ  މިޮއޑިޓް 

ަބއިގަ  ަބއިަންލައްޤާވމ   ެގްނުގޅޭ  ުކުރުމަގއި ޮއޑިަޓުރްނެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތެގ  ރިޯޕުޓެގ  މި  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތ ްނެނެވ.  ާއއި  އިްސެވ މިްނަގނުޑަތްއ(  އި 

ޮއޑިުޓަގއި ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތާކ ެބޭހ އިުތުރ ަތްފޞ ްލ ަބާޔްނުކެރވިަފއި   ުކެރުވުނ މިްނަގނުޑަތުކެގ ަދުށން ަބާޔން  ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ 

 ާވެނެއެވ. 

ެއަކށ ެގްނާވޮގަތްށ، މިޮއޑަިޓްށަފުހ، ެއ ައާސެސްއެގ ަމްއަޗްށ ެހކިަތަކކ  ެއްނެމ   ޮއޑިޓް  ޯހދިަފއިވާ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް  ޮގުތަގއި  ަޤޫބުލުކރާ  ައުޅަގނުޑެމން 

 ނިައްނ ާހަމުކުރަމްށ ުފޭދ ައދި ެއަކށ ެގްނާވ ެހކިަތެކެކެވ.ޕ އޮ  ބިާނޮކްށ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޮއޑިޓް 

ނންް   ކަކަ ންން   މމިިނނިިވަވަ

ޮފރ ެއތިްކްސ  ޮއްފ  'ޯކްޑ  ެގ  ެއަކުއްނަޓްންޓްސ'  ޮފރ  ޯބްޑ  ްސޭޓްނަޑރްޑ  ެއތިްކްސ  ެއަކުއްނަޓްންޓސް   އިްނަޓރޭނަޝަންލ  ' ްޕޮރެފަޝަންލ 

ޯކްޑ(   ަމތި )ައއި.އ .ޭއ.ެއްސ.ބ .ޭއ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ެއުކަގެއެވ. ާއއި  ުމްސަތޤިްއުލަކާމއި  މިނިަވްނަކާމއި  ައަމުލޮކްށަފއިާވނ   ައުޅަގނުޑެމްނ  ްނ، 

 ޒިްނާމަތްއ ައާދޮކްށަފެއެވ. ުސޫލކ   ެއެހނިެހްނ  އި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިްނ ައުޅަގނުޑެމްނާވނ  އި.އ .ެއްސ.ބ .ޭއ ޯކޑާ އަ 

އއްް   ތަތަ ންން ދުދު ނނޑުޑު  ހޯހޯ އއިިގަގަ ގެގެ  މަމަ ޑޑިިޓްޓް   އއޮޮ

ާމލ  ައަހުރެގ ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ޮއޑިްޓުކުރުމަގއި ާފަހަގުކެރުވުނ ެއްނެމ   ، ޮއޑިްޓެގ ަމއިަގނުޑ ޯހުދްނަތަކކ ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ްޕޮރެފަޝަންލ ަޖްޖެމްންޓަގއި 

ަކން  މި  ެއުކަލާވާލަފއިަވނ   ެދޭކޮގްތ  ަބާޔްނަތާކެމުދ  ާމލ   ރިޯޕުޓަގއި  ޮއޑިްޓ  ަބާޔްނަތުކެގ  ާމލ   ަކްނަތްއަތެކެވ.  ަމއިަގނުޑ  ަކަމްށ ުމހިްއުމ 

 ަތާކެމުދ ެދޭކޮގްތ ަބާޔްނޮކްށަފެއްއ ުނާވެނެއެވ. ރިާޢަޔްތޮކްށެގްނެނެވ. ައދި ަވކިަވކިްނ ަމއިަގނުޑ ޯހުދން 
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 ޮއޑިްޓެގ ަމއިަގނުޑ ޯހުދާމއިެމުދ ައަމުލުކެރުވުނ ޮގތް  ޮއޑިްޓެގ ަމއިަގނުޑ ޯހުދން 

ޓްޓް   ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ނނ  ގެގެ  އއިިމްމް ރަރަ ންން  ދަދަ ނނިިހެހެ ހެހެ ދދިި  އެއެ ނުނު  އައަ    ލޯލޯ

ެއެހނިެހްނ   ަބްއަލާވ   18ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ ޯނުޓ ަންނަބރ   ައދި  ޮގުތަގއި ޯލުނ  ެގ  ެއަލަވްންސ  ޮލްސ  ަދަރނ ެގ 

ެމޭންޖެމްންޓ އިްނ ނިްނާމަފއިާވ ހިާސުބަތާކއި ުގޭޅޮގުތްނ ައުޅަގނުޑެމްނ 

 ޮކްށަފއިާވ ަމަސްއަކުތެގ ެތޭރަގއި ތިރ ަގއިާވ ަކްނަތްއަތްއ ހިެމެނެއެވ.

ޭބްނުކެގ ުޖްމަލ ެއެސްޓަތުކެގ ެތެރއިްނ    ަގއި،   2021ޑިެސްމަބރ    31

ެގްއުލުމެގ ާސުފ  ްނ ުރފިާޔ ެގ  ބިލިއަ  1.7  ެގ ެތޭރަގއި ހިެމެނނ   %40

ެކނުޑަމްށަފުހ   ައދި   15.6ެއަލަވްންސ  ޯލުނ  ުރފިާޔެގ  ބިލިައްނ 

 ެއްޑާވްންސ ަތެކެވ. 

ޯލުނ ައދި ެއްޑާވްންސ ެގ ެގްއުލުމެގ ެއަލަވްންސ އިްނ ަރްމުޒޮކްށެދނ  

އިްމެޕައރަމްންޓެގ ެގްއުލުމެގ މިްނަވުރ ައދި ރިޯޕްޓ ުކާރ ާތރ ުޚަގއި ޯލުނ 

 ޯޕްޓޯފލިޯއ އިްނ ލިޭބެނަކަމްށ ައްނާދާޒުކެރޭވ ެގްއުލުމެގ މިްނަވެރެވ. 

ުކރިަމގަ  ހިާސުބުކެރވިަފއިަވނ   ެއަލަވްންސ  ަލާފުކާރ ެގްއުލުމެގ  ްށ 

ަމުއޫލާމަތްށ ެބުލަމްށަފުހ، ަތާފްސހިާސުބެގ ުއޫސުލަތާކއި ާފއިުތެވދިަޔ 

ަތުނަގއި ަފއިާސ ޯހާދަފއިާވ ޮގަތްށ ަބަދުލ ެގަނުއަމްށަފުހެއެވ. މިަފަދ 

ެއަލަވްންސ ޭބުންނުކެރވިަފއިާވ  ހިާސުބަތުކަގއި   އިްމެޕައރަމްންޓ  ައދި 

ޭބުންނޮކްށފަ  އިްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ަލާފަތާކިއ ބިާނުކުރަމްށ  އިާވ 

 ަގއި ހިެމނިަފއިާވެނެއެވ.   3.7.3ައދި   34.4ައްނާދާޒަތްއ ޯނުޓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ލިެބްނެޖޭހ  - ަބާލ،  ަރަގުޅޯތ  ހިާސުބަތްއ  ލިްސްޓަތުކެގ  ޯހދިަފއިާވ 

ަފއިާސެގ ައަދުދ ެޖެނަރްލ ެލަޖރ ަގއިާވ ައަދާދއި ެއްއޮގްތޯތ ަބާލ، 

ައދި  ޯލުނ  ެބެލވިަފއިާވ  ހިާސުބުކުރަމްށ  ެގްއުލްނ  ލިޭބ  ޯލުންނ 

 ެއްޑާވްންސަތުކެގ ުފރިަހަމަކްނ ެޓްސްޓ ުކެރވިަފއިާވެނެއެވ. 

ަތުކްނ  - ޯލުނ  ޫދުކެރވިަފއިާވ  ަފުރުދްނަންށ  ަވކިަވކި  ުކރިަމުގަގއި 

ެމޭންޖަމން  ައަދުދ  ަފއިާސެގ  ެބެލޭވ  އިްނ ޯހޭދެނަކަމްށ  ްޓ 

ަބާލަފއިާވެނެއެވ.  ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއިޯތ  ައްނާދާޒޮކްށަފއިަވނ  

ެއަކަށައާޅަފއިުހރި   ުކުރަމްށ  ައްނާދާޒަތްއ  ުމހިްއުމ މިޮގުތްނ 

އެ އަ ަކްނަތްއަތާކއި   ަބާލ، ދި  ޮގްތ  ެއުކަލާވެލވިަފއިާވ  ަކްނަތްއަތްއ 

ުކރިަމުގަގއި ލިޭބެނަކަމްށ ަލާފުކެރޭވ ަފއިާސ، ޑިްސަކުއްންޓ ޭރްޓަތްއ 

 ައދި ަރުހުނ ައުގޮކްށަފއިާވ ޮގްތ ެޓްސްޓ ޮކްށަފއިާވެނެއެވ.  

ހިާސުބުކުރަމްށަޓަކއި  - ެގްއުލްނ  ަލާފުކެރޭވ  ލިޭބެނަކަމްށ  ޯލުންނ 

އި ެއްޑާވްންސެގ ެއެހނިެހްނ ަމުއޫލާމުތ ުހރ  ޭބުންނޮކްށަފއިާވ ޯލނާ 

ެޓްސްޓުކެރވިަފއިާވެނެއެވ.  ުފރިަހަމަކްނ  ޭއެގ  ަބާލ  ަރަގަޅްށޯތ 

މިޮގުތްނ ޯލުނެގ ޮގުތަގއި ޫދޮކްށަފއިާވ ައދި ޯލުނެގ ޮގުތަގއި ޫދުކަރްނ 

ެއްއަބްސެވވި ޫދުނުކެރވި ުހރި ަފއިާސ ެގ ައަދުދަތާކއި، ޑިޮޕސިްޓ، 

ޯލުނ ޫދުކެރވިަފއިާވ ުނަދްއާކ ުހރި ުމްއަދާތއި  ަރުހުނެގ ައުގ، ަފއިާސ  

ްސޭޓްޓަމްންޓަތާކއި  ަފާރުތެގ  ލިބިަގްނަނ  ޚިުދަމްތ  ުހރ   ުމްއަދުތ 

ބިާނޮކްށ  ާސްމަޕްލަތަކްށ  ޯތ  ޮގަތްށ  ަފއިްލަތުކަގއިާވ 

 ަބާލަފއިާވެނެއެވ. 

ހިާސުބުކުރަމްށ  - ެއަލަވްންސ  ެގްއުލުމެގ  ލިޭބ  ޯލުންނ 

؛ ާމލ  ަވސ ަލްތަތއް ،  9ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ  ޭބުންނޮކްށަފއިާވ ޮގަތކ   

ަކްނަތްއަތކާ  ާލޒިްމުކާރ  ަގއި  މިްނުކުރްނ،  އި ަބަލއިަގުތާމއި 

ޮގްތޯތ ަބާލަފއިާވެނެއެވ. ެއްނެމ ެއަކށ ެގްނާވ    ަމތިން ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  

ާއްނުމޮކްށ ލިެބްނުހރި ަމުއޫލާމާތއި ެއެހނިެހްނ މިޮގަތްށ ެބުލުމަގއި  

އިްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ައާޅކިާޔ،  ަމުއޫލާމާތއި  ޯހދިަފއިާވ  ަފާރްތަތުކްނ 

ަކްނަތްއަތްއ   ެއެހނިެހްނ  ައދި  ޭބުންނޮކްށަފއިަވނ  އިްޤތިާސދ  

 ޯތ ަބާލަފއިާވެނެއެވ.   ެއްނެމ ެއަކށ ެގްނާވ ޮގަތށް 

ަލާފުކެރޭވ ަދަރނ ެގ ެގްއުލުމެގ ެއަލަވްންސ ޯލުނ ައދި ެއްޑާވްންސަތުކެގ  

ައުޅަގނުޑެމްނ  ޯހުދެމްއަކުމަގއި  ަމއިަގނުޑ  ޮއޑިްޓެގ  ައކ  

ާފަހަގޮކްށަފއިަވނ  ޯލުންނ ލިޭބ ެގްއުލުމެގ ެއަލަވްންސ ހިާސުބުކުރަމކ  

އިްނ ުއނަދޫގ   ެމޭންޖަމްންޓ  ުގޅިެގްނ  ެއާއއި  ުވާމެއުކ  ަމަސްއަކަތަކްށ 

 ހިާސަބަކްށ ާވތ ެއެވ. ަތާފުތ ނިްނުމްނަތްއ ނިްނަމްނެޖޭހ  

ޯނޓް  - ަބާޔްނަތުކަގއި   ަފދަ   34.4  ައދި  3.7.3  ާމލ  

ާހަމުކަރްނެޖޭހ   9  ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.  ުގޅިެގްނ  ާއއި 

މިްނަވަރްށ  ަމުއޫލާމުތ   ޭވޯތ ހިަމާނަފއިެއަކށ ެގްނާވ 

 ަބާލަފއިާވެނެއެވ.
ެއްޑާވްންސ  - ައދި  ޯލުނ  ެތޭރަގއި  ަމަސްއަކުތެގ  ުކެރުވުނ 

ްޕޮރވިަޝްނ  އިްމެޕައރަމްންޓ  ެހދިަފއިާވ  ަތަކްށ 

އިްނ  ެމޭންޖެމްންޓ  ެއްސޓިޭމްޓުކުރަމްށަޓަކއި 

ނިްނުމްނަތާކއި  ެއަކށ ެގްނާވ  ޭބުންނޮކްށަފއިަވނ  

 ެމަތޮޑޮލޖ ަކްނ ަވނ  ާފަހަގުކެރވިަފެއެވ. 

 

ތތުު   މާމާ ލޫލޫ އުއު ންން  މަމަ ނނިިހެހެ ހެހެ   އެއެ

މި ޮއޑިަޓުރްނެގ ރިޯޕުޓެގ ،  ަމުއޫލާމުތެގ ެތޭރަގއި ހިެމެނނ  ުހަށެހޅިަފއިާވ ެއެހނިެހްނ ަމުއޫލާމަތްށ ޒިްނާމ ާވނ  ެމޭންޖަމްންޓ އިްނެނެވ. ެއެހނިެހްނ  

)ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ައދި ަގއި ނިުމުނ ައަހުރެގ ައަހރ  ރިޯޕުޓ   2021ޑިެސްމަބރ   31ާތރ ުޚެގ ަފުހްނ ައުޅަގނުޑެމްނާނއި ހިްއާސުކެރޭވެނަކަމްށ ެބެލޭވ، 

 ެއެވ. ެއާއެއުކާވ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޮއޑިަޓުރްނެގ ރިޯޕުޓ ފިަޔަވއި( 

ުގޅި ަމުއޫލާމާތއި  ެއަފަދ  ައދި  ހިެމނަިފއުިނާވެނެއެވ.  ަމުއޫލާމުތ  ެއެހނިެހްނ  ަރުއުޔަގއި  ދ ަފއިާވ  ައުޅަގނުޑެމްނ  ަބާޔްނަތަކްށ  ައުޅަގނުޑެމްނ ާމލ   ެގްނ 

 ެމެވ.  ެއްއެވްސ ަޔޤ ްނަކެމްއ ުނދެ 

ލ  ަބާޔްނަތާކއި ޮއޑްިޓެގ  ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ ޮއޑާިޓއި ުގޅިެގްނ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޒްިނާމައކ  ެއެހނިެހްނ ަމުއޫލާމުތ ކިާޔ، ައދި ކިުޔުމަގއި ެއ ަމުއޫލާމަތކ  މާ 

ަވަތ ެމޓ ރިައްލ ޮގެތްއަގއި ަސްއަޙޫންނ ަމުއޫލާމެތްއ  ެތޭރަގއި ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ލިބަިފއިާވ ަމުއޫލާމާތއި ެމޓ ރިައްލ ޮގެތްއަގއި ުފޫށައާރ ަމުއޫލާމެތްއޯތ ނު 

 ހިެމނަިފއިޭވޯތ ެބުލެމެވ.  

 .ެގ ޒްިނާމެއެކވެ ެއުނައްލ ރިޯޕްޓ ކިާޔއިުރ، ޭއަގއި ެމޓ ރިައްލ މިްސްސޭޓްޓަމްންޓ ެއްއ ާވަނަމ، ެއަފަދ ަމުއޫލާމުތ ޯބާޑއި ހްިއާސުކުރަމކ  ައުޅަގުޑެމން 

ލަލަ   މްމް ލލ    ޖުޖު މމާާ  މާމާ ގެގެ  ޒޒިިންން ކުކު ތަތަ ތްތް ރާރާ ންން  ތތިިބބިި  ފަފަ ގެގެ ވެވެ ލުލު ވާވާ އއިި  ހަހަ މާމާ ގުގު ދދިި  ހހިިންން ޓްޓް  އައަ ންން މެމެ ޖްޖް ނޭނޭ ންން  މޭމޭ ތުތު ގގޮޮ ޅޭޅޭ އއިި  ގުގު ކާކާ ތަތަ ންން ޔާޔާ   ބަބަ

( ްސޭޓްނަޑރްޑްސ  ރިޯޕޓްިނގ  ަފއޭިންނަޝްލ  ަބާޔްނަތްއ    (ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.އްިނަޓޭނަޝަންލ  ާމލ   ަމތްިނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  މްިނަގނުޑަތާކއި  ެގ 

ޫލާމެތްއ  ަމއު ެމޓ ރިައްލޮގެތްއަގއި ަސްއަޙޫންނ    ،ެތުދެވރިަކާމއި އްިނާސުފެވރިަކާމއިެއުކ ަތްއާޔުރޮކްށ ުހަށެހުޅާމއި ަމަކެރްއ ުނަވަތ ުކެށްއެގ ަސަބުބްނވިައސް 

ްށ ަމުގަފހިޮކްށދުިނަމްށަޓަކއި، ޭބުންނާވަކަމްށ ޭމޭންޖެމްންޓ އްިނ ންިނާމަފއިާވ އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތްއ ުނހިެމޭނޮގަތްށ ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ަތްއާޔުރުކުރމަ 

 ާޤއިްމުކުރަމކ ެވްސ ޭމޭންޖެމްންޓެގ ަމްސޫއލިްއަޔެތެކެވ.  

ޮގެތްއަގއި  ުޖްމަލ   ެދެމެހްއެޓނިވި  ަތްއާޔުރުކުރުމަގއި،  ަބާޔްނަތްއ  ގެ   ޭބްނުކގެ ާމލ   ުކރިައްށ  ަޔޤ ްނުކުރަމކ  ވިަޔާފރި  ުހރިަކްނ  ާޤބިލިްއަޔުތ  ްނދިުއުމެގ 

ވިަޔާފރި ުހްއާޓަލްނ ންިނާމަފއުިނާވަނަމ ުނަވަތ ވިަޔާފރި ުހްއާޓުލްނ ޫންނ ޮގެތްއ ެންތ ާހާލެތްއ ޭބްނުކެގ  ެމޭންޖެމްންޓެގ ޒްިނާމެއެކެވ. މި ޒްިނާމެގ ަދުށްނ  

ައްށ ެގްނދިުއާމއި ައދި މި ވިްސުނަމްށ ބާިނޮކްށ ހިާސުބަތްއ ެބެލެހްއޓަިފއިުވާމއި ުގޅިެގްނ ައއިްސަފއުިނާވަނަމ، ެދެމެހްއެޓނިވި ޮގެތްއަގއި ވިަޔާފރި ުކރި

 ޫލާމުތ ާހަމުކަރްނާވެނެއެވ.އު ޫލާމުތ ުހރަިނަމ، ެއަފަދ މަ އު މަ 

ެބުލަމކ     ަރަގުޅޮގުތަގއޯިތ  ހިނަގުމްނަދނ   ަމުރަހާލަތްއ  ަތްއާޔުރުކުރުމެގ  ަބާޔްނަތްއ  ަފާރްތަތުކގެ ޭބްންކ  ާމލ   ތިްއެބވި  ަހާވުލެވ    ހްިނުގާމއި 

 ަމްސޫއލިްއަޔެތެކެވ. 
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 ޮއޑިްޓެގ ަމއިަގނުޑ ޯހުދާމއިެމުދ ައަމުލުކެރުވުނ ޮގތް  ޮއޑިްޓެގ ަމއިަގނުޑ ޯހުދން 

ޓްޓް   ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ނނ  ގެގެ  އއިިމްމް ރަރަ ންން  ދަދަ ނނިިހެހެ ހެހެ ދދިި  އެއެ ނުނު  އައަ    ލޯލޯ

ެއެހނިެހްނ   ަބްއަލާވ   18ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ ޯނުޓ ަންނަބރ   ައދި  ޮގުތަގއި ޯލުނ  ެގ  ެއަލަވްންސ  ޮލްސ  ަދަރނ ެގ 

ެމޭންޖެމްންޓ އިްނ ނިްނާމަފއިާވ ހިާސުބަތާކއި ުގޭޅޮގުތްނ ައުޅަގނުޑެމްނ 

 ޮކްށަފއިާވ ަމަސްއަކުތެގ ެތޭރަގއި ތިރ ަގއިާވ ަކްނަތްއަތްއ ހިެމެނެއެވ.

ޭބްނުކެގ ުޖްމަލ ެއެސްޓަތުކެގ ެތެރއިްނ    ަގއި،   2021ޑިެސްމަބރ    31

ެގްއުލުމެގ ާސުފ  ްނ ުރފިާޔ ެގ  ބިލިއަ  1.7  ެގ ެތޭރަގއި ހިެމެނނ   %40

ެކނުޑަމްށަފުހ   ައދި   15.6ެއަލަވްންސ  ޯލުނ  ުރފިާޔެގ  ބިލިައްނ 

 ެއްޑާވްންސ ަތެކެވ. 

ޯލުނ ައދި ެއްޑާވްންސ ެގ ެގްއުލުމެގ ެއަލަވްންސ އިްނ ަރްމުޒޮކްށެދނ  

އިްމެޕައރަމްންޓެގ ެގްއުލުމެގ މިްނަވުރ ައދި ރިޯޕްޓ ުކާރ ާތރ ުޚަގއި ޯލުނ 

 ޯޕްޓޯފލިޯއ އިްނ ލިޭބެނަކަމްށ ައްނާދާޒުކެރޭވ ެގްއުލުމެގ މިްނަވެރެވ. 

ުކރިަމގަ  ހިާސުބުކެރވިަފއިަވނ   ެއަލަވްންސ  ަލާފުކާރ ެގްއުލުމެގ  ްށ 

ަމުއޫލާމަތްށ ެބުލަމްށަފުހ، ަތާފްސހިާސުބެގ ުއޫސުލަތާކއި ާފއިުތެވދިަޔ 

ަތުނަގއި ަފއިާސ ޯހާދަފއިާވ ޮގަތްށ ަބަދުލ ެގަނުއަމްށަފުހެއެވ. މިަފަދ 

ެއަލަވްންސ ޭބުންނުކެރވިަފއިާވ  ހިާސުބަތުކަގއި   އިްމެޕައރަމްންޓ  ައދި 

ޭބުންނޮކްށފަ  އިްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ަލާފަތާކިއ ބިާނުކުރަމްށ  އިާވ 

 ަގއި ހިެމނިަފއިާވެނެއެވ.   3.7.3ައދި   34.4ައްނާދާޒަތްއ ޯނުޓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ލިެބްނެޖޭހ  - ަބާލ،  ަރަގުޅޯތ  ހިާސުބަތްއ  ލިްސްޓަތުކެގ  ޯހދިަފއިާވ 

ަފއިާސެގ ައަދުދ ެޖެނަރްލ ެލަޖރ ަގއިާވ ައަދާދއި ެއްއޮގްތޯތ ަބާލ، 

ައދި  ޯލުނ  ެބެލވިަފއިާވ  ހިާސުބުކުރަމްށ  ެގްއުލްނ  ލިޭބ  ޯލުންނ 

 ެއްޑާވްންސަތުކެގ ުފރިަހަމަކްނ ެޓްސްޓ ުކެރވިަފއިާވެނެއެވ. 

ަތުކްނ  - ޯލުނ  ޫދުކެރވިަފއިާވ  ަފުރުދްނަންށ  ަވކިަވކި  ުކރިަމުގަގއި 

ެމޭންޖަމން  ައަދުދ  ަފއިާސެގ  ެބެލޭވ  އިްނ ޯހޭދެނަކަމްށ  ްޓ 

ަބާލަފއިާވެނެއެވ.  ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއިޯތ  ައްނާދާޒޮކްށަފއިަވނ  

ެއަކަށައާޅަފއިުހރި   ުކުރަމްށ  ައްނާދާޒަތްއ  ުމހިްއުމ މިޮގުތްނ 

އެ އަ ަކްނަތްއަތާކއި   ަބާލ، ދި  ޮގްތ  ެއުކަލާވެލވިަފއިާވ  ަކްނަތްއަތްއ 

ުކރިަމުގަގއި ލިޭބެނަކަމްށ ަލާފުކެރޭވ ަފއިާސ، ޑިްސަކުއްންޓ ޭރްޓަތްއ 

 ައދި ަރުހުނ ައުގޮކްށަފއިާވ ޮގްތ ެޓްސްޓ ޮކްށަފއިާވެނެއެވ.  

ހިާސުބުކުރަމްށަޓަކއި  - ެގްއުލްނ  ަލާފުކެރޭވ  ލިޭބެނަކަމްށ  ޯލުންނ 

އި ެއްޑާވްންސެގ ެއެހނިެހްނ ަމުއޫލާމުތ ުހރ  ޭބުންނޮކްށަފއިާވ ޯލނާ 

ެޓްސްޓުކެރވިަފއިާވެނެއެވ.  ުފރިަހަމަކްނ  ޭއެގ  ަބާލ  ަރަގަޅްށޯތ 

މިޮގުތްނ ޯލުނެގ ޮގުތަގއި ޫދޮކްށަފއިާވ ައދި ޯލުނެގ ޮގުތަގއި ޫދުކަރްނ 

ެއްއަބްސެވވި ޫދުނުކެރވި ުހރި ަފއިާސ ެގ ައަދުދަތާކއި، ޑިޮޕސިްޓ، 

ޯލުނ ޫދުކެރވިަފއިާވ ުނަދްއާކ ުހރި ުމްއަދާތއި  ަރުހުނެގ ައުގ، ަފއިާސ  

ްސޭޓްޓަމްންޓަތާކއި  ަފާރުތެގ  ލިބިަގްނަނ  ޚިުދަމްތ  ުހރ   ުމްއަދުތ 

ބިާނޮކްށ  ާސްމަޕްލަތަކްށ  ޯތ  ޮގަތްށ  ަފއިްލަތުކަގއިާވ 

 ަބާލަފއިާވެނެއެވ. 

ހިާސުބުކުރަމްށ  - ެއަލަވްންސ  ެގްއުލުމެގ  ލިޭބ  ޯލުންނ 

؛ ާމލ  ަވސ ަލްތަތއް ،  9ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ  ޭބުންނޮކްށަފއިާވ ޮގަތކ   

ަކްނަތްއަތކާ  ާލޒިްމުކާރ  ަގއި  މިްނުކުރްނ،  އި ަބަލއިަގުތާމއި 

ޮގްތޯތ ަބާލަފއިާވެނެއެވ. ެއްނެމ ެއަކށ ެގްނާވ    ަމތިން ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  

ާއްނުމޮކްށ ލިެބްނުހރި ަމުއޫލާމާތއި ެއެހނިެހްނ މިޮގަތްށ ެބުލުމަގއި  

އިްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ައާޅކިާޔ،  ަމުއޫލާމާތއި  ޯހދިަފއިާވ  ަފާރްތަތުކްނ 

ަކްނަތްއަތްއ   ެއެހނިެހްނ  ައދި  ޭބުންނޮކްށަފއިަވނ  އިްޤތިާސދ  

 ޯތ ަބާލަފއިާވެނެއެވ.   ެއްނެމ ެއަކށ ެގްނާވ ޮގަތށް 

ަލާފުކެރޭވ ަދަރނ ެގ ެގްއުލުމެގ ެއަލަވްންސ ޯލުނ ައދި ެއްޑާވްންސަތުކެގ  

ައުޅަގނުޑެމްނ  ޯހުދެމްއަކުމަގއި  ަމއިަގނުޑ  ޮއޑިްޓެގ  ައކ  

ާފަހަގޮކްށަފއިަވނ  ޯލުންނ ލިޭބ ެގްއުލުމެގ ެއަލަވްންސ ހިާސުބުކުރަމކ  

އިްނ ުއނަދޫގ   ެމޭންޖަމްންޓ  ުގޅިެގްނ  ެއާއއި  ުވާމެއުކ  ަމަސްއަކަތަކްށ 

 ހިާސަބަކްށ ާވތ ެއެވ. ަތާފުތ ނިްނުމްނަތްއ ނިްނަމްނެޖޭހ  

ޯނޓް  - ަބާޔްނަތުކަގއި   ަފދަ   34.4  ައދި  3.7.3  ާމލ  

ާހަމުކަރްނެޖޭހ   9  ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.  ުގޅިެގްނ  ާއއި 

މިްނަވަރްށ  ަމުއޫލާމުތ   ޭވޯތ ހިަމާނަފއިެއަކށ ެގްނާވ 

 ަބާލަފއިާވެނެއެވ.
ެއްޑާވްންސ  - ައދި  ޯލުނ  ެތޭރަގއި  ަމަސްއަކުތެގ  ުކެރުވުނ 

ްޕޮރވިަޝްނ  އިްމެޕައރަމްންޓ  ެހދިަފއިާވ  ަތަކްށ 

އިްނ  ެމޭންޖެމްންޓ  ެއްސޓިޭމްޓުކުރަމްށަޓަކއި 

ނިްނުމްނަތާކއި  ެއަކށ ެގްނާވ  ޭބުންނޮކްށަފއިަވނ  

 ެމަތޮޑޮލޖ ަކްނ ަވނ  ާފަހަގުކެރވިަފެއެވ. 

 

ތތުު   މާމާ ލޫލޫ އުއު ންން  މަމަ ނނިިހެހެ ހެހެ   އެއެ

މި ޮއޑިަޓުރްނެގ ރިޯޕުޓެގ ،  ަމުއޫލާމުތެގ ެތޭރަގއި ހިެމެނނ  ުހަށެހޅިަފއިާވ ެއެހނިެހްނ ަމުއޫލާމަތްށ ޒިްނާމ ާވނ  ެމޭންޖަމްންޓ އިްނެނެވ. ެއެހނިެހްނ  

)ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ައދި ަގއި ނިުމުނ ައަހުރެގ ައަހރ  ރިޯޕުޓ   2021ޑިެސްމަބރ   31ާތރ ުޚެގ ަފުހްނ ައުޅަގނުޑެމްނާނއި ހިްއާސުކެރޭވެނަކަމްށ ެބެލޭވ، 

 ެއެވ. ެއާއެއުކާވ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޮއޑިަޓުރްނެގ ރިޯޕުޓ ފިަޔަވއި( 

ުގޅި ަމުއޫލާމާތއި  ެއަފަދ  ައދި  ހިެމނަިފއުިނާވެނެއެވ.  ަމުއޫލާމުތ  ެއެހނިެހްނ  ަރުއުޔަގއި  ދ ަފއިާވ  ައުޅަގނުޑެމްނ  ަބާޔްނަތަކްށ  ައުޅަގނުޑެމްނ ާމލ   ެގްނ 

 ެމެވ.  ެއްއެވްސ ަޔޤ ްނަކެމްއ ުނދެ 

ލ  ަބާޔްނަތާކއި ޮއޑްިޓެގ  ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ ޮއޑާިޓއި ުގޅިެގްނ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޒްިނާމައކ  ެއެހނިެހްނ ަމުއޫލާމުތ ކިާޔ، ައދި ކިުޔުމަގއި ެއ ަމުއޫލާމަތކ  މާ 

ަވަތ ެމޓ ރިައްލ ޮގެތްއަގއި ަސްއަޙޫންނ ަމުއޫލާމެތްއ  ެތޭރަގއި ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ލިބަިފއިާވ ަމުއޫލާމާތއި ެމޓ ރިައްލ ޮގެތްއަގއި ުފޫށައާރ ަމުއޫލާމެތްއޯތ ނު 

 ހިެމނަިފއިޭވޯތ ެބުލެމެވ.  

 .ެގ ޒްިނާމެއެކވެ ެއުނައްލ ރިޯޕްޓ ކިާޔއިުރ، ޭއަގއި ެމޓ ރިައްލ މިްސްސޭޓްޓަމްންޓ ެއްއ ާވަނަމ، ެއަފަދ ަމުއޫލާމުތ ޯބާޑއި ހްިއާސުކުރަމކ  ައުޅަގުޑެމން 

ލަލަ   މްމް ލލ    ޖުޖު މމާާ  މާމާ ގެގެ  ޒޒިިންން ކުކު ތަތަ ތްތް ރާރާ ންން  ތތިިބބިި  ފަފަ ގެގެ ވެވެ ލުލު ވާވާ އއިި  ހަހަ މާމާ ގުގު ދދިި  ހހިިންން ޓްޓް  އައަ ންން މެމެ ޖްޖް ނޭނޭ ންން  މޭމޭ ތުތު ގގޮޮ ޅޭޅޭ އއިި  ގުގު ކާކާ ތަތަ ންން ޔާޔާ   ބަބަ

( ްސޭޓްނަޑރްޑްސ  ރިޯޕޓްިނގ  ަފއޭިންނަޝްލ  ަބާޔްނަތްއ    (ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.އްިނަޓޭނަޝަންލ  ާމލ   ަމތްިނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  މްިނަގނުޑަތާކއި  ެގ 

ޫލާމެތްއ  ަމއު ެމޓ ރިައްލޮގެތްއަގއި ަސްއަޙޫންނ    ،ެތުދެވރިަކާމއި އްިނާސުފެވރިަކާމއިެއުކ ަތްއާޔުރޮކްށ ުހަށެހުޅާމއި ަމަކެރްއ ުނަވަތ ުކެށްއެގ ަސަބުބްނވިައސް 

ްށ ަމުގަފހިޮކްށދުިނަމްށަޓަކއި، ޭބުންނާވަކަމްށ ޭމޭންޖެމްންޓ އްިނ ންިނާމަފއިާވ އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތްއ ުނހިެމޭނޮގަތްށ ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ަތްއާޔުރުކުރމަ 

 ާޤއިްމުކުރަމކ ެވްސ ޭމޭންޖެމްންޓެގ ަމްސޫއލިްއަޔެތެކެވ.  

ޮގެތްއަގއި  ުޖްމަލ   ެދެމެހްއެޓނިވި  ަތްއާޔުރުކުރުމަގއި،  ަބާޔްނަތްއ  ގެ   ޭބްނުކގެ ާމލ   ުކރިައްށ  ަޔޤ ްނުކުރަމކ  ވިަޔާފރި  ުހރިަކްނ  ާޤބިލިްއަޔުތ  ްނދިުއުމެގ 

ވިަޔާފރި ުހްއާޓަލްނ ންިނާމަފއުިނާވަނަމ ުނަވަތ ވިަޔާފރި ުހްއާޓުލްނ ޫންނ ޮގެތްއ ެންތ ާހާލެތްއ ޭބްނުކެގ  ެމޭންޖެމްންޓެގ ޒްިނާމެއެކެވ. މި ޒްިނާމެގ ަދުށްނ  

ައްށ ެގްނދިުއާމއި ައދި މި ވިްސުނަމްށ ބާިނޮކްށ ހިާސުބަތްއ ެބެލެހްއޓަިފއިުވާމއި ުގޅިެގްނ ައއިްސަފއުިނާވަނަމ، ެދެމެހްއެޓނިވި ޮގެތްއަގއި ވިަޔާފރި ުކރި

 ޫލާމުތ ާހަމުކަރްނާވެނެއެވ.އު ޫލާމުތ ުހރަިނަމ، ެއަފަދ މަ އު މަ 

ެބުލަމކ     ަރަގުޅޮގުތަގއޯިތ  ހިނަގުމްނަދނ   ަމުރަހާލަތްއ  ަތްއާޔުރުކުރުމެގ  ަބާޔްނަތްއ  ަފާރްތަތުކގެ ޭބްންކ  ާމލ   ތިްއެބވި  ަހާވުލެވ    ހްިނުގާމއި 

 ަމްސޫއލިްއަޔެތެކެވ. 
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ލަލަ     މްމް ތތުު  ޖުޖު ޔަޔަ ލލިިއްއް އޫއޫ ސްސް ގެގެ  މަމަ ންން ރުރު ޑޑިިޓަޓަ އއިި  އއޮޮ ގަގަ މުމު ރުރު ކުކު ޑޑިިޓްޓް އްއް  އއޮޮ ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލ    ބަބަ   މާމާ

ްނ ޫލާމުތަތެކްއ ހިެމނަިފއުިނާވަކުމެގ ަޔޤ ްނކަ ަމއު ާމލ  ަބާޔްނަތުކަގއި ަމަކެރްއ ުނަވަތ ުކެށްއެގ ަސަބުބްނ ވިައްސ ަސްއަޙ ޫންނ    ެގ ަމްޤަސަދކ ައުޅަގނުޑެމން 

ާމލ  ަބާޔްނަތާކއިެމުދ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަރުއުޔ ޮއޑަިޓުރެގ ރިޯޕުޓ ެމުދެވރިޮކްށ ަބާޔްނުކުރެމެވ. ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއި  ުޖްމަލ  ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއި ދުިނާމއި  

ެގ މްިނަގނުޑަތާކއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތްިނ ުކރިައްށ ެގްނެދޭވ ޮއޑްިޓ    ައއި.ެއްސ.ޭއ. މިއ   ެދޭވ ަޔޤ ްނަކަމކ  ަޔޤ ްނަކުމެގ ަމތ  ެފްނަވެރެކެވ. ަނަމެވސް 

ޫލާމުތ ޯހދިާދެނަކުމެގ ުފރިަހަމ ަޔޤ ްނަކެމްއ ޫނެނެވ. ަމަކެރްއ ުނަވަތ  ަމއު ޫލާމުތަތެކްއ ުހރި ާހަލެތްއަގއި ެއަފަދ  ަމއު ަސްއަޙ ޫންނ   ައުކްނ ުހރިާހ ަފަހަރުކ،

ަލޮގެތްއަގއި  ޫލާމަތކ  ަވކްިނ ުނަވަތ ުޖމް ަމއު ޫލާމުތ ެއަކށ ެގްނާވ މްިނަވަރްށ ުހރިަކަމްށ ެބެލޭވނ  ެއ  ަމއު ްއެގ ަސަބުބްނ ލޭިބ ަސްއަޙ ޫންނ  ުކެށްއެގ ަނތ ާޖއެ 

 ާމުތަތަކަކްށ ާވަނަމެއެވ.  ލޫ ަމއު ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ޭބުންނުކާރ ަފާރްތަތުކްނ ަނާގ އިްޤތިާސދ  ންިނުމްނަތަކްށ ަބަދުލަތެކްއ ައުތެވާދެނަފަދ    ޭއެގ ަސަބުބްނ، މި 

ަކްނަކުމަގއި     ެގ މްިނަގނުޑަތުކެގ ަދުށްނ ުކރިައްށ ެގްނެދވަިފއިާވ ޮއޑްިޓެގ ަބެއްއެގ ޮގުތްނ، ޮއޑްިޓޮކްށ ނިުމާމއި ަހަމައްށ ަމަސްއަކާތއި ުގޅޭ   ައއި.ެއްސ.ޭއ.

 ްސެކްޕޓިސިަޒްމ ހެިފެހްއޓަިފއިާވެނެއެވ. މ ެގ އުިތުރްނ ައުޅަގނުޑެމްނ: ްޕޮރެފަޝަންލ ްޕޮރެފަޝަންލ ަކާމއިެއުކ ނިާޔަތްއ ަކނަޑައާޅ، 

ަމުއޫލާމުތ   • ޫންނ  ަސްއަޙ  މްިނަވަރްށ  ެމޓ ރިައްލ  ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލ   ަސަބުބްނ،  ުކެށްއެގ  ުނަވަތ  ަސަބުބްނ  ޮއުޅާވުލުމެގ  ަޤްސުދަގއި 

ައްށ  ހިެމނަިފއިުވުމެގ ރިްސްކަތްއ ެދެނަގެނ ދިާރާސޮކްށ، މިރިްސްކަތާކއި ުގޅިެގްނ ޮއޑްިޓ ްޕޮރސ ަޖރަތްއ ަފުރާމޮކްށ ެއްޕޮރސ ަޖރަތްއ ުކރި

ޮއުޅާވލު ގެ  ަޤްސުދަގއި  ޯހާދަފއިާވެނެއެވ.  ެހކި  ޮއޑްިޓެގ  މްިނަވަރްށ  ެއަކށ ެގްނާވ  ބާިނުކުރަމްށަޓަކއި  ަރުއުޔ  ައުޅަގނުޑެމްނެގ  ުމެގ  ްނޮގްސ، 

ްއެގ  ށެ ަނތ ާޖެއްއެގ ަސަބުބްނ ެމޓ ރިައްލ މްިނަވަރަކްށ ަސްއަޙ ޫންނ ަމުއޫލާމުތ ުހެރ ެއަފަދ ަމުއޫލާމުތ ެދެނަގެނވަިފއުިނުވުމެގ ރިްސްކ، ކު 

ހިްއާސ    ަސަބުބްނ ުކރިަމތިާވ މަިފަދ ރިްސަކަކްށުވެރ ޮބެޑެވ. މ ެގ ަސަބަބކ  ޮއުޅާވުލުމެގ ެތޭރަގއި ޮކޫލަޝްނ، ޯފަޖރ ، ަގްސުދަގއި ަމުއޫލާމތު 

 ެއެވ. ުނުކުރްނ، މިްސރިްޕެރެސްނޭޓަޝްނ، ުނަވަތ އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތްއ ަފަހަނައަޅއިޮގްސ ަމުއޫލާމުތ ޮއުޅާވުލްނ، ހިެމނިާދެނތ 

ުތްނ ޭބުންނާވ ޮއޑްިޓ ެގ ަމަސްއަކްތ ަފުރާމޮކްށ ޮއޑްިޓ ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއި ުކރިައްށ ެގްނދިުއަމްށަޓަކއި އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތާކއި ެބޭހގޮ  •

ުމްނ ައްނަނ ޮގާތއި  އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތްއ ހިނގަ ޭބްނުކެގ  ޫލާމުތ ޯހަދނ   ަމއު ޫލާމުތ ޯހާދ ެދެނަގްނަނެމެވ. ަނަމެވްސ މިޮގަތްށ  ަމއު 

 ެމުދ ަރުއެޔްއ ދުިނުމެގ ަމްޤަސުދަގެއްއ ޫނެނެވ. 

ަބާލ ައދި ހިާސުބުކުރުމަގއި ޮކްށަފއިާވ ަލާފަތާކއި  ޯތ  ޭބުންނޮކްށަފއިާވ ހިާސުބ ެބެލެހްއުޓުމެގ ސިާޔަސުތަތަކކ  ެއްނެމ ެއަކޭށަނ ސިާޔަސތު  •

 ަރްށޯތ ަބާލަފއިާވެނެއެވ.  ޫލާމުތ ެއަކށ ެގްނާވ މްިނވަ ަމއު ެއާއއިުގޅެިގްނ ާހަމޮކްށަފއިާވ 

ެބެލެހްއުޓުމގަ  • ހިާސުބަތްއ  ބާިނޮކްށ  ަމްއަޗްށ  ވިްސުނުމެގ  މި  ަބާލ  ެގްނެދވިާދެނަކަމްށ  ުކރިައްށ  ވަިޔާފރި  ޮގެތްއަގއި  އި  ެދެމެހްއޓިނިވި 

ވިަޔާފރި ެދެމެހްއެޓނިވި   ޭބްނުކގެ   ެމޭންޖެމްންޓއްިނ ައަމުލޮކްށަފއިަވނ  ެއްނެމ ަރަގަޅްށޯތ ަކނަޑައާޅ ައދި ޮއޑްިޓެގ ެހކ ެގ ަމްއަޗްށ ބާިނޮކށް 

ުކ ުއެފޭދަފަދ ާހަލްތަތެކްއ ދިާމުވުމެގ ަސަބުބްނ ެދެމެހްއެޓނިވިޮގަތަކްށ  އް  ެއަކށ ެގްނާވ މްިނަވަރަކްށ ަޝ ޮގެތްއަގއި ުކރިައްށ ެގްނެދޭވެނަކާމއިެމދު 

ެތްއ ެންތަކްނ ަޔޤ ްނުކަރެމެވ. މަިފަދއްިނ ަޔޤ ްނަކްނ ެގްއޭލ ވިަޔާފރި ުކރިައްށ ެގްނދިުއުމެގ ާޤބިލިްއާޔާތއިެމުދ ަޔޤ ްނަކްނ ެގްއޭލ ާހލަ   ޭބްނުކގެ 

ާހަމޮކްށަފއިާވ   ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލ   ުގޅިެގްނ  މާިއއި  ހިނެދްއަގއި،  ަކނަޑެއޅިްއެޖ  ައުތެވާދެނަކަމްށ  ރިޯޕުޓަގއި  ަމއު ާހަލެތްއ  ޮއޑްިޓ  ޫލާމަތްށ 

ޫލާމުތ ާހަމޮކްށަފއުިނާވަނަމ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަރުއުޔ ަބަދުލުކަރްނެޖެހެއެވ.  އު މަ ަސާމުލަކަމްށ ެގްނަންނެޖެހެއެވ. ައދި ެއަކށ ެގްނާވ މްިނަވަރްށ  

. ަނަމެވްސ،  ައުޅަގނުޑެމްނ ންިނުމްނަތްއ ންިނާމަފއިާވނ  ޮއޑްިޓ ރިޯޕުޓެގ ާތރ ާޚއި ަހަމައްށ ލިބަިފއިާވ ޮއޑްިޓެގ ެހކަިތުކެގ ަމްއަޗްށ ބާިނޮކެށވެ 

 ާމެވާދެނ ާހަލެތްއެގ ަސަބުބްނ ވިަޔާފރި ުހްއާޓަލްނ ެޖުހުމެގ ުފުރަސުތ ޮއްނާނެނެއެވ.ުކރިަމުގަގއި ހިނާގާފެނ ާހދިާސެއްއ ުނަވަތ ދި

އުިތަރްށ ހާ  • ޮގާތއި، ޭއެގ ޮއނިަގނާޑއި، ހިެމޭނ ަބއަިތްއ ަބަލެމެވ. މ ެގ ެތޭރަގއި  ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ުހަށެހޅަިފއިާވ  ަމޮކްށަފއިާވ  ުޖްމަލޮގެތްއަގއި 

ައދި  ަމއު  ެތުދެވރި  ުމާޢަމާލްތަތާކއި    ުޖްމލަ   އްިނާސުފެވރިޮކށް ޫލާމާތއި  ަބާޔްނަތުކްނ ހިނާގަފއިާވ  ާމލ   ުހަށެހުޅަމްށަޓަކއި  ަބާޔްނަތްއ  ާމލ  

  ޯތ ަބަލެމެވ.  ވޭ ާހދިާސަތްއ ަރްމުޒޮކްށދޭ 

ްއުމ ަކްނަތްއަތްއ ހްިނުގާމއި ަހާވުލެވ  ައުޅަގނުޑެމްނ ާވނ  ޮއޑްިޓ ުކރިައްށ ެގްނދިުއަމްށ ަކނަޑެއުޅުނ ްސޯކާޕއި ަވުގުތ، ައދި ޮއޑްިޓެގ ެތޭރަގއި ޯހުދުނ ުމހި 

އްިނަޓރަންލ   ާފަހަގުކެރވަިފއިާވ  ަމުދަކަމްށ  ޮއޑްިޓަގއި  ެގްނދިަޔ  ުކރިައްށ  ެތޭރަގއި  މ ެގ  ހިްއާސޮކްށަފެއެވ.  ަފާރްތަތާކއި  ޮކްންޓޯރްލަތްއ ތިްއެބވި 

 ހިެމނަިފއިާވެނެއެވ.  

 

އި މިނިަވްނަކާމއި ެބޭހޮގުތްނ ާލޒިްމުކެރވަިފއިާވ ޮގަތްށ ައަމުލުކެރވަިފއިާވ ަކުމެގ ަބާޔެންއ ައދި  ަހަމ ެއެހްނެމ، ައއި.އ .ެއްސ.ބ .ޭއ. ޯކްޑ ޮއްފ ެއތިްކްސ ގަ 

ެއެހްނ ުހރިާހ ަކްނަތްއަތްއ  ައދި ެއަކށ ެގްނާވ ޮގަތްށ ެއއްިނ ލޭިބ ަރްއާކެތރިަކްނ ަދްއުކަވއިދުިނުމެގ ޮގުތްނ  ައުޅަގނުޑެމްނެގ މިނިަވްނަކްނ  ުގުޅްނަތާކއި  

 ުލެވ ތިްއެބވި ަފާރްތަތާކއި ހިްއާސުކެރވަިފއިާވެނެއެވ.  ހްިނުގާމއި ަހވާ 

ަކްނަތްއަތްއ  ުމާވަސާލުތަތުކަގއި، ައުޅަގނުޑެމްނާވނ  ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ ޮއޑްިޓ ައްށ ެއްނެމ ުމހިްއުމ    ހްިނުގާމއި ަހާވުލެވ ތިްއެބވި ަފާރްތަތާކއި ުކެރުވނު 

މިެދްނެނވި ަކްނަތްއަތްއ ާހަމުކުރްނ ަމާނެވަފއިާވ   ާޤޫނެންއެގ ޫނނ  ަޤާވއިެދްއެގ ަދުށން ަބާލ ޮއޑުިޓްނ ާފަހަގވ  ަމއިަގނުޑ ޯހުދްނަތްއ ހިްއާސޮކްށަފެއެވ.  

ެބޭހ   ުނުމްނ ާއްނުމްނަންށ ލޭިބ ަފއިާދައްށުވެރ ލޭިބ ޫލާމުތ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ރިޯޕުޓަގއި ހިމެ ަމއު ހިނެދްއަގއި ޫނނ  ަވަރްށ ަމުދ ާހަލެތްއަގއި، ަކާމއި 

ަކްނަތްއަތުކެގ   ާފަހަގުކެރުވުނ  ުމހިްއުމަކަމްށ  ޮއޑަިޓްށ  ހިނެދްއަގއިެމުނވ ،  ންިނމިްއެޖ  ޮބުޑެވާދެނަކަމްށ  ރިޯޕުޓަގއި ަމއު ެގްއުލްނ  ޮއޑްިޓ  ޫލާމުތ 

 ހިެމނަިފއިާވެނެއެވ.  

 ެއެވ.   ަޖތްިންދަރ ަބްޓރޭ  ަޕރްޓަނރ ައކ  މި މިނިަވްނ ޮއޑްިޓ ރިޯޕުޓ ބާިނެވަފއިާވ ޮއޑްިޓެގ އިސް 
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ލަލަ     މްމް ތތުު  ޖުޖު ޔަޔަ ލލިިއްއް އޫއޫ ސްސް ގެގެ  މަމަ ންން ރުރު ޑޑިިޓަޓަ އއިި  އއޮޮ ގަގަ މުމު ރުރު ކުކު ޑޑިިޓްޓް އްއް  އއޮޮ ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލ    ބަބަ   މާމާ

ްނ ޫލާމުތަތެކްއ ހިެމނަިފއުިނާވަކުމެގ ަޔޤ ްނކަ ަމއު ާމލ  ަބާޔްނަތުކަގއި ަމަކެރްއ ުނަވަތ ުކެށްއެގ ަސަބުބްނ ވިައްސ ަސްއަޙ ޫންނ    ެގ ަމްޤަސަދކ ައުޅަގނުޑެމން 

ާމލ  ަބާޔްނަތާކއިެމުދ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަރުއުޔ ޮއޑަިޓުރެގ ރިޯޕުޓ ެމުދެވރިޮކްށ ަބާޔްނުކުރެމެވ. ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއި  ުޖްމަލ  ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއި ދުިނާމއި  

ެގ މްިނަގނުޑަތާކއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތްިނ ުކރިައްށ ެގްނެދޭވ ޮއޑްިޓ    ައއި.ެއްސ.ޭއ. މިއ   ެދޭވ ަޔޤ ްނަކަމކ  ަޔޤ ްނަކުމެގ ަމތ  ެފްނަވެރެކެވ. ަނަމެވސް 

ޫލާމުތ ޯހދިާދެނަކުމެގ ުފރިަހަމ ަޔޤ ްނަކެމްއ ޫނެނެވ. ަމަކެރްއ ުނަވަތ  ަމއު ޫލާމުތަތެކްއ ުހރި ާހަލެތްއަގއި ެއަފަދ  ަމއު ަސްއަޙ ޫންނ   ައުކްނ ުހރިާހ ަފަހަރުކ،

ަލޮގެތްއަގއި  ޫލާމަތކ  ަވކްިނ ުނަވަތ ުޖމް ަމއު ޫލާމުތ ެއަކށ ެގްނާވ މްިނަވަރްށ ުހރިަކަމްށ ެބެލޭވނ  ެއ  ަމއު ްއެގ ަސަބުބްނ ލޭިބ ަސްއަޙ ޫންނ  ުކެށްއެގ ަނތ ާޖއެ 

 ާމުތަތަކަކްށ ާވަނަމެއެވ.  ލޫ ަމއު ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ޭބުންނުކާރ ަފާރްތަތުކްނ ަނާގ އިްޤތިާސދ  ންިނުމްނަތަކްށ ަބަދުލަތެކްއ ައުތެވާދެނަފަދ    ޭއެގ ަސަބުބްނ، މި 

ަކްނަކުމަގއި     ެގ މްިނަގނުޑަތުކެގ ަދުށްނ ުކރިައްށ ެގްނެދވަިފއިާވ ޮއޑްިޓެގ ަބެއްއެގ ޮގުތްނ، ޮއޑްިޓޮކްށ ނިުމާމއި ަހަމައްށ ަމަސްއަކާތއި ުގޅޭ   ައއި.ެއްސ.ޭއ.

 ްސެކްޕޓިސިަޒްމ ހެިފެހްއޓަިފއިާވެނެއެވ. މ ެގ އުިތުރްނ ައުޅަގނުޑެމްނ: ްޕޮރެފަޝަންލ ްޕޮރެފަޝަންލ ަކާމއިެއުކ ނިާޔަތްއ ަކނަޑައާޅ، 

ަމުއޫލާމުތ   • ޫންނ  ަސްއަޙ  މްިނަވަރްށ  ެމޓ ރިައްލ  ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލ   ަސަބުބްނ،  ުކެށްއެގ  ުނަވަތ  ަސަބުބްނ  ޮއުޅާވުލުމެގ  ަޤްސުދަގއި 

ައްށ  ހިެމނަިފއިުވުމެގ ރިްސްކަތްއ ެދެނަގެނ ދިާރާސޮކްށ، މިރިްސްކަތާކއި ުގޅިެގްނ ޮއޑްިޓ ްޕޮރސ ަޖރަތްއ ަފުރާމޮކްށ ެއްޕޮރސ ަޖރަތްއ ުކރި

ޮއުޅާވލު ގެ  ަޤްސުދަގއި  ޯހާދަފއިާވެނެއެވ.  ެހކި  ޮއޑްިޓެގ  މްިނަވަރްށ  ެއަކށ ެގްނާވ  ބާިނުކުރަމްށަޓަކއި  ަރުއުޔ  ައުޅަގނުޑެމްނެގ  ުމެގ  ްނޮގްސ، 

ްއެގ  ށެ ަނތ ާޖެއްއެގ ަސަބުބްނ ެމޓ ރިައްލ މްިނަވަރަކްށ ަސްއަޙ ޫންނ ަމުއޫލާމުތ ުހެރ ެއަފަދ ަމުއޫލާމުތ ެދެނަގެނވަިފއުިނުވުމެގ ރިްސްކ، ކު 

ހިްއާސ    ަސަބުބްނ ުކރިަމތިާވ މަިފަދ ރިްސަކަކްށުވެރ ޮބެޑެވ. މ ެގ ަސަބަބކ  ޮއުޅާވުލުމެގ ެތޭރަގއި ޮކޫލަޝްނ، ޯފަޖރ ، ަގްސުދަގއި ަމުއޫލާމތު 

 ެއެވ. ުނުކުރްނ، މިްސރިްޕެރެސްނޭޓަޝްނ، ުނަވަތ އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތްއ ަފަހަނައަޅއިޮގްސ ަމުއޫލާމުތ ޮއުޅާވުލްނ، ހިެމނިާދެނތ 

ުތްނ ޭބުންނާވ ޮއޑްިޓ ެގ ަމަސްއަކްތ ަފުރާމޮކްށ ޮއޑްިޓ ެއަކށ ެގްނާވޮގެތްއަގއި ުކރިައްށ ެގްނދިުއަމްށަޓަކއި އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތާކއި ެބޭހގޮ  •

ުމްނ ައްނަނ ޮގާތއި  އްިނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތްއ ހިނގަ ޭބްނުކެގ  ޫލާމުތ ޯހަދނ   ަމއު ޫލާމުތ ޯހާދ ެދެނަގްނަނެމެވ. ަނަމެވްސ މިޮގަތްށ  ަމއު 

 ެމުދ ަރުއެޔްއ ދުިނުމެގ ަމްޤަސުދަގެއްއ ޫނެނެވ. 

ަބާލ ައދި ހިާސުބުކުރުމަގއި ޮކްށަފއިާވ ަލާފަތާކއި  ޯތ  ޭބުންނޮކްށަފއިާވ ހިާސުބ ެބެލެހްއުޓުމެގ ސިާޔަސުތަތަކކ  ެއްނެމ ެއަކޭށަނ ސިާޔަސތު  •

 ަރްށޯތ ަބާލަފއިާވެނެއެވ.  ޫލާމުތ ެއަކށ ެގްނާވ މްިނވަ ަމއު ެއާއއިުގޅެިގްނ ާހަމޮކްށަފއިާވ 

ެބެލެހްއުޓުމގަ  • ހިާސުބަތްއ  ބާިނޮކްށ  ަމްއަޗްށ  ވިްސުނުމެގ  މި  ަބާލ  ެގްނެދވިާދެނަކަމްށ  ުކރިައްށ  ވަިޔާފރި  ޮގެތްއަގއި  އި  ެދެމެހްއޓިނިވި 

ވިަޔާފރި ެދެމެހްއެޓނިވި   ޭބްނުކގެ   ެމޭންޖެމްންޓއްިނ ައަމުލޮކްށަފއިަވނ  ެއްނެމ ަރަގަޅްށޯތ ަކނަޑައާޅ ައދި ޮއޑްިޓެގ ެހކ ެގ ަމްއަޗްށ ބާިނޮކށް 

ުކ ުއެފޭދަފަދ ާހަލްތަތެކްއ ދިާމުވުމެގ ަސަބުބްނ ެދެމެހްއެޓނިވިޮގަތަކްށ  އް  ެއަކށ ެގްނާވ މްިނަވަރަކްށ ަޝ ޮގެތްއަގއި ުކރިައްށ ެގްނެދޭވެނަކާމއިެމދު 

ެތްއ ެންތަކްނ ަޔޤ ްނުކަރެމެވ. މަިފަދއްިނ ަޔޤ ްނަކްނ ެގްއޭލ ވިަޔާފރި ުކރިައްށ ެގްނދިުއުމެގ ާޤބިލިްއާޔާތއިެމުދ ަޔޤ ްނަކްނ ެގްއޭލ ާހލަ   ޭބްނުކގެ 

ާހަމޮކްށަފއިާވ   ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލ   ުގޅިެގްނ  މާިއއި  ހިނެދްއަގއި،  ަކނަޑެއޅިްއެޖ  ައުތެވާދެނަކަމްށ  ރިޯޕުޓަގއި  ަމއު ާހަލެތްއ  ޮއޑްިޓ  ޫލާމަތްށ 

ޫލާމުތ ާހަމޮކްށަފއުިނާވަނަމ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަރުއުޔ ަބަދުލުކަރްނެޖެހެއެވ.  އު މަ ަސާމުލަކަމްށ ެގްނަންނެޖެހެއެވ. ައދި ެއަކށ ެގްނާވ މްިނަވަރްށ  

. ަނަމެވްސ،  ައުޅަގނުޑެމްނ ންިނުމްނަތްއ ންިނާމަފއިާވނ  ޮއޑްިޓ ރިޯޕުޓެގ ާތރ ާޚއި ަހަމައްށ ލިބަިފއިާވ ޮއޑްިޓެގ ެހކަިތުކެގ ަމްއަޗްށ ބާިނޮކެށވެ 

 ާމެވާދެނ ާހަލެތްއެގ ަސަބުބްނ ވިަޔާފރި ުހްއާޓަލްނ ެޖުހުމެގ ުފުރަސުތ ޮއްނާނެނެއެވ.ުކރިަމުގަގއި ހިނާގާފެނ ާހދިާސެއްއ ުނަވަތ ދި

އުިތަރްށ ހާ  • ޮގާތއި، ޭއެގ ޮއނިަގނާޑއި، ހިެމޭނ ަބއަިތްއ ަބަލެމެވ. މ ެގ ެތޭރަގއި  ާމލ  ަބާޔްނަތްއ ުހަށެހޅަިފއިާވ  ަމޮކްށަފއިާވ  ުޖްމަލޮގެތްއަގއި 

ައދި  ަމއު  ެތުދެވރި  ުމާޢަމާލްތަތާކއި    ުޖްމލަ   އްިނާސުފެވރިޮކށް ޫލާމާތއި  ަބާޔްނަތުކްނ ހިނާގަފއިާވ  ާމލ   ުހަށެހުޅަމްށަޓަކއި  ަބާޔްނަތްއ  ާމލ  

  ޯތ ަބަލެމެވ.  ވޭ ާހދިާސަތްއ ަރްމުޒޮކްށދޭ 

ްއުމ ަކްނަތްއަތްއ ހްިނުގާމއި ަހާވުލެވ  ައުޅަގނުޑެމްނ ާވނ  ޮއޑްިޓ ުކރިައްށ ެގްނދިުއަމްށ ަކނަޑެއުޅުނ ްސޯކާޕއި ަވުގުތ، ައދި ޮއޑްިޓެގ ެތޭރަގއި ޯހުދުނ ުމހި 

އްިނަޓރަންލ   ާފަހަގުކެރވަިފއިާވ  ަމުދަކަމްށ  ޮއޑްިޓަގއި  ެގްނދިަޔ  ުކރިައްށ  ެތޭރަގއި  މ ެގ  ހިްއާސޮކްށަފެއެވ.  ަފާރްތަތާކއި  ޮކްންޓޯރްލަތްއ ތިްއެބވި 

 ހިެމނަިފއިާވެނެއެވ.  

 

އި މިނިަވްނަކާމއި ެބޭހޮގުތްނ ާލޒިްމުކެރވަިފއިާވ ޮގަތްށ ައަމުލުކެރވަިފއިާވ ަކުމެގ ަބާޔެންއ ައދި  ަހަމ ެއެހްނެމ، ައއި.އ .ެއްސ.ބ .ޭއ. ޯކްޑ ޮއްފ ެއތިްކްސ ގަ 

ެއެހްނ ުހރިާހ ަކްނަތްއަތްއ  ައދި ެއަކށ ެގްނާވ ޮގަތްށ ެއއްިނ ލޭިބ ަރްއާކެތރިަކްނ ަދްއުކަވއިދުިނުމެގ ޮގުތްނ  ައުޅަގނުޑެމްނެގ މިނިަވްނަކްނ  ުގުޅްނަތާކއި  

 ުލެވ ތިްއެބވި ަފާރްތަތާކއި ހިްއާސުކެރވަިފއިާވެނެއެވ.  ހްިނުގާމއި ަހވާ 

ަކްނަތްއަތްއ  ުމާވަސާލުތަތުކަގއި، ައުޅަގނުޑެމްނާވނ  ާމލ  ަބާޔްނަތުކެގ ޮއޑްިޓ ައްށ ެއްނެމ ުމހިްއުމ    ހްިނުގާމއި ަހާވުލެވ ތިްއެބވި ަފާރްތަތާކއި ުކެރުވނު 

މިެދްނެނވި ަކްނަތްއަތްއ ާހަމުކުރްނ ަމާނެވަފއިާވ   ާޤޫނެންއެގ ޫނނ  ަޤާވއިެދްއެގ ަދުށން ަބާލ ޮއޑުިޓްނ ާފަހަގވ  ަމއިަގނުޑ ޯހުދްނަތްއ ހިްއާސޮކްށަފެއެވ.  

ެބޭހ   ުނުމްނ ާއްނުމްނަންށ ލޭިބ ަފއިާދައްށުވެރ ލޭިބ ޫލާމުތ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ރިޯޕުޓަގއި ހިމެ ަމއު ހިނެދްއަގއި ޫނނ  ަވަރްށ ަމުދ ާހަލެތްއަގއި، ަކާމއި 

ަކްނަތްއަތުކެގ   ާފަހަގުކެރުވުނ  ުމހިްއުމަކަމްށ  ޮއޑަިޓްށ  ހިނެދްއަގއިެމުނވ ،  ންިނމިްއެޖ  ޮބުޑެވާދެނަކަމްށ  ރިޯޕުޓަގއި ަމއު ެގްއުލްނ  ޮއޑްިޓ  ޫލާމުތ 

 ހިެމނަިފއިާވެނެއެވ.  

 ެއެވ.   ަޖތްިންދަރ ަބްޓރޭ  ަޕރްޓަނރ ައކ  މި މިނިަވްނ ޮއޑްިޓ ރިޯޕުޓ ބާިނެވަފއިާވ ޮއޑްިޓެގ އިސް 

 2022 ާމޗް  29
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ކކްްްް ންން ްްޕޕލލކކްްްްްްބޭބޭ ސްސް ޑޑިިވްވް ލްލް ްްމޯމޯ ފްފް   އއޮޮ

ނންްްް ޔާޔާ ްްބަބަ ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ މަމަ ރރިިހަހަ   ފުފު

 2021ޑެިސްމަބުރ31ްްައަހުރްނިުމުން

 ް(ަބާޔްނުކެރވަިފއިްުނާވަނަމ،ްުހރިާހްައަދެދްއްދެިވހިްުރފާިޔްާހުހންްްަތަކށްްެއެހްންގޮް)
ްް ްް  

ޓޓްްްް 2021 2020   ނޯނޯ

   

2,684,270 3,930,630 4 ްްްް ލަލަ މްމް ނނީީްްޖުޖު ދަދަ މްމް                                           އާއާ

    

  ނީއިްނަޓެރްސުޓްންލުިބުންާއްމދަް 5 2,151,889 1,884,585

 ަރދުްޚަްއިްނަޓެރްސަޓްށްހިނގިް 5 (195,972) (179,055)

    

ނންުުް 5 1,955,917 1,705,530 ްްލލިިބުބު ށްށް ޓަޓަ ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްްްްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު   ސާސާ
    

 ޮގުތަގއިްލުިބުންާއްމަދނީްިމަޝްނެގްކޮްްފީްާއއި 6 1,156,672 719,363

 ިމަޝްނެގްޮގުތަގއިްހިނގިްަޚަރދުްކޮްްފީްާއއި 6 (491,709) (264,558)

    

ނނީީްްކކްޮޮްްްްްއއިިްްފފީީްްއއްާާް 6 664,963 454,805 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ށްށް ނަނަ   މމިިޝަޝަ
    

 ަތުކްންލުިބުންާސުފްާއްމަދނީްުމާޢަމާލތްްްޭބުރްަފއިާސގެް 7 55,436 53,277

 ްހިްނުގުމްންލުިބުންެއެހނިެހްންާއްމަދނީް 8 566,633 27,045

    

ނނީީްް  3,242,949 2,240,657 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން
   

 

ްަދަރނެީގްއިްމެޕައރަމްންޓްޮލސްް 9 (91,658) (1,227,561)

އއިިދދްާާް  3,151,291 1,013,096 ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން
   

 

 ުމަވްއަޒުފްނަންށްހިނގިްަޚަރުދަތއްް 10 (333,885) (280,924)

 ެބޭހްެއެހނެިހްންަޚަރުދަތއްްްހިްނުގާމއި 11 (280,714) (281,801)

    

(562,725) (614,599)  ްްްް ގެގެ މުމު ގުގު ްްހހިިންން ލަލަ މްމް ވވިިްްޚޚްަަްޖުޖު ދަދަ ްްހޭހޭ ށްށް ދަދަ   ރަރަ

    

އއިިދދްާާް  2,536,692 450,371 ްްފަފަ ރރިިންން ްްކުކު ގެގެ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ްްއުއު ސްސް ކްކް   ޓެޓެ
    

 ާއްމަދނެީގްެޓްކސްް 12 (674,673) (125,304)

    

އއިިދދްާާް  1,862,019 325,067 ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ
     

   
ހހްުުް ފަފަ ށްށް މަމަ ރުރު ނނިިކުކު ްްއުއު ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ   އެއެ

  

އއްްްް    އއިިތަތަ ްްބަބަ ވޭވޭ ރެރެ ކުކު އއިިްްނުނު ސސިިފަފަ ލެލެ ްްރރީީކްކް ށްށް މަމަ ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ  ފަފަ

 ލުިބުންާސުފްަފއިދާްްިމްނުކުރުމންްައުލންްްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތއްް  (1,550) 35,741

ާއްމަދނީްްާސފުްްލުިބނުްްހާިސުބުކުރުމންްްައުލންްްަބއަިތއްްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތުކގެްްއުިކއިޓީ 12.3 389 (8,936)   
ނނީީްްފފްަަް  (1,161) 26,805 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ގެގެ ރުރު ހަހަ ސސްްްްއައަ ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ްްއއިިންން ހހްުުްްްއއިިދާދާ ފަފަ ށްށް މަމަ ރުރު ނނިިކުކު   އުއު

   
 

މމްަަް  1,860,858 351,872 ރރިިހަހަ ނނީީގގްެެްްްްްފުފު ދަދަ މްމް ލލްަަްްްއާއާ މްމް   ްްޖުޖު
    

     ައާސސީް/ްަޑއޫިލެޓްޑް)ދެިވހިްުރފިާޔއްިން(ްް-ެޖުހުންަފއިާދްްޙްިއާސައަކށްް 13 346 60            
ް

 ޯންޓަތަކކީްިމްާމލީްަބާޔްނަތުކެގްަބެއެކެވް.ްަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްާމލީްުއޫސުލަތާކއ175ްިއްިނ103ްްަޞްފާހް

އް ތަ ޔާން މާލީ ބަ
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ކކްްްް ންން ްްޕޕލލކކްްްްްްބޭބޭ ސްސް ޑޑިިވްވް ލްލް ްްމޯމޯ ފްފް   އއޮޮ

ނންްްް ޔާޔާ ްްބަބަ ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ މަމަ ރރިިހަހަ   ފުފު

 2021ޑެިސްމަބުރ31ްްައަހުރްނިުމުން

 ް(ަބާޔްނުކެރވަިފއިްުނާވަނަމ،ްުހރިާހްައަދެދްއްދެިވހިްުރފާިޔްާހުހންްްަތަކށްްެއެހްންގޮް)
ްް ްް  

ޓޓްްްް 2021 2020   ނޯނޯ

   

2,684,270 3,930,630 4 ްްްް ލަލަ މްމް ނނީީްްޖުޖު ދަދަ މްމް                                           އާއާ

    

  ނީއިްނަޓެރްސުޓްންލުިބުންާއްމދަް 5 2,151,889 1,884,585

 ަރދުްޚަްއިްނަޓެރްސަޓްށްހިނގިް 5 (195,972) (179,055)

    

ނންުުް 5 1,955,917 1,705,530 ްްލލިިބުބު ށްށް ޓަޓަ ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްްްްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު   ސާސާ
    

 ޮގުތަގއިްލުިބުންާއްމަދނީްިމަޝްނެގްކޮްްފީްާއއި 6 1,156,672 719,363

 ިމަޝްނެގްޮގުތަގއިްހިނގިްަޚަރދުްކޮްްފީްާއއި 6 (491,709) (264,558)

    

ނނީީްްކކްޮޮްްްްްއއިިްްފފީީްްއއްާާް 6 664,963 454,805 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ށްށް ނަނަ   މމިިޝަޝަ
    

 ަތުކްންލުިބުންާސުފްާއްމަދނީްުމާޢަމާލތްްްޭބުރްަފއިާސގެް 7 55,436 53,277

 ްހިްނުގުމްންލުިބުންެއެހނިެހްންާއްމަދނީް 8 566,633 27,045

    

ނނީީްް  3,242,949 2,240,657 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން
   

 

ްަދަރނެީގްއިްމެޕައރަމްންޓްޮލސްް 9 (91,658) (1,227,561)

އއިިދދްާާް  3,151,291 1,013,096 ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން
   

 

 ުމަވްއަޒުފްނަންށްހިނގިްަޚަރުދަތއްް 10 (333,885) (280,924)

 ެބޭހްެއެހނެިހްންަޚަރުދަތއްްްހިްނުގާމއި 11 (280,714) (281,801)

    

(562,725) (614,599)  ްްްް ގެގެ މުމު ގުގު ްްހހިިންން ލަލަ މްމް ވވިިްްޚޚްަަްޖުޖު ދަދަ ްްހޭހޭ ށްށް ދަދަ   ރަރަ

    

އއިިދދްާާް  2,536,692 450,371 ްްފަފަ ރރިިންން ްްކުކު ގެގެ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ްްއުއު ސްސް ކްކް   ޓެޓެ
    

 ާއްމަދނެީގްެޓްކސްް 12 (674,673) (125,304)

    

އއިިދދްާާް  1,862,019 325,067 ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ
     

   
ހހްުުް ފަފަ ށްށް މަމަ ރުރު ނނިިކުކު ްްއުއު ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ   އެއެ

  

އއްްްް    އއިިތަތަ ްްބަބަ ވޭވޭ ރެރެ ކުކު އއިިްްނުނު ސސިިފަފަ ލެލެ ްްރރީީކްކް ށްށް މަމަ ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ  ފަފަ

 ލުިބުންާސުފްަފއިދާްްިމްނުކުރުމންްައުލންްްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތއްް  (1,550) 35,741

ާއްމަދނީްްާސފުްްލުިބނުްްހާިސުބުކުރުމންްްައުލންްްަބއަިތއްްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތުކގެްްއުިކއިޓީ 12.3 389 (8,936)   
ނނީީްްފފްަަް  (1,161) 26,805 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ގެގެ ރުރު ހަހަ ސސްްްްއައަ ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ްްއއިިންން ހހްުުްްްއއިިދާދާ ފަފަ ށްށް މަމަ ރުރު ނނިިކުކު   އުއު

   
 

މމްަަް  1,860,858 351,872 ރރިިހަހަ ނނީީގގްެެްްްްްފުފު ދަދަ މްމް ލލްަަްްްއާއާ މްމް   ްްޖުޖު
    

     ައާސސީް/ްަޑއޫިލެޓްޑް)ދެިވހިްުރފިާޔއްިން(ްް-ެޖުހުންަފއިާދްްޙްިއާސައަކށްް 13 346 60            
ް

 ޯންޓަތަކކީްިމްާމލީްަބާޔްނަތުކެގްަބެއެކެވް.ްަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްާމލީްުއޫސުލަތާކއ175ްިއްިނ103ްްަޞްފާހް
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ލލްްްީީް ނންްްްމާމާ ޔާޔާ ްްބަބަ އއިިދޭދޭ ގަގަ ންން ްްއައަ ތްތް ލަލަ   ހާހާ

 2021ްޑެިސްމަބރ31ްްުްނިުމނުްްައަހރުް

 ާހުހްން(ްުރފިޔާްްދެިވހިްައަދެދއްްްުހރިހާްްުނާވަނަމ،ްަބާޔްނުކެރވަިފއިްަތަކށްްެއެހްންގޮް)
ްް  

ޓޓްްްް 2021 2020 އއްްްް  ނޯނޯ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ     ްްއެއެ
   ް

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 15 5,546,920 1,781,676

ްްސެޓޓުިއަޓރީްޑޮިޕސްިޓސްް ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްްޯމްލޑްިވސްް 16 2,971,388 3,086,212

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްްް)ަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިާސްްޭބްނކުް ެއެހންް 19 7,279,367 6,433,845

 ޯލުނަފއިާސްާއއިްެއެހނިެހންްަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްްަކްސަޓަމުރްނގެް 17 5,615,984 4,075,833

 ެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް 18 15,556,667 14,459,899

 ާމލީްެއެސްޓަތއްްްުމްއަދުތްަހަމަވްނެދްންެބެހްއޓޭް 21 243,616 245,166

 އުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕާލްނޓްްްްޕޮރަޕޓީ، 22 523,321 528,169

 ުކުރްންުހްއަދލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތއްްޭބުންން 23 158,412 156,166

 ެއެސްޓސްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 24 94,920 78,636

ްެދްއުކްންަފްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކްސްް 12.3 149,718 192,259

 ެއެސްޓަތއްްްެއެހނިެހންް 25 810,673 387,552

ގގްެެް  38,950,986 31,425,413 ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްަަްްްއެއެ މްމް   ޖުޖު
    

   ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

ްްލެިބްނެޖހޭްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް 26 27,331,592 21,929,169

 ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްްްުމްއަދތުް 27 1,139,233 906,706

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 28 151,726 144,059

 ަލއިބިލިޓީެޓްކްސްްލުިބުންަފއިާދގެް 12.2 427,559 191,660

 ަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 29 1,100,352 1,234,304

ގގްެެް   30,150,462         24,405,898        ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްަަްްްލަލަ މްމް   ޖުޖު

       
އއިިޓޓީީްް   އއިިކުކު

 ަރުއްސާމލުްްހްިއާސާދުރްނގެް 30 362,096 362,096

 ާއްމަދނީްްެބެހްއޓަިފއިވާް  1,865,539 328,587

 ރިާޒރްވސްްްެއެހނިެހންް 31 6,572,889 6,328,832

އއިިޓޓީީްްްްުޖްމލަް  8,800,524 7,019,515  އއިިކުކު

       

އއިިްް  38,950,986 31,425,413 ކާކާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްަަްްްލަލަ މްމް ްްޖުޖު ގެގެ އއިިސާސާ ްްފަފަ ގެގެ ންން ރުރު ދާދާ ސާސާ   ޙޙިިއްއް

    

 ޮކްނޓްިނެޖްނސަީތއްްްޮކމްިޓަމްންޓަތާކއި 34.4.10 1,249,010 1,549,978

 
 

ް؛ަފާރުތްންމަިބާޔްނަތުކަގއިްޮސއިްުކަރްއާވަފއަިވނީްަފާރަތކީްޑިެރްކަޓުރްނެގްޯބެޑެވ.ްޯބުޑްަތްމސްީލޮކްށްޯބުޑެގްުހރާިހްެމްމަބުރްނގެްްަބާޔްނަތްއްަތްއާޔުރުކުރާމއިްުހަށެހުޅުމަގއިްޒިްނާމވާްިމާމލްީް

 
  

ްައްހަމުދްުމަހްއަމދުް ްޓިޮމތީްޯސަޔްރ ްަންނަދާންެސެނވިަރްތނޭް

ްޮކމިޓެީގްެޗައރާޕަސންްޮއޑްިޓް ްެމޭނޖްިންގްޑިެރްކާޓްރް/ސީ.އީ.ޯއ. ްްލްޮއފިަސްރޗްީފްަފއިޭންނަޝް

 
 ޯންޓަތަކކީްިމްާމލީްަބާޔްނަތުކެގްަބެއެކެވް.ްަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްާމލީްުއޫސުލަތާކއ175ްިއްިނ103ްްަޞްފާހް

 2022ާމްޗް 24
ްާމލެް

20212020



101

 
 
 

Page 2 of 77 
 

ލލްްްީީް ނންްްްމާމާ ޔާޔާ ްްބަބަ އއިިދޭދޭ ގަގަ ންން ްްއައަ ތްތް ލަލަ   ހާހާ

 2021ްޑެިސްމަބރ31ްްުްނިުމނުްްައަހރުް

 ާހުހްން(ްުރފިޔާްްދެިވހިްައަދެދއްްްުހރިހާްްުނާވަނަމ،ްަބާޔްނުކެރވަިފއިްަތަކށްްެއެހްންގޮް)
ްް  

ޓޓްްްް 2021 2020 އއްްްް  ނޯނޯ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ     ްްއެއެ
   ް

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 15 5,546,920 1,781,676

ްްސެޓޓުިއަޓރީްޑޮިޕސްިޓސްް ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްްޯމްލޑްިވސްް 16 2,971,388 3,086,212

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްްް)ަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިާސްްޭބްނކުް ެއެހންް 19 7,279,367 6,433,845

 ޯލުނަފއިާސްާއއިްެއެހނިެހންްަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްްަކްސަޓަމުރްނގެް 17 5,615,984 4,075,833

 ެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް 18 15,556,667 14,459,899

 ާމލީްެއެސްޓަތއްްްުމްއަދުތްަހަމަވްނެދްންެބެހްއޓޭް 21 243,616 245,166

 އުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕާލްނޓްްްްޕޮރަޕޓީ، 22 523,321 528,169

 ުކުރްންުހްއަދލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތއްްޭބުންން 23 158,412 156,166

 ެއެސްޓސްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 24 94,920 78,636

ްެދްއުކްންަފްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކްސްް 12.3 149,718 192,259

 ެއެސްޓަތއްްްެއެހނިެހންް 25 810,673 387,552

ގގްެެް  38,950,986 31,425,413 ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްަަްްްއެއެ މްމް   ޖުޖު
    

   ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

ްްލެިބްނެޖހޭްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް 26 27,331,592 21,929,169

 ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްްްުމްއަދތުް 27 1,139,233 906,706

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 28 151,726 144,059

 ަލއިބިލިޓީެޓްކްސްްލުިބުންަފއިާދގެް 12.2 427,559 191,660

 ަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 29 1,100,352 1,234,304

ގގްެެް   30,150,462         24,405,898        ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްަަްްްލަލަ މްމް   ޖުޖު

       
އއިިޓޓީީްް   އއިިކުކު

 ަރުއްސާމލުްްހްިއާސާދުރްނގެް 30 362,096 362,096

 ާއްމަދނީްްެބެހްއޓަިފއިވާް  1,865,539 328,587

 ރިާޒރްވސްްްެއެހނިެހންް 31 6,572,889 6,328,832

އއިިޓޓީީްްްްުޖްމލަް  8,800,524 7,019,515  އއިިކުކު

       

އއިިްް  38,950,986 31,425,413 ކާކާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްަަްްްލަލަ މްމް ްްޖުޖު ގެގެ އއިިސާސާ ްްފަފަ ގެގެ ންން ރުރު ދާދާ ސާސާ   ޙޙިިއްއް

    

 ޮކްނޓްިނެޖްނސަީތއްްްޮކމްިޓަމްންޓަތާކއި 34.4.10 1,249,010 1,549,978
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ކކްްްް ންން ފފްްްްްްބޭބޭ ސސްްްްްްއއޮޮ ޑޑިިވްވް ލްލް   ޕޕލލކކްްްްމޯމޯ

ގގްެެް ތުތު ވވިިގގޮޮ ރުރު އުއު ްްދަދަ އއިިސާސާ ނންްްްްްްްފަފަ ޔާޔާ   ބަބަ

 2021ްޑެިސްމަބރ31ްްުްނިުމނުްްައަހރުް

    ާހުހްން(ްުރފިޔާްްދެިވހިްައަދެދއްްްުހރިހާްްުނާވަނަމ،ްަބާޔްނުކެރވަިފއިްަތަކށްްެއެހްންގޮް)

ޓޓްްްް  2021 2020   ނޯނޯ
ްް

   
ްްްް ގެގެ މުމު ގުގު ވވިިްްހހިިންން ރުރު އުއު ްްދަދަ ންން ކުކު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ އއިިސސްާާްްްހަހަ   ފަފަ

    
    

 ަފއިދާްްލުިބނުްްެޓްކްސްެނުގުމެގްުކރިންް  2,536,692 450,371
   

 

އއިި::    ވވިިފަފަ ނެނެ ްްގެގެ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ޖަޖަ ޑްޑް   އެއެ

1,176,920 (276,420) 36.2 
ުއނުިކުރުމެގްްެޓްކްސްް-ަފއިާސައްށްުނާވްަތެކތްިްްަފއިާދެގްެތޭރްހިެމޭންެއެހނިެހްންަނުގދުް

 ުކރިންް

 ަބަދލުްްހިްނުގުމަގއިްހިެމޭންެއެސްޓަތަކްށްައްނނަް 36.3 (3,423,653) (6,034,281)

 ަބަދލުްްހިްނުގުމަގއިްހިެމޭންަލއިބިލިޓަީތަކްށްައްނނަް 36.4 5,619,520 5,252,767

ްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްެދްއުކނުް  (12,239) (12,971)

ްޙްިއާސާދުރްނަންށްެބހިްޙްިއާސެގްަފއިދާްްޭބްންކގެް  (21,871) -

 ެޓްކސްްްާއްމަދނީގެް 12.2 (373,093) (513,471)

ފފްުުް  4,048,936 319,335 ވވިިްްސާސާ ރުރު އުއު ްްދަދަ ންން ކުކު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ްްހަހަ ގެގެ މުމު ގުގު އއިިސސްާާްްްހހިިންން   ފަފަ

 
 

 
 

 ްް  
ވވިިްް  ރުރު އުއު ްްދަދަ ންން ކުކު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ރރިިްްހަހަ ކުކު ޓްޓް ސްސް ވެވެ އއިިސސްާާްްްއއިިންން       ފަފަ

    

 ަގުތަމްށްޭހަދވިްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕޮރަޕޓީ،ްްޕާލްނޓްް 22.2 (48,523) (122,107)

 އިްނޭޓްނޖަިބްލްެއެސްޓަތްއްަގުތަމށްް 24 (29,521) (22,330)

 ވްިއަކއެިގްންލުިބުންަފއިދާްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕޮރަޕޓީ،ްްޕާލްނޓްް 22.9 345 1,352

ރރްްްިިް  (77,698) (143,085) ކުކު ޓްޓް ސްސް ވެވެ ނންްްްއއިިންން ކުކު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ވވިިްްްްހަހަ ރުރު އުއު އއިިސސްާާްްްދަދަ ްްފަފަ ފުފު   ސާސާ
    

އއިިސސްާާް    ވވިިްްފަފަ ރުރު އުއު ްްދަދަ ންން ކުކު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ލލީީްްހަހަ   މާމާ
    

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީއްށްެދްއކަިފއާިވްައަދދުް 28 (6,743) (16,856)

ްހްިއާސާދުރްނަންށްޫދުކެރުވުންޑިވެިޑްނޑްް  (199,251) (132,094)

ލލްްްީީް  (205,994) (148,950) ވވިިްްމާމާ ރުރު އުއު ްްދަދަ ންން ކުކު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ އއިިސސްާާްްްހަހަ ްްފަފަ ފުފު   ސާސާ

   
 

ދދްުުް  3,765,245 27,300 ގުގު އއިިސސްާާްްްްްނަނަ އއިިްްްްްްފަފަ ގގްެެްްްްްއާއާ އއިިސާސާ އއިިްްްްްްފަފަ ގަގަ ތުތު ވވްޭޭްްްްްގގޮޮ ލެލެ ތތިިނންްްްްްްްބެބެ ކެކެ ވވިިްްްްްްތަތަ ރުރު ރރްުުްްްްްއއިިތުތު ފފްުުްްްްް--ްްވަވަ   ސާސާ

 ަޖަނަވރ1ްްީްް-ަތެކތިްްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްާއއިްަފއިސާްްަނުގދުް  1,781,676 1,754,376

 ޑިެސްމަބުރ31ްްްްް-ަތެކތިްްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްާއއިްަފއިސާްްަނުގދުް 36.1 5,546,920 1,781,676

   ް

ް

ްޯންޓަތަކކީްިމްާމލީްަބާޔުނެގްަބެއެކެވް.ްުލަތާކއިޞޫްަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްާމލީްއ175ްްުއްިނ103ްްަޞްފާހް
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ތތްުުް މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ ްްކޯކޯ 1 

ތތްްްް ރާރާ ްްފަފަ ހޭހޭ ްްޖެޖެ ންން ރަރަ ްްކުކު ޓުޓު ްްރރިިޕޯޕޯ 1.1 

ހިްނަގުމްނާދC-22/1982ްްްް) ަންނަބުރ.ްްްްަރޖިްސްޓރީް (ަގއިްދެިވހިާރްއޭޖަގއިްަރޖްިސްޓރީްޮކްށެގނ1982ްްްްޮނެވްމަބުރ11ްްްްޭބްންކްޮއްފްޯމްލޑްިވްސްޕލކް)މެީގްަފުހްން"ޭބްންކ"(ްައކްީް

ުކެރވިފަް ަޕްބލްިކްުކްނުފްނެޏެކެވ.ްޭބްންކްަރޖްިސްޓރީް ިމްނަވުރްަކނަޑެއޅަިފއާިވ(ް ްްލިމެިޓްޑްަލއިބިލިޓީް)ަދަރްނަޏްށްޒްިނާމާވްންެޖޭހް ާމެލ،ްްް،11އާިވްެއްޑެރަހކީ ަމުގ،ް ޮބުޑަތުކުރާފުން

 ްލިްސްޓުކެރވަިފެއެވ.ދެިވހާިރްއެޖެއެވ.ްޭބްންކްަވނީްޯމްލޑްިވްސްްސޮޓްކްެއްކްސޭޗްންޖަގއިްް،20094

ްް

 

އއްްްް ތަތަ ތްތް ވަވަ ްްބާބާ ގެގެ ކުކު ތަތަ ތްތް ކަކަ އްއް ސަސަ ްްމަމަ ދާދާ ންން މުމު ރަރަ ދދްިިްކުކު އއިިްްއައަ ކާކާ ތަތަ ދުދު ސަސަ ޤުޤު ްްމަމަ ނނޑުޑު އއިިގަގަ  1.2  މަމަ

ަޖާމޮކްށދުިނާމއި،ްަމްޝޫރުޢަތަކްށްްިޚުދަމާތއި،ްޑިޮޕސްިޓްްޭބްނުކްންާމލީްެއަތްއްިޚުދަމްތަތެކްއްޯފުރޮކްށެދެއެވ.ްމެީގެތޭރަގއިްވިަޔާފރިްޭބްނކިްނގްެގްިޚުދަމްތްދިުނާމއިްރޭީޓްލްޭބްނކްިނގްެގްް

ިޚުދަމްތަތާކއި،ްްކެރޑްިޓްައދިްެޑބްިޓްާކުޑްޫދުކުރްނ،ްްްާމލީްެއހީްޯފުރޮކްށދުިނާމއި،ްވިަޔާފރަިތަކްށްާމލީްެއހީްޯފުރޮކްށދުިނާމއި،ްްޓެރަޜރީް)ަފއިާސްެބެލެހްއުޓުމެގ(ްައދިްއިްނެވްސްޓެމްނޓްް

ްް ިޚުދަމްތަތާކއި ޭބްނކްިނގް އެިލްކްޓޯރންިކް ެގްްައދިް ޭބްނކިްނގް އިްސާލމްިކް ައދިް ޮކްނެވްނަޝަންލް ޭބްނުކްން ހިެމެނެއެވ.ް ޯފުރޮކްށދިުންން ިޚުދަމްތް ެރމެިޓްންސް ަފއިާސް ައދިް

 ަމަސްއަކްތަތުކަގއިްާޝމުިލެވެގްނެވެއެވް.

 

 

ތތްްްް ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރުރު ޔާޔާ އްއް ްްތަތަ 2 

ސސްްްް ންން ޔަޔަ ލަލަ ޕްޕް މްމް ްްކކޮޮ ފްފް ްްއއޮޮ ޓްޓް ންން މެމެ ޓްޓް ޓޭޓޭ ްްސްސް 2.1 

ްް ްްައްނަގއިޭދްްްްަބާޔްނަތުކެގްޮގުތަގއިްާމލީްާހަލތުްޭބްނުކެގްާމލީ ްްްްުފރިަހމަްަބާޔްނ، ަފއިާސްަދުއުރވިްޮގުތެގްްްްހްިއާސާދުރްނެގްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔްނ،ާއްމަދނެީގްަބާޔްނ،

އިްނަޓޭނަޝަންލްެއަކއުް ުހަށެހޅަިފއަިވނީް ާމލީްަބާޔްނަތާކއިްުގޭޅްޯނުޓަތްއްަތްއާޔުރޮކްށްައދިް ްނޓްިންގްްސޭޓްނަޑްޑްސްޯބްޑް)ައއި.ޭއ.ެއްސ.ބީ(ްެގްއިްނަޓރޭނަޝަންލްްަބާޔްނ،ްައދިް

 ަފއިޭންނަޝްލްރޯިޕޓިްނގްްސޭޓްނަޑރްޑްސް)ައއި.ެއްފ.ާއރ.ެއްސ(ްެގްިމްނަގނުޑަތާކއިްާމަނަތާކއިްެއްއޮގްތާވްޮގުތެގްަމތީްނެނެވް.

ް

 

ނންްްް ރުރު ކުކު ސްސް ްްފާފާ އްއް ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލީީްްބަބަ ްްމާމާ ންން ރުރު ޓަޓަ ކްކް ްްޑޑިިރެރެ 2.2 

ަގއިްާފްސުކެރުވުންޯބްޑްޑިެރްކަޓުރްނެގް)މެީގްަފުހްނ2022ްްްް  ާމރޗ24ްްްްްްަގއިްނިުމުންައަހުރެގްޭބްނުކެގްާމލީްަބާޔްނަތްއްޫދުކެރްއުވަމްށްުހްއަދްދަީފއަިވނ2021ްްީޑެިސްމަބރ31ްްްް

 ުމާޚަތްބުކެރޭވނީް"ޯބުޑ"ްެގްޮގުތަގއި(ްރޮިޒލުިއަޝްނާއއިްެއްއޮގްތާވްޮގުތެގްަމތީްނެނެވް.

ް

 

ސސްަަް ްްސސިިޔާޔާ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ބުބު ސސްާާްހހިިސާސާ ލާލާ ްްޚުޚު ގެގެ ކުކު ތަތަ ްްތުތު 3 

ތތްްްް ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްމމިިންން 3.1 

ަބާޔްނަތްއްަތްއާޔުރުކެރވަިފއަިވނީްަގްތްައަގްށް)ހިްސޮޓރަިކްލްޮކްސްޓްޭބސްިސ(ްބިާނޮކްށަފެއެވ.ްަނަމެވްސްާމލީްާހަލތުް ެގްަބާޔުނަގއިްހިެމޭންތިރަީގއާިވްަހަމައުގްންްޭބްނުކެގްާމލީް

 ަވސަީލްތަތްއްފިަޔަވެއެވ.ިމްނުކެރވަިފއާިވްާމްއދީް

 ެއަމރަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގަގއިްްާމލީްަވސަީލްތަތއްް •

 )ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި( ުފރިަހަމްާއްމަދނަީއްށްބާިނޮކްށްަހަމްައުގަގއިްުހްނަންާމލީްަވސަީލްތަތއްް •

 )ެއްފ.ވީ.ޕީ.ެއްލް(ަފއިާދާއއިްެގްއުލަމްށްބިާނޮކްށްަހަމްައުގަގއިްުހްނަންާމލީްަވސަީލްތަތްއް •

 ައުލްންައުގުކެރވަިފއާިވްބިާމއިްއިާމާރްތަތއްް •

ް

 

އއިިސސްާާް ްްފަފަ ރާރާ ކުކު ންން ޔާޔާ ދދިިްްބަބަ ލލީީްްއައަ މަމަ ްްޢަޢަ 3.2 

ަފއިާސ"(ްޭބުންނޮކްށެގެނެވ.ްެއެހްންް)"ަޢަމުލްުކެރޭވްްޭބްނުކެގްާމލީްަބާޔްނަތުކަގއިްހިަމާނަފއާިވްައއަިޓްމަތުކެގްައުގަތްއްަބާޔްނުކެރެވނީްޭބްނުކްހިނަގުމްނާދްއްިޤތިާޞދީްެވށެީގްަފއިާސްް

ްޮގަތަކްށްަބާޔްނުކެރވަިފއިްުނާވަނަމ،ްާމލީްަބާޔްނަތްއްުހަށަހާޅދަީފއަިވނީްުހރާިހްައަދެދްއްދެިވހިްުރފާިޔްާހުހްނެނެވް.

 

ވަިފއާިވނީްމެިދްނެނވިްައަމލީްަފއިާސއިްނެނެވ.ްޭބްނުކެގްައަމލީްައދްިްޭބްނުކެގްައަމލީްަފއާިސްަކނަޑައާޅނީްޭބްނުކްނެނެވ.ްައދިްާމލީްަބާޔްނަތުކަގއިްހިެމނަިފއާިވްައއަިޓްމަތްއްިމްނުކރެް

 ަބާޔްނުކާރްަފއާިސްުމާތލާިއުކެރެވުމްނާދްައަހުރްަބަދުލެވަފެއްއްުނެވެއެވް.

ް

 

ނންްްް ޅުޅު ހެހެ ށަށަ ްްހުހު ށްށް ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލީީްްބަބަ ްްމާމާ 3.3 

ެންތްިމްނަވާރއިް)ލުިކއިޑިޓީ(ްައދިްުމްއަދުތްަހަމާވްްާމލީްާހަލުތެގްަބާޔުނަގއިްައއަިޓްމަތްއްަބއުިކެރވަިފއެިއަވނީްައއަިޓްމެގްާބަވަތްށްަބަލއިްައދިްލިްސްޓްުކެރވަިފއެިއަވނީްަފއިާސްުހރިް

ާޔަންށްައަސުރުކުރަވނިވިްއިްންފޭލަޝަނރީްެފްކަޓރްސަތަކަކްށްަބާލަފެއްއްުނާވެނެއެވ.ްައދިްރިޯޕުޓްްާތރީްޚް)ެމޫޗރިޓީ(ްުހރިްޮގަތްށްރާިޢައްތުކުރަމްށަފުހްެއަތުރތުީބްނެނެވ.ްައދިްާމލީްބަް

ްޓްްަކަރްންޓ(ްރަިކަވރީްައދިްެސްޓްލަމންް-ަމްސްުދަވަހްށުވެރްއުިތުރާވް)ޮނނ12ްްްްަމްސްުދަވުހެގެތޭރަގއިް)ަކަރްންޓ(ްައދިްރިޯޕުޓްުކާރްާތރީުޚްންެފށެިގްނ12ްްްްުކާރްާތރީުޚްންެފށެިގްންް

ްަގއިްހިަމާނަފއާިވެނެއެވް.ް 37ެއަނލިސްިސެއްއްޯނުޓްަންނަބރުް

ް

 

ް
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ތތްުުް މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ ްްކޯކޯ 1 

ތތްްްް ރާރާ ްްފަފަ ހޭހޭ ްްޖެޖެ ންން ރަރަ ްްކުކު ޓުޓު ްްރރިިޕޯޕޯ 1.1 

ހިްނަގުމްނާދC-22/1982ްްްް) ަންނަބުރ.ްްްްަރޖިްސްޓރީް (ަގއިްދެިވހިާރްއޭޖަގއިްަރޖްިސްޓރީްޮކްށެގނ1982ްްްްޮނެވްމަބުރ11ްްްްޭބްންކްޮއްފްޯމްލޑްިވްސްޕލކް)މެީގްަފުހްން"ޭބްންކ"(ްައކްީް

ުކެރވިފަް ަޕްބލްިކްުކްނުފްނެޏެކެވ.ްޭބްންކްަރޖްިސްޓރީް ިމްނަވުރްަކނަޑެއޅަިފއާިވ(ް ްްލިމެިޓްޑްަލއިބިލިޓީް)ަދަރްނަޏްށްޒްިނާމާވްންެޖޭހް ާމެލ،ްްް،11އާިވްެއްޑެރަހކީ ަމުގ،ް ޮބުޑަތުކުރާފުން

 ްލިްސްޓުކެރވަިފެއެވ.ދެިވހާިރްއެޖެއެވ.ްޭބްންކްަވނީްޯމްލޑްިވްސްްސޮޓްކްެއްކްސޭޗްންޖަގއިްް،20094

ްް

 

އއްްްް ތަތަ ތްތް ވަވަ ްްބާބާ ގެގެ ކުކު ތަތަ ތްތް ކަކަ އްއް ސަސަ ްްމަމަ ދާދާ ންން މުމު ރަރަ ދދްިިްކުކު އއިިްްއައަ ކާކާ ތަތަ ދުދު ސަސަ ޤުޤު ްްމަމަ ނނޑުޑު އއިިގަގަ  1.2  މަމަ

ަޖާމޮކްށދުިނާމއި،ްަމްޝޫރުޢަތަކްށްްިޚުދަމާތއި،ްޑިޮޕސްިޓްްޭބްނުކްންާމލީްެއަތްއްިޚުދަމްތަތެކްއްޯފުރޮކްށެދެއެވ.ްމެީގެތޭރަގއިްވިަޔާފރިްޭބްނކިްނގްެގްިޚުދަމްތްދިުނާމއިްރޭީޓްލްޭބްނކްިނގްެގްް

ިޚުދަމްތަތާކއި،ްްކެރޑްިޓްައދިްެޑބްިޓްާކުޑްޫދުކުރްނ،ްްްާމލީްެއހީްޯފުރޮކްށދުިނާމއި،ްވިަޔާފރަިތަކްށްާމލީްެއހީްޯފުރޮކްށދުިނާމއި،ްްޓެރަޜރީް)ަފއިާސްެބެލެހްއުޓުމެގ(ްައދިްއިްނެވްސްޓެމްނޓްް

ްް ިޚުދަމްތަތާކއި ޭބްނކްިނގް އެިލްކްޓޯރންިކް ެގްްައދިް ޭބްނކިްނގް އިްސާލމްިކް ައދިް ޮކްނެވްނަޝަންލް ޭބްނުކްން ހިެމެނެއެވ.ް ޯފުރޮކްށދިުންން ިޚުދަމްތް ެރމެިޓްންސް ަފއިާސް ައދިް

 ަމަސްއަކްތަތުކަގއިްާޝމުިލެވެގްނެވެއެވް.

 

 

ތތްްްް ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރުރު ޔާޔާ އްއް ްްތަތަ 2 

ސސްްްް ންން ޔަޔަ ލަލަ ޕްޕް މްމް ްްކކޮޮ ފްފް ްްއއޮޮ ޓްޓް ންން މެމެ ޓްޓް ޓޭޓޭ ްްސްސް 2.1 

ްް ްްައްނަގއިޭދްްްްަބާޔްނަތުކެގްޮގުތަގއިްާމލީްާހަލތުްޭބްނުކެގްާމލީ ްްްްުފރިަހމަްަބާޔްނ، ަފއިާސްަދުއުރވިްޮގުތެގްްްްހްިއާސާދުރްނެގްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔްނ،ާއްމަދނެީގްަބާޔްނ،

އިްނަޓޭނަޝަންލްެއަކއުް ުހަށެހޅަިފއަިވނީް ާމލީްަބާޔްނަތާކއިްުގޭޅްޯނުޓަތްއްަތްއާޔުރޮކްށްައދިް ްނޓްިންގްްސޭޓްނަޑްޑްސްޯބްޑް)ައއި.ޭއ.ެއްސ.ބީ(ްެގްއިްނަޓރޭނަޝަންލްްަބާޔްނ،ްައދިް

 ަފއިޭންނަޝްލްރޯިޕޓިްނގްްސޭޓްނަޑރްޑްސް)ައއި.ެއްފ.ާއރ.ެއްސ(ްެގްިމްނަގނުޑަތާކއިްާމަނަތާކއިްެއްއޮގްތާވްޮގުތެގްަމތީްނެނެވް.

ް

 

ނންްްް ރުރު ކުކު ސްސް ްްފާފާ އްއް ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލީީްްބަބަ ްްމާމާ ންން ރުރު ޓަޓަ ކްކް ްްޑޑިިރެރެ 2.2 

ަގއިްާފްސުކެރުވުންޯބްޑްޑިެރްކަޓުރްނެގް)މެީގްަފުހްނ2022ްްްް  ާމރޗ24ްްްްްްަގއިްނިުމުންައަހުރެގްޭބްނުކެގްާމލީްަބާޔްނަތްއްޫދުކެރްއުވަމްށްުހްއަދްދަީފއަިވނ2021ްްީޑެިސްމަބރ31ްްްް

 ުމާޚަތްބުކެރޭވނީް"ޯބުޑ"ްެގްޮގުތަގއި(ްރޮިޒލުިއަޝްނާއއިްެއްއޮގްތާވްޮގުތެގްަމތީްނެނެވް.

ް

 

ސސްަަް ްްސސިިޔާޔާ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ބުބު ސސްާާްހހިިސާސާ ލާލާ ްްޚުޚު ގެގެ ކުކު ތަތަ ްްތުތު 3 

ތތްްްް ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްމމިިންން 3.1 

ަބާޔްނަތްއްަތްއާޔުރުކެރވަިފއަިވނީްަގްތްައަގްށް)ހިްސޮޓރަިކްލްޮކްސްޓްޭބސްިސ(ްބިާނޮކްށަފެއެވ.ްަނަމެވްސްާމލީްާހަލތުް ެގްަބާޔުނަގއިްހިެމޭންތިރަީގއާިވްަހަމައުގްންްޭބްނުކެގްާމލީް

 ަވސަީލްތަތްއްފިަޔަވެއެވ.ިމްނުކެރވަިފއާިވްާމްއދީް

 ެއަމރަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގަގއިްްާމލީްަވސަީލްތަތއްް •

 )ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި( ުފރިަހަމްާއްމަދނަީއްށްބާިނޮކްށްަހަމްައުގަގއިްުހްނަންާމލީްަވސަީލްތަތއްް •

 )ެއްފ.ވީ.ޕީ.ެއްލް(ަފއިާދާއއިްެގްއުލަމްށްބިާނޮކްށްަހަމްައުގަގއިްުހްނަންާމލީްަވސަީލްތަތްއް •

 ައުލްންައުގުކެރވަިފއާިވްބިާމއިްއިާމާރްތަތއްް •

ް

 

އއިިސސްާާް ްްފަފަ ރާރާ ކުކު ންން ޔާޔާ ދދިިްްބަބަ ލލީީްްއައަ މަމަ ްްޢަޢަ 3.2 

ަފއިާސ"(ްޭބުންނޮކްށެގެނެވ.ްެއެހްންް)"ަޢަމުލްުކެރޭވްްޭބްނުކެގްާމލީްަބާޔްނަތުކަގއިްހިަމާނަފއާިވްައއަިޓްމަތުކެގްައުގަތްއްަބާޔްނުކެރެވނީްޭބްނުކްހިނަގުމްނާދްއްިޤތިާޞދީްެވށެީގްަފއިާސްް

ްޮގަތަކްށްަބާޔްނުކެރވަިފއިްުނާވަނަމ،ްާމލީްަބާޔްނަތްއްުހަށަހާޅދަީފއަިވނީްުހރާިހްައަދެދްއްދެިވހިްުރފާިޔްާހުހްނެނެވް.

 

ވަިފއާިވނީްމެިދްނެނވިްައަމލީްަފއިާސއިްނެނެވ.ްޭބްނުކެގްައަމލީްައދްިްޭބްނުކެގްައަމލީްަފއާިސްަކނަޑައާޅނީްޭބްނުކްނެނެވ.ްައދިްާމލީްަބާޔްނަތުކަގއިްހިެމނަިފއާިވްައއަިޓްމަތްއްިމްނުކރެް

 ަބާޔްނުކާރްަފއާިސްުމާތލާިއުކެރެވުމްނާދްައަހުރްަބަދުލެވަފެއްއްުނެވެއެވް.

ް

 

ނންްްް ޅުޅު ހެހެ ށަށަ ްްހުހު ށްށް ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލީީްްބަބަ ްްމާމާ 3.3 

ެންތްިމްނަވާރއިް)ލުިކއިޑިޓީ(ްައދިްުމްއަދުތްަހަމާވްްާމލީްާހަލުތެގްަބާޔުނަގއިްައއަިޓްމަތްއްަބއުިކެރވަިފއެިއަވނީްައއަިޓްމެގްާބަވަތްށްަބަލއިްައދިްލިްސްޓްުކެރވަިފއެިއަވނީްަފއިާސްުހރިް

ާޔަންށްައަސުރުކުރަވނިވިްއިްންފޭލަޝަނރީްެފްކަޓރްސަތަކަކްށްަބާލަފެއްއްުނާވެނެއެވ.ްައދިްރިޯޕުޓްްާތރީްޚް)ެމޫޗރިޓީ(ްުހރިްޮގަތްށްރާިޢައްތުކުރަމްށަފުހްެއަތުރތުީބްނެނެވ.ްައދިްާމލީްބަް

ްޓްްަކަރްންޓ(ްރަިކަވރީްައދިްެސްޓްލަމންް-ަމްސްުދަވަހްށުވެރްއުިތުރާވް)ޮނނ12ްްްްަމްސްުދަވުހެގެތޭރަގއިް)ަކަރްންޓ(ްައދިްރިޯޕުޓްުކާރްާތރީުޚްންެފށެިގްނ12ްްްްުކާރްާތރީުޚްންެފށެިގްންް

ްަގއިްހިަމާނަފއާިވެނެއެވް.ް 37ެއަނލިސްިސެއްއްޯނުޓްަންނަބރުް

ް

 

ް
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ލލިިޓޓީީްް ޓޓީީރރިިއައަ ދދިިްްްްްްމެމެ ނންްްްްްްްއައަ ޝަޝަ ރރިިގޭގޭ ގްގް ްްއެއެ 3.4 

.ްައދިަހަމެއެހްނެމްާމްއދޫީންންައއަިޓްމަތްއްްާމލީްަބާޔްނަތްއްުހަށެހުޅުމަގއިްާވޮގުތެގްަމތިްނ،ްާމލީްަބާޔުނަގއިްެއަފަދްާމްއދީްައއަިޓްމަތްއްަވނީްަވކަިވކިްންަބާޔްނުކެރވަިފެއވ1ްްްެައއި.ޭއ.ެއްސްް

 .ްންަބާޔްނުކެރވަިފެއވެްފިަޔާވ،ްަތާފުތްާބަވެތްއްުނަވަތްަތާފުތޮގަތަކްށްައަމުލުކެރޭވްައއަިޓެމްއްަނަމެވްސްާވނީްަވކި

 

ްަބާޔްނޮކށްް ްައަދުދ ްޭއެގްާސުފ ްައާޅަކނަޑއި ްެއަކތަިއެނަކްއަޗްށ ްހިެމުނުމަގއި، ްަބާޔުނަގއި ްުޖްމަލްާމލީ ްެއެސްޓަތާކްަލއިބިލިޓަީތްއ ްުހްއަދްލިބެިގްނާވްާޙަލްތަތުކަގއްިްާމލީ ްާގޫނނޮީގުތްނ ަފއަިވނީ

ްއާް ްެއެހްނަނަމެވްސ، ްަފުހެއެވ. ްައާޅެކނުޑަމްށ ްާހަލެތއްްމޮިގަތްށ ްުހްއަދުކާރ ްެއަކުއްނޓިްނގްްސޭޓްނާޑރްޑައުކްނ ްާއްމަދނާީއއިްޭހަދަތްއްުހަށެހުޅުމަގއި ްަބާޔްނޮކްށަފއާިވ ްަބާޔުނަގއި ަގއްިްްމަދނެީގ

 ެމުނވީްމޮިގަތްށްައަމުލުކެރވަިފެއްއްުނާވެނެއެވ.

ްް

 

ނންްްް ލުލު ބެބެ ޅާޅާ ްްއައަ ތުތު މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ 3.5 

ުރަތާކއިްެއްއޮގަތެށެވ.ްާހަމުކެރޭވްްާމލީްހާިސުބަތްއްުހަށެހުޅާމއިްެއްއޮގްތާވްޮގުތެގްަމތިްންޭބްނުކްންެއަކުއްނޓްިނގްެގްުއޫސުލަތްއްޭބުންނޮކްށަފއާިވނީްުކރެީގްާމލީްައހ1ްްަައއި.ޭއ.ެއްސ.ް

 ެޖޭހްާހަލްތަތުކަގއިްައާޅކިޭޔްަމުޢޫލާމުތްަބަދުލްުކެރވަިފއާިވެނެއެވ.ްްަމުއޫލާމުތްުފރިަހަމުކުރަމްށަޓަކއިްެއްނެމްަފުހެގްާމލީްަބާޔްނަތްއްާހަމުކާރްޮގާތއިްެއްއޮގްތްުކަރންް

 

 ހިަމާނަފއާިވެނެއެވ.ްްްުކެގްރްީކެލސިފޭިކަޝްނެގްަތްފސްީލްްަގއިްާމލީްަބާޔްނތ43ްްަޯނުޓްަންނަބުރްް

ް

 

އއްްްް ތަތަ ންން މުމު އއްިިްނނިިންން ކާކާ ތަތަ ޒާޒާ ދާދާ ންން ްްއައަ މުމު ހހިިއްއް ްްމުމު ގގގެގެ ޓޓިިންން ންން އުއު ކަކަ ްްއެއެ 3.6 

ަމްށްެމޭންޖެމްނަޓްށްްަތްއާޔުރުކުރުމަގއިްއްިނަޓޭނަޝަންލްެއަކުއްނޓްިނގްްސެޓްނާޑރްޑްސްާއއިްެއްއޮގްތްާވޮގުތެގްަމތީްންންިނުމްނަތާކއި،ްައްނާދާޒަތްއްުކރުްޭބްނުކެގްާމލީްަބާޔްނަތްއްް

ްްއްންިނުމަމކެީވްސްެމޭންޖެމްންޓެގްޒްިނާމެއެކެވ.ްްމެީގްއުިތުރްންޭބްނުކެގްހިާސުބަތުކެގްސާިޔަސުތަތްއްޭބުންނުކުރަމްށަޓަކއިްަކނަޑައަޅްނެޖޭހްަކްނަތްއތަްްާލޒިްމުކެރެއެވ.

ް

އަް ރޯިޕުޓުކެރވަިފއާިވް ޮގުތަގއިް ޭހަދއެިގް ާއއިް ާއްމަދނީް ައދިް ަލއިބިލިޓީް ެއެސްޓަތާކް ައަހުރެގް ާމލީް ޮއްތް ުކރަިއްށް ިމޯނަޓކީް ައްނާދާޒަތުކެގްްމޮިގުތްން ައަސުރުކުރަވނިވިް ަދުދަތަކްށް

ްާއއިްޭހދަްުޚާލާސެއެކެވ.ްިމެދްނެނވްިް ްާއްމަދނީ ްައދި ްެއެސްޓަތާކްަލއިބިލިޓީ ްައދި ްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވެނެއެވ. ްުގޭޅްޯންޓަތުކަގއި ްެއަކްނަކާމ ްަތްފސުީލ ްޮގުތަގއިްރޯިޕުޓުކެރވަިފއާިވްްަކްނަކުމެގ އެިގ

ްާއއިްުގޭޅްޯނުޓަގއިްހިެމނަިފއާިވެނެއެވ.ްުތެގްަތްފސީލީްަމުއޫލާމުތްއެްައަދުދަތަކްށްޮކްނެމްައއަިޓަމަކްށްުކާރްައަސުރްައދިްހާިސުބުކެރވަިފއާިވްގޮް

 

 

ނންްްް ދދިިޔުޔު ންން ްްގެގެ ށްށް ކަކަ ތަތަ ނނިިވވިިްްގގޮޮ ޓެޓެ އްއް ހެހެ މެމެ ްްދެދެ 3.6.1 

ުހރިް ެގްނދުިއަމްށް ުކރަިއްށް ވަިޔާފރިް ުހރޯިތް ާޤބިލްިއަޔުތް ުކރަިއްށދުިއުމެގް ޮގަތަކްށް ެދެމެހްއެޓެނވިް ވަިޔާފރިް ޭބްނުކެގް ްްްްޯބުޑްނަވނީް ޑިެރްކަޓުރްނ ތްިއެބވްީްަވސަީލްތަތާކއިެމުދް

ެވްސްެންތެމެއެވ.ްެއެހްނަކުމްންާމލީްަބާޔްނަތްއްަތްއާޔުރްްހްިތަހަމެޖހަިވަޑއެިގްނެނެވ.ްައދިަހަމެއެހްނެމ،ްޭބްނުކްަބނުގޫރުޓެވްުހްއާޓަލްނެޖޭހަފަދްޮބުޑްަކެމްއްމަިވުގަތްށްޯބަޑްށްާފަހަގެވަފއި

 ުކެރވަިފއަިވނީްމިވިްސުނުމަގެއެވް.

ް

 

ގގްުުް ްްއައަ މަމަ ްްހަހަ ގެގެ ކުކު ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ލލީީްްވަވަ ްްމާމާ 3.6.2 

އިްިމާހުރެގްާބާޒުރެގްާހަލުތަގއިް)ެއއީ،ްެއްގޒްިޓްްޕަރއިްސްްާމލީްަވސަީލްތަތުކެގްަހަމްައަގކީްަމއިް)ެއްނެމްަފއިާދުކުރަވނިވި(ްާބާޒެރްއަގއިްުކެރޭވްުމާއަމާލެތްއެގްެތެރއިްންައުގުކެރޭވްާތރީުޚގަް

ަވަތްަލއިބިލިޓެީއްއްަބަދުލުކުރުމެގްަސަބުބްންޭދްނެޖޭހްައެގެވ.ްައުގުކުރަމްށްޭބުންނުކެރޭވްޮގެތްއްޭބުންނޮކްށެގްންްުނަވަތްެއެހނިެހްންަކްނަތްއަތްއ(ްެއެސެޓްއްވްިއާކުލުމްންލޭިބްައުގްނުް

ެދެނުނަގެނޭވަނަމ،ްައުގްްްްްނާދްާބާޒުރެގްެތެރއިންްސީާދްހާިސުބުކެރޭވްައަގަކްށވަިއްސެމެއެވ.ްާމލީްަބާޔްނަތުކަގއިްހިެމނަިފއާިވްާމލީްެއެސްޓަތާކއިްަލއިބިލިޓަީތުކެގްަހަމްައުގްހިނަގމުް

ޭވްަމުއޫލާމަތކީްާބާޒުރްންލެިބްނުހރިްަމުއޫލާމެތެވ.ްްަކނަޑައާޅނީްައުގުކާރްޮމެޑްލަތްއްހިެމޭންައުގުކުރަމްށްޭބުންނުކެރޭވްމްިނަގނުޑަތްއްޭބުންނޮކްށެގްނެނެވ.ްިމްޮމެޑްލަތަކްށްޭބުންނުކރެް

ްށާވަނަމ،ްަހަމްައުގްަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކއިްައްނާދާޒަތްއްޭބުންނުކަރްނެޖެހެއެވ.ްމޮިގުތްންަކނަޑައާޅްަކްނަތްއަތާކއިްުކާރްްަނަމެވްސްމޮިގަތްށްަމުއޫލާމުތްޯހުދަމކީްފީސަިބްލްޫންންަކަމކަް

ބޭް ެއެހނެިހްން ައދިް )ޭބްނުކެގް ރްިސްކް ްކެރޑްިޓް ެތެރއްިން ަމުއޫލާމުތެގް ޭބުންނާވް ޮމެޑްލައްށް ާއއިް ލުިކއިޑިޓީް ެތޭރަގއިް ވިަޔފާްައްނާދާޒަތުކެގް ެވލުިއްްްނުކަފަދް ަފްނޑްިނގް ރަިތުކެގ(،ް

ަތްފސީ ެބޭހް ައުގުކުރާމއިް ަވސަީލްތަތްއް ާމލީް ަބަލްނާވެނެއެވ.ް ޮގްތަތަކްށް ަބަދުލައްނަން ައުގަތަކްށް ައދިް ޮކރޭިލަޝްން ްްެއަޖްސްޓެމްންޓ،ް ޯނުޓ ަބާޔްނަތުކެގް ާމލީް ަގއ33ްްްިްުލް

ްހިެމނަިފއާިވެނެއެވ.ްްް
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ްްްް ނނީީގެގެ ރަރަ ްްދަދަ ވޭވޭ ރެރެ ކުކު ފާފާ ތތްްްްލަލަ ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްމމިިންން ސްސް ންން ވެވެ ލަލަ ((ްްއެއެ ލްލް ްް))އއީީ..ސސީީ..އެއެ ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ 3.6.3 

ޮމެޑްލްސަތެކްއްޭބުންނުކަރްންެޖެހެއެވ.ްަހަމެއާއއިްެއުކްްްްާމލީްެއެސްޓަތުކެގްއީ.ސީ.ެއްލްިމްނުކެރވަިފއަިވނީްެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގަގެއެވ.ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިްޯހުދަމްށަޓަކއިްުއނަދގޫް

ް)ަކްސަޓަމުރްނަންށްުނެދްއކިާދެނަފަދްޯލްނަތްއްައދިްޭއެގްަސަބުބްންޭބްނަކްށްލިބިާދެންެގްއުލންްުކރިަމުގެގްއި ަތްއ(ްައްނާދާޒަތްއްޯހަދްންެޖެހެއެވ.ްްްޤތިާސދީްާހަލާތއިްަދަރނެީގްާހަލުތެގ

ަގއިްހިެމނަިފއާިވެނެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްންިމްޯނުޓަގއިްުކރިަމުގެގްއްިޤތިާސދ34.4.3.3ްްްީްއީ.ސީ.ެއްލްޯހުދަމްށްޭބުންނާވްައްނާދާޒަތާކއި،ްެޓްކންިކްސްައދިްއުިތުރްަތްފސުީލްޯންޓްަންމަބުރްް

ްާހަލާތއިްަދަރނެީގްާހަލުތެގްަސަބުބްންއީ.ސީ.ެއްލްެގްަމއަިގނުޑްައާސްސަތަކްށްައްނަންަބަދުލަތަކްށްައލަިއުޅާވެލވަިފއާިވެނެއެވް.

ްެއަކށެީގްނާވްނިްނުމްނަތްއްތިރަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއިްެއަވނެީއެވ.އީ.ސީ.ެއްލްިމްނުކުރުމަގއިްޭބުންނާވް

 ަވުރްެބުލަމްށްިމްނަގނުޑްަތެކްއްަކނަޑެއުޅންްްްކެރޑްިޓްރިްސުކްއުިތުރަވުމްނދާް •

 އީ.ސީ.ެއްލްިމްނުކުރަމްށްެއްނެމްެއަކށެީގްނާވްނިްނުމްނަތާކއިްޮމެޑްލްސަތްއްޭބުންނުކުރންް •

 ުގޭޅްެވއިޓިްނގްސްައދިްޭއެގްައަދާދއިްެއާއއިްުގޭޅްއީ.ސީ.ެއްލ.ްަކނަޑެއުޅންްުކރަިއްށްަލާފުކެރޭވްާހަލްތަތާކއިް •

 ާމލީްެއެސްޓަތްއްެއްއްޮގްތްްގޫރްޕަތްއްަކނަޑެއުޅންް •

ްަގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވެނެއެވ.34.4.3ްޭބްނުކްންަތްއާޔުރޮކްށަފއާިވްަމތަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްަކްނަކުމެގްައްނާދާޒަތާކއިްަތްފސްީލަތްއްޯންޓްަންމަބުރް

ް

 

ގގްުުް ްްއައަ މަމަ ްްހަހަ ގެގެ ޓްޓް ންން މަމަ އއިިޕްޕް ދދިިްްއއިިކުކު ްްއައަ ޓްޓް ންން ލާލާ ރރޓޓީީ،،ްްޕްޕް ޕަޕަ ރރޮޮ ްްޕްޕް 3.6.4 

ައުގުކުރުމެގްާމހިުރްންެމުދެވރޮިކެށެވ.ްްޅަިފއަިވނީްުމްސަތޤުީލްްޭބްނުކެގްއިާމާރްތަތާކއިްެއެހނިެހްންމްިލކްިއާޔުތްައުގުކެރވަިފއަިވނީްެއަތެކތެީގްަހަމައުގަގެއެވ.ްއިާމާރްތަތުކެގްަހަމައުގްަކނަޑއެް

 އިާމާރްތަތުކެގްަހަމައުގްަކނަޑެއުޅުމަގއިްާބާޒުރަގއިްމަިފަދްެއެސްޓަތުކެގްައުގްުހްނަންމްިނަވަރްށްރާިއަޔްތުކެރެވެއެވ.

ް

 

ްްްް ޓްޓް ންން މަމަ އއިިޕްޕް ދދިިްްއއިިކުކު ްްއައަ ޓްޓް ންން ލާލާ ޓޓީީ،،ްްޕްޕް ޕަޕަ ރރޮޮ ްްްްޕްޕް އްއް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލްލް ޖޖިިބަބަ ންން ޓޭޓޭ ދދިިްްއއިިންން ތތްުުްއައަ ދަދަ އްއް ްްމުމު ނެނެ ވޭވޭ ރެރެ ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ 3.6.5 

ަބަލްށެކނުޑުމގަް ައުގްައދިް ުމްއަދަތާކއިް ޭބުންނުކެރޭވެން ޮގެތްއަގއިް ެއަކށެީގްނާވް ެއެހނިެހްންމްިލކްިއާޔުތް ައަހެރްއެގެވްސްްއިްޭބުންނުކާރެންުއޫސލުްޭބްނުކެގްއިާމާރްތަތާކއިް ،ްޮކްނެމް

ްް  ރިޯޕރޓްިންާތރީުޚަގއިްުމާރަޖާޢްުކެރެވެއެވ. ންިނާމްނިްނުމްނަތެކްއެގްްޭބްނުކްންްމޮިގުތްންައްނާދާޒުކެރޭވްައުގްަކަނަޑެއުޅުމަގއިްޭބުންނުކާރެންަތާފުތްެއކިްިމްނަގނުޑަތްއްިޚާޔުރުކަރނީ

 ަމްއަޗްށަކުމްނ،ްިމްައްނާދސީްހިާސުބަތުކެގްަޔގީްނަކްންުނެދެމެހްއެޓެއެވ.

ް

 

ރރިިްް އއިި ކްކް ްްްްންން ޓްޓް ގގްްރޭރޭ ވވިިންން ރޯރޯ ްްބބޮޮ ލްލް ޓަޓަ ންން ނންްްްމެމެ ރުރު ކުކު ޒާޒާ ދާދާ ންން  ްްއައަ

ޭރޓްް ޮބޯރވްިންގް އްިންކރެިމްނަޓްލް ައްނާދާޒުކުރަމްށް ަލއިބިލިޓީް ެދެނުނަގެނޭވތެީއެވ.ްްް.)ައއި.ބީ.ާއރްް ލީްސް އިްނެޓެރްސްޓް ލްީސެގް ަފޭސަހަކާމެއުކް ުކަރނީް ޭބުންން ޭބްނުކަގއިް ް)

ޭރެޓވެް އިްނެޓެރްސްޓް ެޖޭހް ަދްއަކްން ައްށް ޮބޯރވްިންގްސް ޭބްނުކެގް ައކީް ުހްނަންްައއި.ބީ.ާއްރް ަކެމްއް ެއްއޮގްތް ައދިް ާޓރްމް ުހްނަން ަކެމްއް ެއްއޮގްތް ައކީް ޭރްޓް ިމްއިްނެޓެރްސްޓް ް.

 ްންުކުރެމެވ.ްެސކުިއރިޓެީއްއެގްަމތިްންެއެސެޓްއެގްެއްއޮގްތްައުގްައދިްެއްއޮގްތްަރއްިޓްޫޔްޒްޮއްފްެއެސްޓްެއްއޮގްތްއްިޤތިާސދީްާމަހުއެލްއަގއިްޭބނުް

ް

3.6.6 

ލލްްްީީް ްްްްމާމާ އްއް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ މމްެެްްްްް--ްްވަވަ ންން މމްަަްްްްްއެއެ ތަތަ ރަރަ ވވްޭޭްްްްްފުފު ނެނެ އއިިގަގަ ލަލަ ތތްުުްްްްްބަބަ ގުގު ދދިިްްްްްްވަވަ ނންްްްްްްްއައަ ރުރު ކުކު ބުބު ްްހހިިސާސާ ންން ހުހު ްްފަފަ ގެގެ ދދިިްްއޭއޭ ްއައަ 3.7 

މމްެެް ންން މމްަަްްްްްއެއެ ތަތަ ރަރަ ށށްްްްްްްްފުފު ކަކަ ންން ވވްޭޭްްްްްބޭބޭ ނެނެ އއިިގަގަ ލަލަ ތތްުުްްްްްބަބަ ގުގު ނންްްްްްްްވަވަ ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 3.7.1 

ްްަޚްސަމަކްށުވުމްނެނވެްްްެއއްްްްެއްއަބްސުވެމްއގެްްްއެްްްޭބްނުކންްްްަވަޒްނުކެރެވނީްްްަލއިބިލިޓީްްާމލީްްްައދިްްްެއެސޓްްްްާމލީ ްްުކެރެވނީްްްަވަޒންްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްވްިއކާްްްަގނެްްްުއޫސުލންްްްާޢްނމުް.

ްންްާއްނުމްުއޫސުލްންާމލީްެއެސްޓަތްއްަގެނވްިއުކްންަބަލއަިގެނަފއާިވނީްެއުމާއަމާލްތްހިނާގ،ްޭބްނކުްްް.ާތރީުޚަގެއވެްްްާޖމުިނވާްްްވްިއުކަމށްްްްަގނެްްްންްޭބްނކުްްްެއއީ.ްްަގެއވެްްްާތރީޚްްްްުކރާްްްުމާޢަމާލތްް

 ެއްެއެސެޓްއްަގުތަމްށްުނަވަތްވްިއުކަމްށްެއްއަބްސާވްާތރުީޚަގެއެވ.ްްް

ްް

 

ްްްް އްއް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ލލީީްްވަވަ މމްެެް  --ްްމާމާ ންން މމްަަްްްްްއެއެ ތަތަ ރަރަ ށށްްްްްްްްފުފު ކަކަ ންން ވވްޭޭްްްްްބޭބޭ ނެނެ އއިިގަގަ ލަލަ ތތްުުްްްްްބަބަ ގުގު ނންްްް  ވަވަ ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 3.7.2 

ްްެގްއުލުމގެްްްަފއިާދާއއި.ްްޮކްށެގްނެނވެްްްއުިތރުްްްުއނިްްްަހަމައަގށްްްްޭއގެްްްުކެރޭވނީްްްމިންްްްަލއިބިލިޓްީސަތއްްްްާމލީްްައދީްްްެއެސޓްްްްާމލީްްްޭބްނުކންް، ަވުގތުްްްަބަލއަިގެނވޭްްްޭބްނަކށްްްްުފަރަތމަްްްެއްނމެް

ްްއެްްްުނަވތަްްްައަދދުްްްަޚަރުދވިްްސީދާްްްަގުތަމށްްްްެއަވސަީލެތއްްްް،ައުގުކެރޭވނީްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްހާްުހރިްްްެއެހނެިހންްްްފިަޔަވއިްްަލއިބިލިޓަިތއްްްްާމލީްްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީްްައުގުކެރވޭްްްެތެރއިންް

ްްހިަމަނއެިގްނެނވެްްްަޚަރދުްްްަފދަްްްޮކިމަޝންްްްައދިްްފީްްްދިޔަްްްޫދުކުރަމށްްްްަވސަީލެތއްްްްާމލީ ްްަގުތަމށްްްްަލއިބިލިޓަިތއްްްްާމލީްްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީްްައުގުކެރވޭްްްެތެރއިންްްްެގްއުލުމގެްްްަފއާިދާއއި.

ްްެތެރއިްނެނވެްްްެގްއުލުމގެްްްަފއިާދާއއިްްުކެރުވނީްްްހާިސބުްްްަޚަރދުްްް،ަޢަދދުްްްަޚަރުދވި ްްައަދުދންްްްެޖހޭްްްަބާހލީމާްްްައަހުރަތަކށްްްްަޚަރދުްްްަވުގުތންްްް،ހާިސުބުކުރަމްށަފހުްްްަފަހރުްްްުފަރަތމަްްްެއްނމެް.

ްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތަކށްްްްުކެރވަިފއިވާްްްަވސަީލްތަތުކަގއިްްެޑްބޓްްްްިމްނުކެރވަިފއިވާް(ްްައއި.ސީ.އޯް.ވީ.ފްްއެް)ްްައުގންްްްަހމަްްްބިާނޮކްށވާްްްައށްްްްާއްމަދނީްްުފރަިހމަްްްަތާކއިްްެއެސޓްްްްާމލީްްިމްނުކެރވަިފއިވާް

ްްަފއިދާްްްައްނަނއިރުްްްުއެފދެިގންްްްެއެސެޓއްްްްަސަބުބންްްްމީގެް.ްްަވަޒްނުކެރވަިފއެިވެއވެްްްޮގަތށްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަގއ34.4.3ްްިްްޯނޓްް(ްްެއލްް.ސީ.ްއީ)ްްެއަލަވްނސްްްްޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްަލާފުކެރވޭް

 . ާދެނެއވެްްުކެރވެިގންްްްަވަޒންްްޮލސްްްޓްިނގެއަކުއންްްެތޭރަގއިްެގްއުލުމގެްްުނަވތަް
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ްްްް ނނީީގެގެ ރަރަ ްްދަދަ ވޭވޭ ރެރެ ކުކު ފާފާ ތތްްްްލަލަ ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްމމިިންން ސްސް ންން ވެވެ ލަލަ ((ްްއެއެ ލްލް ްް))އއީީ..ސސީީ..އެއެ ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ 3.6.3 

ޮމެޑްލްސަތެކްއްޭބުންނުކަރްންެޖެހެއެވ.ްަހަމެއާއއިްެއުކްްްްާމލީްެއެސްޓަތުކެގްއީ.ސީ.ެއްލްިމްނުކެރވަިފއަިވނީްެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގަގެއެވ.ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިްޯހުދަމްށަޓަކއިްުއނަދގޫް

ް)ަކްސަޓަމުރްނަންށްުނެދްއކިާދެނަފަދްޯލްނަތްއްައދިްޭއެގްަސަބުބްންޭބްނަކްށްލިބިާދެންެގްއުލންްުކރިަމުގެގްއި ަތްއ(ްައްނާދާޒަތްއްޯހަދްންެޖެހެއެވ.ްްްޤތިާސދީްާހަލާތއިްަދަރނެީގްާހަލުތެގ

ަގއިްހިެމނަިފއާިވެނެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްންިމްޯނުޓަގއިްުކރިަމުގެގްއްިޤތިާސދ34.4.3.3ްްްީްއީ.ސީ.ެއްލްޯހުދަމްށްޭބުންނާވްައްނާދާޒަތާކއި،ްެޓްކންިކްސްައދިްއުިތުރްަތްފސުީލްޯންޓްަންމަބުރްް

ްާހަލާތއިްަދަރނެީގްާހަލުތެގްަސަބުބްންއީ.ސީ.ެއްލްެގްަމއަިގނުޑްައާސްސަތަކްށްައްނަންަބަދުލަތަކްށްައލަިއުޅާވެލވަިފއާިވެނެއެވް.

ްެއަކށެީގްނާވްނިްނުމްނަތްއްތިރަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއިްެއަވނެީއެވ.އީ.ސީ.ެއްލްިމްނުކުރުމަގއިްޭބުންނާވް

 ަވުރްެބުލަމްށްިމްނަގނުޑްަތެކްއްަކނަޑެއުޅންްްްކެރޑްިޓްރިްސުކްއުިތުރަވުމްނދާް •

 އީ.ސީ.ެއްލްިމްނުކުރަމްށްެއްނެމްެއަކށެީގްނާވްނިްނުމްނަތާކއިްޮމެޑްލްސަތްއްޭބުންނުކުރންް •

 ުގޭޅްެވއިޓިްނގްސްައދިްޭއެގްައަދާދއިްެއާއއިްުގޭޅްއީ.ސީ.ެއްލ.ްަކނަޑެއުޅންްުކރަިއްށްަލާފުކެރޭވްާހަލްތަތާކއިް •

 ާމލީްެއެސްޓަތްއްެއްއްޮގްތްްގޫރްޕަތްއްަކނަޑެއުޅންް •

ްަގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވެނެއެވ.34.4.3ްޭބްނުކްންަތްއާޔުރޮކްށަފއާިވްަމތަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްަކްނަކުމެގްައްނާދާޒަތާކއިްަތްފސްީލަތްއްޯންޓްަންމަބުރް

ް

 

ގގްުުް ްްއައަ މަމަ ްްހަހަ ގެގެ ޓްޓް ންން މަމަ އއިިޕްޕް ދދިިްްއއިިކުކު ްްއައަ ޓްޓް ންން ލާލާ ރރޓޓީީ،،ްްޕްޕް ޕަޕަ ރރޮޮ ްްޕްޕް 3.6.4 

ައުގުކުރުމެގްާމހިުރްންެމުދެވރޮިކެށެވ.ްްޅަިފއަިވނީްުމްސަތޤުީލްްޭބްނުކެގްއިާމާރްތަތާކއިްެއެހނިެހްންމްިލކްިއާޔުތްައުގުކެރވަިފއަިވނީްެއަތެކތެީގްަހަމައުގަގެއެވ.ްއިާމާރްތަތުކެގްަހަމައުގްަކނަޑއެް

 އިާމާރްތަތުކެގްަހަމައުގްަކނަޑެއުޅުމަގއިްާބާޒުރަގއިްމަިފަދްެއެސްޓަތުކެގްައުގްުހްނަންމްިނަވަރްށްރާިއަޔްތުކެރެވެއެވ.

ް

 

ްްްް ޓްޓް ންން މަމަ އއިިޕްޕް ދދިިްްއއިިކުކު ްްއައަ ޓްޓް ންން ލާލާ ޓޓީީ،،ްްޕްޕް ޕަޕަ ރރޮޮ ްްްްޕްޕް އްއް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލްލް ޖޖިިބަބަ ންން ޓޭޓޭ ދދިިްްއއިިންން ތތްުުްއައަ ދަދަ އްއް ްްމުމު ނެނެ ވޭވޭ ރެރެ ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ 3.6.5 

ަބަލްށެކނުޑުމގަް ައުގްައދިް ުމްއަދަތާކއިް ޭބުންނުކެރޭވެން ޮގެތްއަގއިް ެއަކށެީގްނާވް ެއެހނިެހްންމްިލކްިއާޔުތް ައަހެރްއެގެވްސްްއިްޭބުންނުކާރެންުއޫސލުްޭބްނުކެގްއިާމާރްތަތާކއިް ،ްޮކްނެމް

ްް  ރިޯޕރޓްިންާތރީުޚަގއިްުމާރަޖާޢްުކެރެވެއެވ. ންިނާމްނިްނުމްނަތެކްއެގްްޭބްނުކްންްމޮިގުތްންައްނާދާޒުކެރޭވްައުގްަކަނަޑެއުޅުމަގއިްޭބުންނުކާރެންަތާފުތްެއކިްިމްނަގނުޑަތްއްިޚާޔުރުކަރނީ

 ަމްއަޗްށަކުމްނ،ްިމްައްނާދސީްހިާސުބަތުކެގްަޔގީްނަކްންުނެދެމެހްއެޓެއެވ.

ް

 

ރރިިްް އއިި ކްކް ްްްްންން ޓްޓް ގގްްރޭރޭ ވވިިންން ރޯރޯ ްްބބޮޮ ލްލް ޓަޓަ ންން ނންްްްމެމެ ރުރު ކުކު ޒާޒާ ދާދާ ންން  ްްއައަ

ޭރޓްް ޮބޯރވްިންގް އްިންކރެިމްނަޓްލް ައްނާދާޒުކުރަމްށް ަލއިބިލިޓީް ެދެނުނަގެނޭވތެީއެވ.ްްް.)ައއި.ބީ.ާއރްް ލީްސް އިްނެޓެރްސްޓް ލްީސެގް ަފޭސަހަކާމެއުކް ުކަރނީް ޭބުންން ޭބްނުކަގއިް ް)

ޭރެޓވެް އިްނެޓެރްސްޓް ެޖޭހް ަދްއަކްން ައްށް ޮބޯރވްިންގްސް ޭބްނުކެގް ައކީް ުހްނަންްައއި.ބީ.ާއްރް ަކެމްއް ެއްއޮގްތް ައދިް ާޓރްމް ުހްނަން ަކެމްއް ެއްއޮގްތް ައކީް ޭރްޓް ިމްއިްނެޓެރްސްޓް ް.

 ްންުކުރެމެވ.ްެސކުިއރިޓެީއްއެގްަމތިްންެއެސެޓްއެގްެއްއޮގްތްައުގްައދިްެއްއޮގްތްަރއްިޓްޫޔްޒްޮއްފްެއެސްޓްެއްއޮގްތްއްިޤތިާސދީްާމަހުއެލްއަގއިްޭބނުް

ް

3.6.6 

ލލްްްީީް ްްްްމާމާ އްއް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ މމްެެްްްްް--ްްވަވަ ންން މމްަަްްްްްއެއެ ތަތަ ރަރަ ވވްޭޭްްްްްފުފު ނެނެ އއިިގަގަ ލަލަ ތތްުުްްްްްބަބަ ގުގު ދދިިްްްްްްވަވަ ނންްްްްްްްއައަ ރުރު ކުކު ބުބު ްްހހިިސާސާ ންން ހުހު ްްފަފަ ގެގެ ދދިިްްއޭއޭ ްއައަ 3.7 

މމްެެް ންން މމްަަްްްްްއެއެ ތަތަ ރަރަ ށށްްްްްްްްފުފު ކަކަ ންން ވވްޭޭްްްްްބޭބޭ ނެނެ އއިިގަގަ ލަލަ ތތްުުްްްްްބަބަ ގުގު ނންްްްްްްްވަވަ ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 3.7.1 

ްްަޚްސަމަކްށުވުމްނެނވެްްްެއއްްްްެއްއަބްސުވެމްއގެްްްއެްްްޭބްނުކންްްްަވަޒްނުކެރެވނީްްްަލއިބިލިޓީްްާމލީްްްައދިްްްެއެސޓްްްްާމލީ ްްުކެރެވނީްްްަވަޒންްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްވްިއކާްްްަގނެްްްުއޫސުލންްްްާޢްނމުް.

ްންްާއްނުމްުއޫސުލްންާމލީްެއެސްޓަތްއްަގެނވްިއުކްންަބަލއަިގެނަފއާިވނީްެއުމާއަމާލްތްހިނާގ،ްޭބްނކުްްް.ާތރީުޚަގެއވެްްްާޖމުިނވާްްްވްިއުކަމށްްްްަގނެްްްންްޭބްނކުްްްެއއީ.ްްަގެއވެްްްާތރީޚްްްްުކރާްްްުމާޢަމާލތްް

 ެއްެއެސެޓްއްަގުތަމްށްުނަވަތްވްިއުކަމްށްެއްއަބްސާވްާތރުީޚަގެއެވ.ްްް

ްް

 

ްްްް އްއް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ލލީީްްވަވަ މމްެެް  --ްްމާމާ ންން މމްަަްްްްްއެއެ ތަތަ ރަރަ ށށްްްްްްްްފުފު ކަކަ ންން ވވްޭޭްްްްްބޭބޭ ނެނެ އއިިގަގަ ލަލަ ތތްުުްްްްްބަބަ ގުގު ނންްްް  ވަވަ ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 3.7.2 

ްްެގްއުލުމގެްްްަފއިާދާއއި.ްްޮކްށެގްނެނވެްްްއުިތރުްްްުއނިްްްަހަމައަގށްްްްޭއގެްްްުކެރޭވނީްްްމިންްްްަލއިބިލިޓްީސަތއްްްްާމލީްްައދީްްްެއެސޓްްްްާމލީްްްޭބްނުކންް، ަވުގތުްްްަބަލއަިގެނވޭްްްޭބްނަކށްްްްުފަރަތމަްްްެއްނމެް

ްްއެްްްުނަވތަްްްައަދދުްްްަޚަރުދވިްްސީދާްްްަގުތަމށްްްްެއަވސަީލެތއްްްް،ައުގުކެރޭވނީްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްހާްުހރިްްްެއެހނެިހންްްްފިަޔަވއިްްަލއިބިލިޓަިތއްްްްާމލީްްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީްްައުގުކެރވޭްްްެތެރއިންް

ްްހިަމަނއެިގްނެނވެްްްަޚަރދުްްްަފދަްްްޮކިމަޝންްްްައދިްްފީްްްދިޔަްްްޫދުކުރަމށްްްްަވސަީލެތއްްްްާމލީ ްްަގުތަމށްްްްަލއިބިލިޓަިތއްްްްާމލީްްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީްްައުގުކެރވޭްްްެތެރއިންްްްެގްއުލުމގެްްްަފއާިދާއއި.

ްްެތެރއިްނެނވެްްްެގްއުލުމގެްްްަފއިާދާއއިްްުކެރުވނީްްްހާިސބުްްްަޚަރދުްްް،ަޢަދދުްްްަޚަރުދވި ްްައަދުދންްްްެޖހޭްްްަބާހލީމާްްްައަހުރަތަކށްްްްަޚަރދުްްްަވުގުތންްްް،ހާިސުބުކުރަމްށަފހުްްްަފަހރުްްްުފަރަތމަްްްެއްނމެް.

ްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތަކށްްްްުކެރވަިފއިވާްްްަވސަީލްތަތުކަގއިްްެޑްބޓްްްްިމްނުކެރވަިފއިވާް(ްްައއި.ސީ.އޯް.ވީ.ފްްއެް)ްްައުގންްްްަހމަްްްބިާނޮކްށވާްްްައށްްްްާއްމަދނީްްުފރަިހމަްްްަތާކއިްްެއެސޓްްްްާމލީްްިމްނުކެރވަިފއިވާް

ްްަފއިދާްްްައްނަނއިރުްްްުއެފދެިގންްްްެއެސެޓއްްްްަސަބުބންްްްމީގެް.ްްަވަޒްނުކެރވަިފއެިވެއވެްްްޮގަތށްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަގއ34.4.3ްްިްްޯނޓްް(ްްެއލްް.ސީ.ްއީ)ްްެއަލަވްނސްްްްޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްަލާފުކެރވޭް

 . ާދެނެއވެްްުކެރވެިގންްްްަވަޒންްްޮލސްްްޓްިނގެއަކުއންްްެތޭރަގއިްެގްއުލުމގެްްުނަވތަް
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 ް.ަފަދއްިނެނވެްްްމިވާްްްތިރަީގއިްްްަވަޒްނުކާރނީްްްެއަތާފތުްްްޭބްނުކންްްް،ަތާފުތާވަނމަްްްައާގއިްްުކރިްްްުމާޢަމާލތްްްްުކެރުވުނއިރުްްްހާިސބުްްްުފަރަތމަްްްައގުްްްަހމަްްްަތުކގެްްްަލއިބިލިޓީސްްްްާމލީްްައދިްްްެއެސޓްްްްާމލީ

ް

ްް ްްހ.ް ްްްް،ަކަޑެއުޅުމަގއިްެއްއަވްއަތެރްއެގްެއެސްޓްޫނނީްަލއިބިލިޓަީތއްްަހަމްައުގ ަބާޒެރްއަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއިްވްިއާކްައުގްންެހކޭިދަނަމް)ެއއީްެފްނަވުރ އިްނުޕްޓ(1ްްްްަހަރާކްތެތރިް

ް.އިާދްުނަވަތްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއިްަވަޒްންުކެރޭވެނެއވެްެއްަތާފުތްފަްް،ުނަވަތްެބޭލެންާބާޒަރުކްންެނޭގްަމުޢޫލާމުތްޭބުންނޮކްށެގްންައުގުކާރްޮގަތަކްށްބާިނެވަފއާިވަނމަް

ްްް ަފއަިވންީްެއަތާފުތްަވަޒްނުކުރަގއިްަލްސޮކްށްައދިްަލްސުކެރުވުންުފަރަތަމްުދަވުހެގްަފއިާދްުނަވަތްެގްއުލްންަވަޒްންުކެރޭވެންަވުގެތްއްަކަޑެއޅިްް،ިމްޫންންެއެހްންާޙަލްތަތުކަގއިށ.ް

ްްްް،ަވކަިވކިްނެނެވ.ްެއއީްަވސަީލުތެގްުއުމަރްށްަބާހެލވި ަފްސުކެރވަިފއިްުނަވަތްައުގެދްއުކުމެގްްެއްަވސަީލެތްއެގްަހަމްައުގްާބާޒުރަގއިްެބޭލެންޮގަތުކްންެދެނަގެނެވްނެދްނ

ްެތެރއިްންަޢުގުދްުކެރވެިގްނެނެވް.

ް

އއްްްް ްްތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ 3.7.3 

އއްްްްްްްް))ހހ((ްް ްްތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ނންްްް  މާމާ ރުރު ކުކު އއިިްްމމިިންން މާމާ ރުރު އއިިކުކު ްްބަބަ

ްާމލިްެއެސްޓަތްއްަބއިްުކެރވަިފއަިވނީްައްނަނނިވިްމްިނުކާރްަބއަިތަކެށެވް.ް،ޭބުންނުކަރްންަފަށއ9ްިައއި.ެއްފ.ާއރ.ެއްސްްންްޭބްނކުް

ްަދދުްއަްަޚަރުދްައަހުރަތަކްށްަބާހލީާމްެޖޭހް •

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް(ުފރިަހަމްާޢްމަދނަީއްށްބާިނޮކްށަފއާިވްަހަމްައުގް) •

ްަވނީްެއެވ.ެޑްބްޓްައދިްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތްއްަބއުިކެރޭވްިމްނަގުޑަތްއްތިރަީގއިްިމް

ް

އއްްްް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ޓްޓް   ޑެޑެ

ަސުރާކުރްައދިްައމްިއަލްަފުރުދްނެގްްް،ޭރަގއިްޯލނުްެޑްބްޓްަވސަީލްތްަތަކކީްެއްަވސަީލެތްއްވްިއކިްަފާރުތެގްަނަޒުރަގއިްާމލީްަލއިބިލިޓީްޮއްތަކަމްށްާމަންުކެރޭވްަވސަީލްތަތެކެވ.ްމެީގްތެް

ާރުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދްހިެމޭންަވސަީލްތަތްއްްޮބްންޑްައދިްެފްކަޓރްިނގްެއްއަބްސުވުމެގްަދުށްންައުބާރްަރްއުދްުނުކެރޭވޮގަތްއްްކަލއިްންޓްައުތްންަގެނަފއިްުހްނަންަކްސަޓަމުރްނެގްފަް

ް.ހިެމެނެއވެް

ް

ް އިްިމްނުކުރްންބިާނެވެގްންަވނީެޑްބްޓްަވސަީލްތަތްއްަބއަިތަކްށްެއުޅމާް

ްެއެސްޓަތްއްެމޭންޖްުކުރަމްށްެއުކަލާވަލއަިފއާިވްޭބްނުކެގްވަިޔާފރުިކުރުމެގްުއޫސްލްައދިް •

ްޮކްންޓެރްކްޓްެގްަދުށްންެއެސްޓްއިްންަފއިާސްލިބިޭދްަހަމަތއްް •

ްްަބއިްނުކެރްަބަޔަކްށްެއޅަިފއާިވެނެއެވް.ައްނަނނިވިްިމްނުކާރްތިންްް،ޭބްންކްއިްންެޑްބްޓްަވސަީލްތަތއްް،  ިމްަސަބުބަތަކްށްބާިނޮކށްް

ް

• ްްްް ހޭހޭ ްްޖެޖެ ލލީީމަމަ ހާހާ ްްބަބަ ށްށް ކަކަ ތަތަ ރުރު ހަހަ ްްއައަ ދުދު ރަރަ ::ްްްްއއްަަްޚަޚަ ދުދު ަދުއުރާވްަފއިާސްނިްސަބްތަވނީްަހަމެއަކންިްްް،ެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއާިސްލިބަިގުތަމްށްހެިފެހްއޓަިފއާިވްެއެސްޓައަކްށްެވަފއިދަދަ

ައދިްެއްފ.ވީ.ޕީ.ެއްލްެގްޮގުތަގއިްުނހިެމޭންަނަމްިމްނުކެރޭވނީްައަހުރަތަކްށްްްް، ްޕރްިނސަިޕްލްާއއިްއިްންޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްެދްއޭކްަފއިާސައްށް)'ެއްސ.ޕީ.ޕީ.ައއި'(ްެވަފއި

ަލާފުކެރޭވްަދަރނެީގްެގްއުލަމްށްުހަށެހޅަިފއާިވްަޢަދުދްންްް،ަގއިްަވަޒްންުކެރވިްިމްނުކެރވަިފއިްާވްޮގަތށ34.4.3ްްްްަބާހލީަމްެޖޭހްަޢަދުދެގްަމްއަޗްށްބާިނޮކްށެގްނެނެވ.ްޯނޓްް

ންިސަބުތްނެޖޭހްއިންް ެއެސްޓަތުކްންލުިބުންާޢްމަދނީްާވނީް ްޓެރްސްޓްލޭިބްުޢޫސުލްންްިމްެއެސްޓަތުކެގްހާިސުބްުކެރވަިފއާިވްަޢަދަދްށްަބަދުލްެގެނުވެނެވ.ްިމްާމލީް

 'އިްންޓެރްސްޓްާއަމަދނީ"ްެގްޮގުތަގއިްހިެމނަިފެއެވ.

 

އއިި((:: • ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް ))އެއެ ްް ގުގު އައަ ްް މަމަ ހަހަ ްް އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްް ބބިިނާނާ ްް ށްށް އައަ ނނީީްް ދަދަ މްމް އާއާ ްް މަމަ ރރިިހަހަ ަފއިާސްލިބަިގުތަމްށްައދްިްްްފުފު ަދުށްން ެއްއަބްސުވެމްއެގް ާމލީްެއެސްޓަތްއްހެިފެހްއޓަިފއަިވނީް

ައދިްެއްފ.ވީ.ޕީ.ެއްލްެގްްްް،ަވނީްަހަމެއަކނިްްޕރިްނސަިޕްލްާއއިްއްިންޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްެދްއޭކްަފއިާސައްށްެވަފއިަދުއުރާވްަފއާިސްންިސަބތްްްް،ވްިއާކުލަމްށްަކަމްށެވަފއި

ބިާނޮކްށެގްނެނެވް. )ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި(ް ައަގްށް ަހަމް ޮކްށަފއާިވް ބިާން ައްށް ާއްމަދނީް ުފރިަހަމް ިމްނުކެރޭވނީް ަނަމް ުނހިެމޭން ޢަްްްޮގުތަގއިް ަދަދްށްްހިާސުބުކެރވަިފއާިވް

އިްންޓެރްސްާއްމަދނީްާއއިްްް،ާއއިައްނަނަބަދުލަތްއްެގެނވަިފއަިވނީްުފރަިހަމްާއްމަދނެީގްެތެރއިްނެނެވ.ްަނަމެވްސްއިްމެޕައރަމްންޓްަފއިާދްާއއިްެގްއުލްންަވަޒްނުކުރުމގަް

ްށްަބާހލީަމްެޖޭހްަޢަދަދްށްައްނަންަބަދުލްަވަޒްންުކެރވަިފއަިވނީްަފއިާދްްޭބުރަފއިާސްަބަދުލުކުރުމްންލުިބުންަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްަސަބުބްންަވސަީލުތެގްަޚަރުދްައަހުރަތކަް

ްުކެރވަިފއާިވްެގްއުލާމއިްަފއިާދްާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްނެނެވ.ްާމލީްެއެސްޓްެއްއްާމލީްަބާޔުންންުއނުިކެރވްިއެޖަނަމްުކރްިނުސެރްުފރަިހަމްާއްމަދނެީގްޮގުތަގއިްަވަޒންް

ަތުކްންްުލްންަފއިާދްާއއިްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއިް'ެންޓްއްިނެވްސްޓަމްންޓްާއްމަދނީ'ްެގްަދުށްންަވަޒްންުކެރވަިފއެިވެއެވ.ްިމްަފަދްާމލީްެއެސްޓްްއުިކއިޓީްއިްންެނުގަމްށަފުހްއަް

 ލުިބުންާއްމަދނީްހިެމނަިފއަިވނީް'އްިންޓެރްސްޓ'ްާއްމަދނީްެގްޮގުތަގެއެވ.
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:: ލްލް ސޫސޫ ްްއުއު ގެގެ މުމު ރުރު ރރިިކުކު ފާފާ ްްްވވިިޔަޔަ

ޭބްންކެގްަމްޤަސަދކީްެއެސުޓްންަހަމެއަކންިްްް، ަދުއުރާވްަފއިާސްއުިތުރުކުރަމްށްެއެސްޓަތްއްެމޭންޖުކެރޭވްޮގެތެވ.ްމިްޮގުތންްްްންްވަިޔާފރުިކުރުމެގްުއޫސުލްންަދްއާކެދނީްޭބްނކުްޭބްނުކެގްް

ާސލިބަިގުތްނޯތްެދެނަގެނޭވެނެއެވ.ްއްިސެވްްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތްނޯތްުނަވަތްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތާމއިްެއުކްެއެސްޓްވްިއާކަލއެިގްންަފއިް

ެއަފަދާމލީްެއެސްޓްެއެހނިެހްންވަިޔާފރިްުކުރުމެގްް،  ަލަކްށްާމލީްެއެސްޓްވިަޔާފރިްުކުރުމެގްަމްޤަސުދަގއިްހެިފެހްއޓަިފއާިވަނަމ(ެދްނެނުވުންެއްއެވްސްަމްޤަސަދަކްށްުނެފޭތަނަމް)ިމސާް

ުޅަމްށްެބެލވަިފއާިވްަކްނަތްއަތުކެގްެތޭރަގއްިްަޑއެްްނކަްްްޫސލުްުއޫސުލެގްޮގުތަގއިްަވަޒްންުކެރވިްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްންިމްނުކެރވަިފއިްެވެއެވ.ްެއެސްޓްްގޫރްޕެއްއެގްވިަޔާފރުިކުރުމެގްއުް

ީމުހަންށްރިޯޕްޓުކެރޭވްޮގތްްްް،ަފއިާސްލިބަިގުތްންުކރްިންަތުޖރާިބްުކެރވަިފއާިވޮގތްް ުމހިްނުމް ެމޭންޖަމްންޓެގް ުކެރޭވޮގާތއްިްްް،ެއެސްޓެގްެފްނަވުރްެބުލާމއިް ެމޭންޖް ރިްސްކަތްއްެބުލާމއިް

ޯމޭގްޖްަދަރނިްޮފަތްށްޭބްނުކްންވަިޔާފރިްުކުރުމެގްުއޫސަލކީްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތަމްށްހެިފެހްއޭޓްައދްިްްް،ެވ.ްިމާސަލަކށްްެމޭނަޖުރްނަންށްަބަދުލްެދޭވްޮގްތްހިެމެނއެް

ްއެގްޮގުތަގއިްހިެމޭންައދިްާއްއުމްއެްްޖަމްންޓެގްބަްޭއެގްަސަބުބްންާމލީްަބާޔުންންުއނުިނުކެރުވެމެވ.ްމެީގްައެންއްިމާސަލކީްލުިކއިޑިޓީްޯޕްޓޯފލޯިއްެއެސްޓްަތެކެވ.ްެއއީްލުިކއިޑިޓީްެމނޭް

ަފއިސާް ވްިއާކަލއެިގްން ެއެސްޓް ެއުކް ލިބަިގުތާމއިް ަފއިާސް ަދުށްން ެއްއަބްސުވެމްއެގް ހިެމޭނނީް ަނަމް ުކުރަމްށްްްްުއޫސުލްން ވިަޔާފރިް ޮގުތަގެއެވ.ް ުއޫސެލްއެގް ވިަޔާފރިް ލިބަިގެނޭވް

ުކުރުމްއަދެތްއެގްެތޭރްަފއިާދްަނާގްަކުމެގްެހކްިްްް، ްންހެިފެހްއޓަިފއަިވނީްަކއިރިްުމްސަތްޤަބެލްއަގއިްވްިއުކަމްށްުނަވަތްެއްއޮކްށްެމޭންޖުކެރވޭްހެިފެހްއޓަިފއާިވްެސކުިއރިޓީްޒްުއޫސެލްއެގްޮގތުް

ެގްޮގުތަގއިްެބެލވިްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްންަހަމްްަދްއާކޭދްާމލިްަވސަީލްތްަތުކެގްޯޕްޓޯފލޯިއެގްަބެޔްއެގްޮގުތަގެއެވ.ްމަިފަދްެސކުިއރިޓީްޒް'ެއެހނެިހްނ'ްވިަޔާފރިްުކުރުމެގްުއޫސލުް

ްައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއިްެވެއެވ.

ް

އއިި:: ..ޕޕީީ..ޕޕީީ..އައަ ސްސް ްްްއެއެ

ާމލްީްްް، ވްިއާކުލްންަކަމްށްާވަނމަްްެއުކްެއެސްޓްްވިަޔާފރިްުއޫސަލކީްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތަމްށްަކަމްށްާވަނަމްުނަވަތްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތާމއި

(ްޯތްޭބްނުކްންަބާލެނެއެވ.ްމަިކްންެބުލުމެގްްަވސަީލުތެގްަދުއުރާވްަފއިާސްންިސަބްތަވނީްަހަމެއަކނިްްޕރްިނސަިޕްލްާއއިްއްިންޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްެދްއޭކްަފއިާސް)'ެއްސ.ޕީ.ޕީ.ައއި'

ާއަދއެިގްަފއާިސްޫދުކާރްެއޫސާލއިްެއްއަހަމްުއޫސެލްއޯތްޭބްނުކްންަބާލެނެއެވ.ްޭއެގްެތޭރަގއިްއްިންޓެރްސްޓަގއިްހިެމެނންީްްްޮގުތްންެއްއަބްސުވުމެގްަދުށްންލިބަިގެނޭވްަފއިާސްައކީްެއްނމެް

ޫދުކާރްުއޫސްލަތުކެގްަދުށްންްްްްކެރޑްިޓްރިްސްކްައދިްެއްނެމްާއަދއެިގްަފއިާސޫދުކާރްުއޫސުލެގްެތޭރްހިެމޭންރްިސްކަތާކއިްެއްނެމްާއަދއެިގްަފއިސާްްް،ަހަމެއަކނިްަޓއިްމްެވލުިއްޮއްފްަމނީ

ަތާފުތްރްިސަކްށްުނަވަތްޮވަލޓިލިޓަީއްށްްްއިަތކާްެނޭގްަފއިާދެގްެގްަމރޖްިންާއްެއްއަހަމްޯތްެބޭލެނެއެވ.ްެއްއަބްސުވުމެގްާމްއާދްެއްއެގްަސަބުބްންެއްނެމްާއަދއެިގްަފއިާސްޫދުކާރްުއޫސލުް

ް.ަހަމްައުގަގެއވެްއިްންެރވަިފއަިވނީްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތރެްެއަފަދްާމލީްެއެސްޓްެބހަިފއަިވނީްައދިްިމްނކުްް،ުހަށެހޭޅަނމަް

ް

ައްނަންާޙަލްތަތުކަގއްިްްްލުްަބދަްްްށްްެގްުއޫސލަްެޑްބްޓްއިްނެވްސްޓަމްންޓްަތްއްައުލްންަބއަިބަޔްށްައާޅނީްަހަމްެއަކނިްެއަފަދްެއެސްޓަތްއްެމޭންޖުކުރުމަގއިްޭބުންނުކާރްވާިޔާފރުިކުރމުްްްންްޭބްނކުް

ްާމލީ ްެފޭށ ްުފަރަތަމ ްެއްނެމ ްަފުހްނ ްެގ ްަބަދެލްއ ްެއަފަދ ްެއޭޅނީ ްަބއަިބަޔްށ ްައުލްނ ްެގެނވަިފެއްއުނެވެއެވް.ްްެއަކްނެޏެވ. ްަބަދެލްއ ްެއަފަދ ްައަހުރ ްޭވުތެވދަިޔ ްހިާސުބްނެނެވ. ްެފޭށ ްުމްއަދުތ ްަބާޔުނެގ

ް

އއްްްް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ އއިިޓޓީީްްވަވަ   އއިިކުކު

ްް ވްިއކިްަފާރުތެގްްްް،ެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސަދްއަކްންުނެޖހޭްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތަކކީްެއްަވސަީލެތްއްވްިއކިްަފާރުތެގްަނަޒުރަގއިްއުިކއިޓެީގްާމަނައްށްެފޭތްަވސަީލްތަތެކެވ.ްެއއީ

ްްޭބސްިކްާއްއުމްހްިއާސްހިެމެނެއެވް.ެންޓްެއެސްޓަގއިްެރސުިޑައްލްއިްންޓެރްސްޓެއްއްޮއްނަނަކަމްށްެހކިޭދްަވސަީލްތަތެކެވ.ްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތުކެގްިމާސުލްަތުކެގްެތޭރަގއި

ް

ްބާިނުކެރޭވްަހަމްައުގަގެއެވ.ްަނަމެވްސްޭބްންކެގްެމޭންޖަމްންޓެގްަފާރުތންްުހރިާހްއުިކއިޓީްަވސަީލތްްްންްޭބްނކުް ުފަރަތަމްޭބްންކައްށްްްް،ަތެކްއްަފުހްންިމްނުކަރނީްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްނ

ްަބަދލުް ްާއމްްްް،ުނުކެރޭވޮގަތށްްްްަބާލަގެނޭވަވުގުތ ްަވަޒްނުކެރވަިފއާިވްްުފރިަހަމ ްައުގްނ ްަހަމ ްބިާނޮކްށަފއާިވ ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްްަދނަީއްށ ްޭބްނުކެގްސާިޔަސަތކީ ްުނހިެމެނެއެވ. ްަވސަީލްތަތްއ އުިކއިޓީ

ަހަމްައުގެގްްްް،ުރެމެވ.ްިމްޮގަތްއްިޚާޔުރްޮކްށފަިނމަްަފއިާދްެނުރުމެގްަމްޤަސުދަގއިްޫންނަނަމްއުިކއިޓީްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތްއްުފރިަހަމްާއްމަދނަީއްށްބިާނޮކްށަފއާިވްަހަމްައުގްންަވަޒްންކުް

ޮގުތަގއިްްަސަބުބންް ެގްއުލުމެގް ޫނނީް ަފއިާދް ަފުހްން ައދިް ަވަޒްނޮކްށް ޮގުތަގއިް ާއްމަދނެީގް ުފރިަހަމް ެއެހނިެހްން ެގްއުލްން ާއއިް ަފއިާދް ހިެމޭނޮގަތްއްްްް،ލޭިބް ވްިއާކުލްން

ްއުލްންައނުބާރްެގްނަނއިުރ(ްަބާޔެންއްުނުކާރެނެއެވ.ްެއަފަދްްައުލްނަބަހެއްއުނެލޭވެނެއެވ.ްަހަމްައަގްށްައްނަންަބަދާލްަވކިްންއިްމެޕައރަމްންޓްެގްއުލްން)ައދިްއިްމެޕައރަމްންޓްގެް

ާދނީްެއެހނިެހްންާއްމަދނެީގްޮގުތަގއިްަފއިާދާއއްިްއިްނެވްސްޓަމްނަޓަކްށްންިސަބްތޮކްށްލޭިބްހްިއާސެގްަފއިާދްޭބްނަކްށްެއްަފއިާދްލުިބުމެގްަހްއުދްާގއިްމްުވަމްށަފުހްަވަޒްންުކެރެވުމންް

ް.ެގްއުލުމެގްެތެރއިްނެނވެް

ް

ްންހިެމނަިފއާިވނީްވަިޔާފރެީގްާސުފްާއްމަދނެީގްޮގުތަގއްިްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްންބިާނެވަފއާިވްަހަމައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއާިވްއުިކއިޓީްއިްނެވްސްޓަމްންޓްަތުކެގްަފއިާދްާއއިްެގްއލުް

 ާއްމަދނީްާއއިްަޚަރުދެގްަބާޔުނަގެއެވް.

ް

ްްްް އްއް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ނންްްްމާމާ ރުރު ކުކު އއިިްްމމިިންން މާމާ ރުރު އއިިކުކު ްްބަބަ

ްް ާމލީްެއެސްޓަތއްް އެިފްކޓްިވްް،  ަހަމްައުގަގއިްިމްނޮކށްްެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައަގކީްާމލީްެއެސްޓެގްަހަމްައާގއިްެއްެއެސެޓްއެގްުމްއަދުތްަހަމުވާމއިްޭދެތޭރްައުގްހެިފެހްއޭޓޭނެހްންޭއެގ

ައދިްާމލީްެއެސްޓަތްއްޭބުންންހޭިފްް ެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގްެއްއޮކްށްައްނާދާޒްުކެރވަިފއާިވްަފއިާސެގްުމާއަމާލްތަތއްްްް(ްޭބުންންޮކްއެގންް.)އީ.ައއި.ާއރްް  އިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްެމަތޑްް

ޓަީތްއްެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައެގެވ.ްާމލީްަލއިބިލިްުމްއަދުތަގއިްެގްނެދޭވްާމލީްެއެސްޓަތުކެގްައަދުދް)ެއއީްއިްމަޕާޔރެމްންޓްެއަލެވްންސްުނހިަމާންެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގ(ްުނަވތަް

ަނަމެވްސްުމާއަމާލްތަތުކެގްައުގ،ްޕްް ަދްއާކަފއާިވްްއެިފްކޓްިވްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްހާިސުބުކުރުމަގއިްަލާފުކެރޭވްަދަރނެީގްެގްއުލްންހިަމާނަފއިްުނވިް ރިމަިއްމްުނަވަތްޑިްސަކުއްންޓްައދިް

ްނަިފއާިވެނެއެވ.ފަީތްއ،ްމެީގްއުިތުރްންލިބަިފއާިވްފަީތްއްހިމެް

ް

ަގއިްހިަމާނަފެއެވ.ްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔނުްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއާިވްަބއިްް ާފއުިތވިްައަހުރެގްެއެސަޓްށާވްަފއިާސްާވނީްެއަލްވްންސްެއަކުއްނުޓްންުއނިްުކުރަމްށަފހުް

ްއިްާވނީްުކރިަމުގަގއިްެގްއުލްންައްނާދާޒްުކެރޭވޭނެހްންއިްނަޓެރްސްޓްއްިނަކްމްެގްޮގުތަގެއެވް.ހިާސުބުކުރުމަގއިްޭރްޓްޮއްފްއްިނަޓެރްސްޓްޭބުންނޮކްށްެއްކޫރްުކެރވިފަް

ް

 ަރުދްތިރަީގއާިވްޯންޓްަތުކަގއިްާވެނެއެވް.ޚަްާމލީްެއެސްޓްަތްއްަބއުިކުރާމއިްިމްނުކުރުމެގް

 

 

ް
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 ް.ަފަދއްިނެނވެްްްމިވާްްްތިރަީގއިްްްަވަޒްނުކާރނީްްްެއަތާފތުްްްޭބްނުކންްްް،ަތާފުތާވަނމަްްްައާގއިްްުކރިްްްުމާޢަމާލތްްްްުކެރުވުނއިރުްްްހާިސބުްްްުފަރަތމަްްްައގުްްްަހމަްްްަތުކގެްްްަލއިބިލިޓީސްްްްާމލީްްައދިްްްެއެސޓްްްްާމލީ

ް

ްް ްްހ.ް ްްްް،ަކަޑެއުޅުމަގއިްެއްއަވްއަތެރްއެގްެއެސްޓްޫނނީްަލއިބިލިޓަީތއްްަހަމްައުގ ަބާޒެރްއަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއިްވްިއާކްައުގްންެހކޭިދަނަމް)ެއއީްެފްނަވުރ އިްނުޕްޓ(1ްްްްަހަރާކްތެތރިް

ް.އިާދްުނަވަތްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއިްަވަޒްންުކެރޭވެނެއވެްެއްަތާފުތްފަްް،ުނަވަތްެބޭލެންާބާޒަރުކްންެނޭގްަމުޢޫލާމުތްޭބުންނޮކްށެގްންައުގުކާރްޮގަތަކްށްބާިނެވަފއާިވަނމަް

ްްް ަފއަިވންީްެއަތާފުތްަވަޒްނުކުރަގއިްަލްސޮކްށްައދިްަލްސުކެރުވުންުފަރަތަމްުދަވުހެގްަފއިާދްުނަވަތްެގްއުލްންަވަޒްންުކެރޭވެންަވުގެތްއްަކަޑެއޅިްް،ިމްޫންންެއެހްންާޙަލްތަތުކަގއިށ.ް

ްްްް،ަވކަިވކިްނެނެވ.ްެއއީްަވސަީލުތެގްުއުމަރްށްަބާހެލވި ަފްސުކެރވަިފއިްުނަވަތްައުގެދްއުކުމެގްްެއްަވސަީލެތްއެގްަހަމްައުގްާބާޒުރަގއިްެބޭލެންޮގަތުކްންެދެނަގެނެވްނެދްނ

ްެތެރއިްންަޢުގުދްުކެރވެިގްނެނެވް.

ް

އއްްްް ްްތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ 3.7.3 

އއްްްްްްްް))ހހ((ްް ްްތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ނންްްް  މާމާ ރުރު ކުކު އއިިްްމމިިންން މާމާ ރުރު އއިިކުކު ްްބަބަ

ްާމލިްެއެސްޓަތްއްަބއިްުކެރވަިފއަިވނީްައްނަނނިވިްމްިނުކާރްަބއަިތަކެށެވް.ް،ޭބުންނުކަރްންަފަށއ9ްިައއި.ެއްފ.ާއރ.ެއްސްްންްޭބްނކުް

ްަދދުްއަްަޚަރުދްައަހުރަތަކްށްަބާހލީާމްެޖޭހް •

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް(ުފރިަހަމްާޢްމަދނަީއްށްބާިނޮކްށަފއާިވްަހަމްައުގް) •

ްަވނީްެއެވ.ެޑްބްޓްައދިްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތްއްަބއުިކެރޭވްިމްނަގުޑަތްއްތިރަީގއިްިމް

ް

އއްްްް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ޓްޓް   ޑެޑެ

ަސުރާކުރްައދިްައމްިއަލްަފުރުދްނެގްްް،ޭރަގއިްޯލނުްެޑްބްޓްަވސަީލްތްަތަކކީްެއްަވސަީލެތްއްވްިއކިްަފާރުތެގްަނަޒުރަގއިްާމލީްަލއިބިލިޓީްޮއްތަކަމްށްާމަންުކެރޭވްަވސަީލްތަތެކެވ.ްމެީގްތެް

ާރުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދްހިެމޭންަވސަީލްތަތްއްްޮބްންޑްައދިްެފްކަޓރްިނގްެއްއަބްސުވުމެގްަދުށްންައުބާރްަރްއުދްުނުކެރޭވޮގަތްއްްކަލއިްންޓްައުތްންަގެނަފއިްުހްނަންަކްސަޓަމުރްނެގްފަް

ް.ހިެމެނެއވެް

ް

ް އިްިމްނުކުރްންބިާނެވެގްންަވނީެޑްބްޓްަވސަީލްތަތްއްަބއަިތަކްށްެއުޅމާް

ްެއެސްޓަތްއްެމޭންޖްުކުރަމްށްެއުކަލާވަލއަިފއާިވްޭބްނުކެގްވަިޔާފރުިކުރުމެގްުއޫސްލްައދިް •

ްޮކްންޓެރްކްޓްެގްަދުށްންެއެސްޓްއިްންަފއިާސްލިބިޭދްަހަމަތއްް •

ްްަބއިްނުކެރްަބަޔަކްށްެއޅަިފއާިވެނެއެވް.ައްނަނނިވިްިމްނުކާރްތިންްް،ޭބްންކްއިްންެޑްބްޓްަވސަީލްތަތއްް،  ިމްަސަބުބަތަކްށްބާިނޮކށްް

ް

• ްްްް ހޭހޭ ްްޖެޖެ ލލީީމަމަ ހާހާ ްްބަބަ ށްށް ކަކަ ތަތަ ރުރު ހަހަ ްްއައަ ދުދު ރަރަ ::ްްްްއއްަަްޚަޚަ ދުދު ަދުއުރާވްަފއިާސްނިްސަބްތަވނީްަހަމެއަކންިްްް،ެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއާިސްލިބަިގުތަމްށްހެިފެހްއޓަިފއާިވްެއެސްޓައަކްށްެވަފއިދަދަ

ައދިްެއްފ.ވީ.ޕީ.ެއްލްެގްޮގުތަގއިްުނހިެމޭންަނަމްިމްނުކެރޭވނީްައަހުރަތަކްށްްްް، ްޕރްިނސަިޕްލްާއއިްއިްންޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްެދްއޭކްަފއިާސައްށް)'ެއްސ.ޕީ.ޕީ.ައއި'(ްެވަފއި

ަލާފުކެރޭވްަދަރނެީގްެގްއުލަމްށްުހަށެހޅަިފއާިވްަޢަދުދްންްް،ަގއިްަވަޒްންުކެރވިްިމްނުކެރވަިފއިްާވްޮގަތށ34.4.3ްްްްަބާހލީަމްެޖޭހްަޢަދުދެގްަމްއަޗްށްބާިނޮކްށެގްނެނެވ.ްޯނޓްް

ންިސަބުތްނެޖޭހްއިންް ެއެސްޓަތުކްންލުިބުންާޢްމަދނީްާވނީް ްޓެރްސްޓްލޭިބްުޢޫސުލްންްިމްެއެސްޓަތުކެގްހާިސުބްުކެރވަިފއާިވްަޢަދަދްށްަބަދުލްެގެނުވެނެވ.ްިމްާމލީް

 'އިްންޓެރްސްޓްާއަމަދނީ"ްެގްޮގުތަގއިްހިެމނަިފެއެވ.

 

އއިި((:: • ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް ))އެއެ ްް ގުގު އައަ ްް މަމަ ހަހަ ްް އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްް ބބިިނާނާ ްް ށްށް އައަ ނނީީްް ދަދަ މްމް އާއާ ްް މަމަ ރރިިހަހަ ަފއިާސްލިބަިގުތަމްށްައދްިްްްފުފު ަދުށްން ެއްއަބްސުވެމްއެގް ާމލީްެއެސްޓަތްއްހެިފެހްއޓަިފއަިވނީް

ައދިްެއްފ.ވީ.ޕީ.ެއްލްެގްްްް،ަވނީްަހަމެއަކނިްްޕރިްނސަިޕްލްާއއިްއްިންޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްެދްއޭކްަފއިާސައްށްެވަފއިަދުއުރާވްަފއާިސްންިސަބތްްްް،ވްިއާކުލަމްށްަކަމްށެވަފއި

ބިާނޮކްށެގްނެނެވް. )ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި(ް ައަގްށް ަހަމް ޮކްށަފއާިވް ބިާން ައްށް ާއްމަދނީް ުފރިަހަމް ިމްނުކެރޭވނީް ަނަމް ުނހިެމޭން ޢަްްްޮގުތަގއިް ަދަދްށްްހިާސުބުކެރވަިފއާިވް

އިްންޓެރްސްާއްމަދނީްާއއިްްް،ާއއިައްނަނަބަދުލަތްއްެގެނވަިފއަިވނީްުފރަިހަމްާއްމަދނެީގްެތެރއިްނެނެވ.ްަނަމެވްސްއިްމެޕައރަމްންޓްަފއިާދްާއއިްެގްއުލްންަވަޒްނުކުރުމގަް

ްށްަބާހލީަމްެޖޭހްަޢަދަދްށްައްނަންަބަދުލްަވަޒްންުކެރވަިފއަިވނީްަފއިާދްްޭބުރަފއިާސްަބަދުލުކުރުމްންލުިބުންަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްަސަބުބްންަވސަީލުތެގްަޚަރުދްައަހުރަތކަް

ްުކެރވަިފއާިވްެގްއުލާމއިްަފއިާދްާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްނެނެވ.ްާމލީްެއެސްޓްެއްއްާމލީްަބާޔުންންުއނުިކެރވްިއެޖަނަމްުކރްިނުސެރްުފރަިހަމްާއްމަދނެީގްޮގުތަގއިްަވަޒންް

ަތުކްންްުލްންަފއިާދްާއއިްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއިް'ެންޓްއްިނެވްސްޓަމްންޓްާއްމަދނީ'ްެގްަދުށްންަވަޒްންުކެރވަިފއެިވެއެވ.ްިމްަފަދްާމލީްެއެސްޓްްއުިކއިޓީްއިްންެނުގަމްށަފުހްއަް

 ލުިބުންާއްމަދނީްހިެމނަިފއަިވނީް'އްިންޓެރްސްޓ'ްާއްމަދނީްެގްޮގުތަގެއެވ.
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:: ލްލް ސޫސޫ ްްއުއު ގެގެ މުމު ރުރު ރރިިކުކު ފާފާ ްްްވވިިޔަޔަ

ޭބްންކެގްަމްޤަސަދކީްެއެސުޓްންަހަމެއަކންިްްް، ަދުއުރާވްަފއިާސްއުިތުރުކުރަމްށްެއެސްޓަތްއްެމޭންޖުކެރޭވްޮގެތެވ.ްމިްޮގުތންްްްންްވަިޔާފރުިކުރުމެގްުއޫސުލްންަދްއާކެދނީްޭބްނކުްޭބްނުކެގްް

ާސލިބަިގުތްނޯތްެދެނަގެނޭވެނެއެވ.ްއްިސެވްްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތްނޯތްުނަވަތްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތާމއިްެއުކްެއެސްޓްވްިއާކަލއެިގްންަފއިް

ެއަފަދާމލީްެއެސްޓްެއެހނިެހްންވަިޔާފރިްުކުރުމެގްް،  ަލަކްށްާމލީްެއެސްޓްވިަޔާފރިްުކުރުމެގްަމްޤަސުދަގއިްހެިފެހްއޓަިފއާިވަނަމ(ެދްނެނުވުންެއްއެވްސްަމްޤަސަދަކްށްުނެފޭތަނަމް)ިމސާް

ުޅަމްށްެބެލވަިފއާިވްަކްނަތްއަތުކެގްެތޭރަގއްިްަޑއެްްނކަްްްޫސލުްުއޫސުލެގްޮގުތަގއިްަވަޒްންުކެރވިްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްންިމްނުކެރވަިފއިްެވެއެވ.ްެއެސްޓްްގޫރްޕެއްއެގްވިަޔާފރުިކުރުމެގްއުް

ީމުހަންށްރިޯޕްޓުކެރޭވްޮގތްްްް،ަފއިާސްލިބަިގުތްންުކރްިންަތުޖރާިބްުކެރވަިފއާިވޮގތްް ުމހިްނުމް ެމޭންޖަމްންޓެގް ުކެރޭވޮގާތއްިްްް،ެއެސްޓެގްެފްނަވުރްެބުލާމއިް ެމޭންޖް ރިްސްކަތްއްެބުލާމއިް

ޯމޭގްޖްަދަރނިްޮފަތްށްޭބްނުކްންވަިޔާފރިްުކުރުމެގްުއޫސަލކީްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތަމްށްހެިފެހްއޭޓްައދްިްްް،ެވ.ްިމާސަލަކށްްެމޭނަޖުރްނަންށްަބަދުލްެދޭވްޮގްތްހިެމެނއެް

ްއެގްޮގުތަގއިްހިެމޭންައދިްާއްއުމްއެްްޖަމްންޓެގްބަްޭއެގްަސަބުބްންާމލީްަބާޔުންންުއނުިނުކެރުވެމެވ.ްމެީގްައެންއްިމާސަލކީްލުިކއިޑިޓީްޯޕްޓޯފލޯިއްެއެސްޓްަތެކެވ.ްެއއީްލުިކއިޑިޓީްެމނޭް

ަފއިސާް ވްިއާކަލއެިގްން ެއެސްޓް ެއުކް ލިބަިގުތާމއިް ަފއިާސް ަދުށްން ެއްއަބްސުވެމްއެގް ހިެމޭނނީް ަނަމް ުކުރަމްށްްްްުއޫސުލްން ވިަޔާފރިް ޮގުތަގެއެވ.ް ުއޫސެލްއެގް ވިަޔާފރިް ލިބަިގެނޭވް

ުކުރުމްއަދެތްއެގްެތޭރްަފއިާދްަނާގްަކުމެގްެހކްިްްް، ްންހެިފެހްއޓަިފއަިވނީްަކއިރިްުމްސަތްޤަބެލްއަގއިްވްިއުކަމްށްުނަވަތްެއްއޮކްށްެމޭންޖުކެރވޭްހެިފެހްއޓަިފއާިވްެސކުިއރިޓީްޒްުއޫސެލްއެގްޮގތުް

ެގްޮގުތަގއިްެބެލވިްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްންަހަމްްަދްއާކޭދްާމލިްަވސަީލްތްަތުކެގްޯޕްޓޯފލޯިއެގްަބެޔްއެގްޮގުތަގެއެވ.ްމަިފަދްެސކުިއރިޓީްޒް'ެއެހނެިހްނ'ްވިަޔާފރިްުކުރުމެގްުއޫސލުް

ްައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއިްެވެއެވ.

ް

އއިި:: ..ޕޕީީ..ޕޕީީ..އައަ ސްސް ްްްއެއެ

ާމލްީްްް، ވްިއާކުލްންަކަމްށްާވަނމަްްެއުކްެއެސްޓްްވިަޔާފރިްުއޫސަލކީްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތަމްށްަކަމްށްާވަނަމްުނަވަތްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސްލިބަިގުތާމއި

(ްޯތްޭބްނުކްންަބާލެނެއެވ.ްމަިކްންެބުލުމެގްްަވސަީލުތެގްަދުއުރާވްަފއިާސްންިސަބްތަވނީްަހަމެއަކނިްްޕރްިނސަިޕްލްާއއިްއްިންޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްެދްއޭކްަފއިާސް)'ެއްސ.ޕީ.ޕީ.ައއި'

ާއަދއެިގްަފއާިސްޫދުކާރްެއޫސާލއިްެއްއަހަމްުއޫސެލްއޯތްޭބްނުކްންަބާލެނެއެވ.ްޭއެގްެތޭރަގއިްއްިންޓެރްސްޓަގއިްހިެމެނންީްްްޮގުތްންެއްއަބްސުވުމެގްަދުށްންލިބަިގެނޭވްަފއިާސްައކީްެއްނމެް

ޫދުކާރްުއޫސްލަތުކެގްަދުށްންްްްްކެރޑްިޓްރިްސްކްައދިްެއްނެމްާއަދއެިގްަފއިާސޫދުކާރްުއޫސުލެގްެތޭރްހިެމޭންރްިސްކަތާކއިްެއްނެމްާއަދއެިގްަފއިސާްްް،ަހަމެއަކނިްަޓއިްމްެވލުިއްޮއްފްަމނީ

ަތާފުތްރްިސަކްށްުނަވަތްޮވަލޓިލިޓަީއްށްްްއިަތކާްެނޭގްަފއިާދެގްެގްަމރޖްިންާއްެއްއަހަމްޯތްެބޭލެނެއެވ.ްެއްއަބްސުވުމެގްާމްއާދްެއްއެގްަސަބުބްންެއްނެމްާއަދއެިގްަފއިާސްޫދުކާރްުއޫސލުް

ް.ަހަމްައުގަގެއވެްއިްންެރވަިފއަިވނީްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތރެްެއަފަދްާމލީްެއެސްޓްެބހަިފއަިވނީްައދިްިމްނކުްް،ުހަށެހޭޅަނމަް

ް

ައްނަންާޙަލްތަތުކަގއްިްްްލުްަބދަްްްށްްެގްުއޫސލަްެޑްބްޓްއިްނެވްސްޓަމްންޓްަތްއްައުލްންަބއަިބަޔްށްައާޅނީްަހަމްެއަކނިްެއަފަދްެއެސްޓަތްއްެމޭންޖުކުރުމަގއިްޭބުންނުކާރްވާިޔާފރުިކުރމުްްްންްޭބްނކުް

ްާމލީ ްެފޭށ ްުފަރަތަމ ްެއްނެމ ްަފުހްނ ްެގ ްަބަދެލްއ ްެއަފަދ ްެއޭޅނީ ްަބއަިބަޔްށ ްައުލްނ ްެގެނވަިފެއްއުނެވެއެވް.ްްެއަކްނެޏެވ. ްަބަދެލްއ ްެއަފަދ ްައަހުރ ްޭވުތެވދަިޔ ްހިާސުބްނެނެވ. ްެފޭށ ްުމްއަދުތ ްަބާޔުނެގ

ް

އއްްްް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ އއިިޓޓީީްްވަވަ   އއިިކުކު

ްް ވްިއކިްަފާރުތެގްްްް،ެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަފއިާސަދްއަކްންުނެޖހޭްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތަކކީްެއްަވސަީލެތްއްވްިއކިްަފާރުތެގްަނަޒުރަގއިްއުިކއިޓެީގްާމަނައްށްެފޭތްަވސަީލްތަތެކެވ.ްެއއީ

ްްޭބސްިކްާއްއުމްހްިއާސްހިެމެނެއެވް.ެންޓްެއެސްޓަގއިްެރސުިޑައްލްއިްންޓެރްސްޓެއްއްޮއްނަނަކަމްށްެހކިޭދްަވސަީލްތަތެކެވ.ްއުިކއިޓީްަވސަީލްތަތުކެގްިމާސުލްަތުކެގްެތޭރަގއި

ް

ްބާިނުކެރޭވްަހަމްައުގަގެއެވ.ްަނަމެވްސްޭބްންކެގްެމޭންޖަމްންޓެގްަފާރުތންްުހރިާހްއުިކއިޓީްަވސަީލތްްްންްޭބްނކުް ުފަރަތަމްޭބްންކައްށްްްް،ަތެކްއްަފުހްންިމްނުކަރނީްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްނ

ްަބަދލުް ްާއމްްްް،ުނުކެރޭވޮގަތށްްްްަބާލަގެނޭވަވުގުތ ްަވަޒްނުކެރވަިފއާިވްްުފރިަހަމ ްައުގްނ ްަހަމ ްބިާނޮކްށަފއާިވ ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްްަދނަީއްށ ްޭބްނުކެގްސާިޔަސަތކީ ްުނހިެމެނެއެވ. ްަވސަީލްތަތްއ އުިކއިޓީ

ަހަމްައުގެގްްްް،ުރެމެވ.ްިމްޮގަތްއްިޚާޔުރްޮކްށފަިނމަްަފއިާދްެނުރުމެގްަމްޤަސުދަގއިްޫންނަނަމްއުިކއިޓީްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތްއްުފރިަހަމްާއްމަދނަީއްށްބިާނޮކްށަފއާިވްަހަމްައުގްންަވަޒްންކުް

ޮގުތަގއިްްަސަބުބންް ެގްއުލުމެގް ޫނނީް ަފއިާދް ަފުހްން ައދިް ަވަޒްނޮކްށް ޮގުތަގއިް ާއްމަދނެީގް ުފރިަހަމް ެއެހނިެހްން ެގްއުލްން ާއއިް ަފއިާދް ހިެމޭނޮގަތްއްްްް،ލޭިބް ވްިއާކުލްން

ްއުލްންައނުބާރްެގްނަނއިުރ(ްަބާޔެންއްުނުކާރެނެއެވ.ްެއަފަދްްައުލްނަބަހެއްއުނެލޭވެނެއެވ.ްަހަމްައަގްށްައްނަންަބަދާލްަވކިްންއިްމެޕައރަމްންޓްެގްއުލްން)ައދިްއިްމެޕައރަމްންޓްގެް

ާދނީްެއެހނިެހްންާއްމަދނެީގްޮގުތަގއިްަފއިާދާއއްިްއިްނެވްސްޓަމްނަޓަކްށްންިސަބްތޮކްށްލޭިބްހްިއާސެގްަފއިާދްޭބްނަކްށްެއްަފއިާދްލުިބުމެގްަހްއުދްާގއިްމްުވަމްށަފުހްަވަޒްންުކެރެވުމންް

ް.ެގްއުލުމެގްެތެރއިްނެނވެް

ް

ްންހިެމނަިފއާިވނީްވަިޔާފރެީގްާސުފްާއްމަދނެީގްޮގުތަގއްިްަފއިާދާއއިްެގްއުލުމެގްެތެރއިްންބިާނެވަފއާިވްަހަމައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއާިވްއުިކއިޓީްއިްނެވްސްޓަމްންޓްަތުކެގްަފއިާދްާއއިްެގްއލުް

 ާއްމަދނީްާއއިްަޚަރުދެގްަބާޔުނަގެއެވް.

ް

ްްްް އްއް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ނންްްްމާމާ ރުރު ކުކު އއިިްްމމިިންން މާމާ ރުރު އއިިކުކު ްްބަބަ

ްް ާމލީްެއެސްޓަތއްް އެިފްކޓްިވްް،  ަހަމްައުގަގއިްިމްނޮކށްްެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައަގކީްާމލީްެއެސްޓެގްަހަމްައާގއިްެއްެއެސެޓްއެގްުމްއަދުތްަހަމުވާމއިްޭދެތޭރްައުގްހެިފެހްއޭޓޭނެހްންޭއެގ

ައދިްާމލީްެއެސްޓަތްއްޭބުންންހޭިފްް ެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގްެއްއޮކްށްައްނާދާޒްުކެރވަިފއާިވްަފއިާސެގްުމާއަމާލްތަތއްްްް(ްޭބުންންޮކްއެގންް.)އީ.ައއި.ާއރްް  އިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްެމަތޑްް

ޓަީތްއްެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައެގެވ.ްާމލީްަލއިބިލިްުމްއަދުތަގއިްެގްނެދޭވްާމލީްެއެސްޓަތުކެގްައަދުދް)ެއއީްއިްމަޕާޔރެމްންޓްެއަލެވްންސްުނހިަމާންެއޯމަޓއިްޒްުކެރވަިފއާިވްައުގ(ްުނަވތަް

ަނަމެވްސްުމާއަމާލްތަތުކެގްައުގ،ްޕްް ަދްއާކަފއާިވްްއެިފްކޓްިވްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްހާިސުބުކުރުމަގއިްަލާފުކެރޭވްަދަރނެީގްެގްއުލްންހިަމާނަފއިްުނވިް ރިމަިއްމްުނަވަތްޑިްސަކުއްންޓްައދިް

ްނަިފއާިވެނެއެވ.ފަީތްއ،ްމެީގްއުިތުރްންލިބަިފއާިވްފަީތްއްހިމެް

ް

ަގއިްހިަމާނަފެއެވ.ްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔނުްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއާިވްަބއިްް ާފއުިތވިްައަހުރެގްެއެސަޓްށާވްަފއިާސްާވނީްެއަލްވްންސްެއަކުއްނުޓްންުއނިްުކުރަމްށަފހުް

ްއިްާވނީްުކރިަމުގަގއިްެގްއުލްންައްނާދާޒްުކެރޭވޭނެހްންއިްނަޓެރްސްޓްއްިނަކްމްެގްޮގުތަގެއެވް.ހިާސުބުކުރުމަގއިްޭރްޓްޮއްފްއްިނަޓެރްސްޓްޭބުންނޮކްށްެއްކޫރްުކެރވިފަް

ް

 ަރުދްތިރަީގއާިވްޯންޓްަތުކަގއިްާވެނެއެވް.ޚަްާމލީްެއެސްޓްަތްއްަބއުިކުރާމއިްިމްނުކުރުމެގް

 

 

ް
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އއްްްް ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ޓްޓް ދދިިްް  ޑެޑެ ނންްްް  އައަ ހެހެ ްްްްްްްްއެއެ އއިިސާސާ ްްފަފަ އއިިވާވާ ޓޓިިފަފަ އްއް ހެހެ އއިިްްބެބެ ގަގަ ކުކު ތަތަ ކުކު ންން އއްްްް))ްްބޭބޭ ތަތަ ޓްޓް ންން މެމެ ސްސް ލޭލޭ   ((ްްޕްޕް

ްނޮކްށެގްންުހރިްުޖްމަލްެކރްީނގްެއަމުއްންޓްއްިންްެއްނެމްުފަރަތަމްަބަލއަިގެނުވަމްށަފުހ،ްމަިފަދްެއެސްޓަތްއްޭއެގްަފުހްންހާިސުބުކެރވަިފއާިވނީްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގް)އީ.ައއި.ާއްރ.ްޭބނުް

ައްށްބިާނޮކެށެވ.ްމިއީްްްްށަފުހ(ްަގެއެވ.ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގްހިާސުބުކެރވަިފއަިވނީްެއްއެވްސްޑިްސަކުއްނެޓްއްުނަވަތްެއުކއިސަިޝްންައދިްފީްާއުގޭޅްްޕރިމަިއމްްއިްމެޕައރަމްންޓްައްށްެކނުޑމަް

ެވ.ްައދިްެއާއްުގޭޅްއިްމެޕައރަމްންޓެގްަސަބުބްނާވްެގްއުލްންާވންީްއީ.ައއި.ާއްރ.ްެގްުމހްިއުމްަބެއެކެވ.ްމެީގްެއޮމަޓއިޭޒަޝްންާވނީް"އިްނަޓެރްސްޓެގްާއްމަދނީ"ްެގްެތޭރަގއިްހިެމނަިފއެް

 "ޯލުންައދިްެއެހނިެހްންެގްއުލުމެގްއިްމެޕައރަމްންޓްާޗްޖ"ްެގްެތޭރަގއިްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްހިެމނަިފެއެވ.ްް

ް

އއިިސސްާާް ްްފަފަ ހޭހޭ ޖެޖެ ންން ދދިިްްލލިިބެބެ ްްއައަ ނުނު ްްލޯލޯ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްދޫދޫ ށްށް ކަކަ ތަތަ ތްތް ރާރާ ްްފަފަ ދާދާ ްްހޯހޯ ތްތް މަމަ   ޚޚިިދުދު

އިްުނާވ،ްަކނަޑެއޅަިފއާިވްިމްނަވަރަކްށްްެބްނުހރިްަފއިާސްެގްެތޭރަގއިްހިެމެނނީ،ްތިރަީގއާިވްެއެސްޓަތްއްފިަޔަވއި،ްެއްާމލީްެއެސްޓްަހަރާކްތެތރިްާބާޒެރްއަގއިްަބާޔްނުކެރވިފަްޯލާނއިްލި

 ެޑރެިވޓްިވްާމލީްެއެސްޓަތެކެވް.-ައނުބާރްަފއިާސްަދްއަކްނެޖޭހްަނންް

ް 

އިާދްުނަވަތްްުމްއަދެތްއެގްެތޭރަގއިްވްިއާކުލަމްށަޓަކއިްަކނަޑެއޭޅްެއެސްޓަތާކއިްައދިްެއްނެމްުފަރަތަމްޭބްނަކްށްަބަލއަިގެނޭވއިުރެވްސްލިބިާދެންފަްްަވުގުތްންުނަވަތްުކރުް •

 ެގްއުލުމެގްެތެރއިްންަކަނަޑެއޅަިފއާިވްާމލީްެއެސެޓްއެގްަހަމައުގްަކނަޑެއޅަިފއާިވްެއެސްޓަތްއް.

 އަިގެނޭވއިުރެވްސްވްިއާކެލެވްންުހްނަންެއެސްޓަތުކެގޮގުތަގއިްަކނަޑެއޭޅްެއެސްޓަތްއް.ެއްނެމްުފަރަތަމްޭބްނަކްށްަބލަް •

 ޯލުނެގްައުގްަދްށުވްންފަިޔަވއިްެއެހްންަސަބަބާކއިުހެރްަފއިާސްޭބްނަކްށްުފރިަހަމައްށްުނލޭިބެނަކަމްށްެބެލވަިފއާިވްެއެސްޓަތްއް. •

ްްޯލާނއިްލެިބްނުހރިްަފއިާސްެއްނެމްުފަރަތަމްަފަހުރްހާިސބުް ަދްއާކަފއިާވްަފއިާސ، ަޚަރުދްހިެމޭނޮގަތްށްްްްުމާއަމާލުތގެްުކެރޭވނީްެއޯމަޓއިްޒްޑްައުގަގެއެވ.ްމިއީްޯލާންުގޅެިގްންުފަރަތަމް

ިމްނުކެރެވނީްނިްސަބުތްނެޖޭހްއިްންޓެރްސްޓްލޭިބްުއޫސުލްނެނެވ.ްޯލާނއިްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސާއްުގޅޭް ްްހިާސުބުކެރޭވްައެގެވ.ްޭއެގަފުހްންެއް ހިަމާނަފއާިވނީްުފރިަހަމްްްއިްންޓަރްސްޓ

ާޙަލްތަތުކަގއި ުފރަިހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްހިަމާނަފއަިވންީްްްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިް"އްިންޓެރްސުޓްންލުިބުންާއްމަދނީ"ްެގްޮގުތަގެއެވ.ްއްިނެވްސްޓެމްނެޓްއްެގްއުލަމަކްށްުހަށެހޭޅް

 ަގއިް'ްކެރޑްިޓްއިްމެޕައރަމްންޓްޮލްސ"ްެގްޮގުތަގެއެވް.ޯލާނއިްލެިބްނުހރިްަފއިާސެގްަހަމައުގްންެއަބއިްުއނުިކުރަމްށަފހުް

 

 ަގއިްހިެމނަިފއާިވެނެއެވް.18ްޯލާނއިްލެިބްނުހރިްަފއިާސެގްަމުއޫލާމުތްާމލީްަބާޔްނަތުކެގްޯންޓް

 

ތތްްްިިް ކެކެ ްްތަތަ ވޭވޭ ލެލެ އއިިްްބެބެ ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ގެގެ އއިިސާސާ އއިިްްފަފަ އާއާ އއިިސާސާ ްްފަފަ ދުދު ގުގު  ްްނަނަ

ުހރިްާބކީްާއއި،ްަވުގުތްންައދިްުކުރްުމްއަދުތަގއިްލެިބްނުހރިްަފއިާސައކީްޭއެގްްްޮގުތަގއިްހިެމޭންަނުޤުދްަފއިާސާއއި،ްެއެހްންޭބްނުކަތުކަގއިަފއިާސާއއިްަފއިާސެގްޮގުތަގއިްެބެލޭވްަތެކތެީގްް

 ައަގްށްާފަހަގުކެރޭވްަވުރެގްަބަދެލްއްައުތެވާދެނަކުމެގްރިްސްކްުކަޑްުމާޢަމާލްތަތެކެވް.

 

ްއޮގްތްަތެކތެީގްަމުއޫލާމުތްާމލީްަބާޔްނަތުކެގްޯންޓްްަފއިާސާއއިްަފއިާސެގްޮގުތަގއިްެބެލޭވްަތެކތިްާމލީްަބާޔުނަގއިްހިަމާނަފއަިވނީްެއޮމަޓއިްޒްޑްޯކްސްޓްަގެއެވ.ްަފއިާސާއއިްަފއިާސާއއިްއެް

ްަގއިްހިެމނަިފއާިވެނެއެވް.15ް

 

ްުމްއަދުތެގްޑިޮޕސްިޓަތްއްަބާޔްނޮކްށަފއަިވނީްަމތަީގއިްާވްޮގަތެށެވ.ްއިްެއްއޮގްތްަތެކތިްައދިްުކރުްަފއިާސްަދުއުރވޮިގުތެގްަބާޔުނަގއިްަފއިާސާއއިްަފއިާސއާް

 

އއިިްް ގަގަ ގުގު އައަ މަމަ އއިި((ްްހަހަ ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް އއިިްް))އެއެ ގަގަ ނުނު ޔާޔާ ްްބަބަ ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ މަމަ ރރިިހަހަ ްްފުފު އްއް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

ްް ލްިސުޓުކެރވިްަފއާިވްހްިއާސްާއއިްލިްސުޓުނުކާރްހްިއާސްެއެވ.ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިްެގްަދުށްންހިަމާނަފއާިވްްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްަގއިްުހރިްާމލީްެއެސްޓަތުކެގްެތޭރަގއިްހިެމެނނީ

ެބެހްއޓަިފއި ވްިއާކުލަމްށަޓަކއިް ައދިް ެބެހްއޓަިފއާިވް ޮގަތްށް ަފއިާސްލޭިބް ަދުށްން ެއްއަބްސުވުމެގް ަވސަީލްތަތަކކީް ުގޭޅް މޮިގުތންްަރްއުސްލާމާލް ަވސަީލްތަތެކެވ.ް ާމލީް ްލެިބްނެޖޭހްްްާވް

ުކްންެއްއެވްސްޯލެންއްައދިްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސެއްއްްަފއިާސެގްެތޭރަގއިްހިެމޭނނީްެއްފ.ވީ.ޕީ.ެއްލްެގްޮގުތަގއިްަކނަޑެއޅަިފއިުނާވްަހަމެއަކނިްްޕރްިނސިަޕްލްައދިްއިްންޓަރްސްޓްެއެވ.ްޭބންް

އަިގުތަމްށަފުހ،ްާމލީްަވސަީލްތަތްއްެދްންމްިނުކެރޭވނީްަހަމައުގަގެއެވ.ްައުގުދުނުކެރވިްުހރިްާއްމަދނީްައދިްެގްއުލްންްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިްަގއިްހިަމާނަފެއްއްުނާވެނެއެވ.ްެއްނެމްުފަރަތަމްަބލަް

ައާޅަފއާިވްުޖްމަލްަފއިާދްައދްިްުލެގްޮގުތަގއިްަކނޑަްުހަށެހޅަިފއާިވނީްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްަރްއުސްލާމުލެގްޮގުތަގެއެވ.ްއްިނެވްސްޓަމްންޓްވްިއާކުލަމްށަފުހްުކރިްންަރްއުސްލމާް

ްް ޮގުތަގެއެވ. ެގްއުލުމެގ'ް ުނަވަތްާސުފް ަބާޔުނަގއިް'ާމލީްަވސަީލްތަތުކެގްާސުފްަފއިާދް ާއްމަދނެީގް ުފރިަހަމް ުހަށެހޭޅނީް ެދްން ގިަންްެގްއުލްން ަދުށްން ެއްއްެސކުިއރިޓެީގް ޭބްނުކްން

ްސްޓްައުއްޓްޭބސްިސ'ްަގެއެވ.ްާމލީްަވސަީލްތަތުކްންލޭިބްޑިވެިޑްންޑްުހަށެހޭޅނީ،ްެއްަފއިާސްލޭިބެނަކުމެގްަޔގީްނަކްންްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތްއްެގްނުގޭޅަނަމްވްިއާކެލޭވނީް'ަފްސްޓްއިްންފަް

ެގްއުލްންުހަށެހޅަިފއާިވނީްްްްޓަމްންޓަތުކްންލޭިބްްާހަމުވުމްންުފރަިހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިް'ާމލީްަވސަީލްތަތުކެގްާސުފްަފއިާދްުނަވަތްާސުފްެގްއުލުމެގ'ްޮގުތަގެއެވ.ްމަިފަދްއިްނެވސްް

 ެވް.ަރުއުސްލާމުލްންުއނުިކުރަމްށަފުހ،ްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިް'ޯލްންައދިްެއެހނިެހްންެގްއުލުމެގްއިްމެޕައރަމްންޓ'ްެގްަދުށްނނެް
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 ުހަށހޅަިފއާިވަކުމެގްެހކިްލިބަިފއޭިވޯތްޭބްނުކްންޮކްނެމްރޯިޕްޓުކާރްުމްއަދެތްއަގއިްަބަލެއެވ.ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިްެގްަދުށްނާވްާމލީްަވސަީލްތަތްއްެގްއުލަމްށް

 

ޅަިފއާިވްްްަދަރނެީގްަވސަީލްތަތްއްެގްއުލަމްށްުހަށހެްެއޯމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްހިަމާނަފއާިވްާމލީްަވސަީލްތަތާކްެއްއްަޝުރުތަތެކްއެގްަދުށްންެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިްެގްޮގުތަގއިްަކނަޑައާޅަފއިވާް

ަމައުގެގްަތާފުތެގްަމްއަޗްށްބިާނޮކްށާވްުޖްމަލްެގްއުލުމްނ،ްްަކުމެގްުފރިަހަމްެހކިްލިބަިފއޭިވޯތްޭބްނުކްންަބަލެއެވ.ްަނަމެވްސްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއިްުހަށެހޭޅްައަދަދކީްެއޯމަޓއިްޒްޑްައުގްައދިްހަް

ނެީގްަބާޔުނަގއިްުހަށަހާޅަފއާިވްެގްއުލްންުއނުިކުރަމްށަފުހްައްނަންައަދެދެވ.ްުމްސަތްގަބުލަގއިްއިްންޓަރްސްޓްާއްމަދންީްެއއިްނެވްސްޓަމްނެޓްއެގްއިްމެޕައރަމްންޓެގްޮގުތަގއިްުފރިަހަމްާއްމދަް

ލެިބްނުހރިްަފއިާސްޑްިސަކުއްންޓްްެރޭވނީްުކރިަޔްށްބިަނެވަފއަިވނީްަހަމްައުގްަދްށްުކުރަމްށަފުހަގެއެވ.ްައދިްެގްއުލުމެގްައަދުދްހިާސުބުކުރުމެގްޮގުތްންއިްންޓަރްސްޓްާއްމަދނީްެއްކޫރްކުް

ައތުް ަކްސަޓަމުރްނެގް 'ޯލާނއިް ުހަށެހޅަިފއާިވނީް ާއްމަދނީް އިްންޓަރްސްޓް ިމް ޭބުންނޮކްށެގެނެވ.ް ޭރްޓް އްިންޓަރްސްޓް ޭބުންނުކރިް ަދުށްނާވްްްުކުރަމްށް ެގް ަފއާިސ'ް ލެިބްނުހރިް ްން

ަގއިްަދަރނެީގްަވސަީލުތެގްަހަމްައުގްއުިތުރެވ،ްައދިްިމްއުިތުރުވަމކީްއިްމެޕައރަމްންޓްެގްެގްއލިްންުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްްއިްންޓަރްސުޓްންލޭިބްާއްމަދނެީގްޮގުތަގެއެވ.ްުކރިަޔްށްޮއްތްުމްއަދތުް

 ެގްެގްއުލްންުއނުިކެރޭވެނެއެވް.ްންއިްމެޕައރަމްނޓްްަބާޔުނަގއިްުހަށެހުޅަމްށަފުހަގއި،ްްކެރޑްިޓްއެިވްނެޓްއެގްަސަބުބްންހިނަގއިދިަޔްަކެމްއަކުމަގއަިވނީަނަމްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔނުް

 

ްްްްޭބްނުކްންެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ެއްލްެގްަދުށްނާވްާމލީްެއެސްޓަތްއްުނލޭިބެނަކަމްށްަގޫބުލްުކެރޭވަނަމްެއްެއެސްޓަތްއްޮފުތްންުއނުިކެރެވެއެވ.

 

ޓޓްްްް))ށށ((ްްްް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް

ްް ެޖޭހްައަދުދްނާނއިްުފރިަހަމ ަޔގްީނަކްނޭދްްަޚަރުދްައަހުރަތަކްށްަބާހލީާމް ޯލްންޮކމްިޓަމްންޓްާއއިްާމލީް ާއްމަދނަީއްށްބާިނޮކްށަފއާިވްަހަމްައުގްންެނގަިފއާިވްެޑްބްޓްަވސަީލްތަތާކއިް

ެނަގެނެވެއެވ.ްޭބްނުކްންޮކްނެމްްުކރިަމަގްށްަބާލްިމްނަގުޑަތެކްއެގްައލަީގއިްދެްްްޭބްނުކންް،  ެއްއަބްސުވްނަތަކްށްުހަށެހޅަިފއުިވުމެގްަސަބުބްންަލާފުކެރޭވްްކެރޑްިޓްެގްއުލްން)އީ.ސީ.ެއްލ(

ް :ާމލީްަބާޔުނެގްާތރީެޚްއަގއިްެގްއުލަމްށްުހަށެހޅަިފއާިވްިމްނަވުރްަވަޒްނުކެރެއެވ.ްއީ.ސީ.ެއްލްިމްނުކުރުމްންަދްއަކއިެދނީ

 

ް،ަވކިްޮކަޅަކްށުނެޖޭހްައދިްުފުރަސުތެގްަމްއަޗްއްަބުރަދްނުކެރޭވްައަދެދއްްް،ައުތެވާދްންަތާފުތްނިުމްންަތްއްދާިރާސްުކުރަމްށަފހުް •

ްަޓއިްމްެވލުިއްޮއްފްަމނީްައދިް •

ިމާހުރެގްާހަލާތއިްައދިްުމްސަތްޤަބްލެގްއްިޤތިާޞދްީްްް،ުކރަީގްހާިގދިަޔްަކްނަތްއަތާކއިްް،ަރަދާކއިްަމަސްއަކަތާކއިްުނލާްޚަްަޤޫބުލުކެރޭވްައދިްޭބުންނހޭިފްަމުޢޫލާމުތްއުިތުރްް •

 ެމެވ.ާމލީްަބާޔުނެގްާތރީުޚަގއިްލެިބްންުހރިކަްް،ާޙަލތުް

ްނަވުރެގްަމްއަޗެށެވ.ްްަމުހެގްެތޭރަގއިްޑޯިފްލްޓުވުމެގްުފުރަސުތްޮއްތްިމ12ްެގްއުލުމެގްެއަލަވްންސްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީްަދަރނިްންލޭިބެންަކަމްށްެބެލޭވްެގްއުލާމއިްުގޅެިގްންުކރަިއްށްޮއްތް

ަމ،ްެއަލަވްންސްބާިނެވެގްނާވނީްެއްެއެސްޓެގްްމޮިގަތްށްަކނަޑެއެޅނީްަދަރނިްޫދުކރިްަފުހްންަދަރނެީގްރްިސުކްެއަކށެީގްނާވްަވަރްށްއުިތުރުނާވަނަމެއެވ.ްެއަފަދްާހަލެތްއްދިާމެވްއެޖނަް

ްެވ.ްްުމްއަދުތަގއިްޑޯިފްލްޓުވުމެގްުފުރަސުތްޮއްތްިމްނަވަރްށްެބުލަމްށަފުހއެް

ް

ަތްއްުކެރެއެވ.ްިމްހިާސުބަތްއްުކެރެވނީްެއްާމލްީްަދަރނިްޫދުކރަިފުހްންަދަރނެީގްރިްސްކްެއަކށެީގްނާވްމްިނަވަރްށްއުިތުރޭވޯތްެބުލަމްށްޭބްނުކްންޮކްނެމްރިޯޕްޓުކާރްާތރީެޚްއަގއިްދިާރސާް

ްްށަފުހެއެވ.ްްަވސަީލެތްއެގްާބކީްުމްއަދުތަގއިްޑޯިފްލްޓްުވުމެގްރިްސަކްށްައްނަންަބަދަލްށްެބުލމަް

ް

ާމލްީްއީ.ސީ.ެއްލ.ްހިާސުބުކުރަމްށަޓަކއި،ްޭބްންކްއްިންެއްާމލީްަވސަީލެތްއެގްުމްއަދުތަގއިްޑޯިފްލްޓްުވުމެގްރިްސްކްެގްިމްނަވުރްަލާފުކެރއެް ެވ.ްއީ.ސީ.ެއްލ.ްައްނާދާޒުކެރވަިފއާިވނީް

ްްށްަބަދުލުކުރަމްށަފުހެއެވ.ްެއއީްތިރަީގއާިވްައަދުދަތުކެގްަތާފެތެވ.ެއެސްޓެގްާބކީްޮއްތްުމްއަދުތަގއިްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަފއިާސްމަިއުދެގްހިާސބަް

 

ްެއްއަބްސުވުމެގްަދުށްންޭބްނަކްށްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސ،ްައދްިް •

ްލޭިބެނަކަމްށްޭބްނުކްންަބާލްަފއިާސ،ްޯލުނެގްއެިފްކޓްިވްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްއިްންޑިްސަކުއްންޓްުކެރވަިފއި •

ް.ަބާޔްނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްތިރަީގއިްަތްފސީލުްްމީގެް.ްައަކެށވ3ްްެްްސޭޓޖްްްައދިް، 2ްްސޭޓޖްް، 1ްްސޭޓޖްްްްަބާހާލަފއަިވނީްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްޭބްނުކންް

ް

ްްމްިނަވެރއްްްްަވކިްްޮގުތަގއިްްެގްއުލުމގެްްްލޭިބނެްްްެތޭރަގއިްްްަމުހގ12ްްްެްްޭބްނުކންްްް، ަބަލއަިގެނޭވއިރުްްްޮގުތަގއިްްޯލުނގެްްްުފަރަތމަްްްެއްނމެް:ްްޯލުނަތއްްްްުއެފްއުދްނެތރިްްްް–1ްްްްްސޭޓޖްްް •

 ް.ަކނަޑައަޅެއވެް

ްްލޭިބެނަކަމށްްްްެތޭރަގއިްްްުމްއަދުތގެްްްޯލުނގެްްްޭބްނުކންްްް،ެފންިއެޖަނމަްްްއުިތުރެވްއެޖަކަމށްްްްުފޭދަވަރަކށްްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްޯލުނގެް:ްްޯލުނަތއްްްްޫނންްްްުއެފްއުދްނެތރިްްް–2ްްްްްސޭޓޖްް •

 ް.ަކނަޑައަޅެއވެްްެއއްްްެއަލަވްނސްްްަވކިްެގްއުލަމށްްްެބެލވޭް

ްްޯލުނންްްްޭބްނުކންްްްަގއ3ްްިްްފިަޔަވހިްް،އުިތުރންްްްމީގެް.ްްރޯިކުޑުކެރެއވެްްްޭބްނުކންްްްެގްއުލންްްްލޭިބނެްްްމޯިލުނަތުކންްްްުމްއަދުތަގއިްްޯލުނގެް:ްްޯލުނަތއްްްްލިބޭްްްެގްއުލންްްް–3ްްްްްސޭޓޖްް •

ްް.ެކނުޑަމްށަފުހެއވެްްެއަލަވްންސަތއްްްައަދުދންްްަޚަރުދގެްްެއޮމަޓއިްޒޑްްްޯލުނގެްްަބާލނީްާއްމަދނީްއިްނަޓެރްސްޓގެްްލިބޭް

ލލްާާް ބަބަ ށްށް ގަގަ ރރިިމަމަ ރރްާާްްްްްކުކު ކުކު ފާފާ ތތްުުްްްްްލަލަ މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ

ްްަލާފުކރާްްްުކރިަމަގްށަބލާްްް،ޭބްނުކންްްްިމްނުކުރުމަގއިްްިމްނަވރުްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްެގްއުލަމށްްްްަސަބުބންްްްުނެދްއުކުމގެްްްޯލުނަތށްްްްޮއްތތާްްްުކރަިއށްްްްައދިްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްިމްނަވަރަކށްްްްެއަކށެީގްނވާް

ްަބްއަލާވ( 34.4.3.4ޯންޓް) ޭބުންނުކެރެއެވްްަމުއޫލާމތުް

ް
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އއިިްް ގަގަ މުމު ރުރު ކުކު ޒާޒާ ދާދާ ންން ރރިިްްްްްްއައަ އއްްްްްްްްހުހު ތަތަ ންން ހުހު ޖެޖެ ންން ްގގޮޮ

ްްޮމެޑްލަތެކއްްްްެއުކެލވޭްްްސަިފެއއްްްްުހރިހާްްްާބާޒުރގެްްްުމޅިްްެއަވުގަތކުްްް،ަބަދުލްުނުކެރޭވެނތީްްމްިނަގނުޑަތއްްްްާހަލާތއެިއކުްްްާބާޒުރގެްްް،ޮމެޑްލަތަކކީްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްޭބްނުކންްްްުކުރަމށްްްްައްނާދާޒަތއްް

ްްެއްނމެްްްލެިބްނުހރިްްުގޭޅޮގުތންްްްާމެކާޓއިްްެއަވުގަތކުްްްަމުއޫލާމަތކީްްުކާރނެްްްޭބުނންްްްޭބްނުކންް.ްްެގްނަންނެޖެހެއވެްްްަބަދުލަތއްްްްަވުގތީްް،ުފރަިހަމުކެރެވްނެދންްްްޮމެޑލްްްްޭބސްް.ްްުނެވާދެނެއވެްްްަކުމަގއި

ްްުކެރވޭްްްރޯިޕޓްްްްައދި.ްްަމުއޫލާމެތވެްްްުކރީގެްްްެއްއަމސްްްްޭބުންނުކެރޭވނީްް،ަކނަޑެއުޅަމށްް(ްްެއލްް.ްސީ.ްއީ)ްްެގްއުލންްްްަދަރނީގެްްްަލާފުކރާްްްަނަމެވސްް.ްަތެކވެްްްހިާސބުްްްަތާފސްްްްަމުއޫލާމާތއިްްަފުހގެް

ްް.ަބަދުލެގެނޭވެނެއވެްްޮމެޑްލައށްްްރާިއަޔްތޮކށްްްަބަދަލަކށްްްއެްްާވަނމަްްައއިްސަފއާިވަކުމަގއިްަބަދެލއްްްްޮބޑުްްުކެރވޭްްްާފަހގަްްެއްއެވސްްްުކރިންްްާތރީުޚގެް

ް

ް

ނންްްް))ނނ((ްްްް އުއު ނަނަ ްްގެގެ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ށްށް ކަކަ ތަތަ ންން ްްލޯލޯ

ަތެކްއްެގެންސާދެނެއެވ.ްމަިފަދްްަފަހުރްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދޮކްށަފއާިވްޯލާނއިްެމުދްައުލްންަމްޝަވާރްުކެރވިްުނަވަތްެއްއަބްސުވުމެގްަފއިާސްަދުއުރާވެންޮގަތްށްަބަދލުްްްަބެއއްްްްންްޭބްނކުް

ިމްޮގަތްށްަޢަމުލުކުރުމަގއިްަބާލްްްްންްެދެނަގްނާނެނެއެވ.ްޭބްނކުްްންްެއްއަބްސުވުމެގްައްސުލްާމްއާދަތާކއިްަބަދުލްުކެރުވުންާމްއާދަތާކއިްުމހްިނުމްަތާފުތަތެކްއްުހރޯިތްޭބްނކުްްް،ާޙަލެތްއަގއި

ް.ަކްނަތްއަތުކެގްެތޭރަގއިްައްނަނނިވިްަކްނަތްއހިެމެނެއވެް

ް

ެގެނުވުންަބަދުލެގްަސަބުބްންެއްއަބްސުވުމެގްަދުށްންަފއިާސްަދްއަކްނެޖޭހްިމްނަވުރްުކަޑވިްަޢަދަދކީްޯލުންެނގްިްްް،ުއޭޅަނމަްްްޯލުންެނގިްަފާރުތްންާމލީްަދތަިތެކްއަގއި •

ް.ަފާރަތްށްެދްއޭކެނަކަމްށްަލާފުކެރޭވްަޢަދަދަކްށްުވންް

ާމްއާދެއއްް • އުިތުރް ާމްއާދެއއްްްް،ުމހިްނުމް ައްނާނެނަފަދް ަބަދުލް ަބާޔަންށް ރްިސްކް ޯލުނެގް ަފއިާދައުކްން ބިާނެވަފއާިވް އުިކއިޓަީއްށް ުނަވަތް ަބާހް ަފއިާދް ެތޭރަގއިް ްްމެީގް

ް.ހިެމނަިފއޭިވޯތްެބުލންް

ް ުޑްަބަދލުްނާހަލުތަގއިްޯލުނެގްުމްއަދަތްއްެގެނޭވްަމއިގަްޭޅްްޯލުންެނގިްަފާރުތްންާމލީްަދތަިކުމަގއިްނޫް •

ްުޑްަބަދލުްންޓްޭރްޓައްށްެގެނޭވްަމއިގަްއިްންޓެރސްް •

ް.ޯލުންުފަރަތަމްޫދުކރިްަފއިާސްޫންންެއެހްންަފއިާސައަކްށްަބަދުލްުކުރންް •

ްްން.ައއުްެއެހްންެސކުިއރިޓެީއްއްއުިތުރުކުރްންުނަވަތްްކެރޑްިޓްެއްނޭހްންސަމްންޓެގްަސަބުބްންޯލުނެގްްކެރޑްިޓްރްިސްކްައްށްަމއަިގުޑްަބަދެލްއްް،ަރުހެންއްއުިތުރުކުރންް •

ޭބްނުކްންައްސުލްާމލީްެއެސްޓްޑީރޮިކްގަނއިްޒްޮކްށްާއްެއެސްޓެއްއްަހަމްައުގަގއިްަވަޒްންުކެރވިްައދިްންިސަބުތްންެޖޭހްްްް،ުޑްަބަދެލްއްައއިްސަފއާިވަނމަްްނޯލުނެގްާމްއާދަތަކްށްަމއިގަް

ްކެރޑްިޓްރިްސްކްައްށްްްް،ްހިާސުބްުކުރުމަގއިއިްންޓެރްސްޓްލޭިބްުއޫސުލްންައުލްންެއެސްޓްހިާސުބްުކެރޭވެނެއެވ.ްައުލްންަމްޝަވާރުކެރވިްެއްއަބްސެވުވެންާތރީުޚްެއއީްއިްމެޕައރަމްނޓްް

ަވަޒްނުކެރުވުންާއްާމލީްެއެސްޓްުފަރަތަމްޭބްނަކްށްްްް،ަމއަިގުޑްއުިތުރުވެމްއްައއަިކްންޯހުދްންހިެމޭނޮގަތްށްުފަރަތަމްޭބްންކައްށްަބާލަގެނެވުންާތރްީޚަކަމްށްަބާލަފއާިވެނެއެވ.ްަނަމެވސްް

ްންަބާލެނެއެވ.ްާހްއަސޮކްށްަމްޝަވާރުކަރްންެޖުހުންާހަލުތްެމުދެވރިވީްޯލުންެނގަިފާރުތްންުފަރަތަމްެއްއަބްސެވުވުންްއިްމެޕައރްެވަފއޭިވޯތެވްސްޭބްނކުްްްަބަލއަިގެނުވުންއިުރްްކެރޑިޓްް

ރޮިކްގަނއިްޒްުކެރޭވްާހަލުތަގއްިްުދެގްެތޭރަގއިްުނަވަތްޑީޮގަތްއްަފއިާސުނެދްއކެިގްންަކުމަގއާިވަނަމެއެވ.ްހިާސުބްުކެރވަިފއާިވްައަދުދަގއާިވްަތާފުތަތްއްަފއިާދެގްޮގުތަގއިްާއްމަދނީްާއއިްަޚރަް

ްެގްއުލުމެގްޮގުތަގއިްަވަޒްންުކެރުވެނެވް.

ް

ައުލްންަމްޝަވާރްުކެރުވުމެގްަސަބުބްންުނަވަތްަބަދުލްެގެނުވުމެގްަސަބުބްންޑީރޮިކްގަނއިްޒްުކާރަކްށްުނެޖުހެނެވ.ްައދިްްގޮރްސްްްް،ުޑްަތާފުތަތެކްއްެންތްަނމަްނާމްއާދަތުކަގއިްަމއިގަް

ާއްމަދނީްާއއިްަޚަރުދެގްޮގުތަގއްިްުލްންހާިސުބްުކުރުމަގއިްާމލީްެއެސްޓެގްުމާރަޖާޢްުކެރުވުންަފއިާސްަދުއުރާވޮގަތްށްަބަލއިްައދިްަބަދުލެގެނުވުންަފއިާދްާއއިްެގްއުލްންްައަދުދްއަްްްރީްންގކެް

ްންޓެރްސްޓްޭރްޓްެގްުއޫސުލްންަބަދުލްެގެނުވުންަދުއުރާވްަފއިާސްްައަދުދްައުލްންހާިސުބުކެރުވނީްުފަރަތަމްނިްސަބުތްންެޖޭހްއިްްްެކރީްނގަވަޒްންުކެރޭވެނެއެވ.ްައދިްާއްްގޮރްސްް

 .ޑިްސަކުއްންޓްޮކްށެގްނެނވެް

ް

ްާވެނެއެވް.ަގއިްކިާޔެދވަިފއިް 34.4.7ްޓްްާމލީްެއެސްޓްަތަކްށްެގެނުވުންަބަދުލެގްަސަބުބްންަލާފުކެރޭވްްކެރޑްިޓްެގްއުލުމެގް)އީ.ސީ.ެއްލ(ްހާިސުބްުކެރަމްށްައއިްަބަދުލްަތްއްނޯް

ް

ނންްްް))ރރ((ްްްް ރުރު ްްކުކު އއިިޒްޒް ނަނަ ގްގް އއިިްްޑޑީީރރިިކކޮޮ ގަގަ އްއް ތެތެ ލަލަ ްްހާހާ ނަނަ ންން ގެގެ ްްނުނު އްއް ތެތެ ފާފާ   ތަތަ

ުޤެގްުމްއަދުތްަހަމުވުމްންުނަވަތްަބަދުލުކުރުމްންްާމލީްެއެސެޓްއްުނަވަތްެއެސެޓްއެގްަބެޔްއްޑިރޮިކްގަނއިްޒްަވނީްެއްއަބްސުވުމެގްަދުށްންެއެސްޓއިްންަދުއުރާވްަފއިާސްލިބަިގުތުމެގްަހއްް

ަފއިާދެއްއްަނުގުލްުކުރްންުނަވތަްްް)ހ(ްޭބްނުކންްްްައދި ްްްްމްިލުކެވރަިކުމްންލިބިޭދްަމއަިގުޑްުހރާިހްހިާރްސްައާކއިް މްިލުކެވރަިކުމްންލިބިޭދްަމއަިގުޑްހާިރްސްައާކއްިްްްންްޭބްނކުް)ށ(

  ެއެސްޓެގްޮކްންޓޯރްލްހެިފެހްއޓަިފއިްުނުވެމވެްްންަފއިާދެއްއްަނުގުލުނޮކްށްައދިްހެިފެހްއޓަިފއިްުނުވްންައދިްޭބްނކުް

ް

ައދިްަމއަިގުޑްުހރާިހްހާިރްސްްްް،ަދްއަކްނެޖހޭްްްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންލިބިޭދްަފއިާސްލިބަިގުތުމެގްަހްއުގްހިެމޭންަނަމެވްސްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންެއްަފއިާސްެއެހްންަފާރަތަކށްް

ްޭބްނކުް ްުކެރޭވްުމާޢަމާލްތަތަކްށ ްަފއިާދެއްއްަނުގުލ ްޮގުތަގއިްހާިސުބުކެރވިްްންްައާކއި ްްތޫރ"ްަނުގުލެގ ް"ާޕްސ ްަތްއ ްޑީރޮިކްގަނއިްޒްްްް،ަވެދަފއާިވެނެއެވ.ްމަިފަދްުމާޢަމާލްތ ްާހަލްތަތުކަގއި ައްނަނނި

  : ެބްންކއިްންއިންްް.ާވެނެއވެް

ް

ްާމާވްންުނެޖުހންްންްަތެކްއްެއެސްޓއިްންލުިބުމްންެމުނވީްަފއިާސަދްއަކްންޒިެއްއަވުރެގްަޢަދދުް •

ްވްިއާކުލާމއިްަރުހުންުކުރްންަމާންެވަފއުިވންް •

 ެއެސްޓެގްަފާރުތްންލިބަިގެނޭވްަފއިާސްެއްއެވްސްާމްއދީްަލްސުކުރެމްއެނތިްަޖާމުކުރަމްށްަޝުރުތުކެރވަިފއުިވންް •
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ުބާރަގްނަންެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންުހަށެހޭޅްައދިްެސުކރިޓެީއްއްެލްންޑޮކްށްައދިްޮބޯރުކެރޭވްުމާޢަމާލްތްްނޭބުންނުކާރްައުލްންއަްްުމޮކށްްންްޮބްންޑ(ްއާްަރުހުނެގްޮގުތަގއިް)ހްިއާސްައދިް

ުހރިާހްހިާރްސްައާކއިްަފއިާދެއްއްޭބްންކެގްައްތަމތަީގއިްާވތެީވްޑީރޮިކްގަނއްިޒްްުޑްްނުބާރަގުތަމްށްުކރިްންަކަޑެއޅަިފއާިވްައުގެގްަސަބުބްންަމއިގަްްނަތްއްޑީރޮިކްގަނއިްޒްެއްއުނުކެރެވެއެވ.ްެއއީްއަް

ަސޯބޑޭިނަޓްޑްެރސިުޑައްލްއްިންޓެރްސްެއްއްޮއްނަނަނަމްެވްސްިމްުއޫސުލްންްްންްޭބްނކުްް،ުކުރުމެގްަޝުރުތްުފރަިހަމްުނާވތެީވެއެވ.ްަބެއްއްަކަހަލްެސކުިއރަިޓއިޭޒަޝްންުމާޢަމާލްތަތަކށްް

 ެނެއެވް.ަޢަމުލްުކެރވޭް

ް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ ްްމާމާ 3.7.4 

ނންްްް))ހހ((ްްްް ރުރު ކުކު އއިިްްމމިިންން މާމާ ލުލު ހާހާ ްްބަބަ ށްށް ކަކަ އއިިތަތަ ްްބަބަ

 ިމދިަޔްައަހެރޭކްެއްއަފަދއިްންާމލީްަލއިބިލިޓަީތްއްަބާހެލވަިފއަިވނީްެއޯމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްިމްނުކެރޭވޮގުތެގްަމްއަޗެށެވ.ްް

ް

ްަފއި • ްެގްއުލާމއި ްައުގަގއި ްަހަމ ްެތެރއްިނ ްަވސަީލްތަތުކެގ ްޭބްނުކްންޫދޮކްށަފއާިވްާމލީ ްެއޮމަޓއިްޒްޑްަޚަރުދަގއި: ްަވސަީލްތަތްއްްާމލީްަލއިބިލިޓަީތްއ ްހެިމނަިފއިުނާވ ްެތެރއިްނ ާދެގ

ްް ަދްއަކްނެޖޭހ ެއެހނިެހްން 'ަދަރްނާޏއިް 'ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖޭހ'ްައދިް ެއްއަބްސުވުމެގްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީް މޮިގަތްށްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީް ޮގުތަގެއެވ.ް ެގް ަފއިާސ'ް

ްް ޒިްނާމެއްއ ެއް ުނަވަތް ުވްން ަކަމްށް ދުިންން ެއަފާރަތަކްށް ެއެސެޓްއް ާމލީް ުނަވަތް ަފއިާސް ޒިްނާމައކީް ައާދުކަރްނެޖޭހް ޭބްނުކްން ަވކްިްަސަބުބްން ައާދުކުރަމްށަޓަކއިް

ކިްިމްނަވެރްއެގްޭބްނުކެގްާއްނުމްހްިއާސ،ްެއޮމަޓއިްޒްޑްަޚަރުދްއީ.ައއި.ާއްރ.ްުއޫސުލްޭބުންނޮކްށެގްނ،ްައާކްަބަދުލުކުރްންްިމްނަވެރްއެގްަފއިާސްުނަވަތްާމލީްެއެސެޓްއްވަް

 ަކަމްށާވަނަމެއެވ.ް

 

ްޑްޯކްސްޓްަގެއެވ.ްެއޮމަޓއިްޒްޑްޯކްސްޓްްެއްނެމްުފަރަތަމްހާިސުބުކެރުވަމްށަފުހ،ްމަިފަދްާމލީްަލއިބިލިޓަީތްއްައްނާނނީްއީ.ައއި.ާއްރ.ްުއޫސުލްޭބުންނޮކްށެގްންެއޮމަޓއިޒްް

ްއްަބެއެވ.ްއީ.ައއި.ާއްރ.ްެއޮމަޓއިޭޒަޝްންްހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީްޑްިސަކުއްންޓްުނަވަތްޫދުކުރާމއިްަޚަރާދއިްުގޭޅްްޕރިމަިއްމްެގްަމްއަޗެށެވ.ްމިއީްއީ.ައއި.ާއްރ.ްެގްަމއަިގނުޑްއެް

ް'އްިނަޓެރސްް ްުގޅެިގްންުނަވަތްއީ.ައއި.ާއްރ.ްްާވނީްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނެގްަދުށްނ ްޑީރޮިކްގަނއިްޒްުވާމއި ަޓްށްހިނގިްަޚަރުދ'ްެގްޮގުތަގއިްހިެމނަިފެއެވ.ްަލއިބިލިޓީްެއްއ

 ެއޮމަޓއިޭޒަޝްންެގްެތެރއިްންާވްަފއިާދްައދިްެގްއުލްންާވނީްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްހެިމނަިފެއެވ.ް

ް

 ަގއިްހިެމނަިފެއެވ.29ްްްައދ28ްްި،  27، 26ލީްަލއިބިލިޓީްެގްަތްފސްީލްަވނީްޯންޓްެއޮމަޓއިްޒްޑްޯކްސްޓްަގއިްުހރިްޭބްނުކެގްމާް

 

ަބަދުލުކުރުމގެްްްުނެބެލވޭްްްޑެީރޮކްގނަިޝްނައށްްްްެތެރއިންްްްެއެސްޓަތުކގެްްްާމލީ • ްްްޓާރްންސަފްރްްަބަލއަިގެނޭވނީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްާމލީްްުއެފދަިފއިވާްްްަސަބުބންްްްެއެސްޓަތްއް

 ައދިް.ްަބަލއަިގެނެއވެްްޭބްނުކންްްަޚަރުދަތއްްްހިނގާްްްުގޅެިގންްްަލއިބިލިޓާީއއިްާމލީްުމްއަދުތަތުކަގއިްުހރިްުކރަިއށްް.ްަމްއަޗެށވެްްައަދުދގެްްލިބަިފއިވާްްަސަބުބންްްުކުރުމގެް

 ް

 ް(ަބްއަލވ3.8ްްާްޯނޓްް)ްެއްއަބްސުވްނަތއްްްޯލންްްެއްއަބްސުވާމއިްެގެރްނޓީްާމލީ •

ނންްްް))ށށ((ްްްް ރުރު ނނިިކުކު   އުއު

ް)ާމލްީް ްެއަލއިބިލިޓެީއްއްނިމެިގްނދަިއއީަމެއެވ. ްުއނުިކަރނީ ްައާދުކުރުމންްަލއިބިލިޓަީތްއ ްޒިްނާމ ްަކނަޑެއޅަިފއާިވ ްަހަމުވުމްނެނެވ.ް(ްް،ެއްއަބްސުވުމަގއި ްުމްއަދުތ ްެކްނަސްލުވުމްންުނަވަތ ްުނަވަތ

ް

ްް ުނަވަތްުކރްިންުވޫޖުދަގއިްޮއްތްްްް،ޮބެޑތިްަތާފުތަތެކްއާވްަޝުރުތަތަކާކެއކުްްް،ުވޫޖުދަގއިްޮއްތްާމލީްަލއިބިލިޓެީއއްްޭބްނާކއިްަދަރނެީގްަވސަީލްތަތްއްޫދޮކްށަފއާިވްަފާރާތއިްެދެމުދްުކރްިނ

ެލެވެއެވ.ްައުއްަޝުރުތްްެއަކަމކީްައްސުލްަލއިބިލިޓަީއްށްނިުމެމްއެގެންސްާއްަލއިބިލިޓެީއްއްަބަލއަިގުތްންަކުމަގއިްބެްްް،ަލއިބިލިޓެީއްއެގްަޝުރުތަތަކްށްޮބެޑތިްަބަދުލަތެކްއްެގަނުއުމންް

ލިބަިފއާިވްފެީގްެތެރއްިންްްް،މްިނަވަރްށެގެނސްްްްަތުކެގްަދުށްންުކރިަމުގަގއިްލޭިބެނަކަމްށްައްނާދާޒުކެރވަިފއާިވްަފއިާސްޑްިސަކުއްންޓްުކުރަމްށަފުހްެއަފއިާސެގްައުގްިމާހުރްުހްނާނނެް

ާމލީްަލއިބިލިޓީއިްންާބކީްލެިބްނުހރިްަފއާިސްްްް،އިްންޓަރްސްޓްޭރުޓްންޑިްސަކުއްންޓްުކުރަމްށަފުހަގއިްައްނަންައަދދުްަދްއާކަފއާިވްފީްުއނުިކުރަމްށަފުހަގއިްައދިްޮއރިޖިަންލްއެިފްކޓްިވްް

ްް ަތާފުތ ައަދުދެގް ައްނަން މްިނަވަރްށެގެންސެގްން ުހްނާނެން ިމާހުރް ައުގް ެއަފއިާސެގް ުކުރަމްށަފުހް ބޮްްް%10ޑިްސަކުއްންޓް ަޝުރުތަތަކްށް ެވްއެޖަނަމް އުިތުރް ުވެރް ުޑްްައްށް

ެއަވސަީލެތްއްަބަދުލުކެރޭވްާއްމްިނަގނުޑަތްއްްްްއިްންޓަރްސްޓްޭރުޓެގްާބަވަތްށްައއިްަބަދުލ،ްް،ަވސަީލެތްއްނިްސަބްތާވްަފއިސާްްް،ަބަދެލްއައއިްސަފއާިވަކަމްށްެބެލެވެއެވ.ްމެީގްއިުތުރންް

ްް ްްައދިްެއްއަބްސުވުމެގްަޝުރުތަތަކްށްެގެނޭވްަބަދުލަތްއްަފަދްުކައލޭިޓޓްިވްަސަބުބްަތަކްށ ަދަރނެީގްަވސަީލެތްއްަބަދުލުކުރަމްށަފުހްުނަވަތްަޝުރުތަތަކްށްްެވްސްެބެލވަިފއާިވެނެއެވ.

މެިގްނދުިއުމްންލުިބުންަފއިާދްުނަވަތްެގްއުލުމެގްަބަދެލްއްެގެނުއަމްށަފުހަގއިްެއްަވސަީލަތަކްށްނިުމްނައއަީކަމްށްެބެލޭވަނަމްެއާއްުގޅެިގްންހިނާގްަޚަރުދްައދިްފަީތްއްަކނަޑެއޭޅނީްނި

ުނެބެލޭވަނަމްހިނާގްަޚަރުދްައދިްފަީތްއްަލއިބިލިޓެީގްަހަމައުގްންުއނުިކުރަމްށަފުހަގއިްަބަދުލެގެނުވުންްމަިފަދްަބަދެލްއްެގަނުއަމްށަފުހްެއްަލއިބިލިޓެީއްއްނިމެިގްނދަިއަކަމްށްޮގުތަގެއެވ.ް

 ަލއިބިލިޓެީގްާބކީްުމްއަދަތްށްެއޯމަޓއިްޒުކެރވެިގްނާދެނެއެވ.
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ުބާރަގްނަންެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންުހަށެހޭޅްައދިްެސުކރިޓެީއްއްެލްންޑޮކްށްައދިްޮބޯރުކެރޭވްުމާޢަމާލްތްްނޭބުންނުކާރްައުލްންއަްްުމޮކށްްންްޮބްންޑ(ްއާްަރުހުނެގްޮގުތަގއިް)ހްިއާސްައދިް

ުހރިާހްހިާރްސްައާކއިްަފއިާދެއްއްޭބްންކެގްައްތަމތަީގއިްާވތެީވްޑީރޮިކްގަނއްިޒްްުޑްްނުބާރަގުތަމްށްުކރިްންަކަޑެއޅަިފއާިވްައުގެގްަސަބުބްންަމއިގަްްނަތްއްޑީރޮިކްގަނއިްޒްެއްއުނުކެރެވެއެވ.ްެއއީްއަް

ަސޯބޑޭިނަޓްޑްެރސިުޑައްލްއްިންޓެރްސްެއްއްޮއްނަނަނަމްެވްސްިމްުއޫސުލްންްްންްޭބްނކުްް،ުކުރުމެގްަޝުރުތްުފރަިހަމްުނާވތެީވެއެވ.ްަބެއްއްަކަހަލްެސކުިއރަިޓއިޭޒަޝްންުމާޢަމާލްތަތަކށްް

 ެނެއެވް.ަޢަމުލްުކެރވޭް

ް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ ްްމާމާ 3.7.4 

ނންްްް))ހހ((ްްްް ރުރު ކުކު އއިިްްމމިިންން މާމާ ލުލު ހާހާ ްްބަބަ ށްށް ކަކަ އއިިތަތަ ްްބަބަ

 ިމދިަޔްައަހެރޭކްެއްއަފަދއިްންާމލީްަލއިބިލިޓަީތްއްަބާހެލވަިފއަިވނީްެއޯމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްިމްނުކެރޭވޮގުތެގްަމްއަޗެށެވ.ްް

ް

ްަފއި • ްެގްއުލާމއި ްައުގަގއި ްެތެރއްިންަހަމ ްަވސަީލްތަތުކެގ ްޭބްނުކްންޫދޮކްށަފއާިވްާމލީ ްެއޮމަޓއިްޒްޑްަޚަރުދަގއި: ްަވސަީލްތަތްއްްާމލީްަލއިބިލިޓަީތްއ ްހެިމނަިފއިުނާވ ްެތެރއިްނ ާދެގ

ްް ަދްއަކްނެޖޭހ ެއެހނިެހްން 'ަދަރްނާޏއިް 'ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖޭހ'ްައދިް ެއްއަބްސުވުމެގްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީް މޮިގަތްށްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީް ޮގުތަގެއެވ.ް ެގް ަފއިާސ'ް

ްް ޒިްނާމެއްއ ެއް ުނަވަތް ުވްން ަކަމްށް ދުިންން ެއަފާރަތަކްށް ެއެސެޓްއް ާމލީް ުނަވަތް ަފއިާސް ޒިްނާމައކީް ައާދުކަރްނެޖޭހް ޭބްނުކްން ަވކްިްަސަބުބްން ައާދުކުރަމްށަޓަކއިް

ކިްިމްނަވެރްއެގްޭބްނުކެގްާއްނުމްހްިއާސ،ްެއޮމަޓއިްޒްޑްަޚަރުދްއީ.ައއި.ާއްރ.ްުއޫސުލްޭބުންނޮކްށެގްނ،ްައާކްަބަދުލުކުރްންްިމްނަވެރްއެގްަފއިާސްުނަވަތްާމލީްެއެސެޓްއްވަް

 ަކަމްށާވަނަމެއެވ.ް

 

ްޑްޯކްސްޓްަގެއެވ.ްެއޮމަޓއިްޒްޑްޯކްސްޓްްެއްނެމްުފަރަތަމްހާިސުބުކެރުވަމްށަފުހ،ްމަިފަދްާމލީްަލއިބިލިޓަީތްއްައްނާނނީްއީ.ައއި.ާއްރ.ްުއޫސުލްޭބުންނޮކްށެގްންެއޮމަޓއިޒްް

ްއްަބެއެވ.ްއީ.ައއި.ާއްރ.ްެއޮމަޓއިޭޒަޝްންްހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީްޑްިސަކުއްންޓްުނަވަތްޫދުކުރާމއިްަޚަރާދއިްުގޭޅްްޕރިމަިއްމްެގްަމްއަޗެށެވ.ްމިއީްއީ.ައއި.ާއްރ.ްެގްަމއަިގނުޑްއެް

ް'އްިނަޓެރސްް ްުގޅެިގްންުނަވަތްއީ.ައއި.ާއްރ.ްްާވނީްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނެގްަދުށްނ ްޑީރޮިކްގަނއިްޒްުވާމއި ަޓްށްހިނގިްަޚަރުދ'ްެގްޮގުތަގއިްހިެމނަިފެއެވ.ްަލއިބިލިޓީްެއްއ

 ެއޮމަޓއިޭޒަޝްންެގްެތެރއިްންާވްަފއިާދްައދިްެގްއުލްންާވނީްުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްހެިމނަިފެއެވ.ް

ް

 ަގއިްހިެމނަިފެއެވ.29ްްްައދ28ްްި،  27، 26ލީްަލއިބިލިޓީްެގްަތްފސްީލްަވނީްޯންޓްެއޮމަޓއިްޒްޑްޯކްސްޓްަގއިްުހރިްޭބްނުކެގްމާް

 

ަބަދުލުކުރުމގެްްްުނެބެލވޭްްްޑެީރޮކްގނަިޝްނައށްްްްެތެރއިންްްްެއެސްޓަތުކގެްްްާމލީ • ްްްޓާރްންސަފްރްްަބަލއަިގެނޭވނީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްާމލީްްުއެފދަިފއިވާްްްަސަބުބންްްްެއެސްޓަތްއް

 ައދިް.ްަބަލއަިގެނެއވެްްޭބްނުކންްްަޚަރުދަތއްްްހިނގާްްްުގޅެިގންްްަލއިބިލިޓާީއއިްާމލީްުމްއަދުތަތުކަގއިްުހރިްުކރަިއށްް.ްަމްއަޗެށވެްްައަދުދގެްްލިބަިފއިވާްްަސަބުބންްްުކުރުމގެް

 ް

 ް(ަބްއަލވ3.8ްްާްޯނޓްް)ްެއްއަބްސުވްނަތއްްްޯލންްްެއްއަބްސުވާމއިްެގެރްނޓީްާމލީ •

ނންްްް))ށށ((ްްްް ރުރު ނނިިކުކު   އުއު

ް)ާމލްީް ްެއަލއިބިލިޓެީއްއްނިމެިގްނދަިއއީަމެއެވ. ްުއނުިކަރނީ ްައާދުކުރުމންްަލއިބިލިޓަީތްއ ްޒިްނާމ ްަކނަޑެއޅަިފއާިވ ްަހަމުވުމްނެނެވ.ް(ްް،ެއްއަބްސުވުމަގއި ްުމްއަދުތ ްެކްނަސްލުވުމްންުނަވަތ ްުނަވަތ

ް

ްް ުނަވަތްުކރްިންުވޫޖުދަގއިްޮއްތްްްް،ޮބެޑތިްަތާފުތަތެކްއާވްަޝުރުތަތަކާކެއކުްްް،ުވޫޖުދަގއިްޮއްތްާމލީްަލއިބިލިޓެީއއްްޭބްނާކއިްަދަރނެީގްަވސަީލްތަތްއްޫދޮކްށަފއާިވްަފާރާތއިްެދެމުދްުކރްިނ

ެލެވެއެވ.ްައުއްަޝުރުތްްެއަކަމކީްައްސުލްަލއިބިލިޓަީއްށްނިުމެމްއެގެންސްާއްަލއިބިލިޓެީއްއްަބަލއަިގުތްންަކުމަގއިްބެްްް،ަލއިބިލިޓެީއްއެގްަޝުރުތަތަކްށްޮބެޑތިްަބަދުލަތެކްއްެގަނުއުމންް

ލިބަިފއާިވްފެީގްެތެރއްިންްްް،މްިނަވަރްށެގެނސްްްްަތުކެގްަދުށްންުކރިަމުގަގއިްލޭިބެނަކަމްށްައްނާދާޒުކެރވަިފއާިވްަފއިާސްޑްިސަކުއްންޓްުކުރަމްށަފުހްެއަފއިާސެގްައުގްިމާހުރްުހްނާނނެް

ާމލީްަލއިބިލިޓީއިްންާބކީްލެިބްނުހރިްަފއާިސްްްް،އިްންޓަރްސްޓްޭރުޓްންޑިްސަކުއްންޓްުކުރަމްށަފުހަގއިްައްނަންައަދދުްަދްއާކަފއާިވްފީްުއނުިކުރަމްށަފުހަގއިްައދިްޮއރިޖިަންލްއެިފްކޓްިވްް

ްް ަތާފުތ ައަދުދެގް ައްނަން މްިނަވަރްށެގެންސެގްން ުހްނާނެން ިމާހުރް ައުގް ެއަފއިާސެގް ުކުރަމްށަފުހް ބޮްްް%10ޑިްސަކުއްންޓް ަޝުރުތަތަކްށް ެވްއެޖަނަމް އުިތުރް ުވެރް ުޑްްައްށް

ެއަވސަީލެތްއްަބަދުލުކެރޭވްާއްމްިނަގނުޑަތްއްްްްއިްންޓަރްސްޓްޭރުޓެގްާބަވަތްށްައއިްަބަދުލ،ްް،ަވސަީލެތްއްނިްސަބްތާވްަފއިސާްްް،ަބަދެލްއައއިްސަފއާިވަކަމްށްެބެލެވެއެވ.ްމެީގްއިުތުރންް

ްް ްްައދިްެއްއަބްސުވުމެގްަޝުރުތަތަކްށްެގެނޭވްަބަދުލަތްއްަފަދްުކައލޭިޓޓްިވްަސަބުބްަތަކްށ ަދަރނެީގްަވސަީލެތްއްަބަދުލުކުރަމްށަފުހްުނަވަތްަޝުރުތަތަކްށްްެވްސްެބެލވަިފއާިވެނެއެވ.

މެިގްނދުިއުމްންލުިބުންަފއިާދްުނަވަތްެގްއުލުމެގްަބަދެލްއްެގެނުއަމްށަފުހަގއިްެއްަވސަީލަތަކްށްނިުމްނައއަީކަމްށްެބެލޭވަނަމްެއާއްުގޅެިގްންހިނާގްަޚަރުދްައދިްފަީތްއްަކނަޑެއޭޅނީްނި

ުނެބެލޭވަނަމްހިނާގްަޚަރުދްައދިްފަީތްއްަލއިބިލިޓެީގްަހަމައުގްންުއނުިކުރަމްށަފުހަގއިްަބަދުލެގެނުވުންްމަިފަދްަބަދެލްއްެގަނުއަމްށަފުހްެއްަލއިބިލިޓެީއްއްނިމެިގްނދަިއަކަމްށްޮގުތަގެއެވ.ް

 ަލއިބިލިޓެީގްާބކީްުމްއަދަތްށްެއޯމަޓއިްޒުކެރވެިގްނާދެނެއެވ.
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ލލްްްީީް އއްްްްމާމާ ތަތަ ންން ވުވު ސްސް ބަބަ އްއް ްްއެއެ ންން ދދްިިްލޯލޯ ްްއައަ ންން ވުވު ސްސް ބަބަ އްއް ްްއެއެ ޓޓީީގެގެ ންން ރެރެ ްްގެގެ 3.8 

ްް، ުބުމެގްަސަބުބްންެގްއުލްންލޭިބްާހަލެތްއަގއިާމލީްެގެރްނޓެީގްެއްއަބްސުވަމކީްަނާގްަފާރަތްށްަދަރނެީގްަވސަީލުތެގްަޝުރުތަތާކއިްެއްއޮގްތާވްޮގުތެގްަމތިްންލެިބްނެޖޭހްަފއިާސްުނލިް

ޯއަވރްޑާރްފްޓްައދިްޭބްނކްިނގްަވސަީލްތަތްއްަރްއާކެތރޮިގުތަގއިްެބެހްއުޓަމްށްްްްް،ޯލނުް،  ޫދުކާރްަފާރުތްންަވކިްައަދެދްއެގްަފއިާސްަދްއާކޮގަތްށްެވޭވްެއްއަބްސުވެމެވ.ްަކްސަޓަމުރްނެގްަނުމަގއި

ްްށްޫދުކެރެވެނެވ.ްްްމަިފަދްާމލީްެގެރްނޓީ،ްޭބްންކްަތަކާށއިްާމލީްއާިދާރަތަކާށއިްެއެހްންަފާރްތަތކަް

ް

ް.ުކެރވަިފއާިވްޮގްތަތުކްންައަދުދްޮބުޑާވޭންޮގަތަކެށވެްާމލީްެގެރްނޓީްެއްއަބްސުވްނަތްއްެއްނެމްުފަރަތަމްިމްނުކެރޭވނީްަހަމައުގަގެއެވ.ްައދިްެއައްށަފުހަގއިްިމްނުކެރޭވނީްތިރަީގއިްާފަހަގް

ްައދިް؛ ަގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްޮގަތްށ(34.4.3ްެގްއުލުމެގްެއެލަވްންސްެގްައަދުދް)ޯންޓް •

  ަގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްުއޫސުލެގްަދުށްންަކނަޑައާޅަފއާިވްާއްމަދނެީގްައަދުދްުއނުިކުރަމްށަފހ15ްްުްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްއިންްްްޕރިމަިއމްްްްލުިބނުްްަބަލއަިގުތުމންްްުފަރަތމަް •

ްްަދށްްްްުވރެްްްޭރަޓށްްްްާމެކޓްް(.ްްޮގަތށްްްްހިާސުބުކެރވަިފއިވާްްްަގއ34.4.3ްްިްްޯނޓްް.ް)ައަދަދަކެށވެްްްެއއްްްްައަލަވްންސްާއއިްްެގްއުލުމގެްްްމްިނުކެރޭވނީްްެއްއަބްސުވްނަތއްްްްޯލުނގެްްްޫދުކރާްްްޭބްނުކންް

ްްެއްއަބްސުވެމއްްްްޯލންްްްެއްއެވސްްްްންިނޭމޮގަތށްްްްޫދޮކްށެގންްްްަވސަީލެތއްްްްާމލީްްެއެހންްްްުނަވތަްްްނިްނުމަމށްްްްަދްއަކއެިގންްްްައަދދުްްްާސފުްްްއިންްްްަފއިސާްްްަނުގދުްްްުނަވތަްްްޭރެޓްއަގއިްްއިްންޓަރްސޓްް

ްުދެލްއުނުކެރެއެވް.ްޭބްނުކންް

 

ްްަފއިސާްްޮގުތަގއިްޯލުނގެްްަދުށންްްެއްއަބްސުވުމގެްްަނަމެވސްް.ްޮގުތަގެއވެްްގެްްްޕޮރވަިޜންްްްުހަށެހޭޅނީްްައަލަވްނސްްްެގްއުލުމގެްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެްްެގެރްނޓީގެްްާމލީްެއްއަބްސުވްނަތާކއިްޯލންް

ްްެގްއުލންްްްލޭިބނެްްްއިންްްްަފއިސާްްްުހރިްްެއްއަބްސެވވަިފއިްްޫދުކަރންްްްައދިްްްަފއިސާްްްޫދުކެރވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްޯލުނގެްްް،ާވަނމަްްްަފއިސާްްްުހރިްްޫދުކަރންްްްޮގުތަގއިްްޯލުނގެްްްއުިތަރށްްްްައދިްްށްްޫދކޮް

ްްޫދުކެރވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްްޯލުނގެްްްހާިސުބުކެރވަިފއާިވނީްްެގްއުލންްްްެބެލވޭްްްލޭިބެނަކަމށްްްްއިންްްްަފއިސާްްްެއްއަބްސެވވަިފއިވާްްްޫދުކަރންްްްހާިސުބްުނުކެރެވޭވްާހަލުތަގއި،ްްޭބްނަކށްްްްަވކިންްްްަވކި

ްްޮގުތަގއިްްްގެްްްްޕޮރވަިޜންްްް،އުިތުރާވަބއިްްަހަމައަގްށުވެރންްްްުނގެްލޯްްްެތެރއިންްްްައަދުދގެްްްުޖްމލަްްްަލާފުކެރވޭްްްލޭިބެނަކަމށްްްްެގްއުލންް.ްްެއްއޮކެށވެްްްެގްއުލާމއިްްަލާފުކެރވޭްްްަކަމށްްްްލޭިބނެްްްއިންްްްަފއިސާް

ް.ުހަށެހޭޅެނެއވެް

ްް

  

ރރްުުް ގގްެެްްްްްބޭބޭ އއިިސާސާ އއިިްްްްްްފަފަ ކާކާ ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ގގްެެްްްްްމުމު ކުކު ތަތަ ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ކކީީްްްްްްއެއެ ްްބާބާ 3.9 

 .ޭރުޓަގެއވެްްެއްކްސޭޗްނޖްްްާތރީުޚގެްްހިނގިްްެއުމާޢަމާލެތއްްްެއަވނީްަބަދުލޮކްށަފއި(ްުރފިާޔައށްްްްދެިވހި)ްަފއިާސައށްްްަޢަމުލުކެރވޭްްުމާޢަމާލްތަތއްްްަފއިާސގެްްޭބރުް

ް

ެއްކްސޭޗްނޖްްްްެއުދަވުހގެްްްަވނީްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްެއެސްޓަތާކއިްްަފއިާސއްިނުހރިްްްޭބރުްްްނިުމނިއިރުްްްައަހރުް ްްްްޭރުޓންްްްިމްޑް ެއްވެރްޖ( ެގް ައުގް ވްިއާކް ަގެން ްްުރފާިޔައށްްްްދެިވހިް)ަފއިާސް

ްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްޮގުތަގއިްްގެް'ްްަދނީާއމްްްްެއެހނެިހންްްްހްިނުގުމގެް'ްްަވނީްްްަތާފތުްްްައްނނަްްްުގޅެިގންްްްަޙަރާކްތަތާކއިްްުނހިެމނޭްްްވިަޔާފރަީގއިްްަމއަިގނޑުްްްޭބްނުކގެްްް،ައދި.ްްަބަދުލުކެރވަިފެއވެް

 .ހިެމނަިފެއވެް

ް

ްްެއްކްސޭޗްނޖްްްްުދަވުހގެްްްހިނގިްްްުމާޢަމާލެތއްްްްއެްްްަބަދުލުކެރުވނީްްްދެިވހުިރފިާޔައށްްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްަގްތްައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއާިވްެއެސާޓއިްް، ަފއިާސއްިނުހރިްްޭބރުްްްޫންނޮގުތަގއިްްްަފއިސާް

ްޮގުތަގއިްްްަފއިސާް.ްްޭރުޓަގެއވެް ްަހަމައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއިވާްްްޭބރުްްްޫންނ ްުހރި ްްެއްކްސޭޗްނޖްްްްުދަވުހގެްްްަކނަޑެއޅިްްަހަމައގުްްްަބަދުލުކެރުވނީްްްދެިވހިުރފާިޔައށްްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްެއެސާޓއިްްަފއިާސއިްނ

 .ޭރުޓަގެއވެް

ް

ްްހިާސުބުކެރވޭްްްޭރެޓްއަގއިްްެއެހންްްްޫނންްްްޭރޓުްްްެއްކްސޭޗްނޖްްްްަކނަޑެއުޅނުްްްުކރިންްްްހިާސުބުކުރުމަގއިްްުމާޢަމާލްތަތާކއިްަފއިާސްއިްންުހރިްެއެސްޓްަތާކއިްަލއިބިލިޓަީތއްްްްޭބުރަފއިާސގެް

 .ަބާޔުނަގެއވެްާއްމަދނެީގްހިްނުގުމެގްެއެހނިެހްންްްހިެމނަިފއަިވނީްަތާފތުްްުމާޢަމާލްތަތުކގެް

ް

 

ސސްްްް ..އެއެ ރްރް ..އާއާ ފްފް އއިި..އެއެ ސސްްްްލލ16ްްްްްްީީ..ްްްްއައަ ްްސަސަ 3.10 

ްސެއްއޯތްުނަވަތްލްީސްެއްއްހިެމނަިފއޭިވޯތްްެއްއަބްސުވުމްއްެފޭށއިުރ،ްެއްެއްއަބްސުވުމެގްެތޭރަގއިްލްީސްެއްއޯތްުނަވަތްލްީސެއްއްހިެމޭނޯތްޭބްނުކްންަބަލެއެވ.ްެއްއަބްސުވަމކީްލީް

ުމްއަދަތކަް ްށްޮކްނސަިޑޭރަޝްންެއްއެގްަބަދުލަގއިްލޭިބަނަމެއެވ.ްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަވކްިްަކނަޑައަޅނީްެއްއަބްސުވުމެގްެތެރއިްންަވކިްެއެސެޓްއްޮކްންޓޯރްލުކުރުމެގްަހްއުގްަވކިް

ްް ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ. ޭބުންނުކަރނީް ޭބްނުކްން ެބުލަމްށަޓަކއި،ް ލިބެިގްނޭވޯތް ަހްއުގް ޮކްންޓޯރްލުކުރުމެގް ސާިޔަސުތ16ްްްްެއެސެޓްއް ިމް ޮގެތެވ.ް ާމަނޮކްށަފއާިވް ލްީސް ަދުށްން ެގް

ްަގއިްުނަވަތްޭއެގްަފުހްންެހދަިފއާިވްެއްއަބްސުވްނަތަކެށެވ.2019ްްެޖުނައރ1ްްީޭބުންނުކެރވަިފއާިވނީް

ް

 

ތތްްްް ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ބުބު ދދިިްްހހިިސާސާ ްްއައަ އްއް ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ްްހަހަ ގެގެ ްްލލީީސްސް ގެގެ ކުކު ންން ްްބޭބޭ 3.10.1 

ްްޭބްނުކްންް ުގަދްނަތްއްލްީސްޑްއިާމާރްތަތުކެގްޮގުތަގއިްުކްއަޔްށްަނާގަފއެިއެވ.ްމާިއއިްުގޭޅްުކލެީގްެއްއަބްސުވްނަތްއްާއްނުމޮކްށްްަވނީ ްްޮއފީްސަތާކއިް 7ްްަމްސްުނަވަތ12ްްްްެހދަިފއާިވނީ

ްނަިފއާިވެނެއެވ.ްްަގއިްހިމ3.10.5ްްެައަހުރެގްެތޭރެގްުމްއަދަތަކެށެވ.ްިމްުމްއަދުތްއުިތުރުކުރުމެގްޮއްޕަޝްންެގްަތްފސްީލްޯންޓް

ް

ުނުކާރންް ަވކިް ަބއަިތްއް ޫންން ލީްސް ައދިް ލީްސް ޭބްނުކްނާވނީް ލްީސަތުކަގއިް ެގް ެއްސޭޓްޓް ރަިއްލް ަހއިސްިއަޔުތްން ަފާރުތެގް ަނާގް ަބަދުލަގއްިްްްުކްއަޔްށް މެީގް ނިްނާމަފެއެވ.ް

 ހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީްެއްނެމްލީްސްެއްއެގްޮގުތަގެއެވ.ް
ް
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ްުހްނާނެނެއވެްލީްސެގްަޓރްމްސްެއްއަބްސެވވިފަް ްްަތުކަގއިް.ްލީްސްެއްއަބްސުވންްއާިވނީްަވކިްަވކިްލީްސަތުކެގްޮގުތަގެއެވ.ްައދިްމެީގްެތޭރަގއިްަތާފުތްަވްއަތުރެގްަޓރްމްސްައދިްޮކްނޑިަޝްންސ

ާވްެއްއެވްސްެއެސަޓކީްަދަރނެީގްްލްީސްައްށްަނާގަފއިްްންްަކެވަންނެޓްއްެނެތެވ.ްޭބްނކުްުކްއަޔްށްޫދޮކްށަފއާިވްަފާރުތްންެސކުިއރިޓީްެގްަކްނަތްއްޫންންއުިތުރްްލީްސުކެރވަިފއާިވްެއެސްޓްް

 ަރުހުނެގްޮގުތަގއިްެބެހްއޓަީފއާިވްަތެކްއެޗްއްޫނެނެވ.ްް
ް

 ްސްަބަލއަިގެނވަިފއާިވެނެއެވ.ްްެއާއއިްުގޭޅްަލއިބިލިޓީްެގްޮގުތަގއިްލީްްްައދިްޭބްނުކްންޭބުންނުކުރަމްށްލޭިބްާތރީުޚްންެފށެިގްންޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްޮއްތްެއެސެޓްއް
ް

ޓެީގްެތޭރަގއިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްުކލެީގްަފއިާސެގްްލީްސެގްަސަބުބްންުއެފޭދްެއެސްޓްައދިްަލއިބިލިޓީްެއްނެމްުފަރަތަމްހާިސުބުކެރެވނީްްޕެރެސްންޓްެވލުިއްައްށްބިާނޮކެށެވ.ްލީްސްަލއިބިލި

 ަކނަޑެއޅަިފއާވްައަދުދަތްއްހެިމޭނޮގަތްށ(.ްްްަސްބްސެޓްނސްްް-ާސުފްްޕެރެސްންޓްެވލުިއްހިެމޭނެނެއެވ)އިންް
ް

 ުމަގއިްހެިމޭނެނެއެވ.ްްލީްސެގްުމްއަދުތްއުިތުރުކެރޭވެނަކަމްށްަޔގްީނުކެރވަިފއާިވަނަމްުކލެީގްޮގުތަގއިްަދްއާކްަފއިާސްެވްސްަލއިބިލިޓެީގްައަދުދްހިާސުބުކރުް
ް

އިްުގޭޅްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްަގެއެވ.ްިމްޭރްޓްާފަހަގްުނުކެރޭވަނަމ،ްާއްނުމޮކްށްޭބްނުކެގްލީްސަތުކަގއިްާވޮގަތްށ،ްްުކލެީގްޮގުތަގއިްަދްއާކްަފއިާސްޑިްސަކުއްންޓްުކެރވަިފއާިވނީްލްީސއާް

ްަދަރނިްަނާގްަނަމްްެޓްއްޯހުދަމްށަޓަކއިްހިެމނޭްުކްއަޔްށްަނާގްަފާރުތްންައދިްެއަފަދްއްިގތިާސދީްާހަލެތްއަގއިްެއާއއިްެއްއަފަދްަޝުރާތއި،ްެސކުިއރިޓީްައދިްޮކްނޑަިޝްންސްެއަފަދްެއސެް

 ެއްަދަރނިްލޭިބެންަކަމްށްެބެލޭވްޭރްޓްޭބުންނުކެރޭވެނެއެވ.ްް
ް

ރްިސކަް ަދަރނެީގް ެގް ލީްސް ޭބްނުކެގް ޭރްޓް ަފާރަތްށްލޭިބް ތްިނަވަން ޭބުންނުކަރނީް ޭބްނުކްން ަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކއި،ް ޭރްޓް ަދަރނެީގް ާވްްއުިތުރާވް ަފުހް ެގަނުއަމްށް ަބަދުލް ަބާލް ްށް

 ެލެކެވ.ްމޮިގަތްށްަބަދުލްެގެނެވނީްަޝުރުތ،ްަގުއުމ،ްަފއިާސްައދިްެސކުިއރިޓީްައްށްެބުލަމްށަފުހެއެވ.އުިތުރަވުމްނާދްުއސޫް
ް

ްާބކްީް ްަލއިބިލިޓެީގ ްޮގުތަގެއެވ. ްަޚަރުދެގ ްާމލީ ްައަދާދއި ްްޕރްިނސަިޕްލ ްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ ްަފއިާސ ްުއެފްއުދަމްށަޓަކއިްްްޮއށްްުކލެީގ ްޭރެޓްއ ްއިްނަޓެރްސްޓ ްަވކި ްަކނަޑެއޅަިފއާިވ ްެތޭރަގއި ުމްއަދުތެގ

 ާމލީްަޚަރުދްާވނީްލީްސެގްުމްއަދުތަގއިްަފއިާދްުނަވަތްެގްއުލަމްށްާޗުޖުކެރވަިފެއެވ.ްް
ް

ްެތޭރަގއިްތިރަީގއާިވްަބއަިތްއްހިެމެނެއެވް:ޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއެސްޓްހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީްަޚަރުދްަގެއެވ.ްމެީގް

 ލީްސްަލއިބިލިޓެީގްޮގުތަގއިްުފަރަތަމްހާިސުބުކެރުވުންއުިރްުހރިްައަދދުް •
 ެދްއކަިފއާިވްަފއިސާްްްުކރިންްެފިށްާތރީުޚަގއިްުނަވަތްޭއެގް •
 ެއާއުގޭޅްސީާދްަޚަރުދަތްއ،ްައދިް •
 ރިްސޮޓޭރަޝްންަޚަރުދަތއްް •

ާދްްްޓަތްއްާއްނުމޮކްށްަބަލްށްެކނޑަިފއާިވނީްެއްެއެސްޓްެގްޭބުންނހޭިފްުއުމުރްުނަވަތްލްީސްެގްުމްއަދުތެގްެތެރއިްންުކުރްުމްއަދަތަކްށްސީޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއސެް

ެއްެއެސްޓެގްޭބުންންހޭިފްުއުމަރެށެވ.ްްޕޮރަޕޓީ،ްްްްނީްޮރނުގެގްުއޫސުލްނެނެވ.ްޭބްނުކްންުމްއަދުތްއުިތުރުކާރަކްންަޔގީްނާވަނަމ،ްޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއެސްޓްަބަލްށެކނޑަިފއިވާް

ްނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތްއްރެީވލުިއްްްޕާލްންޓްައދިްއުިކއިްޕަމްންޓްސްެގްެތޭރަގއިްހިެމނަިފއާިވްޭބްނުކެގްބިާމއިްއިާމާރްތަތުކެގްައުގްރެީވލުިއްުކެރޭވއިުރ،ްޭބްނުކްންޭބނުް

 .ްްުނުކާރްންޭބްނުކްންަވނީްނިްނާމަފެއވެް
ް

ާދްޮރނުގެގްުއޫސުލްންަޚަރެދްއެގްޮގުތަގއިްާއްމަދނެީގްްއުިކއިްޕަމްންޓްައދިްެވހަިކްލަތާކއިްުގޭޅްުކުރްުމްއަދުތެގްލީްސަތާކއިްުކަޑްައުގެގްލީްސަތާކއިްުގޅެިގްންަދްއާކަފއާިވްަފއިާސްާވނީްސީ

ްްެއަފަދްލްީސަތްއްެބެލވަިފއާިވނީްުކުރްުމްއަދުތެގްލީްސެގްޮގުތަގެއެވ.ްްަމްސްުނަވަތްެއައްށުވެރްުކުރަނމ12ްްްަަބާޔުނަގއިްހިެމނަިފެއެވ.ްުކލެީގްުމްއަދުތް

ް

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ގެގެ ގުގު ްްއައަ ޑަޑަ ދދިިްްކުކު ްްއައަ އްއް ތަތަ ްްލލީީސްސް ގެގެ ތުތު ދަދަ އްއް ްްމުމު ރުރު ްްކުކު 3.10.2 

ުކާރްންޭބްނުކްންާވނީްނިްނާމަފެއެވ.ްުކލެީގްްުކަޑްައުގެގްެއެސްޓަތާކއިްުކުރްުމްއަދުތެގްލްީސްާއއިްުގޅެިގްންޭބުންންުކުރުމެގްަހްއުގްޮއްތްެއެސްޓްައދިްލްީސްަލއިބިލިޓީްހާިސުބްނުް

ްްަމްސްުނަވަތްެއައްށުވެރްުކުރަނަމްެއަފަދްލީްސަތްއްެބެލވަިފއާިވނީްުކުރްުމްއަދުތގ12ްްްެުމްއަދުތްް ޫޔ.ެއްސ.ޑީ.5,000ްްްްްލީްސެގްޮގުތަގެއެވ.ްުކަޑްައުގެގްެއެސްޓެގްެތޭރަގއިްހިެމެނނީ

 ައްށްުވެރްަދްށްައުގެގްެއެސްޓަތެކެވް.
 
 
 
 
 
 
 
 
ް

ް
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ލލްްްީީް އއްްްްމާމާ ތަތަ ންން ވުވު ސްސް ބަބަ އްއް ްްއެއެ ންން ދދްިިްލޯލޯ ްްއައަ ންން ވުވު ސްސް ބަބަ އްއް ްްއެއެ ޓޓީީގެގެ ންން ރެރެ ްްގެގެ 3.8 

ްް، ުބުމެގްަސަބުބްންެގްއުލްންލޭިބްާހަލެތްއަގއިާމލީްެގެރްނޓެީގްެއްއަބްސުވަމކީްަނާގްަފާރަތްށްަދަރނެީގްަވސަީލުތެގްަޝުރުތަތާކއިްެއްއޮގްތާވްޮގުތެގްަމތިްންލެިބްނެޖޭހްަފއިާސްުނލިް

ޯއަވރްޑާރްފްޓްައދިްޭބްނކްިނގްަވސަީލްތަތްއްަރްއާކެތރޮިގުތަގއިްެބެހްއުޓަމްށްްްްް،ޯލނުް،  ޫދުކާރްަފާރުތްންަވކިްައަދެދްއެގްަފއިާސްަދްއާކޮގަތްށްެވޭވްެއްއަބްސުވެމެވ.ްަކްސަޓަމުރްނެގްަނުމަގއި

ްްށްޫދުކެރެވެނެވ.ްްްމަިފަދްާމލީްެގެރްނޓީ،ްޭބްންކްަތަކާށއިްާމލީްއާިދާރަތަކާށއިްެއެހްންަފާރްތަތކަް

ް

ް.ުކެރވަިފއާިވްޮގްތަތުކްންައަދުދްޮބުޑާވޭންޮގަތަކެށވެްާމލީްެގެރްނޓީްެއްއަބްސުވްނަތްއްެއްނެމްުފަރަތަމްިމްނުކެރޭވނީްަހަމައުގަގެއެވ.ްައދިްެއައްށަފުހަގއިްިމްނުކެރޭވނީްތިރަީގއިްާފަހަގް

ްައދިް؛ ަގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްޮގަތްށ(34.4.3ްެގްއުލުމެގްެއެލަވްންސްެގްައަދުދް)ޯންޓް •

  ަގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްުއޫސުލެގްަދުށްންަކނަޑައާޅަފއާިވްާއްމަދނެީގްައަދުދްުއނުިކުރަމްށަފހ15ްްުްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްއިންްްްޕރިމަިއމްްްްލުިބނުްްަބަލއަިގުތުމންްްުފަރަތމަް •

ްްަދށްްްްުވރެްްްޭރަޓށްްްްާމެކޓްް(.ްްޮގަތށްްްްހިާސުބުކެރވަިފއިވާްްްަގއ34.4.3ްްިްްޯނޓްް.ް)ައަދަދަކެށވެްްްެއއްްްްައަލަވްންސްާއއިްްެގްއުލުމގެްްްމްިނުކެރޭވނީްްެއްއަބްސުވްނަތއްްްްޯލުނގެްްްޫދުކރާްްްޭބްނުކންް

ްްެއްއަބްސުވެމއްްްްޯލންްްްެއްއެވސްްްްންިނޭމޮގަތށްްްްޫދޮކްށެގންްްްަވސަީލެތއްްްްާމލީްްެއެހންްްްުނަވތަްްްނިްނުމަމށްްްްަދްއަކއެިގންްްްައަދދުްްްާސފުްްްއިންްްްަފއިސާްްްަނުގދުްްްުނަވތަްްްޭރެޓްއަގއިްްއިްންޓަރްސޓްް

ްުދެލްއުނުކެރެއެވް.ްޭބްނުކންް

 

ްްަފއިސާްްޮގުތަގއިްޯލުނގެްްަދުށންްްެއްއަބްސުވުމގެްްަނަމެވސްް.ްޮގުތަގެއވެްްގެްްްޕޮރވަިޜންްްްުހަށެހޭޅނީްްައަލަވްނސްްްެގްއުލުމގެްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެްްެގެރްނޓީގެްްާމލީްެއްއަބްސުވްނަތާކއިްޯލންް

ްްެގްއުލންްްްލޭިބނެްްްއިންްްްަފއިސާްްްުހރިްްެއްއަބްސެވވަިފއިްްޫދުކަރންްްްައދިްްްަފއިސާްްްޫދުކެރވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްޯލުނގެްްް،ާވަނމަްްްަފއިސާްްްުހރިްްޫދުކަރންްްްޮގުތަގއިްްޯލުނގެްްްއުިތަރށްްްްައދިްްށްްޫދކޮް

ްްޫދުކެރވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްްޯލުނގެްްްހާިސުބުކެރވަިފއާިވނީްްެގްއުލންްްްެބެލވޭްްްލޭިބެނަކަމށްްްްއިންްްްަފއިސާްްްެއްއަބްސެވވަިފއިވާްްްޫދުކަރންްްްހާިސުބްުނުކެރެވޭވްާހަލުތަގއި،ްްޭބްނަކށްްްްަވކިންްްްަވކި

ްްޮގުތަގއިްްްގެްްްްޕޮރވަިޜންްްް،އުިތުރާވަބއިްްަހަމައަގްށުވެރންްްްުނގެްލޯްްްެތެރއިންްްްައަދުދގެްްްުޖްމލަްްްަލާފުކެރވޭްްްލޭިބެނަކަމށްްްްެގްއުލންް.ްްެއްއޮކެށވެްްްެގްއުލާމއިްްަލާފުކެރވޭްްްަކަމށްްްްލޭިބނެްްްއިންްްްަފއިސާް

ް.ުހަށެހޭޅެނެއވެް

ްް

  

ރރްުުް ގގްެެްްްްްބޭބޭ އއިިސާސާ އއިިްްްްްްފަފަ ކާކާ ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ގގްެެްްްްްމުމު ކުކު ތަތަ ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ކކީީްްްްްްއެއެ ްްބާބާ 3.9 

 .ޭރުޓަގެއވެްްެއްކްސޭޗްނޖްްްާތރީުޚގެްްހިނގިްްެއުމާޢަމާލެތއްްްެއަވނީްަބަދުލޮކްށަފއި(ްުރފިާޔައށްްްްދެިވހި)ްަފއިާސައށްްްަޢަމުލުކެރވޭްްުމާޢަމާލްތަތއްްްަފއިާސގެްްޭބރުް

ް

ެއްކްސޭޗްނޖްްްްެއުދަވުހގެްްްަވނީްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްެއެސްޓަތާކއިްްަފއިާސއްިނުހރިްްްޭބރުްްްނިުމނިއިރުްްްައަހރުް ްްްްޭރުޓންްްްިމްޑް ެއްވެރްޖ( ެގް ައުގް ވްިއާކް ަގެން ްްުރފާިޔައށްްްްދެިވހިް)ަފއިާސް

ްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްޮގުތަގއިްްގެް'ްްަދނީާއމްްްްެއެހނެިހންްްްހްިނުގުމގެް'ްްަވނީްްްަތާފތުްްްައްނނަްްްުގޅެިގންްްްަޙަރާކްތަތާކއިްްުނހިެމނޭްްްވިަޔާފރަީގއިްްަމއަިގނޑުްްްޭބްނުކގެްްް،ައދި.ްްަބަދުލުކެރވަިފެއވެް

 .ހިެމނަިފެއވެް

ް

ްްެއްކްސޭޗްނޖްްްްުދަވުހގެްްްހިނގިްްްުމާޢަމާލެތއްްްްއެްްްަބަދުލުކެރުވނީްްްދެިވހުިރފިާޔައށްްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްަގްތްައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއާިވްެއެސާޓއިްް، ަފއިާސއްިނުހރިްްޭބރުްްްޫންނޮގުތަގއިްްްަފއިސާް

ްޮގުތަގއިްްްަފއިސާް.ްްޭރުޓަގެއވެް ްުހރިްަހަމައުގަގއިްިމްނުކެރވަިފއިވާްްްޭބރުްްްޫންނ ްްެއްކްސޭޗްނޖްްްްުދަވުހގެްްްަކނަޑެއޅިްްަހަމައގުްްްަބަދުލުކެރުވނީްްްދެިވހިުރފާިޔައށްްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްެއެސާޓއިްްަފއިާސއިްނ

 .ޭރުޓަގެއވެް

ް

ްްހިާސުބުކެރވޭްްްޭރެޓްއަގއިްްެއެހންްްްޫނންްްްޭރޓުްްްެއްކްސޭޗްނޖްްްްަކނަޑެއުޅނުްްްުކރިންްްްހިާސުބުކުރުމަގއިްްުމާޢަމާލްތަތާކއިްަފއިާސްއިްންުހރިްެއެސްޓްަތާކއިްަލއިބިލިޓަީތއްްްްޭބުރަފއިާސގެް

 .ަބާޔުނަގެއވެްާއްމަދނެީގްހިްނުގުމެގްެއެހނިެހްންްްހިެމނަިފއަިވނީްަތާފތުްްުމާޢަމާލްތަތުކގެް

ް

 

ސސްްްް ..އެއެ ރްރް ..އާއާ ފްފް އއިި..އެއެ ސސްްްްލލ16ްްްްްްީީ..ްްްްއައަ ްްސަސަ 3.10 

ްސެއްއޯތްުނަވަތްލްީސްެއްއްހިެމނަިފއޭިވޯތްްެއްއަބްސުވުމްއްެފޭށއިުރ،ްެއްެއްއަބްސުވުމެގްެތޭރަގއިްލްީސްެއްއޯތްުނަވަތްލްީސެއްއްހިެމޭނޯތްޭބްނުކްންަބަލެއެވ.ްެއްއަބްސުވަމކީްލީް

ުމްއަދަތކަް ްށްޮކްނސަިޑޭރަޝްންެއްއެގްަބަދުލަގއިްލޭިބަނަމެއެވ.ްެއްއަބްސުވެމްއެގްަދުށްންަވކްިްަކނަޑައަޅނީްެއްއަބްސުވުމެގްެތެރއިްންަވކިްެއެސެޓްއްޮކްންޓޯރްލުކުރުމެގްަހްއުގްަވކިް

ްް ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ. ޭބުންނުކަރނީް ޭބްނުކްން ެބުލަމްށަޓަކއި،ް ލިބެިގްނޭވޯތް ަހްއުގް ޮކްންޓޯރްލުކުރުމެގް ސާިޔަސުތ16ްްްްެއެސެޓްއް ިމް ޮގެތެވ.ް ާމަނޮކްށަފއާިވް ލްީސް ަދުށްން ެގް

ްަގއިްުނަވަތްޭއެގްަފުހްންެހދަިފއާިވްެއްއަބްސުވްނަތަކެށެވ.2019ްްެޖުނައރ1ްްީޭބުންނުކެރވަިފއާިވނީް

ް

 

ތތްްްް ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ބުބު ދދިިްްހހިިސާސާ ްްއައަ އްއް ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ްްހަހަ ގެގެ ްްލލީީސްސް ގެގެ ކުކު ންން ްްބޭބޭ 3.10.1 

ްްޭބްނުކްންް ުގަދްނަތްއްލްީސްޑްއިާމާރްތަތުކެގްޮގުތަގއިްުކްއަޔްށްަނާގަފއެިއެވ.ްމާިއއިްުގޭޅްުކލެީގްެއްއަބްސުވްނަތްއްާއްނުމޮކްށްްަވނީ ްްޮއފީްސަތާކއިް 7ްްަމްސްުނަވަތ12ްްްްެހދަިފއާިވނީ

ްނަިފއާިވެނެއެވ.ްްަގއިްހިމ3.10.5ްްެައަހުރެގްެތޭރެގްުމްއަދަތަކެށެވ.ްިމްުމްއަދުތްއުިތުރުކުރުމެގްޮއްޕަޝްންެގްަތްފސްީލްޯންޓް

ް

ުނުކާރންް ަވކިް ަބއަިތްއް ޫންން ލީްސް ައދިް ލީްސް ޭބްނުކްނާވނީް ލްީސަތުކަގއިް ެގް ެއްސޭޓްޓް ރަިއްލް ަހއިސްިއަޔުތްން ަފާރުތެގް ަނާގް ަބަދުލަގއްިްްްުކްއަޔްށް މެީގް ނިްނާމަފެއެވ.ް

 ހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީްެއްނެމްލީްސްެއްއެގްޮގުތަގެއެވ.ް
ް
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ްްަތުކަގއިް.ްލީްސްެއްއަބްސުވންްއާިވނީްަވކިްަވކިްލީްސަތުކެގްޮގުތަގެއެވ.ްައދިްމެީގްެތޭރަގއިްަތާފުތްަވްއަތުރެގްަޓރްމްސްައދިްޮކްނޑިަޝްންސްުހްނާނެނެއވެްލީްސެގްަޓރްމްސްެއްއަބްސެވވިފަް

ާވްެއްއެވްސްެއެސަޓކީްަދަރނެީގްްލްީސްައްށްަނާގަފއިްްންްަކެވަންނެޓްއްެނެތެވ.ްޭބްނކުްުކްއަޔްށްޫދޮކްށަފއާިވްަފާރުތްންެސކުިއރިޓީްެގްަކްނަތްއްޫންންއުިތުރްްލީްސުކެރވަިފއާިވްެއެސްޓްް

 ަރުހުނެގްޮގުތަގއިްެބެހްއޓަީފއާިވްަތެކްއެޗްއްޫނެނެވ.ްް
ް

 ްސްަބަލއަިގެނވަިފއާިވެނެއެވ.ްްެއާއއިްުގޭޅްަލއިބިލިޓީްެގްޮގުތަގއިްލީްްްައދިްޭބްނުކްންޭބުންނުކުރަމްށްލޭިބްާތރީުޚްންެފށެިގްންޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްޮއްތްެއެސެޓްއް
ް

ޓެީގްެތޭރަގއިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްުކލެީގްަފއިާސެގްްލީްސެގްަސަބުބްންުއެފޭދްެއެސްޓްައދިްަލއިބިލިޓީްެއްނެމްުފަރަތަމްހާިސުބުކެރެވނީްްޕެރެސްންޓްެވލުިއްައްށްބިާނޮކެށެވ.ްލީްސްަލއިބިލި

 ަކނަޑެއޅަިފއާވްައަދުދަތްއްހެިމޭނޮގަތްށ(.ްްްަސްބްސެޓްނސްްް-ާސުފްްޕެރެސްންޓްެވލުިއްހިެމޭނެނެއެވ)އިންް
ް

 ުމަގއިްހެިމޭނެނެއެވ.ްްލީްސެގްުމްއަދުތްއުިތުރުކެރޭވެނަކަމްށްަޔގްީނުކެރވަިފއާިވަނަމްުކލެީގްޮގުތަގއިްަދްއާކްަފއިާސްެވްސްަލއިބިލިޓެީގްައަދުދްހިާސުބުކރުް
ް

އިްުގޭޅްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްަގެއެވ.ްިމްޭރްޓްާފަހަގްުނުކެރޭވަނަމ،ްާއްނުމޮކްށްޭބްނުކެގްލީްސަތުކަގއިްާވޮގަތްށ،ްްުކލެީގްޮގުތަގއިްަދްއާކްަފއިާސްޑިްސަކުއްންޓްުކެރވަިފއާިވނީްލްީސއާް

ްަދަރނިްަނާގްަނަމްްެޓްއްޯހުދަމްށަޓަކއިްހިެމނޭްުކްއަޔްށްަނާގްަފާރުތްންައދިްެއަފަދްއްިގތިާސދީްާހަލެތްއަގއިްެއާއއިްެއްއަފަދްަޝުރާތއި،ްެސކުިއރިޓީްައދިްޮކްނޑަިޝްންސްެއަފަދްެއސެް

 ެއްަދަރނިްލޭިބެންަކަމްށްެބެލޭވްޭރްޓްޭބުންނުކެރޭވެނެއެވ.ްް
ް

ރްިސކަް ަދަރނެީގް ެގް ލީްސް ޭބްނުކެގް ޭރްޓް ަފާރަތްށްލޭިބް ތްިނަވަން ޭބުންނުކަރނީް ޭބްނުކްން ަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކއި،ް ޭރްޓް ަދަރނެީގް ާވްްއުިތުރާވް ަފުހް ެގަނުއަމްށް ަބަދުލް ަބާލް ްށް

 ެލެކެވ.ްމޮިގަތްށްަބަދުލްެގެނެވނީްަޝުރުތ،ްަގުއުމ،ްަފއިާސްައދިްެސކުިއރިޓީްައްށްެބުލަމްށަފުހެއެވ.އުިތުރަވުމްނާދްުއސޫް
ް

ްާބކްީް ްަލއިބިލިޓެީގ ްޮގުތަގެއެވ. ްަޚަރުދެގ ްާމލީ ްައަދާދއި ްްޕރްިނސަިޕްލ ްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ ްަފއިާސ ްުއެފްއުދަމްށަޓަކއިްްްޮއށްްުކލެީގ ްޭރެޓްއ ްއިްނަޓެރްސްޓ ްަވކި ްަކނަޑެއޅަިފއާިވ ްެތޭރަގއި ުމްއަދުތެގ

 ާމލީްަޚަރުދްާވނީްލީްސެގްުމްއަދުތަގއިްަފއިާދްުނަވަތްެގްއުލަމްށްާޗުޖުކެރވަިފެއެވ.ްް
ް

ްެތޭރަގއިްތިރަީގއާިވްަބއަިތްއްހިެމެނެއެވް:ޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއެސްޓްހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީްަޚަރުދްަގެއެވ.ްމެީގް

 ލީްސްަލއިބިލިޓެީގްޮގުތަގއިްުފަރަތަމްހާިސުބުކެރުވުންއުިރްުހރިްައަދދުް •
 ެދްއކަިފއާިވްަފއިސާްްްުކރިންްެފިށްާތރީުޚަގއިްުނަވަތްޭއެގް •
 ެއާއުގޭޅްސީާދްަޚަރުދަތްއ،ްައދިް •
 ރިްސޮޓޭރަޝްންަޚަރުދަތއްް •

ާދްްްޓަތްއްާއްނުމޮކްށްަބަލްށްެކނޑަިފއާިވނީްެއްެއެސްޓްެގްޭބުންނހޭިފްުއުމުރްުނަވަތްލްީސްެގްުމްއަދުތެގްެތެރއިްންުކުރްުމްއަދަތަކްށްސީޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއސެް

ެއްެއެސްޓެގްޭބުންންހޭިފްުއުމަރެށެވ.ްްޕޮރަޕޓީ،ްްްްނީްޮރނުގެގްުއޫސުލްނެނެވ.ްޭބްނުކްންުމްއަދުތްއުިތުރުކާރަކްންަޔގީްނާވަނަމ،ްޭބުންނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއެސްޓްަބަލްށެކނޑަިފއިވާް

ްނުކުރުމެގްަހްއުގްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތްއްރެީވލުިއްްްޕާލްންޓްައދިްއުިކއިްޕަމްންޓްސްެގްެތޭރަގއިްހިެމނަިފއާިވްޭބްނުކެގްބިާމއިްއިާމާރްތަތުކެގްައުގްރެީވލުިއްުކެރޭވއިުރ،ްޭބްނުކްންޭބނުް

 .ްްުނުކާރްންޭބްނުކްންަވނީްނިްނާމަފެއވެް
ް

ާދްޮރނުގެގްުއޫސުލްންަޚަރެދްއެގްޮގުތަގއިްާއްމަދނެީގްްއުިކއިްޕަމްންޓްައދިްެވހަިކްލަތާކއިްުގޭޅްުކުރްުމްއަދުތެގްލީްސަތާކއިްުކަޑްައުގެގްލީްސަތާކއިްުގޅެިގްންަދްއާކަފއާިވްަފއިާސްާވނީްސީ

ްްެއަފަދްލްީސަތްއްެބެލވަިފއާިވނީްުކުރްުމްއަދުތެގްލީްސެގްޮގުތަގެއެވ.ްްަމްސްުނަވަތްެއައްށުވެރްުކުރަނމ12ްްްަަބާޔުނަގއިްހިެމނަިފެއެވ.ްުކލެީގްުމްއަދުތް

ް

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ގެގެ ގުގު ްްއައަ ޑަޑަ ދދިިްްކުކު ްްއައަ އްއް ތަތަ ްްލލީީސްސް ގެގެ ތުތު ދަދަ އްއް ްްމުމު ރުރު ްްކުކު 3.10.2 

ުކާރްންޭބްނުކްންާވނީްނިްނާމަފެއެވ.ްުކލެީގްްުކަޑްައުގެގްެއެސްޓަތާކއިްުކުރްުމްއަދުތެގްލްީސްާއއިްުގޅެިގްންޭބުންންުކުރުމެގްަހްއުގްޮއްތްެއެސްޓްައދިްލްީސްަލއިބިލިޓީްހާިސުބްނުް

ްްަމްސްުނަވަތްެއައްށުވެރްުކުރަނަމްެއަފަދްލީްސަތްއްެބެލވަިފއާިވނީްުކުރްުމްއަދުތގ12ްްްެުމްއަދުތްް ޫޔ.ެއްސ.ޑީ.5,000ްްްްްލީްސެގްޮގުތަގެއެވ.ްުކަޑްައުގެގްެއެސްޓެގްެތޭރަގއިްހިެމެނނީ

 ައްށްުވެރްަދްށްައުގެގްެއެސްޓަތެކެވް.
 
 
 
 
 
 
 
 
ް

ް
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އއްްްް ތަތަ ނނޑުޑު ގަގަ ްްމމިިންން އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ްްކކޮޮ ންން ނުނު އއިިްްބޭބޭ ގަގަ މުމު ރުރު ްްކުކު ލުލު މަމަ  3.10.3  އައަ

ައްށްައަމުލްުކުރުމަގއިްޭބްނުކްންަވނީްުއޫސުލްަތްނޭދްިމްނަވުރްންތިރަީގއާިވްިމްނަގނުޑަތްއްޭބުންނޮކްށަފެއެވް.16ްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސް  

ްް

ްެއްއޮގްތްލީްސަތުކެގްޯޕްޓޯފލޯިއްައްށްެއްއްޑްިސަކުއްންޓްޭރްޓްޭބުންނުކުރންް •

ެގ2019ްްްްަޖަނަވރ1ްްްީް.ްްަތުކެގްުއނަދޫގްިމްނަގނުޑްަކނަޑެއުޅންްޮކްށ،ްލީްސްުމާޢަމާލތްްއިްމެޕައރަމްންޓްރިވުިއްެހުދުމެގްަބަދުލަގއިްުކރެީގްެއެސްސަމްންޓްަތަކްށްރާިއަޔތްް •

 މަިފަދްޮއަނަރްސްޮކްންޓެރްކެޓްއްެނެތެވ.ނިަޔަލްށް
• ްް ަލއިްނ ްސްޓެރއްިޓް ަބާލަފއާިވނީް ލީްސަތްއް ެއަފަދް ައަދެދްއަނަމ،ް ުކަޑް ޭޕަމްނަޓކީް ަދްއަކްނެޖޭހްލްީސް ެއަފަދްލްީސްްޮއަޕޭރޓިްނެގްލްީސައްއް ައދިް ޭބސްިސަގެއެވ.ް

ްޭޕަމްންޓަތްއްާވނީްެއެހނިެހްންހިްނުގުމެގްަޚަރުދެގްޮގުތަގއިްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްހިަމާނަފެއެވް.

ަދްލިބަިފއާިވްުމާދްހިާސުބްްްންުހއްްުފަރަތަމްެއްޕލޭިކަޝްންާތރީުޚަގއިްެއްނެމްުފަރަތަމްހިނާގެންަޚަރުދެގްޮގުތަގއިްެއުމާއަމާލަތަކްށްަކނަޑެއޭޅެންަޚަރުދަތްއްޭބުންންުކރަް •

ްްްްުކުރުމަގއިްުއނުިކުރްނ.

ަމުލޮކްށަފއާިވްޮގުތަގއިްަމްއަޗްށްްލީްސްުމްއަދުތްއުިތުރުކަރްންުނަވަތްލްީސްާޓިމޭންޓްުކުރުމެގްުފުރަސުތްޮއްތްެއްގރީަމްންޓަތުކަގއިްލީްސެގްުމްއަދުތްަކނަޑެއުޅުމަގއިްއަް •

ްބިާނުކުރްން.

 

ގގްް ޓޓިިންން ންން އުއު ކަކަ ރރްްއެއެ ސަސަ  3.10.4  ލެލެ

 ޮއަޕޭރޓިްނގްލީްސްެގްޮގުތަގއިްޭބްންކްއްިންުކްއަޔްށްޫދުކާރްަފާރުތެގްޮގުތަގއިްެއްއެވްސްެއެސެޓްއްެނެތެވ.ްް

 

 

ރރްުުް ތތިިޔާޔާ ްްއއިިޚްޚް ގެގެ މުމު ރުރު ކުކު ތތިިލްލް ދދިިްްބާބާ ްްއައަ ންން ރުރު ކުކު ރުރު ްްއއިިތުތު ތުތު ދަދަ އްއް  3.10.5  މުމު

ުމްއަދުތްއުިތުރުކުރްންުނަވަތްާބތްިލުކުރުމެގްއިްޚތިާޔުރްހިެމނަިފއެިވެއެވ.ްިމްއިްޚތާިޔުރްްޭބްނުކެގްްޕޮރަޕޓީްައދިްއުިކއިްޕަމްންޓްލްީސަތުކެގްެތޭރަގއިްާވްގިަންައަދެދްއެގްލްީސަތުކަގއިްް

ްއިްޚތި ްެގްނދުިއަމެށެވ.ްިމ ްުކރަިއްށ ްޮގަތްށ ްެއަކށެީގްނާވ ްެއްނެމ ްައްށ ްޮއަޕޭރަޝްނ ްޭބްނުކެގ ްޭބުންނ ްެއެސެޓްއެގ ްެއ ްއިްޚތިާޔުރަތއްްޭބުންނޮކްށަފއާިވނީ ްގިަނ ްެތެރއިްނ ލިބަިފއަިވންީްްްާޔުރަތުކެގ

ްަހަމްެއަކނިްޭބްނަކެށެވ.ްުކްއަޔްށްޫދޮކްށަފއާިވްަފާރަތަކްށްޫނެނެވް.

 

 

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ޓޓްްްްްްްް، ޕްޕް ންން ލާލާ ދދިިްްްްްްޕްޕް ޓޓްްްްްްްްއައަ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ްްއއިިކުކު 3.11 

ްްުނަވތަްްްުކެރވޭްްްޭބުނންްްްދުިނަމށްްްްުކްއަޔށްްްްަފާރްތަތަކށްްްްެއެހންްްްުނަވތަްްްޭބުންނުކެރވޭްްްުކުރުމަގއިްްަސްޕަލއިްްުއެފްއުދާމއިްްިޚުދަމތްްްްުމަދާލއިްްއުިކއިްޕަމްނަޓކީްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ޮރަޕޓީޕްް

ްްހާިސުބުކުރުމަގއިްްްމެިއެސްޓަތއްް.ްްަހުރުމަދެލވެްްްޭޓްނޖްިބލްްްްޭބުންނުކެރޭވނެްްްުދަވަހށްްްްގިނަްްްުމްއަދަތްށުވރެްްްެއއްްްްހާިސުބުކރާްްްަމުދެވެގންްްްައދިްްޭބުންނުކެރވޭްްްަކްނަކުމަގއިްްެއްޑިމނިްސްޓޭރޓިވްް

ްް.ަތެކވެްްމްިނަގނޑުްްގެްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްައދިްްޕާލްނޓްްް،ްޕޮރަޕޓީ-16ްްެއސްް.އޭް.ައއިްުކަރނީްޭބުނންްްޭބްނުކންް

ްް

 

ނންްްް ނނިިޝަޝަ ގްގް ކކޮޮ ްްރެރެ 3.11.1 

ްްލޭިބެނަކަމށްްްްަފއިދާްްްއްިޤތިާޞދީްްޭބްނަކށްްްްަސަބުބންްްްުމަދެލްއގެްްްއެްްްޮއްތަތުނަގއިްްުކރަިޔށްްްްހިަމަނނީްްްހާިސުބަތުކަގއިްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްޮގުތަގއިްްއުިކއްިޕަމްންޓގެްްްެއްނޑްްްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީ

ް.ަކަމްށާވަނަމެއވެްްހިާސުބުކެރވޭްްްއުިތާބާރެއކުްްެއަކށެީގްނވާްްައގުްްުމަދެލްއގެްްއެްްައދިްްަލާފުކެރުވުމންް

ްް

 

ނންްްް ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 3.11.2 

ްަގުތަމށްްްްުމަދެލއްްްްއެްްްހިަމަނނީްްްހާިސުބަތުކަގއިްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީްްުފރިަހަމވާްްްަޝުރުތަތއްްްްހިެމުނުމގެްްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްހިާސުބަތުކަގއިްްާމލީ

ްްަބެއއްްްްެއުމަދަލށްްްްަފުހންްްްޭއގެްްްަޚަރާދއިްްުކެރުވނުްްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްުގޭޅޮގުތންްްްެއުމަދާލއިްްސީދާްްްޯހުދަމްށަޓަކއިްްުމަދެލއްްްްއެްްްހެިމެނނީްްެތޭރަގއިްްައުގގެްްްުމަދުލގެް.ްްައުގަގެއވެްްްޭހަދވި

ްްަމށްްބިާނުކރުްްްެއުމަދެލއްްްްހިެމެނނީްްޮގުތަގއިްްައުގގެްްްުމަދުލގެްްްބިާނުކރާްްްައމްިއަލައށްް.ްްަޚަރެދވެްްްހިނގާްްްުކުރަމށްްްްަސރވިސްްްްުނަވތަްްްަބަދުލުކުރަމށްްްްަބެއއްްްްެއއިންްްްުނަވތަްްްުކުރަމށްްްްއުިތރުް

ްްސާީދޮގުތންްްްޮގުތންްްްެގަނުއުމގެްްްާހަލަތށްްްްޭބުންނުކެރވޭްްްުމދާްްްުކުރަމްށަޓަކއިްްާހސިލްްްްަޞދުްަމޤްްްްބާިނުކރިްްްުމަދެލއްްްްއެްްްމޫިނަނސްްްްައދިްްައާގއިްްަމަސްއަކުތގެްްްާއއިްްެމޓީރަިއްލސްްްްޭހަދވި

ްްަވކިްްެތެރއިންްްޮސްފްޓެވައރަތުކގެް.ްަޚަރުދަތެކވެްްެއްނެމަހއިްހިނާގނެްްުރޫޖައުކުރަމށްްްެއަތެނއްްްޮގަތށްްްުހރިްްއިހުްްަނަގއިްަތުނންްްބިާނުކެރުވނުްްެއުމަދެލއްްްަޚަރުދަތާކއިްެއްނެމަހއިްުކެރވޭް

ްްައުގގެްްްއުިކއިްޕަމްނުޓގެްްްޮކްމޕުިއަޓްރްްޮގުތަގއިްްަބެއްއގެްްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްްއެްްްހިެމެނނީްްްައގުްްްޮސްފްޓެވައރގެްްްޭބުންނވާްްްޮކްނެމެހންްްްަމަސްއަކްތުކުރަމްށަޓަކއިްްައްސލުްްްއުިކއިްޕަމްނެޓްއގެް

ް.ެތޭރަގެއވެް

ްް

 

ޓޓްްްް ސްސް ލލްްްްްްްްކކޮޮ ޑެޑެ ްްމމޮޮ 3.11.3 

.ްްޮމެޑްލަގެއވެްްްޮކްސޓްްްްހިަމާނަފއަިވނީްްްހާިސުބަތުކަގއިްްަހުރުމދާްްްހިެމނޭްްްޮގުތަގއިްްއުިކވްިޕަމްންޓގެްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕރޓީްްެއެހނެިހންްްްފަިޔަވއިްްއިާމާރްތަތއްްްްބިާމއިްްައމްިއލަްްްޭބްނުކގެް

ްްިމާހަތަނށްްްްުޖްމަލއިންްްްަޚަރުދަތުކގެްްްެއެހނެިހންްްްުކެރުވނުްްްސީާދޮގުތންްްްބިާނުކުރަމށްްްްުނަވތަްްްަގުތަމށްްްްެއުމަދެލއްްްްަޚަރާދއިްްުކެރުވނުްްްބާިނުކުރަމށްްްްުނަވތަްްްަގުތަމށްްްްެއުމަދެލއްްްްެއއީ

.ްްަދެދވެްއަްްްައްނނަްްްެކނުޑުމންްްްެގްއުލންްްްުޖްމލަްްްެވަފއިވާްްްަސަބުބންްްްަމތުިވުމގެްްްަހަމައަގްށުވރެްްްުމަދުލގެްްްއެްްްައގުްްްލެިޔވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްައުގގެްްްެއުމަދެލްއގެްްްަޢަދާދއިްްްުޖްމލަްްްަބަލްށެކނޑަިފއިވާް

 .ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަޚަރުދަތއްްްުފރިަހަމވާްްްކަރއިޓީރިއާްްރޮިކްގނަިޝންްްްެތެރއިންްްަޚަރުދގެްްދިޔަްްަބަދުލުކުރަމށްްްަބެއއްްްަހުރުމަދުލންްްެތޭރަގއިްައުގގެްްިމ

 

ްް
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ނންްްް ޝަޝަ އޭއޭ ލުލު ލލްްްްްްްްރރީީވެވެ ޑެޑެ ްްމމޮޮ 3.11.4 

ްްައުގުކެރވޭްްްައުލންްްްެބެލޭވނީްްަކުމަގއިްްައގުްްްެގޮދުރގެްްްޯގތިްްމަިފދަް.ްްޮމެޑްލެއވެްްްރެިވުލޭއަޝންްްްޭބުންނުކަރނީްްއިާމާރްތަތަކށްްްްބިާމއިްްބިންްްްެއްނެމހާްްްމްިލކްިއާޔުތަގއިވާްްްައމްިއލަްްްޭބްނުކގެް

ްްައާގއިްްވާްްޮފުތަގއިްަމްޤަސަދކީްމީގެް.ްުކެރެވެއވެްްްައގުްްައުލންްްެއްއަގއިްޭބސިސްްްޯއަވރްޯރލްްްައަހަރކުްްަފސްްްޮކްނމެްްައގުްްއިާމާރްތަތުކގެްްމިބިްނބިމާްްމްިލކްިއާޔުތަގއިވާްްޭބްނުކގެް.ްައަދެދވެް

ްްޮގުތަގއިްްްގެް'ްްާއްމަދނީްްެއެހނެިހންްްްއުިތރުް'ްްައަދދުްްްއެްްްއުިތުރާވަނމަްްްައަދަދްށުވރެްްްޮފުތަގއިވާްްް،ަބަދުލެގެނޭވއިރުްްްައަގށްްްްެއެސެޓްއގެް.ްްުކުރެމވެްްްުކޑަްްްަފަރގުްްްައުގގެްްްަހމަްްްާތރީުޚގެްްްރިޯޕުޓުކރާް

ްްެތެރައށްްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްަބަދލުްްްެގެނވޭްްްައަގށްްްްަބަލއަިގެނވަިފއިވާްްްުކރިންްްްެއެސޓްްްްއެްްް،ެކނޑަިފއިވާްްްަބާޔުނަގއިްްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްުނަވތަްްްރާިޒވްްްްރެީވުލޭއަޝންްްްހިަމނާް

ްްެރވެިގްނާދެނެއވެްއުިތުރކުް ްްަބަލއަިގެނވަިފއާިވެނެއވެްްްޮގުތަގއިްްާއްމަދނީގެްްްައަދދުްްްއުިތުރވާްްްަހަމައށްްްްައަދާދއިްްުއނުިކެރވަިފއިވާްްްޮފުތންްްްުކރިންްްްިމާހަލުތަގއި. ްްެއަމުއްނޓްްްްެކރްީނގ.

ްްުދގެްައދަްްްއެްްްެއްއާވަނމަްްްެބެލްނސްްްްްކެރޑިޓްްްްަގއިްްްރިާޒވްްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްުގޅެިގންްްްެއެސާޓއިްްއެްްްޫނނީްްޮގުތަގއިްްަޚަރުދގެްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްައަދދުްްްއެްްް،ަދްށެވަފއާިވަނމަް

ްްިމްނަވުރންްްްަދްށުކެރވަިފއިވާްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްެއެހނިެހންްްްއުިތރުް.ްްުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްްެޑބިޓްްްްައށްްްްާއްމަދނީްްްެއެހނިެހންްްްއުިތރުްްްުނާވެނެހންްްްގިނަްްްުވރެްްްިމްނަވަރށްް

ްްެކނޑެިގްނާދެނެއވެްްްިމްނަވުރންްްްއުިތުރުކެރވަިފއިވާްްްަރުއުސްލާމަލށްްްްޮގުތަގއިްްރިާޒްވގެްްްަރުއުސްލާމުލގެް ްއެްްްުހްއާޓުލާމއެިއކުްްްޭބުންނުކުރންްްްެއެސޓްްްްުނަވތަްްްެއކުްްްވްިއާކުލާމއިްްެއެސޓްް.

ް.ްްްެއްއުކެރޭވެނެއވެްްައށްްްައރންިންގސްްްރެީޓއިްނޑްްްސީދާްްްެއަދދުްްުހރަިނމަްްާބކީްްަގއިްރިާޒވްްްރެީވުލޭއަޝންްްުގޅެިގންްްެއެސާޓއި

ްް

 

ޓޓްްްް ންން އެއެ ސސިިކުކު ބްބް ޓޓްްްްްްްްސަސަ ސްސް ްްކކޮޮ 3.11.5 

ްްެއަކށެީގްނވާްްްަޚަރދުްްްިމްްައދިްްްަނމަްްްަޚަރެދއްްްްެބެލޭވނޭްްްަކެމްއަކަމށްްްްުކާރނޭްްްަސަބުބންްްްަޚަރުދގެްްްއެްްްަފއިާދެއއްްްްޭބްނަކށްްްްޮގުތންްްްއްިޤތިާޞދީްްަޚަރަދކީްްްހިނގާްްްަބަދުލުކުރަމށްްްްަބެއއްްްްުމަދުލގެް

ް.ައުގެގެތޭރަގެއވެްްުމަދުލގެްްހިެމނެިގްނާދނީްމަިއަދދުްްެބެލެހްއޭޓެނަނމަްްޮގެތްއަގއި

ް

ްްހިނގާްްްެބެހްއުޓަމށްްްްައުލންްްްުނަވތަްްްޭބުންނުކުރަމށްްްްުމަދެލއްް.ްްޮގުތަގެއވެްްްަޚަރެދްއގެްްްލެިޔޭވނީްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްަޚަރދުްްްހިނގާްްުދަވަހށްްްުދަވުހންްްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްްިމުމދާް

ް.ުނހިެމޭނެނެއވެްްެތެރައކުްްައުގގެްްލެިޔވަިފއިވާްްަޚަރދުް

ްް

 

ނންްްް ނނިިޝަޝަ ގްގް ލލީީްް))ްްްްްްޑޑީީރރިިކކޮޮ ގގްެެްްްްްމާމާ ތުތު ލަލަ ނންްްްްްްްޙާޙާ ނުނު ޔާޔާ ނންްްްްްްްބަބަ ވުވު ރެރެ ނނިިކުކު ްް((ްްއުއު 3.11.6 

ްްލިބޭްްްަސަބުބންްްްމަިކުމގެް.ްްުކެރެވެއވެްްްުއނިްްަބާޔްނަތުކންްްްާމލީްްައގުްްްުމަދުލގެްްްެއްއަފާރްތުކެރވްިއެޖަނމަްްްުނަވތަްްްެބެލވްިއެޖަނމަްްްުނލޭިބެނަކަމށްްްްަނާފެއއްްްްއްިޤތިާޞދީްްްއުިތރުްްްުމަދަލުކންް

ް.ްްހިެމޭނެނެއވެްްްަބާޔުނަގއިްާއްމަދނީގެްްުފރަިހމަްްެގްއުލންްްުނަވތަްްަފއިދާް

ް

 

ނންްްް ނނޑުޑު ކެކެ ށްށް ލަލަ ނންްްް))ްްްްްްބަބަ ޝަޝަ ރރީީސސިިއޭއޭ ްް((ްްޑޑިިޕްޕް 3.11.7 

ްްެފށެިގންްްްާތރީުޚންްްްަފށާްްްުކަރންްްްޭބުނންްްްުމދާްްްމޮިގުތންް.ްްބާިނޮކެށވެްްްަމްއަޗށްްްްަނާފގެްްްއްިޤތާިޞދީްްުކެރވޭްްްަލފާްްްަކަމށްްްްލޭިބނެްްްުމަދުލންްްްުކާރނީްްަދށްްްްައގުްްްުމަދުލގެްްްަފާރުތންްްްޭބްނުކގެްްްިމ

ްްުމްއަދތުްްްުކެރވޭްްްައްނާދޒާްްްަކަމށްްްހޭިފނެްްްޭބުނންްްުމަދުލގެް.ްްަދްށުކެރޭވެނެއވެްްްައގުްްްުމަދުލގެްްްުއޫޞުލންްްްެތުދޮރނގުްްްަހަމައށްްްާތރީޚާްްްުހްއާޓެލވޭްްްުކުރންްްްޭބުނންްްްޮގުތަގއިްްުމަދެލްއގެްްްުމދާް

ްްުޚގެްާތރީްްުއނުިކެރވޭްްްުމދާްްްާތރީާޚއިްްނިްނމޭްްވްިއާކުލަމށްްްްުމަދެލއްްްްުހްއޭޓނީްްްަދްށުވންްްްައގުްްުމަދުލގެް.ްްބާިނޮކެށވެްްްަމްއަޗށްްްްޮގުތގެްްްުކެރވަިފއިވާްްްޭބުނންްްްުކރިންްްްުމދާްްްމަިފދަްްްަކނަޑައަޅނީް

ްްަދްށެވެގންްްްައގުްްްުމޅިންްްްުމދާްްްުހުރަމުކންްްްެއްއަފާރްތުކެރވަިފއިްްްޭބުނުމންްްްާއްނމުްްްުނަވތަްްްުހުރަމުކންްްްުހްނނަްްްެބެހްއޓަިފއިްްުނޮކށްްްްޭބުނންްްްުމަދެލއްް.ްްާތރީެޚްއަގެއވެްްްައްނނަްްްުކރިންްްްެތެރއިންް

 .ުނުހްއޭޓެނެއވެްްްަދްށުވެމއްްްައގުްްުމަދުލގެްްުނާދާހހިނަދކުް

 

ޑޑްުުް ގަގަ ްްމމިިންން ޑާޑާ ްްކަކަ ށްށް ލަލަ ތތްްްް  ބަބަ ވަވަ ްްބާބާ ްްގެގެ ޓްޓް ސެސެ  އެއެ
 ައމްިއަލްބިާމއިްއިާމާރްތަތއްްޭބްނުކެގް 4% - 2.85%

ްުނަވަތްެއްއަބްސެވވަިފއާިވްލްީސްާޓރްމްެތެރއިްންަމތީްިމްނަގނޑުްްްައަހރުް 25 ްުކލީްއީާމާރްތަތއްް
 ޮކްމޕުިއަޓރްާހްޑެވައްރ 33.33% - 10%
 ާސާމނުްަފުރނީަޗާރއްިް 25% - 12.5%

ްޮއފީްސްއުިކއިްޕަމްނޓްް 33.33% - 25%
 އިްނޖީުންެވހަިކާލއިްުއަޅނުދަފަހރުް 20% - 10%

 

ްް

 

ޒޒީީްް ދާދާ ންން ށށްްްްްްްްއައަ ބަބަ ނންަަްްްްްހހިިސާސާ ންން ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 3.11.8 

ްްަބަދލުްްް،ުމާރަޖާޢޮކށްްްްައުލންްްްާތރީެޚްއަގއިްްަބާޔުނގެްްްާޙަލުތގެްްްާމލީްްރޯިޕރޓްިނގްްޮކްނމެްްްައގުްްްާބކީްްެއެސްޓގެްްްުމްއަދާތއިްްުކރާްްްައްނާދޒާްްްޭބުންންުކެރޭވޭނަކަމށްްްް،ުއޫޞާލއިްްައުގަދްށވާް

 ް.ެގެނެވެއވެްްްޕޮރްސެޕްކޓްިވްޮކްށްަބަދލުްްާޙަލްތަތުކަގއިްެގްނަންނެޖހްިއޖެް

ްް

 

ދދްާާް ންން މުމު ވެވެ ރެރެ ލލްްްްްްްްކުކު ޕޕިިޓަޓަ ތތްްްްްްްްކެކެ ކަކަ އްއް ސަސަ ްްމަމަ 3.11.9 

ްްައުގަގެއވެްްްައްސލުްްްޭއގެްްްަބާޔްނުކެރވަިފއަިވނީްްަމަސްއަކތްްްްެކޕަިޓލްްްްުކެރެވުމްނދާް ްްައދިްްްުކުރަމށްްްްއިާމާރތްްްްްޕާލްނުޓަތއްްްްޢިާމާރްތަތާކއިްްަތްއާޔުރަވުމްނދާްްްުކުރަމށްްްްެކޕަިޓަލއިޒްްްްމިއީ.

 ް.ަޚަރެދވެްްހިނގާްްސީދާްްެއުކަލާވުލަމށްްްސްިސަޓެމއްްްެހުދަމާށއިްެމޝިަނރީްޭބުންނުކެރވޭް
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އއްްްް ތަތަ ނނޑުޑު ގަގަ ްްމމިިންން އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ްްކކޮޮ ންން ނުނު އއިިްްބޭބޭ ގަގަ މުމު ރުރު ްްކުކު ލުލު މަމަ  3.10.3  އައަ

ައްށްައަމުލްުކުރުމަގއިްޭބްނުކްންަވނީްުއޫސުލްަތްނޭދްިމްނަވުރްންތިރަީގއާިވްިމްނަގނުޑަތްއްޭބުންނޮކްށަފެއެވް.16ްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސް  

ްް

ްެއްއޮގްތްލީްސަތުކެގްޯޕްޓޯފލޯިއްައްށްެއްއްޑްިސަކުއްންޓްޭރްޓްޭބުންނުކުރންް •

ެގ2019ްްްްަޖަނަވރ1ްްްީް.ްްަތުކެގްުއނަދޫގްިމްނަގނުޑްަކނަޑެއުޅންްޮކްށ،ްލީްސްުމާޢަމާލތްްއިްމެޕައރަމްންޓްރިވުިއްެހުދުމެގްަބަދުލަގއިްުކރެީގްެއެސްސަމްންޓްަތަކްށްރާިއަޔތްް •

 މަިފަދްޮއަނަރްސްޮކްންޓެރްކެޓްއްެނެތެވ.ނިަޔަލްށް
• ްް ަލއިްނ ްސްޓެރއްިޓް ަބާލަފއާިވނީް ލީްސަތްއް ެއަފަދް ައަދެދްއަނަމ،ް ުކަޑް ޭޕަމްނަޓކީް ަދްއަކްނެޖޭހްލްީސް ެއަފަދްލްީސްްޮއަޕޭރޓިްނެގްލްީސައްއް ައދިް ޭބސްިސަގެއެވ.ް

ްޭޕަމްންޓަތްއްާވނީްެއެހނިެހްންހިްނުގުމެގްަޚަރުދެގްޮގުތަގއިްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްހިަމާނަފެއެވް.

ަދްލިބަިފއާިވްުމާދްހިާސުބްްްންުހއްްުފަރަތަމްެއްޕލޭިކަޝްންާތރީުޚަގއިްެއްނެމްުފަރަތަމްހިނާގެންަޚަރުދެގްޮގުތަގއިްެއުމާއަމާލަތަކްށްަކނަޑެއޭޅެންަޚަރުދަތްއްޭބުންންުކރަް •

ްްްްުކުރުމަގއިްުއނުިކުރްނ.

ަމުލޮކްށަފއާިވްޮގުތަގއިްަމްއަޗްށްްލީްސްުމްއަދުތްއުިތުރުކަރްންުނަވަތްލްީސްާޓިމޭންޓްުކުރުމެގްުފުރަސުތްޮއްތްެއްގރީަމްންޓަތުކަގއިްލީްސެގްުމްއަދުތްަކނަޑެއުޅުމަގއިްއަް •

ްބިާނުކުރްން.

 

ގގްް ޓޓިިންން ންން އުއު ކަކަ ރރްްއެއެ ސަސަ  3.10.4  ލެލެ

 ޮއަޕޭރޓިްނގްލީްސްެގްޮގުތަގއިްޭބްންކްއްިންުކްއަޔްށްޫދުކާރްަފާރުތެގްޮގުތަގއިްެއްއެވްސްެއެސެޓްއްެނެތެވ.ްް

 

 

ރރްުުް ތތިިޔާޔާ ްްއއިިޚްޚް ގެގެ މުމު ރުރު ކުކު ތތިިލްލް ދދިިްްބާބާ ްްއައަ ންން ރުރު ކުކު ރުރު ްްއއިިތުތު ތުތު ދަދަ އްއް  3.10.5  މުމު

ުމްއަދުތްއުިތުރުކުރްންުނަވަތްާބތްިލުކުރުމެގްއިްޚތިާޔުރްހިެމނަިފއެިވެއެވ.ްިމްއިްޚތާިޔުރްްޭބްނުކެގްްޕޮރަޕޓީްައދިްއުިކއިްޕަމްންޓްލްީސަތުކެގްެތޭރަގއިްާވްގިަންައަދެދްއެގްލްީސަތުކަގއިްް

ްއިްޚތި ްެގްނދުިއަމެށެވ.ްިމ ްުކރަިއްށ ްޮގަތްށ ްެއަކށެީގްނާވ ްެއްނެމ ްައްށ ްޮއަޕޭރަޝްނ ްޭބްނުކެގ ްޭބުންނ ްެއެސެޓްއެގ ްެއ ްއިްޚތިާޔުރަތއްްޭބުންނޮކްށަފއާިވނީ ްގިަނ ްެތެރއިްނ ލިބަިފއަިވންީްްްާޔުރަތުކެގ

ްަހަމްެއަކނިްޭބްނަކެށެވ.ްުކްއަޔްށްޫދޮކްށަފއާިވްަފާރަތަކްށްޫނެނެވް.

 

 

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ޓޓްްްްްްްް، ޕްޕް ންން ލާލާ ދދިިްްްްްްޕްޕް ޓޓްްްްްްްްއައަ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ްްއއިިކުކު 3.11 

ްްުނަވތަްްްުކެރވޭްްްޭބުނންްްްދުިނަމށްްްްުކްއަޔށްްްްަފާރްތަތަކށްްްްެއެހންްްްުނަވތަްްްޭބުންނުކެރވޭްްްުކުރުމަގއިްްަސްޕަލއިްްުއެފްއުދާމއިްްިޚުދަމތްްްްުމަދާލއިްްއުިކއިްޕަމްނަޓކީްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ޮރަޕޓީޕްް

ްްހާިސުބުކުރުމަގއިްްްމެިއެސްޓަތއްް.ްްަހުރުމަދެލވެްްްޭޓްނޖްިބލްްްްޭބުންނުކެރޭވނެްްްުދަވަހށްްްްގިނަްްްުމްއަދަތްށުވރެްްްެއއްްްްހާިސުބުކރާްްްަމުދެވެގންްްްައދިްްޭބުންނުކެރވޭްްްަކްނަކުމަގއިްްެއްޑިމނިްސްޓޭރޓިވްް

ްް.ަތެކވެްްމްިނަގނޑުްްގެްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްައދިްްޕާލްނޓްްް،ްޕޮރަޕޓީ-16ްްެއސްް.އޭް.ައއިްުކަރނީްޭބުނންްްޭބްނުކންް

ްް

 

ނންްްް ނނިިޝަޝަ ގްގް ކކޮޮ ްްރެރެ 3.11.1 

ްްލޭިބެނަކަމށްްްްަފއިދާްްްއްިޤތިާޞދީްްޭބްނަކށްްްްަސަބުބންްްްުމަދެލްއގެްްްއެްްްޮއްތަތުނަގއިްްުކރަިޔށްްްްހިަމަނނީްްްހާިސުބަތުކަގއިްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްޮގުތަގއިްްއުިކއްިޕަމްންޓގެްްްެއްނޑްްްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީ

ް.ަކަމްށާވަނަމެއވެްްހިާސުބުކެރވޭްްްއުިތާބާރެއކުްްެއަކށެީގްނވާްްައގުްްުމަދެލްއގެްްއެްްައދިްްަލާފުކެރުވުމންް

ްް

 

ނންްްް ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 3.11.2 

ްަގުތަމށްްްްުމަދެލއްްްްއެްްްހިަމަނނީްްްހާިސުބަތުކަގއިްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީްްުފރިަހަމވާްްްަޝުރުތަތއްްްްހިެމުނުމގެްްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްހިާސުބަތުކަގއިްްާމލީ

ްްަބެއއްްްްެއުމަދަލށްްްްަފުހންްްްޭއގެްްްަޚަރާދއިްްުކެރުވނުްްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްުގޭޅޮގުތންްްްެއުމަދާލއިްްސީދާްްްޯހުދަމްށަޓަކއިްްުމަދެލއްްްްއެްްްހެިމެނނީްްެތޭރަގއިްްައުގގެްްްުމަދުލގެް.ްްައުގަގެއވެްްްޭހަދވި

ްްަމށްްބިާނުކރުްްްެއުމަދެލއްްްްހިެމެނނީްްޮގުތަގއިްްައުގގެްްްުމަދުލގެްްްބިާނުކރާްްްައމްިއަލައށްް.ްްަޚަރެދވެްްްހިނގާްްްުކުރަމށްްްްަސރވިސްްްްުނަވތަްްްަބަދުލުކުރަމށްްްްަބެއއްްްްެއއިންްްްުނަވތަްްްުކުރަމށްްްްއުިތރުް

ްްސާީދޮގުތންްްްޮގުތންްްްެގަނުއުމގެްްްާހަލަތށްްްްޭބުންނުކެރވޭްްްުމދާްްްުކުރަމްށަޓަކއިްްާހސިލްްްްަޞދުްަމޤްްްްބާިނުކރިްްްުމަދެލއްްްްއެްްްމޫިނަނސްްްްައދިްްައާގއިްްަމަސްއަކުތގެްްްާއއިްްެމޓީރަިއްލސްްްްޭހަދވި

ްްަވކިްްެތެރއިންްްޮސްފްޓެވައރަތުކގެް.ްަޚަރުދަތެކވެްްެއްނެމަހއިްހިނާގނެްްުރޫޖައުކުރަމށްްްެއަތެނއްްްޮގަތށްްްުހރިްްއިހުްްަނަގއިްަތުނންްްބިާނުކެރުވނުްްެއުމަދެލއްްްަޚަރުދަތާކއިްެއްނެމަހއިްުކެރވޭް

ްްައުގގެްްްއުިކއިްޕަމްނުޓގެްްްޮކްމޕުިއަޓްރްްޮގުތަގއިްްަބެއްއގެްްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްްއެްްްހިެމެނނީްްްައގުްްްޮސްފްޓެވައރގެްްްޭބުންނވާްްްޮކްނެމެހންްްްަމަސްއަކްތުކުރަމްށަޓަކއިްްައްސލުްްްއުިކއިްޕަމްނެޓްއގެް

ް.ެތޭރަގެއވެް

ްް

 

ޓޓްްްް ސްސް ލލްްްްްްްްކކޮޮ ޑެޑެ ްްމމޮޮ 3.11.3 

.ްްޮމެޑްލަގެއވެްްްޮކްސޓްްްްހިަމާނަފއަިވނީްްްހާިސުބަތުކަގއިްްަހުރުމދާްްްހިެމނޭްްްޮގުތަގއިްްއުިކވްިޕަމްންޓގެްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕރޓީްްެއެހނެިހންްްްފަިޔަވއިްްއިާމާރްތަތއްްްްބިާމއިްްައމްިއލަްްްޭބްނުކގެް

ްްިމާހަތަނށްްްްުޖްމަލއިންްްްަޚަރުދަތުކގެްްްެއެހނެިހންްްްުކެރުވނުްްްސީާދޮގުތންްްްބިާނުކުރަމށްްްްުނަވތަްްްަގުތަމށްްްްެއުމަދެލއްްްްަޚަރާދއިްްުކެރުވނުްްްބާިނުކުރަމށްްްްުނަވތަްްްަގުތަމށްްްްެއުމަދެލއްްްްެއއީ

.ްްަދެދވެްއަްްްައްނނަްްްެކނުޑުމންްްްެގްއުލންްްްުޖްމލަްްްެވަފއިވާްްްަސަބުބންްްްަމތުިވުމގެްްްަހަމައަގްށުވރެްްްުމަދުލގެްްްއެްްްައގުްްްލެިޔވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްައުގގެްްްެއުމަދެލްއގެްްްަޢަދާދއިްްްުޖްމލަްްްަބަލްށެކނޑަިފއިވާް

 .ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަޚަރުދަތއްްްުފރިަހަމވާްްްކަރއިޓީރިއާްްރޮިކްގނަިޝންްްްެތެރއިންްްަޚަރުދގެްްދިޔަްްަބަދުލުކުރަމށްްްަބެއއްްްަހުރުމަދުލންްްެތޭރަގއިްައުގގެްްިމ

 

ްް
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ނންްްް ޝަޝަ އޭއޭ ލުލު ލލްްްްްްްްރރީީވެވެ ޑެޑެ ްްމމޮޮ 3.11.4 

ްްައުގުކެރވޭްްްައުލންްްްެބެލޭވނީްްަކުމަގއިްްައގުްްްެގޮދުރގެްްްޯގތިްްމަިފދަް.ްްޮމެޑްލެއވެްްްރެިވުލޭއަޝންްްްޭބުންނުކަރނީްްއިާމާރްތަތަކށްްްްބިާމއިްްބިންްްްެއްނެމހާްްްމްިލކްިއާޔުތަގއިވާްްްައމްިއލަްްްޭބްނުކގެް

ްްައާގއިްްވާްްޮފުތަގއިްަމްޤަސަދކީްމީގެް.ްުކެރެވެއވެްްްައގުްްައުލންްްެއްއަގއިްޭބސިސްްްޯއަވރްޯރލްްްައަހަރކުްްަފސްްްޮކްނމެްްައގުްްއިާމާރްތަތުކގެްްމިބިްނބިމާްްމްިލކްިއާޔުތަގއިވާްްޭބްނުކގެް.ްައަދެދވެް

ްްޮގުތަގއިްްްގެް'ްްާއްމަދނީްްެއެހނެިހންްްްއުިތރުް'ްްައަދދުްްްއެްްްއުިތުރާވަނމަްްްައަދަދްށުވރެްްްޮފުތަގއިވާްްް،ަބަދުލެގެނޭވއިރުްްްައަގށްްްްެއެސެޓްއގެް.ްްުކުރެމވެްްްުކޑަްްްަފަރގުްްްައުގގެްްްަހމަްްްާތރީުޚގެްްްރިޯޕުޓުކރާް

ްްެތެރައށްްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްަބަދލުްްްެގެނވޭްްްައަގށްްްްަބަލއަިގެނވަިފއިވާްްްުކރިންްްްެއެސޓްްްްއެްްް،ެކނޑަިފއިވާްްްަބާޔުނަގއިްްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްުނަވތަްްްރާިޒވްްްްރެީވުލޭއަޝންްްްހިަމނާް

ްްެރވެިގްނާދެނެއވެްއުިތުރކުް ްްަބަލއަިގެނވަިފއާިވެނެއވެްްްޮގުތަގއިްްާއްމަދނީގެްްްައަދދުްްްއުިތުރވާްްްަހަމައށްްްްައަދާދއިްްުއނުިކެރވަިފއިވާްްްޮފުތންްްްުކރިންްްްިމާހަލުތަގއި. ްްެއަމުއްނޓްްްްެކރްީނގ.

ްްުދގެްައދަްްްއެްްްެއްއާވަނމަްްްެބެލްނސްްްްްކެރޑިޓްްްްަގއިްްްރިާޒވްްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްުގޅެިގންްްްެއެސާޓއިްްއެްްްޫނނީްްޮގުތަގއިްްަޚަރުދގެްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްައަދދުްްްއެްްް،ަދްށެވަފއާިވަނމަް

ްްިމްނަވުރންްްްަދްށުކެރވަިފއިވާްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްެއެހނިެހންްްްއުިތރުް.ްްުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްްެޑބިޓްްްްައށްްްްާއްމަދނީްްްެއެހނިެހންްްްއުިތރުްްްުނާވެނެހންްްްގިނަްްްުވރެްްްިމްނަވަރށްް

ްްެކނޑެިގްނާދެނެއވެްްްިމްނަވުރންްްްއުިތުރުކެރވަިފއިވާްްްަރުއުސްލާމަލށްްްްޮގުތަގއިްްރިާޒްވގެްްްަރުއުސްލާމުލގެް ްއެްްްުހްއާޓުލާމއެިއކުްްްޭބުންނުކުރންްްްެއެސޓްްްްުނަވތަްްްެއކުްްްވްިއާކުލާމއިްްެއެސޓްް.

ް.ްްްެއްއުކެރޭވެނެއވެްްައށްްްައރންިންގސްްްރެީޓއިްނޑްްްސީދާްްްެއަދދުްްުހރަިނމަްްާބކީްްަގއިްރިާޒވްްްރެީވުލޭއަޝންްްުގޅެިގންްްެއެސާޓއި

ްް

 

ޓޓްްްް ންން އެއެ ސސިިކުކު ބްބް ޓޓްްްްްްްްސަސަ ސްސް ްްކކޮޮ 3.11.5 

ްްެއަކށެީގްނވާްްްަޚަރދުްްްިމްްައދިްްްަނމަްްްަޚަރެދއްްްްެބެލޭވނޭްްްަކެމްއަކަމށްްްްުކާރނޭްްްަސަބުބންްްްަޚަރުދގެްްްއެްްްަފއިާދެއއްްްްޭބްނަކށްްްްޮގުތންްްްއްިޤތިާޞދީްްަޚަރަދކީްްްހިނގާްްްަބަދުލުކުރަމށްްްްަބެއއްްްްުމަދުލގެް

ް.ައުގެގެތޭރަގެއވެްްުމަދުލގެްްހިެމނެިގްނާދނީްމަިއަދދުްްެބެލެހްއޭޓެނަނމަްްޮގެތްއަގއި

ް

ްްހިނގާްްްެބެހްއުޓަމށްްްްައުލންްްްުނަވތަްްްޭބުންނުކުރަމށްްްްުމަދެލއްް.ްްޮގުތަގެއވެްްްަޚަރެދްއގެްްްލެިޔޭވނީްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްަޚަރދުްްްހިނގާްްުދަވަހށްްްުދަވުހންްްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްްިމުމދާް

ް.ުނހިެމޭނެނެއވެްްެތެރައކުްްައުގގެްްލެިޔވަިފއިވާްްަޚަރދުް

ްް

 

ނންްްް ނނިިޝަޝަ ގްގް ލލީީްް))ްްްްްްޑޑީީރރިިކކޮޮ ގގްެެްްްްްމާމާ ތުތު ލަލަ ނންްްްްްްްޙާޙާ ނުނު ޔާޔާ ނންްްްްްްްބަބަ ވުވު ރެރެ ނނިިކުކު ްް((ްްއުއު 3.11.6 

ްްލިބޭްްްަސަބުބންްްްމަިކުމގެް.ްްުކެރެވެއވެްްްުއނިްްަބާޔްނަތުކންްްްާމލީްްައގުްްްުމަދުލގެްްްެއްއަފާރްތުކެރވްިއެޖަނމަްްްުނަވތަްްްެބެލވްިއެޖަނމަްްްުނލޭިބެނަކަމށްްްްަނާފެއއްްްްއްިޤތިާޞދީްްްއުިތރުްްްުމަދަލުކންް

ް.ްްހިެމޭނެނެއވެްްްަބާޔުނަގއިްާއްމަދނީގެްްުފރަިހމަްްެގްއުލންްްުނަވތަްްަފއިދާް

ް

 

ނންްްް ނނޑުޑު ކެކެ ށްށް ލަލަ ނންްްް))ްްްްްްބަބަ ޝަޝަ ރރީީސސިިއޭއޭ ްް((ްްޑޑިިޕްޕް 3.11.7 

ްްެފށެިގންްްްާތރީުޚންްްްަފށާްްްުކަރންްްްޭބުނންްްްުމދާްްްމޮިގުތންް.ްްބާިނޮކެށވެްްްަމްއަޗށްްްްަނާފގެްްްއްިޤތާިޞދީްްުކެރވޭްްްަލފާްްްަކަމށްްްްލޭިބނެްްްުމަދުލންްްްުކާރނީްްަދށްްްްައގުްްްުމަދުލގެްްްަފާރުތންްްްޭބްނުކގެްްްިމ

ްްުމްއަދތުްްްުކެރވޭްްްައްނާދޒާްްްަކަމށްްްހޭިފނެްްްޭބުނންްްުމަދުލގެް.ްްަދްށުކެރޭވެނެއވެްްްައގުްްްުމަދުލގެްްްުއޫޞުލންްްްެތުދޮރނގުްްްަހަމައށްްްާތރީޚާްްްުހްއާޓެލވޭްްްުކުރންްްްޭބުނންްްްޮގުތަގއިްްުމަދެލްއގެްްްުމދާް

ްްުޚގެްާތރީްްުއނުިކެރވޭްްްުމދާްްްާތރީާޚއިްްނިްނމޭްްވްިއާކުލަމށްްްްުމަދެލއްްްްުހްއޭޓނީްްްަދްށުވންްްްައގުްްުމަދުލގެް.ްްބާިނޮކެށވެްްްަމްއަޗށްްްްޮގުތގެްްްުކެރވަިފއިވާްްްޭބުނންްްްުކރިންްްްުމދާްްްމަިފދަްްްަކނަޑައަޅނީް

ްްަދްށެވެގންްްްައގުްްްުމޅިންްްްުމދާްްްުހުރަމުކންްްްެއްއަފާރްތުކެރވަިފއިްްްޭބުނުމންްްްާއްނމުްްްުނަވތަްްްުހުރަމުކންްްްުހްނނަްްްެބެހްއޓަިފއިްްުނޮކށްްްްޭބުނންްްްުމަދެލއްް.ްްާތރީެޚްއަގެއވެްްްައްނނަްްްުކރިންްްްެތެރއިންް

 .ުނުހްއޭޓެނެއވެްްްަދްށުވެމއްްްައގުްްުމަދުލގެްްުނާދާހހިނަދކުް

 

ޑޑްުުް ގަގަ ްްމމިިންން ޑާޑާ ްްކަކަ ށްށް ލަލަ ތތްްްް  ބަބަ ވަވަ ްްބާބާ ްްގެގެ ޓްޓް ސެސެ  އެއެ
 ައމްިއަލްބިާމއިްއިާމާރްތަތއްްޭބްނުކެގް 4% - 2.85%

ްުނަވަތްެއްއަބްސެވވަިފއާިވްލްީސްާޓރްމްެތެރއިްންަމތީްިމްނަގނޑުްްްައަހރުް 25 ްުކލީްއީާމާރްތަތއްް
 ޮކްމޕުިއަޓރްާހްޑެވައްރ 33.33% - 10%
 ާސާމނުްަފުރނީަޗާރއްިް 25% - 12.5%

ްޮއފީްސްއުިކއިްޕަމްނޓްް 33.33% - 25%
 އިްނޖީުންެވހަިކާލއިްުއަޅނުދަފަހރުް 20% - 10%

 

ްް

 

ޒޒީީްް ދާދާ ންން ށށްްްްްްްްއައަ ބަބަ ނންަަްްްްްހހިިސާސާ ންން ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 3.11.8 

ްްަބަދލުްްް،ުމާރަޖާޢޮކށްްްްައުލންްްްާތރީެޚްއަގއިްްަބާޔުނގެްްްާޙަލުތގެްްްާމލީްްރޯިޕރޓްިނގްްޮކްނމެްްްައގުްްްާބކީްްެއެސްޓގެްްްުމްއަދާތއިްްުކރާްްްައްނާދޒާްްްޭބުންންުކެރޭވޭނަކަމށްްްް،ުއޫޞާލއިްްައުގަދްށވާް

 ް.ެގެނެވެއވެްްްޕޮރްސެޕްކޓްިވްޮކްށްަބަދލުްްާޙަލްތަތުކަގއިްެގްނަންނެޖހްިއޖެް

ްް

 

ދދްާާް ންން މުމު ވެވެ ރެރެ ލލްްްްްްްްކުކު ޕޕިިޓަޓަ ތތްްްްްްްްކެކެ ކަކަ އްއް ސަސަ ްްމަމަ 3.11.9 

ްްައުގަގެއވެްްްައްސލުްްްޭއގެްްްަބާޔްނުކެރވަިފއަިވނީްްަމަސްއަކތްްްްެކޕަިޓލްްްްުކެރެވުމްނދާް ްްައދިްްްުކުރަމށްްްްއިާމާރތްްްްްޕާލްނުޓަތއްްްްޢިާމާރްތަތާކއިްްަތްއާޔުރަވުމްނދާްްްުކުރަމށްްްްެކޕަިޓަލއިޒްްްްމިއީ.

 ް.ަޚަރެދވެްްހިނގާްްސީދާްްެއުކަލާވުލަމށްްްސްިސަޓެމއްްްެހުދަމާށއިްެމޝިަނރީްޭބުންނުކެރވޭް

 

 

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

3.11.8

3.11.9
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ްްެއްއެޗހިްްްިމްްްެމޭންޖަމްނުޓންްްް، ާމަނައކީ.ްްެފޭށަވުރުވުމްނެނވެްްްޭބުންނުކެރެވންްްްުފރިަހަމވެްްްަމަސްއަކްތަތއްްްްިމްްްަބަދުލުކެރޭވނީްްްެއެސަޓަކށްްްްަމަސްއަކްތަތއްްްްެކޕަިޓލްްްްހިނަގުމްނދާްްްމޮިގަތށްް

 ް.ެކނުޑަމްށަފުހެއވެްްަބަލށްްްަބާޔްނެވަފއާިވނީްްިމަޚަރދުް.ްާވސްިލުވުމްނެނވެްްާހަލަތށްްްޭބުންނވާްްްެގްނޮގސްްްަތަނށްްްެގްނަދްނެޖހޭްްޭބުންނުކުރަމށްްްަގްސުދޮކްށަފއާިވޮގަތށްްްޭބުންނުކުރަމށްް

ްް

ލލްްްް ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ޓޓްްްްްްްްއއިިންން ސެސެ ްްއެއެ 3.12 

ްްާމލީްްްާޚްއަސުކެރވަިފއިވާްްްޭބުންނުކުރަމށްްްްަމަސްއަކްތަތަކށްްްްއިާދރީްްުނަވތަްްްޫދުކުރަމށްްްްުކްއަޔށްްްްުނަވތަްްްދުިނަމށްްްްޚުިދަމެތއްްްްުނަވތަްްްޯފުރޮކްށދުިނަމށްްްްުމަދެލއްްްްެއެސަޓކީްްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

 ް.ެއެސެޓވެްްޫނންް

 

 .ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއ24ްިްަންނަބރުްްޯނޓުްްަބާޔްނަތުކގެްްްާމލީްަތްފޞީލުްްެއެސްޓަތުކގެްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

ް

 

ލލްްްް ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ގގްެެްްްްްއއިިންން އްއް ޓެޓެ ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ތުތު ށށްްްްްްްްގގޮޮ މަމަ ރުރު ކުކު ގަގަ ހަހަ ޅޅްޭޭްްްްްފާފާ ގުގު ންން ނނޑޑްުުްްްްްގެގެ އއިިގަގަ ލލްުުްްްްްމަމަ ސޫސޫ ްްއުއު 3.12.1 

.ްްުހރަިނަމެއވެްްްހިާސުބުކެރެވންްްްޮގެތްއަގއިްްއުިތާބުރުހރިްްަޚަރދުްްްމެިއެސުޓގެްްް، ެބެލވިްްލޭިބޭނަކުމަގއިްްަފއިާދެއއްްްްއްިޤތިާޞދީްްްަސަބުބންްްްެއެސުޓގެްްްެބެލެވނީްްްޮގުތަގއިްްެއެސެޓްއގެްްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

 ް.ުދްނެނވެްަޚރަްްެއަކަމްށދިޔަްްހިާސުބުކެރެވނީްްުފަރަތމަްްެއްނމެްްައގުްްެއެސެޓްއގެްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

ް

 

ރރްް ޓަޓަ ޕޕިިއުއު މްމް ރރްްްްްްކކޮޮ އައަ ވެވެ ޓްޓް ފްފް ްްސސޮޮ 3.12.2 

ްްޯހުދަމްށދިޔަްްްއެްްްަބަލއަިގެނވަިފއާިވނީްްަބާޔުނަގއިްްުޖްމލަްްްާޙަލުތގެްްްާމލީްްަދުށންްްްެއެސްޓގެްްްއިްނެޓްނޖަިބލްްްްަލއިަސްނސްްްްޮސްފްޓެވައރްްޮކްމޕުިއަޓރްްޯހދަިފއިވާްްްޭބުނަމށްްްްޭބްނުކގެް

ްމެިއެސުޓގެްްް،ެބެލވިްްލޭިބޭނަކުމަގއިްްަފއިާދެއއްްްްއްިޤތިާޞދީްްޭއެގންްްްަތެކްއަޗކީްްަފދަްިމ.ްްެކނުޑަމްށަފުހެއވެްްްަބަލށްްްްައދިްްްޮލސްްްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްްައދިްްެއޯމަޓއިޭޒަޝންްްްެއއީ.ްްަޚަރުދަގެއވެް

ްް.ަތެކްއެޗވެްްހިާސުބުކެރވަިފއިވާްްޮގެތްއަގއިްއުިތާބުރުހރިްްަޚަރދުް

ް

 

ށށްްްް ރަރަ ވވްޭޭްްްްްއއިިތުތު ރެރެ ދދްަަްްްްްކުކު ްްހޭހޭ 3.12.3 

ްްއުިތާބރުްްިމަޚަރދުްްައދި.ްެބެލޭވަނަމެއވެްްލޭިބެނަކަމށްްްަނާފެއއްްްްާމލީްއުިތުރންްްައުގގެްްައްނާދާޒުކރާްްަކަމށްްްލޭިބނެްްުމަދުލންްްއެްްުކެރެވނީްްެކޕަިޓަލއިޒްްްަޚަރދުްްހިނގާްްޮސްފްޓެވައރައށްް

ްް.ލިެޔެވެއވެްްޮގުތަގއިްަޚަރުދގެްްުކެރވަިފއިވާްްޭހދަްްްެއްނެމހާްްުކެރވަިފއިވާްްއުިތުރންްްމީގެް.ްންިސަބްތުކެރޭވަނަމެއވެްްެއެއެސަޓށްްްަޔޤްީނަކާމެއކުްް، ހާިސުބުކެރވިްޮގެތްއަގއިްުހރި

ް

 

ލލީީްް ގގްެެްްްްްމާމާ ތުތު ލަލަ ނންްްްްްްްޙާޙާ ނުނު ޔާޔާ ލލްްްްްްްްބަބަ ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ޓޓްްްްްްްްއއިިންން ސެސެ ނންްްްްްްްއެއެ ރުރު ނނިިކުކު ްްއުއު 3.12.4 

ްްައދިް.ްްުއނުިކެރެވެއވެްްްަބާޔުނންްްްާޙަލުތގެްްްާމލީްް،ެބެލޭވަނމަްްްަކަމށްްްްުނލޭިބނެްްްަމްނާފެއއްްްްާމލީްްއުިތރުްްްުކރިަމުގަގއިްްެއއިންްްްުނަވތަްްް،ޭބުންނެކނޑިްްޭއގެްްްައގުްްްަހމަްްްެއެސުޓގެްްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

 ް.ހިެނެމެއވެްްްަބާޔުނަގއިްާއްމަދނީގެްްެގްއުލންްްަވތަްނުްްްަފއިދާްްލިބޭްްުއނުިކުރުމންްްަބާޔުނންްްާޙަލުތގެްްްާމލީްެއެސެޓއްްްއިްނެޓްނޖަިބލްްްމޮިގަތށްް

ް

 

ލލްްްް ޖޖިިބްބް ންން ޓޭޓޭ އއްްްްްްްްއއިިންން ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިޒޒްްްްްްްްއެއެ ޓަޓަ މމޮޮ ނންްްްްްްްއެއެ ރުރު ްްކުކު 3.12.5 

ްްއެްްްެފށެިގންްްްާތރުީޚންްްްެފިށްްޭބުންނުކަރންްްްެއެސޓްްްްއްިނޭޓްނޖްިބލްްްްއެްްްަބަލއަިގެނވަިފއާިވނީްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްެއެސްޓަތއްްްްއިްނެޓްނޖްިބލްްްްެއެހނިެހންްްްފިަޔވާްްްުގްޑވިލްް

ްްެއްއަވަރށްްްްައަހުރަތަކށްްްްއްިޤތާިޞދީްްްައްނާދާޒުކެރވޭްްްުއޫޞލްްްްެތުދޮރނގުްްްުމްއަދުތަގއިްްްުހްސުކެރވޭްްްޭބުންނޮކށްްްްޭބްނުކންްްްަތެކތިްްްެއނގޭްްްަކނަޑެއޅެިގންްްްުމްއަދތުްްްޭބުންނހިފޭްްްެއެސެޓްއގެް

ްްއިްނޭޓްނޖްިބލްްްްނިޭމއިރުްްްައަހެރއްްްްާމލީްްޮކްނމެް.ްްެއނެގެއވެްްްަކނަޑެއޅެިގންްްްުމްއަދތުްްްޭބުންނހިފޭްްްެއެސްޓގެްްްއްިނޭޓްނޖްިބލްްްްުހްނނަްްްަގއިޭބްނކުްްްިމްްުޢޫޞެލްއެގޮގުތންް.ްްަބާހަލއެިގްނެނވެް

ްްެއއިންްްްައަގކީްްުހރިްްެއުމަދެލްއަގއިްް،ަނމަްްްެވްއޖެްްްެމުދެވރިްްްޮގެތއްްްްެއަފދަްްްަބލާްްްައއްިސަފއޭިވތޯްްްަބަދެލއްްްްުމްއަދަތށްްްްލިބޭްްްަފއިދާްްްއްިޤތިާޞދީްްުނަވތަްްްައަގށްްްްޭއގެްްްުމާރާޖޮކށްްްްެއެސްޓަތއްް

ްްުކެރެވެއވެްްްދިާރސާްްްައެގްއތޯްްްޯހދިާދނެްްްައނުބރާް ްޮގުތަގއިްްެގްއުލެމްއގެްްްެއއީްްަނމަްްްުކޑަްްްައަގްށުވރެްްްުހރިްްުމަދުލަގއިްްައގުްްްައްނާދާޒުކރާްްްަކަމށްްްްލޭިބނެްްްުމަދުލންްްްަމތިންްްްމޮިގުތގެް.

 ް.ެވަފއާިވެނަކުމަގެއވެްްަހމަްްައގުްްެއުމަދުލގެްްއިރުްްަހަމވާްްުމްއަދތުްްލިބޭްްްަފއިދާްްއްިޤތިާޞދީްެއެސްޓގެްްއިްނޭޓްނޖްިބލްްްަބަލނީްްޭބްނުކންް.ްަކނަޑެއެޅެއވެް

 

 ެއެސްޓްެގްާބަވްތްް ަފއިާދްލޭިބްުމްއަދތުް

ްައަހރ5-10ްްު  ޮކްމޕުިއަޓރްޮސްފްޓެވައްރ
ް

 

ްް  

ްްްް ތްތް ްްނެނެ ންން ވެވެ ރެރެ ކުކު ންން ނުނު ޓޓްްްްބޭބޭ ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް ގެގެ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލްލް ޖޖިިބަބަ ންން ޓޭޓޭ ްްއއިިންން 3.12.6 

ުބްންއިްމެޕައރްެވަފއާިވްަކުމުގްައާލާމްތަތްއްޭބުންނުކެރެވްންެންތްއިްނޭޓްނޖަިބްލްެއެސްޓަތްއްއިްމެޕައރްެވަފއޭިވޯތްޮކްނެމްައަހަރުކްެޓްސްޓްުކެރެވެއެވ.ްާހަލުތްަބަދުލުވުމެގްަސބަް

ްުކެރޭވެނެއެވ.ްރޯިޕުޓްުކެރޭވްާތރީުޚަގއި،ްއިްމެޕައރްެވަފއާިވްއިްނޭޓްނޖަިބްލްެއެސެޓްއްޭބްނުކަގއިްެނެތެވ.ްްެފްނަނަނަމްެއައްށުވެރްގިަނއްިންެޓްސްޓް

ް

 

ގގްެެް ސާސާ ގގްެެްްްްްހހިިއްއް އއިިދާދާ އއިިްްްްްްފަފަ ގަގަ ތުތު ނންްްްްްްްގގޮޮ ހަހަ ޅޅްޭޭްްްްްބަބަ ހެހެ ށަށަ ދދްުުްްްްްހުހު ދަދަ ްްއައަ 3.13 

ްްާފްސުކެރެވެއވެްްްުހަށަހޅާްްްަޖްލާސައށްްްްހްިއާސާދުރްނގެްްްާއްނމުްްްައަދދުްްްުހަށަހޅާްްްޯބުޑންްްްެބުހަމއްްްްޮގުތަގއިްްަފއިާދގެްްްހްިއާސގެްްްނިުމުމންްްްައަހރުްްްާމލީ ްްުކރިންްްްނިުމުމގެްްްައަހެރއްްްްާމލީ.

ްްާރްއޭޖގެްްްދެިވހިްްައދި(10/1996ްް:ްްަންނަބރުް)ްްްާޤޫނނުްްްެބހޭްްްުކްނުފްނޏާްްްާފްސުކެރޭވނީްްެއަކންްްްޯބުޑންްްްޑިެރްކަޓުރްނގެްްްަނމަްްްަޑައޅާްނކަްްްައަދެދއްްްްަބަހންްްްޮގުތަގއިްްަފއިާދގެްްްހްިއާސގެް

 .ޮގުތެގަމތިްނެނވެްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްަގއި(2010/24ްްަންނަބރުް)ްާޤޫނނުްްެބހޭްްާއއިްޭބްނކިްންގ
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ްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްް-10ްްެއސްް.އޭް.ައއިްްްސޭޓްނަޑރޑްްްްެއަކުއްނޓިްނގްްއިްނަޓރެނަޝަނލްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވނީްްަފއިދާްްްހްިއާސގެްްްުހަށައޅޭްްްށްްެބުހމަްްްަފުހންްްްާތރީުޚގެްްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްުޖްމލަް

 ް.ަމތްިނެނވެްްޮގުތގެްްުކެރވަިފއިވާްްާލޒިމްްްަގއ40ްިްަންމަބރުްްްޯނޓުްްްަޙަރާކްތަތއްްްްހިނގިްަފުހންްްާތރީުޚގެް

ް

ގގްެެް ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއްްްްްްްްމުމު ތަތަ ތްތް ޔަޔަ ްްއއިިނާނާ 3.14 

ގގްެެް ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ ޓޓްްްްްްްްމުމު ންން ވވިިޑެޑެ ރރޮޮ ޑޑްްްްްްްްޕްޕް ންން ްްފަފަ 3.14.1 

3ްްްްޭބްނުކންްްްމަިފްނަޑށްްްްހިްނގޭްްްހިެމޭނޮގަތއްްްްޮގުތަގއިްްެމްނަބުރްނގެްްްުމަވްއަޒުފންްްްދެިވހިްްުހރިހާްްްަބއެިވރުިވަމށްްްްމަިފްނުޑަގއި.ްްހިްނަގެއވެްްްޭބްނުކންްްްަފްނެޑއްްްްްޕޮރވެިޑްނޓްްްްުމަވްއަޒުފްނގެް
 ް.ަވުގުތަގެއވެްްަރްނެޖހޭްކުްްަޚަރދުްްއެްްޮގުތަގއިްަޚަރެދްއގެްްހިނގާްްއާިނަޔަތށްްްުމަވްއަޒުފްނގެްްާފަހަގުކެރވަިފއަިވނީްްަޖާމުކުރންްްިމ.ްަޖާމުކެރެއވެްްަމަހކުްްޮކްނމެްްއިްނަސްއތަް

ް

 

ޓޓްްްް ންން ރރމެމެ ޔަޔަ ނންްްްްްްްރރިިޓަޓަ ޝަޝަ ންން ކކީީމމްްްްްްްްޕެޕެ ްްސްސް 3.14.2 

ްްަސުރާކުރންްްްދެިވހިާރްއޭޖގެްްްަފާށަފއަިވނީްްްައަމުލުކަރންްްްމޮިގަތށްް.ްްަފާށަފެއވެްްްަބއެިވރުިކަރންްްްްސކީުމަގއިްްްެޕްނަޝންްްްރަިޓަޔރެމްނޓްްްްުމަވްއަޒުފންްްްްނަވނީްޭބްނކުްްްެފށެިގންްްްއިނ2011ްްްްްްެމއ1ްްި

ްްަދުށްނެނވެްްްަޤާވއިުދގެްްްެބހޭްްްްސކީާމއިްްެޕްނަޝންްްްރަިޓަޔރެމްނޓްްްްދެިވހިާރްއާޖގެްްްުކަރްއާވަފއިވާްްްާޝއިޢުް ްްުއނުިކުރަމްށަފހުްްްއިްންަސްއތ7ްްްަްްުމާސަރއިގެްްްެނގޭްްްެޕްނަޝންްްްޭބްނކންް.

ްްަޚަރެދްއގެްްްހިނގާްްްއިާނަޔަތަކށްްްްުމަވްއަޒުފްނގެްްްާފަހަގުކެރެވނީްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްަޚަރދުްްްގެްްްޮކްންޓރިބުިއަޝންްްްޭބްނކގެް.ްްޮކްންޓރިބުިއްޓުކެރެއވެްްްއުިތަރށްްްްައަދދުްްްުއނުިކރި

 .ަގެއވެްޮގތުް

ް

 

ނންްްް ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް 3.15 

ެއެވ.ްްޕޮރވަިޜްންަކނަޑައާޅނީްެއްްަކނަޑައަޅނީްާފއުިތެވޮގްސަފއާިވްާހަލެތްއެގްަސަބުބްންޭބްނުކްންައާދުކަރްންެޖޭހްޒިްނާމެއްއް)ާޤޫނނީްުނަވަތްޮކްންސްޓަރްކޓްިވ(ްާވަނމަްްްޕޮރވަިޜްނަތއްް

ޫދޮކްށލަް ޭބްނުކްން ަވސަީލެތްއް ޮގުތަގއާިވް ަފއިާދެއްއެގް އްިޤތިާސދީް ޭބްނުކްން ައާދުކުރަމްށަޓަކއިް ހިާސުބްްޒިްނާމް ައާދުކުރުމެގް ޒިްނާމެއްއް ެއަފަދް ައދިް ެއަކށެީގްނާވަނަމް ްނެޖޭހަކްން

މަިފަދްްްް.ުއނުިކުރަމްށަފުހެއވެްްްޭހދަްްްުކެރުވނުްްްޮގުތންްްްަބަދުލދުިނުމގެްްްުކެރވަިފއާިވނީްްާފަހގަްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްަޚަރދުްްްުކެރވޭްްްައށްްްްްޕޮރވަިޜންްްްމޮިގުތންްައްނާދާޒުކެރޭވަނަމެއެވ.ްް

ްްނީްެއްޒިްނާމަތުކެގްަވްއަތަރްށްެބުލަމްށަފުހެއެވް.ގިަންޒްިނާމަތެކްއާވަނަމ،ްޭބްނުކްންާމލީްަވސަީލެތްއްޫދޮކްށަލްނެޖޭހްާހަލެތްއްެމުދެވރެިވާދެންަކުމެގްުފުރަސުތެގްމްިނަވުރްަކނަޑައޅާް

ްައަދެދްއެގްޒްިނާމެއްއވަިއްސ،ްެއާއއިްުގޅެިގްންައާދުކަރްނެޖޭހެންަކަމްށްެބެލޭވްޒްިނާމެއްއްާވަނަމްްޕޮރވަިޜްންަކނަޑެއޭޅެނެއެވ.ްްެއްއްަވްއަތެރްއެގްޒިްނާމަތުކެގްެތޭރަގއިްކަިތްނެމްުކަޑް

 
ައްނދާް ޭމޭންޖަމްންޓެގް ައަދުދެގް ަދްއަކްނެޖޭހް ުގޅެިގްން ޒިްނާމައާކއިް ެއް ާތރީުޚަގއިް ނިޭމް ައަހުރް ރޯިޕްޓުކާރް ަކނަޑެއޭޅނީް އަްްޕޮރވަިޜްން ައްށްްާޒެގް ެވލުިއް ްޕެރެސްންޓް ަދުދް

ްްޮއފްްްްެވލިއުްްްަޓއިމްްްް,ެއަވުގުތެގްެޓްކްސްެދްއުކުމެގްުކރީްޭރެޓެކެވ،ްައދިްިމްޭރްޓްަކނަޑައާޅނީްާބަޒުރެގްަހަރާކްތަތަކްށްަބަލއިޭރްޓައކީްްްްޭބުންނުކާރްޑްިސަކުއްނޓްްަބަދުލުކުރަމްށަފުހެއެވ.ްް

ެގްްަޚަރދުްްްހިނގިްްއްިނަޓެރްސަޓށްް  ުކެރޭވނިްްެރޯކޑްް  ަވުގުތްާފއުިތާވަވަރަކްށްއުިތުރުވންްްްްްް،ްޕޮރވަިޜންްްްްްް.ރްިސްކްަތަކްށްރިާޔައްތްުކުރަމްށަފުހެއވެްަލއިބިލިޓަީއަކްށްންިސަބްތާވްް  ަމނީ،ްައދިްއެް

ްޮގުތަގެއެވ.
ް

 

ރރީީްް ޝަޝަ އއްްްްްްްްފފިިޑޑިިއުއު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ްްހަހަ 3.16 

ްްަޙއިސްިއަޔުތްނެނވެްްްަފާރެތްއގެްްްހްިނަގއިދޭްްްަޚަރާކްތަތއްްްްފިޑުިއަޝރީްްްެއެހނެިހންްްްޮގުތްނާނއިްްައާމާންތެތރެިއްއގެްްްަހަރާކްތެތރަިވނީްްްޭބްނުކންް ްްެބެލެހްއުޓާމއިްްްަވުގުފަތއްްްްމޮިގުތންް.

ްްފިޑުިއަޝރީްްްަފދަްިމ.ްްހިެމެނެއވެްްްދިުނންްްްަބަލަހްއޓާްްްެއެސްޓަތއްްްްަފާރުތންްްްުމައްއަސާސަތުކގެްްްެއެހނިެހންްްްައދިްްަފުރުދްނގެްްްައމްިއލަްްްޭރުވްނަތާކއިްްއާިނަޔުތގެްްްލިބޭްްްުމްސުކޅުިކެރްއުވުމންް

 ް.ހިަމާނަފެއްއުނާވެނެއވެްްަތުކަގއިްަބާޔންްްާމލީްޭބްނުކގެްްެއެސްޓަތއްްްެބެލެހްއޓޭްްަޙއިސްިއަޔުތންް
ް

 

ސސްްްް ޑޑީީވްވް ލްލް ޓޓްްްްްްްްމޯމޯ ންން ރރމަމަ ޔަޔަ ނންްްްްްްްރރިިޓަޓަ ޝަޝަ ންން ގގްެެްްްްްޕެޕެ ކކީީމްމް ނންްްްްްްްސްސް ޑޑިިއައަ ޓޯޓޯ ސްސް ޓޓްްްްްްްްކަކަ ންން އުއު ކަކަ މމްްްް))ްްްްްްއެއެ ރރްުުް..ްްޕޕީީްް..ްްއެއެ ސސްްްް..ްްއާއާ ްް((ްްއެއެ 3.16.1 

ްްމޮިގުތންް.ްްުކެރވަިފއެިވެއވެްްްެއްގރީެމްނެޓއްްްްދުިނާމެބހޭްްްިޚުދަމތްްްްެއެހނެިހންްްްައދިްްްަކްސޯޓޑަިއންްްްެދެމދުްްްއާް(ްްއޯް.އޭް.ޕީ.ެއމްް)ްްޮއފީސްްްްެއްޑިމންިސްޓޭރަޝންްްްެޕްނަޝންްްްޯމްލޑްީވސްްްްޭބްނާކއި

ްްާމލީްްްަފއިސާްްްަޖާމުކެރވޭްްްމަިފްނަޑށްް.ްްެގްނެދެވެއވެްްްްއަޓުމންްަބަލހަްްްާޤއިްމޮކށްްްްެއަކުއްނުޓަތއްް"ްްޯހްލޑްިނގްްޮކްނޓިރިބުިއަޝންް"ްްައދި"ްްަކެލްކަޝންްްްޮކްނޓިރިބުިއަޝންް"ްްަފްންޑގެްްްެޕްނަޝންް

ް.ްްަމތިްނެނވެްްލޭިބޮގުތގެްްފެީއއްްްޭބްނަކށްްް،ަދުށންްްއިުރާޝުދގެްްަފާރެތްއގެްްުހްއަދެދވަިފއިވާްްއިންްްއޯް.އޭް.ޕީ.ެއމްްްުނަވތަްް،އިންްްއޯް.އޭް.ްޕީ.ެއމްްްުކެރެވނީްްއިްނެވްސޓްްްަވޞަީލްތަތުކަގއި
ް

 

އއިިްް ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް އއްްްްްްްްކކޮޮ ސސީީތަތަ ންން ޖަޖަ ޓޓިިންން ންން ްްކކޮޮ 3.17 

ްްުނަވތަްްްާހަލެތއްްްްދިާމެވާދނެްްްުމްސަތުޤަބުލަގއިްް،ޮގަތކީްްަހަމެއަކނިްްާސބުިތޮކްށދޭްްްޮއްތަކންްްްުވޫޖުދަގއިްްްެއޒްިނާމަތއްް.ްްޒިްނާމަތެކެކވެްްްާމލީްްައާދުކަރްނެޖހާިދނެްްްަލއިބިލިޓަީއކީްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްް

ް.ްްިމްނުނުކެރޭވަނަމެއވެްްޮގަތަކށްްްުކެރވޭްްއުިތާބރުްްުނަވތަްްްެނުތންްްްެފްނަނންްްަމްނާފެއއްްްއްިޤތިާޞދީްލޭިބނެްްޭއެގންްް،ޒިްނާމެއއްްްްައާދުކަރްނެޖހޭްްިމާހރުް
ް

ްްާމލީްްް،ހިެމެނނީްްެތޭރަގއިްްްމީގެް.ްްޯފުރޮކްށެދެއވެްްްެއަފާރްތަތަކށްްްްޯލުނަތއްްްްރިްސުކްެއުކެލވެިގްނވާްްްަތާފތުްްްެއކެިއކިްްޮގުތންްްްޯފުރޮކްށދިުނުމގެްްްެއހެީތރަިކންްްްޮގުތންްްްާމލީްްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް

ްްާމލީްްްައާދުކަރްނެޖހާިދނެްްްަތަކށްްްްެގެރްނޓީްްާއއިްްްްކެރޑިޓްްްްޮއފްްްްެލަޓރ.ްްަދަރނަިތެކވެްްްުނުކެރވިވާްދޫްްްަފއިސާްްްެތެރއިންްްްަދަރނީގެްްްުހްއަދެދވަިފއިވާްްްައދިްް،ްކެރޑިޓްްްްޮއފްްްްެލާޓރްްެގެރްނޓަީތާކއި

ްްަބްސުވްނަތާކއިްެއއްްްްުކރާްްްެއކަިފާރްތަތާކއިްްްަކްސަޓަމުރންްްްެދްއުކާމއިްްަފއިސާްްްުމާޢަމާލްތަތުކަގއިްްުގޅޭްްްާއއިްްވިަޔާފރިްްްެއްކްސޯޕޓްް/އިްމޯޕޓްްްްަފާރުތންްްްަކްސަޓަމުރްނގެްްްހިެމެނނީްްެތޭރަގއިްްްޒިްނާމގެް

ްްދިުނެމވެްްްަޔޤްީނަކންްްްުހރަިކުމގެްްްާޤބްިލަކންްްްަޢަމުލުކެރޭވނެްްްެއްއޮގަތށްް ްްހިެމނޭްްްަހަމެއްއަގއިްްެއއްްްްާދދިްްްޯލުނަތާކއިްްހިެމެނނީްްްްކެރޑްިޓަގއިްްްޮއފްްްްެލަޓްރްްްސޭޓްންޑަބއިްްްެގެރްނޓަީތާކއި.

ްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްޯކަޓށްްްްެދޮކަޅށްްްްޭބްނާކއިްްައދި(ްްެއުކެލވޭްްްަފާރތްްްްދޭްްްުކްއަޔށްްްްައދިްްްަފާރތްްްްހިފިްްުކްއަޔށްް)ްްަވުޢުދަތާކއިްްްހުިފުމގެްްްުކްއަޔށްްްްެއްއަބްސެވަފއިވާްްްެބްނުކންް.ްްރްިސުކަތެކވެްްްްކެރޑިޓްް

ްްައަދަދަކްށުވރެްްްާފަހަގުކެރޭވަފދަްްް،ުނވަިނަމެވސްްްްހިެމނަިފއިްްަބާޔުނަގއިްްާޙަލުތގެްްްާމލީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްް.ްްަބަލެއވެްްްަކުމަގއިްްޮކމްިޓަމްންޓަތއްްްްެބްނުކގެްްްަމްއަސަލަތަކކެީވސްް

ްްޮކްނޓިްނަޖްނޓްްްްިމްނުކުރުމަގއިްްރިްސކުްްްުޖްމލަްްްުމޅިްޭބްނުކގެްްް،ެއުކެލޭވތީވެްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްެވސްްްްަލއިބިލިޓަީގއިްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްްްް،ެއެހްނަނަމެވސްް.ްްާހަމުކެރވަިފެއވެްްްާވނީްް،ުކަޑޫންނަނމަް

ް.ްްޮގަތެށވެްްެއުކެލވޭްްރްިސކްްްާބަވެތްއގެްްުހރިހާްްާފަހަގުކެރވޭްްހިަމާނަފއަިވނީްްްައަދދުްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްްެއކާިބަވުތގެް.ހިަމާނަފއާިވެނެއވެްްަލއިބިލިޓެީވސްް

 

3.12

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

3.12.6

3.13



117

 
 
 

Page 18 of 77 
 

ްްެއްއެޗހިްްްިމްްްެމޭންޖަމްނުޓންްްް، ާމަނައކީ.ްްެފޭށަވުރުވުމްނެނވެްްްޭބުންނުކެރެވންްްްުފރިަހަމވެްްްަމަސްއަކްތަތއްްްްިމްްްަބަދުލުކެރޭވނީްްްެއެސަޓަކށްްްްަމަސްއަކްތަތއްްްްެކޕަިޓލްްްްހިނަގުމްނދާްްްމޮިގަތށްް

 ް.ެކނުޑަމްށަފުހެއވެްްަބަލށްްްަބާޔްނެވަފއާިވނީްްިމަޚަރދުް.ްާވސްިލުވުމްނެނވެްްާހަލަތށްްްޭބުންނވާްްްެގްނޮގސްްްަތަނށްްްެގްނަދްނެޖހޭްްޭބުންނުކުރަމށްްްަގްސުދޮކްށަފއާިވޮގަތށްްްޭބުންނުކުރަމށްް

ްް

ލލްްްް ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ޓޓްްްްްްްްއއިިންން ސެސެ ްްއެއެ 3.12 

ްްާމލީްްްާޚްއަސުކެރވަިފއިވާްްްޭބުންނުކުރަމށްްްްަމަސްއަކްތަތަކށްްްްއިާދރީްްުނަވތަްްްޫދުކުރަމށްްްްުކްއަޔށްްްްުނަވތަްްްދުިނަމށްްްްޚުިދަމެތއްްްްުނަވތަްްްޯފުރޮކްށދުިނަމށްްްްުމަދެލއްްްްެއެސަޓކީްްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

 ް.ެއެސެޓވެްްޫނންް

 

 .ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއ24ްިްަންނަބރުްްޯނޓުްްަބާޔްނަތުކގެްްްާމލީްަތްފޞީލުްްެއެސްޓަތުކގެްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

ް

 

ލލްްްް ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ގގްެެްްްްްއއިިންން އްއް ޓެޓެ ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ތުތު ށށްްްްްްްްގގޮޮ މަމަ ރުރު ކުކު ގަގަ ހަހަ ޅޅްޭޭްްްްްފާފާ ގުގު ންން ނނޑޑްުުްްްްްގެގެ އއިިގަގަ ލލްުުްްްްްމަމަ ސޫސޫ ްްއުއު 3.12.1 

.ްްުހރަިނަމެއވެްްްހިާސުބުކެރެވންްްްޮގެތްއަގއިްްއުިތާބުރުހރިްްަޚަރދުްްްމެިއެސުޓގެްްް، ެބެލވިްްލޭިބޭނަކުމަގއިްްަފއިާދެއއްްްްއްިޤތިާޞދީްްްަސަބުބންްްްެއެސުޓގެްްްެބެލެވނީްްްޮގުތަގއިްްެއެސެޓްއގެްްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

 ް.ުދްނެނވެްަޚރަްްެއަކަމްށދިޔަްްހިާސުބުކެރެވނީްްުފަރަތމަްްެއްނމެްްައގުްްެއެސެޓްއގެްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

ް

 

ރރްް ޓަޓަ ޕޕިިއުއު މްމް ރރްްްްްްކކޮޮ އައަ ވެވެ ޓްޓް ފްފް ްްސސޮޮ 3.12.2 

ްްޯހުދަމްށދިޔަްްްއެްްްަބަލއަިގެނވަިފއާިވނީްްަބާޔުނަގއިްްުޖްމލަްްްާޙަލުތގެްްްާމލީްްަދުށންްްްެއެސްޓގެްްްއިްނެޓްނޖަިބލްްްްަލއިަސްނސްްްްޮސްފްޓެވައރްްޮކްމޕުިއަޓރްްޯހދަިފއިވާްްްޭބުނަމށްްްްޭބްނުކގެް

ްމެިއެސުޓގެްްް،ެބެލވިްްލޭިބޭނަކުމަގއިްްަފއިާދެއއްްްްއްިޤތިާޞދީްްޭއެގންްްްަތެކްއަޗކީްްަފދަްިމ.ްްެކނުޑަމްށަފުހެއވެްްްަބަލށްްްްައދިްްްޮލސްްްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްްައދިްްެއޯމަޓއިޭޒަޝންްްްެއއީ.ްްަޚަރުދަގެއވެް

ްް.ަތެކްއެޗވެްްހިާސުބުކެރވަިފއިވާްްޮގެތްއަގއިްއުިތާބުރުހރިްްަޚަރދުް

ް

 

ށށްްްް ރަރަ ވވްޭޭްްްްްއއިިތުތު ރެރެ ދދްަަްްްްްކުކު ްްހޭހޭ 3.12.3 

ްްއުިތާބރުްްިމަޚަރދުްްައދި.ްެބެލޭވަނަމެއވެްްލޭިބެނަކަމށްްްަނާފެއއްްްްާމލީްއުިތުރންްްައުގގެްްައްނާދާޒުކރާްްަކަމށްްްލޭިބނެްްުމަދުލންްްއެްްުކެރެވނީްްެކޕަިޓަލއިޒްްްަޚަރދުްްހިނގާްްޮސްފްޓެވައރައށްް

ްް.ލިެޔެވެއވެްްޮގުތަގއިްަޚަރުދގެްްުކެރވަިފއިވާްްޭހދަްްްެއްނެމހާްްުކެރވަިފއިވާްްއުިތުރންްްމީގެް.ްންިސަބްތުކެރޭވަނަމެއވެްްެއެއެސަޓށްްްަޔޤްީނަކާމެއކުްް، ހާިސުބުކެރވިްޮގެތްއަގއިްުހރި

ް

 

ލލީީްް ގގްެެްްްްްމާމާ ތުތު ލަލަ ނންްްްްްްްޙާޙާ ނުނު ޔާޔާ ލލްްްްްްްްބަބަ ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ޓޓްްްްްްްްއއިިންން ސެސެ ނންްްްްްްްއެއެ ރުރު ނނިިކުކު ްްއުއު 3.12.4 

ްްައދިް.ްްުއނުިކެރެވެއވެްްްަބާޔުނންްްްާޙަލުތގެްްްާމލީްް،ެބެލޭވަނމަްްްަކަމށްްްްުނލޭިބނެްްްަމްނާފެއއްްްްާމލީްްއުިތރުްްްުކރިަމުގަގއިްްެއއިންްްްުނަވތަްްް،ޭބުންނެކނޑިްްޭއގެްްްައގުްްްަހމަްްްެއެސުޓގެްްްއިްނެޓްނޖަިބލްް

 ް.ހިެނެމެއވެްްްަބާޔުނަގއިްާއްމަދނީގެްްެގްއުލންްްަވތަްނުްްްަފއިދާްްލިބޭްްުއނުިކުރުމންްްަބާޔުނންްްާޙަލުތގެްްްާމލީްެއެސެޓއްްްއިްނެޓްނޖަިބލްްްމޮިގަތށްް

ް

 

ލލްްްް ޖޖިިބްބް ންން ޓޭޓޭ އއްްްްްްްްއއިިންން ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިޒޒްްްްްްްްއެއެ ޓަޓަ މމޮޮ ނންްްްްްްްއެއެ ރުރު ްްކުކު 3.12.5 

ްްއެްްްެފށެިގންްްްާތރުީޚންްްްެފިށްްޭބުންނުކަރންްްްެއެސޓްްްްއްިނޭޓްނޖްިބލްްްްއެްްްަބަލއަިގެނވަިފއާިވނީްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްެއެސްޓަތއްްްްއިްނެޓްނޖްިބލްްްްެއެހނިެހންްްްފިަޔވާްްްުގްޑވިލްް

ްްެއްއަވަރށްްްްައަހުރަތަކށްްްްއްިޤތާިޞދީްްްައްނާދާޒުކެރވޭްްްުއޫޞލްްްްެތުދޮރނގުްްްުމްއަދުތަގއިްްްުހްސުކެރވޭްްްޭބުންނޮކށްްްްޭބްނުކންްްްަތެކތިްްްެއނގޭްްްަކނަޑެއޅެިގންްްްުމްއަދތުްްްޭބުންނހިފޭްްްެއެސެޓްއގެް

ްްއިްނޭޓްނޖްިބލްްްްނިޭމއިރުްްްައަހެރއްްްްާމލީްްޮކްނމެް.ްްެއނެގެއވެްްްަކނަޑެއޅެިގންްްްުމްއަދތުްްްޭބުންނހިފޭްްްެއެސްޓގެްްްއްިނޭޓްނޖްިބލްްްްުހްނނަްްްަގއިޭބްނކުްްްިމްްުޢޫޞެލްއެގޮގުތންް.ްްަބާހަލއެިގްނެނވެް

ްްެއއިންްްްައަގކީްްުހރިްްެއުމަދެލްއަގއިްް،ަނމަްްްެވްއޖެްްްެމުދެވރިްްްޮގެތއްްްްެއަފދަްްްަބލާްްްައއްިސަފއޭިވތޯްްްަބަދެލއްްްްުމްއަދަތށްްްްލިބޭްްްަފއިދާްްްއްިޤތިާޞދީްްުނަވތަްްްައަގށްްްްޭއގެްްްުމާރާޖޮކށްްްްެއެސްޓަތއްް

ްްުކެރެވެއވެްްްދިާރސާްްްައެގްއތޯްްްޯހދިާދނެްްްައނުބރާް ްޮގުތަގއިްްެގްއުލެމްއގެްްްެއއީްްަނމަްްްުކޑަްްްައަގްށުވރެްްްުހރިްްުމަދުލަގއިްްައގުްްްައްނާދާޒުކރާްްްަކަމށްްްްލޭިބނެްްްުމަދުލންްްްަމތިންްްްމޮިގުތގެް.

 ް.ެވަފއާިވެނަކުމަގެއވެްްަހމަްްައގުްްެއުމަދުލގެްްއިރުްްަހަމވާްްުމްއަދތުްްލިބޭްްްަފއިދާްްއްިޤތިާޞދީްެއެސްޓގެްްއިްނޭޓްނޖްިބލްްްަބަލނީްްޭބްނުކންް.ްަކނަޑެއެޅެއވެް

 

 ެއެސްޓްެގްާބަވްތްް ަފއިާދްލޭިބްުމްއަދތުް

ްައަހރ5-10ްްު  ޮކްމޕުިއަޓރްޮސްފްޓެވައްރ
ް

 

ްް  

ްްްް ތްތް ްްނެނެ ންން ވެވެ ރެރެ ކުކު ންން ނުނު ޓޓްްްްބޭބޭ ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް ގެގެ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލްލް ޖޖިިބަބަ ންން ޓޭޓޭ ްްއއިިންން 3.12.6 

ުބްންއިްމެޕައރްެވަފއާިވްަކުމުގްައާލާމްތަތްއްޭބުންނުކެރެވްންެންތްއިްނޭޓްނޖަިބްލްެއެސްޓަތްއްއިްމެޕައރްެވަފއޭިވޯތްޮކްނެމްައަހަރުކްެޓްސްޓްުކެރެވެއެވ.ްާހަލުތްަބަދުލުވުމެގްަސބަް

ްުކެރޭވެނެއެވ.ްރޯިޕުޓްުކެރޭވްާތރީުޚަގއި،ްއިްމެޕައރްެވަފއާިވްއިްނޭޓްނޖަިބްލްެއެސެޓްއްޭބްނުކަގއިްެނެތެވ.ްްެފްނަނަނަމްެއައްށުވެރްގިަނއްިންެޓްސްޓް

ް

 

ގގްެެް ސާސާ ގގްެެްްްްްހހިިއްއް އއިިދާދާ އއިިްްްްްްފަފަ ގަގަ ތުތު ނންްްްްްްްގގޮޮ ހަހަ ޅޅްޭޭްްްްްބަބަ ހެހެ ށަށަ ދދްުުްްްްްހުހު ދަދަ ްްއައަ 3.13 

ްްާފްސުކެރެވެއވެްްްުހަށަހޅާްްްަޖްލާސައށްްްްހްިއާސާދުރްނގެްްްާއްނމުްްްައަދދުްްްުހަށަހޅާްްްޯބުޑންްްްެބުހަމއްްްްޮގުތަގއިްްަފއިާދގެްްްހްިއާސގެްްްނިުމުމންްްްައަހރުްްްާމލީ ްްުކރިންްްްނިުމުމގެްްްައަހެރއްްްްާމލީ.

ްްާރްއޭޖގެްްްދެިވހިްްައދި(10/1996ްް:ްްަންނަބރުް)ްްްާޤޫނނުްްްެބހޭްްްުކްނުފްނޏާްްްާފްސުކެރޭވނީްްެއަކންްްްޯބުޑންްްްޑިެރްކަޓުރްނގެްްްަނމަްްްަޑައޅާްނކަްްްައަދެދއްްްްަބަހންްްްޮގުތަގއިްްަފއިާދގެްްްހްިއާސގެް

 .ޮގުތެގަމތިްނެނވެްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްަގއި(2010/24ްްަންނަބރުް)ްާޤޫނނުްްެބހޭްްާއއިްޭބްނކިްންގ
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ްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްް-10ްްެއސްް.އޭް.ައއިްްްސޭޓްނަޑރޑްްްްެއަކުއްނޓިްނގްްއިްނަޓރެނަޝަނލްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވނީްްަފއިދާްްްހްިއާސގެްްްުހަށައޅޭްްްށްްެބުހމަްްްަފުހންްްްާތރީުޚގެްްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްުޖްމލަް

 ް.ަމތްިނެނވެްްޮގުތގެްްުކެރވަިފއިވާްްާލޒިމްްްަގއ40ްިްަންމަބރުްްްޯނޓުްްްަޙަރާކްތަތއްްްްހިނގިްަފުހންްްާތރީުޚގެް

ް

ގގްެެް ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއްްްްްްްްމުމު ތަތަ ތްތް ޔަޔަ ްްއއިިނާނާ 3.14 

ގގްެެް ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ ޓޓްްްްްްްްމުމު ންން ވވިިޑެޑެ ރރޮޮ ޑޑްްްްްްްްޕްޕް ންން ްްފަފަ 3.14.1 

3ްްްްޭބްނުކންްްްމަިފްނަޑށްްްްހިްނގޭްްްހިެމޭނޮގަތއްްްްޮގުތަގއިްްެމްނަބުރްނގެްްްުމަވްއަޒުފންްްްދެިވހިްްުހރިހާްްްަބއެިވރުިވަމށްްްްމަިފްނުޑަގއި.ްްހިްނަގެއވެްްްޭބްނުކންްްްަފްނެޑއްްްްްޕޮރވެިޑްނޓްްްްުމަވްއަޒުފްނގެް
 ް.ަވުގުތަގެއވެްްަރްނެޖހޭްކުްްަޚަރދުްްއެްްޮގުތަގއިްަޚަރެދްއގެްްހިނގާްްއާިނަޔަތށްްްުމަވްއަޒުފްނގެްްާފަހަގުކެރވަިފއަިވނީްްަޖާމުކުރންްްިމ.ްަޖާމުކެރެއވެްްަމަހކުްްޮކްނމެްްއިްނަސްއތަް

ް

 

ޓޓްްްް ންން ރރމެމެ ޔަޔަ ނންްްްްްްްރރިިޓަޓަ ޝަޝަ ންން ކކީީމމްްްްްްްްޕެޕެ ްްސްސް 3.14.2 

ްްަސުރާކުރންްްްދެިވހިާރްއޭޖގެްްްަފާށަފއަިވނީްްްައަމުލުކަރންްްްމޮިގަތށްް.ްްަފާށަފެއވެްްްަބއެިވރުިކަރންްްްްސކީުމަގއިްްްެޕްނަޝންްްްރަިޓަޔރެމްނޓްްްްުމަވްއަޒުފންްްްްނަވނީްޭބްނކުްްްެފށެިގންްްްއިނ2011ްްްްްްެމއ1ްްި

ްްަދުށްނެނވެްްްަޤާވއިުދގެްްްެބހޭްްްްސކީާމއިްްެޕްނަޝންްްްރަިޓަޔރެމްނޓްްްްދެިވހިާރްއާޖގެްްްުކަރްއާވަފއިވާްްްާޝއިޢުް ްްުއނުިކުރަމްށަފހުްްްއިްންަސްއތ7ްްްަްްުމާސަރއިގެްްްެނގޭްްްެޕްނަޝންްްްޭބްނކންް.

ްްަޚަރެދްއގެްްްހިނގާްްްއިާނަޔަތަކށްްްްުމަވްއަޒުފްނގެްްްާފަހަގުކެރެވނީްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްަޚަރދުްްްގެްްްޮކްންޓރިބުިއަޝންްްްޭބްނކގެް.ްްޮކްންޓރިބުިއްޓުކެރެއވެްްްއުިތަރށްްްްައަދދުްްްުއނުިކރި

 .ަގެއވެްޮގތުް

ް

 

ނންްްް ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް 3.15 

ެއެވ.ްްޕޮރވަިޜްންަކނަޑައާޅނީްެއްްަކނަޑައަޅނީްާފއުިތެވޮގްސަފއާިވްާހަލެތްއެގްަސަބުބްންޭބްނުކްންައާދުކަރްންެޖޭހްޒިްނާމެއްއް)ާޤޫނނީްުނަވަތްޮކްންސްޓަރްކޓްިވ(ްާވަނމަްްްޕޮރވަިޜްނަތއްް

ޫދޮކްށލަް ޭބްނުކްން ަވސަީލެތްއް ޮގުތަގއާިވް ަފއިާދެއްއެގް އްިޤތިާސދީް ޭބްނުކްން ައާދުކުރަމްށަޓަކއިް ހިާސުބްްޒިްނާމް ައާދުކުރުމެގް ޒިްނާމެއްއް ެއަފަދް ައދިް ެއަކށެީގްނާވަނަމް ްނެޖޭހަކްން

މަިފަދްްްް.ުއނުިކުރަމްށަފުހެއވެްްްޭހދަްްްުކެރުވނުްްްޮގުތންްްްަބަދުލދުިނުމގެްްްުކެރވަިފއާިވނީްްާފަހގަްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްުފރިަހމަްްްަޚަރދުްްްުކެރވޭްްްައށްްްްްޕޮރވަިޜންްްްމޮިގުތންްައްނާދާޒުކެރޭވަނަމެއެވ.ްް

ްްނީްެއްޒިްނާމަތުކެގްަވްއަތަރްށްެބުލަމްށަފުހެއެވް.ގިަންޒްިނާމަތެކްއާވަނަމ،ްޭބްނުކްންާމލީްަވސަީލެތްއްޫދޮކްށަލްނެޖޭހްާހަލެތްއްެމުދެވރެިވާދެންަކުމެގްުފުރަސުތެގްމްިނަވުރްަކނަޑައޅާް

ްައަދެދްއެގްޒްިނާމެއްއވަިއްސ،ްެއާއއިްުގޅެިގްންައާދުކަރްނެޖޭހެންަކަމްށްެބެލޭވްޒްިނާމެއްއްާވަނަމްްޕޮރވަިޜްންަކނަޑެއޭޅެނެއެވ.ްްެއްއްަވްއަތެރްއެގްޒިްނާމަތުކެގްެތޭރަގއިްކަިތްނެމްުކަޑް

 
ައްނދާް ޭމޭންޖަމްންޓެގް ައަދުދެގް ަދްއަކްނެޖޭހް ުގޅެިގްން ޒިްނާމައާކއިް ެއް ާތރީުޚަގއިް ނިޭމް ައަހުރް ރޯިޕްޓުކާރް ަކނަޑެއޭޅނީް އަްްޕޮރވަިޜްން ައްށްްާޒެގް ެވލުިއް ްޕެރެސްންޓް ަދުދް

ްްޮއފްްްްެވލިއުްްްަޓއިމްްްް,ެއަވުގުތެގްެޓްކްސްެދްއުކުމެގްުކރީްޭރެޓެކެވ،ްައދިްިމްޭރްޓްަކނަޑައާޅނީްާބަޒުރެގްަހަރާކްތަތަކްށްަބަލއިޭރްޓައކީްްްްޭބުންނުކާރްޑްިސަކުއްނޓްްަބަދުލުކުރަމްށަފުހެއެވ.ްް

ެގްްަޚަރދުްްްހިނގިްްއްިނަޓެރްސަޓށްް  ުކެރޭވނިްްެރޯކޑްް  ަވުގުތްާފއުިތާވަވަރަކްށްއުިތުރުވންްްްްްް،ްޕޮރވަިޜންްްްްްް.ރްިސްކްަތަކްށްރިާޔައްތްުކުރަމްށަފުހެއވެްަލއިބިލިޓަީއަކްށްންިސަބްތާވްް  ަމނީ،ްައދިްއެް

ްޮގުތަގެއެވ.
ް

 

ރރީީްް ޝަޝަ އއްްްްްްްްފފިިޑޑިިއުއު ތަތަ ތްތް ކާކާ ރަރަ ްްހަހަ 3.16 

ްްަޙއިސްިއަޔުތްނެނވެްްްަފާރެތްއގެްްްހްިނަގއިދޭްްްަޚަރާކްތަތއްްްްފިޑުިއަޝރީްްްެއެހނެިހންްްްޮގުތްނާނއިްްައާމާންތެތރެިއްއގެްްްަހަރާކްތެތރަިވނީްްްޭބްނުކންް ްްެބެލެހްއުޓާމއިްްްަވުގުފަތއްްްްމޮިގުތންް.

ްްފިޑުިއަޝރީްްްަފދަްިމ.ްްހިެމެނެއވެްްްދިުނންްްްަބަލަހްއޓާްްްެއެސްޓަތއްްްްަފާރުތންްްްުމައްއަސާސަތުކގެްްްެއެހނިެހންްްްައދިްްަފުރުދްނގެްްްައމްިއލަްްްޭރުވްނަތާކއިްްއާިނަޔުތގެްްްލިބޭްްްުމްސުކޅުިކެރްއުވުމންް

 ް.ހިަމާނަފެއްއުނާވެނެއވެްްަތުކަގއިްަބާޔންްްާމލީްޭބްނުކގެްްެއެސްޓަތއްްްެބެލެހްއޓޭްްަޙއިސްިއަޔުތންް
ް

 

ސސްްްް ޑޑީީވްވް ލްލް ޓޓްްްްްްްްމޯމޯ ންން ރރމަމަ ޔަޔަ ނންްްްްްްްރރިިޓަޓަ ޝަޝަ ންން ގގްެެްްްްްޕެޕެ ކކީީމްމް ނންްްްްްްްސްސް ޑޑިިއައަ ޓޯޓޯ ސްސް ޓޓްްްްްްްްކަކަ ންން އުއު ކަކަ މމްްްް))ްްްްްްއެއެ ރރްުުް..ްްޕޕީީްް..ްްއެއެ ސސްްްް..ްްއާއާ ްް((ްްއެއެ 3.16.1 

ްްމޮިގުތންް.ްްުކެރވަިފއެިވެއވެްްްެއްގރީެމްނެޓއްްްްދުިނާމެބހޭްްްިޚުދަމތްްްްެއެހނެިހންްްްައދިްްްަކްސޯޓޑަިއންްްްެދެމދުްްްއާް(ްްއޯް.އޭް.ޕީ.ެއމްް)ްްޮއފީސްްްްެއްޑިމންިސްޓޭރަޝންްްްެޕްނަޝންްްްޯމްލޑްީވސްްްްޭބްނާކއި

ްްާމލީްްްަފއިސާްްްަޖާމުކެރވޭްްްމަިފްނަޑށްް.ްްެގްނެދެވެއވެްްްްއަޓުމންްަބަލހަްްްާޤއިްމޮކށްްްްެއަކުއްނުޓަތއްް"ްްޯހްލޑްިނގްްޮކްނޓިރިބުިއަޝންް"ްްައދި"ްްަކެލްކަޝންްްްޮކްނޓިރިބުިއަޝންް"ްްަފްންޑގެްްްެޕްނަޝންް

ް.ްްަމތިްނެނވެްްލޭިބޮގުތގެްްފެީއއްްްޭބްނަކށްްް،ަދުށންްްއިުރާޝުދގެްްަފާރެތްއގެްްުހްއަދެދވަިފއިވާްްއިންްްއޯް.އޭް.ޕީ.ެއމްްްުނަވތަްް،އިންްްއޯް.އޭް.ްޕީ.ެއމްްްުކެރެވނީްްއިްނެވްސޓްްްަވޞަީލްތަތުކަގއި
ް

 

އއިިްް ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް އއްްްްްްްްކކޮޮ ސސީީތަތަ ންން ޖަޖަ ޓޓިިންން ންން ްްކކޮޮ 3.17 

ްްުނަވތަްްްާހަލެތއްްްްދިާމެވާދނެްްްުމްސަތުޤަބުލަގއިްް،ޮގަތކީްްަހަމެއަކނިްްާސބުިތޮކްށދޭްްްޮއްތަކންްްްުވޫޖުދަގއިްްްެއޒްިނާމަތއްް.ްްޒިްނާމަތެކެކވެްްްާމލީްްައާދުކަރްނެޖހާިދނެްްްަލއިބިލިޓަީއކީްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްް

ް.ްްިމްނުނުކެރޭވަނަމެއވެްްޮގަތަކށްްްުކެރވޭްްއުިތާބރުްްުނަވތަްްްެނުތންްްްެފްނަނންްްަމްނާފެއއްްްއްިޤތިާޞދީްލޭިބނެްްޭއެގންްް،ޒިްނާމެއއްްްްައާދުކަރްނެޖހޭްްިމާހރުް
ް

ްްާމލީްްް،ހިެމެނނީްްެތޭރަގއިްްްމީގެް.ްްޯފުރޮކްށެދެއވެްްްެއަފާރްތަތަކށްްްްޯލުނަތއްްްްރިްސުކްެއުކެލވެިގްނވާްްްަތާފތުްްްެއކެިއކިްްޮގުތންްްްޯފުރޮކްށދިުނުމގެްްްެއހެީތރަިކންްްްޮގުތންްްްާމލީްްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް

ްްާމލީްްްައާދުކަރްނެޖހާިދނެްްްަތަކށްްްްެގެރްނޓީްްާއއިްްްްކެރޑިޓްްްްޮއފްްްްެލަޓރ.ްްަދަރނަިތެކވެްްްުނުކެރވިވާްދޫްްްަފއިސާްްްެތެރއިންްްްަދަރނީގެްްްުހްއަދެދވަިފއިވާްްްައދިްް،ްކެރޑިޓްްްްޮއފްްްްެލާޓރްްެގެރްނޓަީތާކއި

ްްަބްސުވްނަތާކއިްެއއްްްްުކރާްްްެއކަިފާރްތަތާކއިްްްަކްސަޓަމުރންްްްެދްއުކާމއިްްަފއިސާްްްުމާޢަމާލްތަތުކަގއިްްުގޅޭްްްާއއިްްވިަޔާފރިްްްެއްކްސޯޕޓްް/އިްމޯޕޓްްްްަފާރުތންްްްަކްސަޓަމުރްނގެްްްހިެމެނނީްްެތޭރަގއިްްްޒިްނާމގެް

ްްދިުނެމވެްްްަޔޤްީނަކންްްްުހރަިކުމގެްްްާޤބްިލަކންްްްަޢަމުލުކެރޭވނެްްްެއްއޮގަތށްް ްްހިެމނޭްްްަހަމެއްއަގއިްްެއއްްްްާދދިްްްޯލުނަތާކއިްްހިެމެނނީްްްްކެރޑްިޓަގއިްްްޮއފްްްްެލަޓްރްްްސޭޓްންޑަބއިްްްެގެރްނޓަީތާކއި.

ްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްޯކަޓށްްްްެދޮކަޅށްްްްޭބްނާކއިްްައދި(ްްެއުކެލވޭްްްަފާރތްްްްދޭްްްުކްއަޔށްްްްައދިްްްަފާރތްްްްހިފިްްުކްއަޔށްް)ްްަވުޢުދަތާކއިްްްހުިފުމގެްްްުކްއަޔށްްްްެއްއަބްސެވަފއިވާްްްެބްނުކންް.ްްރްިސުކަތެކވެްްްްކެރޑިޓްް

ްްައަދަދަކްށުވރެްްްާފަހަގުކެރޭވަފދަްްް،ުނވަިނަމެވސްްްްހިެމނަިފއިްްަބާޔުނަގއިްްާޙަލުތގެްްްާމލީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްް.ްްަބަލެއވެްްްަކުމަގއިްްޮކމްިޓަމްންޓަތއްްްްެބްނުކގެްްްަމްއަސަލަތަކކެީވސްް

ްްޮކްނޓިްނަޖްނޓްްްްިމްނުކުރުމަގއިްްރިްސކުްްްުޖްމލަްްްުމޅިްޭބްނުކގެްްް،ެއުކެލޭވތީވެްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްެވސްްްްަލއިބިލިޓަީގއިްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްްްް،ެއެހްނަނަމެވސްް.ްްާހަމުކެރވަިފެއވެްްްާވނީްް،ުކަޑޫންނަނމަް

ް.ްްޮގަތެށވެްްެއުކެލވޭްްރްިސކްްްާބަވެތްއގެްްުހރިހާްްާފަހަގުކެރވޭްްހިަމާނަފއަިވނީްްްައަދދުްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްްެއކާިބަވުތގެް.ހިަމާނަފއާިވެނެއވެްްަލއިބިލިޓެީވސްް

 

3.14

3.14.1

3.14.2

3.15

3.16

3.16.1

3.17



118

 
 
 

Page 20 of 77 
 

ް

ްް.ޮކްށަފއާިވެނެއވެްްަބާޔންްްަގއ34.4.10ްިްަންނަބރުްްްޯނޓްްްްަބާޔުނގެްްާމލީްްަތްފސީލުްްއުިތރުްްޮކްނޓްިނަޖްނސަީތުކގެްްޮކމްިޓަމްންޓަތާކއި

ް

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ޓޓީީތަތަ ންން ރެރެ ްްގެގެ 3.17.1 

ްްްޕރީމަިއމްްްް،ެގެރްނޓަީތއްްްްާމލީް.ްްަޤޫބުލުކުރްނަތެކވެްްްައދިްްްެގެރްނޓީްްް، ްކެރޑިޓްްްޮއފްްްްެލަޓްރްްހިެމެނނީްްްެތޭރަގއިްްްެގެރްނޓަީތުކގެްްްާމލީްްޫދުކެރވޭްްވަިޔާފރަީގއިްްހިްނގާްްޭބްނުކންްްްާއްނުމޮގެތްއަގއި

ްްޮކްނމެްްްޭބްނަކށްްްްބިާނޮކށްްްްަމްއަޗށްްްްިމްނަވުރގެްްްާފަހަގުކރިްްުފަރަތމަްްްޭއެގަފުހަގއި.ްްައުގްނެނވެްްްަހމަްްްޭއގެްްްުކެރެވނީްްާފަހގަްްްައަލށްްްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްލިބަިފއާިވަނމަް

ްްެކނުޑަމްށަފހުްްްަވެރއްްިމންްްްައްނާދާޒުކެރވޭްްްަރަގަޅށްްްްެއްނމެްްްަކަމށްްްްަދްއަކްނެޖހާިދނެްްްައާދުކުރަމށްްްްޒްިނާމެއއްްްްާމލީްްަވަޒްނޮކށްްްްައގުްްްަލއިބިލިޓެީއްއގެްްްދިާމެވާދނެްްްަދުށންްްްެގެރްނޓެީއްއގެް

ް.ުކެރެވެއވެްާފަހގަްްަބާޔުނަގއިްާއްމަދނީގެްުފރިަހަމް

ް

ެއަކްންުފރިަހަމްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްެރޯކްޑޮކްށަފއާިވނީް'ޯލްންސްެއްންޑްރިސަީވަބްލްސެގްއިްމަޕަޔަމްންޓްޮލްސ'ެއްއެގްްް،ާމލީްެގެރްނޓަީތާކއިްުގޅެިގްންަދަރނެީގްިމްނަވުރްަމތެިވްއެޖަނމަް

ްނީ'ެއްއެގްޮގުތަގެއެވ.އިްންލުިބުންާއްމދަްޮގުތަގެއެވ.ްައދިްެއްއެވްސްްޕރީމަިއްމެއްއްލިބްިއެޖަނަމްެއަކްންުފރަިހަމްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްެރޯކްޑޮކްށަފއާިވނީް'ފީްައދިްޮކިމަޝންް

ް

 

ނނީީްް ނޫނޫ އއްްްްްްްްޤާޤާ ތަތަ ވާވާ އުއު ްްދަދަ 3.17.2 

ްްަކެމެކވެްްްހިނގާްްްާއްނުމޮކށްްްްޮގުތންްްްަމަސްއަކުތގެްްްުކެރވޭްްްާދއިާރަގއިްްޭބްނކިްންގްްލިޓޭިގަޝަނކީް ްްަތެކއްްުއޫޞލުްްްަރްސީމްްްަޢަމުލުކާރނޭްްްަދުއާވަތާކެމދުްްްާޤޫނނީްްަފާރުތންްްްޭބްނުކގެް.

ްްޮކްށާފނޭްްްަސަބުބންްްްަދުއާވގެްްްމަިފދަްްްާހަލަތށްްްްާމލީްްޭބްނުކގެްްް،ައްނާދާޒުކެރުވުމންްްްަގއިޮގެތއްްްްއުިތާބުރުހރިްްްައަދދުްްްެގްއުލުމގެްްްލޭިބނެްްް،ޯހދާްްްަލފާްްްާމހިުރްނގެްްްަކުމގެް.ްްަކނަޑެއޅަިފއޮިއެވެއވެް

ްަދުއާވެއްއގެްްްާޤޫނނީްްާވސްިލުނވާްްްށްްަހަމއަްްްަހްއަލާކއިްްުނނިިމްްޮގެތއްްްްަވކިްް،ނިަޔަލށްްްްގ2021ްްްެްްޑެިސްމަބރ31ްްާތރީްޚްްްްނިުމނުްްްައަހރުް.ްްެގެނެއވެްްްަބަދުލަތއްްްްުކަޑުކުރަމށްްްްައަސރުްްްޭނެދވޭް

ްަދުއާވެއއްްްްެއްއެވސްްްްެއެހންްްްފަިޔަވއިްްަކްނަކންްްްާހަމޮކްށަފއިވާްްްަގއ38ްްިްްަންނަބރުްްްޯނޓްްްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްިމްްަދުއާވެއއްްްްެގެނޭވނެްްްަބަދެލއްްްްާމޮބޑުްްްާހަލަތށްްްްާމލީްްޭބްނުކގެްްްުބންްަސބަް

ް.ްްްެނެތވެް

ް

 

ގގްެެް މުމު ގުގު އއިިްްްްްްހހިިންން ގަގަ ރޭރޭ ނންެެްްްްްތެތެ ދާދާ ވެވެ ކކްުުްްްްްދދިިމާމާ ްްރރިިސްސް 3.18 

ްެގްއުލެމްއގެްްްލިބޭްްްޭބްނަކށްްްްެންތޮގުތންްްްުގުޅެމއްްްްސީދާްްްައަދުދަތާކއިްްުހްނނަްްްާބކަީގއިްްގެްްްެއްޑާވްނސްްްްޯލާނއިްްްުކެރެވނީްްްާފަހގަްްްްޕޮރވިަޜންްްްެހދޭްްްރިްސަކށްްްްދިާމެވާދނެްްްެތޭރަގއިްްްހިްނުގުމގެް

ްަޚަރެދްއަކަމށްްްްެޖހާިދނެްްްުކަރންްްްަސަބުބންްްްާހދާިސެއްއގެްްްދިާމެވާދނެްްްަނަމެވސްްްްުކެރވަިފއިުނވާްްްައްނާދޒާްްްާތރީުޚަގއިްްަބާޔުނގެްްްާހަލުތގެްްްާމލީްްްައކީްްޮޕޮރވަިޜންްްްެހދޭްްްމޮިގުތންް.ްްޮގުތަގެއވެް

ް.ްްްައްނާދާޒެއވެްްެއްނެމަރަގޅުްްުކެރވޭް

ް

 

ނނޑޑްުުް އއިިގަގަ ގގްްްްްްމަމަ ޓޓިިންން ންން އުއު ކަކަ އއްްްްްްްްއެއެ ތަތަ ތުތު ސަސަ ނނީީްްްްްް--ްްސސިިޔާޔާ ދަދަ މްމް އއިިްްްްްްއާއާ ދދްުުްްްްްއާއާ ރަރަ ގގްަަްްްްްޚަޚަ ހަހަ ނންްްްްްްްފާފާ ރުރު ްްކުކު 3.19 

ްްޮގުތަގއިްަޚަރުދެގްްްްައދި.ްްާހަލްތަތުކަގެއވެްްްަވަޒްނުކެރވޭްްްައގުްްްެއކުްްްަޔޤްީނަކާމއިްްޮގުތަގއިްްާއްމަދނީގެްްްަމތިންްްްޮގެތްއގެްްްލޭިބނެްްްަފއިދާްްްއްިޤތާިޞދީްްްުކެރެވނީްްާފަހގަްްްާއްމަދނީްްްލިބޭްްްޭބްނަކށްް

ްްަޚަރދުްްްައދިްްާއްމަދނީްްްަހަމުވަމކެީވސްްްްަޝުރުޠަތއްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއެިއވާްްްތިރަީގއި.ްްަތެކވެްަޚަރދުްްްއްިޤތިާޞދީްްހިނގާްްްެތެރއިންްްްހިްނުގުމގެްްްޭބްނުކގެްްްޯހުދަމްށަޓަކއިްްާއްމަދނީްްްުކެރެވނީްްާފަހގަް

ް.ްްްާލޒިްމަކެމެކވެްްާފަހަގުކުރުމަގއި

ް

 

ނންުުް ްްލލިިބުބު ްްއއިިންން ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްްްްްްއއިިންން ދަދަ މްމް އއިިްްްްްްއާއާ ްްހހިިނނގގިިްްްްްްއާއާ ށްށް ޓަޓަ ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ދދްުުްްްްްއއިިންން ރަރަ ްްްްްްްްޚަޚަ 3.19.1 

ްްަހމަްްްބިާނޮކްށވާްްްައށްްްްާއްމަދނީްްުފރިަހމަްްްަބއުިކަރނީްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްްލިބޭްްްއްިނަޓެރްސޓްްްް، ެތެރއިންްްްަވޞަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްުހރިހާްްްަހަމެޖހަިފއިުހްނނަްްްުއޫޞުލންްްްައާދުކަރުމްނދާްްްައގުް

ްްައުގަގެއވެް ްްއެިފްކޓިވްްްްް-ުއޫޞުލންްްްލިބޭްްްއިްންޓެރްސޓްްްްެޖހޭްްްންިސަބުތންްްްުކަރނީްްްރޯިކރޑްްްްަޚަރދުްްްުނަވތަްްްާއްމަދނީްްްއިްނަޓެރްސޓްްްް،ަވޞަީލްތަތަކށްްްްާމލީްްުހްނނަްްްަހަމައުގަގއިްްައދި.

ްްައަދަދށްްްްާސފުްްްަބަލްށަކނާޑަފއިވާްްްަލއިބިލިޓީގެްްްާމލީްްުނަވތަްްްެއެސްޓގެްްްާމލީްްްަތްނާތނަގއިްްެއަކށެީގްނވާްްްައކީްްާއރްް.ައއި.އީ.ްްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްެމަތޑްްްްާއްރ(.ައއި.)އީްްޭރޓްްްްއިްނަޓެރްސޓްް

ްް.ޭރެޓވެްްްުކެރޭވނެްްްަމދުްްްސީދާްްްަރސީދުްްްލިބޭްްްުމްއަދެތްއަގއިްްުކރުްްްެއައްށުވރެްްްޫނނީްްުއުމރުްްްުކރާްްްުއްނމީދުްްްަވޞަީލުތގެްްްާމލީްްްުނަވތަްްްަފއިސާްްްަދްއަކްނެޖހޭްްްުމްސަތުޤަބުލަގއިްްާޒުކެރވޭްައްނދާް

 

ހިެމެނނީްްް  މެީގްެތޭރަގއި  އިްޙތިާޔުރަތްއް(ްްްޕރިޭޕަމްންޓސްްްް،)ިމާސަލަކށްްްްާމްއާދެއްއްެއުކެލެވެއެވ.ަދުށްންައްނަންުހރިާހްްްްެއްއަބްސުވުމގެްަވޞަީލްތަތުކެގްްްްހިާސުބުކުރުމަގއިްާމލީްްާއރްް.ައއި.އީ

ްުކެރޑުިޓްންލިބާިދެންެގްއުލްންުނހިެމެނެއެވ.ްްްުކެރޭވްްައްނާދޒާްްުގުޅްނުހރިްފެީއްއްޫނނީްއުިތުރާވްަޚަރުދަތެކެވ،ްމެީގެތޭރަގއިްުމްސަތްޤަބަލށްްްާއއިްާއރްް.ައއި.އީްެއަވޞަީލަތާކއިްުނަވތަް

 

ްްަލއިބިލިޓީްްްާމލީްްްުނަވތަްްްެއެސޓްްްްާމލީްް،ައުތެވްއެޖަނމަްްްަބަދެލއްްްްައަދުދަތަކށްްްްުކެރވަިފއިުހރިްްައްނާދޒާްްްޮގުތަގއިްްަފއާިސގެްްްލެިބްނެޖހޭްްްޭބްނަކށްްްްުނަވތަްްްަފއިސާްްްަދްއަކްނެޖހޭްްްޭބްނުކންް

ްްަބަދުލެގެނެއވެްްްއެްްްުކާރއިރުްްްހިާސބުް ްްަމްއަޗެށވެްްްގެްްްާއރްް.ައއި.އީްްުކެރުވނުްހާިސބުްްްެއްނެމުފަރަތމަްްްހިާސުބުކެރެވނީްްްމަިބަދލުް. ްްާމލީްް،ަފަރގުްްްަބަދުލގެްްްުކެރުވނުްްްހިާސބުްްްަފުހންްްްައދިް.

 ް.ރޯިކރްޑުކެރެވެއވެްްަގއިޮގތުްްގެް"ްަޚަރދުްްއިްނަޓެރްސްޓްައްށްހިނގިް"ްަލއިބިލިޓަީތަކށްްްާމލީްްައދިްޮގުތަގއިްގެް"ްާއްމަދނީްއިްނަޓެރްސުޓްންލުިބނުް"ްެއެސްޓަތަކށްް

 

ްާމލީްްޮކްށަފއިވާްްައްނާދޒާްްޭބްނުކންްްަދްއާކެނަކާމެމދުްްަހަމައށްްްަފއިސާްްުމްސަތްޤަބުލަގއިްަދްއަކްންެފުށާމއެިއކުްްްަޤާވއިުދންްްައނުބރާްްަފއިސާްްުނެދްއކިވާްްްަދްއަކްނެޖހިް،ެއެހްނަނަމެވސްް

ްްުކެރެވެއވެްްްުމާރޒާްްްައުލންްްްަދަރޖަްްްަބާހެލވަިފއިވާްްްެއެސޓްް ްްުދަވުހންްްްަބަދުލވީްްައްނާދޒާްްްުކެރވަިފއިވާްްްރިންްކުްްްަބަދލުްްްައއިްްެއެސުޓންްްްާމލީްްމަިފދަްްްހިާސުބުކާރއިރުްްްާއރްް.ައއި.އީްްައދި.

ް.އިްސާލެޙްއެގޮގުތަގެއވެްްގެްްާއރުް.ްއަް.އީްހާިސުބުކެރުވނުްްުކރިންްްެދެކނީްެފށެިގންް

ް

 

 
 
 

Page 21 of 77 
 

ްްުކެރެވެއވެްްްަދށްްްްައގުްްްެއެސެޓްއގެްްްއެްްްަސަބުބންްްްުނެދްއުކުމގެްްްަފއިސާްްްަވްނެދންްްްުދަވްސަތެކއްްްްގިނަްްްައަދދުްްްރޯިކރްޑުކެރވަިފއިވާްްްެއެސްޓަތެކއްްްްާމލީްްްުނަވތަްްްެއެސެޓްއގެްްްާމލީ ްްައދިް.

ްްަފއިާސގެްްްދުިއުމންްްްަދުއުރަވުމްނދާްްްަފއިސާްްްުކރިަމުގަގއިްްަސަބުބންްްްުނެދްއުކުމގެްްްަފއިސާްްްަވްނެދންްްްުދަވްސަތެކއްްްްގިނަްްްަދްއަކްނެޖހިްްަފއިސާްްްހާިސުބުކެރެވނީްްާއްމަދނީްްއިްނަޓެރްސޓްް

ްް.ޭރުޓްނެނވެްްޭބުންނުކރާްްރޯިކރްޑުކަރންްްްަބަދލުްްައްނނަްްައަގށްް

ް

ދދިިްްްްްްފފީީްް ގގްެެްްްްްއައަ ންން މމިިޝަޝަ އއިިްްްްްްކކޮޮ ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ނނީީްްްްްްލލިިބުބު ދަދަ މްމް ްްއާއާ 3.19.2 

ފީްެގްޮގުތަގއިްޭބްނަކްށްލޭިބްާއްމަދނީްެބހެިގްނަވންީް. ލެިބެއވެްްްާއްމަދނީްްްޮގުތަގއިްްޮކިމަޝްނގެްްްައދިްްްފީްްްޭބްނަކށްްްްޚުިދަމްތަތުކންްްްޯފުރޮކްށެދވޭްްްުފާޅާދއިާރެއްއަގއިްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް

ްތިރަީގއާިވްެދްަބަޔެށެވް.

ް

 

ވވްޭޭް ދެދެ ށްށް ކކޮޮ ރުރު އއިިްްފޯފޯ ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ގެގެ އްއް ތެތެ ދަދަ އްއް ކކްިިްމުމު ްްވަވަ އއިިވާވާ ޅޅިިފަފަ އެއެ ނނޑަޑަ ށށްްްްްްްްކަކަ ކަކަ ތަތަ ތްތް މަމަ އއިިްްްްްްފފީީގގްެެްްްްްޚޚިިދުދު ގަގަ ތުތު ނނީީްްްްްްލލިިބބްޭޭްްްްްގގޮޮ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 3.19.2.1 

ް،ފާީއއިްްލިބޭްްްިޚުދަމްތަތަކށްްްްުހރިްްުގުޅންްްްާއއިްްްވަިޔާފރި،  ާއއިްްފީްްލިބޭްްްދިުނުމންްްްޯފުރޮކށްްްްިޚުދަމްތަތއްްްްަފްނނީްްހިެމނޭްްްެތޭރަގއިްްާއްމަދނީގެްްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްފީގެްްްޯފުރޮކދެީގންްްްިޚުދަމްތަތއްް

.ްްނިުމުމްނެނވެްްްުމާޢަމާލެތއްްްްއެްްްުކެރެވނީްްްާފަހގަްްްފީްްްޮކމްިޓެމްނޓްްްްެނގޭްްްަފއާިސއިންްްްުހްނނަްްްެބެހްއޓަިފއިްްޫދުކުރަމށްްްްޯލނުްްްަހަމެޖްއުސާމއިްްޯލނުްްް، ާއއިްްާއްމަދނީްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްޮކިމަޝްނގެް

ްްހިަމަނއެިގންްްްަޚަރުދަތއްްްްއުިތރުް)ްްފަީތާކއިްްެއެހނެިހންްްްުގުޅްނުހރިްްްޯލާނއިްްާއއިްްފީްްޮކމްިޓެމްނޓްްްްެނގޭްްްަފއިާސއިންްްްުހްނނަްްްެބެހްއޓަިފއިްްޫދުކުރަމށްްްްޯލނުް ްްޯލެންއގެްްްާފަހަގުކެރެވނީ(

ްްއެްްާފަހަގުކެރެވނީްފީްޮކމްިޓަމްނޓްްް،ެމުދެވރެިވްއެޖަނމަްްާހަލެތއްްްަލާފުކެރވޭްްުނުކާރެނަކަމށްްްްޭބުނންްްަފއިސާްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިްޯލަނަކށްްްް.ޮގުތަގެއވެްްަބަދެލްއގެްްެގެނވޭްްައށްްްާއރުް.ައއި.އީ

ް.ަބާހެލވެިގްނެނވެްްުއޫޞުލންްްެތުދޮރނގުްްެތޭރަގއިްްުމްއަދުތގެްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިްަފއިސާްްޯލެންއގެް

ް

 

ނނީީްް ދަދަ މްމް ްްއާއާ ްްފފީީގެގެ ްްލލިިބޭބޭ ންން ދދީީގެގެ ށްށް ކކޮޮ ރުރު ްްފޯފޯ ތްތް މަމަ ްްޚޚިިދުދު 3.19.2.2 

ްްަގނެްްްވަިޔާފރަިތއްްްްައދިްްްަވޞަީލްތަތއްްްްާމލީްްެއެހނިެހންްްްުނަވތަްްްހްިއސާްްްެތޭރަގއިްްްިޚުދަމްތަތުކގެްްްެދވޭްްްުގޅެިގންްްްުމާޢަމާލަތާކއިްްްުނަވތަްްްަމްޝަވާރެއއްްްްުކެރވޭްްްެއކުްްްަފާރަތާކއިްްްތިްނަވނަް

ިޚުދަމަތާކއިްުގޭޅްފީްުނަވަތްފީްެގްަބއަިތްއްަކަމްށްެބެލޭވްްް.ނިުމުމްނެނވެްްެއުމާޢަމާލތްްްްުކެރޭވނީްްާފަހގަްްްާއްމަދނީްްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްގެްްްފީްްޚުިދަމްތަތަކށްްްްމަިފދަް.ްްހިެމެނެއވެްްްވްިއަކއިދިުނންް

 ާއްމަދނީްެރޯކްޑްުކެރެވނީްެއްޚުިދަމަތާކއިްުގޅެިގްންަވކިްަޝުރުތްަތެކްއްަހަމުވުމްނެނެވް.

ްް

 

ދދިިްްްްްްފފީީްް ނންްްްްްްްއައަ މމިިޝަޝަ އއްްްްްްްްކކޮޮ ތަތަ ދުދު ރަރަ ްްޚަޚަ 3.19.3 

ްްަޚަރުދެގޮގުތަގެއވެްްްަބަލނީްްލިބަިގުތަމްށަފހުްްްިޚުދަމްތަތއްްްްއެްްް،ފީްްިޚުދަމުތގެްްްައދިްްުމާޢަމާލްތަތާކއިްްބިާނެވަފއިވާްްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްަޚަރދުްްްޮކިމަޝންްްްައދިްްފީ ްްޮކިމަޝންްްްައދިްްފީ.

ްް.ަމތިްނެނވެްްުއޫޞުލގެްްައްނނަްްއުިތުރަވުމންްްަބަލނީްަޚަރުދަތއްް

ް

 

ގގްެެް ޑްޑް ންން އއިިްްްްްްޑޑިިވވިިޑެޑެ ގަގަ ތުތު ނނީީްްްްްްލލިިބބްޭޭްްްްްގގޮޮ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 3.19.4 

.ްްެފށެިގްނެނވެްްްހިނުދންްްްަހްއުޤވާްްްެއލުިބންްްްައދިްްަމތިންްްްުއޫޞުލގެްްްައްނނަްްްއުިތުރަވުމންްްްެދެނަގްނަނނީްްްޮގުތަގއިްްެގްއުލުމގެްްްުނަވތަްްްަފއިދާްްް،ާއްމަދނީްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްޑިވިެޑްންޑގެް

ްްާތރީުޚްނެއވެްްްޑިވިެޑްނޑްްްްުކރީގެްްްިމްނުކަރނީްްެސކުިއރިޓަީތަކށްްްްއުިކއިޓީްްާއްނުމޮގެތްއަގއި ްްހްިނުގުމގެް'8ްްްްަންމަބރްްޯނޓްްްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްްާވނީްްަދނީާއމްްްްލުިބނުްްްޮގުތަގއިްްްންޑގެްޑިވިޑެް.

ްް.ހިެމނަިފެއވެްްަގއި'ްާއްމަދނީްެއެހނިެހންް

ް

 

ޓޓީީްް ޕަޕަ ރރޮޮ ޓޓްްްްްްްްޕްޕް ންން ލާލާ ދދިިްްްްްްޕްޕް ޓޓްްްްްްްްއައަ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ނންްްްްްްްއއިިކުކު އއިިގެގެ ކަކަ ނންުުްްްްްވވިިއްއް އއިިދދްާާްްްްްލލިިބުބު ނންްްް))ްްްްްް//ްްފަފަ ލުލު އްއް ްް((ްްގެގެ 3.19.5 

ްް.ަކނަޑައަޅެއވެްްާއްމަދނަީގއިްެއެހނިެހންްްހިްނުގުމގެްްްެދެނަގނެްް)ެގްއުލްން(ް/ްަފއިދާްްލުިބނުްްޭއެގންްްވްިއާކެލުވާމއެިއކުްްއުިކއިްޕަމްނެޓއްްްައދިްްޕާލްނޓްްް،ްޕޮރަޕޓީ

ް

 

ސސްްްް ކްކް ދދްުުްްްްްޓެޓެ ރަރަ ްްޚަޚަ 3.20 

ްްލެިބނީްްްޭބްނަކށްްްްެތޭރަގއިްްުމަދުތގެްްްެޓްކްސގެްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންްްްައދިްްުކުރުމްއަދުތގެްްްަޚަރަދކީްްެޓްކސްްްް،ަމތިންްްްޮގުތގެްްްެޓްކްސަތުކަގއިވާްްްަނގާްްްާއްމަދނީނ12ްްްްްްެއސްް.އޭް.ައއި

ްްުގޅެިގންްްްެއުމާޢަމާލަތާކއިްްެބެލެވނީްްޮގުތަގއިްްަޚަރުދގެްްްެޓްކސްްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްްއެލވަިފއިވާްެއްއކޮް.ްްައަދެދެކވެްްްުޖްމލަްްްެއުކެލވަިފއިވާްްްެދެނަގުތަމްށަޓަކއިްްެގްއުލްނތޯްްްުނަވތަްްްަފއިދާް

ްް.ައަދުދަތެކވެްްހިާސުބުކެރވަިފއިުނވާްްްަގއި('ްައއި.ސީ.ްއޯް)ްާއްމަދނީްަތްފސީލީްެއެހނިެހންް'ްުނަވތަްްްައަދާދއިްހިާސުބުކެރވަިފއިވާްްްސީދާްްަގއިޮގތުް'ްއުިކއިޓީގެް'

ް

 

ގގްެެް ތުތު ދަދަ އްއް މުމު ރުރު ސސްްްްްްްްކުކު ކްކް ްްޓެޓެ 3.20.1 

ުކރަީގއިްައަމުލުކެރެވުމްންދިަޔްޭބްންކްަތުކެގްަފއިާދއިްންެޓްކްސްްްް،ާއްމަދންީންެޓްކްސެނުގުމެގްާގޫނުންަތާއަރުފުވާމެއކުްްް(25/2019)ާގޫނުންަންނަބުރްްްް،ަގއ2020ްްިަޖަނަވރ01ްްްްީ

ންީންެޓްކްސްްިމންިސަޓރީްޮއްފްަފއިޭނެންސްެއްނޑްްޓެރަޜރީއްިންަވނީްައަމުލްުކުރްންުހްއާޓާލަފެއެވ.ްައދިްެއްާތރުީޚްންެފށެިގްންޭބްންކަތުކެގްާއްމދަްްް( 9/85)ްްަނށްްެނުގުމެގްާގނޫް

ެގްނިަޔަލްށްާއްއުމުކާރްާމލ2020ްްްީްޑިެސްނަބުރ31ްްްްެގްްިމްާގުނުނެގްަދުށްންޭބްނކުްެއާއެއުކްްާއްމަދންީންެޓްކްސެނުގުމެގްާގޫނުނެގްަދުށްނެނެވ.ްް  ެނުގާމުގޭޅްެއްނެމާހްަކްނަކްންެބެލނީް

ްްަބަދުލަތެކްއްައއިްސަފއާިވެނެއެވ.ހިާސުބަތަކްށްް

ް

ައަހރުް ާމލީް ެހދަިފއާިވނީ،ް ްޕޮރވަިޜްން ަދްއަކްނެޖޭހް ެޓުކުހެގްޭބނުްެޓުކަހްށް ަދުށްން ެގް ާގޫނުން ްޓެރަޜރީއިްންެނެރަފއާިވްާއް ަފއިޭންންސްެއްނޑް ޮއްފް ިމނިްސްޓރީް ަފއިާދ،ް ަމްށްްެގް

ްެއްޑަޖްސްޓުކުރަމްށްަފުހަގެއެވ.ްް
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ް

ްް.ޮކްށަފއާިވެނެއވެްްަބާޔންްްަގއ34.4.10ްިްަންނަބރުްްްޯނޓްްްްަބާޔުނގެްްާމލީްްަތްފސީލުްްއުިތރުްްޮކްނޓްިނަޖްނސަީތުކގެްްޮކމްިޓަމްންޓަތާކއި

ް

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ޓޓީީތަތަ ންން ރެރެ ްްގެގެ 3.17.1 

ްްްޕރީމަިއމްްްް،ެގެރްނޓަީތއްްްްާމލީް.ްްަޤޫބުލުކުރްނަތެކވެްްްައދިްްްެގެރްނޓީްްް، ްކެރޑިޓްްްޮއފްްްްެލަޓްރްްހިެމެނނީްްްެތޭރަގއިްްްެގެރްނޓަީތުކގެްްްާމލީްްޫދުކެރވޭްްވަިޔާފރަީގއިްްހިްނގާްްޭބްނުކންްްްާއްނުމޮގެތްއަގއި

ްްޮކްނމެްްްޭބްނަކށްްްްބިާނޮކށްްްްަމްއަޗށްްްްިމްނަވުރގެްްްާފަހަގުކރިްްުފަރަތމަްްްޭއެގަފުހަގއި.ްްައުގްނެނވެްްްަހމަްްްޭއގެްްްުކެރެވނީްްާފަހގަްްްައަލށްްްްަފަހަރށްްްްުފަރަތމަްްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްލިބަިފއާިވަނމަް

ްްެކނުޑަމްށަފހުްްްަވެރއްްިމންްްްައްނާދާޒުކެރވޭްްްަރަގަޅށްްްްެއްނމެްްްަކަމށްްްްަދްއަކްނެޖހާިދނެްްްައާދުކުރަމށްްްްޒްިނާމެއއްްްްާމލީްްަވަޒްނޮކށްްްްައގުްްްަލއިބިލިޓެީއްއގެްްްދިާމެވާދނެްްްަދުށންްްްެގެރްނޓެީއްއގެް

ް.ުކެރެވެއވެްާފަހގަްްަބާޔުނަގއިްާއްމަދނީގެްުފރިަހަމް

ް

ެއަކްންުފރިަހަމްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްެރޯކްޑޮކްށަފއާިވނީް'ޯލްންސްެއްންޑްރިސަީވަބްލްސެގްއިްމަޕަޔަމްންޓްޮލްސ'ެއްއެގްްް،ާމލީްެގެރްނޓަީތާކއިްުގޅެިގްންަދަރނެީގްިމްނަވުރްަމތެިވްއެޖަނމަް

ްނީ'ެއްއެގްޮގުތަގެއެވ.އިްންލުިބުންާއްމދަްޮގުތަގެއެވ.ްައދިްެއްއެވްސްްޕރީމަިއްމެއްއްލިބްިއެޖަނަމްެއަކްންުފރަިހަމްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްެރޯކްޑޮކްށަފއާިވނީް'ފީްައދިްޮކިމަޝންް

ް

 

ނނީީްް ނޫނޫ އއްްްްްްްްޤާޤާ ތަތަ ވާވާ އުއު ްްދަދަ 3.17.2 

ްްަކެމެކވެްްްހިނގާްްްާއްނުމޮކށްްްްޮގުތންްްްަމަސްއަކުތގެްްްުކެރވޭްްްާދއިާރަގއިްްޭބްނކިްންގްްލިޓޭިގަޝަނކީް ްްަތެކއްްުއޫޞލުްްްަރްސީމްްްަޢަމުލުކާރނޭްްްަދުއާވަތާކެމދުްްްާޤޫނނީްްަފާރުތންްްްޭބްނުކގެް.

ްްޮކްށާފނޭްްްަސަބުބންްްްަދުއާވގެްްްމަިފދަްްްާހަލަތށްްްްާމލީްްޭބްނުކގެްްް،ައްނާދާޒުކެރުވުމންްްްަގއިޮގެތއްްްްއުިތާބުރުހރިްްްައަދދުްްްެގްއުލުމގެްްްލޭިބނެްްް،ޯހދާްްްަލފާްްްާމހިުރްނގެްްްަކުމގެް.ްްަކނަޑެއޅަިފއޮިއެވެއވެް

ްަދުއާވެއްއގެްްްާޤޫނނީްްާވސްިލުނވާްްްށްްަހަމއަްްްަހްއަލާކއިްްުނނިިމްްޮގެތއްްްްަވކިްް،ނިަޔަލށްްްްގ2021ްްްެްްޑެިސްމަބރ31ްްާތރީްޚްްްްނިުމނުްްްައަހރުް.ްްެގެނެއވެްްްަބަދުލަތއްްްްުކަޑުކުރަމށްްްްައަސރުްްްޭނެދވޭް

ްަދުއާވެއއްްްްެއްއެވސްްްްެއެހންްްްފަިޔަވއިްްަކްނަކންްްްާހަމޮކްށަފއިވާްްްަގއ38ްްިްްަންނަބރުްްްޯނޓްްްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްިމްްަދުއާވެއއްްްްެގެނޭވނެްްްަބަދެލއްްްްާމޮބޑުްްްާހަލަތށްްްްާމލީްްޭބްނުކގެްްްުބންްަސބަް

ް.ްްްެނެތވެް

ް

 

ގގްެެް މުމު ގުގު އއިިްްްްްްހހިިންން ގަގަ ރޭރޭ ނންެެްްްްްތެތެ ދާދާ ވެވެ ކކްުުްްްްްދދިިމާމާ ްްރރިިސްސް 3.18 

ްެގްއުލެމްއގެްްްލިބޭްްްޭބްނަކށްްްްެންތޮގުތންްްްުގުޅެމއްްްްސީދާްްްައަދުދަތާކއިްްުހްނނަްްްާބކަީގއިްްގެްްްެއްޑާވްނސްްްްޯލާނއިްްްުކެރެވނީްްްާފަހގަްްްްޕޮރވިަޜންްްްެހދޭްްްރިްސަކށްްްްދިާމެވާދނެްްްެތޭރަގއިްްްހިްނުގުމގެް

ްަޚަރެދްއަކަމށްްްްެޖހާިދނެްްްުކަރންްްްަސަބުބންްްްާހދާިސެއްއގެްްްދިާމެވާދނެްްްަނަމެވސްްްްުކެރވަިފއިުނވާްްްައްނާދޒާްްްާތރީުޚަގއިްްަބާޔުނގެްްްާހަލުތގެްްްާމލީްްްައކީްްޮޕޮރވަިޜންްްްެހދޭްްްމޮިގުތންް.ްްޮގުތަގެއވެް

ް.ްްްައްނާދާޒެއވެްްެއްނެމަރަގޅުްްުކެރވޭް

ް

 

ނނޑޑްުުް އއިިގަގަ ގގްްްްްްމަމަ ޓޓިިންން ންން އުއު ކަކަ އއްްްްްްްްއެއެ ތަތަ ތުތު ސަސަ ނނީީްްްްްް--ްްސސިިޔާޔާ ދަދަ މްމް އއިިްްްްްްއާއާ ދދްުުްްްްްއާއާ ރަރަ ގގްަަްްްްްޚަޚަ ހަހަ ނންްްްްްްްފާފާ ރުރު ްްކުކު 3.19 

ްްޮގުތަގއިްަޚަރުދެގްްްްައދި.ްްާހަލްތަތުކަގެއވެްްްަވަޒްނުކެރވޭްްްައގުްްްެއކުްްްަޔޤްީނަކާމއިްްޮގުތަގއިްްާއްމަދނީގެްްްަމތިންްްްޮގެތްއގެްްްލޭިބނެްްްަފއިދާްްްއްިޤތާިޞދީްްްުކެރެވނީްްާފަހގަްްްާއްމަދނީްްްލިބޭްްްޭބްނަކށްް

ްްަޚަރދުްްްައދިްްާއްމަދނީްްްަހަމުވަމކެީވސްްްްަޝުރުޠަތއްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއެިއވާްްްތިރަީގއި.ްްަތެކވެްަޚަރދުްްްއްިޤތިާޞދީްްހިނގާްްްެތެރއިންްްްހިްނުގުމގެްްްޭބްނުކގެްްްޯހުދަމްށަޓަކއިްްާއްމަދނީްްްުކެރެވނީްްާފަހގަް

ް.ްްްާލޒިްމަކެމެކވެްްާފަހަގުކުރުމަގއި

ް

 

ނންުުް ްްލލިިބުބު ްްއއިިންން ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްްްްްްއއިިންން ދަދަ މްމް އއިިްްްްްްއާއާ ްްހހިިނނގގިިްްްްްްއާއާ ށްށް ޓަޓަ ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ދދްުުްްްްްއއިިންން ރަރަ ްްްްްްްްޚަޚަ 3.19.1 

ްްަހމަްްްބިާނޮކްށވާްްްައށްްްްާއްމަދނީްްުފރިަހމަްްްަބއުިކަރނީްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްްލިބޭްްްއްިނަޓެރްސޓްްްް، ެތެރއިންްްްަވޞަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްުހރިހާްްްަހަމެޖހަިފއިުހްނނަްްްުއޫޞުލންްްްައާދުކަރުމްނދާްްްައގުް

ްްައުގަގެއވެް ްްއެިފްކޓިވްްްްް-ުއޫޞުލންްްްލިބޭްްްއިްންޓެރްސޓްްްްެޖހޭްްްންިސަބުތންްްްުކަރނީްްްރޯިކރޑްްްްަޚަރދުްްްުނަވތަްްްާއްމަދނީްްްއިްނަޓެރްސޓްްްް،ަވޞަީލްތަތަކށްްްްާމލީްްުހްނނަްްްަހަމައުގަގއިްްައދި.

ްްައަދަދށްްްްާސފުްްްަބަލްށަކނާޑަފއިވާްްްަލއިބިލިޓީގެްްްާމލީްްުނަވތަްްްެއެސްޓގެްްްާމލީްްްަތްނާތނަގއިްްެއަކށެީގްނވާްްްައކީްްާއރްް.ައއި.އީ.ްްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްެމަތޑްްްްާއްރ(.ައއި.)އީްްޭރޓްްްްއިްނަޓެރްސޓްް

ްް.ޭރެޓވެްްްުކެރޭވނެްްްަމދުްްްސީދާްްްަރސީދުްްްލިބޭްްްުމްއަދެތްއަގއިްްުކރުްްްެއައްށުވރެްްްޫނނީްްުއުމރުްްްުކރާްްްުއްނމީދުްްްަވޞަީލުތގެްްްާމލީްްްުނަވތަްްްަފއިސާްްްަދްއަކްނެޖހޭްްްުމްސަތުޤަބުލަގއިްްާޒުކެރވޭްައްނދާް

 

ހިެމެނނީްްް  މެީގްެތޭރަގއި  އިްޙތިާޔުރަތްއް(ްްްޕރިޭޕަމްންޓސްްްް،)ިމާސަލަކށްްްްާމްއާދެއްއްެއުކެލެވެއެވ.ަދުށްންައްނަންުހރިާހްްްްެއްއަބްސުވުމގެްަވޞަީލްތަތުކެގްްްްހިާސުބުކުރުމަގއިްާމލީްްާއރްް.ައއި.އީ

ްުކެރޑުިޓްންލިބާިދެންެގްއުލްންުނހިެމެނެއެވ.ްްްުކެރޭވްްައްނާދޒާްްުގުޅްނުހރިްފެީއްއްޫނނީްއުިތުރާވްަޚަރުދަތެކެވ،ްމެީގެތޭރަގއިްުމްސަތްޤަބަލށްްްާއއިްާއރްް.ައއި.އީްެއަވޞަީލަތާކއިްުނަވތަް

 

ްްަލއިބިލިޓީްްްާމލީްްްުނަވތަްްްެއެސޓްްްްާމލީްް،ައުތެވްއެޖަނމަްްްަބަދެލއްްްްައަދުދަތަކށްްްްުކެރވަިފއިުހރިްްައްނާދޒާްްްޮގުތަގއިްްަފއާިސގެްްްލެިބްނެޖހޭްްްޭބްނަކށްްްްުނަވތަްްްަފއިސާްްްަދްއަކްނެޖހޭްްްޭބްނުކންް

ްްަބަދުލެގެނެއވެްްްއެްްްުކާރއިރުްްްހިާސބުް ްްަމްއަޗެށވެްްްގެްްްާއރްް.ައއި.އީްްުކެރުވނުްހާިސބުްްްެއްނެމުފަރަތމަްްްހިާސުބުކެރެވނީްްްމަިބަދލުް. ްްާމލީްް،ަފަރގުްްްަބަދުލގެްްްުކެރުވނުްްްހިާސބުްްްަފުހންްްްައދިް.

 ް.ރޯިކރްޑުކެރެވެއވެްްަގއިޮގތުްްގެް"ްަޚަރދުްްއިްނަޓެރްސްޓްައްށްހިނގިް"ްަލއިބިލިޓަީތަކށްްްާމލީްްައދިްޮގުތަގއިްގެް"ްާއްމަދނީްއިްނަޓެރްސުޓްންލުިބނުް"ްެއެސްޓަތަކށްް

 

ްާމލީްްޮކްށަފއިވާްްައްނާދޒާްްޭބްނުކންްްަދްއާކެނަކާމެމދުްްަހަމައށްްްަފއިސާްްުމްސަތްޤަބުލަގއިްަދްއަކްންެފުށާމއެިއކުްްްަޤާވއިުދންްްައނުބރާްްަފއިސާްްުނެދްއކިވާްްްަދްއަކްނެޖހިް،ެއެހްނަނަމެވސްް

ްްުކެރެވެއވެްްްުމާރޒާްްްައުލންްްްަދަރޖަްްްަބާހެލވަިފއިވާްްްެއެސޓްް ްްުދަވުހންްްްަބަދުލވީްްައްނާދޒާްްްުކެރވަިފއިވާްްްރިންްކުްްްަބަދލުްްްައއިްްެއެސުޓންްްްާމލީްްމަިފދަްްްހިާސުބުކާރއިރުްްްާއރްް.ައއި.އީްްައދި.

ް.އިްސާލެޙްއެގޮގުތަގެއވެްްގެްްާއރުް.ްއަް.އީްހާިސުބުކެރުވނުްްުކރިންްްެދެކނީްެފށެިގންް

ް
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ްްުކެރެވެއވެްްްަދށްްްްައގުްްްެއެސެޓްއގެްްްއެްްްަސަބުބންްްްުނެދްއުކުމގެްްްަފއިސާްްްަވްނެދންްްްުދަވްސަތެކއްްްްގިނަްްްައަދދުްްްރޯިކރްޑުކެރވަިފއިވާްްްެއެސްޓަތެކއްްްްާމލީްްްުނަވތަްްްެއެސެޓްއގެްްްާމލީ ްްައދިް.

ްްަފއިާސގެްްްދުިއުމންްްްަދުއުރަވުމްނދާްްްަފއިސާްްްުކރިަމުގަގއިްްަސަބުބންްްްުނެދްއުކުމގެްްްަފއިސާްްްަވްނެދންްްްުދަވްސަތެކއްްްްގިނަްްްަދްއަކްނެޖހިްްަފއިސާްްްހާިސުބުކެރެވނީްްާއްމަދނީްްއިްނަޓެރްސޓްް

ްް.ޭރުޓްނެނވެްްޭބުންނުކރާްްރޯިކރްޑުކަރންްްްަބަދލުްްައްނނަްްައަގށްް

ް

ދދިިްްްްްްފފީީްް ގގްެެްްްްްއައަ ންން މމިިޝަޝަ އއިިްްްްްްކކޮޮ ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ނނީީްްްްްްލލިިބުބު ދަދަ މްމް ްްއާއާ 3.19.2 

ފީްެގްޮގުތަގއިްޭބްނަކްށްލޭިބްާއްމަދނީްެބހެިގްނަވންީް. ލެިބެއވެްްްާއްމަދނީްްްޮގުތަގއިްްޮކިމަޝްނގެްްްައދިްްްފީްްްޭބްނަކށްްްްޚުިދަމްތަތުކންްްްޯފުރޮކްށެދވޭްްްުފާޅާދއިާރެއްއަގއިްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް

ްތިރަީގއާިވްެދްަބަޔެށެވް.

ް

 

ވވްޭޭް ދެދެ ށްށް ކކޮޮ ރުރު އއިިްްފޯފޯ ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ގެގެ އްއް ތެތެ ދަދަ އްއް ކކްިިްމުމު ްްވަވަ އއިިވާވާ ޅޅިިފަފަ އެއެ ނނޑަޑަ ށށްްްްްްްްކަކަ ކަކަ ތަތަ ތްތް މަމަ އއިިްްްްްްފފީީގގްެެްްްްްޚޚިިދުދު ގަގަ ތުތު ނނީީްްްްްްލލިިބބްޭޭްްްްްގގޮޮ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 3.19.2.1 

ް،ފާީއއިްްލިބޭްްްިޚުދަމްތަތަކށްްްްުހރިްްުގުޅންްްްާއއިްްްވަިޔާފރި،  ާއއިްްފީްްލިބޭްްްދިުނުމންްްްޯފުރޮކށްްްްިޚުދަމްތަތއްްްްަފްނނީްްހިެމނޭްްްެތޭރަގއިްްާއްމަދނީގެްްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްފީގެްްްޯފުރޮކދެީގންްްްިޚުދަމްތަތއްް

.ްްނިުމުމްނެނވެްްްުމާޢަމާލެތއްްްްއެްްްުކެރެވނީްްްާފަހގަްްްފީްްްޮކމްިޓެމްނޓްްްްެނގޭްްްަފއާިސއިންްްްުހްނނަްްްެބެހްއޓަިފއިްްޫދުކުރަމށްްްްޯލނުްްްަހަމެޖްއުސާމއިްްޯލނުްްް، ާއއިްްާއްމަދނީްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްޮކިމަޝްނގެް

ްްހިަމަނއެިގންްްްަޚަރުދަތއްްްްއުިތރުް)ްްފަީތާކއިްްެއެހނެިހންްްްުގުޅްނުހރިްްްޯލާނއިްްާއއިްްފީްްޮކމްިޓެމްނޓްްްްެނގޭްްްަފއިާސއިންްްްުހްނނަްްްެބެހްއޓަިފއިްްޫދުކުރަމށްްްްޯލނުް ްްޯލެންއގެްްްާފަހަގުކެރެވނީ(

ްްއެްްާފަހަގުކެރެވނީްފީްޮކމްިޓަމްނޓްްް،ެމުދެވރެިވްއެޖަނމަްްާހަލެތއްްްަލާފުކެރވޭްްުނުކާރެނަކަމށްްްްޭބުނންްްަފއިސާްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިްޯލަނަކށްްްް.ޮގުތަގެއވެްްަބަދެލްއގެްްެގެނވޭްްައށްްްާއރުް.ައއި.އީ

ް.ަބާހެލވެިގްނެނވެްްުއޫޞުލންްްެތުދޮރނގުްްެތޭރަގއިްްުމްއަދުތގެްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިްަފއިސާްްޯލެންއގެް

ް

 

ނނީީްް ދަދަ މްމް ްްއާއާ ްްފފީީގެގެ ްްލލިިބޭބޭ ންން ދދީީގެގެ ށްށް ކކޮޮ ރުރު ްްފޯފޯ ތްތް މަމަ ްްޚޚިިދުދު 3.19.2.2 

ްްަގނެްްްވަިޔާފރަިތއްްްްައދިްްްަވޞަީލްތަތއްްްްާމލީްްެއެހނިެހންްްްުނަވތަްްްހްިއސާްްްެތޭރަގއިްްްިޚުދަމްތަތުކގެްްްެދވޭްްްުގޅެިގންްްްުމާޢަމާލަތާކއިްްްުނަވތަްްްަމްޝަވާރެއއްްްްުކެރވޭްްްެއކުްްްަފާރަތާކއިްްްތިްނަވނަް

ިޚުދަމަތާކއިްުގޭޅްފީްުނަވަތްފީްެގްަބއަިތްއްަކަމްށްެބެލޭވްްް.ނިުމުމްނެނވެްްެއުމާޢަމާލތްްްްުކެރޭވނީްްާފަހގަްްްާއްމަދނީްްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްގެްްްފީްްޚުިދަމްތަތަކށްްްްމަިފދަް.ްްހިެމެނެއވެްްްވްިއަކއިދިުނންް

 ާއްމަދނީްެރޯކްޑްުކެރެވނީްެއްޚުިދަމަތާކއިްުގޅެިގްންަވކިްަޝުރުތްަތެކްއްަހަމުވުމްނެނެވް.

ްް

 

ދދިިްްްްްްފފީީްް ނންްްްްްްްއައަ މމިިޝަޝަ އއްްްްްްްްކކޮޮ ތަތަ ދުދު ރަރަ ްްޚަޚަ 3.19.3 

ްްަޚަރުދެގޮގުތަގެއވެްްްަބަލނީްްލިބަިގުތަމްށަފހުްްްިޚުދަމްތަތއްްްްއެްްް،ފީްްިޚުދަމުތގެްްްައދިްްުމާޢަމާލްތަތާކއިްްބިާނެވަފއިވާްްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްަޚަރދުްްްޮކިމަޝންްްްައދިްްފީ ްްޮކިމަޝންްްްައދިްްފީ.

ްް.ަމތިްނެނވެްްުއޫޞުލގެްްައްނނަްްއުިތުރަވުމންްްަބަލނީްަޚަރުދަތއްް

ް

 

ގގްެެް ޑްޑް ންން އއިިްްްްްްޑޑިިވވިިޑެޑެ ގަގަ ތުތު ނނީީްްްްްްލލިިބބްޭޭްްްްްގގޮޮ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 3.19.4 

.ްްެފށެިގްނެނވެްްްހިނުދންްްްަހްއުޤވާްްްެއލުިބންްްްައދިްްަމތިންްްްުއޫޞުލގެްްްައްނނަްްްއުިތުރަވުމންްްްެދެނަގްނަނނީްްްޮގުތަގއިްްެގްއުލުމގެްްްުނަވތަްްްަފއިދާްްް،ާއްމަދނީްްލިބޭްްްޮގުތަގއިްްޑިވިެޑްންޑގެް

ްްާތރީުޚްނެއވެްްްޑިވިެޑްނޑްްްްުކރީގެްްްިމްނުކަރނީްްެސކުިއރިޓަީތަކށްްްްއުިކއިޓީްްާއްނުމޮގެތްއަގއި ްްހްިނުގުމގެް'8ްްްްަންމަބރްްޯނޓްްްްަބާޔުނގެްްްާމލީްްްާވނީްްަދނީާއމްްްްލުިބނުްްްޮގުތަގއިްްްންޑގެްޑިވިޑެް.

ްް.ހިެމނަިފެއވެްްަގއި'ްާއްމަދނީްެއެހނިެހންް

ް

 

ޓޓީީްް ޕަޕަ ރރޮޮ ޓޓްްްްްްްްޕްޕް ންން ލާލާ ދދިިްްްްްްޕްޕް ޓޓްްްްްްްްއައަ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ނންްްްްްްްއއިިކުކު އއިިގެގެ ކަކަ ނންުުްްްްްވވިިއްއް އއިިދދްާާްްްްްލލިިބުބު ނންްްް))ްްްްްް//ްްފަފަ ލުލު އްއް ްް((ްްގެގެ 3.19.5 

ްް.ަކނަޑައަޅެއވެްްާއްމަދނަީގއިްެއެހނިެހންްްހިްނުގުމގެްްްެދެނަގނެްް)ެގްއުލްން(ް/ްަފއިދާްްލުިބނުްްޭއެގންްްވްިއާކެލުވާމއެިއކުްްއުިކއިްޕަމްނެޓއްްްައދިްްޕާލްނޓްްް،ްޕޮރަޕޓީ

ް

 

ސސްްްް ކްކް ދދްުުްްްްްޓެޓެ ރަރަ ްްޚަޚަ 3.20 

ްްލެިބނީްްްޭބްނަކށްްްްެތޭރަގއިްްުމަދުތގެްްްެޓްކްސގެްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންްްްައދިްްުކުރުމްއަދުތގެްްްަޚަރަދކީްްެޓްކސްްްް،ަމތިންްްްޮގުތގެްްްެޓްކްސަތުކަގއިވާްްްަނގާްްްާއްމަދނީނ12ްްްްްްެއސްް.އޭް.ައއި

ްްުގޅެިގންްްްެއުމާޢަމާލަތާކއިްްެބެލެވނީްްޮގުތަގއިްްަޚަރުދގެްްްެޓްކސްްްްަބާޔުނަގއިްްާއްމަދނީގެްްްްއެލވަިފއިވާްެއްއކޮް.ްްައަދެދެކވެްްްުޖްމލަްްްެއުކެލވަިފއިވާްްްެދެނަގުތަމްށަޓަކއިްްެގްއުލްނތޯްްްުނަވތަްްްަފއިދާް

ްް.ައަދުދަތެކވެްްހިާސުބުކެރވަިފއިުނވާްްްަގއި('ްައއި.ސީ.ްއޯް)ްާއްމަދނީްަތްފސީލީްެއެހނިެހންް'ްުނަވތަްްްައަދާދއިްހިާސުބުކެރވަިފއިވާްްްސީދާްްަގއިޮގތުް'ްއުިކއިޓީގެް'

ް

 

ގގްެެް ތުތު ދަދަ އްއް މުމު ރުރު ސސްްްްްްްްކުކު ކްކް ްްޓެޓެ 3.20.1 

ުކރަީގއިްައަމުލުކެރެވުމްންދިަޔްޭބްންކްަތުކެގްަފއިާދއިްންެޓްކްސްްްް،ާއްމަދންީންެޓްކްސެނުގުމެގްާގޫނުންަތާއަރުފުވާމެއކުްްް(25/2019)ާގޫނުންަންނަބުރްްްް،ަގއ2020ްްިަޖަނަވރ01ްްްްީ

ންީންެޓްކްސްްިމންިސަޓރީްޮއްފްަފއިޭނެންސްެއްނޑްްޓެރަޜރީއްިންަވނީްައަމުލްުކުރްންުހްއާޓާލަފެއެވ.ްައދިްެއްާތރުީޚްންެފށެިގްންޭބްންކަތުކެގްާއްމދަްްް( 9/85)ްްަނށްްެނުގުމެގްާގނޫް

ެގްނިަޔަލްށްާއްއުމުކާރްާމލ2020ްްްީްޑިެސްނަބުރ31ްްްްެގްްިމްާގުނުނެގްަދުށްންޭބްނކުްެއާއެއުކްްާއްމަދންީންެޓްކްސެނުގުމެގްާގޫނުނެގްަދުށްނެނެވ.ްް  ެނުގާމުގޭޅްެއްނެމާހްަކްނަކްންެބެލނީް

ްްަބަދުލަތެކްއްައއިްސަފއާިވެނެއެވ.ހިާސުބަތަކްށްް

ް

ައަހރުް ާމލީް ެހދަިފއާިވނީ،ް ްޕޮރވަިޜްން ަދްއަކްނެޖޭހް ެޓުކުހެގްޭބނުްެޓުކަހްށް ަދުށްން ެގް ާގޫނުން ްޓެރަޜރީއިްންެނެރަފއާިވްާއް ަފއިޭންންސްެއްނޑް ޮއްފް ިމނިްސްޓރީް ަފއިާދ،ް ަމްށްްެގް

ްެއްޑަޖްސްޓުކުރަމްށްަފުހަގެއެވ.ްް
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ނންްްް ކުކު އްއް އއިިވވްާާްްްްްދެދެ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ސސްްްްްްްްފަފަ ކްކް ްްޓެޓެ 3.20.2 

ްްަތާފތުްްްަވުގތީްްްެޓްކްސގެްްްބާިނުކެރވޭްްްަލއިބިލިޓީްްެއެސާޓއިްްައަދުދންްްްސީދާްްްޭބުންނޮކްށެގންްްްައާސސްްްްަލއިބިލިޓީްްްަބާޔްނުކެރެވނީްްްޮގުތަގއިްްްެޓްކްސގެްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންް

ްްުކެރވޭްްްުރޫޖޢަްްްަތާފތުްްްަވުގތީްްުމްސަތްޤަބުލަގއިްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްަހަމެއަކނިްްަހަދނީްްްްޕޮރވަިޜންްްްެޓްކްސައށްްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންް.ްްހިެމުނަމެށވެްްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްހިާސުބުކުރަމްށަފހުް

ްް.ިމްނަވަރެށވެް

ް

ް.ޮއްނަނަވަރެށވެްްަޔޤީްނަކންްްެކނޭޑެނަކުމގެްްމަިއަދދުްްަފއިާދއިންްްބާިނުކެރވޭްްެޓްކސްްްޭބްނުކގެްްުމްސަތްޤަބުލަގއިްހިަމާނނީްހާިސުބަތުކަގއިްެއެސެޓއްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްެދްއުކންް

ް

 

އއިިްް ފފްްްް..ްްއައަ ރރްްްް..ްްއެއެ ސސްްްް..ްްއާއާ ނނ15ްްްްްް..ްްްްއެއެ ރުރު ކުކު ނނީީްްބބިިނާނާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ްްލލިިބޭބޭ ންން ކުކު ްްތަތަ ޓްޓް ކްކް ރެރެ ޓްޓް ންން ްްކކޮޮ އއިިވާވާ ދދިިފަފަ ްްހެހެ ކުކު އެއެ ނާނާ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ 3.21 

ައދިްޮކިމަޝްންާއްމަދނާީއއިްަޚަރުދްެކޕަިޓަލއްިޒްްްާމލީްުމަދުލެގްައދިްާމލީްަދަރނެީގްއެިފްކޓްިވްއިްންޓެރްސްޓްޭރްޓް)އީ.ައއި.ާއްރ(ްަކނަޑެއުޅުމަގއިްެއްުމަދެލްއްައދިްަދަރްނެޏްއެގްފީ

ްްްުކެރވި،ްެއްަވސަީލެތްއެގްުމްއަދަތްށްބިާނޮކްށްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްހިެމނަިފއާިވެނެއެވް.

ް

ހިެމޭނހެް ޮކްށދެީގްނލޭިބްފީް ުމާއަމާލްތަތްއް ަބަލަހްއަޓއެިގްންލޭިބްފީްައދިްވަިޔާފރިް ުމާއަމާލުތްންލޭިބްފީ،ްއިްނެވްސްޓަމްންޓް ާއްމަދންީްާކްޑެގް ޮކމަިޝްން ައދިް ެއެހނިެހްންފީް ްން

ްެބލަިފއާިވނީްެއްާއްމަދނެީއްއްލޭިބްިޚުދަމްތްޯފުރޮކްށެދުވުމްނެނެވ.ްް

ް

ނީްލުިބުނަކަމްށްެބޭލންީްަގއާިވްޮގަތްށ،ްޭބްނުކްންާއްމަދނީްަކނަޑެއަޅއިްހާިސުބުކުރުމަގއިްައަމުލުކަރނީްަފްސްަބއިްެއުކެލޭވްޮމެޑްލައަކެށެވ.ްެއޮކުތްންާއްމދ15ްްްަައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްް

ްިމްަފްސްްކަރއިޓީރާީއެވްސްަހަމެވެގެނެނެވ.ްް

 ، ްންެއްޕޫރްވްުކުރންްެއްއަބްސުވުމެގްުހރިާހްަބއެިވރްިންެއްއަބްސވުް •
 ަބަދުލުކެރޭވްުމާދްުނަވަތްޚުިދަމާތއިްުގޅެިގްންެއްއަބްސުވްންެގްުހރާިހްަބއެިވރްިނެގްަހްއުގަތްށްަކނަޑެއޅެިގްންެއނެގްނުހުރްން، •
 ަބަދުލުކެރޭވްުމާދްުނަވަތްޚުިދަމާތއިްުގޅެިގްންަފއިާސްަދްއާކެނެގްޮގުތެގްަޝުރުތަތްއްަކނަޑެއޅެިގްންެއނެގްނުހުރްނ، •
 ެރްކްޓައކީްވަިޔާފރެީގްޮކްންޓެރްކްޓައަކްށުވްނ،ޮކްނޓްް •
 ާފުކެރވަިފއުިވްން.ަކްސަޓަމަރްށްްޓާރްންސަފރްުކެރޭވްުމާދްުނަވަތްިޚުދަމާތއިްުގޅެިގްންޭބްނަކްށްލެިބްނެޖޭހްޮކްނސަިޑޭރަޝްން)ާއްމަދނީ(ްޯހާދެންަކަމްށްލަް •

 ފާީއއިްޮކިމަޝުންންލުިބުންާއްމަދނަީއެށެވ.ްްްްެގްްސޯކްޕްުގޅަިފއަިވނީްަހަމެއަކނިްޭބްނުކގެް 15ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސް
ްް

 

ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ލުލު ދަދަ ދދިިްްބަބަ ްްއައަ ްްއާއާ ޅޅިިންން ށށްިިްމުމު ްްފެފެ ންން ރަރަ ކުކު ލުލު މަމަ ްްއައަ ންން ކުކު ންން އއްްްްބޭބޭ ތަތަ ނނޑުޑު ގަގަ ްްމމިިންން ގެގެ މުމު ރުރު ކުކު ބުބު  ހހިިސާސާ

އިްންެފށެިގްންޭބްނުކްންައަމުލްުކަރްންަފާށަފއާިވްހިާސުބުކުރުމެގްުމޅިްންް  2021ަޖަނަވރ01ްްްްީތިރަީގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްހާިސުބުކުރުމެގްިމްނަގނުޑަތާކއިްަބަދުލްަތަކކީ،ްާމލީްައަހުރްް

ގަިންިމްނަގނުޑަތުކެގްަސަބުބްންާފއުިތވިދަިޔްައަހުރެގްޭބްނުކެގްާމލީްހިާސުބަތަކްށ،ްިމްައަހުރެގްާމލްީްައުއްުނަވަތްަބަދުލުކެރވަިފއާިވްމްިނަގނުޑަތެކެކެވ.ްމިްިމްނަގނުޑަތުކެގްެތެރއްިންް

ކަް ައއިްސާދެން ައދިް ައއިްސަފެއްއް ަބަދެލްއް ެއްއެވްސް ައަސުރުކާރޭން ހާިސުބަތަކްށް ާމލީް ައަހުރަތުކެގް ޮއްތް ުކރަިއްށް ައދިް ްްހިާސުބަތަކްށް ެއެހްނަކުމްނ ުނެބެލެވެއެވ.ް މްިްަމަކްށް

ްިމްނަގނުޑަތާކއިްުގޅެިގްންޭބްންކެގްާމލީްހިާސުބަތުކެގްައާސްސްަބަދުލޮކްށަފެއްއްުނާވެނެއެވް.

 ާއއިްުގޅެިގްނލޭިބްުކލެީގްަފޭސަހަތއ19ްްް ޮކވިޑްްްް-ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލްް'ލަީސްސް'ް،16.ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއސްް •
 2 ޭފސްްްް–އިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްެބްންޗާމްކްރޯިފރްމްްް-ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލ16ްްައދ4ްްި، 7ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސް •
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އއިިވވްާާް ފަފަ ރެރެ ްްނެނެ ކުކު އެއެ ކާކާ ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު ްްއާއާ ޅޅިިންން ްްމުމު ހޭހޭ ޖެޖެ ްްނުނު ންން ށަށަ ފަފަ ންން ރަރަ ކުކު ލުލު މަމަ އއްްްްްްްްއައަ ތަތަ ނނޑުޑު ގަގަ ްްމމިިންން ގެގެ މުމު ރުރު ކުކު ބުބު ްްހހިިސާސާ 3.23 

ިމްނަގނުޑަތަކްށްައަވްސްުމްއަދެތްއަގއިްައަމުލުކަރްންްއިްންެފށެިގްންހާިސުބުކުރުމެގްގިަނުގަންައުއްިމްނަގނުޑަތަކަކްށްަވނީްައަމުލުކަރްންަފާށަފެއެވ.ްމ2021ްްްިްަޖަނަވރ01ްްްީްާމލީްައަހުރްް

ްަފއާިވްިމްނަގނުޑަތްއްހިެމނަިފއިުނާވެނެއެވ.ްްވީްަނަމެވްސ،ްޭބްނުކެގްާމލީްހާިސުބަތްށްަތްއާޔުރުކުރުމަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްައުއްުނަވަތްަބަދުލުކެރވިުހްއަދދަީފއިް

ް

ްްސްަބަދެލްއްައއިްސާދެންަކަމަކްށްުނެބެލެވެއެވް.ތިރަީގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްހާިސުބުކުރުމެގްމްިނަގނުޑަތާކއިްަބަދުލަތުކެގްަސަބުބްންޭބްނުކެގްާމލީްހިާސުބަތަކްށްައަސުރުކާރޭންެއްއވެް

ް

 'އިްނުޝައަރްންސްޮކްންޓެރްކްޓްސް'،17ްްފ.ާއްރ.ެއްސ.ައއި.އެް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ1ްްުައއި.ޭއ.ެއްސްްް–ަކަރްންޓްާމލީްަދަރނިްަވކުިކުރްންް-ަކަރްންޓްައދިްޮނންް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ16ްްުައއި.ޭއ.ެއްސްް–ްޕޮރަޕޓީ،ްްޕާލްންޓްައދިްެއުކއިްޕަމްންޓ:ްޭބުންނުކަރްނެފުށުމެގްުކރްިންލޭިބްާއްމަދންީް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ3ްްުައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ްްް–ޮކްނެސްޕުޗައްލްްފޭރްމޯވްކްައްށްަހާވާލެދވަިފއާިވްަކްނަތްއަތްއް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ37ްްުައއި.ޭއ.ެއްސ.ްް–ްސ:ްެއްއަބްސުވްނަތަކްށްައަމުލުކުރުމެގްަޚަރުދްޯއަނަރްސްޮކްންޓެރްކޓްް •

 2020 –  2018ްޮކްނެމްައަހަރުކްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްމްިނަގނުޑަތަކްށްެގެނޭވްުކރެިއުރންް •

• ްް ްްްް–ޑިްސްކޯލަޝރްއިނިޝޭިއޓްިވ:ްހިާސުބުކަރވަިފއާިވްސިާޔަސްތަތްއ 1ްްްްައއި.ޭއ.ެއްސ. ްޕެރްކޓިްސްްސޭޓްޓެމެންންޓ ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ް ައްށްެގެނވަިފއާިވްް  2ައދިް

 ަބަދލުް

 ަވކިްުމާޢަމާލަތާކއިްުގުޅްނުހރިްެއެސާޓއިްަލއިބިލިޓެީގްަފްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކސްްްް–ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލް 12ައއި.ޭއ.ެއްސ.ް •

 ެގެނވަިފއާިވްަބަދުލް(ްައށ8ްްްެއަކުއްނޓިްނގްައްނާދާޒަތުކެގްާމަން)ައއި.ޭއ.ެއްސ.ް •

ް ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލް(17ްަމުޢޫލާމުތްައާޅެބުލްން)ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ް ް–ެގްުފަރަތަމްެއްޕލޭިކަޝްންް   9ްައދ17ްްިައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ް •

ް

 

3.20.2

3.21

3.22
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ނންްްް ކުކު އްއް އއިިވވްާާްްްްްދެދެ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ސސްްްްްްްްފަފަ ކްކް ްްޓެޓެ 3.20.2 

ްްަތާފތުްްްަވުގތީްްްެޓްކްސގެްްްބާިނުކެރވޭްްްަލއިބިލިޓީްްެއެސާޓއިްްައަދުދންްްްސީދާްްްޭބުންނޮކްށެގންްްްައާސސްްްްަލއިބިލިޓީްްްަބާޔްނުކެރެވނީްްްޮގުތަގއިްްްެޓްކްސގެްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންް

ްްުކެރވޭްްްުރޫޖޢަްްްަތާފތުްްްަވުގތީްްުމްސަތްޤަބުލަގއިްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްަހަމެއަކނިްްަހަދނީްްްްޕޮރވަިޜންްްްެޓްކްސައށްްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންް.ްްހިެމުނަމެށވެްްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްހިާސުބުކުރަމްށަފހުް

ްް.ިމްނަވަރެށވެް

ް

ް.ޮއްނަނަވަރެށވެްްަޔޤީްނަކންްްެކނޭޑެނަކުމގެްްމަިއަދދުްްަފއިާދއިންްްބާިނުކެރވޭްްެޓްކސްްްޭބްނުކގެްްުމްސަތްޤަބުލަގއިްހިަމާނނީްހާިސުބަތުކަގއިްެއެސެޓއްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްެދްއުކންް

ް

 

އއިިްް ފފްްްް..ްްއައަ ރރްްްް..ްްއެއެ ސސްްްް..ްްއާއާ ނނ15ްްްްްް..ްްްްއެއެ ރުރު ކުކު ނނީީްްބބިިނާނާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ްްލލިިބޭބޭ ންން ކުކު ްްތަތަ ޓްޓް ކްކް ރެރެ ޓްޓް ންން ްްކކޮޮ އއިިވާވާ ދދިިފަފަ ްްހެހެ ކުކު އެއެ ނާނާ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ 3.21 

ައދިްޮކިމަޝްންާއްމަދނާީއއިްަޚަރުދްެކޕަިޓަލއްިޒްްްާމލީްުމަދުލެގްައދިްާމލީްަދަރނެީގްއެިފްކޓްިވްއިްންޓެރްސްޓްޭރްޓް)އީ.ައއި.ާއްރ(ްަކނަޑެއުޅުމަގއިްެއްުމަދެލްއްައދިްަދަރްނެޏްއެގްފީ

ްްްުކެރވި،ްެއްަވސަީލެތްއެގްުމްއަދަތްށްބިާނޮކްށްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްހިެމނަިފއާިވެނެއެވް.

ް

ހިެމޭނހެް ޮކްށދެީގްނލޭިބްފީް ުމާއަމާލްތަތްއް ަބަލަހްއަޓއެިގްންލޭިބްފީްައދިްވަިޔާފރިް ުމާއަމާލުތްންލޭިބްފީ،ްއިްނެވްސްޓަމްންޓް ާއްމަދންީްާކްޑެގް ޮކމަިޝްން ައދިް ެއެހނިެހްންފީް ްން

ްެބލަިފއާިވނީްެއްާއްމަދނެީއްއްލޭިބްިޚުދަމްތްޯފުރޮކްށެދުވުމްނެނެވ.ްް

ް

ނީްލުިބުނަކަމްށްެބޭލންީްަގއާިވްޮގަތްށ،ްޭބްނުކްންާއްމަދނީްަކނަޑެއަޅއިްހާިސުބުކުރުމަގއިްައަމުލުކަރނީްަފްސްަބއިްެއުކެލޭވްޮމެޑްލައަކެށެވ.ްެއޮކުތްންާއްމދ15ްްްަައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްް

ްިމްަފްސްްކަރއިޓީރާީއެވްސްަހަމެވެގެނެނެވ.ްް

 ، ްންެއްޕޫރްވްުކުރންްެއްއަބްސުވުމެގްުހރިާހްަބއެިވރްިންެއްއަބްސވުް •
 ަބަދުލުކެރޭވްުމާދްުނަވަތްޚުިދަމާތއިްުގޅެިގްންެއްއަބްސުވްންެގްުހރާިހްަބއެިވރްިނެގްަހްއުގަތްށްަކނަޑެއޅެިގްންެއނެގްނުހުރްން، •
 ަބަދުލުކެރޭވްުމާދްުނަވަތްޚުިދަމާތއިްުގޅެިގްންަފއިާސްަދްއާކެނެގްޮގުތެގްަޝުރުތަތްއްަކނަޑެއޅެިގްންެއނެގްނުހުރްނ، •
 ެރްކްޓައކީްވަިޔާފރެީގްޮކްންޓެރްކްޓައަކްށުވްނ،ޮކްނޓްް •
 ާފުކެރވަިފއުިވްން.ަކްސަޓަމަރްށްްޓާރްންސަފރްުކެރޭވްުމާދްުނަވަތްިޚުދަމާތއިްުގޅެިގްންޭބްނަކްށްލެިބްނެޖޭހްޮކްނސަިޑޭރަޝްން)ާއްމަދނީ(ްޯހާދެންަކަމްށްލަް •

 ފާީއއިްޮކިމަޝުންންލުިބުންާއްމަދނަީއެށެވ.ްްްްެގްްސޯކްޕްުގޅަިފއަިވނީްަހަމެއަކނިްޭބްނުކގެް 15ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސް
ްް

 

ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ލުލު ދަދަ ދދިިްްބަބަ ްްއައަ ްްއާއާ ޅޅިިންން ށށްިިްމުމު ްްފެފެ ންން ރަރަ ކުކު ލުލު މަމަ ްްއައަ ންން ކުކު ންން އއްްްްބޭބޭ ތަތަ ނނޑުޑު ގަގަ ްްމމިިންން ގެގެ މުމު ރުރު ކުކު ބުބު  ހހިިސާސާ

އިްންެފށެިގްންޭބްނުކްންައަމުލްުކަރްންަފާށަފއާިވްހިާސުބުކުރުމެގްުމޅިްންް  2021ަޖަނަވރ01ްްްްީތިރަީގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްހާިސުބުކުރުމެގްިމްނަގނުޑަތާކއިްަބަދުލްަތަކކީ،ްާމލީްައަހުރްް

ގަިންިމްނަގނުޑަތުކެގްަސަބުބްންާފއުިތވިދަިޔްައަހުރެގްޭބްނުކެގްާމލީްހިާސުބަތަކްށ،ްިމްައަހުރެގްާމލްީްައުއްުނަވަތްަބަދުލުކެރވަިފއާިވްމްިނަގނުޑަތެކެކެވ.ްމިްިމްނަގނުޑަތުކެގްެތެރއްިންް

ކަް ައއިްސާދެން ައދިް ައއިްސަފެއްއް ަބަދެލްއް ެއްއެވްސް ައަސުރުކާރޭން ހާިސުބަތަކްށް ާމލީް ައަހުރަތުކެގް ޮއްތް ުކރަިއްށް ައދިް ްްހިާސުބަތަކްށް ެއެހްނަކުމްނ ުނެބެލެވެއެވ.ް މްިްަމަކްށް

ްިމްނަގނުޑަތާކއިްުގޅެިގްންޭބްންކެގްާމލީްހިާސުބަތުކެގްައާސްސްަބަދުލޮކްށަފެއްއްުނާވެނެއެވް.

 ާއއިްުގޅެިގްނލޭިބްުކލެީގްަފޭސަހަތއ19ްްް ޮކވިޑްްްް-ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލްް'ލަީސްސް'ް،16.ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއސްް •
 2 ޭފސްްްް–އިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްެބްންޗާމްކްރޯިފރްމްްް-ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލ16ްްައދ4ްްި، 7ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސް •
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އއިިވވްާާް ފަފަ ރެރެ ްްނެނެ ކުކު އެއެ ކާކާ ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު ްްއާއާ ޅޅިިންން ްްމުމު ހޭހޭ ޖެޖެ ްްނުނު ންން ށަށަ ފަފަ ންން ރަރަ ކުކު ލުލު މަމަ އއްްްްްްްްއައަ ތަތަ ނނޑުޑު ގަގަ ްްމމިިންން ގެގެ މުމު ރުރު ކުކު ބުބު ްްހހިިސާސާ 3.23 

ިމްނަގނުޑަތަކްށްައަވްސްުމްއަދެތްއަގއިްައަމުލުކަރްންްއިްންެފށެިގްންހާިސުބުކުރުމެގްގިަނުގަންައުއްިމްނަގނުޑަތަކަކްށްަވނީްައަމުލުކަރްންަފާށަފެއެވ.ްމ2021ްްްިްަޖަނަވރ01ްްްީްާމލީްައަހުރްް

ްަފއާިވްިމްނަގނުޑަތްއްހިެމނަިފއިުނާވެނެއެވ.ްްވީްަނަމެވްސ،ްޭބްނުކެގްާމލީްހާިސުބަތްށްަތްއާޔުރުކުރުމަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްައުއްުނަވަތްަބަދުލުކެރވިުހްއަދދަީފއިް

ް

ްްސްަބަދެލްއްައއިްސާދެންަކަމަކްށްުނެބެލެވެއެވް.ތިރަީގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްހާިސުބުކުރުމެގްމްިނަގނުޑަތާކއިްަބަދުލަތުކެގްަސަބުބްންޭބްނުކެގްާމލީްހިާސުބަތަކްށްައަސުރުކާރޭންެއްއވެް

ް

 'އިްނުޝައަރްންސްޮކްންޓެރްކްޓްސް'،17ްްފ.ާއްރ.ެއްސ.ައއި.އެް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ1ްްުައއި.ޭއ.ެއްސްްް–ަކަރްންޓްާމލީްަދަރނިްަވކުިކުރްންް-ަކަރްންޓްައދިްޮނންް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ16ްްުައއި.ޭއ.ެއްސްް–ްޕޮރަޕޓީ،ްްޕާލްންޓްައދިްެއުކއިްޕަމްންޓ:ްޭބުންނުކަރްނެފުށުމެގްުކރްިންލޭިބްާއްމަދންީް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ3ްްުައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ްްް–ޮކްނެސްޕުޗައްލްްފޭރްމޯވްކްައްށްަހާވާލެދވަިފއާިވްަކްނަތްއަތްއް •

 ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދލ37ްްުައއި.ޭއ.ެއްސ.ްް–ްސ:ްެއްއަބްސުވްނަތަކްށްައަމުލުކުރުމެގްަޚަރުދްޯއަނަރްސްޮކްންޓެރްކޓްް •

 2020 –  2018ްޮކްނެމްައަހަރުކްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްމްިނަގނުޑަތަކްށްެގެނޭވްުކރެިއުރންް •

• ްް ްްްް–ޑިްސްކޯލަޝރްއިނިޝޭިއޓްިވ:ްހިާސުބުކަރވަިފއާިވްސިާޔަސްތަތްއ 1ްްްްައއި.ޭއ.ެއްސ. ްޕެރްކޓިްސްްސޭޓްޓެމެންންޓ ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ް ައްށްެގެނވަިފއާިވްް  2ައދިް

 ަބަދލުް

 ަވކިްުމާޢަމާލަތާކއިްުގުޅްނުހރިްެއެސާޓއިްަލއިބިލިޓެީގްަފްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކސްްްް–ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލް 12ައއި.ޭއ.ެއްސ.ް •

 ެގެނވަިފއާިވްަބަދުލް(ްައށ8ްްްެއަކުއްނޓިްނގްައްނާދާޒަތުކެގްާމަން)ައއި.ޭއ.ެއްސ.ް •

ް ައްށްެގެނވަިފއާިވްަބަދުލް(17ްަމުޢޫލާމުތްައާޅެބުލްން)ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ް ް–ެގްުފަރަތަމްެއްޕލޭިކަޝްންް   9ްައދ17ްްިައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.ް •

ް

 

3.23



122

 
 
 

Page 24 of 77 
 

ް  

ްް)) ސްސް ރރޮޮ ނންީީް))ގްގް ދަދަ މްމް  4  އާއާ

  

2020 2021 
 

   
ްލުިބުންާއްމަދނީްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިް 2,151,889  1,884,585

 ާއްމަދނީްްާސފުްްްލުިބނުްްަކިމަޝުނންްްާއއިްފީ 1,156,672  719,363

ްާއްމަދނީްްާސފުްްލުިބނުްްަބަދުލުކުރުމންްްަފއިސާްްޭބރުް 55,436  53,277

 ( 8ޯންޓް) ްާއްމަދނީްްލުިބނުްްހްިނުގުމންްްެއެހެނހިންް 566,633  27,045

2,684,270 3,930,630 
 

  

ްް

  

ގގްެެް ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ އއިިްްްްްްއއިިންން ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނނީީްްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 5 

 

2020 2021 
 

  
 

ނންުުް އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްް   އއިިންން ދަދަ މްމް   އާއާ
   

 ޯލުނަފއިާސްާއއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނެގްަފާރުތްންލެިބްނެޖހޭް 1,743,377 1,547,803

 (  5.1ޯނޓްް) ައުގްަދްށޮކްށަފއިް–ާމލީްއިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއް 337,307 279,309

ްެއެހްންޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއިުހރިް 60,464 49,367

 ރިަޒރވްް ަޖާމުކެރވަިފއިވާް 10,741 8,106

1,884,585 2,151,889 
 

  ްްްް ނނޑާޑާ ދދްުުްްްްް--ްްކަކަ ރަރަ ްްހހިިނނގގްިިްޚަޚަ ށްށް ޓަޓަ ސްސް ރެރެ ޓަޓަ   އއިިންން
   

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނެޖޭހްަފއިސާް 137,263 117,738

 ެއެހނިެހންްާޓްމްެޑްޓްސްައދިް 46,470 48,346

 )28ޯންޓް(ލީްސްަލއިބިލިޓްީސަތުކެގްަފއިޭންންސްަޚަރުދް 12,239 12,971

179,055 195,972  

ފފްުުް 1,955,917 1,705,530 ްްސާސާ ނުނު އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްް  އއިިންން ދަދަ މްމް   އާއާ

 

ް

 

ގގްެެް ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ އއިިްްްްްްއއިިންން ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނންްްީީްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް އއިިްްްްްް––ްްއާއާ ގަގަ ގުގު ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސްސް ލލްީީްއެއެ  5.1 މާމާ

2020 2021 
 

   
 ާއްމަދނީްްާސފުްްލުިބނުްްޮގުތަގއިްގެްްއިްނަޓެރްސޓްްްަވސަީލްތަތުކންްްާމލީްެއަފދަްްްާއއިްެސކުިއރިޓީސްްްްާމލީްަސުރާކުރގެްްދެިވހިް 300,173    243,528 

ަވސަީލްތަތުކންްަވސަީލްތތަްްްާމލީްްެއަފދަްްްާއއިްްްެސކުިއރިޓީސްްްްާމލީްްަސުރާކުރގެްްްދެިވހި 37,134    35,781  ްްޮގުތަގއިްްގެްްްއްިނަޓެރްސޓްްްްްއޫންން

ްާއްމަދނީްްާސފުްްްލުިބނުް

ގގްެެް 337,307  279,309  ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ އއިިްްްްްްއއިިންން ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނންްްީީްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް އއިިްްްްްް––ްްއާއާ ގަގަ ގުގު ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސްސް ލލްީީްއެއެ  މާމާ
   

ްްޓެރްސްޓްާއްމަދނީްހިެމނަިފއިްާވެނެއެވް.ދެިވހިްަސުރާކުރެގްާމލީްެސކުިއރިޓްީސއިްންލުިބުންާސުފްަފއިާދެގްެތޭރަގއިްްޓެރަޜރީްބްިލްސްައދިްްޓެރަޜރީްޮބްންޑްސްއިްންލުިބުންއިންް
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އއިިްްްްްްފފީީްް ނންްްްްްްްއާއާ ނުނު މމިިޝަޝަ ނންުުްްްްްކަކަ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނނީީްްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 6  

 

2020 2021 
 

   
 ާކްޑަތްއްހްިނުގުމްންލުިބނުް 865,146 536,342

 ޭޕްޯއަޑުރަތއްް 119,279 65,168

 ޯލުނަތުކންް 65,743 40,818

 އިާދރީްފީ ަތަރްއޤެީގްަފްނުޑްހިްނަގއެިގްންލުިބނުް 27,769 11,018

 ެއެހނެިހްންާއްމަދނީް ްބާރްންޗްަމަސްއަކްތަތުކްންލުިބނުް 61,484 50,829

 ވިަޔާފރެީގްޚުިދަމްތަތއްް 8,652 6,192

 ޚުިދަމްތދެީގްންލުިބުންފީްްައްލގެްަކްސޯޓޑި 5,700 6,000

 ެއެހނިެހންް 2,899 2,996

719,363 1,156,672 
 

   

   ް)ާކުޑެގްުމާޢަމާލްތަތްއ( ަރދުްޚަްފީްާއއިްަކިމަޝުންންހިނގިް (491,709) (264,558)
 ފީްާއއިްަކިމަޝުންންލުިބުންާސުފްާއްމަދނީް 664,963 454,805

ް

 

ްފީްައދިްޮކިމަޝުންންހިނގިްަޚަރުދެގްެތޭރަގއިްަމއަިގނުޑްޮގެތްއަގއިްހިެމެނނީްާކުޑްުމާއަމާލްތަތާކއިްުގޅެިގްންެދްއުކުންަފއިާސެއެވް.  

ްް  

ރރްުުް އއިިސސްާާްްްްްބޭބޭ ނންްްްްްްްފަފަ މުމު ރުރު ކުކު ލުލު ދަދަ ނންުުްްްްްބަބަ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނނީީްްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 7 

 

2020 2021 
 

   

 ާއްމަދނީް ޭބުރްަފއިާސްަބަދުލުކުރުމްންލުިބުންާސފުް 55,436 53,277

53,277 55,436 
 

 

ަބެއއްްްްާއްމަދނީގެްްްލުިބނުްްްަބަދުލުކުރުމންްްްަފއިސާްްްޭބރުް ްްޭބރުްްްައދިްްާއްމަދނީްްލުިބނުްްްަގެނވްިއުކުމންްްްޭބުރަފއިސާްްްާއްމަދނާީއއިްްލުިބނުްްްހްިނުގުމންްްްާކްޑަތއްްްް،ހްިއާސުކަރނީްްޮބުޑް

 ް.ާއްމަދނެީއވެްްލުިބނުްްައުގުކުރުމންްްައުލންްްނިުމުމންްްުމްއަދެތއްްްހާިސުބުކުރުމގެްްޮކްނމެްްަލއިބިލިޓިްސަތށްްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީްުކެރވަިފވާްްައގުްްަފއިާސއިންް

ް

 

ްް)) ފުފު ނނީީްް))ސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު ްްހހިިންން ހހިިންން ނެނެ ހެހެ  8 އެއެ

2020 2021 
  

 ުއނުިކެރުވުންޯލުނަތުކްންލުިބނުްޮފުތްން ުނލޭިބެނަކަމށްް 541,471 11,652

 ާއްމަދނީްޮގުތަގއިްލުިބުން ޑިވިެޑްންޑގެް 3,705 -

 ެއެހނިެހންް 21,457 15,393

27,045 566,633 
 

 

ް

 

ްްްް ރރޖްޖް ްްޗާޗާ ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ނނީީގެގެ ރަރަ ްްދަދަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ދދްިިްއެއެ ްްއައަ ޓްޓް ންން މެމެ ޔަޔަ ޕަޕަ ްްއއިިމްމް ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ލލްްްް)   / ލޯލޯ ރރސަސަ ( ރރިިވަވަ  9 

2020 2021   
   

 ޯލާނއިްލެިބްނެޖޭހްަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްެދވަިފއިވާް 82,045 1,209,833

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ާމލީްެއެސްޓަތްއް 127 (2,256)

ްެއެހްންޭބްންކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއި 933 (3,079)

 ަފއިާސްލެިބްނެޖޭހްެއެހނެިހްންަފާރްތަތއްް 8,553 23,063

1,227,561 91,658 
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ް  

ްް)) ސްސް ރރޮޮ ނންީީް))ގްގް ދަދަ މްމް  4  އާއާ

  

2020 2021 
 

   
ްލުިބުންާއްމަދނީްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިް 2,151,889  1,884,585

 ާއްމަދނީްްާސފުްްްލުިބނުްްަކިމަޝުނންްްާއއިްފީ 1,156,672  719,363

ްާއްމަދނީްްާސފުްްލުިބނުްްަބަދުލުކުރުމންްްަފއިސާްްޭބރުް 55,436  53,277

 ( 8ޯންޓް) ްާއްމަދނީްްލުިބނުްްހްިނުގުމންްްެއެހެނހިންް 566,633  27,045

2,684,270 3,930,630 
 

  

ްް

  

ގގްެެް ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ އއިިްްްްްްއއިިންން ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނނީީްްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 5 

 

2020 2021 
 

  
 

ނންުުް އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްް   އއިިންން ދަދަ މްމް   އާއާ
   

 ޯލުނަފއިާސްާއއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނެގްަފާރުތްންލެިބްނެޖހޭް 1,743,377 1,547,803

 (  5.1ޯނޓްް) ައުގްަދްށޮކްށަފއިް–ާމލީްއިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއް 337,307 279,309

ްެއެހްންޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއިުހރިް 60,464 49,367

 ރިަޒރވްް ަޖާމުކެރވަިފއިވާް 10,741 8,106

1,884,585 2,151,889 
 

  ްްްް ނނޑާޑާ ދދްުުްްްްް--ްްކަކަ ރަރަ ްްހހިިނނގގްިިްޚަޚަ ށްށް ޓަޓަ ސްސް ރެރެ ޓަޓަ   އއިިންން
   

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނެޖޭހްަފއިސާް 137,263 117,738

 ެއެހނިެހންްާޓްމްެޑްޓްސްައދިް 46,470 48,346

 )28ޯންޓް(ލީްސްަލއިބިލިޓްީސަތުކެގްަފއިޭންންސްަޚަރުދް 12,239 12,971

179,055 195,972  

ފފްުުް 1,955,917 1,705,530 ްްސާސާ ނުނު އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްް  އއިިންން ދަދަ މްމް   އާއާ

 

ް

 

ގގްެެް ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ އއިިްްްްްްއއިިންން ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނންްްީީްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް އއިިްްްްްް––ްްއާއާ ގަގަ ގުގު ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސްސް ލލްީީްއެއެ  5.1 މާމާ

2020 2021 
 

   
 ާއްމަދނީްްާސފުްްލުިބނުްްޮގުތަގއިްގެްްއިްނަޓެރްސޓްްްަވސަީލްތަތުކންްްާމލީްެއަފދަްްްާއއިްެސކުިއރިޓީސްްްްާމލީްަސުރާކުރގެްްދެިވހިް 300,173    243,528 

ަވސަީލްތަތުކންްަވސަީލްތތަްްްާމލީްްެއަފދަްްްާއއިްްްެސކުިއރިޓީސްްްްާމލީްްަސުރާކުރގެްްްދެިވހި 37,134    35,781  ްްޮގުތަގއިްްގެްްްއްިނަޓެރްސޓްްްްްއޫންން

ްާއްމަދނީްްާސފުްްްލުިބނުް

ގގްެެް 337,307  279,309  ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ އއިިްްްްްްއއިިންން ގަގަ ތުތު ނންުުްްްްްގގޮޮ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނންްްީީްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް އއިިްްްްްް––ްްއާއާ ގަގަ ގުގު ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސްސް ލލްީީްއެއެ  މާމާ
   

ްްޓެރްސްޓްާއްމަދނީްހިެމނަިފއިްާވެނެއެވް.ދެިވހިްަސުރާކުރެގްާމލީްެސކުިއރިޓްީސއިްންލުިބުންާސުފްަފއިާދެގްެތޭރަގއިްްޓެރަޜރީްބްިލްސްައދިްްޓެރަޜރީްޮބްންޑްސްއިްންލުިބުންއިންް
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އއިިްްްްްްފފީީްް ނންްްްްްްްއާއާ ނުނު މމިިޝަޝަ ނންުުްްްްްކަކަ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނނީީްްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 6  

 

2020 2021 
 

   
 ާކްޑަތްއްހްިނުގުމްންލުިބނުް 865,146 536,342

 ޭޕްޯއަޑުރަތއްް 119,279 65,168

 ޯލުނަތުކންް 65,743 40,818

 އިާދރީްފީ ަތަރްއޤެީގްަފްނުޑްހިްނަގއެިގްންލުިބނުް 27,769 11,018

 ެއެހނެިހްންާއްމަދނީް ްބާރްންޗްަމަސްއަކްތަތުކްންލުިބނުް 61,484 50,829

 ވިަޔާފރެީގްޚުިދަމްތަތއްް 8,652 6,192

 ޚުިދަމްތދެީގްންލުިބުންފީްްައްލގެްަކްސޯޓޑި 5,700 6,000

 ެއެހނިެހންް 2,899 2,996

719,363 1,156,672 
 

   

   ް)ާކުޑެގްުމާޢަމާލްތަތްއ( ަރދުްޚަްފީްާއއިްަކިމަޝުންންހިނގިް (491,709) (264,558)
 ފީްާއއިްަކިމަޝުންންލުިބުންާސުފްާއްމަދނީް 664,963 454,805

ް

 

ްފީްައދިްޮކިމަޝުންންހިނގިްަޚަރުދެގްެތޭރަގއިްަމއަިގނުޑްޮގެތްއަގއިްހިެމެނނީްާކުޑްުމާއަމާލްތަތާކއިްުގޅެިގްންެދްއުކުންަފއިާސެއެވް.  

ްް  

ރރްުުް އއިިސސްާާްްްްްބޭބޭ ނންްްްްްްްފަފަ މުމު ރުރު ކުކު ލުލު ދަދަ ނންުުްްްްްބަބަ ފފްުުްްްްްލލިިބުބު ނނީީްްްްްްސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ 7 

 

2020 2021 
 

   

 ާއްމަދނީް ޭބުރްަފއިާސްަބަދުލުކުރުމްންލުިބުންާސފުް 55,436 53,277

53,277 55,436 
 

 

ަބެއއްްްްާއްމަދނީގެްްްލުިބނުްްްަބަދުލުކުރުމންްްްަފއިސާްްްޭބރުް ްްޭބރުްްްައދިްްާއްމަދނީްްލުިބނުްްްަގެނވްިއުކުމންްްްޭބުރަފއިސާްްްާއްމަދނާީއއިްްލުިބނުްްްހްިނުގުމންްްްާކްޑަތއްްްް،ހްިއާސުކަރނީްްޮބުޑް

 ް.ާއްމަދނެީއވެްްލުިބނުްްައުގުކުރުމންްްައުލންްްނިުމުމންްްުމްއަދެތއްްްހާިސުބުކުރުމގެްްޮކްނމެްްަލއިބިލިޓިްސަތށްްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީްުކެރވަިފވާްްައގުްްަފއިާސއިންް

ް

 

ްް)) ފުފު ނނީީްް))ސާސާ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު ްްހހިިންން ހހިިންން ނެނެ ހެހެ  8 އެއެ

2020 2021 
  

 ުއނުިކެރުވުންޯލުނަތުކްންލުިބނުްޮފުތްން ުނލޭިބެނަކަމށްް 541,471 11,652

 ާއްމަދނީްޮގުތަގއިްލުިބުން ޑިވިެޑްންޑގެް 3,705 -

 ެއެހނިެހންް 21,457 15,393

27,045 566,633 
 

 

ް

 

ްްްް ރރޖްޖް ްްޗާޗާ ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ނނީީގެގެ ރަރަ ްްދަދަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ދދްިިްއެއެ ްްއައަ ޓްޓް ންން މެމެ ޔަޔަ ޕަޕަ ްްއއިިމްމް ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ލލްްްް)   / ލޯލޯ ރރސަސަ ( ރރިިވަވަ  9 

2020 2021   
   

 ޯލާނއިްލެިބްނެޖޭހްަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްެދވަިފއިވާް 82,045 1,209,833

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ާމލީްެއެސްޓަތްއް 127 (2,256)

ްެއެހްންޭބްންކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއި 933 (3,079)

 ަފއިާސްލެިބްނެޖޭހްެއެހނެިހްންަފާރްތަތއްް 8,553 23,063

1,227,561 91,658 
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ް

ްްހހިިނނގގްްްިިް ށްށް ނަނަ ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއްްްްޚޚްަަްމުމު ތަތަ ދުދު ރަރަ   10 

2020 2021 
 

 އިާނަޔްތަތާކއިްެއަފަދްެއެހނެިހްންަޚަރުދަތއްް ުމާސަރ،  317,751   267,056 

އްިންޯމްލޑްިވްސްރަިޓަޔެމްންޓްެޕްނަޝްންްސކީްމެގްް  7% -ްެގްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  12,134   10,593 

 ޮކްންޓރިބުިޔަޝންް
 ަފްނޑްް ޓްްއިްންުމަވްއަޒުފްނެގްްޕޮރވެިޑނ3ްްް%- ްްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  4,000   3,275 

280,924 333,885 
 

 

ް

 

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ ގގްެެްްްްްއެއެ މުމު ގުގު އއްްްްްްްްހހިިންން ތަތަ ދުދު ރަރަ ްްޚަޚަ 11 

 

2020 2021  
   

ް( 22.3ޯންޓް)  ންްަބަލްށްެކނޑުްްަތުކގެްްޕާލްނާޓއިްއުިކއިްޕަމްނޓްް ްޕޮރަޕޓީ، 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް)ްްަޚަރދުްްްެއޯމަޓއިޭސަޝންްްެއެސްޓްސގެްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 13,237 12,676

ް( 23ޯންޓް)ޭބުންންުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތުކެގްަބަލްށްެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ައދިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްަޚަރދުް އިާދރީ 44,637 42,559

 ައދިްާހްޑެވައރްެމއިްނެޓެންނސްްްަލއިަސްންސެގްފީ ައރޮސްފްޓވެް 48,899 45,972

ްޯލަންށްަބަދުލެގަނުއުމެގްަސަބުބްންވިްެގްއުލންް - 24,341

 ޕޮރވަިޝްނެގްްކެލއިްމސްް 24,195 -

 ަޚަރދުް ުމާވަސާލތީ 22,437 18,506

ްްޕޮރޯމްޓުކުރަމްށްހިނގިްަޚަރދުް ުރުކުރާމއިހާްތިޝްްއި 13,421 11,095

ްަދުތުރަފުތުރުކުރުމެގްަޚަރދުް 12,118 13,177

ްަޚަރދުްްުކެރުވނުްްޯހުދަމށްްްަލފާް 9,909 9,536

ަޚަރދުްްްގެްްަސްބްސްކރްިޕަޝންް 6,974 6,065  

ލްީސްަތާކއުިގޭޅްަޚަރުދަތއްްްުކުރްުމްއަދުތގެް 5,454 8,050  

 ެއހީްދެީގންް 5,414 3,940

 ުމާސަރްާއއިްުޢޫޖރަް ޑިެރްކަޓުރްނގެް 2,630 2,533

 ުއޫޖރަް ޮއޑަިޓުރްނގެް 1,562 1,320

 ައދިްާޤޫނނީްަޚަރދުް ްޕޮރެފަޝަނލްް 1,068 941

 ަޚަރދުް ެއެހނިެހންް 4,288 4,274

281,801 280,714  
ް

  

ދދްުުް ރަރަ ްްޚަޚަ ްްގެގެ ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ 12  

 

2020 2021  

  
 

ސސްްްް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ

 ( 12.2ޯންޓް)ްަކަރްނޓްްް-ްްަޚަރދުްްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްެޓްކސްް 543,377 362,742

ްެޓްކްސެގްެއަޖްސްޓަމްނޓްްާފއުިތެވދިަޔްައަހުރަތުކެގްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްް 87,486 -

އއިިވވްާާް   ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ްްފަފަ ންން ކުކު އްއް ސސްްްްްްދެދެ ކްކް   ޓެޓެ

(12.3ައްސާލއިްުގުޅްނުހރިްަވުގތީްަތާފުތް)ޯނުޓް 43,810 (237,438)  

 ް(12.1ުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްރޯިޕުޓުކެރވަިފއާިވްާއްމަދނީްއްިންެނޭގްެޓްކްސެގްަޚަރުދް)ޯނުޓް 674,673 125,304

 

ް

 

ް
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ް

ްްހހިިނނގގްްްިިް ށްށް ނަނަ ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއްްްްޚޚްަަްމުމު ތަތަ ދުދު ރަރަ   10 

2020 2021 
 

 އިާނަޔްތަތާކއިްެއަފަދްެއެހނެިހްންަޚަރުދަތއްް ުމާސަރ،  317,751   267,056 

އްިންޯމްލޑްިވްސްރަިޓަޔެމްންޓްެޕްނަޝްންްސކީްމެގްް  7% -ްެގްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  12,134   10,593 

 ޮކްންޓރިބުިޔަޝންް
 ަފްނޑްް ޓްްއިްންުމަވްއަޒުފްނެގްްޕޮރވެިޑނ3ްްް%- ްްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  4,000   3,275 

280,924 333,885 
 

 

ް

 

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ ގގްެެްްްްްއެއެ މުމު ގުގު އއްްްްްްްްހހިިންން ތަތަ ދުދު ރަރަ ްްޚަޚަ 11 

 

2020 2021  
   

ް( 22.3ޯންޓް)  ންްަބަލްށްެކނޑުްްަތުކގެްްޕާލްނާޓއިްއުިކއިްޕަމްނޓްް ްޕޮރަޕޓީ، 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް)ްްަޚަރދުްްްެއޯމަޓއިޭސަޝންްްެއެސްޓްސގެްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 13,237 12,676

ް( 23ޯންޓް)ޭބުންންުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތުކެގްަބަލްށްެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ައދިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްަޚަރދުް އިާދރީ 44,637 42,559

 ައދިްާހްޑެވައރްެމއިްނެޓެންނސްްްަލއިަސްންސެގްފީ ައރޮސްފްޓވެް 48,899 45,972

ްޯލަންށްަބަދުލެގަނުއުމެގްަސަބުބްންވިްެގްއުލންް - 24,341

 ޕޮރވަިޝްނެގްްކެލއިްމސްް 24,195 -

 ަޚަރދުް ުމާވަސާލތީ 22,437 18,506

ްްޕޮރޯމްޓުކުރަމްށްހިނގިްަޚަރދުް ުރުކުރާމއިހާްތިޝްްއި 13,421 11,095

ްަދުތުރަފުތުރުކުރުމެގްަޚަރދުް 12,118 13,177

ްަޚަރދުްްުކެރުވނުްްޯހުދަމށްްްަލފާް 9,909 9,536

ަޚަރދުްްްގެްްަސްބްސްކރްިޕަޝންް 6,974 6,065  

ލްީސްަތާކއުިގޭޅްަޚަރުދަތއްްްުކުރްުމްއަދުތގެް 5,454 8,050  

 ެއހީްދެީގންް 5,414 3,940

 ުމާސަރްާއއިްުޢޫޖރަް ޑިެރްކަޓުރްނގެް 2,630 2,533

 ުއޫޖރަް ޮއޑަިޓުރްނގެް 1,562 1,320

 ައދިްާޤޫނނީްަޚަރދުް ްޕޮރެފަޝަނލްް 1,068 941

 ަޚަރދުް ެއެހނިެހންް 4,288 4,274

281,801 280,714  
ް

  

ދދްުުް ރަރަ ްްޚަޚަ ްްގެގެ ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ 12  

 

2020 2021  

  
 

ސސްްްް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ

 ( 12.2ޯންޓް)ްަކަރްނޓްްް-ްްަޚަރދުްްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްެޓްކސްް 543,377 362,742

ްެޓްކްސެގްެއަޖްސްޓަމްނޓްްާފއުިތެވދިަޔްައަހުރަތުކެގްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްް 87,486 -

އއިިވވްާާް   ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ްްފަފަ ންން ކުކު އްއް ސސްްްްްްދެދެ ކްކް   ޓެޓެ

(12.3ައްސާލއިްުގުޅްނުހރިްަވުގތީްަތާފުތް)ޯނުޓް 43,810 (237,438)  

 ް(12.1ުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްރޯިޕުޓުކެރވަިފއާިވްާއްމަދނީްއްިންެނޭގްެޓްކްސެގްަޚަރުދް)ޯނުޓް 674,673 125,304

 

ް

 

ް
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ް

ްްހހިިނނގގްްްިިް ށްށް ނަނަ ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއްްްްޚޚްަަްމުމު ތަތަ ދުދު ރަރަ   10 

2020 2021 
 

 އިާނަޔްތަތާކއިްެއަފަދްެއެހނެިހްންަޚަރުދަތއްް ުމާސަރ،  317,751   267,056 

އްިންޯމްލޑްިވްސްރަިޓަޔެމްންޓްެޕްނަޝްންްސކީްމެގްް  7% -ްެގްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  12,134   10,593 

 ޮކްންޓރިބުިޔަޝންް
 ަފްނޑްް ޓްްއިްންުމަވްއަޒުފްނެގްްޕޮރވެިޑނ3ްްް%- ްްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  4,000   3,275 

280,924 333,885 
 

 

ް

 

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ ގގްެެްްްްްއެއެ މުމު ގުގު އއްްްްްްްްހހިިންން ތަތަ ދުދު ރަރަ ްްޚަޚަ 11 

 

2020 2021  
   

ް( 22.3ޯންޓް)  ންްަބަލްށްެކނޑުްްަތުކގެްްޕާލްނާޓއިްއުިކއިްޕަމްނޓްް ްޕޮރަޕޓީ، 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް)ްްަޚަރދުްްްެއޯމަޓއިޭސަޝންްްެއެސްޓްސގެްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 13,237 12,676

ް( 23ޯންޓް)ޭބުންންުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތުކެގްަބަލްށްެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ައދިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްަޚަރދުް އިާދރީ 44,637 42,559

 ައދިްާހްޑެވައރްެމއިްނެޓެންނސްްްަލއިަސްންސެގްފީ ައރޮސްފްޓވެް 48,899 45,972

ްޯލަންށްަބަދުލެގަނުއުމެގްަސަބުބްންވިްެގްއުލންް - 24,341

 ޕޮރވަިޝްނެގްްކެލއިްމސްް 24,195 -

 ަޚަރދުް ުމާވަސާލތީ 22,437 18,506

ްްޕޮރޯމްޓުކުރަމްށްހިނގިްަޚަރދުް ުރުކުރާމއިހާްތިޝްްއި 13,421 11,095

ްަދުތުރަފުތުރުކުރުމެގްަޚަރދުް 12,118 13,177

ްަޚަރދުްްުކެރުވނުްްޯހުދަމށްްްަލފާް 9,909 9,536

ަޚަރދުްްްގެްްަސްބްސްކރްިޕަޝންް 6,974 6,065  

ލްީސްަތާކއުިގޭޅްަޚަރުދަތއްްްުކުރްުމްއަދުތގެް 5,454 8,050  

 ެއހީްދެީގންް 5,414 3,940

 ުމާސަރްާއއިްުޢޫޖރަް ޑިެރްކަޓުރްނގެް 2,630 2,533

 ުއޫޖރަް ޮއޑަިޓުރްނގެް 1,562 1,320

 ައދިްާޤޫނނީްަޚަރދުް ްޕޮރެފަޝަނލްް 1,068 941

 ަޚަރދުް ެއެހނިެހންް 4,288 4,274

281,801 280,714  
ް

  

ދދްުުް ރަރަ ްްޚަޚަ ްްގެގެ ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ 12  

 

2020 2021  

  
 

ސސްްްް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ

 ( 12.2ޯންޓް)ްަކަރްނޓްްް-ްްަޚަރދުްްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްެޓްކސްް 543,377 362,742

ްެޓްކްސެގްެއަޖްސްޓަމްނޓްްާފއުިތެވދިަޔްައަހުރަތުކެގްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްް 87,486 -

އއިިވވްާާް   ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ްްފަފަ ންން ކުކު އްއް ސސްްްްްްދެދެ ކްކް   ޓެޓެ

(12.3ައްސާލއިްުގުޅްނުހރިްަވުގތީްަތާފުތް)ޯނުޓް 43,810 (237,438)  

 ް(12.1ުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްރޯިޕުޓުކެރވަިފއާިވްާއްމަދނީްއްިންެނޭގްެޓްކްސެގްަޚަރުދް)ޯނުޓް 674,673 125,304

 

ް

 

ް

ް
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އއިިދދްާާް ގގްޭޭްްްްްއއިިނންްްްްްްްފަފަ ސސްްްްްްްްނެނެ ކްކް ގގްެެްްްްްޓެޓެ ދުދު ރަރަ ނންްްްްްްްޚަޚަ ޝަޝަ ސސިިލލިިއޭއޭ ންން ްްރރިިކކޮޮ 12.1  

 :ަބާޔްނުކެރވަިފއިްތިރަީގއިްރޮިކްނސިލޭިއަޝންްްްަފއިާދގެްްެއަކުއްނޓްިނގަފއިާދެގްެޓްކްސްޭރާޓއިްުގަނުކެރވަިފއާިވްްަޚަރާދއިްހިނގިްެޓްކްސުކެރޭވްަފއިާދައށްް

2020 2021  

   

 ަކުއްނޓިްނގްަފއިާދްެޓްކްސްުއނުިކުރުމެގްުކރިންްއެް 2,536,692 450,371

25ް%ްް-ާއްމަދނީްއިްންެނޭގްެޓްކްސެގްޭރްޓްއްިންައްނަންެޓްކްސްެގްއެިފްކްޓް 634,173 112,593

ްުނެކނޭޑްަޚަރުދަތުކެގްެޓްކްސްއެިފްކޓްް 43,814 49,855

ްެކނޭޑްަޚަރުދަތުކެގްެޓްކްސްއެިފްކޓްް (90,800) (37,143)

 ަމުދްނ/)ގިަނއިްނ(ްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްެޓްކްސެގްްޕޮރވަިޜްނެގްޮގުތަގއިްުކރީްައަހުރތުިކްން 87,486 -

 ާއްމަދނެީގްެޓްކްސެގްޮގުތަގއިްުފރިަހަމްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއިވާް 674,673 125,304

  ް

ްެދްއުކްންަފްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކްސްުނަލއިް()ްިމާހުރްހިނާގްެޓްކްސްޭރޓްް 21% 81%

ްް(ަލއެިގންްްެޓްކސްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްެދްއުކންް)ްޭރޓްްްްެޓްކސްްްހިނގާްްިމާހރުް 27% 28%
ް

 

ްް   

ނންީީްއއިިނންްްް ދަދަ މްމް ގގްޭޭްްްްްއާއާ ގގްެެްްްްްނެނެ ސްސް ކްކް އއްްްްްްްްޓެޓެ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ 12.2  

2020 2021 
  

   

 ެޖުނައރަީގއިްުހރ1ްްި 191,660 342,389

 ައާރްާޗޖްްްްސްއިްންައަހަރށްްެނޭގްެޓކްްްއިންްްާއްމަދނީ 543,377 362,742

ްެއަޖްސްޓަމްނޓްްުކރީްައަހުރެގް 65,615 -

 މަިއަހުރެތޭރްެދްއކިްެޓްކސްް (373,093) (513,471)

 ޑިެސްމަބރްަގއިުހރިްާބކ31ްްީ 427,559 191,660

 
ް

 

 

ްް   

ނންްްް ކުކު އްއް ނނީީގގްެެްްްްްދެދެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ވުވު ރެރެ ކުކު ސްސް ސސްްްްްްްްފަފަ ކްކް ްްޓެޓެ 12.3  

ޮގާތއިްެދްއުކްންަފްސުކެރުވުންްޓްކަސްށްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަބާޔުނަގއިްްައްނަގއިދޭްްްާހަލތްްްްާމލީްްަލއިބިލިޓީްްެޓްކސްްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންްްްަދްއުކަވއިެދނީްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިމިވާް

 ަބާޔުނަގއިްާހަމޮކްށަފއާިވްޮގާތއިްެޓްކްސްުއނުިކުރަމްށަފުހްލޭިބްެއެހނެިހްންާއްމަދނެީއެވް.ްްާއްމަދނީްެގެންސަފއާިވްަބަދުލަތްށްުފރިަހމަް

 

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު

އއްްްިިް ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް އެއެ

އއިިޓޓްްްީީް ކުކު އެއެ

ޓޓްްްް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ އއިިންން

ްްްް ންން ލުލު ްްއައަ ސްސް

ްްްް ނުނު ްްލލިިބުބު ންން ރުރު ކުކު ގުގު އައަ

އއިިދދްާާް ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ

ދދްްްިިް ްްއައަ ބބިިންން

ްްްް އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ އއިިމާމާ

ްްްް ންން ލުލު އައަ

ނންްްް މުމު ރުރު ކުކު ގުގު ްްއައަ

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ްްްްއައަ

ށށްްްް ކަކަ ތަތަ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ްްްްއެއެ

އއިިވވްާާް ފަފަ ދާދާ ްްްްހަހަ

ނންްްް ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ްް، ޕްޕް
ޓޓްްްް ންން ލާލާ ދދިިްްްްްްޕްޕް ްްްްއައަ

ޓޓްްްް ންން މަމަ އއިިޕްޕް ކުކު ްްއެއެ   ލލީީސސްްްް

ްްްް ންން ކުކު އްއް ްް//ްްްްދެދެ ސްސް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ފަފަ

ްް)) އއިިބބިިލލިިޓޓީީސްސް ))ލަލަ

ރރީީްް    01  2,853  (42,374)   66,115  (11,440)  (52,277)  (37,123)  އައަ ނުނު ރރ2020ްްްްްްިި    ޖެޖެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ
ެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ެޓްކްސްައްށްެކނުޑަމްށަފުހް(    -     -     -     -  (8,936)  (8,936) 

ްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔންް    -     -     -   880     -   880 
ްަބާޔންްްާއްމަދނީގެްްުފރިަހމަް (2,853)   4,380   235,911     -     -   237,438 

 192,259   (61,213)  (10,560)  302,026   (37,994)  -    31ްްްްްްްް ރުރު ބަބަ ންން ރރ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

ރރީީްް    01    -  (37,994)   302,026  (10,560)  (61,213)   192,259  އައަ ނުނު ރރ2021ްްްްްްިި    ޖެޖެ އއިިްްހުހު   ގަގަ
ެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ެޓްކްސްައްށްެކނުޑަމްށަފުހް(    -     -     -     -   389   389 
ްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔންް    -     -     -   880     -   880 

ްަބާޔންްްާއްމަދނީގެްްުފރިަހމަް    -   54,222  (98,032)     -     -  (43,810) 

 149,718   (60,824)  (9,680)  203,994   16,228   -    31ްްްްްްްް ރުރު ބަބަ ންން ރރ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ގަގަ   

ް

ް

ް
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ް

ްްހހިިނނގގްްްިިް ށްށް ނަނަ ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއްްްްޚޚްަަްމުމު ތަތަ ދުދު ރަރަ   10 

2020 2021 
 

 އިާނަޔްތަތާކއިްެއަފަދްެއެހނެިހްންަޚަރުދަތއްް ުމާސަރ،  317,751   267,056 

އްިންޯމްލޑްިވްސްރަިޓަޔެމްންޓްެޕްނަޝްންްސކީްމެގްް  7% -ްެގްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  12,134   10,593 

 ޮކްންޓރިބުިޔަޝންް
 ަފްނޑްް ޓްްއިްންުމަވްއަޒުފްނެގްްޕޮރވެިޑނ3ްްް%- ްްަޚަރދުްޑަިފއިްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝްންްޕޭލްން  4,000   3,275 

280,924 333,885 
 

 

ް

 

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ ގގްެެްްްްްއެއެ މުމު ގުގު އއްްްްްްްްހހިިންން ތަތަ ދުދު ރަރަ ްްޚަޚަ 11 

 

2020 2021  
   

ް( 22.3ޯންޓް)  ންްަބަލްށްެކނޑުްްަތުކގެްްޕާލްނާޓއިްއުިކއިްޕަމްނޓްް ްޕޮރަޕޓީ، 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް)ްްަޚަރދުްްްެއޯމަޓއިޭސަޝންްްެއެސްޓްސގެްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 13,237 12,676

ް( 23ޯންޓް)ޭބުންންުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތުކެގްަބަލްށްެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ައދިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްަޚަރދުް އިާދރީ 44,637 42,559

 ައދިްާހްޑެވައރްެމއިްނެޓެންނސްްްަލއިަސްންސެގްފީ ައރޮސްފްޓވެް 48,899 45,972

ްޯލަންށްަބަދުލެގަނުއުމެގްަސަބުބްންވިްެގްއުލންް - 24,341

 ޕޮރވަިޝްނެގްްކެލއިްމސްް 24,195 -

 ަޚަރދުް ުމާވަސާލތީ 22,437 18,506

ްްޕޮރޯމްޓުކުރަމްށްހިނގިްަޚަރދުް ުރުކުރާމއިހާްތިޝްްއި 13,421 11,095

ްަދުތުރަފުތުރުކުރުމެގްަޚަރދުް 12,118 13,177

ްަޚަރދުްްުކެރުވނުްްޯހުދަމށްްްަލފާް 9,909 9,536

ަޚަރދުްްްގެްްަސްބްސްކރްިޕަޝންް 6,974 6,065  

ލްީސްަތާކއުިގޭޅްަޚަރުދަތއްްްުކުރްުމްއަދުތގެް 5,454 8,050  

 ެއހީްދެީގންް 5,414 3,940

 ުމާސަރްާއއިްުޢޫޖރަް ޑިެރްކަޓުރްނގެް 2,630 2,533

 ުއޫޖރަް ޮއޑަިޓުރްނގެް 1,562 1,320

 ައދިްާޤޫނނީްަޚަރދުް ްޕޮރެފަޝަނލްް 1,068 941

 ަޚަރދުް ެއެހނިެހންް 4,288 4,274

281,801 280,714  
ް

  

ދދްުުް ރަރަ ްްޚަޚަ ްްގެގެ ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ 12  

 

2020 2021  

  
 

ސސްްްް ކްކް ްްޓެޓެ ގޭގޭ ްްނެނެ ނންީީްއއިިންން ދަދަ މްމް ްްއާއާ

 ( 12.2ޯންޓް)ްަކަރްނޓްްް-ްްަޚަރދުްްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްެޓްކސްް 543,377 362,742

ްެޓްކްސެގްެއަޖްސްޓަމްނޓްްާފއުިތެވދިަޔްައަހުރަތުކެގްާއްމަދނީްއިްންެނޭގްް 87,486 -

އއިިވވްާާް   ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ްްފަފަ ންން ކުކު އްއް ސސްްްްްްދެދެ ކްކް   ޓެޓެ

(12.3ައްސާލއިްުގުޅްނުހރިްަވުގތީްަތާފުތް)ޯނުޓް 43,810 (237,438)  

 ް(12.1ުފރިަހަމްާއްމަދނެީގްަބާޔުނަގއިްރޯިޕުޓުކެރވަިފއާިވްާއްމަދނީްއްިންެނޭގްެޓްކްސެގްަޚަރުދް)ޯނުޓް 674,673 125,304
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އއިިދދްާާް ގގްޭޭްްްްްއއިިނންްްްްްްްފަފަ ސސްްްްްްްްނެނެ ކްކް ގގްެެްްްްްޓެޓެ ދުދު ރަރަ ނންްްްްްްްޚަޚަ ޝަޝަ ސސިިލލިިއޭއޭ ންން ްްރރިިކކޮޮ 12.1  

 :ަބާޔްނުކެރވަިފއިްތިރަީގއިްރޮިކްނސިލޭިއަޝންްްްަފއިާދގެްްެއަކުއްނޓްިނގަފއިާދެގްެޓްކްސްޭރާޓއިްުގަނުކެރވަިފއާިވްްަޚަރާދއިްހިނގިްެޓްކްސުކެރޭވްަފއިާދައށްް

2020 2021  

   

 ަކުއްނޓިްނގްަފއިާދްެޓްކްސްުއނުިކުރުމެގްުކރިންްއެް 2,536,692 450,371

25ް%ްް-ާއްމަދނީްއިްންެނޭގްެޓްކްސެގްޭރްޓްއްިންައްނަންެޓްކްސްެގްއެިފްކްޓް 634,173 112,593

ްުނެކނޭޑްަޚަރުދަތުކެގްެޓްކްސްއެިފްކޓްް 43,814 49,855

ްެކނޭޑްަޚަރުދަތުކެގްެޓްކްސްއެިފްކޓްް (90,800) (37,143)

 ަމުދްނ/)ގިަނއިްނ(ްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްެޓްކްސެގްްޕޮރވަިޜްނެގްޮގުތަގއިްުކރީްައަހުރތުިކްން 87,486 -

 ާއްމަދނެީގްެޓްކްސެގްޮގުތަގއިްުފރިަހަމްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއިވާް 674,673 125,304

  ް

ްެދްއުކްންަފްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކްސްުނަލއިް()ްިމާހުރްހިނާގްެޓްކްސްޭރޓްް 21% 81%

ްް(ަލއެިގންްްެޓްކސްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްެދްއުކންް)ްޭރޓްްްްެޓްކސްްްހިނގާްްިމާހރުް 27% 28%
ް

 

ްް   

ނންީީްއއިިނންްްް ދަދަ މްމް ގގްޭޭްްްްްއާއާ ގގްެެްްްްްނެނެ ސްސް ކްކް އއްްްްްްްްޓެޓެ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ 12.2  

2020 2021 
  

   

 ެޖުނައރަީގއިްުހރ1ްްި 191,660 342,389

 ައާރްާޗޖްްްްސްއިްންައަހަރށްްެނޭގްެޓކްްްއިންްްާއްމަދނީ 543,377 362,742

ްެއަޖްސްޓަމްނޓްްުކރީްައަހުރެގް 65,615 -

 މަިއަހުރެތޭރްެދްއކިްެޓްކސްް (373,093) (513,471)

 ޑިެސްމަބރްަގއިުހރިްާބކ31ްްީ 427,559 191,660

 
ް

 

 

ްް   

ނންްްް ކުކު އްއް ނނީީގގްެެްްްްްދެދެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ވުވު ރެރެ ކުކު ސްސް ސސްްްްްްްްފަފަ ކްކް ްްޓެޓެ 12.3  

ޮގާތއިްެދްއުކްންަފްސުކެރުވުންްޓްކަސްށްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަބާޔުނަގއިްްައްނަގއިދޭްްްާހަލތްްްްާމލީްްަލއިބިލިޓީްްެޓްކސްްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންްްްަދްއުކަވއިެދނީްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިމިވާް

 ަބާޔުނަގއިްާހަމޮކްށަފއާިވްޮގާތއިްެޓްކްސްުއނުިކުރަމްށަފުހްލޭިބްެއެހނެިހްންާއްމަދނެީއެވް.ްްާއްމަދނީްެގެންސަފއާިވްަބަދުލަތްށްުފރިަހމަް

 

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު

އއްްްިިް ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް އެއެ

އއިިޓޓްްްީީް ކުކު އެއެ

ޓޓްްްް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ އއިިންން

ްްްް ންން ލުލު ްްއައަ ސްސް

ްްްް ނުނު ްްލލިިބުބު ންން ރުރު ކުކު ގުގު އައަ

އއިިދދްާާް ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ

ދދްްްިިް ްްއައަ ބބިިންން

ްްްް އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ އއިިމާމާ

ްްްް ންން ލުލު އައަ

ނންްްް މުމު ރުރު ކުކު ގުގު ްްއައަ

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ްްްްއައަ

ށށްްްް ކަކަ ތަތަ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ްްްްއެއެ

އއިިވވްާާް ފަފަ ދާދާ ްްްްހަހަ

ނންްްް ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ްް، ޕްޕް
ޓޓްްްް ންން ލާލާ ދދިިްްްްްްޕްޕް ްްްްއައަ

ޓޓްްްް ންން މަމަ އއިިޕްޕް ކުކު ްްއެއެ   ލލީީސސްްްް

ްްްް ންން ކުކު އްއް ްް//ްްްްދެދެ ސްސް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ފަފަ

ްް)) އއިިބބިިލލިިޓޓީީސްސް ))ލަލަ

ރރީީްް    01  2,853  (42,374)   66,115  (11,440)  (52,277)  (37,123)  އައަ ނުނު ރރ2020ްްްްްްިި    ޖެޖެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ
ެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ެޓްކްސްައްށްެކނުޑަމްށަފުހް(    -     -     -     -  (8,936)  (8,936) 

ްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔންް    -     -     -   880     -   880 
ްަބާޔންްްާއްމަދނީގެްްުފރިަހމަް (2,853)   4,380   235,911     -     -   237,438 

 192,259   (61,213)  (10,560)  302,026   (37,994)  -    31ްްްްްްްް ރުރު ބަބަ ންން ރރ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

ރރީީްް    01    -  (37,994)   302,026  (10,560)  (61,213)   192,259  އައަ ނުނު ރރ2021ްްްްްްިި    ޖެޖެ އއިިްްހުހު   ގަގަ
ެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ެޓްކްސްައްށްެކނުޑަމްށަފުހް(    -     -     -     -   389   389 
ްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔންް    -     -     -   880     -   880 

ްަބާޔންްްާއްމަދނީގެްްުފރިަހމަް    -   54,222  (98,032)     -     -  (43,810) 

 149,718   (60,824)  (9,680)  203,994   16,228   -    31ްްްްްްްް ރުރު ބަބަ ންން ރރ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ގަގަ   

ް
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އއިިދދްާާް ގގްޭޭްްްްްއއިިނންްްްްްްްފަފަ ސސްްްްްްްްނެނެ ކްކް ގގްެެްްްްްޓެޓެ ދުދު ރަރަ ނންްްްްްްްޚަޚަ ޝަޝަ ސސިިލލިިއޭއޭ ންން ްްރރިިކކޮޮ 12.1  

 :ަބާޔްނުކެރވަިފއިްތިރަީގއިްރޮިކްނސިލޭިއަޝންްްްަފއިާދގެްްެއަކުއްނޓްިނގަފއިާދެގްެޓްކްސްޭރާޓއިްުގަނުކެރވަިފއާިވްްަޚަރާދއިްހިނގިްެޓްކްސުކެރޭވްަފއިާދައށްް

2020 2021  

   

 ަކުއްނޓިްނގްަފއިާދްެޓްކްސްުއނުިކުރުމެގްުކރިންްއެް 2,536,692 450,371

25ް%ްް-ާއްމަދނީްއިްންެނޭގްެޓްކްސެގްޭރްޓްއްިންައްނަންެޓްކްސްެގްއެިފްކްޓް 634,173 112,593

ްުނެކނޭޑްަޚަރުދަތުކެގްެޓްކްސްއެިފްކޓްް 43,814 49,855

ްެކނޭޑްަޚަރުދަތުކެގްެޓްކްސްއެިފްކޓްް (90,800) (37,143)

 ަމުދްނ/)ގިަނއިްނ(ްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްެޓްކްސެގްްޕޮރވަިޜްނެގްޮގުތަގއިްުކރީްައަހުރތުިކްން 87,486 -

 ާއްމަދނެީގްެޓްކްސެގްޮގުތަގއިްުފރިަހަމްާއްމަދނީްަބާޔުނަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއިވާް 674,673 125,304

  ް

ްެދްއުކްންަފްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކްސްުނަލއިް()ްިމާހުރްހިނާގްެޓްކްސްޭރޓްް 21% 81%

ްް(ަލއެިގންްްެޓްކސްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްެދްއުކންް)ްޭރޓްްްްެޓްކސްްްހިނގާްްިމާހރުް 27% 28%
ް

 

ްް   

ނންީީްއއިިނންްްް ދަދަ މްމް ގގްޭޭްްްްްއާއާ ގގްެެްްްްްނެނެ ސްސް ކްކް އއްްްްްްްްޓެޓެ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ 12.2  

2020 2021 
  

   

 ެޖުނައރަީގއިްުހރ1ްްި 191,660 342,389

 ައާރްާޗޖްްްްސްއިްންައަހަރށްްެނޭގްެޓކްްްއިންްްާއްމަދނީ 543,377 362,742

ްެއަޖްސްޓަމްނޓްްުކރީްައަހުރެގް 65,615 -

 މަިއަހުރެތޭރްެދްއކިްެޓްކސްް (373,093) (513,471)

 ޑިެސްމަބރްަގއިުހރިްާބކ31ްްީ 427,559 191,660

 
ް

 

 

ްް   

ނންްްް ކުކު އްއް ނނީީގގްެެްްްްްދެދެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ވުވު ރެރެ ކުކު ސްސް ސސްްްްްްްްފަފަ ކްކް ްްޓެޓެ 12.3  

ޮގާތއިްެދްއުކްންަފްސުކެރުވުންްޓްކަސްށްްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަބާޔުނަގއިްްައްނަގއިދޭްްްާހަލތްްްްާމލީްްަލއިބިލިޓީްްެޓްކސްްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްްްެދްއުކންްްްަދްއުކަވއިެދނީްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިމިވާް

 ަބާޔުނަގއިްާހަމޮކްށަފއާިވްޮގާތއިްެޓްކްސްުއނުިކުރަމްށަފުހްލޭިބްެއެހނެިހްންާއްމަދނެީއެވް.ްްާއްމަދނީްެގެންސަފއާިވްަބަދުލަތްށްުފރިަހމަް

 

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު

އއްްްިިް ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް އެއެ

އއިިޓޓްްްީީް ކުކު އެއެ

ޓޓްްްް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ އއިިންން

ްްްް ންން ލުލު ްްއައަ ސްސް

ްްްް ނުނު ްްލލިިބުބު ންން ރުރު ކުކު ގުގު އައަ

އއިިދދްާާް ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ

ދދްްްިިް ްްއައަ ބބިިންން

ްްްް އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ އއިިމާމާ

ްްްް ންން ލުލު އައަ

ނންްްް މުމު ރުރު ކުކު ގުގު ްްއައަ

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ްްްްއައަ

ށށްްްް ކަކަ ތަތަ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ްްްްއެއެ

އއިިވވްާާް ފަފަ ދާދާ ްްްްހަހަ

ނންްްް ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ްް، ޕްޕް
ޓޓްްްް ންން ލާލާ ދދިިްްްްްްޕްޕް ްްްްއައަ

ޓޓްްްް ންން މަމަ އއިިޕްޕް ކުކު ްްއެއެ   ލލީީސސްްްް

ްްްް ންން ކުކު އްއް ްް//ްްްްދެދެ ސްސް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ސްސް ކްކް ްްޓެޓެ ވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ސްސް ފަފަ

ްް)) އއިިބބިިލލިިޓޓީީސްސް ))ލަލަ

ރރީީްް    01  2,853  (42,374)   66,115  (11,440)  (52,277)  (37,123)  އައަ ނުނު ރރ2020ްްްްްްިި    ޖެޖެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ
ެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ެޓްކްސްައްށްެކނުޑަމްށަފުހް(    -     -     -     -  (8,936)  (8,936) 

ްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔންް    -     -     -   880     -   880 
ްަބާޔންްްާއްމަދނީގެްްުފރިަހމަް (2,853)   4,380   235,911     -     -   237,438 

 192,259   (61,213)  (10,560)  302,026   (37,994)  -    31ްްްްްްްް ރުރު ބަބަ ންން ރރ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

ރރީީްް    01    -  (37,994)   302,026  (10,560)  (61,213)   192,259  އައަ ނުނު ރރ2021ްްްްްްިި    ޖެޖެ އއިިްްހުހު   ގަގަ
ެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ެޓްކްސްައްށްެކނުޑަމްށަފުހް(    -     -     -     -   389   389 
ްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔންް    -     -     -   880     -   880 

ްަބާޔންްްާއްމަދނީގެްްުފރިަހމަް    -   54,222  (98,032)     -     -  (43,810) 

 149,718   (60,824)  (9,680)  203,994   16,228   -    31ްްްްްްްް ރުރު ބަބަ ންން ރރ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ގަގަ   

ް

ް

ް
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ށށްްްް ކަކަ އައަ ޞާޞާ ހހްޭޭްްްްްޙޙިިއްއް އއިިދދްާާްްްްްޖެޖެ ްްފަފަ 13  

  ަބާހަލއެިގްނެނެވ.ްަމްއަޗށްްްައަދުދގެްްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްްްޙްިއާޞގެްްާޢްނމުްްޭބްނުކގެްްޫދޮކްށަފއިުހރިްްެތރޭްްެއައަހުރގެްްަފއިދާްްާސފުްްައަހުރގެްް،ހިާސުބުކަރނީްްަފއިދާްްެޖހޭްްޙްިއާޞައަކށްް

ް

ްްޙްިއާޞގެްްްާޢްނމުްްްޭބްނުކގެްްްޫދޮކްށަފއިުހރިްްްެތރޭްްްެއައަހުރގެްްްަފއިދާްްްާސފުްްްައަހުރގެްްް،ހާިސުބުކަރނީްްަފއިދާްްްެޖހޭްްްޙްިއާޞައަކށްްްްހަިމަނއެިގންްްްުމދާްްްަބަދުލުކެރވޭްްްޙްިއާޞައށްްްްުކރިަމުގަގއި

ް، ެއެހްނަކުމންް.ްަބާހަލއެިގްނެނވެްްަމްއަޗށްްްައަދުދގެްްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްްްޭއގެްްަބަދުލުކރީމާްްޙްިއާޞައށްްްުމދާްްުހރިްްަބަދުލުކެރެވންްްޙްިއާޞައށްްްުކރިަމުގަގއިްެއކުްްައަދާދއިްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްް

ްްެތރޭްްެއައަހުރގެްްއިދާްފަްްާސފުްްްައަހުރގެްްާވނީްަހަދއަިފއިްްހާިސބުްްަފއިާދގެްްެޖހޭްްޙްިއާޞައަކށްްް،ެއކުްްެނުތާމއިްްުމަދެލއްްްެއްއެވސްްްޮގަތްށުހރިްަބަދުލުކުރވޭްްޙްިއާޞައއްްްނިުމުނއިރުްްައަހރުް

ް.ަބާހަލއެިގްނެނވެްްަމްއަޗށްްްައަދުދގެްްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްްްޙްިއާޞގެްްާޢްނމުްްޭބްނުކގެްްޫދޮކްށަފއިުހރި

 ް.ެއަވނެީއވެްްަބާޔްނޮކްށަފއިްތިރަީގއިްްަތްފޞީލްްްހްިއާސގެްްާއްނމުްްައދިްްަފއިދާްްާމލީްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްހިާސުބުކުރަމށްްްްަފއިދާްްެޖހޭްްހްިއާސައަކށްްްަޑއޫިލެޓޑްް/ޭބސިކްް

 

2020 2021 
 

   
 ޙްިއާޞާދުރްނަންށްެޖޭހްްްާއްނމުްާސުފްަފއިާދއިްން  1,862,019   325,067 

 ޙްިއާޞެގްައަދދުްްޫދުކެރުވުންެވއެިޓްޑްެއްވެރްޖްާޢްނމުް  5,381,920   5,381,920 
 ެޖޭހްަފއިާދް)ދެިވހިްުރފިާޔއިްން(ްޙްިއާޞައަކށްް  346   60 

 

  .ާނެދެއވެްްަބަދެލއްްްއުިތރުްްަފއިާދައށްްްެޖހޭްްޙްިއާޞައަކށްްްުނާވތީްޫދޮކްށަފއިްޙްިއޞާްްާޢްނމުްްަހަމަޔށްްްްާތރީާހއިްނިުމނުްްްަބާޔްނަތއްްްްާމލީްިމްައދިްނިުމުނއިރުްްްައަހރުް

ްް

  

ގގްެެް ޞާޞާ އއިިދދްާާްްްްްޙޙިިއްއް ްްފަފަ 14  

ދދިިްް 2021 2020 ްްއައަ ނުނު ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ އއިިްްކަކަ ގަގަ ރުރު ހަހަ ނންުުް  އައަ ވުވު ރެރެ ކުކު   ދޫދޫ
   

139,930  - 
ރ.ްަވނ26ްީްަގއިްުފަރަތަމްައދިްެއްނެމްަފުހެގްޑިވެިޑްންޑެގްޮގުތަގއިްހްިއާސައަކްށ2020ްްަވަންައަހަރްށ2019ްް

ާއއިްުގޅެިގްންެއޅިްފަިޔަވެޅްއެގ19ްްް-ަކނަޑައާޅަފެއެވ.ްިމްޑިވެިޑްންޑްެބުހްންެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްއިްންަލްސުކެރވަިފއަިވނީްޮކވިޑްް

 ަގެއެވ.2021ްްްޮގުތްނެނެވ.ްިމްޑިވެިޑްންޑްަބާހަފއަިވނީް

 ަގްެއެވ.2021ްްަދްއަކއަިފއިްަވނީްް  .ރ15 ައްށްވާް ުފަރަތަމްައދިްެއްނެމްަފުހެގްޑިވިެޑްނޑްްްގެް 2020 80,729 -
 

14.1  

ްް   

ށށްްްް މަމަ ރުރު ކުކު ސްސް ްްފާފާ ށްށް ްްއައަ ސާސާ ލްލް ްްޖަޖަ މުމު ންން ރރީީްްޢާޢާ ހަހަ ދދްުުް  އައަ ދަދަ ްްއައަ ޅާޅާ ހަހަ ށަށަ ((31ްްްްްް))ްްްްްްހުހު ވާވާ އއިިނުނު ވވިިފަފަ ލެލެ އއިިްްބެބެ ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ އއިިބބީީލލިިޓޓީީގެގެ އއިިްްލަލަ ރރްްގަގަ ބަބަ މްމް ްޑޑިިސެސެ 14.2 

ްް

2020 2021  

ްަފއިދާްްހްިއާސގެްުފަރަތަމްައދިްަފުހް  

ް.ް(ރ2020ް:15.ް)ރ2021ް:35ޙްިއާޞެގްަފއިާދް  188,367   80,729 

 ހްިއާސެގްަފއިދާްްއިްނެޓރިމްް  

ް.ްރ2021ް:13ޙްިއާޞެގްަފއިާދް  69,965  -

ްަފއިދާްްހްިއާސގެްްުޖްމލަް  258,332   80,729 
ް

 

ްް   

ޑޑްްްް ންން ްްފަފަ ގެގެ ތުތު ދަދަ އްއް ްްމުމު ރުރު އއިިްްކުކު ްްއާއާ އއިިސާސާ ްްފަފަ 15  

2020 2021 
   

 (36.1ަނުގުދްަފއާިސއިްނުހރިް)ޯންޓް  686,921  658,193

 ެއެހްންޭބްންކަތުކަގއިުހރިްާބކީް  4,859,999  1,123,483

 1,781,676   5,546,920  
ް

 

ސސްްްް ޑޑިިވްވް ލްލް ރރީީްްްްްްމޯމޯ ނނިިޓަޓަ ރރިިޓޓީީްްްްްްމަމަ ތޯތޯ މމްްްް))ްްްްްްއއޮޮ މމްްްް..ްްއެއެ ރރިިްް..((ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ އއިިހުހު ކކީީްްްްްްގަގަ ްްބާބާ 16 
  

2020 2021  

   

ޮކްނެވްނަޝަންލްޭބްނކިްނގްްް-ްސެޓޫޓަޓރީްޑިޮޕސްިޓްް 2,813,076 2,979,900

އްިސާލމްިކްޭބްނކިްނގްްް-ްސެޓޫޓަޓރީްޑިޮޕސްިޓްް 158,312 106,312

3,086,212 2,971,388  
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ޑިާމްންޑްޑިޮޕސްިޓްައދިްަޓއިްމްޑިޮޕސްިޓް)ެއްއްޭބްނުކްންައެންއްޭބްނަކްށްޫދޮކްށަފއާިވްް، ެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްއިްންަވނީްރިަޒރްވްެގްޮގުތަގއިްަބަހްއަޓްނެޖޭހްަމުދްިމްނަގނޑުްަގއ2020ްްްިް  ޫޖންް

ަވަންައަހުރްއިްންރަިޒރްވްެގްޮގުތަގއިްަބަހްއަޓްނެޖޭހ2020ްްްްްށަފެއެވ.ްމިއްީްައްށްއުިތުރކޮްްް%10ަފއިާސްާއއިްެލަޓރްޮއްފްްކެރޑްިޓްާމރޖިްންޑޮިޕސްިޓްފަިޔަވއި(ްެގްުރފިާޔެގްިމްނަގނުޑްް

ްްޭބުންނުކެރވޭްްްުދަވަހށްްްްުދަވުހންްްްހްިނުގުމަގއިްްޭބްނކްްްް، ޑިޮޕސްިޓަތަކކީްްމަިފދަްްްަފުހަގެއެވް.ްައްށްަވުގތޮީގުތްންަދްށުކުރަމށ5ްްްް%ައދިްޭބުރްަފއިާސއިްނ7.5ްްްް%ަމުދްިމްނަގނުޑްުރފިާޔއިްންް

ްްދެިވހިްްްގެްްްެބެލްނސްްްްަދށްްްްެއައްށުވރެްްްުނަވތަްްްިމްނަވުރގެްްްަމދުްްްެއްނމެްްްަބަހްއަޓްނެޖހޭްްްޮގުތަގއިްްރިާޒްވގެްްްައަހަރކުްްްެތެރއިންްްްޑިޮޕސްިޓަތުކގެްްރިަޒރވްްްްެބެހްއޓަިފއިވާް .ޑިޮޕސްިޓަތެކްއޫނެނވެް

ްްައށްްްްޭބްނކްިނގްްއިްސާލމިކްްްްޭބްނުކންްްްއުިތަރށްްްްމީގެްްްައދި.ްްލެިބުމްނެދެއވެްްްއްްއިްނަޓެރްސޓ0.01ްްްެ%ްްޑިޮޕސްިޓަތަކށްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުްްްައދިްްްއިްނަސްއތ1ްްްަ%ްްޑޮިޕސްިޓަތަކށްްްްުރފިާޔގެް

 ް.ޫނެނވެްްްރިާޒްވެއއްްްްލިބޭްްްއިްނަޓެރްސްޓެއއްްްްެއްއެވސްްްްައކީްްރިަޒރވްްްްިމ.ްްަބަހްއާޓަފއެިވެއވެްްްެއއްްްްރިާޒރވްްްްަވކިްްްގެްްް%10ައދިްުރފާިޔެގްްްް%5ެޑޮޕސްިޓެގްޭބުރަފއާިސެގްްްްަޓއިމްްްްައދިްްްޑިާމްނޑްް

ް

ނންްްް ހެހެ ކކްުުްްްްްއެއެ ންން އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ ކުކު އއިިވވްާާްްްްްތަތަ ޓޓިިފަފަ އްއް ހެހެ އއިިސސްާާްްްްްބެބެ އއްްްް((ްްްްފަފަ ތަތަ ޓްޓް ންން މެމެ ސްސް ލޭލޭ ްް))ޕްޕް 17 

 

2020 2021 
 

   

 )ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް(ަފއިާސްްޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއިވާް ެއެހންް  5,622,774  4,081,690

 (20އިްމަޕަޔެމްންޓް)ޯންޓްޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިާސެގް ަކނަޑްނ:ްެއެހންް (6,790)  (5,857) 

 ެއެހްންޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްާސުފްްޕޭލްސަމްންޓަތއްް  5,615,984   4,075,833

 

ް

 

ގގްެެް ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ނންްްްްްްްކަކަ ތުތު ރާރާ ހހްޭޭްްްްްފަފަ ޖެޖެ ންން ނންުުްްްްްލލިިބެބެ އއިިސސްާާްްްްްލޯލޯ އއިިްްްްްްފަފަ ނންްްްްްްްއާއާ ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ 18 

2020  2021 
 

   

 ެއްޑާވްންސަތއްްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދޮކްށަފއާިވްުޖްމަލްޯލާނއިް  17,225,389   16,484,777

 ( 20ޯންޓް)ްްަކްސަޓަމުރްނެގްަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހްންަފއާިސެގްުޖްމަލްއިްމެޕައރަމްނޓްްަކނަޑްނ:ް (1,668,722)  (2,024,878)

 ެއްޑާވްންސެގްާސުފްުޖްމލަްޯލާނއިް 15,556,667 14,459,899
ް

 

ށށްްްް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް އއިިވވްާާްްްްްކަކަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ލލްަަްްްްްދޫދޫ މްމް އއިިްްްްްްޖުޖު ނާނާ ގގްެެްްްްްލޯލޯ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ސސްާާްްްްްއެއެ އއްްްް))ްްްްްްދދިިރާރާ ތަތަ ޓްޓް ކްކް ޑަޑަ ރރޮޮ ނންްްްްްްްޕްޕް ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ްް((ްްބަބަ 18.1 

2020 2021 
 

   

 ާޓރްމްޯލުނަތއްްޮކާމރަޝްލް  11,559,050   11,179,750

 ޯއަވރްޑާރްފްޓަތއްް  1,641,048   1,870,903 

ްުލއިްޯލުނަތއްް  1,986,674   1,690,074 

ްއިްސާލމްިކްަފއިޭންނސްިންެފސިލިޓަީތއްް  1,311,633   1,071,914 

 ްކެރޑްިޓްާކޑުް  428,936   399,158 

ްުމަވްއަޒުފްނެގްޯލުނަތއްް  261,994   227,387 

 ެޑެވޮލްޕަމްންޓްޭބްނކިްނގްޯލުނަތއްް  14,285   33,970 

 ްޓޭރްޑްަފއިޭންނސްް  21,769   11,621 

16,484,777 17,225,389   
ް

 

ށށްްްް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް އއިިވވްާާްްްްްކަކަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ލލްަަްްްްްދޫދޫ މްމް އއިިްްްްްްޖުޖު ނާނާ ގގްެެްްްްްލޯލޯ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ސސްާާްްްްްއެއެ ގގްެެް))ްްްްްްދދިިރާރާ އއިިސާސާ ނންްްްްްްްފަފަ ތުތު ވަވަ ނންްްްްްްްބާބާ ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ްް((ްްބަބަ 18.2 

2020 2021 
 

   

 ދެިވހިްުރފިޔާް  11,345,927   10,279,480 

 ޮޑަލރުްޫޔ.ެއްސް  5,873,432   6,203,276 

 ޫޔރޯް  3,345   1,767 

ްސިްނަގޫޕުރްޮޑަލރުް  2,685   254 

16,484,777 17,225,389   

ް

ް

ް

ް

ް
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ށށްްްް ކަކަ އައަ ޞާޞާ ހހްޭޭްްްްްޙޙިިއްއް އއިިދދްާާްްްްްޖެޖެ ްްފަފަ 13  

  ަބާހަލއެިގްނެނެވ.ްަމްއަޗށްްްައަދުދގެްްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްްްޙްިއާޞގެްްާޢްނމުްްޭބްނުކގެްްޫދޮކްށަފއިުހރިްްެތރޭްްެއައަހުރގެްްަފއިދާްްާސފުްްައަހުރގެްް،ހިާސުބުކަރނީްްަފއިދާްްެޖހޭްްޙްިއާޞައަކށްް

ް

ްްޙްިއާޞގެްްްާޢްނމުްްްޭބްނުކގެްްްޫދޮކްށަފއިުހރިްްްެތރޭްްްެއައަހުރގެްްްަފއިދާްްްާސފުްްްައަހުރގެްްް،ހާިސުބުކަރނީްްަފއިދާްްްެޖހޭްްްޙްިއާޞައަކށްްްްހަިމަނއެިގންްްްުމދާްްްަބަދުލުކެރވޭްްްޙްިއާޞައށްްްްުކރިަމުގަގއި

ް، ެއެހްނަކުމންް.ްަބާހަލއެިގްނެނވެްްަމްއަޗށްްްައަދުދގެްްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްްްޭއގެްްަބަދުލުކރީމާްްޙްިއާޞައށްްްުމދާްްުހރިްްަބަދުލުކެރެވންްްޙްިއާޞައށްްްުކރިަމުގަގއިްެއކުްްައަދާދއިްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްް

ްްެތރޭްްެއައަހުރގެްްއިދާްފަްްާސފުްްްައަހުރގެްްާވނީްަހަދއަިފއިްްހާިސބުްްަފއިާދގެްްެޖހޭްްޙްިއާޞައަކށްްް،ެއކުްްެނުތާމއިްްުމަދެލއްްްެއްއެވސްްްޮގަތްށުހރިްަބަދުލުކުރވޭްްޙްިއާޞައއްްްނިުމުނއިރުްްައަހރުް

ް.ަބާހަލއެިގްނެނވެްްަމްއަޗށްްްައަދުދގެްްެއްވެރޖްްްެވއެިޓޑްްްޙްިއާޞގެްްާޢްނމުްްޭބްނުކގެްްޫދޮކްށަފއިުހރި

 ް.ެއަވނެީއވެްްަބާޔްނޮކްށަފއިްތިރަީގއިްްަތްފޞީލްްްހްިއާސގެްްާއްނމުްްައދިްްަފއިދާްްާމލީްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްހިާސުބުކުރަމށްްްްަފއިދާްްެޖހޭްްހްިއާސައަކށްްްަޑއޫިލެޓޑްް/ޭބސިކްް

 

2020 2021 
 

   
 ޙްިއާޞާދުރްނަންށްެޖޭހްްްާއްނމުްާސުފްަފއިާދއިްން  1,862,019   325,067 

 ޙްިއާޞެގްައަދދުްްޫދުކެރުވުންެވއެިޓްޑްެއްވެރްޖްާޢްނމުް  5,381,920   5,381,920 
 ެޖޭހްަފއިާދް)ދެިވހިްުރފިާޔއިްން(ްޙްިއާޞައަކށްް  346   60 

 

  .ާނެދެއވެްްަބަދެލއްްްއުިތރުްްަފއިާދައށްްްެޖހޭްްޙްިއާޞައަކށްްްުނާވތީްޫދޮކްށަފއިްޙްިއޞާްްާޢްނމުްްަހަމަޔށްްްްާތރީާހއިްނިުމނުްްްަބާޔްނަތއްްްްާމލީްިމްައދިްނިުމުނއިރުްްްައަހރުް

ްް

  

ގގްެެް ޞާޞާ އއިިދދްާާްްްްްޙޙިިއްއް ްްފަފަ 14  

ދދިިްް 2021 2020 ްްއައަ ނުނު ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ އއިިްްކަކަ ގަގަ ރުރު ހަހަ ނންުުް  އައަ ވުވު ރެރެ ކުކު   ދޫދޫ
   

139,930  - 
ރ.ްަވނ26ްީްަގއިްުފަރަތަމްައދިްެއްނެމްަފުހެގްޑިވެިޑްންޑެގްޮގުތަގއިްހްިއާސައަކްށ2020ްްަވަންައަހަރްށ2019ްް

ާއއިްުގޅެިގްންެއޅިްފަިޔަވެޅްއެގ19ްްް-ަކނަޑައާޅަފެއެވ.ްިމްޑިވެިޑްންޑްެބުހްންެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްއިްންަލްސުކެރވަިފއަިވނީްޮކވިޑްް

 ަގެއެވ.2021ްްްޮގުތްނެނެވ.ްިމްޑިވެިޑްންޑްަބާހަފއަިވނީް

 ަގްެއެވ.2021ްްަދްއަކއަިފއިްަވނީްް  .ރ15 ައްށްވާް ުފަރަތަމްައދިްެއްނެމްަފުހެގްޑިވިެޑްނޑްްްގެް 2020 80,729 -
 

14.1  

ްް   

ށށްްްް މަމަ ރުރު ކުކު ސްސް ްްފާފާ ށްށް ްްއައަ ސާސާ ލްލް ްްޖަޖަ މުމު ންން ރރީީްްޢާޢާ ހަހަ ދދްުުް  އައަ ދަދަ ްްއައަ ޅާޅާ ހަހަ ށަށަ ((31ްްްްްް))ްްްްްްހުހު ވާވާ އއިިނުނު ވވިިފަފަ ލެލެ އއިިްްބެބެ ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ އއިިބބީީލލިިޓޓީީގެގެ އއިިްްލަލަ ރރްްގަގަ ބަބަ މްމް ްޑޑިިސެސެ 14.2 

ްް

2020 2021  

ްަފއިދާްްހްިއާސގެްުފަރަތަމްައދިްަފުހް  

ް.ް(ރ2020ް:15.ް)ރ2021ް:35ޙްިއާޞެގްަފއިާދް  188,367   80,729 

 ހްިއާސެގްަފއިދާްްއިްނެޓރިމްް  

ް.ްރ2021ް:13ޙްިއާޞެގްަފއިާދް  69,965  -

ްަފއިދާްްހްިއާސގެްްުޖްމލަް  258,332   80,729 
ް

 

ްް   

ޑޑްްްް ންން ްްފަފަ ގެގެ ތުތު ދަދަ އްއް ްްމުމު ރުރު އއިިްްކުކު ްްއާއާ އއިިސާސާ ްްފަފަ 15  

2020 2021 
   

 (36.1ަނުގުދްަފއާިސއިްނުހރިް)ޯންޓް  686,921  658,193

 ެއެހްންޭބްންކަތުކަގއިުހރިްާބކީް  4,859,999  1,123,483

 1,781,676   5,546,920  
ް

 

ސސްްްް ޑޑިިވްވް ލްލް ރރީީްްްްްްމޯމޯ ނނިިޓަޓަ ރރިިޓޓީީްްްްްްމަމަ ތޯތޯ މމްްްް))ްްްްްްއއޮޮ މމްްްް..ްްއެއެ ރރިިްް..((ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ އއިިހުހު ކކީީްްްްްްގަގަ ްްބާބާ 16 
  

2020 2021  

   

ޮކްނެވްނަޝަންލްޭބްނކިްނގްްް-ްސެޓޫޓަޓރީްޑިޮޕސްިޓްް 2,813,076 2,979,900

އްިސާލމްިކްޭބްނކިްނގްްް-ްސެޓޫޓަޓރީްޑިޮޕސްިޓްް 158,312 106,312

3,086,212 2,971,388  
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ޑިާމްންޑްޑިޮޕސްިޓްައދިްަޓއިްމްޑިޮޕސްިޓް)ެއްއްޭބްނުކްންައެންއްޭބްނަކްށްޫދޮކްށަފއާިވްް، ެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްއިްންަވނީްރިަޒރްވްެގްޮގުތަގއިްަބަހްއަޓްނެޖޭހްަމުދްިމްނަގނޑުްަގއ2020ްްްިް  ޫޖންް

ަވަންައަހުރްއިްންރަިޒރްވްެގްޮގުތަގއިްަބަހްއަޓްނެޖޭހ2020ްްްްްށަފެއެވ.ްމިއްީްައްށްއުިތުރކޮްްް%10ަފއިާސްާއއިްެލަޓރްޮއްފްްކެރޑްިޓްާމރޖިްންޑޮިޕސްިޓްފަިޔަވއި(ްެގްުރފިާޔެގްިމްނަގނުޑްް

ްްޭބުންނުކެރވޭްްްުދަވަހށްްްްުދަވުހންްްްހްިނުގުމަގއިްްޭބްނކްްްް، ޑިޮޕސްިޓަތަކކީްްމަިފދަްްްަފުހަގެއެވް.ްައްށްަވުގތޮީގުތްންަދްށުކުރަމށ5ްްްް%ައދިްޭބުރްަފއިާސއިްނ7.5ްްްް%ަމުދްިމްނަގނުޑްުރފިާޔއިްންް

ްްދެިވހިްްްގެްްްެބެލްނސްްްްަދށްްްްެއައްށުވރެްްްުނަވތަްްްިމްނަވުރގެްްްަމދުްްްެއްނމެްްްަބަހްއަޓްނެޖހޭްްްޮގުތަގއިްްރިާޒްވގެްްްައަހަރކުްްްެތެރއިންްްްޑިޮޕސްިޓަތުކގެްްރިަޒރވްްްްެބެހްއޓަިފއިވާް .ޑިޮޕސްިޓަތެކްއޫނެނވެް

ްްައށްްްްޭބްނކްިނގްްއިްސާލމިކްްްްޭބްނުކންްްްއުިތަރށްްްްމީގެްްްައދި.ްްލެިބުމްނެދެއވެްްްއްްއިްނަޓެރްސޓ0.01ްްްެ%ްްޑިޮޕސްިޓަތަކށްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުްްްައދިްްްއިްނަސްއތ1ްްްަ%ްްޑޮިޕސްިޓަތަކށްްްްުރފިާޔގެް

 ް.ޫނެނވެްްްރިާޒްވެއއްްްްލިބޭްްްއިްނަޓެރްސްޓެއއްްްްެއްއެވސްްްްައކީްްރިަޒރވްްްްިމ.ްްަބަހްއާޓަފއެިވެއވެްްްެއއްްްްރިާޒރވްްްްަވކިްްްގެްްް%10ައދިްުރފާިޔެގްްްް%5ެޑޮޕސްިޓެގްޭބުރަފއާިސެގްްްްަޓއިމްްްްައދިްްްޑިާމްނޑްް

ް

ނންްްް ހެހެ ކކްުުްްްްްއެއެ ންން އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ ކުކު އއިިވވްާާްްްްްތަތަ ޓޓިިފަފަ އްއް ހެހެ އއިިސސްާާްްްްްބެބެ އއްްްް((ްްްްފަފަ ތަތަ ޓްޓް ންން މެމެ ސްސް ލޭލޭ ްް))ޕްޕް 17 

 

2020 2021 
 

   

 )ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް(ަފއިާސްްޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއިވާް ެއެހންް  5,622,774  4,081,690

 (20އިްމަޕަޔެމްންޓް)ޯންޓްޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިާސެގް ަކނަޑްނ:ްެއެހންް (6,790)  (5,857) 

 ެއެހްންޭބްނުކަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްާސުފްްޕޭލްސަމްންޓަތއްް  5,615,984   4,075,833

 

ް

 

ގގްެެް ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ނންްްްްްްްކަކަ ތުތު ރާރާ ހހްޭޭްްްްްފަފަ ޖެޖެ ންން ނންުުްްްްްލލިިބެބެ އއިިސސްާާްްްްްލޯލޯ އއިިްްްްްްފަފަ ނންްްްްްްްއާއާ ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ 18 

2020  2021 
 

   

 ެއްޑާވްންސަތއްްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދޮކްށަފއާިވްުޖްމަލްޯލާނއިް  17,225,389   16,484,777

 ( 20ޯންޓް)ްްަކްސަޓަމުރްނެގްަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހްންަފއާިސެގްުޖްމަލްއިްމެޕައރަމްނޓްްަކނަޑްނ:ް (1,668,722)  (2,024,878)

 ެއްޑާވްންސެގްާސުފްުޖްމލަްޯލާނއިް 15,556,667 14,459,899
ް

 

ށށްްްް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް އއިިވވްާާްްްްްކަކަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ލލްަަްްްްްދޫދޫ މްމް އއިިްްްްްްޖުޖު ނާނާ ގގްެެްްްްްލޯލޯ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ސސްާާްްްްްއެއެ އއްްްް))ްްްްްްދދިިރާރާ ތަތަ ޓްޓް ކްކް ޑަޑަ ރރޮޮ ނންްްްްްްްޕްޕް ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ްް((ްްބަބަ 18.1 

2020 2021 
 

   

 ާޓރްމްޯލުނަތއްްޮކާމރަޝްލް  11,559,050   11,179,750

 ޯއަވރްޑާރްފްޓަތއްް  1,641,048   1,870,903 

ްުލއިްޯލުނަތއްް  1,986,674   1,690,074 

ްއިްސާލމްިކްަފއިޭންނސްިންެފސިލިޓަީތއްް  1,311,633   1,071,914 

 ްކެރޑްިޓްާކޑުް  428,936   399,158 

ްުމަވްއަޒުފްނެގްޯލުނަތއްް  261,994   227,387 

 ެޑެވޮލްޕަމްންޓްޭބްނކިްނގްޯލުނަތއްް  14,285   33,970 

 ްޓޭރްޑްަފއިޭންނސްް  21,769   11,621 

16,484,777 17,225,389   
ް

 

ށށްްްް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް އއިިވވްާާްްްްްކަކަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ލލްަަްްްްްދޫދޫ މްމް އއިިްްްްްްޖުޖު ނާނާ ގގްެެްްްްްލޯލޯ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ސސްާާްްްްްއެއެ ގގްެެް))ްްްްްްދދިިރާރާ އއިިސާސާ ނންްްްްްްްފަފަ ތުތު ވަވަ ނންްްްްްްްބާބާ ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ްް((ްްބަބަ 18.2 

2020 2021 
 

   

 ދެިވހިްުރފިޔާް  11,345,927   10,279,480 

 ޮޑަލރުްޫޔ.ެއްސް  5,873,432   6,203,276 

 ޫޔރޯް  3,345   1,767 

ްސިްނަގޫޕުރްޮޑަލރުް  2,685   254 

16,484,777 17,225,389   

ް

ް

ް

ް

ް
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ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ޑޑްްްްްްްް––ްްްްްްއެއެ އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ގުގު ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްއައަ 19 

2020 2021 
 

   

ްްއއިިްް   ޓްޓް ސސްްްްޑެޑެ ޓްޓް ންން މަމަ ރަރަ ޓްޓް ސްސް ންން   

 ދެިވހިްަސުރާކުރެގްްޓެރަޜރީްބިލްް  6,673,696   5,801,676 

ްދެިވހިްަސުރާކުރެގްްޓެރަޜރީްޮބްނޑްް  201,069   201,069 

ްބިޭދސީްަސުރާކުރަތުކެގްްޓެރަޜރީްޮބްނޑްް  307,293   307,293 

 ޯކްޕޭރްޓްޮބްންޑސްް  49,594   75,965 

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓސްްަވާކާލް  50,000   50,000 

ް( 20ަކނަޑްނ:ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްުހރިްާމލީްެއެސްޓަތުކެގްއިްމެޕަޔރަމްންޓް)ޯންޓް (2,285)  (2,158) 

6,433,845 7,279,367   
ް

 

ޓޓްްްް ންން މެމެ ޔަޔަ ޕަޕަ ސސްްްްްްްްއއިިމްމް ށށްްްްްްްްގގްެެްްްްްލލޮޮ އައަ ންން ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ އއިިްްްްްްޕްޕް ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްބަބަ 20 

  

ލލްަަްމމްްްްޖޖްުުް   

ްްްް ހޭހޭ ޖެޖެ ންން ލލިިބެބެ

ްް)) ންން ނނިިހެހެ ހެހެ   ))އެއެ

ކކްުުް ންން ބޭބޭ ންން ހެހެ ްްްްއެއެ

އއިިްް ގަގަ ކުކު ްްްްތަތަ

އއިިވވްާާް ޓޓިިފަފަ އްއް ހެހެ ްްްްބެބެ

އއިިސސްާާް   ފަފަ

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްްްއެއެ

އއިިޒޒްްްް ޓަޓަ މޯމޯ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ގުގު އައަ   

ގގްެެް ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްްްކަކަ

ނންްްް ތުތު ރާރާ ްްްްފަފަ

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ްްްްލލިިބެބެ

އއިިސސްާާް ފަފަ ނުނު އއިިްްްްްްލޯލޯ ްްްްއާއާ

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ   އެއެ

ރރ1ްްްްްީީްްް 967,847 4,414 8,936 14,455 995,652 ވަވަ ނަނަ ރރ2020ްްްްްްިިޖަޖަ އއިިްްހުހު ގަގަ   

ް( 9ަފއިާދްައދިްެގްއުލަމްށްައއިްސަފއާިވްާސުފްަބަދުލް)ޯންޓް 1,209,833 (2,256) (3,079) 23,063 1,227,561

ްއިްނަޓެރްސްޓްރާިވްސުކެރވަިފއިް 68,720 - - - 68,720

ްުނލޭިބެންަކަމްށްަކނަޑައަޅއިްޮފުތްންުއނިްުކެރވަިފއި (221,522) - - (1,181) (222,703)

ރރްްްް  31 2,024,878 2,158 5,857 36,337 2,069,230 ބަބަ ންން ރރ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

ރރ1ްްްްްީީްްް 2,024,878 2,158 5,857 36,337 2,069,230 ވަވަ ނަނަ ރރ2021ްްްްްްިިޖަޖަ އއިިްްހުހު ްގަގަ

ް(9ްްޯނޓްް)ްަބަދލުްްާސފުްްައއިްސަފއިވާްްެގްއުލަމށްްްައދިްަފއިދާް 82,045 127 933 8,553 91,658

ްއިްނަޓެރްސްޓްރާިވްސުކެރވަިފއިް 18,764 - - - 18,764

ްުނލޭިބެންަކަމްށްަކނަޑައަޅއިްޮފުތްންުއނިްުކެރވަިފއި (456,965) - - (20,542) (477,507)

ރރްްްް  31 1,668,722 2,285 6,790 24,348 1,702,145 ބަބަ ންން ރރ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ
ް

  

ްް  

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ފފްްްްްްްް––ްްްްްްއެއެ އއިިްް..ްްސސީީްް..ްްއއްޯޯް..ްްވވީީްް..ްްއެއެ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްއައަ 21 

2020 2021 
 

   

ށށްްްް   ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ޅޭޅޭ އއިިްްގުގު ލާލާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު   ރަރަ

ް( 21.1ޯންޓް) ޯކެޓްޑްްްް–ަރުއުސްލާމާލއިްުގޭޅްަވސަީލްތް 243,035 244,585

 ( 21.2ޯންޓް)ައްނޯކެޓްޑްްް–ަރުއުސްލާމާލއިްުގޭޅްަވސަީލްތް 581 581

245,166 243,616   
ް

 

އއިިްް ލާލާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ޅޅްޭޭްްްްްރަރަ ތތްްްްްްްްގުގު ސސީީލަލަ ޑޑްްްްްްްް––ްްްްްްވަވަ ޓެޓެ ްްކޯކޯ 21.1 

2020 2021 

  

ލލްަަް މްމް ްްްްްްްްޖުޖު ގުގު އައަ

ްް)) ފފިިޔާޔާ   ))ރުރު

ްްްް ގެގެ އްއް ްްއެއެ ސާސާ ހހިިއްއް

ްް)) ރުރު ްް))ޑޑޮޮލަލަ ގުގު   އައަ

ދދްުުް ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ ލލްަަް  ހހިިއްއް މްމް ްްްްްްްްޖުޖު ގުގު އައަ

ްް)) ފފިިޔާޔާ   ))ރުރު

ްްްް ގެގެ އްއް ްްއެއެ ސާސާ ހހިިއްއް

ްްްް ގުގު ((ްްއައަ ރުރު ))ޑޑޮޮލަލަ   

ދދްުުް ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ    ހހިިއްއް

             

 ވިާސްއިްނޯކޮޕޭރެޓޑްް 15,030 866.84 198,165 15,030 874.92 200,012

 ާމްސަޓރާކްޑްއިްނޯކޮޕޭރެޓޑްް 8,210 359.32 44,870 8,210 356.94 44,573

244,585   243,035     
ް

 

   

 
 
 

Page 31 of 77 
 

އއިިްް     ލާލާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ޅޅްޭޭްްްްްރަރަ ތތްްްްްްްްގުގު ސސީީލަލަ ޑޑްްްްްްްް––ްްްްްްވަވަ ޓެޓެ ކޯކޯ ންން އައަ   21.2 

2020 2021 

  

ލލްަަް މްމް ގގްުުްްްްްޖުޖު އައަ ދދްުުް   ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ ލލްަަް  ހހިިއްއް މްމް ގގްުުްްްްްޖުޖު އައަ ދދްުުް   ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ    ހހިިއްއް

 ޮސަސއިޓީްޮފރްޯވްލްޑަވއިްޑްއްިނަޓރވޭބްންކްަފއިޭންނަޝްލްެޓެލޮކމުިއނޭިކަޝްން)ްސވްިފްޓ( 6 581 6 581

581  581    

ް

ހިާސުބަތްއްޙްިއާސާދުރްނެގްާޢްނުމްަޖްލާސަގއިްެއްޕޫރްވުކެރުވާމއެިއުކްަކަޝަވުރެވެގްންެދެއެވް.ްސވްިފްޓްެޝައރެގްައުގްޮކްނެމްައަހެރްއްނިޭމއިުރްައުލްންައުގޮކްށ،ްާމލްީް  

ް

  

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ޓޓްްްްްްްް، ޕްޕް ންން ލާލާ ޑޑްްްްްްްްޕްޕް ންން ޓޓްްްްްްްްއެއެ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ކުކު ްްއެއެ 22 

ލލްަަް މްމް ލލީީްް  ޖުޖު ޖޖީީނުނު ްްއއިިންން

ތތްަަް ނނދުދު ޅަޅަ އުއު

ްްއއްްްް

ްްްް ފފީީސްސް އއޮޮ

ނންުުް މާމާ ްްސާސާ

ނނީީޗޗްަަް ރުރު ފަފަ

އއިިްް ްްރާރާ

ނންުުް މާމާ ްްސާސާ

ރރްް ޓަޓަ ޕޕިިއުއު މްމް ްްކކޮޮ

ރރްް އައަ ވެވެ ރރޑްޑް ްްހާހާ

ލލީީްް ްްކުކު

އއްްްް ތަތަ ތްތް ރާރާ ްްޢޢިިމާމާ

އއްްްް ތަތަ ތްތް ރާރާ ްްޢޢިިމާމާ ްްބބިިނންްްް ގގްުުް ްްއައަ މަމަ //ހަހަ ޓްޓް ސްސް ްްކކޮޮ

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްެޖުނައރ1ްީ 141,200 121,744 38,418 244,472 120,058 54,355 12,240 732,487

ައގުްްަބަދުލުކެރުވނުް/ަގެނުވނުް - 68,463 2,416 42,802 6,231 6,575 - 126,487  

ްރްީކެލސިފޭިކަޝްންައގުް - (878) (866) (4,046) 578 5,212 - -

 ުއނުިކެރުވުންައގުް - - (65) (11,123) (1,121) (4,245) (1,418) (17,972)

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްޑިެސްމަބރ31ް 141,200 189,329 39,903 272,105 125,746 61,897 10,822 841,002

ްސީ.ަޑްބލުިއ.ައއި.ޕީ.ްއިްންަބަދުލުކެރުވނުް - 18,019 651 28,858 8,774 8,035 943 65,280

 ައގުްްުއނުިކެރުވނުް - - - (16,588) (239) (207) (2,369) (19,403)

   ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް 141,200 207,348 40,554 284,375 134,281 69,725 9,396 886,879
 

      
ް

22.1 

  
 

     
ްްދދިިޔޔްަަް ށްށް މަމަ ރުރު ކުކު ތްތް ރާރާ އއިި..ޕޕީީ..((ްްްްްްޢޢިިމާމާ ..އައަ ލލިިއުއު ބްބް     ))ސސީީ..ޑަޑަ

 
      

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްެޖުނައރ1ްީ - 19,115 5,980 2,332 135 - - 27,562

ްައަގްށްއުިތުރވި - 49,434 9,611 50,116 6,200 6,747 - 122,107

 ުއނުިކެރުވުންައގުް - (68,463) (2,416) (42,802) (6,231) (6,575) - (126,487)

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - 86 13,175 9,646 104 171 - 23,182

ްައގުްްރްީކެލސިފޭިކަޝންް  3,642 (12,468) - 6,413 2,413 - -

 ައަގްށްއުިތުރވި - 14,291 1,602 23,926 2,276 5,485 943 48,523

ްުއނުިކެރުވުންައގުް - (18,019) (651) (28,858) (8,774) (8,035) (943) (65,280)

 ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - - 1,658 4,714 19 34 - 6,425

864,184 10,822 62,068 125,850 281,751 53,078 189,415 141,200 ްްްް ލަލަ މްމް ދދްުުްޖުޖު ރަރަ ގގްުުްްްްްޚަޚަ އައަ މަމަ   2020ްްްް//ްްހަހަ

893,304 9,396 69,759 134,300 289,089 42,212 207,348 141,200 ްްްް ލަލަ މްމް ދދްުުްޖުޖު ރަރަ ގގްުުްްްްްޚަޚަ އައަ މަމަ   2021ްްްް//ްްހަހަ
ް

22.2 

ށށްްްް ލަލަ އއިިްްްްްްބަބަ މާމާ ނނޑުޑު ނންްްްްްްްކެކެ ލުލު އްއް ްްގެގެ
 

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްެޖުނައރ1ްީ - 11,329 14,126 146,949 79,603 40,439 8,422 300,867

 ައަހުރެތޭރްަބަލްށްެކނޑިްުޖްމލަް - 5,484 1,982 23,039 13,004 7,689 578 51,776

ްރްީކެލސިފޭިކަޝންް - (59) (141) (3,592) 190 3,601 - -

ްުއނުިކެރުވނުް - - (65) (11,122) (1,121) (4,245) (75) (16,628)

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - 16,754 15,902 155,274 91,676 47,484 8,926 336,016

 ައަހުރެގެތޭރްަބަލްށްެކނޑިްުޖްމލަް - 8,063 1,495 21,898 11,959 7,522 743 51,680

 ުއނުިކެރުވނުް - - - (14,909) (232) (203) (2,369) (17,713)

 ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - 24,817 17,397 162,263 103,403 54,803 7,300 369,983
ް

22.3 

ގގްުުް         ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު  ފފޮޮ
ްް

ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްރޑިެސްމބ31ްްަ 141,200 172,661 37,176 126,477 34,174 14,584 1,897 528,169  

ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް 141,200 182,531 24,815 126,826 30,897 14,956 2,096 523,321  
ް

22.4 

20212020

20212020

19

20

21

21.1



129
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ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ޑޑްްްްްްްް––ްްްްްްއެއެ އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ގުގު ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްއައަ 19 

2020 2021 
 

   

ްްއއިިްް   ޓްޓް ސސްްްްޑެޑެ ޓްޓް ންން މަމަ ރަރަ ޓްޓް ސްސް ންން   

 ދެިވހިްަސުރާކުރެގްްޓެރަޜރީްބިލްް  6,673,696   5,801,676 

ްދެިވހިްަސުރާކުރެގްްޓެރަޜރީްޮބްނޑްް  201,069   201,069 

ްބިޭދސީްަސުރާކުރަތުކެގްްޓެރަޜރީްޮބްނޑްް  307,293   307,293 

 ޯކްޕޭރްޓްޮބްންޑސްް  49,594   75,965 

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓސްްަވާކާލް  50,000   50,000 

ް( 20ަކނަޑްނ:ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްުހރިްާމލީްެއެސްޓަތުކެގްއިްމެޕަޔރަމްންޓް)ޯންޓް (2,285)  (2,158) 

6,433,845 7,279,367   
ް

 

ޓޓްްްް ންން މެމެ ޔަޔަ ޕަޕަ ސސްްްްްްްްއއިިމްމް ށށްްްްްްްްގގްެެްްްްްލލޮޮ އައަ ންން ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ އއިިްްްްްްޕްޕް ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްބަބަ 20 

  

ލލްަަްމމްްްްޖޖްުުް   

ްްްް ހޭހޭ ޖެޖެ ންން ލލިިބެބެ

ްް)) ންން ނނިިހެހެ ހެހެ   ))އެއެ

ކކްުުް ންން ބޭބޭ ންން ހެހެ ްްްްއެއެ

އއިިްް ގަގަ ކުކު ްްްްތަތަ

އއިިވވްާާް ޓޓިިފަފަ އްއް ހެހެ ްްްްބެބެ

އއިިސސްާާް   ފަފަ

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްްްއެއެ

އއިިޒޒްްްް ޓަޓަ މޯމޯ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ގުގު އައަ   

ގގްެެް ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްްްކަކަ

ނންްްް ތުތު ރާރާ ްްްްފަފަ

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ްްްްލލިިބެބެ

އއިިސސްާާް ފަފަ ނުނު އއިިްްްްްްލޯލޯ ްްްްއާއާ

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ   އެއެ

ރރ1ްްްްްީީްްް 967,847 4,414 8,936 14,455 995,652 ވަވަ ނަނަ ރރ2020ްްްްްްިިޖަޖަ އއިިްްހުހު ގަގަ   

ް( 9ަފއިާދްައދިްެގްއުލަމްށްައއިްސަފއާިވްާސުފްަބަދުލް)ޯންޓް 1,209,833 (2,256) (3,079) 23,063 1,227,561

ްއިްނަޓެރްސްޓްރާިވްސުކެރވަިފއިް 68,720 - - - 68,720

ްުނލޭިބެންަކަމްށްަކނަޑައަޅއިްޮފުތްންުއނިްުކެރވަިފއި (221,522) - - (1,181) (222,703)

ރރްްްް  31 2,024,878 2,158 5,857 36,337 2,069,230 ބަބަ ންން ރރ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

ރރ1ްްްްްީީްްް 2,024,878 2,158 5,857 36,337 2,069,230 ވަވަ ނަނަ ރރ2021ްްްްްްިިޖަޖަ އއިިްްހުހު ްގަގަ

ް(9ްްޯނޓްް)ްަބަދލުްްާސފުްްައއިްސަފއިވާްްެގްއުލަމށްްްައދިްަފއިދާް 82,045 127 933 8,553 91,658

ްއިްނަޓެރްސްޓްރާިވްސުކެރވަިފއިް 18,764 - - - 18,764

ްުނލޭިބެންަކަމްށްަކނަޑައަޅއިްޮފުތްންުއނިްުކެރވަިފއި (456,965) - - (20,542) (477,507)

ރރްްްް  31 1,668,722 2,285 6,790 24,348 1,702,145 ބަބަ ންން ރރ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ
ް

  

ްް  

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ފފްްްްްްްް––ްްްްްްއެއެ އއިިްް..ްްސސީީްް..ްްއއްޯޯް..ްްވވީީްް..ްްއެއެ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްއައަ 21 

2020 2021 
 

   

ށށްްްް   ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ޅޭޅޭ އއިިްްގުގު ލާލާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު   ރަރަ

ް( 21.1ޯންޓް) ޯކެޓްޑްްްް–ަރުއުސްލާމާލއިްުގޭޅްަވސަީލްތް 243,035 244,585

 ( 21.2ޯންޓް)ައްނޯކެޓްޑްްް–ަރުއުސްލާމާލއިްުގޭޅްަވސަީލްތް 581 581

245,166 243,616   
ް

 

އއިިްް ލާލާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ޅޅްޭޭްްްްްރަރަ ތތްްްްްްްްގުގު ސސީީލަލަ ޑޑްްްްްްްް––ްްްްްްވަވަ ޓެޓެ ްްކޯކޯ 21.1 

2020 2021 

  

ލލްަަް މްމް ްްްްްްްްޖުޖު ގުގު އައަ

ްް)) ފފިިޔާޔާ   ))ރުރު

ްްްް ގެގެ އްއް ްްއެއެ ސާސާ ހހިިއްއް

ްް)) ރުރު ްް))ޑޑޮޮލަލަ ގުގު   އައަ

ދދްުުް ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ ލލްަަް  ހހިިއްއް މްމް ްްްްްްްްޖުޖު ގުގު އައަ

ްް)) ފފިިޔާޔާ   ))ރުރު

ްްްް ގެގެ އްއް ްްއެއެ ސާސާ ހހިިއްއް

ްްްް ގުގު ((ްްއައަ ރުރު ))ޑޑޮޮލަލަ   

ދދްުުް ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ    ހހިިއްއް

             

 ވިާސްއިްނޯކޮޕޭރެޓޑްް 15,030 866.84 198,165 15,030 874.92 200,012

 ާމްސަޓރާކްޑްއިްނޯކޮޕޭރެޓޑްް 8,210 359.32 44,870 8,210 356.94 44,573

244,585   243,035     
ް
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އއިިްް     ލާލާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ޅޅްޭޭްްްްްރަރަ ތތްްްްްްްްގުގު ސސީީލަލަ ޑޑްްްްްްްް––ްްްްްްވަވަ ޓެޓެ ކޯކޯ ންން އައަ   21.2 

2020 2021 

  

ލލްަަް މްމް ގގްުުްްްްްޖުޖު އައަ ދދްުުް   ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ ލލްަަް  ހހިިއްއް މްމް ގގްުުްްްްްޖުޖު އައަ ދދްުުް   ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ    ހހިިއްއް

 ޮސަސއިޓީްޮފރްޯވްލްޑަވއިްޑްއްިނަޓރވޭބްންކްަފއިޭންނަޝްލްެޓެލޮކމުިއނޭިކަޝްން)ްސވްިފްޓ( 6 581 6 581

581  581    

ް

ހިާސުބަތްއްޙްިއާސާދުރްނެގްާޢްނުމްަޖްލާސަގއިްެއްޕޫރްވުކެރުވާމއެިއުކްަކަޝަވުރެވެގްންެދެއެވް.ްސވްިފްޓްެޝައރެގްައުގްޮކްނެމްައަހެރްއްނިޭމއިުރްައުލްންައުގޮކްށ،ްާމލްީް  

ް

  

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ޓޓްްްްްްްް، ޕްޕް ންން ލާލާ ޑޑްްްްްްްްޕްޕް ންން ޓޓްްްްްްްްއެއެ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ކުކު ްްއެއެ 22 

ލލްަަް މްމް ލލީީްް  ޖުޖު ޖޖީީނުނު ްްއއިިންން

ތތްަަް ނނދުދު ޅަޅަ އުއު

ްްއއްްްް

ްްްް ފފީީސްސް އއޮޮ

ނންުުް މާމާ ްްސާސާ

ނނީީޗޗްަަް ރުރު ފަފަ

އއިިްް ްްރާރާ

ނންުުް މާމާ ްްސާސާ

ރރްް ޓަޓަ ޕޕިިއުއު މްމް ްްކކޮޮ

ރރްް އައަ ވެވެ ރރޑްޑް ްްހާހާ

ލލީީްް ްްކުކު

އއްްްް ތަތަ ތްތް ރާރާ ްްޢޢިިމާމާ

އއްްްް ތަތަ ތްތް ރާރާ ްްޢޢިިމާމާ ްްބބިިނންްްް ގގްުުް ްްއައަ މަމަ //ހަހަ ޓްޓް ސްސް ްްކކޮޮ

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްެޖުނައރ1ްީ 141,200 121,744 38,418 244,472 120,058 54,355 12,240 732,487

ައގުްްަބަދުލުކެރުވނުް/ަގެނުވނުް - 68,463 2,416 42,802 6,231 6,575 - 126,487  

ްރްީކެލސިފޭިކަޝްންައގުް - (878) (866) (4,046) 578 5,212 - -

 ުއނުިކެރުވުންައގުް - - (65) (11,123) (1,121) (4,245) (1,418) (17,972)

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްޑިެސްމަބރ31ް 141,200 189,329 39,903 272,105 125,746 61,897 10,822 841,002

ްސީ.ަޑްބލުިއ.ައއި.ޕީ.ްއިްންަބަދުލުކެރުވނުް - 18,019 651 28,858 8,774 8,035 943 65,280

 ައގުްްުއނުިކެރުވނުް - - - (16,588) (239) (207) (2,369) (19,403)

   ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް 141,200 207,348 40,554 284,375 134,281 69,725 9,396 886,879
 

      
ް

22.1 

  
 

     
ްްދދިިޔޔްަަް ށްށް މަމަ ރުރު ކުކު ތްތް ރާރާ އއިި..ޕޕީީ..((ްްްްްްޢޢިިމާމާ ..އައަ ލލިިއުއު ބްބް     ))ސސީީ..ޑަޑަ

 
      

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްެޖުނައރ1ްީ - 19,115 5,980 2,332 135 - - 27,562

ްައަގްށްއުިތުރވި - 49,434 9,611 50,116 6,200 6,747 - 122,107

 ުއނުިކެރުވުންައގުް - (68,463) (2,416) (42,802) (6,231) (6,575) - (126,487)

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - 86 13,175 9,646 104 171 - 23,182

ްައގުްްރްީކެލސިފޭިކަޝންް  3,642 (12,468) - 6,413 2,413 - -

 ައަގްށްއުިތުރވި - 14,291 1,602 23,926 2,276 5,485 943 48,523

ްުއނުިކެރުވުންައގުް - (18,019) (651) (28,858) (8,774) (8,035) (943) (65,280)

 ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - - 1,658 4,714 19 34 - 6,425

864,184 10,822 62,068 125,850 281,751 53,078 189,415 141,200 ްްްް ލަލަ މްމް ދދްުުްޖުޖު ރަރަ ގގްުުްްްްްޚަޚަ އައަ މަމަ   2020ްްްް//ްްހަހަ

893,304 9,396 69,759 134,300 289,089 42,212 207,348 141,200 ްްްް ލަލަ މްމް ދދްުުްޖުޖު ރަރަ ގގްުުްްްްްޚަޚަ އައަ މަމަ   2021ްްްް//ްްހަހަ
ް

22.2 

ށށްްްް ލަލަ އއިިްްްްްްބަބަ މާމާ ނނޑުޑު ނންްްްްްްްކެކެ ލުލު އްއް ްްގެގެ
 

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްެޖުނައރ1ްީ - 11,329 14,126 146,949 79,603 40,439 8,422 300,867

 ައަހުރެތޭރްަބަލްށްެކނޑިްުޖްމލަް - 5,484 1,982 23,039 13,004 7,689 578 51,776

ްރްީކެލސިފޭިކަޝންް - (59) (141) (3,592) 190 3,601 - -

ްުއނުިކެރުވނުް - - (65) (11,122) (1,121) (4,245) (75) (16,628)

 ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - 16,754 15,902 155,274 91,676 47,484 8,926 336,016

 ައަހުރެގެތޭރްަބަލްށްެކނޑިްުޖްމލަް - 8,063 1,495 21,898 11,959 7,522 743 51,680

 ުއނުިކެރުވނުް - - - (14,909) (232) (203) (2,369) (17,713)

 ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް - 24,817 17,397 162,263 103,403 54,803 7,300 369,983
ް

22.3 

ގގްުުް         ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު  ފފޮޮ
ްް

ާއްަހަމަޔށ2020ްްްްރޑިެސްމބ31ްްަ 141,200 172,661 37,176 126,477 34,174 14,584 1,897 528,169  

ާއްަހަމަޔށ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ް 141,200 182,531 24,815 126,826 30,897 14,956 2,096 523,321  
ް

22.4 

20212020

21.2

22

22.1

22.2

22.3

22.4
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-/200,577,602ްްަހަމައށްްްްއ2020ްްްާްްޑެިސްނަބރ31ްްްު)   ރ.-/223,914,969ްްައަގކީްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްްައދިްްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީްްުޖްމލަްްްަބަލްށަކނާޑެލުވާމެއކެްްްަގއ2021ްްިޑެިސްމަބރ31ްްްް
 ް.ެއވެް.(ްރ
ް

22.5 

ްްެއްއެވސްްްްައަހުރްނިުމުނއިރުްްްައދިް.ްްެނެތވެްްްުހަރެހއްްްްެއްއެވސްްްްެގަނުއުމގެްްްަބަދލުްްްަނަމށްްްްެއކުިއްޕަމްންޓަތުކގެްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީްްާތރުީޚަގއިްްަތްއާޔުރުކެރުވނުްްްހިާސުބަތއްްްްާމލީ

 ް.ުނެވެއވެްްެބެހްއޓަިފެއއްްްޮގުތަގއިްަރުހުނގެްްެއކުިއްޕަމްނެޓއްްްައދިްްޕާލްނޓްްް،ޮޕަރަޕޓީ

ް

22.6 

ތތްުުް މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ ޅޭޅޭ އއްިިްގުގު މާމާ ރުރު ކުކު ގުގު ްްއައަ އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ އއިިްްއއިިމާމާ ްްބބިިމާމާ ގެގެ ކުކު ންން ްބޭބޭ 22.7 

ައުގުކުރްނ(ްޮމެޑްލެއްއްޭބުންނޮކްށްައުގްުކެރެއެވ.ްްްްްފރީޯހްލްޑްބިާމއިްއިާމާރްތަތްއްައދިްލީްސޯހްލްޑްއިާމާރްތަތްއްުފަރަތަމްަފަހަރްށްައުގުކުރަމްށަފުހ،ްޭބްނުކްންރެީވުލޭއަޝްން)ައުލންް

ްއްާމެކްޓައުގްަތާފުތާވަނަމ،ްޮކްނެމްަފްސްައަހަރުކްންެއްއަފަހުރްުނަވަތްެއައްއުވެރްންައަވަހްށެވްސްްެއޮގުތްންޭބްނުކެގްެއެސްޓަތުކެގްައުގެގްޮގުތަގއިްާމލީްހިާސުބަތުކްންެފްނަނައަގްށުވރެް

 ޭބްނުކެގްއިާމާރްތަތާކއިްބްިނަތްއ،ްިމނަިވްންްޕޮރެފަޝަންލްެވުލާއރެއްއްެމުދެވރޮިކްށްައުލްންައުގުކެރެވެއެވ.ްް
ް

ްް ްް  31ޭބްނަކްށްލިބަިފއާިވްބިާމއިްއިާމާރްތަތްއ ަގއިްެގޯޑރްޮކްނަސްލޓިްނގްްޕަރއެިވްޓްލިމެިޓްޑާއއިްަހާވުލުކެރވެިގްންަވނީްައުގުކެރވަިފެއެވ.ްައުލްންައުގުކުރުމަގއ2017ްްްިޑެިސްނަބުރ

ަހަމްައުގްަކނަޑެއުޅުމަގއިްތިރަީގއާިވްްުކާރްައަގެށެވ.ްްަބާލަފއަިވނީްެއްަތްނަތުނެގްޑްިޕރިސޭިއެޓްޑްރްީޕޭލްސަމްންޓްައުގްުނަވަތްޭއުރަގއިްާމެކްޓްަގއިްެއަތްނަތަންށްލޭިބެނަކަމްށްައްނާދާޒްް

ްަކްނަތްއަތަކްށްެބލަިފއާިވެނެއެވ.ްް

 ައަކްޫފަޓަކްށްެޖޭހްައުގްައްނާދާޒުކެރވަިފއަިވނީްޮކްމެޕަރްބްލްްޓާރްނެސްކަޝްންސްައދިްއިްނަޑްސްޓރީްޭޑާޓެގްަމްއަޗްށްބާިނޮކެށެވް.ްް–ބިްން •

ްވަިފއަިވނީްޮކްމެޕަރްބްލްްޓާރްނެސްކަޝްންސްައދިްއިްނަޑްސްޓރީްޭޑާޓެގްަމްއަޗްށްބިާނޮކެށެވް.އިާމާރުތެގްޮކްންސްޓަރްކަށްންޭރްޓްައްނާދާޒުކރެްް–އިާމާރްތް •

 

ްްްް ގުގު ްްއައަ ނެނެ ނާނާ ންން ްްހުހު ރުރު ްްމމިިހާހާ މަމަ ރރިިނަނަ ކުކު ނުނު ގުގު ްްއައަ ންން ލުލު ްްއައަ އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ އއިިްްއއިިމާމާ ްްބބިިމާމާ 22.8 

ް

  ބބިިނންްްް 2021 2020

 
  

    

58,731 58,731 ްް)) ޓްޓް ސްސް ްް))ކކޮޮ ގުގު   އައަ

- - ްްްް ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ށްށް ނަނަ ތަތަ އއިިްްމމިިހާހާ ނނޑޑިިފަފަ ކެކެ ށްށް ލަލަ ބަބަ   

ގގްުުް 58,731 58,731 ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު   ފފޮޮ

 

އއްްްް 2021 2020 ތަތަ ތްތް ރާރާ   އއިިމާމާ

 
  

104,525 116,525   

ްައުގް)ޮކްސްޓް( 18,019 68,463

ްރްީކެލސިފޭިކަޝްންައގުް - (878)

ްިމާހަތަންށްުޖްމަލްަބަލްށެކނޑަިފއި (66,133) (55,585)

  ޮފުތްންަދްއާކްައގުް 68,411 116,525

ް

 

 

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ނުނު ވުވު ލެލެ ކާކާ އއިިްްވވިިއްއް ގަގަ ރޭރޭ ތެތެ ރުރު ހަހަ ޓޓްްްްްްްް، އައަ ންން ލާލާ ޑޑްްްްްްްްޕްޕް ންން ޓޓްްްްްްްްއެއެ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ކުކު ްްއެއެ 22.9 

ް

2020 2021 
  

 
  

ްވްިއާކަލއެިގްންލުިބުންައގުް  345  1,352

  ް

ްައުގް)ޮކްސްޓް(  19,403  17,972

ްިމާހަތަންށްުޖްމަލްަބަލްށެކނޑަިފއި (17,713)  (16,628)

  ައގުްޮފުތްންަދްއާކް  1,690  1,344

  /ް)ެގްއުލްން(ްެއުކއިްޕަމްންޓްވްިއާކަލއެިގްންލުިބުންަފއިދާްްެއްނޑްްްްޕާލްނޓްްް،ްޕޮރަޕޓީ (1,345)  8

ް

ް

ް
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ް

ޓޓްްްް ސެސެ ްްއެއެ އއިިވާވާ ްްލލިިބބިިފަފަ ދަދަ އްއް ްްހުހު ންން ރުރު ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ 23 

އއިިްް 2021 2020 ގަގަ ގުގު ްްއައަ މަމަ ްްހަހަ އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ  އއިިމާމާ

   

ަޖަނަވރީްަގއިްުހރ1ްްި 197,856 203,938  

އުިތުރވިައަގްށް 24,330 13,641  

 ައުގްންުއނިވިް (19,819) (19,723)

ޑިެސްނަބުރަގއިްުހރ31ްްި 202,367 197,856  

   

ޓޓްްްް   ންން ރރމަމަ ޔަޔަ ޕެޕެ ދދިިްްއއިިމްމް ްްއައަ ންން ނނޑުޑު ކެކެ އްއް ލަލަ   ބަބަ

ަޖަނަވރީްަގއިްުހރ1ްްި 41,690 27,617  

( 11 ޯނޓްް)ައަހުރެގްޑްިޕރިސޭިއަޝްންް 12,791 25,040  

 ައުގްންުއނިވިް (10,526) (10,967)

ޑިެސްނަބުރްަގއިްުހރ31ްްި 43,955 41,690  

   

ގގްުުް   ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު   ފފޮޮ

ޑިެސްނަބުރަގއިްުހރ31ްްި 158,412 156,166  

ް

ް

 

ްޭބުންނުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތްއްައުލްންައުގުކުރަމްށްޭބްނުކްންނިްނާމަފެއްއްުނެވެއެވ. 23.1 

ލލްްްް ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ޓޓްްްްްްްްއއިިންން ސެސެ ްްއެއެ 24 

 
 

ްް ރރްްްް ޓަޓަ ޕޕިިއުއު މްމް ރރްްކކޮޮ އައަ ވެވެ ޓްޓް ފްފް ްްސސޮޮ

ރރްަަް 2021 2020   ދދްުުްޚަޚަ

 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރ1ްީ  159,571   153,328 

 ަބަދުލުކެރުވނުްްއިންް.ްޕީް.ައއި.ަޑްބލިއުް.ސީ  41,391   6,334 
ައގުްްުއނުިކެރުވނުް    -  (91)   

  ޑިެސްމަބރްާއްަހަމަޔށ31ްްް  200,962   159,571 
   

މމްުުް  ރުރު ކުކު ތްތް ރާރާ ްްްްޢޢިިމާމާ އއިިންން ރެރެ ްްތެތެ އއިި..ޕޕީީ((ްްގެގެ ..އައަ ލލިިއުއު ބްބް   ))ސސީީ..ޑަޑަ
 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރީ 1  22,852   6,856 

ްައަގްށްއުިތުރވިްަޚަރދުް  29,521   22,330 
 ުއނުިކެރުވނުް (41,391)  (6,334) 

 ާއްަހަމަޔށްްްޑިެސްމަބރ 31  10,982   22,852 

ޑިެސްނަބުރެގްނަިޔަލްށްުޖްމލ31ްްަ  211,944  182,423  

    
ނންްްް  ޝަޝަ އއިިޒޭޒޭ ޓަޓަ މމޮޮ ދދިިްްްްްްއެއެ ނންްްްްްްްއައަ ލުލު އްއް   ގެގެ

 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރީ 1  103,787   91,202 
 )11ޯންޓް)ްްައަހުރެތޭރްެއޯމރަޓއިްޒްުކެރުވނުް  13,237   12,676 

ްައުގްންުއނިވިް    -  (91) 

  ާއްަހަމަޔށްްްޑިެސްމަބރ 31  117,024   103,787 
  

ގގްުުް   ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު   ފފޮޮ

 ޑިެސްމަބރްާއްަހަމަޔށ31ްްް 94,920 78,636
 

  

 ް

 

ނންްްް ޝަޝަ އއިިޒޭޒޭ ރރޓަޓަ މޯމޯ އއިިްްްްްްގގްެެްްްްްއެއެ ތާތާ ވަވަ އއިިވވްާާްްްްްބާބާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ބުބު ތތްްްްްްްްހހިިސާސާ ްްގގޮޮ 24.1  

ްްައަހރ10ްްްާ-5ްްާގްތަގނަޑަކށްްްްުކެރވަިފއަިވނީްްެއޮމަޓއިޒްްްްަތއްްްްޮސްފްޓެވައރްްިމ.ްްެއވެްްްޮސްފްޓެވައރްްަގެނވަިފއިވާްްްަފާރަތުކންްްްތިްނަވނަްްްހިެމނަިފއަިވނީްްޮގުތަގއިްްގެްްްެއެސްޓސްްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް

 .ަބާލަފެއވެްްޭބުންނުކެރޭވެނަކަމށްްްަތެކތިްްއެްްުމްއަދަތަކށްްްެދެމުދގެް

 

20212020

20212020

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9
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-/200,577,602ްްަހަމައށްްްްއ2020ްްްާްްޑެިސްނަބރ31ްްްު)   ރ.-/223,914,969ްްައަގކީްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްްައދިްްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީްްުޖްމލަްްްަބަލްށަކނާޑެލުވާމެއކެްްްަގއ2021ްްިޑެިސްމަބރ31ްްްް
 ް.ެއވެް.(ްރ
ް

22.5 

ްްެއްއެވސްްްްައަހުރްނިުމުނއިރުްްްައދިް.ްްެނެތވެްްްުހަރެހއްްްްެއްއެވސްްްްެގަނުއުމގެްްްަބަދލުްްްަނަމށްްްްެއކުިއްޕަމްންޓަތުކގެްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްް،ްޕޮރަޕޓީްްާތރުީޚަގއިްްަތްއާޔުރުކެރުވނުްްްހިާސުބަތއްްްްާމލީ

 ް.ުނެވެއވެްްެބެހްއޓަިފެއއްްްޮގުތަގއިްަރުހުނގެްްެއކުިއްޕަމްނެޓއްްްައދިްްޕާލްނޓްްް،ޮޕަރަޕޓީ

ް

22.6 

ތތްުުް މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ ޅޭޅޭ އއްިިްގުގު މާމާ ރުރު ކުކު ގުގު ްްއައަ އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ އއިިްްއއިިމާމާ ްްބބިިމާމާ ގެގެ ކުކު ންން ްބޭބޭ 22.7 

ައުގުކުރްނ(ްޮމެޑްލެއްއްޭބުންނޮކްށްައުގްުކެރެއެވ.ްްްްްފރީޯހްލްޑްބިާމއިްއިާމާރްތަތްއްައދިްލީްސޯހްލްޑްއިާމާރްތަތްއްުފަރަތަމްަފަހަރްށްައުގުކުރަމްށަފުހ،ްޭބްނުކްންރެީވުލޭއަޝްން)ައުލންް

ްއްާމެކްޓައުގްަތާފުތާވަނަމ،ްޮކްނެމްަފްސްައަހަރުކްންެއްއަފަހުރްުނަވަތްެއައްއުވެރްންައަވަހްށެވްސްްެއޮގުތްންޭބްނުކެގްެއެސްޓަތުކެގްައުގެގްޮގުތަގއިްާމލީްހިާސުބަތުކްންެފްނަނައަގްށުވރެް

 ޭބްނުކެގްއިާމާރްތަތާކއިްބްިނަތްއ،ްިމނަިވްންްޕޮރެފަޝަންލްެވުލާއރެއްއްެމުދެވރޮިކްށްައުލްންައުގުކެރެވެއެވ.ްް
ް

ްް ްް  31ޭބްނަކްށްލިބަިފއާިވްބިާމއިްއިާމާރްތަތްއ ަގއިްެގޯޑރްޮކްނަސްލޓިްނގްްޕަރއެިވްޓްލިމެިޓްޑާއއިްަހާވުލުކެރވެިގްންަވނީްައުގުކެރވަިފެއެވ.ްައުލްންައުގުކުރުމަގއ2017ްްްިޑެިސްނަބުރ

ަހަމްައުގްަކނަޑެއުޅުމަގއިްތިރަީގއާިވްްުކާރްައަގެށެވ.ްްަބާލަފއަިވނީްެއްަތްނަތުނެގްޑްިޕރިސޭިއެޓްޑްރްީޕޭލްސަމްންޓްައުގްުނަވަތްޭއުރަގއިްާމެކްޓްަގއިްެއަތްނަތަންށްލޭިބެނަކަމްށްައްނާދާޒްް

ްަކްނަތްއަތަކްށްެބލަިފއާިވެނެއެވ.ްް

 ައަކްޫފަޓަކްށްެޖޭހްައުގްައްނާދާޒުކެރވަިފއަިވނީްޮކްމެޕަރްބްލްްޓާރްނެސްކަޝްންސްައދިްއިްނަޑްސްޓރީްޭޑާޓެގްަމްއަޗްށްބާިނޮކެށެވް.ްް–ބިްން •

ްވަިފއަިވނީްޮކްމެޕަރްބްލްްޓާރްނެސްކަޝްންސްައދިްއިްނަޑްސްޓރީްޭޑާޓެގްަމްއަޗްށްބިާނޮކެށެވް.އިާމާރުތެގްޮކްންސްޓަރްކަށްންޭރްޓްައްނާދާޒުކރެްް–އިާމާރްތް •

 

ްްްް ގުގު ްްއައަ ނެނެ ނާނާ ންން ްްހުހު ރުރު ްްމމިިހާހާ މަމަ ރރިިނަނަ ކުކު ނުނު ގުގު ްްއައަ ންން ލުލު ްްއައަ އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ އއިިްްއއިިމާމާ ްްބބިިމާމާ 22.8 

ް

  ބބިިނންްްް 2021 2020

 
  

    

58,731 58,731 ްް)) ޓްޓް ސްސް ްް))ކކޮޮ ގުގު   އައަ

- - ްްްް ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ށްށް ނަނަ ތަތަ އއިިްްމމިިހާހާ ނނޑޑިިފަފަ ކެކެ ށްށް ލަލަ ބަބަ   

ގގްުުް 58,731 58,731 ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު   ފފޮޮ

 

އއްްްް 2021 2020 ތަތަ ތްތް ރާރާ   އއިިމާމާ

 
  

104,525 116,525   

ްައުގް)ޮކްސްޓް( 18,019 68,463

ްރްީކެލސިފޭިކަޝްންައގުް - (878)

ްިމާހަތަންށްުޖްމަލްަބަލްށެކނޑަިފއި (66,133) (55,585)

  ޮފުތްންަދްއާކްައގުް 68,411 116,525

ް

 

 

ޓޓީީ ޕަޕަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ނުނު ވުވު ލެލެ ކާކާ އއިިްްވވިިއްއް ގަގަ ރޭރޭ ތެތެ ރުރު ހަހަ ޓޓްްްްްްްް، އައަ ންން ލާލާ ޑޑްްްްްްްްޕްޕް ންން ޓޓްްްްްްްްއެއެ ންން މަމަ އއިިޕްޕް ކުކު ްްއެއެ 22.9 

ް

2020 2021 
  

 
  

ްވްިއާކަލއެިގްންލުިބުންައގުް  345  1,352

  ް

ްައުގް)ޮކްސްޓް(  19,403  17,972

ްިމާހަތަންށްުޖްމަލްަބަލްށެކނޑަިފއި (17,713)  (16,628)

  ައގުްޮފުތްންަދްއާކް  1,690  1,344

  /ް)ެގްއުލްން(ްެއުކއިްޕަމްންޓްވްިއާކަލއެިގްންލުިބުންަފއިދާްްެއްނޑްްްްޕާލްނޓްްް،ްޕޮރަޕޓީ (1,345)  8

ް

ް

ް
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ް

ޓޓްްްް ސެސެ ްްއެއެ އއިިވާވާ ްްލލިިބބިިފަފަ ދަދަ އްއް ްްހުހު ންން ރުރު ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ 23 

އއިިްް 2021 2020 ގަގަ ގުގު ްްއައަ މަމަ ްްހަހަ އްއް ތަތަ ތްތް ރާރާ  އއިިމާމާ

   

ަޖަނަވރީްަގއިްުހރ1ްްި 197,856 203,938  

އުިތުރވިައަގްށް 24,330 13,641  

 ައުގްންުއނިވިް (19,819) (19,723)

ޑިެސްނަބުރަގއިްުހރ31ްްި 202,367 197,856  

   

ޓޓްްްް   ންން ރރމަމަ ޔަޔަ ޕެޕެ ދދިިްްއއިިމްމް ްްއައަ ންން ނނޑުޑު ކެކެ އްއް ލަލަ   ބަބަ

ަޖަނަވރީްަގއިްުހރ1ްްި 41,690 27,617  

( 11 ޯނޓްް)ައަހުރެގްޑްިޕރިސޭިއަޝްންް 12,791 25,040  

 ައުގްންުއނިވިް (10,526) (10,967)

ޑިެސްނަބުރްަގއިްުހރ31ްްި 43,955 41,690  

   

ގގްުުް   ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު   ފފޮޮ

ޑިެސްނަބުރަގއިްުހރ31ްްި 158,412 156,166  

ް

ް

 

ްޭބުންނުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތްއްައުލްންައުގުކުރަމްށްޭބްނުކްންނިްނާމަފެއްއްުނެވެއެވ. 23.1 

ލލްްްް ޖޖިިބަބަ ންން ޓެޓެ ޓޓްްްްްްްްއއިިންން ސެސެ ްްއެއެ 24 

 
 

ްް ރރްްްް ޓަޓަ ޕޕިިއުއު މްމް ރރްްކކޮޮ އައަ ވެވެ ޓްޓް ފްފް ްްސސޮޮ

ރރްަަް 2021 2020   ދދްުުްޚަޚަ

 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރ1ްީ  159,571   153,328 

 ަބަދުލުކެރުވނުްްއިންް.ްޕީް.ައއި.ަޑްބލިއުް.ސީ  41,391   6,334 
ައގުްްުއނުިކެރުވނުް    -  (91)   

  ޑިެސްމަބރްާއްަހަމަޔށ31ްްް  200,962   159,571 
   

މމްުުް  ރުރު ކުކު ތްތް ރާރާ ްްްްޢޢިިމާމާ އއިިންން ރެރެ ްްތެތެ އއިި..ޕޕީީ((ްްގެގެ ..އައަ ލލިިއުއު ބްބް   ))ސސީީ..ޑަޑަ
 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރީ 1  22,852   6,856 

ްައަގްށްއުިތުރވިްަޚަރދުް  29,521   22,330 
 ުއނުިކެރުވނުް (41,391)  (6,334) 

 ާއްަހަމަޔށްްްޑިެސްމަބރ 31  10,982   22,852 

ޑިެސްނަބުރެގްނަިޔަލްށްުޖްމލ31ްްަ  211,944  182,423  

    
ނންްްް  ޝަޝަ އއިިޒޭޒޭ ޓަޓަ މމޮޮ ދދިިްްްްްްއެއެ ނންްްްްްްްއައަ ލުލު އްއް   ގެގެ

 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރީ 1  103,787   91,202 
 )11ޯންޓް)ްްައަހުރެތޭރްެއޯމރަޓއިްޒްުކެރުވނުް  13,237   12,676 

ްައުގްންުއނިވިް    -  (91) 

  ާއްަހަމަޔށްްްޑިެސްމަބރ 31  117,024   103,787 
  

ގގްުުް   ްްއައަ ކާކާ އްއް ްްދަދަ ންން ތުތު   ފފޮޮ

 ޑިެސްމަބރްާއްަހަމަޔށ31ްްް 94,920 78,636
 

  

 ް

 

ނންްްް ޝަޝަ އއިިޒޭޒޭ ރރޓަޓަ މޯމޯ އއިިްްްްްްގގްެެްްްްްއެއެ ތާތާ ވަވަ އއިިވވްާާްްްްްބާބާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ބުބު ތތްްްްްްްްހހިިސާސާ ްްގގޮޮ 24.1  

ްްައަހރ10ްްްާ-5ްްާގްތަގނަޑަކށްްްްުކެރވަިފއަިވނީްްެއޮމަޓއިޒްްްްަތއްްްްޮސްފްޓެވައރްްިމ.ްްެއވެްްްޮސްފްޓެވައރްްަގެނވަިފއިވާްްްަފާރަތުކންްްްތިްނަވނަްްްހިެމނަިފއަިވނީްްޮގުތަގއިްްގެްްްެއެސްޓސްްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް

 .ަބާލަފެއވެްްޭބުންނުކެރޭވެނަކަމށްްްަތެކތިްްއެްްުމްއަދަތަކށްްްެދެމުދގެް

 

20212020

20212020
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23.1
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24.1
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ް

ް.ް(ރ -/2020:27,774,443.ް)ެއވެް.ްރ-/36,937,031ައަގކީްްެއެސްޓަތުކގެްްއްިނެޓްނޖަިބލްްްހިެމޭނޮގަތށްްްެއެސްޓަތުކގެްްެއޮމަޓއިްޒުކެރވަިފއިވާްްެއުކަގއިްނަިޔަލށްްްާތރީުޚގެްްރިޯޕުޓުކރާް 24.2  

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ އއްްްްްްްްއެއެ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ 25 

 

2020 2021 
 

 
  

 ޑިޮޕސްިޓްައދިްްޕރިޭޕަމްންޓސްް 217,483 241,563

 ާކުޑްންލެިބްންުހރިް 276,968 127,380

ްލެިބްނުހރިްެއެހނިެހންް 305,445 22,357

ް( 25.1ޯންޓް)ެއޮމަޓއިްޒްޑްުނޮކްށުހރިްައުގަގއިް ޯލުނަތށްްުމަވްއަޒުފްނެގް 35,125 32,589

423,889 835,021 ް

 ( 20ްޕޮރވިަޜްން)ޯންޓްްަކނަޑްނ:ްެއެހނިެހްންެގްއުލަމްށްެހދަިފުހރިް (24,348) (36,337)

387,552 810,673 ް
ް

  

ށށްްްް ނަނަ ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއިިވވްާާްްްްްމުމު ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ނންުުްްްްްދޫދޫ ރރިިްް))ްްްްްްލޯލޯ ހުހު ށްށް ކކޮޮ ނުނު އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ގުގު ްް((ްްއައަ 25.1   

ްްްޕރެީޕއިޑްްްްެދވޭްްްުމައްއަޒުފްނަނށްްްްެބެލވަިފއަިވނީްްާއްމަދނީްްްެގްއލޭްްްޭބްނަކށްްްް، ަސަބުބންްްްޯލުނަތުކގެްްްޫދޮކްށަފއިވާްްްުމަވްއަޒުފްނަނށްްްްުޓަގއިރޭްުކަޑްްްްުވރެް ޭރަޓށްްްްއިްންޓެރްސޓްްްްރެކޓްްމމްާާް

 .ވެްުކެރެވއެްްެއޮމަޓއިޒްްްދުިގިމަނށްްްުމްއަދަތުތގެްްޯލުނގެްްއިާނަޔުތގެްްމަިފދަް.ްޮގުތަގެއވެްްއިާނަޔެތްއގެް

ްް

 

ށށްްްް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ހހްޭޭްްްްްކަކަ ޖެޖެ ންން އއިިސސްާާްްްްްލލިިބެބެ ްްފަފަ 26  

ް

2020 2021 
 

 
  

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްުޖްމަލްައަދދުް 27,331,592 21,929,169

21,929,169 27,331,592  

 

ް

 

ސސްާާް ްްދދިިރާރާ އއވާވާ ފަފަ ދާދާ ްްހަހަ ންން ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ްްބަބަ ށްށް ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ކްކް ޑަޑަ ރރޮޮ ްްްްްޕްޕް 26.1  

 

2020 2021 
 

 
  

 ޑިާމްންޑްޑޮިޕސްިޓަތއްް 16,082,075 11,908,217

 ްސްޑިޮޕސްިޓަތއްްޭސވިްނގްް 8,005,513 6,919,349

 ަޓއިްމްޑިޮޕސްިޓަތއްް 1,804,930 2,048,176

 ަތއްްަވދާީއްޑޮިޕސިޓްްްއިްސާލމްިކގެްްބެީއްމެއލްް 905,294 763,098

 ޑޮިޕސްިޓަތއްްްސްޭސވްިނގްްއިްސާލމްިކެގްބެީއްމެއްލް 414,462 233,697

 ޑިޮޕސްިޓަތއްްްއިްސާލމްިކެގްަޓއިމްްބެީއްމެއްލް 25,812 24,420

 ާމޖިްނަތށްްްެލަޓރްޮއްފްްކެރޑަިޓްށްަކނަޑައާޅަފއިވާް 74,960 17,491

 ާމޖްިނަތށްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްެގެރްނޓަީތަކށްްްޭބްނކްް 18,546 14,721

21,929,169 27,331,592   
ް

 

ްްްް ންން ތުތު ވަވަ ްްބާބާ ގެގެ އއިިސާސާ އއިިވވްާާްފަފަ ފަފަ ދާދާ ްްހަހަ ންން ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ސސްާާްްްްްބަބަ ްްްްްދދިިރާރާ 26.2  

ް

2020 2021 
 

 
  

 ދެިވހިްުރފިޔާް 15,585,913 12,599,133

 ޫޔ.ެއްސްޮޑަލރުް 11,589,568 9,281,458

 ޫޔރޯް 156,016 48,306

 ޮޑަލރުްްސިްނަގޫޕރުް 95 272

21,929,169 27,331,592   

  
ްް

ްް

  ް
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ތތްުުް ދަދަ އްއް އއިިވވްާާްްްްްމުމު ޅޅިިފަފަ އެއެ ނނޑަޑަ ނނިިްްްްްްކަކަ ރަރަ އއިިްްްްްްދަދަ ކާކާ ށށްްްްްްްްތަތަ ޏަޏަ ންން ރަރަ ނންްްްްްްްދަދަ ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ އއިިވާވާ ފަފަ ގާގާ އއިިސސްާާްްްްްނަނަ ްްފަފަ 27  

ް

2020 2021   
 

  

 
 

 ( 27.1ޯންޓް)ދެިވހިްަސުރާކުރްންަނާގަފއާިވްޯލްނަތްއްް

 އިްންެނގިްޯލނުްްް(ައއި.ެއްފ.ޭއ.ޑީ.އިްނަޓޭނަޝަންލްަފްންޑްޯފރްެއްގރަިކްލަޗަރްލްެޑެވޮލްޕަމްންޓް)  2,796   3,906 

 އިްންެނގިްޯލނުްްް(ޭއ.ޑީ.ބީ.ޑެިވޮލްޕަމްންޓްޭބްންކް)ޭއޝަިއްންް  14,080  31,062

 އިްންެނގިްޯލނުްްް(ައއި.ޑީ.ބީ.އިްސާލމްިކްޑެިވޮލްޕަމްންޓްޭބްންކް)  22,266   19,435

  ްް

 )27.2 ޯނޓްް(ޭބުރެގްޮކާމަޝްލްޭބްނުކަތާކއިްެއެހނިެހްންާމލީްުމައްއަސާސަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލުން  927,416   684,633

ްދެިވހިާރްއޭޖަގއިުހރިްޮކާމަޝްލްޭބްނުކަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލނުް 172,674 167,670

906,706  1,139,233 
 

ް

 

ހހިިްް ނންްްްްްްްދދިިވެވެ ރުރު ކާކާ ރުރު އއިިވވްާާްްްްްސަސަ ފަފަ ގާގާ އއްްްްްްްްނަނަ ތަތަ ންން ްްލޯލޯ 27.1  

ްް.ލިބަިފެއވެްްަފްނޑްްްޭބްނަކްށަވނީްަދުށންްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެްްެލްނޑިްނގްް-ޮއންްްެހދަިފއިވާްްެއކުްްަސުރާކާރއިްދެިވހިާރްއޭޖގެްްްުމައްއަސާސަތާކއިްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްަމތަީގއި

ް

 

ގގްެެް ރުރު ލލްްްްްްްްބޭބޭ ޝަޝަ މާމާ ނންްްްްްްްކކޮޮ ކުކު ތަތަ ސާސާ ސަސަ އްއް އައަ ލލްީީްމުމު ްްމާމާ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ އއިިްްއެއެ ކާކާ ތަތަ ކުކު ންން އއިިވވްާާްްްްްބޭބޭ ފަފަ ގާގާ ނންުުްްްްްނަނަ ްްލޯލޯ 27.2  

ޑިޓީްަހަމެޖްއުސަމާށއިްަކްސަޓަމުރްނެގްްޭބްނުކަތުކްނާނއިްެއެހނިެހްންާމލީްުމައްއަސާސަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލުނަތްއްަނާގަފއަިވނީްެއކިްަވުގުތަތުކަގއިްުކުރްުމްއަދުތެގްލިކިއުްޮކާމަޝްލްް

( ަފއިާސް ޭބުންނާވް ވަިޔާފރަިއްށް ަކްސަޓަމުރްނެގް ދިުށަމާށއި،ް ޯލުން ަހަމެޖްއުސަމްށް ެކޕަިޓްލް ޮކވިޑްްޯވކިްނގް ައދިް ަފއިޭންންސ(ް ައަސުރޮކްށަފއާިވ19ްްްް  -ްޓޭރްޑް ުގޅެިގްން ާއއިް

ްް ްްޑީް.ެއސްް.ޔޫް)ްްޮޑަލރުް.ްްެއސްް.ޔޫްްްޭބްނުކގެްެއްސ.ެއްމ.އީްސްެގްޭބުންނަތަކެށެވ. ަބއިަންލައުގާވީމްތްިންާމލްީް  ަގއިްަވނީް   %140ްްޭރޝިއޯްްްެވލިއުްްްޓުްްްޯލންްްް،ަބެއއްްްްޮފުތގެްްްޯލނުްްްގެް(

   60.7ްައކީްްާބކީްތްިންޯލުނގެްްިމެދްނެނވިްނަިޔަލށްްްގ2021ްްެްޑިެސްމަބރ31ް.ްެބެހްއޓަިފެއވެްްޮގުތަގއިްަރުހުނގެްްެނުގަމށްްްްެއއްްްޮބޮރވިްނގްަޓރމްްްުމައްއަސާސައުކްންަނާގަފއާިވްތިންް

 ެވް.އުިތުރްންޭބުރެގްޮކަމރަޝްލްޭބްނުކަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލުނަތަކްށްޭބްނުކެގްެއެސްޓަތްއްަރުހުނެގްޮގުތަގއިްެބެހްއޓަިފެއްއްުނުހްނާނެނއެްްަނަމެވްސްމީގެްްް.ޮޑަލެރވެްްމިލަިއންް

ް

 

ރރްާާް ނނބުބު ނންްްްްްްްއައަ ކަކަ އްއް ގގިިްްްްްްދަދަ އއިިސސްާާްްްްްނެނެ ހހްޭޭްްްްްފަފަ ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ތތްުުްްްްްދަދަ ދަދަ އްއް ްްމުމު 27.3  

 

އއިިސސްާާް   ފަފަ

ޓޓްްްް ްްރޭރޭ ޖްޖް ރެރެ ވަވަ ްްއެއެ ޑްޑް އއިިޓެޓެ ްްވެވެ

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ްްއއިިންން ފްފް ްްއއޮޮ

5ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ށށްްްް ްްކކޮޮ ސްސް ްްފަފަ

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ްްދަދަ

1ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ދދިިްް ްްއައަ ސްސް 5ްްްްފަފަ
ްްްް ސްސް ްްފަފަ ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ްްދަދަ ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު

1ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ސސްްްް ްްްްްްފަފަ ށްށް ކކޮޮ ނުނު

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ްްދަދަ

ނނިިްް ރަރަ ތތްްްްްްްްދަދަ ރާރާ ރރިިްްފަފަ ކުކު ްްދޫދޫ

      

ހހިިްް      ށށްްްްްްްްދދިިވެވެ ރަރަ ކާކާ ރުރު ރރްާާްްްްްސަސަ ނނބުބު ނންްްްްްްްއައަ ކަކަ އްއް ގގިިްްްްްްދަދަ ްްްްނެނެ

އއިިސސްާާް   ::ފަފަ

/ްްްާއރްް.ޑީ.ެއސްް

 ޑީްް.ެއސްް.ޔޫް
 ައއި.ެއްފ.ޭއ.ޑީ.ްއިްންެނގިްަދަރނިް 1,149 1,647 - 5.0%

ާއރް/ްް.ޑީ.ެއސްް

 ޑީްް.ެއސްް.ޔޫް
 ޭއ.ޑީ.ބީ.ްއިްންެނގިްަދަރނިް 4,177 5,936 3,966 3.0%

 ައއި.ޑީ.ބީ.ްއިްންެނގިްަދަރނިް 3,284 10,427 8,554 %4.0 ުރފިޔާް

ްަމސ6ްްްޫޔ.ެއްސ.ޑީް ޑީްް.ެއސްް.ޔޫް

  (%4.00)  +ަލއޯިބް
ްްްފެލްޓްޭރްޓ،ް%6ުނަވަތް

އިްންް  4.772%

6.555% 
 

- 617,124 310,293 
ާމލީްްެހނިެހންްެގްޮކާމަޝްލްޭބްނުކަތާކއިްއެްޭބރުް

 ަނާގަފއާިވްަދަރނިްުމައްއަސާސަތުކްންަތުކްން

ްުރފިޔާްްް/ ޑީް.ެއސްް.ޔޫް
3%-3.2% - - 172,674 

ދެިވހިާރްއޭޖަގއިްުހރިްޮކާމރަޝްލްޭބްނުކަތުކްން

ްަނާގަފއާިވްޯލނުް

ް ް 12,520 635,134 491,579 ްް

 

 

 

 

ް
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ް

ް.ް(ރ -/2020:27,774,443.ް)ެއވެް.ްރ-/36,937,031ައަގކީްްެއެސްޓަތުކގެްްއްިނެޓްނޖަިބލްްްހިެމޭނޮގަތށްްްެއެސްޓަތުކގެްްެއޮމަޓއިްޒުކެރވަިފއިވާްްެއުކަގއިްނަިޔަލށްްްާތރީުޚގެްްރިޯޕުޓުކރާް 24.2  

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ އއްްްްްްްްއެއެ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ 25 

 

2020 2021 
 

 
  

 ޑިޮޕސްިޓްައދިްްޕރިޭޕަމްންޓސްް 217,483 241,563

 ާކުޑްންލެިބްންުހރިް 276,968 127,380

ްލެިބްނުހރިްެއެހނިެހންް 305,445 22,357

ް( 25.1ޯންޓް)ެއޮމަޓއިްޒްޑްުނޮކްށުހރިްައުގަގއިް ޯލުނަތށްްުމަވްއަޒުފްނެގް 35,125 32,589

423,889 835,021 ް

 ( 20ްޕޮރވިަޜްން)ޯންޓްްަކނަޑްނ:ްެއެހނިެހްންެގްއުލަމްށްެހދަިފުހރިް (24,348) (36,337)

387,552 810,673 ް
ް

  

ށށްްްް ނަނަ ންން ފުފު ޒަޒަ އްއް ވަވަ އއިިވވްާާްްްްްމުމު ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ނންުުްްްްްދޫދޫ ރރިިްް))ްްްްްްލޯލޯ ހުހު ށްށް ކކޮޮ ނުނު އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ އއިިްްްްްްއެއެ ގަގަ ގުގު ްް((ްްއައަ 25.1   

ްްްޕރެީޕއިޑްްްްެދވޭްްްުމައްއަޒުފްނަނށްްްްެބެލވަިފއަިވނީްްާއްމަދނީްްްެގްއލޭްްްޭބްނަކށްްްް، ަސަބުބންްްްޯލުނަތުކގެްްްޫދޮކްށަފއިވާްްްުމަވްއަޒުފްނަނށްްްްުޓަގއިރޭްުކަޑްްްްުވރެް ޭރަޓށްްްްއިްންޓެރްސޓްްްްރެކޓްްމމްާާް

 .ވެްުކެރެވއެްްެއޮމަޓއިޒްްްދުިގިމަނށްްްުމްއަދަތުތގެްްޯލުނގެްްއިާނަޔުތގެްްމަިފދަް.ްޮގުތަގެއވެްްއިާނަޔެތްއގެް

ްް

 

ށށްްްް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ހހްޭޭްްްްްކަކަ ޖެޖެ ންން އއިިސސްާާްްްްްލލިިބެބެ ްްފަފަ 26  

ް

2020 2021 
 

 
  

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްުޖްމަލްައަދދުް 27,331,592 21,929,169

21,929,169 27,331,592  

 

ް

 

ސސްާާް ްްދދިިރާރާ އއވާވާ ފަފަ ދާދާ ްްހަހަ ންން ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ްްބަބަ ށްށް ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ކްކް ޑަޑަ ރރޮޮ ްްްްްޕްޕް 26.1  

 

2020 2021 
 

 
  

 ޑިާމްންޑްޑޮިޕސްިޓަތއްް 16,082,075 11,908,217

 ްސްޑިޮޕސްިޓަތއްްޭސވިްނގްް 8,005,513 6,919,349

 ަޓއިްމްޑިޮޕސްިޓަތއްް 1,804,930 2,048,176

 ަތއްްަވދާީއްޑޮިޕސިޓްްްއިްސާލމްިކގެްްބެީއްމެއލްް 905,294 763,098

 ޑޮިޕސްިޓަތއްްްސްޭސވްިނގްްއިްސާލމްިކެގްބެީއްމެއްލް 414,462 233,697

 ޑިޮޕސްިޓަތއްްްއިްސާލމްިކެގްަޓއިމްްބެީއްމެއްލް 25,812 24,420

 ާމޖިްނަތށްްްެލަޓރްޮއްފްްކެރޑަިޓްށްަކނަޑައާޅަފއިވާް 74,960 17,491

 ާމޖްިނަތށްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްެގެރްނޓަީތަކށްްްޭބްނކްް 18,546 14,721

21,929,169 27,331,592   
ް

 

ްްްް ންން ތުތު ވަވަ ްްބާބާ ގެގެ އއިިސާސާ އއިިވވްާާްފަފަ ފަފަ ދާދާ ްްހަހަ ންން ވވިިގެގެ ލެލެ ހާހާ ސސްާާްްްްްބަބަ ްްްްްދދިިރާރާ 26.2  

ް

2020 2021 
 

 
  

 ދެިވހިްުރފިޔާް 15,585,913 12,599,133

 ޫޔ.ެއްސްޮޑަލރުް 11,589,568 9,281,458

 ޫޔރޯް 156,016 48,306

 ޮޑަލރުްްސިްނަގޫޕރުް 95 272

21,929,169 27,331,592   

  
ްް

ްް

  ް
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ތތްުުް ދަދަ އްއް އއިިވވްާާްްްްްމުމު ޅޅިިފަފަ އެއެ ނނޑަޑަ ނނިިްްްްްްކަކަ ރަރަ އއިިްްްްްްދަދަ ކާކާ ށށްްްްްްްްތަތަ ޏަޏަ ންން ރަރަ ނންްްްްްްްދަދަ ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ އއިިވާވާ ފަފަ ގާގާ އއިިސސްާާްްްްްނަނަ ްްފަފަ 27  

ް

2020 2021   
 

  

 
 

 ( 27.1ޯންޓް)ދެިވހިްަސުރާކުރްންަނާގަފއާިވްޯލްނަތްއްް

 އިްންެނގިްޯލނުްްް(ައއި.ެއްފ.ޭއ.ޑީ.އިްނަޓޭނަޝަންލްަފްންޑްޯފރްެއްގރަިކްލަޗަރްލްެޑެވޮލްޕަމްންޓް)  2,796   3,906 

 އިްންެނގިްޯލނުްްް(ޭއ.ޑީ.ބީ.ޑެިވޮލްޕަމްންޓްޭބްންކް)ޭއޝަިއްންް  14,080  31,062

 އިްންެނގިްޯލނުްްް(ައއި.ޑީ.ބީ.އިްސާލމްިކްޑެިވޮލްޕަމްންޓްޭބްންކް)  22,266   19,435

  ްް

 )27.2 ޯނޓްް(ޭބުރެގްޮކާމަޝްލްޭބްނުކަތާކއިްެއެހނިެހްންާމލީްުމައްއަސާސަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލުން  927,416   684,633

ްދެިވހިާރްއޭޖަގއިުހރިްޮކާމަޝްލްޭބްނުކަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލނުް 172,674 167,670

906,706  1,139,233 
 

ް

 

ހހިިްް ނންްްްްްްްދދިިވެވެ ރުރު ކާކާ ރުރު އއިިވވްާާްްްްްސަސަ ފަފަ ގާގާ އއްްްްްްްްނަނަ ތަތަ ންން ްްލޯލޯ 27.1  

ްް.ލިބަިފެއވެްްަފްނޑްްްޭބްނަކްށަވނީްަދުށންްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެްްެލްނޑިްނގްް-ޮއންްްެހދަިފއިވާްްެއކުްްަސުރާކާރއިްދެިވހިާރްއޭޖގެްްްުމައްއަސާސަތާކއިްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްަމތަީގއި

ް

 

ގގްެެް ރުރު ލލްްްްްްްްބޭބޭ ޝަޝަ މާމާ ނންްްްްްްްކކޮޮ ކުކު ތަތަ ސާސާ ސަސަ އްއް އައަ ލލްީީްމުމު ްްމާމާ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ އއިިްްއެއެ ކާކާ ތަތަ ކުކު ންން އއިިވވްާާްްްްްބޭބޭ ފަފަ ގާގާ ނންުުްްްްްނަނަ ްްލޯލޯ 27.2  

ޑިޓީްަހަމެޖްއުސަމާށއިްަކްސަޓަމުރްނެގްްޭބްނުކަތުކްނާނއިްެއެހނިެހްންާމލީްުމައްއަސާސަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލުނަތްއްަނާގަފއަިވނީްެއކިްަވުގުތަތުކަގއިްުކުރްުމްއަދުތެގްލިކިއުްޮކާމަޝްލްް

( ަފއިާސް ޭބުންނާވް ވަިޔާފރަިއްށް ަކްސަޓަމުރްނެގް ދިުށަމާށއި،ް ޯލުން ަހަމެޖްއުސަމްށް ެކޕަިޓްލް ޮކވިޑްްޯވކިްނގް ައދިް ަފއިޭންންސ(ް ައަސުރޮކްށަފއާިވ19ްްްް  -ްޓޭރްޑް ުގޅެިގްން ާއއިް

ްް ްްޑީް.ެއސްް.ޔޫް)ްްޮޑަލރުް.ްްެއސްް.ޔޫްްްޭބްނުކގެްެއްސ.ެއްމ.އީްސްެގްޭބުންނަތަކެށެވ. ަބއިަންލައުގާވީމްތްިންާމލްީް  ަގއިްަވނީް   %140ްްޭރޝިއޯްްްެވލިއުްްްޓުްްްޯލންްްް،ަބެއއްްްްޮފުތގެްްްޯލނުްްްގެް(

   60.7ްައކީްްާބކީްތްިންޯލުނގެްްިމެދްނެނވިްނަިޔަލށްްްގ2021ްްެްޑިެސްމަބރ31ް.ްެބެހްއޓަިފެއވެްްޮގުތަގއިްަރުހުނގެްްެނުގަމށްްްްެއއްްްޮބޮރވިްނގްަޓރމްްްުމައްއަސާސައުކްންަނާގަފއާިވްތިންް

 ެވް.އުިތުރްންޭބުރެގްޮކަމރަޝްލްޭބްނުކަތުކްންަނާގަފއާިވްޯލުނަތަކްށްޭބްނުކެގްެއެސްޓަތްއްަރުހުނެގްޮގުތަގއިްެބެހްއޓަިފެއްއްުނުހްނާނެނއެްްަނަމެވްސްމީގެްްް.ޮޑަލެރވެްްމިލަިއންް

ް

 

ރރްާާް ނނބުބު ނންްްްްްްްއައަ ކަކަ އްއް ގގިިްްްްްްދަދަ އއިިސސްާާްްްްްނެނެ ހހްޭޭްްްްްފަފަ ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ތތްުުްްްްްދަދަ ދަދަ އްއް ްްމުމު 27.3  

 

އއިިސސްާާް   ފަފަ

ޓޓްްްް ްްރޭރޭ ޖްޖް ރެރެ ވަވަ ްްއެއެ ޑްޑް އއިިޓެޓެ ްްވެވެ

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ްްއއިިންން ފްފް ްްއއޮޮ

5ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ށށްްްް ްްކކޮޮ ސްސް ްްފަފަ

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ްްދަދަ

1ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ދދިިްް ްްއައަ ސްސް 5ްްްްފަފަ
ްްްް ސްސް ްްފަފަ ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ްްދަދަ ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު

1ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ސސްްްް ްްްްްްފަފަ ށްށް ކކޮޮ ނުނު

ހހްޭޭް ޖެޖެ ންން ކަކަ އްއް ްްދަދަ

ނނިިްް ރަރަ ތތްްްްްްްްދަދަ ރާރާ ރރިިްްފަފަ ކުކު ްްދޫދޫ

      

ހހިިްް      ށށްްްްްްްްދދިިވެވެ ރަރަ ކާކާ ރުރު ރރްާާްްްްްސަސަ ނނބުބު ނންްްްްްްްއައަ ކަކަ އްއް ގގިިްްްްްްދަދަ ްްްްނެނެ

އއިިސސްާާް   ::ފަފަ

/ްްްާއރްް.ޑީ.ެއސްް

 ޑީްް.ެއސްް.ޔޫް
 ައއި.ެއްފ.ޭއ.ޑީ.ްއިްންެނގިްަދަރނިް 1,149 1,647 - 5.0%

ާއރް/ްް.ޑީ.ެއސްް

 ޑީްް.ެއސްް.ޔޫް
 ޭއ.ޑީ.ބީ.ްއިްންެނގިްަދަރނިް 4,177 5,936 3,966 3.0%

 ައއި.ޑީ.ބީ.ްއިްންެނގިްަދަރނިް 3,284 10,427 8,554 %4.0 ުރފިޔާް

ްަމސ6ްްްޫޔ.ެއްސ.ޑީް ޑީްް.ެއސްް.ޔޫް

  (%4.00)  +ަލއޯިބް
ްްްފެލްޓްޭރްޓ،ް%6ުނަވަތް

އިްންް  4.772%

6.555% 
 

- 617,124 310,293 
ާމލީްްެހނިެހންްެގްޮކާމަޝްލްޭބްނުކަތާކއިްއެްޭބރުް

 ަނާގަފއާިވްަދަރނިްުމައްއަސާސަތުކްންަތުކްން

ްުރފިޔާްްް/ ޑީް.ެއސްް.ޔޫް
3%-3.2% - - 172,674 

ދެިވހިާރްއޭޖަގއިްުހރިްޮކާމރަޝްލްޭބްނުކަތުކްން

ްަނާގަފއާިވްޯލނުް

ް ް 12,520 635,134 491,579 ްް

 

 

 

 

ް
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އއްްްްްްްްސސްްްްލލީީްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ 28 

ްިމްޯނުޓަގއާިވްލީްސް)ުކލި(ްެގްަމުއޫލާމަތކީްެބްނުކްންުކްއަޔްށްހާިފަފއާިވްަތްނަތާނއިްުގޭޅްަމުއޫލާމެތެވ.

ް

2020 2021 
  

 
  

 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރ1ްީ 144,059 155,143

 ެއްއުކެރުވުންޮކްންޓެރްކަތއްްައަހުރެތޭޜަގއިް 24,330 13,641

 ާމލީްަހަރުދަތއްް 12,239 12,971

ްޮކްންޓެރްކްސްޑީރޮިކްގަނއިްޒްުކެރވަިފއި (9,920) (7,869)

ްއިްނެޓެރްސްޓްަހަރދުް (12,239) (12,971)

 ލްީސަތއްްްަފއާިސެދްއކިްެތޭރަގއިްައަހރުް (6,743) (16,856)

ްޑިެސްނަބުރްަގއިްުހރ31ްްި 151,726 144,059

   
ް

 

ޓޓްްްް ސްސް ގގްްކޯކޯ ވވިިންން ރޯރޯ ްްބބޮޮ ލްލް ޓަޓަ ންން ރރިިމެމެ ކްކް ްްއއިިންން 28.1  

ްްްްގައަހަރްށްުވެރްުކުރްުމްއަދުތެގްލްީސަތުކެގްއިްންކރިެމްނަޓްލްޮބޮރވިނ5ްްްް ްްްް%7.5ޮކްސްޓެގްޮގުތަގއި،ްައަހުރްެތޭރަގއިްޭބުންނުކެރވަިފއަިވނީ 5ްްއިްންަސްއަތްެއެވ.ްައދިްްްް%8ައދި
ްއިްންަސްއަތެއެވ. %8.5ައދިްް%8ައަހަރްށްުވެރްދުިގްުމްއަދުތެގްލްީސްަތުކެގްޭރްޓެގްޮގުތަގއިްޫޔ.ެއްސ.ޑީްައދިްުރފާިޔްަލއިބިލިޓީްސަތަކްށްޭބުންނުކެރވަިފއަިވނީް

ް

  

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ އއްްްްްްްްއެއެ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ 29  

2020 2021 
  

  
 

 ަތއްްަފްނޑުްްޑެިވޮލްޕެމްނޓްް 539,775 656,993

 ެއެހނިެހްންަފާރްތަތަކްށްުހރިްަޚަރދުް 454,546 356,326

ްއިާދެގްޮގުތަގއިްަދްއަކްންުހރިްަފއިސާްޙްިއާސެގްފަް 59,855 178,377

 ަދްއަކްންެޖޭހްަޖާމްުކެރވަިފއާިވްަޚަރދުް 20,968 25,881

 ްޕރެީޕއިްޑްާކްޑްެއަކުއްންޓަތއްް 25,100 16,045

 ޭކޝަިއރްެޗްކަތއްް 108 682

1,234,304 1,100,352 
 

ް

 

  

،  (ްރ570،393،312:  2020)ރްް-/349,655,223ަސްންޑރީްްކެރޑަިޓރްސް)ެއެހނިެހްންަފާރްތަތަކްށްަދްއަކްންުހރިްަޚަރުދ(ްެގްެތޭރަގއިްހިެމެނނީްަމރެޗްނުޓްނަންށްަދްއަކްނެޖޭހްް

ްް ޮގުތަގއިޚޚްަަްުމަވްއަޒުފްނެގ ްްްްަރުދެގް ްް-/61,507,314ަދްއަކްނެޖޭހ ްް،  (ރ24,794,224:  2020)ރ ްްްކެލއިްމސްްެއެހނިެހްނ ްޕޮރވިަޜްނ ްް-/24,195,353ަތުކެގް ައދްިްްް( ެނތްް:  2020)ރ

 .(ރ19,138,125: 2020)ރްް-/19,188,110ަދްއަކްނެޖޭހްެއެހނިެހްންަޚަރުދެގްޮގުތަގއިް

ްް

  

ގގްެެް ސާސާ ލލްްްްްްްްހހިިއްއް މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ 30  
 

ްްްް ގެގެ ސާސާ ްްހހިިއްއް ލަލަ މްމް ޖުޖު

ލލްުުް މާމާ ސްސް އުއު   ރަރަ

ގގްެެް ސާސާ ތތްްްީީްްްހހިިއްއް މަމަ ނުނު މޫމޫ

ރރްުުް ްްއއިިތުތު ރެރެ ްްވުވު ށްށް ގަގަ ްްއައަ

މމްުުް ންން ގގްެެްްްއާއާ ސާސާ ްްހހިިއްއް

ލލްުުް މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ

ދދްުުް ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ ްްހހިިއްއް
ްް

 

     

 ަގއ2021ްްިެޖުނައރ1ްްީ 5,381,920 269,096 93,000 362,096

 ނިަޔަލށ2021ްްްްޑިެސްމަބުރެގ31ްް 5,381,920 269,096 93,000 362,096

     
 ް

  

ްްެއެވ.ްްް(000،000،16: 2020)ހްިއާސ16,000,000ްްްެގްް(ރ2020:050.0ްް)ރ50.00ްްޮއަތަރއިްޒްޑްުޖުމަލްހްިއާސެގްައަދަދކީްޫމުންަމތީްައުގް   

ްްހްިއާސައަކްށްޭބްނަކްށްލިބަިފއާިވްައަދެދެވ.ްްްށްްއުިތރަް ައކީްހްިއާސެގްޫމުންަމތަީއަގްށްުވރެް ( އުިތރުްްުވރެްްްައަގށްްްޫމުނަމތީްހްިއާސގެް) ެޝާއރްްޕރީމަިއްމް   

  

  

  

ްް
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ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ އއްްްްްްްްއެއެ ތަތަ ރރވްވް ްްރރިިޒަޒަ 31  

 

ލލްަަް މްމް ްްްް  ޖުޖު ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ލޯލޯ

ްްްް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ގެގެ

ގގްެެް ންން ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ވވްްްްްްޕްޕް ްްރރިިޒާޒާ

ްްްް ންން ވެވެ ލެލެ ކާކާ ވވިިއްއް

ްްްް ތތީީގެގެ ކެކެ ރރިިްްތަތަ ހުހު

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ށށްްްް ލަލަ ްްއައަ

ްްްް ނުނު ވުވު ރެރެ ކުކު ގުގު އައަ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ްްްް މުމު ންން އާއާ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ޑޑްްްް އއިިންން ސަސަ ްްއެއެ

ްްްް ލްލް ޕޕިިޓަޓަ ކެކެ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ނންްްީީް ނޫނޫ ޤާޤާ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

 ަގއ2020ްްިެޖުނައރ1ްްީ 150,000 6,000 4,972,329 116,790 156,831 - 5,401,950

 ަގއިްަބަދުލޮކްށަފއިވާްް 2020 - - 902,717 (2,640) 26,805 - 926,882

 ަގއ2020ްްިޑިެސްމަބުރ31ްް 150,000 6,000 5,875,046 114,150 183,636 - 6,328,832

 ަގއިްަބަދުލޮކްށަފއިވ2021ްްާ - - 247,858 (2,640) (1,161) - 244,057

 ަގއ2021ްްިޑިެސްމަބުރ31ްް 150,000 6,000 6,122,904 111,510 182,475 - 6,572,889

 

 

ރރވވްްްް))ހހ((ްްޤޤްާާް ނނީީްްރރިިޒަޒަ ްްނޫނޫ

މިލަިއްންައްށުވެރްަދްށުނާވްޮގަތްށްެބެހްއުޓަމްށ150ްްްދެިވހިާރްއޭޖެގްޭބްނކިްނގްާއެބޭހްާޤޫނުނެގްަދުށްންެއްނެމްަމުދެވެގްންެޕއްިޑައްޕްެކޕަިޓްލެގްޮގުތަގއިްަބަހްއަޓްނެޖޭހްމްިނަވުރްް

 ާލޒިުމުކާރްުއޫސާލއިްެއްއޮގަތްށްޭބްނުކްންާވނީްައަމުލޮކްށަފެއެވ.

 

ޕޕިިޓޓްަަް))ށށ((ްްްް ްްކެކެ ޑްޑް އއިިންން ސަސަ ރރވވްްްްއެއެ ްްރރިިޒަޒަ ްްލްލް

ޯލުންެއްގރީެމްންޓެގްަދުށްންޭބްނުކްންްްްެދެމުދްުކެރވަިފއިވާްްްއިޭބްނކިްނގްްޕޮރެޖްކްޓްހިްނުގަމްށްދެިވހިްަސުރާކާރއިްޭބްނކާްްެވޮލްޕަމްނޓްްެއޯޓްލްސްްކެރޑްިޓްެއްންޑްޑިަވަންައަހުރ1995ްްްް

 ެބެހްއޓަިފއެިވެއެވ.ްރަިޒރްވެގްޮގުތަގއިްމިލަިއްންުރފާިޔްެއަސއިްންޑްެކޕަިޓލ6ްްް

 

މމްުުް))ނނ((ްްްް ންން ރރވވްްްްްްއާއާ ްްރރިިޒަޒަ

ްް ަރްމުޒޮކްށެދނީ ރިާޒރްވް )ެއނގިެޖެނަރްލް ޒްިނާމެއްއް ައާދުކަރްނެޖހިާދެން ެބެހްއޓަިފއިވާްުމްސަތްޤަބުލަގއިް ައާދުކުރަމްށަޓަކއިް ޭނނގާިވ(ް ުނަވަތް ަފއިާދްްްްައަދެދެވ.ްްަފއާިވް ޙްިއާސެގް

 ެބުހްއުޓަމްށަޓަކއިްާއްނުމްރިާޒރްވްޭބުންންުނުކެރޭވެނެއެވް.

ް

ށށްްްްްް))ރރ((ްް ލަލަ ރރވވްްްްްްއައަ ްްރރިިޒަޒަ ނުނު ވުވު ރެރެ ކުކު ގުގު ްްއައަ

 ައަލްށްައުގުކެރުވުންރިަޒރްވްައކީްބިާމއިްއިާމާރްތަތުކެގްަގެނުވުންާތރީުޚަގއިްުހރިްައާގއިްަހަމައާގއިްުހރިްަތާފެތެވް.

ް

ރރވވްްްް))ބބ((ްްްް ްްރރިިޒަޒަ ތތީީގެގެ ކެކެ ރރިިްްތަތަ ްްހުހު ންން ވެވެ ލެލެ ކާކާ ްްވވިިއްއް

 ެގްޮގުތަގއިްަބަލއަިގެނވަިފއާިވެނެއެވ.ވްިއާކެލެވްނުހރިްާމލީްެއެސްޓަތްއްައުލްންައުގުކުރުމްންލޭިބްާސުފްަފއިާދްޙްިއާސެގްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔުނަގއިްރިާޒވްް
ް

ނންްްްްް))ޅޅ((ްް ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ްްލޯލޯ

ެގްަދުށްންޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގ9ްްްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްްެގްަދުށްންޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގްްޕޮރވިަޝްންައދR-168ްްްިް/2015ެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްެގްްޕޫރެޑްނަޝްލްެރގުިއޭލަޝްންް

ްސޭޓްޓަމްންޓްޮއްފްަފއިޭންނަޝްލްޮޕޒިަޝްންެހދަިފއާިވްްްްޙްިއާސެގްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔުނަގއިްަވކިްރިާޒެވްއެގްޮގުތަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވެނެއެވ.ްް،ްޕޮރވަިޝްންެގްަތާފތުް

ެގްަދުށްންޯލުނަތުކްނR-168ްްްް/2015ޫރެޑްނަޝްލްެރގުިއޭލަޝްންްްމ.ެއްމ.ޭއ.ްެގްޕްްާތރީުޚަގއި،ްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްެގްަދުށްންޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގްްޕޮރވަިޝްނެގްައަދުދ،ްއެް

ައދިްުކރްިންމަިކަމްށްެހދަިފއާިވްރަިޒރްވ،ްރެިޓއިްންޑްްްްލޭިބްެގްއުލުމެގްްޕޮރވިަޝްނެގްައަދަދްށުވެރްއުިތެރެވ.ްެއެހްނަކުމްނ،ްޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގްރިަޒރްވެގްެބެލްނަސކީްުސެމެކެވް.

ްުލުކެރވަިފެއެވް.ައރނިްންގަސްށްަވނީްަބދަް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ް
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އއްްްްްްްްސސްްްްލލީީްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ 28 

ްިމްޯނުޓަގއާިވްލީްސް)ުކލި(ްެގްަމުއޫލާމަތކީްެބްނުކްންުކްއަޔްށްހާިފަފއާިވްަތްނަތާނއިްުގޭޅްަމުއޫލާމެތެވ.

ް

2020 2021 
  

 
  

 ާއްަހަމަޔށްްްެޖުނައރ1ްީ 144,059 155,143

 ެއްއުކެރުވުންޮކްންޓެރްކަތއްްައަހުރެތޭޜަގއިް 24,330 13,641

 ާމލީްަހަރުދަތއްް 12,239 12,971

ްޮކްންޓެރްކްސްޑީރޮިކްގަނއިްޒްުކެރވަިފއި (9,920) (7,869)

ްއިްނެޓެރްސްޓްަހަރދުް (12,239) (12,971)

 ލްީސަތއްްްަފއާިސެދްއކިްެތޭރަގއިްައަހރުް (6,743) (16,856)

ްޑިެސްނަބުރްަގއިްުހރ31ްްި 151,726 144,059

   
ް

 

ޓޓްްްް ސްސް ގގްްކޯކޯ ވވިިންން ރޯރޯ ްްބބޮޮ ލްލް ޓަޓަ ންން ރރިިމެމެ ކްކް ްްއއިިންން 28.1  

ްްްްގައަހަރްށްުވެރްުކުރްުމްއަދުތެގްލްީސަތުކެގްއިްންކރިެމްނަޓްލްޮބޮރވިނ5ްްްް ްްްް%7.5ޮކްސްޓެގްޮގުތަގއި،ްައަހުރްެތޭރަގއިްޭބުންނުކެރވަިފއަިވނީ 5ްްއިްންަސްއަތްެއެވ.ްައދިްްްް%8ައދި
ްއިްންަސްއަތެއެވ. %8.5ައދިްް%8ައަހަރްށްުވެރްދުިގްުމްއަދުތެގްލްީސްަތުކެގްޭރްޓެގްޮގުތަގއިްޫޔ.ެއްސ.ޑީްައދިްުރފާިޔްަލއިބިލިޓީްސަތަކްށްޭބުންނުކެރވަިފއަިވނީް

ް

  

ނންްްް ނނިިހެހެ ހެހެ އއްްްްްްްްއެއެ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ 29  

2020 2021 
  

  
 

 ަތއްްަފްނޑުްްޑެިވޮލްޕެމްނޓްް 539,775 656,993

 ެއެހނިެހްންަފާރްތަތަކްށްުހރިްަޚަރދުް 454,546 356,326

ްއިާދެގްޮގުތަގއިްަދްއަކްންުހރިްަފއިސާްޙްިއާސެގްފަް 59,855 178,377

 ަދްއަކްންެޖޭހްަޖާމްުކެރވަިފއާިވްަޚަރދުް 20,968 25,881

 ްޕރެީޕއިްޑްާކްޑްެއަކުއްންޓަތއްް 25,100 16,045

 ޭކޝަިއރްެޗްކަތއްް 108 682

1,234,304 1,100,352 
 

ް

 

  

،  (ްރ570،393،312:  2020)ރްް-/349,655,223ަސްންޑރީްްކެރޑަިޓރްސް)ެއެހނިެހްންަފާރްތަތަކްށްަދްއަކްންުހރިްަޚަރުދ(ްެގްެތޭރަގއިްހިެމެނނީްަމރެޗްނުޓްނަންށްަދްއަކްނެޖޭހްް

ްް ޮގުތަގއިޚޚްަަްުމަވްއަޒުފްނެގ ްްްްަރުދެގް ްް-/61,507,314ަދްއަކްނެޖޭހ ްް،  (ރ24,794,224:  2020)ރ ްްްކެލއިްމސްްެއެހނިެހްނ ްޕޮރވިަޜްނ ްް-/24,195,353ަތުކެގް ައދްިްްް( ެނތްް:  2020)ރ

 .(ރ19,138,125: 2020)ރްް-/19,188,110ަދްއަކްނެޖޭހްެއެހނިެހްންަޚަރުދެގްޮގުތަގއިް

ްް

  

ގގްެެް ސާސާ ލލްްްްްްްްހހިިއްއް މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ 30  
 

ްްްް ގެގެ ސާސާ ްްހހިިއްއް ލަލަ މްމް ޖުޖު

ލލްުުް މާމާ ސްސް އުއު   ރަރަ

ގގްެެް ސާސާ ތތްްްީީްްްހހިިއްއް މަމަ ނުނު މޫމޫ

ރރްުުް ްްއއިިތުތު ރެރެ ްްވުވު ށްށް ގަގަ ްްއައަ

މމްުުް ންން ގގްެެްްްއާއާ ސާސާ ްްހހިިއްއް

ލލްުުް މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ

ދދްުުް ދަދަ ްްއައަ ގެގެ ސާސާ ްްހހިިއްއް
ްް

 

     

 ަގއ2021ްްިެޖުނައރ1ްްީ 5,381,920 269,096 93,000 362,096

 ނިަޔަލށ2021ްްްްޑިެސްމަބުރެގ31ްް 5,381,920 269,096 93,000 362,096

     
 ް

  

ްްެއެވ.ްްް(000،000،16: 2020)ހްިއާސ16,000,000ްްްެގްް(ރ2020:050.0ްް)ރ50.00ްްޮއަތަރއިްޒްޑްުޖުމަލްހްިއާސެގްައަދަދކީްޫމުންަމތީްައުގް   

ްްހްިއާސައަކްށްޭބްނަކްށްލިބަިފއާިވްައަދެދެވ.ްްްށްްއުިތރަް ައކީްހްިއާސެގްޫމުންަމތަީއަގްށްުވރެް ( އުިތރުްްުވރެްްްައަގށްްްޫމުނަމތީްހްިއާސގެް) ެޝާއރްްޕރީމަިއްމް   

  

  

  

ްް
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ލލްަަް މްމް ްްްް  ޖުޖު ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ލޯލޯ

ްްްް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ގެގެ

ގގްެެް ންން ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ވވްްްްްްޕްޕް ްްރރިިޒާޒާ

ްްްް ންން ވެވެ ލެލެ ކާކާ ވވިިއްއް

ްްްް ތތީީގެގެ ކެކެ ރރިިްްތަތަ ހުހު

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ށށްްްް ލަލަ ްްއައަ

ްްްް ނުނު ވުވު ރެރެ ކުކު ގުގު އައަ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ްްްް މުމު ންން އާއާ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ޑޑްްްް އއިިންން ސަސަ ްްއެއެ

ްްްް ލްލް ޕޕިިޓަޓަ ކެކެ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

ނންްްީީް ނޫނޫ ޤާޤާ

ރރވވްްްް ްްރރިިޒަޒަ

 ަގއ2020ްްިެޖުނައރ1ްްީ 150,000 6,000 4,972,329 116,790 156,831 - 5,401,950

 ަގއިްަބަދުލޮކްށަފއިވާްް 2020 - - 902,717 (2,640) 26,805 - 926,882

 ަގއ2020ްްިޑިެސްމަބުރ31ްް 150,000 6,000 5,875,046 114,150 183,636 - 6,328,832

 ަގއިްަބަދުލޮކްށަފއިވ2021ްްާ - - 247,858 (2,640) (1,161) - 244,057

 ަގއ2021ްްިޑިެސްމަބުރ31ްް 150,000 6,000 6,122,904 111,510 182,475 - 6,572,889

 

 

ރރވވްްްް))ހހ((ްްޤޤްާާް ނނީީްްރރިިޒަޒަ ްްނޫނޫ

މިލަިއްންައްށުވެރްަދްށުނާވްޮގަތްށްެބެހްއުޓަމްށ150ްްްދެިވހިާރްއޭޖެގްޭބްނކިްނގްާއެބޭހްާޤޫނުނެގްަދުށްންެއްނެމްަމުދެވެގްންެޕއްިޑައްޕްެކޕަިޓްލެގްޮގުތަގއިްަބަހްއަޓްނެޖޭހްމްިނަވުރްް

 ާލޒިުމުކާރްުއޫސާލއިްެއްއޮގަތްށްޭބްނުކްންާވނީްައަމުލޮކްށަފެއެވ.

 

ޕޕިިޓޓްަަް))ށށ((ްްްް ްްކެކެ ޑްޑް އއިިންން ސަސަ ރރވވްްްްއެއެ ްްރރިިޒަޒަ ްްލްލް

ޯލުންެއްގރީެމްންޓެގްަދުށްންޭބްނުކްންްްްެދެމުދްުކެރވަިފއިވާްްްއިޭބްނކިްނގްްޕޮރެޖްކްޓްހިްނުގަމްށްދެިވހިްަސުރާކާރއިްޭބްނކާްްެވޮލްޕަމްނޓްްެއޯޓްލްސްްކެރޑްިޓްެއްންޑްޑިަވަންައަހުރ1995ްްްް

 ެބެހްއޓަިފއެިވެއެވ.ްރަިޒރްވެގްޮގުތަގއިްމިލަިއްންުރފާިޔްެއަސއިްންޑްެކޕަިޓލ6ްްް

 

މމްުުް))ނނ((ްްްް ންން ރރވވްްްްްްއާއާ ްްރރިިޒަޒަ

ްް ަރްމުޒޮކްށެދނީ ރިާޒރްވް )ެއނގިެޖެނަރްލް ޒްިނާމެއްއް ައާދުކަރްނެޖހިާދެން ެބެހްއޓަިފއިވާްުމްސަތްޤަބުލަގއިް ައާދުކުރަމްށަޓަކއިް ޭނނގާިވ(ް ުނަވަތް ަފއިާދްްްްައަދެދެވ.ްްަފއާިވް ޙްިއާސެގް

 ެބުހްއުޓަމްށަޓަކއިްާއްނުމްރިާޒރްވްޭބުންންުނުކެރޭވެނެއެވް.

ް

ށށްްްްްް))ރރ((ްް ލަލަ ރރވވްްްްްްއައަ ްްރރިިޒަޒަ ނުނު ވުވު ރެރެ ކުކު ގުގު ްްއައަ

 ައަލްށްައުގުކެރުވުންރިަޒރްވްައކީްބިާމއިްއިާމާރްތަތުކެގްަގެނުވުންާތރީުޚަގއިްުހރިްައާގއިްަހަމައާގއިްުހރިްަތާފެތެވް.

ް

ރރވވްްްް))ބބ((ްްްް ްްރރިިޒަޒަ ތތީީގެގެ ކެކެ ރރިިްްތަތަ ްްހުހު ންން ވެވެ ލެލެ ކާކާ ްްވވިިއްއް

 ެގްޮގުތަގއިްަބަލއަިގެނވަިފއާިވެނެއެވ.ވްިއާކެލެވްނުހރިްާމލީްެއެސްޓަތްއްައުލްންައުގުކުރުމްންލޭިބްާސުފްަފއިާދްޙްިއާސެގްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔުނަގއިްރިާޒވްް
ް

ނންްްްްް))ޅޅ((ްް ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ްްލޯލޯ

ެގްަދުށްންޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގ9ްްްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްްެގްަދުށްންޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގްްޕޮރވިަޝްންައދR-168ްްްިް/2015ެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްެގްްޕޫރެޑްނަޝްލްެރގުިއޭލަޝްންް

ްސޭޓްޓަމްންޓްޮއްފްަފއިޭންނަޝްލްޮޕޒިަޝްންެހދަިފއާިވްްްްޙްިއާސެގްަރުއުސްލާމަލްށްައއިްަބަދުލެގްަބާޔުނަގއިްަވކިްރިާޒެވްއެގްޮގުތަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވެނެއެވ.ްް،ްޕޮރވަިޝްންެގްަތާފތުް

ެގްަދުށްންޯލުނަތުކްނR-168ްްްް/2015ޫރެޑްނަޝްލްެރގުިއޭލަޝްންްްމ.ެއްމ.ޭއ.ްެގްޕްްާތރީުޚަގއި،ްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސްެގްަދުށްންޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގްްޕޮރވަިޝްނެގްައަދުދ،ްއެް

ައދިްުކރްިންމަިކަމްށްެހދަިފއާިވްރަިޒރްވ،ްރެިޓއިްންޑްްްްލޭިބްެގްއުލުމެގްްޕޮރވިަޝްނެގްައަދަދްށުވެރްއުިތެރެވ.ްެއެހްނަކުމްނ،ްޯލުނަތުކްންލޭިބްެގްއުލުމެގްރިަޒރްވެގްެބެލްނަސކީްުސެމެކެވް.

ްުލުކެރވަިފެއެވް.ައރނިްންގަސްށްަވނީްަބދަް
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ނންްްް ނުނު ގގްެެްްްްްލލިިބބްޭޭްްްްްލޯލޯ މުމު ލުލު އްއް ނންްްްްްްްގެގެ ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ށށްްްްްްްްގގްެެްްްްްޕްޕް ވަވަ އއިިވވްާާްްްްްރރިިޒާޒާ ފަފަ އއިިސްސް ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 31.1  

ްަބަލއަިގުތާމއިްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލ9ްްީްްެއްފ.ާއްރ.ެއސްް.ައއި)ްްޭބސްްްްްޕޮރވިަޝންް.ްްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްްައއިްސަފއާިވނީްްަބަދުލަތއްްްްރިާޒަވށްްްްގެްްްްޕޮރވަިޝންްްްެގްއުލްނަތުކގެްްްލިބޭްްްޯލުނަތުކންް

ްްިމްނުކުރންް ްްއޭް.ެއމްް.ެއމްްްްައަދާދއިްްްެގްއުލުމގެްްްހާިސުބުކެރވަިފއިވާްްްަދުށންްްްގެް( ްްއޭް.ެއމްް.ެއމްް) ޭބސްްްްްޕޮރވިަޝންްްްގެް. ްްެއެސޓްް:R-168/2015 ްްެރގުިއޭލަޝންްްްްޕޫރެޑްނަޝލްް.

 .ުގޅެިގްނެނވެްްަތާފުތަތާކއިްުހރިްްަޤާވއިުދ(ްަގއިްގެްްއިްނަޓެރެސޓްްްޮއފްްްަސްސެޕްނަޝންްްެއްނޑްްްްޕޮރވަިޝންިނގްް،ްކެލސިފޭިކަޝންް

ް

 ް.ަބަދުލަތެކވެްްައއިްސަފއިވާްްހާިސުބަތަކށްްްިމްަބާޔްނުކެރވަިފއަިވނީްްތިރަީގއިްައދި.ްެއވ2015ްްްެްެޖުނައރީ 1ްުއަފްއާދަފއަިވނީްްރިާޒވްްްިމ

 

ްްްް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ލޯލޯ

ގގްެެް ންން ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ވވްްްްްްޕްޕް   ރރިިޒާޒާ

ސސްްްް ރރ..އެއެ ..އާއާ ފްފް އއިި..އެއެ ްް އައަ ..އއްޭޭް މްމް ..އެއެ މްމް ްްއެއެ ނންްްް ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ްްލލިިބޭބޭ ންން ކުކު ތަތަ ނުނު ްްލޯލޯ

    

ރރ1ްްްްްީީްްް 891,962 967,847 - އައަ ނުނު އއ2020ްްްްްްިިޖެޖެ   ގަގަ

 ަގއިްލިބަިފއާިވްެގްއުލަމްށްައއިްސަފއިާވްަބަދލ2020ްްު 923,569 1,057,031 -

ރރ31ްްްްްް 1,815,531 2,024,878 - ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިްްްްޑޑިިސެސެ  ގަގަ

 ަގއިްލިބަިފއާިވްެގްއުލަމްށްައއިްސަފއާިވްަބަދލ2120ްްު (643,905)  (356,156)  -

ރރ31ްްްްްް  1,171,626   1,668,722  - ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިްްްްޑޑިިސެސެ   ގަގަ

 

ް

 

މމްްްް މމްްްް..ްްއެއެ ލލްްްް..ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ ޝަޝަ ންން ޑެޑެ ރޫރޫ ގގްެެްްްްްޕްޕް ންން ޝަޝަ ލޭލޭ ގގިިއުއު ނންްްްްްްްރެރެ ލުލު ސޫސޫ އއިިވވްާާްްްްްއުއު ދދިިފަފަ ގގްެެްްްްްހެހެ ންން ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ނންްްްްްްްޕްޕް ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ 31.2  

ް

2020 2021 
 

  ްްްް ސަސަ އްއް ނންްްްހހ..ްްޚާޚާ ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ   ޕްޕް

 ެޖުނައރީްާއއިްަހަމައްށްުހރ1ްްި 1,333,623 616,751

 ުހރިްްޕޮރވަިޜްނަތއްް ައަހުރްެތޭރަގއިްެހދަިފއި 192,593 963,717

 ްޕޮރވަިޜްންއިްންުއނުިކެރުވނުް  ައަހުރްެތޭރަގއި (350,066) (90,105)

 ުއނުިކެރުވުންޯލުނަތއްްުނލޭިބެނަކަމްށްޮފުތްން  ައަހުރްެތޭރަގއި (306,028) (156,740)

 ޑިެސްމަބރްާއއިްަހަމައްށްުހރ31ްްި 870,122 1,333,623

  
 

ނންްްް   ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް މުމު ންން   ށށ..ްްއާއާ

 ެޖުނައރީްާއއިްަހަމައްށްުހރ1ްްި 296,222 132,908

 ުހރިްްޕޮރވަިޜްނަތއްް ައަހުރްެތޭރަގއިްެހދަިފއި 47,644 206,010

 ްޕޮރވަިޜްންއިްންުއނުިކެރުވނުް  ައަހުރްެތޭރަގއި (161,419) (42,696)

 ޑިެސްމަބރްާއއިްަހަމައްށްުހރ31ްްި 182,447 296,222

   

ނންްްް 1,052,569 1,629,845 ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

ް

 

މމްްްް މމްްްް..ްްއެއެ ލލްްްްްްްްގގްެެް..ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ ޝަޝަ ންން ޑެޑެ ރޫރޫ ޓޓްްްްްްްްޕްޕް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ްްއއިިންން ންން ޅޅިިގެގެ އއިިްްގުގު އާއާ ންން ޝަޝަ ލޭލޭ ގގިިއުއު ސސްްްްްްްްއއިިނންްްްްްްްރެރެ ންން ޕެޕެ ސްސް ށށްްްްްްްްސަސަ އއިިްްްްްްއައަ ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 31.3  

2020 2021  

   
 ެޖުނައރީްާއއިްަހަމައްށްުހރ1ްްި 185,686 142,303

 ަސްސެޕްންޑުކެރުވުންައަދދުް  ައަހުރެތރޭް 87,524 123,574

 ރާިވްސުކެރުވުންައަދދުް  ައަހުރެތރޭް (3,215) (15,409)

 ުނލޭިބެނަކަމްށްޮފުތްންުއނުިކެރުވުންޯލުނަތއްް  ައަހުރްެތޭރަގއި (150,938) (64,782)

 ޑިެސްމަބރްާއއިްަހަމައްށްުހރ31ްްި 119,057 185,686

 

ް

ް
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ލލްުުް މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ްްރަރަ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު 31.4 
  

ްް   

31ްްްް )ޯނޓ2021ްްްްޑިެސްމަބރ ރިާޒްވް ްޕޮރވިަޜްން ެގްއުލުމެގް ޯލުނަތުކެގް ނިަޔަލްށް ްް 31.1ެގް އުިކއިޓަީއކީ ުޖްމަލް ޭބްނުކެގް ުނާލް ް)8,800,524,314/-( ެއެވ.ް :2020ްްްރ.ް

 ރ.ް(-/7,019,514,763

ް

 

އއިިވވްާާް ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ގގްެެްްްްްމމިިންން ތުތު ށށްްްްްްްްގގޮޮ ޗަޗަ އްއް ށށްްްްްްްްމަމަ ކކޮޮ އއިިވވްާާްްްްްބބިިނާނާ ފަފަ ދާދާ ލލީީްްްްްްހަހަ އއިިްްްްްްމާމާ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ސސްާާްްްްްލަލަ ްްދދިިރާރާ 32 

.ްްައަދެދވެްްްާބކީވާްްްަކނާޑަފއިްްައަދދުްްްުހްސުކރިްްޭބުންނޮކށްްްްައަދުދޫނނީްްްަހމަްްްަބަލއެިގންްްްަކަމށްްްްވަިޔާފރެިއއްްްްުހރިްްހިނގާްްްހިނގަްްްިމްނޮކްށަފއަިވނީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްާމލީްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީ

ްްައުގގެްްްަހމަްްް،ަޚަރުދަތާކއިްްާއއިްްްާއްމަދނީްްްައދިްްް،ޮގާތއިްްިމްނުކެރވަިފއިވާްްްާބަވްތަތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްަބާޔްނޮކްށެދނީްްްސިާޔަސުތަތއްްްްަމއަިގނޑުްްްހިާސުބެބުލުމގެްްްަގއިވ3.7ްްްާްްޯނޓުް

ްްކިހިެންއަކެމވެްްްަވނީްްްުކެރވަިފއިްްާފަހގަްްްހިަމަނއެިގންްްްެގްއުލްނަތއްްްްަނާފާއއި ްްްްަދްއަކއިެދނީްްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިވާް. ްްއްިންސްޓުރެމްންޓސްްްްަފއިޭންނަޝލްްްް-9ްްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.

 ް.ައަދެދވެްްަކނާޑަފއިވާްްްައަދދުްްުހްސުކރިްްްޭބުންނޮކށްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްެއެސްޓަތާކއިްާމލީްެއްއޮގަތށްްްުސުރހަީތާކއިްްވާްްަބާޔުނަގއިްާހަލުތގެްްާމލީްައދިްޮގަތށްްްާމަނޮކްށަފއިވާް
ް

ް

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 - 5,546,920

 ަފއިސާްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްޮއޯތރިޓަީގއިަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 - 2,971,388

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް 5,615,984 - 5,615,984

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް 15,556,667 - 15,556,667

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ 7,279,367 - 7,279,367

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ - 243,616 243,616

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް 726,817 - 726,817

އއްްްް 37,697,143 243,616 37,940,759 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި 27,331,592 - 27,331,592

1,139,233 - 1,139,233 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 - 151,726

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 - 1,064,862

އއްްްް 29,687,413 - 29,687,413 އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

 

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް  1,781,676               -                       1,781,676           

 ަފއިސާްްުހރިެބެހްއޓަިފއިްްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއ ޯމްލޑްިވސްް  3,086,212              -                       3,086,212          

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްަތުކަގއިް ޭބްނކުްްެއެހންް  4,075,833             -                       4,075,833         

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް  14,459,899            -                       14,459,899        

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ  6,433,845             -                       6,433,845         

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ    -                       245,166               245,166             

 ެއެސޓްްެއެހނިެހްން  293,737                -                       293,737            

އއްްްް  30,131,202           245,166               30,376,368        ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   

ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި  21,929,169             -                       21,929,169         

            906,706                       -                906,706  
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް  144,059                 -                       144,059             

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް  1,209,220              -                       1,209,220          

އއްްްް  24,189,154             -                       24,189,154          އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް
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ލލްުުް މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ްްރަރަ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު 31.4 
  

ްް   

31ްްްް )ޯނޓ2021ްްްްޑިެސްމަބރ ރިާޒްވް ްޕޮރވިަޜްން ެގްއުލުމެގް ޯލުނަތުކެގް ނިަޔަލްށް ްް 31.1ެގް އުިކއިޓަީއކީ ުޖްމަލް ޭބްނުކެގް ުނާލް ް)8,800,524,314/-( ެއެވ.ް :2020ްްްރ.ް

 ރ.ް(-/7,019,514,763

ް

 

އއިިވވްާާް ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ގގްެެްްްްްމމިިންން ތުތު ށށްްްްްްްްގގޮޮ ޗަޗަ އްއް ށށްްްްްްްްމަމަ ކކޮޮ އއިިވވްާާްްްްްބބިިނާނާ ފަފަ ދާދާ ލލީީްްްްްްހަހަ އއިިްްްްްްމާމާ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ސސްާާްްްްްލަލަ ްްދދިިރާރާ 32 

.ްްައަދެދވެްްްާބކީވާްްްަކނާޑަފއިްްައަދދުްްްުހްސުކރިްްޭބުންނޮކށްްްްައަދުދޫނނީްްްަހމަްްްަބަލއެިގންްްްަކަމށްްްްވަިޔާފރެިއއްްްްުހރިްްހިނގާްްްހިނގަްްްިމްނޮކްށަފއަިވނީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްާމލީްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީ

ްްައުގގެްްްަހމަްްް،ަޚަރުދަތާކއިްްާއއިްްްާއްމަދނީްްްައދިްްް،ޮގާތއިްްިމްނުކެރވަިފއިވާްްްާބަވްތަތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްަބާޔްނޮކްށެދނީްްްސިާޔަސުތަތއްްްްަމއަިގނޑުްްްހިާސުބެބުލުމގެްްްަގއިވ3.7ްްްާްްޯނޓުް

ްްކިހިެންއަކެމވެްްްަވނީްްްުކެރވަިފއިްްާފަހގަްްްހިަމަނއެިގންްްްެގްއުލްނަތއްްްްަނާފާއއި ްްްްަދްއަކއިެދނީްްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިވާް. ްްއްިންސްޓުރެމްންޓސްްްްަފއިޭންނަޝލްްްް-9ްްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.

 ް.ައަދެދވެްްަކނާޑަފއިވާްްްައަދދުްްުހްސުކރިްްްޭބުންނޮކށްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްެއެސްޓަތާކއިްާމލީްެއްއޮގަތށްްްުސުރހަީތާކއިްްވާްްަބާޔުނަގއިްާހަލުތގެްްާމލީްައދިްޮގަތށްްްާމަނޮކްށަފއިވާް
ް

ް

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 - 5,546,920

 ަފއިސާްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްޮއޯތރިޓަީގއިަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 - 2,971,388

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް 5,615,984 - 5,615,984

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް 15,556,667 - 15,556,667

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ 7,279,367 - 7,279,367

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ - 243,616 243,616

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް 726,817 - 726,817

އއްްްް 37,697,143 243,616 37,940,759 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި 27,331,592 - 27,331,592

1,139,233 - 1,139,233 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 - 151,726

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 - 1,064,862

އއްްްް 29,687,413 - 29,687,413 އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

 

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް  1,781,676               -                       1,781,676           

 ަފއިސާްްުހރިެބެހްއޓަިފއިްްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއ ޯމްލޑްިވސްް  3,086,212              -                       3,086,212          

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްަތުކަގއިް ޭބްނކުްްެއެހންް  4,075,833             -                       4,075,833         

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް  14,459,899            -                       14,459,899        

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ  6,433,845             -                       6,433,845         

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ    -                       245,166               245,166             

 ެއެސޓްްެއެހނިެހްން  293,737                -                       293,737            

އއްްްް  30,131,202           245,166               30,376,368        ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   

ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި  21,929,169             -                       21,929,169         

            906,706                       -                906,706  
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް  144,059                 -                       144,059             

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް  1,209,220              -                       1,209,220          

އއްްްް  24,189,154             -                       24,189,154          އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް
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ްަބަލއަިގުތާމއިްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލ9ްްީްްެއްފ.ާއްރ.ެއސްް.ައއި)ްްޭބސްްްްްޕޮރވިަޝންް.ްްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްްައއިްސަފއާިވނީްްަބަދުލަތއްްްްރިާޒަވށްްްްގެްްްްޕޮރވަިޝންްްްެގްއުލްނަތުކގެްްްލިބޭްްްޯލުނަތުކންް

ްްިމްނުކުރންް ްްއޭް.ެއމްް.ެއމްްްްައަދާދއިްްްެގްއުލުމގެްްްހާިސުބުކެރވަިފއިވާްްްަދުށންްްްގެް( ްްއޭް.ެއމްް.ެއމްް) ޭބސްްްްްޕޮރވިަޝންްްްގެް. ްްެއެސޓްް:R-168/2015 ްްެރގުިއޭލަޝންްްްްޕޫރެޑްނަޝލްް.

 .ުގޅެިގްނެނވެްްަތާފުތަތާކއިްުހރިްްަޤާވއިުދ(ްަގއިްގެްްއިްނަޓެރެސޓްްްޮއފްްްަސްސެޕްނަޝންްްެއްނޑްްްްޕޮރވަިޝންިނގްް،ްކެލސިފޭިކަޝންް

ް

 ް.ަބަދުލަތެކވެްްައއިްސަފއިވާްްހާިސުބަތަކށްްްިމްަބާޔްނުކެރވަިފއަިވނީްްތިރަީގއިްައދި.ްެއވ2015ްްްެްެޖުނައރީ 1ްުއަފްއާދަފއަިވނީްްރިާޒވްްްިމ

 

ްްްް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ގެގެ ކުކު ތަތަ ނުނު ލޯލޯ

ގގްެެް ންން ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ވވްްްްްްޕްޕް   ރރިިޒާޒާ

ސސްްްް ރރ..އެއެ ..އާއާ ފްފް އއިި..އެއެ ްް އައަ ..އއްޭޭް މްމް ..އެއެ މްމް ްްއެއެ ނންްްް ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ގެގެ މުމު ލުލު އްއް ްްގެގެ ްްލލިިބޭބޭ ންން ކުކު ތަތަ ނުނު ްްލޯލޯ

    

ރރ1ްްްްްީީްްް 891,962 967,847 - އައަ ނުނު އއ2020ްްްްްްިިޖެޖެ   ގަގަ

 ަގއިްލިބަިފއާިވްެގްއުލަމްށްައއިްސަފއިާވްަބަދލ2020ްްު 923,569 1,057,031 -

ރރ31ްްްްްް 1,815,531 2,024,878 - ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިްްްްޑޑިިސެސެ  ގަގަ

 ަގއިްލިބަިފއާިވްެގްއުލަމްށްައއިްސަފއާިވްަބަދލ2120ްްު (643,905)  (356,156)  -

ރރ31ްްްްްް  1,171,626   1,668,722  - ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިްްްްޑޑިިސެސެ   ގަގަ

 

ް

 

މމްްްް މމްްްް..ްްއެއެ ލލްްްް..ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ ޝަޝަ ންން ޑެޑެ ރޫރޫ ގގްެެްްްްްޕްޕް ންން ޝަޝަ ލޭލޭ ގގިިއުއު ނންްްްްްްްރެރެ ލުލު ސޫސޫ އއިިވވްާާްްްްްއުއު ދދިިފަފަ ގގްެެްްްްްހެހެ ންން ވވިިޝަޝަ ރރޮޮ ނންްްްްްްްޕްޕް ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ 31.2  

ް

2020 2021 
 

  ްްްް ސަސަ އްއް ނންްްްހހ..ްްޚާޚާ ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ   ޕްޕް

 ެޖުނައރީްާއއިްަހަމައްށްުހރ1ްްި 1,333,623 616,751

 ުހރިްްޕޮރވަިޜްނަތއްް ައަހުރްެތޭރަގއިްެހދަިފއި 192,593 963,717

 ްޕޮރވަިޜްންއިްންުއނުިކެރުވނުް  ައަހުރްެތޭރަގއި (350,066) (90,105)

 ުއނުިކެރުވުންޯލުނަތއްްުނލޭިބެނަކަމްށްޮފުތްން  ައަހުރްެތޭރަގއި (306,028) (156,740)

 ޑިެސްމަބރްާއއިްަހަމައްށްުހރ31ްްި 870,122 1,333,623

  
 

ނންްްް   ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް މުމު ންން   ށށ..ްްއާއާ

 ެޖުނައރީްާއއިްަހަމައްށްުހރ1ްްި 296,222 132,908

 ުހރިްްޕޮރވަިޜްނަތއްް ައަހުރްެތޭރަގއިްެހދަިފއި 47,644 206,010

 ްޕޮރވަިޜްންއިްންުއނުިކެރުވނުް  ައަހުރްެތޭރަގއި (161,419) (42,696)

 ޑިެސްމަބރްާއއިްަހަމައްށްުހރ31ްްި 182,447 296,222

   

ނންްްް 1,052,569 1,629,845 ވވިިޜަޜަ ރރޮޮ ްްޕްޕް ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

ް

 

މމްްްް މމްްްް..ްްއެއެ ލލްްްްްްްްގގްެެް..ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ ޝަޝަ ންން ޑެޑެ ރޫރޫ ޓޓްްްްްްްްޕްޕް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ްްއއިިންން ންން ޅޅިިގެގެ އއިިްްގުގު އާއާ ންން ޝަޝަ ލޭލޭ ގގިިއުއު ސސްްްްްްްްއއިިނންްްްްްްްރެރެ ންން ޕެޕެ ސްސް ށށްްްްްްްްސަސަ އއިިްްްްްްއައަ ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 31.3  

2020 2021  

   
 ެޖުނައރީްާއއިްަހަމައްށްުހރ1ްްި 185,686 142,303

 ަސްސެޕްންޑުކެރުވުންައަދދުް  ައަހުރެތރޭް 87,524 123,574

 ރާިވްސުކެރުވުންައަދދުް  ައަހުރެތރޭް (3,215) (15,409)

 ުނލޭިބެނަކަމްށްޮފުތްންުއނުިކެރުވުންޯލުނަތއްް  ައަހުރްެތޭރަގއި (150,938) (64,782)

 ޑިެސްމަބރްާއއިްަހަމައްށްުހރ31ްްި 119,057 185,686

 

ް

ް
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ލލްުުް މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ްްރަރަ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު 31.4 
  

ްް   

31ްްްް )ޯނޓ2021ްްްްޑިެސްމަބރ ރިާޒްވް ްޕޮރވިަޜްން ެގްއުލުމެގް ޯލުނަތުކެގް ނިަޔަލްށް ްް 31.1ެގް އުިކއިޓަީއކީ ުޖްމަލް ޭބްނުކެގް ުނާލް ް)8,800,524,314/-( ެއެވ.ް :2020ްްްރ.ް

 ރ.ް(-/7,019,514,763

ް

 

އއިިވވްާާް ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ގގްެެްްްްްމމިިންން ތުތު ށށްްްްްްްްގގޮޮ ޗަޗަ އްއް ށށްްްްްްްްމަމަ ކކޮޮ އއިިވވްާާްްްްްބބިިނާނާ ފަފަ ދާދާ ލލީީްްްްްްހަހަ އއިިްްްްްްމާމާ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ސސްާާްްްްްލަލަ ްްދދިިރާރާ 32 

.ްްައަދެދވެްްްާބކީވާްްްަކނާޑަފއިްްައަދދުްްްުހްސުކރިްްޭބުންނޮކށްްްްައަދުދޫނނީްްްަހމަްްްަބަލއެިގންްްްަކަމށްްްްވަިޔާފރެިއއްްްްުހރިްްހިނގާްްްހިނގަްްްިމްނޮކްށަފއަިވނީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްާމލީްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީ

ްްައުގގެްްްަހމަްްް،ަޚަރުދަތާކއިްްާއއިްްްާއްމަދނީްްްައދިްްް،ޮގާތއިްްިމްނުކެރވަިފއިވާްްްާބަވްތަތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްަބާޔްނޮކްށެދނީްްްސިާޔަސުތަތއްްްްަމއަިގނޑުްްްހިާސުބެބުލުމގެްްްަގއިވ3.7ްްްާްްޯނޓުް

ްްކިހިެންއަކެމވެްްްަވނީްްްުކެރވަިފއިްްާފަހގަްްްހިަމަނއެިގންްްްެގްއުލްނަތއްްްްަނާފާއއި ްްްްަދްއަކއިެދނީްްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިވާް. ްްއްިންސްޓުރެމްންޓސްްްްަފއިޭންނަޝލްްްް-9ްްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.

 ް.ައަދެދވެްްަކނާޑަފއިވާްްްައަދދުްްުހްސުކރިްްްޭބުންނޮކށްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްެއެސްޓަތާކއިްާމލީްެއްއޮގަތށްްްުސުރހަީތާކއިްްވާްްަބާޔުނަގއިްާހަލުތގެްްާމލީްައދިްޮގަތށްްްާމަނޮކްށަފއިވާް
ް

ް

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 - 5,546,920

 ަފއިސާްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްޮއޯތރިޓަީގއިަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 - 2,971,388

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް 5,615,984 - 5,615,984

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް 15,556,667 - 15,556,667

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ 7,279,367 - 7,279,367

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ - 243,616 243,616

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް 726,817 - 726,817

އއްްްް 37,697,143 243,616 37,940,759 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި 27,331,592 - 27,331,592

1,139,233 - 1,139,233 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 - 151,726

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 - 1,064,862

އއްްްް 29,687,413 - 29,687,413 އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

 

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް  1,781,676               -                       1,781,676           

 ަފއިސާްްުހރިެބެހްއޓަިފއިްްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއ ޯމްލޑްިވސްް  3,086,212              -                       3,086,212          

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްަތުކަގއިް ޭބްނކުްްެއެހންް  4,075,833             -                       4,075,833         

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް  14,459,899            -                       14,459,899        

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ  6,433,845             -                       6,433,845         

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ    -                       245,166               245,166             

 ެއެސޓްްެއެހނިެހްން  293,737                -                       293,737            

އއްްްް  30,131,202           245,166               30,376,368        ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   

ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި  21,929,169             -                       21,929,169         

            906,706                       -                906,706  
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް  144,059                 -                       144,059             

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް  1,209,220              -                       1,209,220          

އއްްްް  24,189,154             -                       24,189,154          އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް
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ލލްުުް މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ްްރަރަ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު 31.4 
  

ްް   

31ްްްް )ޯނޓ2021ްްްްޑިެސްމަބރ ރިާޒްވް ްޕޮރވިަޜްން ެގްއުލުމެގް ޯލުނަތުކެގް ނިަޔަލްށް ްް 31.1ެގް އުިކއިޓަީއކީ ުޖްމަލް ޭބްނުކެގް ުނާލް ް)8,800,524,314/-( ެއެވ.ް :2020ްްްރ.ް

 ރ.ް(-/7,019,514,763

ް

 

އއިިވވްާާް ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ގގްެެްްްްްމމިިންން ތުތު ށށްްްްްްްްގގޮޮ ޗަޗަ އްއް ށށްްްްްްްްމަމަ ކކޮޮ އއިިވވްާާްްްްްބބިިނާނާ ފަފަ ދާދާ ލލީީްްްްްްހަހަ އއިިްްްްްްމާމާ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ސސްާާްްްްްލަލަ ްްދދިިރާރާ 32 

.ްްައަދެދވެްްްާބކީވާްްްަކނާޑަފއިްްައަދދުްްްުހްސުކރިްްޭބުންނޮކށްްްްައަދުދޫނނީްްްަހމަްްްަބަލއެިގންްްްަކަމށްްްްވަިޔާފރެިއއްްްްުހރިްްހިނގާްްްހިނގަްްްިމްނޮކްށަފއަިވނީްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްާމލީްްެއެސްޓަތާކއިްްާމލީ

ްްައުގގެްްްަހމަްްް،ަޚަރުދަތާކއިްްާއއިްްްާއްމަދނީްްްައދިްްް،ޮގާތއިްްިމްނުކެރވަިފއިވާްްްާބަވްތަތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްަބާޔްނޮކްށެދނީްްްސިާޔަސުތަތއްްްްަމއަިގނޑުްްްހިާސުބެބުލުމގެްްްަގއިވ3.7ްްްާްްޯނޓުް

ްްކިހިެންއަކެމވެްްްަވނީްްްުކެރވަިފއިްްާފަހގަްްްހިަމަނއެިގންްްްެގްއުލްނަތއްްްްަނާފާއއި ްްްްަދްއަކއިެދނީްްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިވާް. ްްއްިންސްޓުރެމްންޓސްްްްަފއިޭންނަޝލްްްް-9ްްައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ.

 ް.ައަދެދވެްްަކނާޑަފއިވާްްްައަދދުްްުހްސުކރިްްްޭބުންނޮކށްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްެއެސްޓަތާކއިްާމލީްެއްއޮގަތށްްްުސުރހަީތާކއިްްވާްްަބާޔުނަގއިްާހަލުތގެްްާމލީްައދިްޮގަތށްްްާމަނޮކްށަފއިވާް
ް

ް

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 - 5,546,920

 ަފއިސާްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްޮއޯތރިޓަީގއިަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 - 2,971,388

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް 5,615,984 - 5,615,984

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް 15,556,667 - 15,556,667

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ 7,279,367 - 7,279,367

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ - 243,616 243,616

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް 726,817 - 726,817

އއްްްް 37,697,143 243,616 37,940,759 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި 27,331,592 - 27,331,592

1,139,233 - 1,139,233 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 - 151,726

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 - 1,064,862

އއްްްް 29,687,413 - 29,687,413 އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

 

ލލްަަް މްމް އއިިްް  ޖުޖު ..ސސީީ..އައަ ..ްްވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ ގގްުުް ްްއައަ ޑްޑް އއިިޒްޒް ޓަޓަ މމޮޮ ްްއެއެ 31ްްްްްް ރުރު ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
އއްްްް    ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް  1,781,676               -                       1,781,676           

 ަފއިސާްްުހރިެބެހްއޓަިފއިްްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއ ޯމްލޑްިވސްް  3,086,212              -                       3,086,212          

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްަތުކަގއިް ޭބްނކުްްެއެހންް  4,075,833             -                       4,075,833         

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް  14,459,899            -                       14,459,899        

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިްްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ  6,433,845             -                       6,433,845         

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއި.ްް–އިްނެވްސްޓެމްންޓްަތްއް ާމލީ    -                       245,166               245,166             

 ެއެސޓްްެއެހނިެހްން  293,737                -                       293,737            

އއްްްް  30,131,202           245,166               30,376,368        ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

   

ްް

އއްްްް އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަފއިސާް ެއެހނިެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރި  21,929,169             -                       21,929,169         

            906,706                       -                906,706  
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް  144,059                 -                       144,059             

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް  1,209,220              -                       1,209,220          

އއްްްް  24,189,154             -                       24,189,154          އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް
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ް

ލލީީްް ގގްެެްްްްްމާމާ ކުކު ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ މމްަަްްްްްވަވަ ގގްުުްްްްްހަހަ ްްއައަ 33 

މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގަގަ ގުގު އއިިވވްާާްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރރޑުޑު ލލީީްްްްްްރރިިކޯކޯ އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ

ްް ްްަހަމައަގކީްަމއިް)ުނަވަތްެއްނެމްަފއިާދްލޭިބ(ްާބާޒުރަގއިްހިްނާގ ާމލްީްުމާއަމާލެތްއެގްެތެރއިްންައުގްުކާރްާތރީުޚަގއިްާބާޒުރަގއިްުހރިްާހަލުތް)ެއއީްެއްގޒްިޓްްޕަރއިްސ(ްައްށްަބާލ

ްުނަވަތްެއެހނެިހްންައުގުކެރޭވްުއޫސެލްއްްަވސަީލެތްއްވްިއާކުލުމްންުނަވަތްަލއިބިލިޓީްެއްއްްޓާރްންސަފރްުކުރުމްންލޭިބްައެގެވ.ްެއްައަގކީްސީާދްލެިބްންުހރިްައުގަކުމަގއިވަިއސްް

ްްނަޑައޅާްކަްްްޭބުންނޮކްށެގންްްްޮގތްްްްެއކޮިގތްްްްޭބުންނުކރާްްްައުގުކުރަމްށަޓަކއިްްައގުްްްަހމަްްްސަީލްތަތުކގެްވަްްްާމލީްްުކރާްްްރޯިކރޑްްްްައުގަގއިްްަހމަްްްެއަވނީްްތިރަީގއިޭބުންނޮކްށެގްންައުގުކެރުވަންސެމެއެވ.ްް

ްް.ޮކްށަފއެިވެއވެްްައްނާދޒާްޭބްނުކްންްަލާފުކުރްނަތއްްްުކާރނެްްްއިރުްްައުގުކރާްްަވސަީލެތއްްްަބއެިވރެިއއްްްާބާޒުރގެްްމެީގެތޭރަގއި.ްޮގެތވެް

ް

މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގާގާ މމްަަްްްްްއައަ ގގްެެްްްްްހަހަ ގުގު ކކީީްްްްްްއައަ އއިިރާރާ ނންްްްްްްްހަހަ ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ   ކަކަ

ްް.ެއވެްްަހއިާރކީްްުކރާްްޭބުނންްޭބްނުކްންްަޅންްުހަށހަްްައދިްްަކނަޑައަޅންްްޮކްށެގންްްޭބުނންްްޮގްތަތއްްްޭބުންނުކރާްްައުގުކުރަމށްްްައުގަގއިްަހމަްްްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަވނީްތިރަީގއި

 

 ް.ައެގވެްްވްިއކާް(ްުނެގެނސްްްަބަދެލއްް)ްަބާޔްނޮކްށަފއިްަލއިބިލިޓަީތއްްްޫނނީްްްެއެސޓްްްެއްއަވްއަތެރްއގެްްަބާޒެރްއަގއިްަހަރާކްތެތރިވާްް:1ްެފްނަވރުް

 ް.ޮގެތވެްްޮގތްްްެއެހނެިހންްްއްިނުޕްޓަތަކށްްްައްނނަްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްާފަހަގުކެރޭވަވުރގެްްޮގަތުކންްްުނސީދާްްްޫނނީްްސީދާްްްައަގށްްްަހމަްްްުކެރވަިފއިވާްްރޯިކރޑްްް:2ްެފްނަވރުް

 ް.ޮގެތވެްްަހދާްްޭބުންނޮކްށެގންްްްއްިނުޕްޓަތއްްްައްނނަްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްައަގށްްްަހމަްްރޯިކްޑޮކްށަފއިވާްްބިާނޮކށްްްޫންނޮގަތަކށްްްަމުއޫލާމަތއްްްާބާޒެރްއގެްްްުކެރވޭްްްާފަހގަްް:3ްެފްނަވރުް

ް

 

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ ފފްްްްްްްް––ްްްްްްއއިިންން އއިިްް..ްްއއްޯޯް..ްްްްވވީީްް..ްްއެއެ ްްސސީީްް..ްްއައަ 33.1 

ްްައުގުކެރވަިފއިވާްްްޭއގެްްްާބާޒުރަގއިްްައުގުކެރވަިފއަިވނީްްހްިއސާްްްލްިސުޓުކެރވަިފއިވާް.ްްެއވެްްްހްިއސާްްްލްިސުޓުނުކރާްްްާއއިްްހްިއސާްްްލްިސުޓުކެރވަިފއިވާްްްހިެމެނނީްްްެތޭރަގއިްްެއެސްޓަތުކގެްްްާމލީ

ްަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްޮގަތެށެވ.21ްޯންޓްްެރޯކްޑުކެރވަިފއާިވނީްްހްިއސާްްލިްސުޓުނުކރާް.ްައުގަގެއވެް

ް

 

މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގާގާ މމްަަްްްްްއައަ ގގްެެްްްްްހަހަ ގުގު ކކީީްްްްްްއައަ އއިިރާރާ ނންްްްްްްްހަހަ ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ ްްކަކަ 33.2 

ްްޫނންްްާމލީްްާތަވުލަގއިްިމް.ްައާޅކާިޔަފެއވެްްަހަމައާގއިްަވސަީލްތަތުކގެްްާމލީްޭބްނުކގެްްުނަދްއކާްްައުގަގއިްަހމަްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްައދިްައގުްްްއްިނނަްްެކނުޑަމްށަފހުްްަބަލށްްްެއަވނީްްތިރަީގއި

 .ުނެވެއވެްްްެއުކެލވެިގންްްަހަމައގުްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްޫނންްްާމލީްެއެސްޓަތާކއި

ް

31  ްްްް ރުރު ބަބަ މްމް 2020ޑޑިިސެސެ  31    ްްްް ރުރު ބަބަ ންން 2021ޑޑިިސެސެ  ްް

ގގްުުް ްްއައަ މަމަ  ހަހަ
ްްްް ށްށް މަމަ ނނޑުޑު ްްކެކެ ށްށް ލަލަ ބަބަ

ހހްުުް ގގްުުް  ފަފަ ްްއައަ ނަނަ އއިިންން ގގްުުް  ްްއައަ މަމަ  ހަހަ
ްްްް ށްށް މަމަ ނނޑުޑު ްްކެކެ ށްށް ލަލަ ބަބަ

ހހްުުް ގގްުުް  ފަފަ ްްއައަ ނަނަ އއިިންން  
ްް

އއްްްް     ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 5,546,920 1,781,676 1,781,676

 ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިް ޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 2,971,388 3,086,212 3,086,212

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް 5,615,984 5,615,984 4,075,833 4,075,833

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް 15,556,667 15,556,667 14,459,899 14,459,899

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 7,279,367 7,279,367 6,433,845 6,433,845

ްެއްފ.ވީ.ްޯއ.ައއި.ސީްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 243,616 243,616 245,166 245,166

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް 726,817 726,817 293,737 293,737

އއްްްް 37,940,759 37,940,759 30,376,368 30,376,368 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

    
 

އއްްްް     އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްަފއިސާް 27,331,592 27,331,592 21,929,169 21,929,169

906,706 906,706 1,139,233 1,139,233 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 151,726 144,059 144,059

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 1,064,862 1,209,220 1,209,220

އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްް 29,687,413 29,687,413 24,189,154 24,189,154 ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

ް

ް

ް
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ލލްަަް މްމް ްްްް ޖުޖު ލްލް ވެވެ 3ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 2ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 1ލެލެ ރރ31ްްްްްްްް  ބަބަ މްމް ރރ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

އއްްްް     ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް - 5,546,920 - 5,546,920

 ޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް - 2,971,388 - 2,971,388

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް - 5,615,984 - 5,615,984

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް - - 15,556,667 15,556,667

 ައުގަގއިެއޮމަޓއިްޒްޑްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ - 7,279,367 - 7,279,367

ްެއްފ.ވީ.ްޯއ.ައއި.ސީްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 243,035 581 - 243,616

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް - 726,817 - 726,817

އއްްްް 243,035 22,141,057 15,556,667 37,940,759 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

    
 

އއްްްް     އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްަފއިސާް - - 27,331,592 27,331,592

1,139,233 1,139,233 - - 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް - 151,726 - 151,726

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް - 1,064,862 - 1,064,862

އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްް - 1,216,588 28,470,825 29,687,413 ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

ލލްަަް މްމް ްްްް ޖުޖު ލްލް ވެވެ 3ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 2ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 1ލެލެ ރރ31ްްްްްްްް  ބަބަ މްމް ރރ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

އއްްްް     ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް - 1,781,676 - 1,781,676

 ޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް - 3,086,212 - 3,086,212

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް - 4,075,833 - 4,075,833

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް - - 14,459,899 14,459,899

 ައުގަގއިެއޮމަޓއިްޒްޑްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ - 6,433,845 - 6,433,845

ްެއްފ.ވީ.ްޯއ.ައއި.ސީްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 244,585 581 - 245,166

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް - 293,737 - 293,737

އއްްްް 244,585 15,671,884 14,459,899 30,376,368 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

    
 

އއްްްް     އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްަފއިސާް - - 21,929,169 21,929,169

906,706 906,706 - - 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް - 144,059 - 144,059

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް - 1,209,220 - 1,209,220

އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްް - 1,353,279 22,835,875 24,189,154 ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
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ް

ް
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ް

ލލީީްް ގގްެެްްްްްމާމާ ކުކު ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ މމްަަްްްްްވަވަ ގގްުުްްްްްހަހަ ްްއައަ 33 

މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގަގަ ގުގު އއިިވވްާާްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރރޑުޑު ލލީީްްްްްްރރިިކޯކޯ އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ

ްް ްްަހަމައަގކީްަމއިް)ުނަވަތްެއްނެމްަފއިާދްލޭިބ(ްާބާޒުރަގއިްހިްނާގ ާމލްީްުމާއަމާލެތްއެގްެތެރއިްންައުގްުކާރްާތރީުޚަގއިްާބާޒުރަގއިްުހރިްާހަލުތް)ެއއީްެއްގޒްިޓްްޕަރއިްސ(ްައްށްަބާލ

ްުނަވަތްެއެހނެިހްންައުގުކެރޭވްުއޫސެލްއްްަވސަީލެތްއްވްިއާކުލުމްންުނަވަތްަލއިބިލިޓީްެއްއްްޓާރްންސަފރްުކުރުމްންލޭިބްައެގެވ.ްެއްައަގކީްސީާދްލެިބްންުހރިްައުގަކުމަގއިވަިއސްް

ްްނަޑައޅާްކަްްްޭބުންނޮކްށެގންްްްޮގތްްްްެއކޮިގތްްްްޭބުންނުކރާްްްައުގުކުރަމްށަޓަކއިްްައގުްްްަހމަްްްސަީލްތަތުކގެްވަްްްާމލީްްުކރާްްްރޯިކރޑްްްްައުގަގއިްްަހމަްްްެއަވނީްްތިރަީގއިޭބުންނޮކްށެގްންައުގުކެރުވަންސެމެއެވ.ްް

ްް.ޮކްށަފއެިވެއވެްްައްނާދޒާްޭބްނުކްންްަލާފުކުރްނަތއްްްުކާރނެްްްއިރުްްައުގުކރާްްަވސަީލެތއްްްަބއެިވރެިއއްްްާބާޒުރގެްްމެީގެތޭރަގއި.ްޮގެތވެް

ް

މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގާގާ މމްަަްްްްްއައަ ގގްެެްްްްްހަހަ ގުގު ކކީީްްްްްްއައަ އއިިރާރާ ނންްްްްްްްހަހަ ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ   ކަކަ

ްް.ެއވެްްަހއިާރކީްްުކރާްްޭބުނންްޭބްނުކްންްަޅންްުހަށހަްްައދިްްަކނަޑައަޅންްްޮކްށެގންްްޭބުނންްްޮގްތަތއްްްޭބުންނުކރާްްައުގުކުރަމށްްްައުގަގއިްަހމަްްްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަވނީްތިރަީގއި

 

 ް.ައެގވެްްވްިއކާް(ްުނެގެނސްްްަބަދެލއްް)ްަބާޔްނޮކްށަފއިްަލއިބިލިޓަީތއްްްޫނނީްްްެއެސޓްްްެއްއަވްއަތެރްއގެްްަބާޒެރްއަގއިްަހަރާކްތެތރިވާްް:1ްެފްނަވރުް

 ް.ޮގެތވެްްޮގތްްްެއެހނެިހންްްއްިނުޕްޓަތަކށްްްައްނނަްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްާފަހަގުކެރޭވަވުރގެްްޮގަތުކންްްުނސީދާްްްޫނނީްްސީދާްްްައަގށްްްަހމަްްްުކެރވަިފއިވާްްރޯިކރޑްްް:2ްެފްނަވރުް

 ް.ޮގެތވެްްަހދާްްޭބުންނޮކްށެގންްްްއްިނުޕްޓަތއްްްައްނނަްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްައަގށްްްަހމަްްރޯިކްޑޮކްށަފއިވާްްބިާނޮކށްްްޫންނޮގަތަކށްްްަމުއޫލާމަތއްްްާބާޒެރްއގެްްްުކެރވޭްްްާފަހގަްް:3ްެފްނަވރުް

ް

 

ލލީީްް އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ ފފްްްްްްްް––ްްްްްްއއިިންން އއިިްް..ްްއއްޯޯް..ްްްްވވީީްް..ްްއެއެ ްްސސީީްް..ްްއައަ 33.1 

ްްައުގުކެރވަިފއިވާްްްޭއގެްްްާބާޒުރަގއިްްައުގުކެރވަިފއަިވނީްްހްިއސާްްްލްިސުޓުކެރވަިފއިވާް.ްްެއވެްްްހްިއސާްްްލްިސުޓުނުކރާްްްާއއިްްހްިއސާްްްލްިސުޓުކެރވަިފއިވާްްްހިެމެނނީްްްެތޭރަގއިްްެއެސްޓަތުކގެްްްާމލީ

ްަގއިްަބާޔްނޮކްށަފއާިވްޮގަތެށެވ.21ްޯންޓްްެރޯކްޑުކެރވަިފއާިވނީްްހްިއސާްްލިްސުޓުނުކރާް.ްައުގަގެއވެް

ް

 

މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގާގާ މމްަަްްްްްއައަ ގގްެެްްްްްހަހަ ގުގު ކކީީްްްްްްއައަ އއިިރާރާ ނންްްްްްްްހަހަ ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ ްްކަކަ 33.2 

ްްޫނންްްާމލީްްާތަވުލަގއިްިމް.ްައާޅކާިޔަފެއވެްްަހަމައާގއިްަވސަީލްތަތުކގެްްާމލީްޭބްނުކގެްްުނަދްއކާްްައުގަގއިްަހމަްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްައދިްައގުްްްއްިނނަްްެކނުޑަމްށަފހުްްަބަލށްްްެއަވނީްްތިރަީގއި

 .ުނެވެއވެްްްެއުކެލވެިގންްްަހަމައގުްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްޫނންްްާމލީްެއެސްޓަތާކއި

ް

31  ްްްް ރުރު ބަބަ މްމް 2020ޑޑިިސެސެ  31    ްްްް ރުރު ބަބަ ންން 2021ޑޑިިސެސެ  ްް

ގގްުުް ްްއައަ މަމަ  ހަހަ
ްްްް ށްށް މަމަ ނނޑުޑު ްްކެކެ ށްށް ލަލަ ބަބަ

ހހްުުް ގގްުުް  ފަފަ ްްއައަ ނަނަ އއިިންން ގގްުުް  ްްއައަ މަމަ  ހަހަ
ްްްް ށްށް މަމަ ނނޑުޑު ްްކެކެ ށްށް ލަލަ ބަބަ

ހހްުުް ގގްުުް  ފަފަ ްްއައަ ނަނަ އއިިންން  
ްް

އއްްްް     ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 5,546,920 1,781,676 1,781,676

 ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިް ޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 2,971,388 3,086,212 3,086,212

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް 5,615,984 5,615,984 4,075,833 4,075,833

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް 15,556,667 15,556,667 14,459,899 14,459,899

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 7,279,367 7,279,367 6,433,845 6,433,845

ްެއްފ.ވީ.ްޯއ.ައއި.ސީްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 243,616 243,616 245,166 245,166

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް 726,817 726,817 293,737 293,737

އއްްްް 37,940,759 37,940,759 30,376,368 30,376,368 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

    
 

އއްްްް     އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްަފއިސާް 27,331,592 27,331,592 21,929,169 21,929,169

906,706 906,706 1,139,233 1,139,233 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 151,726 144,059 144,059

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 1,064,862 1,209,220 1,209,220

އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްް 29,687,413 29,687,413 24,189,154 24,189,154 ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

ް

ް

ް
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ލލްަަް މްމް ްްްް ޖުޖު ލްލް ވެވެ 3ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 2ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 1ލެލެ ރރ31ްްްްްްްް  ބަބަ މްމް ރރ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

އއްްްް     ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް - 5,546,920 - 5,546,920

 ޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް - 2,971,388 - 2,971,388

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް - 5,615,984 - 5,615,984

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް - - 15,556,667 15,556,667

 ައުގަގއިެއޮމަޓއިްޒްޑްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ - 7,279,367 - 7,279,367

ްެއްފ.ވީ.ްޯއ.ައއި.ސީްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 243,035 581 - 243,616

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް - 726,817 - 726,817

އއްްްް 243,035 22,141,057 15,556,667 37,940,759 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

    
 

އއްްްް     އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްަފއިސާް - - 27,331,592 27,331,592

1,139,233 1,139,233 - - 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް - 151,726 - 151,726

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް - 1,064,862 - 1,064,862

އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްް - 1,216,588 28,470,825 29,687,413 ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

ް

ލލްަަް މްމް ްްްް ޖުޖު ލްލް ވެވެ 3ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 2ލެލެ  ްްްް ލްލް ވެވެ 1ލެލެ ރރ31ްްްްްްްް  ބަބަ މްމް ރރ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ އއިިްްހުހު ްްގަގަ

އއްްްް     ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ ްްމާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް - 1,781,676 - 1,781,676

 ޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވސްް - 3,086,212 - 3,086,212

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާް ޭބްނކުްްެއެހންް - 4,075,833 - 4,075,833

 ަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލާނއިްެއެހނިެހންް ަކްސަޓަމުރްނގެް - - 14,459,899 14,459,899

 ައުގަގއިެއޮމަޓއިްޒްޑްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ - 6,433,845 - 6,433,845

ްެއްފ.ވީ.ްޯއ.ައއި.ސީްް–ަތްއްެއެސޓްް ާމލީ 244,585 581 - 245,166

 ެއެހނިެހްންެއެސޓްް - 293,737 - 293,737

އއްްްް 244,585 15,671,884 14,459,899 30,376,368 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

    
 

އއްްްް     އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލީީްްލަލަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނުހރިްަފއިސާް - - 21,929,169 21,929,169

906,706 906,706 - - 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްް ުމްއަދތުް

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް - 144,059 - 144,059

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް - 1,209,220 - 1,209,220

އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްް - 1,353,279 22,835,875 24,189,154 ލލްީީްލަލަ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
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މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގަގަ ގުގު ޓޓްްްްްްްްއައަ ރރްާާްްްްްރރިިޕޯޕޯ ކުކު ލލީީްްްްްްނުނު އއިިްްްްްްމާމާ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ މމްަަްްްްްލަލަ ގގްުުްްްްްހަހަ ްްއައަ 33.3 

ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްަލާފޮކްށަފއިވާްްްޮގްތަތާކއިްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްައަޅންްްްަކނޑަްްްައގުްްްަހމަްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްުނުކރާްްްރިޯޕޓްްްްައުގަގއިްްަހމަްްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްެއަވނީްްަބާޔްނޮކްށަފއިްްތިރަީގއި

 ް.ަކްނަތްއަތެކވެް

ް

މމްަަް ގގްުުްްްްްހަހަ ހހްުުްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް މަމަ ނނޑުޑު ނންަަްްްްްކެކެ ގގްުުްްްްްއއިިންން އއިިވވްާާްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ޒާޒާ ދާދާ ންން އއްްްްްްްްއައަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

ްްައެގްއަކެމވެްްްުކރާްްްަކއިރިްްްައާގއިްްަހމަްްްައަގކީްްްއިްނނަްްްަފހުްްްެކނުޑަމށްްްްަބަލށްްްްަލާފޮކްށަފއަިވނީްްްަލއިބިލިޓަީތށްްްްާމލީްްްެއެސްޓަތާކއިްްްާމލީްްްުމްއަދުތގެްްްުކރުް ްްައދިްްްެނތިްްްުމްއަދެތއްްްްަވކިް.

ާމލީްެއެސްޓް)ިމާސަލަކްށްޯލުންައދިްެއްޑާވްންސަތްއ(ްެގްަހަމްްްް.ާވެނެއވެްްްަލާފޮކްށަފއިްްމޮިގަތށްްްްެއަކުއްނަޓްށެވސްްްްޭސވްިނގސްްްްޑޮިޕސާިޓއިްްޑިާމްނޑްްްްެނތްްްްހްިއާސަތެކއްްްްަބާޔްނުނުކރާް

ްސްޓްޭރްޓަތަކްށްަކަމްށްްެސްޓްައްށްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަފއިާސްޑިްސަކުއްންޓްުކުރަމްށްަފުހެއެވ.ްޯލުނަތްއްޫދުކެރެވނީްެއަވުގުތްާބާޒުރަގއިްުހްނަންއްިނަޓރެްައުގްައްނާދާޒްުކެރެވނީްއެް

ްުވާމެއުކްމަިފަދްެއެސްޓަތުކެގްެކރީްނގްެއަމުއްންޓްައކީްައްނާދާޒުކެރޭވްަހަމްައެގެއެވް.

ް

 

ކކްްްް ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ 34 

ފފްުުް ރަރަ ޢާޢާ ްްތަތަ 34.1 

ައދިްމޮިގުތެގްަމތްިންައަމުލުކަރނީްޭބްނުކެގްް.ްްަބަލަހްއަޓުމްނެނވެްްްރިްސުކަތއްްްްަދުށންްްްނިާޒެމްއގެްްްުކެރވޭްްްުމާތލިޔާްްް، ިމްނުކެރވިްް، ެދެނަގނެްްްރްިސްކަތއްްްްާދއިމޮީގެތްއަގއިްްަދނީްްްޭބްނުކންް

ްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވޮގުތެގްަމތިްންރިްސްކެގްިމްނަގނުޑަތާކއިްއިްނަޓރަންލްޮކްންޓޯރްލްަތުކެގްަމްއަޗްށްބާިނުކެރވެިގްނެނެވ.ްޭބްނަކށްްރިްސްކްެއެޕަޓއްިޓްްސޭޓްޓަމްންޓްަގއްިް

ްްރްިސކްްްލަީގލްްްައދިްް،ރްިސކްްްޮކްމްޕަލަޔްނސްްް،ރިްސކްްްްެރޕުިއޭޓަޝަނލްް.ްރްިސެކވެްްލުިކއިޑިޓީްްައދިްރްިސކްްްހިްނުގުމގެްްް،ރްިސކްްްާމެކޓްްް،ރިްސކްްްްަދަރނީގެްްްރިްސްކަތަކކީްްަމއަިގނޑުް

ް، ެތެރއިންްްްޮލުޅްނަތުކގެްްްައުތެވާދނޭްްްޭބުރންްްްަހަރާކްތަތުކންްްްޭބްނުކގެްްްމެީގއުިތުރންް.ްްެބެލެހެޓުމްނެނވެްްްަދނީްްްެގްއުލްނަތްއެވސްްްްުކރަިމތެިވާދނެްްްޭބްނަކށްްްްރްިސްކަތުކންްްްެއެހނިެހންްްްަފދަް

ްްަބލާްްްަކްނަކންްްްޮކްށާފނޭްްްޭބްނަކށްްްްައަސރުްްްޭނެދވޭްްްޭއގެްްްަސަބުބންްްްަބަދުލުލަތުކގެްްްައްނނަްްްާމަހުއަލއްްްްފިވާިޔރާްްްައދިްްް،ަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްާޤޫންނަތަކށްްްްަރާހއިްަމޝްްްްސިާޔސީްްާރްއޭޖގެް

ްްުކެރެވެއވެްްްޮމނަިޓްރ ްްައށްްުކރިްްެއްއޮގަތށްްްްަލަފާއއިްްާމހިުރްނގެްްްޭބުރގެްްްމްިނަގނުޑަތއްްްްގ3ްްްެްްޭބެސލްްްްަމތިންްްްަލާފގެްްްާމހިުރްނގެްްްޭބުރގެްްްަވނީްްޭބްނުކންްްް،ެތޭރަގއިްްްައަހުރގެްްްނިުމނުް.

ްް.ެގްނޮގްސަފެއވެް

 

ުކރިަމތެިވަފެއެވ.ްައދްިްޭބްނަކްށްަވނީްަމުދމްިނަވެރްއެގްާމެކްޓްރިްސްކް ޭބްނުކްންަދނީްރިްސްކްާމަހުއްލްެބުލަމްށަޓަކއިްރިްސްކްެދެނަގެންޮކްންޓޯރުލްުކެރޭވްނިާޒެމްއްބިާނޮކްށަފެއެވ.

ްަކނަޑައާޅަފއާިވްުއޫސުލްންރޯިޕްޓުކަރުމްނެނެވް.ޭބްނުކްންަދނީްަސއަިބރްރްިސްކ،ްލަީގްލްރްިސްކްައދިްޮކްމްޕަލަޔްންސްައދިްްފޯރްޑްަބަލަހްއަޓއިްރިްސްކްޮކމިޓަީއާށއިްޭބްނުކެގްޯބަޑްށްް

 

 

ކކްުުް އއިިްްްްްްރރިިސްސް މާމާ ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ހހްޭޭްްްްްބެބެ އއިިްްްްްްބެބެ ލލިިސސީީއާއާ އއިިދދްުުްްްްްޕޕޮޮ ވާވާ ްްގަގަ 34.2 

ޭބްނަކށްްްްަމްޤަޞަދކީްްްަގނޑުްއިމަްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރިްސކުް ދިާރާސުކެރވިްްޮގްނެޖުހްނަތއްްްްުކރިަމތެިވާދނެްްްުކރިަމުގަގއިް ްްެފްނަވރުްްްާމލީްްްޭބްނުކގެްްް،ައަރއަިގނެްްްެއަކްނަކުމންްްް، ަލާފޮކްށް

ައަޅްނެޖހޭް ުހުރެމވެްްްމަިއދުްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްަސާލަމތީްްްެދެމެހްއުޓްއަމްށަޓަކއިް ްްެއަކަށެއޅަިފއިް ުކރިަމތާިވްްްްުކެރވަިފއަިވނީްްްާޤއިމްްްްސާިޔަސުތަތއްްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކުްްްޭބްނުކގެް. ޭބްނަކްށް

ްްާޤޫނާނއިްްް،ޚުިދަމްތަތާކއިްްެދވޭްްްޭބްނުކންްްް،ާމަޙުއާލއިްްާބާޒުރގެް.ްްަމްއަޗެށވެްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްަކނަޑެއޅިްްަތެކއްްްްިމްނަގނޑުްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސުކަތަކށްްްްުކެރވިްްަތުޙލީލްްްް،ެދެނަގނެްްްރިްސުކަތއްް

ްް.ުކެރެވެއވެްްުމާރަޖއާްްަޤާވއިުދންްްސާިޔަސުތަތއްްްެއްނެމހާްްެބެލެހްއުޓުމގެްްރިްސކުްްްޭބްނުކގެްްރާިއަޔްތުކެރވިްްަބަދުލަތަކށްްްެއެހނިެހންްްައދިްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްަގާވއިުދަތަކށްް

ް

ްްަފއިސާްްްެބެލވޭްްްލޭިބެނަކަމށްްްްުކރިަމުގަގއިްްެހުދާމއިްްްޕޮރވިަޜންްްްުކުރާމއިްްްކެލސަިފއިްްެއެސްޓަތއްްްްަވނީްްެއަކަށެއޅަިފއިްްިމްނަގނުޑަތއްްްްޭބުންނުކެރވޭްްްމްިނުކުރަމށްްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީ

ްްެދެނަގުތަމށްްްްރިްސކްްްްުގޅޭްްްަވސަީލްތަތާކއިްްމަިފދަް.ްްަމތިްނެނވެްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްމްިނަގނާޑއިްްަވސަީލަތުކގެްްްާމލީްްް: 9.ްްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްްޭބުންނުކެރވަިފއާިވނީްްްދިާރާސުކުރަމްށަޓަކއި

ްްައްނާދާޒުކުރެމވެްްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްަދުއުރާވެނަކަމށްްްްުކރަިއށްްްްޮގަތކީްްެއަކށެީގްނވާްްްެއްނމެް ްްާމަޙުއުލންްްްވަިޔާފރީގެްްްެދެނަގުތަމާށއިްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްަދުއުރާވެނަކަމށްްްްުކރަިއށްް.

ްްމްިނުކެރވޭްްް،ެދެނަގނެްްްަކްނަކންްްްެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއިްްަރނަގަޅށްްްްޯޕރްޓޯފލިއޯް.ްްުމހްިއެމވެްްްޮއުތންްްްނިާޒެމއްްްްެދެނަގެނޭވނެްްްމަިކްނަކންްްްުދާރލާްްް،ަހްއުލުކުރަމށްްްްޮގްނެޖުހްނަތއްްްްާދނެްުކރިަމތިވެް

ްްަބަލަހްއާޓނެްްްިމްނަވރުްްްަދުއުރވާްްްަފއިސާްްްމްިނަގނާޑއިްްރްިސކްްްްަރުޙާނއިްްްުގޅަިފއިވާްްްަވސަީލްތަތކާްްްެއކި.ްްުކެރވަިފއެިވެއވެްްްަތާޢުރފުްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްަރްއާކެތރަިކުމގެްްް،ަބާހެލވިްްަދުށންްްްނިާޒެމްއގެް

ް.ަތާޢުރުފުކެރވަިފއެިވެއވެްްިމްނަގނުޑަތެކއްްްަހުރަދނާްްއުިތރުްްޚުިދަމްތަތަކށްްްަބަލްނެޖހޭްްެއކުްްަފުރާވެތރަިކާމއިްޭބްނުކންް.ްާގއިްމުކެރވަިފއެިވެއވެްްަތއްްުއޫސލުްްަތާފތުް

ް

 

ކކްްްް ގގްެެްްްްްރރިިސްސް މުމު ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ނނޑޑްުުްްްްްބެބެ ނނިިގަގަ ްްްއއޮޮ

ްްަބްއަޓްނޮކށްްްްސާިޔަސުތަތއްްްްަމއަިގނޑުްްްޭބްނުކގެްްްެބުލުމެގަދުށންްްްޯބުޑގެްްޑިެރްކަޓުރްނގެް.ްްަމްސޫއލްިއަޔެތެކވެްްްޯބުޑގެްްްޑިެރްކަޓުރްނގެްްްެގްނެގްނދުިއަމކީްްަބަލުމންްްްަމަސްއަކްތަތއްްްްަމއަިގނޑުް

ްްުކރަިއްށޭދތޯްްްަމަސްއަކތްްްްގެްްްަގަވރެންނސްްްްރްިސކްްްްެއަކށެީގްނާވޮގަތށްް.ްްހިެމނަިފއެިވެއވެްްްޮއނަިގނޑުްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކްްްްއިަމްސޫއލްިއަޔްތަތކާްްްއިްސެވރިްނގެްްްސިާޔަސުތަތުކަގއިްްއެް

.ްްަދުށްނެނވެްްްުއޫސުލގެްްްދާިފުއގެްްްޮރނުގގ3ްްްެްްެއުކަލާވެލވަިފއަިވނީްްޮމެޑލްްްްަގަވރެންނސްްްްގެްޭބްނކުް.ްްެއުކަލާވެލވަިފއެިވެއވެްްްޮކމިޓަީތއްްްްެފްނަވުރގެްްްެމޭންޖެމްނޓްްްްައދިްްޯބޑުްްްެބުލަމްށަޓަކއި

ރްިސްކްޯއަނރްސްްްްަފްންކަޝްނަތާކއިްްަނގާްްްރިްސކްްްްަވނީ(ްްޮއޑިޓްްްްއްިނާޓަނލްްްްައދިްްޮކްމްޕަލަޔްނސްްްް،ެބެލެހްއުޓންްްްރްިސކްް)ްްަފްންކަޝްނަތއްްްްޮކްންޓޯރްލގެްްްޭބްނުކގެްްްަދުށންްްްިމޮމެޑްލގެް

ް.ަވކުިކެރވަިފެއވެްާއއިް
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ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްަލާފޮކްށަފއިވާްްްޮގްތަތާކއިްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްައަޅންްްްަކނޑަްްްައގުްްްަހމަްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްުނުކރާްްްރިޯޕޓްްްްައުގަގއިްްަހމަްްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްެއަވނީްްަބާޔްނޮކްށަފއިްްތިރަީގއި

 ް.ަކްނަތްއަތެކވެް

ް

މމްަަް ގގްުުްްްްްހަހަ ހހްުުްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް މަމަ ނނޑުޑު ނންަަްްްްްކެކެ ގގްުުްްްްްއއިިންން އއިިވވްާާްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ޒާޒާ ދާދާ ންން އއްްްްްްްްއައަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

ްްައެގްއަކެމވެްްްުކރާްްްަކއިރިްްްައާގއިްްަހމަްްްައަގކީްްްއިްނނަްްްަފހުްްްެކނުޑަމށްްްްަބަލށްްްްަލާފޮކްށަފއަިވނީްްްަލއިބިލިޓަީތށްްްްާމލީްްްެއެސްޓަތާކއިްްްާމލީްްްުމްއަދުތގެްްްުކރުް ްްައދިްްްެނތިްްްުމްއަދެތއްްްްަވކިް.

ާމލީްެއެސްޓް)ިމާސަލަކްށްޯލުންައދިްެއްޑާވްންސަތްއ(ްެގްަހަމްްްް.ާވެނެއވެްްްަލާފޮކްށަފއިްްމޮިގަތށްްްްެއަކުއްނަޓްށެވސްްްްޭސވްިނގސްްްްޑޮިޕސާިޓއިްްޑިާމްނޑްްްްެނތްްްްހްިއާސަތެކއްްްްަބާޔްނުނުކރާް

ްސްޓްޭރްޓަތަކްށްަކަމްށްްެސްޓްައްށްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަފއިާސްޑިްސަކުއްންޓްުކުރަމްށްަފުހެއެވ.ްޯލުނަތްއްޫދުކެރެވނީްެއަވުގުތްާބާޒުރަގއިްުހްނަންއްިނަޓރެްައުގްައްނާދާޒްުކެރެވނީްއެް

ްުވާމެއުކްމަިފަދްެއެސްޓަތުކެގްެކރީްނގްެއަމުއްންޓްައކީްައްނާދާޒުކެރޭވްަހަމްައެގެއެވް.

ް

 

ކކްްްް ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ 34 

ފފްުުް ރަރަ ޢާޢާ ްްތަތަ 34.1 

ައދިްމޮިގުތެގްަމތްިންައަމުލުކަރނީްޭބްނުކެގްް.ްްަބަލަހްއަޓުމްނެނވެްްްރިްސުކަތއްްްްަދުށންްްްނިާޒެމްއގެްްްުކެރވޭްްްުމާތލިޔާްްް، ިމްނުކެރވިްް، ެދެނަގނެްްްރްިސްކަތއްްްްާދއިމޮީގެތްއަގއިްްަދނީްްްޭބްނުކންް

ްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވޮގުތެގްަމތިްންރިްސްކެގްިމްނަގނުޑަތާކއިްއިްނަޓރަންލްޮކްންޓޯރްލްަތުކެގްަމްއަޗްށްބާިނުކެރވެިގްނެނެވ.ްޭބްނަކށްްރިްސްކްެއެޕަޓއްިޓްްސޭޓްޓަމްންޓްަގއްިް

ްްރްިސކްްްލަީގލްްްައދިްް،ރްިސކްްްޮކްމްޕަލަޔްނސްްް،ރިްސކްްްްެރޕުިއޭޓަޝަނލްް.ްރްިސެކވެްްލުިކއިޑިޓީްްައދިްރްިސކްްްހިްނުގުމގެްްް،ރްިސކްްްާމެކޓްްް،ރިްސކްްްްަދަރނީގެްްްރިްސްކަތަކކީްްަމއަިގނޑުް

ް، ެތެރއިންްްްޮލުޅްނަތުކގެްްްައުތެވާދނޭްްްޭބުރންްްްަހަރާކްތަތުކންްްްޭބްނުކގެްްްމެީގއުިތުރންް.ްްެބެލެހެޓުމްނެނވެްްްަދނީްްްެގްއުލްނަތްއެވސްްްްުކރަިމތެިވާދނެްްްޭބްނަކށްްްްރްިސްކަތުކންްްްެއެހނިެހންްްްަފދަް

ްްަބލާްްްަކްނަކންްްްޮކްށާފނޭްްްޭބްނަކށްްްްައަސރުްްްޭނެދވޭްްްޭއގެްްްަސަބުބންްްްަބަދުލުލަތުކގެްްްައްނނަްްްާމަހުއަލއްްްްފިވާިޔރާްްްައދިްްް،ަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްާޤޫންނަތަކށްްްްަރާހއިްަމޝްްްްސިާޔސީްްާރްއޭޖގެް

ްްުކެރެވެއވެްްްޮމނަިޓްރ ްްައށްްުކރިްްެއްއޮގަތށްްްްަލަފާއއިްްާމހިުރްނގެްްްޭބުރގެްްްމްިނަގނުޑަތއްްްްގ3ްްްެްްޭބެސލްްްްަމތިންްްްަލާފގެްްްާމހިުރްނގެްްްޭބުރގެްްްަވނީްްޭބްނުކންްްް،ެތޭރަގއިްްްައަހުރގެްްްނިުމނުް.

ްް.ެގްނޮގްސަފެއވެް

 

ުކރިަމތެިވަފެއެވ.ްައދްިްޭބްނަކްށްަވނީްަމުދމްިނަވެރްއެގްާމެކްޓްރިްސްކް ޭބްނުކްންަދނީްރިްސްކްާމަހުއްލްެބުލަމްށަޓަކއިްރިްސްކްެދެނަގެންޮކްންޓޯރުލްުކެރޭވްނިާޒެމްއްބިާނޮކްށަފެއެވ.

ްަކނަޑައާޅަފއާިވްުއޫސުލްންރޯިޕްޓުކަރުމްނެނެވް.ޭބްނުކްންަދނީްަސއަިބރްރްިސްކ،ްލަީގްލްރްިސްކްައދިްޮކްމްޕަލަޔްންސްައދިްްފޯރްޑްަބަލަހްއަޓއިްރިްސްކްޮކމިޓަީއާށއިްޭބްނުކެގްޯބަޑްށްް

 

 

ކކްުުް އއިިްްްްްްރރިިސްސް މާމާ ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ހހްޭޭްްްްްބެބެ އއިިްްްްްްބެބެ ލލިިސސީީއާއާ އއިިދދްުުްްްްްޕޕޮޮ ވާވާ ްްގަގަ 34.2 

ޭބްނަކށްްްްަމްޤަޞަދކީްްްަގނޑުްއިމަްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރިްސކުް ދިާރާސުކެރވިްްޮގްނެޖުހްނަތއްްްްުކރިަމތެިވާދނެްްްުކރިަމުގަގއިް ްްެފްނަވރުްްްާމލީްްްޭބްނުކގެްްް،ައަރއަިގނެްްްެއަކްނަކުމންްްް، ަލާފޮކްށް

ައަޅްނެޖހޭް ުހުރެމވެްްްމަިއދުްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްަސާލަމތީްްްެދެމެހްއުޓްއަމްށަޓަކއިް ްްެއަކަށެއޅަިފއިް ުކރިަމތާިވްްްްުކެރވަިފއަިވނީްްްާޤއިމްްްްސާިޔަސުތަތއްްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކުްްްޭބްނުކގެް. ޭބްނަކްށް

ްްާޤޫނާނއިްްް،ޚުިދަމްތަތާކއިްްެދވޭްްްޭބްނުކންްްް،ާމަޙުއާލއިްްާބާޒުރގެް.ްްަމްއަޗެށވެްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްަކނަޑެއޅިްްަތެކއްްްްިމްނަގނޑުްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސުކަތަކށްްްްުކެރވިްްަތުޙލީލްްްް،ެދެނަގނެްްްރިްސުކަތއްް

ްް.ުކެރެވެއވެްްުމާރަޖއާްްަޤާވއިުދންްްސާިޔަސުތަތއްްްެއްނެމހާްްެބެލެހްއުޓުމގެްްރިްސކުްްްޭބްނުކގެްްރާިއަޔްތުކެރވިްްަބަދުލަތަކށްްްެއެހނިެހންްްައދިްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްަގާވއިުދަތަކށްް

ް

ްްަފއިސާްްްެބެލވޭްްްލޭިބެނަކަމށްްްްުކރިަމުގަގއިްްެހުދާމއިްްްޕޮރވިަޜންްްްުކުރާމއިްްްކެލސަިފއިްްެއެސްޓަތއްްްްަވނީްްެއަކަށެއޅަިފއިްްިމްނަގނުޑަތއްްްްޭބުންނުކެރވޭްްްމްިނުކުރަމށްްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީ

ްްެދެނަގުތަމށްްްްރިްސކްްްްުގޅޭްްްަވސަީލްތަތާކއިްްމަިފދަް.ްްަމތިްނެނވެްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްމްިނަގނާޑއިްްަވސަީލަތުކގެްްްާމލީްްް: 9.ްްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްްޭބުންނުކެރވަިފއާިވނީްްްދިާރާސުކުރަމްށަޓަކއި

ްްައްނާދާޒުކުރެމވެްްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްަދުއުރާވެނަކަމށްްްްުކރަިއށްްްްޮގަތކީްްެއަކށެީގްނވާްްްެއްނމެް ްްާމަޙުއުލންްްްވަިޔާފރީގެްްްެދެނަގުތަމާށއިްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްަދުއުރާވެނަކަމށްްްްުކރަިއށްް.

ްްމްިނުކެރވޭްްް،ެދެނަގނެްްްަކްނަކންްްްެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއިްްަރނަގަޅށްްްްޯޕރްޓޯފލިއޯް.ްްުމހްިއެމވެްްްޮއުތންްްްނިާޒެމއްްްްެދެނަގެނޭވނެްްްމަިކްނަކންްްްުދާރލާްްް،ަހްއުލުކުރަމށްްްްޮގްނެޖުހްނަތއްްްްާދނެްުކރިަމތިވެް

ްްަބަލަހްއާޓނެްްްިމްނަވރުްްްަދުއުރވާްްްަފއިސާްްްމްިނަގނާޑއިްްރްިސކްްްްަރުޙާނއިްްްުގޅަިފއިވާްްްަވސަީލްތަތކާްްްެއކި.ްްުކެރވަިފއެިވެއވެްްްަތާޢުރފުްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްަރްއާކެތރަިކުމގެްްް،ަބާހެލވިްްަދުށންްްްނިާޒެމްއގެް

ް.ަތާޢުރުފުކެރވަިފއެިވެއވެްްިމްނަގނުޑަތެކއްްްަހުރަދނާްްއުިތރުްްޚުިދަމްތަތަކށްްްަބަލްނެޖހޭްްެއކުްްަފުރާވެތރަިކާމއިްޭބްނުކންް.ްާގއިްމުކެރވަިފއެިވެއވެްްަތއްްުއޫސލުްްަތާފތުް

ް

 

ކކްްްް ގގްެެްްްްްރރިިސްސް މުމު ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ނނޑޑްުުްްްްްބެބެ ނނިިގަގަ ްްްއއޮޮ

ްްަބްއަޓްނޮކށްްްްސާިޔަސުތަތއްްްްަމއަިގނޑުްްްޭބްނުކގެްްްެބުލުމެގަދުށންްްްޯބުޑގެްްޑިެރްކަޓުރްނގެް.ްްަމްސޫއލްިއަޔެތެކވެްްްޯބުޑގެްްްޑިެރްކަޓުރްނގެްްްެގްނެގްނދުިއަމކީްްަބަލުމންްްްަމަސްއަކްތަތއްްްްަމއަިގނޑުް

ްްުކރަިއްށޭދތޯްްްަމަސްއަކތްްްްގެްްްަގަވރެންނސްްްްރްިސކްްްްެއަކށެީގްނާވޮގަތށްް.ްްހިެމނަިފއެިވެއވެްްްޮއނަިގނޑުްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކްްްްއިަމްސޫއލްިއަޔްތަތކާްްްއިްސެވރިްނގެްްްސިާޔަސުތަތުކަގއިްްއެް

.ްްަދުށްނެނވެްްްުއޫސުލގެްްްދާިފުއގެްްްޮރނުގގ3ްްްެްްެއުކަލާވެލވަިފއަިވނީްްޮމެޑލްްްްަގަވރެންނސްްްްގެްޭބްނކުް.ްްެއުކަލާވެލވަިފއެިވެއވެްްްޮކމިޓަީތއްްްްެފްނަވުރގެްްްެމޭންޖެމްނޓްްްްައދިްްޯބޑުްްްެބުލަމްށަޓަކއި

ރްިސްކްޯއަނރްސްްްްަފްންކަޝްނަތާކއިްްަނގާްްްރިްސކްްްްަވނީ(ްްޮއޑިޓްްްްއްިނާޓަނލްްްްައދިްްޮކްމްޕަލަޔްނސްްްް،ެބެލެހްއުޓންްްްރްިސކްް)ްްަފްންކަޝްނަތއްްްްޮކްންޓޯރްލގެްްްޭބްނުކގެްްްަދުށންްްްިމޮމެޑްލގެް

ް.ަވކުިކެރވަިފެއވެްާއއިް
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ޑޑްްްް ކކްްްްްްްްބޯބޯ މމިިޓޓީީްްްްްްރރިިސްސް ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ ރްރް ްް))ބބީީ..އާއާ 34.3.1 

ާތއިްުކރަިއްށްައުތެވާދެންރިްސާކއިްހްިނުގުމެގްާހަލަތްށްަބާލްްޭބްނުކެގްރްިސްކްްސެޓެރެޓޖީ،ްރްިސްކްޮޓަލަރްންސ،ްައދިްރްިސްކްެއެޕަޓއްިޓްަބާލްެއަވގުްޯބްޑްރްިސްކްޮކމިޓީްއިްންް

ްް ެގެނެއެވ. ަބަދުލަތްއް ްްެގްނަންނެޖޭހް މެީގ ަބަލެއެވ.ް ެއަކޭށަނަކްން ޮއނަިގނުޑެގް ހްިނުގުމެގް ރިްސްކް ޭބްންކެގް އުިތުރްނ،ް ަގއިްޑަލއިްނ،ްްމެީގް ުއޫސުލަތާކއި،ް ޭބްނުކެގް ެތޭރަގއިް

ްޭބްނުކެގްަނާމއި،ްާމލީްޫންންެއެހނިެހްންްއިްންސްޓަރްކަޝްނ،ްެމެތޮޑޮލޖީ،ްސްިސަޓްމ،ްްޕޮރެސްސ،ްްޕޮރސީަޖރްައދިްީމުހްންހިެމެނެއެވ.ްމޮިކމިޓީްއްިންޭބްނުކެގްރިްސްކްަކްލަޗރްަބލާް

 ަބާލްެގްނަންންެޖޭހްަބަދުލަތްއްެގެނެއެވ.ްްްރިްސްކަތާކއިްބިްޒަންސްޮކްނޓުިނއިޓީްްޕޭލްނަތއްް

ް

 

..ސސީީ((ްް މމިިޓޓީީްް))ބބީީ..އޭއޭ ްްކކޮޮ ޑޑިިޓްޓް ްްއއޮޮ ޑްޑް ްްބޯބޯ

ްެބެލެހްއުޓާމއިްާމލީްޮކްންޓޯރްލްަތުކެގްއިްނެޓްގރިޓްީްޯބްޑްޮއޑްިޓްޮކމިޓީްއިްންޭބްނުކެގްާމލީްަބާޔްނަތާކއިްަމލީްަމުއޫލާމުތްރިޯޕްޓްުކާރްޮގާތއިްައދިްޭބްނުކެގްެތޭރަގއިްޭބުންނުކާރްހާިސބުް

ްަޤާވއިުދަތާކއިްެއްއގޮް ްާޤޫނާނއި ަތްށްައަމުލުކޭރޯތްަބާލ،ްޭބްނުކެގްޭބުރްންެގްނަންޮއޑަިޓުރްނާނއިްުމާއަމާލްތޮކްށްެއަފާރުތެގްިމނަިވްނަކާމއި،ްަބަލެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްނ،ްމޮިކމިޓީްއިްންޭބްނުކްނ

ްޮއްބެޖްކޓިވިޓީ،ްައދިްަމަސްއަކްތުކާރްޮގްތްަކއިރްިންަބަލެއެވ.ްޗްީފްއްިނަޓރަންލްޮއޑަިޓރްސާީދްރޯިޕްޓުކާރނީްމޮިކމިޓަީއެށެވ.ްް

ްް

34.3.2  

ްްްްބބްޯޯް ޑޑިިޓޓްްްްޑްޑް ރެރެ މމިިޓޓީީްްްްްްކްކް ްް))ބބީީ..ސސީީ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ 34.3.3  

ްްެތޭރަގއިްްްޒްިނާމަތުކގެްްްމޮިކމިޓީގެްްްައދި.ްްަޙާވުލޮކްށަފެއވެްްްޮކމިޓާީއއިްްްކެރޑިޓްްްްޯބުޑގެްްްެތެރއިންްްްމްިނަގނެޑްއގެްްްަވކިްްޒިްނމާްްްެބުލުމގެްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްަފާރުތްނަވނީްްަޑއިެރްކަޓުރްނގެްްްޯބޑުް

ްް.ހިެމެނެއވެްްދިުނންްްްުހްއަދަތއްްްަބލާްްްޕޮރޯޕަސްލަތއްްްްްކެރޑިޓްްްަމތިންްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްާއއި"ްޮޕލިސީްްްޮއޯތރިޓީްޮއފްްްެޑލޭިގަޝންް"ްްޭބްނުކގެް

ް

 

މމިިޓޓްީީް))ސސީީ..ޖޖީީ..ސސީީ((ްް ްްކކޮޮ ސްސް ންން ނަނަ ވަވަ ްްގަގަ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ ްްކޯކޯ

ޭބްނކަް ޯބަޑްށް އިްން ޮކމިޓީް ަގަވަންންސް ަގަވެންނސްްޯކަޕޭރްޓް ޯކަޕޭރްޓް ްްކީް ައަމުލުކުރުމަގއި ުއޫސުލަތަކްށް ްަނޫމާނައަކްށުވަމށްްެގް ުއސޫް، ުގޅެިގންްަސުރާކުރެގް ައދްިްްްުލަތާކއިް ަލާފދީް

ެގްާއޓަިކްލްސްޮއްފްެއޯސސޭިއަޝްންައދިްޯބުޑެގްހްިނުގާމއި،ްެނެރޭވްަނތީާޖްްމޮިކމިޓީއިްންޭބްނކުްެއެވ.ްްްޮކމިޓީެއހެީތރަިކްންޯފުރޮކްށދޭްސިްނަދާފުތްައދިްުހަނުރެވރިްޯބެޑްއްެއުކާލުވަމްށްް

ްައދިްަގަވެންންސްެގްުއޫސުލަތްއްަބަލެއެވ.ްް

ް

34.3.4  

ޓޓިިވވްްްް ކެކެ ޒެޒެ ގްގް ((ްްްްްްއެއެ ކޯކޯ ސްސް ކްކް މމިިޓޓީީްް))އެއެ ްްކކޮޮ

ާމުތްޮކްނެމްަހްފާތައުކްަބާލްައދިްާމލީްހާިސުބަތާކއްިްޭބްނުކްހިްނުގުމެގްަމއަިގނުޑްޒްިނާމްަނަގނީްެއްގެޒެކޓްިވްޮކމިޓީްއިްނެނެވ.ްމޮިކމިޓީްއިްންވިަޔާފރެީގްެއކިްާދއިާރަތުކްންލޭިބްަމުއލޫް

ްއުިތުރްންޭބްނުކެގްްސްޓެރެޓޖީްހްިނުގާމއިްެނެރޭވްަނތީާޖްުހރީްޭބްނުކެގްްސްޓެރޓީޖްިކްްޕޭލްންާއއްިްމީގެްަމއަިގނުޑްރްިސްކަތާކއިްުގޭޅްަމުއޫލާމުތްޮކްނެމްަމަހުކްަބަލުމްންެގްނާދެނެއެވ.ްް

 ެއްއޮގަތްށޯތްަބަލެއެވ.ް

 

ް

ް

34.3.5  
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މމްަަް އއިިްްްްްްހަހަ ގަގަ ގުގު ޓޓްްްްްްްްއައަ ރރްާާްްްްްރރިިޕޯޕޯ ކުކު ލލީީްްްްްްނުނު އއިިްްްްްްމާމާ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ މމްަަްްްްްލަލަ ގގްުުްްްްްހަހަ ްްއައަ 33.3 

ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްަލާފޮކްށަފއިވާްްްޮގްތަތާކއިްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްައަޅންްްްަކނޑަްްްައގުްްްަހމަްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްުނުކރާްްްރިޯޕޓްްްްައުގަގއިްްަހމަްްްަބާޔްނަތުކަގއިްްާމލީްްެއަވނީްްަބާޔްނޮކްށަފއިްްތިރަީގއި

 ް.ަކްނަތްއަތެކވެް

ް

މމްަަް ގގްުުްްްްްހަހަ ހހްުުްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް މަމަ ނނޑުޑު ނންަަްްްްްކެކެ ގގްުުްްްްްއއިިންން އއިިވވްާާްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ޒާޒާ ދާދާ ންން އއްްްްްްްްއައަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

ްްައެގްއަކެމވެްްްުކރާްްްަކއިރިްްްައާގއިްްަހމަްްްައަގކީްްްއިްނނަްްްަފހުްްްެކނުޑަމށްްްްަބަލށްްްްަލާފޮކްށަފއަިވނީްްްަލއިބިލިޓަީތށްްްްާމލީްްްެއެސްޓަތާކއިްްްާމލީްްްުމްއަދުތގެްްްުކރުް ްްައދިްްްެނތިްްްުމްއަދެތއްްްްަވކިް.

ާމލީްެއެސްޓް)ިމާސަލަކްށްޯލުންައދިްެއްޑާވްންސަތްއ(ްެގްަހަމްްްް.ާވެނެއވެްްްަލާފޮކްށަފއިްްމޮިގަތށްްްްެއަކުއްނަޓްށެވސްްްްޭސވްިނގސްްްްޑޮިޕސާިޓއިްްޑިާމްނޑްްްްެނތްްްްހްިއާސަތެކއްްްްަބާޔްނުނުކރާް

ްސްޓްޭރްޓަތަކްށްަކަމްށްްެސްޓްައްށްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަފއިާސްޑިްސަކުއްންޓްުކުރަމްށްަފުހެއެވ.ްޯލުނަތްއްޫދުކެރެވނީްެއަވުގުތްާބާޒުރަގއިްުހްނަންއްިނަޓރެްައުގްައްނާދާޒްުކެރެވނީްއެް

ްުވާމެއުކްމަިފަދްެއެސްޓަތުކެގްެކރީްނގްެއަމުއްންޓްައކީްައްނާދާޒުކެރޭވްަހަމްައެގެއެވް.

ް

 

ކކްްްް ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ 34 

ފފްުުް ރަރަ ޢާޢާ ްްތަތަ 34.1 

ައދިްމޮިގުތެގްަމތްިންައަމުލުކަރނީްޭބްނުކެގްް.ްްަބަލަހްއަޓުމްނެނވެްްްރިްސުކަތއްްްްަދުށންްްްނިާޒެމްއގެްްްުކެރވޭްްްުމާތލިޔާްްް، ިމްނުކެރވިްް، ެދެނަގނެްްްރްިސްކަތއްްްްާދއިމޮީގެތްއަގއިްްަދނީްްްޭބްނުކންް

ްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވޮގުތެގްަމތިްންރިްސްކެގްިމްނަގނުޑަތާކއިްއިްނަޓރަންލްޮކްންޓޯރްލްަތުކެގްަމްއަޗްށްބާިނުކެރވެިގްނެނެވ.ްޭބްނަކށްްރިްސްކްެއެޕަޓއްިޓްްސޭޓްޓަމްންޓްަގއްިް

ްްރްިސކްްްލަީގލްްްައދިްް،ރްިސކްްްޮކްމްޕަލަޔްނސްްް،ރިްސކްްްްެރޕުިއޭޓަޝަނލްް.ްރްިސެކވެްްލުިކއިޑިޓީްްައދިްރްިސކްްްހިްނުގުމގެްްް،ރްިސކްްްާމެކޓްްް،ރިްސކްްްްަދަރނީގެްްްރިްސްކަތަކކީްްަމއަިގނޑުް

ް، ެތެރއިންްްްޮލުޅްނަތުކގެްްްައުތެވާދނޭްްްޭބުރންްްްަހަރާކްތަތުކންްްްޭބްނުކގެްްްމެީގއުިތުރންް.ްްެބެލެހެޓުމްނެނވެްްްަދނީްްްެގްއުލްނަތްއެވސްްްްުކރަިމތެިވާދނެްްްޭބްނަކށްްްްރްިސްކަތުކންްްްެއެހނިެހންްްްަފދަް

ްްަބލާްްްަކްނަކންްްްޮކްށާފނޭްްްޭބްނަކށްްްްައަސރުްްްޭނެދވޭްްްޭއގެްްްަސަބުބންްްްަބަދުލުލަތުކގެްްްައްނނަްްްާމަހުއަލއްްްްފިވާިޔރާްްްައދިްްް،ަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްާޤޫންނަތަކށްްްްަރާހއިްަމޝްްްްސިާޔސީްްާރްއޭޖގެް

ްްުކެރެވެއވެްްްޮމނަިޓްރ ްްައށްްުކރިްްެއްއޮގަތށްްްްަލަފާއއިްްާމހިުރްނގެްްްޭބުރގެްްްމްިނަގނުޑަތއްްްްގ3ްްްެްްޭބެސލްްްްަމތިންްްްަލާފގެްްްާމހިުރްނގެްްްޭބުރގެްްްަވނީްްޭބްނުކންްްް،ެތޭރަގއިްްްައަހުރގެްްްނިުމނުް.

ްް.ެގްނޮގްސަފެއވެް

 

ުކރިަމތެިވަފެއެވ.ްައދްިްޭބްނަކްށްަވނީްަމުދމްިނަވެރްއެގްާމެކްޓްރިްސްކް ޭބްނުކްންަދނީްރިްސްކްާމަހުއްލްެބުލަމްށަޓަކއިްރިްސްކްެދެނަގެންޮކްންޓޯރުލްުކެރޭވްނިާޒެމްއްބިާނޮކްށަފެއެވ.

ްަކނަޑައާޅަފއާިވްުއޫސުލްންރޯިޕްޓުކަރުމްނެނެވް.ޭބްނުކްންަދނީްަސއަިބރްރްިސްކ،ްލަީގްލްރްިސްކްައދިްޮކްމްޕަލަޔްންސްައދިްްފޯރްޑްަބަލަހްއަޓއިްރިްސްކްޮކމިޓަީއާށއިްޭބްނުކެގްޯބަޑްށްް

 

 

ކކްުުް އއިިްްްްްްރރިިސްސް މާމާ ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ހހްޭޭްްްްްބެބެ އއިިްްްްްްބެބެ ލލިިސސީީއާއާ އއިިދދްުުްްްްްޕޕޮޮ ވާވާ ްްގަގަ 34.2 

ޭބްނަކށްްްްަމްޤަޞަދކީްްްަގނޑުްއިމަްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރިްސކުް ދިާރާސުކެރވިްްޮގްނެޖުހްނަތއްްްްުކރިަމތެިވާދނެްްްުކރިަމުގަގއިް ްްެފްނަވރުްްްާމލީްްްޭބްނުކގެްްް،ައަރއަިގނެްްްެއަކްނަކުމންްްް، ަލާފޮކްށް

ައަޅްނެޖހޭް ުހުރެމވެްްްމަިއދުްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްަސާލަމތީްްްެދެމެހްއުޓްއަމްށަޓަކއިް ްްެއަކަށެއޅަިފއިް ުކރިަމތާިވްްްްުކެރވަިފއަިވނީްްްާޤއިމްްްްސާިޔަސުތަތއްްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކުްްްޭބްނުކގެް. ޭބްނަކްށް

ްްާޤޫނާނއިްްް،ޚުިދަމްތަތާކއިްްެދވޭްްްޭބްނުކންްްް،ާމަޙުއާލއިްްާބާޒުރގެް.ްްަމްއަޗެށވެްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްަކނަޑެއޅިްްަތެކއްްްްިމްނަގނޑުްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސުކަތަކށްްްްުކެރވިްްަތުޙލީލްްްް،ެދެނަގނެްްްރިްސުކަތއްް

ްް.ުކެރެވެއވެްްުމާރަޖއާްްަޤާވއިުދންްްސާިޔަސުތަތއްްްެއްނެމހާްްެބެލެހްއުޓުމގެްްރިްސކުްްްޭބްނުކގެްްރާިއަޔްތުކެރވިްްަބަދުލަތަކށްްްެއެހނިެހންްްައދިްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްަގާވއިުދަތަކށްް

ް

ްްަފއިސާްްްެބެލވޭްްްލޭިބެނަކަމށްްްްުކރިަމުގަގއިްްެހުދާމއިްްްޕޮރވިަޜންްްްުކުރާމއިްްްކެލސަިފއިްްެއެސްޓަތއްްްްަވނީްްެއަކަށެއޅަިފއިްްިމްނަގނުޑަތއްްްްޭބުންނުކެރވޭްްްމްިނުކުރަމށްްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީ

ްްެދެނަގުތަމށްްްްރިްސކްްްްުގޅޭްްްަވސަީލްތަތާކއިްްމަިފދަް.ްްަމތިްނެނވެްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްމްިނަގނާޑއިްްަވސަީލަތުކގެްްްާމލީްްް: 9.ްްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްްޭބުންނުކެރވަިފއާިވނީްްްދިާރާސުކުރަމްށަޓަކއި

ްްައްނާދާޒުކުރެމވެްްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްަދުއުރާވެނަކަމށްްްްުކރަިއށްްްްޮގަތކީްްެއަކށެީގްނވާްްްެއްނމެް ްްާމަޙުއުލންްްްވަިޔާފރީގެްްްެދެނަގުތަމާށއިްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްަދުއުރާވެނަކަމށްްްްުކރަިއށްް.

ްްމްިނުކެރވޭްްް،ެދެނަގނެްްްަކްނަކންްްްެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއިްްަރނަގަޅށްްްްޯޕރްޓޯފލިއޯް.ްްުމހްިއެމވެްްްޮއުތންްްްނިާޒެމއްްްްެދެނަގެނޭވނެްްްމަިކްނަކންްްްުދާރލާްްް،ަހްއުލުކުރަމށްްްްޮގްނެޖުހްނަތއްްްްާދނެްުކރިަމތިވެް

ްްަބަލަހްއާޓނެްްްިމްނަވރުްްްަދުއުރވާްްްަފއިސާްްްމްިނަގނާޑއިްްރްިސކްްްްަރުޙާނއިްްްުގޅަިފއިވާްްްަވސަީލްތަތކާްްްެއކި.ްްުކެރވަިފއެިވެއވެްްްަތާޢުރފުްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްަރްއާކެތރަިކުމގެްްް،ަބާހެލވިްްަދުށންްްްނިާޒެމްއގެް

ް.ަތާޢުރުފުކެރވަިފއެިވެއވެްްިމްނަގނުޑަތެކއްްްަހުރަދނާްްއުިތރުްްޚުިދަމްތަތަކށްްްަބަލްނެޖހޭްްެއކުްްަފުރާވެތރަިކާމއިްޭބްނުކންް.ްާގއިްމުކެރވަިފއެިވެއވެްްަތއްްުއޫސލުްްަތާފތުް

ް

 

ކކްްްް ގގްެެްްްްްރރިިސްސް މުމު ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ނނޑޑްުުްްްްްބެބެ ނނިިގަގަ ްްްއއޮޮ

ްްަބްއަޓްނޮކށްްްްސާިޔަސުތަތއްްްްަމއަިގނޑުްްްޭބްނުކގެްްްެބުލުމެގަދުށންްްްޯބުޑގެްްޑިެރްކަޓުރްނގެް.ްްަމްސޫއލްިއަޔެތެކވެްްްޯބުޑގެްްްޑިެރްކަޓުރްނގެްްްެގްނެގްނދުިއަމކީްްަބަލުމންްްްަމަސްއަކްތަތއްްްްަމއަިގނޑުް

ްްުކރަިއްށޭދތޯްްްަމަސްއަކތްްްްގެްްްަގަވރެންނސްްްްރްިސކްްްްެއަކށެީގްނާވޮގަތށްް.ްްހިެމނަިފއެިވެއވެްްްޮއނަިގނޑުްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކްްްްއިަމްސޫއލްިއަޔްތަތކާްްްއިްސެވރިްނގެްްްސިާޔަސުތަތުކަގއިްްއެް

.ްްަދުށްނެނވެްްްުއޫސުލގެްްްދާިފުއގެްްްޮރނުގގ3ްްްެްްެއުކަލާވެލވަިފއަިވނީްްޮމެޑލްްްްަގަވރެންނސްްްްގެްޭބްނކުް.ްްެއުކަލާވެލވަިފއެިވެއވެްްްޮކމިޓަީތއްްްްެފްނަވުރގެްްްެމޭންޖެމްނޓްްްްައދިްްޯބޑުްްްެބުލަމްށަޓަކއި

ރްިސްކްޯއަނރްސްްްްަފްންކަޝްނަތާކއިްްަނގާްްްރިްސކްްްްަވނީ(ްްޮއޑިޓްްްްއްިނާޓަނލްްްްައދިްްޮކްމްޕަލަޔްނސްްްް،ެބެލެހްއުޓންްްްރްިސކްް)ްްަފްންކަޝްނަތއްްްްޮކްންޓޯރްލގެްްްޭބްނުކގެްްްަދުށންްްްިމޮމެޑްލގެް

ް.ަވކުިކެރވަިފެއވެްާއއިް
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ޑޑްްްް ކކްްްްްްްްބޯބޯ މމިިޓޓީީްްްްްްރރިިސްސް ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ ރްރް ްް))ބބީީ..އާއާ 34.3.1 

ާތއިްުކރަިއްށްައުތެވާދެންރިްސާކއިްހްިނުގުމެގްާހަލަތްށްަބާލްްޭބްނުކެގްރްިސްކްްސެޓެރެޓޖީ،ްރްިސްކްޮޓަލަރްންސ،ްައދިްރްިސްކްެއެޕަޓއްިޓްަބާލްެއަވގުްޯބްޑްރްިސްކްޮކމިޓީްއިްންް

ްް ެގެނެއެވ. ަބަދުލަތްއް ްްެގްނަންނެޖޭހް މެީގ ަބަލެއެވ.ް ެއަކޭށަނަކްން ޮއނަިގނުޑެގް ހްިނުގުމެގް ރިްސްކް ޭބްންކެގް އުިތުރްނ،ް ަގއިްޑަލއިްނ،ްްމެީގް ުއޫސުލަތާކއި،ް ޭބްނުކެގް ެތޭރަގއިް

ްޭބްނުކެގްަނާމއި،ްާމލީްޫންންެއެހނިެހްންްއިްންސްޓަރްކަޝްނ،ްެމެތޮޑޮލޖީ،ްސްިސަޓްމ،ްްޕޮރެސްސ،ްްޕޮރސީަޖރްައދިްީމުހްންހިެމެނެއެވ.ްމޮިކމިޓީްއްިންޭބްނުކެގްރިްސްކްަކްލަޗރްަބލާް

 ަބާލްެގްނަންންެޖޭހްަބަދުލަތްއްެގެނެއެވ.ްްްރިްސްކަތާކއިްބިްޒަންސްޮކްނޓުިނއިޓީްްޕޭލްނަތއްް

ް

 

..ސސީީ((ްް މމިިޓޓީީްް))ބބީީ..އޭއޭ ްްކކޮޮ ޑޑިިޓްޓް ްްއއޮޮ ޑްޑް ްްބޯބޯ

ްެބެލެހްއުޓާމއިްާމލީްޮކްންޓޯރްލްަތުކެގްއިްނެޓްގރިޓްީްޯބްޑްޮއޑްިޓްޮކމިޓީްއިްންޭބްނުކެގްާމލީްަބާޔްނަތާކއިްަމލީްަމުއޫލާމުތްރިޯޕްޓްުކާރްޮގާތއިްައދިްޭބްނުކެގްެތޭރަގއިްޭބުންނުކާރްހާިސބުް

ްަޤާވއިުދަތާކއިްެއްއގޮް ްާޤޫނާނއި ަތްށްައަމުލުކޭރޯތްަބާލ،ްޭބްނުކެގްޭބުރްންެގްނަންޮއޑަިޓުރްނާނއިްުމާއަމާލްތޮކްށްެއަފާރުތެގްިމނަިވްނަކާމއި،ްަބަލެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްނ،ްމޮިކމިޓީްއިްންޭބްނުކްނ

ްޮއްބެޖްކޓިވިޓީ،ްައދިްަމަސްއަކްތުކާރްޮގްތްަކއިރްިންަބަލެއެވ.ްޗްީފްއްިނަޓރަންލްޮއޑަިޓރްސާީދްރޯިޕްޓުކާރނީްމޮިކމިޓަީއެށެވ.ްް

ްް

34.3.2  

ްްްްބބްޯޯް ޑޑިިޓޓްްްްޑްޑް ރެރެ މމިިޓޓީީްްްްްްކްކް ްް))ބބީީ..ސސީީ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ 34.3.3  

ްްެތޭރަގއިްްްޒްިނާމަތުކގެްްްމޮިކމިޓީގެްްްައދި.ްްަޙާވުލޮކްށަފެއވެްްްޮކމިޓާީއއިްްްކެރޑިޓްްްްޯބުޑގެްްްެތެރއިންްްްމްިނަގނެޑްއގެްްްަވކިްްޒިްނމާްްްެބުލުމގެްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްަފާރުތްނަވނީްްަޑއިެރްކަޓުރްނގެްްްޯބޑުް

ްް.ހިެމެނެއވެްްދިުނންްްްުހްއަދަތއްްްަބލާްްްޕޮރޯޕަސްލަތއްްްްްކެރޑިޓްްްަމތިންްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްާއއި"ްޮޕލިސީްްްޮއޯތރިޓީްޮއފްްްެޑލޭިގަޝންް"ްްޭބްނުކގެް

ް

 

މމިިޓޓްީީް))ސސީީ..ޖޖީީ..ސސީީ((ްް ްްކކޮޮ ސްސް ންން ނަނަ ވަވަ ްްގަގަ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ ްްކޯކޯ

ޭބްނކަް ޯބަޑްށް އިްން ޮކމިޓީް ަގަވަންންސް ަގަވެންނސްްޯކަޕޭރްޓް ޯކަޕޭރްޓް ްްކީް ައަމުލުކުރުމަގއި ުއޫސުލަތަކްށް ްަނޫމާނައަކްށުވަމށްްެގް ުއސޫް، ުގޅެިގންްަސުރާކުރެގް ައދްިްްްުލަތާކއިް ަލާފދީް

ެގްާއޓަިކްލްސްޮއްފްެއޯސސޭިއަޝްންައދިްޯބުޑެގްހްިނުގާމއި،ްެނެރޭވްަނތީާޖްްމޮިކމިޓީއިްންޭބްނކުްެއެވ.ްްްޮކމިޓީެއހެީތރަިކްންޯފުރޮކްށދޭްސިްނަދާފުތްައދިްުހަނުރެވރިްޯބެޑްއްެއުކާލުވަމްށްް

ްައދިްަގަވެންންސްެގްުއޫސުލަތްއްަބަލެއެވ.ްް

ް

34.3.4  

ޓޓިިވވްްްް ކެކެ ޒެޒެ ގްގް ((ްްްްްްއެއެ ކޯކޯ ސްސް ކްކް މމިިޓޓީީްް))އެއެ ްްކކޮޮ

ާމުތްޮކްނެމްަހްފާތައުކްަބާލްައދިްާމލީްހާިސުބަތާކއްިްޭބްނުކްހިްނުގުމެގްަމއަިގނުޑްޒްިނާމްަނަގނީްެއްގެޒެކޓްިވްޮކމިޓީްއިްނެނެވ.ްމޮިކމިޓީްއިްންވިަޔާފރެީގްެއކިްާދއިާރަތުކްންލޭިބްަމުއލޫް

ްއުިތުރްންޭބްނުކެގްްސްޓެރެޓޖީްހްިނުގާމއިްެނެރޭވްަނތީާޖްުހރީްޭބްނުކެގްްސްޓެރޓީޖްިކްްޕޭލްންާއއްިްމީގެްަމއަިގނުޑްރްިސްކަތާކއިްުގޭޅްަމުއޫލާމުތްޮކްނެމްަމަހުކްަބަލުމްންެގްނާދެނެއެވ.ްް

 ެއްއޮގަތްށޯތްަބަލެއެވ.ް

 

ް

ް

34.3.5  

34.3.1

34.3.2

34.3.3

34.3.4

34.3.5

 ބޯޑް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް

ކޮމިޓީ

އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ

އެސެޓް އެންޑް ލައިބިލިޓީ 

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެލްކޯ(

މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ކޮމިޓީ 

)އެމް.އާރް.ސީ.(

މެނޭޖްމަންޓް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީ 

)އެމް.ސީ،.ސީ.( 

 ޝަރީޢާ އެޑްވައިސަރީ

ކޮމިޓީ

ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

ބޯޑް އޮޑިޓް ކޮމިޓީބޯޑް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީބޯޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ

 ބޯޑް އެޕޮއިންޓްމަންޓް،

 ނޮމިނޭޝަން އަދި

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ



142

 
 
 

Page 44 of 77 
 

ޓޓްްްް ންން މަމަ ޖްޖް ނެނެ ކކްްްްްްްްމޭމޭ މމިިޓޓީީްްްްްްރރިިސްސް ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ ރްރް ..އާއާ މްމް ްް))އެއެ 34.3.6  

ްްެމޭންޖަމްންޓްރްިސްކްޮކމިޓީްެއުކަލާވެލވަިފއަިވނީްޭބްނުކެގްރްިސްކްހްިނުގުމެގްޮއނަިގނުޑްަރަގަޅްށްހިނަގުމްންައްނަނަކްންަޔޤްީނުކރުް ްްރްިސްކގެްްްއިންްަމްށަޓަކެއެވ.ްމޮިކމިޓީްއިްނ

ްްރިްސްކަތުކންްްްައދިްްަރްއާކެތރުިވަމށްްްްރްިސްކަތުކންްްްެއަފދަްްް، ައާޅކިޔާްްްރްިސްކަތާކއިްްުހރިހާްްްުކރިަމތިވާްްްެތޭރަގއިްްަހަރާކްތަތުކގެްްްހްިނގާްްްޭބްނުކންްްްިމްނަގނާޑއިްްްހިނަގުމންްްްޭބްނކުްްްާމަހުއާލއި

ރިްސްކްހްިނުގުމެގްްސްޓެރެޓޖަީތާކއި،ްުއޫސުލަތާކއި،ްސްިސަޓްމަތްއްައދިްްޕޭލްނަތްއްް.ްްަކނަޑައަޅެއވެްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްެއޭޅނެްްްާހަލްތަތުކަގއިްްެއޅިާދނެްްްފިަޔަވޅުްްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްްެގްއުލންްްްލިބޭް

ްކީްމޮިކމިޓެީގްަމްސޫއލްިއަޔެތެކެވ.ްްެއަކަށެއޅަިފއޭިވޯތްެބުލާމއިްައދިްެއަފަދއިްންައަމުލޮކްށަފއަިވނީްޮކމިޓެީގްަމްޤަސުދަތާކއިްޒްިނާމަތުކެގްެތެރއިްންަކްންަޔޤްީނުކުރމަް

ް

 

ޓޓްްްް ސެސެ ޑޑްްްްްްްްއެއެ ންން އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްްްްްއެއެ ޓޓްްްްްްްްލަލަ ންން މެމެ ޖްޖް ނޭނޭ މމިިޓޓީީްްްްްްމެމެ ((ްްްްްްކކޮޮ ކޯކޯ ލްލް ްް))އެއެ 34.3.7  

ްްްްޮކމިޓީްްަލއިބިލިޓީްްެއްނޑްްްްެއެސޓްް ެއްނެމްެއަކށެީގްނާވްޮގަތްށޯތ ެމޭންޖަމްންޓް)ޭއ.ެއްލ.ެއްމ(ްހިނަގުމްނަދނީް ެބުލެމެވ.ް)ެއްލޯކ(ްެގްަމްސޫއލްިއަޔަތކީްެއެސްޓްެއްންޑްަލއިބިލިޓީް

ުކެގްެއެސްޓްައދިްަލއިބިލިޓީްައްށްައުތެވާދޭންަބަދުލްްމޮިގުތްންލުިކއިޑިޓީ،ްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްައދިްޭބުރްަފއިާސްެގްރްިސްކްޮމނަިޓރޮކްށްހްިނަގުމްނެގްނާދެނެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްންޭބންް

 ެމޭންޖުކުރަމްށަޓަކއިްެއަކށެީގްނާވްިމްނަވަރްށްލުިކއިޑިޓީްެބެހްއުޓަމކީްެވްސްިމްޮކމިޓީްެގްަމްސޫއލްިއަޔެތެކެވ.ްް
ް

 

ޓޓްްްް ންން މެމެ ޖްޖް ނޭނޭ ޑޑިިޓޓްްްްްްްްމެމެ ރެރެ މމިިޓޓީީްްްްްްކްކް ..ސސީީ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ މްމް ްް))އެއެ

ްްައކީްްްޮކމިޓީްްްކެރޑިޓްްްްެމޭންޖެމްނޓްް ލިބެިދވަިފއަިވންީްްްައށްްްްމޮިކމިޓީްްާބރުްްްދުިނުމގެްްްުހްއދަްްްޫދުކުރުމގެްްްަދަރނިްްް.ޮކމިޓެީއވެްްްަހާވުލުކެރވަިފއިވާްްްާބރުްްްޫދުކުރުމެގްުހްއަދްދުިނުމގެްްަދަރނި

މެީގްއުިތުރްންޭބްނުކެގްޯލުންް.ްްައަދުދަތަކެށވެްްްަވކިްްްަދަރނަިތަކށްްްްާބަވުތގެްްްެއކިްް،ުމާޢަމާލުތަތުކަގއިްްއުިގޅޭްަދަރްނޏާްްްޭބްނުކގެްްްޭބްނުކެގްެޑލޭިގަޝްންޮއްފްޮއޯތރިޓާީއއިްެއްއޮގްތާވޮގުތެގްަމތިންް

 ްްޯޕްޓޯފލޯިއްައދިްަދަރނެީގްރްިސްކްްޕޮރަފއްިލްަވނީްޭބްންކެގްްކެރޑްިޓްޮޕލިސާީއއިްެއްއޮގްތާވޮގުތެގްަމތިްނޯތްމޮިކމިޓީއިްންަބަލެއެވ.

ް

34.3.8  

މމިިޓޓްްްީީް ްްކކޮޮ ކްކް ްްރރިިސްސް ލްލް ނަނަ ޝަޝަ ރޭރޭ ޕަޕަ ..ސސީީ((ްްއއޮޮ ރްރް ..އާއާ ްް))އޯއޯ 34.3.9  

ްނާވްޮގަތްށްހިނަގުމްނޭދޯތްެބުލަމެށެވ.ްމޮިކމިޓްީްޮއަޕޭރަޝަންލްރިްސްކްޮކމިޓީް)ޯއ.ާއްރ.ސީ(ްެއުކަލާވެލވަިފއަިވނީްޭބްނުކެގްުހރާިހްހްިނުގުމެގްރިްސްކްހްިނުގުމެގްުއޫސުލަތްއްެއަކށީގެް

ައދިްމޮިކމިޓަީގއިްޭބްނުކްންލިބާިދެންެގްއުލެމްއްުކަޑުކުރަމްށްްޭންޖުކުރާމއިެމުދްަމްޝަވާރުކެރޭވްޯފަރްމެއްއެގްޮގުތަގެއެވ.ްްުކރަިއްށްަދނީްޭބްނުކެގްހްިނުގުމެގްރްިސްކްެއްނެމްުފރިަހަމައްށްމޭް

ްެއޭޅެންފަިޔަވުޅަތްއްަކނަޑައަޅެއެވ.ްް

 

 

ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ްްރރިިސްސް 34.4 

.ްްރްިސެކވެްްްެގްއުލުމގެްްްުކރިަމތިވާްްްަސަބުބންްްްައާދުނުކުރުމގެްްްޒްިނާމަތއްްްްައާދުކަރްނެޖހޭްްްަގއިޮގތުްްްެއްއަބްސެވަފއިވާްްްަފާރަތުކންްްްެއެހންްްްެއަފދަްްްުނަވތަްްްަކްސަޓަމެރއްްްްރިްސަކކީްްަދަރނީގެް

ްްިމެދްނެނވަިފދަްްް،ެއްޑާވްންސަތާކއިްްައދިްްްޯލނުްްްޮކްނސުިއަމރްްުނަވތަްްްޮކާމަޝލްްްްައދިްް،ުމާއަމާލްތަތއްްްްެރވޭްކުްްްޭބްނުކަތާކއިްްެއެހނެިހންްްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްުއެފެދނީްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެް

ްްެވސްްްްެއްކެސްޕަޓްންސަތުކންްްްައދިްް،ެއްނޯޑްޒަމްންޓސްްްް،ްކެރޑިޓްްްްޮއފްްްްެލަޓރްް،ެގެރްނޓީްްާމލީްްަނަމެވސްް.ްްަތުކްނެނވެްްްޮކމްިޓެމްނޓްްްްޯލނުްްްުއެފދޭްްްަސަބުބންްްްުމައަމާލްތަތުކގެްްްަދަރނީގެް

 ުކިރަމތެިވާދެނެއެވ.ްްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްް

 

ެޕްނެޑމްިކެގްަސަބުބްންއްިޤތިާސދޮީގުތްންްައްށްތިރެިވަފެއެވ.ްްްް%17.5އްިންްްް%25ައްށްަކނަޑެއޅަިފއާިވްްޕޮރވިަޝްންަވނ3ްްްީްަގއިްނިުމުންާމލީްައަހުރ،ްްސޭޓްޖ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ްްްް

ިމްސިާނައުތެގްާޕޯފަމްންސްްަކްށްލޭިބްަފއިާސްަވނީްޮބުޑްައަދަދުކްންއުިތުރެވަފެއެވ.ްްެގްަފާރުތްންޯލުނތަްަފުތުރެވރަިކުމެގްާދއިާރެގްޮބެޑތިްަކްސަޓަމުރންްުރަމްށަފުހްްަވަރްށްޮބަޑްށްައަސުރކުް

ެގްޯލުނަތުކެގްެފްނަވުރްައްނަނނީްަރަގުޅަވުމްނެނެވ.ްައދިްމޯިލުނަތަކްށްަވނ3ްްްީްަވނީްުކރަިއްށެޖހިްުކރްިންައްނާދާޒުކެރުވުންަވަރްށްުވެރްއުިތަރްށްަރަގުޅެވަފެއެވ.ްައދިްާބކީުހރިްްސޭޓްޖްް

ްްއޮކްށްެއްކްސެޕްކެޓްޑްްކެރޑްިޓްޮލްސް)އީ.ސީ.ެއްލ(ްްޕޮރވަިޝްންަކނަޑެއޅަިފެއެވ.ްްއެް

ް

ްްަސަބުބންްްުމާއަމާލްތަތުކގެްްރާިވްސުކރާްްެއްއަބްސުވްނަތއްްްރާީޕޭޗޒްްްައދިްެބެލްނސްްްެސްޓްލަމްނޓްްްުމާއަމާލްތަތުކގެްްުކެރވޭްްަފާރްތަތާކއިްެއެހންްްާބާޒުރަގއިްައދިްެސކުިއރިޓަީތއްްްަދަރނީް

ްްސާިނައްތަތަކށްްްަވކިްައދިްަކުއްނަޓރާޕޓަީތަކށްްް،ަފާރްތަތަކށްްްަނގާްްްަދަރނިް،ުކަރނީްޮކްންޓޯރލްްްަބަލަހްއޓާްްިމރްިސކްްްޭބްނުކންް.ްުހަށެހޅަިފެއވެްްްރިްސަކށްްްްްކެރޑިޓްްްަވނީްޭބްނކުްްެވސްް

ްްށްްަކްނަތްއަތކަްްްެއެހނިެހންްްްަކްނަތްއަތާކއިްްާލޒިްމުކރާްްްާޤޫނނޮީގުތންްްް،ާހަލާތއިްްއްިޤތިާސދީްްަބަލަހްއަޓނީްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްްކެރޑިޓްްްްުމޅިްްްައދިްްް، ަކނަޑައޅާްްްައަދުދަތއްްްްަމތީްްްެއްނމެްްްޫދުކެރޭވނޭް

ްްްް.ަމްއަޗެށވެްްެއަކްނަތްއަތުކގެްްަބލާް

ް

ެނެވ.ްްހީަނުރަކާމއިްައދިްޭބްނުކެގްަދަރނެީގްޯޕްޓޯފލޯިއްައްށްދިާމވިްްޕެރަޝރްާއއިްެއުކްެވްސްޭބްނުކެގްެއެސްޓްެގްެފްނަވުރްަދނީްަމތަިވުމންްެގްަސަބުބްންއްިޤތިާސަދްށ19ްްްް-ޮކވިޑްް

ްޓްރްިސްކްަވނީްޯބުޑްންަކނަޑެއޅަިފއާިވްރްިސްކްްައދީްޭބްނުކެގްލުިކއިޑިޓީްައދިްަރުއުސްލާމުލެގްާހަލުތްުހރީްެއަކށެީގްނާވްަރަގުޅްާހަލެތްއަގެއެވ.ްނިުމުންައަހުރަގއިްޭބްނުކެގްްކެރޑި

ަވނީްނިމަިފެއެވ.ްެޕްނެޑމްިކްެގ2021ްްްްޭބްނުކްންިމާހުރްޫދުކުރެވފިއާިވްޯލުނަތުކެގްޮމެރޯޓރަިއްމްްެއެޕަޓއްިޓްަގއިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްެޕެރމަީޓރްަތުކެގްެތެރއިްންއުިތަރްށްަރަގުޅެވަފެއެވ.ްް

ްްެތޭރަގއިްޭބްނުކްންާވނީްަކްސަޓަމުރްނނަް ްްްށްައދި ަފހޮިކްށދީ،ްާއްޯލުނަތްއ،ްްއްިޤތިާސަދްށްަފއިާދުކާރެނެހްންަސުރާކަރްށްްޓެރަޜރީްބްިލ،ްވާިޔާފރެީގްުމާއަމާލްތަތްއްްުފާޅޮގެތްއަގއިްުމޅި

 ާސަދްށްލުިބުންރިލްީފްަފްންޑްސްޫދޮކްށަފެއެވ.ްްައްޤާވީމްޭއެޖްނސަީތުކްންއްިޤތިޯވކިްނގްެކޕަިޓްލްޯލުނަތްއ،ްައދިްަބއަިނލްް
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ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ .4.134  

ްްަރްއާކެތރަިކާމއިްްްޭބްނކުްްްމިއީްްައދި.ްްަބެއެކވެްްްުމހްިއމުްްްަވަރށްްްްުއޫސުލގެްްްާސފުްްްޭބުންނުކރާްްްެބެލެހްއުޓަމށްްްްރްިސކްްްްުޖްމލަްްްޭބްނުކންްްްެބެލެހްއުޓަމކީްްޮގުތަގއިްްުފރިަހމަްްްެއްނމެްްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްް

ްްަބެއެކވެްްްުމހްިއމުްްްަވަރށްްްްހިްނުގުމގެްްްޮގަތށްްްްއުިތާބުރުހރި ްްިމްނަގނެޑްއަގއިްްްަޤޫބުލުކެރޭވަފދަްްްިމްނަވރުްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރްިސަކށްްްްްކެރޑިޓްްްްަމްޤަސަދކީްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްް.

ްްޯލުނަތާކއިްްްވާްޫދުކެރވަިފއިްްަވކަިވކިންްްްއުިތުރންްްްރިްސުކގެްްްްކެރޑިޓްްްްހިެމނޭްްްޮފުތަގއިްްޯލނުްްްުމޅި.ްްއުިތުރުކުރެމވެްްްޭރޓުްްްަފއިާދގެްްްެގެނވަިފއިވާްްްަބަދލުްްްަބލާްްްރިްސަކށްްްްޭބްނުކގެްްްހަިފަހްއޓާް

ްްިމް.ްްސާިޔަސެތެކވެްްްާފްސުކެރވަިފއިވާްްްޯބުޑންްްްޑެިރްކަޓުރްނގެްްްސާިޔަސަތކީްްަދަރނީގެްްްެއުކަލާވާލަފއިވާްްްޭބްނުކންް.ްްަބަލަހްއާޓެނެއވެްްްެވްސްޭބްނުކންްްްރިްސްކަތއްްްްހިެމނޭްްްުމާއަމާލްތަތުކަގއި

ް.ެއުކަލާވެލވަިފެއވެްްްަވނީްްްއިްޖާރައުތަތްއެވސްްްްަގއިްޑަލއިްނަތާކއިްްްުގޅޭްްްމާިއއިްްޮގަތށްްްްާބުރލިބޭްްްސިާޔަސަތަކށްްްްަދަރނީގެް.ްްެއަކަށައާޅަފއެިވެއވެްްްިމްނަގނޑުްްްޫދުކެރޭވނެްްްަދަރނިްްސިާޔަސުތަގއި

ް

ްް.ަކްނަތްއަތެކވެްްައްނަނނިވިްްހިެމނީްްަމއަިގނުޑޮގެތްއަގއިްެތޭރަގއިްްްޕޮރެސްސގެްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކްްްޭބްނުކންް

ްްާޤބްިލަކންްްްަކުމގެްްްެދްއޭކނެްްްައނުބރާްްްޯލނުްްްެއަފާރުތންްްް،ާސުފުކުރާމއިްްަމުޢޫލާމތުްްްަނާގަފާރުތގެްްްޯލނުް  މެީގެތޭރަގއިްް، ިމްނުކުރުރންްްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްް،ެއްއޮކށްްްްެއުދާމއިްްޯލަނށްްހ.ްް

ް ެދެނަގެނެއވެްްްމްިނަވރުްްުހރި

ް.ެއުކަލާވެލވަިފެއވެްްަވނީްސާިޔަސުތަތެކއްްްަގއިްޑަލއިްނަތާކއިްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްްާސުފޮކށްްްްިމްނަގނުޑަތާކއިްލިބެިގްނވާްްުހްއދަްްޫދުކުރުމގެްްްަދަރނި.ްްށ

ްްޯކަޕޭރޓްްްްަދަރނަިތއްްްްޫދުކެރވޭްްްވަިޔާފރަިތަކށްްްްޮބެޑތިްްައދިްްުޔންިޓއިންްްްާސރވިސްްްްޯލންްްްަބަލަހްއަޓނީްްްަކްނަތއްްްްއިާދރީްްަދަރްނާޏުގޅޭްްްޫދުކެރވޭްްްަދުށންްްްވަިޔާފރީގެްްްރެީޓއިލްް.ްްނ

ްްުފރިަހމަްްްަމުރަހާލެއްއަގއިްްުހރިހާްްްުގޅޭްްްޫދުކުރާމއިްްޯލނުްްްެފށެިގންްްްހިާސުބންްްްުހަށެއޅޭްްްޯލަނށްް  ެތޭރަގއިްްަމްސޫއލްިއަޔުތގެްްްުޔންިޓަތުކގެްްްިމް.ްްޑިވަިޝްނއިްނެނވެްްްޭބްނކިްނގްް

ް.ހިެމނަިފއެިވެއވެްްެބުލންްްުފަރަހަމުކެރވަިފއޭިވތޯްްެއކުިއްނަތއްްލިްޢްިޖާރައްތަތާކއިްުކަރްނެޖހޭް

ްްާޙަލތުްްްާމލީްްަފާރުތގެްްްަނާގަފއިވާްްްޯލނުް އުިތުރންްްްމީގެް.ްްދިާރާސުކެރޭވެނެއވެްްްަވުގުތަތުކަގއިްްެއކިްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްރްިސާކއުިގޭޅޮގުތންްްްަބަދުލަވުމްނދާްްްައދިްްރްިސކްްްްަދަރްނާޏއިްެއުކވާް.ްްރ

ްްުއުޒުރެވރެިވްއޖެްްަފާރުތންްްަނާގަފއިވާްްްޯލނުްްެދްއުކަމށްްްަފއިސާްްެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތީންްްަޝުރުތަތާކއިްްަކނަޑައާޅަފއިވާްްޫދުކެރުވުނއިރުްްްޯލނުްްުނަވތަްްުގޅެިގންްްދިުޔާމއިްަދަށށްް

ްްަމތަީގއިްްްަހާވުލުކެރވަިފއަިވނީްްްޫޢލްިޢަޔތުްސްްމަްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްަކްނަތއްްްްަދަރނަިތުކގެްްްަބަލަހަޓްނެޖހޭްްްަސާމުލަކެމްއދެީގންްްްާޙްއސަްްް،ެދެނަގނެްްްުކރޮީކުޅަގއިްްމެްންްއެްްްާޙަލްތަތއްް

ް.ުޔންިޓަތާކެއވެްްެދްނެނުވނުް

ްްަޝުރުތަތަކށްްްްޯލެންއގެްްްެތޭރަގއިްްަމްޞޫޢލިަޔުތަތުކގެްްްުޔންިޓަތުކގެްްިްމ.ްްުޔނާިޓެއވެްްްރަިކަވރީސްްްްަހާވުލުކެރވަިފއަިވނީްްަމްޞޫޢލްިޢަޔތުްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްޯލުނަތއްްްްޫނންްްްުއެފްއުދްނެތރިްް.ބ

ް، ަތްއާޔުރުކުރާމއިްްލެިއކުިއްނަތއްްްްޭބުންނވާްްްުކުރަމށްްްްަކްނަކންްްްުކަރްނެޖހޭްްްާޤޫނނޮީގުތންްްް،ެބުލާމއިްްަބަދުލަތއްްްްައްނނަްްްައަގށްްްްވްިއޭކނެްްްާބާޒުރަގއިްްަރުހނުްްް،ަބަދުލެގަނުއާމއި

ްް.ހިެމެނެއވެްްޯހުދންްްަފއިސާްްުގަޅއެިގންްްަކްސަޓަމުރްނނާްްޯލުނަތަކށްްްޫނންްްްުއެފްއުދްނެތރި

ް

ްްަދަރނިްްްމެީގްެތޭރަގއި.ްްަގެއވެް(ްްޮޕލިސީްްްްކެރޑިޓްް)ްްސާިޔަސތުްްްަދަރނީގެްްްާފްސުކެރވަިފއިވާްްްޯބުޑންްްްޑިެރްކަޓުރްނގެްްްެއުކަލަވުއާލަފއަިވނީްްިމްނަގނުޑަތއްްްްަބަލަހްއޓާްްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްްޭބްނުކގެް

ްްޭބްނުކގެްްް،ސާިޔަސުތަތުކަގއިްްިމް.ްްހެިމެނެއވެްްްަގއިްޑަލއިްނަތއްްްްުކާރނެްްްުމާރަޖޢާްްް،ަބަލަހްއަޓއިްްށްްކޮްއްްއެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްަދަރނީގެްްް،ަދަރނަިތާކއިްްަވކަިވކިް،  (ްގާރްނޓިްނގްްްކެރޑިޓްް)  ޫދުކުރާމއި

  ުނަވތަްްްސިާނައަތަކށްްްްަވކިް.ްްހިެމެނެއވެްްްމްިނަގނުޑަތއްްްްާލޒިުމުކރާްްްާޤޫނނޮީގުތންްްް،ަފުރާވެތރުިވާމއިްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްްރްިސކްްްްެއަކށެީގްނާވިމްނަވަރށްްްްުމާޢަމަލުތަތކާްްްުގޅޭްްްޫދުކުރާމއިްްަދަރނިް

ް.ެއަކަށައާޅަފެއވެްްަވނީްަމތީްިމްނަގނެޑއްްްްނމެްއެްްޫދުކެރޭވނެްްްަދަރނިްްގޫރަޕަކށްްްުނަވތަްްްަފުރެދއްްްަވކި

 

ްްުމާރަޖޢާްްޯލުނަތއްްް،ެއްއަމހުްްތިްނަމުހންްްޮކްނމެްްެއޮގަތށްްްިމްނަގނުޑަތކާްްާލޒިްމުކރާްްާޤޫނނޮީގުތންްް،ަދުށންްްމީގެް.ްުކެރވަިފެއވެްްާގޢިމްްްޮއނަިގނެޑްއަވނީްުފރިަހމަްްެބެލެހްއުޓަމއްްްޯލުނަތއްް

ް.ެބެލެހްއެޓެއވެްްަލއެިގންްްައަކށްް'ްލްިސޓްްްޮވޗްް'ްދެީގންްްްަސާމުލަކެމއްްްްއސަްޚާްް، ާފަހަގުކެރވިްޯލުނަތއްްްްުހަށެއޅާިދނޭްްެގްއުލަމށްްްމޮިގުތންް.ްުކެރެވެއވެް

ް

ްްައަހަރކުްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްަވކަިވކިްްަމތަީގއިވާް(ްްްތެރްޝޯހްލޑްްްްެމޓީރަިއލިޓީ)ްްަވކިިމްނަގނުޑަތެކްއގެްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްް، ުގޭޅޮގުތންްްްެއާޙަލަތކާްްްެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތީންްްްސިާޔަސުތަތކާްްްޭބްނުކގެް

ްްެއްއަމަހކުްްްަމުހންްްްތިންްްްޮކްނމެްްްެއަކުއްނެޓްއެވސްްްްުހރިހާްްްަޤާވއިުދަގއާިވޮގުތންްްްިމާހުރގެްްް،ަނަމެވސްް.ްވެްުކެރއެްްްާލޒިމްްްްުމާރަޖާޢުކުރންްްްަނަމެވސްްްައަވްސޮކށްްްްެއައްށުވރެްްްުނަވތަްްްެއްއަފަހރުް

ްްާލޒިްމުކެރެއވެްްްޭބްނަކށްްްްުމާރަޖާޢުކުރންް ްްޮކްނމެްްްަހަމައށްްްްާތރީޚާްްްަބާޔުނގެްްްާހަލުތގެްްްާމލީްްަކަޑައަޅނީްްްިމްނަވރުްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްެގްއުލަމށްްްްެއަކުއްންޓަތުކގެްްްދިާރާސުކެރވޭްްްަވކަިވކިންް.

ްް.ަވަޒްނުކުރަމްށަފުހެއވެްްެގްއުލންްްުކރިަމތެިވާދނެްްަބލާްްަދަރްނެޏއްް

ް

 

ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ނންްްްްްްްރރިިސްސް ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 34.4.2 

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ސސްްްްްްްްއައަ ންން ވާވާ ޑްޑް ނންުުް))ްްްްްްއެއެ ޓޓްްްްްްްްލޯލޯ ންން މެމެ މމިިޓްޓް ދދިިްްްްްްކކޮޮ ޓޓީީްްްްްްއައަ ންން ރެރެ އއިިްްްްްްގެގެ ނނިިފަފަ ްް((ްްހހިިމެމެ

ްްަމަސްއަކެތެކވެްްްުއނަދގޫްްްޭބުންނުކަރްނެޖހޭްްްޮމެޑްލަތއްްްްަތާފތުްްްައްނާދާޒުކުރަމކީްްެއްކްސޯޕަޝރްްްކެރޑިޓްްްްަމްޤަސަދްށަޓަކއިްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރިްސކްް ް، ާހަލާތއިްްަބާޒުރގެްްްަސަބަބކީްްމީގެް.

ްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްގެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްްޓަތުކގެްެއސެްްްުމޅި.ްްައްނަނުމްނާދެނތެީއވެްްްަބަދލުްްްިމްނަވަރށްްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރިްސަކށްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްއޮކށްްްްަވުގާތއިްްައދިްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްލޭިބެނަކަމށްް

ްްޑޯިފްލޓްްްްެމުދަގއިވާްްްަކުއްނަޓރާޕޓަީތުކގެްްްައދިްް،ިމްނަވރުްްްެގްއުލުމގެްްްެއާއުގޅޭްްް،ިމްނަވރުްްްުފުރަސުތގެްްްޮއތްްްްުނެދްއޭކެނަކަމށްްްްަފއިސާްްްަފާރްތަތުކންްްްަދަރނިަނގާްްްެދެނަގުތަމްށަޓަކއި

.(ްްޑީ.އޭް.އީ"ް)ޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރް"،  .(ޑީ.ްޕީ"ް)ޑޯިފްލޓްްްްޮއފްްްްްޕޮރަބބިލިޓީ"ްްިމްނުކަރނީްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްޭބްނުކންް.ްްައްނާދާޒުކަރްނެޖެހެއވެްްްއުިތރުްްްަބލާްްްިމްނަވރުްްްޮކރޭިލަޝްނގެް

)ޑޯިފްލޓްްްްގެިވންްްްޮލސްް"ްްައދި ްްޑީ.ޖީް.ެއލްް"ް ްްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެް.( ްްސްްއެް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްްމިއީ. )ޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް"ްްަދުށންްްްގ9ްްްެ. ްްެއލްް.ސީ.އީ"ް ްްިމްނުކުރަމށްް.(

ް.ަބްއަލާވެށވެް 34.4.3ްޯނޓުްްަމުއޫލާމަތްށަޓަކއިްއުިތރުް.ްެއެކވެްްެއްޕޯރޗްްްެއްއޮގތްްްޮގާތއިްޭބުންނޮކްށަފއިވާް
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ޓޓްްްް ންން މަމަ ޖްޖް ނެނެ ކކްްްްްްްްމޭމޭ މމިިޓޓީީްްްްްްރރިިސްސް ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ ރްރް ..އާއާ މްމް ްް))އެއެ 34.3.6  

ްްެމޭންޖަމްންޓްރްިސްކްޮކމިޓީްެއުކަލާވެލވަިފއަިވނީްޭބްނުކެގްރްިސްކްހްިނުގުމެގްޮއނަިގނުޑްަރަގަޅްށްހިނަގުމްންައްނަނަކްންަޔޤްީނުކރުް ްްރްިސްކގެްްްއިންްަމްށަޓަކެއެވ.ްމޮިކމިޓީްއިްނ

ްްރިްސްކަތުކންްްްައދިްްަރްއާކެތރުިވަމށްްްްރްިސްކަތުކންްްްެއަފދަްްް، ައާޅކިޔާްްްރްިސްކަތާކއިްްުހރިހާްްްުކރިަމތިވާްްްެތޭރަގއިްްަހަރާކްތަތުކގެްްްހްިނގާްްްޭބްނުކންްްްިމްނަގނާޑއިްްްހިނަގުމންްްްޭބްނކުްްްާމަހުއާލއި

ރިްސްކްހްިނުގުމެގްްސްޓެރެޓޖަީތާކއި،ްުއޫސުލަތާކއި،ްސްިސަޓްމަތްއްައދިްްޕޭލްނަތްއްް.ްްަކނަޑައަޅެއވެްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްެއޭޅނެްްްާހަލްތަތުކަގއިްްެއޅިާދނެްްްފިަޔަވޅުްްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްްެގްއުލންްްްލިބޭް

ްކީްމޮިކމިޓެީގްަމްސޫއލްިއަޔެތެކެވ.ްްެއަކަށެއޅަިފއޭިވޯތްެބުލާމއިްައދިްެއަފަދއިްންައަމުލޮކްށަފއަިވނީްޮކމިޓެީގްަމްޤަސުދަތާކއިްޒްިނާމަތުކެގްެތެރއިްންަކްންަޔޤްީނުކުރމަް

ް

 

ޓޓްްްް ސެސެ ޑޑްްްްްްްްއެއެ ންން އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްްްްްއެއެ ޓޓްްްްްްްްލަލަ ންން މެމެ ޖްޖް ނޭނޭ މމިިޓޓީީްްްްްްމެމެ ((ްްްްްްކކޮޮ ކޯކޯ ލްލް ްް))އެއެ 34.3.7  

ްްްްޮކމިޓީްްަލއިބިލިޓީްްެއްނޑްްްްެއެސޓްް ެއްނެމްެއަކށެީގްނާވްޮގަތްށޯތ ެމޭންޖަމްންޓް)ޭއ.ެއްލ.ެއްމ(ްހިނަގުމްނަދނީް ެބުލެމެވ.ް)ެއްލޯކ(ްެގްަމްސޫއލްިއަޔަތކީްެއެސްޓްެއްންޑްަލއިބިލިޓީް

ުކެގްެއެސްޓްައދިްަލއިބިލިޓީްައްށްައުތެވާދޭންަބަދުލްްމޮިގުތްންލުިކއިޑިޓީ،ްއިްނަޓެރްސްޓްޭރްޓްައދިްޭބުރްަފއިާސްެގްރްިސްކްޮމނަިޓރޮކްށްހްިނަގުމްނެގްނާދެނެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްންޭބންް

 ެމޭންޖުކުރަމްށަޓަކއިްެއަކށެީގްނާވްިމްނަވަރްށްލުިކއިޑިޓީްެބެހްއުޓަމކީްެވްސްިމްޮކމިޓީްެގްަމްސޫއލްިއަޔެތެކެވ.ްް
ް

 

ޓޓްްްް ންން މެމެ ޖްޖް ނޭނޭ ޑޑިިޓޓްްްްްްްްމެމެ ރެރެ މމިިޓޓީީްްްްްްކްކް ..ސސީީ..ސސީީ((ްްްްްްކކޮޮ މްމް ްް))އެއެ

ްްައކީްްްޮކމިޓީްްްކެރޑިޓްްްްެމޭންޖެމްނޓްް ލިބެިދވަިފއަިވންީްްްައށްްްްމޮިކމިޓީްްާބރުްްްދުިނުމގެްްްުހްއދަްްްޫދުކުރުމގެްްްަދަރނިްްް.ޮކމިޓެީއވެްްްަހާވުލުކެރވަިފއިވާްްްާބރުްްްޫދުކުރުމެގްުހްއަދްދުިނުމގެްްަދަރނި

މެީގްއުިތުރްންޭބްނުކެގްޯލުންް.ްްައަދުދަތަކެށވެްްްަވކިްްްަދަރނަިތަކށްްްްާބަވުތގެްްްެއކިްް،ުމާޢަމާލުތަތުކަގއިްްއުިގޅޭްަދަރްނޏާްްްޭބްނުކގެްްްޭބްނުކެގްެޑލޭިގަޝްންޮއްފްޮއޯތރިޓާީއއިްެއްއޮގްތާވޮގުތެގްަމތިންް

 ްްޯޕްޓޯފލޯިއްައދިްަދަރނެީގްރްިސްކްްޕޮރަފއްިލްަވނީްޭބްންކެގްްކެރޑްިޓްޮޕލިސާީއއިްެއްއޮގްތާވޮގުތެގްަމތިްނޯތްމޮިކމިޓީއިްންަބަލެއެވ.

ް

34.3.8  

މމިިޓޓްްްީީް ްްކކޮޮ ކްކް ްްރރިިސްސް ލްލް ނަނަ ޝަޝަ ރޭރޭ ޕަޕަ ..ސސީީ((ްްއއޮޮ ރްރް ..އާއާ ްް))އޯއޯ 34.3.9  

ްނާވްޮގަތްށްހިނަގުމްނޭދޯތްެބުލަމެށެވ.ްމޮިކމިޓްީްޮއަޕޭރަޝަންލްރިްސްކްޮކމިޓީް)ޯއ.ާއްރ.ސީ(ްެއުކަލާވެލވަިފއަިވނީްޭބްނުކެގްުހރާިހްހްިނުގުމެގްރިްސްކްހްިނުގުމެގްުއޫސުލަތްއްެއަކށީގެް

ައދިްމޮިކމިޓަީގއިްޭބްނުކްންލިބާިދެންެގްއުލެމްއްުކަޑުކުރަމްށްްޭންޖުކުރާމއިެމުދްަމްޝަވާރުކެރޭވްޯފަރްމެއްއެގްޮގުތަގެއެވ.ްްުކރަިއްށްަދނީްޭބްނުކެގްހްިނުގުމެގްރްިސްކްެއްނެމްުފރިަހަމައްށްމޭް

ްެއޭޅެންފަިޔަވުޅަތްއްަކނަޑައަޅެއެވ.ްް

 

 

ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ްްރރިިސްސް 34.4 

.ްްރްިސެކވެްްްެގްއުލުމގެްްްުކރިަމތިވާްްްަސަބުބންްްްައާދުނުކުރުމގެްްްޒްިނާމަތއްްްްައާދުކަރްނެޖހޭްްްަގއިޮގތުްްްެއްއަބްސެވަފއިވާްްްަފާރަތުކންްްްެއެހންްްްެއަފދަްްްުނަވތަްްްަކްސަޓަމެރއްްްްރިްސަކކީްްަދަރނީގެް

ްްިމެދްނެނވަިފދަްްް،ެއްޑާވްންސަތާކއިްްައދިްްްޯލނުްްްޮކްނސުިއަމރްްުނަވތަްްްޮކާމަޝލްްްްައދިްް،ުމާއަމާލްތަތއްްްްެރވޭްކުްްްޭބްނުކަތާކއިްްެއެހނެިހންްްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްުއެފެދނީްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެް

ްްެވސްްްްެއްކެސްޕަޓްންސަތުކންްްްައދިްް،ެއްނޯޑްޒަމްންޓސްްްް،ްކެރޑިޓްްްްޮއފްްްްެލަޓރްް،ެގެރްނޓީްްާމލީްްަނަމެވސްް.ްްަތުކްނެނވެްްްޮކމްިޓެމްނޓްްްްޯލނުްްްުއެފދޭްްްަސަބުބންްްްުމައަމާލްތަތުކގެްްްަދަރނީގެް

 ުކރިަމތެިވާދެނެއެވ.ްްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްް

 

ެޕްނެޑމްިކެގްަސަބުބްންއްިޤތިާސދޮީގުތްންްައްށްތިރެިވަފެއެވ.ްްްް%17.5އްިންްްް%25ައްށްަކނަޑެއޅަިފއާިވްްޕޮރވިަޝްންަވނ3ްްްީްަގއިްނިުމުންާމލީްައަހުރ،ްްސޭޓްޖ2021ްްްްޑިެސްމަބރ31ްްްް

ިމްސިާނައުތެގްާޕޯފަމްންސްްަކްށްލޭިބްަފއިާސްަވނީްޮބުޑްައަދަދުކްންއުިތުރެވަފެއެވ.ްްެގްަފާރުތްންޯލުނތަްަފުތުރެވރަިކުމެގްާދއިާރެގްޮބެޑތިްަކްސަޓަމުރންްުރަމްށަފުހްްަވަރްށްޮބަޑްށްައަސުރކުް

ެގްޯލުނަތުކެގްެފްނަވުރްައްނަނނީްަރަގުޅަވުމްނެނެވ.ްައދިްމޯިލުނަތަކްށްަވނ3ްްްީްަވނީްުކރަިއްށެޖހިްުކރްިންައްނާދާޒުކެރުވުންަވަރްށްުވެރްއުިތަރްށްަރަގުޅެވަފެއެވ.ްައދިްާބކީުހރިްްސޭޓްޖްް

ްްއޮކްށްެއްކްސެޕްކެޓްޑްްކެރޑްިޓްޮލްސް)އީ.ސީ.ެއްލ(ްްޕޮރވަިޝްންަކނަޑެއޅަިފެއެވ.ްްއެް

ް

ްްަސަބުބންްްުމާއަމާލްތަތުކގެްްރާިވްސުކރާްްެއްއަބްސުވްނަތއްްްރާީޕޭޗޒްްްައދިްެބެލްނސްްްެސްޓްލަމްނޓްްްުމާއަމާލްތަތުކގެްްުކެރވޭްްަފާރްތަތާކއިްެއެހންްްާބާޒުރަގއިްައދިްެސކުިއރިޓަީތއްްްަދަރނީް

ްްސާިނައްތަތަކށްްްަވކިްައދިްަކުއްނަޓރާޕޓަީތަކށްްް،ަފާރްތަތަކށްްްަނގާްްްަދަރނިް،ުކަރނީްޮކްންޓޯރލްްްަބަލަހްއޓާްްިމރްިސކްްްޭބްނުކންް.ްުހަށެހޅަިފެއވެްްްރިްސަކށްްްްްކެރޑިޓްްްަވނީްޭބްނކުްްެވސްް

ްްށްްަކްނަތްއަތކަްްްެއެހނިެހންްްްަކްނަތްއަތާކއިްްާލޒިްމުކރާްްްާޤޫނނޮީގުތންްްް،ާހަލާތއިްްއްިޤތިާސދީްްަބަލަހްއަޓނީްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްްކެރޑިޓްްްްުމޅިްްްައދިްްް، ަކނަޑައޅާްްްައަދުދަތއްްްްަމތީްްްެއްނމެްްްޫދުކެރޭވނޭް

ްްްް.ަމްއަޗެށވެްްެއަކްނަތްއަތުކގެްްަބލާް

ް

ެނެވ.ްްހީަނުރަކާމއިްައދިްޭބްނުކެގްަދަރނެީގްޯޕްޓޯފލޯިއްައްށްދިާމވިްްޕެރަޝރްާއއިްެއުކްެވްސްޭބްނުކެގްެއެސްޓްެގްެފްނަވުރްަދނީްަމތަިވުމންްެގްަސަބުބްންއްިޤތިާސަދްށ19ްްްް-ޮކވިޑްް

ްޓްރްިސްކްަވނީްޯބުޑްންަކނަޑެއޅަިފއާިވްރްިސްކްްައދީްޭބްނުކެގްލުިކއިޑިޓީްައދިްަރުއުސްލާމުލެގްާހަލުތްުހރީްެއަކށެީގްނާވްަރަގުޅްާހަލެތްއަގެއެވ.ްނިުމުންައަހުރަގއިްޭބްނުކެގްްކެރޑި

ަވނީްނިމަިފެއެވ.ްެޕްނެޑމްިކްެގ2021ްްްްޭބްނުކްންިމާހުރްޫދުކުރެވފިއާިވްޯލުނަތުކެގްޮމެރޯޓރަިއްމްްެއެޕަޓއްިޓްަގއިްަކނަޑެއޅަިފއާިވްެޕެރމަީޓރްަތުކެގްެތެރއިްންއުިތަރްށްަރަގުޅެވަފެއެވ.ްް

ްްެތޭރަގއިްޭބްނުކްންާވނީްަކްސަޓަމުރްނނަް ްްްށްައދި ަފހޮިކްށދީ،ްާއްޯލުނަތްއ،ްްއްިޤތިާސަދްށްަފއިާދުކާރެނެހްންަސުރާކަރްށްްޓެރަޜރީްބްިލ،ްވާިޔާފރެީގްުމާއަމާލްތަތްއްްުފާޅޮގެތްއަގއިްުމޅި

 ާސަދްށްލުިބުންރިލްީފްަފްންޑްސްޫދޮކްށަފެއެވ.ްްައްޤާވީމްޭއެޖްނސަީތުކްންއްިޤތިޯވކިްނގްެކޕަިޓްލްޯލުނަތްއ،ްައދިްަބއަިނލްް
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ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ .4.134  

ްްަރްއާކެތރަިކާމއިްްްޭބްނކުްްްމިއީްްައދި.ްްަބެއެކވެްްްުމހްިއމުްްްަވަރށްްްްުއޫސުލގެްްްާސފުްްްޭބުންނުކރާްްްެބެލެހްއުޓަމށްްްްރްިސކްްްްުޖްމލަްްްޭބްނުކންްްްެބެލެހްއުޓަމކީްްޮގުތަގއިްްުފރިަހމަްްްެއްނމެްްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްް

ްްަބެއެކވެްްްުމހްިއމުްްްަވަރށްްްްހިްނުގުމގެްްްޮގަތށްްްްއުިތާބުރުހރި ްްިމްނަގނެޑްއަގއިްްްަޤޫބުލުކެރޭވަފދަްްްިމްނަވރުްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރްިސަކށްްްްްކެރޑިޓްްްްަމްޤަސަދކީްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްް.

ްްޯލުނަތާކއިްްްވާްޫދުކެރވަިފއިްްަވކަިވކިންްްްއުިތުރންްްްރިްސުކގެްްްްކެރޑިޓްްްްހިެމނޭްްްޮފުތަގއިްްޯލނުްްްުމޅި.ްްއުިތުރުކުރެމވެްްްޭރޓުްްްަފއިާދގެްްްެގެނވަިފއިވާްްްަބަދލުްްްަބލާްްްރިްސަކށްްްްޭބްނުކގެްްްހަިފަހްއޓާް

ްްިމް.ްްސާިޔަސެތެކވެްްްާފްސުކެރވަިފއިވާްްްޯބުޑންްްްޑެިރްކަޓުރްނގެްްްސާިޔަސަތކީްްަދަރނީގެްްްެއުކަލާވާލަފއިވާްްްޭބްނުކންް.ްްަބަލަހްއާޓެނެއވެްްްެވްސްޭބްނުކންްްްރިްސްކަތއްްްްހިެމނޭްްްުމާއަމާލްތަތުކަގއި

ް.ެއުކަލާވެލވަިފެއވެްްްަވނީްްްއިްޖާރައުތަތްއެވސްްްްަގއިްޑަލއިްނަތާކއިްްްުގޅޭްްްމާިއއިްްޮގަތށްްްްާބުރލިބޭްްްސިާޔަސަތަކށްްްްަދަރނީގެް.ްްެއަކަށައާޅަފއެިވެއވެްްްިމްނަގނޑުްްްޫދުކެރޭވނެްްްަދަރނިްްސިާޔަސުތަގއި

ް

ްް.ަކްނަތްއަތެކވެްްައްނަނނިވިްްހިެމނީްްަމއަިގނުޑޮގެތްއަގއިްެތޭރަގއިްްްޕޮރެސްސގެްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރްިސކްްްޭބްނުކންް

ްްާޤބްިލަކންްްްަކުމގެްްްެދްއޭކނެްްްައނުބރާްްްޯލނުްްްެއަފާރުތންްްް،ާސުފުކުރާމއިްްަމުޢޫލާމތުްްްަނާގަފާރުތގެްްްޯލނުް  މެީގެތޭރަގއިްް، ިމްނުކުރުރންްްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްް،ެއްއޮކށްްްްެއުދާމއިްްޯލަނށްްހ.ްް

ް ެދެނަގެނެއވެްްްމްިނަވރުްްުހރި

ް.ެއުކަލާވެލވަިފެއވެްްަވނީްސާިޔަސުތަތެކއްްްަގއިްޑަލއިްނަތާކއިްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްްާސުފޮކށްްްްިމްނަގނުޑަތާކއިްލިބެިގްނވާްްުހްއދަްްޫދުކުރުމގެްްްަދަރނި.ްްށ

ްްޯކަޕޭރޓްްްްަދަރނަިތއްްްްޫދުކެރވޭްްްވަިޔާފރަިތަކށްްްްޮބެޑތިްްައދިްްުޔންިޓއިންްްްާސރވިސްްްްޯލންްްްަބަލަހްއަޓނީްްްަކްނަތއްްްްއިާދރީްްަދަރްނާޏުގޅޭްްްޫދުކެރވޭްްްަދުށންްްްވަިޔާފރީގެްްްރެީޓއިލްް.ްްނ

ްްުފރިަހމަްްްަމުރަހާލެއްއަގއިްްުހރިހާްްްުގޅޭްްްޫދުކުރާމއިްްޯލނުްްްެފށެިގންްްްހިާސުބންްްްުހަށެއޅޭްްްޯލަނށްް  ެތޭރަގއިްްަމްސޫއލްިއަޔުތގެްްްުޔންިޓަތުކގެްްްިމް.ްްޑިވަިޝްނއިްނެނވެްްްޭބްނކިްނގްް

ް.ހިެމނަިފއެިވެއވެްްެބުލންްްުފަރަހަމުކެރވަިފއޭިވތޯްްެއކުިއްނަތއްްލިްޢްިޖާރައްތަތާކއިްުކަރްނެޖހޭް

ްްާޙަލތުްްްާމލީްްަފާރުތގެްްްަނާގަފއިވާްްްޯލނުް އުިތުރންްްްމީގެް.ްްދިާރާސުކެރޭވެނެއވެްްްަވުގުތަތުކަގއިްްެއކިްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްރްިސާކއުިގޭޅޮގުތންްްްަބަދުލަވުމްނދާްްްައދިްްރްިސކްްްްަދަރްނާޏއިްެއުކވާް.ްްރ

ްްުއުޒުރެވރެިވްއޖެްްަފާރުތންްްަނާގަފއިވާްްްޯލނުްްެދްއުކަމށްްްަފއިސާްްެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތީންްްަޝުރުތަތާކއިްްަކނަޑައާޅަފއިވާްްޫދުކެރުވުނއިރުްްްޯލނުްްުނަވތަްްުގޅެިގންްްދިުޔާމއިްަދަށށްް

ްްަމތަީގއިްްްަހާވުލުކެރވަިފއަިވނީްްްޫޢލްިޢަޔތުްސްްމަްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްަކްނަތއްްްްަދަރނަިތުކގެްްްަބަލަހަޓްނެޖހޭްްްަސާމުލަކެމްއދެީގންްްްާޙްއސަްްް،ެދެނަގނެްްްުކރޮީކުޅަގއިްްމެްންްއެްްްާޙަލްތަތއްް

ް.ުޔންިޓަތާކެއވެްްެދްނެނުވނުް

ްްަޝުރުތަތަކށްްްްޯލެންއގެްްްެތޭރަގއިްްަމްޞޫޢލިަޔުތަތުކގެްްްުޔންިޓަތުކގެްްިްމ.ްްުޔނާިޓެއވެްްްރަިކަވރީސްްްްަހާވުލުކެރވަިފއަިވނީްްަމްޞޫޢލްިޢަޔތުްްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްޯލުނަތއްްްްޫނންްްްުއެފްއުދްނެތރިްް.ބ

ް، ަތްއާޔުރުކުރާމއިްްލެިއކުިއްނަތއްްްްޭބުންނވާްްްުކުރަމށްްްްަކްނަކންްްްުކަރްނެޖހޭްްްާޤޫނނޮީގުތންްްް،ެބުލާމއިްްަބަދުލަތއްްްްައްނނަްްްައަގށްްްްވްިއޭކނެްްްާބާޒުރަގއިްްަރުހނުްްް،ަބަދުލެގަނުއާމއި

ްް.ހިެމެނެއވެްްޯހުދންްްަފއިސާްްުގަޅއެިގންްްަކްސަޓަމުރްނނާްްޯލުނަތަކށްްްޫނންްްްުއެފްއުދްނެތރި

ް

ްްަދަރނިްްްމެީގްެތޭރަގއި.ްްަގެއވެް(ްްޮޕލިސީްްްްކެރޑިޓްް)ްްސާިޔަސތުްްްަދަރނީގެްްްާފްސުކެރވަިފއިވާްްްޯބުޑންްްްޑިެރްކަޓުރްނގެްްްެއުކަލަވުއާލަފއަިވނީްްިމްނަގނުޑަތއްްްްަބަލަހްއޓާްްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްްޭބްނުކގެް

ްްޭބްނުކގެްްް،ސާިޔަސުތަތުކަގއިްްިމް.ްްހެިމެނެއވެްްްަގއިްޑަލއިްނަތއްްްްުކާރނެްްްުމާރަޖޢާްްް،ަބަލަހްއަޓއިްްށްްކޮްއްްއެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްަދަރނީގެްްް،ަދަރނަިތާކއިްްަވކަިވކިް،  (ްގާރްނޓިްނގްްްކެރޑިޓްް)  ޫދުކުރާމއި

  ުނަވތަްްްސިާނައަތަކށްްްްަވކިް.ްްހިެމެނެއވެްްްމްިނަގނުޑަތއްްްްާލޒިުމުކރާްްްާޤޫނނޮީގުތންްްް،ަފުރާވެތރުިވާމއިްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްްރްިސކްްްްެއަކށެީގްނާވިމްނަވަރށްްްްުމާޢަމަލުތަތކާްްްުގޅޭްްްޫދުކުރާމއިްްަދަރނިް

ް.ެއަކަށައާޅަފެއވެްްަވނީްަމތީްިމްނަގނެޑއްްްްނމެްއެްްޫދުކެރޭވނެްްްަދަރނިްްގޫރަޕަކށްްްުނަވތަްްްަފުރެދއްްްަވކި

 

ްްުމާރަޖޢާްްޯލުނަތއްްް،ެއްއަމހުްްތިްނަމުހންްްޮކްނމެްްެއޮގަތށްްްިމްނަގނުޑަތކާްްާލޒިްމުކރާްްާޤޫނނޮީގުތންްް،ަދުށންްްމީގެް.ްުކެރވަިފެއވެްްާގޢިމްްްޮއނަިގނެޑްއަވނީްުފރިަހމަްްެބެލެހްއުޓަމއްްްޯލުނަތއްް

ް.ެބެލެހްއެޓެއވެްްަލއެިގންްްައަކށްް'ްލްިސޓްްްޮވޗްް'ްދެީގންްްްަސާމުލަކެމއްްްްއސަްޚާްް، ާފަހަގުކެރވިްޯލުނަތއްްްްުހަށެއޅާިދނޭްްެގްއުލަމށްްްމޮިގުތންް.ްުކެރެވެއވެް

ް

ްްައަހަރކުްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްަވކަިވކިްްަމތަީގއިވާް(ްްްތެރްޝޯހްލޑްްްްެމޓީރަިއލިޓީ)ްްަވކިިމްނަގނުޑަތެކްއގެްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްް، ުގޭޅޮގުތންްްްެއާޙަލަތކާްްްެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތީންްްްސިާޔަސުތަތކާްްްޭބްނުކގެް

ްްެއްއަމަހކުްްްަމުހންްްްތިންްްްޮކްނމެްްްެއަކުއްނެޓްއެވސްްްްުހރިހާްްްަޤާވއިުދަގއާިވޮގުތންްްްިމާހުރގެްްް،ަނަމެވސްް.ްވެްުކެރއެްްްާލޒިމްްްްުމާރަޖާޢުކުރންްްްަނަމެވސްްްައަވްސޮކށްްްްެއައްށުވރެްްްުނަވތަްްްެއްއަފަހރުް

ްްާލޒިްމުކެރެއވެްްްޭބްނަކށްްްްުމާރަޖާޢުކުރންް ްްޮކްނމެްްްަހަމައށްްްްާތރީޚާްްްަބާޔުނގެްްްާހަލުތގެްްްާމލީްްަކަޑައަޅނީްްްިމްނަވރުްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްެގްއުލަމށްްްްެއަކުއްންޓަތުކގެްްްދިާރާސުކެރވޭްްްަވކަިވކިންް.

ްް.ަވަޒްނުކުރަމްށަފުހެއވެްްެގްއުލންްްުކރިަމތެިވާދނެްްަބލާްްަދަރްނެޏއްް

ް

 

ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ނންްްްްްްްރރިިސްސް ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 34.4.2 

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ސސްްްްްްްްއައަ ންން ވާވާ ޑްޑް ނންުުް))ްްްްްްއެއެ ޓޓްްްްްްްްލޯލޯ ންން މެމެ މމިިޓްޓް ދދިިްްްްްްކކޮޮ ޓޓީީްްްްްްއައަ ންން ރެރެ އއިިްްްްްްގެގެ ނނިިފަފަ ްް((ްްހހިިމެމެ

ްްަމަސްއަކެތެކވެްްްުއނަދގޫްްްޭބުންނުކަރްނެޖހޭްްްޮމެޑްލަތއްްްްަތާފތުްްްައްނާދާޒުކުރަމކީްްެއްކްސޯޕަޝރްްްކެރޑިޓްްްްަމްޤަސަދްށަޓަކއިްްެބެލެހްއުޓުމގެްްްރިްސކްް ް، ާހަލާތއިްްަބާޒުރގެްްްަސަބަބކީްްމީގެް.

ްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްގެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްްޓަތުކގެްެއސެްްްުމޅި.ްްައްނަނުމްނާދެނތެީއވެްްްަބަދލުްްްިމްނަވަރށްްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރިްސަކށްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްއޮކށްްްްަވުގާތއިްްައދިްްަފއިސާްްްަލާފުކެރވޭްްްލޭިބެނަކަމށްް

ްްޑޯިފްލޓްްްްެމުދަގއިވާްްްަކުއްނަޓރާޕޓަީތުކގެްްްައދިްް،ިމްނަވރުްްްެގްއުލުމގެްްްެއާއުގޅޭްްް،ިމްނަވރުްްްުފުރަސުތގެްްްޮއތްްްްުނެދްއޭކެނަކަމށްްްްަފއިސާްްްަފާރްތަތުކންްްްަދަރނިަނގާްްްެދެނަގުތަމްށަޓަކއި

.(ްްޑީ.އޭް.އީ"ް)ޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރް"،  .(ޑީ.ްޕީ"ް)ޑޯިފްލޓްްްްޮއފްްްްްޕޮރަބބިލިޓީ"ްްިމްނުކަރނީްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްޭބްނުކންް.ްްައްނާދާޒުކަރްނެޖެހެއވެްްްއުިތރުްްްަބލާްްްިމްނަވރުްްްޮކރޭިލަޝްނގެް

)ޑޯިފްލޓްްްްގެިވންްްްޮލސްް"ްްައދި ްްޑީ.ޖީް.ެއލްް"ް ްްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެް.( ްްސްްއެް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްްމިއީ. )ޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް"ްްަދުށންްްްގ9ްްްެ. ްްެއލްް.ސީ.އީ"ް ްްިމްނުކުރަމށްް.(

ް.ަބްއަލާވެށވެް 34.4.3ްޯނޓުްްަމުއޫލާމަތްށަޓަކއިްއުިތރުް.ްެއެކވެްްެއްޕޯރޗްްްެއްއޮގތްްްޮގާތއިްޭބުންނޮކްށަފއިވާް

 

ް

ް

ް
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ޑޑްްްް ޓެޓެ ކްކް ޕެޕެ ސްސް ކްކް ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއެއެ ރެރެ ސސްްްްްްްްކްކް ނންްްްްްްްލލޮޮ ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 34.4.3 

ްްޮމެޑލްްްްސޭޓްޖގެްްތިންްްގެްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްބާިނުކެރވަިފއިވާްްަމްއަޗށްްްަބަދުލަތުކގެްްައްނނަްްެފްނަވަރށްްްަދަރނީގެްްެފށެިގންްްހިާސުބންްްްަކނަޑެއޅޭްްޮގުތަގއިްަދަރނީގެްްުފަރަތމަްްެއްނމެް

ް.ުޚާލާސެއެކވެްްިމޮމެޑްލގެްްެއަވނީްްތިރަީގއި.ްަބާޔުކެރވަިފއެިވެއވެްްަގއި 9.ްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްެއއްް

ް

.ްްެތޭރަގެއވެްްގެް 1ްްސޭޓޖްްްްަބއުިކެރޭވނީްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަފދަްްަކނަޑެއޅަިފއާިވަނމަްްަކަމށްްްަވސަީލެތއްްްާމލީްލިބަިފއާިވުނވާްްެގްއުލންްްަކނަޑެއޭޅއިރުްްޮގުތަގއިްަދަރނީގެް •

 ް.ެގްނާދެނެއވެްްުކަރުމންްްޮމނަިޓރްޭބްނުކންްްރްިސކްްްަދަރނީގެްްްަދަރނަިތުކގެްްމަިފދަް

ްްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަފދަްް،ާފަހަގުކެރވަިފއާިވަނމަް.(ްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްް"ް)ރިްސކްްްްްކެރޑިޓްްްއިންްްއިްންކރީޒްްްސްިގނިފަިކްނޓްް"ްްަފުހންްްަކނަޑެއުޅނުްްަދަރނެީގްޮގުތަގއި •

ްްެއަކށެީގްނވާްްރްިސކުްްަދަރނީގެް.ްަކނަޑެއްއޭނެޅެއވެްްޮގުތަގއިްަދަރްނެޏްއގެްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްްެއއީްިމާހަލުތަގއިްަނަމެވސްް.ްްަބަދުލުކެރެވެއވެްްައށްް 2ްްސޭޓޖްް

 .ަބްއަލާވެށވެް 34.4.3.1ްޯނޓުްްޯހެދްއުވަމށްްްަމުއޫލާމތުްްއުިތރުްްެބހޭްްޮގާތއިްަކނަޑައޅާްްިމްނަވަރަކްށްއުިތުރެވަފއާިވަކަމްށްޭބްނުކންް

ްްޭބްނުކންްްަކަމށްްްޑޯިފްލޓްްްައދިްްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްް.ްަބަދުލުކެރެވެއވެްްައަކށ3ްްްްްސޭޓޖްްްްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަފދަްް،ަވސަީލެތްއަނމަްްާމލީްއިްމެޕައރްެވަފއިވާް-ްކެރޑިޓްް •

 ަބްއަލާވެށެވް.34.4.3.2ްްޯނޓުްްޯހެދްއުވަމށްްްަމުއޫލާމތުްްއުިތރުްްެބހޭްްޮގާތއިްަކނަޑައޅާް

ްެގްއުލާމއިްަލާފުކެރވޭްްލޭިބެނަކަމށްްްަސަބުބންްްުވުމގެްްޑޯިފްލޓްްްަމުހަގއ12ްިްޮއތްްްުކރަިއށްްްިމްނުކެރެވނީ.ްެއލްް.ސީ.އީްަވސަީލްތަތުކގެްްާމލީްުހރިްަގއ1ްިްްސޭޓޖްް •

ްްަމްއަޗށްްްެގްއުލުމގެްްަލާފުކެރވޭްްލޭިބެނަކަމށްްްުމްއަދުތަގއިްޯލުނގެްްުމޅިްްމްިނުކެރެވނީ.ްެއލްް.ސީ.ްއީްަވސަީލްތަތުކގެްްުހރިްަގއ3ްިްައދ2ްްިްްސޭޓޖްް.ްްައަދަދަކެށވެްްެއްއަވުރގެް

ްްޯނޓުްްްަތްފސީލުްްޮގްތަތުކގެްްްޭބުންނުކެރވަިފއިވާްްައްނާދާޒުކުރަމށްްްަކްނަތްއަތާކއިްަކނަޑެއުޅނުްް،ަމުއޫލާމާތއިްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްިމްނުކުރަމްށަޓަކއި.ްެއލްް.ސީ.ްއީ.ްބިާނޮކެށވެް

 ް.ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއި 34.4.3.3

ްްަމުއޫލާމތުްްަލާފުކރާްްުކރިަމަގްށަބލާްްޮކްނެސްޕަޓކީްްެއއްްްަމއަިގނޑުްްޭބުންނުކެރވޭްްިމްނުކުރުމަގއި.ްެއލްް.ސީ.އީްަމތިންްްްޮގުތގެްްެއްއޮގްތވާްްާއއ9ްި.ްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއި •

 ހިެމނަިފއާިވެނެއެވް.ްަގއި 34.4.3.4ްޯނޓުްްަތްފސީލުްްޮގުތގެްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްޭބްނުކންްްމޮިކްނެސްޕޓްް.ްޭބުންނުކުރެމވެް

ްް(ަބްއަލވ34.4.3.5ްްާްްޯނޓުް.ް)ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަތްފސީލުްްއުިތރުްްްގޫރްޕަތުކގެްްޭބުންނުކރާްްޭބްނުކންްްމްިނުކުރުމަގއި.ްެއލްް.ސީ.ްއީްެއްއަގއިްޭބސިސްްްަކެލްކޓިވްް

ް

ްް.ުޚާލާސެއެކވެްްަތުކގެްްރުިކައރެމްނޓްްްގެްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްހިެމނަިފއިވާްްްަގއ9ްި.ްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްެއަވނީްތިރަީގއި

 

ް

އއްްްިިް ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ނނީީގެގެ ރަރަ ލލްުުްދަދަ ދަދަ ްްބަބަ އއިިވާވާ ފަފަ އއިިސްސް ްްއައަ ށްށް ރަރަ ވަވަ ންން ްްފެފެ ނނީީގެގެ ރަރަ ްްދަދަ ހުހު ފަފަ ށްށް މަމަ ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ ްްކަކަ

ް

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 1ްްްްްްސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ 2ްްްްްްސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ 3ްްސްސް

ް)ަދަރނެީގްޮގުތަގއިްަކނަޑެއުޅްން(

)ަދަރނެީގްޮގުތަގއިްަކނަޑެއުޅަމްށަފުހްްކެރޑްިޓްރިްސްކްް

ްެއަކށެީގްނާވްިމްނަވަރްށްއުިތުރުވްން(

ް

ް)ްކެރޑްިޓްއިްމެޕައރްޑްެއްސެޓްސް(

ްަމުހަގއިްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަދަރނެީގްެގްއުލންް 12
ޯލުނެގްުމްއަދުތަގއިްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަދަރނެީގްް

ްެގްއުލންް

ޯލުނެގްުމްއަދުތަގއިްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަދަރނެީގްް

ްެގްއުލންް

ް

ް.ަމުއޫލާމެތވެްްަކްނަތްއަތުކގެްްަކނަޑެއޅިްްނިްނުމްނަތާކއިްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްޭބްނުކންްްުފރިަހަމުކުރަމްށަޓަކއިްަކްނަތްއަތއްްްްހިެމނަިފއިވާްްްިމިމްނަގނުޑަގއިްެއަވނީްތިރަީގއި

ް

 

ޓޓްްްް ންން ނނިިފފިިކަކަ ރރީީޒޒްްްްްްްްސސިިގްގް ކްކް ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއއިިނންްްްްްްްއއިިންން ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ސސްްްް))ްްްްްްރރިިސްސް އއިިްް..ްްއެއެ ރރްްްް..ްްސސީީްް..ްްއައަ ްް((ްްއާއާ 34.4.3.1 

ްްަކެމއްްްެއއްްްެތެރއިންްްުޑގެްްވްިމްނަގންްުކައލޭިޓޓިްް،ުކައްނޓޭިޓޓިވްްްތިރަީގއިވާްްަކނަޑައާޅނީްްޭބްނުކންްްަކަމށްްްްއުިތުރެވަފއިވާްްިމްނަވަރށްްްެއަކށެީގްނވާްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްްްަވސަީލެތްއގެްްާމލީ

ް.ެވަފއާިވަނަމެއވެްްަކްނަތްއަތއްްްގިނަްްެއައްށުވރެްްުނަވތަް

ް

ޓޓިިވވްްްް ޓޓިިޓޭޓޭ ންން އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްް::މމިިންން

.ްްޑީ.ްޕީްަލއްިފަޓއިމްްްެރސުިޑައލްްްްުކެރުވނުްްައްނާދޒާްްއިރުްްަކނަޑެއުޅނުްްިމްނަވރުްްުހަށެހޅަިފއިވާްްރިްސަކށްްްްަދަރނީގެްްްުފަރަތމަްްަވނީ.ްޕީ.ޑީްަލއްިފަޓއިމްްްާބކީުހރިްްްާތރީުޚަގއިްރިޯޕްޓުކރިް

ް.އުިތުރެވަފެއވެްްުވރެްްައށްްްްތެރްސޯހްލޑްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްާތަވުލަގއިްތިރަީގއިވާްްަވނީ.ްޑީ.ްޕީްަލއްިފަޓއިމްްްާބކުީހރިްަސަބުބންްްްމީގެް.ްއުިތުރެވަފެއވެްްުވރެްްައށްް

ް

ނނޑޑްުުް ގަގަ އއިިރރްުުްްްމމިިންން ނުނު ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ އއިިްްކަކަ ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ނނީީގެގެ ރަރަ އއިިްްްްދަދަ ގަގަ ރރީީޚުޚު ރރިިްްތާތާ ކުކު ޓުޓު ްްރރިިޕޯޕޯ
  ް

ްުދަވސ89ްްް-31ްުދަވސްް 30-0ްުމްއަދުތްަހަމުވަމްށަފުހްެވަފއާިވްުދަވސްް

ެއްމ.ެއްމ.ޭއްްޕޫރެޑްނަޝްލްަގއިްޑަލއިްންސްެގްަދުށްންް

ްަކނަޑެއޅަިފއާިވްްޕޮރވަިޝްންެގްއްިނަސްއތަް
1% 5% - 20%ް

ްެއެސްޓްްކެލސިފޭިކަޝްންަޑުއްންގޭރްޑްުކެރވަިފއިްަޑުއްންގޭރްޑްުނުކެރވިްްއިްނަޓރަންލ/ެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްް–ަޑުއްންގޭރްޑް

ް
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ްްަފއިސާްްްަވސަީލްތަތަކށްްްްއެްްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީްްމޮިގަތށްް.ްްަކނަޑެއޅަިފެއވެްްްަވކިންްްްޯޕްޓޯފލޯިއަތަކށްްްްއިްނެވްސްޓަމްނޓްްްްައދިްްްބިްޒަނސްްްް،ޯކަޕޭރޓްްްް،ރެީޓއިލްްްްަވނީްްްަތއްްްްްތެރްސޯހްލޑްްްްިމ

ްްަލްސެވަފއިުނވާްްްެދްއުކންްްްަފއިސާްްްެބުލަމްށަޓަކއިްްޮގތްްްްަބަދުލެވަފއިވާް.ްްޑީ.ޕީްްަލއްިފަޓއިމްް"ްްެނުޗަރލްް.ްް"ެބުލަމްށަފުހެއވެްްްަބަދުލާވޮގަތށްް.ްްޑީ.ްޕީްްަލއްިފަޓއިމްްްްުކރއިންްްްަލްސުވުމގެްްްެދްއުކންް

ްަބާލަފެއެވ.ްްާވނީްޮގްތެވސްްްަބަދުލެވަފއިވާް.ްޑީް.ޕީްަލއްިފަޓއިމްްްަވސަީލްތަތުކގެްްއުިތުރެވަފއިުނވާްްމްިނަވަރަކށްްްެއަކށެީގްނވާްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްައދި
ް

ޓޓިިވވްްްް ލލިިޓޭޓޭ އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްް::މމިިންން

ް:ެފޭތަނމަްްެތެރައށްްްަކްނަތްއަތުކގެްްގިނަްްުނަވތަްްަކެމއްްްެއއްްްްެތެރއިންްްިމްނަގނުޑގެްްތިރަީގއިވާްްަފާރެތއްްްަނާގަފއިވާްްްަދަރނިްްެތެރއިންްްޯޕްޓޯފލޯިއގެްްރެީޓއިލްް

 އުިތުރުކުރންްްުމްއަދތުްްޫދުކެރވަިފއިވާްްަދަރނިް •

 ަދްއާކަފއިުނާވަނމަްްަފއިސާްްްަޤާވއިުދންްްެތޭރަގއިްަމުހގ12ްްެްދިޔަް ާފއުިތވެް •

ްްމްިނަގނުޑގެްްތިރަީގއިވާްްަވސަީލެތއްްްއެްްްުނަވތަްް/ައދިްަގއިްާވަނމަްްޮވްޗލްިސޓްްްަފާރެތއްްްަނާގަފއިވާްްަދަރނިްް،ެތެރއިންްްގެްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްއިްނެވްސްޓެމްނޓްްްައދިްް،ބްިޒަނސްްް،ޯކަޕޭރޓްް

ް:ެފޭތަނމަްްެތެރައށްްްްަކްނަކުމގެްްގިނަްްުނަވތަްްްަކެމއްްްެއއްްްެތެރއިންް

ްއުިތުރުވންްްްމްިނަވަރަކށްްެއަކށެީގްނާވްްްސްޕެރޑްްްްްކެރޑިޓްް •

ްައުއންްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްުނަރނަގޅުްްްާހަލަތށްްްްއްިޤތިާސދީްުނަވތަް/ައދިްާމލީް،ވަިޔާފރިްްަމަސްއަކްތުކރާްްަފާރުތންްްަނގާްްަދަރނިް •

ްަލާފުކެރވަިފއުިވންްްަކަމށްްްާވނެްްަކެމއްްްްެއަފދަްްުނަވތަްްްރްިސްޓަރްކަޗރްުކުރންްްުނަވތަްްޯފެބައެރްނސްް •

ްަލާފުކެރވަިފއުިވންްްަކަމށްްްާވނެްްަކެމއްްްެއަފދަްްުނަވތަްްައުއންްްަބަދެލއްްްްޮބޑުްްްުނަރނަގޅުްްްައށްްްަފއިދާްްލިބޭްްަފާރަތށްްްަނާގަފއިވާްްަދަރނިް •

ްެބެލުވންްްަކަމށްްްއުިތުރާވނެްްރްިސކްްްޑޯިފްލޓްްްަސަބުބންްްްޭއގެްްައދި(ްެއަކނިްްަދަރނަިތަކށްްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިްަރުހނުް)ްައުއންްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްެއަކށެީގްނވާްްައަގށްްްަރުހުނގެް •

 ެފުނންްްނާިޝްނަތއްްްަކުމގެްްްުކރިަމތެިވާދނެްްަދތަިތާކއިްަފއިާސގެްްަފދަްްުނެދްއުކންްްްަފއިސާްްޯލުނަތަކށްްްަފާރްތަތަކށްްްވިަޔާފރުިކރާް •

ްްތިންްްްޮކްނމެްްްހާިސބުްްްިމްްައދި(.ްްހެިމނަިފއިްްަގއ34.4.3.4ްްިްްޯނޓުްްްަމުއޫލާމތުްްްއުިތރުް)ހިެމނަިފއާިވެނެއެވްްްްަމުއޫލާމތުްްްަލާފުކރާްްްުކރިަމަގްށަބލާްްްހިާސުބުކުރުމަގއި.ްްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްް

ްްަމްއަޗެށވެްްްގެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްހިެމނޭްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްްރެީޓއިލްްްްުހރިހާްްްުހރިްްޭބްނުކަގއިްްްުކެރވަިފއާިވނީްްްަމހުްްްެއއްްްްަމުހންް ްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްގެްްްއިްނެވްސްޓަމްނޓްްްްައދިްްްޯކަޕޭރޓްް.

.ްްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްްްްަދނީްްޭބްނުކންް.ްްަމުހެއވެްްްެއއްްްްަމުހންްްްތިންްްްޮކްނމެްްްެފްނަވުރަގއިްްަކުއްނަޓރާޕޓީްް،ެބެލެހްއުޓަމްށަފހުްްރިްސކްްްައުކްންަދަރނީގެްްްޮވްޗލްިސޓްްްް،ހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީ

ްްްްަބަލުމްނެނެވ.ްަބަދުލެގްނަންނެޖޭހތޯްްެއްއަފަހރުްްައަހަރކުްްޮކށްްްޮމނަިޓްރްިމްނަގނޑުްްޭބުންނުކރާްްެބުލަމްށަޓަކއި
ް

ްްއްިސތިްސނާްްްޭބްނުކންްްްަވސަީލެތއްްްްާމލީްްެއްއެވސްްްްހާިސުބުކުރަމށްްްްެގްއުލންްްްލިބޭްްްަސަބުބންްްްރްިސްކގެްްްގެްްްަދަރނީްްްަދށްްްްައަހުރަގއިްްނިުމނުްްްަގއ2021ްްްިްްޑެިސްމަބްރ31ްް

ްް.ޮކްށަފއިުނާވެނެއވެް
 

ޓޓްްްް ލްލް ދދިިްްްްްްޑޑިިފޯފޯ ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއައަ ރެރެ ރރޑޑްްްް--ްްކްކް އައަ ޕެޕެ ގގްެެްްްްްއއިިމްމް ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ނންަަްްްްްއެއެ ްްމާމާ 34.4.3.2 

ްްުނަވތަްްްަކެމއްްްެއއްްްެތެރއިންްްމްިނަގނުޑގެްްތިރަީގއިވާްް،ަމތިންްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްާމަނާއއިްްގެްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްް،ަކނަޑައަޅނީްޭބްނުކންްްޮގުތަގއިްަވސަީލެތްއގެްްާމލީްޑޯިފްލްޓެވަފއިވާް

.ެފޭތަނަމެއވެްްެތެރައށްްްަކްނަތްއަތުކގެްްގިނަް  

ް

ޓޓިިވވްްްް ޓޓިިޓޭޓޭ ންން އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްްމމިިންން

ް.ުދަވްސުވންްްގިނަްްެއައްށުވރެްްުނަވތ90ްްްަްުނަދްއކާްްަފއިސާްްަދްއަކްނެޖހޭްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވުމގެްްަފާރުތންްްަނގާްްަދަރނިް •

ްްެއައްށުވރެްްުނަވތަްްް%25ްއްިނަސްއތަްްގެްްްޕޮރވަިޝންްްްަބާލއިރުްްައޅާްްްަވސަީލތާްްާމލީްަމތިންްްޮގުތގެްްެއްއޮގްތވާްްާއއިްަގއިްޑަލއްިނސްްްްޕޫރެޑްނަޝލްްްްގެްްެރގުިއޭލަޓރ •

 ަމތުިވންް

ޓޓިިވވްްްް ލލިިޓޭޓޭ އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްްމމިިންން

ްްެބެލޭވނީްްމޮިގަތށްް.ްެފޭތަނަމެއވެްްމްިނަގނަޑށްްްަކުމގެްްުނެދްއޭކނެްްްަފއިސާްްަފާރުތންްްަނގާްްްަދަރނިްްެދެކެވނީްުހެރާދެނަކަމށްްްަދތަިތއްްްެދްއުކުމަގއިްްަފއިސާްްިމްނަވަރަކށްްްެއަކށެީގްނވާް

ްް.ދިާމެވަފއާިވަނަމެއވެްްާހަލްތަތއްްްތިރަީގއިވާް

ްލިބަިފއުިވންްްއިާނަޔްތަތެކއްްްއުިތރުްްުމްއަދަތަކށްްްދިގުްްްަފާރަތށްްްަނގާްްަދަރނިް •

ްނާިޔުވންްްްަފާރތްްްަނގާްްަދަރނިް •

ްަބނުގޫރުޓުވންްްްަފާރތްްްަނގާްްަދަރނިް •

ްޚާިލުފުވންްްްއިުޖާރައްތަތާކއިްުނަވތަްްއިުޖާރައެތއްްްާމލީްްުހރިްެއްއަބްސުވުމަގއިްަފާރުތންްްަނގާްްަދަރނިް •

ް ެނުތންްްާބާޒެރއްްްުހރިްްހިނގާްްހިނގަްްެއެސްޓގެްްާމލީްަސަބުބންްްްަދތަިތުކގެްްާމލީ •

ްެދވަިފއުިވންްްއިާނަޔްތަތެކއްްްއުިތރުްްަފާރުތންްްޫދުކރިްަދަރނިްްަސަބުބންްްްަދތަިތުކގެްްާމލީ •

 ެބެލުވންްްްަކަމށްްްަބނުގޫރުޓާވނެްްަފާރުތންްްެނގިްްަދަރނިް •

ްްިމްނުކުރުމަގއިްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްުހރިހާްްްުހރިްްްޭބްނުކަގއިްްާވނީްްިމްނަގނުޑަތއްްްްަމތަީގއިވާްްްަމތިންްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްާމަނާއއިްްގެްްްޑޯިފްލޓްްްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްްޭބްނުކގެް

ްްޭބުންނޮކްށަފެއވެް )ޑޯިފްލޓްްްްޮއފްްްްްޕޮރަބބިލިޓީ"ްް،ހިާސުބުކުރުމަގއިްްެގްއުލުމގެްްްަލާފުކެރވޭްްްޭބްނުކގެްްްާމަނުކުރަމަގއިްްގެްްްޑޯިފްލޓްްްްމާިއެއކުް. "ްްޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރ"،  .(ޑީ.ޕީ"ް

ް.ޭބުންނުކެރވަިފއެިއވެްްުކުރަމށްްްޮމެޑލްް.(ްޑީ.ޖީ.ެއލްް"ް)ޑޯިފްލޓްްްގެިވންްްޮލސްް"ްައދިް.(ްޑީ.އޭް.އީ)

ް

ްްުނެފުތުމްނެނވެްްްުމްއަދަތަކށްްްްަމުހގ6ްްްެްްިމްނަގނުޑަތަކށްްްްުހރިހާްްްެތެރއިންްްްމްިނަގނުޑަތުކގެްްްގެްްްޑޯިފްލޓްްްްުނެބެލޭވނީްްަކަމށްްްްޑޯިފްލްޓެވަފއިވާްްްަވސަީލެތއްް ްްުމްއަދތުްްްަމުހގ6ްްްެްްިމް.

ް.ެބުލަމްށަފުހެއވެްްިމްނަވަރށްްްޮއތްްްުފުރަސތުްްުވުމގެްްޑޯިފްލޓްްްްައުލންްްޭބުންނުކުރަމްށަފހުްްާމަނަތއްްްަތާފތުްްޮގުތަގއިްަވސަީލަތަކްށުވުމގެްްަރަގޅުްްަވސަީލެތއްްްާމލީްަކނަޑެއޅަިފއަިވނީ
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ޑޑްްްް ޓެޓެ ކްކް ޕެޕެ ސްސް ކްކް ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއެއެ ރެރެ ސސްްްްްްްްކްކް ނންްްްްްްްލލޮޮ ރުރު ކުކު ްްމމިިންން 34.4.3 

ްްޮމެޑލްްްްސޭޓްޖގެްްތިންްްގެްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްބާިނުކެރވަިފއިވާްްަމްއަޗށްްްަބަދުލަތުކގެްްައްނނަްްެފްނަވަރށްްްަދަރނީގެްްެފށެިގންްްހިާސުބންްްްަކނަޑެއޅޭްްޮގުތަގއިްަދަރނީގެްްުފަރަތމަްްެއްނމެް

ް.ުޚާލާސެއެކވެްްިމޮމެޑްލގެްްެއަވނީްްތިރަީގއި.ްަބާޔުކެރވަިފއެިވެއވެްްަގއި 9.ްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްެއއްް

ް

.ްްެތޭރަގެއވެްްގެް 1ްްސޭޓޖްްްްަބއުިކެރޭވނީްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަފދަްްަކނަޑެއޅަިފއާިވަނމަްްަކަމށްްްަވސަީލެތއްްްާމލީްލިބަިފއާިވުނވާްްެގްއުލންްްަކނަޑެއޭޅއިރުްްޮގުތަގއިްަދަރނީގެް •

 ް.ެގްނާދެނެއވެްްުކަރުމންްްޮމނަިޓރްޭބްނުކންްްރްިސކްްްަދަރނީގެްްްަދަރނަިތުކގެްްމަިފދަް

ްްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަފދަްް،ާފަހަގުކެރވަިފއާިވަނމަް.(ްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްް"ް)ރިްސކްްްްްކެރޑިޓްްްއިންްްއިްންކރީޒްްްސްިގނިފަިކްނޓްް"ްްަފުހންްްަކނަޑެއުޅނުްްަދަރނެީގްޮގުތަގއި •

ްްެއަކށެީގްނވާްްރްިސކުްްަދަރނީގެް.ްަކނަޑެއްއޭނެޅެއވެްްޮގުތަގއިްަދަރްނެޏްއގެްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްްެއއީްިމާހަލުތަގއިްަނަމެވސްް.ްްަބަދުލުކެރެވެއވެްްައށްް 2ްްސޭޓޖްް

 .ަބްއަލާވެށވެް 34.4.3.1ްޯނޓުްްޯހެދްއުވަމށްްްަމުއޫލާމތުްްއުިތރުްްެބހޭްްޮގާތއިްަކނަޑައޅާްްިމްނަވަރަކްށްއުިތުރެވަފއާިވަކަމްށްޭބްނުކންް

ްްޭބްނުކންްްަކަމށްްްޑޯިފްލޓްްްައދިްްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްް.ްަބަދުލުކެރެވެއވެްްައަކށ3ްްްްްސޭޓޖްްްްަވސަީލްތަތއްްްާމލީްެއަފދަްް،ަވސަީލެތްއަނމަްްާމލީްއިްމެޕައރްެވަފއިވާް-ްކެރޑިޓްް •

 ަބްއަލާވެށެވް.34.4.3.2ްްޯނޓުްްޯހެދްއުވަމށްްްަމުއޫލާމތުްްއުިތރުްްެބހޭްްޮގާތއިްަކނަޑައޅާް

ްެގްއުލާމއިްަލާފުކެރވޭްްލޭިބެނަކަމށްްްަސަބުބންްްުވުމގެްްޑޯިފްލޓްްްަމުހަގއ12ްިްޮއތްްްުކރަިއށްްްިމްނުކެރެވނީ.ްެއލްް.ސީ.އީްަވސަީލްތަތުކގެްްާމލީްުހރިްަގއ1ްިްްސޭޓޖްް •

ްްަމްއަޗށްްްެގްއުލުމގެްްަލާފުކެރވޭްްލޭިބެނަކަމށްްްުމްއަދުތަގއިްޯލުނގެްްުމޅިްްމްިނުކެރެވނީ.ްެއލްް.ސީ.ްއީްަވސަީލްތަތުކގެްްުހރިްަގއ3ްިްައދ2ްްިްްސޭޓޖްް.ްްައަދަދަކެށވެްްެއްއަވުރގެް

ްްޯނޓުްްްަތްފސީލުްްޮގްތަތުކގެްްްޭބުންނުކެރވަިފއިވާްްައްނާދާޒުކުރަމށްްްަކްނަތްއަތާކއިްަކނަޑެއުޅނުްް،ަމުއޫލާމާތއިްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްިމްނުކުރަމްށަޓަކއި.ްެއލްް.ސީ.ްއީ.ްބިާނޮކެށވެް

 ް.ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއި 34.4.3.3

ްްަމުއޫލާމތުްްަލާފުކރާްްުކރިަމަގްށަބލާްްޮކްނެސްޕަޓކީްްެއއްްްަމއަިގނޑުްްޭބުންނުކެރވޭްްިމްނުކުރުމަގއި.ްެއލްް.ސީ.އީްަމތިންްްްޮގުތގެްްެއްއޮގްތވާްްާއއ9ްި.ްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއި •

 ހިެމނަިފއާިވެނެއެވް.ްަގއި 34.4.3.4ްޯނޓުްްަތްފސީލުްްޮގުތގެްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްޭބްނުކންްްމޮިކްނެސްޕޓްް.ްޭބުންނުކުރެމވެް

ްް(ަބްއަލވ34.4.3.5ްްާްްޯނޓުް.ް)ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަތްފސީލުްްއުިތރުްްްގޫރްޕަތުކގެްްޭބުންނުކރާްްޭބްނުކންްްމްިނުކުރުމަގއި.ްެއލްް.ސީ.ްއީްެއްއަގއިްޭބސިސްްްަކެލްކޓިވްް

ް

ްް.ުޚާލާސެއެކވެްްަތުކގެްްރުިކައރެމްނޓްްްގެްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްހިެމނަިފއިވާްްްަގއ9ްި.ްެއސްް.ާއރްް.ެއފްް.ައއިްެއަވނީްތިރަީގއި

 

ް

އއްްްިިް ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ނނީީގެގެ ރަރަ ލލްުުްދަދަ ދަދަ ްްބަބަ އއިިވާވާ ފަފަ އއިިސްސް ްްއައަ ށްށް ރަރަ ވަވަ ންން ްްފެފެ ނނީީގެގެ ރަރަ ްްދަދަ ހުހު ފަފަ ށްށް މަމަ ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ ްްކަކަ

ް

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 1ްްްްްްސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ 2ްްްްްްސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ 3ްްސްސް

ް)ަދަރނެީގްޮގުތަގއިްަކނަޑެއުޅްން(

)ަދަރނެީގްޮގުތަގއިްަކނަޑެއުޅަމްށަފުހްްކެރޑްިޓްރިްސްކްް

ްެއަކށެީގްނާވްިމްނަވަރްށްއުިތުރުވްން(

ް

ް)ްކެރޑްިޓްއިްމެޕައރްޑްެއްސެޓްސް(

ްަމުހަގއިްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަދަރނެީގްެގްއުލންް 12
ޯލުނެގްުމްއަދުތަގއިްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަދަރނެީގްް

ްެގްއުލންް

ޯލުނެގްުމްއަދުތަގއިްލޭިބެނަކަމްށްެބެލޭވްަދަރނެީގްް

ްެގްއުލންް

ް

ް.ަމުއޫލާމެތވެްްަކްނަތްއަތުކގެްްަކނަޑެއޅިްްނިްނުމްނަތާކއިްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްޭބްނުކންްްުފރިަހަމުކުރަމްށަޓަކއިްަކްނަތްއަތއްްްްހިެމނަިފއިވާްްްިމިމްނަގނުޑަގއިްެއަވނީްތިރަީގއި

ް

 

ޓޓްްްް ންން ނނިިފފިިކަކަ ރރީީޒޒްްްްްްްްސސިިގްގް ކްކް ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއއިިނންްްްްްްްއއިިންން ރެރެ ކކްްްްްްްްކްކް ސސްްްް))ްްްްްްރރިިސްސް އއިިްް..ްްއެއެ ރރްްްް..ްްސސީީްް..ްްއައަ ްް((ްްއާއާ 34.4.3.1 

ްްަކެމއްްްެއއްްްެތެރއިންްްުޑގެްްވްިމްނަގންްުކައލޭިޓޓިްް،ުކައްނޓޭިޓޓިވްްްތިރަީގއިވާްްަކނަޑައާޅނީްްޭބްނުކންްްަކަމށްްްްއުިތުރެވަފއިވާްްިމްނަވަރށްްްެއަކށެީގްނވާްްރިްސކްްްްްކެރޑިޓްްްަވސަީލެތްއގެްްާމލީ

ް.ެވަފއާިވަނަމެއވެްްަކްނަތްއަތއްްްގިނަްްެއައްށުވރެްްުނަވތަް

ް

ޓޓިިވވްްްް ޓޓިިޓޭޓޭ ންން އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްް::މމިިންން

.ްްޑީ.ްޕީްަލއްިފަޓއިމްްްެރސުިޑައލްްްްުކެރުވނުްްައްނާދޒާްްއިރުްްަކނަޑެއުޅނުްްިމްނަވރުްްުހަށެހޅަިފއިވާްްރިްސަކށްްްްަދަރނީގެްްްުފަރަތމަްްަވނީ.ްޕީ.ޑީްަލއްިފަޓއިމްްްާބކީުހރިްްްާތރީުޚަގއިްރިޯޕްޓުކރިް

ް.އުިތުރެވަފެއވެްްުވރެްްައށްްްްތެރްސޯހްލޑްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްާތަވުލަގއިްތިރަީގއިވާްްަވނީ.ްޑީ.ްޕީްަލއްިފަޓއިމްްްާބކުީހރިްަސަބުބންްްްމީގެް.ްއުިތުރެވަފެއވެްްުވރެްްައށްް

ް

ނނޑޑްުުް ގަގަ އއިިރރްުުްްްމމިިންން ނުނު ޅުޅު އެއެ ނނޑަޑަ އއިިްްކަކަ ގަގަ ތުތު ްްގގޮޮ ނނީީގެގެ ރަރަ އއިިްްްްދަދަ ގަގަ ރރީީޚުޚު ރރިިްްތާތާ ކުކު ޓުޓު ްްރރިިޕޯޕޯ
  ް

ްުދަވސ89ްްް-31ްުދަވސްް 30-0ްުމްއަދުތްަހަމުވަމްށަފުހްެވަފއާިވްުދަވސްް

ެއްމ.ެއްމ.ޭއްްޕޫރެޑްނަޝްލްަގއިްޑަލއިްންސްެގްަދުށްންް

ްަކނަޑެއޅަިފއާިވްްޕޮރވަިޝްންެގްއްިނަސްއތަް
1% 5% - 20%ް

ްެއެސްޓްްކެލސިފޭިކަޝްންަޑުއްންގޭރްޑްުކެރވަިފއިްަޑުއްންގޭރްޑްުނުކެރވިްްއިްނަޓރަންލ/ެއްމ.ެއްމ.ޭއ.ްް–ަޑުއްންގޭރްޑް

ް
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ްްަފއިސާްްްަވސަީލްތަތަކށްްްްއެްްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީްްމޮިގަތށްް.ްްަކނަޑެއޅަިފެއވެްްްަވކިންްްްޯޕްޓޯފލޯިއަތަކށްްްްއިްނެވްސްޓަމްނޓްްްްައދިްްްބިްޒަނސްްްް،ޯކަޕޭރޓްްްް،ރެީޓއިލްްްްަވނީްްްަތއްްްްްތެރްސޯހްލޑްްްްިމ

ްްަލްސެވަފއިުނވާްްްެދްއުކންްްްަފއިސާްްްެބުލަމްށަޓަކއިްްޮގތްްްްަބަދުލެވަފއިވާް.ްްޑީ.ޕީްްަލއްިފަޓއިމްް"ްްެނުޗަރލްް.ްް"ެބުލަމްށަފުހެއވެްްްަބަދުލާވޮގަތށްް.ްްޑީ.ްޕީްްަލއްިފަޓއިމްްްްުކރއިންްްްަލްސުވުމގެްްްެދްއުކންް

ްަބާލަފެއެވ.ްްާވނީްޮގްތެވސްްްަބަދުލެވަފއިވާް.ްޑީް.ޕީްަލއްިފަޓއިމްްްަވސަީލްތަތުކގެްްއުިތުރެވަފއިުނވާްްމްިނަވަރަކށްްްެއަކށެީގްނވާްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްައދި
ް

ޓޓިިވވްްްް ލލިިޓޭޓޭ އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްް::މމިިންން

ް:ެފޭތަނމަްްެތެރައށްްްަކްނަތްއަތުކގެްްގިނަްްުނަވތަްްަކެމއްްްެއއްްްްެތެރއިންްްިމްނަގނުޑގެްްތިރަީގއިވާްްަފާރެތއްްްަނާގަފއިވާްްްަދަރނިްްެތެރއިންްްޯޕްޓޯފލޯިއގެްްރެީޓއިލްް

 އުިތުރުކުރންްްުމްއަދތުްްޫދުކެރވަިފއިވާްްަދަރނިް •

 ަދްއާކަފއިުނާވަނމަްްަފއިސާްްްަޤާވއިުދންްްެތޭރަގއިްަމުހގ12ްްެްދިޔަް ާފއުިތވެް •

ްްމްިނަގނުޑގެްްތިރަީގއިވާްްަވސަީލެތއްްްއެްްްުނަވތަްް/ައދިްަގއިްާވަނމަްްޮވްޗލްިސޓްްްަފާރެތއްްްަނާގަފއިވާްްަދަރނިްް،ެތެރއިންްްގެްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްއިްނެވްސްޓެމްނޓްްްައދިްް،ބްިޒަނސްްް،ޯކަޕޭރޓްް

ް:ެފޭތަނމަްްެތެރައށްްްްަކްނަކުމގެްްގިނަްްުނަވތަްްްަކެމއްްްެއއްްްެތެރއިންް

ްއުިތުރުވންްްްމްިނަވަރަކށްްެއަކށެީގްނާވްްްސްޕެރޑްްްްްކެރޑިޓްް •

ްައުއންްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްުނަރނަގޅުްްްާހަލަތށްްްްއްިޤތިާސދީްުނަވތަް/ައދިްާމލީް،ވަިޔާފރިްްަމަސްއަކްތުކރާްްަފާރުތންްްަނގާްްަދަރނިް •

ްަލާފުކެރވަިފއުިވންްްަކަމށްްްާވނެްްަކެމއްްްްެއަފދަްްުނަވތަްްްރްިސްޓަރްކަޗރްުކުރންްްުނަވތަްްޯފެބައެރްނސްް •

ްަލާފުކެރވަިފއުިވންްްަކަމށްްްާވނެްްަކެމއްްްެއަފދަްްުނަވތަްްައުއންްްަބަދެލއްްްްޮބޑުްްްުނަރނަގޅުްްްައށްްްަފއިދާްްލިބޭްްަފާރަތށްްްަނާގަފއިވާްްަދަރނިް •

ްެބެލުވންްްަކަމށްްްއުިތުރާވނެްްރްިސކްްްޑޯިފްލޓްްްަސަބުބންްްްޭއގެްްައދި(ްެއަކނިްްަދަރނަިތަކށްްްުހރިްްެބެހްއޓަިފއިްަރުހނުް)ްައުއންްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްެއަކށެީގްނވާްްައަގށްްްަރުހުނގެް •

 ެފުނންްްނާިޝްނަތއްްްަކުމގެްްްުކރިަމތެިވާދނެްްަދތަިތާކއިްަފއިާސގެްްަފދަްްުނެދްއުކންްްްަފއިސާްްޯލުނަތަކށްްްަފާރްތަތަކށްްްވިަޔާފރުިކރާް •

ްްތިންްްްޮކްނމެްްްހާިސބުްްްިމްްައދި(.ްްހެިމނަިފއިްްަގއ34.4.3.4ްްިްްޯނޓުްްްަމުއޫލާމތުްްްއުިތރުް)ހިެމނަިފއާިވެނެއެވްްްްަމުއޫލާމތުްްްަލާފުކރާްްްުކރިަމަގްށަބލާްްްހިާސުބުކުރުމަގއި.ްްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްް

ްްަމްއަޗެށވެްްްގެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްހިެމނޭްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްްރެީޓއިލްްްްުހރިހާްްްުހރިްްޭބްނުކަގއިްްްުކެރވަިފއާިވނީްްްަމހުްްްެއއްްްްަމުހންް ްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްގެްްްއިްނެވްސްޓަމްނޓްްްްައދިްްްޯކަޕޭރޓްް.

.ްްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްްްްަދނީްްޭބްނުކންް.ްްަމުހެއވެްްްެއއްްްްަމުހންްްްތިންްްްޮކްނމެްްްެފްނަވުރަގއިްްަކުއްނަޓރާޕޓީްް،ެބެލެހްއުޓަމްށަފހުްްރިްސކްްްައުކްންަދަރނީގެްްްޮވްޗލްިސޓްްްް،ހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީ

ްްްްަބަލުމްނެނެވ.ްަބަދުލެގްނަންނެޖޭހތޯްްެއްއަފަހރުްްައަހަރކުްްޮކށްްްޮމނަިޓްރްިމްނަގނޑުްްޭބުންނުކރާްްެބުލަމްށަޓަކއި
ް

ްްއްިސތިްސނާްްްޭބްނުކންްްްަވސަީލެތއްްްްާމލީްްެއްއެވސްްްްހާިސުބުކުރަމށްްްްެގްއުލންްްްލިބޭްްްަސަބުބންްްްރްިސްކގެްްްގެްްްަދަރނީްްްަދށްްްްައަހުރަގއިްްނިުމނުްްްަގއ2021ްްްިްްޑެިސްމަބްރ31ްް

ްް.ޮކްށަފއިުނާވެނެއވެް
 

ޓޓްްްް ލްލް ދދިިްްްްްްޑޑިިފޯފޯ ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއައަ ރެރެ ރރޑޑްްްް--ްްކްކް އައަ ޕެޕެ ގގްެެްްްްްއއިިމްމް ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ނންަަްްްްްއެއެ ްްމާމާ 34.4.3.2 

ްްުނަވތަްްްަކެމއްްްެއއްްްެތެރއިންްްމްިނަގނުޑގެްްތިރަީގއިވާްް،ަމތިންްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްާމަނާއއިްްގެްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްް،ަކނަޑައަޅނީްޭބްނުކންްްޮގުތަގއިްަވސަީލެތްއގެްްާމލީްޑޯިފްލްޓެވަފއިވާް

.ެފޭތަނަމެއވެްްެތެރައށްްްަކްނަތްއަތުކގެްްގިނަް  

ް

ޓޓިިވވްްްް ޓޓިިޓޭޓޭ ންން އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްްމމިިންން

ް.ުދަވްސުވންްްގިނަްްެއައްށުވރެްްުނަވތ90ްްްަްުނަދްއކާްްަފއިސާްްަދްއަކްނެޖހޭްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވުމގެްްަފާރުތންްްަނގާްްަދަރނިް •

ްްެއައްށުވރެްްުނަވތަްްް%25ްއްިނަސްއތަްްގެްްްޕޮރވަިޝންްްްަބާލއިރުްްައޅާްްްަވސަީލތާްްާމލީްަމތިންްްޮގުތގެްްެއްއޮގްތވާްްާއއިްަގއިްޑަލއްިނސްްްްޕޫރެޑްނަޝލްްްްގެްްެރގުިއޭލަޓރ •

 ަމތުިވންް

ޓޓިިވވްްްް ލލިިޓޭޓޭ އައަ ނނޑޑްުުްްްްްކުކު ގަގަ ްްމމިިންން

ްްެބެލޭވނީްްމޮިގަތށްް.ްެފޭތަނަމެއވެްްމްިނަގނަޑށްްްަކުމގެްްުނެދްއޭކނެްްްަފއިސާްްަފާރުތންްްަނގާްްްަދަރނިްްެދެކެވނީްުހެރާދެނަކަމށްްްަދތަިތއްްްެދްއުކުމަގއިްްަފއިސާްްިމްނަވަރަކށްްްެއަކށެީގްނވާް

ްް.ދިާމެވަފއާިވަނަމެއވެްްާހަލްތަތއްްްތިރަީގއިވާް

ްލިބަިފއުިވންްްއިާނަޔްތަތެކއްްްއުިތރުްްުމްއަދަތަކށްްްދިގުްްްަފާރަތށްްްަނގާްްަދަރނިް •

ްނާިޔުވންްްްަފާރތްްްަނގާްްަދަރނިް •

ްަބނުގޫރުޓުވންްްްަފާރތްްްަނގާްްަދަރނިް •

ްޚާިލުފުވންްްްއިުޖާރައްތަތާކއިްުނަވތަްްއިުޖާރައެތއްްްާމލީްްުހރިްެއްއަބްސުވުމަގއިްަފާރުތންްްަނގާްްަދަރނިް •

ް ެނުތންްްާބާޒެރއްްްުހރިްްހިނގާްްހިނގަްްެއެސްޓގެްްާމލީްަސަބުބންްްްަދތަިތުކގެްްާމލީ •

ްެދވަިފއުިވންްްއިާނަޔްތަތެކއްްްއުިތރުްްަފާރުތންްްޫދުކރިްަދަރނިްްަސަބުބންްްްަދތަިތުކގެްްާމލީ •

 ެބެލުވންްްްަކަމށްްްަބނުގޫރުޓާވނެްްަފާރުތންްްެނގިްްަދަރނިް •

ްްިމްނުކުރުމަގއިްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްުހރިހާްްްުހރިްްްޭބްނުކަގއިްްާވނީްްިމްނަގނުޑަތއްްްްަމތަީގއިވާްްްަމތިންްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްާމަނާއއިްްގެްްްޑޯިފްލޓްްްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްްރިްސކްްްްަދަރނީގެްްްޭބްނުކގެް

ްްޭބުންނޮކްށަފެއވެް )ޑޯިފްލޓްްްްޮއފްްްްްޕޮރަބބިލިޓީ"ްް،ހިާސުބުކުރުމަގއިްްެގްއުލުމގެްްްަލާފުކެރވޭްްްޭބްނުކގެްްްާމަނުކުރަމަގއިްްގެްްްޑޯިފްލޓްްްްމާިއެއކުް. "ްްޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރ"،  .(ޑީ.ޕީ"ް

ް.ޭބުންނުކެރވަިފއެިއވެްްުކުރަމށްްްޮމެޑލްް.(ްޑީ.ޖީ.ެއލްް"ް)ޑޯިފްލޓްްްގެިވންްްޮލސްް"ްައދިް.(ްޑީ.އޭް.އީ)

ް

ްްުނެފުތުމްނެނވެްްްުމްއަދަތަކށްްްްަމުހގ6ްްްެްްިމްނަގނުޑަތަކށްްްްުހރިހާްްްެތެރއިންްްްމްިނަގނުޑަތުކގެްްްގެްްްޑޯިފްލޓްްްްުނެބެލޭވނީްްަކަމށްްްްޑޯިފްލްޓެވަފއިވާްްްަވސަީލެތއްް ްްުމްއަދތުްްްަމުހގ6ްްްެްްިމް.

ް.ެބުލަމްށަފުހެއވެްްިމްނަވަރށްްްޮއތްްްުފުރަސތުްްުވުމގެްްޑޯިފްލޓްްްްައުލންްްޭބުންނުކުރަމްށަފހުްްާމަނަތއްްްަތާފތުްްޮގުތަގއިްަވސަީލަތަކްށުވުމގެްްަރަގޅުްްަވސަީލެތއްްްާމލީްަކނަޑެއޅަިފއަިވނީ
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ލލްްްް..ްްސސީީްް..ްްއއީީްް ނންްްް..ްްްްއެއެ ރުރު ކުކު އއިިވވްާާްްްްް––ްްްްްްމމިިންން ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ންން ނުނު އއިިްްްްްްބޭބޭ ތާތާ މާމާ ލޫލޫ އުއު އއްްްްްްްްމަމަ ތަތަ ންން މުމު ދދިިްްްްްްނނިިންން ނންުުްްްްްއައަ ވުވު ރެރެ ކުކު ޒާޒާ ދާދާ ންން ގގްެެްްްްްއައަ ތުތު ސސީީލލްުުްްްްްގގޮޮ ފްފް ްްތަތަ 34.4.3.3 

ްްމްިނަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްަފުހންްްްަކނަޑެއުޅނުްްްޮގުތަގއިްްަދަރނީގެްްްޫނނީްްްުމްއަދަތށްްްްަމުހގ12ްްްެްްިމްނުކެރވަިފއާިވނީް.(ްްެއލްް.ސީ.އީ"ް)ޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް"

ްްުމްއަދަތެށވެްްްަދަރނީގެްްްެއެސެޓްއަނމަްްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްްްުނަވތަްްްއުިތުރެވަފއާިވަނމަް ްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝްރ"،  .(ޑީ.ްޕީ"ް)ޯފްލޓްްޑިްްޮއފްްްްްޕޮރަބބިލިޓީް"ްްެގްއުލަމކީްްަދަރނީގެްްްަލާފުކެރވޭް.

ްް.ާމަނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްތިރަީގއިްަލުފުޒަތއްްްެދްނެނވިްްިމ.ްައަދެދވެްްުކެރވަިފއިވާްްޑިްސަކުއްނޓްްްްޭއގެްްުގަނުކެރވި.(ްޑީ.ްޖީ.ެއލްް"ް)ޑޯިފްލޓްްްްގެިވންްްޮލސްް"ްައދިް.(ްޑީ.އޭް.އީ"ް)ޑޯިފްލޓްް

ް

(ްްެއްއޮގްތާވޮގަތށްް"ްްާމނަްްްެއެސްޓަތުކގެްްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްްްައދިްްޑޯިފްލޓްް"ްްހިެމނަިފއިވާްްްަމތަީގއި)ްްޑޯިފްލޓްްްްައާދުނުކެރވިްްޒްިނމާްްްާމލީްްަފާރުތންްްްަނގާްްްަދަރނިްްައކީްްޑީ.ޕީ •

ްަލއްިފަޓއިމްް)ްްުމްއަދތުްްްާބކީްްޯލުނގެްްްުނަވތަް.(ްްޑީ.ޕީްްަމުހގ12ްްްެ)ްްަތށްްުމްއދަްްްަމުހގ12ްްްެްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްހާިސުބުކެރވަިފއާިވނީްްްިމްނަވރުްްްިމ.ްްިމްނަވެރވެްްްުފުރަސުތގެްްްުވުމގެް

ް.ަމްއަޗެށވެްްގެް.(ްޑީ.ޕީ

ްްލޭިބްނެޖޭހނެްްްަގއި.(ްްޑީ.އޭް.އީްްަލއްިފަޓއިމްް)ްްުމްއަދތުްްްާބކީްްޯލުނގެްްްުނަވތަް.(ްްޑީ.އޭް.އީްްަމުހގ12ްްްެ)ްްަމހ12ްްްުްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްޭބްނަކށްްްްހިނދުްްްޑޯިފްލްޓވާްްްބިާނެވަފއާިވނީ.ްްޑީ.އޭް.އީ •

ްްަމްއަޗެށވެްްްައަދުދގެްްްެބެލވޭްްްަކަމށްް ްްހިނެދްއަގއިްްްޑޯިފްލްޓެވްއޖެްްްިމްނަވާރއިްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްަބާލނީްްޭބްނުކންްްް،ަނމަްްްޮކމްިޓަމްންޓެއއްްްްރޯިވްލވިްނގްް،ިމާސަލަކށްް.

ް.ިމްނަވެރވެްްެބެލވޭްްަކަމށްްްޭބުންނުކާރނެްްއުިތަރށްްްަމތިންްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްެއްއަބްސުވާމއި

ްްޭބްނުކންްްްުހަށެހޭޅެނަކަމށްްްްެގްއުލަމށްްްްެތެރއިންްްްިމްނަވުރގެްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރްިސަކށްްްްަދަރނީގެްްްަސަބުބންްްްުވުމގެްްްޑޯިފްލޓްްްްައކީ.(ްްޑީ.ޖީ.ެއލްް"ް)ޑޯިފްލޓްްްްގެިވންްްްޮލސްް" •

ްްމްިނަވެރވެްްްަލާފުކރާް ްްޑީ.ްޖީ.ެއލްްްްަބލާްްްަދަރްނަޏށްްްްެއެހނެިހންްްްަރުހާނއިްްައދިްްް،ުމްއަދާތއިްްާބަވާތއިްްްގެްްްްކެލއިމްްްްައދިްްް، ަކުއްނަޓރާޕޓީ. ްްަތާފުތާވެނެއވެް. .ްްޑީ.ޖީް.ެއލްް.

12ްްްްހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީް.ްްޑީ.ްޖީް.ެއލްް.ްްޮގުތަގެއވެްްްއިްނަސްއަތއިގެްްްެގްއުލުމގެްްްލިބޭްްްުޔނަިޓަކށްްްްޮކްނމެްްްގެް.(ްްޑީ.އޭް.އީ"ް)ޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރ"ްްަދްއުކަވއިެދވަިފއާިވނީ
ްެގްއުލުމގެްްެބެލވޭްްލޭިބެނަކަމށްްްެވްއެޖަނމަްްޑޯިފްލޓްްްެތޭރަގއިްަމުހގ12ްްެްޮއތްްްުކރަިއށްްްައކީ.ްޑީ.ޖީ.ލްްއެްްަމުހގ12ްްެ.ްބިާނޮކެށވެްްަޗށްްަމއްްްުމްއަދުތގެްްޯލުނގެްްުނަވތަްްަމުހގެް

 .އިްނަސްއަތެއވެްްެގްއުލުމގެްްެބެލވޭްްަކަމށްްްލޭިބނެްްްެވްއެޖަނމަްްޑޯިފްލޓްްްެތޭރަގއިްުމްއަދުތގެްްޯލުނގެްްްައކީ.ްޑީް.ޖީ.ެއލްްްަލއްިފަޓއިމްްްއިްނަސްއަތެއެވ.

ްްެއލްް.ސީ.އީ ްްޑީ.ޖީ.ެއލްް،  .ޑީ.ޕީްްްގެްްްެސްގެމްނޓްްްްޯލުނގެްްްޯލުނަތާކއިްްަވކިްްަވކިްްައދިްްަމަހަކށްްްްޮކްނމެްްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްހާިސުބުކެރވަިފއާިވނީ. ްްޑީ.އޭް.އީްްައދި. ްްިމްނަވުރަތއްްްްގެް.

ްްައްނާދާޒޮކްށެގްނެނވެް ްްުކރިންްްްުމްއަދަތްށުވރެްްްައްނާދާޒުކެރވަިފއިވާްްްުކރިންްްްުނަވތަްްްަޚާލްސުނޮކށްްްްަދްއކާްްްަފއިސާްްްުކރިންްްްަދަރްނަޏށްް)ްްްަސަވއަިވލްްްްަފހުްްްުގަނުކުރަމށްްްްަބއިްްމިތިންް.

ރިޯޕުޓުކެރޭވްްްްައަދދުްްްިމްްްަފުހންްްްމީގެް.ްްަމަހަކެށވެްްްޮކްނމެްްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްހިާސުބުކެރެވނީ.ްްެއލްް.ސީް.އީްްމިއިންް.ްްެގެނެވެއވެްްްަބަދލުްްްަބލާްްްިމްނަވަރށްްްްޮއތްްްްުފުރަސތުްްްގެް(ްްޑޯިފްލްޓުނުވންް

ްް.ައްނާދާޒެއެކވެްްޭއގެްްޫނނީްްްޭރޓްްްއެިފްކޓިވްްްޮއރިޖަިނލްްްޭރަޓކީްްޑްިސަކުއްނޓްްްޭބުންނުކެރވޭްްހާިސުބުކުރުމަގއި.ްެއލްް.ސީް.އީ.ްާދެނެއވެްްްެގންްެއްއުކެރވިްޑްިސަކުއްންޓުކެރވިާތރިަޚްށް

ް

ްް.ޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްޮލޖިކްްްަސަވއަިވލްްްުމްއަދަތށްްްާބކީްްެއެސްޓަތުކގެްްޫޕްލްެއްއގެްްޮކްނމެްްައދި.ްޑީ.ޕީްްަމުހގ12ްްެްާބަވެތްއގެްްގެްްެއެސޓްްްްޮކްނމެްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ.ްޑީ.ޕީްަލއްިފަޓއިމްް

ް

ްް.ަތާފުތާވެނެއވެްްްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްެއކިްްޕޮރަފއިލްްްްިމ.ްަމްއަޗެށވެްްގެްްްޕޮރަފއިލްްްްެބެލވޭްްަކަމށްްްަފއިާސަދްއާކނެްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ.ްޑީ.އޭް.އީްަލއްިފަޓއިމްްްައދިްަމުހގ12ްްެ

ް

ްްާބކީްްްޯލުނގެްްްުނަވތަްްްެތޭރަގއިްްުމްއަދުތގެްްްަމުހގ12ްްްެްްބާިނެވަފާވނީް.ްްޑީ.އޭް.އީްްަލއްިފަޓއިމްްްްައދިްްްަމުހގ12ްްްެްްޯލުނަތުކގެްްްރޭީޕަމްނޓްްްްުބެލޓްްްްައދިްްްްޕޮރަޑްކްޓަތއްްްްެއޯމަޓއިްޒުކރާް •

ް.ަމްއަޗެށވެްްޮގުތގެްްަދްއަކްނެޖހޭްްަފއިސާްްެއްއޮގަތށްްްެއްއަބްސުވާމއިްުމްއަދުތަގއި

"ްްެފްކަޓރްްޮކްނަވރަޝންްްްްކެރޑިޓްްް"ްްައަދަދށްްްްޭބުންނުކެރވަިފއިވާްްްިމާހރުްްްަލާފުކެރވަިފއަިވނީް"ްްޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރ"ްް،ްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްރޯިވްލވިްންގ •

ްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްމޮިގަތށްް.ްްެބެލެވެއވެްްްަކަމށްްްްޭބުންނުކެރވަިފއިވާްްްާބކީްައަދދުްްްުހރިްްްުނޮކށްްްްޭބުނންްްްއިންްްްލިމިޓްްްްހިނދުްްްޑޯިފްލްޓވާްްްަސަބުބންްްްމީގެް.ްްެއްއުކުރަމްށަފުހެއވެް

 ް.ަތާފުތާވެނެއވެްްބިާނޮކށްްްަމްއަޗށްްްގެްްޭބްނޑްްްޭބުންނުކރާްްލިމިޓްްްައދިްްާބަވުތންްްގެްްްޕޮރަޑްކޓްްް،ބިާނޮކށްްްަމުއޫލާމަތށްްްަދަރނީގެްްެވަފއިވާްްޑޯިފްލޓްްްޭބްނުކގެްްަކްނަތްއަތއްް

ްްްޕޮރަޑްކްޓގެް.ްްަފުހެއވެްްްެބުލަމށްްްްަކްނަތްއަތަކށްްްްައްނަނަފދަްްްަބަދލުްްްައަދަދށްްްްގެްްްަފއިސާްްްޯހދޭްްްަދަރްނަޏށްްްްަފުހންްްްޑޯިފްލްޓުވުމގެްްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ.ްްޑީ.ްޖީ.ެއލްްްްަލއްިފަޓއިމްްްްައދިްްްަމުހގ12ްްްެ

ް.ައްނާނެނެއވެްްަބަދލުްްމަިއށްްްަސަބުބންްްާބަވުތގެް

ް

ްްުނަވތަްްާބާޒުރގެްްްަސަބުބންްްްވްިއާކެލުވުމގެްްް،ައަގާށއިްްަރުހުނގެްްްަލާފުކެރވޭްްްާބަވަތާށއިްްަރުހުނގެްްްބާިނެވަފއާިވނީްްްަމއަިގނުޑޮގެތްއަގއިްްިމްްްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްަރުހނުް •

ް.ަމްއަޗެށވެްްަޚަރުދގެްްެބެލވޭްްޭހަދާވަކަމށްްްްޯހުދަމށްްްަފއިސާްްަދަރނީގެްްައދިްްޯހުދާމއިްްމްިލުކެވރަިކންްްަރުހުނގެްް،ޑްިސަކުއްންޓައާށއިްހިްސޯޓރަިކލްްްައުގގެްްޮފުތގެް

.ްްބާިނޮކެށވެްްްަމްއަޗށްްްްްޕޮރަޑްކްޓަތުކގެްްަކނަޑެއޅަިފއަިވނީް.ްްޑީ.ޖީ.ެއލްްްް،ެނުތާމެއކުްްްަތާފުތަތެކއްްްްާމޮބޑުްްްޯހުދުމަގއިްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްެބެހްއޓަިފއިުނވާްްްަރުހނުް •

 ް.ަމްއަޗެށވެްްަތުކގެްްްސްޓެރެޓޖީްްްޯހުދުމގެްްްަފއިސާްްަދަރނީގެްްހިެމޭނޮގަތާށއިްައގުްްޭއގެްްވްިއާކުލާމއިްެއްއަބްސުވްނަތއްްްްަދަރނީގެްް،ބާިނެވެގްނަވނީްަތއްް.ްޑީ.ޖީ.ެއލްްްިމ

ްްޑީ.ްޕީްްަލއްިފަޓއިމްްްްައދިްްްަމުހގ12ްްްެ ްައށްްްްެސްގެމްނޓްްްްޯކަޕޭރޓްްްްައދިްްރެީޓއިލްްްްަމުއޫލާމތުްްްިމް.ްްހިެމނެިގްނާދެނެއވެްްްެވސްްްްަމުއޫލާމތުްްްއްިޤތިާސދީްްްަލާފުކރާްްްުކރަިއށްްްްަކނަޑެއުޅުމަގއި.

 ް.ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއި 34.4.3.4ްޯނޓުްްަތްފސީލުްްޮގުތގެްްހިެމނަިފއިވާްްެއަމުއޫލާމތުްްުކަގއިހިާސުބތަް.ްްެއލްް.ސީ.އީްަމުއޫލާމާތއިްަލާފުކރާްްްުކރަިއށްް.ްްަތާފުތާވެނެއވެްްޮގތްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާް

 

ްްއަގއިްޮމނަީޓރޮކްށްރިވުިއްުކެރޭވްަމުއޫލާމެތެވް.އީ.ސީ.ެއްލ.ްަކނަޑެއުޅުމަގއިްޭބުންނޮކްށަފއާިވްަމުއޫލާމަތކީް)ިމާސަލަކްށްޕީ.ޑީްެގްްޕޮރަފއްިލްައދިްަރުހުނެގްައުގ(ްޮކްނެމްުކާއަޓރެް

ް

ްްާފަހަގުކެރޭވްަބަދުލަތެކްއްައއިްސަފެއްއްުނެވެއެވް.ރިޯޕްޓްުކެރޭވްުމްއަދުތެގްެތޭރަގއިްިމްެދްނެނވިްަމުއޫލާމުތްަތަކށްް

ް

 

 

 

ް
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ލލްްްް..ްްސސީީްް..ްްއއީީްް ލލްްްް..ްްްްއެއެ ޑެޑެ އއިިްްްްްްމމޮޮ އއިިވވްާާްްްްްގަގަ ނނިިފަފަ ށށްްްްްްްްހހިިމެމެ ރރިިއައަ ރރްާާްްްްްކުކު ކުކު ފާފާ ތތްުުްްްްްލަލަ މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ 34.4.3.4  

ްްަދަރނީގެްްަލާފުކެރވޭްްްައދިްްްރްިސކުްްްަދަރނީގެް.ްެބުންނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްްަމުއޫލާމތުްްްަލާފުކރާްްުކރަިއށްްްްހިާސުބުކުރުމަގއެިވސްްްގެް.ްްެއލްް.ސީ.ްއީްްައދިްްެބުލަމްށަޓަކއި.ްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްް

ްްަވނީްްްޭބްނުކންްްްުނޭދަކަމށްްްަރްމުޒޮކށްްްްަބަދުލަތއްްްްޯޕްޓޯފލޯިއގެްްޭވރަިއްބްލަތުކންްްްއްިޤތިާސދީްްްގިނަްްް،ެދެނަގުތަމްށަޓަކއިްްަތއްްްްޭވރަިއްބލްްްްއްިޤތާިސދީްްްުމހްިއމުްްްެގްނނަްްްަބަދލުްްްެގްއުލަމށްް

ްްނިްނާމަފެއވެް ްްެޓްސްޓުކެރވަިފއިުނާވތެީއވެްްްަހއިޮޕެތސީސްްްްްސެޓޓްިސޓަިކލްްްްަފަހުތަގއިވާްްްައްނާދާޒގެްްްންިނާމަފއާިވނީްްމޮިގަތށްް. ްްޑީ.ޕީްްްަމުހގ12ްްްެްް،މޮިގުތންް. ްްށްްުކރިއަްްްޭބުންނުކރާްްްަގއި.

ް .ޭބުންނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްުއޫސލުްްގެްްަޖްޖަމްންޓ"ް"ެއްކްސަޕރޓްްްޮގެތްއަކުމަގއިވާްްފީސަިބލްްްެއްނމެްްެފުނނުްްޭބްނަކށްްްެއަކަށެއުޅަމްށަޓަކއިްަމުއޫލާމތުްްަލާފުކރާް

ް

.ްްޭބުންނޮކްށަފއާިވެނެއވެްްްެއކުްްްާއއިްްެވއިޓްިނގސްްްްސާިނރިއޯްްްެވސްްްްސާިނރޯިއަތއްްްްެއެހނިެހންްްްުކރިަމތެިވާދނެްްްއިންްްްެމޭންޖަމްނޓްްްްޭބްނުކގެްްް،އުިތުރންްްްގެްްްސާިނރިއޯްްްއޮިކޮނމިކްްްްޭބސްް

ްްސިާނރިއޯްްް، ަބލާްްްާހަލްތަތަކށްްްްެބެލވޭްްްަކަމށްްްްުކރިަމތެިވާދނެްްްައުކންްްްސިާނރިއޯްްްމެްޮކންް.ްްރެީއެސްސުކެރޭވެނެއވެްްްަބލާްްްސަިފަތއްްްްޭއގެްްްސާިނރޯިއަތާކއިްްިމްްްާތރީެޚްއަގއިްްރިޯޕޓްިނގްްޮކްނމެް

 ް.ާމހިުރްނެނވެްްަދަރްނާޏއުިގޅޭްްަކނަޑައާޅަފއާިވނީްްަތއްްްެވއިޓިްނގ

 

ސސްްްް ންން ޝަޝަ ޕްޕް މްމް ސަސަ ްްއެއެ ލްލް ބްބް ރރިިއައަ ދދީީްްވޭވޭ ތތިިސާސާ   އއިިޤްޤް

ްް.ެއަވނެީއވެްްަބާޔްނުކެރވަިފއިްތިރަީގއިްްޮގތްްްަކނަޑެއޅަިފއިވ2021ްްާްޑެިސްމަބރ31ްްްެއަސްމްޕަޝްނސްްްައަހުރގެްްނިމޭްްުމހްިއމުްްެއްނމެްްައްނާދާޒުކުރަމްށަޓަކއި.ްެއލްް.ސީ.އީ

ް

އއްްްް ތަތަ ރރިިއޯއޯ ްްްްްްސސިިނާނާ ގެގެ މުމު ރރިިކަކަ ވެވެ ރުރު ތުތު ފަފަ

ގގްުުް ރރިިމަމަ ްްކުކު

އއްްްީީް ތތްްްްސސިިނާނާ ކަކަ އްއް ސަސަ ްްްްްްމަމަ ގެގެ ނެނެ ްްމމީީހުހު ތްތް ނެނެ ޒޒީީފާފާ ވަވަ

ތތްްްް ބަބަ ްްނނިިސްސް

ދދްުުް ރަރަ ްްޚަޚަ ގެގެ ރުރު ކާކާ ރުރު ނންްްްްްޖޖީީ..ޑޑީީ..ޕޕީީްްްްސަސަ ޝަޝަ ލޭލޭ ފްފް ްްއއިިންން

ްްްްްްް

 %75 %75 %75 %75 %75 %75ްެއްނެމްަރަގޅުް
 %90 %90 %90 %90 %90 %90ްަރަގޅުް
 %100 %100 %100 %100 %100 %100ްޭބސްް
 %110 %110 %110 %110 %110 %110ްޯގސްް
 %125 %125 %125 %125 %125 %125ްޯގސްްްަވަރށްް

 %140 %140 %140 %140 %140 %140ްެއްނެމްޯގސްް
ް

ްް.ެއަވނެީއވެްްަބާޔްނުކެރވަިފއިްތިރަީގއިްޮގތްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްެވއިޓިްނގްްަގއ2020ްިްޑެިސްމަބރ31ްްައދ2020ްިްެޖުނައރ1ްީްސިާނރޯިއައަކށްްްްއްިޤތިާސދީްްޮކްނމެް

ް

އއިިޓޓްްްް ްްވެވެ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ  - %33 %17 - %10 %40ްްކޯކޯ
 - %33 %17 - %11 %50ްްޕޮރަޑްކޓްް

ރރްް ޔަޔަ ލަލަ ޓޓިިޕްޕް ލްލް ްްމަމަ ރރޑްޑް ވަވަ        %111ްްފޯފޯ

ް

އއިިޓޓްްްް ްްވެވެ އއިިލްލް  %20 %30 - %20 - %30ްްރރީީޓެޓެ
 %28 %30 - %22 - %38ްްޕޮރަޑްކޓްް

ރރްް ޔަޔަ ލަލަ ޓޓިިޕްޕް ލްލް ްްމަމަ ރރޑްޑް ވަވަ ްްްްްްް%118ްްފޯފޯ

ް

ް

ްްޑީ.ްޕީްްޯފަވރޑްްްްގެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްޯކަޕޭރޓްްްް،ވީމާް ްްުގަނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްްޭރާޓއިްްޑޯިފްލޓ1.11ްްްްްްެފްކަޓރްްހިާސުބުކުރަމްށަޓަކއި. ްްަގއިްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްބިްޒަނސްްްްައދިްްރެީޓއިލްްްް،މާިއެއްއޮގަތށްް.

ް .ާއެއވެް 1.18ްެފްކަޓރްުގަނުކެރވަިފއާިވނީް

ް

ްްއްިޤތިާޞދީްްްބާިނެވެގްނަވނީްްްޮބަޑށްްްްަވަރށްްްްިމްނަވރުްްްޮއތްްްްުފުރަސތުްްްުކރިަމތުިވުމގެްްްާހަލްތަތއްްްްއެްްްައްނާދާޒަތާކއިްްުގޅޭްްްާހަލްތަތާކއިްް،ެއްއޮގަތށްްްްަލާފުކުރްނަތާކއިްްއްިޤތިާޞދީްްެއެހންް

ްްަމްއަޗެށވެްްްައްނާސެޓއިްނޓީގެް ްްުހެރާދެނެއވެްްްަތާފެތއްްްްޮބޑުްްްމްިނަވާރއިްްައްނާދާޒުކެރވަިފއިވާްްްަތާކއިަނތީޖާްްްނުިކްނނަްްްާހަލްތަތުކަގއިްްެއަފދަްްްަސަބުބންްްްމީގެްްްައދީް. ްްަބަލނީްްްޭބްނުކންް.

ްްަތްމސުީލޮކްށދޭްްްައްނާދޒާްްްަރަގޅުްްްެއްނމެްްްަނތާީޖަތުކގެްްްނުިކެމާދނެްްްަލާފުކުރްނަތުކންްްްމަިފދަްްްސާިނރޯިއަތުކންްްްިޚާޔުރުކެރވަިފއިވާްްްެތެރއިންްްްސާިނރޯިއަތުކގެްްްެއެހނިެހންްްްުކރިަމތެިވާދނެް

ް .ަކަމެށވެް

ް

ްްަމުއޫލާމތުްްްަލާފުކރާްްްުކރަިއށްްްްެއެހނިެހންްްްަފދަްްްަބަދުލަތއްްްްައްނާނނެްްްަސަބުބންްްްަޤާވއިުދަތުކގެްްްުނަވތަްްްގެްާޤޫނުނަތކުްްްޭބުންނުކެރވަިފއިުނވާްްްާހަލްތަތުކަގއިްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަމތަީގއި

ްްމަިފދަް.ްްެގެނވަިފެއްއުނާވެނެއވެްްްަބަދލުްްްައށްް.ްްެއލްް.ސީ.އީްްަސަބުބންްްްަކްނަކުމގެްްްމަިފދަްްްތީްުނެބެލވޭްްްަކަމށްްްްައްނާނނެްްްަބަދެލއްްްްޮބޑުްްްަކްނަކުމންްްްަފދަްްްިމެދްނެނވިްްްެބލަިފއިވީަނަމެވސްް

 ް.ަބަދުލެގެނެވެއވެްްަނމަްްްަބަދުލެގްނަންނެޖހޭްްްޮމނަިޓރޮކށްްްަފަހރުްްެއއްްްައަހަރކުްްަމުއޫލާމތުް

 

 

 

ް
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ލލްްްް..ްްސސީީްް..ްްއއީީްް ނންްްް..ްްްްއެއެ ރުރު ކުކު އއިިވވްާާްްްްް––ްްްްްްމމިިންން ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ންން ނުނު އއިިްްްްްްބޭބޭ ތާތާ މާމާ ލޫލޫ އުއު އއްްްްްްްްމަމަ ތަތަ ންން މުމު ދދިިްްްްްްނނިިންން ނންުުްްްްްއައަ ވުވު ރެރެ ކުކު ޒާޒާ ދާދާ ންން ގގްެެްްްްްއައަ ތުތު ސސީީލލްުުްްްްްގގޮޮ ފްފް ްްތަތަ 34.4.3.3 

ްްމްިނަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްަފުހންްްްަކނަޑެއުޅނުްްްޮގުތަގއިްްަދަރނީގެްްްޫނނީްްްުމްއަދަތށްްްްަމުހގ12ްްްެްްިމްނުކެރވަިފއާިވނީް.(ްްެއލްް.ސީ.އީ"ް)ޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް"

ްްުމްއަދަތެށވެްްްަދަރނީގެްްްެއެސެޓްއަނމަްްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްްްުނަވތަްްްއުިތުރެވަފއާިވަނމަް ްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝްރ"،  .(ޑީ.ްޕީ"ް)ޯފްލޓްްޑިްްޮއފްްްްްޕޮރަބބިލިޓީް"ްްެގްއުލަމކީްްަދަރނީގެްްްަލާފުކެރވޭް.

ްް.ާމަނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްތިރަީގއިްަލުފުޒަތއްްްެދްނެނވިްްިމ.ްައަދެދވެްްުކެރވަިފއިވާްްޑިްސަކުއްނޓްްްްޭއގެްްުގަނުކެރވި.(ްޑީ.ްޖީ.ެއލްް"ް)ޑޯިފްލޓްްްްގެިވންްްޮލސްް"ްައދިް.(ްޑީ.އޭް.އީ"ް)ޑޯިފްލޓްް

ް

(ްްެއްއޮގްތާވޮގަތށްް"ްްާމނަްްްެއެސްޓަތުކގެްްްއިްމެޕައރޑްް-ްކެރޑިޓްްްްައދިްްޑޯިފްލޓްް"ްްހިެމނަިފއިވާްްްަމތަީގއި)ްްޑޯިފްލޓްްްްައާދުނުކެރވިްްޒްިނމާްްްާމލީްްަފާރުތންްްްަނގާްްްަދަރނިްްައކީްްޑީ.ޕީ •

ްަލއްިފަޓއިމްް)ްްުމްއަދތުްްްާބކީްްޯލުނގެްްްުނަވތަް.(ްްޑީ.ޕީްްަމުހގ12ްްްެ)ްްަތށްްުމްއދަްްްަމުހގ12ްްްެްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްހާިސުބުކެރވަިފއާިވނީްްްިމްނަވރުްްްިމ.ްްިމްނަވެރވެްްްުފުރަސުތގެްްްުވުމގެް

ް.ަމްއަޗެށވެްްގެް.(ްޑީ.ޕީ

ްްލޭިބްނެޖޭހނެްްްަގއި.(ްްޑީ.އޭް.އީްްަލއްިފަޓއިމްް)ްްުމްއަދތުްްްާބކީްްޯލުނގެްްްުނަވތަް.(ްްޑީ.އޭް.އީްްަމުހގ12ްްްެ)ްްަމހ12ްްްުްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްޭބްނަކށްްްްހިނދުްްްޑޯިފްލްޓވާްްްބިާނެވަފއާިވނީ.ްްޑީ.އޭް.އީ •

ްްަމްއަޗެށވެްްްައަދުދގެްްްެބެލވޭްްްަކަމށްް ްްހިނެދްއަގއިްްްޑޯިފްލްޓެވްއޖެްްްިމްނަވާރއިްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްަބާލނީްްޭބްނުކންްްް،ަނމަްްްޮކމްިޓަމްންޓެއއްްްްރޯިވްލވިްނގްް،ިމާސަލަކށްް.

ް.ިމްނަވެރވެްްެބެލވޭްްަކަމށްްްޭބުންނުކާރނެްްއުިތަރށްްްަމތިންްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްެއްއަބްސުވާމއި

ްްޭބްނުކންްްްުހަށެހޭޅެނަކަމށްްްްެގްއުލަމށްްްްެތެރއިންްްްިމްނަވުރގެްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރްިސަކށްްްްަދަރނީގެްްްަސަބުބންްްްުވުމގެްްްޑޯިފްލޓްްްްައކީ.(ްްޑީ.ޖީ.ެއލްް"ް)ޑޯިފްލޓްްްްގެިވންްްްޮލސްް" •

ްްމްިނަވެރވެްްްަލާފުކރާް ްްޑީ.ްޖީ.ެއލްްްްަބލާްްްަދަރްނަޏށްްްްެއެހނެިހންްްްަރުހާނއިްްައދިްްް،ުމްއަދާތއިްްާބަވާތއިްްްގެްްްްކެލއިމްްްްައދިްްް، ަކުއްނަޓރާޕޓީ. ްްަތާފުތާވެނެއވެް. .ްްޑީ.ޖީް.ެއލްް.

12ްްްްހިާސުބުކެރވަިފއާިވނީް.ްްޑީ.ްޖީް.ެއލްް.ްްޮގުތަގެއވެްްްއިްނަސްއަތއިގެްްްެގްއުލުމގެްްްލިބޭްްްުޔނަިޓަކށްްްްޮކްނމެްްްގެް.(ްްޑީ.އޭް.އީ"ް)ޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރ"ްްަދްއުކަވއިެދވަިފއާިވނީ
ްެގްއުލުމގެްްެބެލވޭްްލޭިބެނަކަމށްްްެވްއެޖަނމަްްޑޯިފްލޓްްްެތޭރަގއިްަމުހގ12ްްެްޮއތްްްުކރަިއށްްްައކީ.ްޑީ.ޖީ.ލްްއެްްަމުހގ12ްްެ.ްބިާނޮކެށވެްްަޗށްްަމއްްްުމްއަދުތގެްްޯލުނގެްްުނަވތަްްަމުހގެް

 .އިްނަސްއަތެއވެްްެގްއުލުމގެްްެބެލވޭްްަކަމށްްްލޭިބނެްްްެވްއެޖަނމަްްޑޯިފްލޓްްްެތޭރަގއިްުމްއަދުތގެްްޯލުނގެްްްައކީ.ްޑީް.ޖީ.ެއލްްްަލއްިފަޓއިމްްްއިްނަސްއަތެއެވ.

ްްެއލްް.ސީ.އީ ްްޑީ.ޖީ.ެއލްް،  .ޑީ.ޕީްްްގެްްްެސްގެމްނޓްްްްޯލުނގެްްްޯލުނަތާކއިްްަވކިްްަވކިްްައދިްްަމަހަކށްްްްޮކްނމެްްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްހާިސުބުކެރވަިފއާިވނީ. ްްޑީ.އޭް.އީްްައދި. ްްިމްނަވުރަތއްްްްގެް.

ްްައްނާދާޒޮކްށެގްނެނވެް ްްުކރިންްްްުމްއަދަތްށުވރެްްްައްނާދާޒުކެރވަިފއިވާްްްުކރިންްްްުނަވތަްްްަޚާލްސުނޮކށްްްްަދްއކާްްްަފއިސާްްްުކރިންްްްަދަރްނަޏށްް)ްްްަސަވއަިވލްްްްަފހުްްްުގަނުކުރަމށްްްްަބއިްްމިތިންް.

ރިޯޕުޓުކެރޭވްްްްައަދދުްްްިމްްްަފުހންްްްމީގެް.ްްަމަހަކެށވެްްްޮކްނމެްްްޮއތްްްްުކރަިއށްްްްހިާސުބުކެރެވނީ.ްްެއލްް.ސީް.އީްްމިއިންް.ްްެގެނެވެއވެްްްަބަދލުްްްަބލާްްްިމްނަވަރށްްްްޮއތްްްްުފުރަސތުްްްގެް(ްްޑޯިފްލްޓުނުވންް

ްް.ައްނާދާޒެއެކވެްްޭއގެްްޫނނީްްްޭރޓްްްއެިފްކޓިވްްްޮއރިޖަިނލްްްޭރަޓކީްްޑްިސަކުއްނޓްްްޭބުންނުކެރވޭްްހާިސުބުކުރުމަގއި.ްެއލްް.ސީް.އީ.ްާދެނެއވެްްްެގންްެއްއުކެރވިްޑްިސަކުއްންޓުކެރވިާތރިަޚްށް

ް

ްް.ޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްޮލޖިކްްްަސަވއަިވލްްްުމްއަދަތށްްްާބކީްްެއެސްޓަތުކގެްްޫޕްލްެއްއގެްްޮކްނމެްްައދި.ްޑީ.ޕީްްަމުހގ12ްްެްާބަވެތްއގެްްގެްްެއެސޓްްްްޮކްނމެްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ.ްޑީ.ޕީްަލއްިފަޓއިމްް

ް

ްް.ަތާފުތާވެނެއވެްްްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްެއކިްްޕޮރަފއިލްްްްިމ.ްަމްއަޗެށވެްްގެްްްޕޮރަފއިލްްްްެބެލވޭްްަކަމށްްްަފއިާސަދްއާކނެްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ.ްޑީ.އޭް.އީްަލއްިފަޓއިމްްްައދިްަމުހގ12ްްެ

ް

ްްާބކީްްްޯލުނގެްްްުނަވތަްްްެތޭރަގއިްްުމްއަދުތގެްްްަމުހގ12ްްްެްްބާިނެވަފާވނީް.ްްޑީ.އޭް.އީްްަލއްިފަޓއިމްްްްައދިްްްަމުހގ12ްްްެްްޯލުނަތުކގެްްްރޭީޕަމްނޓްްްްުބެލޓްްްްައދިްްްްޕޮރަޑްކްޓަތއްްްްެއޯމަޓއިްޒުކރާް •

ް.ަމްއަޗެށވެްްޮގުތގެްްަދްއަކްނެޖހޭްްަފއިސާްްެއްއޮގަތށްްްެއްއަބްސުވާމއިްުމްއަދުތަގއި

"ްްެފްކަޓރްްޮކްނަވރަޝންްްްްކެރޑިޓްްް"ްްައަދަދށްްްްޭބުންނުކެރވަިފއިވާްްްިމާހރުްްްަލާފުކެރވަިފއަިވނީް"ްްޑޯިފްލޓްްްްެއޓްްްްެއްކްސޯޕަޝރ"ްް،ްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްރޯިވްލވިްންގ •

ްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްމޮިގަތށްް.ްްެބެލެވެއވެްްްަކަމށްްްްޭބުންނުކެރވަިފއިވާްްްާބކީްައަދދުްްްުހރިްްްުނޮކށްްްްޭބުނންްްްއިންްްްލިމިޓްްްްހިނދުްްްޑޯިފްލްޓވާްްްަސަބުބންްްްމީގެް.ްްެއްއުކުރަމްށަފުހެއވެް

 ް.ަތާފުތާވެނެއވެްްބިާނޮކށްްްަމްއަޗށްްްގެްްޭބްނޑްްްޭބުންނުކރާްްލިމިޓްްްައދިްްާބަވުތންްްގެްްްޕޮރަޑްކޓްްް،ބިާނޮކށްްްަމުއޫލާމަތށްްްަދަރނީގެްްެވަފއިވާްްޑޯިފްލޓްްްޭބްނުކގެްްަކްނަތްއަތއްް

ްްްޕޮރަޑްކްޓގެް.ްްަފުހެއވެްްްެބުލަމށްްްްަކްނަތްއަތަކށްްްްައްނަނަފދަްްްަބަދލުްްްައަދަދށްްްްގެްްްަފއިސާްްްޯހދޭްްްަދަރްނަޏށްްްްަފުހންްްްޑޯިފްލްޓުވުމގެްްްަކނަޑެއޅަިފއާިވނީ.ްްޑީ.ްޖީ.ެއލްްްްަލއްިފަޓއިމްްްްައދިްްްަމުހގ12ްްްެ

ް.ައްނާނެނެއވެްްަބަދލުްްމަިއށްްްަސަބުބންްްާބަވުތގެް

ް

ްްުނަވތަްްާބާޒުރގެްްްަސަބުބންްްްވްިއާކެލުވުމގެްްް،ައަގާށއިްްަރުހުނގެްްްަލާފުކެރވޭްްްާބަވަތާށއިްްަރުހުނގެްްްބާިނެވަފއާިވނީްްްަމއަިގނުޑޮގެތްއަގއިްްިމްްްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްަރުހނުް •

ް.ަމްއަޗެށވެްްަޚަރުދގެްްެބެލވޭްްޭހަދާވަކަމށްްްްޯހުދަމށްްްަފއިސާްްަދަރނީގެްްައދިްްޯހުދާމއިްްމްިލުކެވރަިކންްްަރުހުނގެްް،ޑްިސަކުއްންޓައާށއިްހިްސޯޓރަިކލްްްައުގގެްްޮފުތގެް

.ްްބާިނޮކެށވެްްްަމްއަޗށްްްްްޕޮރަޑްކްޓަތުކގެްްަކނަޑެއޅަިފއަިވނީް.ްްޑީ.ޖީ.ެއލްްްް،ެނުތާމެއކުްްްަތާފުތަތެކއްްްްާމޮބޑުްްްޯހުދުމަގއިްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްްޕޮރަޑްކްޓަތަކށްްްްެބެހްއޓަިފއިުނވާްްްަރުހނުް •

 ް.ަމްއަޗެށވެްްަތުކގެްްްސްޓެރެޓޖީްްްޯހުދުމގެްްްަފއިސާްްަދަރނީގެްްހިެމޭނޮގަތާށއިްައގުްްޭއގެްްވްިއާކުލާމއިްެއްއަބްސުވްނަތއްްްްަދަރނީގެްް،ބާިނެވެގްނަވނީްަތއްް.ްޑީ.ޖީ.ެއލްްްިމ

ްްޑީ.ްޕީްްަލއްިފަޓއިމްްްްައދިްްްަމުހގ12ްްްެ ްައށްްްްެސްގެމްނޓްްްްޯކަޕޭރޓްްްްައދިްްރެީޓއިލްްްްަމުއޫލާމތުްްްިމް.ްްހިެމނެިގްނާދެނެއވެްްްެވސްްްްަމުއޫލާމތުްްްއްިޤތިާސދީްްްަލާފުކރާްްްުކރަިއށްްްްަކނަޑެއުޅުމަގއި.

 ް.ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއި 34.4.3.4ްޯނޓުްްަތްފސީލުްްޮގުތގެްްހިެމނަިފއިވާްްެއަމުއޫލާމތުްްުކަގއިހިާސުބތަް.ްްެއލްް.ސީ.އީްަމުއޫލާމާތއިްަލާފުކރާްްްުކރަިއށްް.ްްަތާފުތާވެނެއވެްްޮގތްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާް

 

ްްއަގއިްޮމނަީޓރޮކްށްރިވުިއްުކެރޭވްަމުއޫލާމެތެވް.އީ.ސީ.ެއްލ.ްަކނަޑެއުޅުމަގއިްޭބުންނޮކްށަފއާިވްަމުއޫލާމަތކީް)ިމާސަލަކްށްޕީ.ޑީްެގްްޕޮރަފއްިލްައދިްަރުހުނެގްައުގ(ްޮކްނެމްުކާއަޓރެް

ް

ްްާފަހަގުކެރޭވްަބަދުލަތެކްއްައއިްސަފެއްއްުނެވެއެވް.ރިޯޕްޓްުކެރޭވްުމްއަދުތެގްެތޭރަގއިްިމްެދްނެނވިްަމުއޫލާމުތްަތަކށްް

ް

 

 

 

ް
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ލލްްްް..ްްސސީީްް..ްްއއީީްް ލލްްްް..ްްްްއެއެ ޑެޑެ އއިިްްްްްްމމޮޮ އއިިވވްާާްްްްްގަގަ ނނިިފަފަ ށށްްްްްްްްހހިިމެމެ ރރިިއައަ ރރްާާްްްްްކުކު ކުކު ފާފާ ތތްުުްްްްްލަލަ މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ 34.4.3.4  

ްްަދަރނީގެްްަލާފުކެރވޭްްްައދިްްްރްިސކުްްްަދަރނީގެް.ްެބުންނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްްަމުއޫލާމތުްްްަލާފުކރާްްުކރަިއށްްްްހިާސުބުކުރުމަގއެިވސްްްގެް.ްްެއލްް.ސީ.ްއީްްައދިްްެބުލަމްށަޓަކއި.ްާއރްް.ސީ.ައއި.ެއސްް

ްްަވނީްްްޭބްނުކންްްްުނޭދަކަމށްްްަރްމުޒޮކށްްްްަބަދުލަތއްްްްޯޕްޓޯފލޯިއގެްްޭވރަިއްބްލަތުކންްްްއްިޤތިާސދީްްްގިނަްްް،ެދެނަގުތަމްށަޓަކއިްްަތއްްްްޭވރަިއްބލްްްްއްިޤތާިސދީްްްުމހްިއމުްްްެގްނނަްްްަބަދލުްްްެގްއުލަމށްް

ްްނިްނާމަފެއވެް ްްެޓްސްޓުކެރވަިފއިުނާވތެީއވެްްްަހއިޮޕެތސީސްްްްްސެޓޓްިސޓަިކލްްްްަފަހުތަގއިވާްްްައްނާދާޒގެްްްންިނާމަފއާިވނީްްމޮިގަތށްް. ްްޑީ.ޕީްްްަމުހގ12ްްްެްް،މޮިގުތންް. ްްށްްުކރިއަްްްޭބުންނުކރާްްްަގއި.

ް .ޭބުންނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްުއޫސލުްްގެްްަޖްޖަމްންޓ"ް"ެއްކްސަޕރޓްްްޮގެތްއަކުމަގއިވާްްފީސަިބލްްްެއްނމެްްެފުނނުްްޭބްނަކށްްްެއަކަށެއުޅަމްށަޓަކއިްަމުއޫލާމތުްްަލާފުކރާް

ް

.ްްޭބުންނޮކްށަފއާިވެނެއވެްްްެއކުްްްާއއިްްެވއިޓްިނގސްްްްސާިނރިއޯްްްެވސްްްްސާިނރޯިއަތއްްްްެއެހނިެހންްްްުކރިަމތެިވާދނެްްްއިންްްްެމޭންޖަމްނޓްްްްޭބްނުކގެްްް،އުިތުރންްްްގެްްްސާިނރިއޯްްްއޮިކޮނމިކްްްްޭބސްް

ްްސިާނރިއޯްްް، ަބލާްްްާހަލްތަތަކށްްްްެބެލވޭްްްަކަމށްްްްުކރިަމތެިވާދނެްްްައުކންްްްސިާނރިއޯްްްމެްޮކންް.ްްރެީއެސްސުކެރޭވެނެއވެްްްަބލާްްްސަިފަތއްްްްޭއގެްްްސާިނރޯިއަތާކއިްްިމްްްާތރީެޚްއަގއިްްރިޯޕޓްިނގްްޮކްނމެް

 ް.ާމހިުރްނެނވެްްަދަރްނާޏއުިގޅޭްްަކނަޑައާޅަފއާިވނީްްަތއްްްެވއިޓިްނގ

 

ސސްްްް ންން ޝަޝަ ޕްޕް މްމް ސަސަ ްްއެއެ ލްލް ބްބް ރރިިއައަ ދދީީްްވޭވޭ ތތިިސާސާ   އއިިޤްޤް

ްް.ެއަވނެީއވެްްަބާޔްނުކެރވަިފއިްތިރަީގއިްްޮގތްްްަކނަޑެއޅަިފއިވ2021ްްާްޑެިސްމަބރ31ްްްެއަސްމްޕަޝްނސްްްައަހުރގެްްނިމޭްްުމހްިއމުްްެއްނމެްްައްނާދާޒުކުރަމްށަޓަކއި.ްެއލްް.ސީ.އީ

ް

އއްްްް ތަތަ ރރިިއޯއޯ ްްްްްްސސިިނާނާ ގެގެ މުމު ރރިިކަކަ ވެވެ ރުރު ތުތު ފަފަ

ގގްުުް ރރިިމަމަ ްްކުކު

އއްްްީީް ތތްްްްސސިިނާނާ ކަކަ އްއް ސަސަ ްްްްްްމަމަ ގެގެ ނެނެ ްްމމީީހުހު ތްތް ނެނެ ޒޒީީފާފާ ވަވަ

ތތްްްް ބަބަ ްްނނިިސްސް

ދދްުުް ރަރަ ްްޚަޚަ ގެގެ ރުރު ކާކާ ރުރު ނންްްްްްޖޖީީ..ޑޑީީ..ޕޕީީްްްްސަސަ ޝަޝަ ލޭލޭ ފްފް ްްއއިިންން

ްްްްްްް

 %75 %75 %75 %75 %75 %75ްެއްނެމްަރަގޅުް
 %90 %90 %90 %90 %90 %90ްަރަގޅުް
 %100 %100 %100 %100 %100 %100ްޭބސްް
 %110 %110 %110 %110 %110 %110ްޯގސްް
 %125 %125 %125 %125 %125 %125ްޯގސްްްަވަރށްް

 %140 %140 %140 %140 %140 %140ްެއްނެމްޯގސްް
ް

ްް.ެއަވނެީއވެްްަބާޔްނުކެރވަިފއިްތިރަީގއިްޮގތްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްެވއިޓިްނގްްަގއ2020ްިްޑެިސްމަބރ31ްްައދ2020ްިްެޖުނައރ1ްީްސިާނރޯިއައަކށްްްްއްިޤތިާސދީްްޮކްނމެް

ް

އއިިޓޓްްްް ްްވެވެ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ  - %33 %17 - %10 %40ްްކޯކޯ
 - %33 %17 - %11 %50ްްޕޮރަޑްކޓްް

ރރްް ޔަޔަ ލަލަ ޓޓިިޕްޕް ލްލް ްްމަމަ ރރޑްޑް ވަވަ        %111ްްފޯފޯ

ް

އއިިޓޓްްްް ްްވެވެ އއިިލްލް  %20 %30 - %20 - %30ްްރރީީޓެޓެ
 %28 %30 - %22 - %38ްްޕޮރަޑްކޓްް

ރރްް ޔަޔަ ލަލަ ޓޓިިޕްޕް ލްލް ްްމަމަ ރރޑްޑް ވަވަ ްްްްްްް%118ްްފޯފޯ

ް

ް

ްްޑީ.ްޕީްްޯފަވރޑްްްްގެްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްޯކަޕޭރޓްްްް،ވީމާް ްްުގަނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްްޭރާޓއިްްޑޯިފްލޓ1.11ްްްްްްެފްކަޓރްްހިާސުބުކުރަމްށަޓަކއި. ްްަގއިްްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްބިްޒަނސްްްްައދިްްރެީޓއިލްްްް،މާިއެއްއޮގަތށްް.

ް .ާއެއވެް 1.18ްެފްކަޓރްުގަނުކެރވަިފއާިވނީް

ް

ްްއްިޤތިާޞދީްްްބާިނެވެގްނަވނީްްްޮބަޑށްްްްަވަރށްްްްިމްނަވރުްްްޮއތްްްްުފުރަސތުްްްުކރިަމތުިވުމގެްްްާހަލްތަތއްްްްއެްްްައްނާދާޒަތާކއިްްުގޅޭްްްާހަލްތަތާކއިްް،ެއްއޮގަތށްްްްަލާފުކުރްނަތާކއިްްއްިޤތިާޞދީްްެއެހންް

ްްަމްއަޗެށވެްްްައްނާސެޓއިްނޓީގެް ްްުހެރާދެނެއވެްްްަތާފެތއްްްްޮބޑުްްްމްިނަވާރއިްްައްނާދާޒުކެރވަިފއިވާްްްަތާކއިަނތީޖާްްްނުިކްނނަްްްާހަލްތަތުކަގއިްްެއަފދަްްްަސަބުބންްްްމީގެްްްައދީް. ްްަބަލނީްްްޭބްނުކންް.

ްްަތްމސުީލޮކްށދޭްްްައްނާދޒާްްްަރަގޅުްްްެއްނމެްްްަނތާީޖަތުކގެްްްނުިކެމާދނެްްްަލާފުކުރްނަތުކންްްްމަިފދަްްްސާިނރޯިއަތުކންްްްިޚާޔުރުކެރވަިފއިވާްްްެތެރއިންްްްސާިނރޯިއަތުކގެްްްެއެހނިެހންްްްުކރިަމތެިވާދނެް

ް .ަކަމެށވެް

ް

ްްަމުއޫލާމތުްްްަލާފުކރާްްްުކރަިއށްްްްެއެހނިެހންްްްަފދަްްްަބަދުލަތއްްްްައްނާނނެްްްަސަބުބންްްްަޤާވއިުދަތުކގެްްްުނަވތަްްްގެްާޤޫނުނަތކުްްްޭބުންނުކެރވަިފއިުނވާްްްާހަލްތަތުކަގއިްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަމތަީގއި

ްްމަިފދަް.ްްެގެނވަިފެއްއުނާވެނެއވެްްްަބަދލުްްްައށްް.ްްެއލްް.ސީ.އީްްަސަބުބންްްްަކްނަކުމގެްްްމަިފދަްްްތީްުނެބެލވޭްްްަކަމށްްްްައްނާނނެްްްަބަދެލއްްްްޮބޑުްްްަކްނަކުމންްްްަފދަްްްިމެދްނެނވިްްްެބލަިފއިވީަނަމެވސްް

 ް.ަބަދުލެގެނެވެއވެްްަނމަްްްަބަދުލެގްނަންނެޖހޭްްްޮމނަިޓރޮކށްްްަފަހރުްްެއއްްްައަހަރކުްްަމުއޫލާމތުް

 

 

 

ް
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ށށްްްް ރރިިއައަ ރރްާާްްްްްކުކު ކުކު ފާފާ ތތްްްްްްްްލަލަ ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ނނިިފަފަ އއިިްްހހިިމެމެ ްްގަގަ ލްލް ޑެޑެ ..ްްމމޮޮ ލްލް ްްއއީީ..ސސީީ..އެއެ ތުތު މާމާ ލޫލޫ އުއު ްމަމަ 34.4.3.4 

އއްްްިިް ގަގަ ބުބު ްްހހިިސާސާ ..ްްގެގެ ލްލް ސސިިޓޓިިވވިިޓޓީީްްއއީީ..ސސީީ..އެއެ ންން ްްސެސެ ގެގެ ކުކު ތަތަ އްއް ތަތަ ންން ްްކަކަ އއިިވާވާ ފަފަ ޅާޅާ އައަ ނނޑަޑަ ްްކަކަ   

ްަކނަޑައާޅަފއާިވްަކްނަތްއަތަކްށްައުތެވާދެންަބަދެލްއެގްްތިރަީގއާިވްާތަވުލްންަދްއުކަވއިެދނީްއީ.ސީ.ެއްލ.ްޮމެޑްލަގއިްެއެހނިެހްންަކްނަތްއަތްއްަބަދުލްުނާވްހިނެދްއަގއިްަމއަިގނުޑްޮގެތްއަގއި

ްެސްނސިޓިވިޓެީއެވ.ްް

ް

ް 
ނންުުް ޑޑްްްް ލޯލޯ ްްކާކާ ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ..ސސީީ..ްް ކްކް ލްލް ..ޑޑީީްް އެއެ ްްްް އޯއޯ ނުނު ލޯލޯ

ޓޓްްްް ންން މަމަ މމިިޓްޓް ލލްަަް ކކޮޮ މްމް  ޖުޖު

  1,635,051   19,830   10,789   25,188   90,796   1,488,448  %110 ަފުތުރެވރަިކުމެގްުކރިަމގުް
  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %125 ަފުތުރެވރަިކުމެގްުކރިަމގުް
  1,700,436   21,166   11,317   25,792   97,729   1,544,431  %140ްަފުތުރެވރަިކުމެގްުކރިަމގުް

ްްްްްްްް

  1,648,751   20,122   10,907   25,324   91,987   1,500,411  %90ްޖީ.ޑީ.ޕީް.

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %100 ޖީ.ޑީ.ޕީް.
  1,686,746   20,874   11,199   25,656   96,538   1,532,481  %110 ޖީ.ޑީ.ޕީް.

ްްްްްްްް

  1,663,878   20,466   11,050   25,490   92,859   1,514,012  %100ްަވޒާީފްެންތްީމުހްނެގްންިސަބތްް

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %110ްަވޒާީފްެންތްީމުހްނެގްންިސަބތްް

  1,673,566   20,547   11,057   25,491   96,369   1,520,101  %125ްަވޒާީފްެންތްީމުހްނެގްންިސަބތްް

ްްްްްްްް

  1,661,936   20,449   11,049   25,490   92,156   1,512,792  %125ްއިްންފޭލަޝންް

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %140ްއިްންފޭލަޝންް

  1,671,628   20,530   11,056   25,490   95,667   1,518,885  %150ްއިްންފޭލަޝންް

ްްްްްްްް

  1,660,963   20,330   10,980   25,405   94,176   1,510,072  %90ްަސުރާކުރެގްަޚަރދުް

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %100 ަސުރާކުރެގްަޚަރދުް
  1,674,546   20,666   11,126   25,576   94,350   1,522,828  %110 ަސުރާކުރެގްަޚަރދުް

ްްްްްްްް

އިްންފާރްސްޓަރްކަޗރްައދްިް

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްސާިޔަސތުް

100%  1,512,698   94,211   25,440   11,010   20,399   1,663,758  

އިްންފާރްސްޓަރްކަޗރްައދްިް

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްސާިޔަސތުް

110%  1,517,058   94,614   25,490   11,054   20,506   1,668,722  

އިްންފާރްސްޓަރްކަޗރްައދްިް

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްސާިޔަސތުް

125%  1,522,077   94,339   25,566   11,119   20,643   1,673,744  
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ޓޓިިވވްްްް ކްކް ލެލެ ސސިިސސްްްްްްްްކަކަ އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ އްއް ނންްްްްްްްލލިިބބްޭޭްްްްްއެއެ ލުލު އްއް ށށްްްްްްްްގެގެ މަމަ ލުލު އއްްްްްްްްބެބެ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިވވްާާްްްްްއެއެ ވވިިފަފަ ރެރެ އއިިކުކު ތތްްްްްްްްބަބަ ްްގގޮޮ 34.4.3.5 

ްްމޮިގަތށްް.ްްަބއުިކެރެވެއވެްްްަތއްްްްެއްކްސޯޕަޝްރްްެބުލަމްށަފހުްްްސަިފަތަކށްްްްރިްސްކގެްްް،ައްށަޓަކއިްްްޕޮރވިަޝންްްްެގްއުލުމގެްްްަދަރނީގެްްްަލާފުކެރވޭްްްޮމެޑްލުކެރވަިފއިވާްްްަގއިްްޭބސިސްްްްަކެލްކޓިވްް

ްް.ތިްނެނވެްމަްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްަތއްްްެއްކްސޯޕަޝްރްރްިސކްްްހިެމނޭްްެތޭރަގއިްްގޫރެޕްއގެްްެއއްްްަބއުިކަރނީ

ް

ްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްޭބްނުކގެް.ްްުހްނަންނާވެނެއވެްްްިމްނަވަރަކށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްަމުއޫލާމުތެވސްްްްުގޅޭްްްްގޫރަޕާކއިްްޮކްނމެްްްަމތިންްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްުއޫސާލއިްްގެްްްަތާފްސހާިސބުްްް،ަބއުިކުރުމަގއިްްމޮިގަތށްް

ް.ަބާޔްނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްތިރަީގއިްސަިފަތއްްްަބާލަފއިވާްްަބއުިކުރުމަގއިްަމތިންްްމޮިގުތގެް.ްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްެއއްްްެއްޕޯރޗްްްަހއިާރކަިކލްްްަބއުިކެރވަިފއަިވނީ

ް

ނންްްް ޝަޝަ ޓޭޓޭ ންން މެމެ ގްގް ޗޗްްްްްްްްސެސެ ރޯރޯ ޕްޕް ްްއެއެ

ް

ލލިިއއްޯޯް ފޯފޯ ޓްޓް ްްޕޯޕޯ ނުނު  ްް))ހހ((ްްލޯލޯ
ްްްް ލްލް ވެވެ 1ްްލެލެ

ް
ް

ްެއެސްޓަތްއްަބއުިކެރވަިފއާިވނީްަދަރނިްަނާގަފއާިވްަފާރުތެގްާހަލުތްައދި/ުނަވަތްަދަރނީްޫދުކެރވަިފއާިވްަމްޤަސުދްތިރަީގއާިވްޮގަތްށް:

 ޯކަޕޭރޓްް -
 ވިަޔާފރެީގްޭބުނަމްށްަދަރނިްަނާގަފއާިވްޯކަޕޭރްޓްޫންންަފާރްތަތއްްްް–ބިްޒަންސްޭބްނކިްނގް -
 ައމްިއަލްޭބުނަމްށަޓަކއިްަދަރނިްަނާގަފއާިވްޯކަޕޭރްޓްޫންންަފާރްތަތއްްް–ރެީޓއްިލް -

ްްްް ލްލް ވެވެ 2ްލެލެ

ެގްއުިތުރްނ1ްްްްަމތަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްެލެވްލްްްް، ޯކަޕޭރްޓްައދިްބްިޒަންސްޭބްނކްިނގްެގްަދަރނިްަނާގަފއާިވްަފާރްތަތުކެގްޫޕލްް -

 ެއަފާރްތަތްއްަމަސްއަކްތުކަރުމްންައްނަންއްިޤތާިސދީްސާިނައަތްށްަބާލްއުިތަރްށްަބއުިކެރވަިފއާިވެނެއެވ.ްްް
ާގަފއާިވްަމްޤަސަދްށްްެގްއުިތުރްންޯލުންނ1ްްްަރެީޓއްިލްެގްަދަރނިްަނާގަފއާިވްަފާރްތަތުކެގްޫޕްލ،ްަމތަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްެލެވްލްް -

ްަބާލްއުިތަރްށްަބއުިކެރވަިފއާިވެނެއެވ.ްް

ލލިިއއްޯޯް ފޯފޯ ޓްޓް ްްޕޯޕޯ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްޯޕްޓޯފލޯިއްެގްެތެރއިްންއުިތަރްށްަބއުިކެރވަިފެއްއްުނާވެނެއެވ.ްްްް))ށށ((ްްއއިިންން
ް

 ް.ެގްނާނެނެއވެްްަބަދުލަތއްްްްާހަލްތަތުކަގއިްެޖހޭްްްަބަދުލެގްނަނންްްަބލާްްޭބްނުކންްްޮގަތްށތޯްްެއަކށެީގްނވާްްެއްނމެްްަކނަޑެއޅަިފއަިވނީްްގޫރުޕަތއްްްިމްެތޭރަގއިްުމްއަދެތްއގެްްަވކި
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ށށްްްް ރރިިއައަ ރރްާާްްްްްކުކު ކުކު ފާފާ ތތްްްްްްްްލަލަ ްްގގޮޮ އއިިވާވާ ނނިިފަފަ އއިިްްހހިިމެމެ ްްގަގަ ލްލް ޑެޑެ ..ްްމމޮޮ ލްލް ްްއއީީ..ސސީީ..އެއެ ތުތު މާމާ ލޫލޫ އުއު ްމަމަ 34.4.3.4 

އއްްްިިް ގަގަ ބުބު ްްހހިިސާސާ ..ްްގެގެ ލްލް ސސިިޓޓިިވވިިޓޓީީްްއއީީ..ސސީީ..އެއެ ންން ްްސެސެ ގެގެ ކުކު ތަތަ އްއް ތަތަ ންން ްްކަކަ އއިިވާވާ ފަފަ ޅާޅާ އައަ ނނޑަޑަ ްްކަކަ   

ްަކނަޑައާޅަފއާިވްަކްނަތްއަތަކްށްައުތެވާދެންަބަދެލްއެގްްތިރަީގއާިވްާތަވުލްންަދްއުކަވއިެދނީްއީ.ސީ.ެއްލ.ްޮމެޑްލަގއިްެއެހނިެހްންަކްނަތްއަތްއްަބަދުލްުނާވްހިނެދްއަގއިްަމއަިގނުޑްޮގެތްއަގއި

ްެސްނސިޓިވިޓެީއެވ.ްް

ް

ް 
ނންުުް ޑޑްްްް ލޯލޯ ްްކާކާ ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ..ސސީީ..ްް ކްކް ލްލް ..ޑޑީީްް އެއެ ްްްް އޯއޯ ނުނު ލޯލޯ

ޓޓްްްް ންން މަމަ މމިިޓްޓް ލލްަަް ކކޮޮ މްމް  ޖުޖު

  1,635,051   19,830   10,789   25,188   90,796   1,488,448  %110 ަފުތުރެވރަިކުމެގްުކރިަމގުް
  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %125 ަފުތުރެވރަިކުމެގްުކރިަމގުް
  1,700,436   21,166   11,317   25,792   97,729   1,544,431  %140ްަފުތުރެވރަިކުމެގްުކރިަމގުް

ްްްްްްްް

  1,648,751   20,122   10,907   25,324   91,987   1,500,411  %90ްޖީ.ޑީ.ޕީް.

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %100 ޖީ.ޑީ.ޕީް.
  1,686,746   20,874   11,199   25,656   96,538   1,532,481  %110 ޖީ.ޑީ.ޕީް.

ްްްްްްްް

  1,663,878   20,466   11,050   25,490   92,859   1,514,012  %100ްަވޒާީފްެންތްީމުހްނެގްންިސަބތްް

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %110ްަވޒާީފްެންތްީމުހްނެގްންިސަބތްް

  1,673,566   20,547   11,057   25,491   96,369   1,520,101  %125ްަވޒާީފްެންތްީމުހްނެގްންިސަބތްް

ްްްްްްްް

  1,661,936   20,449   11,049   25,490   92,156   1,512,792  %125ްއިްންފޭލަޝންް

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %140ްއިްންފޭލަޝންް

  1,671,628   20,530   11,056   25,490   95,667   1,518,885  %150ްއިްންފޭލަޝންް

ްްްްްްްް

  1,660,963   20,330   10,980   25,405   94,176   1,510,072  %90ްަސުރާކުރެގްަޚަރދުް

  1,668,722   20,506   11,054   25,490   94,614   1,517,058  %100 ަސުރާކުރެގްަޚަރދުް
  1,674,546   20,666   11,126   25,576   94,350   1,522,828  %110 ަސުރާކުރެގްަޚަރދުް

ްްްްްްްް

އިްންފާރްސްޓަރްކަޗރްައދްިް

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްސާިޔަސތުް

100%  1,512,698   94,211   25,440   11,010   20,399   1,663,758  

އިްންފާރްސްޓަރްކަޗރްައދްިް

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްސާިޔަސތުް

110%  1,517,058   94,614   25,490   11,054   20,506   1,668,722  

އިްންފާރްސްޓަރްކަޗރްައދްިް

ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްސާިޔަސތުް

125%  1,522,077   94,339   25,566   11,119   20,643   1,673,744  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ް

  

 
 
 

Page 51 of 77 
 

ޓޓިިވވްްްް ކްކް ލެލެ ސސިިސސްްްްްްްްކަކަ އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ އްއް ނންްްްްްްްލލިިބބްޭޭްްްްްއެއެ ލުލު އްއް ށށްްްްްްްްގެގެ މަމަ ލުލު އއްްްްްްްްބެބެ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިވވްާާްްްްްއެއެ ވވިިފަފަ ރެރެ އއިިކުކު ތތްްްްްްްްބަބަ ްްގގޮޮ 34.4.3.5 

ްްމޮިގަތށްް.ްްަބއުިކެރެވެއވެްްްަތއްްްްެއްކްސޯޕަޝްރްްެބުލަމްށަފހުްްްސަިފަތަކށްްްްރިްސްކގެްްް،ައްށަޓަކއިްްްޕޮރވިަޝންްްްެގްއުލުމގެްްްަދަރނީގެްްްަލާފުކެރވޭްްްޮމެޑްލުކެރވަިފއިވާްްްަގއިްްޭބސިސްްްްަކެލްކޓިވްް

ްް.ތިްނެނވެްމަްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްަތއްްްެއްކްސޯޕަޝްރްރްިސކްްްހިެމނޭްްެތޭރަގއިްްގޫރެޕްއގެްްެއއްްްަބއުިކަރނީ

ް

ްްޯޕްޓޯފލިއޯްްްޭބްނުކގެް.ްްުހްނަންނާވެނެއވެްްްިމްނަވަރަކށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްަމުއޫލާމުތެވސްްްްުގޅޭްްްްގޫރަޕާކއިްްޮކްނމެްްްަމތިންްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްުއޫސާލއިްްގެްްްަތާފްސހާިސބުްްް،ަބއުިކުރުމަގއިްްމޮިގަތށްް

ް.ަބާޔްނުކެރވަިފއާިވެނެއވެްްތިރަީގއިްސަިފަތއްްްަބާލަފއިވާްްަބއުިކުރުމަގއިްަމތިންްްމޮިގުތގެް.ްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްެއއްްްެއްޕޯރޗްްްަހއިާރކަިކލްްްަބއުިކެރވަިފއަިވނީ

ް

ނންްްް ޝަޝަ ޓޭޓޭ ންން މެމެ ގްގް ޗޗްްްްްްްްސެސެ ރޯރޯ ޕްޕް ްްއެއެ

ް

ލލިިއއްޯޯް ފޯފޯ ޓްޓް ްްޕޯޕޯ ނުނު  ްް))ހހ((ްްލޯލޯ
ްްްް ލްލް ވެވެ 1ްްލެލެ

ް
ް

ްެއެސްޓަތްއްަބއުިކެރވަިފއާިވނީްަދަރނިްަނާގަފއާިވްަފާރުތެގްާހަލުތްައދި/ުނަވަތްަދަރނީްޫދުކެރވަިފއާިވްަމްޤަސުދްތިރަީގއާިވްޮގަތްށް:

 ޯކަޕޭރޓްް -
 ވިަޔާފރެީގްޭބުނަމްށްަދަރނިްަނާގަފއާިވްޯކަޕޭރްޓްޫންންަފާރްތަތއްްްް–ބިްޒަންސްޭބްނކިްނގް -
 ައމްިއަލްޭބުނަމްށަޓަކއިްަދަރނިްަނާގަފއާިވްޯކަޕޭރްޓްޫންންަފާރްތަތއްްް–ރެީޓއްިލް -

ްްްް ލްލް ވެވެ 2ްލެލެ

ެގްއުިތުރްނ1ްްްްަމތަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްެލެވްލްްްް، ޯކަޕޭރްޓްައދިްބްިޒަންސްޭބްނކްިނގްެގްަދަރނިްަނާގަފއާިވްަފާރްތަތުކެގްޫޕލްް -

 ެއަފާރްތަތްއްަމަސްއަކްތުކަރުމްންައްނަންއްިޤތާިސދީްސާިނައަތްށްަބާލްއުިތަރްށްަބއުިކެރވަިފއާިވެނެއެވ.ްްް
ާގަފއާިވްަމްޤަސަދްށްްެގްއުިތުރްންޯލުންނ1ްްްަރެީޓއްިލްެގްަދަރނިްަނާގަފއާިވްަފާރްތަތުކެގްޫޕްލ،ްަމތަީގއިްަބާޔްނުކެރވަިފއާިވްެލެވްލްް -

ްަބާލްއުިތަރްށްަބއުިކެރވަިފއާިވެނެއެވ.ްް

ލލިިއއްޯޯް ފޯފޯ ޓްޓް ްްޕޯޕޯ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ ްއިްނެވްސްޓަމްންޓްޯޕްޓޯފލޯިއްެގްެތެރއިްންއުިތަރްށްަބއުިކެރވަިފެއްއްުނާވެނެއެވ.ްްްް))ށށ((ްްއއިިންން
ް

 ް.ެގްނާނެނެއވެްްަބަދުލަތއްްްްާހަލްތަތުކަގއިްެޖހޭްްްަބަދުލެގްނަނންްްަބލާްްޭބްނުކންްްޮގަތްށތޯްްެއަކށެީގްނވާްްެއްނމެްްަކނަޑެއޅަިފއަިވނީްްގޫރުޕަތއްްްިމްެތޭރަގއިްުމްއަދެތްއގެްްަވކި
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ނނީީގގްެެް ރަރަ ށށްްްްްްްްދަދަ ކަކަ އއިިވވްާާްްްްްރރިިސްސް ޅޅިިފަފަ ހެހެ ށަށަ ރރްުުްްްްްހުހު ވަވަ ްްމމިިންން 34.4.4  

ނނީީގގްެެް ރަރަ ށށްްްްްްްްދަދަ ކަކަ އއިިވވްާާްްްްްރރިިސްސް ޅޅިިފަފަ ހެހެ ށަށަ މމްެެްްްްްހުހު ންން ތތީީްްްްްްއެއެ ރރްުުްްްްްމަމަ ވަވަ ށށްްްްްްްް––ްްްްްްމމިިންން ޓަޓަ ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ އއިިވވްާާްްްްްއއިިމްމް ޅޅިިފަފަ ހެހެ ށަށަ ލލީީްްްްްްހުހު އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ 34.4.4.1  

ްްެއާނލިސިސްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްެބެހްއޓަިފއިުހރިްްެއއްްްްެއަލަވްނސްް.ްްެއލްް.ސީ.އީްްެތެރއިންްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރްިސަކށްްްްަދަރނީގެްްްހިެމނަިފއަިވނީްްްާތަވުލަގއިްްތިރަީގއި

 ް.މްިނަވެރވެްްަމތީްެއްނމެްްުހަށެހޅަިފއިވާްްރްިސަކށްްްަދަރނީގެްްޭބްނކުްްެއެސްޓަތުކންްްިމްަރްމުޒޮކްށެދނީްްއިންްްެއަމުއްނޓްްްެކރީްނގްުޖްމލަްްެއެސްޓަތުކގެްްާމލީްތިރަީގއިވާް.ްެއެކވެް

ް

2021  

ގގްް ޖޖިިންން ޓޭޓޭ ..ްްސްސް ލްލް    އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ލލްަަް މްމް ްްްް  ޖުޖު ޖްޖް ޓޭޓޭ 3ްްްްސްސް
ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 2ްްސްސް

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 1ްްސްސް

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

 

ޑޑްްްް ރޭރޭ ްްގްގް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ް      ކްކް

 އިްނެވްސްޓަމްންޓްްގޭރޑްް 18,451,346 - - 18,451,346

 ާއަދއެިގޮކްށްަބލާް 13,783,021 253,746 30,508 14,067,275

 ާޚްއަސޮގެތްއަގއިްަބލާް 2,689 174,109 16,711 193,509

 ޑޯިފްލޓްް - - 2,964,605 2,964,605

ޓޓްްްް 32,237,056 427,855 3,011,824 35,676,735 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
     

 އިްމެޕައރަމްންޓްެއަލަވްނސްް (667,275) (55,520) (955,002) (1,677,797)

ޓޓްްްް 31,569,781 372,335 2,056,822 33,998,938 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ފުފު   ސާސާ

    ްް
      

ނންްްް ޝަޝަ ސސިިލލިިއޭއޭ ންން ްްރރިިކކޮޮ ގެގެ ސްސް މްމް އއިިޓަޓަ ްްއައަ އއިިންން ްްލަލަ ގެގެ ކުކު ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލީީްްބަބަ ްްމާމާ

ލލްަަް މްމް ް     ޖުޖު

ްްަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް    5,546,920
ްްެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް    7,279,367
ްްް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްެއެހްނޭބްނކުް    5,615,984

ްްަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލުނަފއިާސްާއއިްެއެހނިެހންްްަކްސަޓަމުރްނގެް    15,556,667

33,998,938    ް

ް

2020  

ގގްް ޖޖިިންން ޓޭޓޭ ..ްްސްސް ލްލް    އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ލލްަަް މްމް ްްްް  ޖުޖު ޖްޖް ޓޭޓޭ 3ްްްްސްސް
ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 2ްްސްސް

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 1ްްސްސް

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

 

ޑޑްްްް ރޭރޭ ްްގްގް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ް      ކްކް

 އިްނެވްސްޓަމްންޓްްގޭރޑްް 12,299,369 - - 12,299,369

 ާއަދއެިގޮކްށްަބލާް 12,079,573 128,453 131,128 12,339,154

 ާޚްއަސޮގެތްއަގއިްަބލާް 7,486 93,834 1,391 102,711

 ޑޯިފްލޓްް - - 4,042,912 4,042,912

ޓޓްްްް 24,386,428 222,287 4,175,431 28,784,146 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
     

 އިްމެޕައރަމްންޓްެއަލަވްނސްް (486,314) (38,522) (1,508,057) (2,032,893)

ޓޓްްްް 23,900,114 183,765 2,667,374 26,751,253 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ފުފު   ސާސާ
ް

ް)ޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް" ްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް"34.4.3 ްްޯނޓުްްްަމުއޫލާމތުްްްޮގުތގެްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްްސޭޓްޖަތއްްްްތިންްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަމތަީގއިްްޮގާތއިްްްހިާސުބުކެރވަިފއިވާް.(ްްެއލްް.ސީ.އީ"

 .ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއި"ްމްިނުކުރންްްޮލސްްްްކެރޑިޓްް
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ް

ނންުުް ހުހު ދދިިްްްްްްރަރަ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއެއެ ރެރެ ސސްްްްްްްްކްކް ޓްޓް ންން މެމެ ސްސް ންން ހޭހޭ ންން ްްއެއެ 34.4.4.2 

ްްެގްނެދެއވެްްްޭބުންނުކަރުމންްްްޮގްތަތއްްްްުއޫސުލަތާކއިްްަތާފތުްްްޭބްނުކންްްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްްރްިސކްްްްަދަރނީގެް ްްޫދުކެރވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްަދަރނީގެްްްަކަމކީްްާއްނމުްްްެއްނމެްްްުކެރވޭްްްމޮިގުތންް.

ްްެބެހްއުޓެމވެްްްަރުހނުްްްަފއިާސައށްް ްްސިާޔަސުތަގއިްްްަރުހުނގެްްްޭބްނުކގެްްްއިްނަސްއތަްްްަބަލއަިގެނވޭްްްަރުހުނގެްްްަފއިާސގެްްްަނުޤދުްްްލިްސާޓއިްްަތެކތީގެްްްަބަލއަިގެނވޭްްްޮގުތަގއިްްަރުހުނގެް.

ް.ަކނަޑެއޅަިފއާިވެނެއވެް
ް

ްްެމޭންޖެމްނޓްްްްަބަހްއަޓްނެޖޭހތޯްްްަރުހނުްްްއުިތަރށްްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވުމގެްްް،ައާގއިްްަރުހުނގެްްްާބާޒުރަގއި.ްްައުގުކެރެއވެްްްޭބްނުކންްްްަރުހުނަތއްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްެތޭރަގއިްްްޕޮރެސްސގެްްްޫދުކުރުމގެްްްޯލނުް

ްްޭބުންނުކެރޭވނީްްްަފއިސާްްްލިބޭްްްވްިއަކއެިގންްްްމޮިގުތންްްްައދިް.ްްވްިއާކުލެމވެްްްަދުށންްްްުއޫސެލްއގެްްްަވކިްްަރުހުނަތއްްްްެނގަިފއިވާްްްޭބްނަކށްްްްސިާޔަސަތކީްްޭބްނުކގެް.ްްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްްއިންް

ްްަމއަިގނޑުްްްޭބުންނުކެރވޭްްްެއްޑާވްންސަތަކށްްްްޯލުނަތާކއިް.ްްެބެލެވުމްނާދެނެއވެްްްުމްއަދުތަތުކަގއިްްަވކިްްްެއެސްސަމްންޓަތއްްްްމަިފދަް.ްްެދްއުކަމެށވެްްްޫނނީްްަމުދުކުރަމށްްްްައަދދުްްްަފއިާސގެްްްަދަރނީގެް

ްް:ާބަވްތަތަކކީްަރުހުނގެް
ް

ްްޕޮރަޕޓަީތއްްްރިޯސޓްްްްައދިްއިާމާރްތަތއްްްވިަޔާފރުިކރާް •

ްަރުހނުްްއިާމާރްތަތުކގެްްަފާރްތަތުކގެްްާއްނމުް •

ްަފއިސާްްލެިބްނެޖހޭްްައށްްްވަިޔާފރިްައދިްުމދާްްްވަިޔާފރިްްމާިސަލަކށްްްާޗޖުްްްެއެސްޓގެްްވިަޔާފރި •

ްުއަޅނުދަތއްްްޯދނަިފަހާރއި •

ްެސކުިއރިޓީްްަދަރނީގެް •

ް  ައދިް،ެގެރްނޓަީތއްްްައމްިއލަްްައދިްޯކަޕޭރޓްް •

 ަފއިސާްްަނުޤދުް •

ްްަމުއޫލާމެތވެްްްާބާޒުރގެްްްޭބުންނުކަރނީްްޭބްނުކންްްްައުގުކުރުމަގއިްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްުހރިްްޮގުތަގއިްްަރުހުނގެްްްލެިބްނުހރަިނމަްްްަމުއޫލާމތުްްްާބާޒުރގެް ްްާމލީްްްެނތްްްްާބާޒެރއްްްްަވކިްްހިނަގުމްނދާް.

ްްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްޮމެޑްލަތއްްްްައުގުކެރެވނީްްްެއެސްޓަތއްް ްްޯފުރޮކްށދޭްްްަފާރްތަތުކންްްްތިްނަވނަްްްާމހިުރްނަފދަްްްިމނަިވންްްްައުގުކެރެވނީްްް،އިާމާރްތަތއްްްްިމާސަލަކށްްްް، ަރުހނުްްްޫނންްްްާމލީް.

ްް.ބިާނޮކެށވެްްަމްއަޗށްްްަމުއޫލާމުތގެް

ް

ްްެއެހނިެހންްްްައދިްްްޓެރަޜރީްްް، ެސކުިއރިޓީްްަދަރނީގެް.ްްަމްއަޗެށވެްްްާބަވުތގެްްްަވސަީލެތްއގެްްްއެްްްބާިނެވެގްނަވނީްްްަރުހނުްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްެއެސަޓަކށްްްްާމލީްްޫނންްްްަދަރނިްްްެއެހންްްްުނަވތަްްްޯލނުް

ްްެއެސްޓަތަކށްްްްމަިފދަްްްފިަޔަވެއެވް.ްްަވސަީލްތަތއްްްްެއްއަފދަްްްމިއާްްްޫނނީްްްެސކުިއރިޓީްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްމިއީްެއެސޓްްްް.ެބެހްއޓަިފއިުނާވެނެއވެްްްަރުހނުްްްާއްނުމޮގެތްއަގއިްްްލަތަކށްްބިްްެފތޭްްްމަިއށްް

ް.ެމުދެވރޮިކެށވެްްޯޕްޓޯފލޯިއަތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްާމލީްހިާމަޔްތުކެރވަިފއާިވނީް

ް

ްްޮބޑުްްްުއޫސަލށްްްްަނގާްްްޭބްނަކށްްްްަރުހނުްްްެތޭރަގއިްްުމްއަދުތގެްްްިމރިޯޕޓްިންގްްައދިް.ްްވްިއާކުލެމވެްްްުފުރަސެތްއަގއިްްްައަވސްްްްވީާހެވސްްްްަރުހުނަތއްްްްަނާގަފއިވާްްްޭބްނަކށްްްްސާިޔަސަތކީްްޭބްނުކގެް

ް.ައއިްސަފއިުނެވެއވެްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްަފުހންްްައަހުރގެްްމެީގުކރީްެފްނަވަރށްްްެއެސްޓަތުކގެްްެބެހްއޓަިފއިވާްްަގއިޮގތުްްަދަރނީގެް.ްްައއިްސަފއިުނެވެއވެްްަބަދެލއްް

ް

ްްޭބްނުކންްްަރުހުނަތއްްްްެއެސްޓަތުކގެްްާމލީްެބެލވަިފއިވާްްަކަމށްްްްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްްްަސަބުބންްްްައުއުމގެްްޮބުޑަވުމންްްުފުރަސތުްްވްިއާކުލުމގެްްަރުހނުްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްެގްއުލުމންްްަދަރނީގެް

ްް.ެއަވނެީއވެްްތިރަީގއިްަރުހުނެގްަތްފސީލްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްޮގުތންްްުކަޑުކުރުމގެްްެގްއުލންްްަމތެިވާދނެްުކރިްްެއެސްޓަތާކއިްާމލީްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްް.ްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްަކއިރިންްްަވަރށްް

2021 ްް

ގގްުުް ްްއައަ ގެގެ ނުނު ހުހު ގގްްްް  ރަރަ ރރީީންން ޓޓްްްްކެކެ ންން އުއު މަމަ ްްއެއެ

ްްްް ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ އއިިމްމް

ސސްްްް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ރރްް ޝަޝަ ޕޯޕޯ ސްސް ކްކް ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ސސްްްްްްކްކް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް

ްް:ަވކިްަފުރުދްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލނުް    

 ޯއަވރްޑާރްފޓްް - 5,914 (5,914) - -

 ްކެރޑްިޓްާކޑުް- 6,481 (6,086) 395 -

 ަޓރްމްޯލންްް- 165,760 (79,307) 86,453 70,530

 ޯމޭގޖްްް- 193,158 (83,692) 107,697 144,183

ްޯކަޕޭރްޓްެއްނޓިޓަީތަކްށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލުން: - - - -

 ޮބެޑތިްޯކަޕޭރްޓްަކްސަޓަމުރންްް- 2,588,731 (711,887) 1,863,340 2,607,114

 )ެއްސ.ެއްމ.އީ.ްަތްއް(ުކދިްައދިްެމުދްަފްނތެީގްވިަޔާފރަިތްއްް- 51,780 (68,116) - 31,374

ސސްްްް 3,011,824 (955,002) 2,057,885 2,853,201 ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ްްކްކް ލަލަ މްމް   ޖުޖު

 
 
 
 
 
 
 
 ްް

 

 
 
 

Page 53 of 77 
 

ް

ނންުުް ހުހު ދދިިްްްްްްރަރަ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއެއެ ރެރެ ސސްްްްްްްްކްކް ޓްޓް ންން މެމެ ސްސް ންން ހޭހޭ ންން ްްއެއެ 34.4.4.2 

ްްެގްނެދެއވެްްްޭބުންނުކަރުމންްްްޮގްތަތއްްްްުއޫސުލަތާކއިްްަތާފތުްްްޭބްނުކންްްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްްރްިސކްްްްަދަރނީގެް ްްޫދުކެރވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްަދަރނީގެްްްަކަމކީްްާއްނމުްްްެއްނމެްްްުކެރވޭްްްމޮިގުތންް.

ްްެބެހްއުޓެމވެްްްަރުހނުްްްަފއިާސައށްް ްްސިާޔަސުތަގއިްްްަރުހުނގެްްްޭބްނުކގެްްްއިްނަސްއތަްްްަބަލއަިގެނވޭްްްަރުހުނގެްްްަފއިާސގެްްްަނުޤދުްްްލިްސާޓއިްްަތެކތީގެްްްަބަލއަިގެނވޭްްްޮގުތަގއިްްަރުހުނގެް.

ް.ަކނަޑެއޅަިފއާިވެނެއވެް
ް

ްްެމޭންޖެމްނޓްްްްަބަހްއަޓްނެޖޭހތޯްްްަރުހނުްްްއުިތަރށްްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވުމގެްްް،ައާގއިްްަރުހުނގެްްްާބާޒުރަގއި.ްްައުގުކެރެއވެްްްޭބްނުކންްްްަރުހުނަތއްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްެތޭރަގއިްްްޕޮރެސްސގެްްްޫދުކުރުމގެްްްޯލނުް

ްްޭބުންނުކެރޭވނީްްްަފއިސާްްްލިބޭްްްވްިއަކއެިގންްްްމޮިގުތންްްްައދިް.ްްވްިއާކުލެމވެްްްަދުށންްްްުއޫސެލްއގެްްްަވކިްްަރުހުނަތއްްްްެނގަިފއިވާްްްޭބްނަކށްްްްސިާޔަސަތކީްްޭބްނުކގެް.ްްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްްއިންް

ްްަމއަިގނޑުްްްޭބުންނުކެރވޭްްްެއްޑާވްންސަތަކށްްްްޯލުނަތާކއިް.ްްެބެލެވުމްނާދެނެއވެްްްުމްއަދުތަތުކަގއިްްަވކިްްްެއެސްސަމްންޓަތއްްްްމަިފދަް.ްްެދްއުކަމެށވެްްްޫނނީްްަމުދުކުރަމށްްްްައަދދުްްްަފއިާސގެްްްަދަރނީގެް

ްް:ާބަވްތަތަކކީްަރުހުނގެް
ް

ްްޕޮރަޕޓަީތއްްްރިޯސޓްްްްައދިްއިާމާރްތަތއްްްވިަޔާފރުިކރާް •

ްަރުހނުްްއިާމާރްތަތުކގެްްަފާރްތަތުކގެްްާއްނމުް •

ްަފއިސާްްލެިބްނެޖހޭްްައށްްްވަިޔާފރިްައދިްުމދާްްްވަިޔާފރިްްމާިސަލަކށްްްާޗޖުްްްެއެސްޓގެްްވިަޔާފރި •

ްުއަޅނުދަތއްްްޯދނަިފަހާރއި •

ްެސކުިއރިޓީްްަދަރނީގެް •

ް  ައދިް،ެގެރްނޓަީތއްްްައމްިއލަްްައދިްޯކަޕޭރޓްް •

 ަފއިސާްްަނުޤދުް •

ްްަމުއޫލާމެތވެްްްާބާޒުރގެްްްޭބުންނުކަރނީްްޭބްނުކންްްްައުގުކުރުމަގއިްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްުހރިްްޮގުތަގއިްްަރުހުނގެްްްލެިބްނުހރަިނމަްްްަމުއޫލާމތުްްްާބާޒުރގެް ްްާމލީްްްެނތްްްްާބާޒެރއްްްްަވކިްްހިނަގުމްނދާް.

ްްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްޮމެޑްލަތއްްްްައުގުކެރެވނީްްްެއެސްޓަތއްް ްްޯފުރޮކްށދޭްްްަފާރްތަތުކންްްްތިްނަވނަްްްާމހިުރްނަފދަްްްިމނަިވންްްްައުގުކެރެވނީްްް،އިާމާރްތަތއްްްްިމާސަލަކށްްްް، ަރުހނުްްްޫނންްްްާމލީް.

ްް.ބިާނޮކެށވެްްަމްއަޗށްްްަމުއޫލާމުތގެް

ް

ްްެއެހނިެހންްްްައދިްްްޓެރަޜރީްްް، ެސކުިއރިޓީްްަދަރނީގެް.ްްަމްއަޗެށވެްްްާބަވުތގެްްްަވސަީލެތްއގެްްްއެްްްބާިނެވެގްނަވނީްްްަރުހނުްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްެއެސަޓަކށްްްްާމލީްްޫނންްްްަދަރނިްްްެއެހންްްްުނަވތަްްްޯލނުް

ްްެއެސްޓަތަކށްްްްމަިފދަްްްފިަޔަވެއެވް.ްްަވސަީލްތަތއްްްްެއްއަފދަްްްމިއާްްްޫނނީްްްެސކުިއރިޓީްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްމިއީްެއެސޓްްްް.ެބެހްއޓަިފއިުނާވެނެއވެްްްަރުހނުްްްާއްނުމޮގެތްއަގއިްްްލަތަކށްްބިްްެފތޭްްްމަިއށްް

ް.ެމުދެވރޮިކެށވެްްޯޕްޓޯފލޯިއަތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްާމލީްހިާމަޔްތުކެރވަިފއާިވނީް

ް

ްްޮބޑުްްްުއޫސަލށްްްްަނގާްްްޭބްނަކށްްްްަރުހނުްްްެތޭރަގއިްްުމްއަދުތގެްްްިމރިޯޕޓްިންގްްައދިް.ްްވްިއާކުލެމވެްްްުފުރަސެތްއަގއިްްްައަވސްްްްވީާހެވސްްްްަރުހުނަތއްްްްަނާގަފއިވާްްްޭބްނަކށްްްްސާިޔަސަތކީްްޭބްނުކގެް

ް.ައއިްސަފއިުނެވެއވެްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްަފުހންްްައަހުރގެްްމެީގުކރީްެފްނަވަރށްްްެއެސްޓަތުކގެްްެބެހްއޓަިފއިވާްްަގއިޮގތުްްަދަރނީގެް.ްްައއިްސަފއިުނެވެއވެްްަބަދެލއްް

ް

ްްޭބްނުކންްްަރުހުނަތއްްްްެއެސްޓަތުކގެްްާމލީްެބެލވަިފއިވާްްަކަމށްްްްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްްްަސަބުބންްްްައުއުމގެްްޮބުޑަވުމންްްުފުރަސތުްްވްިއާކުލުމގެްްަރުހނުްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްެގްއުލުމންްްަދަރނީގެް

ްް.ެއަވނެީއވެްްތިރަީގއިްަރުހުނެގްަތްފސީލްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްޮގުތންްްުކަޑުކުރުމގެްްެގްއުލންްްަމތެިވާދނެްުކރިްްެއެސްޓަތާކއިްާމލީްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްް.ްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްަކއިރިންްްަވަރށްް

2021 ްް

ގގްުުް ްްއައަ ގެގެ ނުނު ހުހު ގގްްްް  ރަރަ ރރީީންން ޓޓްްްްކެކެ ންން އުއު މަމަ ްްއެއެ

ްްްް ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ އއިިމްމް

ސސްްްް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ރރްް ޝަޝަ ޕޯޕޯ ސްސް ކްކް ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ސސްްްްްްކްކް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް

ްް:ަވކިްަފުރުދްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލނުް    

 ޯއަވރްޑާރްފޓްް - 5,914 (5,914) - -

 ްކެރޑްިޓްާކޑުް- 6,481 (6,086) 395 -

 ަޓރްމްޯލންްް- 165,760 (79,307) 86,453 70,530

 ޯމޭގޖްްް- 193,158 (83,692) 107,697 144,183

ްޯކަޕޭރްޓްެއްނޓިޓަީތަކްށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލުން: - - - -

 ޮބެޑތިްޯކަޕޭރްޓްަކްސަޓަމުރންްް- 2,588,731 (711,887) 1,863,340 2,607,114

 )ެއްސ.ެއްމ.އީ.ްަތްއް(ުކދިްައދިްެމުދްަފްނތެީގްވިަޔާފރަިތްއްް- 51,780 (68,116) - 31,374

ސސްްްް 3,011,824 (955,002) 2,057,885 2,853,201 ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ްްކްކް ލަލަ މްމް   ޖުޖު

 
 
 
 
 
 
 
 ްް
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ނނީީގގްެެް ރަރަ ށށްްްްްްްްދަދަ ކަކަ އއިިވވްާާްްްްްރރިިސްސް ޅޅިިފަފަ ހެހެ ށަށަ ރރްުުްްްްްހުހު ވަވަ ްްމމިިންން 34.4.4  

ނނީީގގްެެް ރަރަ ށށްްްްްްްްދަދަ ކަކަ އއިިވވްާާްްްްްރރިިސްސް ޅޅިިފަފަ ހެހެ ށަށަ މމްެެްްްްްހުހު ންން ތތީީްްްްްްއެއެ ރރްުުްްްްްމަމަ ވަވަ ށށްްްްްްްް––ްްްްްްމމިިންން ޓަޓަ ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ އއިިވވްާާްްްްްއއިިމްމް ޅޅިިފަފަ ހެހެ ށަށަ ލލީީްްްްްްހުހު އއްްްްްްްްމާމާ ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ 34.4.4.1  

ްްެއާނލިސިސްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްެބެހްއޓަިފއިުހރިްްެއއްްްްެއަލަވްނސްް.ްްެއލްް.ސީ.އީްްެތެރއިންްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްރްިސަކށްްްްަދަރނީގެްްްހިެމނަިފއަިވނީްްްާތަވުލަގއިްްތިރަީގއި

 ް.މްިނަވެރވެްްަމތީްެއްނމެްްުހަށެހޅަިފއިވާްްރްިސަކށްްްަދަރނީގެްްޭބްނކުްްެއެސްޓަތުކންްްިމްަރްމުޒޮކްށެދނީްްއިންްްެއަމުއްނޓްްްެކރީްނގްުޖްމލަްްެއެސްޓަތުކގެްްާމލީްތިރަީގއިވާް.ްެއެކވެް

ް

2021  

ގގްް ޖޖިިންން ޓޭޓޭ ..ްްސްސް ލްލް    އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ލލްަަް މްމް ްްްް  ޖުޖު ޖްޖް ޓޭޓޭ 3ްްްްސްސް
ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 2ްްސްސް

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 1ްްސްސް

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

 

ޑޑްްްް ރޭރޭ ްްގްގް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ް      ކްކް

 އިްނެވްސްޓަމްންޓްްގޭރޑްް 18,451,346 - - 18,451,346

 ާއަދއެިގޮކްށްަބލާް 13,783,021 253,746 30,508 14,067,275

 ާޚްއަސޮގެތްއަގއިްަބލާް 2,689 174,109 16,711 193,509

 ޑޯިފްލޓްް - - 2,964,605 2,964,605

ޓޓްްްް 32,237,056 427,855 3,011,824 35,676,735 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
     

 އިްމެޕައރަމްންޓްެއަލަވްނސްް (667,275) (55,520) (955,002) (1,677,797)

ޓޓްްްް 31,569,781 372,335 2,056,822 33,998,938 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ފުފު   ސާސާ

    ްް
      

ނންްްް ޝަޝަ ސސިިލލިިއޭއޭ ންން ްްރރިިކކޮޮ ގެގެ ސްސް މްމް އއިިޓަޓަ ްްއައަ އއިިންން ްްލަލަ ގެގެ ކުކު ތަތަ ންން ޔާޔާ ލލީީްްބަބަ ްްމާމާ

ލލްަަް މްމް ް     ޖުޖު

ްްަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް    5,546,920
ްްެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް    7,279,367
ްްް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްެއެހްނޭބްނކުް    5,615,984

ްްަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލުނަފއިާސްާއއިްެއެހނިެހންްްަކްސަޓަމުރްނގެް    15,556,667

33,998,938    ް

ް

2020  

ގގްް ޖޖިިންން ޓޭޓޭ ..ްްސްސް ލްލް    އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ލލްަަް މްމް ްްްް  ޖުޖު ޖްޖް ޓޭޓޭ 3ްްްްސްސް
ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 2ްްސްސް

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ 1ްްސްސް

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

 

ޑޑްްްް ރޭރޭ ްްގްގް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ް      ކްކް

 އިްނެވްސްޓަމްންޓްްގޭރޑްް 12,299,369 - - 12,299,369

 ާއަދއެިގޮކްށްަބލާް 12,079,573 128,453 131,128 12,339,154

 ާޚްއަސޮގެތްއަގއިްަބލާް 7,486 93,834 1,391 102,711

 ޑޯިފްލޓްް - - 4,042,912 4,042,912

ޓޓްްްް 24,386,428 222,287 4,175,431 28,784,146 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
     

 އިްމެޕައރަމްންޓްެއަލަވްނސްް (486,314) (38,522) (1,508,057) (2,032,893)

ޓޓްްްް 23,900,114 183,765 2,667,374 26,751,253 ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ފުފު   ސާސާ
ް

ް)ޮލސްްްްްކެރޑިޓްްްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް" ްްެއްކްސެޕްކެޓޑްް"34.4.3 ްްޯނޓުްްްަމުއޫލާމތުްްްޮގުތގެްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްްސޭޓްޖަތއްްްްތިންްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަމތަީގއިްްޮގާތއިްްްހިާސުބުކެރވަިފއިވާް.(ްްެއލްް.ސީ.އީ"

 .ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއި"ްމްިނުކުރންްްޮލސްްްްކެރޑިޓްް
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ް

ނންުުް ހުހު ދދިިްްްްްްރަރަ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ޑޑިިޓޓްްްްްްްްއެއެ ރެރެ ސސްްްްްްްްކްކް ޓްޓް ންން މެމެ ސްސް ންން ހޭހޭ ންން ްްއެއެ 34.4.4.2 

ްްެގްނެދެއވެްްްޭބުންނުކަރުމންްްްޮގްތަތއްްްްުއޫސުލަތާކއިްްަތާފތުްްްޭބްނުކންްްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްްރްިސކްްްްަދަރނީގެް ްްޫދުކެރވަިފއިވާްްްޮގުތަގއިްްަދަރނީގެްްްަކަމކީްްާއްނމުްްްެއްނމެްްްުކެރވޭްްްމޮިގުތންް.

ްްެބެހްއުޓެމވެްްްަރުހނުްްްަފއިާސައށްް ްްސިާޔަސުތަގއިްްްަރުހުނގެްްްޭބްނުކގެްްްއިްނަސްއތަްްްަބަލއަިގެނވޭްްްަރުހުނގެްްްަފއިާސގެްްްަނުޤދުްްްލިްސާޓއިްްަތެކތީގެްްްަބަލއަިގެނވޭްްްޮގުތަގއިްްަރުހުނގެް.

ް.ަކނަޑެއޅަިފއާިވެނެއވެް
ް

ްްެމޭންޖެމްނޓްްްްަބަހްއަޓްނެޖޭހތޯްްްަރުހނުްްްއުިތަރށްްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވުމގެްްް،ައާގއިްްަރުހުނގެްްްާބާޒުރަގއި.ްްައުގުކެރެއވެްްްޭބްނުކންްްްަރުހުނަތއްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްެތޭރަގއިްްްޕޮރެސްސގެްްްޫދުކުރުމގެްްްޯލނުް

ްްޭބުންނުކެރޭވނީްްްަފއިސާްްްލިބޭްްްވްިއަކއެިގންްްްމޮިގުތންްްްައދިް.ްްވްިއާކުލެމވެްްްަދުށންްްްުއޫސެލްއގެްްްަވކިްްަރުހުނަތއްްްްެނގަިފއިވާްްްޭބްނަކށްްްްސިާޔަސަތކީްްޭބްނުކގެް.ްްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްްއިންް

ްްަމއަިގނޑުްްްޭބުންނުކެރވޭްްްެއްޑާވްންސަތަކށްްްްޯލުނަތާކއިް.ްްެބެލެވުމްނާދެނެއވެްްްުމްއަދުތަތުކަގއިްްަވކިްްްެއެސްސަމްންޓަތއްްްްމަިފދަް.ްްެދްއުކަމެށވެްްްޫނނީްްަމުދުކުރަމށްްްްައަދދުްްްަފއިާސގެްްްަދަރނީގެް

ްް:ާބަވްތަތަކކީްަރުހުނގެް
ް

ްްޕޮރަޕޓަީތއްްްރިޯސޓްްްްައދިްއިާމާރްތަތއްްްވިަޔާފރުިކރާް •

ްަރުހނުްްއިާމާރްތަތުކގެްްަފާރްތަތުކގެްްާއްނމުް •

ްަފއިސާްްލެިބްނެޖހޭްްައށްްްވަިޔާފރިްައދިްުމދާްްްވަިޔާފރިްްމާިސަލަކށްްްާޗޖުްްްެއެސްޓގެްްވިަޔާފރި •

ްުއަޅނުދަތއްްްޯދނަިފަހާރއި •

ްެސކުިއރިޓީްްަދަރނީގެް •

ް  ައދިް،ެގެރްނޓަީތއްްްައމްިއލަްްައދިްޯކަޕޭރޓްް •

 ަފއިސާްްަނުޤދުް •

ްްަމުއޫލާމެތވެްްްާބާޒުރގެްްްޭބުންނުކަރނީްްޭބްނުކންްްްައުގުކުރުމަގއިްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްުހރިްްޮގުތަގއިްްަރުހުނގެްްްލެިބްނުހރަިނމަްްްަމުއޫލާމތުްްްާބާޒުރގެް ްްާމލީްްްެނތްްްްާބާޒެރއްްްްަވކިްްހިނަގުމްނދާް.

ްްޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްޮމެޑްލަތއްްްްައުގުކެރެވނީްްްެއެސްޓަތއްް ްްޯފުރޮކްށދޭްްްަފާރްތަތުކންްްްތިްނަވނަްްްާމހިުރްނަފދަްްްިމނަިވންްްްައުގުކެރެވނީްްް،އިާމާރްތަތއްްްްިމާސަލަކށްްްް، ަރުހނުްްްޫނންްްްާމލީް.

ްް.ބިާނޮކެށވެްްަމްއަޗށްްްަމުއޫލާމުތގެް

ް

ްްެއެހނިެހންްްްައދިްްްޓެރަޜރީްްް، ެސކުިއރިޓީްްަދަރނީގެް.ްްަމްއަޗެށވެްްްާބަވުތގެްްްަވސަީލެތްއގެްްްއެްްްބާިނެވެގްނަވނީްްްަރުހނުްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްެއެސަޓަކށްްްްާމލީްްޫނންްްްަދަރނިްްްެއެހންްްްުނަވތަްްްޯލނުް

ްްެއެސްޓަތަކށްްްްމަިފދަްްްފިަޔަވެއެވް.ްްަވސަީލްތަތއްްްްެއްއަފދަްްްމިއާްްްޫނނީްްްެސކުިއރިޓީްްެބެހްއޓަިފއިވާްްްމިއީްެއެސޓްްްް.ެބެހްއޓަިފއިުނާވެނެއވެްްްަރުހނުްްްާއްނުމޮގެތްއަގއިްްްލަތަކށްްބިްްެފތޭްްްމަިއށްް

ް.ެމުދެވރޮިކެށވެްްޯޕްޓޯފލޯިއަތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްާމލީްހިާމަޔްތުކެރވަިފއާިވނީް

ް

ްްޮބޑުްްްުއޫސަލށްްްްަނގާްްްޭބްނަކށްްްްަރުހނުްްްެތޭރަގއިްްުމްއަދުތގެްްްިމރިޯޕޓްިންގްްައދިް.ްްވްިއާކުލެމވެްްްުފުރަސެތްއަގއިްްްައަވސްްްްވީާހެވސްްްްަރުހުނަތއްްްްަނާގަފއިވާްްްޭބްނަކށްްްްސާިޔަސަތކީްްޭބްނުކގެް

ް.ައއިްސަފއިުނެވެއވެްްަބަދެލއްްްޮބޑުްްަފުހންްްައަހުރގެްްމެީގުކރީްެފްނަވަރށްްްެއެސްޓަތުކގެްްެބެހްއޓަިފއިވާްްަގއިޮގތުްްަދަރނީގެް.ްްައއިްސަފއިުނެވެއވެްްަބަދެލއްް

ް

ްްޭބްނުކންްްަރުހުނަތއްްްްެއެސްޓަތުކގެްްާމލީްެބެލވަިފއިވާްްަކަމށްްްްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްްްަސަބުބންްްްައުއުމގެްްޮބުޑަވުމންްްުފުރަސތުްްވްިއާކުލުމގެްްަރުހނުްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްެގްއުލުމންްްަދަރނީގެް

ްް.ެއަވނެީއވެްްތިރަީގއިްަރުހުނެގްަތްފސީލްްްްެބެހްއޓަިފއިވާްްޮގުތންްްުކަޑުކުރުމގެްްެގްއުލންްްަމތެިވާދނެްުކރިްްެއެސްޓަތާކއިްާމލީްއިްމެޕައރޑްްްްކެރޑިޓްް.ްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްަކއިރިންްްަވަރށްް

2021 ްް

ގގްުުް ްްއައަ ގެގެ ނުނު ހުހު ގގްްްް  ރަރަ ރރީީންން ޓޓްްްްކެކެ ންން އުއު މަމަ ްްއެއެ

ްްްް ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ އއިިމްމް

ސސްްްް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ރރްް ޝަޝަ ޕޯޕޯ ސްސް ކްކް ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ސސްްްްްްކްކް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް

ްް:ަވކިްަފުރުދްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލނުް    

 ޯއަވރްޑާރްފޓްް - 5,914 (5,914) - -

 ްކެރޑްިޓްާކޑުް- 6,481 (6,086) 395 -

 ަޓރްމްޯލންްް- 165,760 (79,307) 86,453 70,530

 ޯމޭގޖްްް- 193,158 (83,692) 107,697 144,183

ްޯކަޕޭރްޓްެއްނޓިޓަީތަކްށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލުން: - - - -

 ޮބެޑތިްޯކަޕޭރްޓްަކްސަޓަމުރންްް- 2,588,731 (711,887) 1,863,340 2,607,114

 )ެއްސ.ެއްމ.އީ.ްަތްއް(ުކދިްައދިްެމުދްަފްނތެީގްވިަޔާފރަިތްއްް- 51,780 (68,116) - 31,374

ސސްްްް 3,011,824 (955,002) 2,057,885 2,853,201 ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ްްކްކް ލަލަ މްމް   ޖުޖު
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2020 ްް

ގގްުުް ްްއައަ ގެގެ ނުނު ހުހު ޓޓްްްް  ރަރަ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ

ްްްް ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ އއިިމްމް

ސސްްްް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ރރްް ޝަޝަ ޕޯޕޯ ސްސް ކްކް ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ސސްްްްްްކްކް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް

ްް:ަފުރުދްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލނުްަވކިް    

 ޯއަވރްޑާރްފޓްް - 5,902 (5,902) - -

 ްކެރޑްިޓްާކޑުް- 21,694 (21,694) - -

 ަޓރްމްޯލންްް- 191,815 (90,231) 101,584 127,567

 ޯމޭގޖްްް- 247,226 (109,532) 137,694 168,717

ްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލުން:ޯކަޕޭރްޓްެއްނޓިޓަީތަކްށް - - - -

 ޮބެޑތިްޯކަޕޭރްޓްަކްސަޓަމުރންްް- 3,642,028 (1,215,909) 2,426,120 3,344,262

 ުކދިްައދިްެމުދްަފްނތެީގްވިަޔާފރަިތްއް)ެއްސ.ެއްމ.އީ.ްަތްއް(ް- 66,766 (64,790) 1,976 42,876

3,683,422 2,667,374 (1,508,058) 4,175,431 ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ްްކްކް ލަލަ މްމް ސސްްްްޖުޖު ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ   އއިިމްމް

ް

ް

ގގްެެް މުމު ލުލު އްއް ސސްްްްްްްްގެގެ ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ 34.4.5  

ް.ޯފާރަފެއވެްްައަސރުްްަސަބުބންްްަކްނަތްއަތުކގެްްތިރަީގއިވާްްަވނީްެއަލަވްންސައށްްްެގްއުލުމގެްްަކނަޑެއުޅނުްްައަހުރަގއިްނިުމނުް
ް

ްްަސަބުބންްްްުވުމގެްްްއިްމެޕައރްްްކެރޑިޓްްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެްްްުނަވތަްްްަސަބުބންް(ްްަދްށުވުމގެްްްުނަވތަް)ްްއުިތުރުވުމގެްްްމްިނަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީ •

ްްުނަވތަް)ްްަމތުިވންް.ްްެއލްް.ސީ.އީްްްަލއްިފަޓއިމްްްްުނަވތަްްްަމުހގ12ްްްެްްަސަބުބންްްްމީގެްްްައދިްްްްޓާރްންސަފރްްުކެރވަިފއިވާްްްެމުދަގއިްްގ3ްްްެްްްސޭޓޖްްްްުނަވތ2ްްްަްްްސޭޓޖްްްްައދ1ްްިްްްސޭޓޖްް

ްަދްށުވްން(

ްްަސަބުބންްްްަކނަޑެއުޅުމގެްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެްްްޫންނަކަމށްްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްއުިތުރންްްްގެްްްެއަލަވްނސްްްްއުިތރުްްްަކނަޑެއުޅނުްްްަވސަީލްތަތަކށްްްްާމލީްްއާްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެް •

ް؛ ަކނާޑެލުވންްްެއަލަވްންސަތއްް

ްްޑީ.އޭް.އީ،  .ޑީ.ްޕީްްަސަބުބންްްްަބަދުލުކުރުމގެްްްަމުއޫލާމތުްްްޭބުންނުކރާްްްޮމެޑްލަތުކަގއި • ްްޑީ.ޖީް.ެއލްްްްައދި. ްްެއލްް.ސީ.ްއީްްަސަބުބންްްްަބަދުލގެްްްައްނނަްްްައށްް. ްްހާިސުބަތަކށްްްްގެް.

ް؛ަބަދުލައުއންް

ް؛ ަބަދލުްްައްނނަްްައށްް.ްެއލްް.ސީ.ްއީްަސަބުބންްްަބަދުލެގަނުއުމގެްްައށްްްެއަސްމްޕަޝްނސްްްައދިްޮމެޑލްް •

ް؛ުކުރންްްްައްނަވއްިނޑްްްއްިންޓެރްސޓްްްެތެރއިންްްްގެް.ްެއލްް.ސީ.އީްަބަދާލެއކުްްައްނނަްްަވުގަތށްްްަކާމެއކުްްިމާހަރށްްްހާިސުބުކެރެވނީް.ްެއލްް.ސީ.އީ •

ްްޯނޓުް)ްްުއނުިކުރންްްްޮފުތންްްްެއަލަވްންސަތއްްްްުގޅޭްްްެއެސްޓަތާކއިްްުއނުިކެރުވނުްްްޮފުތންްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެްްްައދިްްްަކނަޑެއުޅންްްްޫންނަކަމށްްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެް •

 ް(ަބްއަލވާް 34.4.6
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ްް.ަތްފސެީލވެްްަބަދުލަތުކގެްްައއިްސަފއިވާްްނިުމާމއިެދެމދުްްެފުށާމއިްައަހރުްްައށްްްެއަލަވްނސްްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްަސަބުބންްްްަކްނަތްއަތުކގެްްިމަދްނަނވާްްަދްއުކަވއިެދނީްާތަވުލންްްތިރަީގއިވާް

 
 2021 ްް ްް   
  

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް
  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  

2,032,893 1,508,055 38,497 486,341 
 
ރރ1ްްްްްީީްްް އައަ ނުނު އއ2021ްްްްްްްްޖެޖެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު       ގަގަ

އއްްްް ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ދަދަ ފަފަ ވާވާ ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއދާދާ        ފަފަ
 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (6,444) 38,811 - 32,367

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (10,165) - 124,696 114,531

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (3,668) 10,728 7,060

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 3,083 (10,569) (7,486)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 79,826 - (317,741) (237,915)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 1,626 (19,183) - (17,557)

 ެއެސްޓަތއްްައަލްށްުއަފްއާދަފއާިވްާމލީް  110,807 3,373 27,035 141,215

 ޕީ.ޑީ./ެއްލ.ޖީ.ޑީ./އީ.ޭއ.ޑީ.ްައްށްައއިްސަފއާިވްަބަދލުް  5,284 (5,393) 50,999 50,890

ްއިްންޓެރްސްޓްރާިވަސލްް  - - 18,764 18,764

ނންްްް 180,934 17,023 (96,088) 101,869 ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނުނު އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ

     
ް

ްްްް ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ އއްްްްފަފަ ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ވާވާ ްްނުނު ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ

ްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއި  - - (456,965) (456,965)

ރރ31ްްްްްްްް  667,275 55,520 955,002 1,677,797 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު ްްގަގަ
 

ް
 2020 ްް ްް   
  

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް
  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  

981,197 524,621 48,439 408,137 
 
ރރ1ްްްްްީީްްް އައަ ނުނު އއ2020ްްްްްްްްޖެޖެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު   ގަގަ

އއްްްް     ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ދަދަ ފަފަ ވާވާ ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއދާދާ   ފަފަ
    

 
 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (1,365) 19,725 - 18,360

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (83,220) - 929,097 845,877

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (6,470) 26,221 19,751

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 214 (331) (117)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 7,000 - (45,095) (38,095)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 3,781 (21,198) - (17,417)

 ައަލްށްުއަފްއާދަފއާިވްާމލީްެއެސްޓަތއްް  99,843 2,985 100,871 203,699

 ޕީ.ޑީ./ެއްލ.ޖީ.ޑީ./އީ.ޭއ.ޑީ.ްައްށްައއިްސަފއާިވްަބަދލުް  52,164 (5,198) 125,474 172,440

ްއިްންޓެރްސްޓްރާިވަސލްް  - - 68,720 68,720

ނންްްް 78,203 (9,942) 1,204,957 1,273,218 ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނުނު އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ

     
ް

ްްްް ވާވާ ްްނުނު ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ އއްްްްފަފަ ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ

ްައަހުރެގްެތޭރަގއިްޑީރޮިކްގަނއިްޒްުކެރުވުންާމލީްެއެސްޓަތއްް  - - - -

ްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއި  - - (221,522) (221,522)

ރރ31ްްްްްްްް  486,340 38,497 1,508,056 2,032,893 ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު ްްގަގަ

2020

34.4.5
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2020 ްް

ގގްުުް ްްއައަ ގެގެ ނުނު ހުހު ޓޓްްްް  ރަރަ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ

ްްްް ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ އއިިމްމް

ސސްްްް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ރރްް ޝަޝަ ޕޯޕޯ ސްސް ކްކް ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ޑޑިިޓޓްްްް ރެރެ ސސްްްްްްކްކް ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ ްްއއިިމްމް

ްް:ަފުރުދްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލނުްަވކިް    

 ޯއަވރްޑާރްފޓްް - 5,902 (5,902) - -

 ްކެރޑްިޓްާކޑުް- 21,694 (21,694) - -

 ަޓރްމްޯލންްް- 191,815 (90,231) 101,584 127,567

 ޯމޭގޖްްް- 247,226 (109,532) 137,694 168,717

ްޫދުކެރވަިފއާިވްޯލުން:ޯކަޕޭރްޓްެއްނޓިޓަީތަކްށް - - - -

 ޮބެޑތިްޯކަޕޭރްޓްަކްސަޓަމުރންްް- 3,642,028 (1,215,909) 2,426,120 3,344,262

 ުކދިްައދިްެމުދްަފްނތެީގްވިަޔާފރަިތްއް)ެއްސ.ެއްމ.އީ.ްަތްއް(ް- 66,766 (64,790) 1,976 42,876

3,683,422 2,667,374 (1,508,058) 4,175,431 ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ްްކްކް ލަލަ މްމް ސސްްްްޖުޖު ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ރރޑްޑް އައަ ޕެޕެ   އއިިމްމް

ް

ް

ގގްެެް މުމު ލުލު އްއް ސސްްްްްްްްގެގެ ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ 34.4.5  

ް.ޯފާރަފެއވެްްައަސރުްްަސަބުބންްްަކްނަތްއަތުކގެްްތިރަީގއިވާްްަވނީްެއަލަވްންސައށްްްެގްއުލުމގެްްަކނަޑެއުޅނުްްައަހުރަގއިްނިުމނުް
ް

ްްަސަބުބންްްްުވުމގެްްްއިްމެޕައރްްްކެރޑިޓްްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެްްްުނަވތަްްްަސަބުބންް(ްްަދްށުވުމގެްްްުނަވތަް)ްްއުިތުރުވުމގެްްްމްިނަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީ •

ްްުނަވތަް)ްްަމތުިވންް.ްްެއލްް.ސީ.އީްްްަލއްިފަޓއިމްްްްުނަވތަްްްަމުހގ12ްްްެްްަސަބުބންްްްމީގެްްްައދިްްްްޓާރްންސަފރްްުކެރވަިފއިވާްްްެމުދަގއިްްގ3ްްްެްްްސޭޓޖްްްްުނަވތ2ްްްަްްްސޭޓޖްްްްައދ1ްްިްްްސޭޓޖްް

ްަދްށުވްން(

ްްަސަބުބންްްްަކނަޑެއުޅުމގެްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެްްްޫންނަކަމށްްްްަވސަީލްތަތއްްްްާމލީްްއުިތުރންްްްގެްްްެއަލަވްނސްްްްއުިތރުްްްަކނަޑެއުޅނުްްްަވސަީލްތަތަކށްްްްާމލީްްއާްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެް •

ް؛ ަކނާޑެލުވންްްެއަލަވްންސަތއްް

ްްޑީ.އޭް.އީ،  .ޑީ.ްޕީްްަސަބުބންްްްަބަދުލުކުރުމގެްްްަމުއޫލާމތުްްްޭބުންނުކރާްްްޮމެޑްލަތުކަގއި • ްްޑީ.ޖީް.ެއލްްްްައދި. ްްެއލްް.ސީ.ްއީްްަސަބުބންްްްަބަދުލގެްްްައްނނަްްްައށްް. ްްހާިސުބަތަކށްްްްގެް.

ް؛ަބަދުލައުއންް

ް؛ ަބަދލުްްައްނނަްްައށްް.ްެއލްް.ސީ.ްއީްަސަބުބންްްަބަދުލެގަނުއުމގެްްައށްްްެއަސްމްޕަޝްނސްްްައދިްޮމެޑލްް •

ް؛ުކުރންްްްައްނަވއްިނޑްްްއްިންޓެރްސޓްްްެތެރއިންްްްގެް.ްެއލްް.ސީ.އީްަބަދާލެއކުްްައްނނަްްަވުގަތށްްްަކާމެއކުްްިމާހަރށްްްހާިސުބުކެރެވނީް.ްެއލްް.ސީ.އީ •

ްްޯނޓުް)ްްުއނުިކުރންްްްޮފުތންްްްެއަލަވްންސަތއްްްްުގޅޭްްްެއެސްޓަތާކއިްްުއނުިކެރުވނުްްްޮފުތންްްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެްްްައދިްްްަކނަޑެއުޅންްްްޫންނަކަމށްްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްެތޭރަގއިްްައަހުރގެް •

 ް(ަބްއަލވާް 34.4.6
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ްް.ަތްފސެީލވެްްަބަދުލަތުކގެްްައއިްސަފއިވާްްނިުމާމއިެދެމދުްްެފުށާމއިްައަހރުްްައށްްްެއަލަވްނސްްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްަސަބުބންްްްަކްނަތްއަތުކގެްްިމަދްނަނވާްްަދްއުކަވއިެދނީްާތަވުލންްްތިރަީގއިވާް

 
 2021 ްް ްް   
  

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް
  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  

2,032,893 1,508,055 38,497 486,341 
 
ރރ1ްްްްްީީްްް އައަ ނުނު އއ2021ްްްްްްްްޖެޖެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު       ގަގަ

އއްްްް ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ދަދަ ފަފަ ވާވާ ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއދާދާ        ފަފަ
 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (6,444) 38,811 - 32,367

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (10,165) - 124,696 114,531

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (3,668) 10,728 7,060

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 3,083 (10,569) (7,486)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 79,826 - (317,741) (237,915)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 1,626 (19,183) - (17,557)

 ެއެސްޓަތއްްައަލްށްުއަފްއާދަފއާިވްާމލީް  110,807 3,373 27,035 141,215

 ޕީ.ޑީ./ެއްލ.ޖީ.ޑީ./އީ.ޭއ.ޑީ.ްައްށްައއިްސަފއާިވްަބަދލުް  5,284 (5,393) 50,999 50,890

ްއިްންޓެރްސްޓްރާިވަސލްް  - - 18,764 18,764

ނންްްް 180,934 17,023 (96,088) 101,869 ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނުނު އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ

     
ް

ްްްް ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ އއްްްްފަފަ ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ވާވާ ްްނުނު ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ

ްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއި  - - (456,965) (456,965)

ރރ31ްްްްްްްް  667,275 55,520 955,002 1,677,797 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު ްްގަގަ
 

ް
 2020 ްް ްް   
  

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް
  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  

981,197 524,621 48,439 408,137 
 
ރރ1ްްްްްީީްްް އައަ ނުނު އއ2020ްްްްްްްްޖެޖެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު   ގަގަ

އއްްްް     ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ދަދަ ފަފަ ވާވާ ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއދާދާ   ފަފަ
    

 
 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (1,365) 19,725 - 18,360

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (83,220) - 929,097 845,877

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (6,470) 26,221 19,751

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 214 (331) (117)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 7,000 - (45,095) (38,095)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 3,781 (21,198) - (17,417)

 ައަލްށްުއަފްއާދަފއާިވްާމލީްެއެސްޓަތއްް  99,843 2,985 100,871 203,699

 ޕީ.ޑީ./ެއްލ.ޖީ.ޑީ./އީ.ޭއ.ޑީ.ްައްށްައއިްސަފއާިވްަބަދލުް  52,164 (5,198) 125,474 172,440

ްއިްންޓެރްސްޓްރާިވަސލްް  - - 68,720 68,720

ނންްްް 78,203 (9,942) 1,204,957 1,273,218 ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނުނު އއިިްްލލިިބުބު ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ

     
ް

ްްްް ވާވާ ްްނުނު ންން ލުލު އްއް ްްގެގެ ތަތަ ވަވަ ްްނުނު އއިިދާދާ އއްްްްފަފަ ތަތަ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ

ްައަހުރެގްެތޭރަގއިްޑީރޮިކްގަނއިްޒްުކެރުވުންާމލީްެއެސްޓަތއްް  - - - -

ްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއި  - - (221,522) (221,522)

ރރ31ްްްްްްްް  486,340 38,497 1,508,056 2,032,893 ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ތަތަ ސްސް ންން ވަވަ ލަލަ ްްއެއެ ޓްޓް ންން ރރމަމަ އައަ ޕެޕެ ރރްިިްއއިިމްމް އއިިްްހުހު ްްގަގަ

2020

2021



154
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ްްެއެސްޓަތުކގެްްްާމލީްްާތަވުލަގއިްްްތިރަީގއިވާްްްެއހުީވަމްށަޓަކއިްްައްނަގއިދިުނަމށްްްްިމްނަވރުްްްަބަދުލަތުކގެްްްައއިްސަފއިވާްްްައށްްްްެއަލަވްނސްްްްެގްއުލުމގެްްްޯޕްޓޯފލޯިއގެްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަމތަީގއި

 ް.ެއވެްހިެމނަިފއާިވނެްްަތްފސީލުްްަބަދުލަތުކގެްްްައއިްސަފއިވާްްައށްްްެއަމުއްނޓްްްެކރްީނގްުޖްމލަް

 
2021ްް   

  
ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް

  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  
      

ރރ1ްްްްްީީްްް 24,386,428 222,287 4,175,431 28,784,146 އައަ ނުނު ޓޓ2021ްްްްްްްްޖެޖެ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު   ގަގަ

    
 

 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (327,995) 308,326 - (19,669)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް 285,342 - 288,469 3,127

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (21,200) 22,748 1,548

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 23,180 (31,339) (8,159)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 1,080,377 - (1,086,692) (6,315)

 ަބަދުލުކެރވަިފއިައްށ1ްްއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 107,298 (119,912) - (12,614)

(1,589,667) (103,507) (12,538) (1,473,622) 

 
)ޮފުތްންްްާމލީްެއެސްޓަތްއްޫންނަކަމްށްަކނަޑެއާޅަފއިައަހުރެގްެތޭރަގއިް

 ުއނުިކެރުވުންައަދުދްުނހިަމަނއިް(

8,981,303 203,679 27,712 8,749,912 
 

ްެއެސްޓަތއްްްާމލީްުއެފްއުދނުްްައަލށްް

ްުއނުިކެރވަިފއިްޮފުތންް - - (456,965) (456,965)

ރރ31ްްްްްްްް 32,237,056 427,855 3,011,824 35,676,735 ބަބަ މްމް ޓޓ2021ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު ްްގަގަ

 
2020ްް   

  
ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް

  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  
      

ރރ1ްްްްްީީްްް 21,802,597 373,267 1,440,940 23,616,804 އައަ ނުނު ޓޓ2020ްްްްްްްްޖެޖެ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު   ގަގަ

    
 

 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (121,346) 122,511 - 1,165

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (2,448,788) - 2,664,439 215,651

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (63,135) 61,804 (1,331)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 1,418 (1,560) (142)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 68,359 - (72,208) (3,849)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 189,877 (188,891) - 986

(1,202,732) (44,029) (40,004) (1,218,699) 

 
)ޮފުތްންްްާމލީްެއެސްޓަތްއްޫންނަކަމްށްަކނަޑެއާޅަފއިައަހުރެގްެތޭރަގއިް

 ުއނުިކެރުވުންައަދުދްުނހިަމަނއިް(

6,379,116 347,567 17,119 6,114,429 
 

ްެއެސްޓަތއްްްާމލީްުއެފްއުދނުްްައަލށްް

ްުއނުިކެރވަިފއިްޮފުތންް - - (221,522) (221,522)

ރރ31ްްްްްްްް 24,386,429 222,285 4,175,431 28,784,146 ބަބަ މްމް ގގ2020ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު ޓޓްްްްގަގަ ންން އުއު މަމަ ްްއެއެ

 

 

 

 

 

 

 

 

ް
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ނންްްް ތުތު ގގްެެްްްްްފފޮޮ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ތތްުުްްްްްއުއު ސަސަ ްްސސިިޔާޔާ 34.4.6  

ްްޯހޭދެނަކަމށްްްްަފއިސާްްްއުިތަރށްްްްުކުރަމްށަފހުްްްަމަސްއަކެތއްްްްުހރިހާްްްުހރިްްުކެރެވންްްްޯހުދަމށްްްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްުއނުިކަރނީްްޮފުތންްްްޭބްނުކގެްްްަބެއްއެވސްްްްުނަވތަްްްެއްއޮކށްްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީ

ްްަލާފުނުކެރޭވަނަމެއވެް ްްަރުހނުްްްޮގަތކީްްޯހާދނެްްްަފއިސާްްްޭބްނުކންް(ްްްށ)ްްައދިްްްުހްއާޓުލންްްްަހަރާކްތަތއްްްްަތްނފީުޒުކުރުމގެް(ްްްހ)ްްެތޭރަގއިްްނިާޝްނަތުކގެްްްުނޯހޭދެނަކުމގެްްްަފއިސާްްްއުިތަރށްް.

ް .ެފުނެމވެްްަކަމށްްްްަޚާލްސުނުކެރޭވނެްްްަދަރނިްަބލާްްައަގށްްްަރުހނުްްަކަމްށާވއިރުްްެނުގންްްްޭބްނަކށްް

ް

ްްުއނުިކެރވިާދެނެއވެްްްޮފުތންްްްޭބްނުކގެްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްެގްނެދޭވނެްްްުކރަިއށްްްްަހަރާކްތަތއްްްްަތްނފީުޒުކުރުމގެް ްްެއެސްޓަތުކގެްްްމަިފދަްްްުއނުިކެރވަިފއިވާްްްޮފުތންްްްަގއި  2021ްްޑެިސްމަބރ  31.

ުނަވަތްެއްއަބއްިްްްެއުކަގއިްްޮފުތންްްްެބެލވެިގންްްްޯހޭދެނަކަމށްްނުްްްެއުކަގއިްްަފއިސާް.ްްެއވެްްް(2020: ރ221,522,071ްްް)ް.ރ-/456,964,538ައަދަދކްީްްްަދްއަކްނެޖހޭްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެް

 .ްްުކަރުމްނެނވެްްަމަސްއަކތްްްްަދނީްޭބްނުކންްްޯހުދަމްށަޓަކއިްަފއިސާްްލެިބްނެޖހޭްްާޤޫނނޮީގުތންްް،ަނަމެވސްްްުއނުިކެރވަިފއިވީ

ް

 

ލލީީްް ށށްްްްްްްްމާމާ ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިވވްާާްްްްްއެއެ ވވިިފަފަ ނެނެ ލލްުުްްްްްގެގެ ދަދަ ްްބަބަ 34.4.7  

ްްަބެއއްްްޭބްނުކންްްޭބުނުމަގއިްޮބުޑުކުރުމގެްްުފުރަސތުްްޯހުދުމގެްްަފއިސާްްަދަރނީގެްް،ޯލުނަތަކށްްްްުހރިްްަދތަިތއްްްެދްއުކުމަގއިްަފއިސާްްަޤަވއިުދންްްުނަވތަްްްަފހުްްައށްްްެނޯގޝޭިއަޝންްްްވިަޔާފރީގެް

ް .ެގެނެއވެްްަބަދލުްްަޝުރުތަތަކށްްްޯލުނަތުކގެްްަފަހަރށްް

ް

ްްުކުރުމގެްްްރްީސްޓަރްކަޗްރ.ްްހިެމެނެއވެްްްާމުފުކުރްނެވސްްްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްައދިްްްޮހލޭިޑސްްްްޭޕަމްނޓްްްް، އުިތުރުކުރާމއިްްުމްއަދތުްްްަފއިާސެދްއުކުމގެްްްަހަރާކްތަތއްްްްުކުރުމގެްްްރްީސްޓަރްކަޗްރްްމަިފދަް

ްަލާފުކެރޭވެނަކުމެގްްާފެގްްލަްްްގެްްްެމޭންޖެމްނޓްްްްބާިނެވެގްނަވނީްްުއޫސުލަތއްްްްައަމުލުކރާްްްސިާޔަސުތަތާކއި ްލޭިބެނަކަމްށ ްަފއިާސ ްަދްއަކްނުހރި ްުކރަިއްށ ްުލއިދިުނުމްނ ްރްިސްޓަރްކަޗުރޮކްށ ަމތިްނ

ް .ެގްނާދެނެއވެްްަބަލުމންްްޭބްނުކންްްްިމްނަގނުޑަތުކެގްަމްއަޗެށެވ.ްމަިފަދއިްންރްީސްޓަރްކަޗރްުކެރޭވްަދަރނަިތއްް

ް

ްްަޝުރުތަތާކއިްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްޫދުކެރުވުނއިރުްްްޯލނުްްްައދިްްަބލާްްްާތރީުޚަގއިްްުކރާްްްރިޯޕޓްްްްމްިނަވެރއްްްްުހރިްްރްިސކްްްްުވުމގެްްްޑޯިފްލޓްްްްެއެސްޓަތއްްްްމަިފދަްްްެގަނުއަމްށަފހުްްްަބަދލުްްްޯލަނށްް

ްްަފަދއިންްްްިމެދްނެނވި(.ްްަބްއަލވާް(ްްްނ)  3.7.3ްްޯނޓުް)ްްެއވެްުނުކެރވެްްްެއއްްްްޑީރޮިކްގަނއިޒްްްްެއެސޓްްްްައްސލުްްްަކުމަގއިުނާވަނމަްްްަބަދެލއްްްްމްިނަވުރގެްްްެއަކށެީގްނވާްްްަބަދަލކީްްެގެނވަިފއިވާްްް،ައާޅކިޔާް

ްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކުްްްަދަރނީގެްްްުކުރަމްށަފހުްްްރްީސްޓަރްކަޗރ.ްްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްްޭބްނުކންްްްޮގތްްްްެގްނދާްްްަދްއަކުމންްްަފއިސާްްްެއޯލަނށްްްްަފުހންްްްޭއގެްްް،ަބަދުލެގެނވްިއެޖަނމަްްްޯލަނަކށްް

.(ްްެއލްް.ސީ.ްއީްްަމުހގެް  12)  1ްްްސޭޓޖްްްްއިންް.(ްްެއލްް.ސީ.އީްްަލއްިފަޓއިމްްް)2ްްްްސޭޓޖްްްްުނަވތ3ްްްަްްްސޭޓޖްްްްެއެސެޓއްްްްެއަފދަްްް،ާހަލެތްއަގއިްްަކނަޑައަޅއިފިްްޭބްނުކންްްްަރަގުޅެވްއެޖަކަމށްްްްިމްނަވަރަކށްް

ްްަބަދުލުކެރޭވެނެއވެްްްައށްް ްްަފއިސާްްްަމތިންްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްަޝުރުތަތާކއިްްަކނަޑެއޅިްްައަލށްްްްަވްނެދންްްްގިނަްްްެއައްށުވރެްްްތަްުނވަްްްަމްސަވްނެދނ6ްްްްްްަހަމެއަކނިްްައަމުލުކެރޭވނީްްމޮިގަތށްް.

ްްޭބްނުކންްްްއުިތުރެވަފއޭިވތޯްްްަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްަތުކގެްްްެއެސޓްްްްމަިފދަްްްަބލާްްްަތަކށްްްްަމުއޫލާމތުްްްެއެސްޓަތުކގެްްްަބަދުލުކެރުވނުްްް.ެގްނޮގްސަފއާިވަނަމެއވެްްްަދްއަކުމންް

ްް.ަލުމްނެގްނާދެނެއވެްބަް
ް

ްް.ިމްނަވުރެގްުހާލާސެއެކވެްްާތަވުލަގއިްހިެމނެިގްނަވނީްައަހުރެތޭރަގއިްަބަދުލުކެރވަިފއާިވްޯލުނަތުކެގްަފއިާސގެްްތިރަީގއިވާް

ް

ްޯލްންާއއިްެއްޑާވްނސްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްް

  918,542,959         ްެއޯމަޓއިްޒްޑްަހަރުދ،ްަބަދުލެގެނުވުމެގްުކރިންް

 -ްާސްފްޮމޑިފޭިކަޝްންޮލސްް

ް         918,542,959  
ް

 

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ ްްއއިިންން ގެގެ ކުކު ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ގެގެ ލުލު މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ރރިިްްރަރަ އއިިްްހުހު އއިި..ްްގަގަ ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ

މަިފަދްއިންް ަމްޤަސެދްއަގެއެވ.ްައދިް ަބަދުލަގއިްްސްޓެރޓީޖްިކް ޯހުދުމެގް ަފއިާދް ވްިއާކަލއެިގްން ީމޑަިއްމްަޓރްމްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތްއްުކެރވަިފއަިވނީް ުނަވަތް ަކއިރިް ެވްސްޓަމްންޓަތްއް

ްެއްއަގއިވަިއްސްވްިއާކުލަމްށްޭބްނުކްންަގްސުދުކެރވަިފއިުނެވެއެވ.ްް
ް

31ްްްް 2021ްްްްޑިެސްމަބރ ައަގކީ ަހަމް އިްނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގް ައަދެދްއްްް-/243,616,243ަގއިް ެއްއެވްސް ޮގުތަގއިް ަފއިާސެގް ހްިއާސެގް ެތޭރަގއިް ައަހުރެގް ނިުމުން ުރފިާޔެއެވ.ް

ްުނެވެއެވް.ަކނަޑެއޅަިފއުިނެވެއެވ.ްައދިްމިްުމްއަދުތަގއިްަރުއުސްލާމުލެގްެތެރއިްންކުިއުމޭލޓްިވްެގއިްނެއްއްެވްސްލިބަިފއި

ްް

34.4.8  

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު ނނިިތަތަ ރަރަ އއްްްްްްްްދަދަ އެއެ ސާސާ ލާލާ އއިިްްްްްްޚުޚު ވވްެެްްްްްތތިިރރީީގަގަ ނނީީއެއެ   ::މމިިވަވަ

  

2020 2021   
  

 ުއެފްއުދްނެތރިްްް-1ްްސޭޓްޖް 13,785,710 12,087,059

 ެއަކށެީގްނާވްިމްނަވަރަކްށްަދަރނެީގްރްިސްކްއުިތުރެވަފއިް)ެއްސ.ައއި.ސީ.ާއްރ.ް(ްް–2ްްސޭޓްޖް 427,855 222,287

 ްކެރޑްިޓްއިްމެޕައރްޑް)ޑޯިފްލްޓް(ްް–3ްްސޭޓްޖް 3,011,824 4,175,431

ނނިިްް 17,225,389 16,484,777 ރަރަ ްްދަދަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ އއިިްްއެއެ ނާނާ ްްލޯލޯ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް   ކަކަ

 ަކނާޑަފއި:ްއިްމެޕރައރަމްންޓްެގްެއަލަވްނސްް (1,668,722) (2,024,878)

ނނިިްް 15,556,667 14,459,899 ރަރަ އއްިިްދަދަ ނާނާ ްްލޯލޯ ފުފު ްްސާސާ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް   ކަކަ
ްް

34.4.9  

2021

2020



155
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ްްެއެސްޓަތުކގެްްްާމލީްްާތަވުލަގއިްްްތިރަީގއިވާްްްެއހުީވަމްށަޓަކއިްްައްނަގއިދިުނަމށްްްްިމްނަވރުްްްަބަދުލަތުކގެްްްައއިްސަފއިވާްްްައށްްްްެއަލަވްނސްްްްެގްއުލުމގެްްްޯޕްޓޯފލޯިއގެްްްަބާޔްނުކެރވަިފއިވާްްްަމތަީގއި

 ް.ެއވެްހިެމނަިފއާިވނެްްަތްފސީލުްްަބަދުލަތުކގެްްްައއިްސަފއިވާްްައށްްްެއަމުއްނޓްްްެކރްީނގްުޖްމލަް

 
2021ްް   

  
ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް

  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  
      

ރރ1ްްްްްީީްްް 24,386,428 222,287 4,175,431 28,784,146 އައަ ނުނު ޓޓ2021ްްްްްްްްޖެޖެ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު   ގަގަ

    
 

 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (327,995) 308,326 - (19,669)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް 285,342 - 288,469 3,127

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (21,200) 22,748 1,548

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 23,180 (31,339) (8,159)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 1,080,377 - (1,086,692) (6,315)

 ަބަދުލުކެރވަިފއިައްށ1ްްއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 107,298 (119,912) - (12,614)

(1,589,667) (103,507) (12,538) (1,473,622) 

 
)ޮފުތްންްްާމލީްެއެސްޓަތްއްޫންނަކަމްށްަކނަޑެއާޅަފއިައަހުރެގްެތޭރަގއިް

 ުއނުިކެރުވުންައަދުދްުނހިަމަނއިް(

8,981,303 203,679 27,712 8,749,912 
 

ްެއެސްޓަތއްްްާމލީްުއެފްއުދނުްްައަލށްް

ްުއނުިކެރވަިފއިްޮފުތންް - - (456,965) (456,965)

ރރ31ްްްްްްްް 32,237,056 427,855 3,011,824 35,676,735 ބަބަ މްމް ޓޓ2021ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު ްްގަގަ

 
2020ްް   

  
ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  3ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ ްްްް  2ސްސް ޖްޖް ޓޭޓޭ   1ސްސް

  

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

ްްްް އއިިމްމް ޓަޓަ އއިިފްފް ލަލަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

12ްްްްްްްް ގެގެ ހުހު މަމަ

ްް.. ލްލް   އއީީ..ސސީީ..އެއެ

  

  
      

ރރ1ްްްްްީީްްް 21,802,597 373,267 1,440,940 23,616,804 އައަ ނުނު ޓޓ2020ްްްްްްްްޖެޖެ ންން އުއު މަމަ ގގްްއެއެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު   ގަގަ

    
 

 ްޓާރްންސަފރްަތްއް:

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (121,346) 122,511 - 1,165

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ1ްްްސޭޓްޖް (2,448,788) - 2,664,439 215,651

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ3ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް - (63,135) 61,804 (1,331)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ2ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް - 1,418 (1,560) (142)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ3ްްްސޭޓްޖް 68,359 - (72,208) (3,849)

 ައްށްަބަދުލުކެރވަިފއ1ްިއިްންްސޭޓްޖ2ްްްސޭޓްޖް 189,877 (188,891) - 986

(1,202,732) (44,029) (40,004) (1,218,699) 

 
)ޮފުތްންްްާމލީްެއެސްޓަތްއްޫންނަކަމްށްަކނަޑެއާޅަފއިައަހުރެގްެތޭރަގއިް

 ުއނުިކެރުވުންައަދުދްުނހިަމަނއިް(

6,379,116 347,567 17,119 6,114,429 
 

ްެއެސްޓަތއްްްާމލީްުއެފްއުދނުްްައަލށްް

ްުއނުިކެރވަިފއިްޮފުތންް - - (221,522) (221,522)

ރރ31ްްްްްްްް 24,386,429 222,285 4,175,431 28,784,146 ބަބަ މްމް ގގ2020ްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ރރީީންން ްްކެކެ ލަލަ މްމް ރރްިިްޖުޖު އއިިްްހުހު ޓޓްްްްގަގަ ންން އުއު މަމަ ްްއެއެ

 

 

 

 

 

 

 

 

ް
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ނންްްް ތުތު ގގްެެްްްްްފފޮޮ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ތތްުުްްްްްއުއު ސަސަ ްްސސިިޔާޔާ 34.4.6  

ްްޯހޭދެނަކަމށްްްްަފއިސާްްްއުިތަރށްްްްުކުރަމްށަފހުްްްަމަސްއަކެތއްްްްުހރިހާްްްުހރިްްުކެރެވންްްްޯހުދަމށްްްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްުއނުިކަރނީްްޮފުތންްްްޭބްނުކގެްްްަބެއްއެވސްްްްުނަވތަްްްެއްއޮކށްްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީ

ްްަލާފުނުކެރޭވަނަމެއވެް ްްަރުހނުްްްޮގަތކީްްޯހާދނެްްްަފއިސާްްްޭބްނުކންް(ްްްށ)ްްައދިްްްުހްއާޓުލންްްްަހަރާކްތަތއްްްްަތްނފީުޒުކުރުމގެް(ްްްހ)ްްެތޭރަގއިްްނިާޝްނަތުކގެްްްުނޯހޭދެނަކުމގެްްްަފއިސާްްްއުިތަރށްް.

ް .ެފުނެމވެްްަކަމށްްްްަޚާލްސުނުކެރޭވނެްްްަދަރނިްަބލާްްައަގށްްްަރުހނުްްަކަމްށާވއިރުްްެނުގންްްްޭބްނަކށްް

ް

ްްުއނުިކެރވިާދެނެއވެްްްޮފުތންްްްޭބްނުކގެްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްެގްނެދޭވނެްްްުކރަިއށްްްްަހަރާކްތަތއްްްްަތްނފީުޒުކުރުމގެް ްްެއެސްޓަތުކގެްްްމަިފދަްްްުއނުިކެރވަިފއިވާްްްޮފުތންްްްަގއި  2021ްްޑެިސްމަބރ  31.

ުނަވަތްެއްއަބއްިްްްެއުކަގއިްްޮފުތންްްްެބެލވެިގންްްްޯހޭދެނަކަމށްްނުްްްެއުކަގއިްްަފއިސާް.ްްެއވެްްް(2020: ރ221,522,071ްްް)ް.ރ-/456,964,538ައަދަދކްީްްްަދްއަކްނެޖހޭްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެް

 .ްްުކަރުމްނެނވެްްަމަސްއަކތްްްްަދނީްޭބްނުކންްްޯހުދަމްށަޓަކއިްަފއިސާްްލެިބްނެޖހޭްްާޤޫނނޮީގުތންްް،ަނަމެވސްްްުއނުިކެރވަިފއިވީ

ް

 

ލލީީްް ށށްްްްްްްްމާމާ ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިވވްާާްްްްްއެއެ ވވިިފަފަ ނެނެ ލލްުުްްްްްގެގެ ދަދަ ްްބަބަ 34.4.7  

ްްަބެއއްްްޭބްނުކންްްޭބުނުމަގއިްޮބުޑުކުރުމގެްްުފުރަސތުްްޯހުދުމގެްްަފއިސާްްަދަރނީގެްް،ޯލުނަތަކށްްްްުހރިްްަދތަިތއްްްެދްއުކުމަގއިްަފއިސާްްަޤަވއިުދންްްުނަވތަްްްަފހުްްައށްްްެނޯގޝޭިއަޝންްްްވިަޔާފރީގެް

ް .ެގެނެއވެްްަބަދލުްްަޝުރުތަތަކށްްްޯލުނަތުކގެްްަފަހަރށްް

ް

ްްުކުރުމގެްްްރްީސްޓަރްކަޗްރ.ްްހިެމެނެއވެްްްާމުފުކުރްނެވސްްްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްައދިްްްޮހލޭިޑސްްްްޭޕަމްނޓްްްް، އުިތުރުކުރާމއިްްުމްއަދތުްްްަފއިާސެދްއުކުމގެްްްަހަރާކްތަތއްްްްުކުރުމގެްްްރްީސްޓަރްކަޗްރްްމަިފދަް

ްަލާފުކެރޭވެނަކުމެގްްާފެގްްލަްްްގެްްްެމޭންޖެމްނޓްްްްބާިނެވެގްނަވނީްްުއޫސުލަތއްްްްައަމުލުކރާްްްސިާޔަސުތަތާކއި ްލޭިބެނަކަމްށ ްަފއިާސ ްަދްއަކްނުހރި ްުކރަިއްށ ްުލއިދިުނުމްނ ްރްިސްޓަރްކަޗުރޮކްށ ަމތިްނ

ް .ެގްނާދެނެއވެްްަބަލުމންްްޭބްނުކންްްްިމްނަގނުޑަތުކެގްަމްއަޗެށެވ.ްމަިފަދއިްންރްީސްޓަރްކަޗރްުކެރޭވްަދަރނަިތއްް

ް

ްްަޝުރުތަތާކއިްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްޫދުކެރުވުނއިރުްްްޯލނުްްްައދިްްަބލާްްްާތރީުޚަގއިްްުކރާްްްރިޯޕޓްްްްމްިނަވެރއްްްްުހރިްްރްިސކްްްްުވުމގެްްްޑޯިފްލޓްްްްެއެސްޓަތއްްްްމަިފދަްްްެގަނުއަމްށަފހުްްްަބަދލުްްްޯލަނށްް

ްްަފަދއިންްްްިމެދްނެނވި(.ްްަބްއަލވާް(ްްްނ)  3.7.3ްްޯނޓުް)ްްެއވެްުނުކެރވެްްްެއއްްްްޑީރޮިކްގަނއިޒްްްްެއެސޓްްްްައްސލުްްްަކުމަގއިުނާވަނމަްްްަބަދެލއްްްްމްިނަވުރގެްްްެއަކށެީގްނވާްްްަބަދަލކީްްެގެނވަިފއިވާްްް،ައާޅކިޔާް

ްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކުްްްަދަރނީގެްްްުކުރަމްށަފހުްްްރްީސްޓަރްކަޗރ.ްްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްްޭބްނުކންްްްޮގތްްްްެގްނދާްްްަދްއަކުމންްްަފއިސާްްްެއޯލަނށްްްްަފުހންްްްޭއގެްްް،ަބަދުލެގެނވްިއެޖަނމަްްްޯލަނަކށްް

.(ްްެއލްް.ސީ.ްއީްްަމުހގެް  12)  1ްްްސޭޓޖްްްްއިންް.(ްްެއލްް.ސީ.އީްްަލއްިފަޓއިމްްް)2ްްްްސޭޓޖްްްްުނަވތ3ްްްަްްްސޭޓޖްްްްެއެސެޓއްްްްެއަފދަްްް،ާހަލެތްއަގއިްްަކނަޑައަޅއިފިްްޭބްނުކންްްްަރަގުޅެވްއެޖަކަމށްްްްިމްނަވަރަކށްް

ްްަބަދުލުކެރޭވެނެއވެްްްައށްް ްްަފއިސާްްްަމތިންްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްަޝުރުތަތާކއިްްަކނަޑެއޅިްްައަލށްްްްަވްނެދންްްްގިނަްްްެއައްށުވރެްްްތަްުނވަްްްަމްސަވްނެދނ6ްްްްްްަހަމެއަކނިްްައަމުލުކެރޭވނީްްމޮިގަތށްް.

ްްޭބްނުކންްްްއުިތުރެވަފއޭިވތޯްްްަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްަތުކގެްްްެއެސޓްްްްމަިފދަްްްަބލާްްްަތަކށްްްްަމުއޫލާމތުްްްެއެސްޓަތުކގެްްްަބަދުލުކެރުވނުްްް.ެގްނޮގްސަފއާިވަނަމެއވެްްްަދްއަކުމންް

ްް.ަލުމްނެގްނާދެނެއވެްބަް
ް

ްް.ިމްނަވުރެގްުހާލާސެއެކވެްްާތަވުލަގއިްހިެމނެިގްނަވނީްައަހުރެތޭރަގއިްަބަދުލުކެރވަިފއާިވްޯލުނަތުކެގްަފއިާސގެްްތިރަީގއިވާް

ް

ްޯލްންާއއިްެއްޑާވްނސްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްް

  918,542,959         ްެއޯމަޓއިްޒްޑްަހަރުދ،ްަބަދުލެގެނުވުމެގްުކރިންް

 -ްާސްފްޮމޑިފޭިކަޝްންޮލސްް

ް         918,542,959  
ް

 

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ ްްއއިިންން ގެގެ ކުކު ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ގެގެ ލުލު މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ރރިިްްރަރަ އއިިްްހުހު އއިި..ްްގަގަ ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ

މަިފަދްއިންް ަމްޤަސެދްއަގެއެވ.ްައދިް ަބަދުލަގއިްްސްޓެރޓީޖްިކް ޯހުދުމެގް ަފއިާދް ވްިއާކަލއެިގްން ީމޑަިއްމްަޓރްމްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތްއްުކެރވަިފއަިވނީް ުނަވަތް ަކއިރިް ެވްސްޓަމްންޓަތްއް

ްެއްއަގއިވަިއްސްވްިއާކުލަމްށްޭބްނުކްންަގްސުދުކެރވަިފއިުނެވެއެވ.ްް
ް

31ްްްް 2021ްްްްޑިެސްމަބރ ައަގކީ ަހަމް އިްނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގް ައަދެދްއްްް-/243,616,243ަގއިް ެއްއެވްސް ޮގުތަގއިް ަފއިާސެގް ހްިއާސެގް ެތޭރަގއިް ައަހުރެގް ނިުމުން ުރފިާޔެއެވ.ް

ްުނެވެއެވް.ަކނަޑެއޅަިފއުިނެވެއެވ.ްައދިްމިްުމްއަދުތަގއިްަރުއުސްލާމުލެގްެތެރއިްންކުިއުމޭލޓްިވްެގއިްނެއްއްެވްސްލިބަިފއި

ްް

34.4.8  

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު ނނިިތަތަ ރަރަ އއްްްްްްްްދަދަ އެއެ ސާސާ ލާލާ އއިިްްްްްްޚުޚު ވވްެެްްްްްތތިިރރީީގަގަ ނނީީއެއެ   ::މމިިވަވަ

  

2020 2021   
  

 ުއެފްއުދްނެތރިްްް-1ްްސޭޓްޖް 13,785,710 12,087,059

 ެއަކށެީގްނާވްިމްނަވަރަކްށްަދަރނެީގްރްިސްކްއުިތުރެވަފއިް)ެއްސ.ައއި.ސީ.ާއްރ.ް(ްް–2ްްސޭޓްޖް 427,855 222,287

 ްކެރޑްިޓްއިްމެޕައރްޑް)ޑޯިފްލްޓް(ްް–3ްްސޭޓްޖް 3,011,824 4,175,431

ނނިިްް 17,225,389 16,484,777 ރަރަ ްްދަދަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ އއިިްްއެއެ ނާނާ ްްލޯލޯ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް   ކަކަ

 ަކނާޑަފއި:ްއިްމެޕރައރަމްންޓްެގްެއަލަވްނސްް (1,668,722) (2,024,878)

ނނިިްް 15,556,667 14,459,899 ރަރަ އއްިިްދަދަ ނާނާ ްްލޯލޯ ފުފު ްްސާސާ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް   ކަކަ
ްް

34.4.9  

20212020

34.4.6

34.4.7

34.4.8

34.4.9

221,522,071:2020( )
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ނންްްް ތުތު ގގްެެްްްްްފފޮޮ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ތތްުުްްްްްއުއު ސަސަ ްްސސިިޔާޔާ 34.4.6  

ްްޯހޭދެނަކަމށްްްްަފއިސާްްްއުިތަރށްްްްުކުރަމްށަފހުްްްަމަސްއަކެތއްްްްުހރިހާްްްުހރިްްުކެރެވންްްްޯހުދަމށްްްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްުއނުިކަރނީްްޮފުތންްްްޭބްނުކގެްްްަބެއްއެވސްްްްުނަވތަްްްެއްއޮކށްްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީ

ްްަލާފުނުކެރޭވަނަމެއވެް ްްަރުހނުްްްޮގަތކީްްޯހާދނެްްްަފއިސާްްްޭބްނުކންް(ްްްށ)ްްައދިްްްުހްއާޓުލންްްްަހަރާކްތަތއްްްްަތްނފީުޒުކުރުމގެް(ްްްހ)ްްެތޭރަގއިްްނިާޝްނަތުކގެްްްުނޯހޭދެނަކުމގެްްްަފއިސާްްްއުިތަރށްް.

ް .ެފުނެމވެްްަކަމށްްްްަޚާލްސުނުކެރޭވނެްްްަދަރނިްަބލާްްައަގށްްްަރުހނުްްަކަމްށާވއިރުްްެނުގންްްްޭބްނަކށްް

ް

ްްުއނުިކެރވިާދެނެއވެްްްޮފުތންްްްޭބްނުކގެްްްެއެސްޓަތއްްްްާމލީްްެގްނެދޭވނެްްްުކރަިއށްްްްަހަރާކްތަތއްްްްަތްނފީުޒުކުރުމގެް ްްެއެސްޓަތުކގެްްްމަިފދަްްްުއނުިކެރވަިފއިވާްްްޮފުތންްްްަގއި  2021ްްޑެިސްމަބރ  31.

ުނަވަތްެއްއަބއްިްްްެއުކަގއިްްޮފުތންްްްެބެލވެިގންްްްޯހޭދެނަކަމށްްނުްްްެއުކަގއިްްަފއިސާް.ްްެއވެްްް(2020: ރ221,522,071ްްް)ް.ރ-/456,964,538ައަދަދކްީްްްަދްއަކްނެޖހޭްްްަދުށންްްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެް

 .ްްުކަރުމްނެނވެްްަމަސްއަކތްްްްަދނީްޭބްނުކންްްޯހުދަމްށަޓަކއިްަފއިސާްްލެިބްނެޖހޭްްާޤޫނނޮީގުތންްް،ަނަމެވސްްްުއނުިކެރވަިފއިވީ

ް

 

ލލީީްް ށށްްްްްްްްމާމާ ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިވވްާާްްްްްއެއެ ވވިިފަފަ ނެނެ ލލްުުްްްްްގެގެ ދަދަ ްްބަބަ 34.4.7  

ްްަބެއއްްްޭބްނުކންްްޭބުނުމަގއިްޮބުޑުކުރުމގެްްުފުރަސތުްްޯހުދުމގެްްަފއިސާްްަދަރނީގެްް،ޯލުނަތަކށްްްްުހރިްްަދތަިތއްްްެދްއުކުމަގއިްަފއިސާްްަޤަވއިުދންްްުނަވތަްްްަފހުްްައށްްްެނޯގޝޭިއަޝންްްްވިަޔާފރީގެް

ް .ެގެނެއވެްްަބަދލުްްަޝުރުތަތަކށްްްޯލުނަތުކގެްްަފަހަރށްް

ް

ްްުކުރުމގެްްްރްީސްޓަރްކަޗްރ.ްްހިެމެނެއވެްްްާމުފުކުރްނެވސްްްްަފއިސާްްްަދަރނީގެްްްައދިްްްޮހލޭިޑސްްްްޭޕަމްނޓްްްް، އުިތުރުކުރާމއިްްުމްއަދތުްްްަފއިާސެދްއުކުމގެްްްަހަރާކްތަތއްްްްުކުރުމގެްްްރްީސްޓަރްކަޗްރްްމަިފދަް

ްަލާފުކެރޭވެނަކުމެގްްާފެގްްލަްްްގެްްްެމޭންޖެމްނޓްްްްބާިނެވެގްނަވނީްްުއޫސުލަތއްްްްައަމުލުކރާްްްސިާޔަސުތަތާކއި ްލޭިބެނަކަމްށ ްަފއިާސ ްަދްއަކްނުހރި ްުކރަިއްށ ްުލއިދިުނުމްނ ްރްިސްޓަރްކަޗުރޮކްށ ަމތިްނ

ް .ެގްނާދެނެއވެްްަބަލުމންްްޭބްނުކންްްްިމްނަގނުޑަތުކެގްަމްއަޗެށެވ.ްމަިފަދއިްންރްީސްޓަރްކަޗރްުކެރޭވްަދަރނަިތއްް

ް

ްްަޝުރުތަތާކއިްްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްޫދުކެރުވުނއިރުްްްޯލނުްްްައދިްްަބލާްްްާތރީުޚަގއިްްުކރާްްްރިޯޕޓްްްްމްިނަވެރއްްްްުހރިްްރްިސކްްްްުވުމގެްްްޑޯިފްލޓްްްްެއެސްޓަތއްްްްމަިފދަްްްެގަނުއަމްށަފހުްްްަބަދލުްްްޯލަނށްް

ްްަފަދއިންްްްިމެދްނެނވި(.ްްަބްއަލވާް(ްްްނ)  3.7.3ްްޯނޓުް)ްްެއވެްުނުކެރވެްްްެއއްްްްޑީރޮިކްގަނއިޒްްްްެއެސޓްްްްައްސލުްްްަކުމަގއިުނާވަނމަްްްަބަދެލއްްްްމްިނަވުރގެްްްެއަކށެީގްނވާްްްަބަދަލކީްްެގެނވަިފއިވާްްް،ައާޅކިޔާް

ްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކުްްްަދަރނީގެްްްުކުރަމްށަފހުްްްރްީސްޓަރްކަޗރ.ްްަބަލުމްނެގްނާދެނެއވެްްްޭބްނުކންްްްޮގތްްްްެގްނދާްްްަދްއަކުމންްްަފއިސާްްްެއޯލަނށްްްްަފުހންްްްޭއގެްްް،ަބަދުލެގެނވްިއެޖަނމަްްްޯލަނަކށްް

.(ްްެއލްް.ސީ.ްއީްްަމުހގެް  12)  1ްްްސޭޓޖްްްްއިންް.(ްްެއލްް.ސީ.އީްްަލއްިފަޓއިމްްް)2ްްްްސޭޓޖްްްްުނަވތ3ްްްަްްްސޭޓޖްްްްެއެސެޓއްްްްެއަފދަްްް،ާހަލެތްއަގއިްްަކނަޑައަޅއިފިްްޭބްނުކންްްްަރަގުޅެވްއެޖަކަމށްްްްިމްނަވަރަކށްް

ްްަބަދުލުކެރޭވެނެއވެްްްައށްް ްްަފއިސާްްްަމތިންްްްެއްއޮގްތާވޮގުތގެްްްަޝުރުތަތާކއިްްަކނަޑެއޅިްްައަލށްްްްަވްނެދންްްްގިނަްްްެއައްށުވރެްްްތަްުނވަްްްަމްސަވްނެދނ6ްްްްްްަހަމެއަކނިްްައަމުލުކެރޭވނީްްމޮިގަތށްް.

ްްޭބްނުކންްްްއުިތުރެވަފއޭިވތޯްްްަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްރްިސކްްްްަދަރނީގެްްްަތުކގެްްްެއެސޓްްްްމަިފދަްްްަބލާްްްަތަކށްްްްަމުއޫލާމތުްްްެއެސްޓަތުކގެްްްަބަދުލުކެރުވނުްްް.ެގްނޮގްސަފއާިވަނަމެއވެްްްަދްއަކުމންް

ްް.ަލުމްނެގްނާދެނެއވެްބަް
ް

ްް.ިމްނަވުރެގްުހާލާސެއެކވެްްާތަވުލަގއިްހިެމނެިގްނަވނީްައަހުރެތޭރަގއިްަބަދުލުކެރވަިފއާިވްޯލުނަތުކެގްަފއިާސގެްްތިރަީގއިވާް

ް

ްޯލްންާއއިްެއްޑާވްނސްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދުކެރވަިފއާިވްް

  918,542,959         ްެއޯމަޓއިްޒްޑްަހަރުދ،ްަބަދުލެގެނުވުމެގްުކރިންް

 -ްާސްފްޮމޑިފޭިކަޝްންޮލސްް

ް         918,542,959  
ް

 

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ވެވެ ްްއއިިންން ގެގެ ކުކު ތަތަ ތްތް ސސީީލަލަ ްްވަވަ ގެގެ ލުލު މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ރރިިްްރަރަ އއިިްްހުހު އއިި..ްްގަގަ ..ސސީީ..އައަ ..ވވީީ..އޯއޯ ފްފް ްްއެއެ

މަިފަދްއިންް ަމްޤަސެދްއަގެއެވ.ްައދިް ަބަދުލަގއިްްސްޓެރޓީޖްިކް ޯހުދުމެގް ަފއިާދް ވްިއާކަލއެިގްން ީމޑަިއްމްަޓރްމްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތްއްުކެރވަިފއަިވނީް ުނަވަތް ަކއިރިް ެވްސްޓަމްންޓަތްއް

ްެއްއަގއިވަިއްސްވްިއާކުލަމްށްޭބްނުކްންަގްސުދުކެރވަިފއިުނެވެއެވ.ްް
ް

31ްްްް 2021ްްްްޑިެސްމަބރ ައަގކީ ަހަމް އިްނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގް ައަދެދްއްްް-/243,616,243ަގއިް ެއްއެވްސް ޮގުތަގއިް ަފއިާސެގް ހްިއާސެގް ެތޭރަގއިް ައަހުރެގް ނިުމުން ުރފިާޔެއެވ.ް

ްުނެވެއެވް.ަކނަޑެއޅަިފއުިނެވެއެވ.ްައދިްމިްުމްއަދުތަގއިްަރުއުސްލާމުލެގްެތެރއިްންކުިއުމޭލޓްިވްެގއިްނެއްއްެވްސްލިބަިފއި

ްް

34.4.8  

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ގގްެެްްްްްއެއެ ކުކު ނނިިތަތަ ރަރަ އއްްްްްްްްދަދަ އެއެ ސާސާ ލާލާ އއިިްްްްްްޚުޚު ވވްެެްްްްްތތިިރރީީގަގަ ނނީީއެއެ   ::މމިިވަވަ

  

2020 2021   
  

 ުއެފްއުދްނެތރިްްް-1ްްސޭޓްޖް 13,785,710 12,087,059

 ެއަކށެީގްނާވްިމްނަވަރަކްށްަދަރނެީގްރްިސްކްއުިތުރެވަފއިް)ެއްސ.ައއި.ސީ.ާއްރ.ް(ްް–2ްްސޭޓްޖް 427,855 222,287

 ްކެރޑްިޓްއިްމެޕައރްޑް)ޑޯިފްލްޓް(ްް–3ްްސޭޓްޖް 3,011,824 4,175,431

ނނިިްް 17,225,389 16,484,777 ރަރަ ްްދަދަ ންން ނނިިހެހެ ހެހެ އއިިްްއެއެ ނާނާ ްްލޯލޯ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް   ކަކަ

 ަކނާޑަފއި:ްއިްމެޕރައރަމްންޓްެގްެއަލަވްނސްް (1,668,722) (2,024,878)

ނނިިްް 15,556,667 14,459,899 ރަރަ އއްިިްދަދަ ނާނާ ްްލޯލޯ ފުފު ްްސާސާ އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ކުކު ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް   ކަކަ
ްް

34.4.9  
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ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ނނިިްްްްްްއެއެ ރަރަ ށށްްްްްްްް––ްްްްްްދަދަ ކަކަ ތަތަ ތްތް އައަ އއިިްްްްްްސސީީނާނާ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ   ބަބަ

2020 2021 
 

   
 ވިަޔާފރިް 557,013 582,315

 އިާމާރްތުކުރންް 4,134,400 4,199,494

 ަމްސެވރަިކންް 119,850 185,263

 ުއެފްއުދްނެތރަިކންް 57,626 64,649

 ަދުތުރަފުތާރއިްޚުިދަމްތަތއްް 1,434,726 957,832

 ަފުތުރެވރަިކންް 6,311,515 6,191,685

 ރަިއްލްެއްސޭޓޓްް 1,019,600 985,732

 ައމްިއަލްަފުރުދންް 2,728,887 2,295,786

 ެއެހނިެހންް 861,772 1,022,021

16,484,777 17,225,389  
 

ިމްނަގނުޑަތްއް)ަވކިްަފާރްތ/ްގޫރްޕ،ްސިާނައްތ،ްްޕޮރަޑްކްޓ،ްަކުއްނަޓރާޕޓީްައދިްަގުއާމއިްެއެހނެިހްނ(ްެމުދެވރޮިކްށްްރިްސްކްެއެޕަޓއްިޓްޮއނަިގނުޑްެގްެތެރއިްންަކނަޑެއޅަިފއިްުހްނަންް

ޭބްނުކްންަކަށަވުރުކަރުމްނެދެއެވ.ްާރްއޭޖަގއިްުނަވަތްަބއިަންލައްޤާވމޮީގުތްންާބާޒުރ،ްސާިޔސްީް މްިނަވަރަކްށްުހރިތޯްެއަކށެީގްނާވްިމްނަވެރްއަގއިްރިްސްކްަޑއާިވސިފޭިކަޝްންެއަކށެީގްނާވްް

ިމންް މިް އިްން )ޭއ.ާއްރ.ެއްމ.(ް ޮކމިޓީް ެމޭންޖަމްންޓް ރްިސްކް ޮއޑްިޓް ެއްއޮގްތާވޮގުތެގް ަބަދުލަތާކއިް ައްނަން ާމަހުއަލްށް އްިޤތިާސދީް ެގްނނަްައދިް ަބާލް ަބަދުލަތްއްްަގނުޑަތްއް ްނެޖޭހް

ޤީްނުކުރާމއިްްކެރޑްިޓްޮކްނެސްންޓޭރަޝްންާއއިްުގޅެިގްންްެގްނަނުމްނާދެނެއެވ.ްމެީގްޭބުނަމކީްޯޕްޓޯފލޯިއްެމޭންޖުކުރަމްށްުކަރްނެޖޭހްަމަސްއަކްތަތްއްާހަލާތއިްެއްއޮގަތްށްަބަދުލަވުމްނޭދޯތްޔަް

ްދިާމެވާދެންރްިސްކްުކރިްންެއނޭގެންޮގެތްއްާގއިްމުކުރެމެވ.ްްް

 

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ރރިިްްްްްް––1ްްްްްް))ހހ((ްްސްސް ތެތެ ންން ދުދު އްއް ފެފެ   އުއު

ް

ްްެބެލެހްއުޓަމެށވެްްްަދަރނަިތއްްްްެއެފްއުދްނެތރޫިނންްްްަހަމެއަކނިްްެއަކަށައަޅއަިފއަިވނީްްްނިާޒެމއްްްްޭރޓިްނގްްްްްކެރޑިޓްްްްއްިނާޓރަނލްްްްމަިވުގތުްްްޭބްނުކންް ްްރްިސަކށްްްްަދަރނީގެްްް، ަނަމެވސްް.

.ްްުނހްިނަގެއވެްްްުމާޢަމާލެތއްްްްެއްއެވސްްްްޭބްނުކންްްްެމުނވީްްްަވަޒްނޮކްށަފއިްްަބލާްްްޮބަޑަކށްްްްވީާހެވސްްްްހިެމޭނތޯްްްނިާޝެނއްްްްޮގުތްނެއްއެވސްްްްެފްނަވުރގެްްްުނަވތަްްްޮގުތންްްްައަދުދގެްްްުހަށެހޭޅަފދަް

 .ެދެއވެްްުކެރެވުމންްްުމާތލިޔާްްަޤާވއިުދންްްަވކަިވކިންްްްގޫރެޕއްްްޮކްނމެްްަފުރުދްނާނއިްަދަރނަިނގާްްމޮިގުތންް

ް

ްްެއަފާރްތަތުކގެްްްަކްނަތްއަތުކެތޭރަގއިްްމޮިގުތްނަބލާް.ްްުފރިަހަމޭވޯތަބަލެއވެްްްަޝުރުތަތެކއްްްްާޚްއސަްްްެބުލަމްށަޓަކއިްްާޤބުިލަކންްްްެއޭދަފާރުތގެްްްަދަރްނަޏށްްްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްްރިްސކްްްްަދަރނީގެް

ަވަރްށްްްްާހަލތުްްްާމަހުއުލގެްްްައދިްވިަޔާފރީގެްްްސިާނަޢާތއިްްްރްިސްކަތާކއިްްެއުކެލވެިގްނވާްްްވަިޔާފރަީގއިްް،ްޑަތާކއިެރކޯްްްާމޒީގެްްް،ިމްނަވާރއިްްހެިފެހްއޓަިފއިވާްްްައުބރުްްްުމުޖަތަމުޢަގއިްްހިްނުގްނެތރަިކާމއި

.ްްހިެމެނެއވެްްްެބުލންްްްްއތޯްަމަސްއަކތެްްްަފއިާދވާްްްެދެމެހްއެޓނިވޮިގެތްއަގއިްްެއަމަސްއަކަތކީްްައދިްްަހުރަދާނަކާމއިްް،ެފްނަވާރއިްްަމަސްއަކުތގެްްްަފާރުތގެްްްަދަރނިަނގާްްް،މާިއެއކުް.ްްަބަލެއވެްްްަރނަގަޅށްް

ްެފްނަވރުްްްުފުދްނެތރަިކންްްްާމލީްްަދަރނިްަނާގަފާރުތގެް  .ދާިރާސުކެރެއވެްްްޭބުންނެވްއެޖްހިނެދްއަގއިްްހާިސުބަތއްްްްާމލީްްުކރާްްްަލފާްްްުކރިަމަގށްްްްައދިްްަތުކަގއިްްައަހރުްްްާފއުިތވީްް،ެބުލުމެގޮގުތންްްްުހރި

ް

ްްެނގިްްްަދަރނިްްޭބްނުކންްްްެއެސާޓއިްްާސފުްްްަފާރުތގެްްްަނގާްްްަދަރނިްްްަބަލނީްްުފަރަތމަްްްެއްނމެްްްޭބްނުކންްްްެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއިްްައދިްްުކަޑޮކށްްްްެގްއުލންްްްލިބާިދނެްްްަސަބުބންްްްޑޯިފްލްޓުވުމގެް

ްްަފާރުތގެްްްަނގާްްްަދަރނިްްެއެހްނމެްްްައދިްްމްިނަވާރއިްްުހރިްްާޤބިލްިއަޔތުްްްެދްއުކުމގެްްްަފއިސާްްްެފްނަވާރއިްް،ާހަލުތަތުކަގއިްްެއަކށެީގްނވާް.ްްިމްނަވަރެށވެްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްެގްއުލަމށްްްްަސަބުބންްްްަފާރުތގެް

ްްިމްނަވުރގެްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްެގްއުލަމށްްްްޭބްނުކންް.ްްަބާލެނެއވެްްްޭބްނުކންްްްެވސްްްްަފއިސާްްްލޭިބނެްްްއިންްްްަހުރުމދާްްްައދިްްްުމދާްްް، ަފއިސާްްްލެިބްނެޖހޭްްްެއަފާރަތށްްްްިމާސަލަކށްްްް، ެއެސޓްްްްަމއަިގނޑުް

ްްއުިތުރންްްްމީގެް.ްްަނާގާފެނެއވެްްްޮގްތޮގުތންްްްެއެހނެިހންްްްމަިފދަްްްައދިްްެއަސއިްނަމްނޓްްްް،ްޕެލޖްްްް،ޯމޭގޖްްްްއިްނަޓެރްސެޓއްްްްެސކުިއރިޓީްްެއެސްޓަތުކންްްްެއަފދަްްްޭބްނުކންްްްަސާލަމަތަކްށަޓަކއިްްާމލީ

ަފާރްތަތުކްންއުިތުރްަރުހުންޭބްނުކްންަނާގާފެނެއެވ.ްަރުހުންެބެހްއުޓަމކްީްްްތިްނަވނަްްްައދިްްަފާރުތންްްްެނގިްްަދަރނިްްޮގުތންްްްަސާލަމެތްއގެްްްމްިނަވެރްއގެްްްެއަކށެީގްނވާްްްެއކުްްްާމޖިްނައާކއި

 ުމްންައްނަންުއޫސެލެކެވް.ޑޯިފްލްޓުވުމެގްަސަބުބްންލިބާިދެންެގްއުލްންުކަޑުކުރުމެގްޮގުތްންމަިޤުއުމެގްަދަރނިްޫދުކުރުމެގްާމަހުއުލަގއިްާއްނުމޮކްށްޭބުންނުކރަް

ް

ް
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ްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދަތުކެގްަތްފސްީލްތިރަީގއިްެއަވނެީއެވް.1ްްސޭޓްޖް

 

ނންްްްްް ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ އއިިލްލް ްްްްރރީީޓެޓެ

ތތްްްިިް ޑެޑެ ބބޮޮ

އއްްްް ނނިިތަތަ ފުފު ންން ްްކުކު

ްް

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ދދްާާްްްްް--1ްްްްްްސްސް ންން މުމު ކަކަ އްއް ްްދަދަ

ޓޓްްްް ފްފް ރާރާ ޑްޑް ވަވަ ްްއޯއޯ

ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ކްކް

ޑޑްްްް ްްކާކާ

ްްްް ރރމްމް ޓާޓާ

ނންްްް ނންުުްްްލޯލޯ ހުހު ްްރަރަ

ްްްް އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްްްްްްްް

 13,785,710 6,391,207 2,156,118 4,456,742 340,887 422,455 2021ް18,301ޑިެސްނަބުރ31ްް
 12,087,059 4,839,615 1,827,413 4,560,059 474,101 377,464 2020ް8,407ޑިެސްނަބުރ31ްް

ްްްްްްްް

ޖޖްްްް((ްްްްށށްް))ްް ޓޭޓޭ ރރްްްްްްްް––2ްްްްްްްްްްސްސް އއިި..ސސީީ..އާއާ ..އައަ ސްސް ްްއެއެ

ްް

ެރޑްިޓްއިްމެޕައރްޑެގްޮގުތަގއިްެބޭލެންްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދްަތަކކީ،ްެއެހްންޮގަތަކްށްހިެމުނަމްށްަމުއޫލާމުތްލިބަިފއިްުނާވަނަމ،ްކ2ްްްްސޭޓްޖް

ްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދަތުކެގްަތްފސްީލްތިރަީގއިްެއަވނެީއެވް.2ްްސޭޓްޖްައަދުދަތެކްއްޫނެނެވ.ް

ް

ނންްްްްް ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ އއިިލްލް ްްްްރރީީޓެޓެ

ތތްްްިިް ޑެޑެ ބބޮޮ

އއްްްް ނނިިތަތަ ފުފު ންން ްްކުކު

ްް

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ރރްްްްްްްް––2ްްްްްްސްސް އއިި..ސސީީ..އާއާ ..އައަ ސްސް ްްއެއެ

ޓޓްްްް ފްފް ރާރާ ޑްޑް ވަވަ ްްއޯއޯ

ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ކްކް

ޑޑްްްް ްްކާކާ

ްްްް ރރމްމް ޓާޓާ

ނންްްް ނންުުްްްލޯލޯ ހުހު ްްރަރަ

ްްްް އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްްްްްްްް

 427,855 24,489 59,177 279,623 63,085 - 2021ް1,481ޑިެސްނަބުރ31ްް
 222,287 4,452 23,933 168,411 24,035 - 2020ް1,456ޑިެސްނަބުރ31ްް

ްްްްްްްް

ް

ޖޖްްްް((ްްްް))ނނ ޓޭޓޭ ޑޑިިޓޓްްްްްްްް––3ްްްްްްްްްްސްސް ރެރެ ރރޑޑްްްްްްްްކްކް އައަ ޕެޕެ ޓޓްްްް))ްްްްްްއއިިމްމް ލްލް ްް((ްްޑޑިިފޯފޯ

ް

ްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދަތުކެގްަތްފސްީލްތިރަީގއިްެއަވނެީއެވް.3ްްސޭޓްޖް

ް

ނންްްްްް ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ އއިިލްލް ްްްްރރީީޓެޓެ

ތތްްްިިް ޑެޑެ ބބޮޮ

އއްްްް ނނިިތަތަ ފުފު ންން ްްކުކު

ްް

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ޑޑިިޓޓްްްްްްްް––3ްްްްްްސްސް ރެރެ ރރޑޑްްްްްްްްކްކް އައަ ޕެޕެ ޓޓްްްް))ްްްްްްއއިިމްމް ލްލް ްް((ްްޑޑިިފޯފޯ

ޓޓްްްް ފްފް ރާރާ ޑްޑް ވަވަ ްްއޯއޯ

ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ކްކް

ޑޑްްްް ްްކާކާ

ްްްް ރރމްމް ޓާޓާ

ނންްްް ނންުުްްްލޯލޯ ހުހު ްްރަރަ

ްްްް އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްްްްްްްް

 3,011,824 2,588,730 124,279 224,627 48,226 6,481 2021ް19,481ޑިެސްނަބުރ31ްް
 4,175,431 3,642,029 119,622 280,627 95,583 21,694 2020ް15,876ޑިެސްނަބުރ31ްް
ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް
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 .ހެިމނަިފއާިވެނެއވެްްަގއ20ްިްޯނޓުްްަމުއޫލާމތުްްއުިތރުްްުގޅޭްްާއއިްެއަލަވްނސްްްއިްމެޕައރަމްނޓްްްަދަރނީގެްްެއެހނިެހންްްޯލާނއިްޫދުކެރވަިފއިވާްްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް

 

ނންުުް ދދިިްްްްްްލޯލޯ ނންްްްްްްްއައަ ނނިިހެހެ ހެހެ ނނިިްްްްްްއެއެ ރަރަ ށށްްްްްްްް––ްްްްްްދަދަ ކަކަ ތަތަ ތްތް އައަ އއިިްްްްްްސސީީނާނާ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ   ބަބަ

2020 2021 
 

   
 ވިަޔާފރިް 557,013 582,315

 އިާމާރްތުކުރންް 4,134,400 4,199,494

 ަމްސެވރަިކންް 119,850 185,263

 ުއެފްއުދްނެތރަިކންް 57,626 64,649

 ަދުތުރަފުތާރއިްޚުިދަމްތަތއްް 1,434,726 957,832

 ަފުތުރެވރަިކންް 6,311,515 6,191,685

 ރަިއްލްެއްސޭޓޓްް 1,019,600 985,732

 ައމްިއަލްަފުރުދންް 2,728,887 2,295,786

 ެއެހނިެހންް 861,772 1,022,021

16,484,777 17,225,389  
 

ިމްނަގނުޑަތްއް)ަވކިްަފާރްތ/ްގޫރްޕ،ްސިާނައްތ،ްްޕޮރަޑްކްޓ،ްަކުއްނަޓރާޕޓީްައދިްަގުއާމއިްެއެހނެިހްނ(ްެމުދެވރޮިކްށްްރިްސްކްެއެޕަޓއްިޓްޮއނަިގނުޑްެގްެތެރއިްންަކނަޑެއޅަިފއިްުހްނަންް

ޭބްނުކްންަކަށަވުރުކަރުމްނެދެއެވ.ްާރްއޭޖަގއިްުނަވަތްަބއިަންލައްޤާވމޮީގުތްންާބާޒުރ،ްސާިޔސްީް މްިނަވަރަކްށްުހރިތޯްެއަކށެީގްނާވްިމްނަވެރްއަގއިްރިްސްކްަޑއާިވސިފޭިކަޝްންެއަކށެީގްނާވްް

ިމންް މިް އިްން )ޭއ.ާއްރ.ެއްމ.(ް ޮކމިޓީް ެމޭންޖަމްންޓް ރްިސްކް ޮއޑްިޓް ެއްއޮގްތާވޮގުތެގް ަބަދުލަތާކއިް ައްނަން ާމަހުއަލްށް އްިޤތިާސދީް ެގްނނަްައދިް ަބާލް ަބަދުލަތްއްްަގނުޑަތްއް ްނެޖޭހް

ޤީްނުކުރާމއިްްކެރޑްިޓްޮކްނެސްންޓޭރަޝްންާއއިްުގޅެިގްންްެގްނަނުމްނާދެނެއެވ.ްމެީގްޭބުނަމކީްޯޕްޓޯފލޯިއްެމޭންޖުކުރަމްށްުކަރްނެޖޭހްަމަސްއަކްތަތްއްާހަލާތއިްެއްއޮގަތްށްަބަދުލަވުމްނޭދޯތްޔަް

ްދިާމެވާދެންރްިސްކްުކރިްންެއނޭގެންޮގެތްއްާގއިްމުކުރެމެވ.ްްް

 

ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ރރިިްްްްްް––1ްްްްްް))ހހ((ްްސްސް ތެތެ ންން ދުދު އްއް ފެފެ   އުއު

ް

ްްެބެލެހްއުޓަމެށވެްްްަދަރނަިތއްްްްެއެފްއުދްނެތރޫިނންްްްަހަމެއަކނިްްެއަކަށައަޅއަިފއަިވނީްްްނިާޒެމއްްްްޭރޓިްނގްްްްްކެރޑިޓްްްްއްިނާޓރަނލްްްްމަިވުގތުްްްޭބްނުކންް ްްރްިސަކށްްްްަދަރނީގެްްް، ަނަމެވސްް.

.ްްުނހްިނަގެއވެްްްުމާޢަމާލެތއްްްްެއްއެވސްްްްޭބްނުކންްްްެމުނވީްްްަވަޒްނޮކްށަފއިްްަބލާްްްޮބަޑަކށްްްްވީާހެވސްްްްހިެމޭނތޯްްްނިާޝެނއްްްްޮގުތްނެއްއެވސްްްްެފްނަވުރގެްްްުނަވތަްްްޮގުތންްްްައަދުދގެްްްުހަށެހޭޅަފދަް

 .ެދެއވެްްުކެރެވުމންްްުމާތލިޔާްްަޤާވއިުދންްްަވކަިވކިންްްްގޫރެޕއްްްޮކްނމެްްަފުރުދްނާނއިްަދަރނަިނގާްްމޮިގުތންް

ް

ްްެއަފާރްތަތުކގެްްްަކްނަތްއަތުކެތޭރަގއިްްމޮިގުތްނަބލާް.ްްުފރިަހަމޭވޯތަބަލެއވެްްްަޝުރުތަތެކއްްްްާޚްއސަްްްެބުލަމްށަޓަކއިްްާޤބުިލަކންްްްެއޭދަފާރުތގެްްްަދަރްނަޏށްްްްުކަޑުކުރަމްށަޓަކއިްްރިްސކްްްްަދަރނީގެް

ަވަރްށްްްްާހަލތުްްްާމަހުއުލގެްްްައދިްވިަޔާފރީގެްްްސިާނަޢާތއިްްްރްިސްކަތާކއިްްެއުކެލވެިގްނވާްްްވަިޔާފރަީގއިްް،ްޑަތާކއިެރކޯްްްާމޒީގެްްް،ިމްނަވާރއިްްހެިފެހްއޓަިފއިވާްްްައުބރުްްްުމުޖަތަމުޢަގއިްްހިްނުގްނެތރަިކާމއި

.ްްހިެމެނެއވެްްްެބުލންްްްްއތޯްަމަސްއަކތެްްްަފއިާދވާްްްެދެމެހްއެޓނިވޮިގެތްއަގއިްްެއަމަސްއަކަތކީްްައދިްްަހުރަދާނަކާމއިްް،ެފްނަވާރއިްްަމަސްއަކުތގެްްްަފާރުތގެްްްަދަރނިަނގާްްް،މާިއެއކުް.ްްަބަލެއވެްްްަރނަގަޅށްް

ްެފްނަވރުްްްުފުދްނެތރަިކންްްްާމލީްްަދަރނިްަނާގަފާރުތގެް  .ދާިރާސުކެރެއވެްްްޭބުންނެވްއެޖްހިނެދްއަގއިްްހާިސުބަތއްްްްާމލީްްުކރާްްްަލފާްްްުކރިަމަގށްްްްައދިްްަތުކަގއިްްައަހރުްްްާފއުިތވީްް،ެބުލުމެގޮގުތންްްްުހރި

ް

ްްެނގިްްްަދަރނިްްޭބްނުކންްްްެއެސާޓއިްްާސފުްްްަފާރުތގެްްްަނގާްްްަދަރނިްްްަބަލނީްްުފަރަތމަްްްެއްނމެްްްޭބްނުކންްްްެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއިްްައދިްްުކަޑޮކށްްްްެގްއުލންްްްލިބާިދނެްްްަސަބުބންްްްޑޯިފްލްޓުވުމގެް

ްްަފާރުތގެްްްަނގާްްްަދަރނިްްެއެހްނމެްްްައދިްްމްިނަވާރއިްްުހރިްްާޤބިލްިއަޔތުްްްެދްއުކުމގެްްްަފއިސާްްްެފްނަވާރއިްް،ާހަލުތަތުކަގއިްްެއަކށެީގްނވާް.ްްިމްނަވަރެށވެްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްެގްއުލަމށްްްްަސަބުބންްްްަފާރުތގެް

ްްިމްނަވުރގެްްްުހަށެހޅަިފއިވާްްްެގްއުލަމށްްްްޭބްނުކންް.ްްަބާލެނެއވެްްްޭބްނުކންްްްެވސްްްްަފއިސާްްްލޭިބނެްްްއިންްްްަހުރުމދާްްްައދިްްްުމދާްްް، ަފއިސާްްްލެިބްނެޖހޭްްްެއަފާރަތށްްްްިމާސަލަކށްްްް، ެއެސޓްްްްަމއަިގނޑުް

ްްއުިތުރންްްްމީގެް.ްްަނާގާފެނެއވެްްްޮގްތޮގުތންްްްެއެހނެިހންްްްމަިފދަްްްައދިްްެއަސއިްނަމްނޓްްްް،ްޕެލޖްްްް،ޯމޭގޖްްްްއިްނަޓެރްސެޓއްްްްެސކުިއރިޓީްްެއެސްޓަތުކންްްްެއަފދަްްްޭބްނުކންްްްަސާލަމަތަކްށަޓަކއިްްާމލީ

ަފާރްތަތުކްންއުިތުރްަރުހުންޭބްނުކްންަނާގާފެނެއެވ.ްަރުހުންެބެހްއުޓަމކްީްްްތިްނަވނަްްްައދިްްަފާރުތންްްްެނގިްްަދަރނިްްޮގުތންްްްަސާލަމެތްއގެްްްމްިނަވެރްއގެްްްެއަކށެީގްނވާްްްެއކުްްްާމޖިްނައާކއި

 ުމްންައްނަންުއޫސެލެކެވް.ޑޯިފްލްޓުވުމެގްަސަބުބްންލިބާިދެންެގްއުލްންުކަޑުކުރުމެގްޮގުތްންމަިޤުއުމެގްަދަރނިްޫދުކުރުމެގްާމަހުއުލަގއިްާއްނުމޮކްށްޭބުންނުކރަް

ް

ް

 

 

 

 

ް

 

ް

 

ް
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ްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދަތުކެގްަތްފސްީލްތިރަީގއިްެއަވނެީއެވް.1ްްސޭޓްޖް

 

ނންްްްްް ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ އއިިލްލް ްްްްރރީީޓެޓެ

ތތްްްިިް ޑެޑެ ބބޮޮ

އއްްްް ނނިިތަތަ ފުފު ންން ްްކުކު

ްް

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ދދްާާްްްްް--1ްްްްްްސްސް ންން މުމު ކަކަ އްއް ްްދަދަ

ޓޓްްްް ފްފް ރާރާ ޑްޑް ވަވަ ްްއޯއޯ

ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ކްކް

ޑޑްްްް ްްކާކާ

ްްްް ރރމްމް ޓާޓާ

ނންްްް ނންުުްްްލޯލޯ ހުހު ްްރަރަ

ްްްް އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްްްްްްްް

 13,785,710 6,391,207 2,156,118 4,456,742 340,887 422,455 2021ް18,301ޑިެސްނަބުރ31ްް
 12,087,059 4,839,615 1,827,413 4,560,059 474,101 377,464 2020ް8,407ޑިެސްނަބުރ31ްް

ްްްްްްްް

ޖޖްްްް((ްްްްށށްް))ްް ޓޭޓޭ ރރްްްްްްްް––2ްްްްްްްްްްސްސް އއިި..ސސީީ..އާއާ ..އައަ ސްސް ްްއެއެ

ްް

ެރޑްިޓްއިްމެޕައރްޑެގްޮގުތަގއިްެބޭލެންްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދްަތަކކީ،ްެއެހްންޮގަތަކްށްހިެމުނަމްށްަމުއޫލާމުތްލިބަިފއިްުނާވަނަމ،ްކ2ްްްްސޭޓްޖް

ްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދަތުކެގްަތްފސްީލްތިރަީގއިްެއަވނެީއެވް.2ްްސޭޓްޖްައަދުދަތެކްއްޫނެނެވ.ް

ް

ނންްްްްް ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ އއިިލްލް ްްްްރރީީޓެޓެ

ތތްްްިިް ޑެޑެ ބބޮޮ

އއްްްް ނނިިތަތަ ފުފު ންން ްްކުކު

ްް

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ރރްްްްްްްް––2ްްްްްްސްސް އއިި..ސސީީ..އާއާ ..އައަ ސްސް ްްއެއެ

ޓޓްްްް ފްފް ރާރާ ޑްޑް ވަވަ ްްއޯއޯ

ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ކްކް

ޑޑްްްް ްްކާކާ

ްްްް ރރމްމް ޓާޓާ

ނންްްް ނންުުްްްލޯލޯ ހުހު ްްރަރަ

ްްްް އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްްްްްްްް

 427,855 24,489 59,177 279,623 63,085 - 2021ް1,481ޑިެސްނަބުރ31ްް
 222,287 4,452 23,933 168,411 24,035 - 2020ް1,456ޑިެސްނަބުރ31ްް

ްްްްްްްް

ް

ޖޖްްްް((ްްްް))ނނ ޓޭޓޭ ޑޑިިޓޓްްްްްްްް––3ްްްްްްްްްްސްސް ރެރެ ރރޑޑްްްްްްްްކްކް އައަ ޕެޕެ ޓޓްްްް))ްްްްްްއއިިމްމް ލްލް ްް((ްްޑޑިިފޯފޯ

ް

ްަގއިްހިެމޭންޯލާނއިްަކްސަޓަމުރްނެގްައުތްންލެިބްނެޖޭހްައަދުދަތުކެގްަތްފސްީލްތިރަީގއިްެއަވނެީއެވް.3ްްސޭޓްޖް

ް

ނންްްްްް ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް ްްކަކަ އއިިލްލް ްްްްރރީީޓެޓެ

ތތްްްިިް ޑެޑެ ބބޮޮ

އއްްްް ނނިިތަތަ ފުފު ންން ްްކުކު

ްް

ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު ްްްް ޖްޖް ޓޭޓޭ ޑޑިިޓޓްްްްްްްް––3ްްްްްްސްސް ރެރެ ރރޑޑްްްްްްްްކްކް އައަ ޕެޕެ ޓޓްްްް))ްްްްްްއއިިމްމް ލްލް ްް((ްްޑޑިިފޯފޯ

ޓޓްްްް ފްފް ރާރާ ޑްޑް ވަވަ ްްއޯއޯ

ްްްް ޑޑިިޓްޓް ރެރެ ކްކް

ޑޑްްްް ްްކާކާ

ްްްް ރރމްމް ޓާޓާ

ނންްްް ނންުުްްްލޯލޯ ހުހު ްްރަރަ

ްްްް އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްްްްްްްް

 3,011,824 2,588,730 124,279 224,627 48,226 6,481 2021ް19,481ޑިެސްނަބުރ31ްް
 4,175,431 3,642,029 119,622 280,627 95,583 21,694 2020ް15,876ޑިެސްނަބުރ31ްް
ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

 

 



158

 
 
 

Page 60 of 77 
 

ނންްްް((ްްްްރރްް))ްް ލުލު އއިިވވްާާްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރާރާ ވަވަ ޝްޝް އއިިްްްްްްމަމަ ކާކާ ތަތަ ނުނު އއްްްްްްްްލޯލޯ ތަތަ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ްްއެއެ

 

ްް.ެއވެް(ް.ރ -/2,107,232,512: 2020. )ރ -/2,110,769,752ައަދަދކީ،ްުޖްމލަްްޯލުންަތުކގެްްޮކްށަފއިވާްްަމްޝަވރާްްްައުލންްްނަިޔަލށްްްްގ2021ްްެްޑިެސްމަބރ31ް

ް

ނންްްް 2021 2020 ލުލު ްްއައަ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް އއްްްިިް  ކަކަ ކާކާ ތަތަ ނުނު ްްލޯލޯ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރާރާ ވަވަ ޝްޝް އއްްްްމަމަ ތަތަ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ްއެއެ

  

ކކިިްް ކކިިވަވަ ނންްްްްްްްވަވަ ދުދު ރުރު ::ފަފަ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްްދޫދޫ ށްށް ްްނަނަ

ްުއެފްއުދްނެތރިްޫނންް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހްނެވސްް 36,488 9,637

23,730 33,155 
ޯލުނެގްް ައުލްންަމްޝަވާރްުނުކެރުވުނަނަމްުއެފްއުދްނެތރިްް-ަދްއާކްްަޤާވއިުދްންަފއިސާް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްުނެބެލވޭް

79,038 28,481 
ޯލުނެގްް ަނަމެވްސްުއެފްއުދްނެތރިްްްައުލްންަމްޝަވާރްުނުކރިް-ަދްއާކްްަޤާވއިުދްންަފއިސާް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްެބެލވޭް

  

ްްްް ށްށް ކަކަ ޓޓިިޓޓީީތަތަ ންން ްްއެއެ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ ::ކޯކޯ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްްދޫދޫ

ްުއެފްއުދްނެތރިްޫނންް ަފުހްނެވސްްައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުން - 1,992,584

2,243 - 
ޯލުނެގްް ައުލްންަމްޝަވާރްުނުކެރުވުނަނަމްުއެފްއުދްނެތރިް-ަޤާވއިުދްންަފއިާސަދްއާކްް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްުނެބެލވޭް

- 2,012,646 
ޯލުނެގްް ަމްޝަވާރްުނުކރިަނަމެވްސްުއެފްއުދްނެތރިައުލްންް-ަދްއާކްްަޤާވއިުދްންަފއިސާް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްެބެލވޭް

2,107,232 2,110,770  
 

އއިިްް ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް އއްްްްްްްްކކޮޮ ސސީީތަތަ ންން ޖަޖަ ޓޓިިންން ންން ްްްްްްްްކކޮޮ 34.4.10  

ްްާމލީްްްޭބްނުކގެްްްިމރްިސްކަތއްް.ްްޯފުރޮކްށެދެއވެްްްެއަފާރްތަތަކށްްްްޯލުނަތއްްްްެއުކެލވެިގްނވާްްްރްިސކްްްްަތާފތުްްްެއކެިއކިްްޮގުތންްްްޯފުރޮކްށދިުނުމގެްްްެއހެީތރަިކންްްްޮގުތންްްްާމލީްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް

ޭބްނުކގެްްް،ާވތީވެްްްޯލުނަތަކަކށްްްްވާްެއުކެލވެިގންްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްމޯިލުނަތަކކީްްުނވުިނަމެވސްްްްަބާޔްނޮކްށަފއިްްހިާސުބަތުކަގއި ްކެރޑިޓްްްްުމޅިް ަގއިްްްުޖްމަލް ެއްކްސޯޕަޝރް ްްރްިސްކް

ްް.ހިެމޭނެނެއވެްްްމޯިލުނަތްއެވސްް

ް

ް ެއުކެލވެިގްނާވްެއްނެމްަމތީްިމްނަވެރެވް. ްކެރޑްިޓްރްިސކްް  ެގެރްނޓީްސގެް ެއަވނީްޭބްންކެގްޮކމްިޓަމްންޓްސްާއއިްައދިްތިރަީގއާިވްާތަވުލަގއި
ރރ31ްްްްްް 2021 2020 ބަބަ މްމް ށށްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ލަލަ ްްނނިިޔަޔަ   ގެގެ

   
 ެގެރްނޓީް 79,944 81,639

 ޮޑކުިއެމްނަޓރީްްކެރޑިޓްް 225,240 114,139

 ެއްކެސްޕެޓްނަސސްް 37,117 6,800

 ސްްެކޕަިޓްލްޮކމްިޓަމްނޓްް 77,957 38,116

 ސްްޯލްންޮކމްިޓަމްނޓްް 587,059 1,073,711

 ސްްޯއަވްޑާރްފްޓްޮކމްިޓަމްނޓްް 241,693 235,573

1,549,978 1,249,010 
ް

  

އއިިޑޑިިޓޓީީްް ކކްްްްްްްްލލިިކުކު ްްރރިިސްސް 34.5  

ްްަކުމގެްްްުނުހެރާދނެްްްެއެސްޓސްްްްާމލީްްްައދިްްަފއިސާްްްެއަކޭށަންިމްނަވަރށްްްްައާދުކުރަމށްްްްާވޖުިބަތއްްްްާމލީްްްައާދުކުރްނެޖހޭްްްޭބްނުކންްލުިކއިޑިޓީްރްިސަކކީްާމލީްަލއިބިލީޓަީތާކއިްުގޅެިގްންް

ްްރިްސެކވެް ާޚްއަސްާހަލެތްއަގއިްްރިްސކްްްްލުިކއިޑިޓީ. ާއަދއެިގްުނަވަތް ްްުފުރަސތުްްްައާދުނުކެރުވުމގެްްްުމްއަދުތަގއިްްްައާދުކަރްނެޖހޭްްްާވޖެިބއްްްްާމލީްްުކަރްނެޖހޭްްްައދާްްްޭބްނުކންްްްެމުދެވރަިވނީް

ްް.ޮއުތުމްނެނވެް

ް

 

އއިިޑޑިިޓޓީީްް ކކްްްްްްްްލލިިކުކު ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ 34.5.1  

ްްްްަލާފުކެރވޭްްްައުތެވާދެނަކަމށްްްްަލއިބިލިޓަީތަކށްްްްައދިްްެއެސޓްްްްޭބްނުކގެްްްެބެލެހްއުޓަމކީްްަފއިސާްްްިމްނަވެރްއަގއިްްެއަކށެީގްނވާް ްްަބަދުލަތއްްްްައުތެވާދނެްްްުކްއލިަޔަކށްްްްަލާފުނުކެރވިަބަދާލއި

ޭބްނުކގެްްްެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއި ަކެމެކެވ.ް ުމހްިއުމް ެވްސް ަވަރްށް ުފާޅުކުރަމްށަޓަކއިް ވަިޔާފރިް ްްައްނނަްްްޭރަޓށްްްްއިްނަޓެރްސޓްްްް،ަތާކއިަކްނަތއްްްްުކރިަމތިވާްްްޭބުރންްްްައދިްްްެތެރއިންްްްައދިް

ްްަބަލަހްއަޓުމންްްްޭބްނުކންްްްރިްސްކަތއްްްްުކރިަމތިވާްްްުގޅެިގންްްްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްމްިނަވަރށްްްްަފއިާސގެްްްުގޅެިގންްްްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްށްްައގަްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްަބަދުލަތާކއި

ްް.ެގްނާދެނެއވެް

ް

ްްމޮިގަތްށުކރާް.ްްަމްއަޗެށވެްްްައްނާދާޒަތުކގެްްްުކެރވޭްްްުކރިަމަގށްްްްައދިްްްިމާނއިްްްަދުއުރވާްްްަފއިސާްްްަވުގުތަތުކަގއިްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްުކރަިއްށާދނީްްރިޯޕުޓުކުރންްްްެބެލެހްއުޓާމއިްްިމްނަވރުްްްަފއިާސގެް

ްް.ާތރީްޚަތެކވެްްެބެލވޭްްްޯހޭދެނަކަމށްްްްަފއިސާްްެއެސްޓަތަކށްްްާމލީްައދިްާރސާްދިްްުމްއަދުތގެްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްާމލީްހިާސަބކީްްްެފށޭްްައްނާދާޒަތއްް
ް
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ްްޭބުންނުކެރވޭްްްަވސަީލްތަތއްްްްަފދަްްްޯއަވރްޑާރްފޓްްްް،ާބަވްތަތާކއިްްޫދުކެރވަިފއިުނވާްްްަފއިސާްްްެތެރއިންްްްަދަރނީގެްްްެދވަިފއިވާްްްުހްއދަްްް،ެއެސްޓަތާކއިްްައްނެމްޗޑްްްްުމްއަދުތގެްްްިމްނަވެރްއގެްްްެމދުް

ް.ެގްނާދެނެއވެްްަބަލުމންްްޭބްނުކންްްައަސުރަތއްްްުކރާްްަލއިބިލިޓަީތުކންްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްްްަފދަްްްކެރޑިޓްްްޮއފްްްެލަޓރްްސޭޓްންޑަބއިްް،ެގެރްނޓީްޭބްނކްްް،ިމްނަވާރއި
ް

ްްްްަޖާމުކރާްްްަކްސަޓަމުރންް ްް  %5ްްޫޔ.ެއްސ.ްޮޑަލުރގެްޑިާމްންޑ،ްަޓއިްމްައދިްއިްސާލމްިކްޭބްނކްިނގްެގ ުރފާިޔެގ ްްޮގުތަގއިްްްރިާޒްވގެްްްައަދެދްއްާޤޫނނީްްްެއްއަވުރގެްްްާއއިްް%10ައދިްދެިވހިް

މަިފއިާސްައްށްެއްއެވްސްއްިނަޓެރްސެޓްއްުނލެިބެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްނ،ްެންޓްލުިކއިްޑްެއެސްޓްާއއިްަލއިބިލިޓެީގްޭރޝޯިއްްްް.ަބަހްއަޓެއވެްްްޮއޯތރިޓަީގއިްްްަމނަިޓރީްްްޯމްލޑްިވސްްްްޭބްނުކންް

 ާބާޒުރެގްާހަލަތްށްަބާލްޭބްނުކްންަބަލަހްއަޓެއެވ.ްް

 

ް

ށށްްްް ތަތަ ގގޮޮ އްއް އއިިއެއެ ތާތާ ދަދަ އްއް ސސްްްްްްްްމުމު ޓްޓް ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ އއިިބބިިލލިިޓޓީީޒޒްްްްްްްްއާއާ އއިިްްްްްްގގްެެްްްްްލަލަ ގަގަ ގުގު ރރިިމަމަ ށށްްްްްްްްކުކު މަމަ ކަކަ ނެނެ ވވްޭޭްްްްްލލިިބޭބޭ ލެލެ އއިިސސްާާްްްްްބެބެ ޓޓްްްްްްްްފަފަ ންން އުއު ކަކަ ށށްްްްްްްްޑޑިިސްސް ކކޮޮ ްްްްްްްްނުނު 34.5.2 

ލލްަަް މްމް ތތ5ްްްްްްިި  ޖުޖު ްްމަމަ ންން ރުރު ހަހަ ްްއައަ ދދ5-1ްްްްްުުް މެމެ އއިިްްދެދެ ރާރާ ހަހަ އައަ ސސ12-3ްްްްްްްް   މަމަ ވވ3ްްްްްާާް   ނުނު ސްސް   މަމަ
ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް   2021ޑޑިިސެސެ

 
     

ސސްްްް ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 - - - 5,546,920

 ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްްޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 - - - 2,971,388

5,622,774 - - 156,807 5,465,967 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްެއެހްނޭބްނކުް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,885,618 3,883,073 10,191,987 7,850,512 23,811,191

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ 2,012,029 5,172,411 306,174 - 7,490,614

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ - - - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސޓްް 582,413 - - 144,404 726,817

46,413,320 8,238,532 10,498,161 9,212,291 18,464,335 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
      
     ްް
      

 
ްް

ނނިިްް ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭްްެއެހނިެހންް 26,266,451 758,352 403,818 - 27,428,621

1,287,374 13,397 675,877 267,813 330,287 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 5,481 16,061 85,069 131,401 238,012

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 - - - 1,064,862

30,018,869 144,798 1,164,764 1,042,226 27,667,081 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ
     

 

     

 

ނނިި((ްް (9,202,746) 8,170,065 9,333,397 8,093,734 16,394,451 ރަރަ ްް//))ދަދަ ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ފުފު ((ްް)  ސާސާ ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ   ޑޑިިސްސް
      

 
ް

ްް ްތްްހްިއާސުކަރނީްޑިާމްންޑްެޑޮޕސްިޓްސްަކުމަގއިްވަީނަމެވްސ،ްޭބްނުކެގްެމޭންޖަމްނުޓްންަގޫބުލުކާރްޮގުތަގއިްޑިޮޕސަިޓުރްނެގްައަދާދއިްާބވަްަކްސަޓަމުރްނެގްެއަކުއްނުޓަތުކެގްޮބުޑަބެއްއ

ަކްސަޓަމުރްނގެް ިމެދްނެނވިް ަބާލއިުރ،ް ޮގަތްށް ުކަރްނެޖުހުން ައަމުލް ޭބްނުކްން ަސަބުބްން ަތުކެގް ެޑޮޕސްިޓް މަިފަދް ުކރަީގއިް ދުިގުމްއަދަތަކްށްްއެްްްަތާފުތުވާމއިް ޭބްނަކްށް ަކުއްންޓަތަކކީް

 ްސޭޓަބްލްަފްނޑްިނެގްޮގުތަގއިްެބޭލެންެއަކުއްންޓަތެކެވ.
 
 
 
 
 
 
 
ް

 
 
 
 
 
 
ް

ް
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ނންްްް((ްްްްރރްް))ްް ލުލު އއިިވވްާާްްްްްއައަ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރާރާ ވަވަ ޝްޝް އއިިްްްްްްމަމަ ކާކާ ތަތަ ނުނު އއްްްްްްްްލޯލޯ ތަތަ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ްްއެއެ

 

ްް.ެއވެް(ް.ރ -/2,107,232,512: 2020. )ރ -/2,110,769,752ައަދަދކީ،ްުޖްމލަްްޯލުންަތުކގެްްޮކްށަފއިވާްްަމްޝަވރާްްްައުލންްްނަިޔަލށްްްްގ2021ްްެްޑިެސްމަބރ31ް

ް

ނންްްް 2021 2020 ލުލު ްްއައަ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްްދޫދޫ ށްށް ނަނަ ންން ރުރު މަމަ ޓަޓަ ސްސް އއްްްިިް  ކަކަ ކާކާ ތަތަ ނުނު ްްލޯލޯ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ރާރާ ވަވަ ޝްޝް އއްްްްމަމަ ތަތަ ސްސް ންން ވާވާ ޑްޑް ްއެއެ

  

ކކިިްް ކކިިވަވަ ނންްްްްްްްވަވަ ދުދު ރުރު ::ފަފަ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްްދޫދޫ ށްށް ްްނަނަ

ްުއެފްއުދްނެތރިްޫނންް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހްނެވސްް 36,488 9,637

23,730 33,155 
ޯލުނެގްް ައުލްންަމްޝަވާރްުނުކެރުވުނަނަމްުއެފްއުދްނެތރިްް-ަދްއާކްްަޤާވއިުދްންަފއިސާް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްުނެބެލވޭް

79,038 28,481 
ޯލުނެގްް ަނަމެވްސްުއެފްއުދްނެތރިްްްައުލްންަމްޝަވާރްުނުކރިް-ަދްއާކްްަޤާވއިުދްންަފއިސާް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްެބެލވޭް

  

ްްްް ށްށް ކަކަ ޓޓިިޓޓީީތަތަ ންން ްްއެއެ ޓްޓް ރޭރޭ ޕަޕަ ::ކޯކޯ އއިިވާވާ ފަފަ ށްށް ކކޮޮ ްްދޫދޫ

ްުއެފްއުދްނެތރިްޫނންް ަފުހްނެވސްްައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުން - 1,992,584

2,243 - 
ޯލުނެގްް ައުލްންަމްޝަވާރްުނުކެރުވުނަނަމްުއެފްއުދްނެތރިް-ަޤާވއިުދްންަފއިާސަދްއާކްް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްުނެބެލވޭް

- 2,012,646 
ޯލުނެގްް ަމްޝަވާރްުނުކރިަނަމެވްސްުއެފްއުދްނެތރިައުލްންް-ަދްއާކްްަޤާވއިުދްންަފއިސާް ައުލްންަމްޝަވާރުކެރުވުންަފުހންް

ްޮގުތަގއިްެބެލވޭް

2,107,232 2,110,770  
 

އއިިްް ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް އއްްްްްްްްކކޮޮ ސސީީތަތަ ންން ޖަޖަ ޓޓިިންން ންން ްްްްްްްްކކޮޮ 34.4.10  

ްްާމލީްްްޭބްނުކގެްްްިމރްިސްކަތއްް.ްްޯފުރޮކްށެދެއވެްްްެއަފާރްތަތަކށްްްްޯލުނަތއްްްްެއުކެލވެިގްނވާްްްރްިސކްްްްަތާފތުްްްެއކެިއކިްްޮގުތންްްްޯފުރޮކްށދިުނުމގެްްްެއހެީތރަިކންްްްޮގުތންްްްާމލީްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް

ޭބްނުކގެްްް،ާވތީވެްްްޯލުނަތަކަކށްްްްވާްެއުކެލވެިގންްްްރްިސކްްްްްކެރޑިޓްްްްމޯިލުނަތަކކީްްުނވުިނަމެވސްްްްަބާޔްނޮކްށަފއިްްހިާސުބަތުކަގއި ްކެރޑިޓްްްްުމޅިް ަގއިްްްުޖްމަލް ެއްކްސޯޕަޝރް ްްރްިސްކް

ްް.ހިެމޭނެނެއވެްްްމޯިލުނަތްއެވސްް

ް

ް ެއުކެލވެިގްނާވްެއްނެމްަމތީްިމްނަވެރެވް. ްކެރޑްިޓްރްިސކްް  ެގެރްނޓީްސގެް ެއަވނީްޭބްންކެގްޮކމްިޓަމްންޓްސްާއއިްައދިްތިރަީގއާިވްާތަވުލަގއި
ރރ31ްްްްްް 2021 2020 ބަބަ މްމް ށށްްްްްްްްޑޑިިސެސެ ލަލަ ްްނނިިޔަޔަ   ގެގެ

   
 ެގެރްނޓީް 79,944 81,639

 ޮޑކުިއެމްނަޓރީްްކެރޑިޓްް 225,240 114,139

 ެއްކެސްޕެޓްނަސސްް 37,117 6,800

 ސްްެކޕަިޓްލްޮކމްިޓަމްނޓްް 77,957 38,116

 ސްްޯލްންޮކމްިޓަމްނޓްް 587,059 1,073,711

 ސްްޯއަވްޑާރްފްޓްޮކމްިޓަމްނޓްް 241,693 235,573

1,549,978 1,249,010 
ް

  

އއިިޑޑިިޓޓީީްް ކކްްްްްްްްލލިިކުކު ްްރރިިސްސް 34.5  

ްްަކުމގެްްްުނުހެރާދނެްްްެއެސްޓސްްްްާމލީްްްައދިްްަފއިސާްްްެއަކޭށަންިމްނަވަރށްްްްައާދުކުރަމށްްްްާވޖުިބަތއްްްްާމލީްްްައާދުކުރްނެޖހޭްްްޭބްނުކންްލުިކއިޑިޓީްރްިސަކކީްާމލީްަލއިބިލީޓަީތާކއިްުގޅެިގްންް

ްްރިްސެކވެް ާޚްއަސްާހަލެތްއަގއިްްރިްސކްްްްލުިކއިޑިޓީ. ާއަދއެިގްުނަވަތް ްްުފުރަސތުްްްައާދުނުކެރުވުމގެްްްުމްއަދުތަގއިްްްައާދުކަރްނެޖހޭްްްާވޖެިބއްްްްާމލީްްުކަރްނެޖހޭްްްައދާްްްޭބްނުކންްްްެމުދެވރަިވނީް

ްް.ޮއުތުމްނެނވެް

ް

 

އއިިޑޑިިޓޓީީްް ކކްްްްްްްްލލިިކުކު ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ 34.5.1  

ްްްްަލާފުކެރވޭްްްައުތެވާދެނަކަމށްްްްަލއިބިލިޓަީތަކށްްްްައދިްްެއެސޓްްްްޭބްނުކގެްްްެބެލެހްއުޓަމކީްްަފއިސާްްްިމްނަވެރްއަގއިްްެއަކށެީގްނވާް ްްަބަދުލަތއްްްްައުތެވާދނެްްްުކްއލިަޔަކށްްްްަލާފުނުކެރވިަބަދާލއި

ޭބްނުކގެްްްެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއި ަކެމެކެވ.ް ުމހްިއުމް ެވްސް ަވަރްށް ުފާޅުކުރަމްށަޓަކއިް ވަިޔާފރިް ްްައްނނަްްްޭރަޓށްްްްއިްނަޓެރްސޓްްްް،ަތާކއިަކްނަތއްްްްުކރިަމތިވާްްްޭބުރންްްްައދިްްްެތެރއިންްްްައދިް

ްްަބަލަހްއަޓުމންްްްޭބްނުކންްްްރިްސްކަތއްްްްުކރިަމތިވާްްްުގޅެިގންްްްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްމްިނަވަރށްްްްަފއިާސގެްްްުގޅެިގންްްްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްށްްައގަްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްަބަދުލަތާކއި

ްް.ެގްނާދެނެއވެް

ް

ްްމޮިގަތްށުކރާް.ްްަމްއަޗެށވެްްްައްނާދާޒަތުކގެްްްުކެރވޭްްްުކރިަމަގށްްްްައދިްްްިމާނއިްްްަދުއުރވާްްްަފއިސާްްްަވުގުތަތުކަގއިްްަކނަޑެއޅަިފއިވާްްްުކރަިއްށާދނީްްރިޯޕުޓުކުރންްްްެބެލެހްއުޓާމއިްްިމްނަވރުްްްަފއިާސގެް

ްް.ާތރީްޚަތެކވެްްެބެލވޭްްްޯހޭދެނަކަމށްްްްަފއިސާްްެއެސްޓަތަކށްްްާމލީްައދިްާރސާްދިްްުމްއަދުތގެްްެއްއަބްސުވްނަތުކގެްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްާމލީްހިާސަބކީްްްެފށޭްްައްނާދާޒަތއްް
ް
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ްްޭބުންނުކެރވޭްްްަވސަީލްތަތއްްްްަފދަްްްޯއަވރްޑާރްފޓްްްް،ާބަވްތަތާކއިްްޫދުކެރވަިފއިުނވާްްްަފއިސާްްްެތެރއިންްްްަދަރނީގެްްްެދވަިފއިވާްްްުހްއދަްްް،ެއެސްޓަތާކއިްްައްނެމްޗޑްްްްުމްއަދުތގެްްްިމްނަވެރްއގެްްްެމދުް

ް.ެގްނާދެނެއވެްްަބަލުމންްްޭބްނުކންްްައަސުރަތއްްްުކރާްްަލއިބިލިޓަީތުކންްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްްްަފދަްްްކެރޑިޓްްްޮއފްްްެލަޓރްްސޭޓްންޑަބއިްް،ެގެރްނޓީްޭބްނކްްް،ިމްނަވާރއި
ް

ްްްްަޖާމުކރާްްްަކްސަޓަމުރންް ްް  %5ްްޫޔ.ެއްސ.ްޮޑަލުރގެްޑިާމްންޑ،ްަޓއިްމްައދިްއިްސާލމްިކްޭބްނކްިނގްެގ ުރފާިޔެގ ްްޮގުތަގއިްްްރިާޒްވގެްްްައަދެދްއްާޤޫނނީްްްެއްއަވުރގެްްްާއއިްް%10ައދިްދެިވހިް

މަިފއިާސްައްށްެއްއެވްސްއްިނަޓެރްސެޓްއްުނލެިބެއެވ.ްމެީގްއުިތުރްނ،ްެންޓްލުިކއިްޑްެއެސްޓްާއއިްަލއިބިލިޓެީގްޭރޝޯިއްްްް.ަބަހްއަޓެއވެްްްޮއޯތރިޓަީގއިްްްަމނަިޓރީްްްޯމްލޑްިވސްްްްޭބްނުކންް

 ާބާޒުރެގްާހަލަތްށްަބާލްޭބްނުކްންަބަލަހްއަޓެއެވ.ްް

 

ް

ށށްްްް ތަތަ ގގޮޮ އްއް އއިިއެއެ ތާތާ ދަދަ އްއް ސސްްްްްްްްމުމު ޓްޓް ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ އއިިބބިިލލިިޓޓީީޒޒްްްްްްްްއާއާ އއިިްްްްްްގގްެެްްްްްލަލަ ގަގަ ގުގު ރރިިމަމަ ށށްްްްްްްްކުކު މަމަ ކަކަ ނެނެ ވވްޭޭްްްްްލލިިބޭބޭ ލެލެ އއިިސސްާާްްްްްބެބެ ޓޓްްްްްްްްފަފަ ންން އުއު ކަކަ ށށްްްްްްްްޑޑިިސްސް ކކޮޮ ްްްްްްްްނުނު 34.5.2 

ލލްަަް މްމް ތތ5ްްްްްްިި  ޖުޖު ްްމަމަ ންން ރުރު ހަހަ ްްއައަ ދދ5-1ްްްްްުުް މެމެ އއިިްްދެދެ ރާރާ ހަހަ އައަ ސސ12-3ްްްްްްްް   މަމަ ވވ3ްްްްްާާް   ނުނު ސްސް   މަމަ
ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް   2021ޑޑިިސެސެ

 
     

ސސްްްް ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,546,920 - - - 5,546,920

 ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްްޯމްލޑްިވސްް 2,971,388 - - - 2,971,388

5,622,774 - - 156,807 5,465,967 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްެއެހްނޭބްނކުް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,885,618 3,883,073 10,191,987 7,850,512 23,811,191

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ 2,012,029 5,172,411 306,174 - 7,490,614

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ - - - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސޓްް 582,413 - - 144,404 726,817

46,413,320 8,238,532 10,498,161 9,212,291 18,464,335 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
      
     ްް
      

 
ްް

ނނިިްް ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭްްެއެހނިެހންް 26,266,451 758,352 403,818 - 27,428,621

1,287,374 13,397 675,877 267,813 330,287 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 5,481 16,061 85,069 131,401 238,012

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,064,862 - - - 1,064,862

30,018,869 144,798 1,164,764 1,042,226 27,667,081 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ
     

 

     

 

ނނިި((ްް (9,202,746) 8,170,065 9,333,397 8,093,734 16,394,451 ރަރަ ްް//))ދަދަ ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ފުފު ((ްް)  ސާސާ ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ   ޑޑިިސްސް
      

 
ް

ްް ްތްްހްިއާސުކަރނީްޑިާމްންޑްެޑޮޕސްިޓްސްަކުމަގއިްވަީނަމެވްސ،ްޭބްނުކެގްެމޭންޖަމްނުޓްންަގޫބުލުކާރްޮގުތަގއިްޑިޮޕސަިޓުރްނެގްައަދާދއިްާބވަްަކްސަޓަމުރްނެގްެއަކުއްނުޓަތުކެގްޮބުޑަބެއްއ

ަކްސަޓަމުރްނގެް ިމެދްނެނވިް ަބާލއިުރ،ް ޮގަތްށް ުކަރްނެޖުހުން ައަމުލް ޭބްނުކްން ަސަބުބްން ަތުކެގް ެޑޮޕސްިޓް މަިފަދް ުކރަީގއިް ދުިގުމްއަދަތަކްށްްއެްްްަތާފުތުވާމއިް ޭބްނަކްށް ަކުއްންޓަތަކކީް

 ްސޭޓަބްލްަފްނޑްިނެގްޮގުތަގއިްެބޭލެންެއަކުއްންޓަތެކެވ.
 
 
 
 
 
 
 
ް

 
 
 
 
 
 
ް

ް
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ލލްަަް މްމް ތތ5ްްްްްްިި  ޖުޖު ްްމަމަ ންން ރުރު ހަހަ ްްއައަ

އއ1ްްްްްިިްްް--5 ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ ސސްްްްްްްް  ދެދެ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  12 - 3 ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް   2020ޑޑިިސެސެ
 

     

ސސްްްް ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 1,781,676 - - - 1,781,676

 ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްްޯމްލޑްިވސްް 3,086,212 - - - 3,086,212

4,081,690 - - 50,930 4,030,760 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްެއެހްނޭބްނކުް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,670,355 2,966,095 10,048,051 8,839,972 23,524,473

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ 1,830,033 4,206,227 609,381 - 6,645,641

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ - - - 245,166 245,166

ްެއެހނިެހްންެއެސޓްް 149,333 - - 144,404 293,737

39,364,858 9,229,542 10,657,432 7,223,252 12,548,369 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
      
     ްް
      

 
ްް

ނނިިްް ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭްްެއެހނިެހންް 20,596,345 983,491 436,051 - 22,015,887

976,284 18,269 532,759 156,787 268,469 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންްްުމްއަދތުް

ްައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

 ލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 9,618 17,491 69,640 171,750 268,499

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,209,220 - - - 1,209,220

24,469,890 190,019 1,038,450 1,157,769 22,083,652 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ
      
                          

14,894,968  
               

9,039,523  
                

9,618,982  
                     

6,065,483  
                    

ނނިި((ްް (9,535,283) ރަރަ ްް//))ދަދަ ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ފުފު ((ްް)  ސާސާ ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ   ޑޑިިސްސް
ް
ްް   

އއިިްް ކާކާ ތަތަ ސސީީސްސް ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން ގގްެެްްްްްކކޮޮ ކުކު ތަތަ ދުދު އުއު ގގްެެްްްްްވަވަ ޓްޓް ކްކް ރެރެ ޓްޓް ންން އއްްްްްްްްކކޮޮ ތަތަ ތުތު ދަދަ އްއް ްްމުމު 34.5.3  

ް، ަވުޢެދއްްްްަދަރނީގެްްްޮކްނމެްްްޫދުކެރވަިފއިުނވާްްްަފއިސާް.ްްާބާޔްނޮކްށަފއެިއަވނެީއވެްްްާތަވުލަގއިްްތިރަީގއިިމވާްްްެއްއޮގަތށްްްްުމްއަދާތއިްްޭއގެްްްަވުޢުދަތއްްްްަތާކއިްްަލއިބިލިޓީސްްްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްްޭބްނުކެގްް

ްއަބްސުވްނަތްއްހިެމނަިފއާިވނީްެއެގެރްނޓީްައަކްށްެއްނެމްްޫދުކެރވަިފއާިވްާމލީްެގެރްނޓީްއެްްް.ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްްޭބްންޑެތޭރަގއިްްައްނަގއިދޭްްްުދަވސްްްްޫދުކެރޭވނެްްްަފއިސާްްްައަވަހށްްްްެއްނމެް

 ގިަނެވެގްންަދްއަކްނެޖޭހްަފއިާސްަދްއަކްނެޖޭހްެއްނެމްައަވްސްާތރީުޚަގެއެވ.ްް
 

 

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

5ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

  ދދިިގގްުުް

ރރ5ްްްްްާާް--1 ހަހަ އައަ   

ދދްުުް މެމެ ހހ12ްްްްްާާް-3  ދެދެ ށށްްްްްްްްމަމަ އައަ މަމަ ހަހަ ވވްާާްމމ3ްްްްްަަް   ްްނުނު   ސްސް

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްް   ގަގަ
  

ސސީީސސްްްް           ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން  ކކޮޮ

 ެގެރްނޓަީތއްް 33,281 37,446 9,217 - 79,944

 ޮޑކުިއެމްނަޓރީްްކެރޑިޓްް 89,657 135,583    - - 225,240

 ެއްކެސްޕެޓްނެސސްް 7,268 29,849 - - 37,117

342,301 - 9,217 202,878 130,206  
      

ސސްްްް      ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް ްްކކޮޮ

ްަވުޢުދަތއްްްަހުރުމަދާލއިްެއަފަދްަތެކްއާޗުގޅޭް - 77,957 - - 77,957

 ޯލްނެގްަވުޢުދަތއްް 243,135 265,533 78,391 - 587,059

 ޯއަވރްޑާރފްޓެގްަވުޢުދަތއްް 21,248 220,445 - - 241,693

906,709 - 78,391 563,935 264,383  

      

1,249,010 - 87,608 766,813 394,589   
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ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

5ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

  ދދިިގގްުުް

ރރ1-5ްްްްްާާް ހަހަ އައަ   

ދދްުުް މެމެ ހހ12ްްްްްާާް-3  ދެދެ ށށްްްްްްްްމަމަ އައަ މަމަ ހަހަ ވވްާާްމމ3ްްްްްަަް   ްްނުނު   ސްސް

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްްްްްގަގަ

  
ސސީީސސްްްް           ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން   ކކޮޮ

 ެގެރްނޓަީތއްް 53,792   10,708 17,139    -  81,639  

 ޮޑކުިއެމްނަޓރީްްކެރޑިޓްް 61,327   51,277   1,535    -  114,139

ްެއްކެސްޕެޓްނެސސްް  -   6,800      -     -  6,800  

202,578  -    18,674 68,785   115,119  

ސސްްްް      ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް   ކކޮޮ

 ަހުރުމަދާލއިްެއަފަދްަތެކްއާޗުގޭޅްަވުއުދަތއްް    -  38,116      -     -  38,116  

 ޯލްނެގްަވުޢުދަތއްް 396,532   570,705   106,472 2 1,073,711

 ޯއަވރްޑާރފްޓެގްަވުޢުދަތއްް 32,255   203,318 -     -  235,573  

1,347,400 2 106,472 812,139 428,787  

     

1,549,978 2 125,146 880,924 543,906   

 

ް

ކކްްްް ްްރރިިސްސް ޓްޓް ރރކެކެ ްްމާމާ 34.6  

ްްޭބުރަފއިސާްްް،ޭރްޓަތަކށްްްއިްންޓެރްސޓްްްްުނަވތަްްްައަސރުްްްުކރާްްްަލއިބިލިޓަީތަކއްްްްައދިްްްެއެސޓްްްްޭބްނުކގެްްްުގޅެިގންްްްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަބާޒުރގެްްބާިނެވެގްނަވނީްްރިްސކްްްްާމެކޓްް

ްްައުތެވާދނެްްްަދުއުރުވަމށްްްްަދުއުރާވނެްްްަފއިސާްްްެއަވސަީލްތަތުކންްްްުކރިަމުގަގއިްްުނަވތަްްްަހަމައަގށްްްްްތަތުކގެްަވސީލަްްްާމލީްްަބަދުލަތުކންްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްއުިކއިޓީގެްްްައދިްްައުގަތަކއްްްްާމުރުކެރވޭް

 .ްްެނެތވެްްޯޕރްޓޯފލޯިއެއއްްްްވިަޔާފރިްްޭބްނުކގެް.ްެގްއުލަމެށވެްްލިބިާދނެްްަބަދުލަތުކންް

ް

ްް.ަފަރުގްނެނވެްްޭރުޓގެްްއްިނަޓެރްސޓްްްުއެފދޭްްަލއިބިލިޓަީތުކންްްައދިްެއެސްޓަތާކއިްުއެފެދނީްޭބްނުކެގްާމލީްްަމއަިގނުޑޮގެތްއަގއިްޯޕރްޓޯފލޯިއަތއްްްުނހިެމނޭްްްވިަޔާފރަީގއި

ް

ޓޓްްްް ކެކެ ކކްްްްްްްްމާމާ ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ

ްް ަކނަޑައާޅަފެއެވ. ްޕޮރސީަޖުރަތްއް ައދިް ްޕޮރެސްސް ެއަކށެީގްނާވްސާިޔަސުތަތާކއި،ް ެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއިް ރިްސްކް ާމެކްޓް ަވނީް ުނހިެމޭންްޭބްނުކްން ވަިޔަފރަީގއިް ަމއަިގނުޑް ޭބްނުކެގް

ްބިލިޓީްޒްޮކެމޓީް)ެއްލޯކ(ްަގއިްަމްޝަވާރުކަރުމްންެގްނެދެއެވ.ްްަހަރާކްތަތުކްންުއެފދެިގްންައްނަންާމެކްޓްރްިސްކަތާކްެބޭހޮގުތްންޭބްނުކެގްެއެސްޓްސްެއްންޑްަލއި

 

 

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ގގްެެްްްްްއއިިންން ޓުޓު ކކްްްްްްްްރޭރޭ   ރރިިސްސް

ްަހަމައަގށްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްުނަވތަްްްަދުއުރުވަމށްްްްަދުއުރވާްްްަފއިސާްްްުކރިަމުގަގއިްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްްައްނނަްްްޭރްޓަތަކށްްްްއިްންޓެރްސޓްްްްުއެފެދނީްްްރިްސކްްްްޭރޓްްްްއިްންޓެރްސޓްް

ާމލްީްްްައދިްްްަލއިބިލިޓީްސަތަކާށއިްް،ައުގަތަކާށއިްްެއެސްޓަތުކގެްްްަސަބުބންްްްަތުކގެްްްަބަދލުްްްައްނނަްްްޭރަޓށްްްްއިްންޓެރްސޓްްްްެމުދެވރަިވނީްްްރްިސކްްްްޭރޓްްްްއިްންޓެރްސޓްް.ްްައުތެވާދެނތެީއވެްްްަބަދލުް

ްް.ބިާނޮކެށވެްްްަބަދުލަތަކށްްްައުތެވާދނެްްަވސަީލްތަތަކށްްްުނހިެމނޭްްާހަލުތްެގްަބާޔުނަގއި

ް

ުގޅިގެް ަބަދަލާކއިް ައުތެވާދެން ޭރަޓްށް ާމެކްޓްއިްންޓެރްސްޓް ޭރްޓްރްިސަކކީ،ް ުއެފޭދްއިްންޓެރްސްޓް ުގޅެިގްން ަތާކއިް ުމާޢަމާލްތް ުކރަިއްށްލެިބްނުހރްިްަފއިާސެގް ާމލީްެއެސެޓްއެގް ްނ،ް

 ްޓްޭރްޓްރިްސަކކީްާމެކްޓްއްިންޓެރްސްޓްޭރަޓްށްައުތެވާދެންަބަދަލާކއިްުގޅެިގްނ،ްާމލީްެއެސެޓްއެގްައަގްށްައްނަންަބަދެލެވް.ަފއިާސައްށްައުތެވާދެންަބަދެލެވ.ްަހަމްައުގެގްއިްނަޓެރސްް

 

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ގގްެެްްްްްއއިިންން ޓުޓު ކކްްްްްްްްރޭރޭ ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ   ބެބެ

ްްޭބްނުކންްްްުއޫސެލއްްްްއިްނެވްސްޓުކުރުމގެްްްުމަދުލަގއިްްާއއިްްޙްިއސާްްްެއެހނެިހންްްްފިަޔވާްްްުމާޢަމާލްތަތށްްްްުކެރވޭްްްާބާޒުރަތުކަގއިްްަފއިާސގެްްްއިްނެވްސްޓުކުރާމއިްްބްިލަތުކަގއިްްްޓެރަޜރީްްަސުރާކުރގެް

ްްުނެގްނުގެޅެއވެް ްްޯނެވެއވެްްްޯއެއއްްޯޕރްޓޯފލިްްވިަޔާފރިްްަވކިްްްއިްނެވްސްޓެމްންޓަތަކށްްްްމަިފދަްްް،ުވާމެއކެް. ުކެރވޭްްްްޓެރަޜރީ. ާބާޒުރަމތީް ަފއިާސެގް 12ްްްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތަކކީްްބްިލަތާކއިް
ްެއެސްޓަތާކއި.ްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތެކެކވެްްްެބެހްއޓޭްްްަހަމަވްނެދންްްްުމްއަދތުްްްއުިތުރުނާވޮގަތށްްްްުމްއަދތުްްްަމްސުދަވަހްށުވރެް ްްަތްއާޔުރޮކށްްްްެސްނސިޓިވިޓީްްއިްނަޓެރްސޓްްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްްޭބްނުކްނ

 ް.ުހަށަހަޅެއވެްްައްށްޮކްނެމްަމަހކުް.(ްކޯް.ެއލްް)ްޮކމިޓީްްަލއިބިލިޓީްެއްނޑްްްެއެސޓްްްޭބްނުކގެް

 

ްްުހަށެހޅަިފއާިވޮގެތވެްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްެއެސްޓަތާކއިްްޭބްނުކގެްްްރްިސަކށްްްްޭރުޓގެްްްއިްންޓެރްސޓްްްްަދްއަކއިެދނީްްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިމިވާް ްްާބކަީތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްހިެމނޭްްްމެީގެތޭރަގއި.

ްް.ަމްއަޗެށވެްްާތރީުޚގެްްައްނނަްްުފަރަތމަްްެއްނމެްް،ަބަލއިްާތރަީޚށްްްްނެޖހޭްުކރަްްުމާތލިއާްްައުގަތއްްްްސުވްނަތުކގެްެއްއބަްްާތރީާޚއިްްަހަމވާްްްުމްއަދތުްްަބާހެލވަިފއަިވނީ

 

ްް

34.6.1  

34.5.3
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ލލްަަް މްމް ތތ5ްްްްްްިި  ޖުޖު ްްމަމަ ންން ރުރު ހަހަ ްްއައަ

އއ1ްްްްްިިްްް--5 ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ ސސްްްްްްްް  ދެދެ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  12 - 3 ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް   2020ޑޑިިސެސެ
 

     

ސސްްްް ޓްޓް ސެސެ ލލީީްްއެއެ   މާމާ

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 1,781,676 - - - 1,781,676

 ަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިްްޯމްލޑްިވސްް 3,086,212 - - - 3,086,212

4,081,690 - - 50,930 4,030,760 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްެއެހްނޭބްނކުް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,670,355 2,966,095 10,048,051 8,839,972 23,524,473

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ 1,830,033 4,206,227 609,381 - 6,645,641

ްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–އިްނެވްސްޓެމްންޓަތްއްްާމލީ - - - 245,166 245,166

ްެއެހނިެހްންެއެސޓްް 149,333 - - 144,404 293,737

39,364,858 9,229,542 10,657,432 7,223,252 12,548,369 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
      
     ްް
      

 
ްް

ނނިިްް ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭްްެއެހނިެހންް 20,596,345 983,491 436,051 - 22,015,887

976,284 18,269 532,759 156,787 268,469 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންްްުމްއަދތުް

ްައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

 ލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 9,618 17,491 69,640 171,750 268,499

ްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓީް 1,209,220 - - - 1,209,220

24,469,890 190,019 1,038,450 1,157,769 22,083,652 ްް)) ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ްް))ޑޑިިސްސް ލަލަ މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ރަރަ ލލީީްްދަދަ   މާމާ
      
                          

14,894,968  
               

9,039,523  
                

9,618,982  
                     

6,065,483  
                    

ނނިި((ްް (9,535,283) ރަރަ ްް//))ދަދަ ސްސް ޓްޓް ސެސެ ލލްީީްއެއެ ްްމާމާ ފުފު ((ްް)  ސާސާ ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ   ޑޑިިސްސް
ް
ްް   

އއިިްް ކާކާ ތަތަ ސސީީސްސް ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން ގގްެެްްްްްކކޮޮ ކުކު ތަތަ ދުދު އުއު ގގްެެްްްްްވަވަ ޓްޓް ކްކް ރެރެ ޓްޓް ންން އއްްްްްްްްކކޮޮ ތަތަ ތުތު ދަދަ އްއް ްްމުމު 34.5.3  

ް، ަވުޢެދއްްްްަދަރނީގެްްްޮކްނމެްްްޫދުކެރވަިފއިުނވާްްްަފއިސާް.ްްާބާޔްނޮކްށަފއެިއަވނެީއވެްްްާތަވުލަގއިްްތިރަީގއިިމވާްްްެއްއޮގަތށްްްްުމްއަދާތއިްްޭއގެްްްަވުޢުދަތއްްްްަތާކއިްްަލއިބިލިޓީސްްްްޮކްނޓިްނެޖްނޓްްޭބްނުކެގްް

ްއަބްސުވްނަތްއްހިެމނަިފއާިވނީްެއެގެރްނޓީްައަކްށްެއްނެމްްޫދުކެރވަިފއާިވްާމލީްެގެރްނޓީްއެްްް.ހިެމނަިފއާިވެނެއވެްްްޭބްންޑެތޭރަގއިްްައްނަގއިދޭްްްުދަވސްްްްޫދުކެރޭވނެްްްަފއިސާްްްައަވަހށްްްްެއްނމެް

 ގިަނެވެގްންަދްއަކްނެޖޭހްަފއިާސްަދްއަކްނެޖޭހްެއްނެމްައަވްސްާތރީުޚަގެއެވ.ްް
 

 

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

5ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

  ދދިިގގްުުް

ރރ5ްްްްްާާް--1 ހަހަ އައަ   

ދދްުުް މެމެ ހހ12ްްްްްާާް-3  ދެދެ ށށްްްްްްްްމަމަ އައަ މަމަ ހަހަ ވވްާާްމމ3ްްްްްަަް   ްްނުނު   ސްސް

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްް   ގަގަ
  

ސސީީސސްްްް           ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން  ކކޮޮ

 ެގެރްނޓަީތއްް 33,281 37,446 9,217 - 79,944

 ޮޑކުިއެމްނަޓރީްްކެރޑިޓްް 89,657 135,583    - - 225,240

 ެއްކެސްޕެޓްނެސސްް 7,268 29,849 - - 37,117

342,301 - 9,217 202,878 130,206  
      

ސސްްްް      ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް ްްކކޮޮ

ްަވުޢުދަތއްްްަހުރުމަދާލއިްެއަފަދްަތެކްއާޗުގޅޭް - 77,957 - - 77,957

 ޯލްނެގްަވުޢުދަތއްް 243,135 265,533 78,391 - 587,059

 ޯއަވރްޑާރފްޓެގްަވުޢުދަތއްް 21,248 220,445 - - 241,693

906,709 - 78,391 563,935 264,383  

      

1,249,010 - 87,608 766,813 394,589   
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5ްްްްްްްް ރެރެ ްްވުވު ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

  ދދިިގގްުުް

ރރ1-5ްްްްްާާް ހަހަ އައަ   

ދދްުުް މެމެ ހހ12ްްްްްާާް-3  ދެދެ ށށްްްްްްްްމަމަ އައަ މަމަ ހަހަ ވވްާާްމމ3ްްްްްަަް   ްްނުނު   ސްސް

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިޑޑިިސެސެ ްްްްްްގަގަ

  
ސސީީސސްްްް           ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން   ކކޮޮ

 ެގެރްނޓަީތއްް 53,792   10,708 17,139    -  81,639  

 ޮޑކުިއެމްނަޓރީްްކެރޑިޓްް 61,327   51,277   1,535    -  114,139

ްެއްކެސްޕެޓްނެސސްް  -   6,800      -     -  6,800  

202,578  -    18,674 68,785   115,119  

ސސްްްް      ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް   ކކޮޮ

 ަހުރުމަދާލއިްެއަފަދްަތެކްއާޗުގޭޅްަވުއުދަތއްް    -  38,116      -     -  38,116  

 ޯލްނެގްަވުޢުދަތއްް 396,532   570,705   106,472 2 1,073,711

 ޯއަވރްޑާރފްޓެގްަވުޢުދަތއްް 32,255   203,318 -     -  235,573  

1,347,400 2 106,472 812,139 428,787  

     

1,549,978 2 125,146 880,924 543,906   

 

ް

ކކްްްް ްްރރިިސްސް ޓްޓް ރރކެކެ ްްމާމާ 34.6  

ްްޭބުރަފއިސާްްް،ޭރްޓަތަކށްްްއިްންޓެރްސޓްްްްުނަވތަްްްައަސރުްްްުކރާްްްަލއިބިލިޓަީތަކއްްްްައދިްްްެއެސޓްްްްޭބްނުކގެްްްުގޅެިގންްްްަބަދުލަތާކއިްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަބާޒުރގެްްބާިނެވެގްނަވނީްްރިްސކްްްްާމެކޓްް

ްްައުތެވާދނެްްްަދުއުރުވަމށްްްްަދުއުރާވނެްްްަފއިސާްްްެއަވސަީލްތަތުކންްްްުކރިަމުގަގއިްްުނަވތަްްްަހަމައަގށްްްްްތަތުކގެްަވސީލަްްްާމލީްްަބަދުލަތުކންްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްއުިކއިޓީގެްްްައދިްްައުގަތަކއްްްްާމުރުކެރވޭް

 .ްްެނެތވެްްޯޕރްޓޯފލޯިއެއއްްްްވިަޔާފރިްްޭބްނުކގެް.ްެގްއުލަމެށވެްްލިބިާދނެްްަބަދުލަތުކންް

ް

ްް.ަފަރުގްނެނވެްްޭރުޓގެްްއްިނަޓެރްސޓްްްުއެފދޭްްަލއިބިލިޓަީތުކންްްައދިްެއެސްޓަތާކއިްުއެފެދނީްޭބްނުކެގްާމލީްްަމއަިގނުޑޮގެތްއަގއިްޯޕރްޓޯފލޯިއަތއްްްުނހިެމނޭްްްވިަޔާފރަީގއި

ް

ޓޓްްްް ކެކެ ކކްްްްްްްްމާމާ ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްްބެބެ

ްް ަކނަޑައާޅަފެއެވ. ްޕޮރސީަޖުރަތްއް ައދިް ްޕޮރެސްސް ެއަކށެީގްނާވްސާިޔަސުތަތާކއި،ް ެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއިް ރިްސްކް ާމެކްޓް ަވނީް ުނހިެމޭންްޭބްނުކްން ވަިޔަފރަީގއިް ަމއަިގނުޑް ޭބްނުކެގް

ްބިލިޓީްޒްޮކެމޓީް)ެއްލޯކ(ްަގއިްަމްޝަވާރުކަރުމްންެގްނެދެއެވ.ްްަހަރާކްތަތުކްންުއެފދެިގްންައްނަންާމެކްޓްރްިސްކަތާކްެބޭހޮގުތްންޭބްނުކެގްެއެސްޓްސްެއްންޑްަލއި

 

 

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ގގްެެްްްްްއއިިންން ޓުޓު ކކްްްްްްްްރޭރޭ   ރރިިސްސް

ްަހަމައަގށްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްުނަވތަްްްަދުއުރުވަމށްްްްަދުއުރވާްްްަފއިސާްްްުކރިަމުގަގއިްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްްައްނނަްްްޭރްޓަތަކށްްްްއިްންޓެރްސޓްްްްުއެފެދނީްްްރިްސކްްްްޭރޓްްްްއިްންޓެރްސޓްް

ާމލްީްްްައދިްްްަލއިބިލިޓީްސަތަކާށއިްް،ައުގަތަކާށއިްްެއެސްޓަތުކގެްްްަސަބުބންްްްަތުކގެްްްަބަދލުްްްައްނނަްްްޭރަޓށްްްްއިްންޓެރްސޓްްްްެމުދެވރަިވނީްްްރްިސކްްްްޭރޓްްްްއިްންޓެރްސޓްް.ްްައުތެވާދެނތެީއވެްްްަބަދލުް

ްް.ބިާނޮކެށވެްްްަބަދުލަތަކށްްްައުތެވާދނެްްަވސަީލްތަތަކށްްްުނހިެމނޭްްާހަލުތްެގްަބާޔުނަގއި

ް

ުގޅިގެް ަބަދަލާކއިް ައުތެވާދެން ޭރަޓްށް ާމެކްޓްއިްންޓެރްސްޓް ޭރްޓްރްިސަކކީ،ް ުއެފޭދްއިްންޓެރްސްޓް ުގޅެިގްން ަތާކއިް ުމާޢަމާލްތް ުކރަިއްށްލެިބްނުހރްިްަފއިާސެގް ާމލީްެއެސެޓްއެގް ްނ،ް

 ްޓްޭރްޓްރިްސަކކީްާމެކްޓްއްިންޓެރްސްޓްޭރަޓްށްައުތެވާދެންަބަދަލާކއިްުގޅެިގްނ،ްާމލީްެއެސެޓްއެގްައަގްށްައްނަންަބަދެލެވް.ަފއިާސައްށްައުތެވާދެންަބަދެލެވ.ްަހަމްައުގެގްއިްނަޓެރސްް

 

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ގގްެެްްްްްއއިިންން ޓުޓު ކކްްްްްްްްރޭރޭ ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ   ބެބެ

ްްޭބްނުކންްްްުއޫސެލއްްްްއިްނެވްސްޓުކުރުމގެްްްުމަދުލަގއިްްާއއިްްޙްިއސާްްްެއެހނެިހންްްްފިަޔވާްްްުމާޢަމާލްތަތށްްްްުކެރވޭްްްާބާޒުރަތުކަގއިްްަފއިާސގެްްްއިްނެވްސްޓުކުރާމއިްްބްިލަތުކަގއިްްްޓެރަޜރީްްަސުރާކުރގެް

ްްުނެގްނުގެޅެއވެް ްްޯނެވެއވެްްްޯއެއއްްޯޕރްޓޯފލިްްވިަޔާފރިްްަވކިްްްއިްނެވްސްޓެމްންޓަތަކށްްްްމަިފދަްްް،ުވާމެއކެް. ުކެރވޭްްްްޓެރަޜރީ. ާބާޒުރަމތީް ަފއިާސެގް 12ްްްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތަކކީްްބްިލަތާކއިް
ްެއެސްޓަތާކއި.ްްއިްނެވްސްޓަމްންޓަތެކެކވެްްްެބެހްއޓޭްްްަހަމަވްނެދންްްްުމްއަދތުްްްއުިތުރުނާވޮގަތށްްްްުމްއަދތުްްްަމްސުދަވަހްށުވރެް ްްަތްއާޔުރޮކށްްްްެސްނސިޓިވިޓީްްއިްނަޓެރްސޓްްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްްޭބްނުކްނ

 ް.ުހަށަހަޅެއވެްްައްށްޮކްނެމްަމަހކުް.(ްކޯް.ެއލްް)ްޮކމިޓީްްަލއިބިލިޓީްެއްނޑްްްެއެސޓްްްޭބްނުކގެް

 

ްްުހަށެހޅަިފއާިވޮގެތވެްްްަލއިބިލިޓަީތއްްްްެއެސްޓަތާކއިްްޭބްނުކގެްްްރްިސަކށްްްްޭރުޓގެްްްއިްންޓެރްސޓްްްްަދްއަކއިެދނީްްްާތަވުލންްްްތިރަީގއިމިވާް ްްާބކަީތއްްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްހިެމނޭްްްމެީގެތޭރަގއި.

ްް.ަމްއަޗެށވެްްާތރީުޚގެްްައްނނަްްުފަރަތމަްްެއްނމެްް،ަބަލއިްާތރަީޚށްްްްނެޖހޭްުކރަްްުމާތލިއާްްައުގަތއްްްްސުވްނަތުކގެްެއްއބަްްާތރީާޚއިްްަހަމވާްްްުމްއަދތުްްަބާހެލވަިފއަިވނީ

 

ްް

34.6.1  

34.6
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ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް
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ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް - - - - 1,781,676 1,781,676

3,086,212 1,784,855 - - - 1,301,357 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

4,075,833 - - - 50,024 4,025,809 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,126,299 1,695,296 5,991,759 5,646,545 - 14,459,899

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 1,824,778 4,051,419 557,648 - - 6,433,845

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ - - - - 245,166 245,166

ްެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 149,333 - - 144,404 - 293,737

30,376,368 3,811,697 5,790,949 6,549,407 5,796,739 8,427,576 ްްްް ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވިް 7,872,590 950,854 402,198 - 12,703,527 21,929,169

906,706 - 16,611 495,987 140,527 253,581 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަހަމުވުމްންަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 7,004 9,042 31,488 96,525 - 144,059

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,209,220    -    -    - - 1,209,220

24,189,154 12,703,527 113,136 929,673 1,100,423 9,342,395 ްްްް ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

6,187,214 (8,891,830) 5,677,813 5,619,734 4,696,316 (914,819) ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް

 

ްް   

ގގްެެް އއިިސާސާ ކކްްްްްްްްފަފަ ްްރރިިސްސް 34.6.2  

ްްަބާޒުރގެްްްަވސަީލެތްއގެްްްާމލީްްަރްމުޒޮކްށެދނީްްްމިއިންް.ްްރްިސެކވެްްްަފއިާސގެްްްރިްސަކކީްްައުގްަބަދުލެވާދެނަކުމގެްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްަސަބުބންްްްަބަދުލގެްްްައްނނަްްްައަގށްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުް

ްްފިަޔަވއިްްްުރފިޔާްްްދެިވހިްްވަިޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްްަދުއުރުވަމށްްްްަދުއުރާވނެްްްަފއިސާްްްންްެއަވސަީލަތކުްްްުކރިަމުގަގއިްްުނަވތަްްްައަގށްްަހަމްްްްަވސަީލެތްއގެްްްއެްްްުގޅެިގންްްްަބަދަލާކއިްްައްނނަްްްައަގށްް

 .ުހަށެހުޅެމވެްްޭބްނުކްުހަށެހޅޭްްެގްއުލަމަކށްްްލިބިާދނޭްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްައުތެވާދނެްްުމާޢަމާލްތަތުކަގއިްުކެރވޭްްަފއިާސައުކންްްުހރިހާްްްެއެހންް

ލލްުުް              ދަދަ ްްބަބަ ނެނެ ނާނާ ންން ްްއައަ ށްށް އއިިޓޓީީއައަ ކުކު ްްއެއެ

ރރްުުް  2021  2020 އއިިސސްާާް  ބޭބޭ ްްފަފަ
   

 އްިނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަޮޑަލުރެގްައުގް ޫޔ.ެއްސް. 43,612 24,862

 އްިނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަޮޑަލުރެގްައުގް ޫޔ.ެއްސް. (43,612) (24,862)
   

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމަް 10ޫޔޯރެގްައުގް (10,081) (2,668)

    އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމަް 10ޫޔޯރެގްައުގް 10,081 2,668
  ް

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަ ޖީ.ބީ.ޕެީގްައގުް 199 110

 އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފަިނމ10ްްަ ޖީ.ބީ.ޕެީގްައގުް (199) (110)
   

  ް

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ޭޖ.ޕީ.ަވއިގެް 14 9

 އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ޭޖ.ޕީ.ަވއިގެް (14) (9)
   

   

ްއްިނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ެއްސ.ޖީ.ޑީގެް 847 9
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ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް
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ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް
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ްް

ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް
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ްް

ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް

 

 
 
 

Page 65 of 77 
 

 
ްް

ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް - - - - 1,781,676 1,781,676

3,086,212 1,784,855 - - - 1,301,357 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

4,075,833 - - - 50,024 4,025,809 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,126,299 1,695,296 5,991,759 5,646,545 - 14,459,899

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 1,824,778 4,051,419 557,648 - - 6,433,845

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ - - - - 245,166 245,166

ްެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 149,333 - - 144,404 - 293,737

30,376,368 3,811,697 5,790,949 6,549,407 5,796,739 8,427,576 ްްްް ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވިް 7,872,590 950,854 402,198 - 12,703,527 21,929,169

906,706 - 16,611 495,987 140,527 253,581 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަހަމުވުމްންަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 7,004 9,042 31,488 96,525 - 144,059

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,209,220    -    -    - - 1,209,220

24,189,154 12,703,527 113,136 929,673 1,100,423 9,342,395 ްްްް ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

6,187,214 (8,891,830) 5,677,813 5,619,734 4,696,316 (914,819) ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް

 

ްް   

ގގްެެް އއިިސާސާ ކކްްްްްްްްފަފަ ްްރރިިސްސް 34.6.2  

ްްަބާޒުރގެްްްަވސަީލެތްއގެްްްާމލީްްަރްމުޒޮކްށެދނީްްްމިއިންް.ްްރްިސެކވެްްްަފއިާސގެްްްރިްސަކކީްްައުގްަބަދުލެވާދެނަކުމގެްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްަސަބުބންްްްަބަދުލގެްްްައްނނަްްްައަގށްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުް

ްްފިަޔަވއިްްްުރފިޔާްްްދެިވހިްްވަިޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްްަދުއުރުވަމށްްްްަދުއުރާވނެްްްަފއިސާްްްންްެއަވސަީލަތކުްްްުކރިަމުގަގއިްްުނަވތަްްްައަގށްްަހަމްްްްަވސަީލެތްއގެްްްއެްްްުގޅެިގންްްްަބަދަލާކއިްްައްނނަްްްައަގށްް

 .ުހަށެހުޅެމވެްްޭބްނުކްުހަށެހޅޭްްެގްއުލަމަކށްްްލިބިާދނޭްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްައުތެވާދނެްްުމާޢަމާލްތަތުކަގއިްުކެރވޭްްަފއިާސައުކންްްުހރިހާްްްެއެހންް

ލލްުުް              ދަދަ ްްބަބަ ނެނެ ނާނާ ންން ްްއައަ ށްށް އއިިޓޓީީއައަ ކުކު ްްއެއެ

ރރްުުް  2021  2020 އއިިސސްާާް  ބޭބޭ ްްފަފަ
   

 އްިނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަޮޑަލުރެގްައުގް ޫޔ.ެއްސް. 43,612 24,862

 އްިނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަޮޑަލުރެގްައުގް ޫޔ.ެއްސް. (43,612) (24,862)
   

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމަް 10ޫޔޯރެގްައުގް (10,081) (2,668)

    އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމަް 10ޫޔޯރެގްައުގް 10,081 2,668
  ް

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަ ޖީ.ބީ.ޕެީގްައގުް 199 110

 އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފަިނމ10ްްަ ޖީ.ބީ.ޕެީގްައގުް (199) (110)
   

  ް

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ޭޖ.ޕީ.ަވއިގެް 14 9

 އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ޭޖ.ޕީ.ަވއިގެް (14) (9)
   

   

ްއްިނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ެއްސ.ޖީ.ޑީގެް 847 9
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ްް

ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް - - - - 1,781,676 1,781,676

3,086,212 1,784,855 - - - 1,301,357 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

4,075,833 - - - 50,024 4,025,809 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,126,299 1,695,296 5,991,759 5,646,545 - 14,459,899

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 1,824,778 4,051,419 557,648 - - 6,433,845

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ - - - - 245,166 245,166

ްެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 149,333 - - 144,404 - 293,737

30,376,368 3,811,697 5,790,949 6,549,407 5,796,739 8,427,576 ްްްް ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވިް 7,872,590 950,854 402,198 - 12,703,527 21,929,169

906,706 - 16,611 495,987 140,527 253,581 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަހަމުވުމްންަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 7,004 9,042 31,488 96,525 - 144,059

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,209,220    -    -    - - 1,209,220

24,189,154 12,703,527 113,136 929,673 1,100,423 9,342,395 ްްްް ށްށް ކކޮޮ ްްނުނު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

6,187,214 (8,891,830) 5,677,813 5,619,734 4,696,316 (914,819) ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް

 

ްް   

ގގްެެް އއިިސާސާ ކކްްްްްްްްފަފަ ްްރރިިސްސް 34.6.2  

ްްަބާޒުރގެްްްަވސަީލެތްއގެްްްާމލީްްަރްމުޒޮކްށެދނީްްްމިއިންް.ްްރްިސެކވެްްްަފއިާސގެްްްރިްސަކކީްްައުގްަބަދުލެވާދެނަކުމގެްްްަވސަީލްތަތުކގެްްްާމލީްްްަސަބުބންްްްަބަދުލގެްްްައްނނަްްްައަގށްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުް

ްްފިަޔަވއިްްްުރފިޔާްްްދެިވހިްްވަިޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްްަދުއުރުވަމށްްްްަދުއުރާވނެްްްަފއިސާްްްންްެއަވސަީލަތކުްްްުކރިަމުގަގއިްްުނަވތަްްްައަގށްްަހަމްްްްަވސަީލެތްއގެްްްއެްްްުގޅެިގންްްްަބަދަލާކއިްްައްނނަްްްައަގށްް

 .ުހަށެހުޅެމވެްްޭބްނުކްުހަށެހޅޭްްެގްއުލަމަކށްްްލިބިާދނޭްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްައުތެވާދނެްްުމާޢަމާލްތަތުކަގއިްުކެރވޭްްަފއިާސައުކންްްުހރިހާްްްެއެހންް

ލލްުުް              ދަދަ ްްބަބަ ނެނެ ނާނާ ންން ްްއައަ ށްށް އއިިޓޓީީއައަ ކުކު ްްއެއެ

ރރްުުް  2021  2020 އއިިސސްާާް  ބޭބޭ ްްފަފަ
   

 އްިނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަޮޑަލުރެގްައުގް ޫޔ.ެއްސް. 43,612 24,862

 އްިނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަޮޑަލުރެގްައުގް ޫޔ.ެއްސް. (43,612) (24,862)
   

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމަް 10ޫޔޯރެގްައުގް (10,081) (2,668)

    އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމަް 10ޫޔޯރެގްައުގް 10,081 2,668
  ް

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަ ޖީ.ބީ.ޕެީގްައގުް 199 110

 އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފަިނމ10ްްަ ޖީ.ބީ.ޕެީގްައގުް (199) (110)
   

  ް

 އިްނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ޭޖ.ޕީ.ަވއިގެް 14 9

 އިްނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ޭޖ.ޕީ.ަވއިގެް (14) (9)
   

   

ްއްިނަސްއަތްަމްއަޗްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ެއްސ.ޖީ.ޑީގެް 847 9
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ްް

ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް
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 އްިނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ެއްސ.ޖީ.ޑީގެް (847) (9)
 

ރރްުުް އއިިސސްާާްްްްްބޭބޭ ގގްެެްްްްްފަފަ މުމު ރުރު ކުކު ރުރު ކކްްްްްްްްމާމާ ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ   34.6.3  ބެބެ

ްްާއއ2011ްްްިްްޭއްޕރީލްް.ްްޮޑަލުރްނެނވެް.ްްެއސްް.ްޔޫްްްހިްނަގނީްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްުމާޢަމާލްތަތެކއްްްްުހރިހާްްްެއެހންްްްފިަޔަވއިްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްުރފާިޔއިްނުކެރވޭްްްދެިވހިްްވިަޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްްުމޅި

ްްަކނަޑައުޅްއވާްްްއިންްްްޭއ.ްްެއްމ.ްްެއްމ.ްްޭރްޓަވނީްްާމުރުކރާްްްެފށެިގންްްްއިނ2011ްްްްްްޭއްޕރީލްް.ްްެފެހްއޓަިފެއވެްހިްްައެގްއަގއިްްެއއްްްްޭރުޓަވނީްްްާމުރުކރާްްްުރފިާޔައށްްްްދެިވހިްްޮޑަލރުް.ްްެއސްް.ޔޫްްްަހަމައށްް

ްްހެިފެހްއޓަިފެއވެްްްމްިނަވެރްއަގއިްްަދްށުނވާް/ްްްްއުިތުރުނވާްްްއިްނަސްއތ20ްްްަްްޭރަޓްށުވރެްްްޭބސްް ްްެޑތިްބޮްްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްެއެހްނަކުމންް.

ްްުހަށެހޅަިފެއްއުނެވެއވެްްްޭބްނކްްްްރިްސްކަތަކށްް ްްޭބްނުކންްްްބާިނޮކށްްްްަމްއަޗށްްްްައްނާދާޒެއްއގެްްްެރވޭްކުްްްަބަދުލަތުކންްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްާބާޒުރަގއިްްްަފއިާސގެް.

ްްުކަރްނެޖހޭްްްޭބުރަފއިާސއިންްްްުނަވތަްްްާޙަލެތްއަގއިްްުކަރްނެޖހްިއޖެްްްުމާޢާމާލެތއްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުްްްަރާކެއކުްަކްސަޓމަްްްާއްނުމޮގެތްއަގއިްް،ެއެހްނަނަމެވސްް.ްްުނުކެރެއވެްްްވިަޔާފރެިއއްްްްުފާޅާދއިާރެއްއަގއި

ް.ުކެރެވެއވެްްުމާޢަމާލތްްްޭބުރަފއިާސގެްްހިނެދްއަގއިްޭބުންނެވްއޖެްްުމާޢަމާލަތަކށްްްވަިޔާފރިްެއެހނިެހންް

 

ްްަފއިާސައަކށްްްްަވކަިވްއަތެރްއގެްްްޮގުތންްްްަނތާީޖެއްއގެްްްޮއުތުމގެްްްާބާޒެރއްްްްުހުޅާވެލވަިފއިވާްްްަފއިާސައަކށްްްްަވްއަތެރްއގެްްްުހރިހާްްް، ައްނަނއިރުްްްަބަދލުްްައުގަތަކށްްްްާމުރުކރާްްްޭބުރަފއިސާްް،ަނަމެވސްް

ްްަގެނަފއިްްްޭބުރަފއިސާްްްހަިފަހްއަޓނީްްަވކަިވެރްއަގއިްްރްިސކްްްްުކރިަމތިވާްްްޭބްނަކށްްްްައުއުމންްްްަފަރގުްްްަދަރްނަޏށްްްްުމަދާލއިްްޭބްނުކގެްްްެއުކުވުމންްްްަފއިާސަތެކއްްްްަވްއަތުރގެްްްަތާފތުްްްުނަވތަް

ައދިްެދްަހްފާތައުކްންެއްއްްްްަބަލަހްއަޓއިްްުދަވަހށްްްްުދަވުހންްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްމަިފދަް.ްްހަިފަހްއަޓއެިގްނެނވެްްްިމްނަގނެޑްއަގއިްްަވކިްްހިްނުގންްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްެއަފދަްްްިމްނަވަރާކއިްްެބެހްއުޓުމގެް

 ް.ރޯިޕުޓުކެރެވެއވެްްޭބްންކްެގްެއެސްޓްެއްންޑްަލއިބިލިޓީްެމޭންޖަމްންޓްޮކމިޓީްައށްްްަފަހރުް

ލލްަަް މްމް ނންްްް  ޖުޖު ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ..ޖޖީީ..ޑޑީީްް ސްސް ްްއެއެ އއިިްް ..ޕޕީީ..ވަވަ ްްޖޭޖޭ ްްޖޖީީ..ބބީީ..ޕޕީީްް ރރްޯޯް ްްޔޫޔޫ ..ޑޑީީްް ސްސް ..އެއެ ްްޔޫޔޫ ފފިިޔޔްާާް ްްރުރު ރރ31ްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިްްޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
                

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

5,546,920 2,478 5,877 139 1,986 50,876 5,095,835 389,729 
ަނުގުދްަފއިާސެގްޮގުތަގއްިްަނުގުދްަފއާިސާއއިް

 ެބެލޭވެންަތެކތިް

2,971,388 - - - - - 1,517,655 1,453,733 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

ްުހރިްްއިޓިފަްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްެބެހއްް

5,615,984 - - - - - 217,853 5,398,131 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

17,225,389 - 2,685 - - 3,345 5,873,432 11,345,927 
ްްއިލެިބްނެޖޭހްޯލނާްަފާރުތްންްަކްސަޓަމުރްނގެް

 ެއެހނިެހންް

7,279,367 - - - - - 356,833 6,922,534 
ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގްުކެރވަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓަތއްް

243,616 - - - - - 243,616 - 
ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއީ.ައްށްެނގަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓސްް

 ެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 1,347,547 388,508 989 - - - - 1,737,044

އއްްްް 26,857,601 13,693,732 55,210 1,986 139 8,562 2,478 40,619,708 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

        ްް
އއްްްް         އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ

ްްަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭް 15,585,913 11,589,568 156,016 - - 95 - 27,331,592

1,139,233 - - - - - 1,100,091 39,142 
ްުމްއަދުތްަކނަޑެއޅަިފއްުހރިްަދަރްނާޏއި

ްްެއެހނިެހްންައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތށްް

ްްލީްސްަލއިބިލިޓީް 150,727 999 - - - - - 151,726

ްްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓަީތއްް 960,954 566,957 - - - - - 1,527,911

30,150,462 - 95 - - 156,016 13,257,614 16,736,737 ްްްް ލަލަ މްމް އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްޖުޖު ްްލަލަ

        ްް

ގގްެެް 10,120,864 436,118 (100,806) 1,986 139 8,467 2,478 10,469,246 ނުނު ޔާޔާ ްްބާބާ ގެގެ ތުތު ލަލަ ލލީީްްހާހާ ތތްުުްްްްްމާމާ ލަލަ ލލީީްްޙާޙާ ްްމާމާ ފުފު ްްސާސާ

ް

ް

ް

 

ް

ް
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ްް

ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް
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ްް

ލލްަަް މްމް  ޖުޖު

     

 
ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް     އއިިންން

ލލިިބބްޭޭް ްްނުނު

ޓޓްްްް ސްސް ރެރެ ޓްޓް ްްލލިިބބްޭޭް  އއިިންން ްް

5    ްްްް ށްށް ރަރަ ހަހަ އައަ

ްްދދިިގގްުުް ރެރެ   ވުވު

5--1 ްްްް ރާރާ ހަހަ އައަ

ދދްުުް މެމެ   ދެދެ

12--3ްްްްްްްް ހާހާ މަމަ

ށށްްްް އައަ މަމަ ވވ3ްްްްްާާް  ހަހަ ނުނު ސްސް   މަމަ

ރރްް    31 ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިި  ޑޑިިސެސެ ްްގަގަ

 

      
ލލީީްް އއްްްް  މާމާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ަތެކތިްްެއްއޮގތްްްަފއިސާްްާއއިްަފއިސާް    -    -    -    - 5,546,920 5,546,920

2,971,388 1,000,787 -    -    - 1,970,601 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

5,615,984 -    -    -    156,618 5,459,366 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 1,346,737 2,540,865 6,461,902 5,207,163    - 15,556,667

 ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގަގއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ 2,004,605 5,003,211 271,551    -    - 7,279,367

 ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް–ަތްއްެއެސޓްްްާމލީ    -    -    -    - 243,616 243,616

ްެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 582,413 - - 144,404 - 726,817

37,940,759 6,791,323 5,351,567 6,733,453 7,700,694 11,363,722 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް ސސްްްް  ޖުޖު ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ލލީީްް       އއްްްް  މާމާ އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނވީް 9,147,872 731,794 371,051    - 17,080,875 27,331,592

1,139,233 -    12,520 635,134 228,727 262,851 
ަޓރްމްެޑްޓ(ްައދްިް) ަދްއަކްނެޖޭހްަފއިސާްަހަމުވުމްންްްުމްއަދތުް

 ައނުބާރްަދްއާކޮގަތްށްެނގަިފއާިވްެއެހނިެހްންަފއިސާް

ްލީްސްަލއިބިލިޓަީތއްް 2,373 7,031 45,509 96,813    - 151,726

ްަލއިބިލިޓަީތއްްްެއެހނިެހންް 1,064,862 -    -    -    - 1,064,862

29,687,413 17,080,875 109,333 1,051,694 967,552 10,477,958 ްްްް އއިިވާވާ ވވިިފަފަ ރެރެ ްްކުކު ޓްޓް ންން އުއު ކަކަ ލލީީްްޑޑިިސްސް ްްމާމާ ލަލަ މްމް އއްްްް  ޖުޖު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

      
 

8,253,346 (10,289,552) 5,242,233 5,681,759 6,733,142 885,763 ްްްް ލަލަ މްމް ގގްުުް  --ްްޖުޖު ރަރަ ްްފަފަ ގެގެ މުމު ވުވު ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ޓްޓް ްްރޭރޭ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓްޓް   އއިިންން
ް
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 އްިނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ެއްސ.ޖީ.ޑީގެް (847) (9)
 

ރރްުުް އއިިސސްާާްްްްްބޭބޭ ގގްެެްްްްްފަފަ މުމު ރުރު ކުކު ރުރު ކކްްްްްްްްމާމާ ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ   34.6.3  ބެބެ

ްްާއއ2011ްްްިްްޭއްޕރީލްް.ްްޮޑަލުރްނެނވެް.ްްެއސްް.ްޔޫްްްހިްނަގނީްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްުމާޢަމާލްތަތެކއްްްްުހރިހާްްްެއެހންްްްފިަޔަވއިްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްުރފާިޔއިްނުކެރވޭްްްދެިވހިްްވިަޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްްުމޅި

ްްަކނަޑައުޅްއވާްްްއިންްްްޭއ.ްްެއްމ.ްްެއްމ.ްްޭރްޓަވނީްްާމުރުކރާްްްެފށެިގންްްްއިނ2011ްްްްްްޭއްޕރީލްް.ްްެފެހްއޓަިފެއވެްހިްްައެގްއަގއިްްެއއްްްްޭރުޓަވނީްްްާމުރުކރާްްްުރފިާޔައށްްްްދެިވހިްްޮޑަލރުް.ްްެއސްް.ޔޫްްްަހަމައށްް

ްްހެިފެހްއޓަިފެއވެްްްމްިނަވެރްއަގއިްްަދްށުނވާް/ްްްްއުިތުރުނވާްްްއިްނަސްއތ20ްްްަްްޭރަޓްށުވރެްްްޭބސްް ްްެޑތިްބޮްްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްެއެހްނަކުމންް.

ްްުހަށެހޅަިފެއްއުނެވެއވެްްްޭބްނކްްްްރިްސްކަތަކށްް ްްޭބްނުކންްްްބާިނޮކށްްްްަމްއަޗށްްްްައްނާދާޒެއްއގެްްްެރވޭްކުްްްަބަދުލަތުކންްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްާބާޒުރަގއިްްްަފއިާސގެް.

ްްުކަރްނެޖހޭްްްޭބުރަފއިާސއިންްްްުނަވތަްްްާޙަލެތްއަގއިްްުކަރްނެޖހްިއޖެްްްުމާޢާމާލެތއްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުްްްަރާކެއކުްަކްސަޓމަްްްާއްނުމޮގެތްއަގއިްް،ެއެހްނަނަމެވސްް.ްްުނުކެރެއވެްްްވިަޔާފރެިއއްްްްުފާޅާދއިާރެއްއަގއި

ް.ުކެރެވެއވެްްުމާޢަމާލތްްްޭބުރަފއިާސގެްްހިނެދްއަގއިްޭބުންނެވްއޖެްްުމާޢަމާލަތަކށްްްވަިޔާފރިްެއެހނިެހންް

 

ްްަފއިާސައަކށްްްްަވކަިވްއަތެރްއގެްްްޮގުތންްްްަނތާީޖެއްއގެްްްޮއުތުމގެްްްާބާޒެރއްްްްުހުޅާވެލވަިފއިވާްްްަފއިާސައަކށްްްްަވްއަތެރްއގެްްްުހރިހާްްް، ައްނަނއިރުްްްަބަދލުްްައުގަތަކށްްްްާމުރުކރާްްްޭބުރަފއިސާްް،ަނަމެވސްް

ްްަގެނަފއިްްްޭބުރަފއިސާްްްހަިފަހްއަޓނީްްަވކަިވެރްއަގއިްްރްިސކްްްްުކރިަމތިވާްްްޭބްނަކށްްްްައުއުމންްްްަފަރގުްްްަދަރްނަޏށްްްްުމަދާލއިްްޭބްނުކގެްްްެއުކުވުމންްްްަފއިާސަތެކއްްްްަވްއަތުރގެްްްަތާފތުްްްުނަވތަް

ައދިްެދްަހްފާތައުކްންެއްއްްްްަބަލަހްއަޓއިްްުދަވަހށްްްްުދަވުހންްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްމަިފދަް.ްްހަިފަހްއަޓއެިގްނެނވެްްްިމްނަގނެޑްއަގއިްްަވކިްްހިްނުގންްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްެއަފދަްްްިމްނަވަރާކއިްްެބެހްއުޓުމގެް

 ް.ރޯިޕުޓުކެރެވެއވެްްޭބްންކްެގްެއެސްޓްެއްންޑްަލއިބިލިޓީްެމޭންޖަމްންޓްޮކމިޓީްައށްްްަފަހރުް

ލލްަަް މްމް ނންްްް  ޖުޖު ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ..ޖޖީީ..ޑޑީީްް ސްސް ްްއެއެ އއިިްް ..ޕޕީީ..ވަވަ ްްޖޭޖޭ ްްޖޖީީ..ބބީީ..ޕޕީީްް ރރްޯޯް ްްޔޫޔޫ ..ޑޑީީްް ސްސް ..އެއެ ްްޔޫޔޫ ފފިިޔޔްާާް ްްރުރު ރރ31ްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިްްޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
                

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

5,546,920 2,478 5,877 139 1,986 50,876 5,095,835 389,729 
ަނުގުދްަފއިާސެގްޮގުތަގއްިްަނުގުދްަފއާިސާއއިް

 ެބެލޭވެންަތެކތިް

2,971,388 - - - - - 1,517,655 1,453,733 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

ްުހރިްްއިޓިފަްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްެބެހއްް

5,615,984 - - - - - 217,853 5,398,131 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

17,225,389 - 2,685 - - 3,345 5,873,432 11,345,927 
ްްއިލެިބްނެޖޭހްޯލނާްަފާރުތްންްަކްސަޓަމުރްނގެް

 ެއެހނިެހންް

7,279,367 - - - - - 356,833 6,922,534 
ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގްުކެރވަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓަތއްް

243,616 - - - - - 243,616 - 
ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއީ.ައްށްެނގަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓސްް

 ެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 1,347,547 388,508 989 - - - - 1,737,044

އއްްްް 26,857,601 13,693,732 55,210 1,986 139 8,562 2,478 40,619,708 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

        ްް
އއްްްް         އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ

ްްަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭް 15,585,913 11,589,568 156,016 - - 95 - 27,331,592

1,139,233 - - - - - 1,100,091 39,142 
ްުމްއަދުތްަކނަޑެއޅަިފއްުހރިްަދަރްނާޏއި

ްްެއެހނިެހްންައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތށްް

ްްލީްސްަލއިބިލިޓީް 150,727 999 - - - - - 151,726

ްްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓަީތއްް 960,954 566,957 - - - - - 1,527,911

30,150,462 - 95 - - 156,016 13,257,614 16,736,737 ްްްް ލަލަ މްމް އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްޖުޖު ްްލަލަ

        ްް

ގގްެެް 10,120,864 436,118 (100,806) 1,986 139 8,467 2,478 10,469,246 ނުނު ޔާޔާ ްްބާބާ ގެގެ ތުތު ލަލަ ލލީީްްހާހާ ތތްުުްްްްްމާމާ ލަލަ ލލީީްްޙާޙާ ްްމާމާ ފުފު ްްސާސާ
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ލލްަަް މްމް ނންްްް  ޖުޖު ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ..ޖޖީީ..ޑޑީީްް ސްސް ްްއެއެ އއިިްް ..ޕޕީީ..ވަވަ ްްޖޭޖޭ ްްޖޖީީ..ބބީީ..ޕޕީީްް ރރްޯޯް ްްޔޫޔޫ ..ޑޑީީްް ސްސް ..އެއެ ްްޔޫޔޫ ފފިިޔޔްާާް ްްރުރު ރރ31ްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިްްޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
                

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

1,781,676 374 109 91 1,101 18,866 1,357,797 403,338 
ަނުގުދްަފއިާސެގްޮގުތަގއްިްަނުގުދްަފއާިސާއއިް

 ެބެލޭވެންަތެކތިް

3,086,212 - - - - - 2,230,822 855,390 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

ްުހރިްްއިޓިފަްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްެބެހއްް

4,075,833 - - - - - 141,611 3,934,222 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

16,484,777 - 254 - - 1,767 6,203,276 10,279,480 
 

ްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް

 ެއެހނިެހންް

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގްުކެރވަިފއާިވްާމލީްެއެސްޓަތއްް 6,050,644 383,201 - - - - - 6,433,845

245,166 - - - - - 245,166 - 
ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއީ.ައްށްެނގަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓސްް

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 953,285 388,508 989 - - - - 1,342,782

33,450,291 374 363 91 1,101 21,622 10,950,381 22,476,359 ްްްް ލަލަ މްމް އއްްްްޖުޖު ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ
         
އއްްްް         އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭް 12,599,133 9,281,458 48,306 - - 272 - 21,929,169

906,706 - - - - - 852,303 54,403 
ްުމްއަދުތްަކނަޑެއޅަިފއްުހރިްަދަރްނާޏއި

ްެއެހނިެހްންައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތށްް

 ލީްސްަލއިބިލިޓީް 143,012 1,047 - - - - - 144,059

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓަީތއްް 859,007 566,957 - - - - - 1,425,964

އއިިބބިިލލިިޓޓީީްް 13,655,555 10,701,765 48,306 - - 272 - 24,405,898 ްްލަލަ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
         

9,044,393 374 91 91 1,101 (26,684) 248,616 8,820,804 ްްްް ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ްްޝޝީީޓުޓު ސްސް ންން ލެލެ ތތްުުްބެބެ ލަލަ ލލީީްްޙާޙާ   މާމާ

 

ްް

ކކްްްް ްްރރިިސްސް ގެގެ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ނަނަ ންން ްްއައަ ށްށް ގަގަ އއިިޓޓީީްްއައަ ްްއއިިކުކު

ެގްަބަދެލްއްައުތެވްއެޖަނަމްުކާރެނ10ްްްް%އިޓެީގްައަގްށްްަވކަިވކިްއުިކއިޓެީގްައުގަތަކްށްައްނަންަބަދުލެގްަސަބުބްންއުިކއިޓީްރިްސްކްުއެފެދެއެވ.ްތިރަީގއާިވްޭޓަބްލއިްންަދްއުކަވއިެދނީްއިކުް

 ައަސެރެއެވް.
2020 2021 

 
    

 ޑިެސަމބުރަގއިްއުިކއިޓެީގްައގ31ްްު  243,035         244,585       
 ަބަދުލާވްިމްނަވރުް    

 އުިތރ10ްްު%އުިކއިޓެީގްައުގް  24,304           24,459         

 ަދށ10ްްް%އުިކއިޓެީގްައުގް (24,304)         (24,459)        

ް

ްް

34.6.4 

މމީީްް އުއު ކކްްްްްްްްގަގަ ްްރރިިސްސް 34.7  

ް، ަދްށުވންްްްާބާޒުރަގއިްްޭބްންކެގްައގުްްްަނމަްްްސީާދޮގުތންްްްާހަލެތްއަގއިްްމަިފދަް.ްްަކެމެކވެްްްޮކްނމެްްްޮކްށާފނެްްްައަސެރއްްްްޭނެދވޭްްްޭބްނަކށްްްްަސަބުބންްްްަކެމްއގެްްްހިނގާްްްަގުއެމްއަގއިްްރިްސަކކީްްްަގުއީމ

ްްހިެމެނެއވެްްްައަސުރުކުރންްްްެއޒިްނާމައާދުކުރަމށްްްްަފާރަތުކންްްްައަދުކަރްނެޖހޭްްްޒްިނާމެއއްްްްޭބްނަކށްްްްުނަވތަް ްްުކުރުމްއަދުތގެްްްާބާޒުރަގއިްްާމލީްްްައްގާވީމްްަބއިަނލްްްްުކންްޭބންްްްިމާހަލުތަގއިް.

 ް.ުނހިްނާގެނެއވެްްުމާއަމާލެތއްްްެއެހންްްފިަޔަވއިްުމާއަމާލްތަތށްް

ް

 

ގގްެެް މުމު ގުގު ކކްްްްްްްްހހިިންން ްްރރިިސްސް 34.8  

ްްަސަބުބންްްްެފއްިލުވުމގެްްްުނަވތަްްްެނުތުމންްްްިމްނަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްސިްސަޓްމަތއްްްްައދިްްީމުހންްްް،ްޕޮރެސްސަތއްްްްެއެތޭރގެްްްުނަވތަްްްަސަބުބންްްްާހަލެތްއގެްްްދިާމވާްްްޭބުރންްްްރްިސަކކީްްހިްނުގުމގެް

ްްރްިސެކވެްްްެގްއުލުމގެްްްދިާމެވާދނެް ިމ. ްްަކނަޑައާޅަފއިވާްްްުކރިންްްްރިްސްކަތއްްްްުގޅޭްްްަހަރާކްތަތާކއިްްުހރިހާްްްައދިްްްެދެނަގނެްްްރްިސްކަތއްްްްޮކްންޓޯރްލުކަރނީްްްަބަލަހްއޓާްްްރިްސކްްްްޭބްނުކްން

 ް.ޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްަތއްްްްޕޮރސީަޖރްްުއޫސުލަތާކއިްެމޭންޖެމްންޓގެްްުގޅޭްްެއާއއިްައަމުލުކަރނީްމޮިގަތށްް.ްޮކްންޓޯރްލޮކްށެގްނެނވެްްަދުށންްްްިމްނަގނުޑަތެކްއގެް

 

 

 

ް
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 އްިނަސްއަތްަދަށްށްޮގްސފިަނމ10ްްަައުގް ެއްސ.ޖީ.ޑީގެް (847) (9)
 

ރރްުުް އއިިސސްާާްްްްްބޭބޭ ގގްެެްްްްްފަފަ މުމު ރުރު ކުކު ރުރު ކކްްްްްްްްމާމާ ނންްްްްްްްރރިިސްސް ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ   34.6.3  ބެބެ

ްްާއއ2011ްްްިްްޭއްޕރީލްް.ްްޮޑަލުރްނެނވެް.ްްެއސްް.ްޔޫްްްހިްނަގނީްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްުމާޢަމާލްތަތެކއްްްްުހރިހާްްްެއެހންްްްފިަޔަވއިްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްުރފާިޔއިްނުކެރވޭްްްދެިވހިްްވިަޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްްުމޅި

ްްަކނަޑައުޅްއވާްްްއިންްްްޭއ.ްްެއްމ.ްްެއްމ.ްްޭރްޓަވނީްްާމުރުކރާްްްެފށެިގންްްްއިނ2011ްްްްްްޭއްޕރީލްް.ްްެފެހްއޓަިފެއވެްހިްްައެގްއަގއިްްެއއްްްްޭރުޓަވނީްްްާމުރުކރާްްްުރފިާޔައށްްްްދެިވހިްްޮޑަލރުް.ްްެއސްް.ޔޫްްްަހަމައށްް

ްްހެިފެހްއޓަިފެއވެްްްމްިނަވެރްއަގއިްްަދްށުނވާް/ްްްްއުިތުރުނވާްްްއިްނަސްއތ20ްްްަްްޭރަޓްށުވރެްްްޭބސްް ްްެޑތިްބޮްްްަސަބުބންްްްަބަދުލަތުކގެްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްެއެހްނަކުމންް.

ްްުހަށެހޅަިފެއްއުނެވެއވެްްްޭބްނކްްްްރިްސްކަތަކށްް ްްޭބްނުކންްްްބާިނޮކށްްްްަމްއަޗށްްްްައްނާދާޒެއްއގެްްްެރވޭްކުްްްަބަދުލަތުކންްްްައްނނަްްްައުގަތަކށްްްްަގެނވްިއުކުމގެްްްަފއިސާްްްާބާޒުރަގއިްްްަފއިާސގެް.

ްްުކަރްނެޖހޭްްްޭބުރަފއިާސއިންްްްުނަވތަްްްާޙަލެތްއަގއިްްުކަރްނެޖހްިއޖެްްްުމާޢާމާލެތއްްްްަފއިާސގެްްްޭބރުްްްަރާކެއކުްަކްސަޓމަްްްާއްނުމޮގެތްއަގއިްް،ެއެހްނަނަމެވސްް.ްްުނުކެރެއވެްްްވިަޔާފރެިއއްްްްުފާޅާދއިާރެއްއަގއި

ް.ުކެރެވެއވެްްުމާޢަމާލތްްްޭބުރަފއިާސގެްްހިނެދްއަގއިްޭބުންނެވްއޖެްްުމާޢަމާލަތަކށްްްވަިޔާފރިްެއެހނިެހންް

 

ްްަފއިާސައަކށްްްްަވކަިވްއަތެރްއގެްްްޮގުތންްްްަނތާީޖެއްއގެްްްޮއުތުމގެްްްާބާޒެރއްްްްުހުޅާވެލވަިފއިވާްްްަފއިާސައަކށްްްްަވްއަތެރްއގެްްްުހރިހާްްް، ައްނަނއިރުްްްަބަދލުްްައުގަތަކށްްްްާމުރުކރާްްްޭބުރަފއިސާްް،ަނަމެވސްް

ްްަގެނަފއިްްްޭބުރަފއިސާްްްހަިފަހްއަޓނީްްަވކަިވެރްއަގއިްްރްިސކްްްްުކރިަމތިވާްްްޭބްނަކށްްްްައުއުމންްްްަފަރގުްްްަދަރްނަޏށްްްްުމަދާލއިްްޭބްނުކގެްްްެއުކުވުމންްްްަފއިާސަތެކއްްްްަވްއަތުރގެްްްަތާފތުްްްުނަވތަް

ައދިްެދްަހްފާތައުކްންެއްއްްްްަބަލަހްއަޓއިްްުދަވަހށްްްްުދަވުހންްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްމަިފދަް.ްްހަިފަހްއަޓއެިގްނެނވެްްްިމްނަގނެޑްއަގއިްްަވކިްްހިްނުގންްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްެއަފދަްްްިމްނަވަރާކއިްްެބެހްއުޓުމގެް

 ް.ރޯިޕުޓުކެރެވެއވެްްޭބްންކްެގްެއެސްޓްެއްންޑްަލއިބިލިޓީްެމޭންޖަމްންޓްޮކމިޓީްައށްްްަފަހރުް

ލލްަަް މްމް ނންްްް  ޖުޖު ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ..ޖޖީީ..ޑޑީީްް ސްސް ްްއެއެ އއިިްް ..ޕޕީީ..ވަވަ ްްޖޭޖޭ ްްޖޖީީ..ބބީީ..ޕޕީީްް ރރްޯޯް ްްޔޫޔޫ ..ޑޑީީްް ސްސް ..އެއެ ްްޔޫޔޫ ފފިިޔޔްާާް ްްރުރު ރރ31ްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2021ްްްްްްިިްްޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
                

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

5,546,920 2,478 5,877 139 1,986 50,876 5,095,835 389,729 
ަނުގުދްަފއިާސެގްޮގުތަގއްިްަނުގުދްަފއާިސާއއިް

 ެބެލޭވެންަތެކތިް

2,971,388 - - - - - 1,517,655 1,453,733 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

ްުހރިްްއިޓިފަްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްެބެހއްް

5,615,984 - - - - - 217,853 5,398,131 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

17,225,389 - 2,685 - - 3,345 5,873,432 11,345,927 
ްްއިލެިބްނެޖޭހްޯލނާްަފާރުތްންްަކްސަޓަމުރްނގެް

 ެއެހނިެހންް

7,279,367 - - - - - 356,833 6,922,534 
ެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގްުކެރވަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓަތއްް

243,616 - - - - - 243,616 - 
ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއީ.ައްށްެނގަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓސްް

 ެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 1,347,547 388,508 989 - - - - 1,737,044

އއްްްް 26,857,601 13,693,732 55,210 1,986 139 8,562 2,478 40,619,708 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް   ޖުޖު

        ްް
އއްްްް         އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ

ްްަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭް 15,585,913 11,589,568 156,016 - - 95 - 27,331,592

1,139,233 - - - - - 1,100,091 39,142 
ްުމްއަދުތްަކނަޑެއޅަިފއްުހރިްަދަރްނާޏއި

ްްެއެހނިެހްންައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތށްް

ްްލީްސްަލއިބިލިޓީް 150,727 999 - - - - - 151,726

ްްެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓަީތއްް 960,954 566,957 - - - - - 1,527,911

30,150,462 - 95 - - 156,016 13,257,614 16,736,737 ްްްް ލަލަ މްމް އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްޖުޖު ްްލަލަ

        ްް

ގގްެެް 10,120,864 436,118 (100,806) 1,986 139 8,467 2,478 10,469,246 ނުނު ޔާޔާ ްްބާބާ ގެގެ ތުތު ލަލަ ލލީީްްހާހާ ތތްުުްްްްްމާމާ ލަލަ ލލީީްްޙާޙާ ްްމާމާ ފުފު ްްސާސާ

ް

ް

ް
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ް

 

ް
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ލލްަަް މްމް ނންްްް  ޖުޖު ނނިިހެހެ ހެހެ ްްއެއެ ..ޖޖީީ..ޑޑީީްް ސްސް ްްއެއެ އއިިްް ..ޕޕީީ..ވަވަ ްްޖޭޖޭ ްްޖޖީީ..ބބީީ..ޕޕީީްް ރރްޯޯް ްްޔޫޔޫ ..ޑޑީީްް ސްސް ..އެއެ ްްޔޫޔޫ ފފިިޔޔްާާް ްްރުރު ރރ31ްްްްްް ބަބަ މްމް އއ2020ްްްްްްިިްްޑޑިިސެސެ ްްގަގަ
                

އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

1,781,676 374 109 91 1,101 18,866 1,357,797 403,338 
ަނުގުދްަފއިާސެގްޮގުތަގއްިްަނުގުދްަފއާިސާއއިް

 ެބެލޭވެންަތެކތިް

3,086,212 - - - - - 2,230,822 855,390 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

ްުހރިްްއިޓިފަްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްެބެހއްް

4,075,833 - - - - - 141,611 3,934,222 
ްްަތުކަގއިްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

16,484,777 - 254 - - 1,767 6,203,276 10,279,480 
 

ްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް

 ެއެހނިެހންް

ްެއޮމަޓއިްޒްޑްައުގްުކެރވަިފއާިވްާމލީްެއެސްޓަތއްް 6,050,644 383,201 - - - - - 6,433,845

245,166 - - - - - 245,166 - 
ެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއީ.ައްށްެނގަިފއާިވްާމލްީް

ްެއެސްޓސްް

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 953,285 388,508 989 - - - - 1,342,782

33,450,291 374 363 91 1,101 21,622 10,950,381 22,476,359 ްްްް ލަލަ މްމް އއްްްްޖުޖު ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ
         
އއްްްް         އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ަކްސަޓަމުރްނަންށްލެިބްނެޖހޭް 12,599,133 9,281,458 48,306 - - 272 - 21,929,169

906,706 - - - - - 852,303 54,403 
ްުމްއަދުތްަކނަޑެއޅަިފއްުހރިްަދަރްނާޏއި

ްެއެހނިެހްންައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތށްް

 ލީްސްަލއިބިލިޓީް 143,012 1,047 - - - - - 144,059

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓަީތއްް 859,007 566,957 - - - - - 1,425,964

އއިިބބިިލލިިޓޓީީްް 13,655,555 10,701,765 48,306 - - 272 - 24,405,898 ްްލަލަ ލަލަ މްމް   ޖުޖު
         

9,044,393 374 91 91 1,101 (26,684) 248,616 8,820,804 ްްްް ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ްްޝޝީީޓުޓު ސްސް ންން ލެލެ ތތްުުްބެބެ ލަލަ ލލީީްްޙާޙާ   މާމާ

 

ްް

ކކްްްް ްްރރިިސްސް ގެގެ ލުލު ދަދަ ްްބަބަ ނަނަ ންން ްްއައަ ށްށް ގަގަ އއިިޓޓީީްްއައަ ްްއއިިކުކު

ެގްަބަދެލްއްައުތެވްއެޖަނަމްުކާރެނ10ްްްް%އިޓެީގްައަގްށްްަވކަިވކިްއުިކއިޓެީގްައުގަތަކްށްައްނަންަބަދުލެގްަސަބުބްންއުިކއިޓީްރިްސްކްުއެފެދެއެވ.ްތިރަީގއާިވްޭޓަބްލއިްންަދްއުކަވއިެދނީްއިކުް

 ައަސެރެއެވް.
2020 2021 

 
    

 ޑިެސަމބުރަގއިްއުިކއިޓެީގްައގ31ްްު  243,035         244,585       
 ަބަދުލާވްިމްނަވރުް    

 އުިތރ10ްްު%އުިކއިޓެީގްައުގް  24,304           24,459         

 ަދށ10ްްް%އުިކއިޓެީގްައުގް (24,304)         (24,459)        

ް

ްް

34.6.4 

މމީީްް އުއު ކކްްްްްްްްގަގަ ްްރރިިސްސް 34.7  

ް، ަދްށުވންްްްާބާޒުރަގއިްްޭބްންކެގްައގުްްްަނމަްްްސީާދޮގުތންްްްާހަލެތްއަގއިްްމަިފދަް.ްްަކެމެކވެްްްޮކްނމެްްްޮކްށާފނެްްްައަސެރއްްްްޭނެދވޭްްްޭބްނަކށްްްްަސަބުބންްްްަކެމްއގެްްްހިނގާްްްަގުއެމްއަގއިްްރިްސަކކީްްްަގުއީމ

ްްހިެމެނެއވެްްްައަސުރުކުރންްްްެއޒިްނާމައާދުކުރަމށްްްްަފާރަތުކންްްްައަދުކަރްނެޖހޭްްްޒްިނާމެއއްްްްޭބްނަކށްްްްުނަވތަް ްްުކުރުމްއަދުތގެްްްާބާޒުރަގއިްްާމލީްްްައްގާވީމްްަބއިަނލްްްްުކންްޭބންްްްިމާހަލުތަގއިް.

 ް.ުނހިްނާގެނެއވެްްުމާއަމާލެތއްްްެއެހންްްފިަޔަވއިްުމާއަމާލްތަތށްް

ް

 

ގގްެެް މުމު ގުގު ކކްްްްްްްްހހިިންން ްްރރިިސްސް 34.8  

ްްަސަބުބންްްްެފއްިލުވުމގެްްްުނަވތަްްްެނުތުމންްްްިމްނަވަރށްްްްެއަކށެީގްނވާްްްސިްސަޓްމަތއްްްްައދިްްީމުހންްްް،ްޕޮރެސްސަތއްްްްެއެތޭރގެްްްުނަވތަްްްަސަބުބންްްްާހަލެތްއގެްްްދިާމވާްްްޭބުރންްްްރްިސަކކީްްހިްނުގުމގެް

ްްރްިސެކވެްްްެގްއުލުމގެްްްދިާމެވާދނެް ިމ. ްްަކނަޑައާޅަފއިވާްްްުކރިންްްްރިްސްކަތއްްްްުގޅޭްްްަހަރާކްތަތާކއިްްުހރިހާްްްައދިްްްެދެނަގނެްްްރްިސްކަތއްްްްޮކްންޓޯރްލުކަރނީްްްަބަލަހްއޓާްްްރިްސކްްްްޭބްނުކްން

 ް.ޭބުންނޮކްށެގްނެނވެްްްަތއްްްްޕޮރސީަޖރްްުއޫސުލަތާކއިްެމޭންޖެމްންޓގެްްުގޅޭްްެއާއއިްައަމުލުކަރނީްމޮިގަތށްް.ްޮކްންޓޯރްލޮކްށެގްނެނވެްްަދުށންްްްިމްނަގނުޑަތެކްއގެް

 

 

 

ް
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ގގްެެްހހިިްް މުމު ގުގު ކކްްްްްްްްންން ނންްްްްްްްރރިިސްސް ރުރު ކުކު ޖްޖް ނޭނޭ ްްމެމެ 34.8.1  

ްްައދިްް،ްޕޮރެސްސަތއްްްް،މުީހންްް،ްޕޮރަޑްކޓްްްރިްސްކަވނީްޭބްނުކގެްްްހިްނުގުމގެް.ްްަބެއެކވެްްަމއަިގނޑުްްުއޫސުލގެްްެގްނުގޅޭްްެބެލެހްއުޓަމށްްްޭބްނުކްންރްިސކްްްެބެލެހްއުޓަމކީްރްިސކްްްހިްނުގުމގެް

ް، ދާިރާސޮކށްްްް، ެދެނަގނެްްްުއޫސުލަގއިްްިމްްައދި.ްްެއުކަލާވެލވަިފއެިވެއވެްްްުއޫސެލއްްްްުގޅޭްްްއިރްިސކާްްްހްިނުގުމގެްްްޭބްންކަގއި.ްްުގޅަިފއެިވެއވެްްްަބައާކއިްްުހރިހާްްްޭބްންކގެްްްުމޅިްްްހިެމޭނޮގަތށްްްްެޓްކޮނޮލޖީް

ްްް.ހިެމެނެއވެްްޮއނަިގނޑުްްެބެލެހްއުޓުމގެްްރިްސކްްްހްިނުގުމގެްްހިެމޭނޮގަތށްްްްރޯިޕުޓުކުރންްް،ުކަޑުކުރާމއިްިމްނަވރުްްެގްއުލުމގެްް،ޮމނަިޓރޮކށްްް،ައުގޮކށްް

ް

ްްުކަޑުކުރަމށްްްްެގްއުލންްްްައދިްްްަރްއާކެތރުިވަމށްްްްެގްއުލުމންްްްުކަޑުކުރާމއިްްްެގްއުލންްްް،ެބުލާމއިްްަނތީޖާްްްޭބްނުކްންެނރޭްްްަބލާްްްައޅާްްްރިްސާކއިްްަވްއަތެރްއގެްްްުހރިހާްްްުކރިަމތިވާްްްާމަހުއާލއިްްރިްސްކގެް

ްެއއްްްްޮކމިޓީްްްރްިސކްްްްހްިނުގުމގެްްްާޚްއަސޮކްށްޭބްންކަގއިްްރިްސަކށްްްްހިްނުގުމގެް.ްްެއުކަގެއވެްްްާއއިްްޮކމިޓީްްްެބހޭްްްރްިސްކަތާކއިްްުހރިހާްްްޒްިނާމަވނީްޭބްންކގެްްްަކނަޑެއުޅުމގެްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްައަޅްނެޖހޭް

 ް.ރިޯޕުޓުކެރެއވެްްައށްްްޮކމިޓީްެބހޭްްރްިސްކަތާކއިްުހރިހާްްާބްއވާްްަބްއަދުލުވްނަތއްްްްަމަހކުްްޮކްނމެްްޮކމިޓީއިންްްިމ.ްޮއެވެއވެް

 

 
ް
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2020 2021 
  

 ަފްނޑުްްޯހްލަޑުރްނގެްްއުިކއިޓީްުޖްމލަް 8,800,524 7,019,515

 ޫދުކެރުވުންާއްނުމްހްިއާސެގްައަދދުް 5,381,920 5,381,920

 )ުރފިާޔއްިން(ްހްިއާސައަކްށްެޖޭހްެއެސްޓެގްައަދދުް 1,635 1,304
ް

 

އއިިސސްާާް އއިިްްްްްްފަފަ ތާތާ ވވިިގގޮޮ ރުރު އުއު ހހްޭޭްްްްްދަދަ ރރްުުްްްްްބެބެ ތތްުުްްްްްއއިިތުތު މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ 36  

2020 2021 ްްްް އއިިސާސާ ރރްާާްފަފަ ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ ށްށް މަމަ ރުރު ކުކު ރުރު އުއު ތތިިްްްްދަދަ ކެކެ ްްތަތަ ތްތް ގގޮޮ އްއް ްްއެއެ އާއާ އއިިސާސާ އއްިިްފަފަ އާއާ އއިިސާސާ   ފަފަ

 ( 15ަނުގުދްަފއާިސއިްންުހރިް)ޯންޓް 686,921 658,193

 ެއެހްންޭބްންކްަތުކަގއިްުހރިްާބކީް 4,859,999 1,123,483

1,781,676 5,546,920  
ް

36.1  

ސސްްްް ކްކް ގގްެެްްްްްޓެޓެ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ރރިިނންްްްްްްްއުއު ގގްެެްްްްްކުކު ރުރު ހަހަ އއިިްްްްްްއައަ ގަގަ އއިިދާދާ އއިިވވްާާްްްްްފަފަ ނނިިފަފަ ތތީީްްްްްްހހިިމެމެ ކެކެ ޓޓްްްްްްްްތަތަ ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ޖަޖަ ޑްޑް ްްއެއެ 36.2  

ް

2020 2021 
  

   
 ( 22.3ައަދުދް)ޯންޓްްަބަލްށެކނޑޭްްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް) ްެއެސްޓްެއޯމަޓއިްޒްުކުރންްްއިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްުނަވަތްަމުއަނވީ 13,237 12,676

ް( 23ޭބުންންުކަރްންުހްއަދލިބަިފއާިވްެއެސްޓް)ޯންޓްް-ަބަލްށެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ް(22.9ަފއިާދް)ޯންޓްްލުިބނުްްވްިއަކއެިގންްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 1,345 (8)

 ލީްސްަލއިބިލިޓީްޑީެރޮކްގަނއިްޒްުކުރުމްންލުިބުންެގްއުލންް (627) 887
ް( 5ލީްސްަލއިބިލިޓެީގްާމލީްަހަރުދް)ޯންޓް 12,239 12,971

 ( 20ޯލްންައދިްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސެގްއިްމެޕައރަމްންޓްާޗްޖްާއއިްއިްނަޓެރްސްޓްުރޫޖައުކުރްން)ޯންޓް 101,869 1,273,218

 ( 20ައަހުރެގްެތޭރަގއިްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއާިވްޯލްން)ޯންޓް (456,965) (221,522)
 ެގްއުލންްްލުިބނުްްޮގުތގަްްއިްމެޕައރެމްންޓގެްްެއެސްޓަތުކންްްެއެހނިެހންް (11,989) 21,882

1,176,920 (276,420) 
 

ް

 

ށށްްްް މަމަ ގުގު ރރްާާްްްްްހހިިންން ކުކު ންން ނުނު ށށްްްްްްްްބޭބޭ ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 36.3  

 

2020 2021 
  

 ަފއިާސައްށްައއިްާސުފްަބަދލުްްރިާޒރްވްެގްޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓީްަގއިްަބަހްއާޓަފއިވާްްާގޫނނީް  114,824                   (801,710)                 

 ަފއިާސް/ްްޕޭލްސެމްންޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުްްެބެހްއޓަިފއިވާްެއެހްނޭބްނުކްަތުކަގއިް (1,541,084)                (1,567,420)              

 ާސުފްަބަދލުްްްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސގެްޯލާނއިްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދުކެރވަިފއިވާް (740,612)                  (2,150,014)               

ްްޒްޑްޮކްސުޓެގްާސުފްަބަދލުްާމލީްެއެސްޓްސްެއޮމަޓއި (845,649)                 (1,422,610)               

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުް (411,132)                   (92,528)                  

              (6,034,281)              (3,423,653) 
 

 

 

ް
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ގގްެެްހހިިްް މުމު ގުގު ކކްްްްްްްްންން ނންްްްްްްްރރިިސްސް ރުރު ކުކު ޖްޖް ނޭނޭ ްްމެމެ 34.8.1  

ްްައދިްް،ްޕޮރެސްސަތއްްްް،މުީހންްް،ްޕޮރަޑްކޓްްްރިްސްކަވނީްޭބްނުކގެްްްހިްނުގުމގެް.ްްަބެއެކވެްްަމއަިގނޑުްްުއޫސުލގެްްެގްނުގޅޭްްެބެލެހްއުޓަމށްްްޭބްނުކްންރްިސކްްްެބެލެހްއުޓަމކީްރްިސކްްްހިްނުގުމގެް

ް، ދާިރާސޮކށްްްް، ެދެނަގނެްްްުއޫސުލަގއިްްިމްްައދި.ްްެއުކަލާވެލވަިފއެިވެއވެްްްުއޫސެލއްްްްުގޅޭްްްއިރްިސކާްްްހްިނުގުމގެްްްޭބްންކަގއި.ްްުގޅަިފއެިވެއވެްްްަބައާކއިްްުހރިހާްްްޭބްންކގެްްްުމޅިްްްހިެމޭނޮގަތށްްްްެޓްކޮނޮލޖީް

ްްް.ހިެމެނެއވެްްޮއނަިގނޑުްްެބެލެހްއުޓުމގެްްރިްސކްްްހްިނުގުމގެްްހިެމޭނޮގަތށްްްްރޯިޕުޓުކުރންްް،ުކަޑުކުރާމއިްިމްނަވރުްްެގްއުލުމގެްް،ޮމނަިޓރޮކށްްް،ައުގޮކށްް

ް

ްްުކަޑުކުރަމށްްްްެގްއުލންްްްައދިްްްަރްއާކެތރުިވަމށްްްްެގްއުލުމންްްްުކަޑުކުރާމއިްްްެގްއުލންްްް،ެބުލާމއިްްަނތީޖާްްްޭބްނުކްންެނރޭްްްަބލާްްްައޅާްްްރިްސާކއިްްަވްއަތެރްއގެްްްުހރިހާްްްުކރިަމތިވާްްްާމަހުއާލއިްްރިްސްކގެް

ްެއއްްްްޮކމިޓީްްްރްިސކްްްްހްިނުގުމގެްްްާޚްއަސޮކްށްޭބްންކަގއިްްރިްސަކށްްްްހިްނުގުމގެް.ްްެއުކަގެއވެްްްާއއިްްޮކމިޓީްްްެބހޭްްްރްިސްކަތާކއިްްުހރިހާްްްޒްިނާމަވނީްޭބްންކގެްްްަކނަޑެއުޅުމގެްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްައަޅްނެޖހޭް

 ް.ރިޯޕުޓުކެރެއވެްްައށްްްޮކމިޓީްެބހޭްްރްިސްކަތާކއިްުހރިހާްްާބްއވާްްަބްއަދުލުވްނަތއްްްްަމަހކުްްޮކްނމެްްޮކމިޓީއިންްްިމ.ްޮއެވެއވެް

 

 
ް
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2020 2021 
  

 ަފްނޑުްްޯހްލަޑުރްނގެްްއުިކއިޓީްުޖްމލަް 8,800,524 7,019,515

 ޫދުކެރުވުންާއްނުމްހްިއާސެގްައަދދުް 5,381,920 5,381,920

 )ުރފިާޔއްިން(ްހްިއާސައަކްށްެޖޭހްެއެސްޓެގްައަދދުް 1,635 1,304
ް

 

އއިިސސްާާް އއިިްްްްްްފަފަ ތާތާ ވވިިގގޮޮ ރުރު އުއު ހހްޭޭްްްްްދަދަ ރރްުުްްްްްބެބެ ތތްުުްްްްްއއިިތުތު މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ 36  

2020 2021 ްްްް އއިިސާސާ ރރްާާްފަފަ ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ ށްށް މަމަ ރުރު ކުކު ރުރު އުއު ތތިިްްްްދަދަ ކެކެ ްްތަތަ ތްތް ގގޮޮ އްއް ްްއެއެ އާއާ އއިިސާސާ އއްިިްފަފަ އާއާ އއިިސާސާ   ފަފަ

 ( 15ަނުގުދްަފއާިސއިްންުހރިް)ޯންޓް 686,921 658,193

 ެއެހްންޭބްންކްަތުކަގއިްުހރިްާބކީް 4,859,999 1,123,483

1,781,676 5,546,920  
ް

36.1  

ސސްްްް ކްކް ގގްެެްްްްްޓެޓެ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ރރިިނންްްްްްްްއުއު ގގްެެްްްްްކުކު ރުރު ހަހަ އއިިްްްްްްއައަ ގަގަ އއިިދާދާ އއިިވވްާާްްްްްފަފަ ނނިިފަފަ ތތީީްްްްްްހހިިމެމެ ކެކެ ޓޓްްްްްްްްތަތަ ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ޖަޖަ ޑްޑް ްްއެއެ 36.2  

ް

2020 2021 
  

   
 ( 22.3ައަދުދް)ޯންޓްްަބަލްށެކނޑޭްްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް) ްެއެސްޓްެއޯމަޓއިްޒްުކުރންްްއިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްުނަވަތްަމުއަނވީ 13,237 12,676

ް( 23ޭބުންންުކަރްންުހްއަދލިބަިފއާިވްެއެސްޓް)ޯންޓްް-ަބަލްށެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ް(22.9ަފއިާދް)ޯންޓްްލުިބނުްްވްިއަކއެިގންްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 1,345 (8)

 ލީްސްަލއިބިލިޓީްޑީެރޮކްގަނއިްޒްުކުރުމްންލުިބުންެގްއުލންް (627) 887
ް( 5ލީްސްަލއިބިލިޓެީގްާމލީްަހަރުދް)ޯންޓް 12,239 12,971

 ( 20ޯލްންައދިްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސެގްއިްމެޕައރަމްންޓްާޗްޖްާއއިްއިްނަޓެރްސްޓްުރޫޖައުކުރްން)ޯންޓް 101,869 1,273,218

 ( 20ައަހުރެގްެތޭރަގއިްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއާިވްޯލްން)ޯންޓް (456,965) (221,522)
 ެގްއުލންްްލުިބނުްްޮގުތގަްްއިްމެޕައރެމްންޓގެްްެއެސްޓަތުކންްްެއެހނިެހންް (11,989) 21,882

1,176,920 (276,420) 
 

ް

 

ށށްްްް މަމަ ގުގު ރރްާާްްްްްހހިިންން ކުކު ންން ނުނު ށށްްްްްްްްބޭބޭ ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 36.3  

 

2020 2021 
  

 ަފއިާސައްށްައއިްާސުފްަބަދލުްްރިާޒރްވްެގްޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓީްަގއިްަބަހްއާޓަފއިވާްްާގޫނނީް  114,824                   (801,710)                 

 ަފއިާސް/ްްޕޭލްސެމްންޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުްްެބެހްއޓަިފއިވާްެއެހްނޭބްނުކްަތުކަގއިް (1,541,084)                (1,567,420)              

 ާސުފްަބަދލުްްްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސގެްޯލާނއިްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދުކެރވަިފއިވާް (740,612)                  (2,150,014)               

ްްޒްޑްޮކްސުޓެގްާސުފްަބަދލުްާމލީްެއެސްޓްސްެއޮމަޓއި (845,649)                 (1,422,610)               

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުް (411,132)                   (92,528)                  

              (6,034,281)              (3,423,653) 
 

 

 

ް
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ށށްްްް މަމަ ގުގު ރރްާާްްްްްހހިިންން ކުކު ންން ނުނު ގގްެެްްްްްބޭބޭ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްުުްްްްްލަލަ ދަދަ ްްބަބަ 36.4  

2020 2021 
  

 ާސުފްަބަދލުްަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނެޖޭހްަފއިާސެގްް 5,402,423 4,585,228

 ާސުފްަބަދލުްެގްްްއިސާްާޓރްމްެޑްޓްައދިްަފުހްންަދްއާކޮގަތްށްަނާގަފއާިވްފަް 232,527 (81,700)

 ާސުފްަބަދލުްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްެއެހނިެހންް (15,430) 749,239

5,252,767 5,619,520 
 

ް

 

ލލްްްީީް ލލިިސސިިސސްްްްމާމާ ނަނަ ރރިިޓޓީީްްއެއެ ޗުޗު ްްމެމެ ގެގެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ އއްިިްލަލަ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ 37 

ްުނަވަތްެސްޓްލްާވެންުމްއަދަތަކްށްަބާލަފއިްެހދަިފއާިވްެއަނލްިސްެއެކެވް.ްްރަިކަވރީަލއިބިލިޓަީތްއ،ްޭއެގްަތާކއްިްެއެސޓްްާމލީްްތިރަީގއިްމަިވނީްޭބްނުކެގްް

ް

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް ރރ31ްްްްްްްް  2020ޑޑިިސެސެ ބަބަ މްމް 2021ްްޑޑިިސެސެ

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

12ްްްްްްްް ސްސް މަމަ

ނންްްް ހުހު ްްފަފަ

12ްްްްްްްް ސްސް މަމަ

އއިިްް ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު

12ްްްްްްްް ސްސް މަމަ

ނންްްް ހުހު ްްފަފަ

ސސ12ްްްްްްްް ްްްްމަމަ

އއިިްް ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ

ްް

      
އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ          އެއެ

 ަފއިާސްާއއިްަފއިާސްެއްއޮގްތްަތެކތިް 5,546,920 - 5,546,920 1,781,676 - 1,781,676

3,086,212 - 3,086,212 2,971,388 - 2,971,388 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްޮއޯތރިޓަީގއިްެބެހއްް

4,075,833 - 4,075,833 5,615,984 - 5,615,984 
ްްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްަތުކަގއިްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

14,459,899 11,638,304 2,821,595 15,556,667 11,669,065 3,887,602 
ްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް

 ެއެހނިެހންް

 ާމލީްއިްނެވްސްޓެމްނޓްްެއޮމަޓއިްޒްޑްުކެރވަިފއާިވް 7,007,816 271,551 7,279,367 5,876,197 557,648 6,433,845

 ާމލީްއިްނެވްސްޓެމްންޓްަތއްްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް - 243,616 243,616 - 245,166 245,166

 ްޕޮރަޕޓީ،ްްޕާލްނާޓއިްއުިކއިްޕަމްނޓްް - 523,321 523,321 528,169 - 528,169

 ޭބުންނުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސޓްް - 158,412 158,412 156,166 - 156,166

 ަތއްްއިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސޓްް - 94,920 94,920 78,636 - 78,636

ްެދްއުކްންަފއްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކްސްެއެސޓްް - 149,718 149,718 - 192,259 192,259

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓްސަތއްް 666,269 144,404 810,673 387,552 - 387,552

އއްްްް 25,695,979 13,255,006 38,950,986 18,792,036 12,633,377 31,425,413 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް          ޖުޖު

އއްްްް       އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ެއެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްަދްއަކްނެޖހޭް 26,960,541 371,051 27,331,592 21,526,971 402,198 21,929,169

906,706 512,598 394,108 1,139,233 647,654 491,579 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންްްުމްއަދތުް

ްައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 9,404 142,322 151,726 16,046 128,013 144,059

 ަދްއަކްނުހރިްްެޓްކްސެގްޮގުތަގއިްާއްމަދނީގެް 427,559 - 427,559 191,660 - 191,660

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓަީތއްް 1,100,352 - 1,100,352 1,234,304 - 1,234,304

އއްްްް 28,989,435 1,161,027 30,150,462 23,363,089 1,042,809 24,405,898 އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ ލަލަ މްމް          ޖުޖު
7,019,515 11,590,568 (4,571,053) 8,800,524 12,093,979 (3,293,456) ްް)) ޓްޓް ްް))ނެނެ ފްފް އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްްްްްްސާސާ ްް//ްްލަލަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ް
ް

 

އއިިްް ކާކާ ންން ށށްްްްްްްްބޭބޭ ޅަޅަ ކކޮޮ ވވްޭޭްްްްްދެދެ ރެރެ ލލްްްްްްްްކުކު ޓޓީީރރިިއައަ ނންްްްްްްްމެމެ ޝަޝަ ތތްަަްްްްްލލިިޓޓިިގޭގޭ ވަވަ ތތިިވވްާާްްްްްނުނު ރރިިމަމަ ށށްްްްްްްްކުކު ލަލަ ސަސަ އްއް ށށްްްްްްްްމަމަ މަމަ ރުރު ކުކު ލުލު އްއް ނންްްްްްްްހަހަ ތުތު ނނީީގގޮޮ ނޫނޫ ޅޅްޭޭްްްްްޤާޤާ ޅޅްުުްްްްްއެއެ ވަވަ ްްފފިިޔަޔަ 38  

ްްަކނަޑެއޅަިފއިްްުއޫސެލއްްްަރްސީމްްައަމުލުކާރނޭްްަދުއާވަތާކެމދުްްާޤޫނނީްަފާރުތންްްޭބްނުކގެް.ްްަކެމެކވެްްހިނގާްްާއްއުމޮކށްްްޮގުތންްްަމަސްއަކުތގެްްުކެރވޭްްާދއިާރަގއިްޭބްނކްިނގެްްލިޓޭީގަޝަނކީ

ްްޭނެދވޭްްްޮކްށާފނޭްްްަސަބުބންްްްަދުއާވގެްްްމަިފދަްްްާހަލަތށްްްްާމލީްްޭބްނުކގެްްް،ައްނާދާޒުކެރުވުމންްްްޮގެތްއަގއިްްއުިތާބުރުހރިްްައަދދުްްްެގްއުލުމގެްްްލޭިބނޭްްް،ޯހދާްްްަލފާްްްާމހިުރްނގެްްްަކުމގެް.ްްޮއެވެއވެް

ްްެވސްްެއއްްްްމީގެްްްެއެހްނަނަމެވސްްްް.ުހްއެޓވެްްްަދުއާވަތެކއްްްްާގޫނނީްްްަމދުްްްާވސްިލުނެވވާްްްަހަމައށްްްްަހްއަލާކއިްްުނނިިމްްްޮގެތއްްްްަވކިްްްނިުމުނއިރުްްްައަހރުް.ްްެގެނެއވެްްްަބަދުލަތއްްްްުކަޑުކުރަމށްްްްައަސރުް

 ް.ަދުއާވަތެކްއޫނެނވެްްެގެނޭވނެްްަބަދެލއްްްާމޮބޑުްްާމލީްާހަލަތއްްްޭބްނުކގެްްަދުއާވައކީ
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ގގްެެްހހިިްް މުމު ގުގު ކކްްްްްްްްންން ނންްްްްްްްރރިިސްސް ރުރު ކުކު ޖްޖް ނޭނޭ ްްމެމެ 34.8.1  

ްްައދިްް،ްޕޮރެސްސަތއްްްް،މުީހންްް،ްޕޮރަޑްކޓްްްރިްސްކަވނީްޭބްނުކގެްްްހިްނުގުމގެް.ްްަބެއެކވެްްަމއަިގނޑުްްުއޫސުލގެްްެގްނުގޅޭްްެބެލެހްއުޓަމށްްްޭބްނުކްންރްިސކްްްެބެލެހްއުޓަމކީްރްިސކްްްހިްނުގުމގެް

ް، ދާިރާސޮކށްްްް، ެދެނަގނެްްްުއޫސުލަގއިްްިމްްައދި.ްްެއުކަލާވެލވަިފއެިވެއވެްްްުއޫސެލއްްްްުގޅޭްްްއިރްިސކާްްްހްިނުގުމގެްްްޭބްންކަގއި.ްްުގޅަިފއެިވެއވެްްްަބައާކއިްްުހރިހާްްްޭބްންކގެްްްުމޅިްްްހިެމޭނޮގަތށްްްްެޓްކޮނޮލޖީް

ްްް.ހިެމެނެއވެްްޮއނަިގނޑުްްެބެލެހްއުޓުމގެްްރިްސކްްްހްިނުގުމގެްްހިެމޭނޮގަތށްްްްރޯިޕުޓުކުރންްް،ުކަޑުކުރާމއިްިމްނަވރުްްެގްއުލުމގެްް،ޮމނަިޓރޮކށްްް،ައުގޮކށްް

ް

ްްުކަޑުކުރަމށްްްްެގްއުލންްްްައދިްްްަރްއާކެތރުިވަމށްްްްެގްއުލުމންްްްުކަޑުކުރާމއިްްްެގްއުލންްްް،ެބުލާމއިްްަނތީޖާްްްޭބްނުކްންެނރޭްްްަބލާްްްައޅާްްްރިްސާކއިްްަވްއަތެރްއގެްްްުހރިހާްްްުކރިަމތިވާްްްާމަހުއާލއިްްރިްސްކގެް

ްެއއްްްްޮކމިޓީްްްރްިސކްްްްހްިނުގުމގެްްްާޚްއަސޮކްށްޭބްންކަގއިްްރިްސަކށްްްްހިްނުގުމގެް.ްްެއުކަގެއވެްްްާއއިްްޮކމިޓީްްްެބހޭްްްރްިސްކަތާކއިްްުހރިހާްްްޒްިނާމަވނީްޭބްންކގެްްްަކނަޑެއުޅުމގެްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްައަޅްނެޖހޭް

 ް.ރިޯޕުޓުކެރެއވެްްައށްްްޮކމިޓީްެބހޭްްރްިސްކަތާކއިްުހރިހާްްާބްއވާްްަބްއަދުލުވްނަތއްްްްަމަހކުްްޮކްނމެްްޮކމިޓީއިންްްިމ.ްޮއެވެއވެް

 

 
ް

 

މމްެެް ންން އއިިގގްެެްްްްްކކޮޮ ދަދަ ވވްާާްްްްްއާއާ ށްށް ކަކަ އައަ ސާސާ ގގްެެްްްްްހހިިއްއް ޓްޓް ސެސެ ފފްުުްްްްްއެއެ ގގްުުްްްްްސާސާ ްްއައަ 35  

2020 2021 
  

 ަފްނޑުްްޯހްލަޑުރްނގެްްއުިކއިޓީްުޖްމލަް 8,800,524 7,019,515

 ޫދުކެރުވުންާއްނުމްހްިއާސެގްައަދދުް 5,381,920 5,381,920

 )ުރފިާޔއްިން(ްހްިއާސައަކްށްެޖޭހްެއެސްޓެގްައަދދުް 1,635 1,304
ް

 

އއިިސސްާާް އއިިްްްްްްފަފަ ތާތާ ވވިިގގޮޮ ރުރު އުއު ހހްޭޭްްްްްދަދަ ރރްުުްްްްްބެބެ ތތްުުްްްްްއއިިތުތު މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ 36  

2020 2021 ްްްް އއިިސާސާ ރރްާާްފަފަ ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ ށްށް މަމަ ރުރު ކުކު ރުރު އުއު ތތިިްްްްދަދަ ކެކެ ްްތަތަ ތްތް ގގޮޮ އްއް ްްއެއެ އާއާ އއިިސާސާ އއްިިްފަފަ އާއާ އއިިސާސާ   ފަފަ

 ( 15ަނުގުދްަފއާިސއިްންުހރިް)ޯންޓް 686,921 658,193

 ެއެހްންޭބްންކްަތުކަގއިްުހރިްާބކީް 4,859,999 1,123,483

1,781,676 5,546,920  
ް

36.1  

ސސްްްް ކްކް ގގްެެްްްްްޓެޓެ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ރރިިނންްްްްްްްއުއު ގގްެެްްްްްކުކު ރުރު ހަހަ އއިިްްްްްްއައަ ގަގަ އއިިދާދާ އއިިވވްާާްްްްްފަފަ ނނިިފަފަ ތތީީްްްްްްހހިިމެމެ ކެކެ ޓޓްްްްްްްްތަތަ ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ޖަޖަ ޑްޑް ްްއެއެ 36.2  

ް

2020 2021 
  

   
 ( 22.3ައަދުދް)ޯންޓްްަބަލްށެކނޑޭްްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް) ްެއެސްޓްެއޯމަޓއިްޒްުކުރންްްއިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްުނަވަތްަމުއަނވީ 13,237 12,676

ް( 23ޭބުންންުކަރްންުހްއަދލިބަިފއާިވްެއެސްޓް)ޯންޓްް-ަބަލްށެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ް(22.9ަފއިާދް)ޯންޓްްލުިބނުްްވްިއަކއެިގންްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 1,345 (8)

 ލީްސްަލއިބިލިޓީްޑީެރޮކްގަނއިްޒްުކުރުމްންލުިބުންެގްއުލންް (627) 887
ް( 5ލީްސްަލއިބިލިޓެީގްާމލީްަހަރުދް)ޯންޓް 12,239 12,971

 ( 20ޯލްންައދިްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސެގްއިްމެޕައރަމްންޓްާޗްޖްާއއިްއިްނަޓެރްސްޓްުރޫޖައުކުރްން)ޯންޓް 101,869 1,273,218

 ( 20ައަހުރެގްެތޭރަގއިްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއާިވްޯލްން)ޯންޓް (456,965) (221,522)
 ެގްއުލންްްލުިބނުްްޮގުތގަްްއިްމެޕައރެމްންޓގެްްެއެސްޓަތުކންްްެއެހނިެހންް (11,989) 21,882

1,176,920 (276,420) 
 

ް

 

ށށްްްް މަމަ ގުގު ރރްާާްްްްްހހިިންން ކުކު ންން ނުނު ށށްްްްްްްްބޭބޭ ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 36.3  

 

2020 2021 
  

 ަފއިާސައްށްައއިްާސުފްަބަދލުްްރިާޒރްވްެގްޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓީްަގއިްަބަހްއާޓަފއިވާްްާގޫނނީް  114,824                   (801,710)                 

 ަފއިާސް/ްްޕޭލްސެމްންޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުްްެބެހްއޓަިފއިވާްެއެހްނޭބްނުކްަތުކަގއިް (1,541,084)                (1,567,420)              

 ާސުފްަބަދލުްްްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސގެްޯލާނއިްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދުކެރވަިފއިވާް (740,612)                  (2,150,014)               

ްްޒްޑްޮކްސުޓެގްާސުފްަބަދލުްާމލީްެއެސްޓްސްެއޮމަޓއި (845,649)                 (1,422,610)               

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުް (411,132)                   (92,528)                  

              (6,034,281)              (3,423,653) 
 

 

 

ް
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ގގްެެްހހިިްް މުމު ގުގު ކކްްްްްްްްންން ނންްްްްްްްރރިިސްސް ރުރު ކުކު ޖްޖް ނޭނޭ ްްމެމެ 34.8.1  

ްްައދިްް،ްޕޮރެސްސަތއްްްް،މުީހންްް،ްޕޮރަޑްކޓްްްރިްސްކަވނީްޭބްނުކގެްްްހިްނުގުމގެް.ްްަބެއެކވެްްަމއަިގނޑުްްުއޫސުލގެްްެގްނުގޅޭްްެބެލެހްއުޓަމށްްްޭބްނުކްންރްިސކްްްެބެލެހްއުޓަމކީްރްިސކްްްހިްނުގުމގެް

ް، ދާިރާސޮކށްްްް، ެދެނަގނެްްްުއޫސުލަގއިްްިމްްައދި.ްްެއުކަލާވެލވަިފއެިވެއވެްްްުއޫސެލއްްްްުގޅޭްްްއިރްިސކާްްްހްިނުގުމގެްްްޭބްންކަގއި.ްްުގޅަިފއެިވެއވެްްްަބައާކއިްްުހރިހާްްްޭބްންކގެްްްުމޅިްްްހިެމޭނޮގަތށްްްްެޓްކޮނޮލޖީް

ްްް.ހިެމެނެއވެްްޮއނަިގނޑުްްެބެލެހްއުޓުމގެްްރިްސކްްްހްިނުގުމގެްްހިެމޭނޮގަތށްްްްރޯިޕުޓުކުރންްް،ުކަޑުކުރާމއިްިމްނަވރުްްެގްއުލުމގެްް،ޮމނަިޓރޮކށްްް،ައުގޮކށްް

ް

ްްުކަޑުކުރަމށްްްްެގްއުލންްްްައދިްްްަރްއާކެތރުިވަމށްްްްެގްއުލުމންްްްުކަޑުކުރާމއިްްްެގްއުލންްްް،ެބުލާމއިްްަނތީޖާްްްޭބްނުކްންެނރޭްްްަބލާްްްައޅާްްްރިްސާކއިްްަވްއަތެރްއގެްްްުހރިހާްްްުކރިަމތިވާްްްާމަހުއާލއިްްރިްސްކގެް

ްެއއްްްްޮކމިޓީްްްރްިސކްްްްހްިނުގުމގެްްްާޚްއަސޮކްށްޭބްންކަގއިްްރިްސަކށްްްްހިްނުގުމގެް.ްްެއުކަގެއވެްްްާއއިްްޮކމިޓީްްްެބހޭްްްރްިސްކަތާކއިްްުހރިހާްްްޒްިނާމަވނީްޭބްންކގެްްްަކނަޑެއުޅުމގެްްްފަިޔަވުޅަތއްްްްައަޅްނެޖހޭް

 ް.ރިޯޕުޓުކެރެއވެްްައށްްްޮކމިޓީްެބހޭްްރްިސްކަތާކއިްުހރިހާްްާބްއވާްްަބްއަދުލުވްނަތއްްްްަމަހކުްްޮކްނމެްްޮކމިޓީއިންްްިމ.ްޮއެވެއވެް

 

 
ް

 

މމްެެް ންން އއިިގގްެެްްްްްކކޮޮ ދަދަ ވވްާާްްްްްއާއާ ށްށް ކަކަ އައަ ސާސާ ގގްެެްްްްްހހިިއްއް ޓްޓް ސެސެ ފފްުުްްްްްއެއެ ގގްުުްްްްްސާސާ ްްއައަ 35  

2020 2021 
  

 ަފްނޑުްްޯހްލަޑުރްނގެްްއުިކއިޓީްުޖްމލަް 8,800,524 7,019,515

 ޫދުކެރުވުންާއްނުމްހްިއާސެގްައަދދުް 5,381,920 5,381,920

 )ުރފިާޔއްިން(ްހްިއާސައަކްށްެޖޭހްެއެސްޓެގްައަދދުް 1,635 1,304
ް

 

އއިިސސްާާް އއިިްްްްްްފަފަ ތާތާ ވވިިގގޮޮ ރުރު އުއު ހހްޭޭްްްްްދަދަ ރރްުުްްްްްބެބެ ތތްުުްްްްްއއިިތުތު މާމާ ލޫލޫ އުއު ްްމަމަ 36  

2020 2021 ްްްް އއިިސާސާ ރރްާާްފަފަ ކުކު ންން ނުނު ްްބޭބޭ ށްށް މަމަ ރުރު ކުކު ރުރު އުއު ތތިިްްްްދަދަ ކެކެ ްްތަތަ ތްތް ގގޮޮ އްއް ްްއެއެ އާއާ އއިިސާސާ އއްިިްފަފަ އާއާ އއިިސާސާ   ފަފަ

 ( 15ަނުގުދްަފއާިސއިްންުހރިް)ޯންޓް 686,921 658,193

 ެއެހްންޭބްންކްަތުކަގއިްުހރިްާބކީް 4,859,999 1,123,483

1,781,676 5,546,920  
ް

36.1  

ސސްްްް ކްކް ގގްެެްްްްްޓެޓެ މުމު ރުރު ނނިިކުކު ރރިިނންްްްްްްްއުއު ގގްެެްްްްްކުކު ރުރު ހަހަ އއިިްްްްްްއައަ ގަގަ އއިިދާދާ އއިިވވްާާްްްްްފަފަ ނނިިފަފަ ތތީީްްްްްްހހިިމެމެ ކެކެ ޓޓްްްްްްްްތަތަ ންން މަމަ ޓްޓް ސްސް ޖަޖަ ޑްޑް ްްއެއެ 36.2  

ް

2020 2021 
  

   
 ( 22.3ައަދުދް)ޯންޓްްަބަލްށެކނޑޭްްްއުިކއިްޕަމްންޓގެްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 51,680 51,776

 ( 24ޯންޓް) ްެއެސްޓްެއޯމަޓއިްޒްުކުރންްްއިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްުނަވަތްަމުއަނވީ 13,237 12,676

ް( 23ޭބުންންުކަރްންުހްއަދލިބަިފއާިވްެއެސްޓް)ޯންޓްް-ަބަލްށެކނުޑްންް 12,791 25,040

 ް(22.9ަފއިާދް)ޯންޓްްލުިބނުްްވްިއަކއެިގންްްއުިކއިްޕަމްނޓްްްައދިްްްޕާލްނޓްްްްްޕޮރަޕރޓީ 1,345 (8)

 ލީްސްަލއިބިލިޓީްޑީެރޮކްގަނއިްޒްުކުރުމްންލުިބުންެގްއުލންް (627) 887
ް( 5ލީްސްަލއިބިލިޓެީގްާމލީްަހަރުދް)ޯންޓް 12,239 12,971

 ( 20ޯލްންައދިްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސެގްއިްމެޕައރަމްންޓްާޗްޖްާއއިްއިްނަޓެރްސްޓްުރޫޖައުކުރްން)ޯންޓް 101,869 1,273,218

 ( 20ައަހުރެގްެތޭރަގއިްޮފުތްންުއނުިކެރވަިފއާިވްޯލްން)ޯންޓް (456,965) (221,522)
 ެގްއުލންްްލުިބނުްްޮގުތގަްްއިްމެޕައރެމްންޓގެްްެއެސްޓަތުކންްްެއެހނިެހންް (11,989) 21,882

1,176,920 (276,420) 
 

ް

 

ށށްްްް މަމަ ގުގު ރރްާާްްްްްހހިިންން ކުކު ންން ނުނު ށށްްްްްްްްބޭބޭ ކަކަ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ އއިިްްްްްްއެއެ ލލްުުްްްްްއައަ ދަދަ ްްބަބަ 36.3  

 

2020 2021 
  

 ަފއިާސައްށްައއިްާސުފްަބަދލުްްރިާޒރްވްެގްޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓީްަގއިްަބަހްއާޓަފއިވާްްާގޫނނީް  114,824                   (801,710)                 

 ަފއިާސް/ްްޕޭލްސެމްންޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުްްެބެހްއޓަިފއިވާްެއެހްނޭބްނުކްަތުކަގއިް (1,541,084)                (1,567,420)              

 ާސުފްަބަދލުްްްލެިބްނެޖޭހްަފއިާސގެްޯލާނއިްްަކްސަޓަމުރްނަންށްޫދުކެރވަިފއިވާް (740,612)                  (2,150,014)               

ްްޒްޑްޮކްސުޓެގްާސުފްަބަދލުްާމލީްެއެސްޓްސްެއޮމަޓއި (845,649)                 (1,422,610)               

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތުކެގްާސުފްަބަދލުް (411,132)                   (92,528)                  

              (6,034,281)              (3,423,653) 
 

 

 

ް
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ށށްްްް މަމަ ގުގު ރރްާާްްްްްހހިިންން ކުކު ންން ނުނު ގގްެެްްްްްބޭބޭ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ލލްުުްްްްްލަލަ ދަދަ ްްބަބަ 36.4  

2020 2021 
  

 ާސުފްަބަދލުްަކްސަޓަމުރްނަންށްޭދްނެޖޭހްަފއިާސެގްް 5,402,423 4,585,228

 ާސުފްަބަދލުްެގްްްއިސާްާޓރްމްެޑްޓްައދިްަފުހްންަދްއާކޮގަތްށްަނާގަފއާިވްފަް 232,527 (81,700)

 ާސުފްަބަދލުްްްަލއިބިލިޓަީތުކގެްްެއެހނިެހންް (15,430) 749,239

5,252,767 5,619,520 
 

ް

 

ލލްްްީީް ލލިިސސިިސސްްްްމާމާ ނަނަ ރރިިޓޓީީްްއެއެ ޗުޗު ްްމެމެ ގެގެ ކުކު އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ އއްިިްލަލަ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ 37 

ްުނަވަތްެސްޓްލްާވެންުމްއަދަތަކްށްަބާލަފއިްެހދަިފއާިވްެއަނލްިސްެއެކެވް.ްްރަިކަވރީަލއިބިލިޓަީތްއ،ްޭއެގްަތާކއްިްެއެސޓްްާމލީްްތިރަީގއިްމަިވނީްޭބްނުކެގްް

ް

ރރ31ްްްްްްްް ބަބަ މްމް ރރ31ްްްްްްްް  2020ޑޑިިސެސެ ބަބަ މްމް 2021ްްޑޑިިސެސެ

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

12ްްްްްްްް ސްސް މަމަ

ނންްްް ހުހު ްްފަފަ

12ްްްްްްްް ސްސް މަމަ

އއިިްް ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ ލލްަަް މްމް ްްޖުޖު

12ްްްްްްްް ސްސް މަމަ

ނންްްް ހުހު ްްފަފަ

ސސ12ްްްްްްްް ްްްްމަމަ

އއިިްް ގަގަ ރޭރޭ ްްތެތެ

ްް

      
އއްްްް ތަތަ ޓްޓް ސެސެ          އެއެ

 ަފއިާސްާއއިްަފއިާސްެއްއޮގްތްަތެކތިް 5,546,920 - 5,546,920 1,781,676 - 1,781,676

3,086,212 - 3,086,212 2,971,388 - 2,971,388 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

 ުހރިްްއިޓިފަްޮއޯތރިޓަީގއިްެބެހއްް

4,075,833 - 4,075,833 5,615,984 - 5,615,984 
ްްެބެހްއޓަިފއާިވްަފއިސާްަތުކަގއިްްޭބްނކުްްެއެހންް

 ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)

14,459,899 11,638,304 2,821,595 15,556,667 11,669,065 3,887,602 
ްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް

 ެއެހނިެހންް

 ާމލީްއިްނެވްސްޓެމްނޓްްެއޮމަޓއިްޒްޑްުކެރވަިފއާިވް 7,007,816 271,551 7,279,367 5,876,197 557,648 6,433,845

 ާމލީްއިްނެވްސްޓެމްންޓްަތއްްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް - 243,616 243,616 - 245,166 245,166

 ްޕޮރަޕޓީ،ްްޕާލްނާޓއިްއުިކއިްޕަމްނޓްް - 523,321 523,321 528,169 - 528,169

 ޭބުންނުކުރްންުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސޓްް - 158,412 158,412 156,166 - 156,166

 ަތއްްއިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސޓްް - 94,920 94,920 78,636 - 78,636

ްެދްއުކްންަފއްސުކެރވަިފއާިވްެޓްކްސްެއެސޓްް - 149,718 149,718 - 192,259 192,259

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓްސަތއްް 666,269 144,404 810,673 387,552 - 387,552

އއްްްް 25,695,979 13,255,006 38,950,986 18,792,036 12,633,377 31,425,413 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް          ޖުޖު

އއްްްް       އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ެއެހްންަކްސަޓަމުރްނަންށްަދްއަކްނެޖހޭް 26,960,541 371,051 27,331,592 21,526,971 402,198 21,929,169

906,706 512,598 394,108 1,139,233 647,654 491,579 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންްްުމްއަދތުް

ްައނުބާރްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 9,404 142,322 151,726 16,046 128,013 144,059

 ަދްއަކްނުހރިްްެޓްކްސެގްޮގުތަގއިްާއްމަދނީގެް 427,559 - 427,559 191,660 - 191,660

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓަީތއްް 1,100,352 - 1,100,352 1,234,304 - 1,234,304

އއްްްް 28,989,435 1,161,027 30,150,462 23,363,089 1,042,809 24,405,898 އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ ްްލަލަ ލަލަ މްމް          ޖުޖު
7,019,515 11,590,568 (4,571,053) 8,800,524 12,093,979 (3,293,456) ްް)) ޓްޓް ްް))ނެނެ ފްފް އއިިބބިިލލިިޓޓީީސސްްްްްްްްސާސާ ްް//ްްލަލަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

       

ް
ް

 

އއިިްް ކާކާ ންން ށށްްްްްްްްބޭބޭ ޅަޅަ ކކޮޮ ވވްޭޭްްްްްދެދެ ރެރެ ލލްްްްްްްްކުކު ޓޓީީރރިިއައަ ނންްްްްްްްމެމެ ޝަޝަ ތތްަަްްްްްލލިިޓޓިިގޭގޭ ވަވަ ތތިިވވްާާްްްްްނުނު ރރިިމަމަ ށށްްްްްްްްކުކު ލަލަ ސަސަ އްއް ށށްްްްްްްްމަމަ މަމަ ރުރު ކުކު ލުލު އްއް ނންްްްްްްްހަހަ ތުތު ނނީީގގޮޮ ނޫނޫ ޅޅްޭޭްްްްްޤާޤާ ޅޅްުުްްްްްއެއެ ވަވަ ްްފފިިޔަޔަ 38  

ްްަކނަޑެއޅަިފއިްްުއޫސެލއްްްަރްސީމްްައަމުލުކާރނޭްްަދުއާވަތާކެމދުްްާޤޫނނީްަފާރުތންްްޭބްނުކގެް.ްްަކެމެކވެްްހިނގާްްާއްއުމޮކށްްްޮގުތންްްަމަސްއަކުތގެްްުކެރވޭްްާދއިާރަގއިްޭބްނކްިނގެްްލިޓޭީގަޝަނކީ

ްްޭނެދވޭްްްޮކްށާފނޭްްްަސަބުބންްްްަދުއާވގެްްްމަިފދަްްްާހަލަތށްްްްާމލީްްޭބްނުކގެްްް،ައްނާދާޒުކެރުވުމންްްްޮގެތްއަގއިްްއުިތާބުރުހރިްްައަދދުްްްެގްއުލުމގެްްްލޭިބނޭްްް،ޯހދާްްްަލފާްްްާމހިުރްނގެްްްަކުމގެް.ްްޮއެވެއވެް

ްްެވސްްެއއްްްްމީގެްްްެއެހްނަނަމެވސްްްް.ުހްއެޓވެްްްަދުއާވަތެކއްްްްާގޫނނީްްްަމދުްްްާވސްިލުނެވވާްްްަހަމައށްްްްަހްއަލާކއިްްުނނިިމްްްޮގެތއްްްްަވކިްްްނިުމުނއިރުްްްައަހރުް.ްްެގެނެއވެްްްަބަދުލަތއްްްްުކަޑުކުރަމށްްްްައަސރުް

 ް.ަދުއާވަތެކްއޫނެނވެްްެގެނޭވނެްްަބަދެލއްްްާމޮބޑުްްާމލީްާހަލަތއްްްޭބްނުކގެްްަދުއާވައކީ

 

ް
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ނންްްް ޅުޅު ނންަަްްްްްގުގު ންން ގގްެެްްްްްހުހު ކުކު ތަތަ ތްތް ރާރާ ނންްްްްްްްފަފަ ރުރު ކުކު މަމަ ްްހާހާ 39  

ްްުގުޅްނުހރިް.ްްހިްނަގެއވެްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްޭބްނުކންްްްެއކުްްްަފާރްތަތކާްްްޮކްށަފއިވާްްްަބާޔންްްްޮގުތަގއިްްަފާރްތަތުކގެްްްުހްނނަްްްުގުޅންްްްާހަމުކުރްންަގއިްްަފާރްތަތުކގެްްްުހްނނަްްްުގުޅންްްްް-24ްްްްެއސްްްްއޭްްްައއި

 ް.ްްެއަވނެީއވެްްުކެރވަިފއިްަބާޔންްްަގއ39.5ްްިްާއއި 39.4ްޯނޓްްްްަޤާވއިދުްްުއޫސުލަތާކއިްުމާޢަމާލްތަތުކގެްްުކެރވަިފއިވާްްަފާރްތަތާކެއކުް
ް

 

އއިިްް ގގްްްްްްްްމަމަ ލލިިންން ރޯރޯ ޓްޓް ންން ޓޓީީްްްްްްކކޮޮ   ޕާޕާ

ްްެބހަިފއަިވނ33.73ްްްީ%ްްާބކީ.ްްަޖމްިއާޔަތެކވެްްްުކްނުފނަިތާކއިްްހްިއާސވާްްްަސުރާކރުްްްހްިއާސަވނ15.47ްްްީ%.ްްހްިއާސެއވެްްްަސުރާކުރގެްްްދެިވހިްްައކީ %50.80   ހްިއާސއިންްްްުޖްމލަްްްޭބްނުކގެް

ްްް.ހްިއާސާދުރްނަނެށވެްްާއްއމުް

39.1 

ް  

އއްްްް ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ްްމުމު އއިިވާވާ ފަފަ ގާގާ ްްހހިިންން ދުދު މެމެ ްްދެދެ ކާކާ ތަތަ ތްތް ރާރާ ފަފަ ްްއއިިސްސް ވާވާ ބަބަ އއިިްްތތިިއްއް ގަގަ ޓްޓް ންން މަމަ ޖްޖް ނޭނޭ ްްމެމެ ގެގެ ކުކު ންން ްްބޭބޭ 39.2 

ްްއިްސެވރްިނގެްްތްިއެބވިްޒްިނާމަގއިްުކުރުމގެްްޮކްނޮޓޯރލްްްައދިްޭރުވާމއިް،ހްިނުގާމއިްަމަސްއަކތްްްްޭބްނުކގެްްްަމތިންްްެއްއޮގުތގެްްއާް(ްާހަމުކުރންްްްަފާރްތަތއްްްުހްނނަްްުގުޅންް) 24 ައއި.ޭއ.ެއސްް

ްްތްިއަބވާްްްެމޭންޖަމްންޓަގއި"ްްަވނީްްޮއފިަސރްްެއްގެޒެކޓިވްްްްުއޓީްޗީފްްޕިއިްޑެްެމޭނޖްިންގްޑެިރްކާޓރާްްް،ޮއފަިސރްްެއްގެޒެކޓިވްްްްޗީފްްްްަޑއިެރްކަޓުރްނ،ްްޯބޑްްްްެއޮގުތންް.ްްާހަމޮކްށަފއާިވެނެއވެްްްަމުއޫލާމތުް

 ް.ހިަމާނަފެއވެްްްޮގުތަގއިްަތުކގެް"ްއިްސްަފާރތްް
ް

 

ގގްެެް ކުކު ންން އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ ޓްޓް ންން މަމަ ޖްޖް ނޭނޭ ވވްާާްްްްްމެމެ ބަބަ ށށްްްްްްްްތތިިއްއް ކަކަ ތަތަ ތްތް ރާރާ ފަފަ ނންުުްްްްްއއިިސްސް ވުވު ޖޫޖޫރރްަަްްްްްދެދެ ްްއުއު 39.3 

 

2020 2021 
  

ްުކުރްުމްއަދުތެގްއާިނަޔްތަތއްް 9,369 7,256

 ްޕޮރވިެޑްންޓްަފްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝންް 259 110

7,366 9,628 
 

 

ް

 

ގގްެެް ކުކު ންން އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ ޓްޓް ންން މަމަ ޖްޖް ނޭނޭ ވވްާާްްްްްމެމެ ބަބަ އއިިްްްްްްތތިިއްއް ކާކާ ތަތަ ތްތް ރާރާ ފަފަ ދދްުުްްްްްއއިިސްސް މެމެ އއިިވވްާާްްްްްދެދެ ފަފަ ގާގާ އއްްްްްްްްހހިިންން ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ްްމުމު 39.4 

ްްެދެމދުް ޭބްނާކއިްްާއއާިލާއއިްްެއަފާރްތަތުކގެްްްއުިތުރންްްްއިްސަފާރްތަތުކގެްްްތްިއަބވާްްްެމޭންޖަމްންޓަގއިޭބްނުކެގްްްްުމާޢަމާލްތަތްއަތއްްްްެއްއަބްސުވްނަތާކއިްްެތެރއިންްްްުއޫސުލގެްްްާއްނމުްްްވިަޔާފރީގެް

ްްެއއްްްްުކަގއިުނުކާތތަްްްުހރިހާްްްުމހިްނމުްްް،ހެިމނޭްްްެސކުިއރިޓީްްޭރާޓއިްްޮކިމަޝންް/އިްނަޓެރްސޓްްްް،ަމްއަޗށްްްްގެްުއޫސުލަތކުްްްެއއްްްްވިަޔާފރީގެްްްުމާޢަމާލަތަކކީްްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްްްތިރަީގއި.ްްހިނަގެއވެް

 .ުމާއަމާލްތަތެކވެްްައާޅކިޭޔނެްްުމްއަޒުފްނާނއިްްެއެހނިެހންްް،ާހަލްތަތުކަގއިްައާޅކޭިޔނެްްޫނނީްްް،ޭބުފުޅްނާނއިްުހްނނަްްަހަމެއްއަގއި
  

2020 2021 
 

އއްްްް   ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ޯލާނއިްެއްޑާވްންސަތއްް 19,832 51,092
  ްް

އއްްްް   އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ނުބާރްަދްއަކްންެނގިްަފއިސާްޑިޮޕސާިޓއިްއަް 17,817 30,746
  ްް

ދދްަަް   އއިިްްހޭހޭ ނނީީއާއާ ދަދަ މްމް   އާއާ

 އިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބްާއްމަދނީް 4,769 4,499

 ަރދުްޚަްއިްނަޓެރްސްޮގުތަގއިްހިނގިް 636 695
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ހހިިްް ރރްުުްްްްްދދިިވެވެ ކާކާ ރުރު ދދިިްްްްްްސަސަ ރރްާާްްްްްއައަ ކާކާ ރުރު ރރިިްްްްްްސަސަ ހުހު ންން ޅުޅު އއިިްްްްްްގުގު ނާނާ ތަތަ ންން އއިިްްްްްްތަތަ ކާކާ ންން ދދްުުްްްްްބެބެ މެމެ އއިިވވްާާްްްްްދެދެ ވވިިފަފަ ރެރެ އއްްްްްްްްކުކު ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ްމުމު 39.5 

ްްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްްްތިރަީގއިް.ްްުކެރެވެއވެްްްުމާއަމާލްތަތއްްްްެއްއަބްސުވްނަތާކއިްްްވަިޔާފރީގެްްްެމދުްްްަތްނަތާނއިްްުގުޅްނުހރިްްްަސުރާކރާްްްަސުރާކާރއިްްްދެިވހިްްްޭބްނާކއިްްެތޭރަގއިްްްުއޫސުލގެްްްާއްނމުްްްވިަޔާފރީގެް

ްްަފާރްތަތާކއިްްްެއެހނިެހންްްްހިެމނޭްްްވިަޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްް، ހިެމނޭްްްެސކުިއރިޓީްްޭރާޓއިްްޮކިމަޝންް/އިްނަޓެރްސޓްް، ަމްއަޗށްްްްުއޫސުލަތެކްއގެްްްެއއްްްްެތޭރަގއިްްުއޫސުލގެްްްވިަޔާފރީގެްްްުމާޢަމާލަތަކކީ

 .ުމާޢަމާލްތަތެކވެްްެއްއަފދަް
    

އއްްްް 2021 2020 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 )ުޖްމަލް(ްެއްޑާވްންސަތއްްޯލާނއިް  1,751,651   1,368,181 
 ްޕޮރވަިޜންް  ޯލާނއިްލެިބްނުހރިްަފއިާސައްށްެހދި (75,984)  (92,590) 

 ޯލާނއިްެއްޑާވްންސެގްާސުފްުޖްމލަް  1,675,667   1,275,591 
 އްިނެވްސްޓަމްންޓަތއްްުކެރުވުން ެގްޮގުތަގއިްައދިްްޓެރަޝރީްޮބްންޑްަސުރާކުރެގްްޓެރަޝރީްބިލްް  6,874,765   6,002,745 

 އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއް ޯކަޕޭރްޓްޮބްންޑެގްޮގުތަގއިްުކެރުވނުް  99,594   125,965 
 ަފއިސާް ޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިް  2,971,388   3,086,212 

 10,490,513   11,621,414  
 

އއިިބބިިލލިިޓޓީީްް     އއްްްްތތްަަްލަލަ

ްޑިޮޕސާިޓއިްައނުބާރްަދްއަކްންެނގިްަފއިސާް  3,089,319  2,675,752       
އއްްްް ސސީީތަތަ ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން ްްކކޮޮ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް   ކކޮޮ

ްެއަފަދްެއެހނިެހްންަވސަީލްތަތއްް ެގެރްނޓާީއއި،ްެލަޓރްޮއްފްްކެރޑާިޓއި  282,015  516,193       
ދދްަަް އއިިްްހޭހޭ ނނީީއާއާ ދަދަ މްމް   އާއާ

 ާއްމަދނީްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބް  498,671  412,351

 ަރދުްޚަްއިްނަޓެރްސްޓް  4,325  1,276
  ާއްމަދނީް ފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްލުިބނުް  28,459  30,291

 
ް

 

ްް  

ލލީީްް ގގްެެްްްްްމާމާ ނުނު ޔާޔާ ހހްުުްްްްްބަބަ ފަފަ ށްށް ރރީީޚަޚަ އއްްްްްްްްހހިިނނގގިިްްްްްްތާތާ ތަތަ އްއް ތަތަ ންން ްްކަކަ 40 

ް.ްްެދްއާވަފެއވެްްަލފާްްަވނީްްޑިެރްކަޓުރންްްެބުހަމށްްްަމުގންްްުރފިާޔގެް-/30 ހްިއާސައަކްށްްޮގުތަގއިްަފއިާދގެްްުޖްމލަްްހްިއާސގެްްނިމެިގްނދިަޔއިރުްްައަހރުްްާމލީްަވނ2021ްްަްޑެިސްމަބްރ31ްް

 

 ް.ުނެވެއވެްްހިނާގަފެއއްްްްަކެމއްްްއުިތރުްްުމހްިނމުްްެއްއެވސްްްަފދަްްާހަމުކަރްނެޖހޭްްެއަކެމއްްްުނަވތަްްެގްނަންނެޖހޭްްަބަދެލއްްްްަބާޔްނަތަކށްްްާމލީްާތރީަޚްށަފހުްްަބާޔުނގެްްާމލީ

ް

 

ލލްުުް މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ނންްްްްްްްރަރަ ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްބެބެ 41 

ްްސިާޔަސެތއްްްްެބެލެހްއޭޓނެްްްަރުއުސްލާމލުްްްަހުރަދނާްްްޭބްނުކަގއަިވނީްްްރާިޔަޔްތޮކށްްްްަގާވއިުދަތަކށްްްްާގޫނާނއިްްަތާބާވްނެޖހޭްްްޭބްނުކންްްްާހސުިލުކުރަމާށއިްްަމުގަސުދަތއްްްްދުިގުމްއަދުތގެްްްވިަޔާފރީގެް

 ް:ަމްޤަސަދކީްޭބްނުކގެްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްަރުއުސްލާމލުްްެއޮގުތންް.ްެއަކށެިއޅަިފެއވެް

 

ްްޭބްނުކގެްްްެއްއޮގަތށްްްްަޤާވއިުދަތާކއިްްަކނަޑައުޅްއާވަފއިވާްްްެބެލެހްއުޓަމށްްްްަރުއުސްލާމލުްްްޮއޯތރިޓީގެްްްަމނަިޓރީްްޯމްލޑްިވސްްްްަފާރްތަކަމްށވާްްްެރގުިއޭލްޓުކަރްއވާްްްސާިނައތްްްްޭބްނކިންް •

 ް.ހިްނުގންްްްަކްނަތއްްްެތޭރަގއި

ްްހިނގަްްްވިަޔާފރަިއކީްްޭބްނުކގެްްްޮގެތްއަގއިްްުކަރނިވިްްަފއިދާްްްަފާރްތަތަކށްްްްެއެހންްްްުގުޅްނުހރިްްވަިޔާފރާިއއިްްޭބްނުކގެްްްައދިްްެދވޭްްްަފއިާދެއއްްްްެއަކށެީގްނވާްްްްނަނށްްހްިއާސާދރުް •

 . ެދެމެހްއުޓންްްޮގުތަގއިްވިަޔާފރެިއްއގެްްލިބެިގްނވާްްާޤބުިލަކންްްވަިޔާފރެިއްއގެްްހިނާގުހރި

 ް.ެބެލެހްއުޓެމވެްްަހުރަދާނޮކށްްްބްިނގާްްަރުއުސްލާމުލގެްްޭބުންނވާްްެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއިްަތަރްއޤޮީކށްްްވަިޔާފރިްޭބްނުކގެް •

 

ްްާޤޫނުނންްްްޮގުތަގއިްްމްިނަވުރގެްްްަމދުްްްެއްނމެްްްަރުއްސާމުލގެްްްެތޭރަގއިްްަކްނަތްއަތްއަތުކގެްްްާލޒިުމުކރާްްްްގޫރަޕަކށްްްްހިްނގާްްްޭބްނކްްްްުނަވތަްްްޭބްނަކަކށްްްްޮކްނމެްްޮއޯތރިޓީންްްްަމނަިޓރީްްޯމްލޑްިވސްް

ްްންިސަބތްްްްގެް"ްްެއެސޓްްްްެވއެިޓޑްްްްރިްސކްްް"ްްައާޅަބާލއިރުްްްިމްނަގނާޑއިްްްަރުއްސާމުލގެްްްުޖްމލަްްްާލޒިްމުކރާްްްާޤޫނުނންްްްެދެމެހްއުޓާމއިްްޮގެތްއަގއިްްާދއިީމްްުރފިޔާްްްމިލަިއނ150ްްްްްްާލޒިްމުކރާް

 ާލޒިްމްުކެރެއެވް.ްެދެމެހްއުޓންްްަމތަީގއިްެއއިްށުވރެްްުނަވތަްްއިްނަސްއަތއަިގއ12ްި"(ްޭރޝިއޯްްްޭބްސލްް)"

 

 :ެއއީ.ްައަކެށވެް"ްޓަިޔްރ"ްދެްްަމއަިގނޑުްްެބހެިގްނަވނީްްަރުއުސްލާމލުްްާލޒިްމުކރާްްާޤޫނުނންްްޭބްނކިންް

 ައދިް،ރިާޒރވްްްާއއިްާއްމަދނީްްެބެހްއޓަިފއިވާްްެއުޅަމްށަފހުްްަބއަިބަޔށްްްަފއިާދއިންްްޭބްނުކގެްްަރުއުސްލާމާލއިްްހްިއާސގެް:ްްަރުއްސާމލުްްްގ1ްްެްޓިަޔރ •

 ް.ަވސަީލްތަތެކވެްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްޯހދޭްްްޮގުތަގއިްްަދަރނީގެްްް،ުކޫފަހަމވާްްްަދަރަޖައށްްްްެދަވނަްްްްޕޮރވިަޜްނާއއިްްާއްނމުްްްާއްމަދނާީއއިްްައަހުރގެްްްހިްނަގުމްނދާް:ްްަރުއްސާމލުްްްގ2ްްްެްްޓިަޔްރ •
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ނންްްް ޅުޅު ނންަަްްްްްގުގު ންން ގގްެެްްްްްހުހު ކުކު ތަތަ ތްތް ރާރާ ނންްްްްްްްފަފަ ރުރު ކުކު މަމަ ްްހާހާ 39  

ްްުގުޅްނުހރިް.ްްހިްނަގެއވެްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްޭބްނުކންްްްެއކުްްްަފާރްތަތކާްްްޮކްށަފއިވާްްްަބާޔންްްްޮގުތަގއިްްަފާރްތަތުކގެްްްުހްނނަްްްުގުޅންްްްާހަމުކުރްންަގއިްްަފާރްތަތުކގެްްްުހްނނަްްްުގުޅންްްްް-24ްްްްެއސްްްްއޭްްްައއި

 ް.ްްެއަވނެީއވެްްުކެރވަިފއިްަބާޔންްްަގއ39.5ްްިްާއއި 39.4ްޯނޓްްްްަޤާވއިދުްްުއޫސުލަތާކއިްުމާޢަމާލްތަތުކގެްްުކެރވަިފއިވާްްަފާރްތަތާކެއކުް
ް

 

އއިިްް ގގްްްްްްްްމަމަ ލލިިންން ރޯރޯ ޓްޓް ންން ޓޓީީްްްްްްކކޮޮ   ޕާޕާ

ްްެބހަިފއަިވނ33.73ްްްީ%ްްާބކީ.ްްަޖމްިއާޔަތެކވެްްްުކްނުފނަިތާކއިްްހްިއާސވާްްްަސުރާކރުްްްހްިއާސަވނ15.47ްްްީ%.ްްހްިއާސެއވެްްްަސުރާކުރގެްްްދެިވހިްްައކީ %50.80   ހްިއާސއިންްްްުޖްމލަްްްޭބްނުކގެް

ްްް.ހްިއާސާދުރްނަނެށވެްްާއްއމުް

39.1 

ް  

އއްްްް ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ްްމުމު އއިިވާވާ ފަފަ ގާގާ ްްހހިިންން ދުދު މެމެ ްްދެދެ ކާކާ ތަތަ ތްތް ރާރާ ފަފަ ްްއއިިސްސް ވާވާ ބަބަ އއިިްްތތިިއްއް ގަގަ ޓްޓް ންން މަމަ ޖްޖް ނޭނޭ ްްމެމެ ގެގެ ކުކު ންން ްްބޭބޭ 39.2 

ްްއިްސެވރްިނގެްްތްިއެބވިްޒްިނާމަގއިްުކުރުމގެްްޮކްނޮޓޯރލްްްައދިްޭރުވާމއިް،ހްިނުގާމއިްަމަސްއަކތްްްްޭބްނުކގެްްްަމތިންްްެއްއޮގުތގެްްއާް(ްާހަމުކުރންްްްަފާރްތަތއްްްުހްނނަްްުގުޅންް) 24 ައއި.ޭއ.ެއސްް

ްްތްިއަބވާްްްެމޭންޖަމްންޓަގއި"ްްަވނީްްޮއފިަސރްްެއްގެޒެކޓިވްްްްުއޓީްޗީފްްޕިއިްޑެްެމޭނޖްިންގްޑެިރްކާޓރާްްް،ޮއފަިސރްްެއްގެޒެކޓިވްްްްޗީފްްްްަޑއިެރްކަޓުރްނ،ްްޯބޑްްްްެއޮގުތންް.ްްާހަމޮކްށަފއާިވެނެއވެްްްަމުއޫލާމތުް

 ް.ހިަމާނަފެއވެްްްޮގުތަގއިްަތުކގެް"ްއިްސްަފާރތްް
ް

 

ގގްެެް ކުކު ންން އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ ޓްޓް ންން މަމަ ޖްޖް ނޭނޭ ވވްާާްްްްްމެމެ ބަބަ ށށްްްްްްްްތތިިއްއް ކަކަ ތަތަ ތްތް ރާރާ ފަފަ ނންުުްްްްްއއިިސްސް ވުވު ޖޫޖޫރރްަަްްްްްދެދެ ްްއުއު 39.3 

 

2020 2021 
  

ްުކުރްުމްއަދުތެގްއާިނަޔްތަތއްް 9,369 7,256

 ްޕޮރވިެޑްންޓްަފްންޑްޮކްންޓރިބުިއަޝންް 259 110

7,366 9,628 
 

 

ް

 

ގގްެެް ކުކު ންން އއިިްްްްްްބޭބޭ ގަގަ ޓްޓް ންން މަމަ ޖްޖް ނޭނޭ ވވްާާްްްްްމެމެ ބަބަ އއިިްްްްްްތތިިއްއް ކާކާ ތަތަ ތްތް ރާރާ ފަފަ ދދްުުްްްްްއއިިސްސް މެމެ އއިިވވްާާްްްްްދެދެ ފަފަ ގާގާ އއްްްްްްްްހހިިންން ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ްްމުމު 39.4 

ްްެދެމދުް ޭބްނާކއިްްާއއާިލާއއިްްެއަފާރްތަތުކގެްްްއުިތުރންްްްއިްސަފާރްތަތުކގެްްްތްިއަބވާްްްެމޭންޖަމްންޓަގއިޭބްނުކެގްްްްުމާޢަމާލްތަތްއަތއްްްްެއްއަބްސުވްނަތާކއިްްެތެރއިންްްްުއޫސުލގެްްްާއްނމުްްްވިަޔާފރީގެް

ްްެއއްްްްުކަގއިުނުކާތތަްްްުހރިހާްްްުމހިްނމުްްް،ހެިމނޭްްްެސކުިއރިޓީްްޭރާޓއިްްޮކިމަޝންް/އިްނަޓެރްސޓްްްް،ަމްއަޗށްްްްގެްުއޫސުލަތކުްްްެއއްްްްވިަޔާފރީގެްްްުމާޢަމާލަތަކކީްްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްްްތިރަީގއި.ްްހިނަގެއވެް

 .ުމާއަމާލްތަތެކވެްްައާޅކިޭޔނެްްުމްއަޒުފްނާނއިްްެއެހނިެހންްް،ާހަލްތަތުކަގއިްައާޅކޭިޔނެްްޫނނީްްް،ޭބުފުޅްނާނއިްުހްނނަްްަހަމެއްއަގއި
  

2020 2021 
 

އއްްްް   ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 ޯލާނއިްެއްޑާވްންސަތއްް 19,832 51,092
  ްް

އއްްްް   އއިިބބިިލލިިޓޓީީތަތަ   ލަލަ

 ނުބާރްަދްއަކްންެނގިްަފއިސާްޑިޮޕސާިޓއިްއަް 17,817 30,746
  ްް

ދދްަަް   އއިިްްހޭހޭ ނނީީއާއާ ދަދަ މްމް   އާއާ

 އިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބްާއްމަދނީް 4,769 4,499

 ަރދުްޚަްއިްނަޓެރްސްޮގުތަގއިްހިނގިް 636 695
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ހހިިްް ރރްުުްްްްްދދިިވެވެ ކާކާ ރުރު ދދިިްްްްްްސަސަ ރރްާާްްްްްއައަ ކާކާ ރުރު ރރިިްްްްްްސަސަ ހުހު ންން ޅުޅު އއިިްްްްްްގުގު ނާނާ ތަތަ ންން އއިިްްްްްްތަތަ ކާކާ ންން ދދްުުްްްްްބެބެ މެމެ އއިިވވްާާްްްްްދެދެ ވވިިފަފަ ރެރެ އއްްްްްްްްކުކު ތަތަ ތްތް ލާލާ މަމަ ޢާޢާ ްމުމު 39.5 

ްްަބާޔްނޮކްށަފއިވާްްްތިރަީގއިް.ްްުކެރެވެއވެްްްުމާއަމާލްތަތއްްްްެއްއަބްސުވްނަތާކއިްްްވަިޔާފރީގެްްްެމދުްްްަތްނަތާނއިްްުގުޅްނުހރިްްްަސުރާކރާްްްަސުރާކާރއިްްްދެިވހިްްްޭބްނާކއިްްެތޭރަގއިްްްުއޫސުލގެްްްާއްނމުްްްވިަޔާފރީގެް

ްްަފާރްތަތާކއިްްްެއެހނިެހންްްްހިެމނޭްްްވިަޔާފރަީގއިްްޭބްނުކގެްްް، ހިެމނޭްްްެސކުިއރިޓީްްޭރާޓއިްްޮކިމަޝންް/އިްނަޓެރްސޓްް، ަމްއަޗށްްްްުއޫސުލަތެކްއގެްްްެއއްްްްެތޭރަގއިްްުއޫސުލގެްްްވިަޔާފރީގެްްްުމާޢަމާލަތަކކީ

 .ުމާޢަމާލްތަތެކވެްްެއްއަފދަް
    

އއްްްް 2021 2020 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ   އެއެ

 )ުޖްމަލް(ްެއްޑާވްންސަތއްްޯލާނއިް  1,751,651   1,368,181 
 ްޕޮރވަިޜންް  ޯލާނއިްލެިބްނުހރިްަފއިާސައްށްެހދި (75,984)  (92,590) 

 ޯލާނއިްެއްޑާވްންސެގްާސުފްުޖްމލަް  1,675,667   1,275,591 
 އްިނެވްސްޓަމްންޓަތއްްުކެރުވުން ެގްޮގުތަގއިްައދިްްޓެރަޝރީްޮބްންޑްަސުރާކުރެގްްޓެރަޝރީްބިލްް  6,874,765   6,002,745 

 އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއް ޯކަޕޭރްޓްޮބްންޑެގްޮގުތަގއިްުކެރުވނުް  99,594   125,965 
 ަފއިސާް ޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއިްުހރިް  2,971,388   3,086,212 

 10,490,513   11,621,414  
 

އއިިބބިިލލިިޓޓީީްް     އއްްްްތތްަަްލަލަ

ްޑިޮޕސާިޓއިްައނުބާރްަދްއަކްންެނގިްަފއިސާް  3,089,319  2,675,752       
އއްްްް ސސީީތަތަ ންން ޖެޖެ ޓޓިިންން ންން ްްކކޮޮ ކާކާ ތަތަ ޓްޓް ންން މަމަ މމިިޓްޓް   ކކޮޮ

ްެއަފަދްެއެހނިެހްންަވސަީލްތަތއްް ެގެރްނޓާީއއި،ްެލަޓރްޮއްފްްކެރޑާިޓއި  282,015  516,193       
ދދްަަް އއިިްްހޭހޭ ނނީީއާއާ ދަދަ މްމް   އާއާ

 ާއްމަދނީްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބް  498,671  412,351

 ަރދުްޚަްއިްނަޓެރްސްޓް  4,325  1,276
  ާއްމަދނީް ފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްލުިބނުް  28,459  30,291

 
ް

 

ްް  
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ލލްުުް މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ނންްްްްްްްރަރަ ޓުޓު އްއް ހެހެ ލެލެ ްބެބެ 41 
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 ް:ަމްޤަސަދކީްޭބްނުކގެްްެބެލެހްއުޓުމަގއިްަރުއުސްލާމލުްްެއޮގުތންް.ްެއަކށެިއޅަިފެއވެް

 

ްްޭބްނުކގެްްްެއްއޮގަތށްްްްަޤާވއިުދަތާކއިްްަކނަޑައުޅްއާވަފއިވާްްްެބެލެހްއުޓަމށްްްްަރުއުސްލާމލުްްްޮއޯތރިޓީގެްްްަމނަިޓރީްްޯމްލޑްިވސްްްްަފާރްތަކަމްށވާްްްެރގުިއޭލްޓުކަރްއވާްްްސާިނައތްްްްޭބްނކިންް •

 ް.ހިްނުގންްްްަކްނަތއްްްެތޭރަގއި

ްްހިނގަްްްވިަޔާފރަިއކީްްޭބްނުކގެްްްޮގެތްއަގއިްްުކަރނިވިްްަފއިދާްްްަފާރްތަތަކށްްްްެއެހންްްްުގުޅްނުހރިްްވަިޔާފރާިއއިްްޭބްނުކގެްްްައދިްްެދވޭްްްަފއިާދެއއްްްްެއަކށެީގްނވާްްްްނަނށްްހްިއާސާދރުް •

 . ެދެމެހްއުޓންްްޮގުތަގއިްވިަޔާފރެިއްއގެްްލިބެިގްނވާްްާޤބުިލަކންްްވަިޔާފރެިއްއގެްްހިނާގުހރި

 ް.ެބެލެހްއުޓެމވެްްަހުރަދާނޮކށްްްބްިނގާްްަރުއުސްލާމުލގެްްޭބުންނވާްްެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއިްަތަރްއޤޮީކށްްްވަިޔާފރިްޭބްނުކގެް •

 

ްްާޤޫނުނންްްްޮގުތަގއިްްމްިނަވުރގެްްްަމދުްްްެއްނމެްްްަރުއްސާމުލގެްްްެތޭރަގއިްްަކްނަތްއަތްއަތުކގެްްްާލޒިުމުކރާްްްްގޫރަޕަކށްްްްހިްނގާްްްޭބްނކްްްްުނަވތަްްްޭބްނަކަކށްްްްޮކްނމެްްޮއޯތރިޓީންްްްަމނަިޓރީްްޯމްލޑްިވސްް

ްްންިސަބތްްްްގެް"ްްެއެސޓްްްްެވއެިޓޑްްްްރިްސކްްް"ްްައާޅަބާލއިރުްްްިމްނަގނާޑއިްްްަރުއްސާމުލގެްްްުޖްމލަްްްާލޒިްމުކރާްްްާޤޫނުނންްްްެދެމެހްއުޓާމއިްްޮގެތްއަގއިްްާދއިީމްްުރފިޔާްްްމިލަިއނ150ްްްްްްާލޒިްމުކރާް

 ާލޒިްމްުކެރެއެވް.ްެދެމެހްއުޓންްްަމތަީގއިްެއއިްށުވރެްްުނަވތަްްއިްނަސްއަތއަިގއ12ްި"(ްޭރޝިއޯްްްޭބްސލްް)"

 

 :ެއއީ.ްައަކެށވެް"ްޓަިޔްރ"ްދެްްަމއަިގނޑުްްެބހެިގްނަވނީްްަރުއުސްލާމލުްްާލޒިްމުކރާްްާޤޫނުނންްްޭބްނކިންް

 ައދިް،ރިާޒރވްްްާއއިްާއްމަދނީްްެބެހްއޓަިފއިވާްްެއުޅަމްށަފހުްްަބއަިބަޔށްްްަފއިާދއިންްްޭބްނުކގެްްަރުއުސްލާމާލއިްްހްިއާސގެް:ްްަރުއްސާމލުްްްގ1ްްެްޓިަޔރ •

 ް.ަވސަީލްތަތެކވެްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްޯހދޭްްްޮގުތަގއިްްަދަރނީގެްްް،ުކޫފަހަމވާްްްަދަރަޖައށްްްްެދަވނަްްްްޕޮރވިަޜްނާއއިްްާއްނމުްްްާއްމަދނާީއއިްްައަހުރގެްްްހިްނަގުމްނދާް:ްްަރުއްސާމލުްްްގ2ްްްެްްޓިަޔްރ •
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ް، ރިްސްކަތާކއިްްްާމެކޓްްްްުއެފދޭްްްުގޅެިގންްްްެއެސޓާްްްައދިްްަފާރްތަތކާްްްެއެހނިެހންްްްޮގާތއިްްަދްއާކދޭްްްައަދދުްްްައްނާދސީްްެއަދަރނީގެްްް،ާބަވާތއިްްަދަރނީގެްްްަވަޒްނުކަރނީްްެއެސްޓަތއްްްްެވއެިޓޑްްްްރިްސކްް

ްްަރުއުސްލާމަލށްްްްެއުކަލަވއާިލަފއިވާްްްއިންްްްެރގުިއޭލަޝންްްްުޕުރެޑްނޝަިއލްްްެްގްްްއޭް.ެއމްް.ެއމްްްްަބަލއެިގންްްްުބަރަދަނށްްްްރްިސުކގެްްްރާިއަޔްތޮކްށެގންްްްެގެރްނޓަީއްށެވސްްްްަރުހުނަތާކއިްްުކޫފަހަމވާްްްައދި

ްްާހަލތްްްަތާފތުްްްެގްއުލްނަތުކގެްްްލެިބްނުހރިްްްުގްނުގުޅުނަނަމެވސްްްްުއޫސުލަތެކއްްްްމަިފދަްްްުހަށެހުޅުމަގއެިވސްްްްާމްއާދަތއްްްްުނހިެމނޭްްްެބެލްންސޝްީޓަގއިް.ްްެއްއޮގަތެށވެްްްަޤާވއިދާްްްިމްނަވުރގެްްްުފދޭް

 .ެގެނވަިފއާިވެނެއވެްްަބަދުލަތއްްްަބެއއްްްޮގުތންްްައްނަގއިދިުނުމގެް

 

.ްްުޚާލާސާއއިްަރުއުސްލާމާލއިްުގުޅްނުހރިްޭރޝޯިއަތެކވެްްްހިެމނަިފއާިވޮގުތގެްްްަރުއުސްލާމލުްްްަގއ2020ްްިްްޑެިސްމަބްރ31ްްްްައދ2021ްްްިްްޑިެސްމަބްރ31ްްްްނިމެިގްނދިޔަްްްމަިވނީްްްތިރަީގއި

 .ައަމުލޮކްށަފއެިވެއވެްްޭބްނުކންްްެއްއޮގަތށްްްިމްނަގނުޑަތާކއިްަރުއުސްލާމުލގެްްާލޒިްމޮކްށަފއިވާްްޮގުތންްްާގޫނނީްެދައަހުރެވސްްްާފއުިތވީ

ް

މމްްްް 2021 2020 މމްްްް..ްްއެއެ އއިިްްްްްްގގްެެް..ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ ނނޑާޑާ ގަގަ ގގްެެްްްްްމމިިންން ތުތު ގގޮޮ ވާވާ ތްތް ގގޮޮ އްއް ތތިިނންްްްްްްްއެއެ ލލްުުްްްްްމަމަ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ރރިިްްްްްްރަރަ ރރްުުްްްްްހުހު ވަވަ މމިިންން  
  

ރރްްްް ލލްުުް  ގގ1ްްްްްެެްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު   ރަރަ
 ަރުއްސާމލުް ހްިއާސގެް  269,096           269,096 

 ަރުއްސާމުލްރިާޒރވްް  ނަޑެއޅަިފއިވާްކަް  6,000               6,000 

 ޫމުނަމތީްައަގްށުވެރްއުިތުރވިް ހްިއާސގެް  93,000             93,000 
 ރިަޒރވްް ާއްނމުް  6,122,904         5,875,046 

 ރިަޒރްވަތއްް  ާޤޫނނީ  150,000           150,000
ްުކރަިއްއްޮއްތްުމްއަދުތަގއިްެޓްކްސްއިްންލޭިބްާފއިާދް)ުއނުިކެރވިފއިް( (149,718)         (192,259)

 6,200,883         6,491,282  :: ލަލަ މްމް ރރްްްް  ޖުޖު ލލ1ްްްްްުުްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ ވާވާ މަމަ ްްހަހަ ތުތު ރުރު ްްޝަޝަ ށްށް   އައަ

  ްް
     

ރރްްްް ލލްުުް  ގގ2ްްްްްެެްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު   ރަރަ
 ާއްމަދނީް ިމާހުރގެް  1,862,019   325,067 

 ޑްިސަކުއްންޓްުކެރވަިފއިް( 55%)ްައުގުކރިްރިާޒރވްް ައަލށްް  50,179   51,367 
  ައްށްލިމިޓއުކެރވަިފް( 1.25%)ރްިސްކްެވއެިޓްޑްެއެސްޓެގްްްްޕޮރވަިޜންް ާއްނމުް  182,447   214,644 

 591,079   2,094,645  :: ލަލަ މްމް ރރްްްް  ޖުޖު ލލ2ްްްްްުުްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ ވާވާ މަމަ ްްހަހަ ތުތު ރުރު ްްޝަޝަ ށްށް      އައަ
   

ރރްާާް  8,585,927         6,791,962       ކުކު ޒޒިިމްމް ލލްަަް  ލާލާ މްމް ްްޖުޖު ލުލު މާމާ ސްސް އުއު      ރަރަ
   
ކކްްްް   ޓޓްްްް  ރރިިސްސް ސެސެ ްްއެއެ ޑްޑް އއިިޓެޓެ އއްްްްވެވެ ތަތަ  

 ޝްީޓަގއިްހިެމނޭް ެބެލްނސްް  18,339,586       15,621,571 
 ުނހިެމނޭްޝްީޓަގއްިް ެބެލްނސްް  1,249,010         1,549,978 

ކކްްްް  19,588,596       17,171,549  ލލްަަް  ރރިިސްސް މްމް ްްޖުޖު ގެގެ ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސްސް ސެސެ ްްއެއެ ޑްޑް އއިިޓެޓެ      ވެވެ
 

36.11% 
 

33.14% 
  

ރރްްްް ޝޝިިއއްޯޯް  ގގ1ްްްްްެެްޓޓިިޔަޔަ ްްރޭރޭ ލްލް ޕޕިިޓަޓަ ްްކެކެ ޑްޑް ސްސް ްްބޭބޭ ކްކް      ރރިިސްސް
   

ލލްަަް 43.83% 39.55% މްމް ޝޝިިއއްޯޯް  ޖުޖު ްްރޭރޭ ލްލް ޕޕިިޓަޓަ ްްކެކެ ޑްޑް ސްސް ްްބޭބޭ ކްކް   ރރިިސްސް

 

ް

41.1 

ލލްްްް ސެސެ ލލ3ްްްްްުުްްްްްބާބާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ބބްުުްްްްްރަރަ   ހހިިސާސާ

ްްނިުމނުް.ްްަބަހްއަޓްނެޖެހެއވެްްްަމތަީގއިްްެއައްށުވރެްްްުނަވތަްްްަގއިްް%8ްްަރުއުސްލާމލުްްްގ2ްްްެްްޓަިއރްްައދ1ްްްިްްޓަިއްރްް،ޭރޝިއޯްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްުޖްމލަްްްަދުށންްްްަގއިްޑަލއްިނގެްްްގ3ްްްެްްާބެސލްް

 (%40.94  - 2ޓަިއރްްް،%37.49  - 1ޓަިއރްް  :2020).ްްެއވެްްް%44ްްޭރޝިއޯްްްެކޕަިޓލ2ްްްްޓަިއރްްްްައދިްްް%33.4ްްައށްްްްޭރޝިއޯްްްެކޕަިޓލ1ްްްްްްޓަިއރްްރޯިޕުޓުކަރނީްްްޭބްނުކންްްްައށ2021ްްްް
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ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ ގގްެެްްްްްބަބަ ކުކު އއިިތަތަ ސސްާާްްްްްބަބަ ްްދދިިރާރާ 42 

ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ އއްްްްްްްްބަބަ އއިިތަތަ   ބަބަ

  

ްްަމއަިގނޑުްްްޭބްނުކގެްްް،މޮިގުތންް.ްްެއުކެލވެިގްނެވެއވެްްްަނާފަތއްްްްައދިްްްރިްސުކަތާކއިްްަތާފތުްްްަބެއްއަގއިްްޮކްނމެްްްެއޮގުތންް.ްްެބހެިގެނވެްްްަބއަިތަކަކށްްްްަތާފތުްްްައްނަނނީްްހިނަގުމންްްްވަިޔާފރިްްްޭބްނުކގެް

 ް.ަފަދއްިނެނވެްްމިވާްްތިރަީގއިްްަބާހެލވަިފއަިވނީްަބއަިތއްް

 

ްްޭބްނކްިނގްްރެީޓއިލްްްްައދިްްްބްިޒަނސްްްް،ޯކަޕޭރޓްް • ްްދުިނާމއިްްްަވސަީލްތަތއްްްްޯލނުްްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްަތްމސުީލުކަރނީްްަބއިްްގެްްްޭބްނކްިނގްްބްިޒަނސްްްްައދިްްޯކަޕޭރޓްް:

ްްަވކަިވކިްްްޮގފަިތުކންްްްެއކެިއކިްްޭބްނުކގެްްްހިެމެނނީްްަބއަިގއިްްްނގޭބްނކިްްްރެީޓއިލްް.ްްަމްއަޗެށވެްްްޚުިދަމުތގެްްްޑޮިޕސްިޓގެްްްެދވޭްްްުކްނުފނަިތަކށްްްްޮބެޑތިްްޫދުކުރާމއިްްަފއިސާްްްވިަޔާފރަިއށްް

 .ޫދުކުރެމވެްްަފއިސާްްވަިޔާފރަިއށްްްަވސަީލްތަތާކއިްޯލނުްް،ިޚުދަމާތއިްޑޮިޕސިޓްްްެދވޭްްަފުރުދްނަނށްް

ްްޭބްނކިްނގްްއެިލްކްޓޯރނިކްްްްާކާޑއި • ްްއިްނަޓރެނޓްްްް،ެއމްް.ޓީ.އޭްްް،ާގއިްމުކުރމާްްްޭސލްްްްޮއފްްްްޮޕއިްނޓްްްްޫދުކުރާމއިްްަގުތާމއިްްާކޑުްްްްކެރޑިޓްްްްައދިްްްެޑބިޓްްްްހިެމެނނީްްްމަިބއަިގއި:

 .ަމްއަޗެށވެްްދިުނުމގެްްްިޚުދަމްތަތއްްްޭބްނުކގެްްެމުދެވރޮިކށްް

ްްަވސަީލްތަތުކަގއިްްްާމލީްްްެތެރއިންްްްަހަރާކްތަތުކގެްްްެބުލުމގެްްްިމްނަވރުްްްުހރިެނތްްްްަފއިސާްްްައދިްްްަރުއްސާމލުްްްޭބްނުކގެްްްހިެމެނނީްްްެތޭރަގއިްްަމްޤަސުދގެްްްްޓެރަޝރީގެް:ްްްޓެރަޝރީ •

 ް.ަކްނަތްއަތެކވެްްަފދަްްެބެލެހްއުޓންްްުމާޢަމާލްތަތއްްްުރގެްާބޒާްްަފއާިސގެްްައދިްެބެހްއުޓާމއި(ްުމާޢަމާލްތަތއްް)ްަފއިާސގެްްަދްއަކްނެޖހޭްްްައނުބރާްް،އިްނެވްސްޓުކުރާމއި

 ް.ޯފުރޮކްށދިުނެމވެްްހިުދަމތްްްްޭބްނކްިނގްެއްއޮގަތށްްްަޝރާީޔާއއިްއިްސާލީމްްހިެމެނނީްްެތޭރަގއިްަމުގަސުދގެްްޭބްނކްިނގްްއިްސާލމިކްް:ްއިްސާލމިކްްްެއލްް.ެއމްް.ބީ •

ްްަބާހެލވަިފއަިވނީްްްަލއިބިލިޓީސްްްްާއއިްްްެއެސްޓސްްްްަބއަިތުކގެްްްަބާހެލވަިފއިވާްްްވަިޔާފރިް.ްްަމްއަޗެށވެްްްަޤާވއިުދގެްްްުއޫސުލަތކާްްްާއްއމުްްްުކެރވަިފއަިވނީްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްަބއަިތުކގެްްްަބާހެލވަިފއިވާްްްވިަޔާފރިް

 .ަމްއަޗެށވެްްެއްޑާވްންސގެްްޯލާނއިް،ޑޮިޕސާިޓއިްަކްސަޓަމުރްނގެް
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ް، ރިްސްކަތާކއިްްްާމެކޓްްްްުއެފދޭްްްުގޅެިގންްްްެއެސޓާްްްައދިްްަފާރްތަތކާްްްެއެހނިެހންްްްޮގާތއިްްަދްއާކދޭްްްައަދދުްްްައްނާދސީްްެއަދަރނީގެްްް،ާބަވާތއިްްަދަރނީގެްްްަވަޒްނުކަރނީްްެއެސްޓަތއްްްްެވއެިޓޑްްްްރިްސކްް

ްްަރުއުސްލާމަލށްްްްެއުކަލަވއާިލަފއިވާްްްއިންްްްެރގުިއޭލަޝންްްްުޕުރެޑްނޝަިއލްްްެްގްްްއޭް.ެއމްް.ެއމްްްްަބަލއެިގންްްްުބަރަދަނށްްްްރްިސުކގެްްްރާިއަޔްތޮކްށެގންްްްެގެރްނޓަީއްށެވސްްްްަރުހުނަތާކއިްްުކޫފަހަމވާްްްައދި

ްްާހަލތްްްަތާފތުްްްެގްއުލްނަތުކގެްްްލެިބްނުހރިްްްުގްނުގުޅުނަނަމެވސްްްްުއޫސުލަތެކއްްްްމަިފދަްްްުހަށެހުޅުމަގއެިވސްްްްާމްއާދަތއްްްްުނހިެމނޭްްްެބެލްންސޝްީޓަގއިް.ްްެއްއޮގަތެށވެްްްަޤާވއިދާްްްިމްނަވުރގެްްްުފދޭް

 .ެގެނވަިފއާިވެނެއވެްްަބަދުލަތއްްްަބެއއްްްޮގުތންްްައްނަގއިދިުނުމގެް

 

.ްްުޚާލާސާއއިްަރުއުސްލާމާލއިްުގުޅްނުހރިްޭރޝޯިއަތެކވެްްްހިެމނަިފއާިވޮގުތގެްްްަރުއުސްލާމލުްްްަގއ2020ްްިްްޑެިސްމަބްރ31ްްްްައދ2021ްްްިްްޑިެސްމަބްރ31ްްްްނިމެިގްނދިޔަްްްމަިވނީްްްތިރަީގއި

 .ައަމުލޮކްށަފއެިވެއވެްްޭބްނުކންްްެއްއޮގަތށްްްިމްނަގނުޑަތާކއިްަރުއުސްލާމުލގެްްާލޒިްމޮކްށަފއިވާްްޮގުތންްްާގޫނނީްެދައަހުރެވސްްްާފއުިތވީ

ް

މމްްްް 2021 2020 މމްްްް..ްްއެއެ އއިިްްްްްްގގްެެް..ްްްްއއްޭޭް..ްްއެއެ ނނޑާޑާ ގަގަ ގގްެެްްްްްމމިިންން ތުތު ގގޮޮ ވާވާ ތްތް ގގޮޮ އްއް ތތިިނންްްްްްްްއެއެ ލލްުުްްްްްމަމަ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ރރިިްްްްްްރަރަ ރރްުުްްްްްހުހު ވަވަ މމިިންން  
  

ރރްްްް ލލްުުް  ގގ1ްްްްްެެްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު   ރަރަ
 ަރުއްސާމލުް ހްިއާސގެް  269,096           269,096 

 ަރުއްސާމުލްރިާޒރވްް  ނަޑެއޅަިފއިވާްކަް  6,000               6,000 

 ޫމުނަމތީްައަގްށުވެރްއުިތުރވިް ހްިއާސގެް  93,000             93,000 
 ރިަޒރވްް ާއްނމުް  6,122,904         5,875,046 

 ރިަޒރްވަތއްް  ާޤޫނނީ  150,000           150,000
ްުކރަިއްއްޮއްތްުމްއަދުތަގއިްެޓްކްސްއިްންލޭިބްާފއިާދް)ުއނުިކެރވިފއިް( (149,718)         (192,259)

 6,200,883         6,491,282  :: ލަލަ މްމް ރރްްްް  ޖުޖު ލލ1ްްްްްުުްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ ވާވާ މަމަ ްްހަހަ ތުތު ރުރު ްްޝަޝަ ށްށް   އައަ

  ްް
     

ރރްްްް ލލްުުް  ގގ2ްްްްްެެްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު   ރަރަ
 ާއްމަދނީް ިމާހުރގެް  1,862,019   325,067 

 ޑްިސަކުއްންޓްުކެރވަިފއިް( 55%)ްައުގުކރިްރިާޒރވްް ައަލށްް  50,179   51,367 
  ައްށްލިމިޓއުކެރވަިފް( 1.25%)ރްިސްކްެވއެިޓްޑްެއެސްޓެގްްްްޕޮރވަިޜންް ާއްނމުް  182,447   214,644 

 591,079   2,094,645  :: ލަލަ މްމް ރރްްްް  ޖުޖު ލލ2ްްްްްުުްޓޓިިޔަޔަ މާމާ ސްސް އުއު ްްރަރަ ވާވާ މަމަ ްްހަހަ ތުތު ރުރު ްްޝަޝަ ށްށް      އައަ
   

ރރްާާް  8,585,927         6,791,962       ކުކު ޒޒިިމްމް ލލްަަް  ލާލާ މްމް ްްޖުޖު ލުލު މާމާ ސްސް އުއު      ރަރަ
   
ކކްްްް   ޓޓްްްް  ރރިިސްސް ސެސެ ްްއެއެ ޑްޑް އއިިޓެޓެ އއްްްްވެވެ ތަތަ  

 ޝްީޓަގއިްހިެމނޭް ެބެލްނސްް  18,339,586       15,621,571 
 ުނހިެމނޭްޝްީޓަގއްިް ެބެލްނސްް  1,249,010         1,549,978 

ކކްްްް  19,588,596       17,171,549  ލލްަަް  ރރިިސްސް މްމް ްްޖުޖު ގެގެ ކުކު ތަތަ ޓްޓް ސްސް ސެސެ ްްއެއެ ޑްޑް އއިިޓެޓެ      ވެވެ
 

36.11% 
 

33.14% 
  

ރރްްްް ޝޝިިއއްޯޯް  ގގ1ްްްްްެެްޓޓިިޔަޔަ ްްރޭރޭ ލްލް ޕޕިިޓަޓަ ްްކެކެ ޑްޑް ސްސް ްްބޭބޭ ކްކް      ރރިިސްސް
   

ލލްަަް 43.83% 39.55% މްމް ޝޝިިއއްޯޯް  ޖުޖު ްްރޭރޭ ލްލް ޕޕިިޓަޓަ ްްކެކެ ޑްޑް ސްސް ްްބޭބޭ ކްކް   ރރިިސްސް

 

ް

41.1 

ލލްްްް ސެސެ ލލ3ްްްްްުުްްްްްބާބާ މާމާ ލްލް ސުސު އުއު ބބްުުްްްްްރަރަ   ހހިިސާސާ

ްްނިުމނުް.ްްަބަހްއަޓްނެޖެހެއވެްްްަމތަީގއިްްެއައްށުވރެްްްުނަވތަްްްަގއިްް%8ްްަރުއުސްލާމލުްްްގ2ްްްެްްޓަިއރްްައދ1ްްްިްްޓަިއްރްް،ޭރޝިއޯްްްަރުއުސްލާމުލގެްްްުޖްމލަްްްަދުށންްްްަގއިްޑަލއްިނގެްްްގ3ްްްެްްާބެސލްް

 (%40.94  - 2ޓަިއރްްް،%37.49  - 1ޓަިއރްް  :2020).ްްެއވެްްް%44ްްޭރޝިއޯްްްެކޕަިޓލ2ްްްްޓަިއރްްްްައދިްްް%33.4ްްައށްްްްޭރޝިއޯްްްެކޕަިޓލ1ްްްްްްޓަިއރްްރޯިޕުޓުކަރނީްްްޭބްނުކންްްްައށ2021ްްްް
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ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ ގގްެެްްްްްބަބަ ކުކު އއިިތަތަ ސސްާާްްްްްބަބަ ްްދދިިރާރާ 42 

ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ އއްްްްްްްްބަބަ އއިިތަތަ   ބަބަ

  

ްްަމއަިގނޑުްްްޭބްނުކގެްްް،މޮިގުތންް.ްްެއުކެލވެިގްނެވެއވެްްްަނާފަތއްްްްައދިްްްރިްސުކަތާކއިްްަތާފތުްްްަބެއްއަގއިްްޮކްނމެްްްެއޮގުތންް.ްްެބހެިގެނވެްްްަބއަިތަކަކށްްްްަތާފތުްްްައްނަނނީްްހިނަގުމންްްްވަިޔާފރިްްްޭބްނުކގެް

 ް.ަފަދއްިނެނވެްްމިވާްްތިރަީގއިްްަބާހެލވަިފއަިވނީްަބއަިތއްް

 

ްްޭބްނކްިނގްްރެީޓއިލްްްްައދިްްްބްިޒަނސްްްް،ޯކަޕޭރޓްް • ްްދުިނާމއިްްްަވސަީލްތަތއްްްްޯލނުްްްޮގެތްއަގއިްްަމއަިގނޑުްްްަތްމސުީލުކަރނީްްަބއިްްގެްްްޭބްނކްިނގްްބްިޒަނސްްްްައދިްްޯކަޕޭރޓްް:

ްްަވކަިވކިްްްޮގފަިތުކންްްްެއކެިއކިްްޭބްނުކގެްްްހިެމެނނީްްަބއަިގއިްްްނގޭބްނކިްްްރެީޓއިލްް.ްްަމްއަޗެށވެްްްޚުިދަމުތގެްްްޑޮިޕސްިޓގެްްްެދވޭްްްުކްނުފނަިތަކށްްްްޮބެޑތިްްޫދުކުރާމއިްްަފއިސާްްްވިަޔާފރަިއށްް

 .ޫދުކުރެމވެްްަފއިސާްްވަިޔާފރަިއށްްްަވސަީލްތަތާކއިްޯލނުްް،ިޚުދަމާތއިްޑޮިޕސިޓްްްެދވޭްްަފުރުދްނަނށްް

ްްޭބްނކިްނގްްއެިލްކްޓޯރނިކްްްްާކާޑއި • ްްއިްނަޓރެނޓްްްް،ެއމްް.ޓީ.އޭްްް،ާގއިްމުކުރމާްްްޭސލްްްްޮއފްްްްޮޕއިްނޓްްްްޫދުކުރާމއިްްަގުތާމއިްްާކޑުްްްްކެރޑިޓްްްްައދިްްްެޑބިޓްްްްހިެމެނނީްްްމަިބއަިގއި:

 .ަމްއަޗެށވެްްދިުނުމގެްްްިޚުދަމްތަތއްްްޭބްނުކގެްްެމުދެވރޮިކށްް

ްްަވސަީލްތަތުކަގއިްްްާމލީްްްެތެރއިންްްްަހަރާކްތަތުކގެްްްެބުލުމގެްްްިމްނަވރުްްްުހރިެނތްްްްަފއިސާްްްައދިްްްަރުއްސާމލުްްްޭބްނުކގެްްްހިެމެނނީްްްެތޭރަގއިްްަމްޤަސުދގެްްްްޓެރަޝރީގެް:ްްްޓެރަޝރީ •

 ް.ަކްނަތްއަތެކވެްްަފދަްްެބެލެހްއުޓންްްުމާޢަމާލްތަތއްްްުރގެްާބޒާްްަފއާިސގެްްައދިްެބެހްއުޓާމއި(ްުމާޢަމާލްތަތއްް)ްަފއިާސގެްްަދްއަކްނެޖހޭްްްައނުބރާްް،އިްނެވްސްޓުކުރާމއި

 ް.ޯފުރޮކްށދިުނެމވެްްހިުދަމތްްްްޭބްނކްިނގްެއްއޮގަތށްްްަޝރާީޔާއއިްއިްސާލީމްްހިެމެނނީްްެތޭރަގއިްަމުގަސުދގެްްޭބްނކްިނގްްއިްސާލމިކްް:ްއިްސާލމިކްްްެއލްް.ެއމްް.ބީ •

ްްަބާހެލވަިފއަިވނީްްްަލއިބިލިޓީސްްްްާއއިްްްެއެސްޓސްްްްަބއަިތުކގެްްްަބާހެލވަިފއިވާްްްވަިޔާފރިް.ްްަމްއަޗެށވެްްްަޤާވއިުދގެްްްުއޫސުލަތކާްްްާއްއމުްްްުކެރވަިފއަިވނީްްްުމާޢަމާލްތަތއްްްްަބއަިތުކގެްްްަބާހެލވަިފއިވާްްްވިަޔާފރިް

 .ަމްއަޗެށވެްްެއްޑާވްންސގެްްޯލާނއިް،ޑޮިޕސާިޓއިްަކްސަޓަމުރްނގެް
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ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ ގގްެެްްްްްބަބަ ކުކު އއިިތަތަ ްްްްްްްްބަބަ ޓުޓު ނންްްްްްްް--ްްރރިިޕޯޕޯ ޔާޔާ ްްބަބަ ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ މަމަ ރރިިހަހަ  42.1  ފުފު

2021 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

  

ލލްަަް  2,306,554      1,030,127      415,410       178,541       3,930,630    މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން

ސސްާާް      ލާލާ ްްޚުޚު ގެގެ ކުކު ތަތަ ތތީީޖާޖާ  ނަނަ
/ްުމްއަދުތްްްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބްާއްމަދނީ  1,475,599    123,731        408,512      144,047   2,151,889 

 ަހަމަވްނެދްންެބެހްއޓިްއިްނެވްސްޓަތުކްންލޭިބްާއްމަދނީ
 /ްެދްއކިްަފއިދާްްަރދުްޚަްޮގުތަގއިްހިނގިްްޓްްއިްނަޓެރސްް (140,584)     -   (49,444)   (5,944)  (195,972) 

 1,955,917   138,103    359,068   123,731    1,335,015  ްްްް ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްްއއިިންން ދަދަ މްމް        އާއާ
 

 ފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްލުިބުންާއްމަދނީް  274,245   865,146     -   17,281   1,156,672 
 ަޚަރދުްފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްހިނގިް (17,305)  (474,404)     -     -  (491,709) 

އއްްްިިް  256,940   390,742     -   17,281   664,963  ((ްްފފީީްްއާއާ ދުދު ރަރަ ނންީީް))ޚަޚަ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ނުނު މމިިޝަޝަ        ކކޮޮ
  

 ވިަޔާފރިްންލުިބުންަފއިާދ/)ެގްއުލްން(    -   36,497   3,192   15,747   55,436 
 ހިްނުގުމްންލުިބުންެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ާސުފ(  556,711   4,752   3,705   1,465   566,633 
އިްއިްމެޕަޔރެމްންޓެގްޮގުތަގއިްލުިބުންެގްއުލްންްޏާްަދަރންް (37,310)  (12,844)  (1,060)  (40,444)  (91,658) 

 )ރާިވރަސްލް(/

ނނީީްްހހިިްް  2,111,356   542,878   364,905   132,152   3,151,291  ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު  ންން

 ައަދދުްްއުިކއިްޕަމްންޓެގްަބަލްށެކނޑޭްްޕޮރަޕރޓީްްޕާލްންޓްައދިް (42,797)       (8,629)     -  (254)  (51,680) 
 ައަދދުް އިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްސަތުކެގްޭބުންނޮކްށުހްސވާް (10,642)       (2,595)     -     -  (13,237) 

ތތީީޖޖްާާް   2,057,917    531,654 364,905 131,898 3,086,374 ްްނަނަ ގެގެ ކުކު އއިިތަތަ   ބަބަ

 ބެީއްމެއްލްއިްސާލމްިކެގްަޚަރުދަތއްް    -  -    -  (254)         (254) 
 (549,428) 

    
 ުނަބަހއިްުހރިްަޚަރުދަތއްް

 2,536,692  
    

އއިިދދްާާް ްްފަފަ ރރީީގެގެ ްްކުކު ގެގެ މުމު ގުގު ްްނެނެ ސްސް ކްކް  ޓެޓެ
 (674,673) 

    
 ަޚަރދުްްެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ

 1,862,019  
    

އއިިދދްާާް ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ
 (1,161) 

    
 ާއްމަދނެީގްެޓްކްސްައްށަފހުް ،ާއްމަދނީައަހުރެގްެއެހނިެހްން

 1,860,858  
    

ްްްް ގެގެ ރުރު ހަހަ ްްްްއައަ މަމަ ރރިިހަހަ ނނީީގގްެެްފުފު ދަދަ މްމް ލލްަަްޖޖްުުްްްްްއާއާ   މްމް

     ްް

ްް

ް

ް

ް

ް

ް

ް
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2020 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

  

ލލްަަް 1,507,032 705,835 349,807 121,596 2,684,270 މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން

ސސްާާް      ލާލާ ްްޚުޚު ގެގެ ކުކު ތަތަ ތތީީޖާޖާ  ނަނަ

1,884,585 120,232 336,782 116,440 1,311,131 
/ްުމްއަދުތްްްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބްާއްމަދނީ

 ަހަމަވްނެދްންެބެހްއޓިްއިްނެވްސްޓެމްންޓއިްންލޭިބްާއްމަދނީް

 /ްެދްއކިްަފއިދާްްަރދުްޚަްޮގުތަގއިްހިނގިްްޓްްއިްނަޓެރސްް (125,908) - (48,346) (4,801) (179,055)

1,705,530 115,431 288,436 116,440 1,185,223  
ނނީީްް      ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ   އއިިންން

719,363 8,825 - 536,342 174,196 
 

 ފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްލުިބުންާއްމަދނީް (10,445) (254,113) - - (264,558)

 ަޚަރދުްފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްހިނގިް 163,751 282,229 - 8,825 454,805
     ްް)) ދުދު ރަރަ ނންީީް))ޚަޚަ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ނުނު މމިިޝަޝަ އއިިްްކކޮޮ   ފފީީްްއާއާ

 ވިަޔާފރިްންލުިބުންަފއިާދ/)ެގްއުލްން( - 48,667 13,025 (8,415) 53,277

 ހިްނުގުމްންލުިބުންެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ާސުފ( 21,705 4,386 - 954 27,045

 އިްއިްމެޕަޔރެމްންޓެގްޮގުތަގއިްލުިބުންެގްއުލންްޏާްަދަރންް (1,157,789) (38,534) 5,335 (36,573) (1,227,561)

ނނީީްްހހިިްް 212,890 413,188 306,796 80,222 1,013,096 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު  ންން

 ައަދދުްްްޕޮރަޕރޓީްްޕާލްންޓްައދިްއުިކއިްޕަމްންޓެގްަބަލްށެކނޑޭް (40,244) (11,169) - (363) (51,776)

 ައަދދުް އިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްސަތުކެގްޭބުންނޮކްށުހްސވާް (10,753) (1,923) - - (12,676)

ތތީީޖޖްާާް 161,893 400,096 306,796 79,859 948,644 ްްނަނަ ގެގެ ކުކު އއިިތަތަ   ބަބަ

 ބެީއްމެއްލްއިްސާލމްިކެގްަޚަރުދަތއްް -  - (15,775) (15,775)

 ުނަބަހއިްުހރިްަޚަރުދަތއްް     (482,498)

އއިިދދްާާް     450,371 ްްފަފަ ރރީީގެގެ ްްކުކު ގެގެ މުމު ގުގު ްްނެނެ ސްސް ކްކް  ޓެޓެ

 ަޚަރދުް ެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ     (125,304)

އއިިދދްާާް     325,067 ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ

 ާއްމަދނެީގްެޓްކްސްައްށަފހުް ،ައަހުރެގްެއެހނިެހްންާއްމަދނީ     26,805

351,872     ްްްް ގެގެ ރުރު ހަހަ ްްްްއައަ މަމަ ރރިިހަހަ ނނީީގގްެެްފުފު ދަދަ މްމް ލލްަަްްްްްއާއާ މްމް   ޖުޖު
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ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ ގގްެެްްްްްބަބަ ކުކު އއިިތަތަ ްްްްްްްްބަބަ ޓުޓު ނންްްްްްްް--ްްރރިިޕޯޕޯ ޔާޔާ ްްބަބަ ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ މަމަ ރރިިހަހަ  42.1  ފުފު

2021 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

  

ލލްަަް  2,306,554      1,030,127      415,410       178,541       3,930,630    މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން

ސސްާާް      ލާލާ ްްޚުޚު ގެގެ ކުކު ތަތަ ތތީީޖާޖާ  ނަނަ
/ްުމްއަދުތްްްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބްާއްމަދނީ  1,475,599    123,731        408,512      144,047   2,151,889 

 ަހަމަވްނެދްންެބެހްއޓިްއިްނެވްސްޓަތުކްންލޭިބްާއްމަދނީ
 /ްެދްއކިްަފއިދާްްަރދުްޚަްޮގުތަގއިްހިނގިްްޓްްއިްނަޓެރސްް (140,584)     -   (49,444)   (5,944)  (195,972) 

 1,955,917   138,103    359,068   123,731    1,335,015  ްްްް ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ ނނީީްްއއިިންން ދަދަ މްމް        އާއާ
 

 ފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްލުިބުންާއްމަދނީް  274,245   865,146     -   17,281   1,156,672 
 ަޚަރދުްފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްހިނގިް (17,305)  (474,404)     -     -  (491,709) 

އއްްްިިް  256,940   390,742     -   17,281   664,963  ((ްްފފީީްްއާއާ ދުދު ރަރަ ނންީީް))ޚަޚަ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ނުނު މމިިޝަޝަ        ކކޮޮ
  

 ވިަޔާފރިްންލުިބުންަފއިާދ/)ެގްއުލްން(    -   36,497   3,192   15,747   55,436 
 ހިްނުގުމްންލުިބުންެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ާސުފ(  556,711   4,752   3,705   1,465   566,633 
އިްއިްމެޕަޔރެމްންޓެގްޮގުތަގއިްލުިބުންެގްއުލްންްޏާްަދަރންް (37,310)  (12,844)  (1,060)  (40,444)  (91,658) 

 )ރާިވރަސްލް(/

ނނީީްްހހިިްް  2,111,356   542,878   364,905   132,152   3,151,291  ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު  ންން

 ައަދދުްްއުިކއިްޕަމްންޓެގްަބަލްށެކނޑޭްްޕޮރަޕރޓީްްޕާލްންޓްައދިް (42,797)       (8,629)     -  (254)  (51,680) 
 ައަދދުް އިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްސަތުކެގްޭބުންނޮކްށުހްސވާް (10,642)       (2,595)     -     -  (13,237) 

ތތީީޖޖްާާް   2,057,917    531,654 364,905 131,898 3,086,374 ްްނަނަ ގެގެ ކުކު އއިިތަތަ   ބަބަ

 ބެީއްމެއްލްއިްސާލމްިކެގްަޚަރުދަތއްް    -  -    -  (254)         (254) 
 (549,428) 

    
 ުނަބަހއިްުހރިްަޚަރުދަތއްް

 2,536,692  
    

އއިިދދްާާް ްްފަފަ ރރީީގެގެ ްްކުކު ގެގެ މުމު ގުގު ްްނެނެ ސްސް ކްކް  ޓެޓެ
 (674,673) 

    
 ަޚަރދުްްެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ

 1,862,019  
    

އއިިދދްާާް ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ
 (1,161) 

    
 ާއްމަދނެީގްެޓްކްސްައްށަފހުް ،ާއްމަދނީައަހުރެގްެއެހނިެހްން

 1,860,858  
    

ްްްް ގެގެ ރުރު ހަހަ ްްްްއައަ މަމަ ރރިިހަހަ ނނީީގގްެެްފުފު ދަދަ މްމް ލލްަަްޖޖްުުްްްްްއާއާ   މްމް

     ްް

ްް
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2020 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

  

ލލްަަް 1,507,032 705,835 349,807 121,596 2,684,270 މްމް ްްޖުޖު ނނީީގެގެ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު   ހހިިންން

ސސްާާް      ލާލާ ްްޚުޚު ގެގެ ކުކު ތަތަ ތތީީޖާޖާ  ނަނަ

1,884,585 120,232 336,782 116,440 1,311,131 
/ްުމްއަދުތްްްއިްނަޓެރްސްޓެގްޮގުތަގއިްލޭިބްާއްމަދނީ

 ަހަމަވްނެދްންެބެހްއޓިްއިްނެވްސްޓެމްންޓއިްންލޭިބްާއްމަދނީް

 /ްެދްއކިްަފއިދާްްަރދުްޚަްޮގުތަގއިްހިނގިްްޓްްއިްނަޓެރސްް (125,908) - (48,346) (4,801) (179,055)

1,705,530 115,431 288,436 116,440 1,185,223  
ނނީީްް      ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ޓްޓް ސްސް ރެރެ ޓަޓަ   އއިިންން

719,363 8,825 - 536,342 174,196 
 

 ފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްލުިބުންާއްމަދނީް (10,445) (254,113) - - (264,558)

 ަޚަރދުްފީްާއއިްޮކިމަޝުނެގްޮގުތަގއިްހިނގިް 163,751 282,229 - 8,825 454,805
     ްް)) ދުދު ރަރަ ނންީީް))ޚަޚަ ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ނުނު މމިިޝަޝަ އއިިްްކކޮޮ   ފފީީްްއާއާ

 ވިަޔާފރިްންލުިބުންަފއިާދ/)ެގްއުލްން( - 48,667 13,025 (8,415) 53,277

 ހިްނުގުމްންލުިބުންެއެހނިެހްންާއްމަދނީް)ާސުފ( 21,705 4,386 - 954 27,045

 އިްއިްމެޕަޔރެމްންޓެގްޮގުތަގއިްލުިބުންެގްއުލންްޏާްަދަރންް (1,157,789) (38,534) 5,335 (36,573) (1,227,561)

ނނީީްްހހިިްް 212,890 413,188 306,796 80,222 1,013,096 ދަދަ މްމް ްްއާއާ ފުފު ްްސާސާ ނުނު ްްލލިިބުބު ންން މުމު ގުގު  ންން

 ައަދދުްްްޕޮރަޕރޓީްްޕާލްންޓްައދިްއުިކއިްޕަމްންޓެގްަބަލްށެކނޑޭް (40,244) (11,169) - (363) (51,776)

 ައަދދުް އިްނެޓްނޖަިބްލްެއެސްޓްސަތުކެގްޭބުންނޮކްށުހްސވާް (10,753) (1,923) - - (12,676)

ތތީީޖޖްާާް 161,893 400,096 306,796 79,859 948,644 ްްނަނަ ގެގެ ކުކު އއިިތަތަ   ބަބަ

 ބެީއްމެއްލްއިްސާލމްިކެގްަޚަރުދަތއްް -  - (15,775) (15,775)

 ުނަބަހއިްުހރިްަޚަރުދަތއްް     (482,498)

އއިިދދްާާް     450,371 ްްފަފަ ރރީީގެގެ ްްކުކު ގެގެ މުމު ގުގު ްްނެނެ ސްސް ކްކް  ޓެޓެ

 ަޚަރދުް ެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ     (125,304)

އއިިދދްާާް     325,067 ްްފަފަ ފުފު ްްސާސާ ގެގެ ރުރު ހަހަ   އައަ

 ާއްމަދނެީގްެޓްކްސްައްށަފހުް ،ައަހުރެގްެއެހނިެހްންާއްމަދނީ     26,805

351,872     ްްްް ގެގެ ރުރު ހަހަ ްްްްއައަ މަމަ ރރިިހަހަ ނނީީގގްެެްފުފު ދަދަ މްމް ލލްަަްްްްްއާއާ މްމް   ޖުޖު
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ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ ގގްެެްްްްްބަބަ ކުކު އއިިތަތަ ްްްްްްްްބަބަ ޓުޓު ނންްްްްްްް--ްްރރިިޕޯޕޯ ޔާޔާ ްްބަބަ އއިިދޭދޭ ގަގަ ންން ްްއައަ ތްތް ލަލަ ލލީީްްހާހާ  42.2 މާމާ

2021 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

ްް

ސސްްްް      ޓްޓް ސެސެ   އެއެ
      

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,319,433 - - 227,487 5,546,920

2,971,388 158,312 - - 2,813,076 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

ްުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

ްަފއިސާްްޭބްނކުްްްެއެހންް - - 5,390,729 225,255 5,615,984 ްެބެހްއޓަިފއާިވ  ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްްަތުކަގއި

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 13,959,698 331,653 - 1,265,316 15,556,667

 ެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް - - 7,230,567 48,800 7,279,367

 ަތއްްެއެސޓްްާމލީްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް 581 243,035 - - 243,616

 އުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕާލްނޓްްްްޕޮރަޕޓީ، 503,881 17,644 - 1,796 523,321

ްޭބުންނުކުރަމްށްުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތއްް 158,412 - - - 158,412

ްެއެސްޓސްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 73,699 21,221 - - 94,920

ްެޓްކްސްެއެސޓްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްެދްއުކްން 149,718 - - - 149,718

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 734,679 41,714 - 34,280 810,673

އއްްްް 23,713,177 655,267 12,621,296 1,961,246 38,950,986 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު

             
އއްްްް      ތަތަ އއިިބބިިލލިިޓޓީީސްސް   ލަލަ

ްްލެިބްނެޖހޭްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް 25,986,024 - - 1,345,568 27,331,592

1,139,233 - 1,139,233 - - 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްްްުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 - - - 151,726

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓްީސަތއްް 953,716 114,131 - 32,505 1,100,352

ްަލއިބިލިޓީްްގެްްެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ - - - - 427,559

30,150,462 1,378,073 1,139,233 114,131 27,091,466 ްްްް ލަލަ މްމް އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްޖުޖު ްލަލަ

 ްޓްައްށްއުިތުރވިްައަދދުްަންނަކަރްޓްެއސެް 43,396 34,382 59 207 78,044
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ްް
2020 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

  

ސސްްްް      ޓްޓް ސެސެ   އެއެ
      

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް  1,779,554    -     -   2,122   1,781,676 
ޮއޯތރިޓަީގއްިްްްރަިޒރްވގެް  ާޤޫނނީ  2,979,900     -     -   106,312   3,086,212  ަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވްސް ޮގުތަގއިް

ްުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

ްަފއިސާްްޭބްނކުްްްެއެހންް    -     -   3,734,972  340,861   4,075,833  ްެބެހްއޓަިފއާިވ  ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްްަތުކަގއި
 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް  13,148,588   280,480     -   1,030,831   14,459,899 
 ެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް    -     -   6,385,045  48,800   6,433,845 

 ަތއްްެއެސޓްްާމލީްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް  581   244,585     -     -   245,166 
ްއުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕާލްނޓްްްްޕޮރަޕޓީ،  484,400   41,012     -   2,757   528,169 
ްޭބުންނުކުރަމްށްުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތއްް 156,166    -     -     -   156,166
 ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްެއެސްޓސްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 69,422   9,214     -     -  78,636

ްެޓްކްސްެއެސޓްް ަފްސުކެރވަިފއިވާްެދްއުކްން 192,259 - - - 192,259
 ެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 202,932  126,497     -   58,123  387,552

އއްްްް 19,013,802  701,788  10,120,017  1,589,806  31,425,413 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު

             
އއްްްް      ތަތަ އއިިބބިިލލިިޓޓީީސްސް   ލަލަ

ްްލެިބްނެޖހޭްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް 20,907,954 - - 1,021,215 21,929,169
ަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްްަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްްުމްއަދތުް - - 906,706 - 906,706

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް
ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 144,059 - - - 144,059

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓްީސަތއްް 1,087,384 119,280 - 27,640 1,234,304
ްަލއިބިލިޓީްްގެްްެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ - - - - 191,660

24,405,898 1,048,855 906,706 119,280 22,139,397 ްްްް ލަލަ މްމް އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްޖުޖު ްލަލަ

ްްްޓްައްށްއުިތުރވިްައަދދުްަންނަކަރްޓްެއސެް 137,612  6,677          30                118                144,437       

ް

 

 

ވވިިޑޑްްްް ރރ19ްްްްްުުް--ްްކކޮޮ ސަސަ ރރިިްްއައަ ްްކުކު ންން ޅޅިިގެގެ އއިިްްގުގު ްއާއާ 43 

ްޭބްނުކންްާއއްިް ައްނާސެޓއިނިޓީްްުކރިަމތަިވުމްނދާްްްުގޅެިގންްްްާހަލާތއިްްގެް  19-ޮކވިޑްް ްފިަޔަވުޅަތަކްށްްްްައދިްްައްނާދާޒަތއްްްްނިްނުމްނަތާކއިްްނިްނާމަފއިވާްްްުގޅެިގްނ، ްައާޅަފއާިވ ްެމޭންޖުކުރަމްށ ރްިސްކ

ވަިޔާފރަިއްށްްްްޭބްންކގެްްްުގޅެިގންްްްާހަލާތއިްްިމާހުރގެް.ްްަބާލަފެއވެްްަވނީްްޭބްނުކންްްްެޖޭހެނތޯްްްެގްނަނންްްްަބަދެލއްްްްަބާޔަނށްްްްާމލީްްުގޅެިގންްްްެއާއއިްްެއްއެވްސްަބަދެލްއްެގްނަންންެޖޭހެނޯތްާއއި

ްްުޖްމަލޮގެތްއަގއިްާމޮބުޑްައަސެރްއޮކްއަފެއްއްުނެވެއެވ.

ް

ްްައްނާދޒާްްްެއލްް.ސީ.ްއީ.ްްެގެނވަިފެއވެްްްަބަދލްްްްަވނީްްްައްނާދާޒަތަކށްްްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްމްިނުކުރުމަގއިްްެއަލެވްނސްް(ްްެއލްް.ސީ.އީ)ްްެގްއުލުމގެްްްަދަރނީގެްްްަލާފުކެރވޭްްްައށ2021ްްްްްްޑިެސްމަބްރ 31

ާއްނުމްުއޫސުލެގްޭބުރްންހިނާގެންްކެރޑްިޓްރިްސްކާއއި،ްާހަލާތއިްުގޅެިގްންެއްނެމްޮބުޑްައަސެރްއުކާރެންާދއިާރަތުކެގްަދަރނެީގްް،    ުކރަިއްށްަލާފުކެރޭވްއްިގތިާސދީްާހަލާތއިްްުކެރވަިފއަިވނީ

ްައަދަދްށްައަސުރުކާރެންަކްނަކުމެގްަމްއަޗްށްެބލެިގްނެނެވ.ްް

ް

ެގްާހަލުތްޭބްނުކްނ19ްްްްްނަތްއްެމޭންޖޮކްށްެބެލެހްއުޓަމްއްައަޅްނެޖޭހްފަިޔަވުޅަތްއްެއުޅަމްށ،ްޮކވިްޑްްެގްަސަބުބްންޭބްނުކްހްިނުގަމާށއިްާމލީްާހަލަތްށްުކރިަމތެިވާދެންޮގްނެޖހ19ްްްުޮކވިްޑްް

ްްްްަގާވއިުދްންަބަލުމްންެގްނެދެއެވ.ްް
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ރރިިްް ފާފާ އއިިވވްާާްްްްްވވިިޔަޔަ ވވިިފަފަ ލެލެ ހާހާ ގގްެެްްްްްބަބަ ކުކު އއިިތަތަ ްްްްްްްްބަބަ ޓުޓު ނންްްްްްްް--ްްރރިިޕޯޕޯ ޔާޔާ ްްބަބަ އއިިދޭދޭ ގަގަ ންން ްްއައަ ތްތް ލަލަ ލލީީްްހާހާ  42.2 މާމާ

2021 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

ްް

ސސްްްް      ޓްޓް ސެސެ   އެއެ
      

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް 5,319,433 - - 227,487 5,546,920

2,971,388 158,312 - - 2,813,076 
ޮގުތަގއިްޯމްލޑްިވްސްަމނަިޓރީްޮއޯތރިޓަީގއްިްްރިަޒރްވގެް  ާޤޫނނީ

ްުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

ްަފއިސާްްޭބްނކުްްްެއެހންް - - 5,390,729 225,255 5,615,984 ްެބެހްއޓަިފއާިވ  ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްްަތުކަގއި

 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް 13,959,698 331,653 - 1,265,316 15,556,667

 ެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް - - 7,230,567 48,800 7,279,367

 ަތއްްެއެސޓްްާމލީްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް 581 243,035 - - 243,616

 އުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕާލްނޓްްްްޕޮރަޕޓީ، 503,881 17,644 - 1,796 523,321

ްޭބުންނުކުރަމްށްުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތއްް 158,412 - - - 158,412

ްެއެސްޓސްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 73,699 21,221 - - 94,920

ްެޓްކްސްެއެސޓްްްަފްސުކެރވަިފއިވާްެދްއުކްން 149,718 - - - 149,718

 ެއެހނިެހްންެއެސްޓަތއްް 734,679 41,714 - 34,280 810,673

އއްްްް 23,713,177 655,267 12,621,296 1,961,246 38,950,986 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު

             
އއްްްް      ތަތަ އއިިބބިިލލިިޓޓީީސްސް   ލަލަ

ްްލެިބްނެޖހޭްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް 25,986,024 - - 1,345,568 27,331,592

1,139,233 - 1,139,233 - - 
ަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްްްުމްއަދތުް

 ަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް

ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 151,726 - - - 151,726

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓްީސަތއްް 953,716 114,131 - 32,505 1,100,352

ްަލއިބިލިޓީްްގެްްެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ - - - - 427,559

30,150,462 1,378,073 1,139,233 114,131 27,091,466 ްްްް ލަލަ މްމް އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްޖުޖު ްލަލަ

 ްޓްައްށްއުިތުރވިްައަދދުްަންނަކަރްޓްެއސެް 43,396 34,382 59 207 78,044
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ްް
2020 ްް

ލލްަަް މްމް   ޖުޖު

ލލްްްް އެއެ މްމް ްްބބީީއެއެ

މމިިކކްްްް ލާލާ ްްއއިިސްސް ރރީީްް ޝަޝަ ރެރެ   ޓްޓް

އއްްްިިް ޑާޑާ ކާކާ

ްްްް ނނިިކްކް ރޯރޯ ޓްޓް ކްކް އއިިލެލެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

އއިި ޓާޓާ ރޭރޭ ޕަޕަ ްްްް  ކޯކޯ އއިިލްލް ރރީީޓެޓެ

ގގްް ކކިިންން ންން ްްބޭބޭ

ްް

  

ސސްްްް      ޓްޓް ސެސެ   އެއެ
      

 ަތެކތިްެބެލވޭްްޮގުތަގއިްަފއިާސގެްްަފއާިސާއއިްަނުގދުް  1,779,554    -     -   2,122   1,781,676 
ޮއޯތރިޓަީގއްިްްްރަިޒރްވގެް  ާޤޫނނީ  2,979,900     -     -   106,312   3,086,212  ަމނަިޓރީް ޯމްލޑްިވްސް ޮގުތަގއިް

ްުހރިްްއިޓިފަްެބެހއްް

ްަފއިސާްްޭބްނކުްްްެއެހންް    -     -   3,734,972  340,861   4,075,833  ްެބެހްއޓަިފއާިވ  ް(ްޕޭލްސެމްންޓަތއްް)ްްްަތުކަގއި
 ެއެހނިެހންްްްއިަފާރުތްންލެިބްނެޖޭހްޯލނާްްަކްސަޓަމުރްނގެް  13,148,588   280,480     -   1,030,831   14,459,899 
 ެއެސްޓަތއްްްާމލީެއޯމަޓއިްޒުކެރވަިފއާިވް    -     -   6,385,045  48,800   6,433,845 

 ަތއްްެއެސޓްްާމލީްެއްފ.ވީ.ޯއ.ސީ.ައއިް  581   244,585     -     -   245,166 
ްއުިކއިްޕަމްނޓްްްްައދިްްޕާލްނޓްްްްޕޮރަޕޓީ،  484,400   41,012     -   2,757   528,169 
ްޭބުންނުކުރަމްށްުހްއަދްލިބަިފއާިވްެއެސްޓަތއްް 156,166    -     -     -   156,166
 ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްެއެސްޓސްްްއިްނޭޓްނޖަިބލްް 69,422   9,214     -     -  78,636

ްެޓްކްސްެއެސޓްް ަފްސުކެރވަިފއިވާްެދްއުކްން 192,259 - - - 192,259
 ެއެސްޓަތއްްެއެހނިެހްން 202,932  126,497     -   58,123  387,552

އއްްްް 19,013,802  701,788  10,120,017  1,589,806  31,425,413 ތަތަ ޓްޓް ސެސެ ްްއެއެ ލަލަ މްމް ްްޖުޖު

             
އއްްްް      ތަތަ އއިިބބިިލލިިޓޓީީސްސް   ލަލަ

ްްލެިބްނެޖހޭްްަކްސަޓަމުރްނަނށްް 20,907,954 - - 1,021,215 21,929,169
ަދަރްނާޏއިްެއެހނެިހްންައނުބާރްްަކނަޑެއޅަިފއިްުހރިްްުމްއަދތުް - - 906,706 - 906,706

ްަދްއަކްނެނޭގްަފްންޑަތއްް
ްލީްސްަލއިބިލިޓީް 144,059 - - - 144,059

 ެއެހނިެހްންަލއިބިލިޓްީސަތއްް 1,087,384 119,280 - 27,640 1,234,304
ްަލއިބިލިޓީްްގެްްެޓްކސްްްެނގޭްްއިންްްާއްމަދނީ - - - - 191,660

24,405,898 1,048,855 906,706 119,280 22,139,397 ްްްް ލަލަ މްމް އއިިބބިިލލިިޓޓީީްްޖުޖު ްލަލަ

ްްްޓްައްށްއުިތުރވިްައަދދުްަންނަކަރްޓްެއސެް 137,612  6,677          30                118                144,437       

ް

 

 

ވވިިޑޑްްްް ރރ19ްްްްްުުް--ްްކކޮޮ ސަސަ ރރިިްްއައަ ްްކުކު ންން ޅޅިިގެގެ އއިިްްގުގު ްއާއާ 43 

ްޭބްނުކންްާއއްިް ައްނާސެޓއިނިޓީްްުކރިަމތަިވުމްނދާްްްުގޅެިގންްްްާހަލާތއިްްގެް  19-ޮކވިޑްް ްފިަޔަވުޅަތަކްށްްްްައދިްްައްނާދާޒަތއްްްްނިްނުމްނަތާކއިްްނިްނާމަފއިވާްްްުގޅެިގްނ، ްައާޅަފއާިވ ްެމޭންޖުކުރަމްށ ރްިސްކ

ވަިޔާފރަިއްށްްްްޭބްންކގެްްްުގޅެިގންްްްާހަލާތއިްްިމާހުރގެް.ްްަބާލަފެއވެްްަވނީްްޭބްނުކންްްްެޖޭހެނތޯްްްެގްނަނންްްްަބަދެލއްްްްަބާޔަނށްްްްާމލީްްުގޅެިގންްްްެއާއއިްްެއްއެވްސްަބަދެލްއްެގްނަންންެޖޭހެނޯތްާއއި

ްްުޖްމަލޮގެތްއަގއިްާމޮބުޑްައަސެރްއޮކްއަފެއްއްުނެވެއެވ.

ް

ްްައްނާދޒާްްްެއލްް.ސީ.ްއީ.ްްެގެނވަިފެއވެްްްަބަދލްްްްަވނީްްްައްނާދާޒަތަކށްްްްޭބުންނޮކްށަފއިވާްްްމްިނުކުރުމަގއިްްެއަލެވްނސްް(ްްެއލްް.ސީ.އީ)ްްެގްއުލުމގެްްްަދަރނީގެްްްަލާފުކެރވޭްްްައށ2021ްްްްްްޑިެސްމަބްރ 31

ާއްނުމްުއޫސުލެގްޭބުރްންހިނާގެންްކެރޑްިޓްރިްސްކާއއި،ްާހަލާތއިްުގޅެިގްންެއްނެމްޮބުޑްައަސެރްއުކާރެންާދއިާރަތުކެގްަދަރނެީގްް،    ުކރަިއްށްަލާފުކެރޭވްއްިގތިާސދީްާހަލާތއިްްުކެރވަިފއަިވނީ

ްައަދަދްށްައަސުރުކާރެންަކްނަކުމެގްަމްއަޗްށްެބލެިގްނެނެވ.ްް

ް

ެގްާހަލުތްޭބްނުކްނ19ްްްްްނަތްއްެމޭންޖޮކްށްެބެލެހްއުޓަމްއްައަޅްނެޖޭހްފަިޔަވުޅަތްއްެއުޅަމްށ،ްޮކވިްޑްްެގްަސަބުބްންޭބްނުކްހްިނުގަމާށއިްާމލީްާހަލަތްށްުކރިަމތެިވާދެންޮގްނެޖހ19ްްްުޮކވިްޑްް

ްްްްަގާވއިުދްންަބަލުމްންެގްނެދެއެވ.ްް

 

2020

43
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2021

20202021

2,733,868

394,380

219,096

219,096

1,815,480

5,381,920

136,693,400

19,719,000

10,954,800

10,954,800

90,774,000

269,096,000

50.80%

7.33%

4.07%

4.07%

33.73%

100.00%

ގެ މަޢުލޫމާތު ޓަރުން ވެސް އިން

ޑު ގަނ މާލުގެ އޮނި އުސް ރަ

ޑު  ގަނ ގެ އޮނި ދާރުން ހިއްސާ

2020 ވަނަ މާލީ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ހުއްދަކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުއަދާކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ ރައުސްމާލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ. 

މިގޮތުން 31 ޑިސެމްބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުގެ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހުރީ 800,000,000  ރުފިޔާއެވެ. އަދި ދޫކޮށް އަގު 

އަދާކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހުރީ 269,096,000 ރުފިޔާއެވެ. ބޭންކުން ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވަނީ 29 ޑިސެންބަރު 2004 ގައެވެ.

ނޑު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ އޮނިގަ

ން ރު ދާ މްލަ ހިއްސާހިއްސާ މްލަ ހިއްސާޖު ޖު %%
މްލަ     ޖު
މާލު  ގެ ރައުސް ހިއްސާ
) އިން ިފޔާ ގު ރު )އަ

މްލަ     ޖު
މާލު  ގެ ރައުސް ހިއްސާ
) އިން ިފޔާ ގު ރު )އަ

ފް( ޯއއެ މް ކާރު )އެ ސަރު

ފުންގެ  ޒަ އް ވަ ކާރު މު ސަރު
ޑެންޓް ފަންޑް ޮރވި ޕް

ާރންްސޯޕޓް   ޑިވްސް ޓް ޯމލް
ޕެނީ  ޓިންގ ޮކމް ކް ޓްރެ އެންޑް ޮކން

) މްޓީސީސީ ޕލކ )އެ

ތުންގެ  ްއޔި ގެ ރަ ކު ތަ ުޅ/ރަށް ތޮ އަ
އް ތަ ޓު އުން ކަ އެ

ދާރުން މު ހިއްސާ އާން

ލަ މް ޖު

2,733,868

394,380

219,096

219,096

1,815,480

5,381,920

136,693,400

19,719,000

10,954,800

10,954,800

90,774,000

269,096,000

50.80%

7.33%

4.07%

4.07%

33.73%

100.00%
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2021

މެ ގިނަ ހިއްސާ ތަމްސީލް  އެން

ދާރުން އްވާ 10 ހިއްސާ ކުރަ

އް ދަލުތަ ގެ އަގަށް އައި ބަ ހިއްސާ

ތިރީގައި އެވަނީ ބޭންކުގެ އެންމެ ގިނަ ހިއްސާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ 10 

ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި 

ބީއެމްއެލްގެ 3,192 ހިއްސާގެ 51 މުޢާމަލާތް ހިނގިއެވެ. ހިއްސާގެ 

ބާޒާރުގައި ބޭންކުގެ ހިއްސާއެއް އެވްރެޖްކޮށް ވިއްކާފައިވަނީ 226.80 

ރުފިޔާގައެވެ. މިގޮތުން މުޅިއަހަރު ވިއްކުނު ހިއްސާގެ އަގު ޖުމްލަ 

723,955 ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު 

ބޭންކުގެ ހިއްސާގެ އަގު ބާޒާރުގައި ހުރީ 215.00 ރުފިޔާގައެވެ. އަދި 

އަހަރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިނގި ބޭންކުގެ ހިއްސާއެއްގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު 

220.00 ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ހިނގާފައިވާ 

މުޢާމަލާތުގައި ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވަނީ 235.00 ރުފިޔާއަށެވެ. 2021 

ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގަކީ 245.00 

ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ދަށް އަގަކީ 216.00  ރުފިޔާއެވެ.                                             

2,733,868

394,380

265,336

219,096

73,880

30,600

26,352

18,720

17,316

15,912

ހިއްސާގެ އަދަދު ހިއްސާދާރުގެ ނަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް

ޗަންޕާ ބްރަދާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ 

ކޮމްޕެނީ ޕލކ )އެމްޓީސީސީ(

އާންމު ހިއްސާދާރެއް

ހދ. އަތޮޅު/ ރަށު ރައްޔިތުން

ރ. އަތޮޅު/ ރަށު ރައްޔިތުން

އދ. އަތޮޅު/ ރަށު ރައްޔިތުން

އާންމު ހިއްސާދާރެއް

ބ. އަތޮޅު/ ރަށު ރައްޔިތުން

2021

2021

2021

2020

2020

2020

220.00

245.00

216.00

235.00

226.80

1,220,619,456.00

51

3,192

723,955

60.40

1,304.30

215.00

224.00

320.00

210.00

215.00

215.75

1,161,149,240.00

23

12,464

2,689,120

345.98

1,635.20
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ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ތަފާސް 
ހިސާބު )ރުފިޔާއިން( 

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ 
މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލު

އާންމު ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ 
މަޢުލޫމާތު )ރުފިޔާއިން(

އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްސާ ވިކުނު އަގު 

ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގު

ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

އެންމެފަހުން ހިއްސާ ވިކުނު އަގު

ނިސްބަތުން އެވްރެޖްކޮށް ހިއްސާ ވިކުނު އަގު

އަހަރު ނިމުނުއިރު މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު

ވިކުނު ހިއްސާގެ އަދަދު

ވިކުނު ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަގު )ރުފިޔާއިން(

ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ސާފު އާމްދަނީ 

ބާޒާރުގައި ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ އަގު






