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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ރިޕޯޓްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި (އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝިއަލް
ރިޕޯރޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި އެފް އާރ އެސް) އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މިރިޕޯޓުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ
«އަހަރު މާނަކުރެވެނީ  31ޑިސެމްބަރ  2014އާއި ހަމައަށް ނިމިފައިވާ ކުންފުނީގެ މާލީ އަހަރުގެ ގޮތަށެވެ .މީގެއިތުރުން އެހެންގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ މާލީ އަދި ތަފާސް ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މާލީ އަހަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
މިމަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ހަމައަށް ބެލިފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

މިރިޕޯޓްގައި މުސްތަޤުބަލަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނިން މިހާރުކުރެވޭ އުންމީދުތަކާއި ،ޤަބޫލުކުރެވޭ
ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އޭގެ ޒާތުން
ބަދަލުވެދާނެ އަދި އެއަށް އެހެން ބައެއް ،ކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބާރު ފޯރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވުންއެށަކީގެންވާ ކަންކަންކަމުގައި ވުމާއެކު،
މިމަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ތަފާތުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .ވުމާއެކު ،މިކަންކަމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެމްޓީސީސީ
ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެކަންކަމެއްނޫނެވެ.
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އެ މް ޓީ ސީ ސީ  :ޤަ އު މީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ ބަ އި ވެ ރި ޔާ
ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެންދިޔަ ދުވަސްވަރެއްގައި އުފެދުނު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ޕލކ
(އެމްޓީސީސީ) އަކީ ވޭތުވެދިޔަ ތިރީސް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮށްދީފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ތިން ދާއިރާއަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާއި އާންމު ވިޔަފާރިއެވެ .އެމްޓީސީސީގެ
ހަޔާތުގައި ކުންފުނި ބައްޓަންވެ ތަރައްޤީވެފައިވަނީ މި ތިން ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށެވެ .އަދި ވޭތުވެދިޔަ

 35އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ

ތަރައްޤީގައި މި ވިޔަފާރިތައް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ ،ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް ،ވިޔަފާރީގައި މިހާރު
ހާޞިލްކުރެވިފައިވާ ކާމިޔާބުތަކުގެ މައްޗަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދިނުމަށެވެ .އެމްޓީސީސީގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކުންފުނީގެ
ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްސާދާރުން އަދި ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން ބައިވެރިންނާއި ކުންފުނީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކުންފުންޏަށް ކުރާ އިތުބާރެވެ.

ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއްގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް ،މާކެޓްގައި ކުންފުނިން މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަޤާމު
ދަމަހައްޓާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔާފާރީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގައި ،ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގު ދައްކާބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަން
ވަނީ ކުންފުނީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.

އެމްޓީސީސީ އުފެއްދި މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި އެދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި
އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ އާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
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އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ،
ބަދަލުވަމުންދާ މާހައުލެއްގައި ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވުން.
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މި ޝަ ން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދައިގެން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކޮށްދިނުން
މިކަން ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި؛
•ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެފަހުގެ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެންމެ ޒަމާނީ އައު އީޖާދުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ދާއިރާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ހައްލު ހޯދައިދިނުން
•އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހިތްފަސޭހަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ،ފޯރުކޮށްދިނުން
• ކުންފުނިން ވިއްކާ އެންމެހާ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެވަނައެއް ނެތް ފެންވަރެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
•ކުންފުނީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކުރުން
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ކު ން ފު ނީ ގެ އަ ސާ ސް ތަ އް
އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން :ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރުން.

ނަޒާޙަތްތެރިކަން :ތެދުވެރިކަމާއި އާންމު އުޞޫލުތަކަށް ކަމޭހިތުމާއި އެކަކުއަނެކުންގެ ތަފާތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން

އާ ޚިޔާލުތަކާއި 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.

މުޖުތަމަޢުއަށް އެހީތެރިވުން :މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށް ޙިއްޞާކޮށް ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން.
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މާ ލީ އު ސް އަ ލި ތަ އް
ކރ ވ ނ ވ ޔ ފ ރ އ އ ސ ފ ފ އ ދ ) ރ ފ ޔ މ ލ އ ނ ނ(
ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

ސާފު ފައިދާ )ގެއްލުން(
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ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު ސާފު އެސެޓް

Net Assets Value per Share
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ރިޓަރން އޮންއިކުއިޓީ
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 5އަ ހަ ރު ގެ މާ ލީ އު ސް އަ ލި ތަ އް

Financial Highlights of past 5 years

ގރޕ

ގރޕ
2011

ގރޕ

ގރޕ

2010

2010

2011

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

381.10

381.10

505.08

505.08

ވިއްކި މުދަލަށްޖެހޭ ހަމަ އަގު

349.99

350.01

427.46

427.46

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

31.11

31.09

77.62

77.62

ޖުމްލަ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީ

59.59

59.81

58.88

58.90

45.30

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

)(28.48

)(28.72

18.73

18.71

36.73

36.71

ފައިސާ ހޯދުމަތް ކުރެވުނު ޚަރަދު

19.48

19.48

24.37

24.37

10.19

10.19

17.51

ގރޕ
2014

2012

2012

2013

2013

2014

579.21

579.20

564.02

564.02

776.09

772.48

497.17

497.17

486.81

486.81

630.25

627.76

82.03

82.03

77.22

77.22

145.85

144.72

45.32

24.75

24.77

23.90

24.04

52.47

52.45

121.95

120.68

17.51

21.55

21.55

ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު

0.40

0.40

2.52

2.52

-

-

-

-

-

-

ސާފު ފައިދާ ޓެކުހާ ނުލާ

)(48.36

)(48.60

)(8.16

)(8.18

26.54

26.52

34.96

34.94

100.40

99.13

ވިޔަފާރިގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

-

-

0.14

0.14

2.51

2.51

8.19

8.19

17.48

17.48

ސާފު ފައިދާ

)(48.36

)(48.60

)(8.29

)(8.32

24.03

24.01

26.77

26.75

82.91

81.64

ޖުމްލަ ނަން -ކަރަންޓް އެސެޓްސް

269.42

263.57

210.59

204.74

217.54

210.43

206.79

199.68

227.26

220.16

ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްސް

339.00

336.87

472.27

470.14

426.81

425.91

420.36

419.44

670.86

671.53

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

608.42

600.44

682.86

674.88

644.35

636.34

627.14

619.12

898.12

891.69

އަނބުރާ ދައްކާގޮތައް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

28.77

28.77

11.47

11.47

22.17

22.17

20.17

20.17

26.42

26.42

ނޮން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

34.12

34.12

-

-

69.24

69.24

16.86

16.86

7.20

7.20

ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

289.31

289.31

438.81

438.83

290.41

290.42

304.56

304.58

496.76

499.64

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް

352.20

352.20

450.28

450.30

381.82

381.84

341.60

341.61

530.38

533.26

ވަރކިންގް ކެޕިޓަލް

49.68

47.56

33.46

31.32

136.40

135.49

115.79

114.86

174.10

171.88

ޖުމްލަ އެސެޓްސް ) ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި ކަނޑައި(

256.21

248.24

232.58

224.58

262.53

254.51

285.54

277.51

367.74

358.43

ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ

8.16%

8.16%

15.37%

15.37%

14.16%

14.16%

13.69%

13.69%

18.79%

18.73%

ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ

-12.69%

-12.75%

-1.64%

-1.65%

4.15%

4.15%

4.75%

4.74%

10.68%

10.57%

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބުނު ފައިދާ

)(193.44

)(194.40

)(33.18

)(33.26

96.13

96.04

107.07

106.99

331.66

326.56

ޙިއްޞާއަކަށް ދެވުނު

-

-

-

-

-

-

15.00

15.00

16.00

16.00

ޙިއްޞާގެ ކެޕިޓަލް )މިލިޔަން ރުފިޔާ(

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

ހ ހަރަދެއް ކެނޑުމުން ޙިއްޞާ އަކަށްޖެހޭ މިލްކުވެރިކަމުގެ އަގު
ހުރި ާ

992.94 1,024.85

930.31

898.33

1,433.72 1,470.97 1,110.02 1,142.18 1,018.03 1,050.11

-18.87%

-19.58%

-3.57%

-3.70%

9.15%

9.43%

9.37%

9.64%

22.55%

22.78%

11.43%

11.59%

4.93%

5.11%

8.44%

8.71%

7.07%

7.27%

7.18%

7.37%

ކަރަންޓް އެސެޓް ރޭޝިއޯ

1.17

1.16

1.08

1.07

1.47

1.47

1.38

1.38

1.35

1.34

ކުއިކް އެސެޓް ރޭޝިއޯ

0.77

0.76

0.79

0.79

1.05

1.08

0.94

0.94

0.98

0.96

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލު ލިބުނު ފައިދާ
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ޗެ އަރ މަ ން ގެ ބަ ޔާ ން
 2014ވަނަ އަހަރަކީ އެމްޓީސީސީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ .އަހަރު ނިންމާލެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ
ރަނގަޅު މާލީ ނަތީޖާ ހޯދާ 772.48 ،މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއާއި  99މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއާ އެކުގައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ބަދަލުތަކާއި
ކުރިއެރުން އަދި ފައިދާގެ އަހަރެކެވެ .ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ އާގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް އިސްކަންދީގެން ވިޔަފާރީގެ މުހިންމު
ދާއިރާތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެނެވިފައެވެ.
މި އަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް  35އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ އަހަރެވެ .މިއީ ކުންފުނީގެ ކާމިޔާބީއަށް ކުރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ކުންފުނީގެ
ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ،ޤައުމު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާން
އާކޮށްދޭ މުހިންމު ވަގުތެކެވެ .މި ފުރުޞަތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިކުންފުންޏަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ލާމަސީލު
ޚިދުމަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކާ މުހިންމު މާލީ ލަނޑުދަނޑިތައް ވަނީ ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ
އަހަރަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ކުންފުނީގެ މުޅި ތާރީޚުގައިވެސް އެއްވެސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނުހޯދޭހާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާބުކޮށް ނިންމި
އަހަރެކެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ދާއިރާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ  2013އާ އަޅައިބަލާއިރު  59%އިތުރުވެފައެވެ.
ނ ވަނީ  9.23%އިތުރުވެފައެވެ .މި ކާމިޔާބީ ޙާސިލްކުރެވިފައި މިވަނީ ހެވީ މެޝިނަރީ ޑީލަރ ،ކެޓަޕިލަރގެ
ނ ލިބުނު އާމްދަ ީ
ގ ދާއިރާއި ް
އާންމު ވިޔަފާރީ ެ
ގ އަދި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްއަށް ގެނެވުނު ހެޔޮބަދަލުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ޕއި މާކެޓިން ް
ޕާރޓްނަރޝި ާ
ސަރުކާރާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ،މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މިހާރުވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ރޭވިފައެވެ.
އަދި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑްއާއެކު އުފެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގެ ސަބަބުން
ހުޅުމާލޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިވެގެން ދާނެއެވެ.
ދ ހޯދުނު އަހަރެއް ނިންމާލުމަށްފަހު ،މުސްތަޤުބަލަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ފެންނަނީ ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް
ކުންފުންޏަށް ގިނަ ކާމިޔާބުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
ވ ކުރިއެރުމާއި އިތުރު ކަމިޔާބީއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދެމެހެއްޓެނި ި
ގ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ،ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ،ބައިންލްއަޤްވާމީ މާކެޓަށް ފުޅާކުރުމު ެ
ދގު މުއްދަތުގެ ޕްލޭން ،ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ
ކުރާ ،މިސަރަޙައްދުގެ އިސް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ި
އވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން އެމްޓީސީސީއިން ފޯރުކޮށްދޭ
ކުރެވެމުންނެވެ .ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިދާއިރާގައި ކުރުމަށް ނިންމާފަ ި
ފަޅުކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިގެންދާނެއެވެ.
ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަރަމުންދާ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއިން އިންވެސްޓްކުރާނެއެވެ.
މިގޮތުން  2015ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ސްޓީލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ތަޢާރަފްކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އެއަށްފަހު މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ
އިކުއިޕްމަންޓާއި ޤާބިލުކަން ހޯދުމަށް އިންވެސްޓްކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިންލައަޤްވާމީ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ .ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި ފުޅާކުރުމަށް ހުރި މުހިންމު ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން
މާކެޓްތަކުގައި
ވަނީ ފާހަގަކޮށް ދިރާސާކޮށްފައެވެ .ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ،ކުންފުނީގެ ޤާބިލްކަން
އިތުރުކުރުމަށާއި ޓެކްނޮލިޖީ ތަޢާރަފްކުރުމަށާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުފެއްދޭ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
ވިޔަފާރީގެ މުހިންމު ދާއިރާތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބަދަލުކުރެވި ،ކުންފުނީގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ކުރިއެރުމާއި ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވެގެން
ދާނެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި  2015ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޕްލޭންތަކާއެކު 2015 ،ވަނަ އަހަރު  1ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަނީ އަމާޒުކުރެވިފައެވެ.
 1980ގައި އެމްޓީސީސީ އުފެދިފައިވަނީ ތެދުވެރިކަމާއި އާ ހޯދުންތަކަށް މަރުޚަބާ ކިއުމާއި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމުގެ
އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ 35 .އަހަރަށް ފަހުގައިވެސް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ އެ އަސާސްތަކުގެ މަތީގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ޤައުމު
ބިނާކުރުމުގެ ހުވަފެން ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ،ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިއަށްދިއުން މަތީ ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެން
އަރުވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި ޤައުމަށް ،ތަރައްޤީގެ އާދައުރެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުމާއި ޤާބިލްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވުމަށް އެދި މާތް ﷲގެ ހަޒްރަތުގައި
ދުޢާ ކުރަމެވެ.

ހުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު
ޗެއަރމަން

ޗީ ފް ެއ ގް ޒެ ކެ ޓި ްވ އޮ ފި ސަރ ގެ ބަ ޔާ ން
އ ކުންފުންޏަށް މީގެ ކުރިން
ބ  35އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުންދާ ހިނދު 2014 ،ވަނަ އަހަރަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގަ ި
އެމްޓީސީސީގެ އުމުރުން ކާމިޔާ ު
ކ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
އ ހޯދިފައިވާ އަހަރަކަށްވާތީ އެކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ .މި ކާމިޔާބީ އަ ީ
ނުހޯދޭފަދަ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެ ް
ދ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ބޯޑުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުން އަ ި
ކުންފުނީގެ ތަޞައްވުރަކީ ،ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާއިން ،ރާއްޖޭގައި އަދި މި ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އެންމެ ހިންގުންތެރި
ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ ވެގެން ދިޔުމެވެ .މި ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ބައްޓަންކޮށް،
ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ .އަދި ކެތްތެރިކަމާއެކު މިބަދަލުތައް ތަންފީޒުކޮށް ،އެމްޓީސީސީ އަކީ
ނަތީޖާ ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި
ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ،ބަދަލުވަމުންދާ މާޙައުލެއްގައި ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަން
ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރުގައި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

 2014ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ށް އަ ލި އަ ޅު ވާ ލު ން
 2014ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުނު އަހަރެކެވެ .އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 772.48މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
މިއީ  2013ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު  564މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރީއާ އަޅައިބަލާއިރު  37އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު 99
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ ނެރެވިފައިވާއިރު ،މިއީ  2013ވަނަ އަހަރު ލިބުނު  35މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ އާއި އަޅާބަލާއިރު 183
އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  2013އަދި  2014ވަނަ އަހަރު ،ސަރުކާރުން ކުންފުންޏަށް ދެއްވާފައިވާ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމާއި ،ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންދިޔަ ގިނަ
އަދަދެއްގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އޯވަރހެޑް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވުމާއި އިންޕޯރޓްކުރާ މުދަލުން ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކުރެވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.
އިންޕޯރޓްކުރާ މުދަލުން ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް  5އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއެކު އޮޕަރޭޝަންސްތައް ފުޅާވެގެންދިއުމުގެ
ސަބަބުން ހިންގުމާއި އިދާރީ ޚަރަދުތަކާއި މާކެޓިންގެ ޚަރަދުތައް  2013ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  13އިންސައްތަ އިތުރުވެގެންގޮސްފައިވާކަން
ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓަށް  2014ވަނަ އަހަރު  73.58މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު މިއީ  2013ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު  59އިންސައްތަ
އިތުރު އަދަދެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މީގެ ބޮޑު ބައެއް ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ އިތުރުވެގެންގޮސްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ
ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ،ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބު ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށެވެ.
ހ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މާލީގޮތުން ކުންފުންޏަށް ހޯދުނު ކާމިޔާބުގެ ސަބަބުން ،ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އެސެޓުން ދަރަނި ކެނޑުމަށްފަ ު
ރ ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން
އަދަދު ވަނީ  1،434ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު މި ޢަދަދު ހުރީ  1،110ރުފިޔާގައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަ ު
ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާއަކީ  327ރުފިޔާ ޖެހިފައިވެއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހިފައިވަނީ  107ރުފިޔާއެވެ.
ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި ،މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް އެއްފަހަރާ ކުރިޔަށްނުގެންދާހާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވިފައިވަނީ ،ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމުގެ އިތުރުން ،މަޝްރޫޢުތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ
ސްޓްރެޓަޖީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްތައް އަވަހަށް ގެނައުމަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވި ،މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީތައް އިތުރުކޮށް ،ގިނަ ސައިޓުތަކެއްގައި އެއްފަހަރާ މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތަށް ޓީމްތައް ބަހާލުމާ ގުޅިގެން
މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވެލި ބާރުވެގެން ދިޔަކަން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
މާލެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްވެސް
ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ،މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ ވެންޓިލޭޝަން ރަނގަޅުކޮށް،
ސައިކަލު ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަކި ކައުންޓަރެއް ގާއިމުކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ފެރީތައް ފުރާ ވަގުތުތައް އަވަސްކޮށް ،ޓަރމިނަލް
ތެރޭގައި ފަސިންޖަރުން މަޑުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެވޭނެ ފަދަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ،މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ފެރީތަކުގެ ބަދަލުގައި އާ ޑިޒައިންގެ ފެރީތަކެއް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
އެމްޓީސީސީއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ވިއްކާ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ،ކުންފުނިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތައް އިޝްތިހާރުކުރުމާއި،
ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް މާކެޓް ޝެއަރ އިތުރުކުރުމަށް ،ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ ޚަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ގިނަ އަތޮޅުތަކަކަށް
ދަތުރުކޮށް ކަސްޓަމަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ގ ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ބޭނުންވާ
ކުންފުނީ ެ
އ ހޯދުމުގައާއި ވިޔަފާރީގެ އިތުރު ފައިދާތައް ކުންފުންޏަށް ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ވަނީ ޙާޞިލުކުރެވިފައެވެ .މީގެތެރޭގައި ،އެމްޓީސީސީއިން
ބާވަތްތަ ް

މ ނަން މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުނިކަމަށްވާ
އެކުންފުންޏެއްގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ،ދުނިޔޭގެ ހެވީމެޝީނަރީ އުފެއްދުމުގެ ޞިނާޢަތުގައި އެން ެ
ހވީ އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުގެ އޭޖެންޓްކަން
ކެޓަޕިލަރ ކުންފުންޏާއެކު ،ސެކަންޑް ޑީލަރޝިޕް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވި ،ރާއްޖޭގައި ކެޓަޕިލަރ ެ
އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބިގެން ދިޔުން ވަރަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގައާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި މި ކުންފުނި އަބަދުވެސް އިސް ދައުރެއް ދަނީ
އަދާކުރަމުންނެވެ .އެގޮތުން ،ޑިސެމްބަރު މަހު މާލެއަށް ކުރިމަތިވި ފެނުގެ ކާރިސާގައި ،އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
އެމްޓީސީސީއިން އިސް ދައުރެއް ވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ .މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ވެހިކަލްތައް ދޫކުރެވި ،ބޭރު
ޤައުމުތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފެން ،ކުންފުނީގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގައި މާލެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި ހުޅުމާލެއިންނާއި
ވިލިނގިލިން ،މާލެއަށް ފެން ގެންނަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނީގެ މުދާ ފެރީން ހިލޭ ފެންގެނެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓުގައި ހުންނަ ފެން ޕްލާންޓުން ފެން އުފައްދާ ،އެފެން މާލެ ގެނެސް އިސްކުރުބަރިތަކެއް ބަހައްޓައިގެން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް
ހިލޭ ފެން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާލާއިރު 2004 ،ވަނައަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ގެދޮރުގެ ބަދަލުގައި ގއ.ދާންދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވާ
ގެތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި  87ގޭގެ މަސައްކަތްތައް ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައި  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ 26 ،ޑިސެމްބަރ 2014
ގެ ނިޔަލަށް އެ ގެތައް ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.

 2015ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ އަ މާ ޒު
 2015ވަނަ އަހަރާ އެމްޓީސީސީއިން ކުރިމަތި މިލަނީ  2014ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ކާމިޔާބީ ދެގުނައަށް އިތުރުކޮށް ،އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ
އގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީއިން
ލަނޑުތަކެއް ޙާޞިލްކުރުމުގެ އަޒުމުގައެވެ .މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ،މި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،ކުންފުންޏެ ް
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތަށް ،ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިގެންދާނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް އެއް ވިޔަފާރި އަނެއް ވިޔަފާރިއަށް މަދަދުވެރިވެދެވޭނެ ،އަދި އިސްރާފު ކުޑަކޮށް ،ވަގުތުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި
ހިފޭނެފަދަ ހަރުދަނާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ބައްޓަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑެއް މިހާރު ވަނީ
އެކުލަވާލެވިފައެވެ .އަދި މިއޮނިގަނޑަށް ދިރުން ގެނެސްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ،ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްލެވޭނެ ފަދަ ،ލޯހުޅުވިފައިވާ
މެނޭޖްމަންޓެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަނެ ،އެފަދަ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމެއް އެކުލަވާލެވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
އަދި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގެ މިއުންމީދުތައް ހަޤީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާނެ ،މިފަދަ އޮނިގަނޑަކަށް ބޭނުންވާ ،ހުނަރާއި ޢިލްމާއި
ޙިލްމު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު ،ޒިންމާދާރު ޓީމެއް އޮތުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަށްވީ ހިނދު ،އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކަށް ވާނީ މިފަދަ
ޒިންމާދާރު އަދި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މޯޓިވޭޓަޑް ޓީމެއް ބިނާކުރުމެވެ .އެގޮތުން މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް  2015އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި
ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައެވެ.
މުވައްޒަފުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއެކު ،ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ނަފާ އިން މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އުޖޫރައެއް
ދިނުމުގެގޮތުން ،މުސާރައިގެ އޮޑިގަނޑު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އިޞްލާޙުކުރެވި ،ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.
ކުންފުނިން ވިއްކާ މެރިން ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އިންޖީނުގެ ވިޔާފާރި ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން
މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ،ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އިންޖީނު ގަނެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި އިންޖީނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ
ގޮތުން ކުންފުނިން މިވަނީ އާންމު ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓަޖީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ .އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް ،ޕްރޮމޯޓްކޮށް ،ވިޔަފާރިތައް
ފުޅާކޮށް ،އެމްޓީސީސީއިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަކުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި އެޖެންޓުން
މިހާރުވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ،އޮޑިވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އިންޖީނު ގަނެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،އިސްލާމީ ޝަރީޢާ
ހުއްދަކުރާ ،ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާދެއްކޭނެ ފައިނޭންސިންގ ސްކީމެއް ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ .އިންޖީނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި
ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަހަށް ނުފުރި ތިބެންޖެހޭ ޖެހުމަށް ނިމުމެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އެމްޓީސީސީން
ސަރޓިފައިޑް އިންޖިނިއަރުން ހަމަޖައްސާ ،އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެގޮތް މިހާރު މިވަނީ ފަހިކޮށްދެވިފައެވެ.
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި ،އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .މި ގޮތުން  2017ގައި ކުންފުންޏަށް
ގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޕަރ ޑްރެޖަރގެ ސަބަބުން މި ސަރަޙައްދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުނިތަކާ ވާދަކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް
ލިބިގެންދާނެއެވެ .އަދި ،މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ،ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ކުންފުންޏަށް އެމްޓީސީސީ ވެގެން
ދާނެއެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެވެސް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު މަޝްރޫޢުތައް ހޯދާ ،ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް
ފުންކޮށް ވަދެ މި މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ނަރުދަމާއާއި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މި ޞިނާޢަތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކުރަމުން މިހާރު މިދަނީ މަސައްކަތުގެ ދުވެލި އެތައް
ގުނައެއް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށެވެ.
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް މި ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި،
މާލެ ،ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއަށް ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަންއާއި ،މޯލްޑިވްސް
ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއާއި އެމްޓީސީސީއާ ދެމެދު «ޓްރާންސްޕޯރޓް ފޮރ މޯލްޑިވްސް»ގެ ނަމުގައި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް އުފެދި މި ކުންފުނީގެ

އ ދާދި އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެއެވެ .މިއާއެކު އެސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ،ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ
މަސައްކަތްތަ ް
ގ އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރު މުސްތަޤްބަލެއްގައި ލިބެން ފަށާނެއެވެ.
ދަތުރުފަތުރު ެ
ގ ޚިދުމަށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ
އ މި ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ޑޮކިންގ ެ
މިކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ތިލަފުށީގަ ި
ގއި  2015ވަނަ އަހަރު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
މަސައްކަތްވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއް ަ

ނި ން މު ން
ކ ކާމިޔާބު ،ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރިއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުން މެދުނުކެނޑި ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަ ީ
ރށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
އެއްބާރުލެއްވުން ،ވަ ަ
އ ހޯދުމުގެ މަގުފަހިކޮދެއްވުމުގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
އ ކުރިއެރުމަށް މަގު ކޮށާދެއްވުމުގައާއި ވަޞީލަތްތަ ް
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތާ ި
ދއި އެހީތެރިކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވ މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަކޮށް ބޯޑުން ދެއްވާ މަދަ ާ
އަދާކުރައްވަމުންގެންދަ ާ
ކުންފުނިން މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި
މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ޢިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ،މެނޭޖްމަންޓްއިން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި ،ކުންފުނީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން
ކުރަމުންގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތާއި «ޓީމް އެމްޓީސީސީ» ގެ ނަމުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ފާހަގަކޮށް ،ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް
ދެއްވާ އިތުބާރަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އ ފަހަނަ އަޅާދިއުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ ،ބަދަލުވެފައިވާ
އެމްޓީސީސީއަކީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ،ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުގެ އުންމީދުތަ ް
މން މިގެންދާ މިންނެތް މަސައްކަތަށް މާތް ﷲ ތައުފީޤު ދެއްވުން
މށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ޓީމުން ކުރަ ު
ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނި އަނބުރާލު ަ
އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤް ހަލީމް
ޗީފް އެގެޒެކަޓިވް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް އަކީ އެމްޓީސީސީގެ ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮންނަ
ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް ވަނީ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ،ކޮރެޔާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އިންސްޓިޓިއުޓް ،ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީގެ
ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ .އަދި އިންޑިޔާގެ ގާޑްން ސިޓީ ކޮލެޖުން
ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،މެތަމެޓިކްސް އެންޑް ކޮންޕިއުޓަރ ސައިންސްއިން ބެޗިލަރ އޮފް ސައިންސް ޑިގްރީ
ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އލްފާޟިލް
އފިސަރގެ މަޤާމަށް ،އައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ަ
ޓސީސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮ
އެމް ީ
އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި
ކރައްވާ ،އެ އޮފީހުގައި އިސް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިކޮނޮމިކް އެންޑް
ޚިދުމަތް ު
ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމާއި ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ ،މޮނިޓަރިންގ
ސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ
ރއީ ު
އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިސާރޗްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމާއިަ ،
ކމުގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމު އަދި ޑިރެކްޓަރ ަ

އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަދި
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރެއްވީ  12ޖޫން  2014ގައެވެ.
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އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމްއަކީ އެމްޓީސީސީގެ ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ
ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމުގެ މަޤާމަށް
އލްފާޟިލް
އައްޔަންކުރެއްވީ  25ޖެނުއަރީ  2015ގައެވެ .އެމްޓީސީސީގެ ޗެއަރމަންކަމުގެ އިތުރުން ަ
ޙުސައިން ސާލިމް ގެންދަވަނީ ސަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ
މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ .ސަން ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރެޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ އެންމެ
އިސް ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ސަން ގްރޫޕްގެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަޢް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ
އަލްފާޟިލް ހުސައިން ސާލިމް ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ޙާޞިލް
ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި އިސްމަޤާމުތައް ފުރުއްވާ އެ ދާއިރާއިން ވެސް
ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.
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ޗ އ ރ މ ނ

އ ލ ފ ޟ ލ ހ ސ އ ނ ސ ލ މ މ ޙ އ މ ދ

ގ ދާއިރާއިން މާސްޓަރ އޮފް
އސްމާޢީލް ވަނީ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ެ
އަލްފާޟިލް ފަތުހުﷲ ި
ޓ ލަންޑަންއިން މެނޭޖްމަންޓްގެ
އާޓްސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވުމުގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސް ް
ޑގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
ދާއިރާއިން ބެޗިލަރސް )އޮނާރސް( ީ

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް
އިންތިޚާބްކުރެވުނީ  15މެއި 2014ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ.
ށވާ ސާރކް ކޯސްޓަލް ޒޯން މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރގެ ޕްރޮގްރާމް
ނލްއަޤްވާމީ އެންޖީއޯ އެއްކަމަ ް
ބައި ަ
އަހަރު
ސ
ފަ ް
ވަނީ
ޢލް
އިސްމާ ީ
ފަތުހުﷲ
އަލްފާޟިލް
މަޤާމުގައި
އޮފިސަރގެ
ޓރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރސްގައި ދިހަ އަހަރު
ރއްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސް ް
މަސައްކަތްކު ަ
އލްފާޟިލް
އރާއިން ަ
ނޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާ ި
ރއްވިއެވެ .ލީޑަރޝިޕް ،މެނޭޖްމަ ް
މަސައްކަތްކު ެ
ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް ވަނީ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރައްވާ ތަމްރީން ހޯއްދަވާފައެވެ.
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އ ލ ފ ޟ ލ ފ ތ ހﷲ އ ސ މ ޢ ލ

އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ެ
ނވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވިކްޓޯރިއާ ޔު ި
ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ކޮލެޖް އޮފް ބިޒްނަސް
ޑގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން މާކެޓިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން ި

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުﷲ އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން
ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ  13މޭ  2014ގައެވެ .އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް
މ ފުރުއްވަމުން
ޓގެ މެނޭޖަރ ގެ މަޤާ ު
ކނިކަލް ޑިޕާރޓްމަން ް
ކމްޕެނީގެ ޓެ ް
ރއަލް ފިޝަރީޒް ޮ
ސޓް ި
އިންޑަ ް
ބދުﷲ ވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް
ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަ ް
ކގެ ހެޑް
ގ މަޤާމާއި މިފް ޯ
ޑ މެކޭނިކަލް ސާރވިސަސްގެ މެނޭޖަރ ެ
އރިންގ އެން ް
ޖނި ަ
ޑޕާރޓްމަންޓްގެ އިން ި
ި
އޮފް ޕްރޮޖެކްޓްސް އަދި ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއޮމަންޓްގެ މަޤާމާއި މިފްކޯގެ އިންޖިނިއަރިން މެނޭޖަރ ގެ
ގ މަޤާމު
އިންޖިނިއަރިންގ މެނޭޖަރ ެ
ނޓް ގެ
މަޤާމާއި ފެލިވަރު ޓޫނާ ޕްރޮސެސިން ޕްލާ ް
އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޞލް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދަރން ކްއީންސްލަންޑްއިން
ފ ި
އލް ާ
ަ
ސ ޑިގްރީ އާއި ސިންގަޕޯރ ގެ ނީ އާން ޕޮލިޓެކްނިކްއިން
ލ ް
އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން ބެޗި ާ
މ އިން މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިން ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
ޓކްނީޝަންސް ޑިޕްލޮ ާ
ނެޝަނަލް ެ
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އ ލ ފ ޟ ލ އ ޙ މ ދ އ ބ ދﷲ

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު
އިންތިޚާބު ކުރެއްވީ  29މެއި  2013ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައެވެ .ސޭލްސްގެ
ދާއިރާގައި  10އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު
މުޙައްމަދު ގެންދަވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ އިތުރުން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގައި
ސސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި
ޔންޓް ސަރވި ަ
ސޭލްސް އެންޑް ކްލަ ަ
ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ .އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު އަކީ އެމްޓީސީސީގެ ސައްތައިންސައްތަ
ޙިއްޞާ އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން ދަނީ މޯލްޑިވްސް
ޒއިން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ
ވރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑި ަ
ވޯޓަރ އެންޑް ސ ަ
އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ .އަދި ޓެކްޓޯން ޑިޒައިންގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން
އަދްނާން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ލ މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދަރން ކުއީންސްލޭންޑްއިން
އަލްފާޟި ް
ދއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން
ޖމަންޓްގެ ާ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭ ް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު ގެންދަވަނީ  02ޖޫން  2013އިން ފެށިގެން އެއަރޕޯރޓް
ކޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ކުންފުނި ތަމްސީލް
މޓެޑްގެ ޑިރެ ް
އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލި ި
ކުރައްވަމުންނެވެ.
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ގ ބޯޑަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން
އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ެ
އ 2014ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު
އިންތިޚާބްކުރެއްވީ  15މެ ި
ޖަލްސާގައެވެ.
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ލ ވަނީ އިންޑިޔާގެ އޭޝިއަން ކޮލެޖް އޮފް ޖާނަލިޒަމްއިން ޕޯސްޓްގެރެޖުއޭޓް
އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަ ީ
ޒމް ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
ޑިޕްލޮމާ އިން ޖާރނަލި ަ

އ ލ ފ ޟ ލ މ ޙ އ މ ދ އ މ ރ ނ އ ދ ނ ނ

ނޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް
އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ އިތުރުން ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެ ް
ލ އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ވަނީ
އލްފާޟި ް
މ އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާ ަ
ނޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާ ު
މ ޭ
ގ ެ
ލިމިޓެޑް ެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ،ތަޖުރިބާ
ހޯއްދެވުމުގެ އިތުރުން ،ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ،ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮސްޓް ކޮންޓްރޯލްގެ
ދާއިރާއިން ތަފާތު ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއްވެސް ހޯއްދަވާފައެވެ .އަދި ފައިނޭސްގެ ދާއިރާއިން ފައިނޭންޝަލް
ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު ވަނީ
ފރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.
ު

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުނު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު
އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައި ވަނީ  29މެއި  2013ގައި ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ .މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހޯމް އެފެއަރސް އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި
ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު ވަނީ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް
އގެ ގޮތުގައިވެސް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.
ނ ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑްގެ ޑިރެކްރަންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެ ް
ކޮމްޕެ ީ

ނ ޓ ޑ ރ ކ ޓރ
ނ ނ -އ ގ ޒ ކ ޓ ވ އ ނ ޑ ޕ ނ ޑ 

ނ ޓ ޑ ރ ކ ޓރ
ނ ނ -އ ގ ޒ ކ ޓ ވ އ ނ ޑ ޕ ނ ޑ 

އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ
 25ޑިސެމްބަރ 2014ގައެވެ .ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް
ލިބިވަޑައިގެންހުންނެވި އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ އަކީ ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިއެކެވެ .އެމްޓީސީސީގެ
ޑިރެކްޓަރކަމުގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ އަކީ ސަން މީޑީއާ ގްރޫޕްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރއެވެ.
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6

ޓޮ ޕް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް
އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ބް ރާ ހި މް އަ ބް ދު އް ރަ އް ޒާ ޤް ހަ ލީ މް
ޗީ ލް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ  /އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ
ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ޙައޞިއްޔަތުން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާޤް ހަލީމްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓަޖީތައް އެކުލަވާލުމުގައި އިސްނަގާ
މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި ވިޔަފާރީގެ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ބިނާކޮށް ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކުރެއްވުމާއި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކުންފުނީގެ
ނކަމުގައި މަގުދެއްކެވުމެވެ.
ޓށް އިރުޝާދު ދެއްވާ އެކަ ް
ތން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަން ަ
ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭގޮ ު
 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއެކު އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާޤް ހަލީމް އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދެއްވާފައިވަނީ
ދެމެހެއްޓެނިގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ،ކުންފުނީގެ މާލީކަންކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ތކާ އެއްގޮތަށް ގެންގުޅުމާއެކު ކުންފުނި ކާމިޔާބުގެ މަންޒިލަށް ވާޞިލްކުރުމެވެ.
އުޞޫލު ަ
އބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް
ފޟިލް އިބްރާހީމް ަ
މގެ ކުރިން އަލް ާ
ޔންކުރެއްވު ު
ސގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ،އައް ަ
އމްޓީސީ ީ
ެ
އ އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ
ޤމުތަ ް
އ އޮފީހުގައި އިސް މަ ާ
އ ޚިދުމަތްކުރައްވާެ ،
ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގަ ި
ޓރިންގ
ފހުގެ ،މޮނި ަ
ކމުގެ މަޤާމާއި ޕޮލިސީ އޮ ީ
ނރަލް ަ
ރޓޭރިއެޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ
ސކް ެ
ޑވެލޮޕްމަންޓް ެ
ތ ި
އކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫ ް
ތެރޭގައި ި
ހން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ
ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ އެހެނި ެ
ރސާރޗްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމާއިަ ،
އވެލުއޭޝަން އެންޑް ި
ި
ހމެނެއެވެ.
ކމުގެ މަޤާމު ި
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމު އަދި ޑިރެކްޓަރ ަ
ފ ޕަބްލިކް
ޓ އިންސްޓިޓިއުޓް ،ސްކޫލް އޮ ް
ޕމަން ް
އރައްޒާޤު ޙަލީމް ވަނީ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ،ކޮރެޔާ ޑިވެލޮ ް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބްދު ް
ނޑިޔާގެ
ކރައްވާފައެވެ .އަދި އި ް
ޙޞިލް ު
ޕލިސީގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ާ
ޕމަންޓް ޮ
އންޑް މެނޭޖްމަންޓްއިން ޑިވެލޮ ް
ޕލިސީ ެ
ޮ
ސއިންސް ޑިގްރީ
ފ ަ
ސޓީ ކޮލެޖުން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،މެތަމެޓިކްސް އެންޑް ކޮންޕިއުޓަރ ސައިންސްއިން ބެޗިލަރ އޮ ް
ގާޑްން ި
ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް އަކީ އެމްޓީސީސީގެ ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ
މންބަރެކެވެ.
ބޑުގެ ެ
ނގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ޕރޭޝަ ް
ޓ ކޯ ަ
މން ް
އންވެސްޓް ަ
ސޓޭޓް ި
މލްޑިވްސް ރިއަލް އެ ް
ޯ

އަ ލް ފާ ޟި ލް މު ޙަ އް މަ ދު ޙި ލް މީ
ޗީ ޕް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ޮއ ފި ސަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2011ވަނަ އަހަރުއެވެ .ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ
ޙައިޞިއްޔަތުން ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަމާއި
ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާތައް ބެލެހެއްޓެވުމާއި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި
ސްޓްރެޓަޖިކް އިނީޝިއޭޓިވް ތަކުން ކުންފުންޏަށް މާލީގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ދިރާސާކުރެއްވުމެވެ.
އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާއި ޕްރައިސް
ވޯޓަރހައުސް އެންޑް ކޫޕަރސްގައި އެކައުންޓިންގް އާއި އޮޑިޓް އަދި އެޝުއަރަންސްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ވަނީ  18ސެޕްޓެމްބަރ  2013އިން ފެށިގެން  04އޭޕްރިލް  2014ގެ ނިޔަލަށް ،މޯލްޑިވްސް
ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގައި އެމްޓީސީސީ ތަމްސީލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީއަކީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް (އޭސީސީއޭ) ގެ މެންބަރެކެވެ .އަދި
ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓެކެވެ .އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޙިލްމީ އެމްޓީސީސީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން
ސަރުކާރުގައާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ،އޮޑިޓް އަދި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާގައި ވަނީ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.

އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ސް މާ ޢީ ލް އަ ދު ހަ މް
ނ ޓް ،ސޭ ލް ސް އެ ން ޑް މާ ކެ ޓި ންގ
ނ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަ ރ – ޑި ވި ޜަ ން ހެ ޑް ( ،ޕް ރޮ ކި އޮ މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ް
ެޖ ެ
ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް)
ތން
ގ ޙައިޞިއްޔަ ު
ލ މެނޭޖަރ ެ
ފޟިލް އިސްމާޢީލް އަދުހަމް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2014ވަނަ އަހަރުގައެވެ .ޖެނެރަ ް
އަލް ާ
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އަދުހަމްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޕްރޮކިއޮމަންޓާއި ޓްރާންސްޕޯޓް ފޮރ މޯލްޑިވްސް އަދި ސޭލްސް އެންޑް
ޖތައް އެކުލަވާލެއްވުމާއި ޑިވިޜަންގައި ހިމެނޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.
މކެޓިންގއާ ގުޅޭ ސްޓްރެޓެ ީ
ާ
އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އަދުހަމް ވަނީ

ތްރީއޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވަޓް

މޓަޑްގެ މާކެޓިންގ
ޓންގ ޔޫކޭ ލި ި
ކޑް މާކެ ި
ސ މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ދަ ޯ
ރސޯސަ ް
މނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ހިއުމަން ި
ގ ޖެނެރަލް ެ
ލިމިޓަޑް ެ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއުމްން ރިސޯސަސް އެންޑް މާކެޓިންގ
މެނޭޖަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެެ.
ސޓްރޭޝަންއިން މާސްޓަރސް
މނި ް
އޑް ި
ބޒްނަސް ެ
ނޑްގެ ވޯންބަރޯ ކޮލެޖްއިން ި
ދހަމް ވަނީ އަޔަރލޭ ް
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އަ ު
ޑ މާކެޓިންގް ދާއިރާއިން ބެޗިލަރސް
މންޓް އެން ް
ނ މެނޭޖް ަ
އޑިތްކޮވަން ޔުނިވާސިޓީއި ް
ރއްވާ ،އޮސްޓްރޭލިއާގެ ެ
ލކު ަ
ރ ޚާޞި ު
ޑިގް ީ
ޑިގްރީ ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އަދުހަމް އޮސްޓްރޭލިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް
ޓެކްނޮލޮޖީއިން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ބް ރާ ހި މް ލަ ތީ ފް
ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ -

ޑި ވި ޜަ ން ެހ ޑް ( ތި ަލ ފު ށި ޑޮ ކި ން ޑި ޕާ ޓް ަމ ން ޓް އަ ދި ރި ޕެ އަ ރ އެ ން ޑް

މެ އި ން ޓެ ނަ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް )

ނ އަހަރުއެވެ .ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ
ލތީފް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1999ވަ ަ
ރހިމް ަ
އބް ާ
ލ ި
ލފާޟި ް
އަ ް
ގ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓ ަނަންސް އަދި ޑޮކިންގއާ
ޙައިޞިއްޔަތުން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް ެ
ގުޅޭ ސްޓްރެޓަޖީތައް އެކުލަވާލުމާ ޑިވިޜަންގައި ހިމެނޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.
ޚދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  15އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލްފާޞިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު
އެމްޓީސީސީގައި ި
ސ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް،
ޒނަ ް
ދ އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބި ް
މެނެޖީރިއަލް އަ ި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ،ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ،އަދި ބިލްޑިންގ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވިސަސް
ގ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
ޓމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ެ
ޑިޕާ ް
އން
އރާ ި
އން މާކެޓިންގ ގެ ދާ ި
ހޓްފަޑްޝަޔަރ ި
ގ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ާ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފްވަނީ އިންގިރޭސިވިލާތު ެ
ލތީފް އަކީ ޗާޓަރޑް
މ ަ
ރހި ް
އބް ާ
ލކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޟިލް ި
ޞ ް
ފ އާޓްސް (އޮނަރސް) ޑިގްރީ ޙާ ި
ބޗިލަރ އޮ ް
ެ
ލތީފް ވަނީ ފައިނޭންސް އަދި
މންބަރެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ަ
މކެޓިންގގެ ެ
ސޓިޓިއުޓް އޮފް ާ
އިން ް
ވފައެވެ.
ނނަ ާ
ރމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަ ް
މރީން ޕްރޮގް ާ
ޖމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު ތަ ް
މެނޭ ް

ޓޮ ޕް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް

އަ ލް ފާ ޟި ލް އަ ޙު މަ ދު ސަ ޢީ ދު
ނ އެ ން ޑް ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް)
ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަ ރ – ޑި ވި ޜަ ން ހެ ޑް ( ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ް

ގއި އަލްފާޟިލް
ވ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމު ަ
އމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1999ގައެވެ .މިހާރު ހުންނެ ި
ލފާޟިލް އަޙުމަދު ސަޢީދު ެ
އަ ް
އަޙުމަދު ސަޢީދުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލެއްވުމާއި ޑިވިޜަންގެ
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ .ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި  12އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޓެކްނިކަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް
މަޤާމުތަކުގައި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަޢީދު ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް
އޙުމަދު ސަޢީދު
ޓކްނިކަލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ .އަލްފާޟިލް ަ
ނޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ އަދި ެ
މެނޭޖްމަ ް
ވފައެވެ.
ގނަ ތަޖުތިބާތަކެއް ހޯއްދަ ާ
އން ި
ނސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާ ި
ނޓާއި ކޮ ް
ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަ ް

ނއަރިންގގެ
އން ސިވިލް ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖި ި
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަޢީދުވަނީ އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރެޑްފަޑް ި
ޝން
ދާއިރާއިން ބެޗިލަރސް (އޮނަރސް) ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޝިލް އަޙުމަދު ސަޢީދަކީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭ ަ
މންބަރެކެވެ.
ޑ ެ
ރޓީގެ ބޯ ު
އޮތޯ ި

ވފައެވެ.
ރއް ާ
ސ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކު ަ
އން ބެޗިލަރ ް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް) ި

އަ ލް ފާ ޟި ލް ޝި ފާ އު ޢަ ލީ
ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލަރ -ޑި ިވ ޜަ ން ހެ ޑް ( ފަ އި ނޭ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް)

ތން
އހަރުއެވެ .ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ ޙައިޞިއްޔަ ު
އ ޢަލީ އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2007ވަނަ ަ
އަލްފާޟިލް ޝިފާ ު
އަލްފާޟިލް ޝިފާއު ޢަލީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލެއްވުމާއި ފައިނޭންސް
ޝފާއު ޢަލީ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  7އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ގއި އަލްފާޟިލް ި
ބލެހެއްޓެވުމެވެ .ކުންފުނީ ަ
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެހާ ކަންކަން ެ
ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ
މަޤާމާއި އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.

ޓ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަންއިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ
ވނީ އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސި ީ
ލ ަ
ފޟިލް ޝިފާއު ޢަ ީ
އަލް ާ
އވެ .އަދި މިހާރު ،އަލްފާޟިލް ޝިފާއު ޢަލީ ގެންދަވަނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
ޞލްކުރައްވާފަ ެ
ރ ޙާ ި
ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ އޮފް އާޓްސް ޑިގް ީ
ނނެވެ.
ލކުރަށްވަމު ް
ނޓްސް (އޭސީސީއޭ)ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ޙާޞި ް
ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަ ް

އަ ލް ފާ ޟި ލާ އަ އި ޝަ ތު ސޫ ޒަ ން ހަ ނީ ފް
އ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން
މ ން ރި ސޯ ސަ ސް އެ ން ޑް ެ
ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ – ޑި ވި ޜަ ން ހެ ޑް ( ހި އު ަ
ލ ގަ ލް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް އަ ދި އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ކޮ މި އު ނި ކޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ
ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓްީ ،
ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް)

ތން
ނޖަރގެ ޙައިޞިއްޔަ ު
ޖނެރަލް މެ ޭ
ޓސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2000ވަނަ އަހަރުއެވެެ .
ނ ހަނީފް އެމް ީ
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސޫޒަ ް
ޝން
ގލް އަދި އިންފޮމޭ ަ
އމަން ރިސޯސަސް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ލީ ަ
ތކީ ހި ު
ސޢޫލިއް ަ
ފގެ މަ ް
ނ ހަނީ ް
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސޫޒަ ް
ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ ސްޓްރެޓަޖީތައް އެކުލަވާލެއްވުމާއި ޑިވިޜަންގައި ހިމެނޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް
އ ޚިދުމަތްކުރެއްވި  14އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތަކުގައި އަލްފާޟިލާ
މވެ .ކުންފުނީގަ ި
ބެލެހެއްޓެވު ެ
ޑވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް،
މތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ބިޒްނަސް ި
ޒން ހަނީފް ޚިދު ަ
އައިޝަތު ސޫ ަ
ޓމަންޓް ،ކޯޕަރޭޓް ބިއުރޯ އަދި
އރިޓީ ޑިޕާ ް
ވސަސް އެންޑް ސިކި ު
ޓމަންޓް ،ބިލްޑިންގ ސަރ ި
މކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ،ރެންޓަލް ޑިޕާ ް
ާ
ގ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
މން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް ެ
ހިއު ަ

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސަދަން ކުއީންސްލަންޑްއިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސޓް ލަންޑަންއިން ބިޒްނަސް
އފް އީ ް
ޙޞިލްކުރައްވާ އަދި އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޮ
ރ ާ
މކެޓިންގ) އިން މާސްޓަރސް ޑިގް ީ
( ާ

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް
އަ ލް ފާ ޟި ލް އަ ބްު ދު ﷲ ފާ އި ދް
ނ ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ް ،ޕ ރޮ ކި އޮ މަ ް
ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ފާއިދް
ބދުﷲ ފާއިދް
ތމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް އަ ް
ގ ު
ވޑައި ަ
ހރުއެވެ .މި މަޤާމާ ޙަވާލުވެ ަ
އމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2011ވަނަ އަ ަ
ެ
އވެއެވެ.
ވފަ ި
ހރު ޚިދުމަތްކުރައް ާ
ކންފުންޏަށް  2އަ ަ
އކައުންޓަންޓްގެ މަޤާމުގައި ު
ެ
އން
އރާ ި
ސގެ ދާ ި
ނޓިން އެންޑް ފައިނޭން ް
އން އެކައު ް
ޓލަރސް ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ި
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ފާއިދް ވަނީ ޭ
ލ އަބްދުﷲ ފާއިދް ވަނީ  2007ވަނަ އަހަރު
އލްފާޟި ް
ރން ަ
ގ އިތު ު
ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ (އޮނަރސް) ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ .މީ ެ
ވފައެވެ.
ރއް ާ
ވޑް ކާމިޔާބު ކު ަ
އސްއޭ) އިން ޑީންސް ލިސްޓް އެ ޯ
ނ އުނިވަރސިޓީ (އޯކްލަންޑް ،ޔޫ ެ
ޕެޓާރ ް

އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ސް މާ ޢީ ލް ފާ ރި ޤް
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ،ސޭ ލް ސް އެ ން ޑް މާ ކެ ޓި ން ގް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް
ފާރިޤް ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2001ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  13އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފާރިޤް ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ
ސކިއުރިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް،
ސ އެންޑް ި
ޑން ސަރވިސަ ް
ލ ި
ނއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ،ބި ް
އ ރެންޓަލް ޑިޕާޓްމަންޓް ،އިންޖި ި
ތެރޭގަ ި
ސ ޑިޕާޓްމަންޓް ،ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި
ޝން ް
ނޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭ ަ
ނސް ޑިވެލޮޕްމަ ް
ބިޒް ަ
ގ އިތުރުން  2006ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
މނެއެވެ .މީ ެ
ގ މަޤާމު ހި ެ
ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އެގްޒެކެޓިވް ެ
ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމު އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފާރިޤް
އަދާކުރެއްވިއެވެ.
ޤ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލަންޑްއިން ބެޗިލަރ އޮފް ބިޒްނަސް
ފޟިލް އިސްމާޢީލް ފާރި ް
އަލް ާ
ވފައެވެ.
ރއް ާ
މެނޭޖްމަންޓް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކު ަ

އަ ލް ފާ ޟި ލް އު ސް މާ ން ހަ ފީ ޒް
މ ލް ޑި ވް ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
ޕ ޓް ފޮރ ޯ
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ،ޓް ރާ ން ސް ޯ
ޓްރާންސްޕޯޓް ފޮރ މޯލްޑިވްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އުސްމާން
ހަފީޒް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1985ވަނަ އަހަރު އެވެ .އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  29އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އަލްފާޟިލް އުސްމާން ހަފީޒް ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ
ސޓިކަލް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް
ތެރޭގައި ،ލޮޖި ް
ހމެނެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ކޯޕްރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް ި
ވނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
ހރުގެ ތަޖުރިބާ ކުންފުނީގެ ވިޔަވާރީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ަ
އ ަ
އަލްފާޟިލް އުސްމާން ހަފީޒް ގެ ަ 29

އަ ލް ފާ ޟި ލް އަ ޙު މަ ދު ސަ ލާ މް
ޓެ ކް ނި ކަ ލް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް،

ނ ކޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
އ ން ފޮ މޭ ޝަ ން ކޮ މި އު ި
ި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް
ލމް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1999ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  15އަހަރުގެ
މދު ސަ ާ
އަޙު ަ
ތެރޭގައި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަލާމް ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
ޝން
ނކޭ ަ
ޤމާއި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއު ި
މނޭޖަރގެ މަ ާ
ސސްޓަމްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ެ
ގއި ،އިންފޮމޭޝަން ި
މީގެ ތެރޭ ަ
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަލާމް އަދާކުރެއްވިއެވެ.
އން
ނސް ި
ޓ އޮފް ވޮލޮންގޮންގްއިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައި ް
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަލާމްވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސި ީ
ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް
އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ޙު ސާ ން ޝަ ރީ ފް
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ހެ ޑް ،ލީ ގަ ލް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރީފް އެމްޓީސީސީގައި
ނ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  15އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކރައްވަން ފެއްޓެވީ  1999ވަ ަ
ދމަތް ު
ޚި ު
އަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރީފް ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ
ޕއުޓީ ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމާއި،
ޑ ި
ނޓް މެނޭޖަރ ،މެނޭޖަރ އަދި ެ
ސޓަ ް
ނޓަރުގެ އެސި ް
ސސީ ސޭލްސް ސެ ް
ތެރޭގައި އެމްޓީ ީ
ހޑްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ .އޭޕްރީލް  2013އިން ޑިސެންބަރު  2013އަށް
ގޒެކެޓިވް ެ
ކުންފުނީގެ ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެ ް
ފއިވެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު އަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރީފް އަދާކުރައްވާ ަ
އަދި ހަމަ އެ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް ކުންފުނީގެ އެކްޓިން ސީއީއޯގެ ގޮތުގައިވެސް
އަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރީފް ވަނީ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.
ނސް ޑިގްރީ
އފް ސައި ް
ނ ޝަރީފް ވަނީ އިންޑިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެޑްރާސްއިން ބެޗެލަރ ޮ
އލްފާޟިލް އިޙުސާ ް
ަ
ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަ ލް ފާ ޟި ލް އަ ޙު މަ ދު އި ރު ހާ ޝް
ޓެ ކް ނި ކަ ލް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ،ތި ލަ ފު ށި ޑޮ ކް

މިހާރު ތިލަފުށި ޑޮކްގެ ޓެކްނިކަލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އިރުހާޝް
ގ ތެރޭގައި
ޚދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  5އަހަރު ެ
ޓސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2009ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީގައި ި
އެމް ީ
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އިރުހާޝް ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ކޝޮޕްގެ ހެޑްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
އިންޖިނިއަރިން ވަރ ް
ރލިއަން މެރިޓައިމް ކޮލެޖްއިން އިންޖިނިއަރިންގ (މެރިން އެންޑް އޮފްޝޯ
ފޟިލް އަޙުމަދު އިރުހާޝް ވަނީ އޮސްޓް ޭ
އަލް ާ
ވފައެވެ.
ރއް ާ
ސިސްޓަމްސް) އިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ (ފަސްޓް ކްލާސް އޮނަރސް) ޙާޞިލްކު ަ

އަ ލް ފާ ޟި ލް ހު ސެ އި ން ޒު ހު ރީ
ނ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް  ،ރި ެޕ އަރ އެ ން ްޑ މެ އި ން ޓަ ނަ ް

ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް
ހުސެއިން ޒުހުރީ ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2002ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  11އަހަރުގެ
ތެރޭގައި އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޒުހުރީ ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ގ މަޤާމާއި ސީނިއަރ
ޓމަންޓްގެ މެނޭޖަރ ެ
ލޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާ ް
ސ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ޮ
ރެންޓަލް ް
މ ހިމެނެއެވެ.
މެނޭޖަރގެ މަޤާ ު
އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޒުހުރީ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ބިޒްނަސް
ރޝަންއިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
ޑމިނިސްޓް ޭ
އެ ް

އަ ލް ފާ ޟި ލް އަ ޙު މަ ދު ލަ ތީ ފް
ނ ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
ޝ ން އެ ން ޑް ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ްޖ މަ ް
ޓެ ކް ނި ކަ ލް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ،ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ަ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓެކްނިކަލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން
ދ ލަތީފް ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1999ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ
ގންދަވާ އަލްފާޟިލް އަޙުމަ ު
ެ
 15އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ލަތީފް ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ
މނޭޖްމަންޓް
ކޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ެ
ނޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިންޖިނިއަރގެ މަޤާމާއި ކޮންސްޓްރަ ް
އ ކޮ ް
ތެރޭގަ ި
ޓވްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
ނކަލް އެގްޒެކެ ި
އތުރުން ޓެކް ި
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރގެ މަޤާމުގެ ި
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ލަތީފްވަނީ ހެރިއޮޓް ވޮޓް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓްއިން
ސއިންސް
ފ ަ
ޑގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާ ކޮންޓިޓީ ސަރވޭއިންގ އިން މާސްޓަރ އޮ ް
ނސް (އޮނަރސް) ި
ބެޗިލަރ އޮފް ސައި ް
ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް

އަ ލް ފާ ޟި ލް އަ ޙު މަ ދު ނަ ސީ މް
ހެ ޑް އޮ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ިބ އު ރޯ
ހެޑް އޮފް އެގްޒެކެޓިވް ބިއުރޯގެ މަޤާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސީމް އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ
ގއި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  15އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސީމް ވަނީ
ވނަ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީ ަ
ަ 1999
ކުންފުނީގެ ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމާއި ހެޑް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
ފެބްރުއަރީ 2013ގައި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސީމް ވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮންނަ ސަބްސިޑައަރީ
އެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕްރޭޓްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ
މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސީމް ވަނީ އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ސްކޫލް އޮފް ކޮމްޕިއުޓިން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ،
އނަރސް) ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
ކމްޕިއުޓިންގ އިން ބެޗިލަރ އޮފް ސައިންސް ( ޮ
ކޮވެންޓްރީއިން ނެޓްވަރކް ޮ

އަ ލް ފާ ޟި ލް ވަ ސީ މް އަ ކް ރަ މް
ނ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލަރ ،ފަ އި ނޭ ް
އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް ވަސީމް
އމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2012
ެ
އަކްރަމް

ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން

ޓން
ކރެސް ަ
ގ މަޤާމާއި ް
ޑ ޓެކްސް ެ
ނ ް
ޝއަރަންސް އެ ް
މނޭޖަރ  -އޮޑިޓް އެ ު
ސޓަންޓް ެ
ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސްގައި އެސި ް
އކްރަމް ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.
ލ ވަސީމް ަ
އލްފާޟި ް
ޤމު ަ
އޑިޓަރގެ މަ ާ
އެމްއެންއެސް އެންޑް ކޯގެ ސީނިއަރ ޮ
އސީއޭއެސްއެލް)
ޓސް އޮފް ސްރީލަންކާ (އަ ި
ޓ އޮފް ޗާޓާރޑް އެކައުންޓަން ް
ޓއު ް
ޟލް ވަސީމް އަކްރަމް އަކީ އިންސްޓި ި
އަލްފާ ި
ނޝަންސް އޮފް ސްރީލަންކާ
ފ އެކައުންޓިން ޓެކް ީ
އޝަނސް އޮ ް
ސސި ޭ
ދ އެ ޯ
މންބަރެކެވެ .އަދި ަ
ގެ އެސޯސިއޭޓް ެ
އލް) ގެ ސީނިއަރ މެންބަރުކަމާއި ސަރޓިފައިޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ (ސީޕީއޭ)
އޓީއެސް ެ
(އޭ ޭ
ގެ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުކަމާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސަރޓިފައިޑް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ
ލކް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާ (ސީޕީއޭ)ގެ
އޓް މެންބަރުކަމާއި ސަރޓިފައިޑް ޕަބް ި
(އައިސީއެމްއޭ)ގެ އެސޯސި ޭ
އވެއެވެ.
ނފަ ި
ޑއިގެ ް
ވސީމް އަކްރަމް އަށް ލިބިވަ ަ
ލފާޟިލް ަ
މންބަރުކަން އަ ް
އެސޯސިއޭޓް ެ

އަ ލް ފާ ޟި ލާ ފާ ތި މަ ތު ލި އު ޝާ
ކޮ މް ޕެ ނީ ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ
އމްޓީސީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1997ވަނަ
ވ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިއުޝާ ެ
ހންނެ ި
ގ މަޤާމުގައި މިހާރު ު
ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ެ
އ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  17އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިއުޝާ ވަނީ ކުންފުނީގެ
މޓީސީސީގަ ި
އަހަރުއެވެ .އެ ް
ތަފާތު މެނެޖީރިއަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓާއި
ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ކޯޕްރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި ކޯޕްރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމާއި ހިއުމަން
ކޓިވްގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.
ގޒެ ެ
ގ އެ ް
ނސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ެ
ސސަސް އެންޑް އެޑްމި ި
ރި ޯ
އކާސްޓްލް ،ޔޫކޭ) އިން އިންޓަނޭޝަނަލް
ރއާ( ،ނި ު
މބް ި
ނދަ ް
ފ ޮ
ތ ލިއުޝާ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮ ް
މ ު
އލްފާޟިލާ ފާތި ަ
ަ
ޓރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ އޮފް އާޓްސް (އޮނަރސް) ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
ބޒްނަސް އެޑްމިނިސް ް
ި
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ކުންފުނިން ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މީގެތެރޭގައި
އެންމެބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީފާއިވާނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށާއި ވަގުތަށް މަސައްކަތްނިންމުމަށްޓަކައި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު
މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިންކުރެވޭ ފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ކުންފުނީގެ ގިނަ ދާއިރާތަކަކަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި
ކަސްޓަމަރުންނާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުނެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު ރަނގަޅުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،އެ ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު
އިތުރުކޮށް ،ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގެ މަގު ފަހިކޮށް ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރުމަށެވެ.

އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި

އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި

ތަ ޢާ ރަ ފް

ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ އު ފެ އް ދު ން ތަ އް

އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ކުންފުނި އުފެދުނު ފަހުން މާގިނަ
ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ފެށުނު އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީނު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ
ތެރެއިންނެވެ.

ވިޔަފާރި

ފެށުނުއިރުވެސް

ކުންފުނީގެ

މަޤްސަދަކަށް

ޔަ ން މާ

ވެފައިވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އޮޑިވެރިންނަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދޯނިފަހަރު މެދުނުކެނޑި މަހަށް ނުކުތުމުގެ
މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން

ސްޕްއެއަރ

ޕާޓްސްގެ

ވިޔަފާރި

މިއާއެކުގައި

ފެ ށި ގެ ން ދި ޔަ އެ ވެ.
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.

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

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

އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުނު އިންޖީނެވެ .ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގެ 80%
ޙިއްޞާކުރާ ޔަންމާ އިންޖީނަކީ ދިވެހި މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންގެ މަޤްބޫލުކަން
ވޭތުވެދިޔަ  30އަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ،ހޯދާފައިވާ އިންޖީނެކެވެ.

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 31 201 4

ކާ ސް ޓް ރޯ ލް

ކެ ޓަ ޕި ލަރ ހެ ވީ މެ ޝި ނަ ރީ

ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެޔޮ އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނީ

ކެޓަޕިލަރ މެޝިނަރީ އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނީ

 1994ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެއް މިލިއަން ލީޓަރު އަހަރަކު ވިކޭ ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެލަކީ

 2014ވަނަ އަހަރުއެވެ .ކެޓަޕިލަރ އަކީ ހެވީ މެޝިނަރީގެ ދާއިރާގައި ދުނިޔޭގެ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އަޑީތެލުގެ ބްރޭންޑެވެ .ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ

އެއްވަނަ ބްރޭންޑެވެ.

އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އަޑީތެލުގެ މާކެޓްގައި ކާސްޓްރޯލް  70%ޙިއްޞާކުރެއެވެ.
އެ ހެ ނި ހެ ން އު ފެ އް ދު ން ތަ އް

ސު ޒު ކީ އަ އު ޓް ބޯ ޑް އި ން ޖީ ނު

އެމްޓީސީސީއިން ވިއްކާ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ މާކެޓްތަކުގައި
މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ހެމިލްޓަން ވޯޓަރ ޖެޓާއި މެރޯލް ސްޓީއަރިންގް ސިސްޓަމްސް
ހިމެނެއެވެ.

ރ ށް ކަނ ޑަ އެ ުޅ ނު މަ ޤް ޞަ ދު ތަ އް
 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ަ
ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
އަމާޒަކަށް

ވެފައިވަނީވެސް

ސޭލްސް

އިތުރުކުރުމާއި

އާންމު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ
ކަސްޓަމަރުންނާ

އޮންނަ

ގުޅުން އަދި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމެވެ .ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ވާދަވެރި މާކެޓެއްގައިވެސް ވިޔަފާރީގެ ކާމިޔާބުތައް ހޯދޭނެކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން
ޤަބޫލުކުރަމެވެ .ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް އާ ބްރޭންޑްތައް ތަޢާރަފްވަމުން ދިއުމާއެކު ތަފާތު
ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ .މެދުކެނޑުމެއްނެތި މާކެޓް
ސުޒުކީ

އައުޓްބޯޑް

އިންޖީނު

އެންމެ

ފުރަތަމަ

އެމްޓީސީސީއިން

ރާއްޖެއަށް

ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ  2007ވަނަ އަހަރުއެވެ .ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނަކީ ތެޔޮ
އަންދާ މިންވަރު މަދު ،އިތުބާރުކުރެވޭ ،ފެންވަރު ރަނގަޅު އިންޖީނެއްގެ ގޮތުގައި
ކަސްޓަމަރުންވަނީ

ދިރާސާކޮށް ،ކުންފުނީގައި ހުރި ޤާބިލްކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސޭލްސް އިތުރުކުރުމަށް
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ .އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް
ފާހަގަކުރެވި އެ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވެއެވެ.

ބަލައިގަންފައެވެ.

ސި ގް މާ މެ ރި ން ކޯ ޓި ން ގް

ސ ޓް ރެ ޓަ ޖީ ތަ ކާ އި ހި ން ގު ނު ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް :
ް
ނ އަ ހަ ރު ގެ
 2 0 1 4ވަ ަ
ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކާ ގު ޅު ން އި ތު ރަ ށް ބަ ދަ ހި ކު ރު ން
އަހަރުގެ

އެއް

މަޤްސަދަކަށް

ވެފައިއޮތީ

ބްރޭންޑްތަކާއެކު

އޮންނަ

ގުޅުން

ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފައިދާތައް
ހޯދައިދިނުމަށް އެފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމެވެ .މި މަޤްސަދުގައި ޔަންމާ އަދި
ކާސްޓްރޯލްއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ .އަދި ސިގްމާ
މެރިން ކޯޓިންގްގެ ވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ ޕީޕީޖީ އާ ބައްދަލުކުރުމަށް މެލޭޝިއާއަށް
ދަތުރުކުރެވުނެވެ .ކުންފުންޏާ ބްރޭންޑްތަކާ އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެހެނިހެން
ސިގްމާ (މެރިން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިން) ގެ ބާވަތްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ މެރިން އަދި
ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގް ގެ މާކެޓުގައި ދެވަނަ މަޤާމު ހޯދާފައިވާ އިތުބާރުހުރި ،ފެންވަރު
ރަނގަޅު ބާވަތްތަކެކެވެ.
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
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ބްރޭންޑްތަކާ އެކުގައިވެސް ގިނަ މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ބް ރޭ ން ޑް އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު ން
އެމްޓީސީސީ އާ މެދު މާކެޓުގައި ދެކޭގޮތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުން އެއީވޭތުވެދިޔަ
އަހަރުގެ މުހިންމު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެކެވެ .އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ހިންގުނު އިޝްތިހާރުކުރުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ކެމްޕޭންތަކުގައި ބްރޭންޑްތައް

ޚާއްޞަކޮށް އަގުބޮޑު އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުން ދިޔައެވެ.
މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާ ،އެކަށީގެންވާ ،ރަނގަޅު ސްކީމްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮމަރޝަނަލް ބޭންކުތަކާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ ބްރޭންޑް ވަރުގަދަ ކުރުމާއި މާކެޓްގައި
އެމްޓީސީސީއާމެދު ދެކޭގޮތް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނ ގު ޅު ން ބަ ަދ ހި ކޮ ށް ކަ ސް ޓަ މަ ރ ސަ ރ ވި ސް
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އޮ ން ަ
ރަ ނ ގަ ޅު ކު ރު ން

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މި މަޤްޞަދުގައި ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މެރިން
އެކްސްޕޯ 2014ގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ .މި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެ ،މުހިންމު
ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މެރިން ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ
އެންމެ އިސް ކުންފުނީގެ މަޤާމުގައި އެމްޓީސީސީ ޤާއިމްކުރުމެވެ .މި އިވެންޓް
ބޭއްވިފައިވަނީ  17އިން  19މެއި  2014އަށް ހުޅުމާލޭގައެވެ.
ރ މޯ ޓް ކު ރު ުމ ގެ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް
ވި ޔަ ފާ ރި ޕް ޮ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ ބްރޭންޑްތަކާއި ބާވަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ސޭލްސް
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ .ސުޒުކީ
އައުޓްބޯޑް އިންޖީނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވުނު ސުޒުކީ ރޯދަ
ޕްރޮމޯއާއި ޔަންމާފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބާވަތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގުނު ކަށަވަރު
ޕްރޮމޯ މީގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކެ ޓަ ޕި ލަރ ހެ ވީ މެ ޝި ނަ ރީ ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރު ން

ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  12އަތޮޅަކަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދަތުރުކުރެވުނެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ހއ ،ހދ ،ށ ،ނ ،ރ ،ކ ،ލ ،ޅ ،ފ ،ދ ،ގއ އަދި ގދ އަތޮޅު
ހިމެނެއެވެ .އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގައި
ވަކިވަކި ކަސްޓަމަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ،ސަރވިސް ކުރުމާއި ސްޕްއަރ ޕާޓްސް

ކެޓަޕިލަރ ހެވީ މެޝިނަރީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ރަސްމީކޮށް މާކެޓަށް ތަޢާރަފްކުރުން،

އާއި އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މި ހަފްލާ

އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެވުނެވެ.

ބޭއްވިފައިވަނީ  24އޮގަސްޓް  2014ގައެވެ .އެމްޓީސީސީއަކީ ވޭތުވެދިޔަ ގިނަ
އަހަރުތަކެއްގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކެޓަޕިލަރ އިކުއިޕްމަންޓް
ބޭނުންކުރަމުން އައި ފަރާތެވެ .މިހެންވުމާއެކު ކެޓަޕިލަރ އިކުއިޕްމަންޓް މަރާމަތުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް ހޯދިފައިވެއެވެ .އަދި އެމްޓީސީސީގައި ބޭނުންކުރާ
ކެޓަޕިލަރ ފްލީޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތުގިނަ ސްޕްއެރޕާޓް ބަހައްޓަމުން
ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިހެންވުމާއެކު ކެޓަޕިލަރގެ ސެކަންޑް ލެވަލް ޑީލަރެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ބޭ ނު ން ވާ ފަ ދަ ސޭ ލް ސް ޕެ ކޭ ޖް ތަ އް

ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއަށާއި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުންފުނީގެ އާންމު
ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމަށްޓަކައި ޑައިރެކްޓް މާކެޓިންގް
ކެމްޕޭނެއް

ހިންގުނެވެ.

ކުންފުންޏާމެދު އާންމުކޮށް މީހުން ދެކޭގޮތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް
ވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން،
ކަށަވަރު ޝޯރޫމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއްގެނެވުނެވެ .އަދި ވިޔަފާރީގައި
ހިމެނޭ އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ
ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ.

ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު ން
ހިންގުމުގެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް ،ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގިނަ
ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެޅުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ،
ކުރިއަށް ރޭވިގެން ގަނޑުކޮށް ކަނޑުމަގުން ސްޕެއަރޕާޓްސް އެތެރެކޮށް ،ވައިގެ މަގުން
ގެނެވޭ މުދަލުގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުމެވެ .މީގެ ސަބަބުން ސްޕެއަރޕާޓްސްއަށް ޖެހޭ
އަގު ވަނީ ދަށްކުރެވިފައެވެ .އަދި ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސްޕެއަރޕާޓްސް
ވާދަވެރި ވިޔަފާރިތަކުން

ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންހުންނަ ސޭލްސް ޕެކެޖުތަކާ

އަޅައިބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭ ޕެކެޖުތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޤްބޫލުކަން

ލިބުން ކަށަވަރުކުރެވުނެވެ .މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން ސްޕެއަރޕާޓްސް
ވިއްކާ އަގު  50%ދަށްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހޯދަން އުދަނގޫ ޕެކެޖުތަކަކަށް ވުމާއެކު މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޭލްސް އަށް،
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 33 201 4

އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މާ ލީ އު ސް އަ ލި ތަ އް

އި ން ސް ޓޯ ލް މަ ން ޓް ޕް ލޭ ން ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރު ން

 31ޑިސެމްބަރ  2014ގައި ނިމުނު މާލި އަހަރު އާންމު ވިޔަފާރިން ލިބުނު

ރާއްޖޭގެ ކޮމަރޝަލް ބޭންކުތަކާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،

ފައިދާ ވަނީ  9.23%އިތުރުކުރެވިފައެވެ 2013( .ގައި  )24%އަދި މި ދާއިރާގެ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމުދާ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ވިޔަފާރިން ޖެހުން ފައިދާ ވަނީ  33މިލިއަނުން  37މިލިއަނަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

މިހާރުވަނީ ލިބިފައެވެ 2015 .އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޕްލޭންތައް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ

މިއީ ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު  12%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި މީގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި އިތުރުވެ ކަސްޓަމަރުން

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދެމިތިބޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި
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ޑި ސް ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ނެ ޓް ވަރ ކް އި ތު ރަ ށް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު ން
 2014ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގައި ހޯދިފައިވާ
ހޯދުންތަކަށް ބަލައި ،މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް
ފަސޭހައިން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ،އެމްޓީސީސީއިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވަރކް
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭންތައްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
އަތޮޅުތަކެއްގައި ކުންފުނީގެ އެޖެންޓުން ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް

 2 0 1 5ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ހި ން ގު މަ ށް ހަ މަ ޖެ ހި ފަ އި ވާ މު ހި ން މު ބަ އެ އް ކަ ން ކަ ން

ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދީ ،ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭ އޮންނަ އިތުބާރު ރަނގަޅުކޮށް ،ފަސޭހަކަމާއެކު

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފާހަގަކުރެވުނު ގޮންޖެހުންތަކާ ،ހޯދުނު ހައްލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް

އިތުބާރު ހުރިގޮތެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ

ކުންފުނީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް މާކެޓްގައި އެނގޭ މިންވަރު
އިތުރުކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް މިހާރު ގެންގުޅޭ ޕްރޮސެސްތައް މިހާރަށްވުރެ
ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކުރުމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ސަޕޯޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް
ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް
ޤަސްދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

34

އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތިބޭ ސަރޓިފައިޑް އިންޖިނިއަރުން އައްޔަނުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ނ ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރު ން
 6 0ހޯ ސް ޕަ ވަ ރު ގެ އި ން ޖީ ު
 30-45ފޫޓުގެ އުޅަނދުތަކުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ  60ހޯސްޕަވަރުގެ ޔަންމާ
އިންޖީނު އުފެއްދުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު ،ޔަންމާ އިން މި މާކެޓް އަލުން ބަލާ
 60ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނު އުފެއްދުމަށް ނިންމުމާގުޅިގެން މި އިންޖީނު  2015ގެ
ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ އު ފެ އް ދު ން ތަ އް އި ތު ރު ކު ރު ން

ރ މާ އި ކަ ސް ޓަ މަ ރ ސަ ރ ވި ސް
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އޮ ން ނަ ގު ޅު ން ބަ ދަ ހި ކު ު
އި ތު ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ ކު ރު ން
ކަސްޓަމަރުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށް އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .ކަސްޓަމަރުންނާ އޮންނަ ގުޅުން
ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރ ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ މީގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ޑައިރެކްޓް މާކެޓިންގް ކެމްޕޭން  2015ގައި ކުރިއަށް

އާންމު ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ގެންދެވޭނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކާއި ބައްދަލުކުރުމާއި އެހެނިހެން ކޯޕަރޭޓް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ވަނީ ޤަސްދުކުރެވިފައެވެ .މީގެ

ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ބޭއްވޭ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ހިމެނެއެވެ.

ސަބަބުން ސޭލްސް އިތުރުވެ ،ކުންފުނީގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގައި އެއް
ދާއިރާއެއްގެ އެހީ އަނެއް ދާއިރާއަށް ލިބި ،އޭގެ ފައިދާ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އަދި ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.

އި ން ވެ ން ޓް ރީ މެ ނޭ ޖް ކު ރު ން
އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކޮށް ،ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއާ އެއް ހަމައެއްގައި
އިންވެންޓްރީ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި 2015 ،ގައި އިންވެންޓްރީ ސިސްޓަމަކާއި އެންމެ
ޒަމާނީ އިންވެންޓްރީ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
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އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި
ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން

އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަ ރ ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި
ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން

އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ތަ ރަ ްއ ޤީ ކު ރު މާ އި ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
އެމްޓީސީސީއަކީ ފަޅުކޮނުމާއި ބިންހިއްކުން އަދި ބަނދަރުހެދުމުގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ އިސް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެ ،އެ

އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ދިވެހި ކުންފުންޏެވެ .އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދާއިރާއާ ގުޅޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި ހައްލުތައް ވަނީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ

އަދި

ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ .ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓަކީ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި

އެމްޓީސީސީގެ އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓެވެ .އަދި ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްފަހަރާ

ގޮތުގައި

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ .މިދާއިރާގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބަކީ ،ކުންފުނީގެ އެންމެ މުހިންމު ރައުސްމާލުކަމުގައިވާ

އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޅުކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުން،

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކޮށް އެމީހުންގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމެވެ.

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ،ޝީޓް ޕައިލިންގް ،ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ،އަދި

ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ޤާބިލުކަން

ގިނަ

ކުންފުންޏަށް

ތަޖުރިބާތަކެއް
ލިބިފައިވެއެވެ.

ވަނީ

ކުންފުންޏަށް

އަޅުގަނޑުމެން

ހޯދިފައެވެ.
ޤަބޫލުކުރާ

ސާރވޭ ކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިމެނެއެވެ .އެމްޓީސީސީއިން މިހާރުވެސް
އިތުބާރާއެކު އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލުތައް ފަރުމާކޮށް،

ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.

ތަރައްޤީކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި ހުނަރު އެމްޓީސީސީއަށް
މިއަދު ވަނީ ލިބިފައެވެ .ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް
ހިންގުމުގައި

ދިމާވާ

މައްސަލަތަކާއި

ގޮންޖެހުންތައް

ހައްލުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ފަޅުކޮނުމުގައާއި ބިންހިއްކުމުގައި އަދި ޝީޓްޕައިލްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އަމިއްލަ
އުސޫލުތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ މިންގަނޑުތަކެއް ކުންފުނިން ދަނީ
ބޭނުންކުރަމުންނެވެ .ކުންފުނިން ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫއެއްގެ އަލީގައި ކުންފުނިން
މަސައްކަތް ހިންގާ ގޮތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި އެމްޓީސީސީ މަސައްކަތްކުރަން ފަށާފައިވަނީ ކުންފުނި
އުފެދުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސްކޫލުތަކާއި
ހޮސްޕިޓަލުތައް ،ހެލްތް ސެންޓަރުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ޢިމާރާތްތައް
އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއެކުގައެވެ .ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ
އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  1995ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެއަށްފަހު އެދާއިރާގައި
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 37 201 4

ބޭނުން ކަމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި

އަ ޅު ގަ ނ ޑު މެ ން ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް

ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .އަދި އެވަގުތަކު ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ތިބެ

އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބޭ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ.

•ފަޅުކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުން
ހުނަރުވެރި

•ބަނދަރު ހެދުން
•ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން (ބޭރު ތޮށިލުން ،ކީ ވޯލް ،ރިވެންޓްމަންޓް ،ޝީޓް

މަސައްކަތްތެރިން

ހޯދުމަކީ

ރާއްޖޭގައި

ދަތިކަމަކަށް

ވެފައިވާއިރު،

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތައް އިތުރުވެ މިފަދަ މީހުންގެ ޑިމާންޑު
ބޮޑުވެފައި ވާތީ ،މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޕައިލް ކުރުން)

މީގެތެރޭގައި މިސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުން މީހުން ހޯދުމާއި ދިވެހިން މަސައްކަތުގެ

•ޢިމާރާތްކުރުން

ތެރެއަށް ވަނުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި މިހާރު ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ

•އެއަރޕޯޓް ހެދުން

އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ތިބި އެފަދަ މީހުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ސީދާ ގުޅާ

•މަގާއި ބްރިޖް ހެދުން

ކުންފުނިން ވަޒީފާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

•ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް

ރޮ ކް ބޯ ލް ޑަރ ހޯ ދު މަ ށް އާ ގޮ ތް ތަ އް ހޯ ދު ން

•ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް

ރޮކްބޯލްޑަރ އަކީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ

•ކުނި މެނޭޖްކުރުން

މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްއެކެވެ .އާންމުކޮށް ރޮކްބޯލްޑަރ

•ސާރވޭ ކުރުމާއި ޑިޒައިން ކުރުން އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް

ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން ،ޤަވާއިދުން ރޮކްބޯލްޑަރގެ ސަޕްލައި ހޯދުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ

އެސެސްމަންޓް ހެދުން

ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން
މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ .މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ

•ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ލޮޖިސްޓިކްސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

ގޮތުން ރޮކްބޯލްޑަރ ސަޕްލައި ކުރާނެ އާ ފަރާތްތައް ހޯދާ ،ގަނޑުކޮށް ރޮކްބޯލްޑަރ
ގަނެ ،މަޝްރޫޢުތަކަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަށް ސަޕްލައި ލިބުމުގެ އިންތިޒާމު މިހާރުވަނީ
ހަމަޖެއްސިފައެވެ.

ރ ށް ކަ ނ ޑަ އެ ުޅ ނު މަ ޤް ޞަ ދު ތަ އް
 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ަ
މުޅި ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިދާއިރާއަށް 2014
ގައި ކަނޑައެޅުނު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން އަދި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި ކަސްޓަމަރުންނާއެކު އޮންނަ ގުޅުން
ބަދަހިކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމެވެ.

ށ އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކު ގެ
ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން މެ ޓީ ރި އަ ލް ސް ގެ އަ ގު ތަ ކަ ް
ސަ ބަ ބު ން ކު ރި މަ ތި ވާ ގެ އް ލު މަ ށް ހަ އް ލު ހޯ ދު ން
އެމްޓީސީސީއަށާއި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ދާއިރާގައި

ޝާމިލްވާ

އެހެނިހެން

ކުންފުނިތަކަށްވެސް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ ވާދަވެރިކޮށް ބިޑްތަކުގައި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްގެ އަގުތައް އުފުލެމުން ދިއުމެވެ .ސަރުކާރަކީ މިދާއިރާގެ

ބައިވެރިވެ ،މި ދާއިރާއިން ލިބޭ ފައިދާ  13%އިތުރުކުރުމެވެ.

އެންމެ ބޮޑު ކަސްޓަމަރަށްވީ ހިނދު ،ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައި މެޓީރިއަލްގެ
އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ
ފުރުޞަތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ،މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ދިމާވާ

 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ސް ޓް ރެ ޓަ ޖީ ތަ ކާ އި ހި ން ގު ނު ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް

ދަތިތަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،މި ޞިނާޢަތުގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުންފުނިތަކާއެކު
ނަތީޖާ

އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މެދުނުކެނޑި ދިރާސާ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ .އަދި މީގެ

ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުންވަނީ މިކަމުގެ ހައްލެއް ހޯއްދަވާދެއްވާފައެވެ .މިއީ

ސަބަބުން މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް،

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ދިމާވާ ރިސްކް ކުޑަކުރެވި ރައްކާތެރިކަން

މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށާއި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތައް

އިތުރުވެގެން ދިޔަ ކަމެކެވެ.

މިދާއިރާގައި

ކުރާ

އިތުރަށް

މަސައްކަތްތައް

ފުރިހަމަކޮށް

ނެރެވޭ

ހައްލުކޮށް ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ،މިދާއިރާގައި ލިބިފައިވާ
މަޤާމު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ދެ ފި ޔަ ވަ އް ސަ ކަ ށް ބަ ހާ ލު ން
ރޮކްބޯލްޑަރ ލިބުން ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި،

ހު ނަ ރު ވެ ރި މަ ސަ އް ކަ ތް ތެ ރި ން ހޯ ދު ން

އެފަދަ ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީއިން
ބޭނުންވާއިރު،

އުފެއްދުންތެރި ބޭނުމެއް ނުހިފި ،ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވަމުން ދާތީ ،އަދި ނިންމަން

މިފަދަ ހުނަރުވެރި މީހުން ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ .މަޝްރޫޢުތައް

ޖެހޭ ތާރީޚަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނުނިމި ލަސްވަމުން ދާތީ ،އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތައް ނިންމުމަށާއި އެކި ސަރަޙައްދުގައި އެއްފަހަރާ ގިނަ

ގޮތުން އާ ސްޓްރެޓަޖީއެއް ވަނީ ބޭނުންކުރަން ފެށިފައެވެ .މި ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން

މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ތިބުމަކީ ކޮންމެހެން

މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

މިދާއިރާގައި

ކުރާ

މަސައްކަތައް

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 38އެ މް ޓީ ީ

ހުނަރުވެރި

ޤާބިލް

މީހުން

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނެނީ ރޮކްބޯލްޑަރ ބެހެއްޓުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ
މަސައްކަތްތަކެކެވެ .ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ރޮކްބޯލްޑަރ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރަނީ ރޮކްބޯލްޑަރ ލިބެން ހުރި ވަގުތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އޮ ން ނަ ގު ޅު ން ބަ ދަ ހި ކު ރު ން
ކަސްޓަމަރުން
ގުޅުން

މިގޮތަށް ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ހުންނަ ސައިޓްތަކުގައި ހުންނަ އިކުއިޕްމަންޓާއި އެހެނިހެން
ވަޞީލަތަތްތައް ،މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ،އެސައިޓްތަކުގެ
މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ .އަދި އާ ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް
ފެށުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެއެވެ .މިދާއިރާއިން ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
ފޯކާސްޓްކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ  20%އިތުރުވުމުގައި މި ސްޓްރެޓަޖީ ވަރަށް
މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގައި

ބަދަހިކުރުމަށް

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު

ކަސްޓަމަރުންނާ

އޮންނަ

ސަމާލުކަމެއް

ދީގެން

ޙާއްޞަ

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ .ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބި
ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި އާ ކަސްޓަމަރުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކާ
ގުޅުން އުފެއްދިފައިވެއެވެ .މީގެ މަޤްސަދަކީ މުސްތަޤްބަލްގައި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިތުރުކޮށް ސޭލްސް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މި
މަޤްސަދު

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

މަޝްވަރާތައް

ކަސްޓަމަރުންނާއެކު

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ

ގުޅެގޮތުން

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު ން

މަ ސަ އަ ކަ ތް ހަ ލު ވި ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ސަރ ވި ސް އަ އު ޓް ސޯ ސް
ކު ރު ން
ކުންފުނީގައި ލޮޖިސްޓިކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް،
މަޝްރޫޢޫތައް ހިނގާ ސައިޓްތަކަށް މެޓީރިއަލް ގެންދިއުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމުގެ
ސަބަބުން ،މެޓީރިއަލް ލިބުން ލަސްވެ ،ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ހަރަދު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ.
މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ލޮޖިސްޓިކްސް ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުނެވެ .މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގިނަ ސައިޓްތަކެއްގައި އެއްފަހަރާ މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު
ކ ްޑ ައ ަ
ރ ޯ
ލިބިެ ،
ދ ެދއްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަގުތަށް ނިންމުމަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ އެކި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން
މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.
މެޓީރިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލާ އެއާ އެއްގޮތައް މަސައްކަތްކުރަން
ފެށުނެވެ .މެޓީރިއަލް ގަންނަ ގޮތަށް ބަދަލުގެނެސް ގަނޑުކޮށް ތަކެތި ގަންނަ ގޮތަށް
ބަދަލުކޮށް ،މެޓީރިއަލްއަށް ޖެހޭ އަގު ދަށްކުރެވުނެވެ .މަސައްކަތް ރޭވުމުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކޮށް އޯވަރހެޑް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވުނެވެ.

އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ހި ން ގު ނު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް

ލިބިގެންދިޔައެވެ.

ކުންފުންޏަށް ލިބުނު މަޝްރޫޢުތައް.

އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް ފް ލީ ޓް ވަ ރު ގަ ދަ ކު ރު ން

•ގއ.

ދާންދޫގެ

ހައުސިންގް

ޕްރޮޖެކްޓް،

ޚާއްޞަ

މަސައްކަތެއްގެ

ގޮތުގައި  20ނޮވެމްބަރު  2014ގައި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ
ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ 26 ،ޑިސެމްބަރު
 2014ގައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
• 28ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް  2014ގައި އެމްޓީސީސީއަށް އެވޯޑް
ކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ އެމްޓީސީސީގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް
އެއް އަހަރެއްގެތެރޭގައި އެވޯޑްކުރެވުނު އަހަރެވެ.
• 34މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ހި ން ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އިކުއިޕްމަންޓްގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމަކީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލަސްވުމުގައި އިސްދައުރެއް
އަދާކުރާ

ކަމެކެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު

އިކުއިޕްމަންޓް

ފްލީޓް

ބޮޑުކުރުމަށާއި

އިކުއިޕްމަންޓްގެ މައްސަލަޖެހިގެން އެތަކެތި ބޭނުން ނުކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު
ކުރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން މެއިންޓަނަންސް
ޚަރަދު ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައެވެ .އަދި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔައެވެ.

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 39 201 4

މާ ލީ އު ސް އަ ލި ތަ އް

 2 0 1 5ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ރު މަ ށް ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ މު ހި ން މު ބަ އެ އް ަކ ން ކަ ން

މި ދާއިރާއަކީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ،ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ

ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށްޓަކައި މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް

އާމްދަނީއަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާއެއް ކުރާ ދާއިރާއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގެ

ތަރައްޤީކޮށް ،ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ،ކަސްޓަމަރުން ކުރާ އިތުބާރު އިތުރަށް

އާމްދަނީގެ  2013( 63%ގައި  )49%ޙިއްޞާކޮށްފައިވަނީ މި ދާއިރާއިންނެވެ.

ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ
ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު  58%އިތުރުވެފައެވެ .އަދި މިއާއެކު މި މަސައްކަތުން
ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ  52%އިތުރުވެފައެވެ .މި ދާއިރާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ ކުރީ އަހަރާ
އަޅައިބަލާއިރު  179މިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައިވަނީ 2013 ،އަދި  2014ގައި
ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހާބަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

ރުފިޔާ
)މިލިއަނުން(

486

360
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182
111

70

54
15

2014

40

2 0 13

ޢިމާރަތްކުރުމުގައި ކޮންކްރީޓުގެ ބަދަލުގައި ސްޓީލް ބޭނުންކުރުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ތަޢާރަފްކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .ސްޓީލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ތަޢާރަފްކުރުމާއެކު
ޢިމާރަތްކުރުމުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް އަދި އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

73

ސް ޓީ ލް ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރު ން
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ލިބިގެންދާނެއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ކުންފުނީގައި ޤާއިމްކޮށް
މުސްތަޤުބަލުގައި މި މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށާއި
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން މި
ޞިނާޢަތުގައި އެމްޓީސީސީގެ މަޤާމު ވަރުގަދަވުމާއެކު ،މި ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި
މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކު ރި އަ ށް ދި އު މަ ށް ގަ ޞް ތު ކޮ ށް ފަ އި ވާ އެ ހެ ނި ހެ ން ދާ އި ރާ ތަ އް
އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދާއިރާތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި އާ
ދާއިރާތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި:
•މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް މާކެޓް ޝެއަރ އިތުރުކުރުން
•ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް މާކެޓް ޝެއަރ އިތުރުކުރުން
•ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މޮނިޓަރިންގް ސްޓޭޝަންތައް
ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސްޓްރުމެންޓޭޝަން ،ޑިޒައިން ،ޕްލޭނިންގް
އަދި ސަރވޭ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް
•ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގް ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި
ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުން ،މާސްޓަރ ޕްލޭނިންގް ،އަރބަން ޑިޒައިން،
ޕްރޮގްރާމިންގް އަދި ސްޕޭސް ޕްލޭނިންގް
•ބިލްޑިންގް އިންފޮމޭޝަން މޮޑެލިން ސިސްޓަމްތަކާއި އިންޓަގްރޭޓަޑް
އެންވަޔަރަމަންޓް

ސޮލިއުޝަން،

މޮޑެލިންގް

އިނިޝިއޭޝަން

ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރު ން.
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ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް
އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ދެމެން ގެންދާ
ޚިދުމަތެކެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި ޚިދުމަތް
ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކަށެވެ 1980 .ގެ އަހަރުތަކަކީ
 1973ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޓުއަރިޒަމްގެ ޞިނާޢަތް ފުޅާވެ

އެމްޓީސީސީއިން ދަތުރުފަތުރުގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ،ޚާއްޞަކޮށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި
ދެމެން ގެންދެވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެރީތަކުގައި އަހަރަކު ހަތް މިލިއަން
ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރެއެވެ .އަދި ކާގޯ ފެރީ ތަކުގައި އަހަރަކު އެތައް ހާސް ދާގީނާ
އެއް އުފުލެއެވެ.

ތަރައްޤީވަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ .އަދި ހަމަ ޕްރައިވަޓް ސެކްޓަރގެ ވިޔަފާރިވެސް
ތަރައްޤީވަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރުވެސް މެއެވެ .މިހެން ވުމާއެކު ދޯނީގައި ދަތުރުކުރުމުގެ
ބަދަލުގައި އަވަސް އިތުބާރު ހުރި ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ދިޔައީ

އަ ޅު ގަ ނ ޑު މެ ން ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް:

އިތުރުވަމުންނެވެ .އެ ދުވަސްވަރު ސްޕީޑްބޯޓްގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ދެމުން ގެންދިޔައީ އެމްޓީސީސީއިންނެވެ.

މާ ލޭ ސަ ރަ ޙަ އް ދު ގަ އި ދެ ވޭ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް
މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އެމްޓީސީސީއިން ފެރީގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކުގެ ޚިދުމަތް

 2001ވަނަ އަހަރު މާލެ އާއި ވިލިނގިއްޔާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް

އެމްޓީސީސީއިން ދޭން ފެށިއެވެ .އަދި މި ޚިދުމަތްވެގެން ދިޔައީ އެމްޓީސީސީ އިން

ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ފަސިންޖަރުންގެ ބޭނުންތަކާއި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ބޭނުންތައް

ދެވެން ފެށުނު އާ ޚިދުމަތަކަށެވެ .ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މިފަދަ ގޮތަކަށް

އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ފަސިންޖަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް

އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ

އަމާޒުކުރެވިގެންނެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މާކެޓް ދިރާސާ ކުރަމުއެވެ .އަދި

އެމްޓީސީސީ އެވެ.

މިޚިދުމަތް ރާވާފައިވާނީ އެ ވަގުތެއްގެ ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައިގެން ޚިދުމަތަށް ގެންނަން ޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ހެޔޮ އަގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި

ބަދަލުތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ގެނެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .ދަތުފަތުރުގެ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް:

ޚިދުމަތަކީ އާންމު ޚިދުމަތަކަށް ވީހިނދު ،އެ ޚިދުމަތަކީ އިތުބާރުހުރި ،ފަސޭހަކަމާއެކު
ބޭނުންކުރެވޭ ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް
އަމާޒު ކުރެވިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

•ހުޅުމާލެ ފެރީ ސަރވިސް
•ހުޅުމާލެ އެކްސްޕްރެސް ސަރވިސް
•އެއަރޕޯޓް އެކްސްޕްރެސް ސަރވިސް
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•ވިލިނގިލި ފެރީ ސަރވިސް

ފެރީ ކޮންމެ  10މިނަޓުކުން ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ،ފެރީ އަށް މަޑުކުރަން ޖެހޭ

•ތިލަފުށި ފެރީ ސަރވިސް

ވަގުތު ކުރުކުރެވި ،އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު އުފެލޭ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު ގިނަވެގެން
ދިޔައެވެ.

•ގުޅީފަޅު ފެރީ ސަރވިސް
•ސްޕީޑް ބޯޓް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ އެކްސްޕްރެސް ސަރވިސްތައް؛
◊މާލެ

–

އިބްރާހިމް

ނާޞިރު

އިންޓަނޭޝަނަލް

އެއަރޕޯޓް

( އަ އި އެ ން އަ އި އޭ)

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ލި ބޭ ޚި ދު މަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކު ރު ން
އިތުރުވެފައިވާ ކަސްޓަމަރ ޑިމާންޑަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް
އިތުރު ފަސޭހަތައް ހޯދައިދީ ކަސްޓަމަރުންކުރާ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ފެރީ

◊މާލެ -ހުޅުމާލެ

ޓަރމިނަލްތަކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ.
ޓަރމިނަލްތަކުގައި

ާކ ގޯ ފެ ރީ ސަރ ވި ސް
ފެރީ ސަރވިސްތަކުގެ އިތުރުން ،ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި
ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ:

ސީޓު

އިތުރުކޮށް،

ޕެސެންޖަރ

ފްލޯ

އަށް

ބަދަލުތަކެއް

ގެނެވުނެވެ .ފެރީގައި އަދި އެހެނިހެން އާންމު ތަންތަނުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އަޚުލާޤީ
މިންގަނޑުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ އުފައްދާ،
ޓަރމިނަލްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ޓީވީތަކުގައި ވީޑިއޯތައް ދައްކަމުން ގެންދެވެއެވެ.
ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށާއި ،އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަދި މާބަނޑު

•ހުޅުމާލެ – މާލެ

އަންހެނުންނަށާއި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް

•ވިލިނގިލި – މާލެ

ވޭތުވެއެދިޔަ އަހަރު ތަޢާރަފް ކުރެވުނެވެ .އަދި ޕެސެންޖަރ ފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށާއި

•ތިލަފުށި -މާލެ

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަސިންޖަރުންނަށް އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ދިމާވާ އެހެނިހެން
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފްލޯ ސުޕަވައިޒަރުން ޓަރމިނަލްތަކުގައި ތިބޭގޮތައްވެސް
ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ.

އެ އް ގަ މު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް
އަޅުގަނޑުމެންގެ މެޓްރޯ ބަސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް

ފެރީތަކުގައި ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު

ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ .އަދި ހުޅުމާލެ އާއި އައިއެންއައިއޭ އާ ދެމެދު ބަހުގެ ޚިދުމަތް

ފެރީގައި ހުންނަ ބެންޗްތައް ވަކިވަކި ސީޓުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ

ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ އާއި އައިއެންއައިއޭ އާ ދެމެދެ ޕްރައިވަޓް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިފައެވެ.

ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ދެމެވެ.
ސައިކަލު ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ފަސޭހައަށާއި ޓަރމިނަލްގައި
ބައިބޯވުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ސައިކަލު ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން،

ޕާ ކި ން ޚި ދު މަ ތް
ހުޅުމާލެ

އަށާއި

ސައިކަލުގައި ފެރީއަށް އަރަންދާ މަގުގައި ވަކި ޓިކެޓް ކައުންޓަރެއް ބެހެއްޓުނެވެ.
ފަސޭހައަށްޓަކައި

މީގެ ސަބަބުން ލިބުނު ފަސޭހަތަކުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ޕާކުކުރަން ނުޖެހުމާއި

ވިލިނގިއްޔަށް

އެމްޓީސީސީއިން ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލްގައާއި ވިލިނގިލި ފެރީ ޓަރމިނަލް

ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ޕާކްކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއި ކައުންޓަރު ކިއުގައި

ސަރަހައްދުގައި ޕާކިން ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަމެވެ.

މަޑުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު މަދުވުން ހިމެނެއެވެ.

 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ސް ޓް ރެ ޓެ ޖީ ތަ ކާ އި ހި ން ގު ނު ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް

ކާ ގޯ ފެ ރީ ތަ އް ގު ޅު ވާ ލު ން

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ކަސްޓަމަރުން އެމްޓީސީސީއިން

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދެވޭ ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބޮޑު

ދޭ ޚިދުމަތާމެދު ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މުހިންމު

ބަދަލެއް ގެނެވިފައެވެ .މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ހުޅުމާލެ ،ވިލިނގިލި އަދި ތިލަފުއްޓަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކަށްވީ ޚިދުމަތް ދޭ

ދަތުރުކުރާ ކާގޯ ފެރީތައް މާލޭގައި ބަނދަރުކުރަނީ މާލޭ އުތުރު ހާބަރުގައެވެ .މިހެން

ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމެވެ.

ވުމުން މާލެ މެދުވެރިކޮށް އެއް ރަށުން އަނެއްރަށަށް ކާގޯ ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދަތުރުކުރާ

ފަސިންޖަރުންގެ

ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ .އަދި އެއް ޓަރމިނަލްއިން އަނެއް

ހު ޅު މާ ލެ ފެ ރީ ގެ ފް ރި ކު އެ ން ސީ އި ތު ރު ކު ރު ން
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އެމްޓީސީސީއިން އަބަދުވެސް ބަލަމުން
ގެންދަމެވެ .ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޚިދުމަތަށް ގެނެވުނު މުހިންމު އެއް ބަދަލަކީ ހުޅުމާލޭ
ޕެސެންޖަރ ފެރީ އޮންނަ ގަޑިތައް އިތުރުކުރުމެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި
ސަރުކާރުން ބިނާކުރަމުން ދިޔަ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ،އެކި ފަރާތްތަކާ
އެޕާޓްމަންޓްތައް ހަވާލުކުރުމުން ،ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން
ދިޔައެވެ .މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިން ކޮންމެ  15މިނިޓަކުން އޮންނަ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 44އެ މް ޓީ ީ

ޓަރމިނަލްއަށް މުދާ ގެންދިއުމަށް ކުރިން ކުރި ޙަރަދުނުކޮށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް
ކާގޯ ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

 2 0 1 5ގަ އި ހި ން ގު މަ ށް ހަ މަ ޖެ ހި ފަ އި ވާ މު ހި ން މު ބަ އެ އް ކަ ން ކަ ން

ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި ދި ރި އު ޅޭ ސް ކޫ ލް ކު ދި ން ގެ ދަ ތު ރު ހި ލޭ ކު ރު ން
 2014ވަނަ އަހަރުގައި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ފެރީ ދަތުރުތައް ހިލޭ
ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ .މި ޙިދުމަތަކީ  2002އިން ފެށިގެން ވިލިނގިލީގައި

ކަ ސް ޓަ މަރ ސަރ ވި ސް ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ުކ ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު ން

ދިރިއުޅޭ ކިޔަވާކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތެކެވެ.
ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  2014ގައި ފެށުނު މަސައްކަތްތައް
 2015ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް

ހު ޅު މާ ލެ އެ ކް ސް ޕް ރެ ސް ގެ ދަ ތު ރު ތަ އް އި ތު ރު ކު ރު ން

ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ ،އިތުރަށް އެކަންކަމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެ އާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން

ހަރުދަނާކުރުން ހިމެނެއެވެ .ހުޅުމާލޭ ފެރީތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ހުޅުމާލެ އެކްސްޕްރެސް ސަރވިސްގެ ދަތުރުތައްވެސް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ފެރީއެއްގައި ވަކިވަކި ސީޓް ހަރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކޮށް އެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު ން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މުހިންމު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު

ހު ޅު މާ ލޭ މެ ްޓ ރޯ ބަ ސް ސަރ ވި ސް ފު ޅާ ކު ރު ން

ރަނގަޅުކުރުމާއި އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ މަގުތައް ހޯދުމާއި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ބަސް ދަތުރުކުރާ ރޫޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހުގެ ޢަދަދު އިތުރުކޮށް،

ކުޑަކުރުމާއި

ފައިދާ

ވިޔަފާރީގެ

އިތުރުކުރުން

ހިމެނެއެވެ.

މަޤްޞަދުތައް

މި

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތް އަލުން ރާވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމާއި
މެއިންޓަނަންސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ،ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް
އުޅަނދުފަހަރާއި ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލަޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރުން ހިމެނެއެވެ .ފެރީ
ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުމާއި ޕްރައިވަޓް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ކުރާ ކޯލްތައް މެނޭޖްކުރުން
ހަރުދަނާކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ
އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ.

އާ ރޫޓްތައް ތަޢާރަފްކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތާމެދު ކުރާ އިތުބާރު
ބޮޑުވެ ،ހުރިހާ ރޫޓްތަކެއްގައި އެއް ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގު
ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.

ހު ޅު މާ ލެ -އަ އި އެ ން އަ އި އޭ ބަ ސް ސަރ ވި ސް
ހުޅުމާލޭގެ ޚިދުމަތަށް ބަސްތައް އިތުރުކުރުމާއެކު ،އައިއެންއައިއޭ އާއި ހުޅުމާލެއާ
ދެމެދު އާ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މި ޚިދުމަތަކީ ހަމައެކަނި ހުޅުމާލެ
އާއި އައިއެންއައިއޭ ގުޅުވާލަދޭނޭ ޚިދުމަތެކެވެ .މި ޚިދުމަތާ ހުޅުމާލޭގެ ސަރަޙައްދުތައް

މާ ލީ އު ސް އަ ލި ތަ އް

ގުޅުވާލަދެވޭނީ ހުޅުމާލެ މެޓްރޯ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުން ގެއްލުންވެފައިވީ
ކަމުގައި ވިއަސް ،ޖެނެއަރީ  2013އިން ފެށިގެން ޖޫން  2014ގެ ނިޔަލަށް މި
ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  3.5މިލިއަން ރުފިޔާ
ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ 2014
ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  24.06މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ާއ ވި ލިނ ގި ިލ ފެ ރީ ޓަރ މި ނަ ލް
އާ ވިލިނގިލި ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް  2015ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މި ޢިމާރާތުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް
ލިބުމުގެ އިތުރުން ،ވެހިކަލް ޕާކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

ފަސިންޖަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  65މިލިއަން
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ  2015ގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ،ޒަމާނީ  4ބަސް ގަތުމާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލި ފެރީގެ ޚިދުމަތުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް  6ފެރީ ގަތުން ހިމެނެއެވެ.
ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ  /ގެއްލުން
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އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 45 201 4

ކު ން ފު ނީ ގެ ކު ރި މަ ގު

ކު ން ފު ނީ ގެ ކު ރި މަ ގު

ކުރުމަށް

އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި

އެމްޓީސީސީއަކީ

ކުރާ

ކޮންމެ

ކަމެއް

އެންމެ

ފުރިހަމަ

ގޮތުގައި

މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ .ކުންފުންޏަށް ހޯދިފައިވާ މަޤާމު ދަމަހައްޓާ ،އެންމެ

ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޓުއަރިޒަމް

ހިންގުންތެރި ކުންފުންޏަށްވެ ،މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި

ސެކްޓަރ

ފެންނަނީ

ބައްޓަންކޮށް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓަށް ކުންފުނިން ޚިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް،

އުޖާލާކޮށެވެ .މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރާ ހަމައަށް ވާޞިލްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ބިން ހިއްކުމަކީ ،މަސްތަޤުބަލުގައި މިދާއިރާގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ފުރުޞަތު

މަސައްކަތް ކުރަމެވެ .އާ ޓެކްނޮލިޖީއާއި ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް ތަޢާރަފްކޮށް

ލިބިދާނެ ދާއިރާއެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަށަކީ ބޮޑެތި

ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް ދިރާސާކޮށް ،ނަތީޖާ

ފަޅުތައް ހުރި ރަށްރަށް ކަމަށްވުމާއެކު މިއީ ބިން ހިއްކައިގެން ބިމުގެ ދަތިކަން

ޙާސިލްކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށާއި ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އަދި ފައިދާ އިތުރުކޮށް

ހައްލުކުރެވިދާނެ ރަށްރަށެވެ .ސަރުކާރުން މިފަދަ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ

ޙިއްސާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ.

ތަނުގައި ހިންގާފައިވުމާއެކު މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް ކުރިއަށް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާކެޓް ދިރާސާކޮށް ،ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ފުރުޞަތުތައް

ދާނެކަމުގައި

ފުޅާވަމުންދާ

މިންވަރަށް

ބަލާއިރު

މިދާއިރާގެ

ކުރިމަގު

ބެލެވެއެވެ.

ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް
ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ހުރި ބައެއް މުހިންމު ކަންކަމެވެ.

ބި ން ހި އް ކު ން
ބިންހިއްކުމަކީ ކުންފުނީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް
މަސައްކަތެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު މި މަސައްކަތުން ކުންފުންޏަށް  79.5މިލިއަން
ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބޭ އެއް ދާއިރާއެވެ.
ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި ބިންހިއްކުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގިފައިވެފައެވެ1995 .
ގައި ބިންހިއްކުމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ 19
ރަށެއްގައި  380ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކިފައެވެ.

 2017ގައި ކުންފުންޏަށް ގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ ގެ
ސަބަބުން މި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް މުޅިން ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި މީގެ ސަބަބުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކާއި
ފައިދާތައް ލިބިގެން ދާނެއެވެ .ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރގެ ސަބަބުން ބިންހިއްކުމަށް
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 47 201 4

މިހާރު ނަގާ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ .މިހެންވުމާއެކު ،ބިންހިއްކުމަށް

ކުރިއެރުން ލިބޭނެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓާއި ،ހުޅުމާލެ ޔޫތު

ކަސްޓަމަރުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަކޮށް ،ބިންހިއްކުމުގައި ކަސްޓަމަރުން

ސިޓީ ،ގުޅީފަޅުގެ މަޝްރޫޢު އަދި ތިލަފުށި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނެއެވެ.

ކުރިމަތިލާ މާލީ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ ތަޢާރަފްކުރުމަށްފަހު ކުރު މުއްދަތެއްގައި ގިނަ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމުގެ މަގު ފަހިވެ ،ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން
ދާނެއެވެ .ޔޫރަޕްގެ ކުންފުނިތަކުން މިހާރު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާ މި
މަސައްކަތުގައި ،ރާއްޖޭގައާއި ބައިނަލައަޤްވާމީ މާކެޓްތަކުގައި އެމްޓީސީސީގެ މަޤާމު
ހަރުދަނާކުރެވި ،މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު
ހުޅުވިގެން ދާނެއެވެ.

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
 2014ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ  8%ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ
ޞިނާޢަތުންނެވެ .އަދި  2015ގައި ވެސް މި ނިސްބަތުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން

މުސްތަޤްބަލުގައި މިމަސައްކަތުގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވާނެ މިންވަރަށް ބަލާ ،މި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތުން އެމްޓީސީސީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ

ބޮޑުބައެއް ޙިއްސާކުރެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު މި ދާއިރާއިން ލިބުނު 489،635،728

 2015ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރގެ

ރުފިޔާއަކީ ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ  63%އެވެ.

ބަދަލުގައި ސްޓީލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމެވެ.

ކުރާ

ޙިއްޞާ

ދެމިއޮންނާނެ

ކަމަށް

ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ.

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ އާބާދީ އިތުރުވެގެން ދިއުމާއި ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިދާއިރާއިން
ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ .ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ދާއިރާއަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ،ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް
ފެނިގެންދާނެއެވެ .ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މިދާއިރާއަށް
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ސްޓީލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން އަތުން އިމާރާތް ކުރުމަށް
ނަގާ އަގު ކުޑަކުރެވި ،ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ
މެޝިނަރީއާއި ހުނަރު ހޯދާ ،ސްޓާފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ
ރޭވިފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން މި ޞިނާޢަތުގައި އެމްޓީސީސީގެ މަޤާމު އިތުރަށް

ވަރުގަދަކުރެވި ،ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް މިސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ވުމާއެކު ،މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ޑޮކިންގް އަދި ޑޮކިންގްއާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި

ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

މެއިންޓަނަންސްއަށް ކުރަމުންދާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ކުންފުނީގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރިއަށް
އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  700މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ ހޯދުމަށް ކުރާ
އިންވެސްޓްމަންޓްވެސް

ހިމެނެއެވެ.

ތިލަފުށީގައި އޮންނަ އެމްޓީސީސީގެ  250،000އަކަފޫޓުގެ ބިމަކީ ޑޮކްޔާޑަކުން
ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ ފެންވަރުގެ ޑޮކްޔާޑެއް ހެދުމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ
ބިމެކެވެ .މި ބިމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޔާޑެއް ހެދުމަށް
ކުންފުނިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދަކީ އެންމެ ގިނަ
އުޅަނދުތަކަށް ޚިދުމަތްދެވޭ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޑޮކްޔާޑެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް

ޑޮ ކް ޔާ ޑް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު ން
ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި  3600ފައިބަރ
ގްލާސް އަދި ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރާއި  200ސްޕީޑް ލޯންޗް ދުއްވަމުން ގެންދެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ ޑްރައިޑޮކް ވަޞީލަތްތައް މިސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުމާއެކު،
މި ޚިދުމަތުގެ ޑިމާންޑް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީއަކީ
ވެސް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޮޑު ފްލީޓެއް ގެންގުޅޭ ކުންފުންޏަކަށް

އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވުމުވެ .ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކޮށް މަރާމާތަށް ހޭދަވާ ވަގުތު  10%އިން ދައްކުރުން ވެސް އެއީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ
މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެކެވެ .އެންމެ ފުރިހަމަ ޑޮކިންގް ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  52މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް
ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .އަދި ކުރު މުސްތަޤްބަލެއްގެ ތެރޭގައި މި ޕްރޮޖެކްޓުން 100
މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފައެވެ.
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ޓީ މް އެ މް ޓީ ސީ ސީ

ޓީ މް އެ މް ޓީ ސީ ސީ

އަޅުގަނޑުމެން

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ކުންފުނީގެ

އެންމެ

މުހިންމު

ރައުސްމާލަކީ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ކުންފުނީގައި
ކުރާ މަސައްކަތްތުގައި ތަމްސީލުކޮށް އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
ހިތްވަރުދެމެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ މާހައުލުން ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާ ޚިޔާލުތަކާއި އާ
ގޮތްތައް ހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހައްލުތައް
ހޯދާ ،މަސައްކަތުގައި ނަތީޖާ ނެރުމަށާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރެވޭފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ.
އިތުބާރާއި

ޔަޤީންކަމާއެކު

ކަސްޓަމަރުން

ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ

ފެންވަރު

ރަނގަޅު

ހައްލުތައް ހޯދާދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން މިއަދު ވަނީ ކުންފުނީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.
ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތާއި
ސަޕޯޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޓީމަކީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޓީމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ
ފަންނުވެރިކަމާއި ،ޤާބިލުކަން އަދި އިޚްލާސްތެރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ
ކަމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކުންފުންޏެކެވެ .މިއަދު ކުންފުނީގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ
އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކުގައި އެންމެ އިތުބާރުކުރެވޭ ކުންފުންޏެއްގެ
މަޤާމު ހޯދިފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަންނުވެރި ޓީމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޤާ ބި ލް މީ ހު ން ހޯ ދާ ވަ ޒީ ފާ ގަ އި ދެ މެ ހެ އް ޓު ން
މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ޤާބިލް މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުންފުނިން އަބަދުވެސް
މަސައްކަތްކުރެއެވެ .އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލް މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަދަ
މީހުން ފާހަގަކޮށް ،އެފަދަ މީހުން ކުންފުނީގެ ޓީމުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދާ ރަށްރަށުން
އެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނޭ މީހުން ހޯދާ ،އެފަދަ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު  265މީހުންނަށް ކުންފުނިން އަލަށް ވަޒީފާ ދެވިފައިވެއެވެ.
ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން ،އަލަށް ހުޅުވޭ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކަށް ،ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
މުވައްޒަފުންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ކުންފުނިން އިސްކަންދެއެވެ.

އި ން ސާ ނީ ވަ ޞީ ލަ ތް ބި ނާ ކު ރު ން
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 އަހަންމިއްޔަތުކަންދެއެވެ .ކުންފުނީގައި
މަސައްކަތްކުރުމަށް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގައި ތިބީ  1073މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން
 8.83%އަކީ އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ 2013 .އާ އަޅާބަލާއިރު މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ
އަދަދު  2014ގައި ވަނީ  7.8%އިތުރުވެފައެވެ.

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ކުންފުނީގައި

މަސައްކަތްތެރި

މުވައްޒަފުން

ހޯދުމަށާއި،

މުވައްޒަފުން

ކުންފުނީގައި

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ގިނަ

ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުންފުނީގައި ހިންގަމުން ގެންދެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދާދެވެއެވެ.
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 51 201 4

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކުންފުނީގެ
 319މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން
ތަމްރީނު ހޯދާދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ގެންގުޅުމާއި ،ޑައިވް ޓްރެއިނިންގް،
ޗޭންޖް މެނޭޖްމަންޓް ،ކޯޕްރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް ،ކަސްޓަމަރ
ސަރވިސަސް ،ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އަދި ބިޒްނަސް ޕްލޭނިންގް ހިމެނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފަރާތުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް މުވައްޒަފުން

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރު ން
މުވައްޒަފުންގެ

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި

ބިނާކުރަނިވި

މަސައްކަތް

ކުންފުނިން

ބަލައިގަނެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދީ އަގުވަޒަންކުރުމަކީ ކުންފުނިން ވަރަށް
ބޮޑަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ .ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި
ފާހަގަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ކުންފުނިން
ހިތްވަރުދީ،

އެކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި
ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް
ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނު ހޯދައިދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިއުމަން
ރިސޯސަސް ،ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ،ވިންޑޯޒް ސަރވަރ
 2012އާއި ގުޅޭ ތަމްރީނާއި ޔަންމާ ވައިއެޗް ޖެނެރޭޓަރާ ގުޅެ ތަމްރީން އަދި
ވަރޗުއަލައިޒޭޝަން

ހިމެނެއެވެ.

މި ގޮތުން  15އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  3ގިންތިއަކަށް ބަހައިލައިގެން
 23މުވައްޒަފަކަށް އެވޯޑް ދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގައި މިހާރު ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ

16

މުވައްޒަފަކަށާއި

މިހާރު

ވަޒީފާއިން

ވަކިވެފައިވާ

13

މުވައްޒަފަކަށް ،އެފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައި މުއްދަތު ފާހަގަކޮށް
ސެޓްފިކެޓް ދެވުނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިވޯޑިންގް
ޕޮލިސީގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

މުވައްޒަފުންންށް

އިވެލުއޭޝަން އިންކްރިމެންޓް އެލަވަންސް ދެވިފައިވެއެވެ.

		

މީގެ އިތުރުން ކުންފުންޏަށް އަހުލުވެރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް،
ކުންފުންޏާ އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށާއި ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
ޕްރޮސީޖާތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އަހަރުތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.
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 52އެ މް ޓީ ީ

ޕަރފޯމަންސް

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 53 201 4

ކު ން ފު ނީ ގެ އި ޖު ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ

ކު ން ފު ނީ ގެ އި ޖު ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ

އެމްޓީސީސީއަކީ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ އުފުލާ މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ
ދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ .ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ
ޒިންމާއަކީ ،ކުންފުނިން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައާއި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ މުހިންމު އަސާސެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެފަދަ ކަންކަމުގައި
ރައްޔިތުންނާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ .ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ
އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދާއިރު އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި
ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިޖުތިމާޢީ އެހީ
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން
އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ.
އެމްޓީސީސީގެ

ވިސްނުމަކީ

ކުންފުނީގެ

ހުރި

ފަންނުވެރިކަމާއި

•ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތި އުދަގޫ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް
އެމްޓީސީސީއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުއެވެ 30 .އޮކްޓޯބަރ
 2014ގައި ބޯކޮށްވާރޭވެހި މާލޭގެ މަގުތަށް ފެންބޮޑުވެ އާންމުނަށް
އެކަމުގެ

ދަތި

ކުރިމަތިވަމުންދާތީ،

ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މާލޭ މަގުތަކުގެ ފެން ހިއްކުމަށްޓަކައި،
މިކުންފުނިން ވިއްކަމުންގެންދާ ޔަންމާ ބްރޭންޑްގެ  2ޑީސަލް ޕަމްޕް،
އެމްއެންޑީއެފް އަށް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.
•އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ވަޞީލަތްތައް

ބޭނުންކޮށް ،ރައްޔިތުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ.

މިކަމަށް

އަވަސް

ހައްލެއް

އަށް

ދިމާވި

އަލިފާނުގެ

ހާދިސާއާ

ގުޅިގެން

އެކުންފުނިން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ފެނުގެ ޚިދުމަތް
ހުއްޓި ،ކުރިމަތިވި ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ،އެ ކަމަށްޓަކައި އެފެއްދެވި ޤައުމީ
ކޮމިޓީއިން ހިންގި މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް ކުންފުނީގެ  3ލޮރީ
އަދި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެތެރޭގައި ތަފާތު ގިނަ އެހީތެރިކަން ރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ ދެވިފައެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު
ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ގިނަ ސްކޫލްތަކެއްގެ ހަރަކާތްތަކަށް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
•ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިޖުތިމާޢީ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންގެ
ހިޔާއަށް ދެމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު
ތިބި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އެގޮތުން ،އެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް

•ހަމައެއާއެކު ،ފެނުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުގެނެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް
ވެދާނެކަމަށް

ލަފާކުރެވުމާއި

ގުޅިގެން

އެމްޓީސީސީގެ

ތިލަފުށީ

ސައިޓްގައި އުފައްދާ ފެން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ޓަގުގައި ތިލަފުށިން ފެން
ގެނެސް ،މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ވަގުތީ އިސްކޫރުބަރިއެއް ބަހައްޓާ،
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  70.3ޓަނުގެ ފެން ދޫކުރެވުނެވެ.

އުނގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި  2007ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިކުންފުނިން
ދަނީ  2ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ދެމުންނެވެ.

 2014ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން
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ހިންގިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާއަށް ދޭ މުހިންމުކަމުގެ
ހެއްކެކެވެ .މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޭދަ ކުރެވުނު ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ
ރުފިޔާ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ޞިއްޙީކަންކަމަށާއި އަންހެނުންގެ
ދުޅަހެޔޮކަމަށް

އަދި

އަންހެނުން

ބާރުވެރިކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ހިންގިފައިވާ

ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކަ ށެ ވެ.

އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  50%އަކީ އިޖުތިމާޢީ
ތަރައްޤީއާ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.މީގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމު ،ކުޅިވަރާއި ސަގާފަތް،
ތިމާވެށި އަދި ކުއްލިހާލަތްތަކުގައި އެހީފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ.

ކުރެވުނު ހޭދައިގެ  40%އަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް
މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވާ ހޭދައަށް ވާއިރު 60% ،ހޭދަ ކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރާއި
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.

މުޖުތަމަޢުއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތައް އަދި
ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ،އެމްޓީސީސީގެ
ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ލިބެމުން ދާނެއެވެ.
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ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ

ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ އޮނިގަނޑަށް  2014ވަނަ އަހަރު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ .ކުންފުނީގެ
ޙިއްޞާ މިހާރު ބެހިފައިވާގޮތުން ،ކުންފުނީގެ  47.8%ޙިއްޞާ ކުރަނީ ދިވެހި
ސަރުކާރުންނެވެ 7.5% .ސަރުކާރުގެ  100%ޙިއްޞާއޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް ޙިއްޞާ ކުރާއިރު 44.7% ،ޙިއްޞާ
ކުރަނީ އާންމު ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ޙި އް ޞާ ގެ ބާ ޒާ ރު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ
2014

ވަނަ

އަހަރު

ޙިއްޞާގެ

ބާޒާރުގައި

ކުންފުނީގެ

102

ޙިއްޞާގެ

މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއީ  2013ވަނަ އަހަރު މުޢާމަލާތުކުރެވުނު 90
ޙިއްޞާއާ އަޅާ ބަލާއިރު  11.76%ގިނަ އަދަދެކެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ
ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ  120/-ރުފިޔާއަށެވެ .އެންމެ

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

ދަށް އަގަކީ  50/-ރުފިޔާއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ،އެންމެފަހުން ކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތަށް
ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލުގެ މިންވަރަކީ  30މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެ
ވަނީއެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެފަހުން ކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތަށް
ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލުގެ މިންވަރަކީ  45މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރާއި ފާއިތުވި އަހަރު ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ

ދ ވ ހ

ސ ރ ކ ރ

47.80 %
ޖ މ ލ

ހ އ ސ

250,000

MRF 12,500,000

އ މ  .އ ނ  .އ ސ  .އ ލ

07.50 %
އ އ މ ރ އ ޔ ތ ނ

44.70 %

 119,661ހިއް ާ
ސ
 5,982,150ރުފިޔާގެ ހިއްސާ
 18,696ހިއް ާ
ސ
 934,800ރުފިޔާގެ ހިއްސާ

 111,643ހިއްސާ

5,581,400

ރުފިޔާގެ ހިއްސާ

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

ވިޔަފާރި ހުރިގޮތުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވެނީއެވެ.
2014

2013

ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ދަށް އަގު

55.00

150.00

ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގު

120.00

200.00

ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތު އެންމެ ފަހުން ކުރެވިފައިވާ އަގު

120.00

180.00

ވެއިޓެޑް އެވަރޭޖް ޓްރޭޑަޑް ޕްރައިސް

113.73

178.78

ޙިއްޞާގެ ބަޒާރުގައި ވިކިފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު

102.00

90.00

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިއަނުން(

30.00

45.00

ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް

15.69%

8.33%

އަރނިންގްސް ޕަރ ޝެއަރ

326.56

106.99

ޕްރައިސް -އަރނިންގ ރޭޝިއޯ

0.37

1.68
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ޙި އް ޞާ ގެ ބާ ޒާ ރު ގަ އި ކު ން ފު ނި ގެ ހި އް ސާ ގެ އަ ގު ހު ރި ގޮ ތު ގެ ޗާ ޓް ( ރު ފި ޔާ )
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ހި އް ސާ އަ ކަ ށް ޖެ ހު ނު ފަ އި ދާ އާ އި ހި އް ސާ އަ ކަ ށް ބެ ހި ފަ އި ދާ ގެ ޗާ ޓް
( ރު ފި ޔާ)
ހިއްސާ އަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ
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ބާ ޒާ ރު ގަ އި
ކެ ނ ޑު މު ން

އެ ވް ރެ ޖް ކޮ ށް ޙި އް ޞާ ގެ އަ ގު ހު ރި ގޮ ތާ އި ހު ރި ާހ ހަ ރަ ދެ އް
ށ ޖެ ހޭ މި ލް ކު ވެ ރި ކަ މު ގެ އަ ުގ ޗާ ުޓ ( ރު ފި ޔާ )
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ބާޒާރުގައި އެވަރޭޖް ކޮށް ހިއްސާގެ އަގު ހުރިގޮތް

ހުރިހާ ހަރަދެއް ކެނޑުމުން ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ މިލްކުވެރިކަމުގެ އަގު
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ޙި އް ސާ ދާ ރު ން ނަ ށް ލި ބޭ ނަ ފާ

600

ޙިއްސާދާރުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ،ގްރޫޕުން ވަނީ  31ޑިސެމްބަރު  2014ގައި

400

ނިމުނު މާލީ އަހަރު  82މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާދެވިފައެވެ .މިއީ ޙިއްސާދާރުންގެ

200

ރައުސުމާލުގެ ނިސްބަތުން  23%އެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ

2014

ޙި އް ޞާ ގެ ފަ އި ދާ

ރައުސުލްމާލުން ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު  1،434ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
( 2013ގައި  1،110ރުފިޔާ)
 31ޑިސެމްބަރު  2014ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު

 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި
 82,913,089ރުފިޔާ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ  2013ވަނަ އަހަރު
ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާއާއި އަޅާބަލާއިރު  310%މަތީ އަދަދެކެވެ.
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަދި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އެންމެ ބޮޑު
އެއް މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުމާލުގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ،ވިޔަފާރި
ފުޅާކުރުމަށާއި އައު ވިޔަފާރިއާ ދިމާލަށް ކުންފުނީގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް ކުންފުނީގެ

ފައިދާއަށް އަޅާބަލާއިރު ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާއިން ޙިއްސާއަކަށް ޖެހެނީ 327
ރުފިޔާއެވެ 2013 .ގައި ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާއިން ޙިއްސާއަކަށް ޖެހިފައިވަނީ
 107ރުފިޔާއެވެ 2014 .ގައި ވިޔަފާރިން ޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާއަކީ މިހާތަނަށް
ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި ވިޔަފާރިން ޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑު
ކުރެވިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަދަދެވެ.

ރި ޓަރ ން އޮ ން އި ކު އި ޓީ ގެ ޗާ ޓް ( ޕަ ސެ ން ޓޭ ޖް)
ރިޓާން އޮން އިކުއިޓީ

23%

ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ފާއިތުވި އަހަރު މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.
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9%

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު

10%

10%

ޖަލްސާއަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް  20.00ރުފިޔާ ބެހުމަށް

5%

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަވާފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާގެ

0%

ފައިދާގެގޮތުގައި ބަހާފައިވަނީ ޙިއްޞާއަކަށް  16.00ރުފިޔާއެވެ.
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ޙިއްޞާ އަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ
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ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 60އެ މް ޓީ ީ

-5%

2 0 11
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-25%

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 61 201 4

ކޯ ޕް ރޭ ޓް ަގ ވަ ނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް

ކޯ ޕް ރޭ ޓް ަގ ވަ ނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް

އެމްޓީސީސީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ( ,)10/96ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދު ،ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕްރޭޓް
ގަވަނަންސް ކޯޑު ،މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިންގޭ
ކުންފުންޏެކެވެ.
އެމްޓީސީސީ އަކީ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ރޫހާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ
ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އަހަންމިއްޔަތުކަންދެއެވެ.
•ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޞްލަހަތުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދީ

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު
ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި 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 އެކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަކީ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

•ކުންފުނިން

އަމަލުކުރަންޖެހޭ

ޕޮލިސީތައް

ދިރާސާކޮށް

ޒިންމާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނަގަންޖެހެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ
ބެހޭ ޤާނޫނު ( )10/96ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދު ،ކެޕިޓަލް
މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު ،މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ
ޑިޕޮސިޓަރީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ
ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ސީދާގޮތުންނާއި

ފާސްކުރުން

•ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި މާލީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން
މަޤްޞަދުތައް

އިންވެސްޓްމަންޓް

ކުންފުންޏަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމުގެ ޖުމްލަ

އެންމެހާ

ޤާނޫނުތަކާއި

ޤަވާއިދުތަކާ

އެއްގޮތަށް ކުންފުނި ހިނގަމުންދޭތޯ ޔަޤީންކުރުން އަދި ކުންފުނީގެ

•ކުންފުނީގެ

ޖު މް ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ބޯ ޑު ެގ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު

ޤާނޫނުގެ ދަށުން،

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން

ޙާޞިލްކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

އަސާސީ

ހޯދައިދިނުން

•ޙިއްޞާދާރުންގެ ޙިއްޞާގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
•ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި މާލީ ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށް ފާސްކުރުން
•ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާއި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ސިސްޓަމެއް
ގާއިމުކުރުން

ނުސީދާގޮތުން ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަންކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުމަކީ ކުންފުނީގެ
މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ބޯޑަށް ފެންނަ ހިނދެއްގައި އެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑް ގެ މަ އި ގަ ނ ުޑ މަ ސް އޫ ލި އް ތު ތަ އް

އަދާކުރުމަށާއި

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:
•ކުންފުނީގެ

ތަޞައްވުރާއި

މަޤްޞަދު

ކަނޑައަޅާ

ކުރިމަގު

އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ކަންކަންކުރުމަށް

މެނޭޖްމަންޓަށް ހަވާލުކުރަމުންދެއެވެ.
ރާވާ

ބަ އް ޓަ ން ކު ރު ން
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 63 201 4

ޗެ އަ ރ މަ ން އަ ދި ޗީ ފް އެ ގް ެޒ ކަ ޓި ވް ޮއ ފި ސަރ ގެ ަދ އު ރު

ޗީ ފް އެ ގް ެޒ ކަ ޓި ވް ޮއ ފި ސަރ ގެ ަދ އު ރު

ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި އަދި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގެ  80ވަނަ މާއްދާގައި

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި ކުންފުނީގެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަންކަން އަދި ކުންފުނީގެ ޗީފް

ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ މަސައްކަތްތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން

އެގްޒެކަޓިވްގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވަނީ ތަފާތު ދެ ޝަހްސެކެވެ .މިދެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް

ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާފަރާތެވެ.

އާޢިލީ އަދި ވިޔަފާރި ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ.

ޗެ އަރ މަ ން ގެ ދަ އު ރު
ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް
ކުންފުންޏާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދޭނެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕަރސަން އެވެ.
މިގޮތުން ޗެއާޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ:

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ެއ ކު ލެ ވި ގެ ން ވާ ގޮ ތް
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ

 10ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ .ކުންފުނީގެ

ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތަށްބަލައި ،މި  10ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރުކާރު
ތަމްސީލުކުރާ  6ޑިރެކްޓަރުންނާއި އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞިލުކުރާ 4

ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް މަގުދައްކާ،

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެ ނިސްބަތުން

ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުން

މިއަދަދު ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ.

•އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،ސާފުތެދު މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން
•ބޯޑާއި އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނާ ދެމެދު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  10ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  2އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރުންނާއި  8ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ
ހިންގާ ޤަވާއިދު އަދި ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގައިވާ ގޮތަށް މިވަގުތު ކުންފުނީގެ

ބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި  1އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރ އާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

•އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނާއި ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މެދުގައި

އައްޔަންކުރަންވަންޖެހޭ  1ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރަކު މަދުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން
•ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުންވިއަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބައިވެރިވުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިދިނުމަށް
މަ ގު ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނު ން
•ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއެކު ހާމަގޮތެއްގައި ވަރަށް ސަރީޚަކޮށް
ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސްކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލައަށް
ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އާންމުނުކުރުން
•އެކިކަންކަމުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
މަޢުލޫމާތުދިނުން
•ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ހަރުދަނާ އުޞޫލްތަކެއް ކުންފުނީގައި ޤާއިމްކުރުން

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 64އެ މް ޓީ ީ

 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު
( 2014ނިމުނުއިރު ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުން)
ނ /
އައްޔަންކުރެވު ު
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

ނަން

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

ސަރުކާރު  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

ހާޒިރީ

 24ޑިސެމްބަރ 2013
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

18/20

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް

ސަރުކާރު  /އެގްޒެކެޓިވް

 12ޖޫން 2014
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

9/9

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ސަރުކާރު  /ނޮން -އެގްޒެކެޓިވް

 13މެއި 2014
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

11/12

އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ

ސަރުކާރު  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 25ޑިސެމްބަރ 2014
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

0/0

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު

އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 29މެއި 2013
ގައި އިންތިޚާބުކުރެވުނު

17/20

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު

އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 29މެއި 2013
ގައި އިންތިޚާބުކުރެވުނު

20/20

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން

އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 15މެއި 2014
ގައި އިންތިޚާބްކުރެވުނު

12/12

އަލްފާޟިލް ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް

އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 15މެއި 2014
ގައި އިންތިޚާބްކުރެވުނު

9/12

 2 01 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބޯ ޑު ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން
އައްޔަންކުރެވުނު /
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

އިސްތިޢުފާދެއްވި /
ވަކިކުރެއްވި

ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 24ޑިސެމްބަރ 2013
ގައި އައްޔަންކުރެއްވި

 05ޖެނުއަރީ 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

0/0

އަލްފާޟިލް އިޤްބާލް އާދަމް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 05ޖެނުއަރީ 2014
ގައި އައްޔަންކުރެއްވި

 08ޖޫން 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

10/10

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިހާމް ޢަލީ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 24ޑިސެމްބަރ 2013
ގައި އައްޔަންކުރެއްވި

 08ޖޫން 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

10/10

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒުމީލް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

 24ޑިސެމްބަރ 2013
ގައި އައްޔަންކުރެއްވި

 23ނޮވެމްބަރ 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

12/17

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހާލީ

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 30ޖުލައި 2012
ގައި އިންތިޚާބުކުރެއްވި

 15މެއި 2014
ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވި

7/8

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީއު

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 30ޖުލައި 2012
ގައި އިންތިޚާބުކުރެއްވި

 15މެއި 2014
ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވި

7/8

ނަން

ނ ން މު ނު
ނ ެގ ބޯ ޑު ން ި
މި އަ ހަ ރު ޖު މް ލަ ޮގ ތެ އް ގަ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ް
ކަ ން ތަ އް ތަ ކާ އި ޙާ ޞި ލް ކު ރެ ވު ނު ކަ ން ތަ އް ތަ އް
 2014ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  20ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި
ޖަލްސާތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ކުންފުނި
ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލަފާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި ކުންފުންޏަށް
އިންވެސްޓްމަންޓާއި ފައިނޭންސް ހޯދުމާއި ކުންފުނި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގެނެވޭނެ

މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުންފުނީގެ
ޗެއަރމަން އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ(އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ) ވަނީ ސަރުކާރުގެ
ވިސްނުމާއި ސިޔާސަތު އަދި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކި މަރުޚަލާތަކުގައި އިތުރު
މަޢުލޫމާތު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

ބަދަލުތަކާއި ކުންފުނީގެ އެކި ޕޮލިސީތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2014ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޚާއްޞަ އަޙައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާފައިވާ
އެއް ކަމަކީ ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ފެރީ ޚިދުމަތުން ވަމުންދާ ގެއްލުން

ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރުކަމަށްވާ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާ
ސީދާގޮތުންނާއި

ނުސީދާގޮތުން

ގުޅުންހުރި،

ސިޔާސަތުތަކާއި

މުސްތަޤްބަލުގެ

ޕްލޭންތައް ދެނެގަނެ ކުންފުނީގެ މިސްރާބު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށާއި ކުންފުންޏަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ޚައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ
ލަފައާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ސަރުކާރާއެކު

ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ ސަބްސިޑީގެ މުއްދަތު ޖޫން
 2014ގައި ހަމަވެފައިވާތީ ،މި ސަބްސިޑީ މެދުނުކެނޑި ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ސަރުކާރާއެކު

މަޝްވަރާކުރުމާއި

މިޚިދުމަތް

ފުޅާކޮށް

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މުރާޖަޢާކޮށް މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދިނުމެވެ.
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 65 201 4

 2014ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ މުހިންމު ބައެއް
ނި ން މު ން ތަ އް

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ ކޮ މި ޓީ ތަ އް
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ

•މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައިވާ
ކުންފުނީގެ  15އިންސައްތަ ޙިއްޞާ ވިއްކާލުމަށް ނިންމެވުން
•ކުންފުނީގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަލުން އެކުލަވާލުން.
އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް ޑިވިޝަންތަކަކަށް ބަހާލެވި ކޮންމެ
ޑިވިޝަންއަކަށް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުން ކަނޑައެޅުން

މަތިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ތިރީގައިވާ  3ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ..
1 .1ނޮމިނޭޝަންކޮމިޓީ
2 .2އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
3 .3ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ

•އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބެލެންޝީޓާއި
ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ފާސްކުރުން
• 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި  50ރުފިޔާގެ ޙިއްޞާއަކަށް
 16ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމެވުން

މިކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަކިން ބަޔާންކުރެވި ބޯޑުން ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުން ފާއިތުވި އަހަރު ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ،ސަފްހާ  72އިން  69ގައި ހިމެނިފައިވާ ވަކިވަކި
ކޮމިޓީތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

• 2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  15މެއި  2014ގައި
ބޭ އް ވު ން
•ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑީއަރީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުން

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ މު ސް ތަ ޤި އް ލު ކަ މާ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ އަ މި އް ލަ މަ ސް ލަ ހަ ތު
ހާ މަ ކު ރު ން

•ކުންފުނީގެ «ފިކްސޑް އެސެޓް ޕޮލިސީ» އަދި «ޕެޓީ ކޭޝް ޕޮލިސީ»

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  76ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ

އެކުލަވާ ފާސްކުރުން

އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އެ ޑިރެކްޓަރަކު
ހާމަ ކުރަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއްވާ

•ކުންފުނީގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޮލިސީ އިޞްލާޙުކުރުން

ކޮންމެ ކަމެއް ހާމަކޮށް އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި

•ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ކުންފުނީގެ ބައެއް ވެހިކަލްއާއި
މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ނައްތާލެއްވުމަށް ނިންމުން
•ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މުތާލިޢާކުރުމަށް
ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން
ހޅުމާލެ-މާލެ އާއި ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
• ު
ލިމިޓެޑްއާއި ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް

ބައިވެރިނުވުމަށް

ކުންފުނީގެ

ހުރިހާ

ޑިރެކްޓަރުން

އިޤުރާރުވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ

މަސްލަހަތާއި ތަޢާރުޒުވާ ނުވަތަ ތަޢާރުޒުވެދާނެ ފަދަ ސީދާ މަސްލަހަތެއް ކުންފުނީގެ
ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެނެތެވެ.
2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އަދި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކާއެކު
ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް އޮންނަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތެވެ.
އަދި ފާއިތުވި އަހަރު އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު ކުންފުންޏާއެކު ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ބޮޑު

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ހިމެނޭގޮތަށް އެސް.

ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

•މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީ ޚިދުމަތް ސަބްސިޑައިޒްކުރުމަށްޓަކައި

 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރު ކަމަށްވާ ސަރުކާރުގެ އެކި

ޕީ.ވީ އެއް އުފެއްދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުން
ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުންފުންޏަށް ދެއްވާފައިވާ ރަށް ކަމަށްވާ
ވ.ފޮއްތެޔޮ ސަރުކާރަށް އަލުން ނެގުމުގެ ސަބަބުން މިރަށުގެ ބަދަލުގައި
ކުންފުންޏަށް ރަށެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި މިކަމުގައި
ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުން.
ބިންތައް

•ކުންފުނީގެ

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ލަފާދިނުން

•ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަޝްރޫޢުތައް މުތާލިޢާކޮށް
މަޝްރޫޢުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރިއަށް
ގެންދެވޭނެ

ގޮތްތަކާއި

ލަ ފާ ދި ނު ން

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 66އެ މް ޓީ ީ

ބެހޭގޮތުން

ސޮ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އަދި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކަށް

ތަރައްޤީކުރުމުގެ
މެނޭޖްމަންޓަށް

އިދާރާތަކާއެކު ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ

މެނޭޖްމަންޓާއެކު

މަޝްވަރާކޮށް

ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރަކާއެކު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް
ވެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބްވުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް
ޑިރެކްޓަރަކާއި ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތެވެ.

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ވަ ޒަ ން ކު ރު ން

އެ ކް ސް ޓަ ރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވި

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި  2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ

ނިމިފައިނުވާތީ ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރެވިފައިނުވާކަން

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ޚިދުމަތެއް އޮޑިޓަރުން
ކުންފުންޏަށް ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ތަ މް ރީ ން ކު ރު ން
ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑަށް

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ،އިންސްޓިޓިއުޓް

2014
އޮފް

ވަނަ

ކޯރޕަރޭޓް

އަހަރު

އައްޔަންކުރެވުނު

ޑައިރެކްޓަރސް

އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ސް

އެންޑް

ކުރިމަގުގައި ކުންފުނި ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ

ސެކްރެޓަރީޒް އިން ހިންގަވާ “ކޯރޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރޭނިންގ” ދެވިފައި

ވިޔަފާރިތައް ބަލާ އެ ބައިތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ

ވެއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޯރޕަރޭޓް ގަވަނަންސްއާ ބެހޭ މާހިރަކު މެދުވެރިކޮށް

މަސައްކަތާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ދަށަށްދާ

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް «ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް ބޯޑް ލީޑަރޝިޕް»ގެ ނަމުގައި

ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް ބަލާ އިޞްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި  2ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.

އިންޓަރނަލް

ކޮންޓްރޯލްގެ

ހަރަކާތްތަކުގެ

ދަށުން

ފާއިތުވި

އަހަރު

ގިނަ

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނާ އި ކު ން ފު ން ޏާ ދެ މެ ދު މަ ޢު ލޫ މާ ތު ބަ ދަ ލު ކު ރު ން

ޕްރޮސެސްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވި ،ސްޕެޝަލް އޮޑިޓްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން

ސެންސިޓިވް އިންފޮމޭޝަން ޑިސްކްލޯޝަރ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނާއި ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް
ކޯޑުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު

ވިސްލް ބްލޯވިންގ ޕޮލިސީ ،ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރަސްޓް ޕޮލިސީ އަދި ޕްރައިޒް
ބޯޑުން

މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދާއިމީގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ .އެގޮތުން
ކުންފުނިން ކުރާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އާންމު އެންގުންތަކުންނާއި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް
މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރެވެމުން ދެއެވެ .އަދި ،ކެޕިޓަލް މާކެޓްޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ
ދަށުން ކުންފުނީގެ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި
މެނޭޖްމަންޓާ

ސުވާލުކުރުމާއި

ހިޔާލު

ބަދަލުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ކުންފުނީގެ

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން ކުންފުންޏާ
ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންވާ ކަންކަން މެނޭޖްމަންޓާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު

އޮވެއެވެ.

އި ން ޓަ ރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް
 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހިންގާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނާއި ކޭޕީއެމްޖީ އިންނެވެ .އިންޓަރނަލް
އޮޑިޓްކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ

އި ޤު ރާ ރު
ކުންފުނި ހިންގުމާއި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކާމެދު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި އިޤުރާރު ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ .މި ބަޔާނުގައި އެވާ
މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ރަނގަޅު ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ.
ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އެމްޓީސީސީ ހިންގުމުގައި ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް
އުޞޫލްތަކާ ،ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،ސެކިއުރިޓީސް އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއި
ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހާމަގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ،މެނޭޖްމަންޓުން އަދި އެންމެހާ
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާ ބެހޭ
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ
ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބު
އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޭޕީއެމްޖީ އާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވިފައެއް
ނު ވެ އެ ވެ.

ކުންފުނީގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފައިނޭންޝަލް

ކޮންޓްރޯލްސް،

އޮޕަރޭޝަނަލް

ކޮންޓްރޯލްސް ،ކޮމްޕްލަޔަންސް ،އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އުޞޫލްތަކާ މެދު
ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ .އަދި އިދާރީ ގޮތުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެޑައިގެންހުންނަވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އެގްޒެކަޓިވް،

އަހަރީ ރިޕޯޓް -ކުންފުނީގެ މި އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރަށް ރިޕޯޓް ކުރަމުންގެންދެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާގޮތުގެ ސައްޚަ އަދި ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތް
މަޢުލޫމާ ތެވެ.

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 67 201 4

މާލީ ހިސާބު -ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާން،

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ އަލްފާޟިލް އިޤްބާލް

ބެލެންސް ޝީޓް ،ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އަދި ފައިސާ

އާދަމް ޗެއަރޕަރސަންގެ ހައިޞިއްޔަތުން އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ

ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން އަދި މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ

އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް

ނޯޓްތަކެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ

އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލްރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްއާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިހާމް ޢަލީ ކުންފުނި ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ

ތެދުވެރިކަމާއެކު ކަމުގައި އިޤުރާރުވެ ،އެކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ޗީފް

މަސައްކަތަށް ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ..

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ވަނީ މާލީ ހިސާބުގައި
ސޮއިކުރައްވާފައެވެ .ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ހިނގަ
ހިނގާ އޮތް ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އަދި ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިޞިއްޔަތުން ބޯޑުގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި
އަދި މިހާރު ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ދެއްވި ލަފަޔާއި އިރުޝާދަށް
ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

އަދި

އަހަރީ

ހިސާބު

ހަމަތަކާ

ބެލެހެއްޓުމުގެ

އެއްގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށް

ޤަވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންތައްތަކުގެ ތަފުޞީލު
ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި ބެލެންޝީޓްގެ ތާރީޚަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ
ފަދަ މުހިންމުކަމެއް ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށް ހެކިވަމެވެ..
ރައުސްމާލު

ރައްކާތެރިކުރުން

-

ކުންފުނީގެ

.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ރިޕޯޓާއި  31ޑިސެމްބަރ  2014ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓް
ރިޕޯޓް ވަނީ  20އޭޕްރިލް  2015ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެހާ

ރައުސްމާލު

 20އޭޕްރިލް 2015

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް
ކޮންޓްރޯލްސް

ވަރުގަދަކުރުމަށް

ކުންފުނިން

ކެނޑިނޭޅި

މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު  2015 -ވަނަ އަހަރަކީ އާދާއިރާތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް
ނިންމާފައިވާ

އަހަރެކެވެ.

އެމްޓީސީސީ

އަކީ

ޙިއްޞާދާރުންގެ

ރައުސްމާލު

ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުންދާ
ދާއިރާތަކުން ގެއްލުން ކުޑަކުރެވި އެ ދާއިރާތަކުން ފައިދާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ރާވާ
ހިންގުމަށާއި

ވިޔަފާރި

ފުޅާކޮށް

ތަރައްޤީކުރުމަށް

މިހާރު

މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާ

ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ
ކުންފުންޏަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ.
ޑިވިޑެންޑް -

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެވޭ ފައިދާއަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ

ފައިދާއާއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދެވޭ ފައިދާއެއްގެގޮތުގައި ބަލައި
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޑިވިޑަންޑް ކަނޑައަޅާ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅީމެވެ..

ޝު ކު ރު
ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ ،އެމްޓީސީސީގެ
ތަޞައްވުރާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ރަގަޅު ފައިދާ ލިބޭނެ
މަގުތައް ހޯދާ ،އެމްޓީސީސީއާ ކަސްޓަމަރުންގެ ގުޅުން ރަގަޅުކޮށް ،އެމްޓީސީސީގެ
ވިޔަފާރީގައި ދިމާވާ ވާދަވެރި މާހައުލުގައި ސާބިތުކަމާއެކު އައު މަގުތައް ހޯދާ
ކުރިއަށްދާން ތިބިކަން ދަންނަވާލަމެވެ.
މަސައްކަތާއި ވިޔަފާރީގައި ހުޅުވެމުންދާ ފުރުޞަތުތަކަށް ކަނުލާބަލާ އެފުރުޞަތުތަކުގެ
ބޭނުން ،އެމްޓީސީސީއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތުގައި ހިފަންތައްޔާރަށް ތިބިކަންވެސް
ދަންނަވާލަމެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ،ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން
އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ،މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ،
އިޖުތިމާޢީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޝާމިލުވުން އިތުރުކޮށް
މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ.
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 68އެ މް ޓީ ީ

ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު
ޗެއަރމަން

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤް ހަލީމް
ޗީފް އެގެޒެކަޓިވް އޮފިސަރ

ކޮ މި ޓީ ރި ޕޯ ޓް

ނ
ނޮ މި ނޭ ޝަ ް

ފާއިތުވި އަހަރު ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ  3ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިޖަލްސާތަކަށް
ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ 2014 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ
1

ޖަލްސާގައި

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންކަމަށްވާ

އަލްފާޟިލް

އަހްމަދު

އަޒުމީލް

އަދި އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ބައިވެރިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ނުހިމެނޭގޮތަށް  4މުސްތަޤިއްލު
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ނަން

މަޤާމު

ނ /
އައްޔަންކުރެވު ު
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

ޗެއަރމަން

 18މެއި 2014

3/3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން

މެންބަރ

 18މެއި 2014

1/1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

މެންބަރ

 18މެއި 2014

1/1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު

މެންބަރ

 02ޖޫން 2013

3/3

 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި މެ ން ބަ ރު ން

ނަން

މަޤާމު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހާލީ

ޗެއަރމަން

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަޒުމީލް

މެންބަރ

ނޮ މި ނޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ އް

އައްޔަންކުރެވުނު /
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

އިސްތިޢުފާދެއްވި /
ވަކިކުރެއްވި

ހާޒިރީ

 08އޮގަސްޓް 2012

 15މެއި 2014

2/2

 14ޖެނުއަރީ 2014

 18މެއި 2014

2/2

ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް

•ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯބަލާ

 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  2013ވަނަ

މުރާޖަޢާ ކުރުން

އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ

•ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުން އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި
ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސްލަހަތު ތައާރުޒުވާފަދަ ދައުރެއް
އަދާކުރާނަމަ ނުވަތަ އަދާ ކުރާކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ އެކަން ބަލާ ބޯޑަށް
އެ ން ގު ން
•ކުންފުނީގެ އާންމު ވޯޓުން ހޮވަންޖެހޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޓޭޓުންގެ
ވަނަވަރު ބެލުމާއި އެ ފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލުމަށްފަހު ބޯޑަށް
ހުށަހެޅުން

ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޤަވާއިދުތަކާއި ކޯޕްރޭޓް
ގަވަނަންސް ކޯޑުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްތޯބަލާ ބޯޑަށް
އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ

ލަފާދިނުމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
ޑިރެކްޓަރުން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް
ހުޅުވާލާ ،ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތައް ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓްކުރެއްވުމަށްފަހު
ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑަށް

ނަންތައް

ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހެޅި

ފާސްވުމުން

އަހަރީ

•ކުންފުނިން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް އުޞޫލްތައް

އާންމު

މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

އެކަނި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ވޯޓަކުން އެ ފަރާތްތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް

•ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ އެންމެ އެކަށޭނެ
ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިގާ
ގޮތްބަލާ ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މުރާޖަޢާ ކުރުން

ޖަލްސާއަށް

ހުށަހެޅެއެވެ.

އަދި

ޖަލްސާގައި

އާންމު

ޙިއްޞާދާރުން

އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
އަދި ސަރުކާރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ އެއް
އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަތާތްތަކެއްތޯ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން
އިވެލުއޭޓްކުރައްވައެވެ .އަދި އެއަށްފަހު މިބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ފާސްކުރެއްވުމަށް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅެއެވެ.
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 69 201 4

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއާއި އަދި ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ
މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްުޔަންކުރައްވަނީ ސަރުކާރުންނެވެ.
ބޯޑް ޑައިވަރސިޓީ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މަސައްކަތްކުރައްވާ
އަދި މައި ޙިއްޞާދާރާއެކު މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު
ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 70އެ މް ޓީ ީ

އޮ ޑި ްޓ ކޮ މި ޓީ ރި ޕޯ ޓް
2014ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ  11ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ .މިޖަލްސާތަކަށް

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ

ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބޭފުޅުންނަކީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ބޭފުޅުންނެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ

 18މެއި  2014ގައި އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ނުހިމެނޭގޮތަށް  4މުސްތަޤިއްލު

ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

ނަން

މަޤާމު

ނ /
އައްޔަންކުރެވު ު
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު

ޗެއަރމަން

 18މެއި 2014

8/8

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު

މެންބަރ

 02ޖޫން 2013

11/11

އަލްފާޟިލް ފަތުހުﷲ އިސްމާއީލް

މެންބަރ

 18މެއި 2014

6/8

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

މެންބަރ

 16ޑިސެމްބަރ 2014

2/2

 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި މެ ން ބަ ރު ން
ނަން

މަޤާމު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޢު

ޗެއަރމަން

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހާލީ

މެންބަރ

ކޯޕްރޭޓް ޤަވަރނަންސް ކޯޑުގެ ( 1.8ނ)

އައްޔަންކުރެވުނު /
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

އިސްތިޢުފާދެއްވި /
ވަކިކުރެއްވި

ހާޒިރީ

 29ސެޕްޓެމްބަރ 2010

 15މެއި 2014

3/3

 02ޖޫން 2013

 15މެއި 2014

3/3

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓް ކޮމިޓީގައި

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ވަކިން އޮޑިޓްކުރެވި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ

ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެ މެންބަރުންނަކީ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ނުވަތަ

ފިޔަވަޅުތައް އެޅެއެވެ .އަދި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިންނާއި އަގުބޮޑު

މާލީ ދާއިރާއަކުން ކަމާ ބެހޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެކަމުގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު

އެސެޓްތައް ގަތުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ފީސިބިލިޓީ އާއި ރިސްކް އެސެސްމަންޓް

ލިބިފައިވާ ބޯޑު މެންބަރުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި

ރިޕޯޓްތައް ހެދި ބެލުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޓީން ނުދެވެއެވެ.

އަދި އޮޑިޓް ކޮމިޓީގައި މިފަދައިން  2މެންބަރުން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގައި އެކި ލެވެލްތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލް
ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި

ސިސްޓަމްތަކަކީ އެ ސިސްޓަމްތައް އެކަށައެޅި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ބޭނުން އެދެވޭގޮތުގައި

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިފެކްޓިވް ސިސްޓަމްތަކެއްތޯ ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގައި

ހިފޭ ،ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ އަދި ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓޯލް ސިސްޓަމްތަކެއްކަމުގައި

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކަމާބެހޭ ޕޮލިސީތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

އޮޑިޓް ކޮމެޓިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަލާ މުރާޖަޢާކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން މި ޕޮލިސީތަކާއި
ޤަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
އަލަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕޮލިސީތައް ދަނީ އެކުލަވާލެވެމުންނެވެ .މިގޮތުން  2014ވަނަ

އޮ ޑި ޓް ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ އް

އަހަރު ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް އެސެޓް ޕޮލިސީއާއި ޕެޓީ ކޭޝް ޕޮލިސީ ވަނީ އެކުލަވާލެވި

•ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ރިސްކް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

އަމަލުކުރަންފެށިފައެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޕޮލިސީ ވަނީ މުރާޖަޢާކުރެވި

ސިސްޓަމްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ،ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރޭތޯބެލުން

އިޞްލާހްކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ
މަސައްކަތް މެނޭޖްމަންޓްއިން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ އިންޓަރނަލް
އޮޑިޓް ،އޮޑިޓް ކޮމިޓީން އަހަރަކު  2ފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ .އަދި އޮޑިޓް
ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއެކު
މަޝްވަރާކުރެވި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުރިނަމަ މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދެވެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ ،އުޞޫލްތަކާއި ޕޮލިސީތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން،

•ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކާއި މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތުތޯ ބެލުން
•ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގް ޕޮލިސީތަކާއި އެއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް
މުރާޖަޢާކޮށް ،ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަމުގައި ހެދުން
•ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައް
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލާ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ
ބެ ލު ން
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 71 201 4

އޮޑިޓް

•އިންޓަރނަލް
އެއާއެއްގޮތަށް
ބޭނުންވާނެ

ރިޕޯޓްތަކާ

އަމަލުކުރާ
އެންމެހާ

ޕްލޭންތައް

މިންވަރުބަލާ

ވަޞީލަތްތައް

މުރާޖަޢާ

އޮޑިޓަރުގެ

ކުރުމާއެކު
މަސައްކަތަށް

ހޯދާދިނުން

•މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓަން އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފައިވޭތޯ
ބެލުން

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި-:
•ހިސާބުތައް ބެލުން  -ފާއިތުވި އަހަރު ކޮންމެ ކުއާޓަރއެއްގެ ހިސާބުތައް
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި އެ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.
•ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް  -ކުންފުނީގެ
އެންމެހާ އޮޑިޓް އިޝޫތައް ދިމާވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ރިސްކު ދާއިރާތައް
ދެނެގަނެ މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ގޮތުން ޚިޔާލު

އޮ ޑި ޓް ކޮ މި ީޓ ެގ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް
ފާއިތުވި އަހަރު ކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ

ބަދަލުކޮށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ނިންމުންތަކުން ކުންފުންޏަށް ހުރި ރިސްކުތައް ،އަދި ކޮންޓްރޯލް އިޝޫތައް

•އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް  -އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ އޮޑިޓްތަކާއި ހަދާ

ދެނެގަތުމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތަކާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ކޮމިޓީއިން ބަލާ
ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލަފާއެރުވުނެވެ.

ވ އަ ހަ ރު ކޮ މި ޓީ އި ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މު ހި ން މު ކަ ން ތަ އް ތަ ކު ގެ
ފާ އި ތު ި
ގ އި ހި މެ ނެ ނީ:
ތެ ރޭ ަ

•އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  -ކުންފުނީގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓެއް
އިންޓަރނަލް

ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އޮޑިޓް

ޑިޕާރޓްމަންޓުން

ސީދާ

ރިޕޯޓްކުރަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށެވެ .އެ ގޮތުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
•އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭން  2014އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮޑިޓް ޕްލޭން
 2014ފާސްކުރުން.
•އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބެލެންޝީޓާއި ފައިދާ
އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ރިވިއުކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް
ނިންމުން .އަދި ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާނެ
އަދަދަކާއި ބެހޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުން.
•ކުންފުނީގެ ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ
އެންމެ

ކުޑަ އަގެއްގައި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބީލަމުގެ

އުޞޫލްން ހޯދުމުގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ

މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް
ބޯޑަށް

ލަފާއެރުވުމަށްނިންމުން.

ޑިޕާރޓްމަންޓުން

ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައެވެ .ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
އެގްޒެކަޓިވްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
ލަފާ ދެވިފައިވެއެވެ.
އޮޑިޓްކޮމިޓީގެ އެކި ޖަލްސާތަކުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ،ފައިނޭންޝަލް
ކޮންޓްރޯލަރ ،އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އަދި ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ
ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ..
އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

•ކުންފުނީގެ ބައެއް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރި ވި އު ކު ރު ން.
•ފިކްސްޑް އެސެޓް ޕޮލިސީއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ،ބައެއް އިސްލާޙުތައް
ގެނައުމަށްފަހު ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަން
ނިންމުން.
•ޕެޓީކޭޝް ޕޮލިސީ އަދި ޕްރޮސީޖަރއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް،
ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަން ނިންމުން.
•އެސެޓް ޑިސްޕޯސަލްގެ ގޮތުގައި މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ބައެއް އެސެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ،މި އެސްޓްތައް ނައްތާލުމަށް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުންެ.
•ކުންފުންޏަށް އައު ބާޖަކާއި ޓަގް ސެޓެއް ގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމާ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުން.
•ކުންފުނީގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި ރެވެނިއު އާއި
ކެޕިޓަލް ބަޖެޓް ރިވިޢުކުރުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް
ނިންމުން.

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 72އެ މް ޓީ ީ

ފާހަގަކުރެވޭ

ކޮންޓްރޯލް

އިޝޫތަކާއި

އެހެނިހެން

އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު
އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން

ނ ކޮ މި ޓީ ރި ޕޯ ޓް
ރެ މި އު ނެ ރޭ ޝަ ް
 2014ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޓީގެ  02ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ޖަލްސާތަކަށް
ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ
އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ނުހިމެނޭގޮތަށް  4އިންޑިޕެންޑަންޓް ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް
ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

ނަން

މަޤާމު

ނ /
އައްޔަންކުރެވު ު
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމް

ޗެއަރމަން

 18މެއި 2014

1/1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު

މެންބަރ

 02ޖޫން 2013

2/2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން

މެންބަރ

 18މެއި 2014

0/0

 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި މެ ން ބަ ރު ން
އައްޔަންކުރެވުނު /
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

އިސްތިޢުފާދެއްވި /
ވަކިކުރެއްވި

ހާޒިރީ

 15މެއި 2014

2/2

 23ނޮވެމްބަރ 2014

1/2

ނަން

މަޤާމު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހާލީ

ޗެއަރމަން

 08އޮގަސްޓް 2012

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒުމީލް

މެންބަރ

 14ޖެނުއަރީ 2014

ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް

ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ އް
•ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރަތަކާ ބެހޭގޮތުން
ދިރާސާކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

•ކުންފުނީގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕޮލިސީއަށް ބައެއް އިޞްލާހްތައް ގެނެސް

•ކުންފުނީގެ ފަރާތުންދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް އެކަން ބޯޑަށް
ހު ށަ ހެ ޅު ން
•ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
•ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންގެ

ބޯނަސް

ސްޓްރަކްޗަރާއި

ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމާއި

ވަކިކުރުމަށްދެވޭ މުއްދަތާއި މަޤާމުން ދުރުކުރާނަމަ ދެވޭ ފައިސާގެ
މިންވަރު

ފާއިތުވި އަހަރު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި:

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ބޯޑަށް

މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅުއްވާ ފާސްކުރެއްވުމަށް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ހުށަހެޅުން

•ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ
ތަޖުރިބާއާއި ފެންވަރާއި ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަންހުރި
އެންމެމަތީ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް
އެ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަށް ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ ބަލައި
އެފަދަ ކަންތައް އިޞްލާހްކުރަން ފެންނަ ޚާލަތްތަކުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު
ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން

ހު ށަ ހެ ޅު ން

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 73 201 4

ކުންފުނީގެ

ރެ މި އު ނެ ރޭ ޝަ ން ރި ޕޯ ޓް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ
އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ  73ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ސެލެރީ
އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ފޯރ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ޓޮޕް
މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ދަށުންނެވެ.

މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  8,000.00ރުފިޔާ އާއި ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ
ބޯޑު ޖަލްސާ އަދި ކޮމިޓީ ޖަލްސާއަކަށް  500.00ރުފިޔާއެވެ .ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ
ހާޒިރީއަށް ދެވޭ އުޖޫރައިގެ އިތުރުން ވަކިއެހެން އުޖޫރައެއް ޑިރެކްޓަރުންނަކަށް
ނުދެވެއެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކު ޖުމްލަ
 10,000.00ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށެވެ.

ކުންފުނީގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސްގެ
ޚިދުމަތް

ހުރިހާ

ޑިރެކްޓަރުންނަށް

ކުންފުނީގެ

ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރީޖަނަލް ޓްރެވަލް ބެނެފިޓް
ލިބިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެގްޒެކަޓިވް

ޑިރެކްޓަރުންނަށް

ލި ބި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ..

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ .ނަމަވެސް މިމަޤާމުތައް

މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ(އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ) އަކީ
ކުންފުނީގެ  33.33އިންސައްތަ ޙިއްޞާ އެކުލެވޭ އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ .ނަމަވެސް
މިމަޤާމު ފުރުއްވުމަކުން އިތުރު މުސާރަ އަދި އިނާޔަތެއް ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ.

އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރާ ސަބްސިޑީއަރީ ކުންފުނީ މޯލްޑިވްސް ރިއަލްއެސްޓޭޓް
އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(އެމް.އާރު.އީ.އައި.ސީ) ގެވެސް
ޗެއަރމަންއެވެ .ނަމަވެސް މިމަޤާމު ފުރުއްވުމަކުން އިތުރު މުސާރަ އަދި އިނާޔަތެއް
ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ.

ގޮތުން  866,784.94ރުފިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ބޯޑު
ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ މުސާރަ އަދި އިނާޔަތުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުން ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޙިއްޞާ ލިބިގަތުމުގެ ޚިއްޤު

ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އެހެން އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި ނޮން-
އެގްޒެކެޓިވް

ސީ) ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ

 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސާރަ އަދި އުޖޫރައިގެ

އެބޭފުޅުން ކުންފުނީގައި އަދާކުރައްވާ މަގާމަށް އިތުރު މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

ޑިރެކްޓަރއެއްގެ

ރިއަލްއެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(އެމް.އާރު.އީ.އައި.

ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން (ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ) އަކީ އަކީ ކުންފުނީގެ 100

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް
ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކުންފުނީގެ  100އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރާ ސަބްސިޑީއަރީ ކުންފުނި މޯލްޑިވްސް

ފުރުއްވުމަކުން އިތުރު މުސާރަ އަދި އިނާޔަތެއް ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ބެހިފައިވަނީ

އަދި

ޗީފް

އެގްޒެކެޓިވް

އޮފިސަރ(އެގްޒެކެޓިވް

ޑިރެކްޓަރ)

ގެންދަވަނީ

ހައިސިއްޔަތުން

މަސައްކަތެއް

ނުކުރައްވައެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ
ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުން ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޙިއްޞާއެއް ލިބިގަތުމުގެ
ޚައްޤު ،ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް
ދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ރ ނަ ށް ދެ ުވ ނު ބޯ ޑު މު ސާ ރަ އި ގެ ތަ ފު ސީ ލު
 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ތި އް ބެ ވި ޑި ރެ ކް ޓަ ު
ނަން

މަޤާމު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރކަމުގެ ބާވަތް

އައްޔަންކުރެވުނު /
އިންތިޚާބުކުރެވުނު

މުސާރަ އަދި އިނާޔާތުގެ
ގޮތުގައި ދެވުނު ޖުމްލަ

ސަރުކާރު  /އެގްޒެކަޓިވް

 12ޖޫން 2014
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

58,066.67

ސަރުކާރު  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 24ޑިސެމްބަރ 2013
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

107,000.00

ސަރުކާރު  /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 13މެއި 2014
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

66,645.16

ސަރުކާރު  /އިންޑިޕެންޑެންޓް

 25ޑިސެމްބަރ 2014
ގައި އައްޔަންކުރެވުނު

1,806.45

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 29މެއި 2013
ގައި އިންތިޚާބުކުރެވުނު

109,500.00

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު

ޑިރެކްޓަރ

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 29މެއި 2013
ގައި އިންތިޚާބުކުރެވުނު

111,500.00

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން

ޑިރެކްޓަރ

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 15މެއި 2014
ގައި އިންތިޚާބްކުރެވުނު

67,129.03

އަލްފާޟިލް ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް

ޑިރެކްޓަރ

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 15މެއި 2014
ގައި އިންތިޚާބްކުރެވުނު

67,129.03

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 74އެ މް ޓީ ީ

 2 0 1 4ގަ އި ބޯ ޑު ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ނަ ށް ބޯ ޑު ގެ މު ސާ ރަ ދެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ ތަ ފު ޞީ ލު
ޑިރެކްޓަރކަމުގެ ބާވަތް

އިސްތިއުފާދެއްވި/
ވަކިކުރެވުނު
 08ޖޫން 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

46,101.07
47,133.33

މުސާރަ އަދި އިނާޔާތުގެ
ގޮތުގައި ދެވުނު ޖުމްލަ

ނަން

މަޤާމު

އަލްފާޟިލް އިޤްބާލް އާދަމް

ޗެއަރމަން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިހާމް ޢަލީ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 08ޖޫން 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 05ޖެނުއަރީ 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

1,532.26

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒުމީލް

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
ނޮންއެގްޒެކެޓިވް

 23ނޮވެމްބަރ 2014
ގައި ވަކިކުރެއްވި

100,500.00

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 15މެއި 2014
ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވި

41,870.97

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީއު

ޑިރެކްޓަރ

އާންމުޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑެންޓް

 15މެއި 2014
ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވި

40,870.97

2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ތި އް ބެ ވި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނާ އި އެ ބޭ ފު ޅު ން ގެ ޙި އް ޞާ ގެ މި ން ވަ ރު
ނަން /ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ ބާވަތް

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް

ޙިއްޞާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

ޙިއްޞާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

 20ޙިއްޞާ

އަލްފާޟިލް ޝިނާން ޢަލީ

ޙިއްޞާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު

 1ޙިއްޞާ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު

 07ޙިއްޞާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން

 08ޙިއްޞާ

އަލްފާޟިލް ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް

 02ޙިއްޞާ

 2 0 1 4ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯ ޑު ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ިޙ އް ޞާ ގެ މި ން ވަ ރު
ނަން /ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ ބާވަތް

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

އަލްފާޟިލް އިޤްބާލް އާދަމް

ޙިއްޞާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިހާމް ޢަލީ

ޙިއްޞާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒުމީލް

ޙިއްޞާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހާލީ

 2ޙިއްޞާ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީއު

 1ޙިއްޞާ

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުން ބައްލަވައިގެންފައިވާ
ޙިއްޞާއަކީ އެބޭފުޅުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ބައްލަވައިގެންފައިވާ ޙިއްޞާއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތާއި މަޤާމުން ދުރުކުރާނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން
ދެވޭ ފައިސާ އެއް ،އަދި ސްޓޮކް ގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޓޮޕް
މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް  2014ވަނަ އަހަރު

ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއެކު އެއްވެސް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 75 201 4

 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް އެކުލެވިގެންވަނީ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް
އޮފިސަރ އިސްކޮށް ހުންނަވާގޮތުގެ މަތިން ،ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ އާއި
ޖެނަރަލް މެނޭޖަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ކުންފުނީގެ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ
ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ފޯރ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރސް
އެންޑް ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ދަށުންނެވެ .ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގައި
ހިމެނިވަޑައިަގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އުޖޫރަ އެކުލެވިގެންވަނީ މަހު
މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް އެއްގެ މައްޗަށެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު 6,934,813.00
ރުފިޔާ މުސާރަ އާއި އިނާޔާތުގެ ގޮތުގައި ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓަށް ދެވިފައިވެއެވެ.
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގެ  2.4ވަނަ
މާއްދާގައި ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ/ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
ވަކިވަކިން ހާމަކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ވިޔަފާރިއާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް މި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކިން ހާމަނުކުރުމަށް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 76އެ މް ޓީ ީ

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 77 201 4

ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ކު ން ފު ނި

ސ ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް
މޯ ލް ޑި ވް ް
ޝ ން ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
ކޯ ޕަ ރޭ ަ

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  100%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.

އަ ޅު ގަ ނ ޑު މެ ން ގެ ވަ ޢު ދު
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކަސްޓަމަރުންގެ
ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކޮށްދީ ،އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ
އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވާއިރު ،ކަސްޓަމަރުންނާ ކުރެވޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތުތައް
ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަރުވަމެވެ.
ކުންފުނީގެ

މަޤްސަދަކީ

ރިއަލް

އެސްޓޭޓްގެ

މާރކެޓްގެ

ހުރިހާ

ފަންތިއެއްގެ

ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދީ ،ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ދާއިމީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް ،މި ޞިނާޢާތުގެ
އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އަދި އެންމެހާ ފަންތިއެއްގެ ކަސްޓަމަރުން
ޚިޔާރުކުރާ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްވުމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ފޯރުކޮށްދޭ

އެންމެހާ

ޚިދުމަތްތަކެއް

ފަރުމާކުރެވި

ފޯރުކޮށްދެވެނީ،

ވަކިވަކި

ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ޚައްލު ހޯދައިދިނުމަށެވެ .އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއި
ތެދުވެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ،އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ރިއަލް

އެސްޓޭޓްގެ

ޙައިޞިއްޔަތުން،

ދާއިރާގައި

ޕްރޮޕަރޓީ

އިންވެސްޓްކޮށް

ގަތުމާއި

ވިޔަފާރިކުރާ

ވިއްކުމަށް،

ކުންފުންޏެއްގެ

ފައިނޭންސްކުރުމަށް

އަދި

މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުނީގައި ވަނީ
ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .ކުންފުނި އުފެދިފައިވަނީ  2007ވަނަ އަހަރުއެވެ .އަދި ޢަމަލީގޮތުން
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ  2012ގައެވެ.
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 79 201 4

ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ތަ ކާ އި ޚި ދު މަ ތް ތަ އް

ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް

އެމްއާރއީއައިސީއިން ވިއްކާ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މާކެޓްގައި

ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ވިޔަފާރި ބައްޓަންވަމުން ދަނީ ހުޅުމާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އަރބަން

ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް މައްޗަށެވެ .ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް މާލޭ ސަރަޙައްދަށް

ތެރޭގައި ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމަންޓާއި މެދު ފަންތީގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އަދި ޕްރިމިއަމް

ބަދަލުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ހަލުވި މިނެއްގައި މި ދާއިރާ ތަރައްޤީވަމުން

އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި ފުލް ސަރވިސް އެޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

ދެއެވެ .ގެދޮރު ލިބުމުގައި ސަޤާފީގޮތުން އޮތް އާދަކާދަތައް މިއަދުވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

ހިމެނޭ އެންމެހާ ސެގްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަދަ

މިކަން ބަދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މާލޭގެ ބިމުގެ ދަތިކަން އިތުރުވުމެވެ .ގެދޮރު
ހޯދުމުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާއި ސަރުކާރުން ފެއްޓެވި ހައުސިންގް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

އަ ޅު ގަ ނ ޑު މެ ން ގެ ކު ރި އެ ރު ން

ސބަބުން ،މިއަދު ރިއަލް އެސްޓޭޓް މާކެޓުން ގެދޮރު ހޯދުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ،ވަކިން
ަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މައި ކުންފުނި ،އެމްޓީސީސީ އިން މި ދާއިރާގައި ހޯދާފައިވާ

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ،ޚިޔާރުކުރާ އެއް ގޮތެވެ.

ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު
ބާރެވެ .އެމްއާރއީއައިސީގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ހޯދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިންގަނީ އެމްޓީސީސީއިންނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕާޓްނަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕާޓްނަރގެ ޙައިޞިއްޔަތުން،
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އިން އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން
އެމްޓީސީސީއިން  30އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްދެއެވެ.

ރ ހި ނ ގަ މު ން ދާ ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ތަ އް
މި ހާ ު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރުތަމަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރީފް ރެސިޑަންސް ޕްރޮޖެކްޓެވެ .މިއީ
ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ބާރަށް ތަރައްޤީވަމުންދާ ނެއިބަރހުޑް  2ގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ
ހިތްގައިމު ފަސްބުރީގެ ޢިމާރާތެކެވެ .ޖާގަ ބޮޑު  10އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ މި
ޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު މަރުހަލާތަކުގައި އަދި ތަފާތު ސްޓައިލްތައް ގެންގުޅޭ
ޢާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަދަ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

މިއީ  2631އަކަ ފޫޓުގެ ބިމެއްގައި ބިނާ ކުރެވޭ ޢިމާރާތެކެވެ .އެމްޓީސީސީއިން
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ޢިމާރާތުގެ  10އެޕާޓްމަންޓަކީވެސް
ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ  10އެޕާޓްމަންޓެވެ.

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 80އެ މް ޓީ ީ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މަޝްރޫޢޫތަކާއި އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންތަކުގެ
ސަބަބުން މި ދާއިރާގައި ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ .އެމްއާރއީއައިސީއިން
މި ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާ ،ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތަރައްޤީކުރުމަށް

އެހީވުމުގެ

ގޮތުންނާއި

ކުންފުނީގެ

ޙިއްޞާދާރުންނަށް

ނަފާ

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ،ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އިންވެސްޓްކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ކު ން ފު ނީ ގެ އޮ ޑި ޓަ ރު ން
ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރަކީ ކޭޕީއެމްޖީ ފޯޑް ރޯޑްސް ތޯންޓަން އެންޑް
ކޮމްޕެނީ އެވެ .އެމްއާރއައިއީސީގެ މައިކުންފުނި އެމްޓީސީސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން ،ކުންފުނީގެ މާލީ އަހަރު ނިމެނީ  31ޑިސެމްބަރުގައެވެ.

81

މާ ލީ ނަ ތީ ޖާ

މާ ލީ ނަ ތީ ޖާ

 31ޑިސެމްބަރު 2014ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި

ރ ފި ޔާ މި ިލ އަ ނު ން)
ސާ ފު ފަ އި ދާ ( ެގ އް ލު ން) ( ު

 100މިލިއަން ރުފިޔާ (ޓެކްސް ކެނޑުމުގެ ކުރިން) ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ ކުންފުނީގެ
99

ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ މިންވަރެއްގެ ބޮޑު ފައިދާއެކެވެ .ގްރޫޕް ފައިދާގެ
ގޮތުގައިވެސް

100

 99މިލިއަން ރުފިޔާ (ޓެކްސް ކެނޑުމުގެ ކުރިން) ލިބިފައިވެއެވެ.

80

 31ޑިސެމްބަރު 2014ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ގްރޫޕްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

60

ލިބިނު  772.48މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަކީ 2013ގައި ލިބުނު  564މިލިއަން

27

40

35

20

ރުފިޔާ އަށްވުރެ  37%އިތުރު އަދަދެކެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރިން އާމްދަނީ

0

އިތުރުވެފައިވަނީ  3%އިންނެވެ.

-8

)(20
)(40

މި ނަތީޖާއަކީ ކުރީ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  34.94މިލިއަން

-49

ރުފިޔާ އާ އަޅާބަލާއިރު  183%އިތުރު އަދަދެކެވެ .ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ މި ނަތީޖާއަށް

2010

)(60
2011

2012

2013

2014

އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްޞާއެއް ކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ދާއިރާއިންނެވެ .އެއީ
 2013އާއި 2014ގައި ލިބިފައިވާ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ސަބަބުންނެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ރަނގަޅުވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ އިމްޕޯޓުކުރާ ބާވަތްތަކުން
ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުމާއި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

ރ ފި ޔާ މި ލި އަ ނު ން)
ުކ ރެ ވު ނު ވި ޔަ ފާ ރި ( ު

ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް  5%އިން ކުޑަކުރެވިފައިވުމެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ
772
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ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން އިދާރީ ޚަރަދުތަކާއި މާކެޓިންގް އަދި
އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ވަނީ  2013އާ އަޅާބަލާއިރު  18%އިތުރުވެފައެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކަށް އިތުރުވި  5.05މިލިއަން ރުފިޔާއާއި،
ކުންފުނީގެ ބައެއް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވިއްކާލުމުގައި ލިބުނު  2.48މިލިއަން

400

ރުފިޔާގެ ގެއްލުމާއި ،ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެ ހަލާކުވެފައި ހުރި  2.52މިލިއަން

300

ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ނައްތާލުމާއި މެއިންޓަނަންސްއަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

200

އިތުރުވުމެވެ.
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0
2 010

2011

2012

2013

2014

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 83 201 4

)(49

)(60

2 0 10

އެހެނިހެން

އާމްދަނީގެ

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ،

ކުންފުނިން

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދެމުންގެންދާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ އަގު
ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިވުމުގެ

ވާ

ސަބަބުން

ގެއްލުމުގެ

ބަދަލުގައި

2012

2011

2014

2013

ރ ފި ޔާ މި ިލ އަ ނު ން )
ސ އަ ކަ ށް ވީ ފަ އި ދާ ( ެގ އް ލު ން) ( ު
ޙި އް ާ

ސަރުކާރުން

327

ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  45.46މިލިއަން ރުފިޔާ (2013ގައި  42މިލިއަން

400
300

ރުފިޔާ) އާއި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން މީގެ ކުރިން އުނިކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް

200

ފައިނޭންސް ލީސިންގައި އޮންނަ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ މުޢާމަލާތާ ގުޅުންހުރި 9.64
މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

100

107

96

0
)(33

)(100

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނެޓް ފައިނޭންސް ކޮސްޓް ( 21.55މިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ
2013ގެ ( 17.51މިލިއަން ރުފިޔާ) އާއަޅައިބަލާއިރު  23%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
މީގެ ސަބަބަކީ ކުންފުނިން ކުރި އިމްޕޯޓުތަކަށް މާލީ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ
ދެއްކުމަށް ،ބޭރު ފައިސާ ގަތުމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުން  4.63މިލިއަން ރުފިޔާއިން
އިތުރުވެފައިވުމެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ލޯނުގެގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ
މިންވަރު 2014ގައި މަދުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރުތެރޭގައި އިންޓްރަސްޓްގެ
ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  0.56މިލިއަން
ރުފިޔާއިން ދަށް ކުރެވިފައެވެ.

)(200

)(194

)(300
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2014

2013

އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މާ އި ފަ އި ނޭ ން ސް ކު ރު ން
ފައިނޭންސް ލީސިންގްއާއި ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯނު އަދި ކުންފުނީގެ ފައިސާއިން
2014ގައި  73.58މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރުމުދަލަށް ގްރޫޕުން އިންވެސްޓް ކުރެވުނެވެ.
މީގެތެރޭގައި

މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި

ހިމެނެނީ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓެވެ2014 .ގައި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ
ޤާނޫނު ނަމްބަރު  2011/R-35ވިޔަފާރިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
 17.48މިލިއަން ރުފިޔާ ( 2013ގައި  8.19މިލިއަން ރުފިޔާ) ،އިންކަމް

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުންކުރެވުނެވެ.
މިގޮތުން ކުންފުނީގެ ފައިސާއިން އެކަނިވެސް  44.06މިލިއަން ރުފިޔާ މިކަމަށް
ޚަރަދު ކުރެވުނެވެ.

ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ވާނީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިން ކޮއްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން
ގަނެފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ ހިމެނެއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކް

ރ ފި ޔާ މި ިލ އަ ނު ން)
ހި ން ގު މު ގެ ފަ އި ދާ ( ެގ އް ލު ން) ( ު

37
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އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްސާއެއްގެ އެވްރެޖް އަގަކީ  116ރުފިޔާއެވެ .އަދި ޙިއްސާގެ
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ޙިއްސާގެ އަގުވަނީ  115ރުފިޔާއަށް ދައްވެފައެވެ .ނަމަވެސް މި އަގަކީވެސް
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2013ގެ އެވްރެޖް އަގާ އަޅާބަލާއިރު މަތީ އަގެއްކަމަށް ވުމާއެކު ،ކުންފުނި މިކަމަށް
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ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް  3,286,440ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައި ވާތީ ،މިއީ
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ކުންފުނީން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރެއްކަމަށް ބަލާ
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(2013ގައި 2,03,5038ރުފިޔާ) ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވެއެވެ .އެއަރޕޯޓް
އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ ޙިއްސާއަށް ކުންފުނިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ 2.5
މިލިއަން ރުފިޔާ 31 ،ޑިސެމްބަރ 2011ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުން
ވާނީ އުނިކުރެވި ޕްރޮވިޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައެވެ.
ކުންފުނީގެ

ސަބްސިޑިއަރީއެއް

ކަމުގައިވާ

ކޯޕަރޭޝަން

ޕްރައިވެޓް

އިންވެސްޓްމަންޓް

މޯލްޑިވްސް
ލިމިޓެޑް

ރިއަލް

އެސްޓޭޓް

(އެމްއީއާރްއައިސީ)

ގެ
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ގްރޫޕް ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް
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ލީސިންގް ކޮމްޕެނީގައި އޮތް ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު
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7,304,211ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލެވިފައެވެ .މި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޚަރަދުކުރެވުނު
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މީގެ އިތުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި  1,251,038ރުފިޔާ
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ހިސަބުތަކުގައި ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

ޙިއްޞާއަށް އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ،ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ

)(20
)(40

)(49

ވިޔަފާރި ކުރެވުނު އެންމެ މަތީ އަގަކީ  150ރުފިޔާއެވެ .އަހަރު ނިމުނު އިރު

400

 9،637،499ރުފިޔާ ވަނީ  31ޑިސެމްބަރު  2011ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ
ހިސާބުތަކުގައި އުނިކުރެވިފައިވުމާއުކު 31 ،ޑިސެމްބަރ 2014ގައި ނިމުނު މާލީ
އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ގައި މި އަދަދު ރުޖޫޢަކޮށް ،މި ވިޔަފާރިން ލިބުނު ގެއްލުން
ވާނީ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބައިގައި ހިމެނިފައެވެ.

ދަ ރަ ން ޏާ ިއ މާ ީލ ޙާ ލަ ތު
ވެހިކަލް އާއި މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް  29މިލިއަން ރުފިޔާ،

މަހަކުން މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައާއި ފައިނޭންސް ލީސްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ .ވުމާއެކު ބެލެންސް

ނެގިފައިވާއިރު ،ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  18.74މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާ9.83 ،

ޝީޓުގައި މި ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނީ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އިންޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައެވެ.
އަހަރު ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ދަރަނީ  142މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ،އަހަރު ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ82 ،

މިއާއެކު ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ އޯވަރ ޑްރާފްޓްގެ ތެރެއިން  15.42މިލިއަން ރުފިޔާ

މިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު ވަނީ

ވަނީ  12މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރާ ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯނަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ގިއަރިންގް ރޭޝިއޯ

މީގެ އިތުރުން މުޟާރަބާ އިކުއިޓީ ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި  70މިލިއަން ރުފިޔާ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ %34އިން 31%

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ނެގިފައިވެއެވެ .ކޮންމެ ތިން

ސ ފ ދ ރ ނ އ އ ރ އ ސ މ ލ ) ރ ފ ޔ މ ލ އ ނ ނ(
ސާފު ދަރަނި

ގ އ ރ ނގ ރ ޝ އ ) ޕސ ނ ޓ ޖ(

ރައުސުލްމާލް
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އަށް ދަށް ކުރެވިފައެވެ.
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 160މިލިއަން
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މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާ އަދަދެކެވެ .މީގެ

ވަ ރ ކި ން ގް ކެ ޕި ޓަ ލް މެ ނޭ ޖް ކު ރު ން
ކުންފުނީގައި ހުރި ،ކުރުމުއްދަތުގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފަދަ އެސެޓްތަކުން
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނިތައް ކެނޑުމުން ޖެހޭ މިންވަރު ނުވަތަ ވަރކިންގް ކެޕިޓަލް
ސައިކަލް ،އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ކުޑަކުރެވިފައެވެ.
 2013ގައި މި މުއްދަތަކީ  143ދުވަސް ކަމަށްވާއިރު  2014ގައި އެ މުއްދަތު ވަނީ
 136ދުވަހަށް ކުޑަކުރެވިފައެވެ .އިންވެންޓްރީ ހިފެހެއްޓޭ މުއްދަތުވެސް  2013ގައި

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް  74.63މިލިއަން ރުފިޔާއިން 45.68
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ ދަށް ކުރެވިފައެވެ.

ވަ ރ ކި ން ގް ކެ ޕި ޓަ ލް
ލިކުއިޑް އެސެޓްސް

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީ

900

ހުރި  131ދުވަހުން  2014ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު  127ދުވަހަށް ދަށްކުރެވިފައި
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ވެއެވެ.
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ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ ،ނުވަތަ ކުރުމުއްދަތުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން
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400

ކުރުމުއްދަތުގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ އެސެޓްގެ ނިސްބަތް  2013ގައި ހުރި
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 1.38އިން  1.34އަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ވަގުތުން ފައިސާއަށް

200

ބަދަލުކުރެވެން ހުރި އެސެޓްތަކުން ކުންފުނީގެ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ
ޤާބިލްކަން ހުރި ނިސްބަތް (ކުއިކް އެސެޓް ރޭޝިއޯ) އަށް  2014ގައި
އިން  0.98އަށް ވަނީ

0.94

ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް ހޯދިފައެވެ.
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ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ އެސެޓްތަކާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް  31ޑިސެމްބަރު
 2014ގައި ހުރީ  41.52މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ .މިއީ 2013ގައި ހުރި 6.92
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 85 201 4

ރ ފި ޔާ
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ގްރޫޕްގެ ވިޔަފާރިން އާމްދާނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  772މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި
ހިމެނެނީ އާންމު ވިޔަފާރިން ލިބުނު  177މިލިއަން ރުފިޔާ ( 2013ގައި 162
މިލިއަން ރުފިޔާ) އާއި ކޮންޓްރެކްޓިންގް އިން ލިބުނު  486މިލިއަން ރުފިޔާ (2013
ގައި  307މިލިއަން ރުފިޔާ) އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ލިބުނު  102މިލިއަން

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ ނަ ތީ ޖާ
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މާލެ ،ތިލަފުށި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި

ރުފިޔާ ( 2013ގައި  88މިލިއަން ރުފިޔާ) އާއި ޑޮކިންގް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް
ސަރވިސަސް އިން ލިބުނު  7މިލިއަން ރުފިޔާ ( 2013ގައި  7މިލިއަން ރުފިޔާ)
އެވެ.

ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައެވެ .ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިވަނީ
ހިސާބު ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މައިގަނޑު ހަތަރު ދާއިރާއަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާންމު ވިޔަފާރިއާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް
އަދި ޑޮކިންގް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއެވެ.
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގްއާއި
އާންމު ވިޔަފާރި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރައިންނެވެ 31 .ޑިސެމްބަރު
 2014ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ލިބުނު ގެއްލުން
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ސަބްސިޑީއިންނެވެ.
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 86އެ މް ޓީ ީ

 2014ގައި ގްރޫޕްގެ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު ފައިދާއާއި ގެއްލުން އެކުލެވިފައިވަނީ
އާންމު ވިޔަފާރިން ލިބުނު  37މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ( 2013ގައި  33މިލިއަން
ރުފިޔާ) ކޮންޓްރެކްޓިންގް އިން ލިބުނު  111މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ( 2013ގައި
 73މިލިއަން ރުފިޔާ) ޓްރާންސްޕޯޓުން ލިބުނު  10މިލިއަން ރުފިޔާ ( 2013ގައި
 1މިލިއަން) އަދި ޑޮކިންގް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް އިން ލިބުނު ( )14މިލިއަން
( 2013ގައި ( )24މިލިއަން) ގެ މައްޗަށެވެ.
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މާ ލީ ބަ ޔާ ން

އޮ ިޑ ޓަ ރު ން ގެ ރި ޕޯ ޓް
މނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް.
ނޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ ި
ނޑް ކޮ ް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެ ް
ޓގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.
މިއީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގ އިން ދެއްވި އޮޑިޓަރސް ރިޕޯރ ް
ޑސެމްބަރ  2014ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ
ޔންތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ި 31
ރންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ (ގްރޫޕް) ގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަ ާ
 1 .މޯލްޑިވްސް ޓް ާ
ތގެ ބަޔާން ،މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތަކުގެ
ބޔާން އަހަރު ނިމުނުއިރު އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން ،ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވިގޮ ު
ބެލެންސް ޝީޓާއި ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ަ
ހުލާސާއާއި ،ހިސާބުތަކާއި ގުޅުންހުރި ނޯޓްތައް އޮޑިޓްކޮށް ބަލާ ފާސްކޮށްފީމެވެ.

ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގެ މަ އް ޗަ ށް ވާ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ މަ ސް ޢޫ ލި އް ޔަ ތު
ކއި ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  10/96އާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ،އެކުލަވާލާ އޮޅުވާލުމެއްނެތި
 2 .2މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަ ާ
ޓގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ .މިގޮތުން މާލީ ހިސާބުތަކާއި ،ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ،ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ
އެދެވޭގޮތެއްގައި ހާމަކުރުމަކީ މެނޭޖްމަން ް
އ ހެދުމަށްޓަކައި ،އަދި އެކަށީގެންވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ
ޗއްގެ ގޮތުގަ ި
އ ނުވަތަ އޮޅިގެން ކަމަށްވިޔަސް ،ނުހުންނާނެފަދަ އެއް ެ
ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ،އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގަ ި
އގަތުމާއި ،އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ފަރުމާކުރުމާއި ،އަދި ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމާއި ،އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
ސތުތައް ހޯދައި ކުންފުންޏަށް ބަލަ ި
ސިޔާ ަ

އޮ ޑި ޓަ ރު ން ގެ މަ ސް ޢޫ ލި އް ޔަ ތު
 3 .3އަޅުގަޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ހިސާބުތަކާއިމެދު އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތް ހާމަކުރުމެވެ .ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ
ކއި ،އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މންގަޑުތަ ާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ި

ލހިސާބު ތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު
ކުންފުނީގެ މާ ީ

އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ޔަޤީންކަމެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ފެތޭފަދައިން ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިދެންނެވި މިންގަޑުތައް
ލާޒިމުކުރެއެވެ.
ލވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލްތަކެއްގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ ޢަދަދު ތަކާއި ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކާއިބެހޭގޮތުން ހެކިހޯދުމެވެ .ހިސާބު
އޮޑިޓްގައި އެކު ެ
ތަކަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ ތެދު މަޢުލޫމާތު އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެން ކަމަށް ނަމަވެސް ،ހިސާބު ތަކުގައި ހުންނާނެފަދަ ނުވަތަ ހުރެދާނެފަދަ ޙާލަތްތައް ބަލާހޯދުމަށް
ނ ރިސްކް
ޅފަރާތަކީ އޮޑިޓަރެވެ .މިގޮތު ް
އ ކަނޑައަ ާ
ވސް އޮޑިޓާއިބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތްތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތަ ް
(ރިސްކް އެސެސްމެންޓް) އަދި އެނޫން ެ
ޅމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ
އކުލަވާލައި ހުށަހެ ު
ލ ހިސާބު ތަކާއި ،ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ެ
މ ީ
އެސެސް ކުރެވޭނެ އުޞޫލުތައް އޮޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީާ ،
އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށްބެލޭ
ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ޤާބިލުކަމާއި މެދު ލަފައެއް ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބެލިބެލުމެއްނޫނެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައް ތަކުގެ
ތކުގައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޢަދަދު
ނގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ަ
ގ ޞައްޚަކަމާއި ،ކުންފު ީ
ތެރޭގައި ،ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި ،އުޞޫލު ތަކު ެ
ލން ހިމެނެއެވެ.
ޙކަން ބެ ު
ކއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ސައް ަ
ނގެ މާލީ ހިސާބު ތަ ާ
ތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން ،ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފު ީ
ށ ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް އޮޕީނިއަން ހާމަކުރުމަށް ފުދޭ އަދި
ސއްގެ މައްޗަ ް
ށ ހޯދިފައިވާ އޮޑިޓް ހެކިތަކަކީ އެ އަސާ ެ
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެކެވެ.

ނި ން މު ން
ނސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ އެއްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާން ތަކަކީ  31ޑިސެމްބަރ  2014ގައި
ތގައި ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާ ް
 4 .4އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮ ު
ތއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިވަނީ
ނފުނި ހިންގާފައިވާ ގޮތާއި ،ފައިސާ ލިބުނުގޮ ާ
އޮތްގޮތް ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކައިދޭ ،އަދި ނިމިގެން ދިޔަ މާލީ އަހަރު ކު ް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަޑު ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ.
 5.5އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ،ގްރޫޕްގެ އެއްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާން ތަކަކީ  31ޑިސެމްބަރ  2014ގައި އޮތްގޮތް ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކައިދޭ ،އަދި ނިމިގެން
އނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަޑު ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ.
ދިޔަ މާލީ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާ ގޮތާއި ،ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ބަ ި

އެ ހެ ނި ހެ ން
ތއް  31ޑިސެމްބަރ
ފއިވާ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާން ަ
 1.1މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ،ސަބްސިޑިއަރީ އާއި އެކު އެއްކޮށް ަ
 2013ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަފާތު ދެ އޮޑިޓަރުންނެވެ .އަދި  23އޭޕްރިލް  2014ގައި މިހިސާބުތަކަށް ދެއްވާފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓްގައި ހިސާބުތަކަށް ދީފައިވަނީ
އަންކޮލިފައިޑް ރިޕޯޓެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓް
ކނފނ

)ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ގރޕ
 31ޑސމބރގ ނޔލށ

ނޓ

2013

2014

2013

2014

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް

6

173,692,532

192,021,383

173,692,532

192,025,195

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް

7

1,228,096

1,980,940

1,228,096

1,980,940

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް

8

2,853,452

އސޓސ
ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

961,194

2,853,452

961,194

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ

9

-

-

-

-

އެސޯސިއޭޓްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް

10

-

-

-

-

ސަބްސިޑިއަރީގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް

10

7,102,500

7,102,500

-

-

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ

11

21,909,601

25,196,040

21,909,601

25,196,040

206,786,181

227,262,057

199,683,681

220,163,369

ކރ މއދތގ އސޓ
އިންވެންޓްރީޒް

13

132,967,778

186,113,720

134,217,515

189,398,072

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ

12

280,467,958

443,229,787

277,793,042

437,886,532

ފައިސާ އަދި ފާއިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި

14

6,920,213

41,518,678

7,424,103

44,241,536

420,355,949

670,862,185

419,434,660

671,526,140

627,142,130

898,124,242

619,118,341

891,689,509

ޖމލ އސޓސ

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި
ރައުސްމާލު

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލާއި ރިސާވް
15

12,500,000

12,500,000

12,500,000

12,500,000

އާންމު ރިސާވް

149,539,082

237,500,000

149,539,082

237,500,000

ހަޤީޤީ އަގުކުރުމުގެ ރިސާވް

19,520,299

22,806,739

19,520,299

22,806,739

ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާ ބެހެއްޓި

103,985,115

94,937,286

95,945,905

85,624,755

ޖުމްލަ ރައުސްމާލު

285,544,496

367,744,025

277,505,286

358,431,494

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލް

ދަރަނި
ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި
އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

16

20,173,933

26,417,724

20,173,933

26,417,724

އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ

17

16,860,689

7,198,632

16,860,689

7,198,632

37,034,622

33,616,356

37,034,622

33,616,356

ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

23

7,094,427

13,535,824

7,094,427

13,535,824

އަނބުރާދައްކާގޮތަށް ޙިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ

17

43,108,033

103,017,853

43,108,033

103,017,853

ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި

18

168,224,130

304,917,263

168,239,551

307,795,061

16

86,136,422

75,292,921

86,136,422

75,292,921

304,563,012

496,763,861

304,578,433

499,641,659

ޖުމްލަ ދަރަނި

341,597,634

530,380,217

341,613,055

533,258,015

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި

627,142,130

898,124,242

619,118,341

891,689,509

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން މި މާލީ ހިސާބުތައް ވަނީ ދިރާސާކޮށް މައްސަލައެއްނެތްކަމަށް  20އޭޕްރިލް  2015ގައި ނިންމާފައެވެ.

ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
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ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ޗެއަރމަން

Consolidated Income Statement
)(all amounts in Maldivian Rufiyaa

އާމްދަނީގެ ބަޔާން

އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ން

ކނފނ

)ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ގރޕ
 31ޑސމބރގ ނޔލށ

Note

2013

2014

2013

2014

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

5

564,022,694

776,093,683

564,022,694

772,479,749

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު

20

)(486,804,509

)(630,248,376

)(486,804,509

)(627,760,188

77,218,185

145,845,307

77,218,185

144,719,561

ވިއްކުމާއި މާރުކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

20

)(7,548,912

)(6,522,682

)(7,548,912

)(6,522,682

އިދާރީ ޚަރަދު

20

)(63,075,846

)(69,595,839

)(63,096,466

)(69,743,414

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

19

49,304,484

63,651,210

49,304,484

63,651,210

އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

20

)(3,426,933

)(11,427,149

)(3,426,933

)(11,427,149

52,470,978

121,950,847

52,450,358

120,677,526

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުން ލިބުނު އާމްދަނީ

22

384,627

390,692

384,627

390,692

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

22

)(17,896,203

)(21,944,090

)(17,896,203

)(21,944,090

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ  -ސާފު

22

)(17,511,576

)(21,553,398

)(17,511,576

)(21,553,398

34,959,402

100,397,449

34,938,782

99,124,128

)(8,191,604

)(17,484,360

)(8,191,604

)(17,484,360

26,767,798

82,913,089

26,747,178

81,639,768

107.07

331.65

106.99

326.56

ޖުމްލަ ފައިދާ

ހނގމނ ލބނ ފއދ ) /ގއލނ(ގ

ޓކސ ނގމގ ކރނ ލބނ ފއދ ) /ގއލނ(ގ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

23

ޓކސ ކނޑމށފހ ލބނ ފއދ ) /ގއލނ(ގ

ހއސއކށ އހރތރގއ ވ ފއދ )ގއލނ(

24

ސަފްހާ  99އިން  109ގައިބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގް ޕޮލިސީސް އާއި ނޯޓް އަކީ މިމާލީބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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Consolidated statement of comprehensive income
)(all amounts in Maldivian Rufiyaa

)(all amounts in Maldivian Ruﬁyaa

ކޮ މް ޕް ރި ހެ ން ސި ވް މާ ލީ ބަ ޔާ ން

ކނފނ
Note

ޓެކްސް ކެޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ

 31ޑސމބރގ ނޔލށ

ގރޕ

2013

2014

2013

2014

26,767,798

82,913,089

26,747,178

81,639,768

އހނހނ ކނޕރހނސވ އމދނ
-

3,286,440

-

3,286,440

އހނހނ ކނޕރހނސވ އމދނ އހރށވވރ

-

3,286,440

-

3,286,440

ކނޕރހނސވ އނކމ ގ ޖމލ ޓކހއ ކޑފ

26,767,798

86,199,529

26,747,178

84,926,208

ވިއްކާލަން ކަޑައަޅާފައިވާ މާލީ މިލްކިއްޔާތުގެ ހަމައަގަށް އިތުރުވި

11

ސަފްހާ  99އިން  109ގައިބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގް ޕޮލިސީސް އާއި ނޯޓް އަކީ މިމާލީބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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26

 31ޑސމބރ  2014ގ ނޔލށ ބކ

-

12,500,000

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

އާންމު ރިޒާވަށް ގެންދެވުނު
-

އެހެނިހެން ކޮމްޕްެރިހެންސިވް އާމްދަނީ

-

-

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ  /ގެއްލުން

 01ޖނއރ  2014ގއ

12,500,000

12,500,000

 31ޑސމބރ  2013ގ ނޔލށ ބކ

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު
26

-

-

-

237,500,000

-

87,960,918

3,286,440

22,806,739

-

-

-

-

19,520,299

19,520,299

-

-

-

-

19,520,299

ހަޤީޤީ
އަގުކުރުމުގެ ރިޒާވް

ކނފނ

-

149,539,082

149,539,082

-

އާންމު ރިޒާވަށް ގެންދެވުނު

އެހެނިހެން ކޮމްޕްެރިހެންސިވް އާމްދަނީ

-

-

-

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ  /ގެއްލުން

-

12,500,000

ނޯޓް

ހިއްސާގެ
ރައުސްމާލް

އާންމު ރިޒާވް

149,539,082

 1ޖނއރ  2013ގ ބކ

)ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ޙި އް ސާ ދާ ރު ން ގެ ރަ އު ސް މާ ލަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލާ އި ބެ ހޭ ބަ ޔާ ން

94,937,286

)(4,000,000

)(87,960,918

-

82,913,089

103,985,115

103,985,115

)(3,750,000

-

-

26,767,798

80,967,317

ފައިދާގެ ތެރެއިން
ނުބަހާ ބެހެއްޓި

367,744,025

)(4,000,000

-

3,286,440

82,913,089

285,544,496

285,544,496

)(3,750,000

-

-

26,767,798

262,526,698

ޖުމްލަ

12,500,000

-

-

-

-

12,500,000

12,500,000

-

-

-

-

12,500,000

ހިއްސާގެ
ރައުސްމާލް

237,500,000

-

87,960,918

-

-

149,539,082

149,539,082

-

-

-

-

149,539,082

އާންމު ރިޒާވް

22,806,739

-

-

3,286,440

-

19,520,299

19,520,299

-

-

-

-

19,520,299

ހަޤީޤީ
އަގުކުރުމުގެ ރިޒާވް

ގރޕ

85,624,755

)(4,000,000

)(87,960,918

-

81,639,768

95,945,905

95,945,905

)(3,750,000

-

-

26,747,178

72,948,727

ފައިދާގެ ތެރެއިން
ނުބަހާ ބެހެއްޓި

358,431,494

)(4,000,000

-

3,286,440

81,639,768

277,505,286

277,505,286

)(3,750,000

-

-

26,747,178

254,508,108

ޖުމްލަ

Consolidated statement of changes in equity
)(all amounts in Maldivian Rufiyaa

އެ މް ޓީ ީ
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Consolidated cash flow statement
)(all amounts in Maldivian Rufiyaa

ސ ލި ބު ނު ގޮ ތާ ިއ ހޭ ދަ ކު ރު ވު ނު ގޮ ތު ގެ ބަ ޔާ ން
ފަ އި ާ
)ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ގރޕ

ކނފނ
 31ޑސމބރގ ނޔލށ
ނޓ

2013

2013

2014

2014

ވޔފރ ހނގމގ ހރކތތއ
ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު  /ޚަރަދުވި

25

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ދެއްކުނު ޓެކްސ

23

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު

17,693,484

54,383,799

17,691,784

56,607,152

)(8,245,454

)(9,829,780

)(8,245,454

)(9,829,780

)(2,929,657

)(11,042,963

)(2,929,657

)(11,042,963

6,518,373

33,511,056

6,516,673

35,734,409

އނވސޓކރމގ ހރކތތއ
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް

6

)(18,582,010

)(44,058,220

)(18,582,010

)(44,062,605

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް ހޯދުމަށް

7

)(592,335

)(406,600

)(592,335

)(406,600

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް

8

)(5,961,887

)(1,309,038

)(5,961,887

)(1,309,038

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުން ލިބުނު

25

640,106

1,545,220

640,106

1,545,220

)(24,496,126

)(44,228,638

)(24,496,126

)(44,233,023

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުން
ފއސ ހދމގ ހރކތތއ

384,627

390,692

384,627

390,692

-

7,304,211

-

7,304,211

ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން

)(34,495,694

)(18,740,480

)(34,495,694

)(18,740,480

ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-

85,420,000

-

85,420,000

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

)(811,533

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު

11

-

-

)(811,533

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި

)(34,922,600

74,374,423

)(34,922,600

74,374,423

އ އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި
ފައިސާއާއި ފައިސާއާ ި
ޓށް އުނިވި
ބޭންކް އޯވަރޑްރާފް ަ

)(52,900,353

63,656,841

)(52,902,053

65,875,809

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި
ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް އަހަރު ފެށުނުއިރު

14

)(14,805,802

)(67,706,155

)(14,300,212

)(67,202,265

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި
ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް އަހަރު ނިމުނުއިރު

14

)(67,706,155

)(4,049,314

)(67,202,265

)(1,326,456
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•އައި.އޭ.އެސް ( 24އިސްލާޚުކުރެވުނު) ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު

މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތަ އް

ހަމަކުރުން.

 .1ކުންފުނީގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު
މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރ  81/4ގެ ދަށުން ،ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު
ކަންޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި  18ޑިސެންބަރ  1980ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕލކ (ކުންފުނި) އަދި ކުންފުންޏާއި ގުޅިފައިވާ ސަބްސިޑިއަރީ އަދި އެސޯސިއޭޓް

(ބ) އަލަށް ކަނޑައެޅުނު އަދި އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުގެ
ތެރެއިން  1ޖެނުއަރީ  2014ގައި އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ އަދި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ
ތާރީހުގެ ކުރިން ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ނުވާ ހަމަތައް.

(ގްރޫޕް) ހިނގައިފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ޖުމްލަ ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކެވެ .މިކުންފުނި 12

•އައި.އެފް.އާރް.އެސް  09ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމަންޓްސް (1

ފެބްރުއަރީ  1990ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގައި އަލުން

ޖެނުއަރީ  2018ން ފެށިގެން).

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ .ކުންފުނިން ހިންގާ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

•އައި.އެފް.އާރް.އެސް  15ކަސްޓަމަރުންނާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުން

ވިޔަފާރިކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓިންގގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،ކަނޑުދަތުރުފަތުރު

ނިކުންނަ އާމްދަނީ ( 1ޖެނުއަރީ  2017ން ފެށިގެން).

ކުރުމާއި ،ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންކުރާ އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީ ކުއްޔަށް

•އައި.އޭ.އެސް  16އަދި ( 38އިސްލާޚުކުރެވުނު) ބަލަށްކެނޑުމުގައި

ދިނުމާއި ނީލަންކިޔުމެވެ .ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކީ އެމްޓީސީސީ

ބޭނުންކުރެވޭ ގަބޫލްކުރެވޭ އުސޫލްތައް ( 1ޖެނުއަރީ  2016ން ފެށިގެން).

ޓަވަރ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ ،20057 ،ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

•އައި.އޭ.އެސް  27ވަކި މާލީ ބަޔާނުގައި އިކުއިޓީ އުސޫލު ބޭނުންކުރުން
( 1ޖެނުއަރީ  2016ން ފެށިގެން).

މި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ.

 .2ހި ސާ ބު ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގެ މަ އި ގަނ ޑު ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކު ގެ ޚު ލާ ޞާ

 2 . 3ކޮ ން ސޮ ލި ޑޭ ޝަ ން

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު

ހ .ސަ ބް ސި ިޑ އަ ރީ ކު ން ފު ނި

ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ .ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް
ބަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެކަމަކު ތަފާތު
ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީޒް

އަކީ

ގްރޫޕްގައި

ހިމެނޭ

(ޙާއްސަބޭނުމަށް

އުފައްދާފައިވާ

ވިޔަފާރިތައްވެސް ހިމެނޭގޮތުން) ފައިސާއާއި ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮތްކަނޑައެޅުމަށް
އާންމުކޮށް ނެގޭ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ އިތުރަށް އޮންނަ
ވިޔަފާރިތަކެވެ .ހިސާބުކުރާއިރު ޤްރޫޕްތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއެއްކުންފުނިން އަނެއްކުންފުނި
ކޮންޓްރޯލްކުރާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެކުންފުނީގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ލެވޭ ވޯޓުގައި

 2.1ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް ފަ އި ވާ ގޮ ތް

ގޮތްނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާނަމައެވެ .ފަންސާސް އިންސައްތަ ބާރު ލިބޭ ތާރީޚުން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އާއި ގްރޫޕްގެ
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ (ބައިނަލް
އަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑު( އައި.އެފް.އާރު.އެސް އަދި އައި.އެފް.އާރު.އައި.ސީ
އާއި އެއްގޮތަށެވެ .މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
“ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން” އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ފެށިގެން ސަބްސިޑިއަރީގެ ހިސާބުތައް ގްރޫޕްގެ ހިސާބުތަކާއި އެއްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
މިބާރު ގެއްލޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަބްސިޑިއަރީގެ ހިސާބުތައް ގްރޫޕްގެ ހިސާބުތަކުން
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކާއި އޭގެ ބާކީ
އަދި މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމުގައި
ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިފަދަ މުޢަމަލާތްތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ނ ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގެ ހަ މަ ތަ ކާ އި މި ން ގަނ ޑު ތަ އް
 2.2އަ ލަ ށް ކަނ ޑަ އެ ޅު ު
(ހ) ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އަދި އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން
ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ހަމަތައް
ތިރީގައި

މިބަޔާންކުރާ

ސަބްސިޑައަރީތައް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ގްރޫޕް ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ
ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުންނެވެ.

ހިސާބުކުރުމުގެ

ހަމަތަކަށް

ގެނެވިފައިވާ

ބަދަލުތަކާއި

އިސްލާހުތަކަށް ޤްރޫޕުންވަނީ  1ޖެނުއަރީ  2014އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް
އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ .މިބަދަލުތަކާއެކު ޤްރޫޕްގެ ހިސާބުތަކަށް މާބޮޑެތިބަދަލުތަކެއް
އަންނާނެކަމަކަށް

ގެއްލުމަކީ ،އެގެއްލުމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގު ދަށްވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ނުފެނެއެވެ.

ށ .ގް ރޫ ޕް ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ެއ ހެ ން ފަ ރާ ްތ ތަ ކު ގެ މަ ސް ލަ ހަ ތު
ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތަކީ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނީގެ
ފައިދާއާއި ގެއްލުން އަދި ސާފު މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެންފަރާތްތަކުގެ

•އައި.އެފް.އާރް.އެސް ( 03އިސްލާޚުކުރެވުނު) ވިޔަފާރި އެއްކުރުން.

ހި އް ސާ އެ ވެ.

•އައި.އެފް.އާރް.އެސް ( 08އިސްލާޚުކުރެވުނު) ހިންގުމުގެ ބައިތަށް.
•އައި.އެފް.އާރް.އެސް ( 13އިސްލާޚުކުރެވުނު) ހަޤީޤީ އަގު ކަނޑައެޅުން.

މިފަރާތްތަކާއި އެކު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ގްރޫޕް ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެވިފައިވާނީ

ޕްލާންޓާއި

ގޮތުގައެވެ.

•އައި.އޭ.އެސް
އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް .

16

(އިސްލާޚުކުރެވުނު)

ޕްރޮޕަޓީ،

ގްރޫޕްގައި

ނުހިމެނޭ

ފަރާތްތަކާއިއެކު

ކުރެވިފައިވާ

މުޢާމަލާތެއްގެ

އެހެންފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާވިއްކާލުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިމަނާފައިވާނީ
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 95 201 4

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ .އަދި އެހެންފަރާތްތަކުން ގަންނަ ހިއްސާގެ އަގުއަދާކުރުމުގައި
ހިއްސާގެއަގަށްވުރެ އިތުރުވާ ސާފު މުދަލުގެ އަގު ބެލެވިފައިވާނީ ގުޑްވިލްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގޮ ތަ ށެ ވެ.
1.1އާންމު ވިޔަފާރި
2.2ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ނ.

3.3ދަތުރުފަތުރު

އެ ސޯ ސި އޭ ޓް ތަ އް

އެސޯސިއޭޓް އަކީ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާއާއި ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން
ގޮތްކިޔޭ ނަމަވެސް ބާރު ނުފޯރުވޭ ،އާންމުގޮތެއްގައި  20އާއި  50އިންސައްތަ
އާއި ދެމެދުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤުލިބިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެވެ .މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގައިވާ
އިންވެސްޓްމަންޓް ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ އިކުއިޓީ އުސޫލުން މުޢާމަލާތް ހިންގި
އަ ގު ގަ އެ ވެ.

4.4ޑޮކިންގ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް
5.5އެހެނިހެން
 2.5ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުން
ހ .އަ ަމ ލީ އަ ދި ބަ ޔާ ން ކު ރާ ފަ އި ސާ
ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އެފަރާތެއް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމެއް

އެސޯސިއޭޓް ގަތުމުގެ ފަހުން ލިބިފައިވާ ފައިދާއާއި ގެއްލުން ހިމެނިފައިވާނީ ގްރޫޕްގެ

ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަކީ އެފަރާތެއް ހިނގާ އަސާސީ އިޤްތިޞާދީ
ވެށިގެ “އަމަލީ ފައިސާ” އެވެ .އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މާލީ ބަޔާނުގައެވެ.

ފައިސާ އަކީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ .އެއީ ކުންފުނީގެ ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އެވެ.

އަދި އެސޯސިއޭޓް ގަތުމުގެ ފަހުން އެހެނިހެން ކޮމްޕްރިހެންސިވް އާމްދަނީއަށް

ށ .މުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތައް

އައިސްފައިވާ ބަދަލު ހިމެނިފައިވާނީ ގްރޫޕް ގެ ކޮމްޕްރިހެންސިވް އާމްދަނީގެ

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އަމަލީ ފައިސާއިން

ބަޔާނުގައެވެ .އެސޯސިއޭޓް ގަތުމަށްފަހު ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އަހަރު
ފެށުނުއިރު ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގަށް އެއްކޮށް އަޅާކަނޑަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޓްތަކުގައިވާ ހިއްސާއިންވާ ގެއްލުން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގުން އުނިކުރަމުން

އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ގައެވެ .ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ
ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ބޭރުފައިސާ އިން ހުރި އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީޒް އާމްދަނީގެ
ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .މިފަދަ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ

ގެންދާނީ އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ އަގު އެއްކޮށް ކަނޑާހުސްވަންދެނެވެ.

ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ.

ޤްރޫޕް އަދި އެސޯސިއޭޓް އާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް

 2.6ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް

ބެލެވިފައިވާ ފައިދާ އުނިކުރެވިފައިވާނީ ޤްރޫޕްގެ ހިއްސާގެ މިންވަރުންނެވެ .މިފަދަ

ހުރިހާ ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމަންޓް ފުރަތަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގަތްއަގުން

މުޢަމަލާތްތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުންވެސް އުނިކުރެވިފައިވަނީ ޤްރޫޕްގެ
ހިއްސާގެ މިންވަރުންނެވެ .ނަމަވެސް ،މިފަދަ މުޢަމަލާތްތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް
ބެލެވޭ ގެއްލުން އުނިކުރެވޭނީ ،އެމުއާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގު ދަށްވެފައި
ނުވާނަމައެވެ.

އެސޯސިއޭޓްތައް

ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ

ޤްޜޫޕް

ހިސާބުކުރުމުގައި

ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ .އަގު ކަމުގައި ބެލެވެނީ އެސެޓް ބަދަލު ކުރުމުގެ އަގު ނުވަތަ
ގަތް އަގު ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އަގާއި އެއެއްޗެއް ހޯދުމުގައި ހިނގާ އެހެން ޚަރަދުތައް
ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުންނެވެ.
އޭގެފަހުން އަގު ބަޔާން ކުރެވެނީ އެއެސެޓެއްގެ ބަޔާންކުރާ އަގާ އެއްކޮށެވެ .ނުވަތަ ފާހަގަ
ކުރެވެނީ ވަކި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިދެގޮތުންކުރެ ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅު ގޮތެއް

 2 . 4ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ބަ އި ތަ އް ބަ ޔާ ން ކު ރު ން
ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ

ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ

ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްފަރާތަށް ހުށަހަޅާ އެތެރޭގެ ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރާ
ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ

އޤްތިޞާދީ ފައިދާ އާއި އަގު ޔަގީންކަމާއި އެކު
ކަނޑައަޅަނީ ކުރިމަގުގައި އެސެޓަށް ލިބޭނެ ި
ވަޒަންކުރެވޭނެނަމައެވެ .އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ ޚަރަދެއް ހިނގުމުން
އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މާލީ ބަޔާންތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ހިމަނަނީއެވެ.

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ އެއްމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ކަންކަން ހިނގާ
ނުހިނގާ ގޮތްބަލައި ،ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފަހިކޮށް ދިނުމުގައި އެންމެ
އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ .ކުންފުނީގެ ބޯޑުން
ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތައްކަމަށް ކަނޑައަޅަނީ އެދާއިރާއަކީ އެވިޔަފާރިއަކަށް
ނިސްބަތްވާ ނަފާއާއި ގެއްލުން އެވިޔަފާރިޔަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ ހަރުމުދަލާއި އަދި
ވިޔަފާރީގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ އެއްމެހާ ކަންކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 96އެ މް ޓީ ީ

ބަލަށް ކެނޑުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެއެސެޓެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ
މުއްދަތަށް އޭގެ އަގަށް ނުވަތަ އަލުން ކުރެވޭ އަގަށް ބަލައިގެން “ތެދު ރޮނގު” އުޞޫލުންނެވެ.
ބަލަށް ކަނޑަނީ އެސެޓެއް ގަންނަމަހުން ފެށިގެން އެސެޓް ދޫކޮށްލާ ދުވަހާއިހަމައަށް
އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

އިމާރާތްތައް (އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ފިޔަވާ)

 10އަހަރު

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ

 25އަހަރު

ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީ

 5އަހަރު

މޮޓޯ ވެހިކަލްތައް (ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް ފިޔަވާ)

 5އަހަރު

ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް
އެކްސްކަވޭޓަރުތައް

 10އަހަރު
 5-7އަހަރު

ޑަމްޕް ޓްރަކްތައް

 5އަހަރު

ވީލްލޯޑަރ

 5އަހަރު

ކްރޭން

 5އަހަރު

ފަރުނީޗަރާއި ،ފަރުނީޗަރާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

 4އަހަރު

އޮފީސް އިކްއިޕްމަންޓް

 3އަހަރު

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު (ޓަގު ފިޔަވާ)

 5-10އަހަރު

ޓަގު

 5-10އަހަރު

ހިފާގެންގުޅޭ އާލާތް

 3އަހަރު

އެހެން އެއްވެސް ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ އެސެޓް

 3އަހަރު

އެސެޓް ގަންނަ އަގު  5,000.00ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއެސެޓެއް ގަތްއަހަރުތެރޭ
ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްކުރެވޭނެއެވެ.

 2.8މާލީ ނޫން އެސެޓް ތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު
އެސެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ވަޒަންނުކުރެވޭ
އެސެޓްތައް ބަލަށް ކަނޑަމުން ނުގެންދެވެއެވެ .އެކަމަކު އެ އެއްޗެތި ހަލާކުވޭތޯ ނުވަތަ
ހަމައަގަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަލަމުން ގެންދެވެއެވެ .އެސެޓެއްގެ އަގު
އެސެޓަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،އެއަދަދު އެސެޓުގެ ގެއްލުމުގެ
ގޮތުގައި އުނިކޮށް ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ.
އެސެޓެއް ހަލާކުވުމުގެ ގެއްލުން ފާހަގަ ކުރެވެނީ އެ އެސެޓަކުން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އެސެޓްގެ
އަގު ބޮޑުވުމުންނެވެ.
އެސެޓުން ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ އަގަކީ އެސެޓްގެ ހަމައަގުން ވިއްކުމަށް ހިގާ ޚަރަދު
ކެނޑުމަށްފަހު އަންނަ އަދަދާއި ،ބޭނުންކުރުމުގެ އަގު ކެނޑުމުން އަޮންނަ އަދަދު
އަޅާކިޔާ މީގެތެރެއިން ބޮޑު ޢަދަދެވެ.ހަލާކުވުން ނުވަތަ އެސެޓްގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން
ވަޒަންކުރަނީީ ،އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެންމެ މަދުން އެސެޓް (ގްރޫޕް އޮފް އެސެޓް)
ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދިދާނެ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށެވެ .މާލީ ނޫން އެސެޓް ތައް ތެރެއިން
ކުރިން އަގަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް
އަލުންއިޔާދަކުރަންޖެހޭތޯ ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީޚެއްގައި މުޠާލިއާ ކުރެވެއެވެ.

 2 . 9ވި އް ކާ ލު މަ ށް ނި ން މި ފަ އި ވާ ހަ ރު މު ދާ
އެސެޓްގެ ބާކީ އޮތްއަގާއި އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު
މުޠާލިޔާކޮށް ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީހުގައި ބަދަލެއް ގެންނަން ކޮންމެހެން ޖެހޭނަމަ
އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމަދާކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ އެމުދަލެއް އަގު ބަލަށް
ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އެމުދަލެއް ވިއްކުމުން ލިބޭނޭކަމުގައި ވާނަމައެވެ .މިފަދަ
މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެމުދާ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައި ،އިތުރު ޚަރަދެއްނުކޮށް
ވަގުތުން ވިއްކާލެވޭނެ ހާލަތެއްގައި އެމުދަލެއް ހުރިނަމައެވެ .ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ
ހަރުމުދާ އަގުކުރެވިފައިވާނީ އެސެޓްގެ އަގު ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގާއި އޭގެ

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނާ ތަނުގެ

ހަމައަގުން ވިއްކާލުމަށްދާ ޚަރަދު އުނިކޮށްފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން ދަށްއަގުގައެވެ.

ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދާ ގުޅިގެން ބަލަށް ކަނޑަނީ ކުލީގެ ބަކީ އޮތް
މުއްދަތު ތެރޭގައި ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްވާގޮތަށް ނުވަތަ އެސެޓް ވިޔަފާރީގައި އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތައް ބަލާ މިދެގޮތުންކުރެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށެވެ.

 2 . 1 0މާ ލީ އެ ސެ ޓް ތަ އް
ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓްތައް ބެހިފައިވަނީ

އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

މާލީ

އެސެޓެއް

ބެހިފައިވާގޮތް ކަނޑައަޅަނީ އެ މާލީ އެސެޓްތަކުން ހިފާ ބޭނުމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
އެސެޓެއްގެ އަގު އެސެޓަކުން ނެރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،އެސެޓެއްގެ
އަގުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ އެއެސެޓަކުން ނެރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދާ ހަމައަށެވެ.

މެނޭޖްމަންޓުން މާލީ އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ވަކިކަހަލަ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ
ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީޚެއްގައި އޭގެ ބާވަތަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ވަޒަންކުރެވެއެވެ.
ހ.

ނައްތާލުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ބަލަނީ ލިބޭ އެއްޗަކާއި އަގާއި އަޅައިބަލައިގެންނެވެ.
މިގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިމަނާފައިވަނީ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ.

ލޯ ނާ އި ލި ބެ ން ހު ރި ފަ އި ސާ

ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ އަކީ އެ މާލީ އެސެޓް ޙަރަކާތްތެރި މާރކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް
ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ
މިންވަރަކަށް އަބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓެވެ .މީގެ ތެރެއިން

 2.7އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމާއި ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިގާ ޚަރަދު އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި

ބެލެންސްޝީޓްގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން  12މަހަށްވުރެ ފަހުން ލިބެންހުރި އެސެޓްތައް ފިޔަވައި
އެހެން އެސެޓް ތައް ހިމެނިފައިވަނީ ކަރަންޓް އެސެޓް ތަކުގެ ގޮތުގައެވެ 12 .މަހަށްވުރެ
ފަހުން ލިބެންހުރި އެސެޓްތައް ހިމެނިފައިވަނީ ނޮން-ކަރަންޓް އެސެޓްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

ބަލައި ތެދުރޮނގު އުޞޫލު ބޭނުންކޮށްގެން އެބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އުމުރުގެ (5
އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މުއްދަތެއްގެ) ތެރޭގައި ބަލަށް ކަޑަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ .މިފަދަ
އެސެޓް ގެ އަގު ކޮންމެ އަހަރަކު މުތާލިޔާކޮށް އެ އެއްޗެއްގެ އަގަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް
ގެނެވެއެވެ.

ކުންފުނިން ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީޚެއްގައި މާލީ އެސެޓަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ
ކަމުގެ ހެކި ފެނޭތޯ ބަލައި ވަޒަންކުރެއެވެ.

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 97 201 4

ފީއާއި ބޭންކް ޗާރޖް ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ އަގެއް

ށ .ވި އް ކާ ލެ ވޭ ގޮ ތަ ށް ހު ރި މާ ލީ ހަ ރު މު ދާ
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާތަކަކީ ވަކި ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތުގައި
މިބައިގައި ނުވަތަ އެހެންބައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ

ނުހިމެނެއެވެ .އިންވެންޓްރީ ވިއްކާލައިގެން ލިބޭނެ ސާފު އަގު އަންދާޒާ ކުރަނީ އާދައިގެ
ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ވިއްކާ އަގުން ވިއްކުމަށް ހިގާ ޚަރަދުތައް ކަނޑައިގެންނެވެ.

ތަކެވެ .މެނޭޖްމަންޓް އިން މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް ބެލެންސްޝީޓް ތާރީޚުން ފެށިގެން
 12މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްލަން ޤަސްދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހިމަނަނީ ކަރަންޓް
އެސެޓް ގެ ގޮތުގައެވެ .ވިއްކާލަން ހިމަނާފައި ހުންނަ ބައިގައި ހިމަނާފައި ސެކިއުރިޓީ އެއް
ވިއްކާލައިފިނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އެއަށް ޖަމާވެފައިވާ ހަމައަގަށް ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު ޢާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި

ހިމަނާނާނީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް

ސެކިއުރިޓީ އަށް ލިބުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ ހަރުމުދާ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިއްސާ އަށް ލިބޭ ފައިދާ
ޢާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނީ އެހިއްސާއަކަށް ފައިދާ ލިބޭނެކަން ކަނޑައަޅާ ހިސާބުން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2 . 1 2ބި ނާ ކު ރު މު ގެ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ އް
ބިނާކުރުމުގެ

އެއްބަސްވުންތަކަކީ

“ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އައި.އޭ.އެސް

ކޮންޓްރެކެޓްސް”
މަޝްވަރާކުރެވި

ދެފަރާތެއްގެ

މެދުގައި

ބިނާކުރުމުގެ

އެއްބަސްވުމެއްގެ

11

ގައިވާގޮތުން
އެކަމަށް

ހިސާބުތަކާއި

ކަނޑއަޅާފައިވާ

ގައި
ހަރުމުދާ

ވެވޭ

ބިނާކުރުމަށް

އެއްބަސްވުމެވެ.

އެހެނިހެން

ކަންކަން

ރަގަޅަށް

އަންދާޒާކުރެވި އެއެއްބަސްވުމަކުން ފައިދާވާނެކަމަށް ބެލެވޭނަމަ އެއްބަސްވުމަކުން
ލިބޭނެ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ބަލާ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އިންސައްތައަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ .އެއްބަސްވުމަށް ހިންގާ ހަރަދު
ހިސާބުކުރުމުގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ރިޕޯޓްކުރާ ތާރީހާއި ހަމައަށް ނިމޭ އިންސައްތައަށް

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ހަމައަގު ކަނޑައަޅަނީ އެވަގުތަކު މާރކެޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
އަގަށް

ބަލައިގެންނެވެ.

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް އަކީ

މާރކެޓުގައި ޙަރަކާތްތެރި

އިންވެސްޓްމަންޓް އަކަށްނުވާނަމަ( ،ލިސްޓްކޮށްފައި ނުވާ ސެކިއުރީތައް) ކުންފުނީގެ އޭގެ
ހަމައަގު ހޯދާނީ އަގު ހޯދުމުގެ ތަފާތުގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ

ރިޢާޔަތްކޮށެވެ .ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކުން ލިބޭނެ އާމްދަނީއަށްވުރެ ހިނގާނެ
ހަރަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިއްޖެނަމަ އެއެއްބަސްވުމަކުންވާނެކަމަށް ބެލެވޭ
ޖުމްލަގެއްލުން

ހަރަދެއްގެ

ގޮތުގައި،

ލަފާކުރެވުނު

ވަގުތު

މާލީ

ހިސާބުގައި

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އުސޫލުން ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގާއި ،އެއްވައްތަރެއްގެ އެއްޗިއްސަށް ޙަވާލާ
ދިނުމާއި ފައިސާގެ އަގު ޑިސްކައުންޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު ބޭނުންކޮށްގެން ބެލުމާއި
އަގު ތަކުގެ ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ .ވީހާވެސް ގިނައިން އެހެން
ބާޒާރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށް ބެލުމާއި އަގުތަކުގެ ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން
ހިމެނެއެވެ.

މިއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޞައްހަ ހަމައަގު ނުހޯދިއްޖެނަމަ ލިސްޓް

ކުރެވިފައިނުވާ ސެކިއުރިޓީގެ އަގަކަމަށް ބަލަނީ އެސެކުރިޓީއެއް ގަތްއަގެވެ.

ކުންފުނިން ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީޚެއްގައި މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއް
ނުވަތަ މާލީ ހަރުމުދާ ތަކެއް ހަލާކުވެފައިވެތޯ ނުވަތަ އަގަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ

ބިނާކުރުމުގެ

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ހިސާބުތަކާއި

އެހެނިހެން

ކަންކަން

ރަގަޅަށް

އަންދާޒާނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެއްބަސްވުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ
އެއްބަސްވުމަކުން ހިނގި ހަރަދުގެ ތެރެއިން އަބުރާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މި ން ވަ ރަ ށެ ވެ.

އެއްބަސްވުމަކަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ
އުނިއިތުރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ދެފާރާތުން އެއްބަސްވެވޭ އުސޫލަކުންނެވެ.

ކަމުގެހެކި ފެނޭތޯ ބަލައެވެ .ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ
ސެކިއުރިޓީ (ހިއްސާ) .އެއްގެ ހަމައަގު ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް
ދަށްވަމުންގޮސް އޭގެ އަގަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމަ ،ސެކިއުރިޓީ (ހިއްސާ) ގެ އަގަށް
ބަދަލުއައިސްފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .ވިއްކާލެވެން ހުންނަ
މާލޯ ހަރުމުދަލެއްގެ އަގު މިގޮތަށް ދަށްވެއްޖެނަމަ އޭގެ ޖުމްލަ ގެއްލުން ބަލަނީ އެސެޓެއް
ހޯދި އަގާއި މިހާރުގެ ހަމައަގުން ،އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން
ކަނޑައި ތަފާތު ބެލުމަށްފަހު ކުރިން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައި
ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލުން އުނިކޮށް އެދަދު އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.
ކުރިން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ސެކުއިރިޓީގެ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ

ގުރޫޕް ހިސާބުތަކުގައި “މަސައްކަތުގެ އިންސައްތައަށް ރިޢާޔަތްކުރާ އުސޫލު”
ބޭނުންކުރަނީ އެމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި އެއާއި ގުޅޭ ހަރަދު
ހިސާބުކުރުމަށެވެ .މަސައްކަތްކުރެވުނު މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ހިސާބުކުރާ ތާރީޚާއި
ހަމައަށް ހިނގި ހަރަދާއި މުޅި އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ
ހަރަދުގެ އިންސައްތަ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ކުރެވިފައިނުވާ މަސައްކަތަކަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދު އެމުއްދަތުގެ ހަރަދުގެ ތެރެއިން
އު ނި ކު ރެ ވޭ ނެ އެ ވެ.

އަދަދެއް ފަހުން މާލީ ބަޔާނުން އަބުރާ އިޔާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ގުރޫޕް ބެލެންސް ޝީޓްގައި

“އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބެލެންސް” ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ

 2 . 1 1އި ން ވެ ން ޓް ރީ

އެސެޓެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއްގެގޮތުގައެވެ .އެއްބަސްވުމަކަށް ހިނގި ޖުމްލަ ހަރަދު،

އިންވެންޓްރީ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގާއި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގު

ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ،މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާވަރުން ހަދާފައިވާ ބިލްތަކަށްވުރެ

އަޅާކިޔުމަށްފަހު އޭތެރެއިން ދަށް މިންވަރުގައެވެ .އިންވެންޓްރީގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ
ފަސްޓް އިން -ފަސްޓް އައުޓް (ފައިފޯ) އުޞޫލަށް ބަލައިގެންނެވެ .އިންވެންޓްރީގެ
އަގުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އާއި އިންޝޫރެންސް ،ނާލު (ފްރައިޓް) އާއި ބަނދަރުގެ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 98އެ މް ޓީ ީ

އިތުރުވާނަމަ ބަޔާންކުރާނީ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މަދުވާނަމަ ބަޔާންކުރާނީ
ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަހަރު ނިމޭއިރު ހިގި ޚަރަދު ބަޔާންކުރާ އިރު ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ށ ނަ ގާ ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ
 2 . 1 7އަނ ބު ރާ ަދ އް ކާ ގޮ ތަ ް

އެބައި ހިގަ ހިގާ ހުރި އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ފުރަތަމަ އަގުކުރަނީ އޭގެ ހަމައަގުން

ކުރެވިފައިނުވާ މަސައްކަތަކަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދު އެމުއްދަތުގެ ހަރަދުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށް
ދަށުން ހިގި ޚަރަދާއި ލިބުނުފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާވަރުން
ހެދިފައިވާ ބިލާއި އަޅާބަލައިގެން ހިމެނޭނެއެވެ .ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ
ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ ކުރިއަށްދާ މިންވަރަށް ހެދިފައިވާ ބިލަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،ބާކީ ބައި
ހިމަނަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރު ދޭންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ކުރިއަށް ދީފައިވާ
އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 2 . 1 3ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ހު ރި
ވިޔަފާރިން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ފުރަތަމަ އަގުކުރަނީ ހަމައަގުންނެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުގައި
އަގުކުރާނީ އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ
އަގުގައެވެ .ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި ފައިސާގެ އަސްލު އަދަދު ނުލެބޭނެ ކަމުގެ
ހެކި ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި ފައިސާގެ އިމްޕެއަރމަންޓަށް
ޕްރޮވިޝަންއެއް

ހެދޭނެއެވެ.

މިގޮތަށް ހަދާ ޕްރޮވިޝަންގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ

އެވަގުތަކު އެސެޓަށް ޖެހޭއަގާއި ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެ ފައިސާ އެވަގުތަކު އޮތް އިންޓްރެސްޓް
ރޭޓަކުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށް މިދެއަގުގެ ތަފާތެވެ .އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ޕްރޮވިޜަން ފާހަގަ
ކުރަނީ “ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ އަގު” ގެބައިގައެވެ.

މުޢާމަލާތުގެ ހަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ .އެއަށްފަހު ،އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ
ފައިސާ ބަޔާންކުރަނީ އެމޯޓައިޒް ކޮށްފައިވާ އަގުގައެވެ .އެއަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި
އެހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކާއި ދޭތީގެ ތަފާތު އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސް ރޭޓް
މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެފައިސާއެއް ނަގާފައިވާ މުއްދަތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި
ހި ސާ ބު ކު ރެ ވޭ ނެ އެ ވެ.
އަނބުރާދައްކަން ނަގާފައިވާ ފައިސާ ހިމަނަނީ ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ގޮތުގައެވެ .މިނޫން
ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ބެލެންސްޝީޓްގެ ތާރީޚަށްވުރެ  12މަސް ފަސްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.

 2 . 1 8ޕް ރޮ ވި ޝަ ން ތަ އް
ޕްރޮވިޝަނެއް ފާހަގަ ކުރަނީ ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާ ކުރެވެނި
ގޮތެއްގައި ،ކުރީގެ ޙާދިޘާ އަކާއި ގުޅިގެން ،އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭ ވަސީލަތެއް ބޭރުވެގެން
ދާއިރު ،އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމު ކުރާތީ ،އެ ލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ
އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔާން ކުރުމަށެވެ .ކުރިމަގުގައި ހިނގާނެ ހިންގުމުގެ
ޚަރަދަކަށް ޕްރޮވިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަދަދެއް ހިސާބެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 2 . 1 4ފަ އި ސާ އާ އި ފަ އި ސާ އާ އި އެ އް ފަ ދަ ތަ ކެ ތި
ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގައި ހިމެނެނީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ އާއި ބޭންކް
ތަކުގައި ޖަމަޢުކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި  3މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްގައި
ތަސައްރަފު ފުދޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްތަކެވެ .ބެލެންސްޝީޓްގައި
އޯވަރޑްރާފްޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ބައިގައި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައެވެ.

 2 . 1 5މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ދެ ވޭ ޢި ނާ ޔަ ތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  01މެއި  2011ން ފެށިގެން
ހުރިހާ މުވައްޒަފުން “ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް” ގައި ބައިވެރިކުރުމަކީ
ކުންފުންޏަށް ލާޒިމްކަމެކެވެ .މި ޤަވައިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން  65-16އަހަރާއި ދެމެދުގެ
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ލާޒިމްވާ މުސާރާއިގެ  7%ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

މިގޮތަށް ލާޒިމްކުރާ އެއްބާވަތެއްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ އެކަންތައްތައް ފޫބައްދަން
ޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެފޫބެއްދުމުގައި ބަލާނީ އެލާޒިމްކުރި އެއްބާވަތެއްގެ ހުރިހާ
ކަންތައްތައް އެކުގައެވެ .އަދި އެއްވައްތަރެއްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން
އެއްކަމަކަށް ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެއް ފޫބެއްދުމަށް ލާޒިމްކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
މިއަދަދު ޕްރޮވިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ.
ޕްރޮވިޝަންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެ ލާޒިމުކުރިކަމަކަށް މިވަގުތު ޖެހޭ އަދަދުންނެވެ.
މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ މާކެޓުގައި އެވަގުތަކު ފައިސާގެ އަގު ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ
ގެއްލުމެއްގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން ނެރޭ ރޭޓެކެވެ.

ަ 2 . 1 9ކ ރަ ން ޓް އެ ން ޑް ޑި ފަރ ޑް ބި ޒް ނަ ސް ޕް ރޮ ފި ޓް ޓެ ކް ސް

މުވައްޒަފެއްގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރަންޖެހެއެވެ .ކުންފުނީގެ

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ކަރަންޓް އަދި

ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނީ

ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްއެވެ .މާލީ ބަޔާނުގައި ޓެކްސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަން ލާޒިމްވާ މުސާރައިގެ  7%އެވެ.

ކަނޑައަޅާނީ އެމުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ސީދާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ
އަދަދާއި ހަމައަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ
ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެވިފައިވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކަރަންޓް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ބެލެންޝީޓް ތާރީހާއި
ހަމައަށް ތަސްދީޤުކޮށް އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .މެނޭޖްމަންޓްގެ
ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަންނަ

 2 . 1 6ހި އް ސާ ގެ ރަ އު ސް މާ ލު

ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ހިސާބުކުރަމުން ދާނެއެވެ .އަދި ޓެކްސްގެ

އާދައިގެ ހިއްސާ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހިއްސާދާރުންގެ ފައިސާ ނުވަތަ އިކްއިޓީގެ ގޮތުގައެވެ.

ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮވިޝަން
ހެދޭނެއެވެ.
ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ޕްރޮވިޝަން ބިނާކޮށްފައިވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައިވާ އާމްދަނީ
އާއި ޚަރަދުތައް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުގެ ޕްރޮވިޝަންތަކުގައިވާގޮތަށް
ހިސާބުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 99 201 4

 18ޖުލައި  2011ން ފެށިގެން ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ،އެއަހަރެއްގެ ޓެކްސް
ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ  500,000.00ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އިތުރުވާ އަދަދުގެ
 15%ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހެއެވެ.
ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ ސީދާ އަދަދުން
“ލައިބިލިޓީ މެތަޑް” ބޭނުންކޮށްގެން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީއަށް ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސްގެ
އަސާސުން ވަގުތީ ތަފާތު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމުންނެވެ.
ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ މިންވަރު ބަޔާންކުރަނީ މިހާރު އަމަލުކުރެވޭ
ޓެކްސް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.
ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަނީ މުސްތަޤުބަލުގައި
ކުންފުނީގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާއިން މިއަދަދު ކެނޑޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮންނަ

ނ .އި ން ޓް ރެ ސް ޓް އާ މް ދަ ނީ
އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިސާބުކުރަނީ މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުން އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓް
ރޭޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ރ .ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަލާފައިވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ކަނ ޑަ އެ ޅު މު ން ނެ ވެ.
ބ .ކު ލީ ގެ އާ މް ދަ ނީ
ކުލީގެ އާމްދަނީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޢަމަލު ކުރެވޭ އެގްރީމަންޓަށް ބަލައިގެން ކުރިޔަށް ލިބޭ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.

މިންވަރަށެވެ.
ސ ބް ސި ޑީ އާ މް ދަ ނީ
ަ
ޅ.
ނަމަވެސް ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހަރުމުދަލުގެ ޓެކްސް ބޭސް އާއި
އޭގެ އަސްލުއަގާއި ދެމެދުގައިވާ ތަފާތެއްގެ ސަބަބުން 36,301,113.75ރ ރުފިޔާގެ
ޑިފާރޑް ޓެކްސް އެސެޓް ހުރިކަމަށް ބެލެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،ޑިފަރޑް ޓެކްސް
އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ބާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ކުންފުނިން
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީން މިއަދަދު އެޖެސްޓްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ31 .
ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ކުރެީގެ އަހަރު ތަކުގައި ކުންފުންޔަށް ގެއްލުންވެފައިވާތީ،

ސަބްސިޑީ އާމްދަނީ ހިސާބުގައި ހިމެނިފައިވާނީ މިއާމްދަނީ ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ
ޔަގީންކަން ކުންފުންޔަށް ލިބިމުންނެވެ .ސަބްސިޑީ ލިބިފައިވަނީ ކުންފުނިން ކުރާ
ޙަރަދަކާ ގުޅުވައިންގެން ނަމަ ސަބްސިޑި އާމްދަނީ ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ ބުނެވިދިޔަ
ޙަރަދު ކުންފުނިންކުރު މުއްދަތާ ބައްދަލުވާ ގޮތަށެވެ .ސަބްސިޑީ ލިބިފައިވަނީ
ހަރުމުދަލަކާ ގުޅުވައިންގެން ނަމަ ސަބްސިޑި އާމްދަނީ ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ،
ބުނެވިދިޔަ ހަރުމުދާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުމުރަށް ބަލައިގެނެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ވިސްނުންހުރީ ،މިވަގުތު ޓެކްސް އެސެޓް ހިސާބުނުކުރުމަށެވެ.

 2 . 2 1ކު އް ޔަ ށް ދީ ފަ އި ވާ ދި ނު ން
ޑިފާރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީސް އޮފްސެޓް ކުރެވޭނީ
މިކަންކުރެވޭނެ ޤާނޫނީގޮތުގެ ތަންފީޒްކުރެވޭނެ ހައްޤުއޮވެ ،އަދި މިފަދަ އެސެޓް އަދި
ލައިބިލިޓީސް އުފެދެނީ އެއް ޓެކްސް އޮތޯރިޓީއަކުން އެއް ޓެކްސްސަބަލް އެންޓިޓީއަކަށް
ނުވަތަ ތަފާތު ޓެކްސްސަބަލް އެންޓިޓީއެއް ނަމަވެސް ނެޓް ބޭސިސްގައި ބެލެންސް
ކުރުމަށް ނިންމުމުންނެވެ.

ހ .ކު ން ުފ ނި ،ކު އް ޔަ ށް ހި ާފ ފަ ރާ ތު ގެ ޮގ ތު ގަ އި
ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތުން އެތަކެއްޗާއި
ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ފައިދާއާއި ގެއްލުންތަކަކަށް ޒިންމާވާނަމަ،
އެ ބަޔާންކުރެވެނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ބައިގައެވެ .މިފަދަ ކުއްޔަށް ހިފުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާ
ފައިސާ (ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާ އެއް ކެނޑުމަށްފަހު)

 2 . 2 0އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކަ ނ ޑަ އެ ޅު ން

ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ “ތެދު ރޮނގު”
އު ޞޫ ލު ން ނެ ވެ.

އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން
ޑިސްކައުންޓް ކެނޑުމަށްފަހު އޮންނަ ސާފު އަދަދެވެ .އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ
އަންނަނިވި ބައިތަކެވެ.

ށ .ކު ން ފު ނި ،ކު އް ޔަ ށް ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ ޮގ ތު ގަ އި
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުންތައް ،ބެލެންސްޝީޓްގެ ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް،
އިކްއިޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ .ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލަށް ކެނޑޭނީ

ހ .ވަ ކި ވަ ިކ ން މު ދާ ވި އް ކު ން

ކުންފުނީގެ އެފަދަ އެހެނިހެން ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމަންޓް އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ވަކިވަކިން މުދާ ވިކުނުކަމަށް ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މުދަލެއް ކަސްޓަމަރަށް

ކުއްޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީ (ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ހިފާ ފަރާތްތައް ކުންފުނިން ލިބިދޭ ފައިދާ

ފޯރުކޮށް ދިނުމުންނެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރު މުދާ ޤަބޫލުކޮށް އެއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ
ކަމަށް ކަށަވަރު ވުމުންނެވެ.

ކެނޑުމަށްފަހު) ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ
“ތެދު ރޮނގު” އުޞޫލުންނެވެ.

ށ .ޚިދުމަތްދިނުން

 2 . 2 2ފަ އި ދާ ބެ ހު ން

ޚިދުމަތެއް ދެވުނު ކަމަށް ބަލަނީ ހިސާބު ކުރެވޭ މުއްދަތު ގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުންނެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ކަނޑައަޅާ ފައިދާ ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާން ތަކުގައި

މިގޮތުން ވަކި މުއާމަލާތެއް ނިންމައިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތާއި ނިސްބަތްކޮށް ދެވުނު ޚިދުމަތް
ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 100އެ މް ޓީ ީ

ލައިބިލިޓީޒް ގެގޮތުގައި ބަޔާންކުރަނީ ،އެފައިދާ އެއް ބެހުމަށް ހިއްސާދާރުން ނިންމާ
އަހަރެއްގެ ހިސާބުގައެވެ.

 .3މާ ލީ ރި ސް ކު ނު ވަ ތަ ގެ އް ލު ން ތަ އް ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން
 3 . 1މާ ލީ ރި ސް ކު ނު ވަ ތަ ގެ އް ލު ން ތަ އް
ކުންފުނީގެ ޙަރަކާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުން ތަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ.
އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް (ބޭރު ފައިސާ މާރު ކުރުން ހިމެނޭ ގޮތުން) ،ކްރެޑިޓް
ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން ލިބިދާނެ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ

ސ ޓް ރޭ ޓް ރި ސް ކް
ނ .އި ން ޓް ރެ ް
ކުންފުންޏަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން
އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ތެރޭގައެވެ .މިގޮތުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުގައި ނުވަތަ ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައެވެ .އަދި މި ރޭޓްތައް އަބަދުމެ
މުޠާލިއާ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ .ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީހުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ
ރިސްކުން ރައްކާތެރި ވެވޭނެފަދަ އެއްވެސް އާލާތެއްނެތެވެ.

އޭގެ މިންވަރު ލަފާކުރަން އެނގޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމާއިއެކު ،ކުންފުނިން މިފަދަ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމުގައި ބަލަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުންފުނީގެ މާލީ
ހާލަތު ދެމެހެއްޓޭތޯއެވެ.
ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ރިސްކުތަކެއް ބަލަހައްޓަނީ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ފޮރިންގ ކަރަންސީ ރިސްކް ،ކްރެޑިޓް ރިސްކް
އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ރިސްކް ހިމެނެއެވެ.
ހ .މާ ކެ ޓް ރި ސް ކް
 .1ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް

ކުންފުންޏަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު ތަފާތު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރާ
ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއިއެކު ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅެއެވެ.
ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅެނީ ،ކުރިމަގުގައި ބޭރުފައިސާއިން
ކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީޒް އެވެ.
 .2ޕްރައިސް ރިސްކް

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ބެލެންސްޝީޓުގައި ވިއްކާލެވެން ހުންނަބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ،ހިއްސާގެ އަގުތަކަށް އަތުވެދާނެ
ބަދަލަކުން ،ކުންފުނި ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ.
ށ .ކް ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކް
ކުންފުންޏަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ދަރަނީގެ ރިސްކެއް ނެތެވެ .ކުންފުނީގެ ދަރަނި ދޫކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދަރަންޏަށް ހިދުމަތާއި މުދާ ދޫކުރެވެނީ ކުންފުންޏަށް
އިތުބާރުކުރެވޭ

ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ރ .ލި ުކ ިއ ޑި ޓީ ރި ސް ކް
ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަކީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާ އާއި ވިއްކާ
ލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުމާއި ،ފަންޑް ކުރަންބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ
ފައިސާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި
ލިބެންޖެހޭފައިސާ އެއް އެކުއެކީގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުމެވެ .އަހަރު
ނިމުނު އިރު ކުންފުނި އަދި ގްރޫޕުން ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް
އެ އް ނެ ތެ ވެ.

 3 . 2ކެ ޕި ޓަ ލް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް
ކެޕިޓަލް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ،ކުންފުނީގެ

ބޭނުމަކަށް ވެފައިވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް

ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާ ހޯދުމާއި ކޮސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލް ކުޑަ
ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ.
މިގޮތުން ކެޕިޓަލް ސްޓަރަކްޗަރ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
ދެވޭ ޑިވިޑެންޑްއަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،ހިއްސާ ވިއްކުމާއި އަދި ހަރު މުދާ ވިއްކުމަށް
ކުންފުންޏަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
ކުންފުނިން ކެޕިޓަލް މޮނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ބަލައިގެންނެވެ .މި ރޭޝިއޯއަކީ
ސާފު ދަރަނި ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އިން ގެއްލައިގެން ބަލާ މިންގަޑެވެ .ސާފު ދަރަންޏަކީ ޖުމްލަ
ދަރަނިން ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދާއި ފައިސާ އާއި،
ފައިސާ އާއި އެއްގޮތް ތަކެތި އުނިކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރެވެ .ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އަކީ އިކްއިޓީ
އާއި ސާފު ދަރަނި އެއްކުރުމުން ލިބޭ މިންގަޑެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2013ން  31ޑިސެމްބަރ  2014އަށް ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ ތިރީގައި
އެ ވަ ނީ އެ ވެ.
ގރޕ

ކނފނ
2013

2014

2013

2014

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ )ނޯޓް (16

106,310,355

101,710,645

106,310,355

101,710,645

ކަނޑަން :ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި )ނޯޓް (14

)(6,920,213

)(41,518,678

)(7,424,103

)(44,241,536

ސާފު ދަރަނި

99,390,142

60,191,967

98,886,252

57,469,109

ޖުމްލަ ރައުސްމާލް

285,544,496

367,744,025

277,505,286

358,431,494

ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް

384,934,638

427,935,992

376,391,538

415,900,603

ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ

26%

14%

26%

14%

 31ޑިސެމްބަރ  2013އާއި އަޅާބަލާއިރު  31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް
ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ ދަށްވެފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެންކް އޮވަރ ޑްރާފްޓްގެ
މިންވަރު މަދުކުރެވިފައިވާތީއެވެ.
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 101 201 4

 3 . 3ފެ އަ ރ ވެ ލި އު އެ ސް ޓި މޭ ޝަ ން
ޓްރޭޑް ރިސީވަބަލްސް އާއި ޕޭއަބަލްސް އިމްޕެއަރމަންޓް ކެނޑުމުން އަންނަ އަދަދަކީ
ގާތްގަޑަކަށް ޓްރޭޑް ރިސީވަބަލްސް އާއި ޕޭއަބަލްސްގެ ހަމައަގު ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީޒްގެ ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މުސްތަޤްބަލްގައި
ދައްކަންހުރި ފައިސާ ،މިހާރު
އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ މާކެޓް

ކުންފުނީގައިވާ އެއާއިއެއްފަދަ ފައިނޭންޝަލް
ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށްގެންނެވެ.

ނ މު ިހ ން މު ނި ން މު ން ތަ އް،
 .4ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ ިއ ބޭ ނު ން ުކ ރެ ވު ު
އެ ސް ޓި މޭ ޓް ތަ އް އަ ިދ އެ ސަ ށް ޕް ޝަ ން ތަ އް .
 4 . 1ނި ން މު ން ތަ ށް
މަތީގިއި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ހިސާބުކުރުމުގެ

ޕޮލިސީތަށް

ތަންފީޒްކުރުމުގައި

ބަލާފައިވާނީ މާލީ ބަޔާނުގައި ހުށައެޅިފައިވާ އަދަދުތަކަށް އެންމެ ބޮޑެތިބަދަލު އަންނާނެ
ގޮތްގޮތަށް ބަލައިގެނެވެ.

 4 . 2އެ ސް ޓި މޭ ޓް ތަ އް އަ ދި އެ ސަ ށް ޕް ޝަ ން ތަ އް
ކުރިޔަށްއޮތް މާލީ އަހަރުގެ ހިސާބުގައި

ހިމެނޭ ހަރުމުދަލާ ދަރަންޔަށް ބަދަލެއް

އަންނާނެފަދަ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި އެސަށްޕްޝަންތައް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ހިސާބުކުރުމުގެ

ޕޮލިސީތަކުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އެސްޓިމޭޓްތަކާއި

އެސަށްޕްޝަންތަށް ބިނާވެގެންވަނީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ހުރި
ކަންކަމާއި ހާލަތަށް ރިޔާޔަށްކޮށްގެނެވެ .ނަމަވެސް މުސްތަގްބަލްގައި ކުރަންހުރި
ކަންތައްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި އެސަށްޕްޝަންތަކަށް މާކެޓްގެ ހާލަތާއި ނުވަތަ
ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރު ކަމަކުން ބަދަލުވެދާނެއެވެ .މިފަދަ ބަދަލުތަށް މިބައިގައި
ހިމެނިފައިވާނީ އެކަހަލަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 102އެ މް ޓީ ީ

 .5މަ ިއ ގަ ޑު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މަ ުއ ލޫ މާ ތު  -ގް ރޫ ޕް
 31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބެހިފައިވަނީ  4ބަޔަށެވެ.
 1.އާންމު ވިޔަފާރި  :އިންޖީން ،ޖެނެރޭޓަރ ،ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ،އަޑީތެޔޮ ،ދަވާދު އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް ގެ ވިޔަފާރި

ޮ 2.ކންޓްރެކްޓިންގ  :ފަޅުފުންކުރުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ޝީޓް ޕައިލިންގ ޕްރޮޖެކްޓް،
ސިނާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓައް ،ލޮޖިސްޓިކްސް ،މުދާއުފުލުން އަދި ރާއްޖެޔަށް އަންން ބޯޓުފަހަރުގެ

Segment Infromation
Groupކު-ރުމުގެ ޙިދުމަތް.
އެޖެންޓްކަން

 2014ދިނުން
asރީareޚިދުމަތް
 follows:ފެ
 3.ދަތުރުފަތުރު  :ގްރޭޓަރ މާލެ އަދި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ
The segment results of the Group for the year ended 31 December
ޮ 4.ޑކިން އަދި މެއިންޓަނަންސް  :އުޅަނދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުން ،ނީލަންކިއުން އަދި އެއްގަމު އުނޅަދާއި ކަންޑު އުނޅަދު މަރާމަތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތް.
އާންމު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

InfromationމްލަSegment
- Group
ޖު
އެހެނިހެން

ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

ދަތުރުފަތުރު

:ާare
follows:ގެ asނަތީޖ
176,822,306ބައިތަކު
މްޔަބފާަރރި  2014ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި
The 772,479,749
segment results of the Group
for the
year ended 31
December 2014
486,021,794
7,253,678
102,381,971
ސެ ވި
ޑިވުނު
 31ކުރެ
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(

36,697,959

111,357,868

10,171,884

ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް (22

)(349,117ފާރި
އާންމު ވިޔަ

)ް(1,969,184ގ
ކޮންޓްރެކްޓިނ

ދަތުރުފަތުރު
)(3,070,272

ގ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ކުރެވުނު ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް (22

36,348,842
176,822,306

109,388,684
486,021,794

7,101,612
102,381,971

36,697,959

111,357,868

10,171,884

)(14,355,932

)(349,117

)(1,969,184

)(3,070,272

-

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(

36,348,842

109,388,684

7,101,612

)(14,355,932

)(23,194,253

120,677,526

)(16,164,825
އެހެނިހެން

ޖުމްލަ
)(21,553,398

)(14,355,932
7,253,678

)(39,359,078
)(23,194,253
)(16,164,825

99,124,128
772,479,749
)(17,484,360
120,677,526
81,639,768
)(21,553,398

)(39,359,078

)(14,355,932
ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނ

ަންސް

99,124,128

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

)(17,484,360

ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(

81,639,768

The segment results of the Group for the year ended 31 December 2013 are as follows:
 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ
އާންމު ވިޔަފާރި

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދަތުރުފަތުރު

ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

ޖުމްލަ

އެހެނިހެން

The564,022,694
segment results of the Group
for the
year ended 31
December 2013
are as follows:
306,781,592
7,151,821
87,817,724
162,271,557

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(

33,447,500

72,596,314

1,483,412

)(23,721,292

)(31,355,576

52,450,358

ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް (22

325,037ޔަފާރި
އާންމު ވި

)ް(2,087,471ގ
ކޮންޓްރެކްޓިނ

)(3,281,301
ދަތުރުފަތުރު

ޑޮކިންގއެންޑް މެއިންޓަނަންސް

)(12,467,841
އެހެނިހެން

)(17,511,576
ޖުމްލަ

33,772,537
162,271,557

70,508,843
306,781,592

)(1,797,889
87,817,724

)(23,721,292
7,151,821

)(43,823,417
-

33,447,500

34,938,782
564,022,694
)(8,191,604
52,450,358
26,747,178
)(17,511,576

ގ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ކުރެވުނު ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް (22

72,596,314

1,483,412

)(23,721,292

325,037

)(2,087,471

)(3,281,301

-

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(

33,772,537

70,508,843
follows:

)(1,797,889
statement

ޔާގޭނު ޓެގަކްއިސް ހިމެނިފައިވާ ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެހެނިހެން އައިޓަމްތައް
ގްރޫޕް އާމްދަނީ ބަ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެ
ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން(

އާންމު ވިޔަފާރި

are as

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

)(23,721,292
Group
income

)(31,355,576
Segment Infromation
- Group
)(12,467,841

in the

)items(43,823,417
included

Other34,938,782
segment
)(8,191,604

ދަތުރުފަތުރު

ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

26,747,178
ޖުމްލަ

އެހެނިހެން

 31ޑސމބރ  2014ގ ނޔލށ
ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް (6

433,942

އެމޯރޓައިޒޭޝަން )ޏޯޓް (7

6,102

35,286,206

9,018,808

7,575,360

878,963

53,193,279

1,893

-

-

486,654

494,649

ޓ (6
ނ )ނޯ ް
ށ ކެނޑު ު
ބަލަ ް

444,119

ޓ (7
ނ )ޏޯ ް
އެމޯރޓައިޒޭޝަ ް

4,714

 31ޑސމބރ  2013ގ ނޔލށ
38,542,054

8,552,042

7,822,320

1,172,832

56,533,367

1,462

-

-

375,929

382,105

The segment assets and liabilities of the Group at 31 December 2014 and capital expenditure
theނީforމިފަދައިންނެވެ.
yearފައިވަ
thenކުރެވި
 endedޙަރަދު
areކެޕިޓަލް
as،ިfollows:އަދި
އެސެޓް ،ދަރަނ
އާންމު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދަތުރުފަތުރު

ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

136,283,098

535,338,818

26,793,629

68,635,440

124,638,524

891,689,509

ދަރަނި

42,864,619

181,983,919

2,364,248

-

306,045,229

533,258,015

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި (8

2,077,369

66,639,025

1,839,806

113,979

2,887,210

73,557,389

އެސެޓް

The segment assets and liabilities of .ެthe
Group
އިވަ31
December
year
as follows:
ންނެވ
ނީ atމިފަދައި
2013ޙަރަދުކުރެވިފަ
andޕިޓަލް
capitalދި ކެ
expenditureރަނި ،އަ
forގެ އެސެޓް ،ދަ
theއިތަކު
ރި ބަ
thenވިޔަފާ
endedރޫޕް
 areގައި ގް
2013
 31ޑިސެމްބަރ
މ ވިޔަފާރި
އާން ު

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދަތުރުފަތުރު

ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

69,654,660

373,774,389

29,166,220

58,719,078

87,803,994

619,118,341

ދަރަނި

25,277,211

51,702,009

437,123

-

264,196,712

341,613,055

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި (8

118,577

19,326,249

14,868,709

9,642,099

2,374,644

46,330,278

އެސެޓް

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 103 201 4

 .5މަ އި ގަ ޑު ވި ަޔ ފާ ރީ ގެ މަ ުއ ލޫ މާ ތު  -ކު ން ފު ނި
 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބެހިފައިވަނީ  4ބަޔަށެވެ.
 1.އާންމު ވިޔަފާރި :އިންޖީން ،ޖެނެރޭޓަރ ،ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ،އަޑީތެޔޮ ،ދަވާދު އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް ގެ ވިޔަފާރި
 2.ކޮންޓްރެކްޓިންގ :ފަޅުފުންކުރުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ޝީޓް ޕައިލިންގ ޕްރޮޖެކްޓް،
ސިނާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓައް ،ލޮޖިސްޓިކްސް ،މުދާއުފުލުން އަދި ރާއްޖެޔަށް އަންން ބޯޓުފަހަރުގެ އެޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ޙިދުމަތް.

31:

Segment Infromation - Company

ދުތަކުއުގެތުނަރުތީޖާ ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީ ޚިދުމަތް ދިނުން
ަރ މަމާ
ޑިސެމްބަ3.ރ ދަތުރު
އަޔަދިފާރިމެބައި
ލެޑު ވި
އިގަ
ޓޕްގެ
ރޭރޫ
ގް ގް
2014ފަގެތުރުނިޔަ:ލަށް

The segment results of the Company for the year ended 31 December 2014 are as follows:

ޮ 4.ޑކިން އަދި މެއިންޓަނަންސް :އުޅަނދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުން ،ނީލަންކިއުން އަދި އެއްގަމު އުނޅަދާއި ކަންޑު އުނޅަދު މަރާމަތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތް.
އާންމު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދަތުރުފަތުރު

ޑޮކިންގ
އެހެނިހެން
InfromationޖުމްލަSegment
- Company
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

489,635,728

102,381,971

7,253,678

-

776,093,683

)(349,117
އާންމު ވިޔަފާރި
36,348,842

)(1,969,184
ކޮންޓްރެކްޓިންގ
108,262,938

)(3,070,272
ދަތުރުފަތުރު
7,101,612

ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް
)(14,355,932

)(16,164,825
އެހެނިހެން
)(36,960,011

)(21,553,398
ޖުމްލަ
100,397,449

ކު
ނުގެވިފަޔައިފާދާރިއިން ނެގޭ ޓެކްސް
ވުރީ
ރެފާ
ވިޔަ

176,822,306

489,635,728

102,381,971

7,253,678

-

776,093,683
)(17,484,360

ސްމުންކެނލިޑުބުމަނުށްފަފަހުއިދލިާ)/ބުގެނުއްލުފަން
ންގު
ހި
އިދާ)/ގެއްލުން
ޓެކ

36,697,959

110,232,122

10,171,884

)(14,355,932

)(20,795,186

82,913,089
121,950,847

ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް 22

)(349,117

)(1,969,184

)(3,070,272

-

)(16,164,825

)(21,553,398

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން

36,348,842

108,262,938

7,101,612

)(14,355,932

)(36,960,011

100,397,449

176,822,306
ސެމްވިބޔަަރފާރި
31:ކުރެޑިވުނު
 2014ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

The segment results of the Company for the year ended 31 December 2014
asގެareނަތީޖާ:
follows:ތަކު
ރި ބައި
ޑ ވިޔަފާ
ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަ ު
ސެންމްލިބބުަރ
2014އްލުން
ނު ފައިދާ)/ގެ
ޑިގުމު
 31ހިން
110,232,122
)(20,795,186
121,950,847
)(14,355,932
10,171,884
36,697,959
ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް 22
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

)(17,484,360

ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން

82,913,089

areނަތީޖާ
asކުގެ
follows:އިތަ
 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބަ
The segment results of the Company for the year ended 31 December 2013
އާންމު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދަތުރުފަތުރު

ޑޮކިންގ
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

162,271,557

306,781,592

87,817,724

7,151,821

-

564,022,694

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން

33,447,500

72,596,314

1,483,412

)(23,721,292

)(31,334,956

52,470,978

ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް 22

325,037
އާންމު ވިޔަފާރި
33,772,537

)(2,087,471
ކޮންޓްރެކްޓިންގ
70,508,843

)(3,281,301
ދަތުރުފަތުރު
)(1,797,889

ޑޮކިންގ
)(23,721,292ނަންސް
އެންޑް މެއިންޓަ

)(12,467,841

)(17,511,576
ޖުމްލަ
34,959,402

ކު
ނުގެވިފަޔައިފާދާރިއިން ނެގޭ ޓެކްސް
ވުރީ
ރެފާ
ވިޔަ

162,271,557

ސްމުންކެނލިޑުބުމަނުށްފަފަހުއިދލިާ)/ބުގެނުއްލުފަން
ންގު
ހި
އިދާ)/ގެއްލުން
ޓެކ

33,447,500

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން

The segment results of the Company for the year ended 31 December 2013 are as follows:
އެހެނިހެ ް
ނ
)(43,802,797

Segment Infromation - Company continued
Segment Infromation - Company continued
Segment
Infromation
- Company
continued
Other segment
items included
in the Company
income statement are as follows:
306,781,592

87,817,724

7,151,821

-

564,022,694
)(8,191,604

72,596,314

1,483,412

)(23,721,292

)(31,334,956

26,767,798
52,470,978

Other
)segment items(12,467,841
)included in the Company- income (3,281,301
)statement are as(2,087,471
follows:
)(17,511,576
325,037
ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ) /ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް 22
follows:އްOther segment items included in the Company income statement are as
ތ
ަ
މ
ް
ޓ
ަ
އ
ި
އ
ަ
ނ
ް
ހ
ެ
ނ
ި
ހ
ެ
އ
ެ
ގ
ެ
ކ
ު
ތ
ަ
އ
ި
ބ
ަ
ރ
ި
ފ
ާ
މެގެނިއްލުފަންއިވާ ވިޔަ
ނީ ކުބަ
ނުބުގަނުއިފައިހިދާ)/
ޔާ ލި
ރިން
ދަމުގެ
މްގު
ޕްކްސްއާ ނެ
ގްރޫޓެ
34,959,402
)(43,802,797
70,508,843
)(1,797,889
33,772,537
)ް(23,721,292ގ
ޑޮކިނ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް
 31ޑސމބރ  2014ގ ނޔލށ
ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން
 31ޑސމބރ  2014ގ ނޔލށ
ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6
 31ޑސމބރ  2014ގ ނޔލށ
ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6
އެމޯރޓައިޒޭޝަން )ޏޯޓް 7
ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6
7
ޝަން )ޏޯ
މޯރޑޓައި
2013ޓް ގ ނޔލށ
ޒޭބރ
ސމ
އެ31
ޝަން )ޏޯ
އެ
2013ޓް ގ 7ނޔލށ
31މޯރޑޓަސއިމޒޭބރ
ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6
 31ޑސމބރ  2013ގ ނޔލށ
ނޯޓް
ޏޯޓް7 6
ނުން) )
ބައެލަމށްޯރޓަކއިެނޒޭޑުޝަ
ެނޑު
ޝަނުން ) )ނޯޏޯޓްޓް 76
ށްޓަކއިޒޭ
އެބަމލަޯރ

އެމޯރޓައިޒޭޝަން )ޏޯޓް 7

އާންމު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދަތުރުފަތުރު

މ ވިޔަފާރި
އާން ު
ނމު ވިޔަފާރި
އާ ް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދަތުރުފަތު ު
ރ
ދަތުރުފަތުރު

ޑޮއެކިންނޑްްގ މެއިންޓަނަންސް
ންގމެއިންޓަނަން ް
ސ
ކިޑް
އެޑޮން
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

އެހެނިހެން

އެހެނިހެ ް
ނ
އެހެނިހެން

ޖުމްލަ
)(8,191,604
ޖުމްލަ
ޖުމްލަ
26,767,798

433,942

35,286,206

9,018,808

7,575,360

878,390

53,192,706

35,286,206
1,893
35,286,206
1,893

9,018,8089,018,808-

7,575,3607,575,360-

878,390
486,654
878,390
486,654

53,192,706
494,649
53,192,706
494,649

433,942
6,102
433,942
6,102
6,102

1,893

-

-

486,654

494,649

444,119

38,542,054

8,552,042

7,822,320

1,172,832

56,533,367

444,119
4,714
444,119
4,714
4,714

38,542,054
1,462
38,542,054
1,462

8,552,0428,552,042-

7,822,3207,822,320-

1,172,832
375,929
1,172,832
375,929

56,533,367
382,105
56,533,367
382,105

1,462

-

-

375,929

382,105

The segment assets and liabilities of the Company at 31 December 2014 and capital expenditure for the year then ended are as follows:
The segment assets and liabilities of .ެthe
Company
ަރ are
follows:ބas
ންނެވ
atނީ މިފަދައި
31އިވަ
Decemberވިފަ
2014ލް ޙަރަދުކުރެ
 andކެޕިޓަ
 capitalއަދި
 expenditureދަރަނި،
forއިތަކުގެ އެސެޓް،
 theބަ
yearޔަފާރި
thenޕް ވި
endedއި ގްރޫ
 2014ގަ
 31ޑިސެމް
The segment assets and liabilities of the Company at 31 December 2014 and capital expenditure for the year then ended are as follows:
އެސެޓް
އެސެޓް
ދަރަނި
އެސެޓް
ދަރަނި
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި 8
ދަރަނި
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި 8
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި 8

ޑޮކިންގ
ޑޮއެކިންނޑްްގ މެއިންޓަނަންސް

އާންމު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

އާންމު ވިޔަފާރި
136,283,098ރި
އާންމު ވިޔަފާ
136,283,098
42,864,619
136,283,098
42,864,619
2,077,369
42,864,619
2,077,369

ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ް535,338,818ގ
ކޮންޓްރެކްޓިނ
535,338,818
181,983,919
535,338,818
181,983,919
66,639,025
181,983,919
66,639,025

ދަތުރުފަތު ު
ރ
26,793,629
ދަތުރުފަތުރު
26,793,629
2,364,248
26,793,629
2,364,248
1,839,806
2,364,248
1,839,806

ންގމެއިންޓަނަން ް
ސ
ކިޑް
އެޑޮން
68,635,440
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް
68,635,440
68,635,440
113,979113,979-

131,073,257
303,167,431
131,073,257
303,167,431
2,882,825
303,167,431
2,882,825

2,077,369

66,639,025

1,839,806

113,979

2,882,825

ދަތުރުފަތުރު

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

އެހެނިހެ ް
ނ
އެހެނިހެން
131,073,257

ޖުމް ަ
ލ
898,124,242
ޖުމްލަ
898,124,242
530,380,217
898,124,242
530,380,217
73,553,004
530,380,217
73,553,004
73,553,004

The segment assets and liabilities of the
year
ended
are as
Companyނެވެ.
Decemberވިފަ31އިވަatނީ މިފަދައިން
2013ލް ޙަރަދުކުރެ
 andކެޕިޓަ
 capitalއަދި
 expenditureދަރަނި،
forތަކުގެ އެސެޓް،
 theބައި
ޔަފާރި
thenޕް ވި
އި ގްރޫ
 2013ގަ
follows:ބަރ
 31ޑިސެމް
The segment assets and liabilities of the Company at 31 December 2013 and capital expenditure for the year then ended are as follows:
The segment assets and liabilities of the Company at 31 December 2013 and capital expenditure for the year then ended are as follows:
އެސެޓް
އެސެޓް
ދަރަނި
އެސެޓް
ދަރަނި
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި 8
ދަރަނި
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި 8
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 ، 6އަދި 8

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 104އެ މް ޓީ ީ

ޑޮކިންގ
ޑޮއެކިންނޑްްގ މެއިންޓަނަންސް

އާންމު ވިޔަފާރި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

އާންމު ވިޔަފާރި
69,654,660ފާރި
އާންމު ވިޔަ
69,654,660
25,277,211
69,654,660
25,277,211
118,577
25,277,211
118,577

ކޮންޓްރެކްޓިންގ
373,774,389
ކޮންޓްރެކްޓިންގ
373,774,389
51,702,009
373,774,389
51,702,009
19,326,249
51,702,009
19,326,249

ދަތުރުފަތު ު
ރ
29,166,220
ދަތުރުފަތުރު
29,166,220
437,123
29,166,220
437,123
14,868,709
437,123
14,868,709

58,719,078ޓަނަން ް
ސ
ންގމެއިން
ކިޑް
އެޑޮން
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް
58,719,078
58,719,078
9,642,0999,642,099-

އެހެނިހެ ް
ނ
95,827,783
އެހެނިހެން
95,827,783
264,181,291
95,827,783
264,181,291
2,374,644
264,181,291
2,374,644

ޖުމް ަ
ލ
627,142,130
ޖުމްލަ
627,142,130
341,597,634
627,142,130
341,597,634
46,330,278
341,597,634
46,330,278

118,577

19,326,249

14,868,709

9,642,099

2,374,644

46,330,278

ދަތުރުފަތުރު

ސާފު އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

އަގު

 31ޑސމބރ  2014ގއ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް (20

އިމްޕެއާމަންޓަށް ޕުރޮވިޝަން ހެދުނު

ރީކުލެސިފައި ކުރެވުނު – މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ރީކުލެސިފައި ކުރެވުނު – އަގު

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް(8

އިތުރު ކުރެވުނު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

 31ޑސމބރ  2014ނމނ އރ

ސާފު އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

އަގު

 31ޑސމބރ  2013ގއ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް (20

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް(8

އިތުރު ކުރެވުނު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

 31ޑސމބރ  2013ނމނ އރ

ސާފު އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

އަގު

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި

 .6ޕް ރޮ ޕަ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް ައ ދި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް  -ގް ރޫ ޕް

42,051,245

)(83,346,148

125,397,393

42,051,245

)(7,247,798

-

)(409,370

408,515

-

-

-

-

49,299,898

49,299,898

)(75,688,980

124,988,878

49,299,898

)(6,460,834

-

-

1,928,968

-

53,831,764

53,831,764

)(69,228,146

123,059,910

ބިން އިމާރާތް

102,358,928

)(356,276,402

458,635,330

102,358,928

)(25,777,500

-

20,554,733

)(22,544,652

5,861,966

)(5,861,966

-

65,106,996

65,019,351

65,019,351

)(356,915,601

421,934,952

65,019,351

)(29,662,260

1,333,950

)(1,333,950

-

18,013,198

76,668,413

76,668,413

)(328,587,291

405,255,704

ޕްލާންޓް
އަދި މެޝިނަރީ

7,379,907

)(10,460,175

17,840,082

7,379,907

)(2,224,633

-

430,576

1,180,255

-

-

-

276,440

7,717,269

7,717,269

)(8,666,118

16,383,387

7,717,269

)(3,262,017

-

-

-

9,729,197

1,250,089

1,250,089

)(5,404,101

6,654,190

މޮޓޯ ވެހިކަލް

4,690,619

)(32,434,455

37,125,074

4,690,619

)(2,672,400

-

)(29,749

38,119

135,169

)(135,169

-

2,317,008

5,037,641

5,037,641

)(29,867,475

34,905,116

5,037,641

)(2,610,569

298,133

)(298,133

-

2,780,403

4,867,807

4,867,807

)(27,555,039

32,422,846

ފަރނިޗަރ
އޮފީސް
މުއާސަލާތީ އިކުއިޕްމަންޓް

32,355,690

)(121,154,957

153,510,647

32,355,690

)(13,882,967

)(2,519,779

)(20,680,310

21,400,339

573,567

)(730,000

2,360,403

1,897,892

43,936,545

43,936,545

)(87,165,247

131,101,792

43,936,545

)(13,145,186

-

-

366,520

7,940,942

48,774,269

48,774,269

)(74,020,061

122,794,330

3,188,806

)(23,358,303

26,547,109

3,188,806

)(1,387,981

-

141,842

)(490,298

-

-

-

2,243,415

2,681,828

2,681,828

)(22,112,164

24,793,992

2,681,828

)(1,392,501

64,477

)(64,477

285,117

1,312,316

2,476,896

2,476,896

)(20,784,140

23,261,036

192,025,195

)(627,030,440

819,055,635

192,025,195

)(53,193,279

)(2,519,779

7,722

)(7,722

6,570,702

)(6,727,135

2,360,403

71,841,751

173,692,532

173,692,532

)(580,415,585

754,108,117

173,692,532

)(56,533,367

1,696,560

)(1,696,560

2,580,605

39,776,056

187,869,238

187,869,238

)(525,578,778

713,448,016

އުޅަނދުފަހަރު

އެހެނިހެން ހަރުމުދާ

ޖުމްލަ

Property, plant and equipment - Group

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 105 201 4

-

49,299,898

49,299,898

)(75,688,980

124,988,878

49,299,898

)(6,460,834

-

-

1,928,968

-

53,831,764

53,831,764

)(69,228,146

123,059,910

ބިން އިމާރާތް

ސާފު އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

އަގު

 31ޑސމބރ  2014ގއ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

)ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 20

އިމްޕެއާމަންޓަށް ޕުރޮވިޝަން ހެދުނު

ރީކުލެސިފައި ކުރެވުނު – މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ރީކުލެސިފައި ކުރެވުނު – އަގު

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

-

42,051,245

)(83,346,148

125,397,393

42,051,245

)(7,247,798

-

102,358,928

)(356,276,402

458,635,330

102,358,928

)(25,777,500

)(409,370

)(22,544,652

5,861,966

)(5,861,966

-

65,106,996

65,019,351

65,019,351

)(356,915,601

421,934,952

65,019,351

)(29,662,260

1,333,950

)(1,333,950

-

18,013,198

76,668,413

76,668,413

)(328,587,291

405,255,704

ޕްލާންޓް
އަދި މެޝިނަރީ

20,554,733

408,515

-

-

ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް - 8

އިތުރު ކުރެވުނު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

 31ޑސމބރ  2014ނމނ އރ

ސާފު އަގ

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

އަގު

 31ޑސމބރ  2013ގއ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

)ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 20

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް8

އިތުރު ކުރެވުނު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

 31ޑސމބރ  2013ނމނ އރ

ސާފު އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

އަގު

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި

 . 6ޕް ރޮ ޕަ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް ައ ދި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް  -ކު ން ފު ނި

7,379,907

)(10,460,175

17,840,082

7,379,907

)(2,224,633

-

430,576

1,180,255

-

-

-

276,440

7,717,269

7,717,269

)(8,666,118

16,383,387

7,717,269

)(3,262,017

-

-

-

9,729,197

1,250,089

1,250,089

)(5,404,101

6,654,190

މޮޓޯ ވެހިކަލް

4,690,619

)(32,434,455

37,125,074

4,690,619

32,355,690

)(121,154,957

153,510,647

32,355,690

)(13,882,967

)(2,519,779

3,184,994

)(23,357,730

26,542,724

3,184,994

)(1,387,408

-

192,021,383

)(627,029,867

819,051,250

192,021,383

)(53,192,706

)(2,519,779
)(2,672,400

38,119
)(29,749

)(20,680,310

141,842

7,722

135,169

573,567

2,360,403

21,400,339

)(6,727,135

71,837,366

173,692,532

754,108,117

-

-

-

2,239,030

2,681,828

2,681,828

173,692,532

)(580,415,585

173,692,532

)(56,533,367

1,696,560

)(490,298

131,101,792

)(22,112,164

24,793,992

2,681,828

)(1,392,501

64,477

285,117

)(7,722

)(730,000

2,360,403

1,897,892

43,936,545

43,936,545

)(87,165,247

43,936,545

)(13,145,186

-

-

366,520

)(64,477

39,776,056

187,869,238

2,580,605

1,312,316

2,476,896

2,476,896

)(20,784,140

187,869,238

)(525,578,778

)(1,696,560

7,940,942

48,774,269

48,774,269

)(74,020,061

122,794,330

23,261,036

713,448,016

6,570,702

)(135,169

-

2,317,008

5,037,641

5,037,641

)(29,867,475

34,905,116

5,037,641

)(2,610,569

298,133

)(298,133

-

2,780,403

4,867,807

4,867,807

)(27,555,039

32,422,846

ފަރނިޗަރ
އޮފީސް
މުއާސަލާތީ އިކުއިޕްމަންޓް

އުޅަނދުފަހަރު

އެހެނިހެން ހަރުމުދާ

ޖުމްލަ

Property, plant and equipment - Company

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 106އެ މް ޓީ ީ

1.ކުންފުނީގެ އިމާރާތްތައް ހެދިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިންބިމުގައެވެ .މި ބިންތަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި  2014ވަނަ އަހަރު  6،413،363ރުފިޔާ
( )2013:6،446،154ދައްކާފައެވެ.
2.2ބެލެންޝީޓް ތާރީހަށް ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްވެފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ އަގަކީ  2014ވަނަ އަހަރު  449،934،377ރުފިޔާ ( )2013: 403،162،746އެވެ.
3.3އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ ،އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ،ރެންޓަލްސް ޕްލާޒާ ،ބާރޖް (ކުރިމަގު  7،8އަދި
 ،)10ޓަގް ބޯޓް (ޓެންގޯ  6އަދި  ،)575ސްޓީލް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް (ލީމާ  )1އަދި ޑްރެޖަރ (ޖައްރާފާ  )3ބޭންކްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.އަދި ކެޓަޕިލަރ
ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އޭޝިއާއިން އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ޓްރެކްޓަރސް ،އެކްސްކަވޭޓަރސް އަދި ވީލް
ލޯޑަރޒް އެވެ.

(ނޯޓް) 16

 4.ހިސާބުކުރުމުގެ ޕޮލިސީތަކުގައި ވާފަދައިން ހަރުމުދަލުގެ ބާވަތް އަދި ބޭނުމަށް ބަލާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ވާނީ ހަރުމުދާ ރީކުލެސިފައިކުރެވިފައެވެ.

 .7އި ން ޓެ ން ޖި ބަ ލް އެ ސެ ޓް

7 Intangible assets
7 Intangible assets

ލ އެސެޓ
އިންޓެންޖިބަ ް
ލ އެސެޓ
އިންޓެންޖިބަ ް
ކނފނ
ކނފނ
2014
2014

2013
2013
 01ޖނއރ ގއ
 01ޖނއރ ގއ
އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު
އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު
އިތުރު ކުރެވުނު
އިތުރު ކުރެވުނު
ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްނިމި އެސެޓަށް ވެއްދުން
ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްނިމި އެސެޓަށް ވެއްދުން
)އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު )ނޯޓް 20
)އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު )ނޯޓް 20
އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އަގު
އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އަގު
 31ޑސމބރ ގއ
 31ޑސމބރ ގއ
އަގު
އަގު
އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު
އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު
ސާފު އަގު
ސާފު އަގު

ފ އަގު
ރ ސާ ު
ރ ނިމުނުއި ު
އަހަ ު
ފ އަގު
ރ ސާ ު
ރ ނިމުނުއި ު
އަހަ ު

2013
2013

219,561
219,561
592,335
592,335
798,305
798,305
)(382,105
)(382,105
1,228,096
1,228,096

1,228,096
1,228,096
406,600
406,600
840,893
840,893
)(494,649
)(494,649
1,980,940
1,980,940

219,561
219,561
592,335
592,335
798,305
798,305
)(382,105
)(382,105
1,228,096
1,228,096

1,228,096
1,228,096
406,600
406,600
840,893
840,893
)(494,649
)(494,649
1,980,940
1,980,940

6,410,458
6,410,458
)(5,182,362
)(5,182,362
1,228,096
1,228,096

7,657,951
7,657,951
)(5,677,011
)(5,677,011
1,980,940
1,980,940

6,410,458
6,410,458
)(5,182,362
)(5,182,362
1,228,096
1,228,096

7,657,951
7,657,951
)(5,677,011
)(5,677,011
1,980,940
1,980,940

 .8ކު ރެ ވެ މު ން ދާ ބޮ ެޑ ތި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު
އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު
އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރަދު
އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރަދު
)ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަށް ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯޓް 6
ޓ 6
ށ ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯ ް
)ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަ ް

)8 Capital work-in-progress (CWIP
)8 Capital work-in-progress (CWIP
2013
2013
270,475
270,475
5,961,887
5,961,887

ކނފނ
ކނފނ
2014
2014
2,853,452
2,853,452
1,309,038
1,309,038

2013
2013
270,475
270,475
5,961,887
5,961,887

)(3,378,910
)(3,378,910
2,853,452
2,853,452

)(3,201,296
)(3,201,296
961,194
961,194

)(3,378,910
)(3,378,910
2,853,452
2,853,452

ގރޕ
ގރޕ
2014
2014
2,853,452
2,853,452
1,309,038
1,309,038
)(3,201,296
)(3,201,296
961,194
961,194

9 Assets held for sale
9 Assets held for sale

ދ .
ވ ހަރުމު ާ
ށ ނިންމާފައި ާ
ވިއްކާލުމަ ް
ދ .
ވ ހަރުމު ާ
ށ ނިންމާފައި ާ
ވިއްކާލުމަ ް

އަގު
އަގު
އަހަރު ފެށުނއިރު
އަހަރު ފެށުނއިރު
ކަނޑަން :ނައްތާލެވުނު
ކަނޑަން :ނައްތާލެވުނު
އަހަރު ނިމުނުއިރު
އަހަރު ނިމުނުއިރު
ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ
ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ
އަހަރު ފެށުނު އިރު

ގރޕ
ގރޕ
2014
2014

ކނފނ
ކނފނ

2014
2014

2013
2013

657,384
657,384
)(556,101
)(556,101
101,283
101,283

101,283
101,283
)(101,283
)(101,283
-

657,384
657,384
)(556,101
)(556,101
101,283
101,283

493,038

101,283

493,038

2013
2013

ގރޕ
ގރޕ

2014
2014

101,283
101,283
)(101,283
)(101,283
201
4
ސ ސީ -އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް
އެ މް ޓީ ީ
107
101,283

 .9ވި އް ކާ ލު މަ ށް ނި ން މާ ފަ އި ވާ ހަ ރު މު ދާ

9 Assets held for sale

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ .

ގރޕ

ކނފނ
2013

2014

2013

2014

އަހަރު ފެށުނއިރު

657,384

101,283

657,384

101,283

ކަނޑަން :ނައްތާލެވުނު

)(556,101

)(101,283

)(556,101

)(101,283

101,283

-

101,283

-

އަގު

އަހަރު ނިމުނުއިރު
ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ
އަހަރު ފެށުނު އިރު

493,038

101,283

493,038

101,283

ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ

25,321

-

25,321

-

)ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން )އަނބުރާލިބުނު

)(417,076

-

)(417,076

-

-

)(101,283

-

)(101,283

އަހަރު ނިމުނުއިރު

101,283

-

101,283

-

ސާފު އަގު

-

-

-

-

ނައްތާލެވުނު މުދަލުގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ސްޕީޑް ލޯންޗް އާއި އިންޖީނެވެ.

ސ ބް ސި ޑި އަ ރީ ގަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ސް
 .1 0އެ ސޯ ސި އޭ ޓް ަ /

10 Investment in associate/subsidiary
a) Associate:
10 Investment in associate/subsidiary
ގރޕ
a) Associate:

ހ .އެސޯސިއޭޓް

އެސޯސިއޭޓް/ސަބްސިޑިއަރީ ގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
އެސޯސިއޭޓް/ސަބްސިޑިއަރީ ގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް

ކނފނ

2013

2014
ގރޕ
2014
-

2013

ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ
 01ޖެނުއަރީ ގަ ި
އ
 31ޑިސެމްބަރ ގައި
ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ

2013
-

2014
ކނފނ
2014
-

2013
-

 31ޑިސެމްބަރ ގައި

-

-

-

 01ޖެނުއަރީ ގައި

ސް
inނެކަމާމެދު އެއް
 associate/subsidiaryދާ
އެސޯސިއޭޓް ކުންފުންޔަށް ޖުމްލަ  2,521,727ރުފިޔާ ވަނީ އިންވެސްޓްކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް ވިޔަފާރި އެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަގްބަލުގައި ކުރިޔަށް
Investmentވެ10
އންވެސްޓްމަންޓްސް
ސޑިއަރީ ގައިވާ ި
އެސޯސިއޭޓް/ސަބް ި

ސިއޭޓް
ޔަގީންކަމެއް ނެތުމުން  2011ވަނަ އަހަރު ވާނީ ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޕްރޮވިޝަން ހެދިފައެވެ .ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓް ނުކޮށްވާ އެ
ސޯ )a
Associate:
އެސޯސިއޭޓް

ރ ހުރިގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އި ު
ސދަޑިލާއައިރީ ދަގަރައި ާވ ި
ސޯފުސިނީއޭގެޓް/ހަ
ކުއެން
ނިމަމުންނުޓް ް
ސ
އއަންހަވެރުސްޓް
ނ ި
ސަރުބްމު ި
އެސޯސިއޭޓް
 31ޑިސެމްބަރު  2014ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު
އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 31ޑިސެމްބަރު  2014ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު
 31ޑިސެމްބަރު  2013ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު
އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 31ޑިސެމްބަރު  2013ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު
އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙިއްސާގެ މިންވަރު
ޙިއްސާގެ މިންވަރު
33 1/3%

ގެއްލުނ

އާމްދަނީ

ގެއްލުނ
)(486,562

10 Investment in associate/subsidiary
އެސެޓ
ދަރަނ
a) Associate:

އާމްދަނީ
-

ދަރަނ
276,200,392

އެސެޓ
273,845,597

-

276,200,392
276,200,392

273,845,597
274,332,159

276,200,392

274,332,159

33 1/3%
33 1/3%

)(486,562
)(442,329

30,498

33 1/3%

)(442,329

30,498

10 Investment in associate/subsidiary
އންވެސްޓްމަންޓްސް
އެސޯސިއޭޓް/ސަބްސިޑިއަރީ ގައިވާ ި
b) Subsidiary:
10އި
Investmentރޭގަ
inޕް ހިސާބުގެ ތެ
associate/subsidiaryގްރޫ
ސިއޭޑިޓްއަރީކުންފުންޏަށް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  162,187ރުފިޔާ ( 137،277 :2013ރުފިޔާ)
ސޯބްސި
އެ ސަ
ސ
ް
ޓ
ް
ނ
ް
މ
ަ
ޓ
ް
ސ
ް
ެ
ވ
ނ
ް
އ
ި
ވ
ާ
އ
ި
ގ
ަ
ރ
ީ
އ
ަ
ޑ
ި
ސ
ި
ބ
ް
ސ
ަ
ް/
ޓ
އ
ޭ
ސ
ި
ޯ
ސ
).ެb
Subsidiary:އެވ
 622،745ރުފިޔާ) ގްރޫޕް ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިގނުރވާޕނެ
ހިމެއެނިފައިނުވާނެއެވެ .އަދި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައިވާ  784,932ރުފިޔާ (:2013
ކނފނ
ސަބްސިޑިއަރީ

2013

2014
ކނފނ

2013

2014
ގރޕ

2013
-

2014
-

ޔާންތަކަށް އޮޑިޓަރުން ރައުޔު ދީފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް އަންނަކޮންމެ
ކޮމަމްންޕެޓްނީގެކޯރމާޕަލީ
ބަން
ރޭޝަ
ސިންއޭވެޓްސްޓް
ސޯ އި
އިސްއެޓޭޓް
ހަރުރިތައަކުލްގަ އެ
ފާއިމޯތުލްވިޑިވްއަސް
2014
2013
7,102,500
ންޓް
ޔާއިންވާކު އި
ބަގަ
އިޓެޑް
ލިމި
7,102,500އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.
ސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުއައުމަކީ
ސްވާޓްމައެ
ރެންވިވެފައި
ބަދަޕްލެރައްއިވެމަޓްތީގަ
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން
7,102,500
7,102,500
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ
ކނފނ

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 108އެ މް ޓީ ީ

ބޭންކް އޮޕް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

2013
21,909,601

2014
ކނފނ
25,196,040

11 Available-for-sale
financial -assets
ގރޕ
11 Available-for-sale
financial assets
2013

21,909,601

2014
ގރޕ
25,196,040

10 Investment in associate/subsidiary
b) Subsidiary:

އންވެސްޓްމަންޓްސް
އެސޯސިއޭޓް/ސަބްސިޑިއަރީ ގައިވާ ި
ށ .ސަބްސިޑިއަރީ
ސަބްސިޑިއަރީ
ކނފނ

ޓ ކޯރޕަރޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަން ް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް

ގރޕ

2013

2014

2013

2014

7,102,500

7,102,500

-

-

11 Available-for-sale financial assets

.11އްކާވިލެއްވޭކާގޮލެތަވޭށް ޮގތަހުށްރި ހުމާރިލީ ހަމާރުލީމުދާހަރުމުދާ
ވި

ގރޕ

ކނފނ
2013

2014

2013

2014

ބޭންކް އޮޕް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

21,909,601

25,196,040

21,909,601

25,196,040

އަހަރު ނިމުނު އިރު

21,909,601

25,196,040

21,909,601

25,196,040

ނ އިރު
ރ ނިމު ު
އަހަ ު

31.12.2014

ބޭންކް އޮޕް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

އިންވެސްޓްމަންޓް
ވިއްކާލި

25,196,040

އިންވެސްޓްމަންޓް
އަގު ދަށްވި /އުނިކުރި

އަހަރު ފެށުނުއިރ
01.01.2014

-

3,286,440

21,909,600

-

)(9,637,500

9,637,499

1

25,196,040

)(9,637,500

12,923,939

21,909,601

އެމް.އެފް.އެލް.ސީގެ ހިއްސާ

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  31ޑިސެމްބަރުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ .ޙިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ގަނެވިއްކާ ޙިއްސާ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ
މާކެޓްގައި ގަނެވިއްކުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާފައެވެ .އެމް.އެފް.އެލް.ސީގެ ހިއްސާ  2014ވަނަ އަހަރު ވަނީ  7,304,211ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލެވިފައެވެ .ހިއްސާގެ
ބާޒާރުގައި ގަނެވިއްކުމަށް ލިސްޓްނުކުރާ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި ހަރުމުދާތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި ހަރުމުދާ ގަނެވުނު އަގުގައެވެ.
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ ދެއްކިފައިވަނީ ނޮން ކަރަންޓް އެސެޓްގެ ބައިގައެވެ .ނަމަވެސް އެއިންވެސްޓްމަންޓް ބެލެންޝީޓް ތާރީހުން ފެށިގެން  12މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ވިއްކާލުމަށް ނިންމަވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އިތުރު ކެޕިޓަލް ހޯދުމަށްޓަކައި ވިއްކާލަންޖެހޭނަމަ ނޮން ކަރަންޓްގެ ބައިގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ވިއްކާލާގޮތަށްހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 25,196,040ރުފިޔާ ( 21،909،600 :2013ރުފިޔާ) މާކެޓް ވެލިއުގެ
ޙިއްސާއެވެ.

12 Trade and other receivables

ނ ން ހު ރި
ރ އެއާހެއިނިހެއެންހެގޮނިތްހެގޮތުންން ގޮއަންތްނަ ޮގންތުހުންރި އަ ން ަ
.1 2ވިޔަވިފާރިޔައާފާއި ި

ގރޕ

ކނފނ
2013

2014

2013

2014

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި

122,087,673

126,189,683

122,087,673

126,189,683

ކަނޑަން :ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

)(36,405,604

)(35,898,634

)(36,405,604

)(35,898,634

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި )ސާފު

85,682,069

90,291,049

85,682,069

90,291,049

ކުރިޔަށް ދެއްކިފައި ހުރި

56,799,955

92,451,377

56,799,955

92,451,377

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި )ނޯޓް 29

150,739,407

245,534,646

148,064,491

239,576,002

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

3,504,941

28,870,249

3,504,941

29,485,638

ކަނޑަން :ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

)(16,258,414

)(13,917,534

)(16,258,414

)(13,917,534

280,467,958

443,229,787

277,793,042

437,886,532

13 Inventories

ރިންއާވެއިންއެޓްހެރީނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ އޭގެ ހަމައަގާއި ކައިރުކުރެއެވެ.
ވިޔަފާ އި

32,482,643ފނރުފިޔާހިމެނެއެވެ ( 21،697،632 :2013ރުފިޔ ގ
ކނ
ާ).ރޕ އެހެނިހެން
ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ރިޓެންޝަން ފީގެ ގޮތުގައިހުރި

2014
2014ފިޔާ) ،އިންޕުޓް
 10,613,252ރުފިޔާ 2،556،893 :2013(2013ރު
 2013ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ
ގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި މައިގަޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އެލް.ސީ މާރޖިންގެ
– އެޕާރޓްމަންޓް
ޓެކް ކު
2013 :(3,284,352
 14،063،2511,249,737ރުފިޔާ
1,010,146ރުފިޔާ ( 386،913 :2013ރު-ފިޔާ) ،ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  -އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި
އވާ
ސްރެގެވެމުގޮންތުދާގަމައިސަދައްކައްތްކާތަފައް ި
53,590,469
ވާކަންތަށް
ޑްއް
ޝް މައެސަ
ކންގ
އާރެ
ް)،ންޓް
ނެތ ކޮ
 479،97827,046,676ރުފިޔާ) އެވެ.
ސްގެބޭނުގޮންތުކުގަރެއިވޭ ދަމުއްދާކާފައިވާ  1،909،796ރުފިޔާ (:2013
އިކްޓި ޭ

27,046,676

53,590,469

ލުބްރިކަންޓްސް ،ދަވާދު ،އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުދާ

27,090,875

28,463,360

27,090,875

28,463,360

އިންޖީން ،ޖަނެރޭޓަރ އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

84,803,249

115,937,738

84,803,249

115,937,738

ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި މުދާ

9,159,246

12,215,269

9,159,246

ޕްރޮވިޝަން  -ސްލޯ މޫވިންގ އައިޓަމްސް

)(15,132,268

)(24,093,116

)(15,132,268

ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަވުމުންނާއިއެކު ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ކުޑައެވެ.

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް
އެ މް ޓީ ީ
109 201 4 12,215,269

)(24,093,116

ކަނޑަން :ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

)(16,258,414

)(13,917,534

)(16,258,414

)(13,917,534

280,467,958

443,229,787

277,793,042

437,886,532

އިންވެންޓްރީ

 .1 3އިންއިވެންންވެޓްންރީ ޓް ރީ

ކނފނ

އިންވެންޓްރީ

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް – އެޕާރޓްމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މުދާ
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް – އެޕާރޓްމަންޓް
ންމަކުށްރެބޭވޭނުމުންދާކުރެވޭ މުދާ
ކުރު
ތަމާ
ސަދއްު،ކައި
މަވާ
ްގ ދަ
ސް،
ންރިޓްކަރެންކްޓް
ކޮބް
ލު
ށްރާބޭތްނު
ޓިނ
ނެް،ރޭޓދަަރ
ންރިޖީކަން،
އި
ސްންކުރެވޭ މުދާ
ވާދު،އަދިއިމާސްރާޕެތްއކުަރރުމަޕށްާރޓްބޭނު
ންޓްޖަސ
ލުބް
ންަރކުރުއަމަދިށް ހު
ޖީނީ
ންފު
އިން
ކު
ސްރިޕެއމުަރދާ ޕާރޓްސް
ނުޓ
ބޭރޭ
ން،ގައިޖަނެ
އ -ބޭނުސްންލޯކުރުމޫމަވިށްންގހުރިއައިމުޓަދާމްސް
ންވި
ކުޕްރޮ
ޝަގަން ި
ފުނީ
ޕްރޮވިޝަން  -ސްލޯ މޫވިންގ އައިޓަމްސް

13 Inventories
13 Inventories
ގރޕ

2013

2014ނފނ
ކ

2013

2014ގރޕ

201327,046,67627,090,875
27,046,676

201453,590,46928,463,360
53,590,469

1,249,737
2013
27,046,676
1,249,737
27,090,875
27,046,676

3,284,352
2014
53,590,469
3,284,352
28,463,360
53,590,469

84,803,249
27,090,875

115,937,738
28,463,360

84,803,249
27,090,875

115,937,738
28,463,360

9,159,246
84,803,249
)(15,132,268
9,159,246

12,215,269
115,937,738
)(24,093,116
12,215,269

9,159,246
84,803,249
)(15,132,268
9,159,246

12,215,269
115,937,738
)(24,093,116
12,215,269

132,967,778
)(15,132,268

186,113,720
)(24,093,116

134,217,515
)(15,132,268

189,398,072
)(24,093,116

132,967,778

186,113,720

134,217,515

189,398,072

14 Cash and cash equivalents
andޕ14 Cash
 cash equivalentsގރ

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި
އައިދި އެއްފަގޮއިތްތަ
ސާއިސާއާ
ސާ އަފަދިއި ފަ
ސާކެ ާއތި އި އެ އް ގޮ ތް ތަ ކެ ތި
ފަ4އި.1

ކނފނ
2013

2014ނފނ
ކ

2013

2014ގރޕ

6,920,213
2013

41,518,678
2014

7,424,103
2013

44,241,536
2014

ސާގައިލިބުއަނުދިގޮތާއައިތުގަހޭއިދަކުހުރެރިވު ފަ
ންކު
41,518,678ގޮތަށެވެ
6,920,213ޔާންކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ
ނުއިގޮސާތުގައި ބަޔާނުގައި ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި ބަ
ބޭއި
ފަ

7,424,103

44,241,536

ރީގައިވާ ގޮތަށެވެ
2013ތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ތި
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގައި ބަޔާނުގައި ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެ
2014

2013

2014

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި

6,920,213
2013
)(74,626,368
6,920,213

41,518,678
2014
)(45,567,992
41,518,678

7,424,103
2013
)(74,626,368
7,424,103

44,241,536
2014
)(45,567,992
44,241,536

ޓ 16
ޓ )ނޯ ް
ކ އޯވަރޑްރާފް ް
ބޭން ް

)(67,706,155
)(74,626,368

)(4,049,314
)(45,567,992

)(67,202,265
)(74,626,368

)(1,326,456
)(45,567,992

)(67,706,155

)(4,049,314

)(67,202,265

)(1,326,456

ބޭންކުގައި އަދި އަތުގައި ހުރި ފައިސާ

އިފް
ސާ އޯއަވދިަރޑްފަރާ
ންކް
ބޭ
ސާޓްއާ )އިނޯއެޓް ް
16ތް ތަކެތި
އގޮ
ފައި

15 Share capital
15 Share capital

.1 5ޙިއްޙިސާއްގެސާރަގެއުސްމާރަލުއު ސް މާ ލު
ޙިއްސާގެ ރައުސްމާލު

އަދަދު )ރުފިޔާ

ހިއްސާގެ އަދަދު

 1ޖެނުއަރީ  2013ގައި

12,500,000
އަދަދު )ރުފިޔާ

2013އި ގައ
ސެރީމްބަރ
 2013ގަ
311ޖެޑިނުއަ
ގއ
ައި
 2013ގަ
ަރ 2014
ބަރ
މްބ
ސެމް
ޑިސެ
 31ޑި
31

12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000

250,000ދަދު
ހިއްސާގެ އަ
250,000
250,000
250,000
250,000

 31ޑިސެމްބަރ  2014ގައި

12,500,000

250,000

250,000ވެ ހިއްސާއެވެ .ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ހިއްސާއަކަށް  50ރުފިޔާ ( 50: 2013ރުފިޔާ) އެވެ.
ލަކީ އަދަދަކީ
ސާމްގެލަ ޖުއަމް
ވިފަފައިއިވާވާ ކުކު
ހުހުއްއްދަދަ ދެ
 250,000ހިއްސާއެ
ދަދަ
އް ޖު
ހިގެ
ދައިހިގެއްސާ
ނީގެއާދައާއިގެ
ފުގެ
ންނީ
ންފު
ދެވި
 50ލިބިފައެވެ.
ނީއަކަފައިސާ
ހުހިރިއްހާ ހިއްސާއަކަށްވެސް ވަ
ހ ހިއްސާއަކަށްވެސް ވަނީ ފައިސާ ލިބިފައެވެ
ވާ
 250,000އެހިވެ.
)2013ދަކީ 50:ރުފިޔާ(
އްސާހުއެރި ެ
ރުފިޖުޔާމްލަ އަދަ
ގެށްހިއްސާގެ
ސާއި
ސާގެދެވިމޫފަނުއިމަވާތީ ކުއަންގަފުކީނީގެހިއްއާދަ
ހުއްދަ
ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ހިއްސާއަކަށް  50ރުފިޔާ ) 50: 2013ރުފިޔާ( އެވެ .ހުރިހާ ހިއްސާއަކަށްވެސް ވަނީ ފައިސާ ލިބިފައެވެ

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
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އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

16 Borrowings

 .1 6އަ ުބ ރާ ދަ އް ާކ ގޮ ތަ ށް ނަ ގާ ފަ އި ވާ
އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ
އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

ކނފނ
2013

ދިގު މުއްދަތުގެ
ބޭންކުން އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

ގރޕ
2014

2013
ގރޕ

ކނފނ

16 Borrowings
2014
16 Borrowings

20,173,933
2013

26,417,724
ކނފނ 2014

20,173,933
2013

2013
74,626,368
20,173,933

2014
45,567,992
26,417,724

2013
74,626,368
20,173,933

2014
45,567,992
26,417,724

ަރޑްރާފްޓް )ނޯޓް 14
ބޭ
ކްއްއޯދަވތުގެ
ންމު
ކުރު
ާ
ވ
އ
ި
ފ
ަ
ގ
ާ
ނ
ަ
ށ
ް
ތ
ަ
ގ
ޮ
ކ
ާ
އ
ް
ދ
ަ
ރ
ާ
ބ
ު
އ
ަ
ލ
ަ
މ
ް
ޖ
ު
14ގާފައިވާ
ށް ނަ
ކުންއޯވއަބު
ރާރާދަފްއްޓްކާ )ގޮނޯތަޓް
ަރޑް
ންކް
ބޭން
ބޭ

11,510,054
20,173,933
86,136,422
74,626,368

29,724,929
26,417,724
75,292,921
45,567,992

11,510,054
20,173,933
86,136,422
74,626,368

29,724,929
26,417,724
75,292,921
45,567,992

106,310,355
11,510,054
74,626,368

101,710,645
29,724,929
45,567,992

106,310,355
11,510,054
74,626,368

101,710,645
29,724,929
45,567,992

ބޭންކުން އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

86,136,422
11,510,054

75,292,921
29,724,929

86,136,422
11,510,054

75,292,921
29,724,929

ޖުމްލަ އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

106,310,355
86,136,422

101,710,645
75,292,921

106,310,355
86,136,422

101,710,645
75,292,921

ޖުމްލަ އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

106,310,355

101,710,645

106,310,355

އްއި
1ދިގުއަހަމުރާ
ދަތު2ގެ އަދަހަރަރާނިއި ދަދެއްމެކަދުންޖެހޭ މުއްދަތު

ކު
ރުމުމުއްއްދަދަތުތުގެގެ
ދިގު
ރާރާދަފްއްޓްކާ )ގޮނޯތަޓް
ަރޑް
ބޭންކް އޯވ
ބޭ
14ގާފައިވާ
ށް ނަ
ންކުމުންއްދައަތުބުގެ
ދިގު
ވާ
ށް
ރާ
ކުއް
ބޭރު
ކު
އިވާ
ފައި
ގާފަ
ނަގާ
ށ ނަ
ތަ ް
ގޮތަ
ކާގޮ
އްކާ
ދައް
ރ ދަ
ބު ާ
އަގެބު
ންދަތުއަ
ން
ންމުކު
ން
ބޭ

ގރޕ

26,417,724
2014

ނަނި
އްއްކާދަގޮތުތަގެށް ދަރަ
އަބުރާދިގުދަމު
ގާފަދައިއްވާކަންފަޖެއިހޭސާމުގެއްދަތުރަހުނުގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ ،އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ،ރެންޓަލްސް ޕްލާޒާ ،ބާރޖް (ކުރިމަގު  7،8އަދި  ،)10ޓަގް ބޯޓް
(ޓެންގޯ  6އަދި  ،)575ސްޓީލް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް (ލީމާ  )1އަދި ޑްރެޖަރ (ޖައްރާފާ  )3ކނ
ބޭފންނކްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.އަދި ކެޓަޕިލަރ ފަ ގއިރނޭޕންޝިއަލް ސަރވިސަސް
101,710,645
2014

އްނި
ންއްދައަތުބުގެރާ ދަރަ
އޭޝިދިއާގުއި މު
2013ލޯޑަރޒް އެވެ.
2014ސްކަވޭޓަރސް އަދި ވީލް
2013ވަނީ ޓްރެކްޓަރސް ،އެކް
ކާގޮދަތައްށްކަންހޯޖެދާހޭފަމުއިއްވާދަތުފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައި
16,150,125

ކނފނ 20,768,561

16,150,125

ގރޕ

20,768,561

 3އަހަރާއި  5އަހަރާއި ދެމެދު
4,023,808
2013
20,173,933
 1އަހަރާއި  2އަހަރާއި ދެމެދު
16,150,125
2013
ރާ
ދު ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ ހުރީ 4,023,808
މެވާދު
ދެއިމެ
އިގާފަދެ
ރާނައި
ހަރާ
އަށްހަ
ދަ ިިއްކާ52ގޮތައަ
ހަރާ
އަރާހަ
31އަބުއަ
16,150,125

ކނފނ 5,649,163
2014
26,417,724
20,768,561
2014
5,649,163
20,768,561

4,023,808
2013
20,173,933
16,150,125
2013
4,023,808
16,150,125

ގރޕ

5,649,163
2014
26,417,724
20,768,561
2014
5,649,163
20,768,561

20,173,933
4,023,808

26,417,724
ނ 5,649,163
ކނފ 
26,417,724
2014

20,173,933
4,023,808
20,173,933
2013

ކނފނ 5,843,152

 3އަހަރާއި  5އަހަރާއި ދެމެދު

20,173,933
އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ ހުރީ 2013
ގަތަ
ޓު ޮ
ރޭކާ
ރާވާދައް
އަބު
ދަލު
ބ
އިށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ ހުރީ -
ބަދަލުނުވާ ރޭޓުގައި
ބަދަލުވާ ރޭޓުގައި
ރޭގަޓުއިގައި
ނުވާރޭޓު
ލުވާ
ދަލު
ބަދަ
ބަ
ބަދަލުނުވާ ރޭޓުގައި
އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޙިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ

 .1 7އަ ނ ުބ ރާ ދަ އް ާކ ގޮ ތަ ށް ޙި ްއ ސާ ދާ ރެ އް ެގ އަ ތު ން ނަ ގާ ފަ އި ވާ
އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޙިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ

95,867,493
ނ 2014
2013
 106,310,355ކނފ 
101,710,645
106,310,355
5,843,152
2014
2013-

ގރޕ

26,417,724
5,649,163
26,417,724
2014

-

ގރޕ

5,843,152

106,310,355
2013

ގރޕ

95,867,493
2014

106,310,355
2013-

101,710,645
5,843,152
2014

106,310,355-

95,867,493
5,843,152

106,310,355-

95,867,493
5,843,152

106,310,355
106,310,355

101,710,645
95,867,493

106,310,355
106,310,355

101,710,645
95,867,493

106,310,355

101,710,645
ކނފނ

2013

17 Loan
from a shareholder
101,710,645
106,310,355
ގރޕ

2014

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޙިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ
އަބުރާދައްކާގޮތަށް ޙިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ )ނޯޓް29 :

59,968,722

ކނފނ 110,216,485

ދިގު މުއްދަތުގެ ބައި

16,860,689
2013

ތަށްބައ
ގޮގެ
ކާތު
ދައްއްދަ
ރުރާމު
ކު
ޙިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ )ނޯޓް29 :
އަބު

43,108,033
59,968,722
2013
59,968,722
16,860,689
59,968,722

7,198,632
ނ 2014
ކނފ 
103,017,853
110,216,485
2014
110,216,485
7,198,632
110,216,485

17 Loan from
a shareholder 2013
2014
17 Loan
from a shareholder
110,216,485
59,968,722
ގރޕ
16,860,689
2013

7,198,632
ގރ ޕ 2014
103,017,853
110,216,485
2014

43,108,033
59,968,722
2013
59,968,722
16,860,689
59,968,722

110,216,485
7,198,632
110,216,485

ައ
ކު
ބއި
ގެ ބަ
ތުގެ
ދަތު
އްދަ
މުއް
ރު މު
ދިގު

43,108,033
16,860,689

103,017,853
7,198,632

43,108,033
16,860,689

103,017,853
7,198,632

ކުރު މުއްދަތުގެ ބައ

59,968,722
43,108,033

110,216,485
103,017,853

59,968,722
43,108,033

110,216,485
103,017,853

ގުރާމުދައްއްދަކާތުގޮގެތަށްބައިޙިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ )ނޯޓް29 :
ދިބު
އަ

110,216,485މެދުގައި
 2012 59,968,722ގައި ދެފަރާތުގެ
110,216,485ވަނީ  03ސެޕްޓެމްބަރ
59,968,722ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ
 2011ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އެޑްވާންސްގެ
ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  7.5%އިންޓަރެސްޓްގެ ޓާރމް ލޯނަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .މި ލޯން އަނބުރާދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  03ސެޕްޓެމްބަރ 2012
އިން ފެށިގެން  96މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހާލައިގެނެވެ .ނަމަވެސް  1ޖެނުއަރީ  2013އިން ފެށިގެން  48މަހުން ދައްކާ ހަލާސްކުރާގޮތަށް މިލޯން ވާނީ ރީޝެޑިއުލް
ކުރެވިފައެވެ .އަދި  2014ވަނައަހަރު ސަރުކާރުން ދިން ސަބްސިޑީގެ  21,000,000ރުފިޔާ ( 42,000,000 :2013ރުފިޔާ) ވަނީ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނާއި
އިންޓްރެސްޓުން އަޅާކެންޑިފައެވެ (ނޯޓް.)29 :

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 111 201 4

ނ ހު ރި
ރ އާ ިއ އެ ހެ ނި ހެ ން ޮގ ތް ގޮ ތު ން ދާ ް
ި .1 8ވ ޔަ ފާ ި

18 Trade and other payables

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި

ކނފނ
ވިޔަފާރިން ދާންހުރި
ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރި ޚަރަދު
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހު ި
ރ
ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި )ނޯޓް 29
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި

ގރޕ

2013

2014

2013

2014

48,548,294

97,625,298

48,548,294

97,625,298

5,142,729

8,157,570

5,158,150

8,172,990

66,675,360

72,958,926

47,857,747
168,224,130
2013

ކނފނ 126,175,469
304,917,263
2014

18 Trade
and other payables
72,958,926
66,675,360
47,857,747

ގރޕ

168,239,551
2013

129,037,847
307,795,061
2014

ވިޔަފާރިން ދާންހުރި
ން އާމްދަނީ
އެހެނިހެ
ޔ (5,158,150 2013
Otherތުގަ19އި
 8,172,990ގޮ
incomeޓީގެ
 20,807,193:ރުފިޔާ) ,ޖީއެސް
ާ 8,157,570
5,142,729ރި  24,202,147ރުފި
ންޖެހޭގޮތްކަގޮމަތުށްންހުރިދާޚަންރަހުދުރި ފައިސާގައި ހެމެނެނީ ޑިވިޑެންޑް ގޮތުގައި ދައްކަންހު
އެހެދަނިއްހެކަން
48,548,294

97,625,298

97,625,298

48,548,294

(:2013ނޯޓް 29
ރުކަފިށްޔާ ދާންހުރި )
ރާތްތަ
އ ގުޅުންހުރި ފަ
ޏާ ި
66,675,360
66,675,360
72,958,926މަރުންގެ
( :2013ނެތް) އަދި ކަސްޓަ
72,958,926އިވާ 59,157,117
ވާންސްކޮށް ބިލްކުރެވިފަ
 ، )7,573,043ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޑް
5,408,663
ދައްކުކަންންފުހުން ި
ރ

ކނފނ
އި
ންތްގޮ
ންވާގޮ
 18,479,188ރުފިޔާ) އެވެ.
ރ ލިބިފައިވާ  27,572,974ރުފިޔާ ( : 2013
ސްތުގެން ގޮދާތުންގަހު ި
އަތުއެންހެނިއެހެޑް
126,175,469
47,857,747
2014
2013
304,917,263
168,224,130
4,033,532
4,628,976
ކަމިޝަން އާމްދަނީ އަދި އެހެނިހެ ް
ނ

ނޑީ އާ މް ދަ ނީ
9އެސަހެ.1ރުނިކާހެރުންގެއެ ހެއާސަމްނިބްދަހެސިނީ ް
ޙިއްސާ ފައިދާ

47,857,747
2013
168,239,551
4,628,976

42,000,000

45,061,791

42,000,000

2,035,402

1,251,038

2,035,402

ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން )އަނބުރާލިބުނު

-

ކނފނ 2,126,900

-

ގރޕ

129,037,847
2014
307,795,061
4,033,532

45,061,791

19 Other
income
1,251,038
ގރޕ

2,126,900

ހިސާބުން އުނިކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް )އަނބުރާ ހިސާބުގާ ހިމެނުނު( )ނޯޓް 11

2013-

9,637,499
2014

2013-

9,637,499
2014

ހަކަރުމިމުދާ
ޝަންވިއްއާކުމްމުދަންނީ ލިއަބުދިނު އެފަހެއިނިދާހެން

4,628,976
640,106

4,033,532
1,540,450

4,628,976
640,106

4,033,532
1,540,450

ސަރުކާރުގެ ސަބްސިޑީ

42,000,000
49,304,484

45,061,791
63,651,210

42,000,000
49,304,484

45,061,791
63,651,210

ޙިއްސާ ފައިދާ

2,035,402

1,251,038

2,035,402

1,251,038

ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން )އަނބުރާލިބުނު

-

2,126,900

-

2,126,900

ހިސާބުން އުނިކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް )އަނބުރާ ހިސާބުގާ ހިމެނުނު( )ނޯޓް 11

-

9,637,499

-

9,637,499

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިދާ

640,106

1,540,450

640,106

1,540,450

49,304,484

63,651,210

49,304,484

63,651,210

ކުންފުނިން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދެމުންގެންދާ ފެރީ ޚިދުމަތުން ވާގެއްލުން ފޫބައްދުއްމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ 2013

ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން 18

މަސްދުވަހަށް ،މަހަކު  3.5މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީއެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައެވެ .މިގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި 21,000,000
( )42,000,000 :2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނާއި އޭގެ އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ވަނީ މިއަހަރުގެ
ހިސާބުން އަޅާ ކެނޑިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޖުލައި  2014އިން ޑިސެމްބަރ  2014އަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި  24,016,791ރުފިޔާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ހަމަޖައްސާދެއްވުމުން ،ހިސާބުކުރެވިފައެވެ.
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20 Expenses by nature

 .2 0ޚަ ރަ ދު ތަ އް އޭ ގެ ޒާ ތު ން

ގރޕ

ކނފނ
2013

2014

2013

2014

)ބަލަށް ކެނޑުން )ނޯޓް 6

56,533,367

53,192,706

56,533,367

53,193,279

)އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 7

382,105

494,649

382,105

494,649

)މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ހަރަދު )ނޯޓް 21

117,597,306

122,546,347

117,597,306

122,653,302

ވިއްކުމާ ބޭނުންކުރެވުނު މުދަލުގެ ހަރަދު

235,201,631

336,338,233

235,201,631

333,850,045

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,091,187

863,531

1,091,187

863,531

ކުލި ދެއްކުމާއި،ކުއްޔަށް ހިފުމާއި އަދި ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ހަރަދު

66,222,980

92,192,456

66,222,980

92,192,456

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރަދު

23,265,668

40,379,872

23,265,668

40,379,872

މުދާ އުފުލުން ،ދަތުރު ފަތުރު އަދި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ހަރަދު

14,597,969

11,793,764

14,597,969

11,793,764

ކަރަންޓް ،ފެން ،އިންޝުއަރަންސް އަދި މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހަރަދު

16,151,522

16,809,500

16,151,522

16,811,242

އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,406,504

707,258

1,427,124

722,678

ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުން ،ލީގަލް ހަރަދު އަދި ސަރވިސް ޗާރޖް

474,765

191,708

474,765

191,708

ބޭންކް ހިދުމަތްތަކުގެ ހަރަދު

3,079,884

7,452,306

3,079,884

7,468,237

ޒަކާތް

543,941

660,302

543,941

660,302

އިސްތިހާރުކުރުން ،ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމާއި އަދި މާރކެޓްކުރުމުގެ ހަރަދު

5,195,075

6,522,682

5,195,075

6,525,293

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިނގި ހަރަދު

1,021,294

1,044,981

1,021,294

1,044,981

ސެކިއުރިޓީއަށް ހިނގި ހަރަދު

1,089,360

1,375,970

1,089,360

1,375,970

ލައިސަންސް އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން

1,598,832

1,803,744

1,598,832

1,805,744

ޕްރިންޓިންގ އަދި ސްޓޭޝަނަރީ

2,202,663

2,082,116

2,202,663

2,084,273

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު ގެއްލުން

-

2,333,289

-

2,333,289

އިމްޕެއަރމަންޓް ޗާރޖް  -ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދަލުގު

-

151,663

-

151,663

އިމްޕެއަރމަންޓް ޗާރޖް  -ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދަލުގު

25,321

2,519,779

25,321

2,519,779

ނުވިކޭ  /ގިނަ ދުވަހުން ވެފައިވާ އިންވެންޓްރިއަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮވިޝަން

5,225,378

8,960,848

5,225,378

8,960,848

އިމްޕެއަރމަންޓް ޗާރޖް ލިބެންހުރި ފައިސާ

2,353,837

-

2,353,837

-

އެހެނިހެން ހަރަދުތައް

5,595,611

7,376,342

5,595,611

7,376,528

560,856,200

717,794,046

560,876,820

715,453,433

ޖުމްލަ
ބަހާލެވިފައިވަނީ
ވިއްކި މުދަލަށް

486,804,509

630,248,376

486,804,509

627,760,188

ވިއްކުމާއި މާރކެޓް ކުރުމުގެ ހަރަދު

7,548,912

6,522,682

7,548,912

6,522,682

އިދާރީ ހަރަދުތައް

63,075,846

69,595,839

63,096,466

69,743,414

އެހެނިހެން ހަރަދުތައް

3,426,933

11,427,149

3,426,933

11,427,149

ޖުމްލަ

560,856,200

717,794,046

560,876,820

715,453,433
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ރަދު
ޚަރަ
ގެ ޚަ
ކުގެ
ތަކު
ތްތަ
ޔަތް
ނާޔަ
އިނާ
ނު އި
ވުނު
ދެވު
ށް ދެ
ނަށް
ންނަ
ފުން
ޒަފު
އްޒަ
ވައް
މުވަ
މު
ދު

21
21 Employee
Employee benefit
benefit expense
expense

 .21މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދު
ނ
ނފފނ
ކކނ

.22

ރޕޕ
ގގރ

2013
2013

2014
2014

2013
2013

2014
2014

ސް
ދި
ރަ
ނަސް
ބޯނަ
ދ ބޯ
އަ ި
ރ އަ
ޖޫ ަ
އުޖޫ
ރަ ،ަ،އު
ސާރ
މުސާ
މު

75,353,058
75,353,058

81,480,013
81,480,013

75,353,058
75,353,058

81,573,920
81,573,920

އް
ން
ތައް
ސްތަ
ންސް
ވަން
ލަވަ
އެލަ
ނ އެ
ހެ ް
ނިހެ
ހެނި
އެހެ
އެ

28,346,701
28,346,701

29,048,473
29,048,473

28,346,701
28,346,701

29,051,506
29,051,506

ނު
ށް
ކުނު
އްކު
ދެއް
ށ ދެ
ނަ ް
ޝަނަ
ންޝަ
ޕެން
ޕެ

2,697,058
2,697,058

2,851,955
2,851,955

2,697,058
2,697,058

2,861,970
2,861,970

އްތު
ކޮއް
ގެ ކޮ
ންގެ
ފުން
ޒަފު
އްޒަ
ވައް
މުވަ
މު
ތު

9,098,531
9,098,531

5,746,192
5,746,192

9,098,531
9,098,531

5,746,192
5,746,192

ރަދު
ޚަރަ
ލް ޚަ
ކަލް
ޑިކަ
މެޑި
ގެ މެ
ންގެ
ފުން
ޒަފު
އްޒަ
ވައް
މުވަ
މު
ދު

193,216
193,216

70,519
70,519

193,216
193,216

70,519
70,519

ދު
ޓް
ގެ
ރަދު
ޙަރަ
ޓ ޙަ
ން ް
މަން
ޔާމަ
ޓަޔާ
ރިޓަ
ގ ރި
ން ެ
ފުން
ޒަފު
އްޒަ
ވައް
މުވަ
މު

386,470
386,470

999,820
999,820

386,470
386,470

999,820
999,820

ދަ
ނު
ށް
ން
ސީ
ހޭދަ
ނ ހޭ
ވު ު
ރެވު
ކުރެ
ށ ކު
މަ ް
އުމަ
ނައު
ގެނަ
ނ ގެ
ފު ް
ޒަފު
އްޒަ
ވައް
މުވަ
ސ މު
ދޭ ީ
ބިދޭ
ބި

1,446,610
1,446,610

1,747,969
1,747,969

1,446,610
1,446,610

1,747,969
1,747,969

ަރ
ގެ
އަރ
ފެއ
ލްފެ
ވެލް
ގ ވެ
ން ެ
ފުން
ޒަފު
އްޒަ
ވައް
މުވަ
މު

75,662
75,662

601,406
601,406

75,662
75,662

601,406
601,406

117,597,306
117,597,306

122,546,347
122,546,347

117,597,306
117,597,306

122,653,302
122,653,302

ފައިސާ ޯހދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

ރަދު
ޚަރަ
ނު ޚަ
ވުނު
ރެވު
ކުރެ
ށް ކު
މަށް
ދުމަ
ހޯދު
ސާ ހޯ
އިސާ
ފައި
ފަ
ދު

22
22 Finance
Finance costs
)costs (net
)(net
ނ
ނފފނ
ކކނ
2013
2013

ރޕޕ
ގގރ
2014
2014

2013
2013

2014
2014

ރދދ
ސ ހހދދމމ ގގ ޚޚރ
ފފއއސ
ދު
ޓް
ގެ
ވާ
ން
ށް
ރާ
ރަދު
ޚަރަ
ޓ ޚަ
ސް ް
ރެސް
ޓަރެ
ންޓަ
އިން
ގ އި
ސާ ެ
އިސާ
ފައި
ވ ފަ
އި ާ
ފައި
ގާފަ
ނަގާ
ނ ނަ
ކު ް
ންކު
ބޭން
ށ ބޭ
ތަ ް
ގޮތަ
ކާގޮ
އްކާ
ދައް
ރ ދަ
ބު ާ
އަބު
އަ

8,887,941
8,887,941

7,161,378
7,161,378

8,887,941
8,887,941

7,161,378
7,161,378

ދު
ޓް
ގެ
ކް
ރަދު
ޚަރަ
ޓ ޚަ
ސް ް
ރެސް
ޓަރެ
ންޓަ
އިން
ގ އި
ޓް ެ
ފްޓް
ރާފް
ޑްރާ
ަރޑް
ވަރ
އޯވ
ކ އޯ
ން ް
ބޭން
ބޭ

5,732,028
5,732,028

6,872,101
6,872,101

5,732,028
5,732,028

6,872,101
6,872,101

ން
ފު
ނު
ން
ސާ
ރު
ލުން
އްލު
ގެއް
ާ)/ގެ
ދާ)/
އިދ
ފައި
ފ ފަ
ސާ ު
ނ ސާ
ބު ު
ލިބު
ނ ލި
މު ް
ކުމު
އްކު
ވިއް
ނެވި
ގަނެ
ސ ގަ
އި ާ
ފައި
ރ ފަ
ބޭ ު
ބޭ

3,276,234
3,276,234
17,896,203
17,896,203

7,910,611
7,910,611
21,944,090
21,944,090

3,276,234
3,276,234
17,896,203
17,896,203

7,910,611
7,910,611
21,944,090
21,944,090

ފފއއސ
ސ ހހދދމމގގ ފފއއދދ
ދާ
ޓް
އިދާ
ފައި
ޓ ފަ
ސް ް
ރެސް
ޓަރެ
ންޓަ
އިން
އި
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)(384,627
)(384,627

)(390,692
)(390,692

)(384,627
)(384,627

)(390,692
)(390,692

)(384,627
)(384,627

)(390,692
)(390,692

)(384,627
)(384,627

)(390,692
)(390,692

17,511,576
17,511,576

21,553,398
21,553,398

17,511,576
17,511,576

21,553,398
21,553,398

23 Business profit tax

.2 3ވިޔާފާވިރީޔާގެފާފަރީއިގެދާއިންފަ އިނެދާގޭ އިޓެންކްސްނެ ގޭ ޓެ ކް ސް

ގރޕ

ކނފނ
މިހާރު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސީ

2013

2014

2013

2014

8,191,604

17,484,360

8,191,604

17,484,360

އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފިޓް އިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް
2013

2014

2013

2014

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ)/ގެއްލުން

34,959,402

100,397,449

34,938,782

99,124,128

އެއްކުރަން :ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަނުކުރާ ޚަރަދުތައް

83,671,696

84,803,852

83,671,696

84,803,852

118,631,098

185,201,301

118,610,478

183,927,980

ކަނޑަން :ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަކުރާ ޚަރަދުތައް

)(63,770,406

)(67,827,089

)(63,749,786

)(66,553,768

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިދާ

54,860,692

117,374,212

54,860,692

117,374,212

ކަނޑަން :ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން
ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިމިޓް )އަހަރަކަށް

)(250,000

)(250,000

)(250,000

)(250,000

ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިމިޓް
ކެނޑުމަށްފަހު ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިދާ

54,610,692

117,124,212

54,610,692

117,124,212

ޓެކްސް ޓެކްސް ނެގޭ ރޭޓްކަމަށްވާ  15އިންސައްތައަށް ބަލައިގެން ހެދުމުން

8,191,604

17,568,632

8,191,604

17,568,632

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޓެކްސް އެޖެސްޓްމަންޓް

-

)(84,272

-

)(84,272

ވިޔާފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ޗާރޖް

8,191,604

17,484,360

8,191,604

17,484,360
ގރޕ

ކނފނ
2013

2014

2013

2014

ދައްކަންހުރި ޓެކްސްގެ ތަފްސީލް
 1ޖެނުއަރީ ގައި ހުރިގޮތް

1,832,480

7,094,427

1,832,480

7,094,427

އަހަރު ތެރޭގައި ޓެކްސްއަށް އެރިވަރު

8,191,604

17,484,360

8,191,604

17,484,360

އަހަރު ތެރެގައި ޓެކްސްއަށް ދެއްކިވަރު

)(2,929,657

)(11,042,963

)(2,929,657

)(11,042,963

 31ޑިސެމްބަރގައި ހުރިގޮތް

7,094,427

13,535,824

7,094,427

13,535,824
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 .2 4ޙި އް ސާ ައ ކަ ށް ޖެ ހޭ ފަ އި ދާ  (/ގެ ްއ ލު ން)
ދައި24ގެ
perފައިވާ އާ
shareދޫކޮށް
ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ(/ގެއްލުން) ބަލާފައިވަނީ ،ފައިދާ(/ގެއްލުމުގެ) ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން
Earnings
ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ)/ގެއްލުން

ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދުން ބަހާލުމުން ލިބޭ އަދަދުންނެވެ.
ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ)/ގެއްލުން

24 Earnings per share
ގރޕ

ކނފނ
2013

ޙިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ފައިދާ)/ގެއްލުން(

26,767,798
2013
250,000
26,767,798
107.07
250,000

ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދު
ޙިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ) /ގެއްލުން( )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދު

ނން( )ލިދިބުވެހިނު /ރުހޭފިދަޔާއިވިން(ފަ އި ސާ
ސާއަންކަ ުގށްމު ޖެެގހޭ ހަފައިރަދާ/ކާ ތް)ގެތައްކުލު ް
.2 5ޙިއް ހި

ކނފނ

107.07

2014

2013

82,913,089
2014
250,000
82,913,089
331.65
250,000

26,747,178
2013
250,000
26,747,178
106.99
250,000

331.65

106.99

2014

ގރޕ

81,639,768
2014
250,000
81,639,768
326.56
250,000
326.56

ސާއި އާ ާ
ފަވިއި ފަ
ނުހޭދަ
ލިބުބުނު/
ނ ލި
ކާކާތްތްތަތަކުކުން ް
ރަރަ
ހިންހިގުންމުގުގެމުގެހަ ހަ
ސއި މާލީ އަހަރުގައި ލިބިފައިވާ ފައިދާއާއި އަޅާކިޔާފައިވާގޮތް:
ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި ފައިސާ

ކނފނ
2013
34,959,402
2013

ގ ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ލ އަހަރު ެ
މާ ީ
އޖސޓކރވނ
މާލީ އަހަރުގެ ފައިދާ)/ގެއްލުން(
ބަލަށް ކެނޑުމާއި އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް  6އަދި (7
އޖސޓކރވނ
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން
ބަލަށް ކެނޑުމާއި އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް  6އަދި (7
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން
ހަރުމުދަލަށް ހަދާފައިވާ އިންޕެއާމަންޓް
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ފައިދާ
ހަރުމުދަލަށް ހަދާފައިވާ އިންޕެއާމަންޓް
ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން) /އަބުރާލިބުނު(
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ފައިދާ
ސްލޯ އަދި ނޮންމޫވިންގ އިނވެންޓްރީޒް އަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން
ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން) /އަބުރާލިބުނު(
އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު )ނޯޓް (22
ސްލޯ އަދި ނޮންމޫވިންގ އިނވެންޓްރީޒް އަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން
އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ
އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު )ނޯޓް (22
ނު(
ނުނު
މެނު
ހިމެ
ގާ ހި
ބުގާ
ސާބު
ހިސާ
ރާ ހި
ބުރާ
ަނބު
އަނ
ހިސާބުން އުނިކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް )އ
އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ
ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް
ހިސާބުން އުނިކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް )އަނބުރާ ހިސާބުގާ ހިމެނުނު(
ސބސޑ
ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް
ހިންގުމުގެ ރައުސުލްމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ސބސޑ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް އަންނަންހުރި
ހިންގުމުގެ ރައުސުލްމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
އިންވެންޓްރީޒް
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް އަންނަންހުރި
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި
އިންވެންޓްރީޒް
ހނގމގ ހރކތނ ލބނ ފއސ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި

ޓް
ނޯޓް
))ނޯ

(11
11

)ނޯޓް

(11

ވ
ގެންފއ
ސާރކތއެނކުލެލވިބނ
ނަގުހދުނގމފަގއި ހ
ސ މުއާމަލާތް:
ނު ާ

ކނފނ

ގރޕ
2014

2013

2014

ގރޕ

99,124,128
2014

100,397,449
2014

34,938,782
2013

34,959,402
56,915,472

100,397,449
53,687,355

34,938,782
56,915,472

56,915,472
25,321
)(640,106
25,321
)(640,106
5,225,378
14,619,969
5,225,378
)(384,627
14,619,969
)(384,627
2,353,837
)(42,000,000
2,353,837

151,663
53,687,355
2,333,289
151,663
2,519,779
2,333,289
)(1,540,450
2,519,779
)(2,126,900
)(1,540,450
8,960,848
)(2,126,900
14,033,479
8,960,848
)(390,692
14,033,479
)(9,637,499
)(390,692
)(9,637,499
)(45,061,791
-

56,915,472
25,321
)(640,106
25,321
)(640,106
5,225,378
14,619,969
5,225,378
)(384,627
14,619,969
)(384,627
2,353,837
)(42,000,000
2,353,837

151,663
53,687,928
2,333,289
151,663
2,519,779
2,333,289
) ( 1,540,450
2,519,779
) ( 2,126,900
) ( 1,540,450
8,960,848
) ( 2,126,900
14,033,479
8,960,848
) ( 390,692
14,033,479
) ( 9,637,499
) ( 390,692
) ( 9,637,499
) ( 45,061,791
-

)(42,000,000
)(10,807,434

)(45,061,791
)(180,387,166

)(42,000,000
)(10,807,434

) ( 45,061,791
) (177,718,827

)(16,419,867
)(10,807,434
)(26,153,861
)(16,419,867
17,693,484
)(26,153,861

)(62,106,790
)(180,387,166
173,551,225
)(62,106,790
54,383,799
173,551,225

)(16,419,867
)(10,807,434
)(26,134,941
)(16,419,867
17,691,784
)(26,134,941

) ( 64,141,405
) (177,718,827
176,413,602
) ( 64,141,405
56,607,152
176,413,602

17,693,484

54,383,799

17,691,784

99,124,128
53,687,928

56,607,152

މިއަހަރަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  21,000,000ރުފިޔާ ( )42,000,000 :2014ވާނީ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނާއި
އިންޓްރެސްޓުން އަޅާ ކެނޑިފައެވެ.

25
25

ވިނއްފކަނއިގެން ލިބުނު ފައިސާ ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތގް:ރޕ
ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރުވުނުގެ ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ކ
2014

2013

ށ ނިންމާފައިވާ
ދ ވިއްކާލުމަ ް
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަ ި
ނޯލުޓްމު6
ސާރުފުމުދާއަގުވި )
(9ދާ )ގެއްލުން(
ން އަވީދި ފައި
އްކާ
ހަ

156,433
2014

2013

640,106-

1,388,787
156,433

640,106-

1,388,787
156,433

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ
ސާއްލުން(
ލިބުފަނުއިދާފައި)ގެ
ހަރުމުދާ ވިއްކާލުމުން ވީ

640,106

1,545,220
1,388,787

640,106

1,545,220
1,388,787

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ
ހަރުމުދާ ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ފައިސާ

640,106

1,545,220

640,106

1,545,220

2013
ދ (9
ގ )ނޯޓް  6އަ ި
ފ އަ ު
ސާ ު

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
 116އެ މް ޓީ ީ

2013

ކނފނ

ގރޕ

2014
156,433
2014

ނ ޑް ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ ޙި އް ސާ އަ ކަ ށް ޖެ ހޭ އަ ދަ ދު
 .2 6ޑި ވި ޑެ ް
ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާ އަދަދު އަހަރީ ޖަލްސާގައި ނުނިންމާ ހިނދަކު ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއަހަރުގެ
މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކައް  16ރުފިޔާގެ މަގުން  4,000,000ރުފިޔާ ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުން ވަނީ  31މޭ  2014ގައި ނިންމަވާފައެވެ 3،750،000 :2013( .ރުފިޔާ)

 .2 7ކޮ ން ޓި ން ޖަ ން ސީ ސް
ދަ އް ކަ ން ޖެ ހި ދާ ނެ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ދަ ރަ ނި
ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  23,175,287ރުފިޔާ ( 17،045،951 :2013ރުފިޔާ)
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ.
ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް  77,100,000ރުފިޔާ ( 77،100،000 :2013ރުފިޔާ)
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ .ކުންފުނިން ވަނީ މި ގެރެންޓީތަކަށް ކައުންޓަރ ގެރެންޓީ ކޮމާޝަލް ބޭންކް އަށް ދައްކާފައެވެ.
ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި އަހުމަދު ދީދީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ( 99,600ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އެއްވަނީ
ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައެވެ .އަދި ހިސާބުގައި މި އަދަދު ހިމެނުމަށް ބޭނުންވަ އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތުމުން މިއަދަދު ހިސާބުގައި ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.
ލި ބޭ ނެ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރާ އެ ސެ ޓް
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އެއްވެސް އެސެޓެއްނެތެވެ.

 .2 8ކޮ މި ޓް މަ ން ޓް ސް
ކެ ޕި ޓަ ލް ކޮ މި ޓް މަ ން ޓް ސް
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެވެ.
މާ ލީ ކޮ މި ޓް މަ ން ޓް ސް
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް މާލީ ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެވެ.

އެ މް ޓީ ީ
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 .2 9ކު ން ފު ން ޏާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އި ކު ރެ ވު ނު މު ޢާ މަ ލާ ތު
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ  100%ޙިއްސާ އޮންނަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ އާއިއެކު ޖުމްލަ  55.3%ސަރުކާރުން ހިއްސާވާއިރު ،ހައުސިންގ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ،.ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،.މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ،މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް
ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕލކ އަދި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަކީ އެކަށީގެންވާ ވޯޓުލުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ ކުންފުނިތަކެވެ.
މޯލްޑިވްސް ރިއަލްއެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ އެމްޓީސީސީ ގެ  100%ހިއްސާއޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޔެކެވެ .އަދި އެމްޓސީސީ
އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  33.33%ހިއްސާދާރެކެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވާނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ.
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ު iމދާ -ވިމުއްދާކުމާވިއިއްޚިކުދުމާ ަމ ިއތް ޚިދިދުނުމަމު ެ ްތ ދި ނު
ފ ި
ރި
ގގެ ވިވިޔަޔަފާ ާ
ދމަތް ދިނު ު
މ
މުދާ ވިއްކުމާއި ޚި ު

)29 (i
)(i
29
ގގރރޕ ޕ

ކކނނފފނ 
ނ
ޕ ީ
ނ
ރ ް
ލލް ފިފިޝަ
އ ް
ސްޓްޓްރި
ންޑަޑަސް
ސް އިއިން
ވ ް
ސ
ނީ ލިލިމިމިޓެޓެޑް ް
ޑ
ޒޒް ކޮކޮމްމްޕެ ެ
ޝަރީ ީ
ރިއަ ަ
މޯމޯލްލްޑިޑިވް ް

2013
2013
347,018
347,018

2014
2014
938,149
938,149

2013
2013
347,018
347,018

2014
2014
938,149
938,149

ން ޕލކ
ޝަން
ނައިއިޒޭޒޭޝަ
ންގްގ އޯއޯގަގަނަ
ރޭޑިޑިނ
ސްޓޭޓޭޓްޓް ޓްޓްރޭ
ސް
ޕލކ
ސް ކޮކޮމްމްޕެޕެނީ
ަރޕޯޕޯޓްޓްސް
ސް އެއެއއަރ
މޯމޯލްލްޑިޑިވްވްސް
ނީ ލިލިމިމިޓޓެޑެޑ

2,303,045
2,303,045
3,074,287
3,074,287

4,157,560
4,157,560
4,862,922
4,862,922

2,303,045
2,303,045
3,074,287
3,074,287

4,157,560
4,157,560
4,862,922
4,862,922

ާރން
ސަދދާރ
ސަ
ން ޔޫޔޫޓިޓިލިލިޓީޓީޒްޒް ލިލިމިމިޓެޓެޑް ް
ޑ
ަރވިވިސް
ސަރ
ސް ސ
ސް ޕޮޕޮލިލިސް
މޯމޯލްލްޑިޑިވްވްސް
ސް

1,120,587
1,120,587
349,465
349,465

-350,189
350,189

1,120,587
1,120,587
349,465
349,465

-350,189
350,189

ޝ ް
ނ
ޓޓް ކޯކޯޕަޕަރޭ
ނ ް
ސނ
ން ލިލިމިމިޓެޓެޑް ް
ޑ
ރޭޝަ ަ
ންގްގ ޑިޑިވެވެލޮލޮޕްޕްމަމަން ް
ހަހައުއުސި ި

2,652,794
2,652,794

200,496
200,496

2,652,794
2,652,794

200,496
200,496

---

ސްޓްޓްރަ
ރާސް
ންފްފްރާ
ޑޑް އިއިން
ނ ް
ސނ
އ ް
ޓ ީ
ރ
ނިސް
މިމިނި
ރަކްކްޗާ ާ
ޗ
ންގްގ އެއެން ް
ފފް ހަހައުއުސި ި
ރީ އޮ ޮ
ސްޓް ް

264,943,854
264,943,854

29,279,954
2014
29,279,954
2014
49,720,846
100,397,449
49,720,846
100,397,449
465,093,658
465,093,658

--264,943,854
264,943,854

29,279,954
2014
29,279,954
2014
49,720,846
99,124,128
49,720,846
99,124,128
465,093,658
465,093,658

ރާތްތްތަތަކުކުން
ނަ ފަފަރާ
ންނަ
ންހުހުން
ން ގުގުޅުޅުން
ނިހެހެން
އެއެހެހެނި
ން

38,867,055
56,915,472
38,867,055
56,915,472
313,658,105313,658,105
-

34,392,526
53,687,355
34,392,526
53,687,355
588,996,300
151,663
588,996,300
151,663

32,630,574
56,915,472
32,630,574
56,915,472
307,421,623307,421,623
-

34,392,526
53,687,928
34,392,526
53,687,928
588,996,300
151,663
588,996,300
151,663

ނިސް
މިމިނި
ސްޓްޓްރީ ީ
ރ
ސްޓްޓްރީ
ނިސް
މިމިނި
ރީ

އޮއޮފް ް
ފ
އޮއޮފްފް

ނިކޭކޭޝަ
ންޑްޑް ކޮކޮމިމިއުއުނި
ސްޕޯޕޯޓްޓް އެއެން
ންސް
ރާން
ޓްޓްރާ
ޝަން ް
ނ
ންޑްޑް އެއެނާ
ންޓްޓް އެއެން
ރޮމަމަން
ންވަވައިއިރޮ
އެއެން
ނާޖީޖީ

 - iiމު ދާ ގަ ތު މާ އި ޙި ދު މަ ތް ހޯ ދު ން

)29 (ii
)(ii
29
ކކނނފފނ 
ނ

ން ޕލކ
ޝ ް
ނ
ންގްގ އޯއޯގަގަނަ
ޑނ
ޓޓް ޓްޓްރޭ
ޓ ް
ސް
ޕލކ
ނައިއިޒޭޒޭޝަ ަ
ރޭޑި ި
ސްޓޭ ޭ
ސް ކޮކޮމްމްޕެޕެނީ
ަރޕޯޕޯޓްޓްސް
ސް އެއެއއަރ
މޯމޯލްލްޑިޑިވްވްސް
ނީ ލިލިމިމިޓެޓެޑް ް
ޑ
ސް ޕްޕްރަ
ސަޕްޕްލަލައިއިޒްޒް މޯމޯލްލްޑިޑިވްވްސް
ފިފިއުއުލްލް ސަ
ރައިއިވެވެޓްޓް ލިލިމިމިޓެޓެޑްޑް
ޯރސް
ސް ފފޯރ
ންސް
ނަލްލް ޑިޑިފެފެން
ޝަނަ
ނެޝަ
ސް ނެ
މޯމޯލްލްޑިޑިވްވްސް
ސް
ރި ފަފަރާ
ހ ި
ރ
ގގެ ގުގުޅުޅުން
ރ ެ
ސަރު
ން ސަ
ހ ް
ނ
އެއެހެހެނި
ރާތްތްތަތައް ް
އ
ންހު ު
ރުކާކާރު ު
ނިހެ ެ

ގގރރޕ ޕ

2013
2013
10,040,810
10,040,810

2014
2014
14,049,809
14,049,809

2013
2013
10,040,810
10,040,810

2014
2014
14,049,809
14,049,809

87,238
87,238
38,336,107
38,336,107

50,244
50,244
52,944,623
52,944,623

87,238
87,238
38,336,107
38,336,107

50,244
50,244
52,944,623
52,944,623

486,464
486,464
69,200,539
69,200,539

83,896
83,896
105,719,628
105,719,628

486,464
486,464
69,200,539
69,200,539

83,896
83,896
105,719,628
105,719,628

172,848,200
118,151,158
Company118,151,158
172,848,200
Company

172,848,200 Group 118,151,158
118,151,158
172,848,200
Group

 - iiiސަ ރު ކާ ރު ގެ ސަ ބް ސި ޑީ

މިއަހަރަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  21,000,000ރުފިޔާ ( )42,000,000 :2013ވާނީ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނާއި
އިންޓްރެސްޓުން އަޅާ ކެނޑިފައެވެ.
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ރ އަ ދި ދާ ން ހު ރި
ނިރިމު ނުއައިދިރުދާންލިހުބެރިން ހު ި
ނ ެގ އަވިހަރުޔަ ާފނިރިމުންނުއި އަރު ހަލިރު
- v iމުދާ މުގަދާނެވިގައްނެކުމާިވއިއް ކުޚިމާދުއިމަތް ޚިދިދުނުމަ ާމ ްތއި ހޯދިދުނުމުމާގެއި ވިޔަހޯފާ ުދރިމު
ންހު
ބެން
ލިބެ
ރ ް
ހުރި އަދި ދާންހުރި
ން އަހަރު ނިމުނުއިރު
ނމާއި ހޯދުމުގެ ވިޔަފާ ި
މުދާ ގަނެވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ދި ު

29 iv
iv
29
ރޕޕ
ގގރ

ނ
ނފފނ
ކކނ
2013
2013

2014
2014

381,311
381,311

668,379
668,379

381,311
381,311

668,379
668,379

ޕލކ
ން ޕލކ
ޝަން
ޒޭޝަ
އިޒޭ
ނައި
ގަނަ
އޯގަ
ްގ އޯ
ންގ
ޑިނ
ރޭޑި
ޓްރޭ
ޓް ޓް
ޓޭޓް
ސްޓޭ
..ސް
ޓެޑް
މިޓެ
ލިމި
ނީ ލި
ޕެނީ
މްޕެ
ކޮމް
ސް ކޮ
ޓްސް
ޕޯޓް
ަރޕޯ
އަރ
އެއ
ސް އެ
ވްސް
ޑިވް
ލްޑި
މޯލް
މޯ
ޑް

175,119
175,119

1,416,194
1,416,194

175,119
175,119

1,416,194
1,416,194

132,956
132,956

70,563
70,563

132,956
132,956

70,563
70,563

ޑް
ލް
ސް
ޓެޑް
މިޓެ
ލިމި
ްގ ލި
ންގ
ޕިނ
ޝިޕި
ލ ޝި
ނަ ް
ޝަނަ
ނޭޝަ
ސ ނޭ
ވް ް
ޑިވް
ލްޑި
މޯލް
މޯ

14,000
14,000

14,000
14,000

14,000
14,000

14,000
14,000

ޑް
ޓް
ން
ޓް
ޓް
ލް
ސް
ޓެޑް
މިޓެ
ލިމި
ޓ ލި
ވެ ް
އިވެ
ރައި
ޕްރަ
ނ ޕް
ޝަ ް
ރޭޝަ
ޕަރޭ
ޯރޕަ
ކޯރ
ޓ ކ
ން ް
މަން
ޓްމަ
ސްޓް
ވެސް
ންވެ
އިން
ޓ އި
ޓޭ ް
ސްޓޭ
އެސް
ލ އެ
އަ ް
ރިއަ
ސ ރި
ވް ް
ޑިވް
ލްޑި
މޯލް
މޯ

2,674,916
2,674,916

5,958,644
5,958,644

--

--

ޑް
ޝަން
ރޭޝަ
ޕަރޭ
ކޯޕަ
ޓް ކޯ
ންޓް
މަން
ޕްމަ
ލޮޕް
ވެލޮ
ޑިވެ
ްގ ޑި
ންގ
ސިނ
އުސި
ހައު
ހަ
ޓެޑް
މިޓެ
ލިމި
ން ލި
ން
ޝ
ަ
ކ
ޭ
ނ
ި
އ
ު
މ
ި
ކ
ޮ
ޑ
ް
ނ
ް
އ
ެ
ޓ
ް
ޕ
ޯ
ސ
ް
ނ
ް
ރ
ާ
ޓ
ް
ފ
ް
އ
ޮ
ރ
ީ
ޓ
ް
ސ
ް
ނ
ި
މ
ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

1,917,627
1,917,627
284,183
)(640,106
284,183
)(640,106

98,101
98,101
6,184,291
)(1,540,450
6,184,291
)(1,540,450

1,917,627
1,917,627
284,183
)(640,106
284,183
)(640,106

98,101
98,101
6,184,291
)(1,540,450
6,184,291
)(1,540,450

ރިޓީ
އުރި
ކިއު
ސެކި
ލް ސެ
ނަލް
ޝެނަ
ނެޝެ
ޑް ނެ
ންޑް
އެން
ސް އެ
ންސް
ފެން
ޑިފެ
ފ ޑި
ފް
ރ އޮ
ރީ
ސްޓް
ނިސް
މިނި
މި
ޓީ
އޮ ް
ޓް ީ
ޒް
އ
ާ
ފ
ެ
އ
ެ
ކ
ް
މ
ި
ލ
ާ
ސ
ް
އ
ޮ
ް
ފ
އ
ޮ
ީ
ރ
ޓ
ް
ސ
ް
ނ
ި
ފ އޮސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރ އޮ ް
މިނިސްޓް ީ
މި

--

5,135,640
5,135,640

--

5,135,640
5,135,640

--

4,321,630
4,321,630

--

ސް
ޑް
ތު
ން
ފް
ރީ
ޓްސް
ޕޯޓް
ސްޕޯ
ޑ ސް
ން ް
އެން
ތ އެ
ޔު ު
ސް ،ް،ޔު
ސޯސ
ރިސޯ
ނ ރި
މަ ް
އުމަ
ހިއު
ފ ހި
އޮ ް
ރ އޮ
ޓް ީ
ސްޓް
ނިސް
މިނި
މި

41,338
14,619,969
41,338
14,619,969

1,398,781
14,033,479
1,398,781
14,033,479

41,338
14,619,969
41,338
14,619,969

4,321,630
4,321,630
1,398,781
14,033,479
1,398,781
14,033,479

ޑް
ން
ޓެޑް
މިޓެ
ލިމި
ނ ލި
ޝަ ް
ރޭޝަ
ޕޮރޭ
ކޯޕޮ
ކަ ކޯ
ނަކަ
ފެނަ
ފެ
ކްޗާ
ރަކް
ޓްރަ
ސްޓް
ރާސް
ފްރާ
ންފް
އިިން
ންޑް
އެެން
ންގ
ސިނ
އުސި
ހައު
ފް ހަ
އޮފް
ރީ އޮ
ޓްރީ
ސްޓް
ނިސް
މިނި
މި
ޗާ
ޑް އ
ްގ އ

527,096
)(384,627
527,096
)(384,627
120,743,629
120,743,629

994,358
)(390,692
994,358
)(390,692
139,025,524
139,025,524

527,096
)(384,627
527,096
)(384,627
120,743,629
120,743,629

994,358
)(390,692
994,358
)(390,692
139,025,524
139,025,524

ރީ
ޑް
ސް
ފް
ރީ
ޝަރީ
ރެޝަ
ޓްެރެ
ޑ ޓްެ
ން ް
އެން
ސ އެ
ން ް
ނޭން
ފިނޭ
ފ ފި
އޮ ް
ރ އޮ
ޓް ީ
ސްޓް
ނިސް
މިނި
މި

3,786,272
3,786,272

33,727,554
33,727,554

3,786,272
3,786,272

33,727,554
33,727,554

ޖީ
ޑް
ޓް
ފް
ރީ
ނާޖީ
އެނާ
ޑ އެ
ން ް
އެން
ޓ އެ
ން ް
މަން
ރޮމަ
އިރޮ
ވައި
ންވަ
އެން
ފ އެ
އޮ ް
ރ އޮ
ޓް ީ
ސްޓް
ނިސް
މިނި
މި

6,850,000
6,850,000

36,354,627
36,354,627

6,850,000
6,850,000

36,354,627
36,354,627

ޒް
މް
ފް
ރީ
ާރޒް
އާރ
ފައ
އެފަ
މ އެ
ހޯ ް
ފ ހޯ
އޮ ް
ރ އޮ
ޓް ީ
ސްޓް
ނިސް
މިނި
މި

5,661,730
5,661,730

--

5,661,730
5,661,730

--

ޑް
ޒް
ން
ޓެޑް
މިޓެ
ލިމި
ޒ ލި
ޓީ ް
ލިޓީ
ޓިލި
ޔޫޓި
ނ ޔޫ
ާރ ް
ދާރ
ސަދ
ސަ
ސް
ސް
ސް
ވިސް
ަރވި
ސަރ
ސ ސ
ލި ް
ޕޮލި
ސ ޕޮ
ވް ް
ޑިވް
ލްޑި
މޯލް
މޯ

589,457
589,457
1,035,096
)(16,419,867
1,035,096
)(16,419,867

589,457
589,457
12,133
)(62,106,790
12,133
)(62,106,790

589,457
589,457
1,035,096
)(16,419,867
1,035,096
)(16,419,867

589,457
589,457
12,133
)(64,141,405
12,133
)(64,141,405

ކުން
ތަކު
ތްތަ
ރާތް
ފަރާ
ނަ ފަ
ންނަ
ހުން
ންހު
ޅުން
ގުޅު
ން ގު
ހެން
ނިހެ
ހެނި
އެހެ
އެ
ން

5,924,677
5,924,677

9,564,770
9,564,770

5,924,677
5,924,677

9,564,770
9,564,770

150,739,407
150,739,407

245,534,646
245,534,646

148,064,491
148,064,491

239,576,002
239,576,002

2013
2013

ޓް 12
ނޯޓް
ސާ ))ނޯ
އިސާ
ފައި
ރި ފަ
ހުރި
ންހު
ބެން
ލިބެ
ން ލި
ކުން
ތަކު
ތްތަ
ރާތް
ފަރާ
ރި ފަ
ހުރި
ންހު
ޅުން
ގުޅު
އ ގު
އި
ރިއާ
ފާރި
ޔަފާ
ވިޔަ
ވި
12
އާ ި
ޑް
މިޓެ
ލިމި
ނީ ލި
ޕެނީ
މްޕެ
ކޮމް
ޒް ކޮ
ރީޒް
ޝަރީ
ފިޝަ
ލް ފި
އަލް
ރިއަ
ޓްރި
ސްޓް
ޑަސް
ންޑަ
އިން
ސ އި
ސް
ޑިވް
ލްޑި
މޯލް
މޯ
ޓެޑް
ވް ް

2014
2014

ރޕޕ
ގގރ

ނ
ނފފނ
ކކނ
2014
2014

2013
2013

2013
2013

2014
2014

ޓް 18
ނ ް
ޓ
އ ާ
ސ
ހޭ ފަ
ޖ ޭ
ހ
ކަން
އްކަ
ދައް
ށް ދަ
ކ ް
ށ
ތްތަ
ރާތް
ފަރާ
ރި ފަ
ހ ި
ރ
ޅުން
ގުޅު
އި ގު
އ ި
އ
ފާރި
ޔަފާ
ވިޔަ
ވި
18
ސާ ))ނޯޯ
ފައިި
ންޖެެ
ތަކަަ
ންހުު
ރިއާާ
ން ޕލކ
ޝ ް
ނ
އިޒޭ
ނައި
ގަނަ
އޯގަ
ްގ އޯ
ންގ
ޑނ
ޓްރޭ
ޓް ޓް
ޓ ް
ޓ
ސް
ޕލކ
ޒޭޝަަ
ރޭޑިި
ސްޓޭޭ

2,955,613
2,955,613

1,876,846
1,876,846

2,955,613
2,955,613

1,876,846
1,876,846

ރެޝަ
ޓްެރެ
ޑް ޓްެ
ނ ް
ޑ
ސް އެ
ނ ް
ސ
ފިނޭ
ފް ފި
އ ް
ފ
ޓ ީ
ރ
ނިސް
މިނި
މި
ޝަރީީ
ރ
އެންް
ނޭންް
ރީ އޮޮ
ސްޓްް

46,600,788
46,600,788

46,600,788
46,600,788

46,600,788
46,600,788

46,600,788
46,600,788

މިޓެ
ލިމި
ްގ ލި
ންގ
ޕނ
ލް ޝި
ނ ް
ލ
ނޭޝަ
ސް ނޭ
ވ ް
ސ
ލްޑި
މޯލް
މޯ
ޓެޑްް
ޑ
ޝިޕިި
ޝަނަަ
ޑިވްް

37,500
37,500

37,500
37,500

37,500
37,500

37,500
37,500

ޓެޑް
މިޓެ
ލިމި
ނ ލި
މްޕެ
ކޮމް
ޒ ކޮ
ޝަރީ
ފިޝަ
ލ ފި
ރިއަ
ޓްރި
ސްޓް
ޑަސް
ންޑަ
އިން
ސް އި
ވްސް
ޑިވް
ލްޑި
މޯލް
މޯ
ޑް
ޕެނީީ
ރީޒްް
އަލްް
ޑްް
ޓެޑ
މިޓެ
ލިމި
ޓް ލި
ވެޓް
އ ެ
ވ
ރައިި
ޕްރަ
ސް ޕް
ވްސް
ޑ ް
ވ
ލްޑިި
މޯލް
ޒް މޯ
އިޒް
ލައި
ޕްލަ
ސަޕް
ލް ސަ
އުލް
ފިއު
ފި

306
306

306
306

306
306

306
306

5,252,700
5,252,700

2,331,606
2,331,606 Group
Group
2,125,367
2,125,367

5,252,700
5,252,700

ފޯރ
ސް ފ
ންސް
ފެން
ޑިފެ
ލް ޑި
ނަލް
ޝަނަ
ނެޝަ
ސް ނެ
ވ ް
ސ
ލްޑި
މޯލް
މޯ
ޯރސްް
ސ
ޑިވްް
ޕވޓ .ލޓޑ
ސް ޕވޓ.
ވްސް
ޑިވް
ލްޑި
މޯލް
ޓް މޯ
ންޓް
މަން
ޓްމަ
ސްޓް
ވެސް
ންވެ
އިން
ޓް އި
ޯރޓް
ޕޯރ
ަރޕ
އަރ
އެއ
އެ
ލޓޑ

2,331,606
Company
2,331,606
Company
2,125,367
2,125,367

2,041,471
2,041,471

5,102,970
5,102,970

5,102,970
5,102,970

5,102,970
5,102,970

5,102,970
5,102,970

ތްތަ
ރާތް
ފަރާ
ރި ފަ
ހ ި
ރ
ޅުން
ގުޅު
ގެ ގު
ރ ެ
ގ
ރުކާ
ސަރު
ން ސަ
ހ ް
ނ
ހެނި
އެހެ
އެ
ތައްް
އ
ންހުު
ކާރުު
ނިހެެ

4,684,012
4,684,012

14,883,543
14,883,543

4,684,012
4,684,012

14,883,543
14,883,543

66,675,360
66,675,360

72,958,926
72,958,926

66,675,360
66,675,360

72,958,926
72,958,926

2,041,471
2,041,471

އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 119 201 4

)29 (v
)29 (v

 - vވި ަޔ ފާ ރި އާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ަފ ރާ ތް ތަ ކު ން ހޯ ދި ފަ އި ވާ ލޯ ން
ކނފނ
2013

ކނފނ

ގރޕ
2014

2013

ގރޕ

2014

2013
-

2014
11,348,700

2013
-

2014
11,348,700

ސްޓްއޮރީފް އޮމޯފލްޑިފިވްނޭސްން )
ންކް
 16ޓްރެޜަރީ )ނޯޓް 17
ސްނޯޓްއެންޑް
ބޭ ި
މި

59,968,722

11,348,700
110,216,485

59,968,722

11,348,700
110,216,485

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ )ނޯޓް 17

59,968,722

110,216,485
121,565,185

59,968,722

110,216,485
121,565,185

59,968,722

121,565,185

59,968,722

29 (v)121,565,185

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ނޯޓް 16

ސްއިފަސްއިފަވާއިވާބަ ބ
ރޭގަތެއިރޭގައައިއި އަ
އަހަރު އަތެހަ ު
ދަދަލުލުވަވަނީނީ މިމިފފަދައިއިންންނެނެވެވެ:

ކނފނ
2013

ގރޕ
2014

2014

2013

ރ ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުވަނީ މިފަދައިންނެވެ
އަހަ ު
ނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ނޯޓް 16
ބޭ ް

-

ކނފނ 11,348,700

-

ގރޕ 11,348,700

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ )ނޯޓް 17

59,968,722
2013

110,216,485
ކނފނ
2014

59,968,722
2013

110,216,485
ގރޕ
2014

އަހަރު ފެށުނުއިރު

59,968,722
2013
79,903,735

121,565,185
2014
59,968,722

59,968,722
2013
79,903,735

121,565,185
2014
59,968,722

ނުއިރުލިބުނު ލޯނު
ރޭގަ
ތެށު
އަހަރު ފ

79,903,735
-

59,968,722
85,420,000

79,903,735
-

59,968,722
85,420,000

ށް ލޯ
ނަނު
ލޯބު
އަހަރު ތެރޭގައި ި
ނުރާދެއްކުނު
އަބު

)(19,935,013

85,420,000
)(23,823,537

)(19,935,013

85,420,000
)(23,823,537

59,968,722
)(19,935,013

121,565,185
)(23,823,537

59,968,722
)(19,935,013

121,565,185
)(23,823,537

121,565,185

59,968,722

އަހަރު
އަހަ ު
ރ
އަހަރު

ނިރޭގައި ލޯނަށް އަބުރާދެއްކުނު
ތެ
މުގަނުއި އިއަރުއިސްފައިވާ ބަދަލުވަނީ މިފަދައިންނެވެ
ތެރޭ
ނިމުނު އިރު

59,968,722
ކނފނ

121,565,185
ގރޕ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރެޝަރީ އިން ކުރިޔަށް ގެނެވިފައިވާ ލޯނަކީ އަހަރަކު  8%އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގައި ،އަނބުރާ ދައްކަން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައި
2014

2013

2014

2013

ގަވިއިފައިދެވާއް އު
ސާށްބުދެ
ތަކަ
އ ތި
ވެި .
ޓްގަ
ކިޖޫފަރައިވާނީ އެއްއަހަރު ތެރޭ ދައްކަންޖެހޭ ލޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރެޝަރީ
ނައްމަބަވެވާސްއިސްމިލޯފަނުރާތްހި
ންކެ
ނުމެވާނޭޖްލޯމަނެ
އަހަރު ފެށުނުއިރު

59,968,722
79,903,735
59,968,722
79,903,735
ލޯނުއިގެސް ތެފަރޭރާގަތްތަ
ލިބުތިނުއްބަވާ
ޓްގައި
އިކަށް“މުދެދާވިރަފަބއިާ” ާވ އުއެޖޫއްރަބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބުނުނު  70މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފަިއިވާނެއެވެ .މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިޔާފާރި ބައިން ލިބޭ
ގެމެނޭފަޖްރާމަތުންން

އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ލޯނު
ގރޕ 85,420,000
ކނފނ 85,420,000
މްކުރެއެވެ .އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާ ގތުރންޕ ދޫކުރެވިފައިވާ 15.42
ނ ކލާނޒި
ސ ދުވަސް ތެރޭގަ އަނބުރާ ހަލާސް ކުރަ ް
ޖުމްލަ ފައިދާގެ  10%އާއި އެކު މިލޯން  3މަ ް
ނ

ފ

2014
2013
2014
2013
އަހަރު ތެރޭގައި ލޯނަށް އަބުރާދެއްކުނު
)(23,823,537
)(19,935,013
)(23,823,537
)(19,935,013
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަކީ  10%އިންޓްރެސްޓްގައި 12 ،މަހުން ދައްކާ ޚަލާސްކުރާ ގޮތަށް ނެގިފައިވާ ލޯނެކެވެ .މިލޯނު ހިސާބުގައި ދެއްކިފައިވާނީ އެއްއަހަރު ތެރޭ ދައްކަންޖެހޭ
2014
2013
2014
2013
863,531
1,091,187
863,531
1,091,187
ގެ ި
ންނު
ރުމު
ކްޓަނި
ރެރު
ޑިހަ
އަ
ރުރަ
އުޖޫ
121,565,185
59,968,722
121,565,185
59,968,722

ލޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިޖޫ
ޓުގެ ު
ންން
ނޭކޖްޓމަރު
މެރެ
ޑި
ސްރަ މަގާމްތަކަށް ދެވުނު އުޖޫރަ

1,091,187
4,907,352

863,531
6,934,813

1,091,187
4,907,352

863,531
6,934,813

މެނޭޖްމަންޓުގެ އިސް މަގާމްތަކަށް ދެވުނު އުޖޫރަ

4,907,352
5,998,539

6,934,813
7,798,344

4,907,352
5,998,539

6,934,813
7,798,344

މެނޭޖްivމަން-ޓްގަމެއިނޭ ޖްތި މައްބަންވާޓް ގައިއިސް ތިފަ އް
ތްޖޫތަރަކަ ށް ދެ ވި ފަ އި ވާ އު ޖޫ ރަ5,998,539
ރާތްބަތަވާކަށްއިދެސްވިފައިފަވާރާ އު

7,798,344

5,998,539

7,798,344
ގރޕ

ކނފނ
2013

2014

2013

2014

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,091,187

863,531

1,091,187

863,531

މެނޭޖްމަންޓުގެ އިސް މަގާމްތަކަށް ދެވުނު އުޖޫރަ

4,907,352

6,934,813

4,907,352

6,934,813

5,998,539

7,798,344

5,998,539

7,798,344

 .3 0ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓް ތާ ރީ ޚު ގެ ފަ ހު ން ހި ގާ ފަ އި ވާ ހާ ދި ޘާ ތަ އް
ބެލެންޝީޓް ތާރީހަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމު އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.
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އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 121 201 4

ކު ން ފު ން ޏާ އި ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ކު ން ފު ން ޏާ އި ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ކު ން ފު ނީ ގެ ނަ ން

ކު ން ފު ނީ ގެ ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިއުޝާ

					
ކު ން ފު ނީ ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު

ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އޮ ފީ ސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  10/96ގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ  ،20057ދިވެހިރާއްޖެ

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ

+960 332 6822

ކުރެވިފައި.

+960 332 3221

ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ކު ރެ ވު ނު ތާ ރީ ޚާ އި ނަ ން ބަ ރު

info@mtcc.com.mv

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC-680 :

www.mtcc.com.mv

ތާރީޙް 18 :ޑިސެމްބަރ 1980

ދ ވ ހ

ސ ރ ކ ރ

47.80 %
ޖ މ ލ

ހ އ ސ

250,000

MRF 12,500,000

އ މ .އ ނ .އ ސ  .އ ލ

07.50 %
އ އ މ ރ އ ޔ ތ ނ

44.70 %

 119,661ހިއް ާ
ސ
 5,982,150ރުފިޔާގެ ހިއްސާ
 18,696ހިއްސާ
 934,800ރުފިޔާގެ ހިއްސާ

 111,643ހިއްސާ

5,581,400

ރުފިޔާގެ ހިއްސާ
އެ މް ޓީ ީ
ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 123 201 4

ބޭ ން ކަ ރު ން  ،އޮ ޑި ޓަ ރު ން އަ ދި ލޯ ޔަ ރު ން

ބޭ ން ކަ ރު ން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ  ،20094ދިވެހިރާއްޖެ

ހ .ސަންލީޓް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

+960 333 0102

+960 331 2111

+960 332 8233

+960 332 3053

info@bml.com.mv

sbimale@statebank.com

www.bankofmaldives.com.mv

www.sbimaldives.com

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ލިމެޓެޑް

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ 20057

އާގެ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ ،20094 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 333 0770

ފޯން+960 331 4764 :

+960 331 2072

ފެކްސް+960 332 0575 :

maldivesbranch@hsbc.com.lk

އީމެއިލްbcmale@dhivehinet.net.mv :

www.maldives.hsbc.com

ވެބްސައިޓްwww.boc.lk :

ހަބީބް ބޭންކް ލިމެޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

ހ.ތުނިޔަ ،ގްރައުންޑް ފްލޯ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،މާލެ 20066

އަމީރުއަހުމަދުމަގު ،މާލެ  ،20030ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 332 2051

+960 332 5555

+960 332 6791

+960 300 7885

hblmale@dhinet.mv

info@mib.com.mv

www.hbl.com

www.mib.com.mv
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ސޭލާން ބޭންކް
ސޭލާން ޓަވަރސް ،ނ 90.ގޯލް ރޯޑް ،ކޮލޮމްބޯ  ،3ސްރީލަންކާ
+94 11 200 88 88
+94 011-2421597
info@seylan.lk
http://www.eseylan.com

އޮ ޑި ޓަ ރު ން

އިންޓާނަލް -ކޭޕީއެމްޖީ ،ފޯރޑް ،ރޯޑްސް ،ތޯރންޓަން އެންޑް ކޯ

ނޓްސް
ޑ އެކައުންޓަ ް
އެކްސްޓާނަލް -އާރްންސްޓް އެންޑް ޔަންގ ،ޗާރޓަ ް

ހ.މިއަލަނި2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ސޯސަން މަގު،މާލެ،20069 ،
ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ

ގ.ޝަފަޤް23 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ރަށްދެބައިމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
+960 332 0742

+960 331 0420

+960 332 0948

+960 332 3175

eymv@lk.ey.com

frtmaldives@kpmg.com

www.ey.com

www.kpmg.com

ލޯ ޔަ ރު ން

ޝާހް ޙުސެއިން އެންޑް ކޯ .ބެރިސްޓަރޒް އެންޑް އެޓަރނީ
ހ.އާގެ (އީސްޓް ވިންގް) 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،20094 ،ދިވެހިރާއްޖެ
+960 333 3644
+960 331 5453
info@shclawyers.com
www.shclawyers.com
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ޑި ޕާ ރ ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 2 ،އަދި  7ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :
+960 332 6822
ފޯން:

ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :
+960 332 6822
ފޯން:

ފެކްސް:
އީމެއިލް:

+960 331 5500
finance@mtcc.com.mv

ފެކްސް+960 332 3221 :
އލްhr@mtcc.com.mv :
އީމެ ި

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :
+960 332 6822
ފޯން:

ޕޯސްޓްކޯޑް20002 :
+960 332 6822
ފޯން:

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ފެކްސް+960 332 3221 :

ހ .ސޯމިލް،

ފެކްސް:

+960 331 5005

އީމެއިލްict@mtcc.com.mv :

އީމެއިލް:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ޕޯސްޓްކޯޑް20002 :
+960 332 6822
ފޯން:

ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :
+960 332 6822
ފޯން:

ހ .ސޯމިލް،

ފެކްސް:
އީމެއިލް:

+960 331 5005
procurement@mtcc.com.mv

rmd@mtcc.com.mv

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ފެކްސް:
އީމެއިލް:

+960 332 3221
info@mtcc.com.mv

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 6 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ހ .ސޯމިލް،

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :

ޕޯސްޓްކޯޑު20002 :

ފޯން:

+960 332 6822

ފޯން:

+960 332 6822 / 331 8080

ފެކްސް:

+960 332 2835

ފެކްސް:

+960 331 4050

އީމެއިލް:

projects@mtcc.com.mv

އީމެއިލް:

salesdept@mtcc.com.mv

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ތިލަފުށި ޑޮކްޔާރޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ތިލަފުށި

ޕޯސްޓްކޯޑު20002 :
+960 332 6822
ފޯން:
ފެކްސް+960 334 6806 :

ފޯން:
ފެކްސް:

ހ .ސޯމިލް،

އީމެއިލްaudit@mtcc.com.mv :

ސ ސީ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2 0 14
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އީމެއިލް:

+960 300 1218
+960 664 0523
info@mtcc.com.mv

ޓްރާންސްޕޯޓް ފޯރ މޯލްޑިވްސް

އެގްޒެކަޓިވް ބިއުރޯ

ފެންނާ ގިމަތަ،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :
+960 331 5050 / 332 9076 / 333 8585
ފޯން:

ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :

ފެކްސް:

އީމެއިލް:

+960 334 5826
tsd@mtcc.com.mv

ފޯން:

+960 332 6822

ފެކްސް:

+960 332 3221

އީމެއިލް:

info@mtcc.com.mv

ކޯރޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ
ޕޯސްޓްކޯޑް20057 :
+960 332 6822
ފޯން:

ފެކްސް:

އީމެއިލް:

+960 3221 332
info@mtcc.com.mv
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