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 ކޮމްޕެނީ ޕލކމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ 
 ދިވެހިރާއްޖެ.، މާލެ
 

 އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ  2017
 

 21:07 ދުވަހުގެރޭ ވަނަ 2018އޭޕްރިލް  26ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  2017އެމްޓީސީސީގެ 
 ބޭއްވިއެވެ.   ގައިހޮޓަލް ޖެންގެ ބޯލްރޫމްގައި 

 
  -ޖަލްސާ އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ޑިރެކްޓަރުން:

  ޗެއަރމަން    ޛުއަޙުމަދު ނިޔާ އަލްފާޟިލް .1
 އެގްޒެކަޓިވް ޮއފިސަރޗީފް     ޒިޔާތު އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް .2
 ޑިރެކްޓަރ    ޒާއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ކްރިކް ރި .3
 ޑިރެކްޓަރ   هللا އަޙުމަދު އަބްދުއަލްފާޟިލް  .4
 ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ އަބްދުއްލަތީފް .5
 ޑިރެކްޓަރ    ޙަސަން މުނީރުއަލްފާޟިލް  .6
 ޑިރެކްޓަރ    ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް .7
 ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު  .8
 ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު  .9

 ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  .10
 

  -ޖަލްސާ އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުން:
 ނެތް. 

 
 

 ޖަލްސާ ގެ އެޖެންޑާ
 .ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން .1
 . ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންއާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016 .2
 .ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުންވަނަ އަހަރުގެ  2017 .3
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅާ  2017 .4

 .ފާސްކުރުން
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ބަހާނެ ފައިދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ޮގތެއް ޙިއްޞާދާރުންނަށް  .5
 .ނިންމުން

 .އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުންކުންފުނީގެ ވަނަ އަހަރަށް  2018 .6
  .ޤަރާރު ފާސްކުރުން ޚާއްސަބެހޭ ައިވާ އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމާއިކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފ .7
   .އައްޔަންކުރުންއަހަރަށް ޑިރެކްޓަރުން ކުރިއަށްޮއތް  .8
 .ޙިއްޞާދާރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުން .9

  .ޖަލްސާ ނިންމުން .10
 

 ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން .1
 ރީސްއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޝާމިލާ އިދުޖަލްސާ ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެދެއްވީ 

 
ޖަލްސާއަށް އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2017ބިސްމިނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވައި، ޙަމްދު ސަނާއަށްފަހު 

 މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.  ނިޔާޛު އަޙުމަދުހާޒިރުވެތިއްބެވި ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށް ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް 
 

 ެ. ރީ ތިރީގައި އެވާގޮތަށް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވެދެއްވިއެވހާޒިހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ އަ 2016އެއަށްފަހު 
o  ީބޭފުޅުން 63ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވ 
o  ީ49ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޙިއްޞާދާރުންގެ އަދަދަކ 
o ްޙިއްޞާދާރުން 452ލް ވަނީ ސީޖަލްސާގައި ޕްޮރކްސީ މެދުވެރިޮކށް ތަމ 
o ދާރުންޙިއްޞާ 501ަމްސީލް ވަނީ ޖަލްސާގައި މުޅި އެކު ތ 
o  ީޙިއްޞާ 5،666،212އަދި ޖަލްސާގައި މުޅި އެކު ތަމްސީލް ވަނ 
o  ުްޞާޙިއ 8,037,749ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ރައުސުލްމާލ  

 
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާނީ  38ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ޙިއްޞާދާރުން ހިމެނޭގޮތަށް )ޕްޮރކްސީ އާއެކު( ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ  30ކުންފުނީގެ އާއްމު ޙިއްސާދާރުންގެ 
ޗެއަރމަން  ހާޒިރުވެވަޑަގެންނެވުމުންކަމަށް އިތަމްޞީލް ކުރެވޭ ވަރަށް ޙިއްޞާދާރުން އެ ޖަލްސާއެއްގަ 51%މަދުވެގެން 

 ތަމްސީލްކުރާ 70.5%ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޖަލްސާގެ ހާޒިރީންއަށް ބަލާއިރު މިރޭގެ ޖަލްސާގައި މިކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ 
ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނީ އަދަދު އާއްމުވީމާ މިޖަލްސާ ހާޒިރީއަށް ބަލާ ދާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ޙިއްޞާ 501

 ހަމަވެފައިވާކަމުގައި ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ. 
 

 މިރޭގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ތިރީގައި އެވަގޮތަށް އިއްވަވައިދެއްވިއެވެ.  އެއަށްފަހު
 .ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން .1
 . ފާސްކުރުންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާ 2016 .2
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 .ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުންވަނަ އަހަރުގެ  2017 .3
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅާ  2017 .4

 .ފާސްކުރުން
ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ޮގތެއް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ  .5

 .ނިންމުން
 .އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުންކުންފުނީގެ ވަނަ އަހަރަށް  2018 .6
  .ޤަރާރު ފާސްކުރުން ޚާއްސަކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމާއި ބެހޭ  .7
   .އައްޔަންކުރުންޑިރެކްޓަރުން އަހަރަށް ކުރިއަށްޮއތް  .8
 .ޙިއްޞާދާރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުން .9

  .ޖަލްސާ ނިންމުން .10
 

ދާރުންނާ ޙިއްޞާ މިއަށްފަހު ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް، ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރުން ވޯޓްދޭ އުސޫލު
    ކުރެއްވިއެވެ. ޙިއްޞާ

 
 މިކަމަށް ޒަރިއްޔާއިންކަމަށާއި ވޯޓިންގެ އިލެކްޓްޯރނިކް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ވޯޓްލުން އައިޓަމްތަކަށް އެޖެންޑާ

 އަދިޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށްޮސފްޓްވެއަރ ވޯޓިންގ އިލެކްޓްޯރނިކް އުފައްދާފައިވާ އިން އެމްޓީސީސ ބޭނުންކުރެވޭނީ
 ދާރުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. ޙިއްޞާޮގތުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް ކުރިޔަށްގެންދާނެއިލެކްޓްޯރނިކް ވޯޓިންގ

 
 ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދެއްވާފައިކަމަށާއި އިލެކްޓްޯރނިކް އޮޑިޓްކުރައްވާ އޮޑިޓަރުން އިންޓަރނަލް ކުންފުނީގެ ވަނީ މިޮސފްޓްވެއަރ

 ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް އެކަން އިޢުތިރާޒްކުރައްވާނަމަ ޙިއްސާދާރަކު އެއްވެސް ވޯޓުލުމަށް ދަށުން ސިސްޓަމްގެ ވޯޓިންގ
ުގެ ވަނަ އަހަރ 2017ޒުކުރައްވާފައި ނުވާތީ، އިއުތިރާ ުމަށްއެއްވެސް ޙިއްޞާދާރަކު މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރދެންނެވިއެވެ. 

 މިސިސްޓަމްބޭނުންޮކށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.  މު ޖަލްސާގެ ވޯޓުލުންއްއަހަރީ އާ
 

 މައްޗަށް ހިނގާދިޔަޮގތުގެ ކުންފުނި އަހަރު ވަނަ 2017 ކުރިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ގެން އައިޓަމްތަކާއި އެޖެންޑާގެމިއަށްފަހު 
އަދި އެއަށްފަހު އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކާއިގެން ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިނާޮކށް

  .ެންނެވިއެވެކުރިއަށް ވަޑައިގ
  

 ފާސްކުރުން.  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ މުއްއާ އަހަރީ އަހަރުގެ ނަވަ 2016 .2

 އިސްލާޙުހުށަހެޅުމަށް، ފަރާތުން ޙިއްސާދާރުންގެ ޔައުމިއްޔާއަށް ޖަލްސާގެ މުއްއާ އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016
 މުއްދަތުގެ ދެވުނު ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާޙު ނަމަވެސް ،ފައިވާނެކަމަށާއިއިޢުލާންޮކށް ޢާންމުޮކށް ގައި 2018 އޭޕްރީލް 05

 ކޮޕީއެއް ޔައުމިއްޔާގެ މި ާކަަމަށް އަދިނުވ ހުށަހަޅުއްވާފައެއް އިސްލާޙެއް މިޔައުމިއްޔާއަށް ޙިއްސާދާރަކު އެއްވެސް ތެރޭގައި
 ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ. ވާނެކަމަށް  ފޯލްޑަރުގައި އެރުވިފައިވާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް
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މިއައިޓަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވިއެވެ. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016މިއަށްފަހު 
 ގެ އަދަދުންނެވެ.ދާރުންޙިއްޞާ ވޯޓްލާފައިވަނީ

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016

  

 

 

 

 

 

)ރައުންޑް އިންސައްތަ  100ން އްޔާ ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުޖަލްސާގެ ޔައުމި އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016
 ޯވޓާއެކު ފާސްވިކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ.  އޯފްކުރުމުން(

 
 ޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުންަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯވަނ 2017 .3

 2017 ވާނީ ރިޕޯޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ކޮމްޕެނީގެ ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
ފައިކަމަށާއި ޮކށްޢުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިީކުންފުނ ދުވަހު ވަނަ 2018 އޭޕްރީލް 12 ރިޯޕޓާއެކު އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ
ވެ. ިއެވވިދާޅުޗެއަރމަން ޓްގެ ކޮޕީއެއް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ފޯލްޑަރގައި މިރިޕޯ ާދާރުންނަށް އެރުވިފައިވޙިއްޞާދި އަ
ފެނިވަޑައިގަނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.  ނަށްދާރުންޙިއްޞާމިއައިޓަމްއަށް ހިސާބުން ާމިހ

 ގެ އަދަދުންނެވެ.ދާރުންމިއައިޓަމަށް ވޯޓްލާފައިވަނީ ޙިއްޞާ
 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  2017

 
 
 
 
 
 
 

 

 501 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ޙިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 5666212 ޖަލްސާގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ އަދަދު 

 500 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ  

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ

 500 ޖުމްލަ ވޯޓް ދެއްވީ

 1 ވަކިޮގތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 

 501 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ޙިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 5666212 ޖަލްސާގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ އަދަދު 

 449 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ  

 52 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ

 501 ޖުމްލަ ވޯޓް ދެއްވީ

 0 ވަކިޮގތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
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ޯވޓާއެކު ފާސްވިކަން  އިންސައްތަ 89.62ޓް ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯވަނަ އަހަރު 2017
 ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ. 

 
 އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅާފާސްކުރުންއަހަރުގެ ވަނަ  2017 .4

ފާސްކުރުމަށް  ހުށަހަޅާ ހިސާބު ގެއްލުމުގެ އާއި ފައިދާ ޝީޓާއި، ބެލެންސް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ ވަނަ 2017
ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. މި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިންމު  ޕްރެޒެންޓޭޝަންމިކަމާއިގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ، 

 ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 
ކަމަށާއި މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި 1,296.66ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތް ތަކުން ކުރެވިފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރު ގްރޫޕްގެ 2017 -

 އްކަން.ދެއަދަ ދަށްއިންސައްތަ  0.75މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަށްވުރެ  1,306.49މިއީ ކުރީ އަހަރު ކުރެވުނު 

 އަހަރު ކުރީ މިއީ ކަމަށާއިވިޔަފާރި ރުފިޔާގެ މިލިއަން 228.85  ކުރެވިފައިވަނީ ބައިން އާއިބެހޭ ވިޔަފާރިއާއްމު -
 އަދަދެއްކަން. ދަށް ސައްތަ އިން 17 އަށްވުރެ ވިޔަފާރި ރުފިޔާގެ މިލިއަން 267.40 ކުރެވުނު

 އަހަރު ކުރީ މިއީކަމަށާއި ރުފިޔާ މިލިއަން 797.61 ލިބިފައިވަނީ އަހަރު މި ތަކުން މަސައްކަތް ގެ ކޮންޓްރެކްޓިންގ -
 އަދަދެކެވެ. މަތީ އިންސައްތަ 2 އަޅާބަލާއިރު އާއި ރުފިޔާ މިލިއަން 781.72 ލިބުނު

 މިލިއަން 77.91 ލިބުނު އަހަރު ކުރީ މިއީ އެވެ.ރުފިޔާ މިލިއަން 89.75 ލިބިފައިވަނީ އަހަރު މި ޑްރެޖިންގއިން -
 އަދަދެއްކަން.  މަތީ އިންސައްތަ 13 އަޅާބަލާއިރު އާއި ރުފިޔާ

 ލިބުނު އަހަރު ކުރީ މިއީ ކަމަށާއިރުފިޔާ މިލިއަން 35.13 ލިބިފައިވަނީ އަހަރު މި ޮއޕަރޭޝަންސްއިން ލޮޖިސްޓިކަލް -
 އަދަދެއްކަން މަތީ އިންސައްތަ 21 އަޅާބަލާއިރު އާއި ރުފިޔާ މިލިއަން 27.78

 މިބައިން އަހަރު އެއީކުރީ ކަމަށާއިވިޔަފާރި ރުފިޔާގެ މިލިއަން 137.81 ކުރެވިފައިވަނީ ބައިން ފަތުރުގެ ދަތުރު -
 އަދަދެއްކަން މަތީ އިންސައްތަ 6 ވިޔަފާރިއަށްވުރެ ރުފިޔާގެ މިލިއަން 130 ކުރެވުނު

 އަހަރު އެއީކުރީ ކަމަށާއިވިޔަފާރި ރުފިޔާގެ މިލިއަން 5 ކުރެވިފައިވަނީ ޚިދުމަތުން މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ޑޮކިންގ -
 .އަދަދެއްކަން މަތީ އިންސައްތަ 61 ވިޔަފާރިއަށްވުރެ ރުފިޔާގެ މިލިއަން 1.96 ކުރެވުނު މިބައިން

ވަނަ އަހަރު  2016 މިލިޔަން ރުފިޔާކަމަށާއި 2.48ބިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު ރިއަލް އެސްޓޭޓް ދާއިރާއިން ލި 2017 -
  ާގެ އާމްދަނީކަން.މިލިއަން ރުފިޔ 19.71ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިން ގްރޫޕަށް ލިބިފައިވަނީ 

ވަނައަހަރުގެ ޖުމްލަ  2016މިއީ ކަމަށާއި މިލިއަން ރުފިޔާ 313.90ޖުމްލަ ފައިދާއަކީ  ގްރޫޕްގެވަނައަހަރު  2017 -
 އްކަން.އިން އިންސައްތަ މަތީ އަދަދެ 10.37އަށްވުރެ  މިލިއަން ރުފިޔާ 283.48ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބުނު 

 2017މައިގަނޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުން ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ އަދި ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު  -
 ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ުގެ ާ ހިންގުމމިލިއަން ރުފިޔ 22.90ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ބައިން  އާއްމުވަނަ އަހަރު 

 އްކަން. އަދަދެ ދަށްއިންސައްތަ  44އަށްވުރެ  ފައިދާލިއަން ރުފިޔާގެ މި 40.16 ލިބުނުމިއީ ކުރީ އަހަރު 

 ގައި ލިބިފައިވާއިރު،ާ ފައިދާގެ ޮގތުމިލިއަން ރުފިޔ 172.03ގެ މަސައްކަތް ތަކުން  ކޮންޓްރެކްޓިންގފާއިތުވި އަހަރު  -
 އްކަން.އިން ސައްތަ މަތީ އަދަދެ 33އަށްވުރެ  ފައިދާމިލިއަން ރުފިޔާގެ  115.32 ލިބުނުމިއީ ކުރީ އަހަރު 
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ވަނަ އަހަރު  2016 ބައިންމި މިލިޔަން ރުފިޔާ ފައިދާވެފައިވާއިރު، 9.52ވަނަ އަހަރު  2017ޑްރެޖިންގ ޚިދުމަތުން  -
  ބިފައިވާކަން. މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ލި 28.19

މިއީ  ިޔަން ރުފިޔާ ފައިދާވެފައިވާއިރުމިލ 11.38ވަނަ އަހަރު  2017ޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޚިދުމަތުން ޮލ -
 .އްކަންއިން ސައްތަ މަތީ އަދަދެ 70އަށްވުރެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ  3.44ވަނަ އަހަރު ލިބުނު  2016 ބައިންމި

 2016 ބައިންމިއަދި  ަން ރުފިޔާ ގެއްލުން ވެފައިވާއިރުިލިޔމ 55.86ވަނަ އަހަރު  2017ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުން  -
 ްތަ ގެއްލުން އިތުރުވެފައިވާކަން.ައއިންސ 37މިއީ ް ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާކަން. އަދި ިޔަނމިލ 35.14ވަނަ އަހަރު 

 ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށާއި، މިލިއަން ރުފިޔާ 1.83ވަނަ އަހަރު  2017ޑޮކިންގ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ޚިދުމަތުން  -
  ވެފައިވާކަން. ާ ގެ ފައިދާމިލިއަން ރުފިޔ 7.19 ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާއިން ލިބިފައިވަނީ 2016

 2016މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވެފައިވާއިރު،  0.23ވަނަ އަހަރު  2017ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން  -
  ވާކަން. މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވެފައި 0.99ވަނަ އަހަރުވެސް މިދާއިރާއިން ވަނީ 

ވަނައަހަރު  2016މިއީ  ކަމަށާއި،މިލިއަން ރުފިޔާ 145.37ފައިވަނީ ލިބިސާފު ފައިދާ ޮގތުގައި  ގައި ގްރޫޕްގެ 2017 -
 އްކަން.އަދަދެ މަތީއިންސައްތަ  25.99މިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ  115.38ސާފު ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބުނު 

ވަނަ އަހަރު  2016މިއީ  ކަމަށާއިމިލިޔަން ރުފިޔާ 318.64އަހަރު ވާރކިން ކެޕިޓަލްގެ ޮގތުގައި ހުރީ ވަނަ  2017 -
 އްކަން. މަތީ އަދަދެ އިންސައްތަ 15މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ  277.08ހުރި 

މިލިޔަން  964.39ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2017 ގްރޫޕްގައިދަރަންޏަށް ކެނޑުމަށްފަހު ޖުމްލަ އެސެޓްގެ ޮގތުގައި  -
 އްކަން. މަތީ އަދަދެ އިންސައްތަ 56.34މިލިޔަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  616.86ވަނަ އަހަރުގެ  2016މިއީ ކަމަށާއި ރުފިޔާ

އަކަށް ޙިއްޞާވަނަ އަހަރު  2016 ކަމަށާއިރުފިޔާ 29.07 އަކީ ފައިދާ ުވަނަ އަހަރު ޙިއްސާ އަކަށް ޖެހުނ 2017 -
    ތީ އަދަދެއްކަން.ަ މައިންސައްތ 25.95މިއީ ކަން އަދި ރުފިޔާ 23.08 ފައިދާގެ ޮގތުގައި ޖެހިފައިވަނީ

ރުފިޔާގައި ހުރި  123.37ވަނަ އަހަރު  2016ހުރިހާ ޙަރަދު ކެނޑުމުން ޙިއްސާއަކަށްޖެހުނު މިލްކުވެރިކަމުގެ އަގު  -
ަ މަތީ ސައްތއިން 56.34މިއީ އިކަމަށާއި އިތުރުވެފަ ރުފިޔާއަށް 192.88ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު  2017އިރު 

 އަދަދެއްކަން. 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު  2017 މިހާހިސާބުން
ވޯޓް މިއައިޓަމަށް ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާދާރުންނަށް ޙިއްޞާފާސްކުރުމަށް 

 ގެ އަދަދުންނެވެ.ދާރުންޙިއްޞާ ލާފައިވަނީ
 

ގުނު ނެވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ފާސްކުރުމަށް  2017
 ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ވޯޓުގެ 
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 100ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު  2017 އަދި މިއާއެކު
 ޯވޓާއެކު ފާސްވިކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ.  )ރައުންޑް އޯފްކުރުމުން(އިންސައްތަ 

 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމުންޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއާއި ގުޅޭޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  .5

 އަދަދަކީ މޫނުމަތީ އަގުއަހަރު ގެ ފައިދާއިން ޚިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާ  2017
ދާރުންނަށް އެގޮތުން ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ޙިއްސާ ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ. ރުފިޔާ 2/60 ޙިއްޞާއަކަށްރުފިޔާގެ  5/-

 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިލިއަން  20.9ވަނަ އަހަރަށް  2017
 

 އަދަދަކީ މޫނުމަތީ އަގުއަހަރު ގެ ފައިދާއިން ޚިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާ  2017
ބެހުމަށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް  ރުފިޔާ 2/60 ޙިއްޞާއަކަށްރުފިޔާގެ  5/-

 ގެ އަދަދުންނެވެ. ދާރުންވަނީ ޙިއްޞާނަގާފައިމިއައިޓަމަށް ވޯޓް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 
 

 އަދަދަކީ މޫނުމަތީ އަގުއަހަރު ގެ ފައިދާއިން ޚިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާ  2017
  ވޯޓްގެ ނަތީގައި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ިނެގބެހުމަށް  ރުފިޔާ 2/60 ޙިއްޞާއަކަށްރުފިޔާގެ  5/-

 
 
 
 
 
 
 

 
 5/-އަދަދަކީ މޫނުމަތީ އަގުގެ އަހަރު ގެ ފައިދާއިން ޚިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާ  2017

ދާރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ޙިއްޞާއިންސައްތަ  89.82ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ، ރުފިޔާ 2/60 ޙިއްޞާއަކަށްރުފިޔާގެ 
 ދެއްވިއެވެ. 

 501 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ޙިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 5666212 ޖަލްސާގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ އަދަދު 

 500 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ  

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ

 500 ޖުމްލަ ވޯޓް ދެއްވީ

 1 ވަކިޮގތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 

 501 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ޙިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 5666212 ޖަލްސާގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ އަދަދު 

 450 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ  

 51 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ

 501 ޖުމްލަ ވޯޓް ދެއްވީ

 0 ވަކިޮގތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
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 ބެހުމަށް، ރުފިޔާ 2/60 ޙިއްޞާއަކަށްރުފިޔާގެ  5/-އަގުގެ  ނުމަތީޫވަނަ އަހަރު މ 2017ާގެ ޮގތުގައި ގެ ފައިދޙިއްޞާވީމާ 

 އެވެ. ެއްވިކުރްފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން އަންގާ އިއުލާނ
 
 ވަނަ އަހަރަށް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން 2018 .6

އަދި  ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސްކުންފުނި އޮޑިޓް ކޮށްދިނުމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ވަނަ އަހަރުގެ  2018
ރުފިޔާ އަދި  381,203އޮޑިޓްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އިން  ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސްއެވެ. ކޭޕީއެމްޖީ

 ކަމަށް ޗެއަރމަން ދެންނެވިއެވެ. ރުފިޔާ 381,600ކޭޕީއެމްޖީ އިން އޮޑިޓްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 
 

 ޓްރާންސްޕޯޓް ލްޑިވްސްޯމ އޮޑިޓަރުންކަމަށްވުމާއެކު އެކްސްޓަރނަލް އަހަރުގެވެސް ވަނަ 2017 މިކުންފުނީގެ އަކީ ކޭޕީއެމްޖީ
 ހަމަޖެއްސުމަށް ޮގތުގައި އޮޑިޓަރުންގެ އެކްސްޓަރނަލް އަހަރުގެ ވަނަ 2018 ޕލކގެ ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް

 ކަމުގައި ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ.  ކޭޕީއެމްޖީ ހުށަހަޅާފަރާތަކީ، ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ
 

ދާރުންނަށް ޙިއްޞާޑިރެކްޓަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ޮގތުގައި ކޭޕީއެމްޖީ އައްޔަނުކުރުމަށް 
މިއައިޓަމްއަށް ވޯޓްލާފައިވަނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

 އަދަދުންނެވެ.
 

 ާގޮތަށް ރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ. ވޯޓްގެ ނަތީގައި ތިރީގައި އެވ ިމިއައިޓަމަށް ނެގ އަދި
 
 
 
 
 
 
 

 

 ިނެގ ުށަހެޅުއްވި ކޭޕީއެމްޖީ ޮހވުމަށްއޮޑިޓަރުންގެ ޮގތުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހ އެކްސްޓަރނަލްވަނަ އަހަރަށް  2018
އޮޑިޓަރުންގެ  އެކްސްޓަރނަލް ވަނަ އަހަރަށް 2018ޯވޓާއެކު ދެއްވި ދާރުން ފެންނަކަމަށް ޙިއްޞާއިންސައްތަ  88.78 ވޯޓުން

ެއްވިއެވެ. ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން އަންގާ އިއުލާނުކުރކަނޑައެޅުމަށް ކޭޕީއެމްޖީ ރުފިޔާއަށް  381,600ޮގތުގައި 

 501 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ޙިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 5666212 ޖަލްސާގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ އަދަދު 

 443 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ  

 56 ވޯޓްދެއްވީނުފެންނަކަމަށް 

 499 ޖުމްލަ ވޯޓް ދެއްވީ

 2 ވަކިޮގތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
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 .ޤަރާރު ފާސްކުރުން ޚާއްސަކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމާއި ބެހޭ  .7

 ޙިއްޞާ ކުންފުނީގެ ގުޅިގެން އިޝޫއާއި ރައިޓްސް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އަހަރު ވަނަ 2017ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  05ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ 
 ްކަމަށް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ. އިސްލާހުކުރުމަށ ޤަވާއިދު އަސާސީ ގެނެސް އެބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ބަދަލު އެކަށައެޅިފައިވާގޮތަށް

 

މާއްދާ 
 ނަންބަރު

އިސްލާހު ގެނައި 
 ސަބަބު

 ހުށަހަޅާ އިސްލާހު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތްއަސާސީ ޤަވާއިދުގައި 

5 
 
 

ގައި  2017
ކުރިޔަށްގެންދިޔަ 

ރައިޓްސް އިޝޫއާއި 
ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ 

ޙިއްޞާ 
އެކަށައެޅިފައިވާގޮތަށް 
ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ 

އެބަދަލު އަސާސީ 
ޤަވާއިދަށް ގެނެސް  
އަސާސީ ޤަވާއިދު 
 އިސްލާހުކުރުމަށް.

 ޙިއްޞާދާރުން
ޙިއްޞާގެ 

 އަދަދު
ޙިއްޞާގެ

 % 
 ޙިއްޞާދާރުން

ޙިއްޞާގެ 
 އަދަދު

ޙިއްޞާގެ
 % 

ދިވެހި ސަރުކާރު )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 އެންޑް ޓްރެޜަރީ( 

2,393,220 47.8 
ދިވެހި ސަރުކާރު )މިނިސްޓްރީ ޮއފް 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ( 
5,160,360 64.20 

 4.65 373,920 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް 7.5 373,920 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް

 31.15 2,503,469 އާއްމު ޙިއްޞާދާރުން 44.7 2,232,860 އާއްމު ޙިއްޞާދާރުން

 100 8,037,749 ޖުމްލަ 100 5,000,000 ޖުމްލަ
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 ދާރަކު ހިޔާލުފާޅުކުރެއްވިއެވެ. ޙިއްޞާވޯޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިން ވާއިދަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ޤައަސާސީ 
 

ވިއްކެވުމަށް  ޙިއްޞާމިލިއަން ރުފިޔާގެ  10ޮގތުގައި ރައިޓްސް އިޝޫގެ   އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަލިބް:
ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ޓްރާންސްފަރަބަލް ްމާފައިވާކަމަށާއި އަދި ކުންފުނިން ނިނ

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދައް  ރައިޓްސް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައްލަވައިގަނެވޭގޮތަށް، އާއްމުވިކިފައިނުވާތީ،  ޙިއްޞާ

އަލުން ވިއްކުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު  ޙިއްޞާނުވިކި ބާކީހުރި 
 ައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ. މިއިސްލާހު ގެނ

 
ށް ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަ ޙިއްޞާައިޓްސް އިޝޫގެ ދަށުން ކުންފުނިން ރ    ޗެއަރމަން:

ތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި ކެމްޕޭނުތަކުން ގެންދާކަން ތަފާތުއެކި މީޑިއާ
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާނެކަމަށާއި އަދި  އެނގޭނެހެން ނަށްދާރުންޙިއްޞާ
ަކީ ސީއެމްޑީއޭ އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންގެ ބެލުމުގެ މިކަމ

ދަށުން ވަކިމުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ރައިޓްސް 
ބައްލަވައިގަންނަން  ޙިއްޞާދާރުން ޙިއްޞާއިޝޫ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 

ަކަށް ބަދަލު ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށްވަނީނަމަ އެހައްގު އެހެން ފަރާތްތ
ކަމަށާއި އަދި ރައިޓްސް އިޝޫގެ ހުޅުވާލެވިގެންވެސް ގޮތަށް ފުރުޞަތު ކުރެވޭ

ސަބަބުން ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް މިބަދަލު ގެނައުމަށް 
ވެސް  އަދި ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މިހާރަށްވުރެހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ. 

ކި މިކަމަކީ ވަ އިތުރުވުމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް
ންޖެހޭ ކަންކަން ނިންނުމަށްފަހުނޫނީ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅި ނިންމަ

ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމެއްކަމަށްވުމުން މުސްތަގުބަލުގައި މިފަދަ 
 ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ. 

 
ވިއްކުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި ސަބަބު  ޙިއްޞާކުންފުނިން   އިބްރާހިމް މުއްތަލިބް: އަލްފާޟިލް

މިގޮތުން   ވާކަމަށާއިނަށް ތަފާތު ޮގތްގޮތުން އެނގިފައިދާރުންޙިއްޞާ
ޑްރެޖަރގެ ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުރާކުން ޯލނެއް 
ނެންގެވިކަަމަށާއި އަދި މިޯލން ރައިޓްސް އިޝޫއަށް ބަދަލު ކުރެއްވީކަމަށާއި، 
ނަމަވެސް ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގައި ނުއިންނަވާތީ މިކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ 

ރައްޔިތުން ތަމްސީލު  އާއްމުރިން މީގެ ކުތަފްސީލް އެނގިނުލައްވާކަމަށެވެ. 
އިންސައްތަކަމަށާއި އަދި ރައިޓްސް  44.7ގެ ޙިއްޞާކުރައްވަނީ ކުންފުނިގެ 

ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ  3އިޝޫގެ ޮގތުގައި ވިކިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 

 ހ.ފަންފިނި، ކ.މާލެ
 A057274އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 ހ.ފަންފިނި، ކ.މާލެ
 A057274އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ އަދި ރައިޓްސް އިޝޫގެކަމަށެވެ. ޙިއްޞާ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން  2.32ުރުވެފައިވަނީ އިތ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޙިއްޞާއާއްމު
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކަމަަށާއި މިއައްވުރެ އިތުރަށް އެމްޓީސީސީއިން  2.50
އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ. ވިއްކޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާޙިއްޞާ

ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ވަގުތުގެ  ޙިއްޞާފޯރުޮކށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުންނާއި 
 ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޙިއްޞާސަބަބުން 

އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިކަން ބައްލަވައިގެންފައި ނުވާކަމަށާއި 
ދާރުންނަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވުމަށް ޙިއްޞާމިގޮތަށް ނުނިންމަވާ އިތުރަށް 

 ވެ. ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެ
 

ރަނގަޅު އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަލިބްގެ ވާހަކަފުޅަށް ރިއާޔައްކުރައްވާ     ޗެއަރމަން: 
ކޮށްލައްވަން ޖެހޭކަމެއް އެބަޮއތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗެއަރމަން ވިދާޅުވީ 

ނަންގަވައިގެން ކުރެއްވިކަމެއް  ކީ ސަރުކާރުން ޯލނެއްރައިޓްސް އިޝޫއަ
 ރިން މިކަން ކުރެއްވިއިރު އާންމުނަމަވެސް މީގެކު ނޫންކަމަށާއި

ޖަލްސާއެއް  ޚާއްސަދާރުންނަށް އެފުރުޞަތު ދެވިފައިނުވުމުން ޙިއްޞާ
ބޭއްވިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރިއަށް 
ގެންދެވިފައިވާނެކަމަށެވެ. ޯލނެއްގެ ޮގތުގައި ނެގިފައިވާނަމަ 
އިންޓްރެސްޓްވެސް ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަންވެސް 

ިޓްސް ރައހުންނާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއީ ޯލނެއް ނޫންކަމަށާއި 
ދާރުންނަށްވެސް ޙިއްޞާކުންފުންޏަށާއި ކެޕިޓަލް އިތުރުކުރެވި، އިޝޫގެދަށުން 
ގެ ފައިދާގެ ޙިއްޞާތަކެއް ވާކަން ހާމަވެއްޖެކަމަށާއި، މިގޮތުން ބޮޑެތި ފައިދާ

ޮގތުގައިވެސް މިއަދު ބަހަން ނިންމިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ހަޔާތުގައިވެސް 
ގައި އަދި މުސްތަގުބަލު ަމަށެވެ.ބަހަން ކަނޑައެޅި އެންމެ ބޮޑު އަދަދުކ

ވިއްކުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ބަަލައިގެން  ޙިއްޞާކުންފުނީގެ 
ގެ ާއި މިބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށ

ދާރުންނަށް އެއްވެސްކަމަށް އުނިކަމެއް ލިބިގެންނުދާނެކަމަށެވެ.  ޙިއްޞާ
ަވާއިދަށް ޤއަށްފަހު ކުންފުނީގެ އަސާސީ އެހެންކަމުން ރައިޓްސް އިޝޫ

ށް ދާރުންނަޙިއްޞާ މިގެންނަން ހުށަހަޅުއްވާ އިސްލާހު ފާސްކުރެއްވުމަށް
 ދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ވޯޓު 

 
ވޯޓް ދެއްވުމަށް ޗެއަރމަން ވޯޓަށް ހުޅުވައިލެއްވިއެވެ. ނިވަޑައިގަންނަވާޮގތަކަށް ދާރުންނަށް ފެޙިއްޞާމިއެެޖެންޑާ އައިޓަމްއަށް 

 ގެ އަދަދުންނެވެ. ދާރުންމިއައިޓަމަށް ވޯޓް ނަގާފައިވަނީ ޙިއްޞާ
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ވޯޓުގެ  މަށް ނެގިފާސްކުރު ޤަރާރު ޚާއްސަ ބެހޭ ފާސްކުރުމާއި އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަވާއިދަށް އަސާސީ ކުންފުނީގެ
 ިއުލާނުކުރެއްވިއެވެ. އތިރީގައިއެވާގޮތަށް ނަތީޖާ 

 
 
 
 
 
 
 

 ބަދަލު އެކަށައެޅިފައިވާގޮތަށް ޙިއްޞާ ކުންފުނީގެ ގުޅިގެން އިޝޫއާއި ރައިޓްސް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އަހަރު ވަނަ 2017
އިސްލާހުކުރުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  ވަނަ މާއްދާ 05ޤަވާއިދުގެ  އަސާސީ ގެނެސް އެބަދަލު އައިސްފައިވާތީ

ދާރުން މިއިސްލާހު ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމެވުމާއި އެކު ޙިއްޞާއިންސައްތަ  99.40 ގެ ތެރެއިންދާރުންޙިއްޞާ
 ދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއި ގުޅިގެން އިޝޫއާއި ރައިޓްސް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އަހަރު ވަނަ 2017

  ެއްވިއެވެ. ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން އިއުލާނުކުރޤަރާރު  ޚާއްސަފާސްކުރުމާއި ބެހޭ 
 
 ުރިއަށްޮއތް އަހަރަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުން  ކ .8

ައް ތިރީގައި އެވާގޮތަށް ކުރިއަށްޮއތް އަހަރަށް، ސަރުކާރުގެ ފަރަތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތ
  ދާރުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. ޙިއްޞާ
 ހަސަންކާރިގެ، ސ.މީދޫ    ޗެއަރމަން  އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޔާޛު  .1
 ހ.އާހަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ    އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒިޔާތު .2
 މއ.ކުރިކީލަހިޔާ    އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ޒާއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ކްރިކް ރި  .3
 މ.ލައިޓްޝެޑޯ     ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟީލާ ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފު  .4
   1-3-07ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު:      ޑިރެކްޓަރ   هللا އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު  .5

 
 

 ބުކުރުން:ިހާުންގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އިންތޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރއާއްމު
ދާރުންގެ ދަރާތުން ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިން ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޙިއްޞާއާއްމު

 ދާރުންނަށް އިއްވެވިއެވެ. ޙިއްޞާގަވާއިދުގައި މިކަން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޮގތް 
 

ގެނައި އިސްލާހާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ  ޖަލްސާގައިއާއްމުކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ މިގޮތުން 
ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ.  07ން  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންްގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު  63ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

 501 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ޙިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 5666212 ޖަލްސާގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ އަދަދު 

 498 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ  

 03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ

 501 ޖުމްލަ ވޯޓް ދެއްވީ

 0 ވަކިޮގތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
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ޮންމެ ޙިއްޞާ މިލްކުކޮށްފައިވާ ކ %14.29 ،އަދި ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެއްސޭނީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން
ޑިރެކްޓަރުންގެ  ،ޙިއްޞާދާރަކު ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސާ އުސޫލުންކަމަށާއި އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްޮކށްގެން

ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ދެން އެެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ޙިއްޞާދާރުންގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި  ،ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާޮގތަށް
 ެވެ. ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނެކަމަށ

 
ޖަލްސާގައި އައްޔަންކުރާ އާއްމުގެ އަަހަރީ އަހަރަކުރީ ވަނަ މާއްދާގައި ގައިވާގޮތުން  69ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ އަދި 

  ކަމަށްވެއެވެ. ޖަލްސާގައި މަޤާމުން ރިޓަޔަރކުރެވޭނެއާއްމުހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ 
 

 2ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުންމިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވީމާ މިބަދަލުތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތީން 
 ބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ޑިރެކްޓަރަކު އިންތިހާ

 
ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތުގައި  ވުމަށްއްޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއާއްމުކުރިޔަށް ޮއތްއަހަރަށް، 

ަނީ ަވމމިމަޤާމުގެ ޝަރުތުހަގ ތެރެއިން ބޭފުޅުން 7އަދި މި ކަމަށާއި ބޭފުޅުން  7ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރކަމަށް 
ދާރުންގެ ޙިއްޞާވާނެކަން ޮށްފައިއުލާންކއިގައި  2018އޭޕްރީލް  12މިކަން ާ ބޭފުޅުން ކަމުގައި ނިންމަވ 06

  މައުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވިއެވެ. 
 
 

 ނަކީީ:ަވާ ބޭފުޅުންމހަފުރިޝަރުތުޑިރެކްޓަރކަމަށް ޮހވުމަށް 
  

 ވިލިނގިލި. ގއ/  ހެޕީނައިޓް   މުޙައްމަދު، ނަސްރަތު އަލްފާޟިލް .1
 689-95 ނަންބަރު ދަފްތަރު   އަބޫބަކުރު، އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް .2
 ގައްދޫ.ގދ/  ބިލަތްމާގެ   ފަޒީނާ، އައިޝަތު އަލްފާޟިލާ .3
 މާލެ.ކ/  ދެދުނބުރިގެ.މއ   މަނިކު، ޙަަސަން އަލްފާޟިލް .4
 މާލެ.ކ/  ޓޫހާރޓްސް.ހ   ފަރުޞަތު، މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް .5
 ހިތަދޫ.ސ/  ޮކތަންމާގެ   ޒުބައިރު، މަންސޫރު އަލްފާޟިލް .6
 

 ހިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައިތަފްސީލްވާނީ މިޖަލްސާގެ ނޯޓިސްއާއެކު ބޭފުޅުންނާބެހޭ  6ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ 
ޑިރެކްޓަރކަމަަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު  މުކޮށްފައެވެ.ގައި އާއް 2018ޕްރީލް އޭ 12

ިކަމަށް އަނބުރާ ގެންދަވާފައ ވަނަ ދުވަހު 2018އޭޕްރީލް  23ވަނީ އެފަރާތުގެ ނަން  ގައްދޫ.ގދ/  ބިލަތްމާގެ ،ފަޒީނާ
 ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 
 ވޯޓްލުން ކުރިޔަށްގެންދެވިއެވެ. ޑިރެކްޓަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށްދުާންގެ ފަރާތުން ޙިއްޞާއާއްމުވަނަ އަހަރަށް  2018އެއައްފަހު 

 މިއައިޓަމަށް ވޯޓް ނަގާފައިވަނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަދަދުންނެވެ. 
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ތިރީގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ މަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޙާބުކުރުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އާއްމު

  އިއްވަވައިދެއްވިއެވެ. ރިޔާސަތުން އެވާގޮތަށް 

 އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު ކެނޑިޑޭޓް

 46.93 467 އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު  .1

 1.91 19 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު  .2

 2.31 23 އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކް .3

 7.64 76 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު .4

 41.21 410 އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު .5

 
ްގެ ޮގތުގައި ޑިރެކްޓަރުނތަމްސީލްކުރައްވާނޭ  ޙިއްޞާދާރުން އާއްމުވަނަ އަހަރަށް  2018ނަތީޖާގައިވާގޮތުން 
ކަމުގައި ރިޔާސަތުން  އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރުއަދި  މުޙައްމަދު ނަސްރަތު އަލްފާޟިލް ހޮވިވަޑައިގަނެފައިވަނީ
 . އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ

 
 ޙިއްޞާދާރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުން .9

އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާއި ބެހޭގޮތުން  ޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ކުރިން،ޙިއްސާދާރުންގެ ޚި
ލް ޟިއަލްފާޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ މުހިންމުކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދެންހަމަޖެހިފައިވަނީ  ޮއފިސަރގެ ވާހަކަފުޅެއް

 ވާހަކަފުޅުކަމަށް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ.ގެ އިބްރާހިމް ޒިޔާތު
 

ދާރުންނާއި ޙިއްޞާކުންފުނީގެ ކުރިމަގާއި ބެހޭގޮތުން ލް އިބްރާހިމް ޒިޔާތު ޟިއަލްފާޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ މިހާހިސާބުން 
   ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. 

 
ްކަމަށާއި ވަނަ އަހަރަކީ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ޙާސިލްކުރެވިފައިވާ އަހަރެއ 2017

އަހަރަށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާކަން  5ކަނޑާލެއްވިނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ  ޓްރާންސްޕޯރޓް ސަބްސިޑީ
ޖެހޭ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް އިތުރު ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވި ވިޔަފާރީގެ ވިއްކާ މުދަލަށްފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. 

ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން ކުރެއްވިއެވެ. ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ޮއނިގަނޑަށް ގެނެވުނުބަދަލާއެކު އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރު
ހޯދާއި،  ހަމަކަމެއް ލިބި، އައު މާކެޓްތައްތުރަށް ފުރިހަމަވެ، ފްރޮޑަކްޓްތަކަށް އިތުރު ފުރިމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާޮގތް އި

ެލިފައިވާކަމަށް ބ ި ރިސްކް މެނޭޖްކުރެވޭނެ މަގުތައްބެލ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގުތައްރަދު ކުޑަޮކށްޚަފާރީގެ ހިންގުން ވިޔަ
  ވިދާޅުވިއެވެ.
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އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކަށް ބަދަލުގެނެވި އެވިޔަފާރިތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި 
ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ އަދި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށް އަހަރުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި 

  ވިދާޅުވިއެވެ. ޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާކަމުގައި ދާރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް ފިޙިއްޞާކުރީސަފުގައި ޤާއިމްވެ ތިބެ، 
 

ހާރު މި ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ަށް ބަލާއިރު އައު ޕްރޮޖެކްޓްތައްކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއ
ބޭނުންކުރާޮގތް  ިންގުން ރަނގަޅުޮކށް ވަސީލަތްތައްނިންމުމަށް ބާރުއެޅިފައިވާނެކަމަށާއި، ހ ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

 ފައިވާކަމަށެވެ. ަމާނީ އައު އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާރޭވުމުގައި ޒ
 

ރެވިފައިވަނީ ފުރިހަމަ ޓްރާންސްޕޯރޓް ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ. އިން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ދާއިރާ
ދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފޯރުކޮށްދީ ޚިރާއްޖޭގެ އެއްކ ކަން ވަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މުޅިއަދި މި

 ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއަރޓަރގައި މަހާޖައްރާފު ރާއްޖެ ގެނެވި، މަސައްކަތް  2017ޑްރެޖިންގްގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު 
ައިވާކަމަށެވެ. މަހާޖައްރާފު ގެނައުން ލަސްވިކަމުގައިވީނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހދ.ކުޅުދުއްދުށީގެ އެއަރޕޯރޓްގެ ފފެށި

ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއެކު އަދި ކުރިމަގުގައި ފައިވާކަމަށެވެ. މަސައްކަތްފެށި ށ.ފުނަދޫ އެއާރޕޯރޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކުރެވި
 ދާރުންނަށް ދެއްވިއެވެ. ޙިއްޞާކަން ންޔަޤީ މިދާއިރާއިން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ

 
ރާތްތަކާއެކު ންޓްތަށް އެފަމަޝަހޫރު ބްރޭޑްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ ޑީލަރޝިލް އެގްރީމަ ،ދާއިރާގައި ވިޔަފާރީގެ އާއްމު
    ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ޚިސޭލްސް  އްޓިފައިވާކަމަށާއި މުޅި ރާއްޖެއަށް އާފްޓަރދެމެހެ

 
ރާއްްޖޭގައި ހޮއިސްޓާއެކު އެމްޓީސީސީ ބޯޓްޔާޑު އިފްތިތާހުކުރެވިފައިވާއިރު  ޑޮކިންގްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޯޓް

 188.34ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއިން ފުރިހަމަޮކށް، ޖުމްލަ  2017ފުރަތަމަ ރައިޓްސް އިޝޫ ކެމްޕޭން ހިންގުނު އެންމެ 
  މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމުގަ

 
ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ކާމިޔާބީއާމެދު އުފާކުރައްވާކަމަށާއި އަދި އަމާޒަކީ ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައި ހުރިހައި 

 އްލު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކަސްޓަމަރުންގެެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކޮށްދިނުމެވެ. ޙަދާއިރާއަކުންވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ 
 

މްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ޢުހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް  ަލާއިރު ރަށްރަށުގެ ހާބަރުތައްް ބކުރިމަގަށ
 ްފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި އެއާޕޯޓ ި މީގެ ތެރޭގައި ބިން ހިއްކުމާއިމަޝްރޫއުތަކުން ކުރިއަށްދިއުމަށް އަމާޒު ހިފިފައިވާކަމަށާއ

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ދާއިރާތަކަށް މުހިއްމު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ޝްރޫއުތައްުމާއި މަގު ހެދުމުގެ މަކުރޤީތަރައް
ިތުރުޮކށް ވިޔަފާރި އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުޮކށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މާކެޓް ޝެއަރ އ

 ފުޅާކުރެވޭނެކަމަށެވެ. 



 

Page 17 of 26 

 

 
ދުމަތުގެ ފެންވަރު ޚިއަށް ހަމްދޮުކށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ތަރައްޤީޮކށް ދެވޭ هللاތަކާމެދު ން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ކުރިއެރު

 ގެ ވާގިފުޅާއެކު ފެނިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. هللاރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަމުންމިދާ މަަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މާތް
 

ތުން ސަރިޔާޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް ޙި ކަށް އަދިސުވާލުތަ ދާރުންގެޙިއްޞާގެ ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު ޯސީއީއ
 ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 

 
 ދުމަތެއް ޯހދަންވެއްޖެނަމަ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ޚިރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ  ޝާދު:އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަ

ްވެހިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިސްރަށދި އަ
ތިންވަނަ ސުވާލެއްގެ ޮގތުގައި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވި ދާއިރާތަކުން އެދިލައްވާކަމަށެވެ. 

 ގެއްލުންވާން ދިމާވި ސަބަބު ކުރޮުކށް ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލައްވާކަމަށެވެ. 
 

ކަމަށާއި ގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުން ޮގތުގައި ހޮވެނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން  ޗެއަރމަން:
ކުރުމަށް ވަކި އުސޫލުތަކެއް ޯޑަށް އިސްރަށްވެހިން އިންތިހާބުޑިރެކްޓަރުންގެ ބ

ފައިނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނުމަކީ ސީއެމްޑީގެ މެންޑޭޓެއްގެ ކަނޑައެޅި
ބިލް ޤާކުރެވެމުންދާކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މުސްތަގުބަލުގައި ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާހުރި  ދަށުން

 އިސްރަށްވެހިންވެސް ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ. 
 

ފުޅަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އިސްރަށްވެހިންގެ ޮގތުގައި އިންތިހާބު ޗެއަރމަންގެ ވާހަކަ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު:
ދާރުންގެ ފަރާތުން ނޫންކަމަށާއި ޙިއްޞާ އާއްމުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމައެކަނި 

ދާރުން ކަމަށްވާ ސަރުކާރު ފަރާތުންވެސް ބޯޯޑަށް އިސްރަށްވެހިން ޙިއްޞާނަމަވެސް މައި 
 ށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ. އައްޔަނުކުރެއްވުމަ

 
ތަމްސީލުކުރައްވާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުުޅުން މިރޭގެ  ޙިއްޞާސަރުކާރުގެ  ޗެއަރމަން:

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދުގެ 
 ހުށަހެޅުން އެނގިލައްވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. 

 
ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަކި ކުންފުންޏެއް މޯލްޑިވްސް   ސީއީޯއ:

ގެ ނަމުގައި އީއައިސީ(ު)އެމްއާރ ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން
އީއައިސީ މެދުވެރިކޮށް ުއެމްއާރފަރުދުންނަށްވެސް އާއްމުއެކުލަވާލެވިފައިވާނެކަމަށާއި 

ކުރެވޭނެކަމަށާއި މިގޮތުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި  އިމާރާތް އެފަރާތްތަކުގެ ބިންތައް
ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް މިހާރު ޯޝޓްލިސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް 

 މއ.އަލިތަރި، ކ.މާލެ
 A034333އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 މއ.އަލިތަރި، ކ.މާލެ
 A034333އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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ވިދާޅުވީ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޑޮކިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓަށް ގެންދަވާކަމަށެވެ. އިތުރަށް 
ަނީ ބޯޓް ހޮއިސްޓްހެދުމަށްޓަކައި އެދުވަސްވަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ގެއްލުންވެފައިވ

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވުމުން ކަމަށާއި އަދި ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސަސްއަކީ 
ދުމަތެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް ސަބްސިޑީ ޚިސަބްސިޑައިސް ޕްރައިޒްއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 

ައިސް ކުރައްވައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް ކަނޑާލެއްވުމަށްފަހު ކްރޮސް ސަބްސިޑ
 ސަރުކާރުން އޮޕްޝަންއެއް ދެއްވާފައިވާކަަމަށެވެ. 

 
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު: އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހުރި ބިމުގެ މަސައްކަތް ކިހާހިސާބަކަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016ގޮސްފައިވޭތޯ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި މިއީ 
 ޖަލްސާގައިވެސް ސާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. އާއްމު

 
އިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި ހުރިހައި ސްޓަޑީތަކެއް ނިމިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެބިމުގައި އަޅާ   ސީއީޯއ: 

 ގެކުރިން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެއްވުމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހުއުންމީދު ކުރައްވަނީ 
 

ހަކަފުޅުތަކެއް ާޖަލްސާގައިވެސް ވަރަށް އުންމީދީ ވ އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު: 
މާރކެޓުގައި ހުރި  ސީއީއޯ ދައްކަވާފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާ

ދެނެގަނެ، އިންވެސްޓްމަންތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭޮގތުގައި  ގޮންޖެހުންތައް
ބަޔާން ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިކަންކަން ހާޞިލްކުރެވިފައިވާ ހިއްޕަވާނެވާހަަކަ 

 މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ. 
 

މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަކޮށްދެނީ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓުުންކަމަށާއި   ސީއީޯއ:
ތުގައި ލިބިފައިނުވާވަރުގެ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ވޭތުވެދިޔައަަހަރު ކުންފުނީގެ ހަޔާ

ށްއޮތް ލިބިފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިލައްވާކަމަށާއި އަދި ކުރިއަ
 ހާޞިލްކުރެވޭނެކަން ހާމަވެއްޖެކަމަށެވެ.  ތަނުގައިވެސް އުންމީދުތައް

 
ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ އަޑު  މުޙައްމަދު ޝިހާބު:އަލްފާޟިލް 

އިވިއްޖެކަމަށާއި އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަންވެސް 
ގެ ސަބަބުން އެނގިލައްވައިފިކަމަށާއި ނަމަވެސް ސާފުކުރައްވާން ބޭނުންވަނީ، ބްރިޖް

ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސަސްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެތޯއާއި ބްރިޖްގެ ދަތުރުފަތުރު 
ހިންގުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް ލިބިފައިވޭތޯއެވެ. އަދި ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ ޮގތުގައި ނިސްބަތުން 

ހަން ކުންފުނީގެ ފައިދާ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށާއި ނަމަވެސް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ބަ
ކަނޑައެޅުއްވި އަދަދު ކުޑަކަމަށް ފެނިލައްވާކަމަށާއި ފައިދާ އިތުރުވާ މިންވަރަށް 

 މއ.އަލިތަރި، ކ.މާލެ
 A034333އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 މއ.ޕީޓްރަލް، ކ.މާލެ
 A004700އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 މއ.އަލިތަރި، ކ.މާލެ
 A034333އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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ޑިވިޑެންޑްވެސް އިތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް އެދިލައްވާކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ 
ޮގތުގައި ވިދާޅުވީ މަހާޖައްރާފުއަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަަމަށާއި އަދި 

ހިއްކާ އުޅަނދެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި  ފު އަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ބިންތައްާޖައްރާމަހ
ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ސަރަހައްދެއް ހިއްކާނިމުމުން ދެން މަހާޖައްރާފުގެ ޕްލޭންއަކީ 

 ކޮބައިތޯ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ. 
 

ދުމަތަށް ވަރައްބޮޑު ލުޔެއް ޚިް ސާރވިސަސް ބްރިޖްގެ ސަބަބުން ޓްރާންސްޕޯރޓ  ސީއީޯއ:
ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި މިހާރު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޓާރމިނަލް ޮތއްޖެހުމުގެ 

މަހާއި ދިމާޮކށް ޓާރމިނަލް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަމަޟާންމައްސަލަކަމަށާއި ނަމަވެސް 
ޑިވިޑެންޑްގެ ރަފު ކުރެވެމުންދާކަމަށެވެ. ޢާތަ ދާކަަމަށާއި އަދި އިތުރު ފެރީތައްކުރެވެމުން

ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ޮގތުގައި  2016ޮގތުގައި ބަހާފައިވާ އަދަދާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ 
ވަނަ އަހަރު ގާތްގަޑަކަށް  2017މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށާއި ނަމަވެސް  12ބަހާފައިވަނީ 

 ންނިންމާފައިވާ ނިންމުގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބަހަން ޙިއްޞާމިލިއަން ރުފިޔާ  21
ދާރުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އަގުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޙިއްޞާ

މަހާޖައްރާފާއި އެހެންކަމުން މިއީ ރަނގަޅު އަދަދެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 
ޮގތުން އި މިލިބިފައިވާކަމަށާ ވަނަ އަހަރަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް 2018ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ 

 ފެށޭނެކަމަށެވެ.  މުމުން ޕްރައިވެޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައްނި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް
 

ފުރިހަމަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެބޭފުޅާގެ ނަން  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދު އަލީ:
ނޫންކަމަށާއި އަދި އައިޑީކާރޑް ނަންބަރުގެ ޮގތުގައި ޖަހާފައިވަނީ ނުރަނގަޅު 

ފެރީތަކުން  އާއްމު ނަންބަރެއްކަމުން އެކަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ.
ދަތުރުކުރައްވާއިރު ވަރަށް ހޫނުވާކަމަށާއި ޕްރިމިއަމް ފެރީތަކުގައި އޭސީ ކުރެވިފައި ހުރި 

ފެރީތައްވެސް މިއަށްވުރު ފިނި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އާއްމުފެންވަރަށް ނޫންނަމަވެސް 
ތު ލް މަރާމަހުޅުމާލެ މާލެ ފެރީޓާރމިނަހަމަޖެއްސެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ. އަދި 

ގަނޑަކުން ކަމަށާއި މި ޓާރމިނަލް ޑިވޮލޮޕްކުރުމަށް ކުން ޓިނުގަނޑަކުރެވެމުންދަނީ ޓިނު
   . ެއެއްވެސް ޕްލޭންއެއް ކުރެވިފައިވޭތޯ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވ

 
ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައިވީނަމަވެސް  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016 ޗެއަރމަން: 

 ަހެޅުއްވި އިސްލާހު ގެނެސް ބަދަލު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ތިހުށ
 

ޓާރމިނަލްއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ބިޒޮީކށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަނެއްކަމަށްވުމުން އެއްޮކށް   ސިއީޯއ: 
ބަންދުޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތީކަމަށާއި އަދި ބްރިޖް އެޅުމުން ދަތުރުކުރައްވާ 

 4095ދަފްތަރު ނަންބަރު: 
 A001961އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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ށްބަލައި ޓާރމިނަލް ބޮޑު ކުރުމަށް ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ރިއެކްޝަންއަ
މިނިޓްއަށް  20މިނެޓުން  30 ައްޕްރިމިއަމް ފެރީތަކުގެ ދަތުރުތ ލަފާކުރައްވާކަމަށެވެ.

ޕްރިމިއަމް ފެރީ ހިޔާރުކުރައްވާލެ އިތުރުވުމުން ކަމަށާއި އަދި ބަދަލު ކުރީ ދަތުރުވެރިން 
މިނެޓްއަށް  20މިނެޓުން  30މަހާދިމޮާކށް އެކްސްޕްރެސް ފެރީވެސް ރަމަޟާން 

ލޮޕްކުރާނެ ުޅުމާލެ މާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ޑިވަހ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.
ޕްލޭންއެއް އަދި އެކުލަވާ ލެވިފައިނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުޅުމާލެގެ ޓާރމިނަލްގައި 

ޕްކުރުމަށް ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރެވި އެޗްޑީސީއަށް ޖާގަޮއތުމާއެކު، އެޓާރމިނަލް ޑިވޮލޮ
 ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށެވެ. 

 
ބްރިޖް އެޅުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ކަނޑު ދަތުރުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަަމަށް  އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަލިބް:

ލަފާނުކުރައްވާކަަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެންނަވަން 
ޖެހޭކަމަށެވެ. މިގޮތުން ބްރިޖް އެޅިފައިހުރި ދުނިޔޭގެ އެހެނިގެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ފެރީ 

ުރާއިރު ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރު ފަދަ ތަކެތި އުފުލޭނެ ނިޒާމް ގާއިމްވެފައި ދަތުރުކ
އެބަހުރިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައިވެސް ކާރު ފަދަތަކެތި ރަނގަޅު ސްޕީޑެއްގައި 

ތައާރަފުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ.  ްގ ކްރާފްޓް ފަދަ ޚިދުމަތްގެންދެވޭނެ ލޭންޑިނ
ުތު ކުރުޮކށްލެއްވުމަށް ބްރިޖްމަތިން ދަތުރު ކުރެއްވިނަމަވެސް އަދި އަދި ޒުވާނުން ވަގ

މިހާތަނަށް ބްރިޖްމަތިން ދަތުުރުކުރެވޭ ޓޯލްފީވެސް އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް 
އެމްޓީސީސީ ފެރީތަކަށް ޮއތް ޑިމާންޑް ކުޑަ ނުވާނެކަމަށެވެ. ސީއީއޯގެ ވަހަކަފުޅަށް 

ޔާރު ކުރައްވާކަމަށް ޚިވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޕްްރިމިއަލް ފެރީ ރިއާޔަތްކުރައްވާ އަގު ބޮޑުވިނަމަ
 ލުވިދާޅުވެ، ވިދާޅުވީ ޕްރިމިއަމް ފެރީގައ ދަތުރު ކުރުމުގައި މައްސަލައަކީ ސައިކަ

ދުމަތް ޚިއެމްޓީސީސީގެ ފެރީގގެ އަދި ބްރިޖް އެޅިނަމަވެސް  ނުގެންދެވޭ މައްސަލަކަމަށެވެ.
ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިދާޅުވީ ބްރިޖްގެ  ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް

ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މިހާރު ނިމިފައިވަނީ އެމްޓީސީސީ އަދި 
އެމްޕީއެލް ގުޅިގެންކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހަމައެކަނި އެމްޕީއެލްއިން 

 ކުރައްވާހެންވެސް ހީފުޅުވާކަމަށެވެ. 
 
ޔާލަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ މުސްތަގުބަލުގައި މިކަމާއި މެދު ވިސްނަވާނެކަމަށް ޚިފާޅުކުރެއްވި  ެއަރމަން: ޗ

 ވިދާޅުވިއެވެ. 
 

ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އެމްޓީސީސީއިންވެސް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް  ބްރިޖްގެ ދަތުރުތައް  ސީއީޯއ: 
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނެކަމަށެވެ. 

 

 ހ.ފަންފިނި، ކ.މާލެ
 A057274އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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އުފާކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށާއި އަދި މިކަން ހާސިލް  ގެ ފައިދާ އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަކީޙިއްޞާއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު: 
މަސައްކަތުންކަމަށާއި ނަމަވެސް އިތުރަށް  މިންނެތްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ މެމްބަރުންގެ 

ބައެއްކަންކަން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ސުވާލު ކުރައްވަނީ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން 
ބޮޑެތި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާ  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016

އަދި ކުންފުނީގެ  ކަމަށާއިރޭވިފައި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއްޮކށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ވަނީ
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް 

އްވާނެ ވާހަކަ ބަޔާން އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަ
ެއްވިއްޖެތޯ އިމްކުރއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއެއް ޤާ ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ
 ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ. 

 
މައިގަނޑު ދެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރެވުނުކަމަށާއި މިގޮތުން އެއް އިންވެސްޓްމަންޓަކީ   ސީއީޯއ:

މަހާޖައްރާފު ކަމަށާއި އަދި ދެވަނަ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ބޯޓް ހޮއިސްޓްކަމަށެވެ. އަދި 
ޓްމަންޓެއް ފުނީގައި ވަކި ޑިޕާރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި ކުންމަހާޖައްރާފުގެ ކަންކަން ކު

ހެދިފައިވާނެކަމަށާއި މިޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެމްޓީސީސީގެ ގާބިލް 
 މުވައްޒަފުންކަމަށާއި އަދި މަހާޖައްރާފަށް މުވައްޒަފުން ޯހދާފައިވާނީ ބޭރުގައުމުތަކުންކަމަށެވެ. 

 
ރައްޔިތުންގެ  –ޝުއޫރެއް ފާޅުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި މިގޮތުން "އެމްޓީސީސީ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް މާކިލް އިބްރާހިމް:

ކުންފުނި" ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްތިހާރުތަކުގައި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް 
އެމްޓީސީސީ" މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް އެދިލައްވާކަމަށެވެ.  –ްގެ ކުންފުނި "ރައްޔިތުނ

އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަަހަރީ ރިޕޯރޓްތަކާއި މިއަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ބަލައި 
އަޅައިކިޔާލުމުން ކުންފުނި އައު އުސްމިންތަކަކަށް ވާސިލްވެފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެކަމަށެވެ. 

 437ވަނަ އަހަރު ނެޓް ޕޮްރފިޓް  2017ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2013މިގޮތުން 
އިންސައްތަ އިތުުރުވެފައިވާކަން ހާމަވާކަމަށާއި އަދި މިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކުންފުނީގެ 

އާރުކާޓީން މެދުނުކެނޑި ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި، ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ 
ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވާ  ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން

 ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން، ސީއީއޯ، ބޯޑް މެމްބަރުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދެއްނެވިއެވެ. 
 

 ހިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.  ކުރެއްވިފާޅު ޗެއަރމަން: 
 

އަލްފާޟިލާ ލުބްނާ އަބްދުލް ޤާދިރު: އެމްޓީސީސީގެ )ފެރީ( ފްލީޓް އިތުރު ވެއްޖެކަމަށާއި އަދި ފެރީ ދަތުރުކުރާ ވަގުތުވެސް 
ކައިރިވެއްޖެކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީއަށް ލިބިފައިވާ ފަޅު ބޮޑު ނުވާހާހިދެއްގައި 

ދެވަނަ ހިޔާލެއްގެ ޮގތުގައި ތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ވުމަކީ ހައްލެއްބޮޑު މިގޮތަށް ފްލީޓް

 މއ.އަލިތަރި، ކ.މާލެ
 A034333އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

ށ.ކޮމަންޑޫ ސިތުރާ މަންޒިލް،  
 A072950އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 ޖީނާ، ޅ.ނައިފަރު
 A043126އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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ާހިމް މުއްތަލިބްގެ ވާހަކަފުޅަށް އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލައްވަން އަލްފާޟިލް އިބްރ
ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ވަގުތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޙިއްޞާބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި މިގޮތުން 

އަހަރީ ރިޕޯރޓް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް  ވަގުތުކަމަށް ދެކިނުލައްވާކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެންމެ އާއްމުވަގުތު ބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއީ އަހަރީ 

އަޑުއެހުމަށް  މެސެޖްތައްއެކަށީގެންވާ ވަގުތުތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ކުންފުނީގެ 
ަޑުއެހުމަށް ހަކަ އވާދާރުންގެ ާޙިއްޞހޭދަވެއްޖެކަމަށާއި ނަމަވެސް ގަޑިއިރު  1.5

ދާރުންގެ ހިޔާފާޅުކުރެއްވުމަށް ޙިއްޞާމިނެޓްކަމަށާއި އެހެންކަމުން  30ލިބިފައިވަނީ 
 ގިނަވަގުތު ލިބޭނެހެއް އޭޖީއެމް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށެވެ. 

 
ކުރިއަށްޮއތްތަނުގައި މިކަމާމެދު ހުށަހެޅުއްވި ހިޔާލުތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަަމަށާއި އަދި  ޗެއަރމަން:

 ޮގތެއް ނިންމަވާނެކަމަށެވެ. ވިސްނުމަށްފަހު 
 

ހާބަރ ކުޑަވުމަކީ ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމަށާއި މިކަމާގުޅޭގޮތުން   ސީއީޯއ:
ޕްރޮޕޯސަލްއެއްވެސް ހުށަހެޅިފައިވާނެކަމަަށާއި އަދި  ިސްޓްރީ ޮއފް ހައުސިންގ އަށްމިނ

އެކަމަކީ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަމަށް ހައްލެއްހޯދުމަށް މަސައްކަތް 
 ކުރެވެމުންދާކަމަށެވެ. 

 
ޖަލްސާގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް މިރޭގެ  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016  އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު:

ޖަލްސާހިނގަމުންދާއިރު ޮކފީ އަދި ސައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދާފައިވާތީ 
ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016 އަދިޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. 

ތަކުގެ މްރާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާގެ ސްޓެރެޓަޖީއުކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ރިއާޔަތްކުރައްވާ 
ވަގުތުން ވަގުތަށް ފުއްދައިދެވޭފަދަ ތަކެތި  ވާ ވަސީލަތްތައްބޭނުން ަކަށްޕްރޮޖެކްޓތެރެއިން 

ފޯރުޮކށްދިނުމާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި ކޮސްޓް އޮފް 
އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގައި އުމްރާނީ  ންސޭލް ކުޑަކުރު

މަށް ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލްކަން ހޯދު
އުންމީދުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި މިގޮތުން މިޤާބިލްކަން އިތުރުކުރެވިފައިވަނީ 

ގެ ގޮތުން ލޮޖިސްޓިކް ހިދުމަތްތައް ވާލެއްސުދެވަނަ  ކިހާމިންވަރަކަށްތޯއެވެ.
ޓަނުގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަކާއި އަދި  250ލޮޖިސްޓިކްސް ފްލީޓަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި 

ރޭވިފައިވާކަމަށާއި މިތަކެތި  ފޫޓްގެ ބާޖަކާއި އަދި އެއާއެކު ޓަގެއް ގެނައުމަށް 150
ް ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތ ީގެވިޔަފާރ އާއްމުތިންވަނަ ސުވާލެއްގެ ޮގތުގައި ގެނެވިފައިވޭތޯއެވެ. 
ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓާއި  އްހުރިހާ ސަރަހައްދަ

ކަމަށް ބަޔާން ގދ.ތިނަދޫގައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އައުޓްލެޓްތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ
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ލުކުރެއްވިއެވެ. ކުރައްވާފައިވާ ކަަމަށާއި އެއައުޓްލެޓްތަށް ހުޅުވިގެންގޮސްފައިވޭތޯ ސުވާ
 3000ދުމަތަށް ޚިގެ އިންޖިނިއަރިން އަދި ޑޮކިންގހިޔާލު ފާޅުކުރައްވަމުން އިތުރަށް 

ގެ ބޯޓު ހޮއިސްޓެއް ގެނެވި މަސައްކަތް ފެށިފައިވާތަން ޕްރެޒެންޓޭޝަންއިން ުޓަނ
ތެރޭގައި މިފަދަ ހިދުމަތެއް ދެވޭނީ ޮކންއިރަކުންތޯ ެފެނިއްޖެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރާއްޖ

ދުމަތް ދިނުމުގައި އައު ޓެކްޮނޮލޖީތައް ތައާރަފު ޚިޑޮކިންގެ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. 
ކުރެއްވުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމަތް އަދި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް 

ެހެންކަމުން އެދަފަ މާހައުލެއް ޤާއިމް ޤާއިމްކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި، އ
  ކުރެވިފައިވޭތޯ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ. 

 
ފާހަގަކުރައްވަމުން ތިޔަވަޑައިގަންނަވަނީ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން  ޗެއަރމަން:

ަމަށާއި އެހެންކަމުން ތިރާމް ކުރައްވަން ޖެހޭނެކޚްކަމަށާއި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވަގުތަށްވެސް އި
ދާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހައި ޙިއްޞާމިގޮތަށް ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ކުންފުންޏަށް ވަޑައިގެން 

 މައުލޫމާތެއް ހޯދެވޭނެކަމަށެވެ. 
 

ދާރުން ހިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށް ގިނަ ވަގުތު ލިބޭނެ ޙިއްޞާޖަލްސާގައި އާއްމުއަހަރީ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު:
ދާރަކު ހުށަހެޅުއްވި ޙިއްޞާތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެކުރިން އެހެންންއި

ދާރުންގެ ޖަލްސާގައި މިސުވާލުތައް ޙިއްޞާހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި 
ްނަށްވެސް މިކަންކަން އެންގެވުންކަމަށާއި ދާރުނޙިއްޞާކުރެއްވުމުގެ މަގްޞަދަކީ ހުރިހައި 

ކުންފުންޏަށް ވަޑައިންގެން ބައްދަލުކުރައްވަން އުޅެގެން ގިނަފަހަރަށް ބައްދަލު ނުވާކަމަށެވެ. 
 އެއްގަމު ރަށްތަކުގައި ޮއތް އާބާދީތައް ބޮޑެތި އިތުރުން މާލޭގެ އަދި އެއައްފަހު ވިދާޅުވީ 

 ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާއި އަދި ރޭވިފައިވާކަމަށާއި ކުރުމަށްފްތައާރަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދަތުރުފަތުރުގެ
 ރޭވިފައިވާކަމަށް ފެށުމަށްވެސް ޚިދުމަތްތައް ބަހުގެ މިދެމެދު ހުޅުވުމާއެކު ންަފާލ އަޅާ ދެމެދު

ޖަލްސާގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި  އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016
ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ ކޮބައޮތޯ  އެހެންކަމުން މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ފެށޭ

 ސާފުކޮށްލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ.
 

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ،   ސީއީޯއ:
ތެރޭގައި ކުންފުުންޏަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއްލިބި ކުންފުނި ބާރަށް ހިނގަމުން 

 115ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި ޮކށްގެން  1.3ވަނަ އަހަރު  2016ގޮސްފައިވާކަމަށާއި 
 1.2ަހަރު ވަނަ އ 2017މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާގެ ޮގތުގައި  145ބިލިއަން ރުފިޔާ ވިޔަފާރީގެ އިސްވެސްޓް ޮކށްގެން 
 ތް ކުރެވިފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަވަހަށްލިބިފައިވާކަމަށާއި ހުސްވިއަހަރު މަސައްކަ
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ް އަދި ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ ޮގތުގައި ބާޖނިއްމައިގެން އެކަމުން ފައިދާ ޯހދިފައިވާކަމަށެވެ. 
ބާޖް އަދި ޓަގުވެސް ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި އެލްސީޓީވެސް  2ޓަގާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ، 

ލިބިފައިވުމާއެކު ރަމަޟާން މަހުގެކުރިން މާލެ ގެނެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާކަމަށެވެ. ތިންވަނަ 
ތު ޑީޑީގެ ބޯޓު ހޮއިންސްޓްއާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާރު މައުލޫމާކަމެއްގެ ޮގތުގައި އީ

ދި ގދ. މީގެ އިތުރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އައެރުވިއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. 
ހުޅުވުމަށް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީތައް ހެދުނުކަަމަށާއި ނަމަވެސް  ތިނަދޫގައި އައުޓްލެޓްތައް

މިކަމަކީ އެންމެ ފައިދާވާނެ ޮގތްކަމަށް ނުފެންނާތީ އެސަރަހައްދުތަކުގައި ސޭލްސް 
ކަނޑައަޅައިގެން އެޖެންޓުން މެދުވެރިޮކށް ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް އެޖެންޓުން 

 ގެންދެވޭކަމަށެވެ. 
 

ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެޮބޮޑު ކުންފުނިކަމަށާއި  ޚިދުމަތްތައްއެމްޓީސީސީއަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަލިބް:
ދަތުރުފަތުރުގެ ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑާއި އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިގެން 

އެނގިލައްވާކަމަށާއި އަދި ހަމަމިއާއެކު އަނެއް  ނުމަށް އެއްބަސްވުމެެއްވިކަންދުމަތް ދިޚި
ކުންފުނިން )އެމްޕީއެލްއިން( އައްޑު އަތޮޅު ދޫގަސް، ޓޫރިސްޓް ވިލެޖްއެއްގެ ޮގތުގައި 

 ށް ނިންމަވާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމްޓީސީސީއަށްތައްޔާރުކުރުމަ
އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އެމްޕީއެލްއަށް ފައިދާވާކަަމަށް ލަފާކުރައްވާކަމަށެވެ.  ށްވުރެއްބޮޑަ

މުސްތަގުބަލުގައި މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފެންނަޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރައްވަން 
 ވާކަމަށެވެ. ބޭނުންފުޅު

 
 މިކަމާމެދު ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަަމަށެވެ.   ސީއީޯއ: 

 
ޓުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ޖަލްސާގައި އަހަރީ ރިޕޯ އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙިދު އަލީ: 

ގެންނަވާނެކަމަށް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަހަރުވެސް އަހަރީ ރިޕޯރޓްގެ 
 ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހިމެނިފައިނުވާކަމަށެވެ. މިއީ ހިތާމަހުރިކަމެއްކަމަށެވެ. 

 
ް ނުގެނެވޭކަމަށާއި އަހަރީ ރިޕޯރޓްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ޕްރިންޓް ޮކށްގެން މިރޭގެ ޖަލްސާއަށ ޗެއަރމަން: 

ނަމަވެސް އަހަރީ ރިޕޯރޓްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި 
 ޝާއިރުކުރެވިފައިވާނެކަމަށެވެ. 

 
ައި އަދި މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްވިކަމަށްޓަކޙިއްޞާއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު: 

ފައިދާ ޖަމާވާނީ  ގެޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެއްވި ހަދިޔާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށާއި، ޙިއްޞާ
  ކިހާތާކުތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. 

 ހ.ފަންފިނި، ކ.މާލެ
 A057274އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 4095ދަފްތަރު ނަންބަރު: 
 A001961އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 މއ.އަލިތަރި، ކ.މާލެ
 A034333އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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 ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށެވެ.  ޗެއަރމަން: 

 

ޖަލްސާ ފެށޭގެ ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު ޖަލްސާ ނިމޭނެ ގަޑިއެއްވެސް : އައިޝަތު ހުސައިން މަނިކުއަލްފާޟިލާ 
އުޒުރުވެރިވާ ބޭފުޅުން ަށާއި އަދި ކަނޑައެޅިފައި ޮއތުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކިލައްވާކަަމ

ްސާ ދާރުންނަށް ޖަލޙިއްޞާ ގޮތަށްޖަލްސާގެ ކޯރަމް ނުގެއްލޭދެއްގައި ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނ
ަތު ދެއްވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ފުރުޞދޫ

  ދެކިލައްވާކަމަށެވެ. 
 

އެއް ަވެސް ޖަލްސާ ނިންމޭނެ ވަކި ގަޑިޖަލްސާ ފެށުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅިފައިވީނަމ ޗެއަރމަން:
 ދަތިކަމަކަށްވާނެކަަމަށެވެ. ދެންވުމަކީ 

 ޖަލްސާ ނިންމުން  .10
ކުންފުނި ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް އަބަދުވެސް ބައްލަވަމުންގެންދަވާ އަދި ކުންފުންޏަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ 

އަދި ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ކުންފުންޏަށް  ަވެސް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފުރަތަމ
 ެންނެވިއެވެ.ކަށް ޝުކުރު ދއެފަރާތްތަ އިތުބާރަށްޓަކައިދެއްވާ 

 
ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ކަޑައެޅުމުގައާއި ކުންފުނީގެ ކަންކަން ރަނގަޅުޮކށް ކުންފުނި ކުރިޔަށްގެންދެވުމަށް 

ެންދަވާ މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަޮކށް ހީވާގި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޓީމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އަދާކުރައްވަމުން ތިޔަގ
 ެންނެވިއެވެ.ދލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ޚްއި
 

ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރއެއްގެ ޮގތުގައި މިއަދާ ހަމައަށް ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު އަދި 
ެ ބޯޑުގައި މިއަދާ ހަމައަށް ތިއްބެވި ނަމަވެސް ވަކިވެގެން ދިޔަ ޑިރެކްޓަރުން ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގއާއްމު

ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތަށާއި ކުންފުނީގެ ކަންކަން  މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު އަލްފާޟިލްއަދި ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ 
 ެންނެވިއެވެ.އްވި ލަފަޔާއި އިރުޝާދަށް ޝުކުރު ދކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ދެ

 
މުވައްޒަފުންނާއި  ގެ އިތުރުންސީއީއޯ އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ މިރޭގެ ޖަލްސާ މިހާ ފުރިހަމޮަކށް ބޭއްވުމަށްޓައި ކުންފުނީގެ

 ދެންނެވިއެވެ.  ފުރުއްވާ ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އިސްމަގާމުތައް
 

ދާރުންނަށް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ބެހި ޙިއްޞާކުންފުންޏަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރުުވި ތިން ފާއިތ
ކުންފުނި ކުރިއެރުމުގައި އެންމެމުހިއްމު އެއްފަރާތަކީ ސަރުކާރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުންކަމަށާއި މިގޮތުން ބިޑް ޮކށްގެންނާއި 

އެހެންކަމުން  ކަމަށް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ.ދެއްވާފައިވާގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ބިޑް ކުރުމަކާއިނުލާއި ސަރުކާރުން 
ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްއަށް ޙާއްސަ هللا ުމިއަދުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަދި ޙާއްސޮަކށް

 ޝުކުރެއްދެންނެވިއެވެ. 

 ރީނދޫކޮކާގެ، ކ.މާލެ
 A035046އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:
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ާރި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ވަރަށް ބަދަހިޮކށްޮއތް ޓީމް އެމްޓީސީސީގެ އަދި ޚާއްސަޮގތެއްގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފ

ޤާބިލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ތިޔަ މިންނެތް ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރާ 
 ެންނެވިއެވެ.ދޝުކުރު  އްސަޚާހިނދު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަމުގައި ތިޔަ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް 

 
ޔާގަތާއި ޤާބިލްކަށް ހުރިމިންވަރަކުން މަސައްކަތް ންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުޮކށް ލިދާރުޙިއްޞާއަދި ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައިވެސް 

ކުރައްވަމުން ޖަލްސާ ޢާއެދި ދު ވުންމިންވަރުކުރެއް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީމިކުންފުންޏަށް هللا މާތްކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، 
  ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

 
 ގައެވެ. 23:33ޖަލްސާ ނިމުނީ އާއްމުވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2017
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