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 އެމްޓީސީސީއަކީ ފަޅުކޮނުމާއި ބިންހިއްކުން އަދި ބަނދަރުހެދުމުގެ
 ާދއިރާގައި ރާްއޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރަން ފެށި
 ދިވެހި ކުންފުންޏެވެ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ

 ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ވަނީ ކުންފުންޏަށް ހޯދިފައެވެ އަދި
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް

 ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ ނޑުމެންގެ

 ކާމިޔާބަކީ، ކުންފުނީގެ އެންމެ މުހިންމު ރައުސްމާލުކަމުގައިވާ
 ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކޮށް އެމީހުންގެ ބޭނުން

 ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމެވެ. އިތުބާރާއެކު އެންމެ ރަނގަޅު
 ފެންވަރުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލުތައް ފަރުމާކޮށް،

 ތަރައްޤީކޮށް ކަްސޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި
 ހުނަރު އެމްޓީީސސީއަށް މިއަދު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ

 މާހައުލުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި
ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން
 ފަޅުކޮނުމުގައާއި ބިންހިއްކުމުގައި އަދި ޝީޓްޕައިލްކުރުމުގައި
 ގެންގުޅޭ އަމިއްލަ އުސޫލުތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ ައމިއްލަ

 މިންގަނޑުތަކެއް ކުންފުނިން ދަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.
 ކުންފުނިން ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫއެއްގެ އަލީގައި

 ކުންފުނިން މަސައްކަތް ހިންގާ ގޮތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ
 ކުރަމުން ގެްނދެވެއެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާިއރާގައި
އެމްޓީސީސީ މަސައްކަތްކުރަން ފަށާފައިވަނީ ކުންފުނި

 އުފެދުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި
 ކަންކޮޅުތަކުގައި ސްކޫލުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތައް، ހެލްތް

 ސެންޓަުރތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ޢިމާރާތްތައް އެޅުމުގެ
 މަސައްކަތާއެކުގައެވެ. ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
 އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ
1995 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއަށްފަހު އެދާިއރާގައި

 ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ އިސް ކުންފުންޏެއްގެ
 ގޮތުގައި ދެމިތިބެ، އެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި

 ހައްލުތައް ވަނީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް
 އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު

 އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓަކީ އެމްޓީސީސީގެ އިކުއިޕްމަންޓް
ފްލީޓެވެ. އަދި ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި އެްއފަހަރާ

 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް
 ލިބިފައިވެއެވެ. މިދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޅުކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުން، ކޯސްޓަލް
 ޕްރޮޓެކްޝަން، ޝީޓް ޕައިލިންގް، ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ

 މަސައްކަތް، އަދި ސާރވޭ ކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިމެނެއެވެ. އެމްޓީސީސީއިން މިހާރުވެސް
 ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި ގިނަ

މަޝްރޫުއތަކެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.
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ޗެއަރމަންގެ ބަޔާން މާލީ އުސްއަލިތައް 

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރުގެ ބަޔާން

މެނޭޖްމަންޓް ޓީމްޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު މާލީ ނަތީޖާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކުންފުނި

 ކުންފުނީގެ ތަޟައްވަރު،
މިޝަން

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ 

ކުންފުނީގެ ޢިޖްތިމާޢީ
ޒިންމާ

 ކޯރޕަރޭޓް 
ގަވަރނަންސް

 ސަބްސިޑިއަރީ
ކުންފުނި

އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޓީމް

 ވިޔަފާރީގެ
 މުރާޖަޢާ

އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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 ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އެންމެ
 ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏަކަށްވެ، އަންނަ

 ބަދަލުތަކާއެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލްކަން
 ލިބިފައިވާ އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވެ، ދުނިޔޭގެ

 އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ
ކުންފުންޏަކަށް ވުން.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު
 ހޯދާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ނަފާ ފުރިހަމައަށް އެފަރާތްތަކަށް

ރައްދުކޮށްދިނުން.

މިކަން ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި :

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން: ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި
 ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރުން.

 ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން: ތެދުވެރިކަމާއި އާންމު އުސޫލުތަކަށް
 ކަމޭހިތުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރުމާއެކު ދެފުށްފެންނަ

ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން.

 އާ ޙިޔާލުތަކާއި އާ އީޖާދުތަކަށް ޖާގަދިނުން: ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމާއި
 ބައްޓަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ އާ ޚިޔާލުތަކާއި އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހޯދުން.

 އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން: ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
 ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އެކަށައަޅާ، ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ،

 އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ކަސްޓަމުރުންކުރާ ތަޖުރިބާއަކީ ދެވަނައެއްނެތް ފަދަ
ތަޖުރިބާއަކަށް ހެދުން.

 
 މުޖުތަމަޢު އަށް އެހީތެރިވުން: މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށް ޙިއްޞާކޮށް ކުންފުނީގެ

  އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން.
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް
ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ އިތުބާރުހުރި ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކޮށްދޭ،
އިތުބާރުހުރި، ހައްލުތައް، ހެޔޮ އަގުގައި، ފޯރުކޮށްދިނުން

 ކުންފުނިން ވިއްކާ އެންމެހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގައި ދެވަނައެއް
 ނެތް ފެންވަރުގައި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 ކުންފުނީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް
މަގުފަހިކުރުން

•

•

•

•
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އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 އެމްޓީސީސީ އަކީ މެރިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުމާއި ޝޯ
 ޕްރޮޓެކްޝަން އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ
 ދިވެހި ކުންފުންޏެވެ. އިންފްސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދާއިރާގައި

 އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރި އެރުންތައް ހޯދާ، ކަސްޓަމަރުންނަށް
 ބޭނުންވާ ހައްލުތައް ޑިޒައިންކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި،
 އިތުބާރާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ހޯދާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ
 މާހައުލުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ
 މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ބިންހިއްކުމާއި

 ޝީޓްޕައިލްކުރުމުގައި، މޮބިލައިޒޭޝަން އާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ކަންކަމުގައި
 ގެންގުޅޭނެ އަމިއްލަ އުސޫލުތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ މިންގަނޑުތަކެއް

 ކުންފުނިން ވަނީ އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކޮށްފައެވެ.

 އެމްޓީސީސީ އުފެދުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި
 ކަންކޮޅުތަކުގައި ސްކޫލްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާއި

 ސަރުކާރުގެ އެހެން ޢިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް
 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާގައި ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަން ފެށިއެވެ.

 1997 ގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް އެމްޓީސީސީއާ
 ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އެއަށްފަހު އެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް ރާއްޖެއަށް

 ބޭނުންވާ ފަދަ ތަފާތު ހައްލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނީ
 އިތުރުކުރެވިފައެވެ.
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 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ ބަނދަރުތައް ހަދާ، މަގުތަކާއި އެއާޕޯޓްތަކާއި
 ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިންފްސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކޮށް، ޤައުމު
 ބިނާކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކް މެދުވެރިކޮށް

 ރައްޔިތުން މަސައްކަތަށް ދިއުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދެމެވެ. އަދި މުދާ މާކެޓަށް
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި

ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ސިނާޢަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވަމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިއަކީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ތަރައްޤީކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ޑްރެޖިންގް، ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްތައް

 އަދި މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް  ބޭނުންވާ
 ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖޭގައި

 އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮކިންގް ސަރވިސް އަކީ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ފުރިހަމަ
 ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޑޮކިންގް ސަރވިސްއެވެ. އެމްޓީސީސީ
 އުފެދުނީއްސުރެ، ކުންފުނިން ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްގައިވެސް އެންމެ

 ކުރީސަފުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤާމު ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ބިނާވެފައިވަނީ އިތުބާރުކުރެވޭ، އެންމެ ރަނގަޅު
 ފެންވަރުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި
 އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް މިންގަނޑުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން

 އަމަލުކުރަމުން ދާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށް ރާއްޖޭގެ

 މާހައުލާ ގުޅޭ، ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ފުދޭ ހައްލުތައް އަޅުގަނޑުމެން
 ފޯރުކޮށްދެމެވެ. ޤާބިލް، ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ހޯދާ ވަޒީފާ އެ މީހުން

ދެމިތިބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ހިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކޮށް،
 ކަސްޓަމަރުން އިތުރުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަށް
 ގެންދިއުމެވެ. މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރަމުން

 ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ.
 އަދި ވާދަވެރިކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ މާހައުލެއްގައި، ރާއްޖޭގައި އަދި

 ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަޤާމު ދަމަހައްޓާ
 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ އިސް ކުންފުންޏެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުން މަތީ

 ދެމިތިބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީ އަކީ ކަސްޓަމަރުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިން
 އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވާ

 އިތުބާރާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި ބުރަ
 މަސައްކަތުން ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީއެކެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ޤައުމަށް އިޤްތިޞާދީ
ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.
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 އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ކުންފުނި އުފެދުނު ފަހުން
 މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ފެށުނު އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީނު އެޅުމުގެ

 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. ވިޔަފާރި ފެށުނުއިރުވެސް ކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކަށް
 ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އޮޑިވެރިންނަށް މި

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދޯނިފަހަރު
 މެދުނުކެނޑި މަހަށް ނުކުތުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޕެއަރ
 ޕާޓްސްގެ ވިޔަފާރި މިއާއެކުގައި ފެށިގެންދިޔައެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

 މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ބާވަތްތައް
 ތަޢާރަފްކޮށް ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން ދިޔައެވެ. މީގެތެރޭގައި އަޑީ ތެލާއި މެރިން
 ކޯޓިންގް އަދި އައުޓްބޯޑް މެރިން އިންޖީނު ހިމެނެއެވެ. މިއަދު އެމްޓީސީސީގެ
 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ގިނަ

 ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ކުންފުނީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒަކީ ކަށަވަރު
ޝޯވރޫމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތަކަކީ ރާއްޖެއާއި
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ

އުފެއްދުންތަކެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ބްރޭންޑްތަކަކީ ދިވެހިންގެ އިތުބާރުލިބި
 ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކާއި

 ބްރޭންޑްތަކެކެވެ. މިހާރުގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ ބްރޭންޑްތަކުގެ
 ތެރޭގައި ޔަންމާ، ސުޒުކީ، ކާސްޓްރޯލް، ޕީޕީޖީ، ކެޓަޕިލަރ، ހެމިލްޓަން
 އަދި ދާދި ފަހުން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ސްކޮޓް ބާޑަރ ހިމެނެއެވެ. މީގެ

 އިތުރުން  މާން ޓްރަކްސް އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ހެވީ މެޝިނަރީ
 ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ އެކްސްސީއެމްޖީ އާއެކު މިހާރުވަނީ ޑީލަރޝިޕް

 އެގްރީމަންޓް ސޮއިކުރެވިފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު އެންމެ ފުރިހަމަ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 އާއި ހުނަރުވެރި އިންޖިނިއަރުންނާއި ޓެކްނިޝަނުން ބޭނުންކޮށް އާފްޓަރ

 ސޭލްސް ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ސަރވިސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ
 ތެރޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ލޮޖިސްޓިކްސް، އިންޓަނޭޝަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި

 ޝިޕް އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ
 ލޮޖިސްޓިކްސް ފްލީޓަކީ ރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ

 ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓީލް ވެސަލް ފްލީޓެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޓަގް، ބާޖު
އަދި ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް ހިމެނެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
 ފްލެޓް ޓޮޕް ބާޖާއި ޓަގުގައި ބްރޭކް ބަލްކް ކާގޯ އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 ހިމެނެއެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ
 ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓަގުތަކާއި ބާޖުތައް

 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އޮޕަރޭޓްކުރަނީ އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޯރިން އާއި ރާއްޖެއާއި
 ދެމެދު، ސަރުކާރުގެ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންއާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މަޝްރޫޢުތަކަށް ރޮކް ބޯލްޑަރ އާއި ހިލަ އާއި ހިލަވެލި އުފުލުމުގެ
 މަސައްކަތުގައެވެ. ރަށްރަށުގެ ނެރާއި ބަނދަރުގެ ފުންމިނަށް ބަލާ

 ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ، ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އުފުލުމަށް ޚާއްޞަ ބާޖެއް 2017 ގައި
 ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ. މިއީ އެއްފަހަރާ އެއްރަށަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް
  ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އެއްދަތުރެއްގައި އުފުލޭ ވަރުގެ ޖާގަ ބޮޑު ބާޖެކެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝިޕް އެޖެންސީ ސަރވިސް އިން ރާއްޖެ އަންނަ
 އުޅަނދުތަކަށް އެންމެހާ އެޖެންސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

 ކުންފުނީގެ އުޅަނދުތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކަށް
 އިންވަރޑް އައުޓްވަރޑް ކްލިއަރަންސް ހޯދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންކަރިންގް ޚިދުމަތާއި ބޯފެނާއި
 އެހެނިހެން ސަޕްލައިސް އަރުވައިދިނުމާއި ކުނި ނަގާ ނައްތާލުމާއި ބޯޓުގައި

 ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޑޮކިންގް ސަރވިސްއިން
 އިންޖިނިއަރިންގް އަދ ޑޮކިންގްގެ ގިނަ ހައްލުތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯޓުޔާޑުގައި އިންސްޓޯލްކުރެވިފައިވާ ބޯޓްހޮއިސްޓަކީ
 ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ބޯޓްހޮއިސްޓެވެ.  ޑޮކިންގް ޚިދުމަތާއެކު

 އެމްޓީސީސީ ބޯޓްޔާޑުން ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މީގެ
 ތެރޭގައި ވެލްޑިންގް، މެޓަލް ފެބްރިކޭޝަން، މެރިން އިންޖިނިއަރިންގް،

 އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް، މެޝިނިންގް، ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް އަދި ވަޑާމުގެ
 މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން
 އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަ މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް

 ތަޢާރަފްކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް
 އެންމެ ޒަމާނީ އުސޫލުތައް މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަމުއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށާއި ބޯޓުތައް

ގެންގުޅުއްވާ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

ލޮޖިސްޓިކްސްޓްރޭޑިންގް
އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް
ޑޮކިންގް ސަރވިސަސް

 ޑްރެޖިންގް އެންޑް
ރިކްލަމޭޝަން

 އެމްޓީސީސީ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖިންގް އަދި ބިންހިއްކުމުގެ
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ޑްރެޖިންގް ފްލީޓަކީ

 ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖިންގް ފްލީޓެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ކަސްޓަމަރުންގެ
 ބޭނުންތަކަށް ޒަމާނީ ހައްލު ހޯދައިދެއެވެ. ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އެއް

 މަސައްކަތެއްކަމަށްވާ ޑްރެޖިންގް ފެށިފައިވަނީ މަދު އެކްސްކަވޭޓަރުކޮޅަކާއެކު
 1995 ގައެވެ. އެއަށްފަހު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ

 މަސައްކަތާގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮކޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކޮށް ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި
ދިމާވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކަށް އަމިއްލަ ހައްލުތައް ހޯދާފައެވެ.

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މަހާޖައްރާފު ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެވިފައެވެ. މަހާޖައްރާފު
 ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ 12 ނޮވެމްބަރ 2017ގައި

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުهللا ޔާމީނު އަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. ހަމަ އެ ހަފްލާގައި

 މަހާޖައްރާފުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް
 ހެދުމަށް ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހު

 ކޮށްދެއްވިއެވެ.

 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ މަހާޖައްރާފަކީ އެއިއެޗްސީ 1600 އަދި 1800 3700
 ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ ހިމެނޭ އެމްޓީސީސީގެ ޑްރެޖިންގެ ފްލީޓަށް

 އިތުރުކުރެވުނު ޑްރެޖަރެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ޑްރެޖިންގް އިންޑަސްޓްރީ ވަނީ

 ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓަކީ އެމްޓީސީސީގެ
 އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓެވެ. އަދި ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްފަހަރާ

 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މިދާއިރާގައި
 އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރު ހެދުމާއި

 ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން، ޝީޓް ޕައިލިންގް، ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް،
 އަދި ސާރވޭ ކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި

 ސަރަހައްދުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
ދެއެވެ.

 ބަދަލުވެފައެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު އެމްޓީސީސީ ވަނީ މި ސަރަހައްދުގައި
 ޑްރެޖިންގްގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް

ވެފައެވެ.

 މި ދާއިރާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑްރެޖިންގް، ބިން ހިއްކުން
އަދި ބީޗް ހެދުން ހިމެނެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް

 ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި
 ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އެންމެ ބޮޑު ނެޓްވާރކްގެ ހައިސިއްޔަތުން،

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ،  ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް
 ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ 45،000 ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް، ހެޔޮ

 އަގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ، ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
 ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 ތިރީސް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ މި ޚިދުމަތަކީ
 އިތުބާރުކުރެވޭ، އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ

 ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް
 ބައްޓަންކޮށްގެން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ދަތުރުވެރިންގެ
 ބޭނުންތަކަށް ވިސްނައިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް އަޅުގނަޑުމެން
 މަސައްކަތްކުރަމެވެ. ޝެޑިއުލްކޮށްގެން، ޓަރމިންލްތަކުގެ ޚިދުމަތާއެކު ދެވޭ

 މާލެ-ހުޅުމާލެ ފެރީ ޚިދުމަތާއި މާލެ-ވިލިނގިލި ފެރީ ޚިދުމަތަކީ ޚިދުމަތް
 ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. މެޓްރޯ ބަހުގެ

 ޚިދުމަތަކި ހުޅުމާލޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ
 ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވީ ހިނދު މެޓްރޯ ބަހުގެ
 ޝަޓްލް ސަރވިސް އިން ހުޅުމާލެ އާއި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
 ގުޅުވާލަދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ‘އެކްސްޕްރެސް’ ޚިދުމަތާއި ‘ޕްރިމިއަމް’
 ޚިދުމަތަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަޖުރިބާއެއް ދަތުރުވެރިންނަށް ދިނުމަށް

އަމާޒުކޮށްގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.

 އަޅުގަނމެންގެ ފެރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކ، އއ، އދ އަދި ވ.އަތޮޅު
 ހިމެނޭ ޒޯން 3 ގައި ދެވޭ ޚިދުމަތާއި ތ.އަތޮޅާއި ލ.އަތޮޅު ހިމެނޭ ޒޯން

 5 ގައި ދެވޭ ޚިދުމަތާއި ހއ، ހދ، ށ.އަތޮޅު ހިމެނޭ ޒޯން 1 ގައި ދެވޭ
 ޚިދުމަތާއި ނ،ރ،ބ އަދި ޅ.އަތޮޅު ހިމެނޭ ޒޯން 2 ގައި ދެވޭ ޚިދުމަތް އަދި
ގއ އަތޮޅާއި ގދ.އަތޮޅު ހިމެނޭ ޒޯން 6 ގައި ދެވޭ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވަޓް ހަޔަރ ޚިދުމަތަކީ ޑްރައިވަރާއެކު ކާރާއި
 ބަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޚިދުމަތެކެވެ. މި ވަގުތު މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެނީ
 ހުޅުމާލޭގައި ދަތުރުކުރުމަށާއި ހުޅުމާލެއާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ

 ދެމެދެ ދަތުރުކުރުމަށެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން އިއްޒުންދީނު
 ފާލަމުން އަރާފޭބުމުގެ ޚިދުމަތާއި ހައިސްޕީޑް ޗާޓަރ ޚިދުމަތް އަދި މާލެ،

 ވިލިނގިލި، ހުޅުމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅަށް ކާގޯ އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް
 ފޯރުކޮށްދެމެވެ.
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ރެވެނިއު އާއި ނެޓް ޕްރޮފިޓް
(މިލިއަން ރުފިޔާ)

 އާނިންގްސް ޕަރ ޝެއަރ އަދި ނެޓް އެސެޓްސް
ވެލިއު ޕަރ ޝެއަރ (މިލިއަން ރުފިޔާ)

ޖުމްލަ ކޯޕަރޭޓް ދަރަނި އަދި ޖުމްލަ އެސެޓްސް
(މިލިއަން ރުފިޔާ)

 ޝެއަރ ހޯލްޑަރސް ފަންޑު އަދި ޖުމްލަ
އެސެޓްސް (މިލިއަން ރުފިޔާ)

gcrUpckuncfuniހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން (މިލިއަނުން) gcrUpckuncfuni gcrUpckuncfuni gcrUpckuncfuni gcrUpckuncfuni

20172016201520142013

sElcsc

koscTc aofc sElcsc

gcrosc pcrofiTc

aopwrETincg pcrofiTc

fwainEncsincg koscTc

aekcscTcrWaODinwrI awaiTwmcsc

bizcnesc pcrofiTc Tekusc

nonc kwrencTc aeseTutwac

nonc kwrencTc borovincgsc

gcrosc pcrofiTc rExiaO

neTc pcrofiTc rExiaO

aWnincgcsc pWr xeawr )rufiyW(

DiviDencDc pWr xeawr )rufiyW(

neTc aeseTcsc veliau pWr xeawr )rufiyW(

riTWnc aonc aikuaiTI )aWr.caO.aI.(

giawrinc rExiaO )DeTc Tu aikuaiTI(

xeawr kepiTwlc )miliawnc rufiyW(

nonc kwrencTc lwywbiliTIsc

kwrencTc lwywbiliTIsc

kwrencTc aeseTc rExiaO

kuaikc aeseTc rExiaO

kwrencTc aeseTutwac

aekcscpencsc awdi aehenihenc ainckwmc )neTc(

 1,296.66 

 982.76 

 313.90 

 153.73 

  160.17 

 27.63 

-

 (12.83)

 132.54 

 1,033.52 

 1,177.33 

 2,210.85 

-

 387.77 

 858.69 

11.21%

24.21%

 29.07 

 2.40 
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 25.00 

15.07%

40.21%

 1.37

 1.12

 1,246.46 

 318.64 

 964.39

 145.37 

 1,294.18 

 985.06

 309.12
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  159.94

 27.63 

-

 (12.87)
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 1,039.73

 1,190.70 

 2,230.43 

-

 387.77 

 873.21

11.22%

23.89%

 29.04 

 2.40 

 193.89 

 25.00 

14.98%

40.00%

 1.36

 1.12

 1,260.98 

 317.49

 969.45

 145.18

 1,306.50

 1,023.01

 283.49

 121.27

162.22

 30.49

-

16.35

 131.73

 383.38

 1,097.48

 1,480.86

-

 43.60

 820.40

8.83%

21.70%

 23.08 

3.20

 123.37

 25.00 

18.70%

7.07%

 1.34

 1.05

 864.00 

 277.08

 616.86

 115.38

 1,289.97

 1,004.00

 285.97

 125.21

  160.76

 30.49

-

15.82

 130.27

 389.63

 1,107.03

 1,496.66

-

 43.60

 830.96

8.87%

22.17%

 22.89

3.20

 124.42

 25.00 

18.40%

7.01%

 1.33

 1.04

 874.56

276.07

 622.10

 114.45

 1,040.30

792.33

 247.96

 43.53

  204.44

 18.76

-

29.30

 185.68

 346.09

 993.76

 1339.85

-

 45.37

777.00

15.03%

23.84%

31.28

1.00

 103.50

 25.00 

30.22%

8.77%

 1.28

 1.01

 822.37

216.76

517.48

 156.38

 1,043.39

797.88

 245.51

 44.21

  201.30

 18.76

-

29.30

 182.54

 353.17

 973.01

 1326.18

-

 45.37

757.16

14.69%

23.53%

30.65

1.00

 104.73

 25.00 

29.26%

8.66%

 1.29

 1.02

 802.52

215.85

523.66

 153.24

772.48

627.76

 144.72

 24.04

  120.68

 21.55

-

17.48

99.13

 220.16

 671.53

891.69

7.20

 26.42

499.64

10.57%

18.73%

16.33

0.80

71.96

 25.00 

22.78%

7.37%

 1.34

 0.96

 533.26

171.88

358.43

 81.64

776.09

630.25

 145.85

 23.90

  121.95

 21.55

-

17.48

100.40

 227.26

 670.86

898.12

7.20

 26.42

496.76

10.68%

18.79%

16.58

0.80

73.55

 25.00 

22.55%

7.18%

 1.35

 0.98

 530.38

174.10

367.74

 82.91

564.02

486.81

 77.22

 24.77

  52.45

 17.51

-

8.19

34.94

 199.68

 419.44

619.12

16.86

 20.17

304.58

4.74%

13.69%

5.35

0.75

55.50

 25.00 

9.64%

7.27%

 1.38

 0.94

 341.61

114.86

277.51

 26.75

564.02

486.81

 77.22

 24.75

  52.47

 17.51

-

8.19

34.96

 206.79

 420.36

627.14

16.86

 20.17

304.56

4.75%

13.69%

5.35

0.75

57.11

 25.00 

9.37%

7.07%

 1.38

 0.94
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285.54

 26.77

neTc pcrofiTc Tekuhuge kurinc

neTc pcrofiTc TekuhwSc fwhu
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vWkincg kepiTwlc
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ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީއްސުރެ، އަޅުގަނޑމެން  
 މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ ކުންފުނި އުފެދުނު މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 މަތިން، އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައިވަނީ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ވިޔަފާރި

 ބައްޓަންކުރެވި އެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރެވުމުން ގެންދިއުމާއެކު،
 ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރީގެ އެހެނިހެން ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ

 އެއްބާރުލުމެެވެ.

ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި  
 އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ބަޔާން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން
 ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ފަޚުރެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ކުރިންވެސް
 ބެލެވިފައިވާ ފަދައިން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރެއްކަމުގައި

 ވިއަސް އަހަރު ނިންމާލެވިފައިވަނީ ރަނގަޅު މާލީ ނަތީޖާތަކަކާ އެކުގައެވެ.
 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބެމުން އައި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި
 އަދި މާލީ ނަތީޖާތައް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ސަބަބެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރުދަނާކަމެވެ. އަދި މި ކުރިއެރުންތައް
 ލިބެމުންދަނީ، މިހާރު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި

 އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. ކުންފުނީގެ
 އެކި ވިޔަފާރިތައް ގުޅިގެން އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި ހުނަރު

 ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ރޭވިފައިވާ
 ގޮތުގެ ސަބަބުން މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކުގައިވެސް، ފަސޭހަކަމާއެކު

ކަސްޓަމަރުންނަށް ހައްލުތައް ހޯދައިދެވެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެން ފެށުނީއްސުރެ ގެންގުޅޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި ސިފަތަކަށް
 މިހާރު ވަނީ ރަސްމީ ސިފަ ގެނެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް
 ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރަސްމީ މިންގަނޑުތަކަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

 ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ކުރުމުގެ މި ވިސްނުމުގެ
 ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ވަނީ
 ހާސިލުކުރެވިފައެވެ. އެމްޓީސީސީ އަކީ އެންމެހާ ދިވެހިން އިތުބާރުކުރާ

ކުންފުންޏަކަށް ވެފައިވާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.

 މި ރިޕޯޓުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން،
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީތައް ހާސިލުކުރެވިފައިވަނީ އިންވެސްޓްކުރުމުގައި

 އަދި ވިޔަފާރިއާއި މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ހަރުދަނާ
 މިންގަނޑުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ވިޔަފާރީގެ އަސާސުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން
 ފަރުވާތެރިވެފައިވާ މިންވަރުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ
 ހުނަރުވެރިކަމާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރުވާތެރިކަމާއި ކުންފުންޏަށް މިހާރު

 ހޯދިފައިވާ ފުރުސަތުތަކާއި ކުންފުންޏަށް މިހާރު ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ރަނގަޅު
 ބެލެންސްޝީޓާއެކު ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް

 ވަރުގަދަވެ ފުޅާވުމުގެ މަގު ވަނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ. އައު ހޯދުންތަކުގެ
 އަލީގައި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން

 އެކި ކަންކަމުގައި ހިފާ، ވިޔަފާރީގެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައްމަތީ ދެމިތިބެ
 މަސައްކަތްކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންދާނަމެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ
 ނަތިޖާ ރަނގަޅުކޮށް، އެއް ދުވެއްޔެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހައްލުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ
 ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. އަދި ހިއްސާދާރުންނަށް ކުންފުނިން ލިބޭ ނަފާ

 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ  އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް
 ގެނެސް މާކެޓްގައި ހުޅުވޭ ފުރުސަތުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކާމިޔާބުކުރުމުގެ

 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

 ވިޔަފާރީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ވިޔަފާރީގެ
 އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް

 ވަނީ ވަރުގަދަ ކުރެވިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައިޓްސް އިޝޫ
 ކެމްޕެއިން އެމްޓީސީސީއިން ހިންގާ، 188.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާ،

 ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރައިޓްސް އިޝޫ ފުރިހަމަކޮށް، 2017 ވަނީ މޯލްޑިވްސް
 ކެޕިޓަލް މާކެޓްގެ ތާޜީޚުގެ ސަފްޙާތަކުގައި ފަވާލެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގައި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝެއަރހޯލްޑަރ ރެޖިސްޓްރީ އަލުން އެކުލަވާލެވި،
 އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެވިފައެވެ. 2018

 އާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް
 ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ފިޔަވަޅުތައް

 އަޅަމުން ގެންދާނަމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު
 ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އަށް ފުރިހަމަކަން
 ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ބޯޑުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދެފުށްފެންނަގޮތަށް، ކަންކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ
 ވާންޖެހޭ ގޮތަށް، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެހާ

 ކަންކަމުގައި އޮންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެކެވެ. ކުންފުނީގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެންމެހާ ކަންކަމުގައި
 ޢަމަލުކުރުމަކީ ބޯޑުން ނުހަނު މުހިންމުކަން ދޭ ކަމެކެވެ. އަދި މިކަމަކީ

 ކުންފުނީގެ އެންމެ މަތީ ގިންތީން ފެށިގެން މުޅި ކުންފުނި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ
 ކަމެކެވެ.

 ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީގެ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ކާމިޔާބީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާނީ
 ވަސީލަތްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުހިންމު ކަން ދޭ

 ކަމެކެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީއަކީ މަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ
 މާހައުލު ރަނގަޅު ތަނެއްގެގޮތުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުން

 ދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯޓް ޓަރމް
 އަދި  ލޯންގް ޓަރމް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

 ލިބެމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ. މި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކުރެވޭ، އަދި
 ޒުވާނުންގެ އުއްމީދުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް
 އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން އައުޓްރީޗްގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައާއި

 އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
 ބައިވެރިވެފައިވާނެއެވެ. މި ދާއިރާތަކުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން

 ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި މި ކަމުގައި އިތުރު
 މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީތަކަކީ هللاގެ ރަހުމަތްފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
 ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީތަކެއްކަން ހަނދާންކޮށް އެކަލާނގެ އަށް އަޅުގަނޑުމެން

 ހަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ.  އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ކާމިޔާބީ އާއި
 ހެޔޮ ދަރުމަ ދެއްވުމަށް އެދި އެކަލާނގެ އަށް ދުޢާ ކުރަމެވެ.

 އަޚުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވާ އިތުބާރާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތާ

 ގުޅޭގޮތުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ އަގުހުރި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮށް.
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް، ކުންފުނީގެ

 އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި، އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި
 މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 މި ފުރުސަތުގައި، ހިއްސާދާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވާ އިތުބާރާއި
 ދެއްވާ ހިތްވަރަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންގެ
 އިޚްލާސްތެރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުންނާއި

 މެނޭޖްމަންޓުން ކުރައްވާ އަގުހުރި މަސައްކަތަށް އަދި ކުންފުނީގެ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ދެއްވާ ލަފައާއި ދެއްވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެ

 ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ   
 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކާއި އަމާޒުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ

 ކަންތައް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ހާލަތެއްގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤައުމުގެ
 ތަރައްޤީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ދެމިތިބެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް މާކެޓަށް ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
 ބައްޓަންކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. 2017 ގައި ހާސިލު ކުރެވުނު ނަތީޖާ
 އިން ހިތްވަރު ލިބި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި

ކުރިމަތިލަނީ ހިތްވަރާއި އަޒުމާ އެކުގައެވެ.

އަޙްމަދު ނިޔާޒް
ޗެއަރމަން
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އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް،

އަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުންތަކާއި ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު  
 ދާއިރާތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް އެމްޓީސީސީ އަށް ހާސިލުކުރެވުނު

 އަހަރެކެވެ. މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް އަވަސް ކުރިއެރުންތައް
 އެ ދާއިރާތަކުން ހޯދާ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
 އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން މިންވަރުނުކުރެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

 އަދި 2013 އިން 2016 އަށް ސަރުކާރުން ލިބެމުނެ ދިޔަ ޓްރާންސްޕޯޓް

 ސަބްސިޑީ ކެނޑުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ފައިދާ، އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް، ވޭތުވެ
 ދިޔަ 6 އަހަރު، އިތުރުވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ބާރެއްލާ،
 އިންވެސްޓުކުރުމުގައާއި ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް

 އިތުރު ކޮންޓްރޯލްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. ކުންފުނީގެ
 ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމަށާއި އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް ވިޔަފާރީގެ އޮނިގަނޑަށް

 ގެނައުމަށް ދެވެނު މުހިންމު ކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެސެޓްތަކުގެ
 ފެންވަރު ވަނީ ރަނގަޅުކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން
 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާގޮތް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެ، ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ
 ދާއިރާތަކުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ވަނީ

 ލިބިފައެވެ. 2017ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ
 ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވެއެވެ. އައު މާކެޓްތައް ހޯދުމަށާއި

 ވިޔަފާރި ހިންގުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަދި ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ރިސްކް
 މެނޭޖްކުރުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ނަތީޖާ އަށް

 ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތާއެކު،
 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނަތީޖާތައް ނެރެވެމުން ނުދާ ވިޔަފާރިތަކަށް

 ބަދަލުގެނެސް، އެ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ
 މަގު ފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގައި

 ހިމެނޭ އެންމެހާ ދާއިރާތަކުގައި އެންމެ ކުރީސަފުގައި ޤާއިމްވެ ތިބެ ކުންފުނީގެ
 ހިއްސާދާރުންނަށް ނަފާ ލިބެމުންދާ ގޮތެއްގައި އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަށް
 ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވެއެވެ.  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ޕްރޮޖެކްޓް

 މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން އަހައްމިއްޔަތުކަން ދީފައިވަނީ

 އައު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް
 ނިންމުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ވަސީލަތްތައް
 ބޭނުންކުރާގޮތް ރޭވުމުގައި ޒަމާނީ އައު އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރަން

 ފެށުމަށް އިސްކަންދެވުނެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން
 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ފުރިހަމަ ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކެއް ޤާއިމްކޮށް

 އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކާއި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
 މި ގޮތުގެ މަތިން، ކާމިޔާބުކަމާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް
 ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކް ފުޅާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދެވޭ
 ފެންވަރު ވަނީ ރަނގަޅުކުރެވިފައެވެ. ޑްރެޖިންގްގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު،

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއަރޓަރގައި ރާއްޖެގެނެވޭނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާ
 މަހާޖައްރާފު ރާއްޖެ ގެނެވި، މަހާޖައްރާފުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް

 ފެށިފައިވަނީ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައެވެ. މަހާޖައްރާފު ރާއްޖެ
 ގެނައުން ލަސްވިކަމުގައިވިއަސް، އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ
 އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްފެށި ށ.ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް
 ކާމިޔާބުކުރެވިފައެވެ. ކުރިމަގުގައި ޑްރެޖިންގްގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްތަކެއް

 ފެންނަން ހުރުމާއެކު މިދާއިރާއިން 2018 ގައި ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނޭ
 ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ. އާންމު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި، ދުނިޔޭގެ ނަން

 މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާއެކު މިހާރު ހުރި ޑީލަރޝިޕް އެގްރީމަންޓްތައް ވަނީ
 އެ ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓިފައެވެ. އަދި އާފްޓަރސޭލްސް ޚިދުމަތްތައް މުޅި

 ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިއެރުންތައް ހޯދިފައިވެއެވެ. ޑޮކިންގްގެ
 ދާއިރާގައި، އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ވުމަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ
 އަހަރު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ބޯޓްހޮއިސްޓާއެކު

 އެމްޓީސީސީ ބޯޓްޔާޑު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވަނީ އިފްތިތާހު ކުރެވިފައެވެ.

 ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ރައިޓްސް އިޝޫ ކެމްޕޭން 2017 ގައި
 އެމްޓީސީސީއިން ހިންގާ ފުރިހަމަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓްގެ ތާރީޚުގައި

 އެމްޓީސީސީގެ ނަން ފަވާލެވުނެވެ. މި ކެމްޕޭންގައި 188.34 މިލިއަން
 ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ޤަޞްދުކުރެވިފައިވަނީ

 ޑްރެޖިންގް އާއި ރިކްލަމޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ
 ކުންފުންޏެއްގެ މަޤާމު ހޯދުމަށް، އެ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާބިލުކަން

 އިތުރުކުރުމަށެވެ.

 ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކަކީ އުފާކުރުން
 ޙައްޤު ކުރިއެރުންތަކެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ

 މަޤްޞަދު ވަރަށް ސާފެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން،
 ޓްރާންސްޕޯޓް، އާންމު ވިޔަފާރި، ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި އިންޖިނިއަރިންގް އާއި

 ޑޮކިންގްގެ ދާއިރާތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ
 ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކޮށްދިނުމެވެ.
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތާ މިންވަރާއި
 މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅޭ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑާއި މަސައްކަތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން

 ބަހައްޓާ މިންވަރު ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ތަޢުރީފުކުރަމެވެ. ވިޔަފާރި
 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މިހާރު ލިބިފައިވާ ދުވެލީގައި ކުރިމަގުގައި އިތުރު
 ކުރިއެރުންތައް ހޯދާ، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ މަގު
 ވަނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ. އަދިވެސް ހިންގުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް،

 ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމުގެ
 ޖާގަ އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް
 ރަނގަޅުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމު އިސްކަންދޭ އެއްކަމެވެ. ކުރިމަގަށް

 ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމާއި ކުރިމަތިވާ
 ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުނީގައި އެބަހުރިކަމަށް

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 އަހަރު ނިންމާލެވުނީ 1،296.66 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއަކާއެކުގައެވެ.
 މިއީ 2016 ގައި ލިބުނު 1،306.49 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއާ

 އަޅާބަލާއިރު 0.71 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 2017ގައި ޓެކްސްގެ
 ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ 132.54 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ 2016 ގައި ޓެކްސްގެ

 ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ 131.73 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ 0.68
 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް 2016 ގެ ސާފު ފައިދާގެ ތެރޭގައި

 ޓްރާސްޕޯޓް ސަބްސިޑީގެގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބިފައިވާ 6.88 މިލިއަން
 ރުފިޔާ ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މި އަދަދު އުނިކޮށް ބެލުމުން،
 2016 ގައި ލިބުނު ފައިދާ އަކީ 2016 ގެ ފައިދާއާ އަޅާބަލާއިރު 6.23

 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި، ވަސީލަތްތައް
 އިތުރުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހޯދުނު ކެޕިޓަލް އެސެޓްތަކަށް 695.13 މިލިއަން
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މާދަމާގެ ގޮންޖެހުންތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
 ޤާބިލްކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އިންސާނީ
 ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް މެދުނުކެނޑި
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ކަމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 11.75 މިލިއަން
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. ރަނގަޅު މާލީ ނަތީޖާތަކާއެކު 2017 ގައި

 ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ނެޓް އެސެޓްވެލިއު ވަނީ 2016 ގައި ހުރި 123.37 އިން
 192.88 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު

 2016 ގައި ހުރި 23.08 ރުފިޔާއިން 29.07 އަށް އަރާފައެވެ.

 ކުރިމަގަށް ބަލާއިރު، ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ލިބޭ ފައިދާ
 އިތުރުކޮށް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ރަނގަޅުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މި
 މިންގަނޑުތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެފައިވާކަން

 ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ރަށްރަށުގެ ހާބަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ހަމައަށް

 ދާއިރު، ރިޓާން އޮން އެސެޓްސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
 އަމާޒަކަށްވާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެހެން މަޝްރޫއުތަކުން

 ކުރިއަށްދިއުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މައގަނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ބިން
 ހިއްކުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކާއި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެވެ.
 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ފެންނަން ހުރި ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު،

 މަހާޖައްރާފު ބޭނުންކޮށް ހިންގާނޭ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ލިބޭނޭކަމަށް
 ބެލެވެއެވެ. އާންމު ވިޔަފާރިއާއި ޑޮކިންގް ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް، ރާއްޖޭގައި

 ކާމިޔާބު ހޯދިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ އެ ދާއިރާތަކުން
 އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދޭނެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ދާއިރާތަކަށް މުހިންމު
 އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް، ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާ އާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

 ގައި މާކެޓް ޝެއަރ އިތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރެވޭނެއެވެ. ޕްރައިވެޓް
 ސެކްޓަރގެ މާކެޓް ޝެއަރ އިތުރުކުރުމުގައި ކާމިޔާބުތައް ހޯދިފައިވެއެވެ.

 އަދި އެ ފަރާތްތަކާއި އެމްޓީސީސީއަށް ވެސް މިކަމުން ފައިދާތަކެއް ލިބެމުންދާ
 ކަމަށް އަޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީތަކަކީ هللاގެ ރަހުމަތްފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
 ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީތަކެއްކަން ހަނދާންކޮށް އެކަލާނގެ އަށް އަޅުގަނޑުމެން
 ހަމްދުކުރަމެވެ.  އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ކާމިޔާބާއި ހެޔޮ ދަރުމަ

ދެއްވުމަށް އެދި އެކަލާނގެ އަށް ދުޢާ ކުރަމެވެ.

 ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތާ
 ލިބެމުންދާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީގެ މުހިންމު
 ސަބަބެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވާ އިތުބާރާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ

 މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ އަގުހުރި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮށް
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް، ކުންފުނީގެ

 އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި، އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި
 މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 ކުރިއަށް ތަނުގައިވެސް ޤައުމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކޮށް
 ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރު، ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި އާންމުކޮށް
އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ.

 މުސްތަޤްބަލްގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި،
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ލިބެމުންދާ އިރުޝާދު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެންމެހާ
 ހިއްސާދާރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ކުރައްވާ އިތުބާރު

 ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 މިއަދު މިދެކޭ ކާމިޔާބީގެ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން
 ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއެރުމުގެ

 ހަޤީޤީ ބާރުކަމުގައިވާ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒުފަންގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކޮށް ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ދާއިރާތަކުން މާކެޓް ޝެއަރ
 އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށްޓަކައި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

 މިހާރު ކަނަޑައެޅިފައިހުރި ސްޓްރެޓެޖީތަކާ އެކު، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރި
 ތަރައްޤީކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނުކަމުގެ ޔަޤީންކަން

 ހިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ. ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ކަންކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ
 އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ގެނެސް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ކުންފުނީގެ

 އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން ކުރިއެރުން

 ހޯދާ، ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި މުޖުތަމަޢު އަށް ނަފާ ހޯދައިދިނުމުގައި
ދެމިތިބޭނަމެވެ.

އިބްރާހިމް ޒިޔަތު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
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 އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ އެމްޓީސީސީ ބޯޑުގެ ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 29 އޮގަސްޓް 2017
 ގައެވެ. އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާއަކީ ފައިނޭންޝަލް ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު

 ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ އެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކެވެ. އފއ.
 އައިޝަތު ފަޒީނާ ވަނީ މެޕްސް ކޮލްޖްގައާއި ވިލާ ކޮލެޖްގައި ފައިނޭންޝަލް

 އެކައުންޓިންގް އާއި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓްގެ މޮޑިއުލްތަކުން
 ވިސިޓިންގް ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގެ

ތަފާތު މަޤާމުތައް އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 

 އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ ވަނީ އޮކްސްފަރޑް ބްރޫކް ޔުނިވަރސިޓީ
 އިން އެޕްލައިޑް އެކައުންޓިންގްގެ ރޮގުން ބީއެސްސީ )އޮނަރސް(

 ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާއަކީ އެސޯސިއޭޝަން
އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް )އޭސީސީއޭ(ގެ މެންބަރެކެވެ.

އފއ. އައިޝަތު ވަނީ ކުންފުނީގެ 20 ހިއްސާ ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ
 ގޮތުގައި އފ. މަންސޫރު ޒުބައިރު އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 29 އޮގަސްޓް
 2017 ގައެވެ. އފ. މަންޞޫރު ޒުބަޢިރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ

 އޮތޯރިޓީގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
 ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި 1998 އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ވެއެވެ.
 އފ. މަންޞޫރު ޒުބަޢިރު މިހާރު ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޑިވިޝަންގެ
އެސިސްޓަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައެވެ.

 
 އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި 2009 އިން 2013

 އަށް އފ. މަންޞޫރު ޒުބަޢިރު ވަނީ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި
 2016 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އފ. މަންޞޫރު ޒުބަޢިރު
 ގެންދަވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

 އފ. މަންޞޫރު ޒުބަޢިރު ވަނީ މެލޭޝިއާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީއިން
 މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
 އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ އިން އޭނާ ވަނީ ބެޗިލަރ
އޮފް ކޮމަރސް )ބޭންކިންގް އެންޑް ފިނޭންސް( ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ.

WnIzwf utwxiawa WliBWfclwa

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ
uriAwbuz urUBcnwm cliBWfclwa

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ
utwBurwf udwmcawHum cliBWfclwa

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ
 ގޮތުގައި އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 29

 އޮގަސްޓް 2017 ގައެވެ. އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު އަކީ މޯލްޑިވްސް
 މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. އަދި އޭނާ

 ގެންދަވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ބޯޑުގައާއި މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ

ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ
 މަޤާމާއި އެ ކޮމިޝަންގެ އެހެން މަޤާމުތައް އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު

 އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑެ ސިވިލް
 އޭވިއޭޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާއި އެހެނިހެން މަޤާމުތައް

 އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރައިވަޓް
 ސެކްޓަރގެ ކުންފުނިތަކުގައި ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި
ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަޤާމުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓް
 މިންސްޓަރ، ލަންޑަންގައި ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން
 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ޔުނިވަރސިޓީ

 އޮފް ނޮދަމްބްރިއާ، ޔޫކޭ/ ބައިނަރީ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް، މެލޭސިއާ
 އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ބީއޭ )އޮނަރސް(

 ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިންގަޕޫރ މެނޭޖްމަންޓް
 ޔުނިވަރސިޓީ/ސިނގަޕޫރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް އިން

އެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ކުންފުނީގެ 90 ހިއްސާ ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ.

 އފ. މަންޞޫރު ޒުބަޢިރު ވަނީ ކުންފުނީގެ 20 ހިއްސާ
ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ.

uzWyin udwmuHwa cliBWfclwautWyiz cmihWrcbia cliBWfclwaWBir ckirck udwmcHwa cliBWfclwa

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު / ޑިރެކްޓަރޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ / ޑިރެކްޓަރޗެއާމަން / އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ

 ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް އފ. އަޙުމަދު ނިޔާޒު، މެޖޯރިޓީ
 ޝެއަރހޯލްޑަރ )ދިވެހި ސަރުކާރު(ގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރެއްވީ 6
 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައެވެ. މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ކޯޕަރޭޝަން )އެމްޓީޑީސީ(ގެ އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައާއި އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ
 ގޮތުގައި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގް، ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި

 ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސިސްގެ ދާއިރާއިންނާއި ހިންގުމާއި ސިޔާސަތުތައް
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އެ ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ އފ.

 އަޙުމަދު ނިޔާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަޝްހޫރުކަން
 ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އިކޮނޮމިކްސް، ސޯސިއޮލޮޖީ އަދި
 ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްވާ،

 ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހެޑްމާސްޓަރެއްގެ
ގޮތުގައި އފ. އަޙުމަދު ނިޔާޒު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 
 އފ. އަޙުމަދު ނިޔާޒު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކާޑިފް މެޓްރޮޕޮލިޓަން

 ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިކޮނޮމިކްސް، ސޯސިއޮލޮޖީ އަދި

 ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ ރޮގުން، އިންޑިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
 މައިސޫރުން ބެޗިލަރ އޮފް އާޓްސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މީގެ

 އިތުރުން މެނޭޖްމަންޓާއި ގަވަރނަންސް އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި
ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ޢިލްމާއި ފަންނީ ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

އފ. އަޙުމަދު ނިޔާޒަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއް އޮންނަ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ.

 އފ. އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް
 ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 15 ޖޫން 2016 ގައެވެ.

 ވޭތެވެ ދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އފ. އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވަނީ
 ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގައި

 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. މި ގޮތުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ
 މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ
 ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާރޗް
 2015 އިން ފެށިގެން އފ. އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ގެންދަވަނީ ފިއުލް
 ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެގެ ޗެއަރމަންކަމުގެ

 މަޤާމުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް
އޯގަނައިޒޭޝަން އާއި ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕވޓ. ލޓޑ.

 ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައާއި އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއްކަމުގައިވާ
 މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓް )އެމްއެސްޕީ( ގެ ޗެއަރމަންގެ

މަޤާމު އފ އިބްރާހިމް ޒިޔަތުވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

 އފ. އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބަލަރަޓް
 އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ

 ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީޑިތް ކޯވަން އިން ބެޗިލަރ އޮފް ބިޒްނަސް ޑިގްރީ
 ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އފ. އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވަނީ ހިންގުމުގެ
 ދާއިރާ އާއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި ގަވަރނަންސްގެ ދާއިރާއިން ވަރކްޝޮޕްތަކާއި

ސެމިނަރތަކާއ ކޮންފަރަންސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އފ. އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވަނީ ކުންފުނީގެ 40 ހިއްސާ ބައްލަވައިގެންފައެވެ.

 އފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރެއްގެ
 މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 14 ޖުލައި 2014 ގައެވެ.

 އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް
 އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 19 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ
 ދިހަވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ ވަނީ

 ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ގިނަ އިސް މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
 އޭގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް

 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރކަމުގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ. އފ.

 އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ އަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އާއި އެލައިޑް
އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ. 

 އފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ ގެންދަވަނީ ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ
 ބްރިޓިޝް ސްކޫލް އޮފް ކޮމަރސްގައި މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާވިދާޅުވަމުންނެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް

 މެނޭޖްމަންޓް، ބަޖެޓިންގް، ކޮސްޓް ކޮންޓްރޯލް އަދި ޕަބްލިކް
 ރިލޭޝަންސް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ދާއިރީއިން އފ. އަޙުމަދު

ކޫރިކް ރިޒާ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ އަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއް
އޮންނަ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ.
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udwmcawHum utwrcBwn cliBWfclwa

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ

 އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އފ. ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު އެމްޓީސީގެ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރަކަށް އިންތިޚާބު
 ކުރެވިފައިވަނީ 29 މެއި 2013 ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

 ސޭލްސްގެ ދާއިރާގައި 2001 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާ
 ހޯއްދަވާފައިވާ އފ. ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު ގެންދަވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް
 ކޮމްޕެނީގައި ހެޑް އޮފް ސޭލްސް އެންޑް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސްގެ މަޤާމުގައި

 ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އފ. ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު އަކީ އެމްޓީސީސީގެ
  ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ

  މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެެ.

 
 އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އފ. ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު ވަނީ
 އޮސްޓްރޭލިއަން ކޮލެޖް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން މާކެޓިންގ އެންޑް

 މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ
 ވަނީ ސިންގަޕޫރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ /ސިންގަޕޫރ އިނސްޓިޓިއުޓް އިން

 އެގްޒެކެޓިވް ސަރޓިފިކެޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި
 އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އޮކްސްފަރޑް އިން ސަރޓިފިކެޓް އިން
 ނިއު ޓެކްނޮލޮޖީސް އެންޑް ޗޭންޖިންގް ބިހޭވިއަރސް އާއި ޖޯޖް ވޮޝިންގްޓަން
 ޔުނިވަރސިޓީ އިން ސަރޓިފިކެޓް އިން ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް  ހާސިލުކުރައްވާ

 ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސިންގަޕޫރ އިން އެކައުންޓިންގް އެންޑް ފިނޭންސް
ފޮރ ނޮން-ފިނޭންސް މެނޭޖަރސް އޭނާ ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އފ. ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު ކުންފުނީގެ 20 ހިއްސާ ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ.

ufIYwlcaudcbwA Wmixwn WliBWfclwa

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ
QudcbwA udwmuHwa cliBWfclwa

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ

urInum cnwswH cliBWfclwa

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓ ޑިރެކްޓަރ

 އފ. ޙަސަން މުނީރު އެމްޓީސީސިގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
 ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި

 އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ  18 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައެވެ. އފ.
 ޙަސަން މުނީރަކީ ވިހި އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އުޅުއްވާފައިވާ
 ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ކޮޕިއަރ ޕްލަސްގެ

 ފައުންޑަރ އަދި މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރއެވެ. އފ. ޙަސަން މުނީރު
 ވަނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރޮނގުން ފަންނީ ތަމްރީނު

 ހޯއްދަވާފައެވެ. އފ. ޙަސަން މުނީރުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި
 މެނޭޖްމަންޓް، މާކެޓިންގް، ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮސްޓް

 ކޮންޓްރޯލް ހިމެނެއެވެ. އފ. ޙަސަން މުހީރު ވަނީ 2012 އިން
 2016 އަށް އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓަޑްގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.
 އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ އިން އޭނާ ވަނީ

 ބެޗިލަރ އޮފް ކޮމަރސް )ބޭންކިންގް އެންޑް ފިނޭންސް( ހާސިލު
ކުރައްވާފައެވެ.

 އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު
 ކުރެވިފައިވަނީ 1 ނޮވެމްބަރ 2015 ގައެވެ. އފއ. ނާޝިމާ

 ޢަބްދުއްލަޠީފަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ
 ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ އެސިސްޓަންޓް

 ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމާއި އެހެނިހެން މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި
 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ފިނޭންސް
 އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމު އޭނާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 އަދި އޮގަސްޓް 2014 އިން އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް މޯލްޑިވްސް
 ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރެޖް ކޮމްޕެނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި

އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފް ވަނީ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.
 

 އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފު ވަނީ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ދާއިރާއިން
 ގިނަ ކުރު ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ

ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީން ހޯއްދަވާފައެވެ.

 އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފު ވަނީ ބިޒްނަސް ސްޓަޑީސް ވިތް
 އެކައުންޓިންގް އިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ )އޮނަރސް( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 އަދި ސިންގަޕޫރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ އިން އެގްޒެކެޓިވް
ސަރޓިފިކެޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 އފ. އަޙުމަދު ޢަބްދުهللا އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 13 މޭ 2014 އިން 20 މާރޗް 2016

 އަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލުން އޭގެ ފަހުން އަލުން ބޯޑަށް
 އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 5 އޭޕްރިލް 2016 ގައެވެ. މޯލްޑިވްސް

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީގެ ޓެކްނިކަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ
 މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އފ. އަޙްމަދު ޢަބްދުهللا ވަނީ ސްޓޭޓް

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ
 އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް މެކޭނިކަލް ސާރވިސަސްގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި

 މިފްކޯގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޖެކްޓްސް އަދި ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއޮމަންޓްގެ މަޤާމާއި
 މިފޮކޯގެ އިންޖިނިއަރިން މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ފެލިވަރު ޓޫނާ ޕްރޮސެސިން

ޕްލާންޓްގެ އިންޖިނިއަރިންގ މެނޭޖަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
 

 އފ. އަޙުމަދު ޢަބްދުهللا ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދަރން
 ކްއީންސްލަންޑްއިން އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން ބެޗިލާސް ޑިގްރީ އާއި

 ސިންގަޕޯރ ގެ ނީ އާން ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ނެޝަނަލް ޓެކްނީޝަންސް
ޑިޕްލޮމާ އިން މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

އފ. އަޙްމަދު ޢަބްދުهللا ކުންފުނީގެ 600 ހިއްސާ ގެންގުޅުއްވައެވެ.
 ކުންފުނީގެ 520 ހިއްސާ އފ. ޙަސަން މުނީރު

ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ 100 ހިއްސާ އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފު
ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ.
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udIAws udwmcHwa cliBWfclwa

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ޑްރެޖިންގް އެންޑް
ސްޕެޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް

cfItwl cmiHWrcbia cliBWfclwa

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ހިއުމަން ރިސޯސަސް
އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

cmWxuK udwmcawHum cliBWfclwa

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

 ޑްރެޖިންގް އެންޑް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ
 މަޤާމު އަދާކުރައްވާ އފ. އަޙުމަދު ސަޢީދު އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ

 1993 ގައެވެ. އފ. އަޙުމަދު ސަޢީދު އެމްޓީސީސީގައި މިހާތަނަށް
 ހޭދަކުރެއްވި 24 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޓެކްނިކަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް

 މަޤާމުތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
 އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސަރވޭ އޮފިސަރ،

 އިންޖިނިއަރ، ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑްގެ މަޤާމު
 ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

 ޑިޕާޓްމަންޓާއި ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިވިޝަން ހެޑްގެ މަޤާމުގައި
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އފ. އަޙުމަދު ސަޢީދު ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް
 މެނޭޖްމަންޓާއި އިންޖިނިއަރިންގްގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަޖުތިބާތަކެއް

ހޯއްދަވާފައެވެ.
 

 އފ. އަޙުމަދު ސަޢީދުވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
 ބްރެޑްފަޑްއިން ސިވިލް ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން

ބެޗިލަރސް )އޮނަރސް( ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް
 މެނޭޖަރގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އފ. އިބްރާހިމް ލަތީފް

 އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1999 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެމްޓީސީސީގައި
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ 18 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އފ. އިބްރާހިމް ލަތީފް
 ވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑްގެ މަޤާމުގެ ގައި ގިނަ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްގައި

 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް،
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އަދި

 ބިލްޑިންގ ސިކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި
 ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޑޮކިންގް ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިވިޝަން ހެޑްގެ މަޤާމު އޭނާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 

 އފ. އިބްރާހިމް ލަތީފްވަނީ އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
 ހާޓްފަޑްޝަޔަރއިން މާކެޓިންގްގެ ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ އޮފް އާޓްސް

 )އޮނަރސް( ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އފ. އިބްރާހިމް ލަތީފް އަކީ
 ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މާކެޓިންގްގެ މެންބަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން،
 އފ. އިބްރާހިމް ލަތީފް ވަނީ ފައިނޭންސް އަދި މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން

ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ
 މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އފ. މުޙައްމަދު ޚުޝާމް އެމްޓީސީސީ އާ
 ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް

 ސަރވިސްގެ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މަޤާމާއި ޖުޑިޝަލް
 ސަރވިސަސް ކޮމިޝަންގެ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޖުޑިޝަރީގެ
 މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ އފ.މުހައްމަދު ޚުޝާމު ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް

ކުންފުންޏަށް ގެނެސްދެއްވާފައިވެއެވެ.
 

 އފ. މުޙައްމަދު ޚުޝާމް ވަނީ ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނިއު
 ހޮރައިޒަން ލަރނިންގް ސެންޓަރ އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް

 ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަރން
 އޮސްޓްރޭލިއާއިންނާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސިކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ

 އެންފޯސްމަންޓްއިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ އިން ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ
އެންފޯސްމަންޓް އިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

utWyiz cmihWrcbiA cliBWfclwa

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ / އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

WBir ckirck udwmuHwa cliBWfclwa

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު /  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ImcliH udwmcawHum cliBWfclwa

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

 އފ. ޢިބްރާހިމް ޒިޔާތު ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް
 ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 15 ޖޫން 2016 ގައެވެ.

 ވޭތެވެ ދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އފ. ުޢިބްރާހިމް ޒިޔާތު ވަނީ
 ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގައި

 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. މި ގޮތުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ
 މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ
 ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާރޗް
 2015 އިން ފެށިގެން އފ. ޢިބްރާހިމް ޒިޔާތު ގެންދަވަނީ ފިއުލް

 ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމުގެ މަޤާމުގައި
 ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން އާއި

 ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕވޓ. ލޓޑ.ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ
 ގޮތުގައާއި އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓް )އެމްއެސްޕީ( ގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމު އފ
އިބްރާހިމް ޒިޔަތުވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

 
 އފ. ޢިބްރާހިމް ޒިޔާތު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް

 ބަލަރަޓް އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި
 އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީޑިތް ކޯވަން އިން ބެޗިލަރ އޮފް

 ބިޒްނަސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އފ. ޢިބްރާހިމް
 ޒިޔާތު ވަނީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ އާއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި ގަވަރނަންސްގެ

 ދާއިރާއިން ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނަރތަކާއ ކޮންފަރަންސްތަކުގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އފ. މުޙައްމަދުަ   
 ޙިލްމީ މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް
 އޮފިސަރގެ މަޤާމެވެ. މިހާރު ހުންނެވި މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ

 ވޭތުވެދިޔަ 6 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި
 އޭނާ ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗީފް

 އެކައުންޓަންޓްގެ މަޤާމާއި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
 އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އފ. މުޙައްމަދު ޙިލްމީ،
 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާއި ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް އެންޑް

 ކޫޕަރސްގައި އެކައުންޓިންގާއި އޮޑިޓް އަދި އެޝުއަރަންސްގެ ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.

 
އޭޕްރިލް 2014 އާ ހަމައަށް އފ. މުޙައްމަދު ޙިލްމީ މޯލްޑިވްސް  

 ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އެމްޓީސީސީ
 ތަމްސީލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި 7 ޖުލައި 2015 އިން 19 ޑިސެމްބަރ

 2016 އަށް އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އެގްޒެކެޓިވް
 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު އފ.

 މުހައްމަދު ޙިލްމީ ގެންދަވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމުގައިވާ
 މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

 އފ. މުޙައްމަދު ޙިލްމީއަކީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް
 އެކައުންޓަންޓްސް )އޭސީސީއޭ( ގެ މެންބަރެކެވެ. އަދި ސަރޓިފައިޑް

ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓެކެވެ.

2011

4

 އފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރެއްގެ
 މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 14 ޖުލައި 2014 ގައެވެ.

 އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް
 އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 19 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ
 ދިހަވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ ވަނީ

 ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ގިނަ އިސް މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
 އޭގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް

 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރކަމުގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ. އފ.

 އަޙުމަދު ކޫރިކް ރިޒާ އަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އާއި އެލައިޑް
އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.

 
 އފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ ގެންދަވަނީ ކޮލޮމޮބޯގައި ހުންނަ

 ބްރިޓިޝް ސްކޫލް އޮފް ކޮމަރސްގައި މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާވިދާޅުވަމުންނެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް

 މެނޭޖްމަންޓް، ބަޖެޓިންގް، ކޮސްޓް ކޮންޓްރޯލް އަދި ޕަބްލިކް
 ރިލޭޝަންސް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ދާއިރީއިން އފ. އަޙުމަދު

ކޫރިކް ރިޒާ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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cfItwl udwmcHwa cliBWfclwa

 ހެޑް އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ

WxuAil utwmitWf WliBWfclwacfInwH cnwzUs utwxiawa WliBWfclwa

 ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި
 އފއ. އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2000
 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި

 އފއ. އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް ވަނީ ތަފާތު އެގްޒެކެޓިވް އަދި
 މެނޭޖީރިއަލް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޯޕަރޭޓް
 ޑިޕާޓްމަންޓް، ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، މާކެޓިންގް

 ޑިޕާޓްމަންޓް، ރެންޓަލް ޑިޕާޓްމަންޓް، ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް
 ސިކިއުރިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް، ކޯޕަރޭޓް ބިއުރޯ އަދި ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
 

 އފއ. އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއާއި
 ވިލާ ކޮލެޖްގެ ވިޒިޓިންގް ލެކްޗަރަރއެކެވެ. އަދި ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި

ގެސްޓް ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ލެކްޗަރކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 

 އފއ. އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް
 ސަދަރން ކުއީންސްލަންޑްއިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )މާކެޓިންގް(

 އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާ އަދި އިންގިރޭސިވިލާތުގެ
 ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަންއިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

)އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް( އިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމްޕެނީ
 ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އފއ. ފާތިމަތު ލިއުޝާ

 އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1997 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކުންފުނީގައި
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އފއ. ފާތިމަތު ލިއުޝާ

 ގިނަ އެގްޒެކެޓިވް އަދި މެނޭޖީރިއަލް މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 މީގެ ތެރޭގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓާއި
 ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

 އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.

 
 އފއ. ފާތިމަތު ލިއުޝާ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޮދަމްބްރިއާ،
 ނިއުކާސްޓްލް، ޔޫކޭ އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ އޮފް އާޓްސް )އޮނަރސް( ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 ހެޑް އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް
 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އފ. އަޙުމަދު ލަތީފް ކުންފުންޏާ

 ގުޅިވަޑައިގަތީ 1999 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެމްޓީސީސީގައި
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ 18 އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު

 ޓެކްނިކަލް އަދި މެނޭޖީރިއަލް މަޤާމުތައް އޭނާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 މީގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓިންގް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސަރވޭއިން އޮފިސަރ

 އަދި އިންޖިނިއަރގެ މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް
 ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރގެ

މަޤާމު އފ. އަޙުމަދު ލަތީފް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 

 އފ. އަޙުމަދު ލަތީފްވަނީ ސްކޮޓްލަންޑްގެ ހެރިއޮޓް ވޮޓް ޔުނިވަރސިޓީއިން
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓްއިން ބެޗެލަރ އޮފް
 ސައިންސް )އޮނަރސް( ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާ ކޮންޓިޓީ ސަރވޭއިންގ

އިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

cmwHudwa clIAWmcsia cliBWfclwa

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ޓްރޭޑިންގް ޑިވިޝަން

Ilwa uAWfix cliBWfclwa

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ސަޕޯޓް
 ސަރވިސަސް ޑިވިޝަން

 ctWxwn Ilwa cliBWfclwa

ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ

 ޓްރޭޑިންގް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން
 ގެންދަވާ އފ. އިސްމާޢީލް އަދުހަމް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ
 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް
 ޑޮކިންގް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓް
 ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ އފ. އިސްމާޢީލް އަދުހަމް އެވެ.

 އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އފ. އިސްމާޢީލް އަދުހަމް
 ވަނީ  ތްރީއޭ ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވަޓް ލިމިޓަޑްގެ ޖެނެރަލް

 މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ދަ ކޯޑް
 މާކެޓިންގ ޔޫކޭ ލިމިޓަޑްގެ މާކެޓިންގް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމާއި
 އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއުމަން
ރިސޯސަސް އެންޑް މާކެޓިންގް މެނޭޖަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

 
 އފ. އިސްމާޢީލް އަދުހަމް ވަނީ އަޔަރލޭންޑްގެ ވޯންބަރޯ ކޮލެޖްއިން

 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާ،
 އޮސްޓްރޭލިއާގެ އީޑިތް ކޮވަން ޔުނިވާސިޓީއިން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މާކެޓިންގް

 ދާއިރާއިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން
 އފ. އިސްމާޢީލް އަދުހަމް އޮސްޓްރޭލިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބިޒްނަސް
 އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ

 އިތުރުން އފ. އިސްމާޢީލް އަދުހަމް އަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ އިންޝުއަރަންސް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކެވެ.

 ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމު
 އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އފ. ޝިފާއު ޢަލީ އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ

 2007 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ޕަބްލިކް
 ރިލޭޝަންސް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި
 ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އަކީ ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޝަންގެ ބެލުމުގެ
 ދަށުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެކެވެ. ކުންފުނީގައި އފ.

 ޝިފާއު ޢަލީ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންޝަލް
 ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، އެކައުންޓްސް އަދި
ފިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.

 
 މީގެ އިތުރުން އފ. ޝިފާޢު ޢަލީ މިހާރު ގެންދަވަނީ

 އެމްޓީސީސީގެ ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް
 އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

 
 އފ. ޝިފާއު ޢަލީ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ

 އޮފް އީސްޓް ލަންޑަންއިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ
 ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ އޮފް އާޓްސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
 އަދި މިހާރު، އފ. ޝިފާއު ޢަލީ ގެންދަވީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

 ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް )އޭސީސީއޭ(ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް
ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

 ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި އފ. ޢަލީ ނަޝާތު
 އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޮޑިޓިންގް

 އަދި އެޝުއަރަންސްގެ ދާއިރާއިން 15 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު މި މަޤާމާ
 ހަވާލުވެޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަނަށް

 އޭނާވަނީ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަވާފައެވެ. އފ. ޢަލީ ނަޝާތު
 ވަނީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގަ އާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި

އޮޑިޓިންގް އާއި އެޝުއަރަންސްގެ މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
 

 މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ
 މަޤާމާއި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް އިންޓަރނަލް

 އޮޑިޓްގެ މަޤާމު، އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން، އފ. ޢަލީ
 ނަޝާތު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަންގެ
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި 8 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 
 އފ. ޢަލީ ނަޝާތަކީ ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓެކެވެ. އަދި

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް )އޭސީސީއޭ(
 ޔޫކޭގެ މެންބަރެކެވެ. އފ. ޢަލީ ނަޝާތު ވަނީ މެލޭސިއާގެ އޯޕަން

 ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އފ. ޢަލީ ނަޝާތު މިހާރު ގެންދަވަނީ

 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރސްގެ ސަރޓިފައިޑް އިންޓަރނަލް
އޮޑިޓަރސް ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.
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ހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

 cmwrckwa cmIswv cliBWfclwa

 ހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އފ.
 ވަސީމް އަކްރަމް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.
 އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް އެންޑް
 ކޫޕަރސްގައި އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ - އޮޑިޓް އެޝުއަރަންސް އެންޑް
 ޓެކްސްގެ މަޤާމާއި ކްރެސްޓަން އެމްއެންއެސް އެންޑް ކޯގެ ސީނިއަރ
އޮޑިޓަރގެ މަޤާމު އފ. ވަސީމް އަކްރަމް ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

 
 އފ. ވަސީމް އަކްރަމް އަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާރޑް

 އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ )އައިސީއޭއެސްއެލް( ގެ ފެލޯ
 މެންބަރެކެވެ. އަދި ސަރޓިފައިޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް

 އޮސްޓްރޭލިއާ )އޭއެސްއޭ(ގެ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރެކެވެ. މީގެ
 އިތުރުން އފ. ވަސީމް އަކްރަމް އަކީ ދަ އެސޯސިއޭޝަނސް އޮފް
 އެކައުންޓިން ޓެކްނީޝަންސް އޮފް ސްރީލަންކާ )އޭއޭޓީއެސްއެލް(

 ގެ ސީނިއަރ މެންބަރެކެވެ. އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް
 ސަރޓިފައިޑް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ

)އައިސީއެމްއޭ(ގެ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރެކެވެ.

Iruhuz cniaesuH cliBWfclwa cmWlws udwmcHwa cliBWfclwa

 ހެޑް އޮފް  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން
އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

 ހެޑް އޮފް ލޮޖިސްޓިކަލް
އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

 ހެޑް އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް
ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް

cmizWn udwmcawHum cliBWfclwa

 ހެޑް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ
 މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އފ. އަޙުމަދު ސަލާމް އެމްޓީސީސީއާ
 ގުޅިވަޑައިގަތީ 1991 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި

 26 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ތަފާތު މެނޭޖީރިއަލް މަޤާމުތައް
 އަދާކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

ސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމަރގެ މަޤާމާއި މެނޭޖަރގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
 

 އފ. އަޙުމަދު ސަލާމްވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ
 އޮފް ވޮލޮންގޮންގްއިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްއިން

ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 ހެޑް އޮފް ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުގައި
 މިހާރު ހުންނެވި އފ. ހުސެއިން ޒުހުރީ ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތީ

 2002 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި 15
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ރެންޓަލްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

 އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

 
 އފ. ހުސެއިން ޒުހުރީ ވަނީ މެލޭސިއާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީއިން

 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެލޭސިއާގެ
 ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ބިޒްނަސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރޮނގުން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 ހެޑް އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުގައި މިހާރު
 ހުންނެވި އފ. މުޙައްމަދު ނާޒިމް ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2000

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި
 އޭނާ ވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓަންޓް
 މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް، ތިލަފުށި ބިޒްނަސް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރކަމުގެ
 މަޤާމާއި ލޮޖިސްޓިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސް
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

 
 އފ. މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވަނީ ކެމްބްރިޖް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އިން

 ބިޒްނަސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޓްރާންސްޕޯޓާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ
ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް އޭނާ ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.
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މުރާޖަޢާސެގްމަންޓް ޕްރޮފަައިލް
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތުގެ
 ފޯރި އިތުރުކުރުމާއި ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމަށް

ހިތްވަރުދިނުން

މެޓީރިއަލް މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

ސާރވޭކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ލިބުނު ކުރިއެރުން

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރުން

 މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ އޮނިގަނޑަށް
ބަދަލު ގެނައުން

 އެމްޓީސީސީ އަކީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ
 ދާއިރާގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ދިވެހި ކުންފުންޏެވެ. އެމްޓީސީސީއިން

 ވަނީ މި ދާއިރާތަކަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ހުނަރު ތަޢާރަފްކޮށް މި
 ދާއިރާގެ މަސައްކަތަށް ޒަމާނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީފައެވެ. މެރިން

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމާއި ބަނދަރު ހެދުން، ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން،
 ބީޗް ހެދުން އަދި ޝީޓް ޕައިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހުނަރުވެރި ޤާބިލް

 ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިންވަނީ އެންމެންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ.
 ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ
ސަރުކާރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމާފައެވެ.

 ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި
 ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މޮބިލައިޒޭޝަން

 އާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ކަންކަމުގައި ގެންގުޅޭނެ އަމިއްލަ އުސޫލުތަކާއި މަސައްކަތް
 ކުރާ އަމިއްލަ މިންގަނޑުތަކެއް ކުންފުނިން ވަނީ އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކޮށްފައެވެ.

 ކުންފުނިން ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫއެއްގެ އަލީގައި ކުންފުނިން
 މަސައްކަތް ހިންގާ ގޮތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.

 ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓަކީ އެމްޓީސީސީގެ
 އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓެވެ. އަދި ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްފަހަރާ
 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 މިދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރު
 ހެދުމާއި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން، ޝީޓް ޕައިލިންގް، ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ

މަސައްކަތް، އަދި ސާރވޭ ކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިމެނެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން
 އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިން ހިނގަމުން

 ދިޔަ ފަޅުކޮނުމާއި ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ އަލަށް
 އުފެދުނު ޑްރެޖިންގް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. ވުމާއެކު

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ
 އެންމެބޮޑު ބައެއް 2017 ގައިވެސް ލިބިފައިވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

 އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިންނެވެ. ސީޕީއެމްގެ މަސައްކަތުގެ
 ކާމިޔާބީއަށް ހިއްސާކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި

 ކަންކޮޅުތަކުގައި އެއްފަހަރާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަމެވެ.
 ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސީޕީއެމް ޓީމުން 66 މަޝްރޫއުއެއްގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 36 މަޝްރޫއު ނިންމާފައިވެއެވެ.

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަމާޒަކަށްވެފައިވަނީ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ
 ވަސީލަތްތައް އިތުރުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގެ ފެންވަރު
 އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމާއި ޚަރަދުކުޑަކުރުމާއި ބޮޑެތި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ
 މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމި މިންގަނޑުތައް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

 އަދި ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ބޭނުންވާ
 މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް ވިޔަފާރިގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމެވެ.

 އަހަރުގެ މާލީ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 798
 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ދާއިރާއިން ހޯދިފައިވެއެވެ. މިއީ ކުންފުނީގެ މުޅި

 އާމްދަނީގެ 61 އިންސައްތަ އެވެ. އަދި މިއީ 2016ގައި މި ދާއިރާއިން
 ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއަށްވުރެ 20 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

 ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރެވުނު މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާލާއިރު
 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ބަދަރު ހެދުމާއި ބިންހިއްކުން، ޝޯ

 ޕްރޮޓެކްޝަން އަދި ސިވިލް ވަރކްސްގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން
 ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމާއި ތޮށިލުމާއި ފާލަން އެޅުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ

މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ މަޝްރޫއުތަކުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 2016ގައި
 ގެނެވުނު އެއް އިސްލާހީ ބަދަލަކީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި އެކި

 ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ
 ކުރުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް
ހަރުދަނާކުރުމަށް އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުވެސް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑެތި  
 ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. މި އިސްލާހުގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމާއި

 ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން ރީޖަނަލް މެނޭޖަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މީގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ. މީގެ
 އިތުރުން، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ރިސްކް އެންޑް
ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ އަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.

2017

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް އިސްލާހުކުރުމަށް
 އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން އަހަރުތަކުގައި ހިންގާ
 ނިންމުނު މަޝްރޫއުތަކަށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް 2017 ގައި

 ހިންގާ ނިންމިފައިވެއެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި 66 މަޝްރޫއުއެއްގައި
 މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު އެންމެ މުހިންމު

 މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މަސައްކަތާއި
 ސަލްޓަން ޕާކު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ގދ.ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރާއި
 ޕާކުގެ މަޝްރޫއު ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަދި

 ށ.ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ބޮޑު
ދެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާ ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން ދާއިރު ތަމްރީނާއި
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޑިމާންޑް

 ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ވުމާއެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ފޯރި
 ޖެއްސުމަށާއި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގެ ދެމިތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައިވެއެވެ.

 ނަތީޖާ ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށް އިސްލާހުކުރުމަކީ
 ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ މުހިންމު އަމާޒަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.
 މި ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް އިސްލާހުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމުމަށް

 ބޭނުންވާ މުއްދަތު ކުރުކުރުމުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި އިކުވިޕްމަންޓް، ޓޫލްސް، އަދި
 ވެހިކަލްތަކާއި އުޅަނދުތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހޯދިފައިވުމާއެކު،

 މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލްތައް މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް
 2017ގައި އިސްކަންދެވުނެވެ. މެޓީރިއަލް މެނޭޖްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭނޭ
 ރަސްމީ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި މެޓީރިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

 ލޮޖިސްޓިކްސް ޕޮލިސީއެއް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި
 މި ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށް

 މެޓީރިއަލް ފޯރުކޮށްދީ އެއާ ގުޅޭ ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ކަންކަން ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުމަށް މެޓީރިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނެއް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ.

 އަކީ ސާރވޭ ކުރުމާއި އެންވަޔަރމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް 2017
 ހެދުމުގެ ދާއިރާއިން އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދުނު އަހަރެކެވެ. ފުންކަނޑުން
 ވެލިނެގުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ހައިޑްރޯގްރެފިކް ސަރވޭކުރުމަށް ބޭނުންވާ
 މަލްޓިބީމް އެކޯސައުންޑަރ، ސަބް-ބޮޓަމް ޕްރޮފައިލަރ އަދި މަސައްކަތަށް

 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ
 އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ މުހިންމު މަޤްޞަދެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ
 ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރެވިފައިވެއެވެ.
 މީގެ ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ކަރަންޓްލުމުގެ މަޝްރޫއުތައް،

 އަދި ސަރވޭކުރުމާއި އެންވަޔަރމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް
 ހަދައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް، ކުރީ އަހަރުތަކުގައި

 ފެށިފައިވީކަމުގައިވިއަސް، 2017ގައި ސ.މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދު އަދި
 ފޭދޫގެ ފެނާއި ނަރުދާގެ ނިޒާމްގެ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރެވުމާއެކެ، މިދާއިރާއިން
 ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން މި ދާއިރާއިން

އިތުރުކުރިއެރުންތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 މިހާރު ފޯކަސްކުރެވިފައިވަނީ ބަނދަރު ހެދުމާއި، ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
 އަދި ބިލްޑިންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށާއި

 އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ދާއިރާތައް ކަމުގައިވާ ފެނާއިނަރުދަމާގެ
 މަސައްކަތާއި އެއަރޕޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 ފުޅާކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރވޭ ކުރުމާއި ޑިޒައިންކުރުން އަދި
އެންވަޔަރމެންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ބަނދަރު ހެދުން 

އެއަރޕޯޓް ހެދުން

ޢިމާރާތްކުރުން 

މަގާއި ބްރިޖް ހެދުން 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް 

ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް 

 ސާރވޭ ކުރުން )ޓޮޕޮގްރަޕިކް، 

 ހައިޑްރޯގްރަފިކް، އިންޖިނިއަރިންގް(

އެންވަޔަރމެންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

  

•

 ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވަނީ ހޯދިފައެވެ. މިއީ
 ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޚިދުމަތެކެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ތައާރަފްކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެއްގެ
 މަޤާމު، މީގެ ސަބަބުން ވަނީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިއީ
 މިހާރުވެސް މަތީ ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުންދާ ސާރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
 ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެކެވެ. 2016 ގައި ސާރވޭކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން

 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރޮބޮޓިކް
 ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން، އިމޭޖް ސްޓޭޝަންއަކާއި އާދައިގެ އުޅަނދެއްގައި ނުވަދެވޭ

 ފަދަ ތިލަ ތަންތަނުން ބެތިމެޓްރިކް ޑޭޓާ ނެގުމަށް ހައިޑްރޯން ސާރވޭ
 ބޯޓަކާއި ހިއްކާފައިވާ ބޮޑެތި ބިންތަކުގެ ސާރވޭ ޕްލޭންކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް

 ޑްރޯންއެއް ވަނީ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން
 ސަރވޭ ސެޓްއައުޓްކުރުމަށާއި އިމާރާތްތަކުގެ އެސް-ބިލްޓް ޑޭޓާ ނެގުމަށް

އެލްއެނ100ް ޓޮޕްކޮން ލޭއައުޓް ނެވިގޭޓަރ ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ގައި ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރމެންޓަލ2017ް
އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ސީޕީއެމްޑީއިން ކުރަން ފެށުނެވެ.
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     ވަނަ އަހަރު ޑްރެޖިންގް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން ވަކި  
 ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދުނީ މި ދާއިރާއަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދީ،

 ދާއިރާގެ މަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. މިއީ
 2017 ގައި މަހާޖައްރާފު ރާއްޖެގެނައުމުގެ ކުރިން ވެވުނު ތައްޔާރީތަކުގެ
 ތެރޭގައި އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މަހާޖައްރާފު
 ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެވިފައެވެ. މަހާޖައްރާފު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ

 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ
 ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުهللا ޔާމީނު

 އަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. ހަމަ އެ ހަފްލާގައި މަހާޖައްރާފުގެ ފުރަތަމަ
 ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ބިންހިއްކުމުގެ

މަޝްރޫޢުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވިއެވެ.

 މަހާ ޖައްރާފު ގެނައުމުގެ ކުރީގައިވެސް އެމްޓީސީސީއަކީ ބިންހިއްކުމުގެ
 ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ. 3700 ކިއުބިކް

 މީޓަރުގެ މަހާޖައްރާފަކީ އެއިއެޗްސީ 1600 އަދި 1800 ކަޓަރ ސަކްޝަން
 ޑްރެޖަރ ހިމެނޭ އެމްޓީސީސީގެ ޑްރެޖިންގެ ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވުނު

 ޑްރެޖަރެކެވެ. މިއާއެކު އެމްޓީސީސީ  ވަނީ މި ސަރަހައްދުގައި ޑްރެޖިންގްގެ
 ދާއިރާގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް ވެފައެވެ.

 އެމްޓީސީސީގެ ޑްރެޖިންގް ފްލީޓަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖިންގް
 ފްލީޓެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ޒަމާނީ

 ހައްލު ހޯދައިދެއެވެ. ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އެއް މަސައްކަތެއްކަމަށްވާ
 ޑްރެޖިންގް ފެށިފައިވަނީ މަދު އެކްސްކަވޭޓަރުކޮޅަކާއެކު 1995 ގައެވެ.

 އެއަށްފަހު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ މަސައްކަތާގުޅޭ
 އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮކޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކޮށް ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ

ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކަށް އަމިއްލަ ހައްލުތައް ހޯދާފައެވެ.

 ޑްރެޖިންގް އެންޑް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓަމަންޓްގެ
 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑްރެޖިންގް، ބިން

ހިއްކުން އަދި ބީޗް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. 

މުރާޖަޢާސެގްމަންޓް ޕްރޮފަައިލް
 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑްރެޖިންގްގެ 5 މަޝްރޫޢުއެއްގައ2016ި

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަހާޖައްރާފު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގުނު
 ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމުގައިވާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ޝޯ
 ޕްރޮޓެކްޝަން މަޝްރޫޢު އަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު
 ހިންގުނު މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 3

 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމިފާވާއިރު، އަހަރު ނިމުނު އިރު ވަނީ
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައެވެ.

 މަހާޖައްރާފުގެ ދެވަނަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖަނަވަރީ 2018
 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް

ބޭނުންވާ ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

 ޑްރެޖިންގް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަންއިން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު
 90 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ހޯދާފައިވެއެވެ. މިއީ 2016

 ގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 78 މިލިއަން ރުފިޔާއާ
އަޅާބަލާއިރު 15.4 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.
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 އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް،
 ކަރަންޓް އުފެއްދުން، ޓުއަރިޒަމް އަދި ފިޝަރީސްގެ ދާއިރާއަށް އިތުބާރުހުރި

 ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރި
 ފެށިފައިވަނީ ކުންފުނި އުފެދުނު ފަހުން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް

 ފެށުނު އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީނު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.
 ވިޔަފާރި ފެށުނުއިރުވެސް ކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކަށް ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ

 އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އޮޑިވެރިންނަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
 ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދޯނިފަހަރު މެދުނުކެނޑި މަހަށް
 ނުކުތުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޕެއަރ ޕާޓްސްގެ ވިޔަފާރި
 މިއާއެކުގައި ފެށިގެންދިޔައެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމުގައި
 ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް

 ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން ދިޔައެވެ. މީގެތެރޭގައި އަޑީ ތެލާއި މެރިން ކޯޓިންގް
 އަދި އައުޓްބޯޑް މެރިން އިންޖީނު ހިމެނެއެވެ. މިއަދު އެމްޓީސީސީގެ އާންމު

 ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ގިނަ
 ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ކުންފުނީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒަކީ ކަށަވަރު

 ޝޯވރޫމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތަކަކީ ރާއްޖެއާއި
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ

އުފެއްދުންތަކެވެ.

 ޔަންމާ )މެރިން އިންޖީނު، ޖެނެރޭޓަރ އަދި ފެން ޕަންޕު( ގެ ބާވަތްތައް
 ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނީ 1974 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޔަންމާ

 އިންޖީނަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުނު
 އިންޖީނެވެ. ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގެ %80 ޙިއްޞާކުރާ ޔަންމާ އިންޖީނަކީ ދިވެހި

 މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންގެ މަޤްބޫލުކަން ވޭތުވެދިޔަ 30 އަށްވުރެ ދިގު
މުއްދަތެއްގައި، ހޯދާފައިވާ އިންޖީނެކެވެ.

 ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު މި ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު މަޤްޞަދަކަށްވީ
 ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތާއި ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު އޮންނަ

 ގުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މި ކަންކަމުގައި ކުރިއެރުން ހޯދުމެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ

 ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށާއި އެ ބޭނުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުން
 ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. މި ކަން ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ

 ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ޓްރެއިނިންގް
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ. އާންމު ވިޔަފާރިން 229 މިލިއަން ރުފިޔާގެ

 އާމްދަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ގެ 17.7 އިންސައްތަ އެވެ.

 މަސްވެރިކަމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ މަޝްހޫރު
 ރަށްރަށާއި ޞިނާއީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށަށް ވޭތުވެދިޔަ

 އަހަރު ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުތައް
 ޒިޔާރަތްކުރި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހއ، ހދ، ނ، ރ، ޅ، ވ، ގއ

 އަދި ގދ އަތޮޅު ހިމެނެއެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް
 ދެނެގަނެވުނެވެ. އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މިހާރު

 ހިންގާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މާކެޓްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކައުންސިލްތަކާ

 ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.

 މާފުއްޓާއި ދިއްފުއްޓަށް އަދި ވ.އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް
 ތަކާއި ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ޑައިވިންގް އަދި އެކްސްކާޝަން

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ.

ސެގްމަންޓް ޕްރޮފަައިލް

 ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެޔޮ އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް
 ތަޢާރަފްކުރެވުނީ 1994 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއް މިލިއަން ލީޓަރު އަހަރަކު

 ވިކޭ ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެލަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އަޑީތެލުގެ
 ބްރޭންޑެވެ. ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އަޑީތެލުގެ

މާކެޓްގައި ކާސްޓްރޯލް %70 ޙިއްޞާކުރެއެވެ.

 ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޓީސީސީއިން ރާއްޖެއަށް
 ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނަކީ
 ތެޔޮ އަންދާ މިންވަރު މަދު، އިތުބާރުކުރެވޭ، ފެންވަރު ރަނގަޅު އިންޖީނެއްގެ

ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަނެފައިވާ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެކެވެ.

 ޕީޕީޖީ )މެރިން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިން( ގެ ބާވަތްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ
 މެރިން އަދި ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގް ގެ މާކެޓުގައި ދެވަނަ މަޤާމު ހޯދާފައިވާ

އިތުބާރުހުރި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ބާވަތްތަކެކެވެ. 

 އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް އެމްޓީސީސީއިން ވިއްކާ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ
 ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ މާކެޓްތަކުގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ހެމިލްޓަން

ވޯޓަރ ޖެޓާއި މެރޯލް ސްޓީއަރިންގް ސިސްޓަމްސް ހިމެނެއެވެ.

 އެކްސްސީއެމްޖީ ހެވީ މެޝިނަރީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއްގެ
ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ އެމްޓީސީސީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މުރާޖަޢާ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
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 މީގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކަށާއި ރިސޯޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް
 ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތަކުން އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާމެދު އެފަރާތްތަކުގެ

 ވިސްނުން ހުރިގޮތް ދެނެގަނެ، ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެ
 ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދާ ހުށަހެޅުމުގެ

 ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ.

 އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ މީހުންނަކީ ކުންފުނީގެ މުހިންމު މާކެޓް ސެގްމަންޓެކެވެ.
 އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނާ

 ބައްދަލުކުރުމަށް ތިލަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ
 ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ. އަދި ބަންނަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްނިކަލް
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ބަންނަމުން ގެންދާ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ

 ބެހޭގޮތުން އެފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރ.އަތޮޅުގެ
 ރަށްތަކަށް ކުރި ދަތުރުގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ މުހިންމު ފަރާތްތަކާ

 ބައްދަލުކޮށް ސްކޮޓް ބޭޑަރ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޔަންމަރ މެރިން ކޯޓިންގް އާއި
އެހެނިހެން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ.

 އަހަރީ ޕްރޮޟޯޝަންތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ސޭލްސް އިތުރުކުރުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ

ޕްރޮމޯޝަންތަކެކެވެ. 

 ގަދަ ރެސިން ޕްރޮމޯ: އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު މި ޕްރޮމޯޝަން
 އަކީ ސްކޮޓް ބޭޑަރގެ ބްރޭންޑްއަށް ކަސްޓަމަރުން އަހުލުވެރިކުރުވާ،

 ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ސްކޮޓް ބޭޑަރ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ
 ވިޔަފާރި އިތުރުކުރުމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކުން މި ބްރޭންޑްގެ
 ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮމޯޝަންއެކެވެ.

 ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯ: ޖުލައި މަހު ބޭއްވުނު މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ ހޮވާލެވިފައިވާ
 ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކުން ޑިސްކައުންޓް ދީ ވިއްކުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮމޯޝަންއެކެވެ.
 މިއީ ބްރޭންޑްތަކަށް ކަސްޓަމަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއެކު ކުރުމުއްދަތެއްގައި

 ކޭޝް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ވަސީލަތެކެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި
 ޑިސްކައުންޓާއެކު ވިއްކުމަށް ހޮވާލެވުނު ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް

ސުޒުކީ އިންޖީނުތަކާއި، ސްޕެއަރ ޕާޓްސް އަދި ޔަންމާ އޮއިލް ހިމެނެއެވެ.

 ސާބަސް ޔަންމާ: މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ ޔަންމާ އިންޖީނާ ބެހޭ
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، އިންބޯޑް އިންޖީނުގެ މާކެޓްގައި ލިބިފައިވާ މަޤާމު
 އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް މާކެޓް ޝެއަރ އިތުރުކުރުމެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި
 ޔަންމާ އިންޖީނުގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދެވިފައިވެއެވެ.

 ނޯތު ހާބަރުގައާއި ތިލަފުށީގައި އަދި ބައެއް އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި މި
 ޕްރޮމޯޝަންގެ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުނެވެ.

 އިވެންޓްތަކާއި، ޑައިރެކްޓް މާކެޓިންގް، ލީފްލަޓް އަދި އީ-މާކެޓިންގް
 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮމޯޝަންތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިޝްތިހާރުކުރެވުނެވެ.
 އަދި ސާބަސް ޔަންމާ ޕްރޮމޯ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ގައި

 ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިޝްތިހާރުކުރެވުނެވެ.

 ޔަންމާ               އިންޖީނު މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގެ ދޯންޏެއްގައި
 އަޅާ، ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ކުރެވުނެވެ.

 އަދި އިންޖީނު ބެލެހެއްޓުމާއި އިންޖީނު މެއިންޓަނަންސް ގައި ޔަންމާއިން
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގދ.ތިނަދޫގެ މި ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް

 ތަމްރީނު ދެވުނެވެ. އަދި އިންޖީނު ބެހެއްޓުމަށްފަހު އިންޖީނުގައި ދޯނި
ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓާއި އިންޖީނުގެ އެހެނިހެން ޓެސްޓުތައް ކުރެވުނެވެ.

 ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަކީ ވިޔަފާރި އިތުރުކުރުމަށް
 ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޖަކާޓާގައި

 ބޭއްވުނު ޕީޕީޖީ ޓްރޭނިންގްގައި އަދި ޖަޕާނުގައި ބޭއްވުނު ސުޒުކީ ޓެކްނިކަލް
 ޓްރޭނިންގް ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ސްކޮޓް

 ބޭޑަރ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ސޭލްސް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި
 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ކަމާގުޅޭ ތަމްރީނުތައް ބޭއްވުނެވެ. އަދި އެކްސްސީއެމްޖީގެ

 އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އެއްގެގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ ކަނޑައެޅުމާ
 ގުޅިގެން، ޗައިނާގެ ޖިއަންގްޒޫގައި، ޖުލައި މަހު ބޭއްވުނު ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި
 މަސައްކަތްކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ރ.އިންނަމާދޫގައި ބަންނަމުން

 ދިޔަ ކުންފުނީގެ ތިން އުޅަނދުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގެ
 މަސައްކަތް ޓްރޭޑިންގް ޓީމުން ކުރިއެވެ. އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން
 ބަންނަމުންދާ 74 ފޫޓުގެ ޑަބަލް ޑެކަރ ފެރީ ބަނުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެ

 އެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަހަރު ނިމުނު އިރު މި އުޅަނދުގެ ކެބިން
މޯލްޑްގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ.

 ސްޕޮންސަރޝިޕް ތަކަކީ އެހެން ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެމްޓީސީސީ
 ބްރޭންޑް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. އެމްޓީސީސީއަކީ

 ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް 2017 ގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރެވެ. އަދި މާލެ
 މިޑްނައިޓް ރަންގެ ކޯ ސްޕޮންސަރެކެވެ. ސުޒުކީ މެރިން ޓީޓީއެމްގައި

 ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވިއިރު، ކާސްޓްރޯލްގެ
 މަންދޫބުން ޓީޓީއެމްގައި ބައިވެރިވެ ކަސްޓަމަރުންނާ ބައްދަލުކުރިއެވެ.

 މީގެ އިތުރުން ސުޒުކީ މެރިން، މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2017ގެ
 ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީއަކީ

 ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރަންސް 2017ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން
 ހއ.އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވުނު 37 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަފްލާގައި

ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީއިން ބައިވެރިވިއެވެ. 

 ބްރޭންޑްތަކާ އޮންނަ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް
 އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ބައެއް ބްރޭންޑްތަކާ

 ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕީޕީޖީ ގެ އިސްވެރިންނާ
 ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއި ދުބާއީގައި

 ބޭއްވުނު ސުޒުކީ މިޑްލްއީސްޓް އެންޑް އެފްރިކާ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރސް މީޓިންގް
ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން ހިމެނެއެވެ.

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މޭން ޓްރަކްސްގެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް
 ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން

 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކާސްޓްރޯލް އެކަޑަމީ އާއި ކާސްޓްރޯލް އެސެޓް
 މެނޭޖްމަންޓް އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމްގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ފޯރު
 ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަށަވަރު ސޭލްސް އެންޑް

 އާފްޓަރސޭލްސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ
 ފެށިފައެވެ. ޝޯރޫމް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްއާ

 މަޝްވަރާކޮށް ކަމަށް އެކަށޭނެ ބައެއް ތަންތަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 މީގެ އިތުރުން މި ފަދަ ޝޯރޫމެއް ރަށުގައި ހުޅުވުމުން ނުކުމެދާނޭ ނަތީޖާއާ

 ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ވަރކްޝޮޕް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އިންޖިނިއަރުންނާ
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 ރާއްޖޭގައި ގްރީން ޓެކްސީ ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް
 ވޭތުވެދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ނިސާން މޮޓޯ ކޮމްޕެނީގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެއަށް

 ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަންގެ
 އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި
 އީވީ ޗާޖިންގް ސްޓޭޝަންތައް ހެދުމަށް ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ސިޓީއިން ބިން ހޯދުމާ

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 ވިސްނުން ހުރިގޮތް ދެނެގަނެ، ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެ
 ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދާ ހުށަހެޅުމުގެ

 ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ.

 އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ މީހުންނަކީ ކުންފުނީގެ މުހިންމު މާކެޓް ސެގްމަންޓެކެވެ.
 އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނާ

 ބައްދަލުކުރުމަށް ތިލަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ
 ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ. އަދި ބަންނަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްނިކަލް
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ބަންނަމުން ގެންދާ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ

 ބެހޭގޮތުން އެފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރ.އަތޮޅުގެ

 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އާއި އާފްޓަރސޭލްސް
ސަރވިސް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުން

 ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން: ކުޅުދުއްފުށީގައި
ކަށަވަރު ޝޯރޫމެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް

އިންޖީނު ޓެސްޓްކުރުން 4JHYE (35HP)ކާމިޔާބު އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަންތައް

4JHYE (35HP)

ޔަންމާ

ޕްރޮޑަކްޓް ޓްރޭނިންގް

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނުން

އެމްޓީސީސީ ބްރޭންޑް ޕްރޮމޯޓްކުރުން

ބްރޭންޑްތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން  ރަށްތަކަށް ކުރި ދަތުރުގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ މުހިންމު ފަރާތްތަކާ
 ބައްދަލުކޮށް ސްކޮޓް ބޭޑަރ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޔަންމަރ މެރިން ކޯޓިންގް އާއި

އެހެނިހެން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މޭން ވަރކްޝޮޕްއާ
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ސެގްމަންޓް ޕްރޮފަައިލް
 އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިންގެ އަދުގެ ދިރިއުޅުމާ

 ލާމެހިފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރާޢްޖޭގެ
 އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ ގުޅުވާލަދޭ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިފައިވާ

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނެޓްވަރކެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ މި ޚިދުމަތުގެ
 މުހިންމުކަން އާއިލާތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް

އިތުރުވަމުންނެވެ. 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދީފައިވަނީ
 ދަތުރުފަތުރުގެ މުހިންމުކަން އެންމެ ބޮޑު ސަރަހައްދުތަކަށެވެ. މާލެ އާއި
 ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި
 ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އިންޖީނު ހިނގަހިނގާ

 ހުރުމަށާއި މިއަދުގެ އާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ޙިދުމަތްތަކެކެވެ.
 މާލެ ސަރަހައްދަކީ އެއް ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓައިދޭ އެންމެ

 މުހިންމު އެއް ވަސީލަތަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓް
 ނެޓްވާރކެވެ. އަދި މިއީ މި ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް

 ރައްޔިތުންނެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު، މަސައްކަތަށާއި އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނާ
 ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ނިޒާމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

 އެމްޓީސީސީގެ ފެރީ ލިންކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ
 ބޮޑުބައެއް ގުޅުވާލަދެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ

 އަދި މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުން، އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެއް
 ތަނުން އަނެއް ތަނަށް މުދާ ފޮނުވުމަށް ކުރިއާލާ ރާވާ އެކަން ކުރުމުގެ

ފުރުސަތުލިބިގެންދެއެވެ.

 ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ނެޓްވާރކްގެ
 ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ހެޔޮ އަގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު
 ބޭނުންކުރެވޭ، ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް
 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ބޯޓު ޝެޑިއުލްތައް، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކާ
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް ޓީމުން އަބަދުވެސް

 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކާއި އެހެނިހެން
 ވަސީލަތްތަކަކީ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރާއި ފަސޭހަކަމާއި

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ވަސީލަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން
 ގެންދެވެއެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ފޯރުކޮށްދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެހާ

 ހައްލުތަކަކީ އިތުބާރުހުރި، ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ދެވޭ

ޚިދުމަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފެރީ އަދި ބަހުގެ ޚިދުމަތް

ފެރީ ލިންކް )އީސްޓް(:
 މާލެ-ހުޅުމާލެ ފެރީ ތަކުގައި ފަސިންޖަރުން ގެ އިތުރުން ފަސިންޖަރުންގެ 

ސައިކަލު ގެންދިއުމަށް ފެރީ ތަކުގައި ޖާގަ ކަނޑައެޅިފައިވޭ.

  އެކްސްޕްރެސް ލިންކް:
 މާލެ-ހުޅުމާލެ އަދި މާލެ- އެއަރޕޯޓް ލޯންޗްގެ ޚިދުމަތަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު

 އަވަހަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ، ތާވަލްކުރެވިގެން
ދެވޭ ޚިދުމަތެއް.

މެޓްރޯ ބަސް: 
 ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ގުޅުވާލަދޭ އަދި ހުޅުމާލެ އާއި ވެލާނާ

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ގުޅުވާލަދޭ ޚިދުމަތް.

  ޕްރައިވެޓް ހަޔަރ:
 ހުޅުމާލޭގައި އަދި ހުޅުމާލެ އާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު

ދަތުރުކުރުމަށް، ބަހާއި ކާރުގެ ޗާޓަރ ޙިދުމަތް.

ޕާކިންގް އަދި ކާގޯ ޚިދުމަތް:
 މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ދެވޭ ޕާކިންގް ޚިދުމަތާއި މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާ ދެމެދު

ދެވޭ ކާގޯ ޚިދުމަތް.

ޚިދުމަތްތައް

ވިލިނގިލި ފެރީ ސަރވިސް

ފެރީ ލިންކް )ވެސްޓް(:
 މާލެ-ވިލިގިނލި އަދި މާލެ-ތިލަފުށި އަދި މާލެ-ގުޅީފަޅު ފެރީ ޙިދުމަތް.

ކާގޯ ޚިދުމަތް:
މާލެ، ވިލިގިނލި، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅަށް ދެވޭ ކާގޯ ޚިދުމަތް.

އިންޓަރ އެޓޮލް އަދި އަދި އިންޓްރާ އެޓޮލް ފެރީ ސަރވިސް

  ފެރީ ސަރވިސް )އެޓޮލް ފެރީސް(:
 ޒޯން 1 )ހއ، ހދ. ށ އަތޮޅު(، ޒޯން 2 )ނ، ރ، ބ އަތޮޅު(، ޒޯން

 3 )ކ، އއ، އދ، ވ އަތޮޅޫ(، ޒޯން 5 )ތ، ލ އަތޮޅު(، އަދި ޒޯން 6
 )ގއ، ގދ އަތޮޅު( ގެ އަތޮޅުތަކުގެ ދެމެދު އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ދެވޭ ފެރީ

ޚިދުމަތް.

އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

ޗާޓަރ:
 ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ސަރަހައްދުތަކަށް ދޯންޏާއި ލޯންޗު ޗާޓަރ އަށް

ދަތުރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް.

ކާގޯ ޚިދުމަތް:
 މާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅަށް ކާގޯ އުފުލައިދިނުމާއި

ރައްދުކޮށްދިނުން.
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މުރާޖަޢާ

 ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަކަން
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 2017ގައި ވެސް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް
 ގެންދެވުނެވެ. އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދެވިފައިވަނީ،
 ސަރުކާރުން މި ޚިދުމަތަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލުމާއެކު،

 މި ދާއިރާއިން ކުންފުންޏަށްވާ މާލީ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވުނު
 މަސައްކަތަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކަށްވީ ޕްރިމިއަމް ސަރވިސްތަކުގެ

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރިމިއަމް ފެރީ އާއި އެކްސްޕްރެސް ސަރވިސް އަދި ޗާޓަރ
 ޚިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާއި އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޑިމާންޑް

އިތުރުކުރުމެވެ.

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު، ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްތަކުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 138
 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އަށް ހިއްސާކުރެވުނެވެ.  މިއީ 2016
 ވަނަ އަހަރު މި ދާއިރާއިން ލިބުނު 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެ އާމްދަނީ އާ

އަޅާބަލާއިރު 6.2 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

 ޕްރިމިއަމް ފެރީ ޚިދުމަތަކީ އެއަރކޮންޑިޝަން ކޮށްފައިވާ ދެ ފެރީ އާއި،
 އަދި މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވަކި ދެ

 ލައުންޖާއެކު 2016 ގައި ފެށުނު ޚިދުމަތެކެވެ. 147 ފަސިންޖަރުންގެ
 ޖާގައިގެ މި ދެ ފެރީ އޮޕަރޭޓްކުރަނީ ޕީކް ގަޑިތަކުގައެވެ. މި ޚިދުމަތް

 ތަޢާރަފްކުރުމަށް 122 މިލިއަން ރުފިޔާ 2016ގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޚިދުމަތް ފުޅާ ކުރުމަށް ވެތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޕްރިމިއަމް ފެރީ ފްލީޓަށް ކޮއިމަލާ-
 6 އިތުރުކުރެވުނެވެ. މިއާއެކު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާ ދެމެދު ދެވޭ ޕްރިމިއަމް
 ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ފްރިކުއަންސީ، ގަޑިއަކު އެއްފަހަރުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ 30

މިނިޓަކު އޮންނަގޮތަށް، އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ. 

 މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި މާލެ އާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު
 ދެވޭ އެކްސްޕްރެސް ފެރީ ލިންކްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެއަރކޮންޑިޝަން
 ކޮށްފައިވާ، 47 ސީޓުގެ ސްޕީޑްބޯޓް، ފުންނަ ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ. އަދި
 އެކްސްޕްރެސް ލިންކް ޗާޓަރ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ތިން ލޯންޗު ގަތުމަށް

 އޯޑަރުދެވިފައިވެއެވެ. މި ލޯންޗްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލޯންޗް ލިބި އަހަރުގެ
ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ވަނީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ.

 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޓަރމިނަލްތަކާއި ފެރީތަކުގައި ހުރި
 އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޖާގަތަކުން އިޝްތިހާރު ވިއްކާ، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ

 މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިންގުނެވެ. މިގޮތުން ފެރީގެ ސީޓުތަކާއި
 ޓަރމިނަލްތަކުގައި ހުރި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޖާގަތައް ފާހަގަކޮށް އެކި
 ފަރާތްތަކަށް މި ޖާގަތައް ވިއްކުނެވެ. އަދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ފެންނާ

 ގިމަތައިގައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުރި ޖާގަތައް އިންޓަނޭޝަނަލް
 ފްރެންޗައިސްތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިލިނގިލި ޓަރމިނަލް
 )ރަންނާ ގިމަތަ( ގައި ކުއްޔަށްދެވެން އޮތް ޖާގަ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
 ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ޓަރމިނަލް ތަކުގައި މަސައްކަތް

 ހިންގިފައިވެއެވެ. ކަސްޓަމަރުން އިތުރު ފަސޭހަތަކާއެކު ވިލިނގިލި މާލެ ވަގުތީ
 ޓަރމިނަލް )ދާންނާ ގިމަތަ( ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ހުޅުވުނެވެ. އަދި މޭނާ

 ގިމަތަ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ހިންގާފައިވެއެވެ.
 މީގެ އިތުރުން ކޮކާކޯލާ އާ ގުޅިގެން ފެންނާ ގިމަތަ އަދި މޭނާ ގިމަތައިގައި

ރިފްރެޝްމަންޓް ކިއޮސްކް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހުޅުވުނެވެ.

 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު
 ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭ ކަސްޓަމަރުން

 ދަތުރަށް މަޑުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ކުރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ފެރީތައް
 ހޯދުނެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ފެންނާ ގިމަތަ އަދި މޭނާ

 ގިމަތައިގައި ޚިޔާލު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. އިތުރު ސީޓިންގ އާއި ރަނގަޅު
 ވެންޓިލޭޝަންއާއެކު ވިލިގިނލި ޓަރމިނަލް ހުޅުވުނެވެ. އަދި ބެންކޮކް ސްކޫލް
 އާއި އެމިރޭޓްސްއާ އެކު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަސް ޓްރޭނިންގް ހިންގުނެވެ.

 މީގެ އިތުރުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިފައިވެއެވެ. 

 އަތޮޅުތަކަށް ދެވޭ ފެރީ ޚިދުމަތް ދިރާސާކޮށް ރައްޔިތުންގެ
 ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގިނަ އަތޮޅުތަކަކަށް

 ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ށ.އަތޮޅު، ބ.އަތޮޅު، ޅ.އަތޮޅު،
 ތ.އަތޮޅު، ލ.އަތޮޅު، ގއ.އަތޮޅު އަދި ގދ.އަތޮޅު ހިމެނެއެވެ. މީގެ

 އިތުރުން މާލެ އަތޮޅު މާފުށި އަދި ދިއްފުއްޓާއި އދ.އަތޮޅު ފެންފުއްޓަށް
 ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ. އަދި މާފުށީގައި ފެރީ ޓަރމިނަލް އެޅުމަށް ބިޑްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.

 ހުއްޓާލެވިފައިވާ އޮތް މާލެ-ހުޅުމާލެ ލޯންޗް ޗާޓަރ ޚިދުމަތަކީ އާމްދަނީ
 އިތުރުކުރެވިދާނެ ދާއިރާއެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް، 2017ގައި އަލުން

 ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. އަދި ޗާޓަރ ޚިދުމަތް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި ކުރެވުނެވެ.

 މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ޕްރައިވަޓް ހަޔަރގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ތިން
 ވޭން އާއި ކާރެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާރޓަރގެ

 ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ. ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ކުއާރޓަރގެ ތެރޭގައި، ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް މި އުޅަނދުތައް ވަނީ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ. 

 ޗާޓަރ ޚިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާކެޓިންގް
 ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް

ޕްރިމިއަމް ފެރީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން

އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުންއެކްސްޕްރެސް ލިންކް ފުޅާކުރުން

ޓަރމިނަލްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް

 ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކް
ތަރައްޤީކުރުން

 ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރަށް ޚިދުމަތް
 ފުޅާކުރުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މުހިންމު މަޤްޞަދެކެވެ. މި ޚިދުމަތުގައި

 ބޭނުންކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އިތުރު ދެ އުޅަނދު ތަޢާރަފް
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 77 ފަސިންޖަރުންގެ ޖާގައިގެ ނިޔާމަ-7 ސެޕްޓެމްބަރުގައި

 ފެރީ ފްލީޓަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. އަދި އިތުރު އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ހިފާ
 އޮކްޓޯބަރ މަސް ތެރޭގައި ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕީކް

 ގަޑިތަކުގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެއަރޕޯޓް ފެރީ އެސޯސިއޭޝަންއާއެކު އެމްއޯޔޫ
އެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން

ޗާޓަރ ޚިދުމަތް އަލުން ތަޢާރަފްކުރުން

މެޓްރޯ ބަސް ސަރވިސް ފުޅާކުރުން

ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓްކުރުން

 ޕްރައިވަޓް ހަޔަރގެ ޚިދުމަތް
އިޝްތިހާރުކޮށް ފުޅާކުރުން

 ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއަކާއި ކުންފުނީގެ ފެރީތަކުގައި ބެހެއްޓުނު މި ޚިދުމަތާ ގުޅޭ
 އިޝްތިހާރުތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓުހައުސްތަކަށް
 ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން މި ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި
މާކެޓްގެ އަގުތަކާ ގުޅޭގޮތަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނެވެ.

 ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ކުންފުނީގެ ފައިދާ
 އިތުރުކުރުމުގެ މާޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް

 އޮޓޮމޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުކުރެވުނެވެ. ދެ އޮޓޮމޭޝަން
 ގޭޓް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޯޑަރު ކުރެވުނެވެ. އަދި ދަތުރުގެ އަގު ނެގުން

 އޮޓޭމޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި ކުރެވުނެވެ.
 ބަސް ތަކުގައި އަދި ފެރީ ޓަރމިނަލްގައި އޮޓޮމޭޝަން އާ ބެހޭ ދިރާސާތައް
 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ބަސް ރޫޓުގައި މި
ގޮތަށް އަގު ނެގުން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓުކުރަން ފެށުނެވެ.

 ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ކުންފުނީގެ ފައިދާ
 އިތުރުކުރުމުގެ މާޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް

 އޮޓޮމޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުކުރެވުނެވެ. ދެ އޮޓޮމޭޝަން
 ގޭޓް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޯޑަރު ކުރެވުނެވެ. އަދި ދަތުރުގެ އަގު ނެގުން

 އޮޓޭމޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި ކުރެވުނެވެ.
 ބަސް ތަކުގައި އަދި ފެރީ ޓަރމިނަލްގައި އޮޓޮމޭޝަން އާ ބެހޭ ދިރާސާތައް
 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ބަސް ރޫޓުގައި މި
ގޮތަށް އަގު ނެގުން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓުކުރަން ފެށުނެވެ.
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ސެގްމަންޓް ޕްރޮފަައިލް
 އެމްޓީސީސީގެ ބޯޓްޔާޑަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޯޓްޔާޑެވެ. އަދި ވޭތުވެ
 ދިޔަ އަހަރު އިންސްޓޯލް ކުރެވުނު 200 ޓަނުގެ ބޯޓް ހޮއިސްޓް ރާއްޖޭގައި

 ހުރި އެންމެ ބޮޑު ބޯޓް ހޮއިސްޓެވެ. ޑޮކިންގް ޚިދުމަތާއެކު އެމްޓީސީސީ
 ބޯޓްޔާޑުން ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

 ވެލްޑިންގް، މެޓަލް ފެބްރިކޭޝަން، މެރިން އިނޖިނިއަރިންގް، އިލެކްޓްރިކަލް
 މަސައްކަތް، މެޝިނިންގް، ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް އަދި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް
 ހިމެނެއެވެ. ބޯޓްޔާޑަކީ އެއްފަހަރާ 20 އުޅަނދު ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޖާގަ
 އޮތް ބޯޓްޔާޑެކެވެ. މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން އައު

 ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަ މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
 ތަޢާރަފްކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް

 އެންމެ ޒަމާނީ އުސޫލުތައް މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށާއި ބޯޓުތައް ގެންގުޅުއްވާ

އެކި ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

 އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޑޮކިންގް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު
 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވެއެވެ. 2016

 ގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ 2 މިލިއަން
 ރުފިޔާއެވެ. ކުރިއަށްއޮތް 2018ގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް

އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ.
 
 

 އަހަރުތެރޭގައި މި ދާއިރާގައި ހިނގި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އައު ބޯޓް
 ހޮއިސްޓް އިފްތިތާހުކޮށް، މާކެޓަށް ޑޮކްޔާޑުގެ ކިދުމަތްތައް ހުޅުވާލުމެވެ.

 ރަސްމީކޮށް ޑޮކްޔާޑް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 މަހު އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑޮކްޔާޑުގައި

 އަލަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ބޯޓްހޮއިސްޓް ބޭނުންކޮށް ޑޮކްޔާޑުގައި އިންހައުސްކޮށް
ބަނދެފައިވާ  ބާޖެއް މޫދަށް ބޭލުނެވެ.

 
 

 ބޯޓް ހޮއިސްޓް ބަހައްޓާ ޑޮކްޔާޑްގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއެކު
 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ފުރިހަމަ އިންޖިނިއަރިންގް ހައްލުތައް

 ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންދިޔައެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި
 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ފޯކަސް އޮތީ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ އުޅަނދުތަކަށް

 ޚިދުމަތްދިނުން ކަމުގައިވިއަސް ބޯޓްޔާޑް އިފްތިތާހު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޑޮކިންގް
 ސަރވިސްގެ ފޯކަސް މިހާރުވަނީ ބޭރުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކުރެވިފައެވެ.

 ބޭރުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ
 އުޅަނދުތައް ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން މިހާރު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ބޭރަށް
 ފޯކަސް ބަދަލުވުމާއެކު މިހާރުވަނީ ރިޓޭނަރ އަށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފްލީޓްތައް
 މެނޭޖްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައެވެ. އަހަރުގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ
 ކުއާރޓަގައި ބޯޓްޔާޑްގައި ޑޮކްކުރި 90 އުޅަނދުގެ ތެރެއިން 68 އުޅަނދަކީ

 ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކެވެ.

މުރާޖަޢާ
 
 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ އެންމެ ފަހުގެ ރައްކާތެރި ގޮތްތައް މަސައްކަތުގެ
 ތެރެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް

 ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއެކު މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ. ޚިދުމަތްތައް
 ފުޅާކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަ

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުނެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ޖީއެލް
 ސަރޓިފިކޭޝަން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވަނީ
 ފެށިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިއެސްއޯ 9000 ސަރޓިފިކޭޝަން ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ބޯޓް ހޮއިސްޓް އިފްތިތާހު ކުރުން

ކުންފުނިން ބޭރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯކަސްކުރުން

މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން
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މުރާޖަޢާ ސެގްމަންޓް ޕްރޮފަައިލް
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ސަރވިސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ
 ތެރޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ލޮޖިސްޓިކްސް، އިންޓަނޭޝަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި

 ޝިޕް އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ
 ލޮޖިސްޓިކްސް ފްލީޓަކީ ރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ

 ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓީލް ވެސަލް ފްލީޓެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޓަގް، ބާޖު
އަދި ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް ހިމެނެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
 ފްލެޓް ޓޮޕް ބާޖާއި ޓަގުގައި ބްރޭކް ބަލްކް ކާގޯ އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 ހިމެނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓަގުތަކާއި ބާޖުތައް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި
 އޮޕަރޭޓްކުރަނީ އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޯރިން އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު، ސަރުކާރުގެ
 ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންއާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް ރޮކް ބޯލްޑަރ

 އާއި ހިލަ އާއި ހިލަވެލި އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ
 އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލީޓްގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ޓަގާއި ހަތަރު ބާޖެވެ.

 އެމްޓީސީސީއިން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
 ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮމެސްޓިކް ފްލީޓްގެ ހަމަ އެކަނި މަސައްކަތަކަށް

 ވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ޑިމާންޑަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ،
 މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި ޕްރީކާސްޓް ބްލޮކްސް

 އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ވަރކްސައިޓްތަކަށް
 އުފުލައިދިނުމެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ރާއްޖޭގެ ތިރީސް، ސާޅީސް ސައިޓްގައި

 ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މޮބިލައިޒޭޝަން އާއި ޑިމޮބިލައިޒޭޝަން އަށް ބޭނުންވާ
 ލޮޖިސްޓިކްސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ކުންފުނީގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ޓީމުންނެވެ.

 ރަށްރަށުގެ ނެރާއި ބަނދަރުގެ ފުންމިނަށް ބަލާ ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ،
 ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އުފުލުމަށް ޚާއްޞަ ބާޖެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފްލީޓަށް

 އިތުރުކުރެވުނެވެ. މިއީ އެއްފަހަރާ އެއްރަށަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ކޮންކްރީޓް
 ބްލޮކް އެއްދަތުރެއްގައި އުފުލޭ ވަރުގެ ޖާގަ ބޮޑު ބާޖެކެވެ.  އަދި ދެވަނަ
 ކަސްޓަމައިޒްޑް ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ. މި އުޅަނދު މާރޗް 2018 ގައި ލިބޭނެކަމަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝިޕް އެޖެންސީ ސަރވިސް އިން ރާއްޖެ އަންނަ
 އުޅަނދުތަކަށް އެންމެހާ އެޖެންސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

 ކުންފުނީގެ އުޅަނދުތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކަށް
 އިންވަރޑް އައުޓްވަރޑް ކްލިއަރަންސް ހޯދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންކަރިންގް ޚިދުމަތާއި ބޯފެނާއި
 އެހެނިހެން ސަޕްލައިސް އަރުވައިދިނުމާއި ކުނި ނަގާ ނައްތާލުމާއި ބޯޓުގައި

 ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

 ލޮޖިސްޓިކްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައިއެސްއޯ 9000/2015 ހޯދުމަށް
 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އުސޫލުތައް
 ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން

 ބައެއް ކަންކަން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާއިރު ކަމަށް ބޭނުންވާ
 ތަމްރީނުތައްވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.

 ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު، 35
 މިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވެއެވެ މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރު
 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 28 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ 25 އިންސައްތަ

 އިތުރު އަދަދެކެވެ.  
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 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި 1980 ގައި ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ
 ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި

 ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ހައްލުތައް
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ބަދަލުވަމުންދާ

 ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއްގައި، އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާފައިވާ މަޤާމުގައި ޤާއިމުވެ
 ތިބުމަށްޓަކައި ބާރުވެރިކުރުވާފައިވާ މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ އެންމެހާ
 ދާއިރާތަކެއްގެ މަސައްކަތުގައި ތިބުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ.

 މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓޫކުރުމުގައާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން
 ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް
 އެކަށައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖީއަށް ރިޔާއަތްކުރަމެވެ. ކުންފުނީގެ އިންސާނީ

 ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކުރާ
 ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ބާރުވެރިކުރުމަށް ގިނަ
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގެ ފަންނުވެރިކަމާއި

 މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތާ މިންވަރާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމުގެ މިންވަރާމެދު
އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނާއި ތަރައްޤީއަކީ ކުންފުނިން އަގުވަޒަންކުރާ ކަންކަމުގެ
 ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެކެވެ. ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކާމިޔާބުކަމާއެކު

 ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި
 މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނާއި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް
 ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަމެވެ. ވިޔަފާރީގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ

 އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ފަންނުވެރިކަން
 ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަމެވެ.

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައިވެސް ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ރޮނގުތަކުން
 ފަސްޓް ޑިގްރީ އާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން
 ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ގޮތުން،

 ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ
 ދަށުން 10 މުވައްޒަފުންނަށް އެކަޑަމިކް ސްކޮލަރޝިޕް ދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ

 އިތުރުން، މުވައްޒަފުން އަމިއްލަގޮތުން ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ހިތްވަރުދީ
 އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ސްޓަޑީ ލީވް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން
 ދުނިޔޭގެ އެކި ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ

 ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށާއި ކުންފުނީގައި ޓްރެއިނިންގް ޔުނިޓެއް
 ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް، ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކް ސްކޫލް އޮފް

 މެނޭޖްމަންޓާއި އިންޓަނޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެލޭސިއާ
އާއެކު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގް ގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 31
 2016 ގައި ތިބި 1440 އިން 1722 އަށް އިތުރުވެފައެވެ.  ވޭތުވެދިޔަ

 3 އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ
 ދާއިރާތައް ފުޅާކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދީ ޒުވާނުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަށް
 ގެނައުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން،

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ފަރާތުން މާލޭގައާއި ހުޅުމާލޭގައި
 ބޭއްވި ‘ވަޒީފާ ޔަޤީން’ ފެއަރގައި އެމްޓީސީސީއިން ބައިވެރިވިއެވެ.

 ހަމައެއާއެކު، ސްކޫލް ނިންމާ ޒުވާނުން ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް
 ހިންގާ ‘ދަސްވަރު’ އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވެސް
 ހިންގިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަރންޝިޕް

ފުރުސަތު ކުންފުނިން ދެވިފައިވެއެވެ.

 މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ޤާބިލް މީހުން ހޯދުމާއި ވަޒީފާގައި
 އެފަދަ މީހުން ދެމިތިބުން އިތުރުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ހަމަޖެހުން ހޯދާ، ކުންފުނީގެ
 މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާއަތްތަކާއި
 ތަނަވަސް މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 2016 ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
 ފާސްކޮށްފައިވާ ‘ކޯޕަރޭޓް ސްޓާފް ބޯނަސް ސްކީމް’ 2017 ގައި ވެސް

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކުންފުނިން ރިޓަޔަރކުރި މުވައްޒަފުންގެ
 ޚިދުމަތް ބަލައިގަނެ އެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ 3

 މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުންފުނިން
 ދެވުނެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ޕޮލިސީގެ ދަށުން، އެކި
ވަރކްސައިޓްތަކުގައި އިންސްޕެކްޝަން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހެދިފައިވެއެވެ.

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް
 2015 ގައި ފެށިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ މި އިސްނެގުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ލޯ އިން
 ފާހަގަކޮށް އެވޯޑެއް ދީފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ތަފާތު މީހުން އެކުލެވޭ، އެއްބައެއް ގޮތުގައި
 މަސައްކަތްކުރާ އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމްކުރާ ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް

 ޤާއިމްކޮށް ވިޔަފާރީގެ ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމެވެ. ތަފާތުތައް އެކުލެވޭ މުވައްޒަފުން

cnuTcaehemed WdOhIsIsITcmea cbwlck

cnuhIm clibWq

 ހިމެނޭ އެންމެން އެކުގައި އެއް ހަމައެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލެއް
 ޤާއިމްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސް ކުރަނީ ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި އެކުލެވޭ

 ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަދި ވަޒީފާގައި
 ދެމިތިބޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށެވެ. ތަފާތު މީހުން އެކުލެވޭ ޓީމެއްގެ

 އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާނެކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ ކާމިޔާބުތައް
 އިތުރުވާނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ތަފާތުތައް ގިނަ

 މުވައްޒަފުން އެކުގައި އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު
 އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އަސާސީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމުން،

 މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތަކާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕާޓްނަރުން
 އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށް
 ފަސޭހަވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި

 އެކުލެވިގެންވާ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިގެންދެއެވެ.
 ވަޒީފާ ދިނުމުގައާއި، ތަމްރީނު ދިނުން، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން، އަދި

 މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
 މީހުންވެސް ހިމަނައިގެން، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އެއް ހަމައެއްގައި

 އަމަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ޚާއްޞަ އެހީ
 އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ވަޒީފާ ބައްޓަންކުރުމުގައި އެކަމަށް ރިޔާޢަތްކޮށް

 ބަދަލު ގެނެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތައް
 އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަމެވެ. އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަކި

ޚާއްޞަ ތަމްރީނެއް ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ފަހިކޮށްދެމެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
 މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކްލަބް އެމްޓީސީސީ އަކީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި

 އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހު އާލާކުރުމާއި އެކުވެރިކަމާއި ގުޅުން
 ބަދަހިކުރުމަށް މުހިންމު ވަސީލަތެކެވެ. ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި

 އޮންނަ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް
 އަދާކުރަނީ ކްލަބް އެމްޓީސީސީ އިންނެވެ. ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި

 ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު
 ޚަރަކާތްތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކްލަބް އެމްޓީސީސީއިން ބާއްވައެވެ. މީގެ
 އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގައާއި

 އެއްވުންތަކުގައި ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރަނީ ކްލަބް އެމްޓީސީސީގެ
 ފަރާތުންނެވެ.

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަފާތު ކުޅިވަރުގެ ޚަރަކާތްތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ޚަރަކާތްތައް
ކްލަބް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ބާއްވާފައިވެއެވެ.
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cnurukWscaih cSwmurukWnib caeauAwmwtujum uLwgnwr

cnutwycaisiawh egcaeNcnufcnuk urWdWmcniz

 މުޖުތަމަޢު އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ހިއްސާކުރުމަކީ އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީއްސުރެ
 ކުންފުނީގެ ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ކުންފުނީގެ ތަސައްވަރާއި

 ކުންފުނިން އިސްކަންދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސުތަކުގެ އަލީގައި،
 ކުންފުނިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ހިންގާ އެންމެހާ ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް
 ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ ކުރިއަށް ނެރެ، މުޖުތަމަޢު އަށް އިޤްތިޞާދީ

 ގޮތުން ނަފާ ކުރާނޭ ގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި އިޖުތިމާޢީ
ތަރައްޤީ އަށް ހިއްސާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ.

 އެމްޓީސީސީގެ ވިސްނުމަކީ ކުންފުނީގެ ހުރި ފަންނުވެރިކަމާއި ވަޞީލަތްތައް
 ބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ
 ރައްޔިތުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް

 ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ
 ދަށުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭއާއި ބޭރުގެ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ޖަމްއިއްޔާތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ. އިޖުތިމާޢި ޒިންމާގެ
 ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ
 ޖަމްއިއްޔާތަކަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކަކީ ތަފާތު
 ދާއިރާތަކުގައި މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް

ހާސިލުކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ ބަޔަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކެކެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދު ތަކުގެ ތެރޭގައި، ހިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި

 މުވައްޒަފުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި
 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއާމެދު ފަރުވާތެރިވުމާއެކުގައެވެ. 2017 ވަނަ
 އަހަރު އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން މުހިންމުކަން ދެވުނު ދާއިރާތަކަކީ

 ތަޢުލީމު، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން
 ބާރުވެރިކުރުވުން، ތިމާވެށި އަދި މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް

ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި ތަޢުލީމަކީ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ އާއި
 ކުރިއެރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. ވުމާއެކު ކުންފުނީގެ

 އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން މި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ގިނަ
 އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ މަޤްޞަދަކީ ޒުވާނުންގެ ކުރިމަގު
 ބައްޓަންކުރުމަށާއި މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ބިންގާ އެޅުމަށް
 އެހީތެރިވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް،
 ދަސްވަރުގެ ދަށުން، ދަރިވަރުން ސްކޫލް ނިމުމަށް ފަހު މަސައްކަތަށް

 ނުކުތުމުގެ ކުރިން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ސެކަންޑަރީ
ސްކޫލްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރާއި ތަޢުލީމު އަދި ޒުވާނުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް
 ހިންގުނު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ވާނެއެވެ. މީގެ

 ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 2017 އިން ފެށިގެން
 ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާގެ ދެ ޓީޗަރުން ސްޕޮންސަރކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ
 އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތްވެ މުޖުތަމަޢުއަށް އަލުން އަނބުރާ ނުކުންނަން

 މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުންގެ ހާފްވޭ ހައުސްގައި ހިންގާ އޮން-ދަ-ޖޮބް
ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 މީގެ އިތުރުން، ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ސަރފިން
 ސަރަހައްދު ބަންދުކުރެވިފައިވާތީ، ސަރފިން ސީޒަންގެ ތެރޭގައި ސަރފްކުރާ

 ޒުވާނުން ކ.ތަނބުރުދޫ އަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ
ދެވިފައިވެއެވެ.

 ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ނޯމަލައިޒޭޝަން ސިޔާސަތަށް ތަރުހީބުދިނުމުގެ
 ގޮތުން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، ކުންފުނިން އިސްވެ، ވަޒީފާ
 ދިނުމަށް 2015 ގައި ފެށުނު ޕްރޮގްރާމް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް
 ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ

 މަރުކަޒަށް މެޑިކަލް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދީ
 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން ހޯދޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވި
 ގޮތެއްގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށްގެންކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން
 އިތުރުކުރުމަށް އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކުންނާއި ސްކޫލްތަކުން ހިންގި ތަފާތު

 ހަރަކާތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ސްޕޮންސަރކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
 ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ސޭވް ދަ ބީޗް އާ ގުޅިގެން
 ތ.ހިރިލަންދޫގައި ބޭއްވި ސުޒުކީ ކްލީން އަޕް ދަ ވަރލްޑް ކެމްޕޭންގައި
 އަޅުގަނޑުމެން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވީމެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ކްލީން

 އަޕް ދަ ވަރލްޑް ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ސޭވް ދަ ބީޗް އާއެކު
 މަސައްކަތް ކުރި ތިންވަނަ އަހަރެވެ.
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 ނިމުނު މާލީ އަހަރަކީ ކުންފުނީގައި އައު ރެކޯޑްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވުނު 2016
 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އައި އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރެވެ. އަހަރު ނިމުނީ 1،297
 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކާއެކުގައެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަށްވުރެ

 ކުޑަ އަދަދެއް ކަމުގައިވިއަސް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ވަނީ ކުރީ އަހަރާ
އަޅާބަލާއިރު 0.31 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މާލެ، ތިލަފުށި އަދި
 ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައެވެ.

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިވަނީ ހިސާބު ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މައިގަނޑު ހަތް
 ދާއިރާއަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާންމު ވިޔަފާރިއާއި،
 ކޮންޓްރެކްޓިންގް، ޑްރެޖިންގް، ލޮޖިސްޓިކްސް، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް،

 ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަދި ޑޮކިންގް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ޚިދުމަތުގެ
ދާއިރާއެވެ. 

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކުރަނީ އާންމު
 ވިޔަފާރި، ކޮންޓްރެކްޓިންގް، ޑްރެޖިންގް، ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރައިންނެވެ. 31 ޑިސެމްބަރު 2017 ގައި ނިމުނު
 މާލީ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ޚިއްޞާކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގް އާއި އާންމު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިންނެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާންމު ވިޔަފާރިން ލިބުނު  
 229 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 267 މިލިއަން ރުފިޔާ(، ކޮންޓްރެކްޓިންގް

 އިން ލިބުނު 798 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 782 މިލިއަން ރުފިޔާ(،
 ޑްރެޖިންގް އިން ލިބުނު 90 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 78 މިލިއަން

 ރުފިޔާ(، ލޮޖިސްޓިކްސްއިން ލިބުނު 35 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 28
 މިލިއަން ރުފިޔާ(، ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ލިބުނު 138 މިލިއަން ރުފިޔާ
 )2016: 130 މިލިއަން ރުފިޔާ(، ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިން ލިބުނު 2

 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 20 މިލިއަން ރުފިޔާ( އަދި ޑޮކިންގް އެންޑް
 މެއިންޓަނަންސް އިން ލިބުނު 5 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 2 މިލިއަން

ރުފިޔާ(ގެ މައްޗަށެވެ.

 
 ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 27 އިންސައްތަ
 އިތުރުވެފައެވެ. މިކަމަށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

 އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގް ސްޓޭންޑަޑް )އައިއެފްއާރއެސް(
 އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބެލެންސް ޝީޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ޑިފަރޑް ޓެކްސް

އެސެޓްތަކެވެ.
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ޕީ.އޭ.ޓީ )މިލިއަން ރުފިޔާ(ސެގްމެންޓް އާމްދަނީ )މިލިއަން ރުފިޔާ(އާމްދަނީ - ކުންފުނި )މިލިއަން ރުފިޔާ(އާމްދަނީ - ގްރޫޕް )މިލިއަން ރުފިޔާ(
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31 ޑިސެމްބަރ 2017ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ގްރޫޕްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,297

31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ޓެކްސަށް ފަހު ގްރޫޕަށް
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 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާންމު ވިޔަފާރިން ލިބުނު 23 
 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 41 މިލިއަން ރުފިޔާ(، ކޮންޓްރެކްޓިންގް އިން

 ލިބުނު 172 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 115 މިލިއަން ރުފިޔާ(، ޑްރެޖިންގް
 އިން ލިބުނު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 28 މިލިއަން ރުފިޔާ(،

 ލޮޖިސްޓިކްސްއިން ލިބުނު 11 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 3 މިލިއަން
 ރުފިޔާ(، ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ލިބުނު )56( މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: )35(

 މިލިއަން ރުފިޔާ(، ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިން ލިބުނު )0.2( މިލިއަން ރުފިޔާ
 )2016: )2( މިލިއަން ރުފިޔާ( އަދި ޑޮކިންގް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް އިން
ލިބުނު )2( މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 7 މިލިއަން ރުފިޔާ(ގެ މައްޗަށެވެ.
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ޕީ.ބީ.ޓީ - ސަބްސިޑީ އުނިކޮށް )މިލިއަން ރުފިޔާ(ޕީ.ބީ.ޓީ )މިލިއަން ރުފިޔާ(
ސެގްމެންޓް

ޕްރޮފިޓް / ލޮސް )މިލިއަން ރުފިޔާ(
އާމްދަނީ އާއި ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް

ފައިނަންސް ކޮސްޓްސް )މިލިއަން ރުފިޔާ(އޮޕަރޭޓިންގ އެކްސްޕެންސެސް )މިލިއަން ރުފިޔާ()މިލިއަން ރުފިޔާ(

udwrwK egumugcnih irWfwyiv

 iaWaWdiawf unubil cnirWfwyiv

 ފައިދާ ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 1 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. 
 ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ސަބްސިޑީ ނުހިމަނާ، ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު

 ޓެކްސްގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ 6.4 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި
 މިއީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައިވެސް ޓެކްސްގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ އެންމެ

 ބޮޑުވި މިންވަރެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2018ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ގްރޫޕްގެ ޖުމްލަ ފައިދާ 31160 ޑިސެމްބަރ 2017ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ޓެކްސްގެ ކުރިން ލިބުނު  ހަމަ އެގޮތުގެ މަތިން 31 ޑިސެމްބަރ 2017ގެ ގްރޫޕް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް
 ޓެކްސް ވަނީ މާލީ ބަޔާނުގެ ނޯޓް 22ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
 26.14 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 21.38 މިލިއަން( އަށް ބޮޑުވެފައެވެ.
 ނަމަވެސް އައިއެފްއާރއެސް އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެކައުންޓްކޮށްފައިވާ

 39.65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓް )2016: 5.03
 މިލިއަން ރުފިޔާ( ހިމެނުމުން 31 ޑިސެމްބަރ 2017ގައި ނިމުނު މާލީ

 އަހަރުގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުން ދައްކަނީ އާދަޔާ
 ޚިލާފު އަދަދެއް ކަމުގައިވާ ނެގެޓިވް 12.8 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016:

16.35 މިލިއަން ރުފިޔާ( އެވެ. 

 ސަރުކާރުން ލިބެމުން އައި ސަބްސިޑީ މާޗް 2016ގައި ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން
 އެހެނިހެން އާމްދަނީ ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަވެފައެވެ. މާލޭ
 ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓްރޯލް އަގުތަކުގައި ހިންގާ ފެރީ ޚިދުމަތުން ލިބުނު

 ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުވައި 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ 2016
 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ލިބިފައިވެއެވެ. ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް
 މޯލްޑިވްސް އިން ލިބުނު 4.38 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 3.72 މިލިއަން
 ރުފިޔާ( އާއި ތަމްވިލް ތަކްސިތް އެސެޓް ފައިނޭންސިންގްގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި
 ލިބުނު 3.34 މިލިއަން ރުފިޔާ )2016: 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ( ބަލާފައިވާނީ

އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.

 
 ކޮސްޓް 27.63 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނެޓް 

 ފައިނޭންސިންގް ކޮސްޓް 30.49 މިލިއަން ރުފިޔާ އާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ
 އަދަދެކެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ކުންފުނިން ކުރި އިމްޕޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ޔޫއެސް
 ޑޮލަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 ލިބެމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެކްސްޗޭންޖް ލޮސް، ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

9.18 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަށްވެފައި ވުމެވެ. 

 31 ޑިސެމްބަރ 2017ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ގްރޫޕްގެ ފައިދާގެ
 ނިސްބަތް ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާގެ ނިސްބަތް ކަމުގައިވާ 21.6

 އިންސައްތައިން 24.1 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ 2016 ގެ
 ފައިދާގެ ނިސްބަތާ އަޅާބަލާއިރު 2.5 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ އަދަދެކެވެ.

 ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން،
 މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކާއި ކުލި އަދި އިންޝުއަރަންސްގެ ޚަރަދުތައް

 ބޮޑުވުމާއެކު، އިދާރީ ޚަރަދުތައްވަނީ ކުރީއަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 25 އިންސައްތަ
 އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިސާ ނުލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާއަށް
 ޕްރޮވިޝަން ހެދުމުން، މާކެޓިންގް އާއި ވިއްކުމުގެ ޚަރަދުތައް ވަނީ ކުރީ

 އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 12 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް
 ވަނީ މިސެލޭނިއަސް ޚަރަދުތައް ކުޑަވުމާ ގުޅިގެން ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

ވަނީ ކުޑަ މިންވަރަކުން ދަށަށް ގޮއްސައެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2017ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ނެޓް ފައިނޭންސިންގް
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 ފައިނޭންސް ލީސިންގްއާއި ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯނު އަދި ކުންފުނީގެ ފައިސާއިން
 2017ގައި 695.04 މިލިއަން ރުފިޔާ، ހަރުމުދަލަށް ގްރޫޕުން އިންވެސްޓް

 ކުރެވުނެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަހާޖައްރާފަށް
 ޚަރަދުކުރެވުނު 538 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ޑޮކިންގް ސަރވިސް ގައި

 ބެހެއްޓުނު ބޯޓް ހޮއިސްޓަށް ޚަރަދުކުރެވުނު 12 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި
 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާއަށް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް
 ޚަރަދުކުރެވުނު 48 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތަށް އެކި

 ގޮތްގޮތުން ފައިނޭންސްކޮށްގެން ހޯދުނު އުޅަނދުތަކާއި ވެހިކަލްތަކަށް ކުރެވުނު
 ޚަރަދެވެ.

 އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ
 ޙިއްސާ ގަތުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. އަހަރު ނިމުނު

 އިރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއެއްގެ އެވްރެޖް އަގަކީ 340
 ރުފިޔާ )2016: 150 ރުފިޔާ( އެވެ.  ޙިއްސާގެ ވިޔަފާރި ކުރެވުނު
 އެންމެ މަތީ އަގަކީ 340 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ

 ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ،4،381،920 ރުފިޔާ )2016:
 3،724،632( އެމްޓީސީސީއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް

 ކޮމްޕެނީގެ ޙިއްސާއަށް ކުންފުނިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދު
 ކަމުގައިވާ 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރުވަނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން

 31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ.
 ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް

 އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެމްއީއާރްއައިސީ( ގެ ޙިއްސާގެ ގޮތުންނާއި
 އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ގްރޫޕް

ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 ޙިއްސާދާރުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕުން ވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2017
 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު 146 މިލިއަން ރުފިޔާ  )2016: 115 މިލިއަން

 ރުފިޔާ( ހޯދާދެވިފައެވެ. މިއީ ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލުގެ ނިސްބަތުން 15
)2016 : 19 އިންސައްތަ(   އިންސައްތަ އެވެ.

ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ  މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ރައުސުލްމާލުން 
އިތުރުވެފައިވެއެވެ. )2016 : 123 ރުފިޔާ( އަށް  މިންވަރު 193 ރުފިޔާ

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާއަށް ބަލާ 31 ޑިސެމްބަރު 2017
 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް 2.4 ރުފިޔާ
 )2016: 3.2 ރުފިޔާ( ބެހުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

 ހިންގުނު ރައިޓްސް އިޝޫގައި ހިއްސާ ދާރުންގެ އަތުން ލިބފައިވާ އެޑްވާންސް
 ވަނީ އަހަރު ނިމުނު އިރު އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައެވެ. އެލޮޓްމަންޓް

ހެދިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 
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ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް )މިލިއަން ރުފިޔާ(ޓޯޓަލް ގިއަރިންގްސް ރޭޝިއޯ )އިންސައްތަ( ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ސައިކަލް )ދުވަސް(ނެޓް ޑެޓް ޓު އިކުއިޓީ )މިލިއަން ރުފިޔާ(

 އިންވެންޓަރީ ސައިކަލްގެ މުއްދަތު 84 ދުވަހަށް )2016: 80 ދުވަސް(
 އިތުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ލިބޭ މުއްދަތު އިތުރުވުމުގެ

 ސަބަބުން ޑެޓް ކަލެކްޝަންގެ މުއްދަތު 237 ދުވަހަށް )2016: 216
 ދުވަސް( އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ވަރކިންގް ކެޕިޓަލް ސައިކަލްގެ މުއްދަތުވަނީ

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 104 ދުވަހަށް )2016: 94 ދުވަސް( އިތުރުވެފައެވެ.
 މީގެ އިތުރުން ކްރެޑިޓް ސެޓްލް ކުރެވޭ މުއްދަތުވެސް ވަނީ 2016 ގައި ހުރި

202 ދުވަހުން 2017 ވަނަ އަހަރު 217 ދުވަހަށް އިތުރުވެފައެވެ.

 ވެހިކަލް އާއި މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް 454 މިލިއަން ރުފިޔާ
 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައާއި ފައިނޭންސް ލީސްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ

 އަހަރު ނެގިފައިވާއިރު، ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 43 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދިގު
 މުއްދަތުގެ ލޯނާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ލޯނު ދައްކާ 21 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ
 އިންޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުދައްބަރާ އިކުއިޓީ

 ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް
 އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ނެގިފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ތިން މަހަކުން މި ފައިސާ

 އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް
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 އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. ވުމާއެކު ބެލެންސް ޝީޓުގައި މި
 ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނީ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 އަހަރު ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ދަރަނި 200 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 611
 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް، އަހަރު ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ

 އިކުއިޓީ ޕޮޒިޝަން ރަގަޅު ވުމުގެ ސަބަބުން  ކުންފުނީގެ ގިއަރިންގް ރޭޝިއޯ
 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކުރީއަހަރުގެ ގިއަރިންގް ރޭޝިއޯ 24 އިންސައްތަ އާ

  އަޅާބަލާއިރު ރަގަޅުވެ 39 އިންސައްތަ އަށް އަރާފައެވެ.

)1.34 (
 ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ 2017 ގައި ހުރީ ) 1.37( ގައެވެ. މިއީ 2016ގެ
ކަރަންޓް ރޭޝިއޯގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމެކެވެ. ހަމަ  

އެއާއެކު ކުއިކް އެސެޓް ރޭޝިއޯ ވެސް ވަނީ 2017ގައި ) 1.12(
ރަނގަޅުވެފައެވެ. )2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު: 1.05(.

 ޝޯޓްޓަރމް ލޯން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާއާ ފައިސާއާ އެއްފަދަ
 އެސެޓްތަކާއި ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރު 2017 ގައި ވަނީ

ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައެވެ. 
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 ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓްރެޓަޖީއަކީ
 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަދި ވިޔަފާރީގެ
 ދާއިރާތައް އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް،
 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އިންވެސްޓްމަންޓް

 އިތުރުކޮށް މާކެޓްގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ލިބޭ ވިޔަފާރީގެ
 ފުރުސަތުތައް ކާމިޔާބުކޮށް، މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރީގެ

 ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ވިޔަފާރި ކުރިއެރުން
 ހޯދުމެވެ.

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒެކެވެ.
 ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި

 ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 2018 ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް އެސެޓްތަކަށް
 އިންވެސްޓްކޮށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި މިހާތަނަށް ފުޅާނުވާ މިންވަރަށް

 ފުޅާކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އާއި
 މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ކުންފުނީގައި

ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 ސަރުކާރާއި ޕްރައިވަޓް ސެކްޓަރއިން މިހާރު އިންވެސްޓްކުރަމުންދާ
 މިންވަރާއި އަލުގަޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުތަކަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު،

 ކުންފުނި ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް
 ބެލެވެއެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެންދާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

 ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި
 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އުފެދިގެން ދާނެކަމަށް

 ބެލެވޭއިރު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގައި ކުރަމުން ގެންދާ
 ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ޑްރެޖިންގް، ބިންހިއްކުން އަދި

 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް
 ބެލެވެއެވެ. ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިވާނޭ

 ވާދަވެރި މާހައުލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމުގައި
 މިހާރުހުރި ފެންވަރަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ވީމާ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި
 ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސާއި ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ

 މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް
 ޕްރެކްޓިސަސް އާ އެއް ހަމައެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަމެވެ.

 މި ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސްކުރަން ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ ބަނދަރު
 ހެދުމާއި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން، އެއާޕޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ބިލްޑިންގް

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން، ސަރވޭ އާއި އީއައިއޭގެ
 މަސައްކަތް، އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާތަކުގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށެވެ.

 2018 ގައި ސްޓީލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށްވެސް
 ވަނީ ޤަސްދުކުރެވިފައެވެ. ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ

 ފުރުސަތުތަކުގައި ކުންފުނީގެ އެކި ދާއިރާތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް
 ފުރުސަތުތައް ހުޅުވި، ޑޮމެސްޓިކް އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް

 އޮޕަރޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 މި ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓްރެޓަޖީއަކީ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް
 ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ވަސީލަތް ކުންފުނީގައި

 ޤާއިމްކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ކޮސްޓް
 އޮފް ސޭލްސް ދަށްކުރުމާއި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި ބައިނަލް

އަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކުރުމެވެ. 

 ޑްރެޖިންގް އާއި ބިންހިއްކުމުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް މިހާރު ޑިމާންޑް
 ހުރި މިންވަރަށް ބަލާ، އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގެނެސްފައިވާ
 3700 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ މަހާޖައްރާފުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ޤާބިލުކަން މި ދާއިރާގައި އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، މި

 ދާއިރާއިން އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް
 ވަނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ސަރުކާރާއި ޕްރައިވަޓް

 ސެކްޓަރުން މި ދާއިރާގައި ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމެވެ. ކުރިއަށް ހުރި
 ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓް ދެނެގަނެ، މިހާރު ދަނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހޯދުމަށް
 ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވެމުންނެވެ. ކުރިއަށް

 އޮތް ދެ އަހަރު މަހާޖައްރާފުގެ މަސައްކަތް މެދުނެކެނޑި އޮންނާނެކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

 ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހައުސިންގް ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަދި
 ރިސޯޓް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެއާޕޯޓާއި މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

 ސަބަބުން ލޮޖިސްޓިކަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ޑިމާންޑް ކުރިއަށް އޮތް 3
 އަހަރު އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކުރިއަށް ލަފާކުރެވޭ މާކެޓް

 ޑިމާންޑަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ލޮޖިސްޓިކްސް ފްލީޓަށް
 250 ޓަނުގެ ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓަކާއި 150 ފޫޓުގެ ބާޖަކާއި ޓަގެއް،

 ފްލީޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ގަސްދުކުރެވިފައެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ޝިޕް އެޖެންސީ ސަރވިސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޕޮންޓޫން ބާޖަކަށް

އިންވެސްޓްކުރުމަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. 

ގައި ތަޢާރަފްކުރެވުނު ބޯޓް ހޮއިސްޓާއެކު، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ  
 ޒަމާނީ އިންޖިނިއަރިންގް އަދި ޑޮކިންގް ހައްލުތަކާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް

 ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާންމު ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް
 ހުޅުވާލާ ފުޅާކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ
 މި ދާއިރާގައި އައު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަޢާރަފްކޮށް، ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް
 ފޯރުކޮށްދީ، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޒަމާނީ އުސޫލުތައް ޤާއިމްކޮށް ރައްކާތެރި

 މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކަށް
އިންވެސްޓްކުރުމެވެ. 

 މިއާއެކު މެރިން ފްލީޓްތަކާއި އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ފްލީޓްތަކުގެ ރިޕެއަރ
 އާއި މެއިންޓަނަންސް އާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ ހައްލުތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކުރަމެވެ. މިއާއެކު ކްލާސް
 ވެލްޑިންގްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް،

 ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި ކޮށްދީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންވަނީ
 ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، 2017
 ގައި ފެށިފައިވާ ފްލީޓް މެނޭޖްމަންޓް ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް އެ ޚިދުމަތް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރވިސް ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

 މެދު ރާސްތާގެ ސްޓްރެޓަޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒުކޮށްފައިވަނ2017ީ
 ޕްރިއަމް ސަރވިސް ފްލީޓަށް އުޅަނދުތައް އިތުރުކޮށް، ޕްރިމިއަމް

 ސަރވިސް ފުޅާކުރުމާއި މުޅި ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމްކޮށްފައި އޮތް
 ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކްއަށް ހައިސްޕީޑް ފެރީ ސަރވިސް

 އިތުރުކުރުމެވެ.

 ކުރިމަގުގައި ކުރަން ޤަސްދުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލޭންޑް
 ޓްރާންސްޕޯޓް ޙިދުމަތް މާލެއާއި އާބާދީ ބޮޑު އެހެން ރަށްތަކަށް ތަޢާރަފްކޮށް
 ފުޅާކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެހާ ހައްލުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 ހިމެނެއެވެ. އަދި ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ހުޅުވުމުން، މާލެ
 އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު އިންޓަސިޓީ ބަސް ސަރވިސް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް

 ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކް އޮޓޮމޭޓްކޮށް
 ފަސޭހަ އަދި ކޭޝްލަސް ޚިދުމަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ

 ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކްތަކެއްގައިވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ
ކުރެވެމުންނެވެ. 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި
ލޮޖިސްޓިކަލް ސަރވިސަސްޑްރެޖިންގޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސްޑޮކިންގ ސަރވިސަސް
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 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ 1:10 ރޭޝިއޯ އެއްގައި ސްޕްލިޓްކޮށްލުމަށް 2016
 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުން ނިންމުމާގުޅިގެން

 ޙިއްޞާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގު 5 ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުވިއެވެ.

 މީގެ އިތުރުން 1:1 ގެ ރޭޝިއޯއެއްގައި ރައިޓްސް އިޝޫއެއް ހިންގުމަށް
 2016 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުން ނިންމިއެވެ. ރައިޓްސް
 އިޝޫ ހިންގިފައިވަނީ 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2017

ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަދި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ
 މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުމާލު މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް

 މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ކުންފުނީގެ ޑިވިޑެންޑް ޕޮލިސީ އަކީ ޙިއްޞާދާރުންނަށް
 ޑިވިޑެންޑް ލިބޭ މިންވަރު ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުރުމެވެ.

 
 ޙިއްޞާދާރުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުންފުނިން 
 ވަނީ ހޯދައިދީފައެވެ. )2016: 115 މިލިއަން( މިއީ ޙިއްޞާދާރުންގެ

 ރައުސުމާލުގެ ނިސްބަތުން %15 އެވެ. )2016: %19( މީގެ ސަބަބުން
 ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ރައުސުމާލުން ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު، 2016 ގެ

 123 ރުފިޔާއިން 2017 ވަނަ އަހަރު 193 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
 2017 ވަނަ އަހަރު ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް 2.4 ރުފިޔާ
 )2016: 3.2 ރުފިޔާ( ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ރައިޓްސް އިޝޫ އިން

 ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެޑްވާންސް ފައިސާ ވަނީ އަހަރު ނިމުނު
 ތާރީޚުގައި، އިކުއިޓީގޮތުގައި ބަހައްޓާފައެވެ. މި ފައިސާގެ އެލޮޓްމަންޓް

ހެދިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. 

31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ކުންފުނީގެ  ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ އޮނިގަނޑަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.
 31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާ ގޮތުން،  ކުންފުނީގެ

 %47.8 ޙިއްޞާގެ ވެރި ފަރާތަކީ ދިވެހި ސަރުކާރެވެ. %7.5 ޙިއްޞާގެ
 ވެރިފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ %100 ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ

 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްއެވެ. ކުންފުނީގެ 44.7%
ޙިއްޞާގެ ވެރި ފަރާތަކީ އާންމު ޙިއްޞާދާރުންނެވެ.

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ވިއްކާފައިވަނީ 1980 ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ ގޮތުގައި 50.00 ރުފިޔާއަށެވެ. 

ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިދާޙިއްޞާ އަށް ލިބޭ ޑިވިޑެންޑްޙިއްސާ ބެހިފައިވާ ގޮތްކުންފުނީގެ ޙިއްސާ

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ

ނެޓް އެސެޓްސް އަދި މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

ޝެއަރ ޕްރައިސް މޫވްމަންޓް -
ޙިއްސާ އަކަށް ރުފިޔާ

 އެވަރޭޖް މާކެޓް ޕްރައިސް އަދި ނެޓް އެސެޓްސް
ރެވެނިއު ޕަ ޝެއަރ

 އަރނިންގްސް ޕަ ޝެއަރ އަދި ނެޓް އެސެޓްސް
ރެވެނިއު ޕަ ޝެއަރ

ރިޓަރން އޮން އިކުއިޓީ އަދި ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް

 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގައި ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް
 ފިޔަވާ ސީދާ އަދި ނުސީދާގޮތުން %5 އަށްވުރެ ގިނައިން ޙިއްޞާކުރާ އެހެން

 ފަރާތެއް ނެތެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި    
އެ ވަނީއެވެ.     

TOTAL

2,393,220

2,232,860
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7.5
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދިޔައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު
 ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ 106 ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރު މުޢާމަލާތުކުރެވުނު ޙިއްޞާއާ އަޅާ ބަލާއިރު
 %6 ގިނަ އަދަދެކެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ

 މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ -/30 ރުފިޔާއަށެވެ. އެންމެ ދަށް
 އަގަކީ -/15 ރުފިޔާއެވެ. ކުންފުނީގެ ނެޓް އެސެޓް ވެލިއުއަށް ބަލާއިރު،

 މާކެޓްގައި މުޢާމަލާތުކުރެވޭ އަގަކީ ޙިއްޞާގެ ހަޤީޤީ އަގެއްނޫނެވެ.

 
 މުޢާމަލާތަށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލުގެ މިންވަރަކީ 110

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެފަހުން
 ކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތަށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ

ރައުސްމާލުގެ މިންވަރަކީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުވެސް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި

2017 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު، އެންމެފަހުން ކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާގެ  

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ ޙިއްޞާއަކަށް 2.60 ރުފިޔާ ބެހުމަށް،
 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް

ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.
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 މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް
 އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
 )އެމްއާރއީއައިސީ( ޕވޓ. ލޓޑ. އަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް

 އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ސައްތައިން ސައްތަ ޙިއްޞާ އޮންނަ
 ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެކެވެ. އެމްއާރއީއައިސީ އަކީ އެމްޓީސީސީގެ ރިއަލް
 އެސްޓޭޓްއާ ގުޅޭ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެ ދާއިރާގައި ޝާމިލްވެ، އެ ދާއިރާއަށް

 ޙިއްޞާކޮށް، ފުޅާވަމުންދާ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހޯދުމުގެ
 މަޤްޞަދުގައި އުފެއްދިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

 ފުޅާވަމުންދާ ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޑިމާންޑަށް ކުރިމަތިލާ ރިއަލް އެސްޓޭޓްއާ
 ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ފެސިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް

 ދިނުމަށް އަމާޒުކޮށް ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް މިހާރުވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ.
 ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕަރޓީ ގަތުމާއި ވިއްކުމުގެ
 އިތުރުން، ފެސިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަރާމާތުކުރުމާއި

 މެއިންޓަނަންސްގެ ޚިދުމަތް، އޮފިސް ގާޑްނިންގް، ބިލްޑިންގް ސިކިއުރިޓީގެ
 ޚިދުމަތާއި ޢިމާރާތްތައް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

 އެމްއާރއީއައިސީ ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީގެ ބިލްޑިންގް
 މެއިންޓަނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް މިހާރުވަނީ އެމްއާރއީއައިސީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ

 އެއްކޮށްލާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން، ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ދާއިރާއިން އިތުރު
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުނީގައި އިތުރުވެ، ކުންފުނި އިތުރަށް

 ވަރުގަދަވެގެން ދާނެއެވެ.

 އެމްއާރއީއައިސީގެ ވިސްނުމަކީ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، ރިއަލް އެސްޓޭޓް
 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އިސް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވުމެވެ. އަދި
 ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ކުންފުންޏަކަށް ވުމެވެ. ވުމާއެކު ކުންފުނީގެ
 ސަރވިސް ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ވަނީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އެންމެހާ

 ޚިދުމަތްތަކެއް ހިމަނާފައެވެ.

 އެމްއާރއައިސީގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް
 އިތުރު ފައިދާތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވި، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް

 ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ދާއިރާ
 ފުޅާވަމުންދާ ދިއުމުގައި ޢިމާރާތްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި

 މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވެ ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ދާއިރާގެ
 ތެރޭގައި އެހެނިހެން ކުދި ސެކްޓަރތައް އުފެދޭނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

 މިފަދަ ސެކްޓަރތައް މުސްތަޤްބަލްގައި އުފެދުމުން، އެ ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރީގެ
 ފުރުސަތު ހޯދުމަށް އެމްއާރއީއައިސީ އިން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 ރީފް ރެސިޑެންސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ.
 މިހާރު ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ރިއަލް

އެސްޓޭޓްގެ އައު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށުމަށެވެ.
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 އެމްޓީސީސީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ރޫޙު ބިނާވެފައިވަނީ ޤާނޫނުތަކާއި
 ޤާވާއިދުތަކުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއްގެ މައްޗަށެވެ.
 އެމްޓީސީސީ ހިންގަމުން ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު
 10/96, ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް
 ކޯޑު، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީގެ ލިސްޓިންގް ރޫލްސް، އަދި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާ
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ އުޞޫލުތައް
 ތަފްޞީލްކޮށް، އެ އުޞޫލުތަކަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަމަލުކުރެވެމުން ދެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ ސަޤާފަތާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ކުންފުންޏާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު
 އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ ގުޅުންތައް އެކުލެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެލިއު

 ސިސްޓަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ.
 ތެދުވެރިކަމާއި ދެފުށްފެންނަގޮތަށް އެންމެހާ ކަންކަން ބެހެއްޓުމަކީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭ
 ކަންކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ހޯދާ އެ

 އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރަމެވެ.

 ފާގަތި މުސްތަޤްބަލަކަށް ކުންފުނިން ކުރާ ދަތުރުގެ މިސްރާބު
 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޝަން އާއި މިޝަންގައެވެ. ކުންފުނީގެ
 މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުންޏާގުޅޭ

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް މަގު ދައްކަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނާއި
 އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑަކީ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. ކުންފުނީގެ
 މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ

 އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމުގައި އިސްނެގުމާއި، ކުންފުނީގެ އަމާޒުތައް
 ކަނޑައެޅުމާއި ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނަށް މަގު ދެއްކުމާއި

 ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމާއި،
 ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް އާއި ކުންފުންޏަށް ދިމާވެދާނެ

 ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ކުންފުންޏަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމުގައި
 ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 10/96, ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ
 ޤަވާއިދު، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް
 ކޯޑު، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީގެ ލިސްޓިންގް ރޫލްސް، އަދި
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ކުންފުނީގެ

 މަޤްސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން، ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހާ ކަންކަންކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ، ޑިރެކްޓަރުންގެ މެދުގައި
 މަޝްވަރާތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ.

 މީގެ އިތުރުން ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއި މަސައްކަތްތައް
 ރޭވިފައިވާ ގޮތް އަދި ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި
 ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރާއި ގަވަނަންސްގެ

 އެންމެހާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ. ޗެއަރޕަރސަން،
 ބޯޑަށް ޖަވާބުދާރީވާނެޖެހެއެވެ. އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ މެދުވެރިކޮށް

 ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓް ގުޅުވައިދޭ ފަރާތަކި ޗެއަރޕަރސަންއެވެ. ކުންފުންޏާ
 ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްދޭ ފަރާތަކީވެސް ޗެއަރޕަރސަންއެވެ.

 ޗެއަރ ޕަރސަން އާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު އަދާ ކުރަނީ ދެ
 ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މި ދެ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ

ގުޅުމެއް ނުވަތަ އާއިލީ ގުޅުމެއް ނުވެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ، ބްރޭންޑް އިކުއިޓީ، ކުރިއަށް ރޭވުން އަދި ކުންފުނީގެ
 މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ

 ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރއެވެ. ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ
 އަހަރީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަކީ

 ސީއީއޯގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަމާއި ވިޔަފާރީގެ
 ފައިދާ، ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ އަދި ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް،
 ސްޓްރެޓީޖިކް އަދި ހިންގުމުގެ މިސްރާބު ކަނޑައަޅާ، ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން، އެ މިސްރާބަށް ކަންކަން ކުރިއަށް
 ގެންދިއުމަށް އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ޗީފް

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރއެވެ. 

 ބޯޑުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މިސްރާބު
 ކަނޑައަޅާ ވިޔަފާރި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް

 ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ. ޙިއްޞާދާރުންނަށް ނަފާވާނެ ގޮތަށާއި ކުންފުނީގެ
 ކުރިއެރުމަށް އަމާޒުކުރެވޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން

 ކަށަވަރުކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބޯޑުގެ އެންމެހާ
 މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި މިނިވަންކަމާއެކުގައެވެ. ބޯޑުން

 ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒުތައް ކަނޑައަޅާ އެ އަމާޒުތަކަށް ކުންފުނި ވާޞިލް
 ވޭތޯ ބަލާ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި

 އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އުއްމީދުތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
 މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށް އިރުޝާދު ދީ އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލްތައް ބޯޑުން

ޤާއިމްކުރެއެވެ.

 ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ނުހިމަނާ، ބޯޑުގެ ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
 އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު
 ބޭއްވުމަށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގެ 1.6 )ސީ( އިން ލާޒިމްކުރެއެވެ.

 މި ފަދަ އެއް ބައްދަލުވުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި
 ބައްދަލުވުމުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ

 ރިސްކްތަކާއި ބޯޑަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރާ މިންވަރާއި ސްޓްރެޓަޖީ، އަދި ވެރިންގެ
 ޤާބިލުކަމާއި ގަވަނަންސް އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސް އާ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުން

މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 18 ބައްދަލުވުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނެވެ. ބޯޑުގެ
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅަނީ ޗެއަރޕަރސަން އާއި ކޮމްޕެނީ

 ސެކްރެޓަރީ ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަޝްވަރާއާ އެކުގައެވެ.
 ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިއަށް ބޯޑުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެޖެންޑާ އާއި

 އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތަކާ ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ރައްދުކުރެވެއެވެ.
 ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް

 ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި އައިޓަމްތައް ހިމެނުމަށް
 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެރުވެއެވެ.

 ބޯޑު ނުވަތަ ބޯޑު ކޮމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާ، އިރުޝާދު ނުވަތަ ނިންމުމެއް
 ބޭނުންވާ ފަދަ ކަންކަމުގައި ކުރިއާލާ ވާރކްޕްލޭންތައް ޝެޑިއުލް ކުރުމަށް

 ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޑިވިޝަންތަކުގެ ވެރިންނަށް އިރުޝާދު ދެވެއެވެ. އެ ފަދަ
 މައްސަލަތައް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން

އަންގަނީ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއަށެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތަށްބަލާ،  
 މި 10 ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ 6

 ޑިރެކްޓަރުންނާއި، އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ 4 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.
 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެ ނިސްބަތުން މި އަދަދު

 ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ. 10 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 2 މެންބަރުންނަކީ
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ދެން ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުންނަކީ

 އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެނެވެނު  
 އިޞްލާޙަކާ ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު
 ގެނެވިފައެވެ. މި ބަދަލު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނީ 2017 ގެ އަހަރީ އާންމު

ޖަލްސާއަށް ފަހުއެވެ. 

10

2016

ޑިރެކްޓަރުންގެ ގަަވަނަންސް ރިޕޯޓް
 ބޯޑާއި ޗެއަރޕަރސަން އަދި ޗީފް
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ދައުރު

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރޗެއަރޕަރސަންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

2017 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިފައިވަނީ
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 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
 ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް

 ޗެއަރމަން ކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ: ޗެއަރމަން ކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ:

 އައްޔަނުކުރެވުނީ:

 ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ: ސީއީއޯ ކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ:

 އެންމެ ފަހުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ:

 އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ: އައްޔަނުކުރެވުނީ:

 އައްޔަނުކުރެވުނީ: އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:  ހާޒިރީ:

  ހާޒިރީ:

  ހާޒިރީ:

  ހާޒިރީ:

  ހާޒިރީ:  ހާޒިރީ:

  ހާޒިރީ:  ހާޒިރީ:

18 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައ6ި ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި

5 އޭޕްރީލް 2016 ގައި

29 މެއި 2013 ގައ14ި ޖޫން 2016 ގައި

29 އޮގަސްޓް 1720 ގައި

29 އޮގަސްޓް 2017 ގައ19ި ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި

29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި 1 ނޮވެމްބަރ 2015 ގައި

18/1818/18

17/18

16/17

18/18

17/175/7

17/187/7

އފ. ޙަސަން މުނީރުއފ. އަޙުމަދު ނިޔާޛު

އފ. އަޙުމަދު ޢަބްދުهللا

އފ. ނަޞްރަތު މުޙައްމަދުއފ. އިބްރާހިމް ޒިޔާތު

އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޟަތުއފ. އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ

 ދައުރު ނިމުނީ:

  ހާޒިރީ:
29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި

8/11

އފ. އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު

 އިސްތިޢުފާދެއްވީ:

  ހާޒިރީ:
22 ޖޫން 2017 ގައި

6/8

އފ. މުޙައްމަދު އިމްރާން ޢަދުނާން

 އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި

6/7

އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ

 އފ. މަންސޫރު ޒުބައިރުއފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފް

 ދައުރު ނިމުނީ:

  ހާޒިރީ:
29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި

4/11

އފ. ފަތުޙުهللا އިސްމާޢީލް

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމި
މުހިންމު ކަންތައްތައް

 ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސްތަގިއްލުކަމާއި
 ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހާމަކުރުން

2016 ގެ އޮޑިޓަޑް ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓްސް   
ފާސްކުރުމާއި 2017 ގެ ކުއާޓަރލީ ނަތީޖާތައް ރިވިއު ކުރެވުނު.

2017 ގެ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުމަށް 2016 ގެ   
ޑިވިޑެންޑް ފާސްކުރެވުނު.

ކުންފުނިން ހިންގަމުންގެންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން   
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރިވިއުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމަށް  

ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު މެނޭޖްމަންޓަށް އިރުޝާދު ދެވުނު.

2018 އިން 2020 އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިޒްނަސް   
ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމާއި ކުއާޓަރލީކޮށް ބިޒްނަސް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރަމުން  

ގެންދެވުނު.

ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް   
އެއީ ފައިދާވާ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުނު.

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދަށް   
ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފާސްކޮށް 2017 ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  

އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.

ގެ މާލީ ބަޔާން ފާސްކޮށް، ބަޔާނުގައި   
ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސާ، 2016 ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  

އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.

ޑްރެޖަރ ގަތުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނު، އިކުއިޓީއަށް   
ބަދަލުކުރެވޭ ލޯނަކަށް ހެދުމަށް 2016 ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް  

ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.

ގެ ޝެއަރ ސްޕްލިޓެއް ހަދާ ރައިޓްސް   
އިޝޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 2016 ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް  

ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.

• 
• 
•  
•  
• 
•  
•  
•  
•

•  
• 
• 
• 
•
•

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދަށް   
ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފާސްކޮށް 2016 ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  

އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.

ޗެއަރމަންގެ ޗާޓަރ، ސީއީއޯ/ އެމްޑީގެ ޗާޓަރ އަދި   
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޗާޓަރ ފާސްކުރެވުނު.

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން   
ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓް ރިވިއުކުރެވުނު.

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސާ، އަލަށް   
އައްޔަނުކުރެވުނު ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ފާސްކުރެވުނު.

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޗާޓަރ ފާސްކުރެވުނު. 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ  
މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން  
ފައްޓަވާފައިވާ ހިޔާ ހައުސިންގް ޕްރޮޖެކްޓް ފާސްކުރެވުނު.  

 ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 77 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ
 ޑިރެކްޓަރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ކުންފުނީގެ

 ބޯޑަށް އެ ޑިރެކްޓަރަކު ހާމަ ކުރަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، ކުންފުނީގެ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއްވާ ކޮންމެ ކަމެއް ހާމަކޮށް އެފަދަ
 ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ކުންފުނީގެ

 ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން އިޤުރާރުވެއެވެ. ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތާ ތަޢާރުޒުވާ ނުވަތަ
 ތަޢާރުޒުވެދާނެ ފަދަ ސީދާ މަސްލަހަތެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ

  މެނޭޖްމަންޓްގެ ނެތެވެ.

 ކުންފުންޏާއެކު އެކު އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ
 މަސްލަހަތެއް އޮންނަ ކަމެއް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ނުހިނގައެވެ.

 އަދި ފާއިތުވި އަހަރު އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާ ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ މެންބަރަކާ
 ކުންފުންޏާއެކު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދި ނުވަތަ މުއާމަލާތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

  ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކާއެކު އެއްވެސް
 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް އޮންނަ ކަމެއް ކުންފުނީގެ

 މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ނުހިނގައެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރު އެއްވެސް
 ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ މެންބަރަކު ކުންފުންޏާއެކު ކޮންޓްރެކްޓެއް

ހަދާ ނުވަތަ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރު ކަމަށްވާ ސަރުކާރާއެކު  
 ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ

 ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ  
 ކުންފުންޏަކަށް ހިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރަކާ އެކު

 އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ
 އާންމު ޖަލްސާގައި އިންތިހާބްވުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާ

 ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭ ހިދުމަތުގެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތެވެ. 
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 ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޯޑަކާއި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ކާމިޔާބީއާ
 އޮންނަ ގުޅުމަކީ އާންމުކޮށް ޤަބޫލުކުރާކަމެކެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބޯޑުގެ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ވަކި ވަކި ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކޮށް
 ބެލުމަކީ ޖުމްލަކޮށް ބޯޑުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ބޯޑުގެ

 ތަރައްޤީއަށް ކޮންހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީ ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ
 މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ޗެއަރމަން، ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ބޯޑު، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީގެ 2017
 ގެ އިވެލުއޭޝަން 2018 ގެ މެދުތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. މި

 އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާ ފާހަގަ ކުރެވޭ ދާއިރާތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް
 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

 ކުންފުނީގެ ގަވަނަންސާއި ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުތައް ޑިރެކްޓަރުންނަށް
 ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބެވިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ޗެއަރމަންގެ

 މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
 ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ގަވަނަންސާއި ވިޔަފާރި ރަނގަޅަށް ޑިރެކްޓަރުންނަށް

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މިންވަރު އިތުރުވެއެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް
 އަސަރުކޮށްފާނެ، ގަވަނަންސްއާ ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް

 އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް އެހީތެރިވެއެވެ.

  ވަނަ އަހަރު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގުނު 13 ޕްރޮގްރާމެއްގައި
 ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ރިސްކް އެސެސްމަންޓް،
 ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް، ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް، އެކައުންޓިންގް އަދި

 މެނޭޖްމަންޓް ހިމެނެއެވެ.

 ހިއްޞާދާރުންނާ މުޢާމަލާތުކުރާނޭ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ، ޙިއްޞާދާރުންނާ
 މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 މެދުނުކެނޑި ޙިއްޞާދާރުންނާ މުޢާމަލާތުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިން
 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ކާމިޔާބީތަކާއި މާލީ ގޮތުން ހާސިލުކުރެވޭ ކަންކަން
 ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހާމަކުރަނީ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ކުންފުނިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ
 މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް

 އަހަރުގެތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެމުން ދެވެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މުހިންމު
 ކުރިއެރުންތައް، އެނައުންސްމަންޓްތަކާއި ޕްރެސް ރިލީސް އަދި ކުންފުނީގެ

 ވެބްސައިޓް ޕޯސްޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް އަންގަމުން
 ގެންދެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރުންނާއެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ބައްދަލުކޮށް
 ކުންފުނީގެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި

 މެނޭޖްމަންޓާ ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ހިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުންފުނީގެ
 ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު، ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން

 ކުންފުންޏާ ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންވާ ކަންކަން މެނޭޖްމަންޓާ
 ޙިއްޞާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

ގެ ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރަކަށް، 2016ގެ އަހަރީ އާންމު   
 ޖަލްސާގައި ކޭޕީއެމްޖީ ވަނީ އައްޔަނުކޮށްފައެވެ. އެހެން ހިދުމަތެއް ދިނުމަށް
 އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޭޕީއެމްޖީ އާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު

އެއްބަސްވެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  
 ޑިޕާޓްމެންޓްއިންނާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ޕީޑަބްލިއުސީ އިންނެވެ. އެހެން
 ހިދުމަތެއް ދިނުމަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ

 ޕީޑަބްލިއުސީ އާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކުންފުނީގެ
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް

 ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ރިވިއު ކުރައްވައެވެ.
 އަދި ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން

 ގެންދަވައެވެ.

 ކުންފުނީގެ މާލީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ދާއިރާތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްތަކާއި
 ސްޓްރެޓެޖީތައް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަށާއި ކޮމްޕްލަޔަންސް އާ ގުޅޭ

 ޕޮލިސީތަކާ މެދު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. އަދި ޤަވާއިދުން
 މިކަންކަން ރިވިއުކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

 ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާއި ވަސީލަތްތައް އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ ހައްޤުތައް
 ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޒިންމާ މިހާރުވަނީ އޮޑިޓް

 ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް
 ކޮންޓްރޯލްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

 ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއިން ކުރިއަށް
 ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ސްޓޭންޑަޑް
 އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސީޖަރ ތައް ރިވިއުކޮށް، ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި

 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 

 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ކުންފުނީގެ ރިސްކްތައް
 ދެނެގަނެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، ޕްރޮސެސް އޮޑިޓްތަކާއި ސްޕެޝަލް އޮޑިޓްތައް އަދި

 ކުއްލި އޮޑިޓްތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. 

 ވިސްލް ބްލޯއަރ ޕޮލިސީއާއި ޙިއްޞާގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނޭ ފަދަ
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާބެހޭ ޕޮލިސީ އާއި އަމިއްލަ މަސްލަހަތާ ގުޅޭ ޕޮލިސީ

 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމިޓީ
އިން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްމިނިވަން އޮޑިޓް ޑިރެކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުން ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރުން
 ޙިއްޞާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު އޮންނަ

ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން
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 ކުންފުނި ހިންގުމާއި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކާބެހޭ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ބޯޑުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި އިޤްރާރު ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. މި

 ބަޔާނުގައި އެވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ރަނގަޅު އަދި ތެދު މައުލޫމާތު ކަމުގައި
 އިގްރާރުވަމެވެ.

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އުޞޫލުތަކާއި ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، ސެކިއުރިޓީސް
 އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 މަތިން  ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ކުންފުނި
 ހިންގުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތް

 ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ
 ރިޕޯޓާއި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އެމްޓީސީސީ ގްރޫޕްގެ،
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޯޑަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.

  ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ގާތުން ބެލުމުގެ މުހިންމުކަން
 ފާހަގަކުރެވުމާގުޅިގެން، ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއަށް ރިސްކް

 ފަންކްޝަން އިތުރުކޮށް، ކޮމިޓީގެ ނަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީއަށް
ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގައި އެކުލެވިފައިވަނީ މާލީ ބަޔާންތައް
 ރިވިއުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި 4 ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް

 ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

  ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އާ ހަމައަށް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންއަކަށް ހުންނެވީ
 އފ. ނަސްރަތު މުޙައްމަދެ އެވެ. މިހާރު ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަކީ

 އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފެވެ.

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމެޓީގެ 21 ބައްދަލުވުން 2017 ގައި ބޭއްވުނެވެ.
 މި ބައްދަލުވުންތަކަށް، ކޮމިޓީއިން ބޭނުންވި ހާލަތްތަކުގައި، ޗީފް

 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ އަދި އޮޑިޓަރުން
 ހާޒިރުވެފައިވެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ. 25

އަޙުމަދު ނިޔާޛު
ޗެއަރމަން

އިބްރާހިމް ޒިޔާތު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
 މި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހާ މައުލޫމާތަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު

ކުންފުނި ހިންގާފައިވާގޮތުގެ ޞައްޙަ އަދި ހަޤީޤަތާ އެއްގޮތް މައުލޫމާތެވެ.

މާލީ ހިސާބު
 ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް

 އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގް ރޫލްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ
 އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބެލެންސް ޝީޓް، އާމްދަނީ އާއި
 ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ ބަޔާން، ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް، ޙިއްޞާދާރުންގެ

 ރައުސުމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އަދި މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ
 ނޯޓްތަކެވެ. ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ
 އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގް ސްޓޭންޑަޑްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 މަތިންކަމަށާއި އެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނެނީ ސީދާ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަން
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

 އޮފިސަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ވަނީ ހިސާބުތަކުގައި
 ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

 އަދި އަހަރީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް
 ޤަވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެ ކަންތައްތަކުގެ

 ތަފްސީލު ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި އަދި ބެލެންޝީޓްގެ ތާރީޚަށްފަހު އެއަށް
 ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމުކަމެއް ހިންގާފައިނުވާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން

އަރުވަމެވެ.

 އިޤްރާރު

ދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

ޑިވިޑެންޑް
 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެވޭ ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް
 ލިބޭ ފައިދާއާއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތަށާއި ކުރިމަގުގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ

 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައެވެ. ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް
 2.60 ރުފިޔާ ބެހުމަށް، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޯޑުން ވަނީ

 ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު
 ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ބިޒްނަސް ޕްލޭން ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރިވިއު ކޮށްފައެވެ. ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަކީ
 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ކުންފުނީގެ

 ވާދަވެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ދިގުމުއްދަކަށް ދެމެހެއްޓޭނެގޮތަށް ވިޔަފާރި
 ބައްޓަންކުރުމެވެ.

 އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް،
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ކުންފުނިން ވަނީ

 ނިންމާފައެވެ. ފެންނަން އޮތް ކައިރި މުސްތަޤްބަލްގައި ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމުގެ
 ޤާބިލުކަން ކުންފުނީގައި ހުރިކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 ވުމާއެކު، ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާނީ
  ހިނގަހިނގާހުންނާނެ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

04 އޭޕްރީލް 2018

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ

 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމާއި މާލީ ކަންކަން 
ރިޕޯޓްކުރަމުންދާ އުޞޫލުތައް

އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރގެ މިނިވަންކަމާއި ފެންވަރު 

 ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ 
ގޮތާއި އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރުން

• 
•
•

• 
• 

 
• 

 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނި 
ހިންގުން

 ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލް ތައް 
ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާއި އާމްދަނީ ރައްކާތެރިކުރުން  ހ.

ކުންފުނީގެ އެތިކަލް މިންގަނޑުތަކާއި ޕޮލިސީތަކާއި    ށ.
ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުން

 މައިގަނޑު ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމާއި އެ ރިސްކްތައް 
 ބަލަހައްޓާ އެކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިންތަކާއި

ޕޮލިސީ ތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
30 ޖޫން 2015 ގައި

19/21

އފ. ނަސްރަތު މުޙައްމަދު
މެމްބަރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި

11/11

އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފް
ޗެއަރޕަރސަން

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:

  ހާޒިރީ:

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި

9 ޖޫން 2017 ގައި

10/11

17/21

އފ. އަޙުމަދު ޢަބްދުهللا

އފ. މަންސޫރު ޒުބައިރު

މެމްބަރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

އިސްތިއުފާދެއްވީ:

  ހާޒިރީ:

30 ޖޫން 2015 ގައި

22 ޖޫން 2017 ގައި

9/9

އފ. މުޙައްމަދު އިމްރާން ޢަދުނާނު
މެމްބަރު

މެންބަރު



8687
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ސީ.
ޓީ.
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އެ

  ގައި ކޮމިޓީ އިން ކުރި މަސައްކަތްތައް ފޯކަސްކުރެވިފައިވަނީ
 ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގް ސިސްޓަމްތަކާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އަދި

 ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ ހަރުދަނާކަން ބެލުމަށެވެ. އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް
 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ބޯޑުގެ މަޝްވަރާއާއި ނިންމުމަށް ބޯޑަށް

ހުށައަޅަމުން ގެންދެއެވެ.

 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

 ކުންފުނީގައި މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކާއި ރިސްކް
 މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތަކަކި ހަރުދަނާ ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ކަމުގައި އޮޑިޓް

 އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީއިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންޓްރޯލްތަކާއި
 ކުންފުނީގެ މާލީ ކަންކަން ރިވިއުކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

2017

 ކޮމިޓީގެ ޗާޓަރ ރިވިއުކޮށް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓާއި ބެހޭ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އިތުރުކުރުން.

 މެނޭޖްމަންޓާއެކު ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓްތައް ރިވިއުކޮށް ޤާނޫނީ އަދި
 އެކައުންޓިންގް ސްޓޭންޑަޑްތަކުގައި ހާމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ސާފުކޮށް ހާމަކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުން.

  ވަނަ އަހަރަށް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އައްޔަނުކުރުމަށް ބޯޑަށް
ލަފާ އެރުވުން.

 އޮޑިޓް ކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ
 ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު
 ފަސް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާ އާއި ޙާއްޞަ އޮޑިޓް ގެ ނަތީޖާ

 ކޮމިޓީއިން ރިވިއު ކުރިއެވެ.

  ގެ މާލީ ބަޔާންތައް ރިވިއުކޮށް 2016 ގެ ޑިވިޑެންޑް ބޯޑަށް
ހުށަހެޅުނު.

  ގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ބަޖެޓާ ބެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ބޯޑަށް
ހުށަހެޅުނު. 

• 
•  
• 
•    
• 
• 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޗާޓަރ ރިވިއުކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނު. •

2017

2017

2017

ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފް
ޗެއަރޕަރސަން

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި

3/3

އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ
ޗެއަރޕަރސަން

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
9 ޖޫން 2017 ގައި

9/9

އފ. ޙަސަން މުނީރު
މެންބަރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި

10/10

އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފް
މެންބަރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި

3/3

އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
މެންބަރު

އފ. ފަތުހުهللا އިސްމާޢިލް

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

ވަކިކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:

30 ޖޫން 2015 ގައި

9 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި

0/1

މެންބަރު

އފ. އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

ވަކިކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:

9 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި

29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި

5/5

މެންބަރު

އފ. އަޙުމަދު ޢަބްދهللا

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

ވަކިކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:

21 ޖޫން 2016 ގައި

9 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި

1/1

މެންބަރު

އފ. މުޙައްމަދު އިމްރާން ޢަދުނާނު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ / އިންތިޚާބުކުރެވުނީ:

ވަކިކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:

21 ޖޫން 2016 ގައި

9 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި

1/1

މެންބަރު

 ނޮމިނޭޝަން  އެންޑް
ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ

 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީއާއި ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ
 ހުނަރު އެއްކޮށްލައިފިނަމަ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް

 ބޯޑަށް ފެނި މި ދެ ކޮމިޓީ ވަނީ އެއްކޮށްލާފައެވެ. ދެ ކޮމިޓީގެ ވަކި
 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި

 ދެ ކޮމިޓީގެ ވަކި ވަކި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެއްކޮށްލާފައިވާ މި ކޮމިޓީއަށް، އެ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރެއްވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބޯޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

  ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އާ ހަމައަށް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންއެއްގެ
 ގޮތުގައި ހުންނެވީ އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފެވެ. އަދި ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި

 ވަނީ އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް
 އައްޔަނުކުރެވިފައެވެ.

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވަނީ 4 ނޮން-
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުންނަކީ

 އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރުންނެވެ.

 ފާއިތުވި އަހަރު ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ 10 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައްދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުމާއި
 ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި އާންމުކޮށް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ދޭ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުން.

 މި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރެއްގެ
 ނުވަތަ މެނޭޖަރެއްގެ ހާޒިރުގައި އެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖަރެއްގެ

 މުސާރައާ ގުޅޭ މަޝްވަރާއެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނިންމައިގެންނުވާނެއެވެ.
 

 ޕޮލިސީ ނިންމުމުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި ގަވަނަންސް ކޯޑާއި ކަމާ ގުޅޭ

 އިރުޝާދުތަކަށް ރިޔާއަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

 މިހާރުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ޕޮލިސީއަކީ އެކަށީގެން ޕޮލިސީ އެއްތޯ ބަލާ
ރިވިއު ކުރުން. 

 ކުންފުނީގެ ކާމިޔާބީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފައިސާދޭ ސްކީމްތަކުގެ
 ޑިޒައިންއާއި ޓާގެޓްތައް ބަލާ ފާސްކުރުމާއި އެފަދަ ސްކީމްތަކުން އަހަރަކު

ދޫކުރާ ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު ފާސްކުރުން. 

 ބޯޑުގައި ދެ ޖިންސުގެ މެންބަރުން ތިއްބެވުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީއެއް މި ވަގުތު
 ނެތްކަން ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކޮށް، ކަމާބެހޭ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ
 ބޭފުޅުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ދިރާސާކޮށް، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ
 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނޭ

 ކެންޑިޑޭޓުން ފާސްކުރުމަށް، ކޮމިޓީގެ ޚިޔާލާއެކު، ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
 އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަކަށްވުމަށް ކޮންމެ

 ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ. ކުންފުނީގެ ހިންގާ
 ޤަވާއިދާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ބޯޑު

 މެންބަރުކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ފޮނުއްވުމަށް، މެޖޯރިޓީ
 އަދި މައިނޯރިޓޯ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިއުމުން އެންގިފައިވެއެވެ. އާންމު

 ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ އެޕްލިކޭޝަން،
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައެވެ. އާންމު
 ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބުކުރަނީ

 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ނެގޭ ޙިއްޞާދާރުންގެ ވޯޓަކުންނެވެ.
 ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ، ބޯޑުގައި ތަމްސީލުކުރައްވާނޭ ޑިރެކްޓަރުން،

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރެއެވެ.

 ކުނފުނީގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އޮނިގަނޑަށް
ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބޯޑަށް އިރުޝާދު ދެވުނު.
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 ކުންފުނީގެ ޕެންޝަން ޕޮލިސީ ކަނޑައަޅާ ޕެންޝަންގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ
އެއްގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. 

 ކުންފުނިން ވަކި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި
 ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރަކީ ކުންފުންޏަށާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ

ފަރާތައް އިންސާފުވެރި މިންވަރެއްތޯ ބެލުން. 

 ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔާތްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ
ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ބެލެހެއްޓުން. 

 ބޯޑުގެ އޮނިގަނޑާއި ސައިޒް، އަދި ބޯޑު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް )ހުނަރާއި
 ތަޖުރިބާ އަދި ޑައިވަރސިޓީ( ޤަވާއިދުން ބަލާ، ގެންނަން ފެންނަ

ބަދަލުތައް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 މުސްތަޤްބަލްގައި ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާނޭ ގޮންޖެހުންތަކާއި ލިބޭ
 ފުރުސަތުތަކާއި، ބޯޑަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމަށް
 ބަލާ، ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވުންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން

ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

 ކުންފުންޏަށާއި ކުންފުނި އޮޕަރޭޓްކުރާ މާކެޓްތަކަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ
 ސްޓްރެޓީޖިކް ކަންކަމާއި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

އަދާހަމައަށް ދެނެ ތިބުން. 

 ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން
ފާހަގަކޮށް ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. 

 ޑިރެކްޓަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވުން އަދި މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރުމަށް،
މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން. 

 މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ކަމެއް، އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ވާނަމަ، އެކަން ހާމަކުރުން ކަށަވަރުކުރުން. 

ބޯޑު މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ޤަވާއިދުން ވަޒަންކުރުން. 

 އެމްޓީސީސީގެ ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށްވާ އެމްއާރްއީއައިސީގެ މެނޭޖިންގް
 ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް، ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުނު. 

ކޮމިޓީގެ ޗާޓަރ ރިވިއު ކުރެވުނު. 

ރެމިއުނަރޭޝަން ޕޮލިސީއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 ކުންފުނީގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ދިރާސާކޮށް މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް
ބަދަލުގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު. 

އައިޝަތު ފަޒީނާ
ޗެއަރޕަރސަން

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ



9091

ސް
ނަން

ގަވަ
ޓް 

ޕަރޭ
ކޯ

| 
ޕޯޓް

 ރި
ހަރީ

 އަ
20

17
ސީ 

ސީ.
ޓީ.
މް.
އެ

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް
ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމިޓީ

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު
 ބޭނުމަކީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްއާ ބެހޭ މިންގަނޑުތައް އުފައްދާ، ދިރާސާކޮށް،

 ކުންފުނީގައި ގެންގުޅޭ އެފަދަ މިންގަނޑުތައް އިސްލާހު ކުރުމެވެ.

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ 4
 ނޮން- އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ

އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 

  ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އާ ހަމައަށް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމު
 އަދާކުރެއްވި އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފެވެ. އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
 ކޮމިޓިގެ ޗެއަރމަންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ 9 ނޮވެމްބަރ 2017

 ގައެވެ.

18

ދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

 ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލާ ދިރާސާކޮށް،
 އެކަންކަން ކުންފުނީގައި ޤާއިމްކޮށް، ހިންގާ ތަރައްޤީކުރުން އަދި

ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކުރުން.

 ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ޕޮލިސީތަކާއި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް
 އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ގެންނަން ފެންނަ

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުން. 

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޯޑަށާއި ކޮމިޓީތަކަށް އިރުޝާދު
ދިނުން. 

 ބޯޑަށް އަލަށް އައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރުންނަށް ހިންގުމަށް އޮރިއެންޓޭޝަން
އާއި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އުފައްދާ ހިންގުން. 

 ކުންފުންޏާއި ބޯޑާއި ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތުގެ
 ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނޭ ނިޒާމެއް އުފައްދާ ތަރައްޤީކުރުމާއި، ފެންވަރު

 ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޯޑުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރުން
ކަށަވަރުކުރުން. 

 ބޯޑާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ޗާޓަރ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިވިއުކުރުން
ކަށަވަރުކުރުން. 

 ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ބެހުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީއެއް އުފައްދާ، އެ
ޕޮލިސީ ޤަވާއިދުން ބަލަމުން ގެންދިއުން. 

 ކުންފުނީގައި ވިޔަފާރީގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އެއް ޤާއިމްކޮށް ބޭނުންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ރިވިއުކުރުން. 

 ކުންފުނީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް، ޙިއްޞާދާރުންގެ
 ހުށަހެޅުންތަކާއި ސުވާލުތައް، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުސަތު ކަށަވަރުކުރުން. 

•  
•  
• 
• 
•   
• 
• 
• 
•
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 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް 2017
 ކޮމިޓީގ 3 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި

މިވަނީއެވެ.

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް

 ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދަށްެ 
 ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހުތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީގެ

އިރުޝާދުތަކާއެކު ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު.

 ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ޕޮލިސީތަކަށް ގެންނަން ފެންނަކަމަށް
 މެނޭޖްމަންޓުން ހުށަހެޅި ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ

ބަދަލުތައް ހުށަހެޅުނު.

މެނޭޖްމަންޓްގެ ޒިންމާތައް ޑެލިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ޕޮލިސީ ދިރާސާ ކުރެވުނު.

ކޮމިޓީގެ ޗާޓަރ ރިވިއުކުރެވުނު.

•  
•  
•  •

އައްޔަނުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި

1/1

އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
ޗެއަރޕަރސަން

 އައްޔަނުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
9 ޖޫން 2017 ގައި

3/3

އފ. ނަސްރަތު މުޙައްމަދު
މެންބަރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި

1/1

އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ
މެންބަރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި

1/1

އފ. މަންސޫރު ޒުބައިރު
މެންބަރު

 އައްޔަނުކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:
18 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި

1/2

އފއ. ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފު
މެންބަރު )ކުރީގެ(

އފ. ފަތުހުهللا އިސްމާޢިލް

 އައްޔަނުކުރެވުނީ:

ވަކިކުރެވުނީ:

  ހާޒިރީ:

9 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި

29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި

2/2

މެންބަރު )ކުރީގެ(

މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
ޗެއަރަަމަން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމިޓީ
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ސް
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 އަ
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ސީ.
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އެ

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގެ
2 ވަނަ މާއްދާގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި 4 

 މެނޭޖްމަންޓްގެ މުހިންމު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި
 އިނާޔަތްތަކަކީ ހާމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިންގަމުންގެންދާ ވާދަވެރި މާހައުލާއި ވަޒީފާގެ ވާދަވެރި

 މާހައުލަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކިން
 ހާމަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޖުމްލަކޮށް ހާމަކުރާގޮތަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ

ނިންމަވާފައެވެ.

 މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް މެދުމިންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޯޑުން
 އިސްކަންދެއްވައެވެ. އަދި މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި،
 މިއަދުގެ މާކެޓްގެ ހާލަތާއި މި ފަދަ މަސައްކަތްކުރާ އެއް ސައިޒެއްގެ

 އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުގައި މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ހުރި މިންވަރަށް
 ރިޔާޢަތްކޮށް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް މުސާރަތައް

 ކަނޑައެޅުމަށް ބޯޑުން ބައްލަވައެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ
 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 73
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް

 ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 މަތިން، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް

10 ރުފިޔާ އާއި  އެކުލެވިފައިވަނީ މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ 000
 ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޯޑު ޖަލްސާ އަދި ކޮމިޓީ ޖަލްސާއަކަށް،

500 ރުފިޔާއެވެ. ބޯޑު  ސިޓިންގް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ 00
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ މުސާރައާއި ސިޓިންގް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން

7 ރުފިޔާ  ޗެއަރމަން އަށް ޗެއަރމަން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 000
ދެވެއެވެ.

33 އިންސައްތަ  ބޯޑު މެންބަރު އފ. އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު އެމްޓީސީސީގެ 33
 ޙިއްޞާ އޮންނަ އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ. ނަމަވެސް މި މަޤާމަށް އެއްވެސް މުސާރައެއް
 ނުދެވެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ ރައުސުމާލުން ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޙިއްޞާ ލިބިގަތުމުގެ
 ހައްގު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ

 ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނީގެ ރައުސުމާލުން ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ
 ޙިއްޞާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު، ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ދެވިފައިނުވެއެވެ.

  ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސާރަ އަދި
1 ރުފިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ. 379 730 ,އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 50
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ރެމިއުނަރޭޝަން ރިޕޯޓް

2017 ގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ މުސާރައިގެ ތަފްޞީލު

 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ
 އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް އެހެން އެލަވަންސެއް

 ނުދެވެއެވެ. ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ
 ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުންފުނީގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން

 މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސްގެ ހިދުމަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނަށް
 ދެވޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސަކީ އެބޭފުޅުން ކުންފުނީގައި

 އަދާކުރައްވާ މަގާމަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން ދެވޭ މުސާރަ
 އާއި ޢިނާޔަތްތަކެކެވެ.

 ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ/އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ، ކުންފުނީގެ
 ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރާ ސަބްސިޑިއަރީ،  މޯލްޑިވްސް ރިއަލްއެސްޓޭޓް

 އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)އެމްއާރުއީއައިސީ(
 ގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވައެވެ. ވުމާއެކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

 އޮފިސަރ/އެގްޒެކެޓިވެ ޑިރެކްޓަރަށް، އެމްއާރްއީއައިސީގެ ޗެއަރމަން އާއި
 ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ/ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަކީ އެމްޓީސީސީގެ
33 އިންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮންނަ އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. 33 
 ލޓޑ. ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ. ނަމަވެސް މި މަޤާމަށް

 އެއްވެސް މުސާރައެއް ނުދެވެއެވެ.

  ޖަނަވަރީ 2017 އާ ހަމައަށް ބޯޑު މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އފ. 
 ސިނާން ޢަލީ އާއި އފ. ނަސްރަތު މުޙައްމަދު، ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ

 އެއް ކަމުގައިވާ އެމްއާރއީއައިސީ ގެ ބޯޑު މެންބަރު ކަން ކުރެއްވިއެވެ.
 ނަމަވެސް އެމްއާރއީއައިސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުސާރައެއް

ދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ގެންގުޅުއްވާ ޑިރެކްޓަރުން ޙިއްޞާ ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ
 އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަފުޅު ހައިސިއްޔަތުން އެ ބޭފުޅުންނެވެ. ކުންފުނީގެ

 އެއްވެސް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަކާ ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ
 އިސް ބޭފުޅަކާއެކު ކުންފުނިން ކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު

 އެއްވެސް ބޯޑު މެންބަރަކަށް، މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ނޯޓިސްއެއް، ވަޒީފާއިން
 ވަކި ކުރާތީ ދޭ ފައިސާގެ އަދަދެއް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގަތުމުގެ

  ފުރުސަތެއް، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޗީފް
 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ޗީފް ފައިނޭންޝަލް

 އޮފިސަރ، އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވުންނެވެ. ކުންފުނީގެ
 މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ

 ކުންފުނީގެ ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓްސް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
 މަތިންނެވެ. އަދި އެ މަޤާމުތަކަށް ދެވޭ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތު ކަނޑައަޅަނީ
 ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ބޯޑަ ހުށަހަޅާ

 ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އެ މަޤާމުތަކުގެ އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުސާރަ އާއި
 އެލަވަންސްތަކެވެ. ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި

 ބޭފުޅުންނަށް 2017 ގައި ދެވުނު މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ
8 ރުފިޔާއެވެ. 465 940

2017

ޖުމްލަ:
213 ރުފިޔާ 000

އފ. އަޙުމަދު ނިޔާޛު
ޖުމްލަ:

137 ރުފިޔާ 828 08

އފ. ނަސްރަތު މުޙައްމަދު
ޖުމްލަ:

65 ރުފިޔާ 000

އފ. މުޙައްމަދު އިމްރާން ޢަދުނާން

ޖުމްލަ:
128 ރުފިޔާ 000

އފ. އިބްރާހިމް ޒިޔާތު
ޖުމްލަ:

އފއ. އައިޝަތު ފަޒީނާ

ޖުމްލަ:
128 ރުފިޔާ 500

އފ. އަޙުމަދު ކުރިކް ރިޒާ
ޖުމްލަ:

45 ރުފިޔާ 467 74

އފ. މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު

ޖުމްލަ:
137 ރުފިޔާ 762 32

އފއ. ނާޝީމާ ޢަބްދުއްލަތީފް
ޖުމްލަ:

 އފ. މަންސޫރު ޒުބައިރު

ޖުމްލަ:
133 ރުފިޔާ 500

އފ. ޙަސަން މުނީރު
ޖުމްލަ:

45 ރުފިޔާ 967 74

45 ރުފިޔާ 967 74

45 ރުފިޔާ 967 74

އފ. ފަތުޙުهللا އިސްމާޢީލް

ޖުމްލަ:
137 ރުފިޔާ 000

އފ. އަޙުމަދު ޢަބްދުهللا
ޖުމްލަ:

85 ރުފިޔާ 532 26

އފ. އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު

2014

8
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915,212,302

455,132

-

213,227,617

859,223,697

104,876,379

1,177,327,693

74,492,640

33,181,108

10,181,549

 1,033,522,731

 2,210,850,424

331,902,142

936,209445,965

-

238,867,752

826,135,640

32,475,637

1,097,479,029

32,864,400

5,027,671

12,648,642

383,379,064

1,480,858,093

 914,348,239

7,102,500

212,487,783

874,624,175

103,585,399

1,190,697,357

74,492,640

33,161,843

10,181,549

 1,039,732,736

 2,230,430,093

921,542

331,074,822

7,102,500

238,867,752

838,869,865

29,291,460

1,107,029,077

32,864,400

5,017,392

12,648,642

389,629,298

1,496,658,375

6

7

8

12

11

13

9

10

11

2017201620172016

gcrUPukuncfuni

nOTu

aeseTctwkuge jumclw

aeseTcsc

digu muacdwtuge aeseTcsc

kwrwncTc aeseTcsc

13 Disemcbwr ge niywlwSc

)divehi rufiyWainc(

pcropwTI, pclWncTc aencDc aikuaipcmwncTc

aincTEncjibwlc aeseTcsc

 swbcsiDiawrI aincvescTcmwncTctwac

viackWlevE gotwSc huri mWlI hwrumudW

deackunc fwsckoScfwaivW Tekcsc aeseTctwac

viywfWriaWai aehenihenc gotcgotunc awncnwnchuri fwaisW

viywfWriaWai aehenihenc gotcgotunc awncnwnchuri fwaisW

aincvencTcrisc

fwaisW awdi fwaisWaWai aeacgotc twketi

15,818,743

238,524,767

 514,468,790

89,873,090

 858,685,390

387,769,106

387,769,106

 1,246,454,496

 2,210,850,424

5,996,666

138,524,767

625,830,206

50,047,395

820,399,034

43,598,196

43,598,196

863,997,230

1,480,858,093

16,035,930

238,524,767

 528,778,221

89,873,090

 873,212,008

387,769,106

387,769,106

1,260,981,114

 2,230,430,093

5,458,962

138,524,767

636,928,492

50,047,395

830,959,616

43,598,196

43,598,196

874,557,812

1,496,658,375

22

16

17

15

15

2017201620172016

25,000,000

225,000,000

183,355,845

61,287,838

 469,752,245

 964,395,928

25,000,000

225,000,000

-

30,475,099

336,385,764

616,860,863

25,000,000

225,000,000

183,355,845

61,287,838

 474,805,296

 969,448,979

25,000,000

225,000,000

-

30,475,099

341,625,464

622,100,563

14

14

14

14

gcrUPukuncfuni

nOTu

digu muacdwtuge dwrwni

dwrwni

kuru muacdwtuge dwrwni

jumclw rwausulcmWlu

jumclw dwrwni

jumclw rwausulcmWlWai dwrwni

awnburW dwackW gotwSc nwgWfwaivW

Tekcscge gotugwai dwackwncjehE

awnburW dwackW gotwSc HiacsWdWreacge awtunc nwgWfwaivW

viywfWri aWai aehenihenc gotcgotunc dWnchuri

awnburW dwackW gotwSc nwgWfwaivW

rwausulcmWlWai dwrwni

rwausulcmWlu

13 Disemcbwr ge niywlwSc

)divehi rufiyWainc(

hiacsWge rwausulcmWlu

aWacmu risWvc

HiacsWdWrunc awtunc libunu aeDcvWncsc

HwqIqI awgukurumuge risWvc

fwaidWge tereainc nubwhW beheacTi

9899

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ

ވާ 
ފައި

ރެވި
ޓްކު

އޮޑި
| 
ޕޯޓް

 ރި
ހަރީ

 އަ
20

17
ސީ 

ސީ.
ޓީ.
މް.
އެ

 މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީ އާއި ނޯޓްސް އެމްޓީސީސީ ވެބްސައިޓްގައިވާ 2017ގެ އިނގިރޭސި އަހަރީ ރިޕޯޓްއިން

މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާން



 މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީ އާއި ނޯޓްސް އެމްޓީސީސީ ވެބްސައިޓްގައިވާ 2017ގެ އިނގިރޭސި އަހަރީ ރިޕޯޓްއިން

އާމްދަނީގެ ބަޔާން

1,296,657,136

- 982,755,035

313,902,101

- 12,647,470

 321,328

- 27,949,550

- 27,628,222

132,539,981

 12,826,500

 160,168,203

- 18,857,955

- 139,201,405

16,972,932

1,306,488,244

- 1,023,006,444- 985,056,531

283,481,800

- 14,579,935

 218,131

- 30,709,582

131,732,563

- 16,349,306

 162,224,014

- 17,085,147

- 110,653,645

 21,060,941

1,294,177,082

309,120,551

- 12,647,470

 321,328

- 27,949,550

- 27,628,222

132,310,653

 12,869,179

 159,938,875

- 18,857,955

- 134,649,183

 16,972,932

- 1,003,997,918

1,289,966,205

285,968,287

- 14,309,700

 218,131

- 30,709,582

- 30,491,451- 30,491.451

130,268,411

- 15,821,881

 160,759,862

- 17,085,147

- 114,874,519

 21,060,941

5

19

19

21

21

21

 145,366,481115,383,257 145,179,832114,446,530

22

19

19

18

2017201620172016

gcrUPukuncfuni

nOTu

13 Disemcbwr ge niywlwSc

)divehi rufiyWainc(

kurevunu viywfWri

viacki mudwlwSc jehunu

jumclw fwaidW

hincgumunc libunu fwaidW

Tekcsc negumuge kurinc libunu fwaidW

kuncfunIge hiacsWawkwSc awhwru terEgwaivI fwaidW

viackumWai mWrkeTc kurumuge Hwrwdu

aidWrI Hwrwdu

aehenihenc aWmcdwnI

aehenihenc hincgumuge Hwrwdu

viywfWrIge fwaidWnc negE Tekcsc

fwaisW hOdumuge mwswackwtunc libunu aWmcdwnI

fwaisW hOdumwSc kurevunu hEdw

fwaisW hOdumwSc kurevunu hEdw - sWfu

25,000,000

-

-

-

-

-

25,000,000

225,000,000

-

-

-

-

-

225,000,000

-

-

-

-

-

-

-

30,475,099

-

-

-

-

-

30,475,099

237,002,507

115,383,257

-

115,383,257

- 16,000,000

- 16,000,000

336,385,764

517,477,606

115,383,257

-

115,383,257

- 16,000,000

- 16,000,000

616,860,863

25,000,000225,000,000183,355,84561,287,838469,752,245964,395,928

25,000,000225,000,000-30,475,099336,385,764616,860,863

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183,355,845

183,355,845

-

30,812,739

30,812,739

-

-

 145,366,481

-30,812,739

 145,366,481

-

- 12,000,000

 145,366,481

176,179,220

183,355,845

171,355,845

14

----- 12,000,000- 12,000,000 25

25,000,000

-

-

-

-

-

25,000,000

225,000,000

-

-

-

-

-

225,000,000

-

-

-

-

-

-

-

30,475,099

-

-

-

-

-

30,475,099

243,178,934

114,446,530

-

114,446,530

- 16,000,000

- 16,000,000

341,625,464

523,654,033

114,446,530

-

114,446,530

- 16,000,000

- 16,000,000

622,100,563

25,000,000225,000,000183,355,84561,287,838 474,805,296 969,448,979

25,000,000225,000,000-30,475,099341,625,464622,100,563

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183,355,845

183,355,845

-

30,812,739

30,812,739

-

-

 145,179,832

-30,812,739

 145,179,832

-

- 12,000,000

 145,179,832

 175,992,571

183,355,845

171,355,845

14

----- 12,000,000- 12,000,000 25

) divehi rufiyWainc (

gcrUPu

kuncfuni

jumclw
rITeaincDc

aWnincgcsc

feaW veliau

risWvcsc

feaW veliau

risWvcsc

aeDcvWncsc risIvcDc 

fcromc xeaWhOlcDwrsc
jenerelc rizWvc nOTu

1 jenuawrI 6102 ge bWkI

13 Disemcbwru 6102 ge niywlwSc bWkI

jumclw komcpcrihencsivc aWmcdwnI

jumclw koncTcribiauxwnc awdi DiscTcribiauxwncsc 

awhwruge sWfu fwaidW

aehenihenc komcpcrihencsivc aWmcdwnI

kuncfunIge hiacsWdWruncnwSc DiviDencDcge gotugwai devunu

1 jenuawrI 7102 ge bWkI

13 Disemcbwru 7102 ge niywlwSc bWkI

jumclw komcpcrihencsivc aWmcdwnI

jumclw koncTcribiauxwnc awdi DiscTcribiauxwncsc 

awhwruge sWfu fwaidW

aehenihenc komcpcrihencsivc aWmcdwnI

hiacsWdWrunc awtunc libunu aeDcvWncsc rwaiTcsc aixU

kuncfunIge hiacsWdWruncnwSc DiviDencDcge gotugwai devunu

1 jenuawrI 6102 ge bWkI

13 Disemcbwru 6102 ge niywlwSc bWkI

jumclw komcpcrihencsivc aWmcdwnI

jumclw koncTcribiauxwnc awdi DiscTcribiauxwncsc 

awhwruge sWfu fwaidW

aehenihenc komcpcrihencsivc aWmcdwnI

kuncfunIge hiacsWdWruncnwSc DiviDencDcge gotugwai devunu

1 jenuawrI 7102 ge bWkI

13 Disemcbwru 7102 ge niywlwSc bWkI

jumclw komcpcrihencsivc aWmcdwnI

jumclw koncTcribiauxwnc awdi DiscTcribiauxwncsc 

awhwruge sWfu fwaidW

aehenihenc komcpcrihencsivc aWmcdwnI

hiacsWdWrunc awtunc libunu aeDcvWncsc rwaiTcsc aixU

kuncfunIge hiacsWdWruncnwSc DiviDencDcge gotugwai devunu

30,812,739

41,628,240,

- 10,815,501

-

-

-

30,812,739

41,928,240

- 10,815,501

-

-

-

 176,179,220115,383,257 175,992,571114,446,530

9

10

23 29.0723.08 29.0422.89

fwaidW nuvwtw geaclumuge gotugwai fwhunc liscTckurevidWne mudW

aehenihenc aWmcdwnI

viackWlevenchuri mWlI aeseTctwkuge hwqIqI awgukurumunc libE fwaidW

viackWlevenchuri mWlI aeseTctwkuge hwqIqI awgukurumunc libE fwaidWge Tekcsc

awhwruge aehenihenc komcpcrihencsivc ainckwmc, neTc aofc Tekcsc

jumclw komcpcrihencsivc aWmcdwnI awhwrwScvIvwru

kuncfunIge hiacsWawkwSc awhwru terEgwaivI fwaidW

 ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް
އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން

100101
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 ފައިސާ ލިބުނުގޮތުގައި
ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން

185,735,570 136,569,305 175,735,374 135,745,070

- 17,106,589 - 21,213,691 - 17,106,589 - 21,213,691

- 35,918,253 - 15,513,805 - 35,918,253 - 16,320,361

132,710,728 99,841,809 122,710,532

- 123,767,476 - 694,748,289 - 124,729,230 - 695,010,659

- 115,577 - 31,431 - 132,077 - 31,431

431,561 4,489,341 431,561 4,489,341

- 690,522,785- 123,451,492 - 690,290,379 - 124,429,746

218,131 321,328  218,131  321,328

- 54,996,383 - 43,498,453 - 54,996,383 - 43,498,453

 23,959,645  554,499,385  23,959,645  554,499,385

 183,355,845-  183,355,845 -

- 2,222,197 - 2,931,269 - 2,222,197 - 2,931,269

691,746,836- 33,040,804 691,746,836 - 33,040,804

5,471,31026,068,701 2,287,133 40,231,328

98,211,018

- 23,781,568 101,298,266 - 34,760,018 99,405,069

2,287,133 103,585,399 5,471,310 104,876,379

24

22

24

26

13

13

7

6

2017201620172016

gcrUPu 13 Disemcbwr ge niywlwSc

)divehi rufiyWainc(

mi mWlI bwyWnctwkuge awkwauncTincg polisI aWai nOTcsc aemTIsIsI vebcswaiTcgwaivW 7102 ge aingirEsi awhwrI ripOTunc libivwDwaigwncnwvWne.

nOTu

komcpenI

viywfWri hincgumuge hwrwkWtctwac

aincvescTckurumuge hwrwkWtctwac

fwaisW hOdumuge hwrwkWtctwac

dwrwnIge gotugeai

fwaisWaWai fwaisWaWai aeacgotctwkeacCWai bEnckc aOvwrDcrWfcTwSc aunivi

fwaisWaWai fwaisWaWai aeacgotctwkeacCWai bEnckc aOvwrDcrWfcTwSc awhwru feSunu airu

fwaisWaWai fwaisWaWai aeacgotctwkeacCWai bEnckc aOvwrDcrWfcTwSc awhwru nimunu airu

viywfWri hincgumuge hwrwkWtctwkunc libunu / )Hwrwdu(

aincTwrwscTcge gotugwai deackunc

viywfWrIge fwaidWainc deackunu Tekcsc

viywfWri hincgumuge hwrwkWtctwkunc libunu

pcropwTI, pclWncTc aencDc aikuaipcmwncTc hOdumwSc

aincTencjibwlc aeseTc hOdumwSc

pcropwTI, pclWncTc aencDc aikuaipcmwncTc viackumwSc libunu

aincvescTckurumuge hwrwkWtctwkwSc hEdwkurevunu

aincTwrescTcge gotugwai libunu

lOnu awnburWdeackunc

dwrwnIge gotugwai libunu fwaisW

HiacsWdWruncge awtunc libunu aeDcvWncsc

kuncfunIge hiacsWdWruncnwSc DiviDencDcge gotugwai devunu

fwaisW hOdumuge hwrwkWtctwkunc libunu / hEdwvi

102
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ބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރުންކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

 
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 ގެ ދަށުން

 ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި

 
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

މާލެ ، 20057، ދިވެހިރާއްޖެ 
 
  

 18 ޑިސެމްބަރ 1980
 ފާތިމަތު ލިއުޝާ

kuncfunIge nwnc

kuncfunIge hwaisiacywtu

rwjiscTcrI kurevifwaivW aofIsc

fOnc:

rejiscTcrI nwncbwru:C-680

+960 332 6822
fekcsc:

rejiscTcrI kurevunu tWrIKc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

kuncfunIge sekcreTwrI:

+960 332 3221
info@mtcc.com.mv

www.mtcc.com.mv

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

bEnckc aofc mOlcDivcsc

fOnc:

pOscTckODc:

+960 333 0102/ 332 2948
20094

fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+960 332 8233 
info@bml.com.mv

www.bankofmaldives.com.mv

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

aeCc.aesc.bI.sI. limiTeDc

fOnc:

pOscTckODc:

+960 333 0770 
20057

fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+960 331 2072 
maldivesbranch@hsbc.com.lk

www.maldives.hsbc.com

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުު،

aeCc.aesc.bI.sI. limiTeDc

fOnc:

pOscTckODc:

+960 333 7564 
20094

fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+960 332 0575 
bcmale@dhivehinet.net.mv 

www.boc.lk

ކޮލޮމްބޯ 3، ސްރީލަންކާ
ސޭލަން ޓަވަރ، ނަންބަރު 90، ގޯލް ރޯޑް،

sElwnc bEnckc plk

fOnc:+94 11 200 8888 
fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+94 11 242 1597 
info@seylan.lk 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހ. ތުނިޔަ، ގްރައުންޑް ފްލޯ، ބޮޑޫތަކުރުފާނު މަގު،

hwbIbc bEnckc limiTeDc

fOnc:

pOscTckODc:

+960 332 2051 
20066

fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+960 332 6791 
hblmale@dhinet.mv

www.hbl.com

www.seylan.lk 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
އަމީރު އަހުމަދު މަގު،

mOlcDivcsc aisclWmikc bEnckc

fOnc:

pOscTckODc:

+960 332 5555 
20030

fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+960 300 7885 
info@mib.com.mv

www.mib.com.mv

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހ. ސަންލީޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

scTETc bEnckc aofc aincDiaW

fOnc:+960 331 2111 
fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+960 332 3053 
sbimale@statebank.com
www.sbimaldives.com
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އޮޑިޓަރުން

ހ. މިޔަލަނި، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސޯސަން މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ހ.ތަނޑިރަތްމާގެ، ރޯޝަން މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

kEpIaemcjI fOrDc, rODcsc, tOrncTwnc aencDc kO mOlcDivcsc

pI Dwbcliau sI CWTwDc aekwauncTencTcsc

aekcscTWnwlc

aincTWnwlc

fOnc:

fOnc:

pOscTckODc:

pOscTckODc:

+960 331 0420

+960 331 8342 / 333 6042

20069

20031

fekcsc:

fekcsc:

aImeailc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

vebcswaiTc:

+960 332 3175

+960 331 4601

kpmgmv@kpmg.com 

parasanta.misra@lk.pwc.com

www.kpmg.com

www.pwc.com/mv/en.html

ލޯޔަރުން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހ. އާގެ )އީސްޓް ވިންގް(، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

xWhc, huswainc aencDc kO beriscTWrzc aencDc aeTWnIzc

fOnc:

pOscTckODc:

+960 333 3644 
20094

fekcsc:

aImeailc:

vebcswaiTc:

+960 331 5453
info@shclawyers.com 

www.shclawyers.com

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

fwainEncsc DipWrTcmwncTc

aincfomExwnc komiaunExwnc TekcnolojI DipWrTcmwncTc

pcrokiaumwncTc DipWrTcmwncTc

kcncscTcrwkcxwnc aencDc pcrojekcTcsc menEjcmwncTc DipWrTcmwncTc

fOnc:

fOnc:

fOnc:

fOnc:

pOscTckODc:

pOscTckODc:

pOscTckODc:

pOscTckODc:

+960 332 6822 

+960 332 6822 

+960 332 6822 

+960 332 6822 

20057

20057

20057

20057

fekcsc:

fekcsc:

fekcsc:

fekcsc:

aImeailc:

aImeailc:

aImeailc:

aImeailc:

+960 332 5500 

+960 332 3221 

+960 331 5005

+960 333 2835

finance@mtcc.com.mv

isd@mtcc.com.mv

procurement@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

ހ. ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

ހ. ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

lojiscTikcsc aopwrExwncsc DipWrTcmwncTc

aincTWnwlc aoDiTc DipWrTcmwncTc

lIgwlc aefeawrzc DipWrTcmwncTc

TcrEDincgc DipWrTcmwncTc

fOnc:

fOnc:

fOnc:

fOnc:

pOscTckODc:

pOscTckODc:

pOscTckODc:

pOscTckODc:

+960 332 6822 / 300 1224 / 300 1214 

+960 332 6822

+960 332 6822 

+960 332 6822 / 331 8080 

20057

20002

20057

20002

fekcsc:

fekcsc:

fekcsc:

fekcsc:

aImeailc:

aImeailc:

aImeailc:

aImeailc:

+960 333 2835 

 +960 334 6806 

+960 332 3221

+960 331 4050 

info@mtcc.com.mv

audit@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

salesdept@mtcc.com.mv

 ބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި
ލޯޔަރުން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދަތުރުވެހި 3، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
ހ. ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

ތިލަފުށި

kOpwrETc aefeaWrzc DipWrTcmwncTcTcrWncscpOrTc sWviswsc DipWrTcmwncTc

hiaumwnc risOswsc aencDc aeDcminiscTcrExwnc DipWrTcmwncTcmOlcDivcsc riawlc aescTETc aincvescTcmencTc kOpwrExwnc 

pcrwaiveTc limiTeDc

bizcnwsc DivelopcmwncTc aencDc pwbclikc rilExwncsc DipWrTcmwncTcDcrejincg aencDc scpexwlc pcrojekcTcsc DipWrTcmwncTc

aincjiniawrincg aencDc Dokincg DipWrTcmwncTc

fOnc:fOnc:

fOnc:fOnc:

fOnc:fOnc:

fOnc:

pOscTckODc:pOscTckODc:

pOscTckODc:pOscTckODc:

pOscTckODc:pOscTckODc:

+960 332 6822 +960 331 5050 / 332 9076 / 333 8585

+960 332 6822+960 332 6822 

+960 332 6822 +960 332 6822 

+960 332 6822

2005720057

2005720002

2005720057

fekcsc:fekcsc:

fekcsc:fekcsc:

fekcsc:fekcsc:

fekcsc:

aImeailc:aImeailc:

aImeailc:aImeailc:

aImeailc:aImeailc:

aImeailc:

+960 332 3221+960 334 5826

 +960 332 3221 +960 334 4924

+960 332 3221+960 332 3221

+960 664 0523 

info@mtcc.com.mvtsd@mtcc.com.mv

hr@mtcc.com.mv / info@mtcc.com.mvinfo@mreic.com.mv

info@mtcc.com.mvinfo@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv
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