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އަހަރެމެންގެ މިޝްަނ

ހުރިހާ މާނައެއްގައިމެ އިޤްތިޞާދާއި ޤައުމު ކުރިއެރުމުގައި ބައިވެރިވުން. 

އަހަރެމެންގެ ތަޞައްވުުރ

އަހަރެމެން ވިޔަފާރީގައި ކުރިއެރުން ހޯދާނީ އިތުރު ގޮފިތައް ހުޅުވައި ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަން އާލާކޮށް މިހާރުގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިސާދީ ވެށީގެ ހަލިުވ 

ބަދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި އައު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިގެން، މިކަމުގައި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ތަމްރީނުދީގެން އަހަރަމެންނީަކ 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުބާރުކުރެވޭ ބަޔަކަށްވެ ތިބެގެން. 

އަހަރެމެންގެ އުޞޫލުތްައ 

ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަން އާލާކޮށް އައު ފުރުސަތުތައް ހޯދުން - އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކުރިއެރުމަކީ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކަމުގައިބެލުން.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުވެށި ތަނަވަސް ވެއްޓަކަށް ހެދުން - މީހުންލިބި ތަރައްޤީވުން. 

ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުން - މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގާތްކަމާއި އިތުބާރު އުފެއްދުން. 

އިޖްތިމާއީ ޒިންމާދާރުވުން - އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ޒިންމާދާރުވުން. 

ފައިދާ - އިޤްތިސާދަށް ފައިދާވާ މަސައްކަތުން ފައިދާ ހޯދުން، ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ފުޅާވުން. 

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2009

  http://www.mtcc.com.mv/publications.asp  :ްމިރިޕޯޓް ޕީ.ޑީ.އެ.ފް ފޯމެޓްގައި ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށ

އެހެންގޮތަކަށް ބާޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު ޢަދަދުތައް ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުގެ އަގު: 12.85ރ

ޑިޒައިން އަދި ލޭއައުޓް ހެދީ: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.

ޝާއިއު ކުރީ: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.

ޝާއިއު ކުރި ތާރީހް: ޖުލައި 2010.
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އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓްިސ 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 08 

"ސްޓެލޯްކ  އޮންނާނީ  މިޖަލްސާ  ހަމަޖެހިފައެވެ.  ބާއްވާގޮތަށްވަނީ  9.00ގައި  ރޭ  ދުވަހުގެ  އާދިއްތަ  ވާ   2010 އޯގަސްޓް 

މާލަން" ސްޓެލްކޯ، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. 

ޖަލްސާގެ އެޖެނާްޑ

1.  ޑިރެކްޓަރުން ހޮވްުނ

ހ. އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ ޑިރެކްޓަރުން އިޢުލާން ކުރުން. 

 ށ. ޢާންމު ހިއްސާދާރުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހީމް، ހ.ހާލި އާއި އަލްފާޟްިލ 

   ޢަލީ ޝަފީޢު، މ.ހުދުކަނީރުގެ، މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ދެ މަޤާމަށް އަލުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވުން.

2.     ހ. 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ށ. 19 އޯގަސްޓް 2009 ގައި ޙާއްސަގޮތުން ބޭއްވި ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3.     ހ. އޯޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި،

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން.   

ށ. ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަންވާ ފައިދާ ަކނޑައެޅުން.

  

4.  2010 ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، އުޖޫރަ ަކނޑައެޅުން.

5.  ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.

6.  ހިއްސާދާރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުން.

7.  ޖަލްސާ ނިންމުން. 

20 ޖުލައި 2010

           ބޯޑުގެ އެންގެވުމާއި އެއްގޮތްަށ

                ޚާދިމަތުކްުމ 

                ޝީރީން ނަސީމް     

             ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓީަރ 
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2009 ވަނަ އަހަރަކީ މުޅިދުނިޔެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހީނަރުވެ މާލީގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އަހަރެކެވެ. 

މީގެ އަސަރުވަނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްކުރި އަސަރު އެމްޓީސީސީ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށްވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 2009 

ވަނަ އަހަރުގެ )474 މިލިއަން ރުފިޔާ( ވިޔަފާރި 2008 ވަނަ އަހަރާއި )684 މިލިއަން ރުފިޔާ( އަޅާބަލާއިރު 30.69% 

ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް 12.35 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ވެފައިވެއެވެ. 

އިންވެސްޓްމަންްޓ  އެއަރޕޯރޓް  ހިއްސާވާ   33% މިކުންފުނިން  ސަބަބުތަކަކީ،  މައިގަޑު  ދިމާވި  ގެއްލުންވާން  ކުންފުންޏަށް 

ސަބަބުނީްވ  ޖެހުމުގެ  ހުއްޓާލަން  ޕްރޮޖެކްޓް  ގދ.މާވެއްދޫ  ކުރަމުންއައި  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް 

ގެއްލުމާއި، ގދ.ގައްދޫ ޕްރޮޖެކްޓްއިންވީ ގެއްލުމާއި އަދި މިކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަވަންހުރި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ލިބްުނ 

ލަސްވުމުން ކުންފުނިން ބޮޑު ބޭންކް އަޯވރޑްރާފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުން އަޯވރޑްރާފްޓް އިންޓްރެސްޓް ބޮޑުވްުނ 

އިަދ  ހިމެނެއެވެ.  ހަދަންޖެހުން  ޕްރޮވިޝަން  އަދަދަކަށް  ބޮޑު  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ލަސްވުމުން،  ލިބުން  ފައިސާ  އަދި  ހިމެނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރަށް މިކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އިންވެސް ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.

މިކުންފުންޏަކީ ވިޔަފާރީގެ އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން، ކޮންސްޓްރަކްޝްަނ 

ދާއިރާ، ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ގައި ހަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފާއިތިުވ 

އަހަރުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ހީނަރުވެ މީގެ ސަބަބުން މިކުންފުނިން އޮޑިވެރިންނަށް ވިއްކާ އިންޖީން، އަޑީތެޔޮ ފަދަ ޕްރޮޑަކްޓްްސް 

ތަކުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެފައިވުމާއި އަދި 2009 ވަނަ އަހަރު މިކުންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތައްވެސް 2008 ވަަނ 

އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

ރަގަޅުވާނެކަމްަށ  ކަންކަން  އަހަރު  ވަނަ   2010 ކުރިމަތިލާންޖެހުނަސް  ގެއްލުންތަކަކާއި  ކުންފުނި  އަހަރު  ވަނަ   2009

ބޯޑްުނ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި  އެއްފަދައިން  މިހާރެކޭވެސް  މިއުއްމީދުގައި  އަދި  ކުރެވެއެވެ.  އުއްމީދު 

ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް އެފަރާތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ވިޔަފާރެީގ 

ބައިވެރިންނަށާ، ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ކުންފުނީގެ ހީވިާގ 

ހިންގުންތެރިންނަށާއި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މާތް هللا އެމްޓީސީސީ އަށް އަދަށްވުރެ އުޖާލާ މާދަމާއެއް ދައްކަވާށި. އާމީން.   

 

         

ހުސައިން ހިލީްމ        

         ޗެއަރމްަނ

ޗެއަރމަންގެ ބަޔްާނ
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2009

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި 31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގިައ 

ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ 20 ޖުލައި 2010 ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކުންފުނި ހިންގްުނ 

ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކަްޗރއަށް ބަދަލުގެންެސ 

އައު ވިސްނުމަކާއި އެކު ކުންފުނި ބައްޓަންކުރެވި ހިންގަން ފެށިފައިވެއެވެ. ކުންފުނީގެ ަލނޑަުދނޑިތައް ަކނޑައަޅާ އެއަމާޒުތަކްަށ 

ކުންފުންޏްަށ  ހޯދައިދީ  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  އަދި  މާލީ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމުގައި  ަކނޑައަޅާ  ސިޔާސަތުތައް  ވާސިލްވުމަށް 

މަގުދެއްކުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ގިނަ މަސައްކަތްތައްކެއް މިއަހަރުކުރެވުނެވެ. 

ވިޔަފާރީގެ ަލނޑަުދނޑިތައް ގާއިމްކޮށް އަެލނޑަުދނޑިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މާލީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސެްގ 

އުސޫލްތައް ަކނޑައަޅާ ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ އެނެްމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމަކީ ޑިރެކްޓަރުނެްގ 

ގެންދިއުމްަށ  ކުރިޔަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ވިޔަފާރި  އަދި  ހިމެނޭކަމެކެވެ.  ތެރޭގައި  މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ބޯޑުގެ 

ޒިންމާއެކެެވެ.   ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ރޭވުމަކީ  ގޮތްތައް  ހޯދައިދެވޭނެ  ފައިދާ  ރަނގަޅު  ހިއްސާދާރުންނަށް  މަގުދެއްކުމާއި، 

ކަންކަންކުރުމީަކ  އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  ނުސީދާގޮތުން  ސީދާގޮތުންނާއި  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި،  މަޤްސަދުތައް  ކުންފުނީގެ  އަދި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

ކުުންފުނި ހިންގުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ދައުރަކީ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އޮޑިޓަރުން އައްޔަންކޮށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެދުވެރިކްޮށ 

ކުންފުނި ހިނގަމުންދަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކެއްގެ މަތިންތޯ ބެލުމެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ 10 ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  އެއީ ސަރުކާރު ތަމްޞީލުކުރާ 6 ޑިރެކްޓަރުންނާއި، އާނުްމ 

ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލުކުރާ 4 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.  މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަކާއި 9 އިންޑިޕެންޑެންްޓ 

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

ޝަކޫރެވެ.  އާތިފް  އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވީ  މަޤާމުގައި  ޑިރެކްޓަރކަމުގެ  މެނޭޖިންގ  އަށް   2009 ޖެނުއަރީ   07

2009 ގައެވެ. އިަދ  07 ޖެނުއަރީ  އިސްކުރެވުނީ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމަށް  އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު ނަސީމް  އަލްފާޟިލް 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހަމަޖެއްސެވީ 04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ. 

 2 އިސްތިޢުފާދެއްވި  ޖަލްސާގައި  ޢާންމު  އަހަރީ  މިއަހަރުގެ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  މަޤާމުގެ  ތެރެއިން  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ޢާންމު 

އިަދ  އެވެ.   މ.ޝެރިން  ޝީރީން  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ  އާއި  ހ.އިރުވައި  ޙާލީ  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ 

ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުކުރެއްވީ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙާލީ ހ.އިރުވައި އާއި އަލްފާޟްިލ 

މަންސޫރު ޒުބައިރު ކޮތަންމާގެ ސ.ހިތަދޫއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަލިބު މއ.ސަމިޓް 28 މެއި 2009 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، 19 އޯގަސްޓް 2009 

އަލްފާޟްިލ  އިންތިހާބުކުރެއްވީ  މިމަޤާމަށް  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ  އާންމު  ޖަލްސާގައި  ޢާންމު  ބޭއްވި  ޚާއްޞަގޮތުން  ގައި 

ޢަލީ ޝަފީޢު މ.ހުދުކަނީރުގެ އެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ
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2009 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޗެއަރމްަނ  1. އފ.ޙުސައިން ޙިލްމީ / މއ.ވަހިާރ   

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އެގްޒެކެޓިވް( މ.ޑިރެކްޓަރ  2. އފ.މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް / މ.ސްނޯޑައުން   

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  3. އފ.ޢަބުދުهللا ނައުޝާދު / މ.ޝާާމ   

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  4. އފ.ޢަބުދުއްނާޞިރު މުޙައްމަަދު / ގ.ލިވަރޕްޫލ  

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  5. އފ.ޢަބުދުهللا ޝާޢިރު / މ.ފުރަހަނިއެާގ  

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  6. އފއ.ޝަފީނާޒް ޢަބުދުއްސައްތާރު / ހ.ހެލެނގިެލ  

)ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  7. އފ.ޙުސައިން ޙާލީ / ހ.އިރުވިައ   

)ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  8. އފ.އަމީން އިިބްރާހީމް / ހ.ހިާލ   

)ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  9. އފ.މަންސޫރު ޒުބައިރު / ކޮތަންމާގެ ސ.ހިތޫަދ  

)ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް( ޑިރެކްޓަރ  10. އފ.ޢަލީ ޝަފީޢު / މ.ހުދުކަނީރުގެ   

2009 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު:

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި މަޤާމުން ވަކިކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  ޑރ.ފާތިން ޙަމުީދ   

07 ޖެނުއަރީ 2009 ގައި މަޤާމުން ވަކިކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.އިބްރާހީމް ޢާތިފު ޝަކުޫރ  

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި މަޤާމުން ވަކިކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.މުޙައްމަދު ޝައީިނ   

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި މަޤާމުން ވަކިކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.ޢަބުދުهللا ޢީަލ   

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި މަޤާމުން ވަކިކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.އިބްރާހީމް ޝާހްީނ   

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި ޢައްޔަން ކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.ޙުސައިން ހިލީްމ   

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި ޢައްޔަން ކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް   

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި ޢައްޔަން ކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.ޢަބުދުهللا ނައުޝުާދ   

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި ޢައްޔަން ކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.ޢަބުދުއްނާޞިރުމުޙައްމުަދ  

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި ޢައްޔަން ކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފ.ޢަބުދުهللا ޝާޢުިރ   

04 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި ޢައްޔަން ކުރެވުުނ ސަރުކުާރ  އފއ.ޝަފީނާޒް ޢަބުދުއްސައްތުާރ  

29 އޭޕްރީލް 2009 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއިްވ ޢާނުްމ  އފއ.ފާތިމަތު ޝީރްީނ   

29 އޭޕްރީލް 2009 ގައި އަލުން އިންތިޚާބު ކުރެވުުނ ޢާނުްމ  އފ.ޙުސައިން ހީާލ   

29 އޭޕްރީލް 2009 ގައި އިންތިޚާބު ކުރެވުުނ ޢާނުްމ  އފ.މަންސޫރު ޒުބައުިރ   

28 މެއި 2009 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއިްވ ޢާނުްމ  އފ.އިބްރާހީމް މުއްޠަލުިބ   

19 އޯގަސްޓް 2009 ގައި އިންތިޚާބު ކުރެވުުނ ޢާނުްމ  އފ.ޢަލީ ޝަފުީޢ   

2009 ވަނަ އަަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 13 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާއަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޟިރުވެފައިވާގޮތް:

         ޙާޟިރުވާންޖެހޭ       ޙާޟިރުވި ޖަލްސެާގ 

         ޖަލްސާގެ ޢަދުަދ         ޢަދުަދ

12   13 އފ.ޙުސައިން ޙިލްމީ       

13   13 އފ.މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހްީމ    

06   13 އފ.ޢަބުދުهللا ނައުޝުާދ     

11   13 އފ.ޢަބުދުއްނާޞިރު މުހައްމުަދ    

13   13 އފ.ޢަބުދުهللا ޝާއުިރ     

10   13 އފއ.ޝަފީނާޒް ޢަބުދުއްސައްތުާރ    
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12   13 އފ.އަމީން އިބްރާހްީމ     

11   12 )29 އޭޕްރީލް 2009ގައި އަލުން އިންތިހާބުކުރެވުނު(  އފ.ޙުސައިން ޙާލީ  

03   04 )29 އޭޕްރީލް 2009ގައި އިސްތިއުފާދެއްވި(  އފއ.ފާތުމަތު ޝީރީން  

06   08 )29 އޭޕްރީލް 2009ގައި އިންތިހާބުކުރެވުނު(  އފ.މަންސޫރު ޒުބައިރު  

04   05 )28 މެއި 2009ގައި އިސްތިއުފާދެއްވި(   އފ.އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  

03   03 )19 އޮގަސްޓް 2009ގައި އިންތިހާބުކުރެވުނު(  އފ.ޢަލީ ޝަފީޢު  

ކޯޕޮރޭޓް ގަވަރނަންްސ

ކޯޕޮރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ދަށުން ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރިޔަށްވުރެ ފުޅާވެގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ކުންފުނެީގ 

ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

ޗެއަރމަންގެ ދައުުރ

ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޯޑަށް މަގު ދައްކާ ބޯޑުގެ އެޖެންޑަާކނޑައެޅުން.	 

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގައި ސާފު ތެދު މައުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.	 

ބޯޑާއި އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނާއި ދެމެދު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. 	 

ފުރިހަަމ 	  އެންމެ  ބައިވެރިވުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ގޮތްގޮތުންވިޔަސް ނޮން  އެނޫން  ޖަލްސާތަކުގައްޔާއި  ބޯޑުގެ 

ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިދިނުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.

ގުޅުންބަދަހިކުރުމްަށ 	  ގޮތެއްގައި  ބިނާކުރަނިވި  މެދުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ނޮންއެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރުންނާއި  އެގްޒެކެޓިވް 

ހިތްވަރުދިނުން. 

ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއިއެކު ހާމަގޮތެއްގައި ވަރަށް ސަރީހަކޮށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތްުނ 	 

އަމިއްލައަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ަކނޑައަޅާ އާންމުނުކުރުން. 

އެކި ކަންކަމުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މައުލޫމާތުދިނުން. 	 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކުންފުނީގައި ޤާއިމުކުރުން. 	 

ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅި ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔުަތ

ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ކޯޑުގެ ދަށުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި، ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުނެްގ 

މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރެީގ 

އަސީާސ  ބޭނުންވާ  ކުންފުންޏަށް  މަގުދެއްކުމާއި،  ކުންފުންޏަށް  ހިންގުމަށް  އެސިޔާސަތުތައް  ަކނޑައަޅައި،  ސިޔާސަތުތައް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދުމާއި މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ދެނެގެަނ 

އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ އޮނިގަޑު މަސައްކަތްކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިޔުމެވެ. 

ަލނޑަުދނޑިތްައ   މަޤްސަދުތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ަކނޑައެޅުމާއިއެކު  ސްޓްރެޓަޖީތައް  ބޭނުންވާ  ދުރުމުސްތަޤްބަލަށް   ކުންފުނީގެ 

ހާސިލްކުރަމުންގެންދޭތޯބެލުމެވެ. 

މަސައްކަތްތްައ  ކޮމިޓީތަކުގެ  ަކނޑައަޅައި، އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބުތަކާއި  އުފެއްދުމާއި، އެކޮމެޓީތަކުގެ  ކޮމިޓީތައް  ބޯޑުގެ 

ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމެވެ. 
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ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކްަތ

އޮޑިޓް ކޮމީިޓ

މިއަހަރު އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ 21 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް:

ހާޒިރުވި ޖަލްސާގެ އަދުަދ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޖަލްސާގެ އަދަދު       

0    1 އފއ.ފާތިމަތު ޝީރްީނ    

0    1 އފ.އިބްރާހިމް މުއްތަލްިބ    

20    21 އފއ.ޝަފީނާޒް އަބްދުއްސައްތުާރ   

19    20 އފ.ހުސައިން ހީާލ    

17    21 އފ.އަބްދުއްނާސުިރ    

19    21 އފ.މަންސޫރު ޒުބައުިރ    

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީ މެމްބަރަކަށް ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީޢުގެ ފަންނީ އެހީ ވެސް މިކޮމިޓީ 

އަށް ބޭނުން ކުރެވުނެވެ.

ކޮމެޓީން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޤަވާއިދުން ބެލޭނެ ގޮތްތައް ރާވާ މަންތީްލ   

ބޯޑްަށ  ބަލާ  ޕާރފޯމަންސް  ކުންފުނީގެ  ހުށަހެޅި  ކޮމެޓީއަށް  ރިޕޯޓްތައް  ޕާރފޯމަންސް  ރިޕޯޓްތަކާއި، ކްއާޓަރލީ  ޕާރފޯމަންސް 

ރިޕްޯޓ  ޕާރފޯމަންސް  އޮތޯރިޓީއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ނިމުމުން  ކްއަާޓރއެއް  ކޮންމެ  އަދި  ރިޕޯޓްކުރެވުނެވެ. 

ހުށަހަޅަމުން ގެންދެވުނެވެ.

ރިޕޯޓްތްައ  އެފަރާތްތަކުގެ  ބައްދަލުކޮށް  ކްއާޓަރލީކޮށް  އޮޑިޓަރުންނާއި  އެކްސްޓަރނަލް  އަދި  އިންޓަރނަލް  ކުންފުނީގެ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފުަހ  ގޮތުން  ބެހޭ  މައްސަލަތަކާއި  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ރިޕޯޓްތަކުގައި  އޮޑިޓް  އަދި  ބަލަމުންގެންދެވުނެވެ. 

މެީގ  ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް  ހައްލު  އެކަންކަމަށް  މަޝްވަރާކުރެވި  ވެރިންނާއެކު  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ  ކަމާބެހޭ 

އޮޑިޓަރުންނިާއ  ކަންކަން، އިންޓާރނަލް  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ބޯޑުން  މައްސަލަތަކާއި  ފާހަގަކުރެވޭ  ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ  އިތުރުން 

ހަވާލުކޮށްގެން ބެލިފައިވެއެވެ. އަދި މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މިކަންކަމަށް ހައްލުހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަށޭނަ ހަރުދަނާ މިނަްގނޑުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމްަށ 

މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ކުންފުނީގެ މިއަހަރުގެ މާލީ ހާލަތަށް ރިއާޔަށްކޮށް ޚަރަދު ކަުޑ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އެވަގުތައް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާ އެރުވުނެވެ. 

ޝަފީނާޒް ޢަބުދުއްސައްތުާރ   

އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސްަނ
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ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމީިޓ

މިއަހަރު ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ 6 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް:

ހާޒިރުވި ޖަލްސާގެ އަދުަދ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޖަލްސާގެ އަދަދު       

6    6 އފ.އަމީން އިބްރާހްީމ    

   4    4 އފ.ހުސައިން ހާލީ )މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ 2 ޖަލްސާއަށް ނުދަންނަވާ( 

4    6 އފ.އަބްދުهللا ޝާއުިރ    

3    6 އފ.އަބްދުهللا ނައުޝާދު     

ޖަލްސާއްިނ  އާންމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2008 ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރިޔަށްގެންދިޔަ  ކޮމެޓީން  ނޮމިނޭޓިންގ 

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި ހިންގާ ޤަވާއުިދ 

ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާފަރާތްތަކެއްތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ.

 

ޢާންމު ހިއްސާދާރުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަލިބް މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރްިނ 

އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

        އަމީން އިބްރާހްީމ

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމްަނ

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމީިޓ

މިއަހަރު ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީގެ 3 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް:

ހާޒިރުވި ޖަލްސާގެ އަދުަދ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޖަލްސާގެ އަދަދު       

3    3 އަމީން އިބްރާހްީމ    

3    3 ހުސައިން ހީާލ    

2    3 އަބްދުهللا ޝާއުިރ    

1    3 އަބްދުهللا ނައުޝާދު     

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަގް ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

މުސާރައާއި އެލަވަންސް ަކނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، ކުންފުނީގައި ޕްރޮމޯޝަން / އިންކްރިމެންޓް ދެވޭނެ މިނަްގނޑުތަކްެއ 

ދެމުންގެންދަިޔ  މުވައްޒަފުންނަށް  ގޮސްތިބި  ކިޔަވަން  ބޭރަށް  ރާއްޖޭއިން  އަދި  މަސައްކަތާއި  ަކނޑައެޅުމުގެ  )ކްރައިޓީރިއާ( 

ޕޭލީވްއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބޯޑަށް ލަފާދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީއަށް ބައްެއ 

ބަދަލު ގެނައުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި ބޯޑަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

އަމީން އިބްރާހްީމ        

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމްަނ

ގްރީވަންސް ކޮމީިޓ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަމްީނ 

އިބްރާހިމް ހިމެނޭގޮތަށް ގްރީވަންސް ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލެވި މިއަހަރުތެރޭ މިކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 
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ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތްައ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަޅުކޮނުމާއި، ބަނދަރުހެދުމާއި ޝީޓް ޕައިލިންގ އަދި މިމަސައްކަތްތަކިާއ 

ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިންހިއްކުމާއި އިމާރާތްކުރުމާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. 

މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ޖޫން 2009 އާއި ހަމަޔަށް ހުންނެވީ ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޝިޔާމެެވެ. 

އެއަށްފުަހ   ޝަހީދެވެ.  ހުސައިން  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  ޑިޕިއުޓީ  ހުންނެވީ  ނިޔަލަށް  ގެ   2009 ނޮވެމްބަރ  އިން  ޖޫން 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ތަސްލީމެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

މެީގ  ނިމިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ   5 ފަށާ  މަސައްކަތް  މިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ލިބި  ޕްރޮޖެކްޓެއް   13 މިއަހަރު 

ޕްރޮޖެކްޓެްގ   9 ފަށާފައިވާ  ކުރިން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ. 2009ގެ  މަރާމާތުކުރުމުގެ  ބަނދަރު  ބިންހިއްކުމާއި  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި 

މަސައްކަތްވެސް މިއަހަރުތެރޭ ނިމިފައިވެއެވެ. 

ކުރީ އަހަރުތަކާއި މިއަހަރު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި:

ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްްޓ  	 

ކ.މާފުށީ ޖެއިލް ހައުސް ޕްރޮޖެކްްޓ 	 

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް       	 

ގއ.ނިލަންދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ    	 

ރ.އަލިފުށި ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ    	 

ލ.ގަން މުކުރިމަގު ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ 	 

ލ.ގަނުްތނޑި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ	 

ލ.ގަން ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްްޓ	 

ރ.މީދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ 	 

އދ.މަހިބަދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ 	 

ރ.ރަސްމާދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ 	 

ރ.ވާދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ 	 

އދ.ކުބުރުދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ 	 

ގދ.މާވެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ރިކްލަމޭޝަން ޕްރޮޖެކްްޓ	 

ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސަސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.  ފޯރުކޮށްދެނީ  ޚިދުމަތް  ފަތުރުގެ  ދަތުރު  ޚިދުމަތްކަމަށްވާ  ދޭ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އެންމެ  ކުންފުނިން 

މީގެތެރޭގައި މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ފެރީ އާއި ލޯންޗް ސަރވިސްއާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ލޯންޗާއި، ފެރެީގ 

ޚިދުމަތްތައް އަދި ބަސްދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ ގެ ގޮތުގައި 3 ފެބްރުއަރީ 2009 އިާއ 

ހަމައަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވީ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒައިމާއެވެ. އަދި 3 މާރޗް 2009 އިާއ 

ހަމައަށް ހުންނެވީ ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސޯލިހެވެ. އެއަށްފަހު އިސްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ އެސިސްޓަންްޓ 

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒައިމާއެވެ.

ގއ.ނިލަންދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްްޓ
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ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

އެއްކުރެވި، 	  މިޑިޕާރޓްމަންޓާއި  މަސައްކަތް  ބިއުރޯގެ  ޓްރެވަލް  ޑިޕާރޓްމަންޓެއްްކަމަށްވާ  ކުންފުނީގެ  2009ގައި  މާރޗް 

ކުރިން އެޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޓިކެޓިންގ ފިޔަވިައ 

އެހެންމަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުން. 

އެއްބަސްވުމުގިައ 	  އެކު  އާއި  ކޯރޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  ބަހުގެ  ހުޅުމާލޭގައި 

ސޮއިކުރެވި މި ޚިދުމަތް 2009 އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުން. 

އއ.އަތޮޅު، އދ.އަތޮޅު، ވ.އަތޮޅާއި ކ.އަތޮޅު ހިމެނޭ މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުތަށް ކުންފުނިން ކުރުމަށްޓަކިައ 	 

ޖުލައި 2009 ގައި ބިޑް ކުރެވި، ކާމިޔާބުވުމުން މިޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކިައ 

ސަރުކާރާއި އެކު އޮކްޓޯބަރ 2009 ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން.

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ އދ. އަތޮޅެުގ 	 

ފެރީ ދަތުރުތައް ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި ފެށުން.

ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޕްރީޝެޑިއުލްޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް ނެޓްވާރކްގެ ދަށްުނ 	 

ރީޖަންަލ  އައްޑޫ  އަދި  އޮފީހާއި  ރީޖަނަލް  ރ.އުނގޫފާރު  ހުޅުވިފައިވާ 

އޮފީސް ބަންދުކޮށް އެސަރަހައްދުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލުން. 

އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނަން ތިލަފުށީ ބިޒްނަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އިންޖިނިއަރިންގ 

ކުންފުނެީގ  2009ގައެވެ.  މާރޗް   04 ބަދަލުކުރެވުނީ  ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް 

މަރާމާތުކްޮށ  އިކުއިޕްމަންޓް  އާއި  މެޝިނަރީ  ވެހިކަލް،  އުޅަނދުފަހަރާއި، 

ބަލަހައްޓަނީ މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯޓްފަހަރަށް މުދާ އެރުވުމިާއ 

ކުރަމުންގެންދެއެވެ.  މަސައްކަތްވެސް  ޕްރީކާސްޓްގެ  އަދި  ޚިދުމަތް  ޑޮކިންގގެ 

ޑިޕިއީުޓ  ހުންނެވީ  2009ގައި  ގޮތުގައި  އިސެްވެރިޔެއްގެ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަނޭޝްއެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް:

އިންޖުީނ 	  މެރިން  އިތުރުން  ވެއަރހައުސްގެ  ހެދިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި  ޓެކްނިކަލް  ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި 

މަރާމާތުކުރުމަށް އިތުރު ވެއަރހައުސްއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްފެށުނު.

ކުރިމަގު 7 )އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާޖް( ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު. 	 

ޓެންގޯ 575 )އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަގް( ގައި އައު އިންޖީން ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު. 	 

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ އޭ.ކޭ.ޑީ.އޭ އާއިއެކު ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު 3 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމްަށ 	 

ބޭނުންވާ އެލް - ސެކްޝަން ކޮންކްރީޓް ބްލޮކްސް އެޅުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވި މަސައްކަތް ކުރިޔްަށ 

ގެންދެވުނު.

ތިލަފުށި އެމްޓީސީސީ ސައިޓް ސަރަހައްދު ގިރަމުންދާތީ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން ބްލޮކްސް ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ހައްލުކުުރުމެުގ 	 

މަސައްކަތް ކުރެވުނު. 

ޓްރެކްޓަރ ސިންގަޕޯރ ލިމިޓެޑް އާއިއެކު ހެވީ ވެހިކަލް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިލްސިލާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްެއ 	 

ރާވާ ހިންގަންފެށުނު.

މަރާމާތެުގ  ގެ   7 ކުރިމަގު  ބާޖް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

މަސައްކަތް ތިލަފުށީގައި ކުރިޔަށްދަނީ.

ގޮތްުނ  ފެށުމުގެ  ދަތުރުތައް  ގެ  ޕްރޮވިންސް  އުތުރު  މެދު 

އދ.މަހިބަދޫއިން ފެށި އިފްތިތާހީ ދަތުރުގެ ތެރެއިން.
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ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އިންޖީނާއިި،  އައުޓްބޯޑް  އަދި  އިންބޯޑް  މިގޮތުން  މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.  ބަލަހައްޓަނީ  ހިންގާ  ވިޔަފާރި  އާންމު  ކުންފުނީގެ 

ޖެނެރޭޓަރ، ލުބްރިކަންޓްސް އަދި ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގްސްގެ ވިޔަފާރި  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އާފްޓަރ 

ޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  ސޭލްސް  ހަމައަށް  އާއި   2009 މާރޗް   3 ފޯރުކޮށްދެއެވެ.  މިޑިޕާރޓްމަންޓުން  ޚިދުމަތްވެސް  ސޭލްސްގެ 

އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިހުސާން ޝަރީފެވެ.

4 މާރޗް 2009ގައި މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ސޭލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އެއްކުރެވި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ންަނ 

މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓެްގ  ކުރިން  އައުމުގެ  ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މިބަދަލު  ވަނީ  މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  އެންޑް  ސޭލްސް 

އިސްވެރިޔަކީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝީދެވެ. އަދި އަލަށް އުފެދުނު ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓެްގ 

އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިހުސާން ޝަރީފެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް:

ޝެޯގ 	  މި  ތަމްސީލްކުރެވުނު.  މުދާ  ވިއްކާ  ކުންފުނިން  ގައި  ޝޯރ 2009"  ބޯޓް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  "މޯލްޑިވްސް 

ތެރޭގައި  ކާސްޓްރޯލް އަދި ސިގްމާގެ އުފެއްދުންތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމަިނރއެއް ބޭއްވުނު. 

އިޙްތިފާލުގިައ 	  ދުވަހުގެ  މަސްވެރިންގެ  ބޭއްވުނު  ހއ.އިހަވަންދޫގައި 

ބައިވެރިވުން.

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އާއި މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އަދި ރ.އަތޮޅްަށ 	 

ދަތުރުކޮށް ކުންފުނިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޯނިފަހުަރ 

އިަދ  ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން  އިންޖިނިއަރުންނަށާއި،  ބަންނަފަރާތްތަކަށާއި، 

އެެޖެންޓުންނަށް ދެވިފައިވޭ. 

ރަށްތަކަށިާއ 	  ޕްރޮވިންސްގެ  ދެކުނު  ޕްރޮވިންްސް،  އުތުރު  މަތި 

ދަތުރުތަކްެއ  ޕްރޮމޯޝަނަލް  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ހއ.އިހަވަންދޫއަށް އަށް 

ކުރެވި މިޕްރޮވިންސްގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ޕްރޮޑަކްޓް ސެމިނާއްެއ 

ބޭއްވުނު.

ލޮޖިސްޓިކްސް އެންޑް ރެންޓަލްސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

3 އޮކްޓޫބަރ 2008 އިން ފެށިގެން، ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންގެންދަިޔ 

އްެއ  މަސައްކަތާއި  ލޮޖިސްޓިކްސް  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ސާރވިސަސް  ޓްރާންސްޕޯރޓް  މަސައްކަތާއި،  ޔުނިޓްގެ  ރެންޓަލްސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހުު، 4 މާރޗް 2009ގައި ލޮޖިސްޓިކްސް އެންޑް ރެންޓަލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އުފެއްދުނެވެ. 

އިެކ  ރާއްޖޭގެ  ޚިދުމަތާއި  ދޫކުރުމުގެ  ކުއްޔަށް  އިކުއިޕްމަންޓް  މެޝިނަރީއާއި  ބޭނުންވާ  ސިނާއަތަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުންފުނިން ކުރިޔަށްގެންދާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ރާއްޖެ އަނަްނ 

މަނަވަރު ފަދަ ބޮޑެތި އަުޅނޑުފަހަރުގެ ޝިޕް އޭޖެންސީގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓެްގ 

އިސްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސޯލިހެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތައް:

އެތަނުގިައ 	  ނުފެންނާތީ  ރަގަޅުކަމަށް  އެހާ  ވިޔަފާރި  ރެންޓަލްސްގެ  ހިންގަމުންގެންދިޔަ  އަތޮޅުގައި  އައްޑު  ލ.އަތޮޅާއި 

ބޭނުކުރުމަށްގެންދެވުނު ބައެއް ވެހިކަލް މާލެގެނެސް މާލޭ ރެންޓަލްސް ޔުނިޓްގައި ބޭނުންކުރަންފެށުނު. 

ޅ.ނައިފަރު މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު.	 

ތިލަފިުށ 	  މިޚިދުމަތަކަކީ  ބަދަލުކުރެވި  ތިލަފުއްޓަށް  ހިދުމަތް  ޓެސްޓިންގގެ  ކޮންކްރީޓް  ކުރަމުންއައި  މިޑިޕާޓްމަންޓުން 

ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލެވުނު.	 

މަޢުލޫމުާތ   ބެހޭ  އުފެއްދުންތަކާއި  ވިއްކާ  ކުންފުނިން 

)ހއ.އަތޮޅު،  ޕްރޮވިންސް  އުތުރު  މަތި  ދިނުމަށް 

ހދ.އަތޮޅު، އަދި ށ.އަތޮޅަށް( ގައި ބޭއްވުނު ސެމިނަރެގ 

ތެރެއިން. 
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ކޯޕޮރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އަލްފާޟާިލ  ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ  ހުންނެވީ  ގޮތުގައި  އިސްވެރިޔާގެ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އަކާއިހަމައަށް   2009 ނޮވެމްބަރ 

ޝީރީން ނަސީމެވެ. އެއަށްފަހު މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތް ސޫޒަން ހަނީފެވެ. 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއިބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން.	 

ބޯޑާއި ބޯޑު ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް.	 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ދަށުން ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.	 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ޑިޕިއީުޓ  އިސްވެރިޔަކީ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އުފެއްދުނެވެ.  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ގައި   2009 ފެބްރުއަރީ   4

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝީދެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ކުންފުނީގެ އިދާރީ ކަންކަން.	 

ޑޮމެސްޓިކް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް.	 

މެއިންޓަނަންސް އަދި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަސައްކަތް.	 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

1001 މުވައްޒަފުން.  ތިބީ  ކުންފުނީގައި  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  2009 ވަނަ 

މުވައްޒަފުންނިާއ   މުވައްޒަފުން، 123 އަންހެން  މީގެތެރޭގައި 878 ފިރިހެން 

މުވައްޒަފްުނ  ބޭނުންވާ  ހިމެނެއެވެ. ކުންފުންޏަށް  362 މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ 

އިންޝޫރަންސެްގ  މެޑިކަލް  ދިނުމާއި  ތަމްރީން  އެމުވައްޒަފުންނަށް  ހޯދުމާއި 

މުވައްޒަފުނެްގ  އަދި  މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.  ކުރިޔަށްގެންދަނީ  ކަންކަން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކްަނ 

ބަހަލައްޓަނީ މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ ގޮތުގިައ 

03 ފެބްރުއަރީ 2009 އާއި ހަމަޔަށް ހުންނެވީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމުަތ 

ޖަބީންއެވެ. އެއަށްފަހު ހުންނެވީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝާހީންއެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީއެެއް އުފައްދާ މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.	 

ޕޮލީިސ 	  ބެނެފިޓް  އެންޑް  ސެލަރީ  ކުންފުނީގެ  އެއްގޮތަށް  އާއި   2008/2 ޤާނޫނު  ބެހޭ  ވާޒީފާއާއި  ފާސްވި  އަލަށް 

އިސްލާހުކޮށް 26 މާރޗް 2009ން ފެށިގެން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން. 

މުވައްޒަފުންގެ އަޚުލާގާއި އުޅުން ބަހައްޓަންވާގޮތުގެ ޤަވާއިދު "ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" އެކުލަވާލެވުނު.	 

ކުންފުނީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެވި އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވުނު. 	 

ޓްރާންސްޕޯރޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ަކނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމިާއ 	 

ބެހޭގޮތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑާއި ގުޅިގެން ތަމްރީންދެވުނު.  

ވަަނ 	   2010 ދިރާސާކޮށް  ޕްރޮޕޯސަލްތައް  ލިބިފައިވާ  އެނަލައިޒްކުރެވި  ސްކީމް  އިންޝޫރަންސް  މެޑިކަލް  ކުންފުނީގެ 

އަހަރުގެ މެޑިކަލް އިންޝޫރަންސް ސްކީމް އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްަށ 

ބަދަލުކުރެވުނު. 

މިއަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިން/ވަރކްޝޮޕް ގައި 84 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރިެވ 	 

ތަމްރީންދެވުނު. 

 ަކނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތްުނ 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުުނ 

ތަމްރީން.  
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އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ފައާިސ  ދައްކަންޖެހޭ  އެކިފަރާތްތަކަށް  ކުންފުނިން  ބެލެހެއްޓުމާއި  ހިސާބުތައް  ކުންފުނީގެ  މަސައްކަތްތަކަކީ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ރިޕޯރޓިންގ، ބަޖެޓްހެދުން، ކޮސްޓިންގ،   މަސައްކަތް، ޕާރފޯމަންސް  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ކުންފުންޏަށް  ދެއްކުމާއި 

އެނަލިސިސްއިާއ  ފީސިބިލިޓީ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  އައު  އަދި  މެނޭޖްކުރުމެވެ.  އެސެޓް  އަދި  މަސައްކަތް  ޕްރައިސިންގގެ 

މިޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  މަސައްކަތެވެ.  ސަޕޯރޓް  ސިސްޓަމްސް  އަދި  އިންވެންޓްރީ  ފައިނޭންސްހޯދުމާއި،  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

އިސްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ ޗީފް އެކައުންޓަންޓް މިސްޓަރ ޑީ.އެސް މަންޗެނަޔެކައެވެ. 

ޕްރޮކިއޮމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކިާއ  ކުންފުނީގެ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ސަޕްލައިސް  އެންޑް  ޕްރޮކިއޮމަންޓް 

ބޭރްުނ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  ދަތިނުވާނެހެން  މުދާ  ބޭނުންވާ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  މަސައްކަތްތަކަށާއި  ކުރަމުންދާ  އެތަންތަނުން 

އުސްމްާނ  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  ޑިޕިއުޓީ  ހުންނެވީ  އިސްވެރިޔަކަށް  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ދިނުމެވެ.  ސަޕްލައިކޮށް  ގަނެ 

ހަފީޒެވެ. 

ފައިނޭންޝަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މަސައްކްަތ  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  އިންޓާނަލް  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  ހަރުދަނާކޮށް  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

މިސްޓަރ  އެގްޒެކެޓިވް  އޯޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އިސްވެރިޔާއަކީ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.  ކުރިޔަށްގެންދަނީ 

ޕީ.އެމް ސަކްތިވެލްއެވެ. 

ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަކީ ކުންފުނީގެ ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ އެންމެހާ ކަންްކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދައުވާކުރުމާއި، 

ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި، އަދި ކުންފުނީގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންޓާއި ވެހިކަލްތަކުގެ އިންޝުއަރަންސްގެ ކަންކްަނ 

ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިއުޝާއެވެ. 

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ޒިންމާއެވެ.  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އެޚިދުމަތް  ޤާއިމްކޮށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ސިސްޓަމް  އިންފޮމޭޝަން 

ގުޅައިދީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކްަނ  ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކްގެ ނިޒާމަކުން ކުންފުނީގެ ޑިޕާރޓްމަންތްތައް 

މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.   ބަލަހައްޓަނީ  ހައްލުކޮށްދީ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ސިސްޓަމްތަކަށް  އަދި  ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި 

އެއްަށ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ހޯދުމާއި  ސޮފްޓްވެއަރ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  ކުންފުނީގެ  ހަމައެހެނެްމެ 

ހަމައްަށ  އާއި   2009 ފެބްރުއަރީ   3 މަސައްކަތެވެ.  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އެބަދަލުގެނައުމަކީވެސް  ގެންނަންޖެހޭނަމަ  ބަދަލެއް 

ޑިރެކްޓަރ  ޑިޕިއުޓީ  އެއަށްފަހު  ސަލާމްއެވެ.  އަހުމަދު  އަލްފާޞިލް  މެނޭޖަރ  ހުންނެވީ  އިސްވެރިއަކަށް  މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

އަލްފާޟިލް ހާމިދު ނަޝީދު މުޙައްމަދެވެ. 

އިޖްތިމާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލްުނ

މަސައްކްަތ  ފެންވަރަށް  ގަބޫލުކުރާ  މުޖުތަމައު  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ޤައުމު  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  މުސްތަގުބަލުގައިވެސް 

ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ނޭދެވޭ އަސުަރ 

އިޖްތިމީާއ  މިއަހަރު  ހިލާފަށް  އަހަރުތަކާއި  އެހެނިހެން  ހުރެ  މިސަބަބާއި  ކުރަމުންނެވެ.  ތަހައްމަލް  ދިޔައީ  މިކުންފުނިންވެސް 

ހިމާޔަތްކުރުމެުގ  ތިމާވެށި  ރާއްޖޭގެ  ނަމަވެސް  ބައިވެރިވެވިފައިނުވި  އެދެވޭގޮތުގައި  އެންމެ  ހަރަކާތްތަކެއްގައި  މާގިނަ  ގޮތުން 

ހަރަކާތްތަކުގިައ  ތަފާތު  ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ  އަހަރުތެރަޭގައި  ޖަމާއަތްތަކުން  ޖަމިއްޔާ،  އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި  ގޮތުން 

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.



inufqnuk
16

IsIsITqmew

qTOpir Irahaw

2009

ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތާީޖ

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނިން 474.34 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީިއ 

މުދަލަށްޖެހުުނ  ވިއްކި  ޢަދަދެކެވެ.  ދަށް  ވިޔަފާރިއަށްވުރެ 30.69%  ރުފިޔާގެ  މިލިޔަން   684.34 އަހަރުގެ  ވަނަ   2008

އަގު 2009 ވަނަ އަހަރު %79 އިން %77 އަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ޖުމްލަ ފައިދާ 2008 ވަަނ 

އަހަރު %21 އިން 2009 ވަނަ އަހަރު %23 އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އަދި ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞުާދ 

ހިސުާބ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2008( ކޮށްފައިވެއެވެ.  އަސަރުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވިޔަފާރިއަށް  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ދިޔުމާއި  ދަށަށް 

ރީސްޓޭޓް ކުރެވިފައި(.

ކުރެވުނު ޚަރަދު ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައިން ބަލާއިރު 2008 ވަނަ އަހަރު %14 އިން 2009 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 22% 

އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައިން ބަލާއިރު 2008 ވަނަ އަހަރު %2.8 އިން 2009 ވަނަ އަހުަރ 

%4.8 އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ޖުމްލަ ފައިދާ ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ހިންގުމުގެ ހަރަދާއި ފައާިސ 

ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ވެފައިވަނީ %3ގެ ގެއްލުމެކެވެ. 

ދުވަހްަށ   135.78 އަހަރު  ވަނަ   2009 ދުވަހުން   94.15 އަހަރު  ވަނަ   2008 ވަނީ  ރޭޝިއޯ  އޯވަރ  ޓާން  ސްޓޮކް 

އިތުރުވެފައެވެ. ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު 1.17 އިން 2009 ވަނަ އަހަރު 1.10 އަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ.  

އަދި ކްއިކް ރޭޝިއޯ ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު 0.71 އިން 2009 ވަނަ އަހަރު 0.66 އަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ.

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި އަޅާ ކިޔާއިރު )ޑެބްޓް ޓު އިކުއިޓީ ރޭޝިއޯ( 2008 ގައި 0.63 އިން 2009 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އުިރ 

0.71 އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.  

ވަަނ   2009 އިން  ރުފިޔާ  މިލިއަން   335.54 އަހަރު  ވަނަ   2008 ބަލާއިރު  އެސެޓްއިން  ސާފު  އަގު،  ކުންފުނީގެ 

މުއާމަލާތްެއ  އެއްވެސް  ބާޒާރުގައި  ހިއްސާގެ  އަހަރު  ވަނަ   2009 ދަށްވެފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާ  މިލިއަން   304.11 އަހަރު 

ރުފިޔެާގ   49.2 އަކަށް  ހިއްސާ  ގުޅިގެން  ގެއްލުންވުމާއި  ކުންފުންޏަށް  އަހަރު  ވަނަ   2009 ހިނގާފައެއްނުވެއެވެ.  

ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ. )2008 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު ރީސްޓޭޓް ކުރެވިފައި(.

 2009    ގްރްޫޕ

2009 ކުންފިުނ

2008    ގްރްޫޕ

2008 ކުންފިުނ

2009 ވަނަ އަހަރާއި 2008  ވަނަ އަހަރެުގ 

ވިޔަފާރި ހިންގުނު ގޮތުގެ ނަތާީޖ

އާމްދީަނ ޖުމްލަ ދަރިަނ ހިންގުމުގެ ފައާިދ   ސާފު ފައާިދ
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ކުންފުނީގެ މައިގަޑު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތިާއ 

ޢާންމު ވިޔަފާރިއެވެ. ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މައިގަޑު ބައިތަކުން ޖުމްލަ ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައިން ބަލާއިރު ވީަނ 

މިފަދަ އިންނެވެ. އާންމު ވިޔަފާރި %22 )2008 : %31( ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް 55% )2008 : 52%( 

ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް %16 )2008 : %10( އެހެނިހެން ވިޔަފާރި %7 )2008 : %7( އެވެ.

ކުންފުނީގެ މައިގަޑު ބައިތަކުން ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިދާގެ އިންސައްތައިން ބަލާއިރު ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. 

އާންމު ވިޔަފާރި %162.69 )2008 : %48.35(، ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް 296.75% )2008 : 125.75%(، 

ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް %80.82- )2008 : %12.86-(، އެހެނިހެން ވިޔަފާރި 146.68% )2008 : 20.34%(، 

ވަކި ބަޔެއްގައި ނުހިމެނޭ %425.31- )2008 : %81.58-(އެވެ. 

މައިގަޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިތްައ

އެމްޓީސީސީގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ކުރެވުނީ މާލެ އާއި ތިލަފުށީގައެވެ.  އަދި ވިޔަފާރި ކުރެވުނީ މައިގަޑު 5 ޑިޕާޓްމަންޓަކުންނެވެ.  

އާންމު ވިޔަފާރި، ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް، ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް، ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި އަދި ތިލަފުށެީގ 

ޚިދުމަތްތަކެވެ. ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތާއި އާންމު ވިޔަފާރިއެވެ.

2009 ވަނަ  އަހަރު ކުންފުނި އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ މައިގަޑު ހުރިހާ ބައިތަކަކަށްވެސް އިންވެސްޓްމަންްޓ 

ތަކެއް ކެރެވުނެވެ.

ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގު )ޙިއްސާ ގަނެ ވިއްކާ އެވަރެޖް އަގަށް ބަލާފައި(

ސާފު އެސެޓްްސ

2009 ވަނަ އަހަރާއި 2008  ވަނަ އަހުަރ 

ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގާއި ސާފު އެސެޓްސް ހުރި ގްޮތ

 2008 ކުންފިުނ 2008 ގްރްޫޕ 2009 ކުންފިުނ 2009 ގްރްޫޕ
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ހިންގުމުން ލިބުނު ފައާިދ

2009 ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ ހިންގުމްުނ 

ލިބުނު ފައިދާ )ގެެއްލުން( އާއި ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ

އާންމު ވިޔަފިާރ ކޮންޓްރެކްޓިންގ
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ޢާންމު ވިޔަފިާރ

މިބައިން ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގައި ވިއްކޭ މުދަލަކީ މައަިގނޑުގޮތެއްގައި ަކނޑު ދަތުރު ފަތުރާއި ަކނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރިާއ 

ޖެނެރޭޓަރު،  އިންޖީން،  އައުޓްބޯޑް  ސުޒުކީ  އިންޖީނު،  ޔަންމާ  އަޑީތެޔޮ،  ކާސްޓްރޯލް  ތެރޭގައި  އޭގެ  މުދަލެވެ.  ގުޅުންހުރި 

ސްޕެއާރ ޕާޓްސް، ހިމޮއިންސާ ޖެންސެޓް، ހެމިލްޓަން ވޯޓަރ ޖެޓް، ސިގްމާމެރިން ދަވާދާއި، ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގ، ކަރަންްޓ 

ނަރު، ދަަގނޑު، އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް ހިމެނެއެވެ.  މިބައިގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމަށާއި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔެޭގ 

ކުރިޔްަށ  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  މުދާ  ކޮލިޓީ  ކުރެވޭނެ  އިތުރު  ބާވަތްތަކަށް  މުދަލުގެ  ވިއްކާ  މިބައިން  ބަލާ  ހޯދާ  މާރކެޓްތައް 

ގެންދެވުނެވެ.  

މިބައިގެ ވިޔަފާރި 2008 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރު %49.46 ދަށްވެފައިވެއެވެ. އަދި ހިންގައިގްެނ 

އިައ  މަސްވެރިކަމަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2009 ސަބަބަކީ  މައިގަޑު  ދަށްވެފައެވެ.   33.77% ވަނީ  ފައިދާވެސް  ލިބުނު 

ހީނަރުކަމެވެ. 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކްަތ

ވިޔަފާރެީގ  ކުރެވުނު  ޖުމްލަ  މިގޮތުން  ބޮޑުބައެވެ.   އެންމެ  ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުނީގެ  ބަޔަކީ  މަސައްކަތުގެ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ 

%55.15 ހިއްސާ ކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތެވެ.  2008 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރު މިބައެިގ 

ވިޔަފާރި %26.21 ދަށްވެފައިވެއެވެ. އަދި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ %53.55 ދަށްވެފައިވެއެވެ.

ދަތުރު ފަތުރުގެ ބިައ

ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ގެއްލުންވަމުންދާ ބައެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިބައިން ރަގަޅު ޚިދުމަތެއްދީ އެގޮތުގިައ 

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މައިގަޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެއް މިބައިގައި ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

2008 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ވިޔަފާރި %7.64 އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ހިންގުމްުނ   

%23.73 ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.

އެހެނިހެންވިޔަފިާރ

މިބައިގައި ހިމެނޭ ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަކީ ރެންޓަލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް، ތިލަފުށީ ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓްއެވެ.

ރެންޓަލްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓް ކުއްޔްަށ 

ދިނުމާއި ނީލަން ކިޔުމުގެ ޚިދުމަތެވެ.

މަރާމާތުކްޮށ  އިކްއިޕްމަންޓް  އަދި  މެޝިނަރީ،  ވެހިކަލް،  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  ޚިދުމަތް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ބިޒްނަސް  ތިލަފުށީ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތާއި، މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތް، އަދި ޕްރި ކާސްޓް ކޮންކްރީޓްގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު 49.51 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއާއި އަޅާބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރު މިބައިން ކުރެވުުނ 

ވިޔަފާރި 30.68 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ. މިބައިގެ ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ 10.74 

މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އަޅާބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރު 15.25 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 
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ކުރިމުަގ

ކޮމްޕެޓިޓަރުންނިާއ  ވަރެއްގައި  ދުވަސް  އަންނަ  ހީނަރުކަމެއް  އައިސް  ތަކެއް  ބަދަލު  ބޮޑެތި  އިޤްތިސާދަށް  އެމްޓީސީސީއަކީ 

ވާދަކޮށް މާކެޓްގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.  

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި މިދުވަސްވަރު ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވެޭނ 

ފުރުޞަތު ތަކެއް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އިތުރު ކަސްޓަމަރުން ހޯދާ ދެމެހެއްޓުމާއި، ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް މެނޭޖްކުރުމާއި، 

އެކިކަންކަމުގިައ  ދިމާވާ  ކުންފުންޏަށް  ގެންދިޔުމެވެ.  ކުރަމުން  ބައްޓަން  ކުންފުނި  ކުރިމަގަށް  ކުރުމާއި،  ހަރުދަނާ  ހިންގުން 

ސާބިތު ކަމާއިއެކު  ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އޮނިގަޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސް ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގިައ 

ފައިދާހުރި  ގޮތެއްގައި ކުންފުނި ކުރިއަށް ގެންދާނަމެވެ. 

ޝުކުުރ

ކަމަށްވާތީ،  ހިއްސާދާރުން  ލޮބުވެތި  ކުންފުނީގެ  ފަރާތްތަކާއި  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ފަހަތުގައިވަނީ  ކާމިޔާބީގެ  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުންޏްަށ  ހީވާގިކަމާއިއެކު  އެކާމިޔާބީގައި  ހަމައެއާއެކު  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ  އެފަރާތްތަކަށް 

ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  

20 ޖުލައި 2010

ޙުސައިން ޙިލީްމ            މުޙައްމަދު ޝަފުީޤ

 ޗެއަރމަން                                              އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
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އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހިލީްމ

ޗެއަރމްަނ

ޔްޫތ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މަޤާމުތައްވްެސ  އެހެން  ސަރުކާރުގެ  އަދި  ވަޒީރުކަންކުރައްވާ  ސްޕޯރޓްސްގެ  އެންޑް 

ހިލީްމ  ޙުސެއިން  އަލްފާޟިލް  ލިބިވަޑައިގެންހުންނެވި  ތަޖްރިބާތަކެއް  ގިނަ  ފުރުއްވާ 

ވަޑައިގަންނަވަމްުނ  ހަރަކާތްތެރިވެ  ވިޔަފާރީގައި  ދާއިރާގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަކީ 

އްޮފ  އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ.  ޤާބިލް  ވަރަށް  ގެންދަވާ 

ޒިންމާވްެސ  ޖެނެރަލްކަމުގެ  ސެކްރެޓަރީ  އެސިސްޓަންޓް  އިންޑަސްޓްރީޒްގެ  ޓުއަރިޒަމް 

ހިލްމީ ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބުޯޑ  އުފުއްލަވަމުންގެންދަވާ އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން 

މެމްބަރުކަންވްެސ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކަމާއި  މެންބަރު 

ޑިރެކްޓަރުނެްގ  އަދި  ހަމަޖެއްސެވީ  ޗެއަރމަންކަމަށް  އެމްޓީސީސީގެ  ކުރައްވާފައިއެވެ. 

ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ 4 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފްީޤ

އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ހުންނިެވ  ހާސިލްކުރައްވައިގެން  ޑިގްރީ  ބެޗަލާރސް  އާކިޓެކްޗަރަލް ސްޓަޑީޒްގެ ރޮނގުން  މުޙައްމަދު ޝަފީގަކީ  އަލްފާޟިލް 

މިދާއިރާގައި ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އެމްޓީސީސީގެ އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓްިވ 

އޮފިސަރ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނީ 17 ޖެނުއަރީ 2010 ގައެވެ. 

inufqnuk
22

IsIsITqmew

qTOpir Irahaw

2009



އަލްފާޟިލާ ޝަފީނާޒް ޢަބްދުއްސައްތުާރ

ޑިރެކްޓަރ

ކޮމާރސްގެ ރޮނގުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ޝަފީނާޒް ޢަބްދުއްސައްތާރު ގެންދަވީަނ 

މިދާއިރާއިން ފްރީލާންސް އުސޫލުން ކޮންސަލްޓެންސީ ދެއްވަމުންނެވެ. 10 އަހަރު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ތަފުާރ 

މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ޝަފީނާޒް ޢަބްދުއްސައްތާރުވަނީ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކްަތ 

ކުރައްވާ ގިނަގުނަ ތަޖްރިބާތަކެއް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިއެވެ. 

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެއްވީ 4 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ނައުޝުާދ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޝާއުިރ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމުަދ

ޑިރެކްޓަރ

އޭނެާގ  ނައުޝާދުވަނީ  އަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވި  ޙާޞިލްކުރައްވައިގެން  ޑިގްރީ  ދާއިރާއިން  އިންޖިނިއަރިންގެ  ސިވިލް 

ކުރިޔަށްގެންދަވާފައިއެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ބައެއް  ބޮޑެތި  ތަރައްޤީގެ  އުމުރާނީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ރާއްޖޭގައި  މޭސްތިރިކަމުގައި 

ޕަބްލްިކ  އެންޑް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އެސެންބްލީގެ  އޮފް  ހައުސް  ޓޮބޭގޯ  ޓޮބޭގޯގެ  އެންޑް  ޓްރިނާިޑރޑް 

ޔުޓިލިޓީސްއަށް އދ އިން ަކނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސްޕެޝަލިސްޓް އިންޖިނިއަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެޤައުމުގައި ހިންގުުނ 

ދަށުންނެވެ.  ބެއްލެވުމުގެ  ސީދާ  ނައުޝާދުގެ  ޢަބްދުއްهللا  އަލްފާޟިލް  ގެންދަވާފައިވަނީ  ކުރިޔަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ތަރައްޤީގެ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކަްޓރއެވެ. އެމްޓީސީސެީގ  ގެ  ޕާރޓްނަރޝިޕް  ކޮލަބޮރޭޓިވް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަބްދުهللا ނައުޝާދަކީ  އަލްފާޟިލް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ 4 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ.

ޝަރިއްޔާ އެންޑް ލޯ އިން ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްهللا ޝާއިރަކީ އަމިއްލަގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައާްވ 

ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިގޮތުން އޭނާ ގެންދަވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކުންފުނިތައްވެސް، ރާއްޖޭގެ ދަށު ކޯޓުތަކާއި ހައި ކޯޓުގިައ 

ޝާއުިރ  ޢަބްދުއްهللا  އަލްފާޟިލް  ކުރައްވާފައިވާ  މެމްބަރުކަންވެސް  ކޮމިޓީގެ  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ތަމްސީލުކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ 4 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ. 

ނޯޓިކަލް ސައިންސް އިން ހަޔަރ ނޭޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާ އަދި މިދާއިރާއިން ގިނަ ތަޖްރިބާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނިެވ 

ޑެޕިއީުޓ  އެންވަޔަރަމަންޓްގެ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯރޓް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުޙައްމަދަކީ  ޢަބްދުއްނާސިރު  އަލްފާޟިލް 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. ޝިޕިންގގެ ދާއިރާގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި އެކިފެންވަރުގެ ތަފާތު މަޤާމުތައް ފުރުއާްވ 

ބޯޑްަށ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީސީސީގެ  މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްނާސިރު  އަލްފާޟިލް  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  މިދާއިރާއިން 

ޢައްޔަންކުރެވުނީ 4 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ.
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އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހީާލ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާޙްީމ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައުިރ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފުީއ

ޑިރެކްޓަރ

އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ދެމިހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހާލީ ވަނީ އިންފޮމޭޝްަނ 

ހުންނިެވ  މަޤާމުގައި  މެނޭޖަރގެ  އޮޕަރޭޓިންގ  ހާޟިލްކުރައްވާފައެވެ.  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސްގެ  ޑިޕްލޮމާ  ދާއިރާއިން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

އަހަރުއެވެ.  27 އޮގަސްޓް 2005 ވަނަ  އިންތިހާބުކުރެވުނީ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީސީސީގެ  ހާލީ  ހުސެއިން  އަލްފާޟިލް 

މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީއަކީ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޯޑު މެމްބަރެކެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމްއަކީ ވީޓީވީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓްިވ 

އޮފިސަރެވެ. އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ގިނަ މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގިައ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ނައިބުކަމާއި، އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ޑެޕިއުޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ކަން ފާހަގަކުރެވެެެއެވެ. މެީގ 

އިތުރުން މަސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމާއި، ޕޮލިޓަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު ފުރުއްވުން ހިމެނެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާޙިމް ފުރުއްވަމުންގެންދަވާ އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޗެއަރމަންކަމާއި އޭގެ އިތުރްުނ 

ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތައް އެސްޓެބްލިޝްކޮށް އެތަންތަނަށް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްެވުން ހިމެނެއެވެ. 

އަލްފާޟީލް އަމީން އިބްރާޙީމް އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޙާބުކުރެވުނީ 25 ޖޫން 2006 ގައެވެ.  

ކޮމާރސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ހައްދަވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބެއިރު އެމްޓިސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުނެްގ 

ބޯޑާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 29 އޭޕްރީލް 2009 ގައެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނިެވ 

އިތުރްުނ  ފުރުއްވުމުގެ  މެމްބަރުކަން  ޓެކްނިކަލް  ކޮމެޓީގެ  އެޑިޓޯރިއަލް  ގެ  އެމް.އެމް.އޭ  ޒުބެއިރު،  މަންޞޫރު  އަލްފާޟިލް 

މޯލްޑިވްްސ  އަދި  މެމްބަރުކަމާއި  ޓެކްނިކަލް  ކޮމެޓީގެ  ކޯޑިނޭޓިންގ  މެކްރޯ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްގެ ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި އެމް.އެމް.އޭ ތަމްސީލުކުރައްވަމުންދެއެވެ.

އެކައުންޓިންގ ގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރަށްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީއު އަކީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕީެނ 

ސިނިއަރ  އެކުންފުނީގެ  މިހާރުވެސް  އަދި  ދެމިހުންނެވި  ދިގުމުއްދަތެއްގައި  އަހަރަށްވުރެ   12 ގޮތުގައި  މުވަޒަފެއްގެ  ލިމިޓެޑްގެ 

އޮފިސަރ އެކެވެ. އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ހޮލިޒަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޝެއަރހޯލްޑަރ އަދި ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު ގިައ 

ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީއު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިހާބުކުރެވުނީ 19 އޯގަސްޓް 2009ގައެވެ.



ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންްޓ

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ތަސްލީމް އަބްދުލް ހަކްީމ

ހަކްީމ  އަބްދުލް  ތަސްލީމް  އަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް، 

އަހަރުއެވެ.  ފެއްޓެވީ  1999 ވަނަ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން  އެމްޓީސީސީގައި 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ  ހަކީމް  އަބްދުލް  ތަސްލީމް  އަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް 

ކަމްަށ  އިސްވެރިޔާ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ޕްރޮޖެކްޓްސް  އެންޑް 

އިސްކުރެވުނީ 24 ނޮވެމްބަރ 2009ގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝްަނ 

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޮބޯޮރ 

ޔުނިވަރސިޓީން ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިޒައިނެްގ 

)ޕްރޮޕަރޓީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން(ގެ ދާއިރާއިން ބެޗަލާރސް ޑިގީްރ 

ހައްދަވާފައެވެ.  އިން  މެލްބާރން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ 

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލްބޯންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާކިޓެކްޗަރ، 

ބިލްޑިންގ އެންޑް ޕެލޭނިން، “ޑީންސް އޮނާރސް އެވޯޑް 2005“ ވްެސ 

ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޢާބިދާ ރަޝުީދ

އިސްވެރާިޔ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ކުންފުނީގިައ  ރަޝީދު  އާބިދާ  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެެކެޓިވް، 

އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1983 ފެއްޓެވީ  ޚިދްމަތްކުރައްވަން 

ދާއިރާއްިނ  މެނޭޖްމަންޓް  ވަނީ  ރަޝީދު  އާބިދާ  އަލްފާޟިލާ 

ގަިނ  މިދާއިރާއިން  އަދި  ހޯއްދަވާ  ތަޖުރިބާތަކެއް  ގިނަ 

ރާއްޖެއިާއ  ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޓްރޭނިންގ 

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ. އޭނާވަނީ ރެންޓަލްްސ 

އިތުރްުނ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އޮކްޝަން  އެންޑް 

ޑިޕާރޓްމަންްޓ  ޝެއަރ ސެކްޝަން، ހިޔުމަން ރިސޯސަސް 

އަދި މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްވެސް ހިންގަވާފައެވެ. 

މިސްޓަރ ޕީ.އެމް. ސަކްތިވްެލ

1999 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަންފެއްޓިެވ 

ޕީ.އެމް.  މިސްޓަރ  އެގްޒެކެޓިވް  އޯޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

ސަކްތިވެލް އަކީ ފައިނޭންޝަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޯޑްިޓ 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއެވެ. ކޮމާރޝަލް އޮފިސަރ އިަދ 

މަސައްކަތްކުރައާްވ  ގޮތުގައި  ކޯޑިނޭޓަރއެއްގެ  އައި.އެސް.އޯ 

މިސްޓަރ  ލިބިވަޑައިގެންހުންނެވި  ތަޖުރިބާ  އަހަރުގެ   10

އަންނަމާލިައ  އިންޑިޔާގެ  ވަނީ  ސަކްތިވަލް  ޕީ.އެމް. 

ޔުނިވަރސިޓީއިން ކޮމާރސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގީްރ 

ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ނަޝީދު މުޙައްމުަދ

މުޙައްމަދީަކ  ނަޝީދު  ޙާމިދު  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް، 

ޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އިންފޮމޭޝަން 

އެމްޓީސީސީގިައ  އަހަރު  ވަނަ   1995 އިސްވެރިޔާއެވެ. 

ނަޝުީދ  ޙާމިދު  އަލްފާޟިލް  ފެއްޓެވި  ޚިދުމަތްކުރައްވަން 

އިަދ  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ވަނީ  މުޙައްމަދު 

ހިންގަވާފައެވެ.  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އޮކްޝަން  އެންޑް  ރެންޓަލްސް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންއްިނ  ޓޭފް  އެޑްލެއިޑް  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ 

ފުރިހަމަކުރައްވުމެުގ  ކޯހެއް  ޕްރޮގްރާމިންގ  ސެޓްފިކެޓްއިން 

ތަމްރްީނ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  އިތުރުން 

ގަިނ  ބައިވެރިވެލައްވާ  ކޮންފަރެންސްތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ލީލާ އަޙުމުަދ

ޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  ފައިނޭންސް  އެންޑް  އެކައުންޓްސް 

އިސްކުރެވުނު،  2010ގައި  ކަމަށް 28 މާރޗް  އިސްވެރިޔާ 

ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ލީލާ އަޙުމުަދ 

ވަަނ   1995 ފެއްޓެވީ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން  އެމްޓީސީސީގައި 

އަހަރުއެވެ. އަލްފާޟިލާ ލީލާ އަޙުމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތެުގ 

އެންްޑ  އެކައުންޓްސް  ޔުނިވަރސިޓީން  ސެކްސް  މިޑްލް 

ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން އޮނާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާ އިަދ 

މެލޭޝިޔާގެ ސަންވޭ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖުން އެސޯސިއޭޝްަނ 

ޕާރްޓ  އެކައުންޓަންޓްސްގެ  ސަރޓިފައިޑް  ޗާރޓަޑް  އޮފް 

ކޮލިފިކޭޝަން ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސްީމ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ ކަމަށް 28 

މާރޗް 2010ގައި އިސްކުރެވުނު  އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟްިލ 

އަހުމަދު ނަސީމް އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓީެވ 

ނަސްީމ  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1999

ޔުނިވަރސިޓްީނ  ކޮވެންޓްރީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ވަނީ 

ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯރކިންގ ގެ ދާއިރާއިން އޮނާރސް ޑިގީްރ 

ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޝިފާއު ޢީަލ

ޚިދުމަތްކުރައްވްަނ  އެމްޓީސީސީގައި  އަހަރު  ވަނަ   2007

ޢީަލ   ޝިފާއު  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް  ފެއްޓެވި 

ކަމްަށ  އިސްވެރިޔާ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

އެކައުންޓިންގ  2010ގައެވެ.  މާރޗް   28 އިސްކުރެވުނީ 

ވިލާތެުގ  އިނގިރޭސި  ދާއިރާއިން  ފައިނޭންސްގެ  އެންޑް 

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަން އިން އޮނާރސް ޑިގީްރ 

ޢީަލ  ޝިފާއު  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވި  ހާސިލްކުރައްވައިގެން 

މެނޭޖްމަންޓެްގ  ލޮޖިސްޓިކަލް  އެންޑް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ވަނީ 

ތަމްރްީނ  ތަފާތު  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  ރޮނގުން 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. 
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އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ފާރްިޤ

ޚިދުމަތްކުރައްވްަނ  އަހަރު  ވަނަ   2001 އެމްޓީސީސީގައި 

ފާރްިޤ  އިސްމާޢިލް  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް،  ފެއްޓެވި 

އިސްވެރާިޔ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބިޒްނަސް 

ގައެވެ.   2010 އޭޕްރިލް   26 އިސްކުރެވުނީ  ކަމަށް 

ރެންޓަލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ވެސް ހިންގަވާފައިވާ އަލްފާޟްިލ 

އިސްމާޢިލް ފާރިޤް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އްޮފ 

)މާކެޓިންގ(  މެނޭޖްމަންޓް  ބިޒްނަސް  ކްއީންސްލަންޑްއިން 

ގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.



އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޝަހުީދ

ބިލްޑިންގް ސަރވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ 

ކަމަށް 26 އޭޕްރިލް 2010ގައި އިސްކުރެވުނު އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟްިލ 

 2004 ފެއްޓެވީ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން  އެމްޓީސީސީގައި  ޝަހީދު  ހުސެއިން 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކާރޓްން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖްީނ 

އިތުރްުނ  ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ  ޑިގްރީ  އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން  ސިވިލް 

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޝަހީދު ވަނީ އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މެނޭޖްމަންޓެްގ 

ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކިާއ 

އަލްފާޟްިލ  ހޯއްދަވާފައެވެ.  ތަޖުރިބާ  ބައިވެރިވެ  ކޮންފަރެންސްތަކެއްގައި 

ހުސެއިން ޝަހީދު ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި އެމްޓީސީސެީގ 

%100 ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓްޭޓ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވެސް ހިންގަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ހާމިދު ނަސްީމ

ޚިދުމަތްކުރައްވްަނ  އެމްޓީސީސީގައި  އަހަރު  ވަނަ   1997

ނަސްީމ   ހާމިދު  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް  ފެއްޓެވި 

ކަމްަށ  އިސްވެރިޔާ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އިންޖިނިއަރިންގ 

އިސްކުރެވުނީ 28 މާރޗް 2010ގައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތެުގ 

އްިނ  ޑިގްރީ  ބެޗަރލާސް  ޔުނިވަރސިޓީން  ބްރެޑްފޯރޑް 

މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟްިލ 

ބޭރުގިައ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  ވަނީ  ނަސީމް  ހާމިދު 

ތަޖުރިބާތަކްެއ  ގިނަ  ބައިވެރިވެ  ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ތަމްރީން 

ހޯއްދަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއާިމ

އިސްވެރިޔާ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ސަރވިސަސް  ޓްރާންސްޕޯރޓް 

އެމްޓީސީސީގައި  ޚުޒެއިމާ  ހައްވާ  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް، 

އަލްފާޟިލާ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2000 ފެއްޓެވީ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން 

ހައްވާ ޚުޒެއިމާ ވަނީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ސަބްސިޑިއަރީ   100% އެމްޓީސީސީގެ  އިތުރުން  ހިންގެވުމުގެ 

ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޖެނެރަލް  އެސިސްޓަންޓް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޯރޕަރޭޝަން 

މެނޭޖަރގެ މަޤާމް ވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއިމާ 

ވަނީ  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގްރިފިތް ޔުނިވަރސިޓީން އެކައުންޓްސް އެންޑް 

ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗަލާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނަސްީމ

ކޯރޕަރްޭޓ  ނަސީމްއަކީ  ޝީރީން  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް 

އެމްޓީސީސެީގ  އިތުރުން  އިސްވެރިޔާގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

 100% އެމްޓީސީސީގެ  އަދި  ސެކްރެޓަރީއެވެ.   ކޮމްޕެނީ 

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓްޭޓ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކޮމްޕީެނ 

ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވައެވެ. 1981 

ފެއްޓިެވ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން  އެމްޓީސީސީގައި  އަހަރު  ވަނަ 

އިަދ   ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ  ނަސީމްވަނީ  އަލްފާޟިލާ ޝީރީން 

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތަމްރްީނ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.  

އަލްފާޟިލާ  ފާތިމަތު ލިއާުޝ

1997 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓިެވ 

މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިއުޝާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތެުގ 

އިންޓަރނޭޝަންަލ  ނޮދަންބްރިޔާއިން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 

ޑިގީްރ  ގެ ރޮގުން އޮނަރސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް 

ފެށިގްެނ  ން   2009 މާރޗް   26 ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

ގެންދަވީަނ  ހިންގަވަމުން  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ލީގަލް  ވަގުތީގޮތުން 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިއުޝާއެވެ.  

އަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރްީފ

އެގްޒެކެޓިވް،  އިސްވެރިޔާ  ގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ޓްރޭޑިންގ 

އެމްޓީސީސީގިައ  ޝަރީފް  އިޙުސާން  އަލްފާޟިލް 

އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1999 ފެއްޓެވީ   ޚިދުމަތްކުރައްވަން 

އިންޑިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެޑްރާސްއިން ބެޗަލާރ އްޮފ 

އަލްފާޟްިލ  ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ  ބޮޓަނީ  އިން  ސައިންސް 

މާކެޓިންގ  އެންޑް  ސޭލްސް  ވަނީ  ޝަރީފް  އިޙުސާން 

އޮކްޝްަނ  އެންޑް  ރެންޓަލްސް  އިތުރުން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

އިސްވެރިއެއްގެގޮތުން ބަލަހައްޓަވާފައެވެ.  

އަލްފާޟިލާ  އާއިޝަތު ސޫޒަން ހަންީފ

ހަންީފ  ސޫޒަން  އާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް 

 2000 ފެއްޓެވި  ޚިދުމަތްކުރައްވަން  އެމްޓީސީސީގައި 

އްޮފ  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ 

ބިޒްންަސ  އޮފް  މާސްޓަރ  އިން  ކްއީންސްލަންޑް  ސަދަން 

އިންޓަރނޭޝަންަލ  )މާކެޓިންގ( އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އިނގިރިޭސ  ޑިގްރީ  އޮނަރސް  ރޮގުން  ބިޒްނަސްގެ 

އްިނ  ލަންޑަން  އީސްޓް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ވިލާތުގެ 

އާއިޝުަތ  އަލްފާޟިލާ  ހުންނެވި  ހާސިލްކުރައްވައިގެން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް،  މާކެޓިންގ  ވަނީ  ހަނީފް  ސޫޒަން 

ޑިޕާރޓްމަންްޓ  ކޯޕޮރޭޓް  އަދި  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ރެންޓަރލްސް 

ހިންގަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޢުސްމާން ޙަފްީޒ

އިސްވެރާިޔ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އޮޕަރޭޝަންސް  ލޮޖިސްޓިކަލް 

އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް އުސްމާން ޙަފީޒް އެމްޓީސީސީގިައ 

ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1985 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކޮލީިޓ 

މެނޭޖްމަންްޓ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ދާއިރާއާއި  އެޝުއަރަންސްގެ 

ތަޖްރިބާތަކްެއ  ގިނަގުނަ  ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާ  ކޯސްތަކުގައި 

ހޯއްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އުސްމާން ޙަފީޒް ވަނީ ފައިނޭންްސ 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ  ޑިޕާރޓްމަންޓް،  ކޯޕަރޭޓް  ޑިޕާރޓްމަންޓް، 

ސަޕްލައްިސ  އެންޑް  ޕްރޮކިޔުމަންޓް  އަދި  ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. 



inufqnuk
27

IsIsITqmew

qTOpir Irahaw

2009

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމުާތ

ކުންފުނީގެ ންަނ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.

ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔުަތ

ރަޖިސްޓީްރ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ލިމިޓަޑް  ޕަބްލިކް  ދަށުން  ނަންބަރު 10/96ގެ  ޤާނޫނު  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުރެވިފައި. 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފްީސ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20057، ދިވެހިރާއެްޖ

+960 332 6822 ފޯން:  

+960 332 3221 ފެކްސް:  

info@mtcc.com.mv އީމެއިލް:  

www.mtcc.com.mv ވެބްސައިޓް:  

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ނަންބަރާއި ތާރްީޚ

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:   680

ތާރީޚް:       18 ޑިސެމްބަރ 1980

ކުންފުނީގެ ސެކެޓީަރ

އަލްފާޞިލާ ޝީރީން ނަސީމް.

އިންސައަްތ

ހިއްސާގެ އުަގ 

)ރުފިޔާ( ހިއްސާގެ އަދުަދ ހިއްސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގްޮތ

52.5 6,564,450 131,289 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 50.00 ރުފާިޔ

40.0 5,000,000 100,000 އާންމު ރައްޔިތުންގެ 50.00 ރުފާިޔ

7.5 935,550 18,711 އެމް.އެން.އެސް.އެލް 50.00 ރުފާިޔ

100.0 12,500,000 250,000 ޖުމަްލ
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ބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރްުނ

ބޭންކަރްުނ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20094، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 332 2948 ފޯން:  

+960 332 8233 ފެކްސް:  

info@bml.com.mv އީމެއިލް:  

www.bankofmaldives.com.mv ވެބްސައިޓް:  

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ލިމިޓްެޑ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20057، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 332 2948 ފޯން:  

+960 332 8233 ފެކްސް:  

info@bml.com.mv އީމެއިލް:  

www.bankofmaldives.com.mv ވެބްސައިޓް:  

ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓްެޑ

ޝިޕް ޕްލާޒާ، އޯކިޑްމަގު، މާލެ 20183، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 332 2051 ފޯން:  

+960 332 6791 ފެކްސް:  

hbmale@dhivehinet.net.mv އީމެއިލް:  

www.habibbankltd.com ވެބްސައިޓް:  

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑާިއ

ހ. ސަންލީޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 331 2111 ފޯން:  

+960 332 3053 ފެކްސް:  

sbimale@dhivehinet.net.mv އީމެއިލް:  

www.onlinesbiglobal.com ވެބްސައިޓް:  

ބޭންކް އޮފް ސިލްޯނ

އާގެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20094، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 331 4764 ފޯން:  

+960 332 0575 ފެކްސް:  

bcmale@dhivehinet.net.mv އީމެއިލް:  

www.boc.lk ވެބްސައިޓް:  

އޮޑިޓަރްުނ

އިންޓާނަލް - ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރްސ

އާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 12 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 331 8342 ފޯން:  

+960 331 4601 ފެކްސް:  

jatindra.bhattray@lk.pwc.com އީމެއިލް:  

އެކްސްޓާރނަލް - އާންސްޓް އެންޑް ޔަންްގ

ގ.ސޯސަނީ، ރަށްދެބައިމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 332 0742 ފޯން:  

+960 332 0748 ފެކްސް:  

eymld@eymaldives.com.mv އީމެއިލް:  

ކުންފުނީގެ ލޯޔަރްުނ

ވަކާލާތު ޗެމްބަރްސ

2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އޯކިޑްމާގެ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ 20095، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960  792 8122 ފޯން:  

+960  746 2770  
anas.abdussatar@gmail.com އީމެއިލް:  
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ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމުާތ

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 3ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   5500 331 960+

finance@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 331 960+

corporate@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 2ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3937 334 960+

hr@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 3ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 332 960+

bdd@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 5ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   4542 330 960+

isd@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 332 960+

info@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 6ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   2835 333 960+

contracting@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ހ.ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20013

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   6808 334 960+

audit@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ހ.ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20013

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   5005 331 960+

procurement@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ހ.ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20013

ފޯން:     0045 332 960+ 
ފެކްސް:   3022 332 960+

salesdept@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 331 960+

info@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ކ.ތިލަފިުށ

ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 332 960+

info@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ދަތުރުވެހި 3، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ފޯން:     5050 331 960+ 
ފެކްސް:   2808 332 960+

tsd@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ބިލްޑިންގ ސާވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ދަތުރުވެހި 3، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057

ފޯން:     6051 334 960+ 
ފެކްސް:   4924 334 960+

info@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ކ.ތިލަފިުށ

ފޯން:     0664 664 960+ 
ފެކްސް:   0523 664 960+

tbd@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ
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ކުންފިުނ

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ 

އާމްދަނީގެ ބަޔްާނ 

ބެލެންސް ޝްީޓ 

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔްާނ 

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔްާނ 

މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތްައ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްސާހުރިގްޮތ 

10 އަހަރުގެ މާލީ އުސް އަލިތްައ 
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އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.ެގ 

ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ )ގްރޫޕް(ގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމޭެނ 

31 ޑިސެމްބަރ 2009ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން އަހަރު ނިމުނުއިރު އިކުއިޓީއަށް އިައ 

ބަދަލުގެ ބަޔާން، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވިގޮތުގެ ބަޔާން، މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތަކުގެ ހުލާސާއާއި، ހިސާބުތަކިާއ 

ގުޅުންހުރި ނޯޓްތައް އޮޑިޓްކޮށް ބަލާ ފާސްކޮށްފީމެވެ. 

މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު 96/10ގެ 71ވަނަ މާއްދާއަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމައެކިަނ 

ކުންފުނެީގ  ހިނގާފައިވަނީ  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އޮޑިޓް  ރިޕޯޓެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ  ތައްޔާރު  މެމްބަރުންނަށް  ކުންފުނީގެ 

މެމްބަރުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގައި އެކަމެއް ހާމަކޮށް ހިމެނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެހެންކަމްުނ 

ނިންމުން،  މިރިޕޯޓުގެ  މައުލޫމާތާއި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  މަސައްކަތާއި،  އޮޑިޓް  ކުރެވުނު  ހުށަހެޅުމުގައި  މިރިޕޯޓް 

ފަރާތަކްަށ  އެއްވެސް  އެނޫން  ކަމަށްވާތީ  މެމްބަރުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަށާއި  ހަމައެކަނި  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށްވާ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔުަތ

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެކުލަވާލާ އޮޅުވާލުމެއްނިެތ 

ތައްޔާރުކްޮށ  ބަޔާންތައް  ހިސާބުތަކާއި،  މާލީ  މިގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.   މެނޭޖްމަންޓްގެ  ހާމަކުރުމަކީ  އެދެވޭގޮތެއްގައި 

ނުވަަތ  ނިޔަތުގައި  އޮޅުވާލުމުގެ  އެއީ  މަޢުލޫމާތު،  ތެދުނޫން  ފަދަ  އަސަރުކޮށްފާނެ  ހުށަހެޅުމުގައި، ހިސާބުތަކަށް  އެކުލަވާލައި 

ބެލެހެއްޓުމެުގ  ހިސާބު  އެކަށީގެންވާ  އަދި  ހެދުމަށްޓަކައި،  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ނުހުންނާނެފަދަ  ކަމަށްވިޔަސް،  އޮޅިގެން 

ސިޔާސަތުތައް ހޯދައި ކުންފުންޏަށް ބަލައިގަތުމާއި، އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ފަރުމާކުރުމާއި، އަދި ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމާއި، 

އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.  

އޮޑިޓާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔުަތ

އަޅުގަޑުމެންންަށ  ހިސާބުތަކާއިމެދު  ކުރުމަށްފަހު  އޮޑިޓް  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  އަޅުގަޑުމެންގެ 

ހަމަތަކިާއ  ކުރުމުގެ  އޮޑިޓް  ގޮތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ  ހިސާބުތައް  ކުންފުނީގެ  ހާމަކުރުމެވެ.   ފެންނަގޮތް 

މަޢުލޫމުާތ  ތެދުނޫން  ފަދަ  އަސަރުކޮށްފާނެ  ތަކަށް  މާލީހިސާބު  ކުންފުނީގެ  މަތިންނެވެ.   އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މިންގަޑުތަކާއި، 

އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ޔަޤީންކަމެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ސުލޫކީ  ހަމަތަކަށް ފެތޭފަދައިން ރާާވ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިދެންނެވި މިންގަޑުތައް ލާޒިމުކުރެއެވެ.  
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ތަކާއި،  ޢަދަދު  ހިސާބުތަކުގައިވާ  އޮޑިޓްކުރެވޭ  ދަށުން  އުޞޫލްތަކެއްގެ  ަކނޑައެޅިފައިވާ  އެކުލެވިގެންވަނީ  އޮޑިޓްގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކާއިބެހޭގޮތުން ހެކިހޯދުމެވެ. ހިސާބު ތަކަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ ތެދު މަޢުލޫމާތު އެއީ އޮޅުވާލުމެުގ 

ބަލާހޯދުމްަށ  ޙާލަތްތައް  ހުރެދާނެފަދަ  ނުވަތަ  ހުންނާނެފަދަ  ތަކުގައި  ނަމަވެސް، ހިސާބު  ކަމަށް  އޮޅިގެން  ނުވަތަ  ނިޔަތުގައި 

ނުވަަތ  ގެންދާނެގޮތްތައް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެހެނިހެން  އޮޑިޓާއިބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  އެސެސްމެންޓް(  )ރިސްކް 

އޮޑިޓަރ ަކނޑައަޅާނީ، މީާލ  އުޞޫލުތައް  ކުރެވޭނެ  އެސެސް  ރިސްކް  އޮޑިޓަރެވެ. މިގޮތުން  ަކނޑައަޅާފަރާތަކީ  އުޞޫލުތައް 

ކޮށްފައާިވ  ޢަމަލު  އެކުލަވާލައި  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ހުށަހެޅުމުގައި  އެކުލަވާލައި  ތައްޔާރުކޮށް  ބަޔާންތައް  ތަކާއި،  ހިސާބު 

އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކިާއ 

ޤާބިލުކަމާޢިމުެދ  ކޮންޓްރޯލްސްގެ  އިންޓާނަލް  ކުންފުނީގެ  ބެލުމަކީ  މިގޮތަށްބެލޭ  ނަމަވެސް  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.   އެއްގޮތްވާ 

ތްައ  ހިސާބު  ތެރޭގައި،  ތަކުގެ  ކަންތައް  ބެލޭ  އޮޑިޓްކުރުމުގައި  އިތުރުންވެސް  މީގެ  ބެލޭބެލުމެއްނޫނެވެ.  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް 

އެސްޓިމްޭޓ  ހިސާބުތަކުގެ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ޞައްޚަކަމާއި،  ތަކުަގެ  އުޞޫލު  ހަމަތަކާއި،  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ޢަދަދު ތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާންތްައ 

އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ސައްޙަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.  

އޮޑިޓަރުންގެ ނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވަނީ، ނޯޓް 1، 2، 3 އަދި 4 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން ހަމައެކިަނ 

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި، އޮޑިޓް ކުރުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.  

ނިންމްުނ 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ،  ފުނަދޫ،  ށ.  އިން  ވެންޗަރ(  )ޖޮއިންޓް  ލިމިޓަޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް   .1

ތ.ތިމަރަފުށި އަދި ގދ.މާވެއްދޫ ގައި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް  -/26،180،796 

ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބެލެންސް ޝީޓްގައި، "ކުރެވެމުނާްދ 

ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު" ގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ކުރިއްަށ 

ގެންގޮސްފައިވަނީ ގދ.މާވެއްދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެފައި އަނެއް ރަށްތައް ކަމަށްވާ ށ.ފުނަދޫ ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، 

ތ.ތިމަފުށީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް، ލަފާކުރިގޮތަށް ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓާލާފައިވުމާއި، ރީޖަންަލ 

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާގޮތާއި ހިންގަމުންގެންދާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިއުމުން ފެންނަން ނެތުމްުނ 

އެއްބަޔަށްވާ،  ތިންބައިކުޅަ  ބަހާލުމުން  -/26،180،796 ރުފިޔާ  ޚަރަދު  ހިނގާފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ބޮޑެތި  ކުރެވެމުންދާ 

-/8،726،932 ރުފިޔާ ބެލެންސްޝީޓް ގައި ހިމެނިދާނެ ކަމުގައެއް ނުދެކެމެވެ.  

 3،500،000/- ތެރޭގައި  ގެ  "ކޯލް-އިން-އެރިއަރސް"  ބެލެންސްޝީޓްގައި  ލިބެންހުރިކަމަށް  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން   .2

ހިއްސެާގ  ލިމިޓަޑުން  ސާރވިސަސް  އެވިއޭޝަންސް  އައިލެންޑް  ކަމުގައިވާ  ހިއްސާދާރު  އެއް  ކުންފުނީގެ  "އެއިމް"  ރުފިޔާ 

އްިނ  ލިމިޓަޑް  ސާރވިސަސް  އެވިއޭޝަންސް  އައިލެންޑް  އަދި  ވެފައިވުމާއި  އަހަރު  އެއް  އޮންނަތާ  ނުދައްކާ  ތެރެއިން، 

އެފައިސާ ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދިފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާގެ ތިންބައިކުޅާ އެއްބައަށްވާ -/1،166،667 ރުފިޔާ އަނބާުރ 

ލިބުމާއިމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެ.  

3. އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް )ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ( ގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި ވިޔަފާރްިނ 

ލިބެންޖެހޭ )ޓްރޭޑް ރިސީވަބަލް( ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ -/6،315،169 ރުފިޔާ )ބަހާލުމުން ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށާްވ 

-/2،105،056 ރުފިޔާ( ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށްވެފައި ކޮންސަލްޓެންޓް ސެޓިފިައ 

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ެކނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ ކަމަށްވާތީ އާއި، އެ ފައިސާ ނުލިބި 1 އަހަރު ދުވަސްވެފައިވުމުން ެއ 

ފައިސާ ލިބިދާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެ.

4. އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިމެދު ޝައްކު އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް އެއަރޕޯޓްްސ 

އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ކުންފުނީގެ ހިސާބުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފައިނުވާާކްަނ 

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ނިންމްުނ

އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނޯޓް 1، 2، 3 އަދި 4 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަކީ، އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މާލީ ހިސުާބ 

ތަކާއި ބަޔާންތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައް ކަން ފާހަގަކޮށް، މީގައިވާ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާން ތަކަކީ 31 ޑިސެމްބަރ 

2009 ގައި އޮތް ގޮތް ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކައިދޭ ކަމަށާއި، އަދި ނިމިގެން ދިޔަ މާލީ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާ ގޮތާއި، 

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަޑު ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތެުގ 

މަތީންކަމަށް ދެކެމެވެ.

މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތްައ

މާލި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މާލީ ހިސާބު ތަކުގެ ނޯޓް ނަންބުަރ 

1.3 އަށް ބަލައިލުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

20 ޖުލައި 2010

މެާލ
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ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008  
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009  
 

 2008 
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009 
 

ންޯޓ

 684,439,753 473,428,464  684,337,588  474,340,631 5 ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ

 (543,498,451)  (365,637,524)  (543,442,068)  (365,352,276) ވިއްކި މުދަލަށްޖެހުުނ

ޖުމްލަ ފައާިދ 108,988,355  140,895,520  107,790,939  140,941,302 

އެހެނިހެން އާމްދީަނ 3,871,310  7,243,657  3,871,310  7,243,657 

 (21,095,838)  (31,600,959)  (14,005,285)  (31,600,959) ވިއްކުމާ މާކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދުތްައ

 (74,316,273)  (64,551,029)  (73,334,025)  (63,842,665) އިދާރީ ޚަރަދުތްައ

 (7,994,112)  (7,021,364)  (7,994,112)  (7,021,364) އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ

 44,778,736 8,488,898  52,805,755 10,394,677 6 ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައާިދ

 (19,040,775)  (22,750,016)  (19,040,775)  (22,750,016) 6.3 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނުހަޭދ

 25,737,961  (14,261,118) އަހަރުގެ ސާފު ފައާިދ (12,355,339)  33,764,980 

 102.95  (57.04)  135.06 (49.42) 8 ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައާިދ

އާމްދަނީގެ ބަޔްާނ

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ

20 ޖުލައި 2010

ޕޭޖް 39 ން 60 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 
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ބެލެންސް ޝްީޓ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008  
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009  
 

 2008 
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009 
 

ންޯޓ

އެސެޓްްސ

ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްްސ

 248,758,058  222,769,957  248,596,182  222,609,795 9 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންްޓ

 19,296,339 22,531,186  11,836,151 12,873,127 10 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތްައ

 35,411,119  33,273,838  35,411,119  33,273,838 11 އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަރޓްީޒ

 3,094,841  2,261,668  3,072,023  2,245,055 12 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްްސ

-  552,800 - ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ހަރުމާުދ 552,800 

 42,501,900  35,929,020  54,604,400  48,031,520 13 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްްސ

 68,821,139  67,521,748  4,571,139  3,271,748 14 ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި ފައާިސ

ޖުމްލަ ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައ 322,857,883 358,091,014  384,840,217 417,883,396

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައ

 140,184,790 135,911,034  140,184,790  135,911,034 15 އިންވެންޓީްރ

-  3,057,062 - އަންނަންހުރި މާުދ 3,057,062 

207,618,715 191,158,597 207,988,453 192,159,494 14 ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހިުރ

 13,356,803  9,228,878  11,351,245  7,780,920 16 ފައިސާ އަދި ފައިސާ އާއި އެއްގޮތްތަކިެތ

361,160,308 339,355,571 359,524,488 ޖުމްލަ ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައ 338,908,509 

ޖުމްލަ އެސެޓްްސ 661,766,392 717,615,502  724,195,788  779,043,704

ރައުސްމާލާއި ދަރިަނ

ރައުސްމްާލ

 12,500,000  12,500,000  12,500,000  12,500,000 17 ހިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

އާންމު ރިޒްާވ 152,039,082  136,778,922  152,039,082  136,778,922 

ހަޤީޤީ އަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވ 23,902,218  30,475,098  23,902,218  30,475,098 

ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާބެހެއިްޓ 115,669,172  155,784,671 105,039,936 147,061,214

 326,815,234  293,481,236 335,538,691 ޖުމްލަ ރައުސްމްާލ 304,110,472

ދަރިަނ

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރިަނ

 69,384,897  45,656,637  69,384,897  45,656,637 18 ލޯނުގެ ގޮތުގިައ

 77,452,325  81,106,146  5,063,991  4,434,479 19 ވިޔަފާރިން ދާންހިުރ

ޖުމްލަ ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރިަނ 50,091,116  74,448,888  126,762,783  146,837,222 

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރިަނ

 142,043,217  169,270,946  142,043,217  169,270,946 18 ލޯނުގެ ގޮތުގިައ

 163,348,031 134,680,823  165,584,706 138,293,858 19 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހިުރ

ޖުމްލަ ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރިަނ 307,564,804 307,627,923  303,951,769 305,391,248 

ޖުމްލަ ދަރިަނ 357,655,920 382,076,811  430,714,552 452,228,470 

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރިަނ 661,766,392 717,615,502 724,195,788  779,043,704

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން،

ހުސައިން ހިލީްމ          މުހައްމަދު ޝަފްީޤ   

   ޗެއަރމްަނ              އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ

20 ޖުލައި 2010

ޕޭޖް 39 ން 60 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 
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ކުންފިުނ

ޖުމަްލ

ފައިދާގެ ތެރެއްިނ

ނުބަހާ ބެހެއިްޓ

 ހަޤީީޤ 

އަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވ އާންމު ރިޒްާވ ޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

1 ޖެނުއަރީ 2008ގެ ބީާކ 12,500,000  136,778,922  51,289,218  133,269,691  333,837,831 

 (20,814,120)  -    (20,814,120) މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓަށް އިތުރިުވ   -    - 

 (11,250,000)  (11,250,000) 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގިައ   -    -    - 

އަހަރުގެ ސާފު ފައާިދ   -    -    -  33,764,980  33,764,980 

31 ޑިސެމްބަރ 2008ގެ ނިޔަލަށް ބީާކ 12,500,000  136,778,922  30,475,098  155,784,671  335,538,691 

1 ޖެނުއަރީ 2009ގެ ބީާކ 12,500,000  136,778,922  30,475,098  155,784,671  335,538,691 

 (6,572,880)  -    (6,572,880) މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓަށް އިތުރިުވ   -    - 

 (12,500,000)  (12,500,000) 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގިައ   -    -    - 

އަހަރުގެ ސާފު ފައާިދ   -    -    - (12,355,339) (12,355,339)

 -    (15,260,160) ޢާންމު ރިޒާވްއަށް ގެންދެވުުނ   -  15,260,160    - 

31 ޑިސެމްބަރ 2009ގެ ނިޔަލަށް ބީާކ 12,500,000  152,039,082  23,902,218  115,669,172  304,110,472 

ގްރްޫޕ

ޖުމަްލ

ފައިދާގެ ތެރެއްިނ

ނުބަހާ ބެހެއިްޓ

 ހަޤީީޤ 

އަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވ އާންމު ރިޒްާވ ޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

1 ޖެނުއަރީ 2008ގެ ބީާކ 12,500,000  136,778,922  51,289,218  132,573,253  333,141,393 

 (20,814,120)  -    (20,814,120) މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓަށް އިތުރިުވ   -    - 

 (11,250,000)  (11,250,000) 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގިައ   -    -    - 

އަހަރުގެ ސާފު ފައާިދ   -    -    -  25,737,961  25,737,961 

31 ޑިސެމްބަރ 2008ގެ ނިޔަލަށް ބީާކ 12,500,000  136,778,922  30,475,098  147,061,214  326,815,234 

1 ޖެނުއަރީ 2009ގެ ބީާކ 12,500,000  136,778,922  30,475,098  147,061,214  326,815,234 

 (6,572,880)  -    (6,572,880) މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓަށް އިތުރިުވ   -    - 

 (12,500,000)  (12,500,000) 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގިައ   -    -    - 

 (14,261,118)  (14,261,118) އަހަރުގެ ސާފު ފައާިދ   -    -    - 

 -    (15,260,160) ޢާންމު ރިޒާވްއަށް ގެންދެވުުނ   -  15,260,160    - 

31 ޑިސެމްބަރ 2009ގެ ނިޔަލަށް ބީާކ 12,500,000  152,039,082  23,902,218  105,039,936 293,481,236

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔްާނ

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ

20 ޖުލައި 2010

ޕޭޖް 39 ން 60 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 
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ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008  
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009  
 

 2008 
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009 
 

ންޯޓ

ވިޔަފާރި ހިންގައިގްެނ 

 25,737,961  (14,261,118)  33,764,980  (12,355,339) ފައިދާ / )ގެއްލުން( 

އެޖަސްޓްމަންޓްތްައ

ބަލަށް ކެޑުމާއި އެމޯޓައިޒޭޝްަނ 66,608,804  62,593,639  66,671,587  62,642,815 

 29,550  (570,626)  29,550  (570,626) ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ގެއްލުން / )ފައިދާ(

ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް އަންނާނެ ބަދަލަށް ހެދުނު ޕްރޮވިޝްަނ 26,803,278  7,673,674  26,803,278  14,741,174 

ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް އައި ބަދުަލ 431,022    -  431,022    - 

ޕްރޮވިޝަން - ސްލޯ މޫވިންްގ 2,032,753  1,635,173  2,032,753  1,635,173 

 (3,347,460)  (2,791,052)  (3,347,460)  (2,791,052) އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބުުނ

 (1,786,615)  (509,632)  (1,786,615)  (509,632) އިންޓްރެސްޓް ގޮތުގައި ލިބުުނ

އިންޓްރެސްޓް ގޮތުގައި ދެއްކުުނ 20,112,233  16,143,222  20,112,233  16,143,222 

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް އަށް އައި ބަދުަލ

 (66,182,602)  (9,043,768)  (66,133,145)  (9,674,928) ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ވަރަށް އިތުރިުވ

 (7,570,635)  (816,059)  (7,570,635)  (816,059) އިންވެންޓްރީ އަށް އިތުރިުވ

 9,663,876  (31,264,236)  6,901,187  (34,171,209) ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރިވަރަށް އިތުރިުވ

ވިޔަފާރި ހިންގުމުން ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައާިސ 55,099,245  49,903,570  56,794,381  51,706,459 

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތްައ

 (66,143,102)  (33,028,386)  (66,074,751)  (32,973,520) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމްަށ

 (12,557,542)  (9,524,772)  (5,107,354)  (7,326,901) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުން ލިބުުނ

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުުނ 1,192,081  38,032  1,192,081  38,032 

 (3,945,732) ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ދެއްކިފައާިވ   -    -    - 

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ 509,632  1,786,615  509,632  1,786,615 

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ 2,791,052  3,347,460  2,791,052  3,347,460 

 (77,474,269)  (38,060,393)  (66,009,998)  (35,807,656) އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު ފައާިސ

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތްައ

 -    -    (1,500,000) ކެޕިޓަލްއަށް ދެއްކުުނ   - 

ކޯލްސް އިން އެރިއާރސްގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ   -    -    -  166,667 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ 38,955,336  112,546,669  38,955,336  112,546,669 

 (68,296,719)  (46,592,041)  (68,296,719)  (46,592,041) ލޯނު އަބުރާ ދެއްކްުނ

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ރިސީވްޑް ޓު ޕްރޮވައިޑް ދަ ސަބް ލީސްހޯލްޑް ރައްިޓ   -    -    -    - 

 (16,143,222)  (20,112,233)  (16,143,222)  (20,112,233) އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުުނ

 (11,250,000)  (6,249,150)  (11,250,000)  (6,249,150) ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވުުނ

 17,023,395  (33,998,088)  15,356,728  (33,998,088) ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު / )ހޭދަވި( ފައާިސ

 (8,744,415)  (15,264,100)  (749,700)  (14,706,499) ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި / )ދަށްވި(

 (80,182,652)  (88,927,067)  (90,182,926)  (90,932,626) ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި - 1 ޖެނުއަރީ 2009ގިައ

 (88,927,067)  (104,191,167)  (90,932,626)  (105,639,125) 16 ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި - 31 ޑިސެމްބަރ

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔްާނ

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ

20 ޖުލައި 2010

ޕޭޖް 39 ން 60 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 
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މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތްައ

1.   ކުންފުނީގެ މުޢާމަލްާތ

1.1  އާއްމު މުޢާމަލްާތ

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 81/4 ގެ ދަށުން، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަންޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި 18 ޑިސެންބަރ 1980 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ހިނގައިފައިވާ ގޮތާގުޅޭ މީާލ 

ބަޔާންތަކެވެ. މިކުންފުނި 12 ފެބްރުއަރީ 1990 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގައި އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ.

1.2  މައަިގނޑު ހަރަކާތްތްައ 

ކުންފުނިން ހިންގާ މައަިގނޑު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރިކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓިންގގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ަކނޑުދަތުރުފަތުުރ 

ކުރުމާއި، ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންކުރާ އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ނީލަންކިޔުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 

ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ވިޔަފާރީގެ  އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯރޓް  ރީޖަނަލް  ތެރެއަށް  ވިޔަފާރީގެ  ޢާއްމު  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި  ކުންފުނީގެ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކީ އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، 20181، ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

މި ކުންފުނިވަނީ ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ. 

1.3  ގޮއިންގ ކޮންސްާނ

ކުންފުނެީގ  ނިންމާފައިވަނީ  ޑިރެކްޓަރުން  ބަލާ  ގެންދެވިދާނެތޯ  ވިޔަފާރިކުރިއަށް  ޙާލަތާއި  މާލީ  ސަބްސިޑިއަރީގެ  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏާއި 

ވިޔަފިާރ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ހުއްޓާލާ  ސަބްސިޑިއަރީއެއް  ކުންފުންޏާއި  އަދި  ގެންދިއުމަށެވެ.  ކުރިއަށް  ވިޔަފާރި  ސަބްސިޑިއަރީގެ 

ހުއްޓާލުން ގަސްދެއް ނުކުރަމެވެ. 

ނަމަވެސް 31 ޑިސެމްބަރ 2009 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓްެޑ  

 :2008( ރުފިޔާ    967,115 އަދި  ރުފިޔާ   120،053 ވަނީ  ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެއަރޕޯރޓް  އަދި  

 7,729,977 ޖުމްލަ  ނިޔަލަށް  ގެ  ޑިސެމްބަރ 2009   31 މިގޮތުން  ވެފައެވެ.  ގެއްލުން  ރުފިޔާ(   741,971 އަދި  ރުފިޔާ   7,285,048

ރުފިޔާ އަދި 2,080,648 ރުފިޔާ )2008: 7,609,924 ރުފިޔާ އަދި 1,150,200 ރުފިޔާ( ގެއްލުންވެފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓްޭޓ 

ރުފާިޔ   2,460,607 އެސެޓަށްވުރެ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ވަނީ  ދަރަނި  ކުރުމުއްދަތުގެ  ސާފު  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޯޕަރޭޝަން  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ސަބަބުތަކަށްޓަކިައ  ކުރެވިފައިވާ  މަތީގައިބަޔާން  އިތުރުވެފައެވެ.  ރުފިޔާ   627,477 އެސެޓަށްވުރެ  ޖުމްލަ  ދަރަނި  ޖުމްލަ  އަދި  އިތުރުވެފައެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުއްޓާނުލާ ގެންދެވިދާނެކަމުގެ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

2.   ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައަިގނޑު ސިޔާސަތު ތަކުގެ ޚުލާާޞ

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައަިގނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. ހުރާިހ 

އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، 

އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

2.1  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގްޮތ

އިާއ  )އައި.އެފް.އާރު.އެސް(  މިނަްގނޑު  ހަމަތަކާއި  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ބަޔާންކުރުމުގެ  ހިސާބުތައް  މަލީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ބަޔާންތައް  މާލީ 

އެއްގޮތްވާގޮތްުނ  އާ  ކޮންވެންޝަން"  ކޮސްޓް  "ހިސްޓޮރިކަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އަގުތައް  ކުރުމުގައި  ތައްޔާރު  ބަޔާންތައް  މާލީ  އެއްގޮތަށެވެ. 

އެއެއްޗްެއ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އަގު  ރައުސުލްމާލުގެ  އާއި  ލައިބިލިޓީޒް  އާއު  އެސެޓް  މިގޮތުން  އުޞޫލުންނެވެ.  އަގު  ހިނގިއިރުގެ  މުޢާމަލާތެއް 

ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. 

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތްައ 

ހުށައެޅުމަށް 20 ޖުލައި 2010 ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންއިން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. 

މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތްައ
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2.2  ކޮންސޮލިޑޭޝްަނ

ހ. ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފިުނ 

މީާލ  ގްރޫޕްގެ  ކުންފުންޏެކެވެ.  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ހިންގުމުގެ  އޮންނަ  ޙިއްސާ  ގުރޫޕުގެ  އިތުރަށް  އަށްވުރެ   50% ކުންފުންޏަކީ  ސަބްސިޑިއަރީ 

ބަޔާންތަކުގައި ސަބްސިޑިއަރީގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެކުގައި ގްރޫޕް އެކައުންޓްސް އިން ދައްކާނެއެވެ. 

ށ. ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކާ އެކުލެވިފައިވާނީ އެގްރޫޕްގައި މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލެވިފައިވާ މިންވަރަކަށެވެ.  

އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.  ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  ގްރޫޕްތަކުގެ  ފައިސާ  އަދި  ދަރަނިތައް  ޚަރަދުތައް، އެސެޓްތަކާއި  އާއި  އާމްދަނީ  ވެންޗަރގެ  ޖޮއިންޓް 

އެއެސެޓީަކ  ހަމައެކަނި  އެކުލެވިފައިވާނީ  މިގޮތަށް  އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބޭ  ވިއްކުމުން  އެސެޓް  ތެރޭގައި  ގްރޫޕްގެ 

ބަޔާންތަކުގިައ  މާލީ  ގްރޫޕްގެ  އަހަރުތެރޭގައި  ގެއްލުން  ލިބޭ  ވިއްކައިގެން  އެސެޓް  އެކަންޏެވެ.  އެސެޓްތަކަށް  ވިއްކިފައިވާ  ބޭރުން  ގްރޫޕްތަކުގެ 

އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. ގްރޫޕް ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގެ ޕޮލިސީ ވާނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 

2.3  ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް ބަޔާންކުރްުނ

އެއްކްޮށ  އުފެއްދުމުގައި  އުފެއްދުންތަކެއް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ވަކި  ތަފާތުކޮށް،  ބައިތަކާ  ވިޔަފާރީގެ  އެހެން  ކަމުގައިވަނީ  ބައެއް  ވިޔަފާރީގެ 

ބޭނުންކުރެވޭ އެސެޓްތަކާއި ހިންގުންތަކެވެ. ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ވަކިބައެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ވަކި އިޤްތިޞާދީ ވެއްޓެއްގައި، އެވެއްޓެގައި ކުރިމިަތ 

ވެދާނެ ރިސްކުތަކާއި ފައިދާއަށް ބަލައިގެން އެހެން އިޤްތިޞާދީ ވެށިތަކާއި ތަފާތުކޮށް ޚިދުމަތްތަކާއި އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ބައެވެ.

2.4  ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރްުނ 

ފައިސާއީަކ  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  ވަޒަންކުރުމުގައި  އައިޓަމެއް  ހިމެނިފައިވާ  ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  އެފަރާތެއް  ފައިސާ  ބަޔާންކުރާ  އަދި  ޢަމަލީ  ހ. 

އީަކ  ފައިސާ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  ފައިސާ" އެވެ. އެއްކުރެވިފައިވާ  "އަމަލީ  ވެށިގެ  އިޤްތިޞާދީ  އަސާސީ  ހިނގާ  އެފަރާތެއް 

ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އެއީ ގްރޫޕްގެ ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އެވެ. 

ށ. މުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތްައ

ރްޭޓ  އެކްސްޗޭންޖް  ތާރީހުގެ  ހިނގި  އެމުޢާމަލާތެއް  ފައިސާއިން  އަމަލީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ހިސާބުކޮށް  މުޢާމަލާތްތައް  ބޭރުފައިސާގެ 

ބަޔާނުގިައ  އާމްދަނީގެ  ލައިބިލިޓީޒް  އަދި  އެސެޓް  ހުރި  އިން  ބޭރުފައިސާ  ގެއްލުމާއި  ނުވަތަ  ފައިދާ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ބޭރުފައިސާ  ގައެވެ. 

ގޮތަކަށް ހިސާބުކޮށްފައިވީަނ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ. މިނޫން  ބާކީތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިފަދަ 

އެކަމެއް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހި އެގޮތަށް އަމަލުކުރެވިގެންނެވެ.   

2.5  ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންްޓ

ބެލެވީެނ  ކަމުގައި  ެކނޑުމަށްފަހުގައެވެ. އަގު  ބަލަށް  ގަތްއަގުން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  އިކްއިޕްމަންޓް  އާއި  ޕްރޮޕަރޓީ،  ޕްލާންޓް  ހުރިހާ 

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

އޭގެފަހުން އަގު ބަޔާން ކުރެވެނީ އެއެސެޓެއްގެ ބަޔާންކުރާ އަގާ އެއްކޮށެވެ. ނުވަތަ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ވަކި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިދެގޮތުންކެުރ 

ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅު ގޮތެއް ަކނޑައަޅަނީ ކުރިމަގުގައި އެސެޓަށް ލިބޭނެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އާއި އަގު ޔަގީންކަމާއި އެކު ވަޒަންކުރެވޭނެނަމައެވެ. 

އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ ޚަރަދެއް ހިނގުމުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މާލީ ބަޔާންތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ހިމަނަނީއެވެ. 

އަގްަށ  ކުރެވޭ  އަލުން  ނުވަތަ  އަގަށް  އޭގެ  މުއްދަތަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެއެސެޓެއް  ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ  ެކނޑުން  ބަލަށް 

ބަލައިގެން "ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ. ބަލަށް ަކނޑަނީ އެސެޓެއް ގަންނަމަހުން ފެށިގެން އެސެޓް ދޫކޮށްލާ ހަމައަށް އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

10 އަހުަރ	  އިމާރާތްތައް )އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ފިޔަވާ(  

25 އަހުަރ	  އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ    

5 އަހުަރ	  ޕްލާންޓާއި  މެޝިނީަރ    
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5 އަހުަރ	  މޮޓޯ ވެހިކަލްތައް )ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް ފިޔަވާ(  

5 އަހުަރ	  ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތްައ    

5 އަހުަރ	  އެކްސްކަވޭޓަރުތްައ    

3 އަހުަރ	  ޑަމްޕް ޓްރަކްތްައ    

3 އަހުަރ	  ވީލްލޯޑަރ     

3 އަހުަރ	  ކްރްޭނ     

6.67 އަހުަރ	  ފަރުނީޗަރާއި، ފަރުނީޗަރާއި އެއްފަދަ ތަކިެތ  

5 އަހުަރ	  އޮފީސް އިކްއިޕްމަންްޓ    

10 އަހުަރ	  ަކނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަަނދުފަހަރު )ޓަގު ފިޔަވާ(  

7 އަހުަރ	  ޓުަގ     

3 އަހުަރ	  ހިފާގެންގުޅޭ އާލްާތ    

5 އަހުަރ	  އެހެން އެއްވެސް ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ އެސްެޓ  

ަކނޑާ  ބަލަށް  އަހަރުތެރޭ  ގަތް  ނަމަވެސް  ތަފާތުވި  މުއްދަތު  ގެންގުޅެވިދާނެ  އެއެސެޓެއް  ދަށްނަމަ  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ  އަގު، 5،000  ގަންނަ  އެސެޓް 

ހުސްކުރެވިފައެވެ. 

އެސެޓްގެ ބާކީ އޮތްއަގާއި އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު މުޠާލިޔާކޮށް ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީހުގައި ބަދަލްެއ 

ގެންނަން ކޮންމެހެން ޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނާ ތަނުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދާ ގުޅިގެން ބަލްަށ 

ކަޑަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތު ނުނިމެނީސް ބަލަށް ަކނޑާ ނިމޭނެ މުއްދަތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

އެސެޓެއްގެ އަގު އެސެޓަކުން ނެރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އެސެޓެއްގެ އަގު ވަގުތުން ލިޔެލަނީއެވެ.  

ނައްތާލުމުން ލިބޭ އިތުރުވުން ނުވަތަ ގެއްލުން ބަލަނީ ލިބޭ އެއްޗަކާއި އަގާއި އަޅައިބަލައިގެންނެވެ.  މި ހިމަނާފައިވަނީ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ. 

2.6 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓްީޒ

ޕްރޮޕަރީޓ  ބަލާފައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް  ހޭދައަށް  އިތުރު  ކުރެވުނު  ގަންނަން  އަގާއި  ގަތް  ކުރެވެނީ  އަގު  ފުރަތަމަ  ޕްރޮޕަޓީޒް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

އުސުޫލ  ވަކި  ހޭދަ  ކުރެވުނު  ކުރުމަށް  ބަދަލު  އެ  ބަދަލުކޮށްފިނަމަ  ބައެއް  ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ  އެފަދަ  ކުރެވިފައިވާނީ  ބަޔާން  އަގު  އެއިރެއްގެ  އެއްގެ 

ކުރެވިފައްެއ  އިތުރު  އަގަށް  އޭގެ  ޚަރަދު  ބެލެެހެއްޓުމުގެ  މަރާމާތާއި  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  އާންމުކޮށް  އިތުރު  އަގަށް  އޭގެ  ބެލި  ތަކަކަށް 

ވެއްދިފައިވީާނ  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބުނު  އޭގެން  ހިދެއްގައި  ބަދަލުވާ  އަގު  ހަމަ  އެއްގެ  ޕްރޮޕަރޓީ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ނުވާނެއެވެ.  މިފަދަ 

އަހަރުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށެވެ.

ޕްރޮޕަރޓީއްެއ  އެ  ހިންގުމުން  ވިޔަފާރި  ވިއްކާލުމުން، ނުވަތަ  އެއް  ޕްރޮޕަރޓީ  އެ  އުނިކުރެވޭނީ  ހިސާބުތަކުން  އެއް  ޕްރޮޕަރޓީ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ބޭނުން ކުރަން ހުއްޓާލާދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި އިތުރު ނަފާއެއް އޭގެން ނުލިބޭކަމަށް ފެނުމުންނެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ ވިއްކާލުމްުނ 

ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުމުން އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެއްދިފައިވާނީ އަހަރު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށެވެ.  

ޕްރޮޕަރޓީއަކްުނ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ހިދެއްގައެވެ.  ތަފާތުވާ  ބޭނުން  ކުރެވޭ  އޭގެ  ހަމައެކަނި  ކުރެވޭނީ  ބަދަލު  އެއް  ޕްރޮޕަރޓީ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ވެރިމީހާ ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޕްރޮޕަރޓީ އަކަށް ބަދަލުވާހިދެއްގައި އެ ބަދަލު ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިސާބު ތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވޭނީ އެޭގ 

ހަމައަގުގައެވެ.  ވެރިފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅެވޭ ޕްރޮޕަރޓީ އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ އަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ގްރޫޕެްގ 

ހިސާބު ކުރެވެމުންދާނީ ގްރޫޕްގެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓް ހިސާބު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުންނެވެ.  

ކުލި ދައްކައިގެން ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރޮޕަރޓީއެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައެއްނުވާނެއެވެ.  
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2.7  އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްްސ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހިގާ ޚަރަދު އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ތެދުރޮނގު އުޞޫލު ބޭނުންކޮށްގެން އެބޭނުންކުރާ ކަމްަށ 

ކޮނެްމ  އަގު  ގެ  އެސެޓް  މިފަދަ  ގެންދެވޭނެއެވެ.   ކަޑަމުން  ބަލަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ(  އިތުރުނުވާނެ  އަހަރަށްވުރެ   5( އުމުރުގެ  ލަފާކުރާ 

އަހަރަކު މުތާލިޔާކޮށް އެ އެއްޗެއްގެ ދާއިމީ ހަލާކުވުމަށްބަލައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވެއެވެ.  

2.8  ވިއްކާލުމަށް ނިންމިފައިވާ އެސްެޓ

ޚަރުަދ  ވިއްކާލުމަށްދާ  ހަމައަގުން  އޭގެ  އަގާއި  ވާ  ެކނޑުމަށްފަހު  ބަލަށް  އަގު  އެސެޓްގެ  އަގުކުރެެވިފައިވާނީ  ހަރުމުދާ  ނިންމާފައިވާ  ވިއްކާލުމަށް 

އުނިކޮށްފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން ދަށްއަގުގައެވެ. ހަރުމުދާ ވިއްކާލެވޭނީ އެމުދަލެއް ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމުދަލުގެ އަގު ބަލްަށ 

ބޮޑުވެފިައ  ފުރުސަތު  ވިއްކުމުގެ  އެމުދާ  އަމަލުކުރެވޭނީ  މިގޮތަށް  ވާނަމައެވެ.  ލިބޭނޭކަމުގައި  ވިއްކުމުން  އެމުދަލެއް  އަގު  އިންނަ  ެކނޑުމަށްފަހު 

ތޭެރ  އެއްއަހަރު  ނިންމުމަށްފަހު  ވިއްކާލުމަށް  މިހެން  ހުރިނަމައެވެ.  އެމުދަލެއް  ހާލަތެއްގައި  ވިއްކާލެވޭނެ  ވަގުތުން  ޚަރަދެއްނުކޮށް  އިތުރު  އަދި 

ވިއްކާލަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހަރުމުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމަށްފަހު ދެން އެމުދާ ބަލަށް ަކނޑާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.   

 

2.9  މާލީ ނޫން އެސެޓް ތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދުަލ

ނުގެންދެވެއެވެ.   ަކނޑަމުން  ބަލަށް  އެސެޓްތައް  ަކނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތު  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ  އެސެޓް 

ކަމްަށ  އަގު  ތަކުގެ  އެސެޓް  އެ  ތައް  އެސެޓް  ަކނޑަންޖެހޭ  ގެންދެވެއެވެ.  ބަލަށް  ބަލަމުން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ހަލާކުވޭތޯ  އެއްޗެތި  އެ  އެކަމަކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދު ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ޙާދިޘާއެއް ނުވަތަ ޙާލަތަށް ބަދަލެއް އައުމުން ހަލާކުވީތޯބަލައެވެ.  

އެސްެޓ  އަގަކީ  ލިބޭނެ  ބޮޑުވުމުންނެވެ.   އަގު  އެސެޓްގެ  ލިބޭނެއަގަށްވުރެ  އެސެޓަކުން  އެ  ކުރެވެނީ  ފާހަގަ  ގެއްލުން  ހަލާކުވުމުގެ  އެސެޓެއް 

ހަމައަގުން ވިއްކުމަށް ހިގާ ޚަރަދަކާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ އަގު ެކނޑުމުން އޮަންނަ މަތީ ޢަދަދެވެ.  ހަލާކުވުން ވަޒަން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެސްެޓ 

ތައް ބަޔާން ކުރެވެނީ ފައިސާ ވަނުމުގައި ވަކި ވަކިން ބަޔާންކުރެވޭ އެންމެ ދަށް ފެންވަރުތަކުގައެވެ.  )ފައިސާ ދޭ ޔުނިޓް ތައް( މާލީ ންޫނ 

އެސެޓް ތައް ހަލާކުވާ ހަލާކުވުމަށް ބަދަލު ގެނެވޭތޯ ކޮންމެ ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީޚެއްގައި މުޠާލިއާ ކުރެވެއެވެ.  

2.10  މާލީ އެސެޓްތްައ 

ބޭނުންވާގޮތްަށ  ތައް  އެސެޓް  މާލީ  އެ  ަކނޑައަޅަނީ  ބައިބައި  ގޮތަށެވެ.   އަންނަނި  އަޅާފައިވަނީ  ބައިބައަށް  އެސެޓްތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ 

ބަލައިގެންނެވެ.  މެނޭޖްމަންޓް އިން މާލީ އެސެޓް ތައް ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރާ އިރު އެހިމެނޭ ބައިވެސް ަކނޑައަޅައެވެ.  އަދި ކޮންމެ ބަޔާންކުރޭެވ 

ތާރީޚެއްގައި އެ ބައެއް އަލުން ވަޒަންކުރެވެއެވެ.  

ހ. ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައާިސ 

ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ އަކީ އެ މާލީ އެސެޓް ޙަރަކާތްތެރި މާރކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ަކނޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައާިވ 

ބެލެންސްޝީޓެްގ  ތެރެއިން  އެސެޓެެވެ.ވ މީގެ  މާލީ  ހުންނަ  ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް  ފައިސާ   އަބުރާ  މިންވަރަކަށް  ަކނޑައެޅޭ  ނުވަތަ  މިންވަރަކަށް 

ކަރަންްޓ  ހިމެނިފައިވަނީ  ތައް  އެސެޓް  އެހެން  ފިޔަވައި  އެސެޓްތައް  ފުދޭ  ތަޞައްރަފް  މުއްދަތަކަށްފަހު  ދިގު  މަހަށްވުރެ   12 ފަހުން  ތާރީޚުގެ 

އެސެޓް ތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

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

ށ. މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްްސ

އިންވެސްޓްމަންްޓ  ހިމަނާފައިވާ  އެހެންބައެއްގައި  ނުވަތަ  މިބައިގައި  ނެތްގޮތުގައި  މުއްދަތެއް  ަކނޑައެޅޭ  ވަކި  ތަކަކީ  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  މާލީ 

ދޫކޮށްލްަނ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް   12 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބެލެންސްޝީޓް  ތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް  މިފަދަ  އިން  މެނޭޖްމަންޓް  ތަކެވެ. 

ޤަސްދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހިމަނަނީ ކަރަންޓް އެސެޓް ވިއްކާލަން ހިމަނާފައި ހުންނަ ބައިގައި ހިމަނާފައި ސެކިއުރިޓީ އެއް ވިއްކާލައިފިނަމަ ނުވަަތ 

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އެއަށް ޖަމާ ވެފައިވާ ހަމައަގަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު ޢާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ސެކިއުރީިޓ 

އަށް ލިބުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ ބައިގެ ތެރެއިން ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަންޖެހޭ ބައި ޢާމްދަނެީގ 

ބައިގައި އެއަށް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަން ަކނޑައަޅާ ހިސާބުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
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ޙަރަކާތްތިެރ  މާރކެޓުގައި  އަކީ  އިންވެސްޓްމަންޓް  މާލީ  އަގުންނެވެ.   ބީލަމުގެ  އޮންނަ  އެވަގުތަކަށް  ބަލަނީ  ހަމައަގު  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓް އަކަށްނުވާނަމަ، )ލިސްޓް ގައި ހިމެނިފައިނުވާ ސެކިއުރީތައް( ކުންފުނީގެ އޭގެ ހަމައަގު ހޯދާނީ އަގު ހޯދުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތްައ 

ފައާިސ  ދިނުމާއި  ޙަވާލާ  އެއްޗިއްސަށް  އެއްވައްތަރެއްގެ  ތަކާއި  މުއާމަލާތް  ހިގާފައިވާ  ކައިރިން  އެންމެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ވަންނަގޮތް ޑިސްކައުންޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު ބޭނުންކޮށްގެން ބެލުމާއި އަގު ތަކުގެ ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންމެ މާރކެޓެްގ 

ވީހާވެސް ގިނަ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށް ބެލުމާއި އަގުތަކުގެ ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.  އެހެންމެ މާރކެޓް ވީހާވެސް ގަިނ 

މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށް ކުންފުނީގެ ވީހާ މަދު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ހަމަ އަގު ހޯދެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޞައްހަ ހަމައުަގ 

ނުހޯދިއްޖެނަމަ ލިސްޓް ކުރެވިފައިނުވާ ސެކިއުރިޓީ އެއްގެ އަގަކަށް ބަލަނީ ޖެހުނު އަގެވެ.  

ކުންފުނިން ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީޚެއްގައި މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއް ނުވަތަ މާލީ އެސެޓް ތަކެއް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ފެނޯޭތ 

ނުވަަތ  މިންވަރަަކަށް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ހަމައަގު  އެއްގެ  ސެކިއުރިޓީ  ހިއްސާދާރުންގެ  ހިމެނިފައިވާ  ތެރޭގައި  ބައިގެ  ހުންނަ  ވިއްކާލެވެން  ބަލައެވެ. 

ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަށްވަމުންގޮސް އޭގެ އަގަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބެލެވޭނީ ސެކިއުރިޓީ އެއް ހަލާކުވެއްޖެ ކަމުގެ އަލާމާތެއްގެގޮތުގައެވެ. 

އަގާއި މިހާރެުގ  ހޯދި  އެއެއް  ބަލަނީ  ގެއްލުން  ހުރިނަމަ، އޭގެ ޖުމްލަ  ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ނިސްބަތުގައި  ހެއްކެއް  މިކަހަލަ 

ހިއްސާދާރުނެްގ  ބައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެއްލުމުގެ  ނުވަތަ  ފައިދާ  ކުރިން  ބެލުމަށްފަހު  ތަފާތު  ކަޑައި  ގެއްލުން  ހަލާކުވުމުގެ  ހަމައަގުން 

ފައިސާ އިން އުނިކޮށް އެކަން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.  އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހަލާކުވެގެންވާ ގެއްލުން ހިއްސާދާރުންގެ ފައިސާގިައ 

ފާހަގަކުރާ ފާހަގަކުރުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގެ ތެރޭގައި ބަދަލެއް ނުކުރެއެވެ.  

2.11  އިންވެންޓީްރ

އިންވެންޓްރީ ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ އަގުގެ ދަށްމިންވަރާއި ލިބޭނެ ސާފު އަގުގައެވެ. އަގު ބަލަނީ ފުރަތަމަ ވަންނަ އެތި ފުރަތަމަ ބޭރުވާނެކަމްަށ 

ީފ  ބޭންކް  ފީއާއި  ބަނދަރުގެ  )ފްރައިޓް( އާއި  އިންޝޫރެންސް، ނާލު  އާއި  ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް  ތެރޭގައި  )ފައިފޯ( އުޞޫލުންނެވެ. އަގުގެ  ބަލައި 

ހިމެނެއެވެ. އަގުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ އަގެއް ނުހިމެނެއެވެ. ލިބޭނެ ސާފު އަގު އަންދާޒާ ކުރަނީ އާދައިގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގިައ 

ވިއްކާ އަގުން ވިއްކުމަށް ހިގާ ޚަރަދުތައް ަކނޑައިގެންނެވެ.

2.12  ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްްޓ

މުއްދަތެއްގިައ  ވަކި  ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްލެވެއެވެ. ކުންފުނީގެ  ހިސާބުން  ކުރެވޭ  އަންދާޒާ  ބަރާބަރަށް  ފައިދާ  ގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

ލިބޭނެވަރު ަކނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ނިމޭ އިންސައްތަ ބަޔާން ކުރުމުގެ އުޞޫލުންނެވެ. ނިމޭވަރު ވަޒަން ކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ގެ ދަށްުނ 

ފާހަަގ  އެގެއްލުމެއް  އެނގޭއިރަށް  އުޅޭކަން  ބަލައިގެންނެވެ. ގެއްލުމެއްވާން  އަޅައި  މަސައްކަތާއި  މަސައްކަތް، ކުރެވުނު  ކުރަންހުރި  ޖުމްލަ  މުޅި 

ފާހަަގ  ގެއްލުން  މަސައްކަތާއެކު،  ހުރި  ކުރަން  ދަށުން  ގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ވަރު  ގެއްލުންވާނެ  ޖުމްލަ  މުޅި  ކުރެވެއެވެ.  

ކުރެވުނު މުއްދަތު ގައި ބަޔާންކުރެވެއެވެ.  

އަހަރު ނިމޭއިރު ހިގި ޚަރަދު ބަޔާންކުރާ އިރު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ހަރަކާތްތައް އަހަރު ނިމޭ ހިސާބްަށ 

ވަކިކޮށް ދެންހުރި ބައި ހިގަ ހިގާ ހުރި ކަޮންޓްރެކްޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ހިގި ޚަރަދާއި ލިބުނުފައާިދ 

ނުވަަތ  ފައިދާ  ލިބުނު  ޚަރަދާއި  ޖުމްލަ  ހިމެނޭނެއެވެ.  އަޅާބަލައިގެން  ބިލާއި  ހެދިފައިވާ  ކުރިއަށްދާވަރުން  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ގެއްލުން  ނުވަތަ 

ކަސްޓަމުަރ  ދަށުން  ގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  ހިމަނަނީ  ބައި  ބާކީ  އިތުރުވެއްޖެނަަމަ،  ބިލަށްވުރެ  ހެދިފައިވާ  މިންވަރަށް  ކުރިއަށްދާ  ޖުމްލަ  ގެއްލުމުގެ 

ދޭންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ކުރިއަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

2.13  ވިޔަފާރިން ލިބެންހިުރ

ރްޭޓ  އިންޓްރެސްޓް  އެވަގުތެއްގެ  އަގުކުރާނީ  ފަހުގައި  އޭގެ  އަދި  ހަމައަގުންނެވެ.  ކުރަނީ  ފާހަގަ  ފުރަތަމަ  ހުރިބައި  ލިބެން  ވިޔަފާރިން 

ފުރަތަަމ  ލިބެންވާއެއްޗެއް  އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ވިޔަފާރިން  ހަދާ  ޕްރޮވިޜަން  ބަދަލަކަށް  އަތުވެދާނެ  އަގުން، އަގަށް  އެމޮޓައިޒް  ބޭނުންކޮށްގެން 

ހާަދ  މިގޮތަށް  ަކނޑާފަައެވެ.  ޕްރޮވިޜަން  ގެއްލުމަށް  ލިބިދާނެ  އެއާއިގުޅިގެން  ފެނިއްޖެނަމަ،  ހެކި  ކަމުގެ  ނުލިބިދާނެ  އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް 

ރޭޓަކްުނ  އިންޓްރެސްޓް  އޮތް  އެވަގުތަކު  ފައިސާ  ލިބޭނެ  ކުރިމަގުގައި  ޖެހޭއަގާއި  އެސެޓަށް  އެވަގުތަކު  ަކނޑައަޅަނީ  މިންވަރު  ޕްރޮވިޜަންގެ 

ޑިސްކައުންޓް ކޮށް މިދެއަގުގެ ތަފާތެވެ. އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ޕްރޮވިޜަން ފާހަގަ ކުރަނީ "ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ އަގު" ގެބައިގައެވެ.  
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2.14  ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކިެތ

ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގައި ހިމެނެނީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ އާއި ބޭންކް ތަކުގައި ޖަމަޢުކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި 3 މްަސ 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްގައި ތަސައްރަފު ފުދޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކާއި ބޭންކް އަޯވރޑްރާފްޓްތަކެވެ. ބެލެންސްޝީޓްގައި އަޯވރޑްރާފްްޓ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައިގައި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައެވެ.  

2.15  ހިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

އާދައިގެ ހިއްސާ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހިއްސާދާރުންގެ ފައިސާ ނުވަތަ އިކްއިޓީގެ ގޮތުގައެވެ. 

2.16  އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައާިސ

އޮނަްނ  ނަގާފައި  ދައްކަން  އަނބުރާ  އަގުނުލައެވެ.  މުއާމަލާތުގެ  ހަމައަގަށް  އޭގެ  ފާހަގަކުރަނީ  ފުރަތަމަ  ފައިސާ  ނަގާފައިވާ  ދައްކަން  އަނބުރާ 

ފައިސާ، ފަހުން ބަޔާން ކުރަނީ މަޑުމަޑުން އަގު ދަށްކުރަމުންދާ އުޞޫލުންނެވެ. އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާ )މުއާމަލާތުގެ ޚަރަދު ނުލާ( 

އިންޓްރެސްްޓ  އެވަގުތެއްގެ  ބަހާލުމަށްފަހު  މުއްދަތަށް  މިފައިސާގެ  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީ  ފާހަގަކުރާނީ  ތަފާތު  އަގުގެ  ދައްކަންޖެހޭ  އަނބުރާ  އާއި 

އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އަނބުރާދައްކަން ނަގާފައިވާ ފައިސާ ހިމަނަނީ ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް ތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.  މިނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނީ  ބެލެންސްޝީޓެްގ 

ތާރީޚަށްފަހު  މަދުވެގެން 12 މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން އަނބުރާ ދެއްކިއަސް އެންމެ ރަގަޅު ކަމަށް ކުންފުންޏަށް އެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާނަމައެވެ. 

2.17  މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔްަތ  

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ކުންފުނިން ލައިދެވޭ ފައިސާ ބެލެވޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

2.18  ޕްރޮވިޝަންތްައ

ގުޅިގެން،  އަކާއި  ޙާދިޘާ  ކުރީގެ  ގޮތެއްގައި،  ކުރެވެނި  ބިނާ  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނީގޮތުން  ކުންފުންޏަށް  ކުރަނީ  ފާހަގަ  ޕްރޮވިޝަނެއް 

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭ ވަސީލަތެއް ބޭރުވެގެން ދާއިރުކަމާއި، އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމު ކުރާތީ، އެ ލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެނާްވ 

އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔާން ކުރުމަށެވެ. ހިންގުމުން ކުރިމަގުގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ޕްރޮވިޝަނެއް ނަހަދައެވެ.  

އެއްކްޮށ  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ހިދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ބޭރުވެދާނެކަމަށް  ވަސީލަތްތައް  ލާޒިމުވެގެން  ކުންފުންޏަށް  ގުޅިގެން  ކަމަކާއި  އެތަށް  އެއްކަހަލަ 

ވުމެުގ  ބޭރު  ވަޞީލަތް  ވިއަސް  ކަމަކާގުޅިގެން  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ބަލާއިރު  އެކީ  ަކނޑައަޅަނީއެވެ. މިގޮތުން  ނިންމާނެގޮތް  ބަލައިގެން  އެކަމެއް 

ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ ޕްރޮވިޒަނެއް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޕްރޮވިޒަން ތަކުގެ އަގު ބަލާނީ އެ ލާޒިމުކުރާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ލަފާކުރާ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ.  މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ މާކެޓުގައި އެވަގުތުަކ 

ފައިސާގެ އަގު ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން ނެރޭ ރޭޓެކެވެ.  

2.19  ޢާމްދަނީ ފާހަގަކުރްުނ

އަދަދެެވެ.   ސާފު  އޮންނަ  ެކނޑުމަށްފަހު  ޑިސްކައުންޓް  އިން  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ވިއްކައިގެން  ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  އާމްދަނީގެ 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަންނަނިވި ބައިތަކެވެ.

ހ. ވަކިވަކިން މުދާ ވިއްކްުނ

އެއްަށ  ޤަބޫލުކޮށް  މުދާ  ކަސްޓަމަރު  ދިނުމުންނެވެ. އަދި  ފޯރުކޮށް  ކަސްޓަމަރަށް  މުދަލެއް  އެ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ބަލަނީ  ކަމަށް  ވިކުނު  މުދާ 

ލިބެންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަށަވަރު ވުމުންނެވެ.  

ށ. ޚިދުމަތްދިންުނ

ޚިދުމަތިާއ  ނިންމާދޭންޖެހޭ  މުއާމަލާތެއް  ވަކި  ދިނުމުންނެވެ. މިގޮތުން  ޚިދުމަތް  ގައި  މުއްދަތު  ކުރެވޭ  ހިސާބު  ބަލަނީ  ކަމަށް  ދެވުނު  ޚިދުމަތެއް 

ނިސްބަތްކޮށް ދެވުނު ޚިދުމަތް ބަލައިގެންނެވެ.  
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ނ. އިންޓްރެސްޓް އާމްދީަނ

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިސާބުކުރަނީ މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުން އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

ރ. ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދީަނ

ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަލާފައިވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ަކނޑައެޅުމުންނެވެ.

ބ. ކުލީގެ އާމްދީަނ

ކުލީގެ އާމްދަނީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޢަމަލު ކުރެވޭ އެގްރީމަންޓަށް ބަލައިގެން ކުރިޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.  

2.20  ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިންުނ

ހ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ ގޮތުގިައ 

ފައިދާއިާއ  ހުރިހާ  ގުޅިފައިވާ  މިލްކުވެރިކަމާއި  ތަންތަނުގެ  އެތަކެއްޗާއި  ވެރިފަރާތުން  ތަންތަނުގެ  ތަކެއްޗާއި  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ކުންފުނިން 

)ތަކެއްޗިާއ  ފައިސާ  ދައްކާ  ގުޅިގެން  ހިފުންތަކާއި  ކުއްޔަށް  ބައިގައެވެ. މިފަދަ  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ބަޔާންކުރެވެނީ  ޒިންމާވާނަމަ، އެ  ގެއްލުންތަކަކަށް 

ބަޔާންކުރެވީެނ  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ެކނޑުމަށްފަހު(  އެއް  ފައިދާ  ހުރިހާ  ލިބޭ  ވެރިފަރާތުން  ތަންތަނުގެ 

"ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ.

ށ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގިައ 

ތިންވަނަަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުންތައް، ބެލެންސްޝީޓްގެ ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް، އިކްއިޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ކުއްޔަށޭްދ 

ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލަށް ެކނޑޭނީ ކުންފުނީގެ އެފަދަ އެހެނިހެން ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމަންޓް އާއި އެއްގޮތަށެވެ. ކުއްޔަށް ލިބޭ އާމްދީަނ 

ބަޔާނުގިައ  އާމްދަނީ  ތެރޭގައި  ދީފައިވާ  މުއްދަތުގެ  ެކނޑުމަށްފަހު( ކުއްޔަށް  ފައިދާ  ލިބިދޭ  ކުންފުނިން  ފަރާތްތައް  ހިފާ  ތަންތަން  )ތަކެއްޗާއި 

ބަޔާންކުރެވެނީ "ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ. 

2.21  ފައިދާ ބެހްުނ

ބަޔާންކުރަނީ، އެފައިދާ އްެއ  ގެގޮތުގައި  ލައިބިލިޓީޒް  ތަކުގައި  ބަޔާން  ކުންފުނީގެ މާލީ  ފައިދާ  ަކނޑައަޅާ  ބަހަން  ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 

ބެހުމަށް ހިއްސާދާރުން ނިންމާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުގައެވެ.  

3.   މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތައް ބެލެހެއްޓްުނ

3.1   މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތްައ

ކުންފުނީގެ ޙަރަކާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުން ތަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް )ބޭރު ފައިސާ މުާރ 

ކުރުން ހިމެނޭ ގޮތުން(، ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ލިބިދާނެ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ އޭގެ މިންވަރު ލަފާކުރްަނ 

އެނގޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމާއިއެކު، ކުންފުނިން މިފަދަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ބަލަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުންފުނެީގ 

މާލީ ހާލަތު ދެމެހެއްޓޭތޯއެވެ.

ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ަކނޑައެޅޭ ވަކި ރިސްކުތަކެއް ބަލަހައްޓަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފޮރިންގ ކަރަނީްސ 

ރިސްކް، ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ރިސްކް ހިމެނެއެވެ. 

ހ. މާކެޓް ރިސްްކ

1. ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްްކ

މުއާމަލާތްތަކްުނ  ފައިސާގެ  ބޭރު  ވުމާއިއެކު،  ކުންފުންޏަކަށް  ކުރާ  މުއާމަލާތްތައް  ވިޔަފާރީގެ  ތަފާތު  ފަރާތްތަކާއިއެކު  ބޭރުގެ  ކުންފުންޏަކީ 

ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމާއި ފައިދާ ފާހަގަކުރާނީ އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައެވެ. 
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2. ޕްރައިސް ރިސްްކ

އަގުތަކްަށ  ހިއްސާގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުންނަބައިގައި  ވިއްކާލެވެން  ބެލެންސްޝީޓުގައި  ގޮތުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ 

އަތުވެދާނެ ބަދަލަކުން، ކުންފުނި ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ. 

ށ. ކްރެޑިޓް ރިސްްކ

ދަރަންޏްަށ  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  ދަރަނި  ކުންފުނީގެ  ނެތެވެ.  ރިސްކެއް  ދަރަނީގެ  ބޮޑު  ފާހަގަކުރެވޭ  ކުންފުންޏަށް 

ހިދުމަތާއި މުދާ ދޫކުރެވެނީ ކުންފުންޏަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ނ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްްކ

ތެރޭގައެވެ.   ނެގުމުގެ  ފައިސާ  ދައްކާގޮތަށް  އަނބުރާ  ފަރާތްތަކުން  އެހެން  ބޭންކުތަކާއި  ދިމާވަނީ  ރިސްކް  ރޭޓް  އިންޓްރެސްޓް  ކުންފުންޏަށް 

ކުރަމްުނ  މުޠާލިއާ  އަބަދުމެ  ރޭޓްތައް  މި  އަދި  ރޭޓެއްގައެވެ.  ބަދަލުވަމުންދާ  ނުވަތަ  ރޭޓުގައި  ަކނޑައެޅިފައިވާ  ނަގާފައިވަނީ  ފައިސާ  މިގޮތުން 

ގެންދެވެއެވެ. ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީހުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކުން ރައްކައުތެރި ވެވޭނެފަދަ އެއްވެސް އާލަތެއްނެތެވެ.  

ރ. ލިކުއިޑިޓީ ރިސުްކ

ފައިސަ ނެތުމުގެ ޙައްލެއް ކަމުގައިވަނީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާ ވިއްކާ ލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމެވެ.  އެހެންމެ ފަންޑް ކުރަންބޭނުނާްވ 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުމެވެ.  އަދި މާކެޓްގެ މަޤާމު ބަންދުކޮށްގެންނެވެ.  އަހަރު ނިމުުނ 

އިރު ކުންފުނި އަދި ގްރޫޕް ކޮމިޓް ވެފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް އެއްނެތެވެ.  

3.2  ކެޕިޓަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންްޓ

ކެޕިޓަލް މެނޭޖް ކުރުމުގައި، ގްރޫޕްގެ ބޭނުމަކަށް ވެފައިވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާ ހޯދުމާއި ކޮސްްޓ 

އޮފް ކެޕިޓަލް ކުޑަ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ.  

ކެޕިޓަލް ސްޓަރަކްޗަރ ދަމަހައްޓައި ދަރަނި މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ދޭވަރު، ހިއްސާވިއްކުން އިަދ  މިގޮތުން 

ހަރު މުދާ ވިއްކަން ގްރޫޕުން ނިންމިދާނެއެވެ.

ކެޕިޓަލް އިން ގެއްލައިގެން ބާަލ  ކެޕިޓަލް މޮނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ބަލައިގެންނެވެ. މި ރޭޝިއޯއަކީ ސާފު ދަރަނި ޖުމްލަ  ގްރޫޕުން 

މިންގަޑެވެ. ސާފު ދަރަންޏަކީ ޖުމްލަ ދަރަނިން ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދާއި ފައިސާ އާއި، ފައިސާ އާއި އެއްގްޮތ 

ތަކެތި އުނިކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރެވެ. ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އަކީ އިކްއިޓީ އާއި ސާފު ދަރަނި އެއްކުރުމުން ލިބޭ މިންގަޑެވެ.

3.3  ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޝްަނ

ގޮތުގައެވެ.  ވެލިއުގެ  ފެއަރ  ކުރެވިފައިވަނީ،  އަންދާޒާ  މިންވަރު  ޕޭއަބަލްސްގެ  އާއި  ރިސީވަބަލްސް  ޓްރޭޑް  ަކނޑައި،  އިމްޕެއަރމަންޓް 

ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީޒްގެ ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މުސްތަޤްބަލްގައި ދައްކަންހުރި ފައިސާ، މިހާރު ކުންފުނީގައިވާ އެއާއިއެއްފަަދ 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ މާކެޓް ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށްގެންނެވެ.

4.   އަޅާ ބެލްުނ

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމާއި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްގައި ބައިވެރިވުމުން މިފަހަރަކީ ދެވަނަ ފަަހަރަށް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސުާބ 

ހިސާބުތްައ  އަހަރުގެ  ކުރީ  އަޅާކިއުމަށްޓަކައި  ހިސާބުތައް  އަހަރުގެ  ދެ  ގްރޫޕްގެ  ވީމާ  ފަހަރެވެ.   ހުށަހެޅުނު  ތައްޔާރުކޮށް  ބަޔާންތައް  ތަކާއި 

ބަޔާންކޮށްދެވޭގޮތްވާނީ އަޅާކިއޭނެ ފަދައިން ބަދަލު ގެނެވި ރިސްޓޭޓް ކުރެވިފައެވެ.  
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5. މައިގަޑު ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ) ރީސްޓޭޓް ކުރެވިފައި (

ޖުމަްލ

 2008

 ވަކި ބައެއްގިައ

 ނުހިމޭެނ

 2008

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްްސ 

 އަދި ރިސްޯޓ

 2008

 އެހެނިހްެނ

 ޚިދުމްަތ

 2008

 ދަތުރުފަތުރެުގ 

 ޚިދުމްަތ

 2008

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ

 މަސައްކްަތ

2008

އާންވު ވިޔަފިާރ

 2008

ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ 209,613,154  354,476,638  70,738,408  49,611,553    -    -  684,439,753 

 44,778,736  (43,078,759)  (741,971)  3,454,606  (6,789,341) ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން( 25,532,877  66,401,324 

 (19,040,775)  (19,040,775) ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ )ނޯޓް 6.3(

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / )ގެއްލުން( 25,737,961 

ޖުމަްލ

 2009

 ވަކި ބައެއްގިައ

 ނުހިމޭެނ

 2009

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްްސ 

 އަދި ރިސްޯޓ

 2009

 އެހެނިހްެނ

 ޚިދުމްަތ

 2009

 ދަތުރުފަތުރެުގ 

 ޚިދުމްަތ

 2009

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ

 މަސައްކްަތ

2009

އާންވު ވިޔަފިާރ

 2009

ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ 105,936,602  259,854,667  76,145,805  30,681,434    -  809,956  473,428,464 

 8,488,898  (44,329,242)  (967,115)  15,247,344  (8,400,566) ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން( 16,911,339  30,027,138 

 (22,750,016)  (18,091,744)  (46,436)  (629,331)  (3,982,503) ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ )ނޯޓް 6.3(

 (14,261,118) އަހަރުގެ ސާފު ފައާިދ

ޖުމަްލ

 ވަކި ބައެއްގިައ

ނުހިމޭެނ 

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްްސ 

އަދި ރިސްޯޓ 

 އެހެނިހްެނ

ޚިދުމްަތ 

 ދަތުރުފަތުރެުގ 

ޚިދުމްަތ 

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ

މަސައްކްަތ އާންވު ވިޔަފިާރ 

2008 ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 9( 1,051,663  30,193,609  16,739,464  11,199,261  42,969  2,740,443  61,967,409 

2008 އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 12( 9,560  2,964    -  5,238  967  656,677  675,406 

2009 ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 9 އަދި 11( 851,575  34,014,706  16,327,204  12,567,995  30,086  2,046,848  65,838,415 

2009 އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 12( 9,560  2,964    -    -  967  819,682  833,173 

ޖުމަްލ

 2008

 ވަކި ބައެއްގިައ

 ނުހިމޭެނ

 2008

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްްސ 

 އަދި ރިސްޯޓ

 2008

 އެހެނިހްެނ

 ޚިދުމްަތ

 2008

 ދަތުރުފަތުރެުގ 

 ޚިދުމްަތ

 2008

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ

 މަސައްކްަތ

2008

އާންވު ވިޔަފިާރ

 2008

އެސްެޓ  153,471,129  145,411,081  100,539,346  123,612,207  78,702,950  177,306,991  779,043,704 

 452,228,470  239,938,470  74,816,483  260,482  (66,842) ދަރިަނ 93,191,901  44,087,976 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 9، 10 އަދި 12( 124,292  35,365,966  27,367,333  13,605,245  68,351  2,169,456  78,700,643 

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓްސް، ދަރަނި، އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

ޖުމަްލ

 2009

 ވަކި ބައެއްގިައ

 ނުހިމޭެނ

 2009

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްްސ 

 އަދި ރިސްޯޓ

 2009

 އެހެނިހްެނ

 ޚިދުމްަތ

 2009

 ދަތުރުފަތުރެުގ 

 ޚިދުމްަތ

 2009

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ

 މަސައްކްަތ

2009

އާންވު ވިޔަފިާރ

 2009

އެސްެޓ  64,484,407  168,697,207  88,754,809  111,862,642  80,472,457  209,924,265  724,195,788 

ދަރިަނ 954,850  46,158,763  9  2,500  77,553,107  306,045,323  430,714,552 

48,843,083 1,660,865 1,321,608 7,515,729 9,838,225 28,244,107 262,549 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 9، 10 އަދި 12(

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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6.1 އެހެނިހެން އާމްދީަނ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

ވިއްކެން ހުރި މާލީ އެސެޓްތަކަށް ލިބުނު ޑިވިޑެންްޑ 2,791,052  3,347,460  2,791,052  3,347,460 

އިންޓްރެސްޓް އާމްދީަނ 509,632  1,786,615  509,632  1,786,615 

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައާިދ 570,626  2,109,582  570,626  2,109,582 

 7,243,657  3,871,310  7,243,657  3,871,310 

6.2 އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރުަދ 3,999,306  3,336,420  3,999,306  3,336,420 

ދަތުރުފަތުރާއި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޚަރުަދ 1,851  9,265  1,851  9,265 

އެހެނިހެން ޚަރުަދ 3,020,207  4,648,427  3,020,207  4,648,427 

 7,994,112  7,021,364  7,994,112  7,021,364 

6.3 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރުަދ

ބޭންކް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ޚަރުަދ 20,112,233  16,143,222  20,112,233  16,143,222 

ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުން ލިބުނު )ފައިދާ( / ގެއްލްުނ 2,637,783  2,897,553  2,637,783  2,897,553 

 19,040,775  22,750,016  19,040,775  22,750,016 

6.4 ބަލަށް ކެނޑުމުގެ ޚަރަދު، އެމޯޓައިޒޭޝަން، ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުން، އަދި މުދާ ބެހެއްޓުމުގެ  ޚަރަދު ވާނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގިައ 

ހިމެނިފައެވެ.

ބަލަށް ކެނޑުން )ނޯޓް 9 އަދި 11( 65,781,836  61,924,438  65,838,415  61,967,409 

އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 12( 826,968  669,201  833,173  675,406 

ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް އައި ބަދުަލ 431,022  -  431,022  - 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދު )ނޯޓް 6.5( 88,022,750  90,928,766  88,560,859  91,822,088 

ވިއްކުމާ ބޭނުން ކުރެވުނު މުދަލުގެ ޚަރުަދ 131,136,645  286,737,708  131,010,853  286,794,091 

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖަޫރ 769,975  937,635  831,975  997,635 

ރެންޓް ދެއްކުމާއި، ކުއްޔަށް ހިފުމާއި، އަދި ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ޚަރުަދ 94,381,394  110,167,964  94,381,394  110,167,964 

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރުަދ 13,243,891  20,959,674  13,244,813  20,992,880 

މުދާ އުފުލުން، ދަތުރު ފަތުރު، އަދި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ޚަރުަދ 5,233,189  8,734,897  5,513,105  8,934,317 

ކަރަންޓް، ފެން، އިންޝުއަރެންސް، އަދި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޚަރުަދ 18,872,070  20,787,341  19,104,692  21,044,364 

އޮޑިޓަރުންގެ އުޖަޫރ 554,731  315,624  574,006  334,899 

ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުން، ލީގަލް ޚަރަދު، އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ 3,979,893  4,797,217  3,375,861  4,046,393 

ބޭންކް ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރުަދ 1,206,777  8,599,855  1,227,502  8,604,599 

ޒަކްާތ 935,276  500,194  935,276  500,194 

އިސްތިހާރު ކުރުން، ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމަށް، އަދި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރުަދ 31,600,959  14,002,285  31,600,959  21,096,877 

އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ 10,839,887  8,712,691  11,346,969  8,925,559 

ޖުމަްލ 467,817,264  638,775,490  468,810,875  646,904,674 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ

6. ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތްައ
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ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

ބަހާލެވިފައިވަނީ: 365,352,276  543,442,068  365,637,524  543,498,451 

ވަކި މުދަލަށް ޖެހުނު އުަގ 31,600,959  14,005,285  31,600,959  21,095,838 

ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރުަދ 63,842,665  73,334,025  64,551,028  74,316,273 

އިދާރީ ޚަރަދުތްައ 7,021,364  7,994,112  7,021,364  7,994,112 

އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ 467,817,264  638,775,490  468,810,875  646,904,674 

6.5 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރުަދ

މުސާރަ، އުޖޫރަ އަދި ބޯންަސ 68,301,705  67,301,964  68,729,750  67,924,479 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނެވުމަށް ކުރެވުނު ހަޭދ 1,090,256  1,862,621  1,090,256  1,862,622 

މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ 730,436  775,066  730,436  842,873 

މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ޚަރުަދ 38,162  68,433  38,162  68,433 

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއުްތ 4,933,373  9,327,421  5,043,437  9,530,420 

އެހެނިހެން އެލަވަންސްތްައ 12,928,818  11,593,261  12,928,818  11,593,261 

 91,822,088  88,560,859  90,928,766  88,022,750 

7. ޓެކްްސ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ ކުންފުނިތަކުން ފައިދާ ނުވަތަ އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. 

8. ޙިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައާިދ

8.1  ޙިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ބަލާފައިވަނީ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހެން ހުރި ފައިދާ، ކުންފުނިން ވިއްކާފައިވާ އާދައިގެ ޙިއްސާގެ އެވްރެޖް އަދަދުގެ މައްޗަށް ބަހާލުމުން ލޭިބ 

އަދަދެވެ. 

އާމްދަނީއާއި ޙިއްސާގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާ ޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ގެނެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

 25,737,961  (14,261,118)  33,764,980  (12,355,339) ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހެންހިުރ

ވިއްކާފައިވާ އާދައިގެ ޙިއްސާގެ އެވްރެޖް އަދުަދ 250,000  250,000  250,000  250,000 

 102.95  (57.04)  135.06  (49.42) ޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ )ރފ(

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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9. ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ކުންފުނި ) ރީސްޓޭޓް ކުރެވިފައި (

ޖުމަްލ އެހެނިހެން ހަރުމާުދ އުޅަނދު ފަހުަރ

ފަރުނީޗަރިާއ 

އޮފީސް/މުވާސަލީާތ 

އިކުއިޕްމެންްޓ މޮޓޯ ވެހިކްަލ ޕްލާންޓާއި މެޝިނީަރ އިމާރްާތ ބްިނ

31 ޑިސެމްބަރ 2007 ގިައ

ހަމަ އުަގ 7,370,831  63,838,306  311,510,125  12,008,233  26,463,440  96,388,238  19,373,592  536,952,765 

 (294,576,595)  (12,068,397)  (30,402,890)  (19,381,014)  (8,700,221)  (184,735,023)  (39,289,050) ބަލަށް ކެނޑުުނ   - 

ސާފު އުަގ 7,370,831  24,549,256  126,775,102  3,308,012  7,082,426  65,985,348  7,305,195  242,376,170 

31 ޑިސެމްބަރ 2008 ނިމުނިއުިރ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  24,549,256  126,775,102  3,308,012  7,082,426  65,985,348  7,305,195  242,376,170 

އިތުރު ކުރެވުުނ   -  900,000  38,125,643  1,217,050  2,713,285  20,880,668  1,954,368  65,791,014 

ރީކްލެސިފައި ކުރެވުުނ   -    -  39,620    -    -    -    -  39,620 

ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިިމ    -  138,747  105,370    -    -    -    -  244,117 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 10(

 (67,582)  (15,408)  -    (44,561)  -    (7,613) ވިއްކާލެވުުނ   -    - 

 (59,787,157)  (2,627,642)  (10,298,776)  (2,721,426)  (1,421,650)  (39,118,965)  (3,598,698) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6.4(   - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  21,989,305  125,919,157  3,103,412  7,029,724  76,567,240  6,616,513  248,596,182 

31 ޑިސެމްބަރ 2008 ގިައ

ހަމަ އުަގ 7,370,831  48,993,437  349,016,718  13,225,282  28,606,939  117,268,906  21,191,250  585,673,363 

 (337,077,181)  (14,574,737)  (40,701,666)  (21,577,215)  (10,121,870)  (223,097,561)  (27,004,132) ބަލަށް ކެނޑުުނ   - 

ސާފު އުަގ 7,370,831  21,989,305  125,919,157  3,103,412  7,029,724  76,567,240  6,616,513  248,596,182 

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ނިމުނިއުިރ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  21,989,305  125,919,157  3,103,412  7,029,724  76,567,240  6,616,513  248,596,182 

އިތުރު ކުރެވުުނ   -  1,980,000  27,736,427  17,000  870,689  1,943,717  425,687  32,973,520 

ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިިމ    -  1,610,409    -    -  656,616  4,022,900    -  6,289,925 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 10(

 (621,455)  (21,824)  -    (107,159)  -    (492,472) ވިއްކާލެވުުނ   -    - 

 (552,800)  -    -    (451,517)  (101,283) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައާިވ   -    - 

 (431,022)  (162,809)  -    -    -    -    (268,213) އިމްޕެއަރމަންްޓ   - 

 (63,644,555)  (2,590,070)  (11,020,557)  (2,452,850)  (1,063,073)  (43,049,779)  (3,468,226) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6.4(   - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  21,843,275  110,012,050  1,605,822  5,997,020  71,513,300  4,267,497  222,609,795 

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގިައ

ހަމަ އުަގ 7,370,831  52,315,633  363,613,808  12,003,910  29,860,851  123,235,524  20,292,429  608,692,986 

 (386,083,191)  (16,024,932)  (51,722,222)  (23,863,832)  (10,398,088)  (253,601,759)  (30,472,358) ބަލަށް ކެނޑުނު ޖުމަްލ   - 

ސާފު އުަގ 7,370,831  21,843,275  110,012,049  1,605,822  5,997,019  71,513,302  4,267,497  222,609,795 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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    ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ގްރޫޕް ) ރީސްޓޭޓް ކުރެވިފައި (

ޖުމަްލ އެހެނިހެން ހަރުމާުދ އުޅަނދު ފަހުަރ

ފަރުނީޗަރިާއ 

އޮފީސް/މުވާސަލީާތ 

އިކުއިޕްމެންްޓ މޮޓޯ ވެހިކްަލ ޕްލާންޓާއި މެޝިނީަރ އިމާރްާތ ބްިނ

31 ޑިސެމްބަރ 2007 ގިައ

ހަމަ އުަގ 7,370,831  63,838,306  311,510,125  12,008,233  26,656,997  96,388,238  19,373,592  537,146,322 

 (294,623,655)  (12,068,397)  (30,402,890)  (19,428,074)  (8,700,221)  (184,735,023)  (39,289,050) ބަލަށް ކެނޑުުނ   - 

ސާފު އުަގ 7,370,831  24,549,256  126,775,102  3,308,012  7,228,923  65,985,348  7,305,195  242,522,667 

31 ޑިސެމްބަރ 2008 ނިމުނިއުިރ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  24,549,256  126,775,102  3,308,012  7,228,923  65,985,348  7,305,195  242,522,667 

އިތުރު ކުރެވުުނ   -  900,000  38,125,643  1,217,050  2,771,636  20,880,668  1,954,368  65,849,365 

ރީކްލެސިފައި ކުރެވުުނ   -    -  39,620    -    -    -    -  39,620 

ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިިމ    -  138,747  105,370    -    -    -    -  244,117 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 10(

 (67,583)  (15,408)  -    (44,561)  -    (7,614) ވިއްކާލެވުުނ   -    - 

 (59,830,128)  (2,627,642)  (10,298,776)  (2,764,397)  (1,421,650)  (39,118,965)  (3,598,698) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6.4(   - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  21,989,305  125,919,156  3,103,412  7,191,600  76,567,240  6,616,513  248,758,058 

31 ޑިސެމްބަރ 2008 ގިައ

ހަމަ އުަގ 7,370,831  48,993,437  349,016,718  13,225,282  28,858,846  117,268,906  21,191,250  585,925,270 

 (337,167,212)  (14,574,737)  (40,701,666)  (21,667,246)  (10,121,870)  (223,097,561)  (27,004,132) ބަލަށް ކެނޑުުނ   - 

ސާފު އުަގ 7,370,831  21,989,305  125,919,157  3,103,412  7,191,600  76,567,240  6,616,513  248,758,058 

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ނިމުނިއުިރ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  21,989,305  125,919,157  3,103,412  7,191,600  76,567,240  6,616,513  248,758,058 

އިތުރު ކުރެވުުނ   -  1,980,000  27,736,427  17,000  925,555  1,943,717  425,687  33,028,386 

 6,289,925  -    4,022,900  656,616  -    -    1,610,409  -   
ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިިމ 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 10(

 (621,456)  (21,824)  -    (107,159)  -    (492,473) ވިއްކާލެވުުނ   -    - 

 (552,801)  -    -    -    (451,517)  (101,283) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައާިވ   -    - 

 (431,022)  (162,809)  -    -    -    -    (268,213) އިމްޕެއަރމަންްޓ   - 

 (63,701,134)  (2,590,070)  (11,020,557)  (2,509,429)  (1,063,073)  (43,049,779)  (3,468,226) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6.4(   - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  21,843,275  110,012,049  1,605,822  6,157,183  71,513,300  4,267,497  222,769,957 

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގިައ

ހަމަ އުަގ 7,370,831  52,315,633  363,613,808  12,003,910  30,167,625  123,235,524  20,292,429  608,999,760 

 (386,229,803)  (16,024,932)  (51,722,223)  (24,010,443)  (10,398,088)  (253,601,759)  (30,472,358) ބަލަށް ކެނޑުނު ޖުމަްލ   - 

ސާފު އުަގ 7,370,831  21,843,275  110,012,049  1,605,822  6,157,182  71,513,301  4,267,497  222,769,957 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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10. ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތްައ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އުަގ 11,836,151  7,825,287  19,296,339  7,835,287 

އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރުަދ 7,326,901  5,351,471  9,524,772  12,801,659 

 (244,117)  (6,289,925)  (244,117)  (6,289,925) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްއަށް ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯޓް 9(

 (1,096,490)  -    (1,096,490) އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސްއަށް ބަދަލު ކުރެވުނު )ނޯޓް 12(   - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 12,873,127  11,836,151  22,531,186  19,296,339 

11. އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަރީޓ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

1 ޖެނުއަރީގައި އަހަރު ފެށުނުއުިރ 35,411,119  37,548,400  35,411,119  37,548,400 

 (2,137,281)  (2,137,281)  (2,137,281)  (2,137,281) އަހަރުތެރޭ ބަލަށް ކެނޑުުނ

31 ޑިސެމްބަރގައި އަހަރު ނިމުނުއުިރ 33,273,838  35,411,119  33,273,838  35,411,119 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަރޓީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ހަމައަގުގައެވެ. އަދި ބޭނުން ކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް ބަލާ ބަލަށްކެނޑޭނެއެވެ. 

12. އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްްސ 

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

1 ޖެނުއަރީގިައ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފުއުަގ 3,072,023  2,644,734  3,094,841  2,663,756 

ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި އެސެޓަށް ވެއްދުން.    -  1,096,490    -  1,096,490 

އިތުރު ކުރެވުުނ   -    -    -  10,000 

 (675,406)  (833,173)  (669,201)  (826,968) އެމޯޓައިޒް ކުރެވުުނ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފުއުަގ 2,245,055  3,072,023  2,261,668  3,094,841 

31 ޑިސެމްބަރ ގިައ

އުަގ 4,961,170  4,961,170  4,990,691  4,991,658 

 (1,896,817)  (2,729,023)  (1,889,147)  (2,716,115) އެމޯޓައިޒް ކުރެވުުނ

ސާފު އުަގ 2,245,055  3,072,023  2,261,668  3,094,841 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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13. މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްްސ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

އޭ.އައި.އެމް )ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ( ކުންފުނީގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންްޓ 5,000,000  5,000,000    -    - 

އެމް.އާރު.އީ.އައި.ސީ ކުންފުނީގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންްޓ 7,102,500  7,102,500    -    - 

ބީ.އެމް.އެލް ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ )ކުއޯޓަޑް( 26,291,520  32,864,400  26,291,520  32,864,400 

އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ )އަންކުއޯޓަޑް( 9,637,500  9,637,500  9,637,500  9,637,500 

 42,501,900  35,929,020  54,604,400  48,031,520 

އަހަރު ނިމުނު އުިރ

31.12.2009

އިންވެސްޓްމެންްޓ 

އަގު ދަށިްވ

އަހަރު ފެށުނުއުިރ

01.01.2009

އޭ.އައި.އެމް )ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ( ކުންފުނީގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންްޓ 5,000,000    -  5,000,000 

އެމް.އާރު.އައި.ސީ ކުންފުނީގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންްޓ 7,102,500    -  7,102,500 

 26,291,520  (6,572,880) ބީ.އެމް.އެލް ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ )ކުއޯޓަޑް( 32,864,400 

އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ )އަންކުއޯޓަޑް( 9,637,500    -  9,637,500 

 48,031,520  (6,572,880)  54,604,400 

ހިއާްސ  ގަނެވިއްކާ  ބާޒާރުގައި  ހިއްސާގެ  ހަމައަގުގައެވެ.  އޭގެ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ގައި  ޑިސެމްބަރ   31 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  ހިއްސާ  އާދައިގެ  ހުރި  ގޮތުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  މާލީ 

ގަނެވިއްކުމްަށ  ބާޒާރުގައި  ހިއްސާގެ  ނުވެއެވެ.  ވިއްކާލަފައެއް  އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ގައި   2009 އަދި   2008 ބަލާފައެވެ.  އަގުތަކަށް  ހުށައަޅާފައިވާ  ގަނެވިއްކުމަށް  މާކެޓްގައި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ 

ލިސްޓްނުކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ އިންވެސްޓްމަންޓް ގަނެވުނު އަގުގައެވެ. 

މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ދެއްކިފައިވާނީ ނޮން ކަރަންޓް ބައިގައެވެ. ނަމަވެސް އެއިންވެސްޓްމަންޓް ބެލެންޝީޓް ތާރީހުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އިތުުރ 

ކެޕިޓަލް ހޯދުމަށްޓަކައި ވިއްކާލަން ޖެހޭނަމަ ނޮން ކަރަންޓްގެ ބައިގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭއެވެ. މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ވިއްކާލެވޭގޮތަށްހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 26،291،520ރ  

)2008 : 32،864،400ރ( މާކެޓް ވެލިއުގެ ހިއްސާ އަދި އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ގެ 9،637،500ރ )2008 : 9،637،500ރ( އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްއެވެ.  ) ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްްޓ 

ނުކުރާ ހިއްސާއަކަށް ވުމުން ހަމައަގު އެސްޓިމޭޓް ނުކުރެވޭނެތީ  އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ގައިން އަގުގައެވެ. (

14. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހިުރ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008  
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009  
 

 2008 
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009 
 

ވިޔަފާރިން އަންނަންހިުރ 226,484,402  200,938,820  233,551,902  208,006,320 

 (35,240,096)  (62,043,374)  (28,172,596)  (54,975,874) ކަނޑަން: ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކާުރ

ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި )ސާފު( 171,508,528  172,766,224  171,508,528  172,766,224 

ކުރިޔަށް ދެއްކުނު ފައާިސ 16,731,644  11,937,401  80,981,644  76,187,401 

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި )ނޯޓް 23( 6,693,212  8,700,829  2,400,751  4,995,451 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހިުރ 497,858  19,155,138  3,789,421  22,490,777 

 276,439,854  258,680,344  212,559,592  195,431,242 

 (68,821,139)  (67,521,748)  (4,571,139)  (3,271,748) ކަނޑަން: އަންނަންހުރި ދިގު މުއްދަތުގެ ފައާިސ

 207,618,715  191,158,597  207,988,453  192,159,494 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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ގްރްޫޕ

 2008   2009  

1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމުެދ 3,271,748  4,571,139 

2 އަހަރާއި 5 އަހަރާއި ދެމުެދ 12,850,000  12,850,000 

5 އަހަރަށްވުރެ ފަހްުނ 51,400,000  51,400,000 

 68,821,139  67,521,748 

15. އިންވެންޓީްރ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008  
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009  
 

 2008 
ރީސްޓޭޑްަޑ

 2009 
 

ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މާުދ 20,046,240  35,133,146  20,046,240  35,133,146 

ލުބްރިކަންޓްސް، ދަވާދު، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މާުދ 23,925,734  19,569,564  23,925,734  19,569,564 

އިންޖީން އާއި ޖެނެރޭޓަރ 91,968,155  85,848,823  91,968,155  85,848,823 

ކުންފުނީގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި މާުދ 1,871,116  1,317,075  1,871,116  1,317,075 

 (5,129,770)  (7,162,523)  (5,129,770)  (7,162,523) ޕްރޮވިޝަން - ސްލޯ އަދި ނަންމޫވިންގ އިންވެންޓީްރ

 136,738,838  130,648,722  136,738,838  130,648,722 

އިންވެންޓްރީ ސަޕްލައްިސ 5,262,312  3,445,953  5,262,312  3,445,953 

 140,184,790  135,911,034  140,184,790  135,911,034 

16. ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކިެތ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

ބޭންކްގައާއި އަތުގައި ހުރި ފައާިސ 7,780,920  11,351,245  9,228,878  13,356,803 

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ހިސާބުގައި ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. 

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކިެތ 7,780,920  11,351,245  9,228,878  13,356,804 

 (102,283,871)  (113,420,045)  (102,283,871)  (113,420,045) ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް )ނޯޓް 18(

 (88,927,067)  (104,191,167)  (90,932,626)  (105,639,125)

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ އޭގެ ހަމައަގާއި ކައިރުކުރެއެވެ. 

އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާއެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއްއަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަންހިުރ 

ފައިސާގައި ލީސް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އޭ.އައި.އެމް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައިވާ އަދަދުގެ ބައެއް ހިމެނޭނެއެވެ. 

އެހެނިހެން ގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ކޯލް-އިން-އެރިއަރސް 1،166،667ރ )2008 : 1،166،667ރ(، 

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހޭންސެންގ އަށް ދެވިފައިވާ 2،105،057ރ )2008 : 2،105،057ރ( އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓް ލައިފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވްެޓ 

ލިމިޓެޑްއަށް ދެވިފައިވާ 19،841ރ އެވެ.

ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަވުމުންނާއިއެކު ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ކުޑައެވެ. 

ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ޕްރޮވިޝަންއަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި 54،975،874ރ އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްރޮވިޝަން ގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިވެއެވެ. މުޅި ގްރޫޕްގެ ލިބެންހުރި ފައިސާގެ އިމްޕެއަރމަންްޓ 

ޕްރޮވިޝަންއަކީ 31 ޑިސެމްބަރ 2009ގެ ނިޔަލަށް 62،043،374ރ އެވެ. މިޕްރޮވިޝަން އާމްދަނީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ހަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެުގ 

ތެރޭގައި ލިބެންހުރިފައިސާ ވަނީ ތިރީގައިވާ ފަދައިންނެވެ. 

ގްރޫޕް ޕްރީޕެއިމަންޓްސްގެ ތެރޭގައި ލީސް ރެންޓް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ 115،650،000ރ )ކުންފުނީގެ ހިއްސާ 38،550،000ރ( 

ރިސޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ދައްކާފައިވާ އަދި 77،100،000ރ )ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަށްވާ 25،700،000ރ( އެއަރޕޯޓް އަދި ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ ހެދުމަށް ދެއްކިފައިވާ ފައިސާ ހިމެނެއެވެ.

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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17. ޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

އަދަދު )ރުފިޔާ( ޙިއްސާގެ އަދުަދ

1 ޖެނުއަރީގައި 2008 ގިައ 250,000  12,500,000 

31 ޑިސެމްބަރ 2008 ގިައ 250,000  12,500,000 

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގިައ 250,000  12,500,000 

18. ލުޯނ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

ދިގު މުއްދަތެުގ 

 69,384,897  45,656,637  69,384,897 ބޭންކް ލްޯނ 45,656,637 

ކުރުމުއްދަތެުގ 

ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް )ނޯޓް 16( 113,420,045  102,283,871  113,420,045  102,283,871 

ބޭންކް ލްޯނ 55,850,901  39,759,346  55,850,901  39,759,346 

 142,043,217  169,270,946  142,043,217  169,270,946 

ޖުމްލަ ލްޯނ 214,927,583  211,428,114  214,927,583  211,428,114 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ޓަގު ބޯޓު ޓެންގޯ 575، އަދި ބާޖު ކުރިމަގު 7އެވެ. މިތަކެތެީގ 

ސެކިއުރިޓީސް ވެލިއުއަކީ 92،110،587ރ އެވެ. ކެޓަޕިލަރ ފައިނޭންޝިއަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސެކިއުރިޓީސްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ ޓްރެކްޓަރސް، އެކްސްކަވޭޓަރ 

އެވެ.  18،268،300ރ  އަގު  ޖުމްލަ  ސްޕީޑްބޯޓް  ބެހެއްޓިފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީސްގެ  ބޭންކްގެ  ހަބީބް  އެވެ.  55،948،445ރ  އަކީ  ސެކިއުރިޓީސް  މިތަކެތީގެ  ލޯޑަރސްއެވެ.  ވީލް   އަދި 

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީގެ އިމްޕޯޓް ލޯންގެ ސެކިއުރިޓީސްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ 6086 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާގެ އަގަށްވާ 3،257،286ރ )138،533 ޔޫއެސް ޑޮލަރ( އެވެ.

ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ ހުރީ:

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދުަތ

1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމުެދ 26,801,544  34,108,872  26,801,544  34,108,872 

2 އަހަރާއި 5 އަހަރާއި ދެމުެދ 18,855,093  35,276,025  18,855,093  35,276,025 

 69,384,897  45,656,637  69,384,897  45,656,637 

ބެލެންޝީޓް ތާރީހުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ހީުރ

ބަދަލުނުވާ ރޭޓްުނ 214,927,583  211,428,114  214,927,583  211,428,114 

ބަދަލުވާ ރޭޓްުނ   -    -    -    - 

 211,428,114  214,927,583  211,428,114  214,927,583 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 250 ހިއްސާއެވެ. ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ހިއްސާއަކަށް 50ރ އެވެ. ހުރިހާ ހިއްސާއަކަށްވެސް ވަނީ ފައިސާ ލިބިފައެވެ. 
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ޖުމަްލ

އެއް އަހަރު ފަހްުނ

އަބުރާ ދައްކާ އަދުަދ

 އެއް އަހަރު ތޭެރ 

އަބުރާ ދައްކާ އަދުަދ އިންޓްރެސްްޓ މާލީ އިންސްޓިޓިއުޝަންތްައ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 2,204,162  2,206,233  4,410,395  ހަބީބް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 5,559,756  13,134,715  18,694,471  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރފ(

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 20,109,375  8,703,931  28,813,306  އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންްކ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 12,132,546    -  12,132,546  ހޮންގް ކޮންގް އެންޑް ޝަންގހައި ބޭންކިންގ ކޯރޕް.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 10,197,035  20,143,977  30,341,012  ކެޓަޕިލަ ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 5,648,027  1,467,780  7,115,807  ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮންބައިން ލިމިޓްެޑ

 101,507,538  45,656,637  55,850,901 

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 113,420,045    -  113,420,045  އޯވަރޑްރާފްްޓ

ޖުމްލަ ބޭންކް ލްޯނ 169,270,946  45,656,637  214,927,583 

2009 ވަަނ 

އަހަރު ނިމުނުއުިރ

އަހަރު ތޭެރ 

އަބުރާ ދެއްކުުނ އަހަރު ތެރޭ ހޯދުުނ

 އަހަރު ފެށުނުއުިރ 

ބާކީ އަހުަރ އިންޓްރެސްްޓ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 788,701    -  788,701    -  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ(

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 6,606,233    -  2,195,838  4,410,395  ހަބީބް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 23,789,620    -  5,095,149  18,694,471  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރފ(

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 27,015,123  9,902,720  8,104,537  28,813,306  އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންްކ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 5,422,274  21,167,608  14,457,336  12,132,546  ހޮންގް ކޮންގް އެންޑް ޝަންގހައި ބޭންކިންގ ކޯރޕް.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 30,652,482  7,885,008  8,196,478  30,341,012  ކެޓަޕިލަ ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 14,869,810    -  7,754,002  7,115,808  ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮންބައިން ލިމިޓްެޑ

 101,507,538  46,592,041  38,955,336  109,144,243 

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 102,283,871    -    -  113,420,045  އޯވަރޑްރާފްްޓ

ޖުމްލަ ބޭންކް ލްޯނ 211,428,114  38,955,336  46,592,041  214,927,583 

އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 214,927,583  211,428,114 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ



qwatqnAyab IlAm
57

IsIsITqmew

qTOpir Irahaw

2009

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

9.25% 9.25% 9.25% 9.25% ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްްޓ

ބޭންކް ލުޯނ

9.25% 9.25% 9.25% 9.25% ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

LIBOR + 0.5% LIBOR + 0.5% LIBOR + 0.5% LIBOR + 0.5% ޕީޕަލްސް ބޭންްކ

4.95% 4.95% 4.95% 4.95% ކެޓަޕިލަ ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ. - ރިވޯލްވިންގ

5.25% 5.25% 5.25% 5.25% ކެޓަޕިލަ ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ. - ސްޕެޝްަލ

4.50% 4.50% 4.50% 4.50% ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ލިމިޓްެޑ

8.50% 8.50% 8.50% 8.50% ހަބީބް ބޭންކް ލޓޑ.

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަގާއި ހަޤީޤީ އަގު ވަނީ މިފަދައިންނެވެ:

ހަޤީޤީ އުަގ އަދަދު )ރުފިޔާ(

 2008   2009   2008  2009 

ބޭންކް ލުޯނ 45,656,637  69,384,897  39,702,798  59,772,585 

 9.25% ކަމުގައިވާ  ރޭޓް  ލިބެންހުރި  ލޯނު  ބަލާފައިވާނީ  ގޮތުގައި  ރޭޓެއްގެ  ޑިސްކައުންޓްކުރާ  ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ޑިސްކައުންޓް  ދައްކަންހުރިގޮތް  ފައިސާ  ކަޑައަޅައިފައިވަނީ  އަގު   ހަޤީޤީ 

)2008 : %9.25( އެވެ.

19. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހިުރ

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރިަނ

ލީސް ރެންޓް އެޑްވާންްސ   -    -  76,671,667  72,388,334 

ވިޔަފާރި ދާންހިުރ 4,434,479  5,063,991  4,434,479  5,063,991 

 77,452,325  81,106,146  5,063,991  4,434,479 

ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރިަނ

ވިޔަފާރި ދާންހިުރ 62,982,227  96,340,992  62,982,227  96,340,992 

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރި ޚަރުަދ 4,633,581  3,750,137  4,697,565  3,886,477 

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ )ނޯޓް 23( 9,455,738  8,406,284  5,627,825  6,025,174 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހިުރ 61,222,312  57,087,293  61,373,206  57,095,388 

 163,348,031  134,680,823  165,584,706  138,293,858 

 240,800,356  215,786,969  170,648,697  142,728,338 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާގައި ހެމެނެނީ ޑިވިޑެންޑް ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި 18,227,872ރ )2008: 19,763,777ރ(

ގްރޫޕްގެ އެއްހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލީސް ރެންޓް އެޑްވާންސްގެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަށްވާ ރާޅު އޮޑޭ އައިލެންޑްގެ ސަބް ލީސީ ވޯރލްޑް ޓްރެވަލް ލިންކް އިން އެޑްވާންސެްގ 

ގޮތުގައި 23،986،667ރ )2008: 23،986،667 ރ(، މާފުށީ އައިލެންޑް އިން 24،415،000 ރ )2008: 24،415،000ރ( ، އޮޅުގިރި އައިލެންޑް އިން 23،986،667ރ )2008: 

23،986،667ރ(، އަދި ރ.އުފުލަންދޫ އިން ލިބިފައިވާ 4،283،333 ރ އެވެ. މި އެޑްވާންސް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގައި ގްރޫޕަށް ލިބެންޖެހޭ ލީސް ރެންޓް އިން އެޑްޖެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ. 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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 20. ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދުަދ

ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާ އަދަދު އަހަރީ ޖަލްސާގައި ނުނިންމާ ހިނދަކު ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ. ފައިދެާގ 

ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް ދިނުމަށް 2009 ވަނަ އަހަރު ހުށައަޅަނީ 10ރ )2008 : ވަނަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމާފައިވަނީ 50ރ( މަގުން 2،500،000ރ )2008 

ވަނަ އަހަރު 12،500،000ރ( އެވެ. އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޑިވިޑެންޑްގެ ތެރޭގައި މިބައި ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.  މިގޮތުން މިއަހަރެުގ 

 ޑިވިޑެންޑް ހިސާބުކުރެވޭނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ނުބަހާ ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިދާގެ ތެރެއިންނެވެ. 

21. ކޮންޓިންޖަންސްީސ

ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދަރިަނ

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 7،071،755ރ )2008 : 7،495،283ރ( ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ. 

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް 9،339،928ރ )2008 : 19،858،285ރ( ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ. 

ލިބޭނެ ކަމަށްލަފާކުރާ އެސްެޓ

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އެއްވެސް އެސެޓެއްނެތެވެ. 

22. ކޮމިޓްމަންޓްްސ

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްްސ

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެެވެ.

23. ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މުއާމަލްާތ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް އެކުގައި ކުންފުނީގެ %60 ހިއްސާވެއެވެ. އަދި ވޯޓުލުުމުގެ އިންޓްރެސްޓް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ 

އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. އަދި އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވާނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ.

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

)ހ( މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފިާރ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 3,223,598  3,710,972  3,223,598  3,710,972 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 1,534,436  988,022  1,534,436  988,022 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 1,029,399  1,447,398  1,029,399  1,447,398 

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓްެޑ 210,814  1,489,069  210,814  1,489,069 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓްެޑ 59,610  29,170  59,610  29,170 

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕް. ލިމިޓްެޑ 3,840  51,750  3,840  51,750 

އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 2,640,673 6,773,471  2,640,673 261,550 

 7,977,931 8,702,371  14,489,852  8,702,371 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

)ށ( މުދަލާއި ޚިދުމަތް ގަތުމުގެ ވިޔަފިާރ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 5,906  10,309  5,906  10,309 

ސްޓޭޓެ ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 1,883,974  23,295,149  1,883,974  23,295,149 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގް ލިމިޓްެޑ 431,382  719,375  431,382  719,375 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 47,700  38,970  47,700  38,970 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ކޯރޕް.  2,559,693  771,721    -    - 

 24,063,803  2,368,962  24,835,524  4,928,655 

)ނ( ވިޔަފާރި ކުރުމުންނާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ އަދި ދިނުމުން އަަހަރު ނިމުނުއިރު ލިބެންހުރި އަދި ދާންހުރި ފައާިސ

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ )ނޯޓް 14(

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 480,169  164,131  480,169  164,131 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 183,750  42,209  183,750  42,209 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 66,950  128,100  66,950  128,100 

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓްެޑ 1,070  5,906  1,070  5,906 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގް ލިމިޓްެޑ 8,200  8,200  8,200  8,200 

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕް. ލިމިޓްެޑ   -  1,050    -  1,050 

އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 2,490,919 6,967,732  1,660,612  4,645,855 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ކޯރޕް. ޕވޓ. ލޓޑ. 3,462,154  1,383,501    -    - 

 4,995,451 2,400,751  8,700,829 6,693,212 

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ )ނޯޓް 19(:

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 188,039  2,420,576  188,039  2,420,576 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގް ލިމިޓްެޑ 37,500  36,195  37,500  36,196 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ   -  2,700    -  2,700 

އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 8,102,970  5,348,553  5,401,980  3,565,702 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 306    -    306   - 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ކޯރޕް. ޕވޓ. ލޓޑ. 1,126,923  598,260    -    - 

 6,025,174 5,627,825  8,406,284 9,455,738 

)ރ( ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހޯދިފައިވާ ލުޯނ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.   -  788,701    -  788,701 

އަހަރުގެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވަނީ މިފަދައިންނެވެ:

އަހަރު ފެށުނުއުިރ 788,701  4,168,370  788,701  4,168,370 

 (3,379,669)  (788,701)  (3,379,669)  (788,701) އަހަރު ތެރޭގައި އަބުރާ ދެއްކުނު ލުޯނ

އަހަރު ނިމުނުއުިރ   -  788,701    -  788,701 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުން ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ، އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބާޖު ކުރިމަގު 7 އަދި ޓަގުބޯޓު ޓެންގޯ 575އެވެ. 

މިއެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ މޯގޭޖް ކުރެވިފައިވާ އަގަކީ 92،110،587ރއެވެ. މިލޯނަށް އަހަރެއްގެ އިންޓްރެސްޓަކީ %9.25އެވެ.

ގްރްޫޕ ކުންފިުނ

 2008   2009   2008  2009 

)ބ( އިސް މެނޭޖްމެންޓްގެ އުޖަޫރ 855,866  855,866  1,049,609  1,049,609 

24. އަޮޑިޓްކޮށް ނިމިފައިވާ އަހަރުގެ ހިސާބު އަލުން ރީސްޓޭޓްކުރްުނ

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ ޕްރީޕޭމަންޓްސްގެ ގޮތުގައި ހަރަދުވެފައިވާ 12،412،438ރ ވަނީ 2008ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ހިސާބުގައި ނުހިމަނައެވެ.  އެހެންކަމްުނ 

ތިރީގިައ  ހިސާބު  ހުލާސާ  2008ގެ  ޑިސެމްބަރ   31 ރީސްޓޭޓްކުރުމަށްފަހު  ކުރެވިފައެވެ.  ރީސްޓޭޓް  އަލުން  ހިސާބުތައް  ހިމަނާ  އަލުން  ހިސާބުތަކުގައި  އަހަރުގެ  2008ވަނަ  މިހާރުވަނީ  މިއަދަދު 

މިވަނީއެވެ.

އަހަރު ނިމުނުއުިރ

 31 ޑިސެމްބަރ 2008

އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންްޓ

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު އަގުން އިތުރިުވ 12,412,438 

ފައިދާއިން ދަށިްވ 12,412,438 

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައާިދ 135.06 

 31 ޑިސެމްބަރ 2008

ބެލެންސްޝްީޓ

ޕްރީޕޭމަންޓްސްއިން ދަށިްވ 12,412,438 

ރައުސްމާލުން ދަށިްވ 12,412,438 

25. ބެލެންސްޝީޓް ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ ހާދިޘާތްައ

ގދ.މާވެއްދޫގިައ  އެމްޓީސީސީއިން  ގުޅިގެން  ކުރުމާއި  އިއުލާނު  އާންމުކޮށް  ކުރާނެކަން  ބާތިލް  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ހެޑްލީސް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އެއަރޕޯޓްސް 

އެމްޓީސީސީއްަށ  ސަބަބުން  މިކަަމުގެ  ކުރަށްވާފައެވެ.  ބާތިލް  އަހަރުގައި  2010ވަނަ  ވަނީ  ލިމިޓެޑްއިން  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އެއަރޕޯޓްސް  ޕްރޮޖެކްޓް  ގެންދިޔަ  ހިންގަމުން 

ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. 

* ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއްިނ

* އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2009ގިައ
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްސާހުރިގްޮތ

އެޑްރްެސ    ޙިއްސާގެ އަދުަދ ންަނ    

0 މއ. ވަހިާރ    އފ. ހުސައިން ހިލްމީ    

0 މއ. ފޮސީތާިއ   އފ. މުހައްމަދު ޝަފްީޤ   

0 މ. ޝާާމ    އފ. އަބްދުهللا ނައުޝާދު    

2 ގ. ލިވަރޕްޫލ   އފ. އަބްދުއް ނާސިރު މުހައްމަދު   

1 ގ. ހެލެގިެލ    އފއ. ޝަފީނާޒް އަބްދުއް ސައްތުާރ  

2 މ. ފުރަހަނިއެާގ   އފ. އަބްދުهللا ޝާއިރު    

 2 ހ. އިރުވިައ    އފ. ޙުސެއިން ހާލީ    

2 ކޮތަންމާގެ، ސ.ހިތޫަދ   އފ. މަންސޫރު ޒުބައިރު    

5 ހ. ހިާލ    އފ. އަމީން އިބްރާހިމް    

1 މ. ހުދުކަނީރެުގ   އފ. އަލީ ޝަފުީއ    
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ގްރްޫޕ

ރީސްޓޭޓްަޑ

ގްރްޫޕ

ރީސްޓޭޓްަޑ

ގްރްޫޕ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009

ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ 473.43  474.34  684.44  684.34  563.96  563.96  397.70  357.69  304.49  345.10  264.62  229.62  167.53 

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހޭ ހަމަ އުަގ 365.64  365.35  543.50  531.03  450.00  449.97  306.08  281.41  248.34  280.06  147.72  127.20  97.91 

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައާިދ 107.79  108.99  140.94  153.31  113.95  113.99  91.62  76.29  58.15  65.04  116.90  102.42  69.62 

ޖުމްލަ ޚަރަދާއި އެހެނިނެން އާމްދީަނ 99.30  98.59  96.16  88.09  77.16  76.50  48.49  39.66  33.96  42.78  84.95  74.14  46.08 

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައާިދ 8.49  10.40  44.78  65.22  36.80  37.49  43.13  36.63  22.18  22.26  31.95  28.28  23.54 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރުަދ 22.75  22.75  19.04  19.04  0.39  0.39  2.19  2.13  2.71  6.96  5.73  6.46  4.15 

 19.39  21.82  26.22  15.30  19.47  34.49  40.94  37.10  36.41  46.18  25.74  (12.35)  (14.26) ސާފު ފައާިދ

ވިޔަފާރިއާ ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުުނ   -    -    -    -    -    -    -    -    -  23.77    - 

 19.39  21.82  26.22  39.07  19.47  34.49  40.94  37.10  36.41  46.18  25.74  (12.35)  (14.26) ސާފު ފައާިދ

ޖުމްލަ ނަން-ކަރަންޓް އެސެޓްްސ 384.84  322.86  417.88  358.09  420.35  366.53  215.71  174.66  167.39  180.10  157.77  105.90  113.74 

ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްްސ 339.36  338.91  361.16  371.94  310.62  293.73  175.67  155.01  154.39  136.35  140.13  107.54  76.30 

ޖުމްލަ އެސެޓްްސ 724.20  661.77  779.04  730.03  730.97  660.26  391.38  329.66  321.78  316.45  297.90  213.44  190.04 

ޖުމްލަ ކަރަންޓް ލަޔަބިލިޓްީޒ 303.95  307.56  305.39  307.63  300.89  301.86  102.18  78.62  92.38  84.97  116.88  65.73  55.74 

 20.56  41.81  23.25  51.38  62.01  76.39  73.49  (8.13) ވާރކިންގ ކެޕިޓްަލ 35.41  31.35  55.77  64.31  9.73 

 134.30  147.71  181.02  231.48  229.40  251.05  289.20  358.40  430.08  422.40  473.65  354.21  420.25 
 ޖުމްލަ އެސެޓްްސ

)ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި ކަނޑައި(

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމުާލ 293.48  304.11  326.82  347.95  333.14  333.84  261.54  227.80  197.28  183.48  140.72  120.74  105.18 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ކެޕިޓްަލ 420.25  354.21  473.65  422.40  430.08  358.40  289.20  251.05  229.40  231.48  181.02  147.71  134.30 

ކުރީ އަހަރުގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ދޭން ކަނޑައެޅުުނ 12.50  12.50  11.25  11.25  8.75  8.75  7.50  6.25  6.75  6.75  6.25  6.25  5.50 

 13.98  15.57  19.97  32.32  12.72  28.24  33.44  28.35  27.66  34.93  14.49  0.15  (1.76) ރިޒާރވް އާއި ނުބަހާ ބެހެއްޓުުނ

 22.00  25.00  25.00  27.00  25.00  30.00  35.00  45.00  NA  50.00  NA  10.00  NA ޙިއްސާ އަކަށް ދެވުނު ފައާިދ

މުހިއްމު ރޭޝިއޯތްަށ

18.44% 18.07% 18.63% 8.34% 9.87% 15.14% 15.65% 11.11% 10.93% 13.27% 7.88% -4.06% -4.86% ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް ލިބުނުފައިދާގެ %

14.44% 14.77% 14.48% 6.61% 8.49% 13.74% 14.16% 10.35% 8.47% 10.93% 5.43% -3.49% -3.39% ޖުމްލަ އެސެޓަށް ލިބުނުފައިދާގެ %

ޙިއްސާގެ ކެޕިޓްަލ 12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50 

 420.72  482.96  562.88  733.94  789.10  911.21  1,046.17  1,335.35  1,332.57  1,391.80  1,307.26  1,216.44  1,173.92 
ހުރިހާ ޙަރަދެއް ކެނޑުމުން ޙިއްސާއަކަށްޖޭެހ

މިލްކުވެރިކަމުގެ އަގު )ރުފިޔާ(

10 އަހަރުގެ މާލީ އުސް އަލިތްައ



c

ހިއްސާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ސީިޓ

)މިސިޓީ 06 އޮގަސްޓް 2010 ދުވަހުގެ ރޭ 9.00ގެ ކުރިން އެމްޓީސީސީ ހެޑް އޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ(

ނަން:......................................                       ހިއްސާގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:.......................

ގޭނެ ނަން:...............................                               ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:........................ 

އަތޮޅާއި ރަށް:............................                            ހިއްސާގެ އަދަދުު:..........................................

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް،    

                   

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.    

                  

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ކަންދިމާވިގޮތުން އަޅަުގނޑްަށ    

ޙާޟިރުވެވޭކަށްނެތެވެ. 

ވީމާ، އަޅަުގނޑުގެ ބަދަލުގައި މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމާއި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ.    

ނަން:.......................................                 އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:.....................................

ގޭގެ ނަން:................................                                 އަތޮޅާއި ރަށް:..............................................

އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.    

..... އޮގަސްޓް 2010   

ނަން:........................................................

ސޮއި:.......................................................

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. 
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