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މިޝްަނމިޝްަނ

ހުރިހާ މާނައެއްގައިމެ އިޤްތިޞާދާއި ޤައުމު ކުރިއެރުމުގައި ބައިވެރިވުން. 

ތަޞައްވުުރތަޞައްވުުރ

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. 

އުޞޫލުތްައ 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 އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 20102010

  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

ޝާއިއު ކުރީ: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ޝާއިއު ކުރި ތާރީހް: މެއި 2011.
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އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް  އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް  

ޗެއަރމަންގެ ބަޔްާނ ޗެއަރމަންގެ ބަޔްާނ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ 

މާލީ އުސްއަލިތްައ މާލީ އުސްއަލިތްައ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑ 

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންްޓ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންްޓ 

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމުާތ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމުާތ 

ބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރްުނ ބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރްުނ 

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމުާތ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމުާތ 

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ 

އާމްދަނީގެ ބަޔްާނ އާމްދަނީގެ ބަޔްާނ 

ބެލެންސް ޝްީޓ ބެލެންސް ޝްީޓ 

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔްާނ ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔްާނ 

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔްާނ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔްާނ 

މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތްައ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތްައ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްސާހުރިގްޮތ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްސާހުރިގްޮތ 

1010 އަހަރުގެ މާލީ އުސް އަލިތްައ  އަހަރުގެ މާލީ އުސް އަލިތްައ 
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އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓްިސ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓްިސ 
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 30 މެއި 2011 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 

ގައި ބާއްވާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ 'ސްޓެލްކޯ މާލަން'، ސްޓެލްކޯ، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެނާްޑޖަލްސާގެ އެޖެނާްޑ

1.  ޑިރެކްޓަރުން ހޮވްުނ
ހ. އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ ޑިރެކްޓަރުން އިޢުލާން ކުރުން.  

އަލްފާޟްިލ  އާއި  އިރުމަތީބައި،  ގ.ބާރމިންހަމް  ޒުބެއިރު،  މަންސޫރު  އަލްފާޟިލް  ހޮއްވަވާފައިވާ  ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  ހިއްސާދާރުން  އާންމު  ށ.   
    ހުސެއިން ހާލީ، ހ.އިރުވައި، މުއްދަތުހަމަވުމުން އެ ދެ މަޤާމަށް އަލުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވުން.

2.  2009 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ރިޕޯރްޓ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހިސާބާއި،  ގެއްލުމުގެ  އާއި  ފައިދާ  ޝީޓާއި،  ބެލެންސް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2010 ކުންފުނީގެ  ކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓް  ހ.      .3
     ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން.

ށ. ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

4.  2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، އުޖޫރަ ަކނޑައެޅުން.

5.  ހިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުން.

6.  ޖަލްސާ ނިންމުން.
  

5 މެއި 2011

    
               ބޯޑުގެ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތްަށ

                       ޚާދިމަތުކްުމ

                  ޝީރީން ނަސްީމ
              ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓީަރ
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އެމްޓީސީސީއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ކުންފުންޏެވެ. އަދި މިއަހަރަކީ އެމްޓީސީސީއަށް 30 އަހަރު ފުރުނު އަހަރުވެސްމެއެވެ. 
މި މުނާސަބަތުގައި އެމްޓީސީސީގެ އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނަށް އުފަލާއިއެކު މަރުޙަބާއާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރަކީ އެމްޓީސީސީގެ ހަޔާތުން ފާހަގަކުރެވުނު ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވި އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެއްކަން ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ. އެމްޓީސީސެީގ 
މައިގަޑު ބައެއް ވިޔަފާރިން ވީގެއްލުމާއި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދައާއިއެކު، 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވަނީވެފައެވެ. އެމްޓީސީސީއަށް ގެއްލުންވްާނ 
ދިމާވި މައިގަޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިންގެއްލުންވުމާއި ޚާއްސަކޮށް މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން 8.6 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލްުނ 
ވެފައިވުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ ސަބްސިޑައިޒް ކުރެވޭގޮތަށް ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި ފެށުނު ޚިދުމަތަކަށް ވީނަމަވެސް، ިމ 
ޚިދުމަތުންވާ ގެއްލުން ހަމަހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުުރަން ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް، ވ.ފޮއްތެޔޮ އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރެއްވީ 30 

ޖޫން 2010 ގައިކަމުން، މިރަށުން އެއްވެސް ޢާމްދަނީއެއް މިއަހަރު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.  

ކުރެވުނު ޖުމްލަ ވިޔަފާރި، ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 9.7 ދަށްވެފައިވާއިރު، ކުރެވުނު ޚަރަދުތައްވަނީ %35 އިން ދަށްކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފައިސާ ހޯދުމްަށ 
ކުރެވުނު ހޭދަ ފާއިތުވި އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު %11 އިން ދަށްވުމާއި އެކު މުޅި ކުންފުނީގެ ހާލަތު %55 އިން ރަގަޅުވެފައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަަހަރު އެމްޓީސީސީގެ ކޭޝް ފްލޯ އަށް ނުހަނު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި، 105.63- މިލިޔަން ރުފިޔާއިން 54.36 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް، ކޭޝްފްލޯގެ ހާލަތު ވީަނ 
ރަގަޅުކުރެވިފައެވެ. ވާރކިން ކެފިޓަލް، ރިޓަރން އޮން އިކުއިޓީ އަދި ރިޓަރން އޮން ނެޓް އެސެޓްސް ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ރަގަޅުވެފައެވެ. 

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލްވެ، ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއްހެން ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަށް %9.8 ދަށްވެ، 
ޚަރަދު 52%  އިންސްޕެކްޝަން  ހޭދަ %11، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ޚަރަދު %54 ކުޑަކުރެވި، ފައިސާ  ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ  ހިފުމާއި  ކުއްޔަށް 

ވަނީކުރީއަހަރަށްވުރެ ދަށްކުރެވިފައެވެ.

މިއަހަހަރު އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނި އަލުން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވި އިތުރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއް އުފެއްދުނެވެ. އެގޮތުން ބިޒްންަސ 
ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އުފައްދާ، މައިގަޑު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތިލަފުށީގެ ވިޔަފާރި ވަނީ އެމްޓީސީސީގެ އެހްެނ 

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް އެހީތެރިވެދޭ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 

އެމްޓީސީސީގެ %100 ހިއްސާވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕެްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ހަރަކާތްތައް 05 އޭޕްރިލް 2010 ގައި ވަގުތީ ގޮތްުނ 
ހުއްޓާލާ، އެކުންފުނިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ސީދާ އެމްޓީސީސީއިން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

އެމްޓީސީސީގެ %33 ހިއްސާވާ އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 2010 ވަނަ އަހަރު 27.91 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާއިރު 26.72 
މިލިޔަން ރުފިޔާއަކީ ގދ.މާވެއްދޫ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ހަލުއި ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވި، ހުޅުލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު 'އެއަރޕޯޓް އެކްސްޕްރެސް' ގެ ނަމުގިައ 
ދަތުރުތައް ފަށާ، މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދޭތެރޭގެ ދަތުރު ހަލުއިކުރެވި، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ހުޅުލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ބަހުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔައަހަރަކީ އެމްޓީސީސީގެ ހިސާބުތަކުން ގެއްލުންވީ އަހަރެއްގެގޮތުގައި ފެނުނު ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރީ އަހަރާއަޅާބަލާއިރު މުޅި ކުންފުނީގެ ނަތީޖާ ފެންނަނީ ނިސްބަތްުނ 
ކުރަންޖޭެހ  ހެދުމަށްޓަކައި  ކުންފުންޏަކަށް  ދިރުންދޭ  އުންމީދުތަކަށް  ކާމިޔާބު، ޙިއްޞާދާރުންގެ  ނަމަވެސް، އެމްޓީސީސީއަކީ  ޖެހެއެވެ. އެހެން  ދަންނަވަން  ކަމަށް  ފަހިކޮށް 
މަސައްކަތްތައް ގިނަވެފައި މަތިވެރިއެވެ. އެހެންކަމުން، އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރީގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާ، އެމްޓީސީސީގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގިައ 
ބޭނުންކޮށް، އައު ވިޔަފާރީގެ މަގުތައް ހޯދާ، އިންވެސްޓް ކުރުވޭނެ އިތުރު ދާއިރާތައް ބަލައި ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ކުރިއެރުވުމަށް އެމްޓީސީސީއިން ކުރަމުނާްދ 

މަސައްކަތްތަކުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަމެވެ.

އެމްޓީސީސީ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏަކަށް ހެދޭނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މަސައްކަތާއި ހިތްވަރުން ކަމަށްވުމާއި އެކު، އެގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކުންފުނީގެ އަގުހިުރ 
ކަސްޓަމަރުންނާއި، ސަޕްލަޔަރުން އަދި އެމްޓީސީސީ އަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަޅުގަޑާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށާއި، އެމްޓީސީސީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތިެރ 
ކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

މާތް هللا އެމްޓީސީސީގެ ތަރައްގީގެ މީސްރާބު ސީދާކުރައްވާ އެމްޓީސީސީ އަށް ފާގަތި އަހަރުތަކެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން.

ހުސައިން ހިލީްމ           
            ޗެއަރމްަނ

ޗެއަރމަންގެ ބަޔްާނޗެއަރމަންގެ ބަޔްާނ
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި 31  ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކިާއ 
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ 5 މެއި 2011 ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ކުންފުނި ހިންގްުނކުންފުނި ހިންގްުނ

ކުންފުނީގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުވެސް ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސް އިތުރު ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކެއް އުފައްދައި އިަދ 
ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް ބަދަލުގެނެވި ކުންފުނީގެ ަލނޑަުދނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ަކނޑައަޅާ އަދި ހިންގުމުގައި ކުންފުންޏްަށ 

ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދީ ކުންފުނި ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ އޮނިގަޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ޚަރަދު ކުޑަގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ވިޔަފާރީގެ ަލނޑަުދނޑިތައް ަކނޑައަޅާ އެއާގުޅޭގޮތްަށ 
މާލީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް އަދި އެބަޖެޓް ހިންގުމުގައިވެސް ވީހާ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ އުސޫލުތަކެއް ަކނޑައާަޅ 
ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވެމުންދަނީ އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް ގެންދެވުނެވެ. 
އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަގުދެެއްކުމާއި، ހިއްސާދާރުންނަށް ރަގަޅު ފައިދާދެވޭނެ މަގުތައް ހޯދުމީަކ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ މަގުސަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަކީވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހަރުދާަނ  ހިނގަމުންދަނީ  ކުންފުނި  މެދުވެރިކޮށް  ބޯޑު  އައްޔަންކޮށް،ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮޑިޓަރުން  ޑިރެކްޓަރުންނާއި،  ދައުރަކީ  ހިއްސާދާރުންގެ  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި 
އުސޫލްތަކެއްގެމަތިންތޯ އާއި އަދި ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމެވެ. 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމްޕްލަޔަންްސ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމްޕްލަޔަންްސ 

ހަރުދަނާކުރުމްަށ  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  ގޮސްފައިވެއެވެ. ކުންފުނީގެ  ފުޅާވެގެން  ކުރިޔަށްވުރެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮމެޓީތަކުގެ  ބޯޑުގެ  ބޯޑާއި  ދަށުން  ގަވަރނަންސްގެ  ކޯޕަރޭޓް 
ބާރުއެޅި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއަށް ކޮމްޕްލައިކުރްުނލިސްޓިންގ ރޫލްސްއަށް ކޮމްޕްލައިކުރްުނ

އެއްފަދައްިނ  ކޯޑާއި  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ހިންގުމަށެވެ. މިގޮތުން  ކުންފުނި  މަތިން  އުސޫލުތަކުގެ  ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަބަދުވެސް  ކުންފުނިން 
ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ރިޕޯޓްކުރުމުގެ އުސުޫލރިޕޯޓްކުރުމުގެ އުސުޫލ

މިކުންފުނިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން، މެނޭޖްމަންޓުން އަދި އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކޯޕަރްޭޓ 
ހާމަގޮތެއްގައި،  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި  ބެހޭ  ހިންގުމާއި  ކުންފުނި  އަދި  އެކްޓް  ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، ސެކިއުރިޓީސް  އިތުރުން  ގަވަރނަންސްގެ 

އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕްޯޓޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ 10 ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ 6 ޑިރެކްޓަރުންނާއި، އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ 4 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 
މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަކާއި 9 އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

14 ޖެނުއަރީ 2010 އަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާޙިމް އެވެ. 17 ޖެނުއަރީ 2010 ގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމުަދ 
ޝަފީޤް އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވިއެވެެ. އަދި 17 ޖެނުއަރީ 2010 އިން ފެށިގެން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤު ޑިރެކްޓަރުނެްގ 

ބޯޑަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އަލްފާޟިލް ހުސެން އަމްރު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނީ 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ގައެވެ. 

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މިއަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އިސްތިއުފާދެެއްވި 2 ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާޙްިމ 
ހ.ހާލި އާއި އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު މ.ހުދުކަނީރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުން އަލުން އިންތިހާބް ކުރެއްވިއެވެ. 

ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅި ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔުަތޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅި ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔުަތ

ހިމާޔަތްކޮށީްދ  މަސްލަހަތުތައް  ހިއްސާދާރުންގެ  ކަންކަމާއި، ކުންފުނީގެ  އެންމެހައި  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ކޯޑުގެ  ގަަވަރނަންސް  ޤާނޫނާއި، ކޯޕަރޭޓް  ބެހޭ  ކުންފުންޏާއި 
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، އަދި ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތައް ަކނޑައަޅައި، އެސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށް ކުންފުންޏްަށ 
މަގުދެއްކުމާއި، ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދުމާއި މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގިައ 
ހިމެނޭކަމެކެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ އޮނިގަޑު މަސައްކަތްކުރަމުންދޯޭތ 

ބަލަމުން ގެންދިއުމެވެ.

ކުންފުނީގެ ދުރުމުސްތަޤްބަލަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓަޖީތައް ަކނޑައެޅުމާއިއެކު ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތަކާއި ަލނޑަުދނޑިތައް ހާސިލްކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމެވެ.

ބޯޑުގެ ކޮމެޓީތައް އުފެއްދުމާއި، އެކޮމެޓީތަކުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ަކނޑައަޅައި އަދި ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމެވެ.  

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 20102010 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑުން ނިންމެވި ކަންތައްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލްުނ ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑުން ނިންމެވި ކަންތައްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލްުނ

ކުންފުނީގެ މާލީހާލަތު ދަށަށްގޮސް ކުންފުނި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޯޑުންވީަނ 
މިއަހަރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން 2010 ގެ ބަޖެޓް އަލުން ރިވައިސްކުރެވި، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ފިޔަވާ ދަތުރުނުކުރުމަށާއި، އިަދ 
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާ، ކުންފުންޏަށް އެކިފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރުމާއި އެކު މިފައިސާ ވީއެންމެ އަވަސްފުރުސަތެއެްގ 

ތެރޭގައި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ %100 ސަބްސިޑިއަރީ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތްުނ 
ހުއްޓާލާ އެކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީ އިން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމުަދ 
ޝަފީޤް ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި އަދި ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް 8 އޯގަސްޓް 2010 ގައި ބޭއްވުުނ 
2009 ވަަަނަަަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ގއ.އަތޮޅު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓަށް މެޓީރިއަލްސް ސަޕްލައި އެންޑް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މިކުންފުންޏްަށ 
64 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިތުރު މަގެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެއަރޕޯޓަށް ފެރީގައި ދަތުރުކޮށް ބަހުގައި ހުޅުމާލެ އަށް ދެވެޭނ 
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމަވާ "އެއަރޕޯޓް އެކްސްޕްރެސް" ގެ ނަމުގައި އައު ޚިދުމަތެއް ފެއްޓުނެވެ.

ކުންފުނިން ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވ.ފޮއްތެޔޮ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ޚަރަދުބޮޑުވާ ދާއިރާތަކާއި ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިދާނެ މިނަްގނޑުތައް އިތުރަށް ދެނެގަތުމާއި އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ބޭރުން އެހްެނ 
ފަރާތެއްހޯދައިގެން މުޅި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ޓެކްސް ނެގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ފަދައިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރީގައި ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރެއް އައްޔަން ކުރެވުނެވެ. 

20102010 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ހަމަޖެހިފައިވާގްޮތ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ހަމަޖެހިފައިވާގްޮތ

1.  އފ. ޙުސެއިން ހިލްމީ / މއ. ވަހާރި    ޗެއަރމަން       ( ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް)
ސީ.އީ.އޯ        ( ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/ އެގްޒެކެޓިވް) 2.  އފ. ހުސެން އަމްރު / ގ. ހައްދުންމަތީދެކުނުގެ   

ޑިރެކްޓަރ        (ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 3.  އފ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤު / މއ. ފޮސީތިއާ   
ޑިރެކްޓަރ        (ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 4.  އފ. އަބްދުهللا ޝާއިރު / މ. ފުރަހަނިއެާގ  
ޑިރެކްޓަރ       (ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 5.  އފ. އަބްދުهللا ސާއިދު / ޏ.ފުވައްމުލަކު، ހަނދުވަރުދޭގެ  
ޑިރެކްޓަރ       (ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 6.  އފ. މުޙައްމަދު ނިޒާމް / ގ. ގްރީންލްިނ  

ޑިރެކްޓަރ       (ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 7.  އފ. ހުސެން ހާލީ / ހ. އިރުވައި    
ޑިރެކްޓަރ        (ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 8.  އފ. އަމީން އިބްރާޙިމް / ހ. ހާލި    
ޑިރެކްޓަރ        (ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 9.  އފ. މަންސޫރު ޒުބެއިރު / ކޮތަންމާގެ، ސ.ހިތަދޫ  
ޑިރެކްޓަރ      (ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/ އިންޑިޕެންޑަންޓް) 10. އފ. އަލީ ޝަފީއު / މ. ހުދުކަނީރުގެ   

 

20102010 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދުަލ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދުަލ

ސަރުކާރު     14 ޖެނުއަރީ 2010 ގައި ވަކިކުރެއިްވ 1.  އފ. މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާޙިމް / މއ. ސްނޯޑައްުނ 
ސަރުކާރު     17 ޖެނުއަރީ 2010 ގައި ޢައްޔަން ކުރެއިްވ 2.  އފ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤު / މއ. ފޮސީތިއާ   

ޢާންމު     08 އޯގަސްޓް 2010 ގައި އަލުން އިންތިޙާބު ކުރެއިްވ 3.  އފ. އަމީން އިބްރާޙިމް / ހ. ހިާލ   
ޢާންމު     08 އޯގަސްޓް 2010 ގައި އަލުން އިންތިޙާބު ކުރެއިްވ 4.  އފ. އަލީ ޝަފީޢު / މ. ހުދުކަނީރެުގ  
ސަރުކާރު     28 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ގައި މަޤާމުން ވަކިކުރެއިްވ 5.  އފ. އަބްދުهللا ނައުޝާދު / މ. ޝާމާ    
ސަރުކާރު     28 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ގައި ޢައްޔަން ކުރެއިްވ 6.  އފ. ހުސެން އަމްރު / ގ. ހައްދުންމަތީދެކުނުގެ   

ސަރުކާރު     01 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއިްވ 7.  އފއ. ޝަފީނާޒް އަބްދުއްސައްތާރު ގ. ހެލެނގިެލ 
ސަރުކާރު     30 ޑިސެމްބަރ  2010 ގައި މަޤާމުން ވަކިކުރެއިްވ 8.  އފ. އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު / ގ. ލިވަރޕްޫލ  
ސަރުކާރު     30 ޑިސެމްބަރ  2010 ގައި ޢައްޔަން ކުރެއިްވ 9.  އފ. އަބްދުهللا ސާއިދު / ޏ.ފުވައްމުލަކު، ހަނދުވަރުދެޭގ 
ސަރުކާރު     30 ޑިސެމްބަރ  2010 ގައި ޢައްޔަން ކުރެއިްވ 10. އފ.  މުޙައްމަދު ނިޒާމް / ގ. ގްރީންލިން     
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20102010 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 1414 ޖަލްސާ  ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޟިރުވެފައިވާ ގްޮތ ޖަލްސާ  ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޟިރުވެފައިވާ ގްޮތ

               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ
            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ

14        13 އފ. ޙުސެން ހިލްމީ          
14        12 އފ. އަބްދުهللا ޝާއުިރ        
14        14 އފ. އަމީން އިބްރާޙިމް            
14        11 އފ. ޙުސެން ހީާލ         
14        13 އފ. މަންސޫރު ޒުބެއުިރ       
14        13 އފ. އަލީ ޝަފީއު          
13        12 އފ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤު  (17 ޖެނުއަރީ 2010 ގައި އެކްޓިންގ އެމް.ޑީއަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި)  
10        9 އފއ. ޝަފީނާޒް އަބްދުއްސައްތާރު  (1 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވި)    
9        6 އފ. އަބްދުهللا ނައުޝާދު  (28 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ގައި ވަކިކުރެއްވި)      
5        5 އފ. ހުސެން އަމްރު  (28 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ގައި ޢައްޔަން ކުރެއްވި)     
1        0 އފ. މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާޙިމް  (14 ޖެނުއަރީ 2010 ގައި ވަކިކުރެއްވި)      
14        12 އފ. އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު   (30 ޑިސެމްްބަރ 2010 ގައި ވަކިކުރެއްވި)    

ޗެއަރމަންގެ ދައުުރޗެއަރމަންގެ ދައުުރ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި ހިއްސާދާރުންނަށް ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދޭނެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕަރސަން އެވެ. މިގޮތްުނ 
ޗެއާޕަރސަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ:

ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް މަގުދައްކައި، ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ ަކނޑައެޅުން.• 
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ސާފު، ތެދު މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.• 
ބޯޑާއި އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނާއި ދެމެދު ބިނާކުރަނިވިގޮތެއްގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.• 
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނާއި ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މެދުގައި ބިނާކުރަނިވިގޮތެއްގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.   • 
ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ވިޔަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.• 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއެކު ހާމަގޮތެއްގައި ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސް ކަމަކާގުޅޭގޮތުން އަމިއްލައަށް ސިޔާސަތުތަކްެއ • 

ަކނޑައަޅައި އާންމުނުކުރުން.
އެކި ކަންކަމުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން.• 
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކުންފުނީގައި ޤާއިމް ކުރުން. • 

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކްަތކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކްަތ

އޮޑިޓް ކޮމީެޓއޮޑިޓް ކޮމީެޓ

މިއަހަރު އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ 23 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޟިރުވެފައިވާގޮތް:
               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ
            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ

15       14 އފ.  އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދުު  (30 ޑިސެމްްބަރ 2010 ގައިި ވަކިކުރެއްވި)   
23       21 އފ.  މަންސޫރު ޒުބެއުިރ       
15       13 އފއ. ޝަފީނާޒް އަބްދުއްސައްތާރު  (1 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވި)   
23       21 އފ.  ހުސެއިން ހީާލ       
8       6 އފ.  މުޙައްމަދު ޝަފުީޤ       
8       8 އފ.  އަލީ ޝަފުީއ       
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ކޮމެޓީގެ މެމްބަރަކަށް ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީޢުގެ ފަންނީ އެހީ 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2010 ގެ ނިޔަލަށް މިކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އިަދ 
އެއަށްފަހު އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަން ކަމަށް 11 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 

2010 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީހާލަތު މިހާރުއޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކްެއ 
ވަގުތުން އަޅަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ފެނުމުން، ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައްބަލާ އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޤަވައިދުން ބެލޭނެގޮތަށް މަންތްލީ ޕާރފޯމަންސް ރިޕޯޓްތަކާއި، ކުއާރޓަލީ ޕާރފޯމަންސް ރިޕޯޓްތައް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅި މިރިޕޯޓްތައް ބާަލ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރިޕޯޓްކުރެވުނެވެ. 

ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ ޑިސްކްލޯޝަރ އޮބްލިގޭޝަންސްގެ ދަށުން ކޮންމެ ކުއަާޓރއެއް ނިމުމުން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކްޮށ 
ހުށަހަޅަމުން ގެންދެވުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ އަދި ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންދާގޮތް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބަލާ ދިރާސާކުރެވުނެވެ. 
 

ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓްތައް ބަލަމުން ގެންދެވުނެވެ. އަދި ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމެޓީގިައ 
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވި އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. 

ބެލިފައިވެއެވެ. އިަދ  ހަވާލުކޮށްގެން  އޮޑިޓަރުންނާއި  ކަންކަން، އިންޓަރނަލް  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މައްސަލަތަކާއި  ފާހަގަކުރެވޭ  ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ 
މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ބެލިފައިވާ މައްސަލަތައް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބަލާ މިކަންކަމަށް ހައްލުހޯދަން  މެނޭޖްމަންޓާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ ފަންކްޝަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އިޝޫޒްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މެނޭޖްމަންޓާއި އެކު މަޝްވަރާކުރިެވ 
އެފަދަކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، އަދި ޕޮލިސީތައް ނިންމުމަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދެވިފައިވެއެވެ. 

ބާަލ   ރިޕޯރޓްތަކަށް  ލިބޭ  އެފަރާތުން  ހަވާލުކުރެވި،  އޮޑިޓަރާއި  އިންޓަރނަލް  ކުންފުނީގެ  ބެލުމަށް  ޕްރޮގްރެސް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ބޮޑެތި  ކުރިޔަށްގެންދާ  ކުންފުނިން 
މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

ދިރާސާކުރިެވ  ކޮމެޓީގައި  ބެހޭގޮތުން  ރިވައިސްކުރުމާއި  އަގު  ގެއްލުންވަމުންދާތީވެ، ފެރީސާރވިސަސްގެ  ކުންފުންޏަށް  ސަރވިސަސްއިން  ފެރީ  ވިލިގިލި  އަދި  ހުޅުމާލެ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ކުންފުންޏަށް ދިމާވާ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ބަލާ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

 

އަލީ ޝަފުީއ           
              އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމްަނ

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމީެޓރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމީެޓ

މިއަހަރު ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ 6 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޟިރުވެފައިވާގޮތް:
               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ
            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ

6      5 އފ.  ހުސެއިން ހީާލ       
6      6 އފ.  އަމީން އިބްރާޙްިމ       
6      5 އފ.  އަބްދުهللا ޝާއުިރ       
5      4 އފ.  އަބްދުهللا ނައުޝުާދ   (28 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ގައި ވަކިކުރެއްވި)     
1      0 އފ.  އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު  (30 ޑިސެމްްބަރ 2010 ގައި ވަކިކުރެއްވި)   
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ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ ޕޮލިސީތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
ޕާރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިވޯޑިންގ ޕޮލީިސ• 
އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ކޮންޓްރެކްޓް ވޯކާރސް ޕޮލީިސ• 
މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕޮލީިސ • 
ސުލޫކީ މިންގުަޑ • 
އަޚްލާގީ މިންގަޑާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޕޮލީިސ• 
ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޕޮލީިސ• 
ޕެންޝަން އެންޑް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކްީމ• 
ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލީިސ• 

މިޕޮލިސީ ތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކުރެވި އެކަންކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޯޑަށް ލަފާދެވިފައިވެއެވެ. 
ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކިޔަވަން ފޮނުވާފައިތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އަމަލުކުރާނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުން. • 
ކުންފުނީގައި ތިބި 65 އަހަރުންމަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި 55 އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭގޮތުން.• 
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން އެންޑް ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުވުން.  • 
ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ބެހޭގޮތުން.• 

މީގެ އިތުރުން، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމުގައި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް (ސީޖީ ކޯޑް) އާއި ފުށޫއާަރ 
ކަންތައްތައް ބަލާ އެއާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެނެވުނެވެ. 

            އަމީން އިބްރާހްިމ
                ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމްަނ

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމީެޓނޮމިނޭޓިންގ ކޮމީެޓ

މިއަހަރު ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ 2 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޟިރުވެފައިވާގޮތް:
               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ               ޙާޟިރުވި      ޙާޟިރުވާންޖޭެހ
            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ            ޖަލްސާގެ އަދަދު        ޖަލްސާގެ އަދުަދ

2      2 އފ. ހުސެއިން ހީާލ       
1       1 އފ. އަމީން އިބްރާޙްިމ       
2        2 އފ. އަބްދުهللا ޝާއުިރ       
1        1 އފ. އަބްދުهللا ނައުޝުާދ  (28 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ގައި ވަކިކުރެއްވި)   
1        0 އފ. އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު  (30 ޑިސެމްްބަރ 2010 ގައި ވަކިކުރެއްވި)   

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުނެްގ 
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި ހިންގާ ޤަވާއިދު ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ބެލްުނ 

ހިމެނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  

            އަމީން އިބްރާހްިމ
              ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމްަނ
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ގްރީވަންސް ކޮމީެޓގްރީވަންސް ކޮމީެޓ

ގްރީވަންސް ކޮމެޓީ އަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 2 މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް އިަދ 
އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޝާއިރު ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިއަހަރު ގްރީވަންސް ކޮމެޓީ އަށް މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ 2 މައްސަލައަކާއި ބެހޭގޮތްުނ 

2 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތްައޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތްައ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ޕައިލިންގ،  ޝީޓް  ބަނދަރުހެދުން،  ފަޅުފުންކުރުމާއި  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
މަސައްކަތް، ސަރވޭކުރުން، ޕްރީކާސްޓިންގ އިަދ  ބިންހިއްކުން، އިމާރާތްކުރުން، މަގުހެދުން، ފެނާއިނަރުދަމާގެ 
އެގްޒެކެޓިވް،  ހުންނެވީ  އިސްވެރިޔަކަށް  ހިމެނެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  މަސައްކަތް  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ޮގނޑުދޮށް 

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ތަސްލީމް އަބްދުލް ހަކީމް އެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: 
ތެރެއްިނ  މިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  މަސައްކަތް  ޖުމްލަ 23 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ 
15 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ މިއަހަރު ނިމިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 8 ޕްރޮޖެކްޓަކީ 2010 ވަނަ އަހަރެުގ 
ކުރިން ފެށިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެވެ. މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ 15 
ޕްރޮޖެކްޓާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ 4 ޕްރޮޖެކްޓާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ 1 ޕްރޮޖެކްޓާއި ގިރާސަރަޙައުްދ 
ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ 1 ޕްރޮޖެކްޓާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ 2 ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނެއެވެ. ކުރިއްަށ 

ގެންދެވުނު ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި)• 
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަލިފުށި ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި މަހިބަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
ހައްދުންމަތީ ގަން މުކުރިމަގު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
ހައްދުންމަތީ ގަން ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ކުނބުރުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްްޓ• 
ހުޅުމާލެ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްްޓ• 
މުލަކަަތޮޅު ކޮޅުފުށި ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
ޏ.ފުވައްމުލަކު ަކނޑުތޮށި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ، ހޯރަފުށި، އަދި މާލެ އަތޮޅު ދިއްފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްްޓ• 

 

ޓްރާންސްޕޯރޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓޓްރާންސްޕޯރޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ފޯރުކޮށްދީެނ  ޚިދުމަތް  ފަތުރުގެ  ދަތުރު  ކަމުގައިވާ  ޚިދުމަތެއް  ދޭ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އެންމެ  ކުންފުނިން 
މާލެ  ސެކްޓަރ، ނޯތް  މާލެ  ފެރީ، ސައުތް  ސަރަހައްދުގެ  ހިމެނޭ  މާލެ  ތެރޭގައި  މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ. މީގެ 
އިަދ  ހުޅުލެ  ގެދަށުން  އެކްސްޕްރެސް  އެއަރޕޯޓްސް  އަދި  ދަތުރުތައް  އދ.އަތޮޅުގެ  އަދި  ވ.އަތޮޅު  ސެކްޓަރ، 

ހުޅުމާލޭގައި ބަސްދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
 

01 މެއި 2010 އިން ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއިން އަމަލުކުރުމަށް ނެރުނު އައު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްަށ 

ހުޅުމާލެ ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއްިނ

ފުވައްމުލަކު ހާބަރގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއްިނ

ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްްޓ

މ.ކޮޅުފުށީގައި އިމާރާތް ކުރާ 168 ގޭގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއްިނ

'އެއަރޕޯޓް އެކްސްޕްރެސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔުާތ
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އެމްޓީސީސީއިން އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟާިލ 
ހައްވާ ޙުޒައިމާ އެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: 
މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުތައް ފެށުން.• 
އެއަރޕޯރޓް އެކްސްޕްރެސްގެ ދަތުރުތައް ފެށުން. އަދި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ބަހުގެ ޚިދުމްަތ • 

ދޭން ފެށުން.
ސައުތް މާލެ ސެކްޓަރ، ނޯތް މާލެ ސެކްޓަރ، ވ.އަތޮޅު އަދި އދ.އަތޮޅުގެ  ދަރުތުތައް ފެށުން.• 
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެރީ ދަތުރުތައް ފެށުން.• 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ރާއްވަވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އިދާރީ ދާއިރާތައް ަކނޑައެޅުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގެ އެއްގަމު އަދި ވައިގެ ދަތުރުތައް ކުރުން.• 
'ހޭ ފެސްޓިވަލް 2010' ގައި ޓްރެވަލް ޕާރޓްނަރެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެ އޭގެ ދަތުރުތައް ކުރުން.• 
މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރީޖަނަލް ހަބްތަކުން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލައި، ސ.އަތޮޅު ރީޖަނަލް އޮފީހާއި، ލ.އަތޮޅު ރީޖަނަލް އޮފީހާއި އަދި ގދ.އަތުޮޅ • 

ރީޖަނަލް އޮފީސް ބަންދުކުރެވުނު. 
އއ.އުކުޅަހުގައި ފެރީ ޓަރމިނަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.• 

އިންޖީނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓއިންޖީނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވެހިކަލް، މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުމާއި، ބޯޓުފަހަރަށް މުދާ އެރުވުމާއި، 
ޑޮކިންގ ޚިދުމަތް އަދި ޕްރީކާސްޓް މަސައްކަތް ހިމެނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޑޮކްޔާޑު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށް ދޯނި އަދި ލޯންޗް ފަހަރު އެއްގަމަށްނަގާ ބޭލުމެުގ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް ހާމިދު ނަސީމް އެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރެވުނު ފާހަގަކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޑޮކްޔާޑް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވި އަދި ލޯންޗްފަހަރު އެއްގަމަށް ނަގާ ބޭލުމެުގ 
މަސައްކްަތ  ދަވާދުލުމުގެ  ބްލާސްޓްކޮށް  ސޭންޑް  ބޭނުންވާ 632 ޝީޓްޕައިލް  ޕްރޮޖެކްޓަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މެރިޓައިމް  އިތުރުން، ޑޮމެސްޓިކް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް 

ކުރެވުނެވެ.

މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔަންމާގެ އޭޝިޔާ އަދި ސިންގަޕޫރު އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ މިސްޓަރ ލޯއީ، އަދި ސުޒުކީއްިނ 
ޖަޕާނަށް، އެފްރިކާއަށް އަދި މިޑިލް އީސްޓަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސްޓަރ އުނޯ ސަން ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރްީނ 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވުނެވެ.

ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

އައުޓްބްޯޑ  އަދި  އިންބޯޑް  މިގޮތުން  މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.  ބަލަހައްޓަނީ  ހިންގާ  ވިޔަފާރި  އާންމު  ކުންފުނީގެ 
އިންޖީނާއި، ޖެނެރޭޓަރ، ލުބްރިކަންޓްސް އަދި ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގްސްގެ ވިޔަފާރި ކުރެވުނެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓްްސ 
ޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  މި  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ތަކެއްކަން  ޕްރޮޑަކްޓްސް  ޚިދުމަތްކޮށްދެވޭ  އާފްޓަރސޭލްސްގެ  ތަކަކީ 

އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރީފް އެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޓް ޝޯވ 2010' 
 09 ބައިވެރިވުމާއި، އއ.އުކުޅަސްގައި  2010' ގައި  އެގްޒިބިޝަން  ޓްރޭޑް  އެންޑް  ހޮޓެލް  'މޯލްޑިވްސް  އަދި 
ޑިސެމްބަރ އިން 11 ޑިސެމްބަރ 2010 އަށް މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި، އަދި ކަސްޓަމަރުންންަށ 
އިންޖީން މެއިންޓަނަންސްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި 'އިންޖީން މެއިންޓެނެންސް އިންފޯރމޭޝަން ސެމިނާރ' އްެއ 
އއ.އުކުޅަސްގައި ބޭއްވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ގއ. އަދި ގދ. އަތޮޅުގައި އިންޖީން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި އަދި މިަތ 

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ކާސްޓްރޯލް އެމް.އެޗް.ޕީ ސާރވޭއެއް ކުރެވުނެވެ.

ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ބަސްދަތުރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމެުގ 
އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރްުނ

30 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއްިނ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޓް ޝޯވ 2010
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މަޢުލޫމާތުތްައ  ބެހޭ  ބައްދަލުކޮށް، ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކާއި  ކަސްޓަމަރުންނާއި  ޒިޔާރަތްކޮށް  ސަރަހައްދުތަކަށް  އެކި  ރާއްޖޭގެ  އާއި  ވިއްކުމަށްޓަކައި، މާލެ  ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް 
އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

 

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންްޓލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ލޮޖިސްޓިކްސް އެންޑް ރެންޓަލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް 28 މާރޗް 2010 ގައި ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ރެންޓަލްސް މަސައްކްަތ 
ޔުނިޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ރެންޓަލްސް ޔުނިޓުން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގިައ 

ހިމެނޭ 'ރެންޓް އަ ބައިކް' ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސައިކަލު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި އާއި 'ފޭދޫ ރެންޓަލްސް' ގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލެވުނެވެ.

މިތާރީހުން ފެށިގެން ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޑެލިވަރީ މަސައްކަތް ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓް އްިނ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުންފުނިން ކުރިޔަށް ގެނާްދ 
އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ރާއްޖެ އަންނަ މަނަވަރު ފަދަ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުގެ ޝިޕް އޭޖެންސީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއްަށ 
ގެންދެއެވެ. 25 މާރޗް 2010 އިން ފެށިގެން 21 އޮކްޓޯބަރ 2010 އާއި ހަމައަށް މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް އުސްމްާނ 

ހަފީޒް އެވެ. އަދި 21 އޮކްޓޯބަރ 2010 އިން ފެށިގެން މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ފާރިޤް އެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސް ގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތަކުން މުދާ ބާލާ ޖުމްލަ 17 ދަތުރު އިންޑިޔާގެ ޓުޓިކޮރިން އަށް ކުރުން.• 
ޑޮމެސްޓިކް ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތަކުން ކުންފުންޏާއި ކުންފުނިން ބޭރުގެ ޖުމްލަ 304 ދަތުރު ކުރެވުނު.• 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 'ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް ޕްރޮޖެކްޓް' • 

ގެ ދަށުން ގއ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ސ.ހިތަދޫ ބަނދަރުން މުދާ ގެންގޮސް އަންލޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
އިންޑިޔާ ނޭވީގެ 8 ބޯޓެއްގެ ޝިޕް އޭޖެންޓް މަސައްކަތް ކުރެވުނު. • 

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ 

މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއިބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި، ބޯޑާއި ބޯޑު ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ތަކެުގެ 
ކޯޕަރްޭޓ  ފެށުނުއިރު  ހިމެނެއެވެ. އަހަރު  ކުރުން  ކަންކަން  އެންމެހާ  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ކުންފުނިން  ދަށުން  ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ  ގަވަރނަންސްއާއި  ކޯޕަރޭޓް  އިތުރުން 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގެޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް އެވެ. އަދި 7 މާރޗް 2010 ން ފެށިގެން ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، 

އަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނަސީމް އެވެ. 
ސަރުކާރުގެ 131,289 ހިއްސާގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ޕްރޮވިޑަންޓް ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ހިއްސާގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ހިއްސެާގ 
ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ސަރުކާރެުގ  ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ  މިހާރު  ވިއްކާފައެވެ. އެގޮތުން  ވަނީ  މިއަހަރު  ބައިވެރިންނަށް  ފަންޑުގެ  ޕްރޮވިޑެންޓް  ތެރެއިން 11,628 ހިއްސާ 
119,661 ހިއްސާ (%47.8)، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް 18,711 ހިއްސާ (%7.5) އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ 111,628 ހިއްސާ (44.7%) 

މިގޮތަށެވެ. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންްޓއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް އަދި އިންޓާރނޭޝަނަލް ދަތުރުތްައ 
ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝީދެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންްޓހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

2010 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގައި ތިބީ ޖުމްލަ 873 މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 759 ފިރިހެން، އަދި 114 އަންހެން މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ. އިަދ 
ބިދޭސީން ގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 292 މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ. ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމާއި މެޑިކަލް އިންޝޫރަންސެްގ 
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ކަންތައް ބަލަހައްޓަނީ މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރްުނ 
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޕޮލިސީތައް ތައްޔާރުކުރަނީ މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުންނެވީ ޑިރެކްޓަރ، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝާހީން އެވެ. 7 މާރޗް 2010 ން ފެށިގްެނ 
ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް އެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
މިކްަނ •  ބާއްވަވާ  ހަފްލާއެއް  ޙާއްސަ  އަދި  ވަކިކުރެވުނު.  ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ  ބޭފުޅަކު   8 މުސްކުޅިކުރައްވާ  ވަޒީފާއިން  ވުމުން  އަހަރު   65

ފާހަގަކުރެވުނު. 
ޕޮލިސީ' •  ރޯިވރޑިންގ  އެންޑް  އިވެލުއޭޝަން  'ޕާރފޯމަންސް  ބޭނުންވާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ނިޒާމް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ 

ނިންމާ، މިޕޮލިސީގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު.
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ 'އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ކޮންޓްރެކްޓް ވޯކާރސް ޕޮލިސީ' އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު.• 
ރައްކާތެރިވުމްަށ •  މަސައްކަތްކުރުވާއިރު  ގޮތުން،  ރައްކާތެރިވުމުގެ  ހާދިސާތަކުން  ނުރައްކާތެރި  ދިމާވެދާނެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތު 

ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއި، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ޓޫލްސް ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުން.
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފައިނޭންސް ލީސިންގ ގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށް އެޚިދުމްަތ • 

ފެއްޓުނު.
2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 'ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް' ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމްތްައ • 

ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު.
އެންްޑ •  'ސެލެރީ  ޕޮލިސީ'،  ރޯިވރޑިންގ  އެންޑް  އިވޭލުއޭޝަން  ޕާރފޯމަންސް  'އެމްޕްލޯއީ  މިންގަޑު'،  'ސުލޫކީ  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ރެމިއުނަރޭޝްަނ  ފާސްކުރުމަށް  އެކުލެވި  ޕޮލިސީ'  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މިންގަޑާއި  'އަޙްލާޤީ  އަދި   ،(3 (ރިވިޝަން  އިސްލާޙުކޮށް  ޕޮލިސީ'  ބެނެފިޓް 
ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު.

ބިލްޑިންގ ސާރވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންްޓބިލްޑިންގ ސާރވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓަކީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރަށް އައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން 25 މާރޗް 2010 ގައި އުފެއްދުނު ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކެުގ 
މެއިންޓެނަންްސ  ކަންތައްތަކާއި، އިމާރާތުގެ  ސަލާމަތީ  ބޭނުންވާ  އިމާރާތްތަކަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  އުސޫލުން  އިމާރާތްތަކާއި، ވިޔަފާރި  އެމްޓީސީސީގެ  ތެރޭގައި 
ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އިތުރުން، އަލަށް ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ ސަރވިސްތައް ޑިޒައިންކޮށް ހަރުކޮށްދީ ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންްޓ 
މިޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  2010 އަށްފަހު  އެވެ. 01 ޑިސެމްބަރު  ފާރިޤް  އިސްމާއިލް  އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް  ހުންނެވީ  އިސްވެރިޔަކަށް  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އުފެދުނުއިރު 

އިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަމީލް އެވެ. 
 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ (ލިފްޓް ބިލްޑިންގ) ގައި ހިނގަމުންގެންދިޔަ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް އޭޕްރީލް މަހު އެމްޓީސީީސ 
ޓަވަރުގެ އެކި ފަންގިފިލާތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ފޮއްތެޔޮ ރިސޯޓުގެ ލޭއައުޓް ތައްޔާރުކުރެވި އަދި އެރަށުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކްަތ 

އަދި އއ.އުކުޅަސްގައި ފެރީޓަރމިނަލެއް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓަކީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރަށް އައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން 25 މާރޗް 2010 ގައި އުފެއްދުނު ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތެުގ 
ތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް އައު ބިޒްނަސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިތައް މާރކެޓްކޮށް، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި މޮނިޓަރކުރުމެުގ 

މަސައްކަތާއި އަލަށް ގެނެވޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވަޔަބިލިޓީ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓް އުފެދުނުއިރު ޑިޕާރޓްމަންޓް އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް އެވެ. 26 އޭޕްރިލް 2010 ން ފެށިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓެްގ 
އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ފާރިޤް އެވެ. އަދި 01 ޑިސެމްބަރ 2010 ފެށިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކަޓްިވ 

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފްއެވެ.  
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ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
6 ވަނަ ވޯލްޑް އިސްލާމިކް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވްުނ• 
ގއ. އަދި ގދ. އަތޮޅަށް އިންޖީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ދަތުރު ރާވާ ހިންގްުނ• 
ޕްރޮޑަކްޓްސް މާރކެޓްކުރުމުގެ ގޮތުން 'ވޯލްޑް ކަޕް 2010' ގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތަށް ހިންގުނު. • 
'މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލް އެންޑް ޓްރޭޑް އެގްޒެބިޝަން 2010' ގައި ކުންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކިާއ • 

ކުންފުނިން ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރްުނ
'އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޓް ޝޯ 2010' ގައި ކުންފުނިން ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރްުނ• 
'އެއަރޕޯރޓް އެކްސްޕްރެސް' ގެ ނަމުގައި އައު ބްރޭންޑަކާއި އައު ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ރާވާ ހިންގާ އަދި މިޚިދުމަތް ޕްރޮމޯޓް ކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.• 
އއ.އުކުޅަހުގައި ފާހަގަކުރެވުނު 'މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 2010' އާއި ގުޅުވައިގެން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން. • 

 

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަކީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުންފުނިން އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައާިސ 
ޕްރޮޖެކްޓްތަކެުގ  އައު  ކުރުމެވެ. އަދި  މެނޭޖް  އެސެޓް  އަދި  މަސައްކަތް  ރިޕޯރޓް، ބަޖެޓްހެދުން، ކޮސްޓިންގ، ޕްރައިސިންގ ގެ  މަސައްކަތް، ޕާރފޯމަންސް  ހޯދުމުގެ 
އުޅަނދުފަހަރާއި،  ކުންފުނީގެ  މަސައްކަތެވެ. އަދި  ސަޕޯރޓް  ސިސްޓަމްސް  އަދި  ހޯދުމާއި، އިންވެންޓަރީ  ފައިނޭންސް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  އެނަލިސިސްއާއި  ފީސިބިލިޓީ 

މެޝިނަރީ، އިކުއިޕްމަންޓާއި ވެހިކަލްތަކުގެ އިންޝުއަރެންސް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.

މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް 7 މާރޗް 2010 އިންފެށިގެން ހުންނެވީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ލީލާ އަހްމަދު އެވެ.  
 

  

ޕްރޮކިއޮމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޑިޕާރޓްމަންްޓޕްރޮކިއޮމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ޕްރޮކިއޮމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކަށާއި، އެތަންތަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކިާއ 
ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ ދަތިނުވާނެހެން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުން ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟްިލ 

ޝިފާއު އަލީ އެވެ.

ފައިނޭންޝަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓފައިނޭންޝަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

މިޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.  ކުރިޔަށްގެންދަނީ  މަސައްކަތް  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  އިންޓާރނަލް  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  ހަރުދަނާކޮށް،  އޮޑިޓް  އިންޓާރނަލް 
މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް، މިސްޓަރ ޕީ.އެމް. ސަކްތިވެލްއެވެ. 

ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންްޓލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ލިބިގަތުމެުގ  ދައުވާ  ދައުވާކުރުމާއި،  ނަމުގައި  ކުންފުނީގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަންކަން  އެންމެހާ  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުއީ  ކުންފުނީގެ  މަސައްކަތަކީ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
އެއަށްފުަހ  ލިއުޝާއެވެ.  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ  މެނޭޖަރ  ހުންނެވީ  ހަވާލުވެ  ހިންގެވުމާއި  މިޑިޕާރޓްމަންޓް  ހަމައަށް  މަހާއި  ނޮވެމްބަރު  މިއަހަރުގެ  މަސައްކަތްތަކެވެ. 

މިޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގެވީ އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް އެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންްޓއިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންްޓ

ނެޓްވާރކެްގ  ކޮމްޕިއުޓަރ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  އެޚިދުމަތް  ޤާއިމްކޮށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ސިސްޓަމް  އިންފޮމޭޝަން  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
މައްސަލަތްައ  ދިމާވާ  ސިސްޓަމްތަކަށް  އަދި  ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި  އެންމެހާކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މިކަމާއި  ގުޅައިދީ  ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް  ކުންފުނީގެ  ނިޒާމަކުން 
ހައްލުކޮށްދީ ބެލެހެއްޓުމެވެ. ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމާއި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެބަދަލްެއ 
ނަޝުީދ  ހާމިދު  އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް  ހުންނެވީ  އިސްވެރިޔަކަށް  ހިމެނޭކަމެކެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ގެނައުމަކީވެސް 

މުޙައްމަދު އެވެ.



17

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ހަރަކާތްތްައ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ހަރަކާތްތްައ 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން "އެމްޓީސީސީ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް" އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 
އަދި މިއަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް 30 އަހަރު ފުރުނު އަހަރުކަމަށްވާތީ އެކަމުގެ މުނާސަބަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ. 

އިޖުތިމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލްުނއިޖުތިމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލްުނ

ކުންފުނީގެ މަގްސަދަކީ މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއެްގ 
ގޮތުގައި މިކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމެވެ. މިގޮތުން:

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 2 ޓީޗަރުން މިކުންފުނިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސްޕޮންސަރ ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ޖަމްޢިއާްޔ 
ޖަމާއަތްތަކުންނާއި، ސްކޫލްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ސްޕޮންސަރ ދިނުމާއި، އެފަދަ ބައެއް ކަންކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އިންޖީންެއ  ހޭންޑް  ސެކަންޑް  ދަރިވަރުންނަށް 6CHK ގެ  އެޑިއުކޭޝަން'ގެ  ޓެކްނިކަލް  ކެރިއަރ އެންޑް  'ސެންޓަރ ފޯ  ފަރާތުން  އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
ތަމްރީން ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. އަދި އެސެންޓަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން، 4 ދަރިވަރަކްަށ 

މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ ޔުނިޓުގައި، އަދި 3 ދަރިވަރަކަށް އިލެކްޓްރިކް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. 

އެސަރަހައްދެއެްގ  ހިންގަމުންދާއިރު  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ރަށްރަށުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓުން  މެނޭޖްމަންޓް  ޕްރޮޖެކްޓްސް  އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކުންފުނީގެ 
ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުންނާއި އަދި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތަކަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތައް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އިޖްތިމާއި ޒިންމާގެ ގޮތުގައި އެފަރާތްތަކެުގ 

ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތާީޖކުންފުނީގެ މާލީ ނަތާީޖ

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނިން 428.23 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 474.34 މިލިޔްަނ 
ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަށްވުރެ %9.72 ދަށް ޢަދަދެކެވެ. ވިއްކި މުދަލަށްޖެހުނު އަގު 2010 ވަނަ އަހަރު %77 އިން %82 އަށް އިތުރު ވެފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތްުނ 
ޖުމްލަ ފައިދާ 2009 ވަނަ އަހަރު %23 އިން 2010 ވަނަ އަހަރު %18 އަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ. މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު ހަމައަގު 2010 ވަަނ 

އަހަރު އިތުރުވެފައިވަނީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށްއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެނެވެ. 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައިން ބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރުގެ %22 އިން 2010 ވަނަ އަހަރު ވަނީ %16 އަށް ދަށްވެފައެވެ.

ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.  އަހަރު %4.7 ގައި  އަހަރުގެ %4.8 އިން 2010 ވަނަ  ބަލާއިރު 2009 ވަނަ  އިންސައްތައިން  ވިޔަފާރީގެ  ހޭދަ  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފައިސާ 
ޖުމްލަ ފައިދާ ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައިން ދަށްވެފައިވީނަމަވެސް ހިންގުމުގެ ހަރަދާއި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ދަށްކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން 2009 ވަނަ އަހުަރ 

ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވި 12.35 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން 2010 ވަނަ އަހަރުވަނީ 5.52 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްކުރެވިފައެވެ.
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2010 ގްރްޫޕ2010 ކުންފިުނ2009 ގްރްޫޕ2009 ކުންފިުނ

20102010 ވަނަ އަހަރާއި  ވަނަ އަހަރާއި 20092009 ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުނުގޮތުގެ ނަތާީޖ ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުނުގޮތުގެ ނަތާީޖ
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ސްޓޮކް ޓާން އޯވަރ ރޭޝިއޯ ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު 138.83 ދުވަހުން 2010 ވަނަ އަހަރު 122.18 ދުވަހަށް ދަށްވެފައެވެ. ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ 2009 ވަނަ އަހުަރ 
1.10 އިން 2010 ވަނަ އަހަރު 1.32 އަށް މަތިވެފައިވެއެވެ. އަދި ކްއިކް ރޭޝިއޯ 2009 ވަނަ އަހަރު 0.65 އިން 2010 ވަނަ އަހަރު 0.91 އަށް މަތިވެފައިވެއެވެ.

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި އަޅާ ކިޔާއިރު (ޑެބްޓް ޓު އިކުއިޓީ ރޭޝިއޯ) 2009 ގައި 0.71 އިން 2010 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 0.54 އަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 

ކުންފުނީގެ އަގު، ސާފު އެސެޓްއިން ބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރު 304.11 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން 2010 ވަނަ އަހަރު 301.13 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށްވެފައިވެއެވެ. 
2010 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވުމާއި ގުޅިގެން ހިއްސާ އަކަށް 22.09 ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.
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ޖުމްލަ ދަރިަނޖުމްލަ ރައުސްމުާލ

20102010 ވަނަ އަހަރާއި  ވަނަ އަހަރާއި 20092009 ވަނަ އަހަރުގެ ދަރަންޏާއި ރައުސްމާލު ހުރިގްޮތ ވަނަ އަހަރުގެ ދަރަންޏާއި ރައުސްމާލު ހުރިގްޮތ
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ސާފު އެސެޓްްސބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގު (ޙިއްސާ ގަނެ ވިއްކާ އެވަރެޖް އަގަށް ބަލާފައި)

20102010 ވަނަ އަހަރާއި  ވަނަ އަހަރާއި 20092009 ވަނަ އަހަރު ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގާއި ސާފު އެސެޓްސް ހުރި ގްޮތ ވަނަ އަހަރު ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގާއި ސާފު އެސެޓްސް ހުރި ގްޮތ

2009
ކުންފިުނ

2010
ކުންފިުނ

2009
ގްރްޫޕ

2010
ގްރްޫޕ

ކުންފުނީގެ މައިގަޑު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތާއި އާންމު ވިޔަފާރިއެވެ. ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރެީގ 
މައިގަޑު ބައިތަކުން ޖުމްލަ ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައިން ބަލާއިރު ވަނީ މިފަދަ އިންނެވެ.

އާންމު ވިޔަފާރި %29 (%2009:22)، ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް %48 (%2009:55)، ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް %21 (%2009:16) އަދި އެހެނިހްެނ 
ވިޔަފާރި %2 (%2009:7) އެވެ.
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ކުންފުނީގެ މައިގަޑު ބައިތަކުން ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިދާގެ އިންސައްތައިން ބަލާއިރު ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އާންމު ވިޔަފާރި 518% (2009:199%)، 
 -439% ވިޔަފާރި  އެހެނިހެން  އަދި   (2009  :  -98.96%)  -421% ހިދުމަތް  ދަތުރުފަތުރުގެ   ،(2009:354%)  1075% މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓިންގ 

(%2009:180) އެވެ. 

މައިގަޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިތްައމައިގަޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިތްައ

އެމްޓީސީސީގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ކުރެވުނީ މާލެ އާއި ތިލަފުށީގައެވެ.  އަދި ވިޔަފާރި ކުރެވުނީ މައިގަޑު 5 ޑިޕާޓްމަންޓަކުންނެވެ.  އާންމު ވިޔަފާރި، ކޮންސްޓްރަކްޝްަނ 
މަސައްކަތް، ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް، ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި އަދި ތިލަފުށީގެ ޚިދުމަތްތަކެވެ. ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރީަނ 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތާއި އާންމު ވިޔަފާރިއެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އާންމު ވިޔަފިާރއާންމު ވިޔަފިާރ

މިބައިން ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގައި ވިއްކޭ މުދަލަކީ މައަިގނޑުގޮތެއްގައި ަކނޑު ދަތުރު ފަތުރާއި ަކނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރާއި ގުޅުންހުރި މުދަލެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާސްޓްރްޯލ 
އަޑީތެޔޮ، ޔަންމާ އިންޖީނު، ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީން، ޖެނެރޭޓަރު، ސްޕެއާރ ޕާޓްސް، ހިމޮއިންސާ ޖެންސެޓް، ހެމިލްޓަން ވޯޓަރ ޖެޓް، ސިގްމާމެރިން ދަވާދާއި، ޕްރޮޓެކްޓްިވ 
ކޯޓިންގ، ކަރަންޓް ނަރު، ދަަގނޑު، އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް ހިމެނެއެވެ. މިބައިގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމަށާއި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ މާރކެޓްތައް ހޯދާ ބަލާ މިބައްިނ 

ވިއްކާ މުދަލުގެ ބާވަތްތަކަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކޮލިޓީ މުދާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

މިބައިގެ ވިޔަފާރި 2009 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2010 ވަނަ އަހަރު %13 އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާވެސް ވަނީ %57.66 އިތުރުވެފައެވެ. 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކްަތކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކްަތ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތުގެ ބަޔަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑުބައެވެ.  މިގޮތުން ޖުމްލަ ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ %48.41 ހިއްސާ ކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ 
މަސައްކަތެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2010 ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ވިޔަފާރި %23.16 ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ 84.12% 

އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
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ހިންގުމުން ލިބުނު ފައާިދކުރެވުނު ވިޔަފިާރ

20102010 ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ (ގެއްލުން) އާއި ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ (ގެއްލުން) އާއި ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙިދުމްަތއެހެނިހްެނ
މަސައްކްަތ

ޢާންމު ވިޔަފިާރ

ިާޔ 
ރުފ
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ދަތުރު ފަތުރުގެ ބިައދަތުރު ފަތުރުގެ ބިައ

ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ގެއްލުންވަމުންދާ ބައެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިބައިން ރަގަޅު ޚިދުމަތެއްދީ އެގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އައު ޚިދުމަތްތަކްެއ 
ކުރެވި އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

2009 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2010 ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ވިޔަފާރި %11.29 އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ހިންގުމުން %157.53 ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.

އެހެނިހެންވިޔަފިާރއެހެނިހެންވިޔަފިާރ

މިބައިގައި ހިމެނޭ ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަކީ ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްއެވެ.

ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނީގެ ލޮޖިސްޓިކް ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނީަރ 
އާއި އިކްއިޕްމަންޓް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ނީލަން ކިޔުމުގެ ޚިދުމަތެވެ.

އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވެހިކަލް، މެޝިނަރީ، އަދި އިކްއިޕްމަންޓް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތާއި، މާުދ 
އަރުވާ ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތް، އަދި ޕްރީކާސްޓް ކޮންކްރީޓްގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ (ޕްރީކާސްޓް ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދުަލ 

ކުރެވިފައެވެ).

2009 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު 30.68 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއާއި އަޅާބަލާއިރު 2010 ވަނަ އަހަރު މިބައިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރި 8.23 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށެްވ 
ހިންގުމަށް ލިބުނު ގެއްލުން ވަނީ %248.12 ގައެވެ. 

ކުރިމުަގކުރިމުަގ

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ، އެމްޓީސީސީގެ ތަސައްވުރާއި އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށް ރަގަޅު ފައިދާ ލިބެޭނ 
މަގުތައްހޯދާ، އެމްޓީސީސީ އާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ގުޅުން ރަގަޅުކޮށް، އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރީގައި ދިމާވާ ވާދަވެރި މާހައުލުގައި ސާބިތުކަމާއި އެކު އައު މަގުތައް ހާޯދ 
ކުރިޔަށްދާން ތިބިކަން ދަންނަވާލަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލާގުޅޭ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގްެނ 

ކުރުމާއި، އެމްޓީސީސީ އާއި ޤައުމަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ވާނޭހެން އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރަށްޤީކޮށް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މަސައްކަތާއި ވިޔަފާރީގައި ހުޅުވެމުންދާ ފުރުސަތުތަކަށް ކަނުލާބަލާ އެފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން، އެމްޓީސީސީއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތުގައި، ހިފަންތައްޔާރަށް ތިބިކަންވްެސ 
ދަންނަވާލަމެވެ. މިގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދެނެގަނެ  މިކުންފުނީގެ ކުރުއެރުމަށް ބޭނުންކުރުމްަށ 
ޕަރފޯމަންްސ  މުވައްޒަފުންގެ  ހަރުދަނާކޮށް،  އިތުރަށް  ގުޅުން  އޮންނަ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ހަމައެއާއެކު،  ކޮށްލަމެވެ.  ފާހަގަ  ދެވޭނެކަން  އިސްކަމެއް 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ، އިޖުތިމާޢީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޝާމިލުވުން އިތުރުކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ.
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ޝުކުުރޝުކުުރ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ކަންތައްތައް ގާތުން ބައްލަވަމުންގެންދަވާ މިކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާ، މިކުންފުނީގެ ލާބައާ މަންފާއަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާ ކުންފުނެީގ 
ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އިރުޝާދާ ލަފާ ދެއްވާ ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެމްބަރުންނަށާ، މިކުންފުނީގެ އިޚްލާސްތެރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އިަދ 
މިކުންފުނީގެ ކޮންމެ ކާމިޔާބެއްގެ އަސްލުކަމުގައިވާ ހީވާގިކަމާ، ޖޯޝާ، ފޯރިއާއެކު އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިކުންފުނީގެ ޤާބިލް މުވައްޒަފުންނަށް ވަރްަށ 

ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

ކޮމިޓެީގ  އޮޑިޓް  ހައިސިއްޔަތުންނާއި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ބޯޑު  އަބްދުއްސައްތާރު  ޝަފީނާޒް  އަލްފާޟިލާ  އިސްތިޢުފާދެއްވާފައިވާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީސީސީގެ 
ޗެއަރޕާރސަން ގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްޓީސީސީ އަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަލްފާޟިލް އަބްދުއްނާސިރު މުހަންމަދާއި، 

އަބްދުއްهللا ނައުޝާދު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
 

5 މެއި 2011

     ޙުސެއިން ޙިލީްމ                   ހުސެން އަމުްރ
      ޗެއަރމްަނ           ޗީފް އެގެޒެކަޓިވް އޮފިސަރ
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މާލީ އުސްއަލިތްައމާލީ އުސްއަލިތްައ
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ކުރެވުނު ވިޔަފާރި               ސާފު ފައިދާ (ގެއްލުން)

ޖުމްލަ ދައްކަން ހުރި ފައިސާ        ޖުމްލަ އެސެޓްްސ     
       

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު         ޖުމްލަ އެސެޓްްސ

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި އާއި ސާފު ފައިދާ (ގެއްލުން)ކުރެވުނު ވިޔަފާރި އާއި ސާފު ފައިދާ (ގެއްލުން)

ޖުމްލަ ދައްކަން ހުރި ފައިސާ އާއި ޖުމްލަ އެސެޓްްސ

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލާއި ޖުމްލަ އެސެޓްްސ



23

ޙިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ހިއްސާގެ އަގުހުރިގްޮތޙިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ހިއްސާގެ އަގުހުރިގްޮތ
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އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހިލީްމއަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހިލީްމ
ޗެއަރމްަނޗެއަރމްަނ

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 
ގެންދަވާ ވަރަށް ޤާބިލް ވިޔަފާވެރިއެކެވެ. މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒްަމ 
އިންޑަސްޓްރީޒްގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލްިކ 
ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި އަދި ސްމޯލް އެންްޑ 
ޑިރެކްޓަރެގ  ބޯޑު  ކައުންސިލްގެ  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  އެންޓަރޕްރައިސަސް  މީޑިއަމް 
ޒިންމާވެސް އުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހިލްމީ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ 
އެމްޓީސީސެީގ  ކުރައްވާފައެވެ.  މެމްބަރުކަންވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މަޖިލީހުގެ 

ޗެއަރމަންކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނީ 4 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑ

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަމުްރއަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަމުްރ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރޮނގުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ހުސެން އަމުްރ 

ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ޑެޕިއުޓީ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ޕްރައިވަޓައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް ހުސެން އަމްރު އެމްޓީސީސެީގ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނީ 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2010 

ގައެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޝާއުިރއަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޝާއުިރ
ޑިރެކްޓަރ

ޝަރިއްޔާ އެންޑް ލޯ އިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޝާއިރު އަކީ 1999 
ން ފެށިގެން އަމިއްލަގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިގޮތުން އޭނާ ގެންދަވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކިާއ 
އަދި ކުންފުނިތައް ރާއްޖޭގެ ދަށު ކޯޓުތަކާއި ހައި ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރައްވަމުންނެވެ. ޖަސްޓިސް ސޮސައިޓީ އްޮފ 
މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޕްރެސިޑަންޓްކަމާއި، މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިސިޕިލިނިއަރީ ކޮމިޓީގެ ވައްިސ 
ޗެއަރމަން ގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޝާއިރު ވަނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކޮމެޓެީގ 
ގޮތުންވްެސ  ގެ  މެމްބަރ  ފައުންޑަރ  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ފްރެންޑްޝިޕް  މޯލްޑިވްސް  ޓަރކިޝް  މެމްބަރުކަމާއި, 
އައްޔަންކުރެވީުނ  އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  އަބްދުهللا ޝާއިރު  މަސައްކަތްކުރުއްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލް 

4 ފެބްރުއަރީ 2009 ގައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހީާލއަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހީާލ
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހްީމއަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހްީމ
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފްީޤއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފްީޤ
ޑިރެކްޓަރ

ހާސިލްކުރައްވައިގްެނ  ޑިގްރީ  ބެޗްލާރސް  ރޮގުން  ސްޓަޑީޒްގެ  އާކިޓެކްޗަރަލް  ޝަފީޤަކީ  މުޙަންމަދު  އަލްފާޟިލް 
ހުންނެވި މިދާއިރާގައި ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ތަޖްރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މޯލްޑީވްސް ފައިނޭންްސ 
ގޮތުގިައ  ޑައިރެކްޓަރެއްގެ  ބޯޑު  ކުރައްވާ  ތަމްސީލް  އެމްޓީސީސީ  ގައި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ 
ހުންނަވާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަފީޤު، އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނީ 17 ޖެނުއީަރ 

2010 ގައެވެ.

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް އަކީ ވީ.ޓީ.ވީގެ ޗްީފ 
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ. އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. 
އޭގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ނައިބުކަމާއި، އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ޑެޕިއުޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ 
މޯލްޑިވްްސ  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޑިރެކްޓަރކަން  ސްޕޯރޓްސްގެ  އެންޑް  ޔޫތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމާއި 
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓަރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމާއި، ޕޮލިޓަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވްެޓ 
އެހެނިހްެނ  ފުރުއްވަމުންގެންދަވާ  އިބްރާހިމް  އަމީން  ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް  ފުރުއްވުން  މަޤާމު  ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑްގެ 
މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ވައިސް ޗެއަރމަންކަމާއި ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތައް އެސްޓެބްލިޝްކޮށް އެތަންތަންަށ 
މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހީމް އެމްޓީސީސެީގ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ 25 ޖޫން 2006 ގައެވެ. 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ދެމިހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ހާލީ ވީަނ 
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. ފޯޓްސަން ޝޭޑްސްގެ އޮޕަރޭޝަންސް އެންްޑ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުނެްގ 
ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ 27 އޯގަސްޓް 2005 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީއީަކ 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެމްބަރެކެވެ.
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އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބެއުިރއަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބެއުިރ
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފުީއއަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފުީއ
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒްާމއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒްާމ
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ސާއުިދއަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ސާއުިދ
ޑިރެކްޓަރ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ގެ މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުންދާ އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބެއުިރ 
މަންޞުޫރ  އަލްފާޟިލް  ފަރާތެކެވެ.  ހުންނެވި  ހައްދަވައިގެން  ޑިގްރީ  ބެޗެލާރސް  ދާއިރާއިން  ކޮމާރސްގެ  އަކީ 

ޒުބެއިރު އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރެއްވީ 29  އޭޕްރީލް 2009 ގައެވެ.  

އެކައުންޓިންގ ގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޢު އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތެުގ 
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސްގެ އެފިލިއޭޓެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ގިައ 
ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުންދާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޢު ވަނީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްްސ 
ކޮމެޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި 12 އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އެމްޓީސީސެީގ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ 19 އޯގަސްޓް 2009 ގައެވެ.

ރާއްޖޭންބޭރްުނ  ރާއްޖޭންނާއި  ދާއިރާއިން  ކޮންޓްރޯލް  ޓަރމިނަލް  އެއަރޕޯޓް  އަދި  ކޮންޓްރޯލް  ޓްރެފިކް  އެއަރ 
ޓްރެއިނިންގ ހޯއްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމަކީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި 20 
އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ، ޕެންޝަން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒެްގ 
ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވަނީ ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒެްގ 
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްަށ 

އައްޔަން ކުރެވުނީ 30 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައެވެ. 

އަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް  ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ  ޑިގްރީ  ބެޗެލާރސް  ދާއިރާއިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ބިޒްނަސް 
ފިނޭންސެްގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޙިއްސާދާރެކެވެ.  އަދި  ޑިރެކްޓަރ  ގެ  ލިމިޓެޑް  ޕެްރައިވެޓް  ދިކެޕިޓަލް  ސާއިދަކީ 
ސާއުިދ  އަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް  ކުރައްވާފައިވާ  މަސައްކަތް  އަހަރު   5 ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް 
ކްަނ  އެކައުންޓެންޓް  އޮޑިޓް  ކަމާއި،  ޓްރޭނީ  އޮޕަރޭޓަރ  ކޮމްޕިއުޓަރ  ތެރޭގައި  މަޤާމުތަކުގެ  އަދާކުރައްވާފައިވާ 
ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގިައ 
ބޯޑްަށ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީސީސީގެ  އަބްދުهللا ސާއިދު  އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް  މަޤާމްތަކެއް  އިސް 

އައްޔަން ކުރެވުނީ 30 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައެވެ.



ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންްޓސީނިއަރ މެނޭޖްމަންްޓ

އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ޒަމްީލއަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ޒަމްީލ
މަސައްކަތްތްައ  ހުރިހާ  ކުރެވޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އެމްޓީސީސީގެ 
ބަލަހައްޓަވާ، ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ - އަލްފާޟިލް މުހަންމުަދ 
ޒަމީލް އެމްޓީސީސީއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 10 އޮކްޓޯބަރ 
ތަޖުރިބާތަކްެއ  ގިނަ  ދާއިރާއިން  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ގައެވެ.   2010
ެގ  ސިސްޓަމް  އިންފޮރމޭޝަން  ބިޒްނަސް  އަދި  ލިބިފައިވާ، 
އްޮފ  ޔުނިވަރސިޓީ  ކާރޓިން  ޑިގްރީ،  ބެޗްލާރސް  ދާއިރާއިން 
އަލްފާޟްިލ  ހައްދަވާފައިވާ،  އޮސްޓްރޭލިޔާއިން  ޓެކްނޮލޮޖީ، 
މުހަންމަދު ޒަމީލް ވަނީ ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސިކިއުރީިޓ 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމްވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝުީދއަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝުީދ
އިސްވެރާިޔ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ކުންފުނީގިައ  ރަޝީދު  އާބިދާ  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް، 
އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1983 ފެއްޓެވީ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން 
އަލްފާޟިލާ އާބިދާ ރަޝީދު ވަނީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއްިނ 
ގަިނ  މިދާއިރާއިން  އަދި  ހޯއްދަވާ  ތަޖްރިބާތަކެއް  ގިނަ 
ރާއްޖެއިާއ  ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޓްރޭނިންގ 
އަލްފާޟާިލ  ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.  ރާއްޖޭންބޭރުގައި 
އޮކްޝްަނ  އެންޑް  ރެންޓަލްސް  ވަނީ  ރަޝީދު  އާބިދާ 
ޑިޕާރޓްމަންޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ޝެއަރ ސެކްޝަން، 
މާރކެޓިންގ  އަދި  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން 

ޑިޕާރޓްމަންޓްވެސް ހިންގަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ފާރްިޤއަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ފާރްިޤ
ޚިދުމަތްކުރައްވްަނ  އަހަރު  ވަނަ   2001 އެމްޓީސީސީގައި 
ފާރްިޤ  އިސްމާއިލް  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް،  ފެއްޓެވި 
އިސްވެރާިޔ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އޮޕަރޭޝަންސް  ލޮޖިސްޓިކަލް 
ގައެވެ.   2010 އޮކްޓޯބަރ   21 އިސްކުރެވުނީ  ކަމަށް 
ސަރވިސްަސ  ބިލްޑިންގ  ޑިޕާރޓްމަންޓް،  ރެންޓަލްސް 
ބިޒްންަސ  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސެކިއުރިޓީ  އެންޑް 
އަލްފާޟްިލ  ހިންގަވާފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓްވެސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
އިސްމާއިލް ފާރިޤް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އްޮފ 
ކުއިންސްލެންޑްއިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް (މާކެޓިންގ) ެގ 

ދާއިރާއިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސްީމއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސްީމ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ ކަމަށް 7 
މާރޗް 2010 ގައި އިސްކުރެވުނު އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟްިލ 
އަޙުމަދު ނަސީމު އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓީެވ 
ނަސްީމ  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް  އަހަރެވެ.  ވަނަ   1999
ޔުނިވާރސިޓްީނ  ކޮވެންޓްރީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ވަނީ 
ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯރކިންގ ގެ ދާއިރާރިން އޮނާރސް ޑިގީްރ 

ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޝިފާއު އީަލއަލްފާޟިލް ޝިފާއު އީަލ
ޚިދުމަތްކުރައްވްަނ  އެމްޓީސީސީގައި  އަހަރު  ވަނަ   2007
ފެއްޓެވި އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟިލް ޝިފާއު އަލީ ޕްރޮކިއޮމަންްޓ 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ ކަމަށް އިސްކުރެވުނީ 28 މާރްޗ 
2010 ގައެވެ. އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއްިނ 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް އީސްޓްލަންޑަން އްިނ 
އޮނާރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟްިލ 
ލޮޖިސްޓިކްަލ  އެންޑް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ވަނީ  އަލީ  ޝިފާއު 
ތަފުާތ  ރާއްޖޭންބޭރުގައި  ރާއްޖެއާއި  ރޮނގުން  މެނޭޖްމަންޓްގެ 
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއާިމއަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއާިމ
އިސްވެރާިޔ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ސާރވިސަސް  ޓްރާންސްޕޯރޓް 
އެމްޓީސީސީގިައ  ޚުޒެއިމާ  ހައްވާ  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް، 
އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2000 ފެއްޓެވީ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން 
އެންްޑ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ވަނީ  ޚުޒެއިމާ  ހައްވާ  އަލްފާޟިލާ 
އިތުރްުނ  ހިންގެވުމުގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ސަޕްލައިސް 
ކުންފުންޏެއްކަމަށާްވ  ސަބްސިޑިއަރީ   %100 އެމްޓީސީސީގެ 
ކޯޕޮރޭޝްަނ  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  މޯލްޑިވްސް 
މެނޭޖަރެގ  ޖެނެރަލް  އެސިސްޓަންޓް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 
ޚުޒެއާިމ  ހައްވާ  އަލްފާޟިލާ  ފުރުއްވާފައެވެ.  ވެސް  މަޤާމު 
އެކައުންޓްްސ  ޔުނިވަރސިޓީން  ގްރިޕިތް  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  ވަނީ 
ޑިގީްރ  ބެޗެލާރސް  ދާއިރާއިން  ފައިނޭންސްގެ  އެންޑް 

ހާޟިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ތަސްލީމް އަބްދުލް ހަކްީމއަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ތަސްލީމް އަބްދުލް ހަކްީމ
އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ތަސްލީމް އަބްދުލް ހަކީމް އެމްޓީސީސީގިައ 
ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1999 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކުންފުނެީގ 
މެނޭޖްމަންްޓ  ޕްރޮޖެކްޓްްސް  އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ ކަމަށް އަބްދުهللا ތަސްލީމް އަބްދްުލ 
އާޭނ  ގައެވެ.   2009 ނޮވެމްބަރ   24 އިސްކުރެވުނީ  ހަކީމް 
ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަފްބަރާ ޔުނިވާރސިޓީއިން 'މާސްޓަރ 
އޮފް ސައެންސް ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން އިން ކޮންސްޓްރަކްޝްަނ 
މެނޭޖްމަންޓް' އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް މެލްބާރްނ 
(ޕްރޮޕަރީޓ  ޑިޒައިން  އެނޑް  ޕްލޭނިންގ  އޮފް  ބެޗެލަރ  އިން 
އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން) ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރްުނ 
ބިލްޑިންގ  އިން  'ޑިޕްލޮމާ  ކޮލެޖުން  ޓޭލަރސް  މެލޭޝިޔާގެ 
ސްޓަޑީސް (ކުއަންޓިޓީ ސަރވޭއިންގ) ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން' 
ޙާސްިލ  ވަނީ  ހަކީމް  އަބްދުލް  ތަސްލީމް  އަބްދުهللا  ވެސް 
ކުރައްވާފައެވެ. ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހެއްދެވި އިރު ތަޢްލީމީ ގޮތްުނ 
އްޮފ  ޔުނިވަރސިޓީ   ، ގުޅިގެން  ކާމިޔާބީއާއި  ހޯއްދަވާފައިވާ 
މެލްބަރންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އަރކިޓެކްޗަރ ބިލް ބިލްޑިންގ އްެނ 
އެންޑް ޕްލޭނިންގެ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ "ޑީންސް އޮނާރްސ 
ލިބިވަޑިައ  ހަކީމްއަށް  އަބްދުލް  ތަސްލީމް  އަބްދުهللا  އެވޯރޑް" 

ގެންފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރްީފއަލްފާޟިލް އިޙުސާން ޝަރްީފ
ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ އެގްޒެކެޓިވް، އަލްފާޟްިލ 
އިޙްސާން ޝަރީފް އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓީެވ 
އްޮފ  ޔުނިވަރސިޓީ  އިންޑިޔާގެ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1999
ޑިގީްރ  ބެޗެލާރސް  ދާއިރާއިން  ސައިންސްގެ  މެޑްރާސްއިން 
ވީަނ  ޝަރީފް  އިޙްސާން  އަލްފާޟިލް  ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ 
އިތުރްުނ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  މާރކެޓިންގ  އެންޑް  ސޭލްސް 

ރެންޓަލްސް އެންޑް އޮކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގަވާފައެވެ. 



އަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނަސްީމއަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނަސްީމ
ކޯޕަރްޭޓ  ނަސީމަކީ  ޝީރީން  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް، 
އެމްޓީސީސެީގ  އިތުރުން  އިސްވެރިޔާގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
 100% އެމްޓީސީސީގެ  އަދި  އެވެ.  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމްޕެނީ 
ރިއްަލ  މޯލްޑިވްސް  ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ  ސަބްސިޑިއަރީ 
އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެްގ 
ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވައެވެ. 1981 
ފެއްޓިެވ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން  އެމްޓީސީސީގައި  އަހަރު  ވަނަ 
ސެކްރެޓީަރ  ކޯޕަރޭޓް  ނަސީމްވަނީ  ޝީރީން  އަލްފާޟިލާ 
އަދި މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭންބޭރުގިައ 
ތަޖްރިބާތަކްެއ  ގިނަ  ބައިވެރިވެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން 

ހޯއްދަވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަޠްީފއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަޠްީފ
އެމްޓީސީސީގިައ  ލަޠީފް  އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް، 
ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1999 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މާރކެޓިންގ 
އްޮފ  ޔުނިވާރސިޓީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ދާއިރާއިން  ގެ 
ހާރޓްފޯޑްޝައަރ އިން އޮނާރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވައިގްެނ 
މާރކެޓިންގ  ވަނީ  ލަޠީފް  އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވި 
ޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބިޒްނަސް  ޑިޕާރޓްމަންޓް، 
 2011 އޭޕްރިލް   11 ފުރުއްވާފައެވެ.  މަޤާމު  އިސްވެރިޔާގެ 
ސިކިއުރިޓްީސ  އެންޑް  ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް  ފެށިގެން  ން 
އަލްފާޟްިލ  ގެންދަވަނީ  ހިންގަވަމުން  ވަގުތީގޮތުން  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އިބްރާހިމް ލަޠީފްއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ސޫޒަން ހަންީފއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ސޫޒަން ހަންީފ
އިސްވެރާިޔ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބިޒްނަސް 
ހިންގެވުމިާއ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ލީގަލް  ވަގުތީގޮތުން  އަދި 
އާއިޝުަތ  އަލްފާޟިލާ  އެގްޒެކެޓިވް،   ހުންނެވި  ހަވާލުވެ 
ޚިދުމަތްކުރައްވްަނ  އެމްޓީސީސީގައި  ހަނީފް  ސޫޒަން 
އޮސްޓްރޭލިޔެާގ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2000 ފެއްޓެވީ 
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދަން ކްއީންސްލެންޑް އިން ބިޒްންަސ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (މާކެޓިންގ) މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިަދ 
ޑިގީްރ  އޮނާރސް  ރޮގުން  ބިޒްނަސްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ލަންޑްަނ  އީސްޓް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
އިން ހާޞިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ އާއިޝުަތ 
ސޫޒަން ހަނީފް ވަނީ މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް، ރެންޓަލްްސ 
ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ހާމިދު ނަސްީމއަލްފާޟިލް ހާމިދު ނަސްީމ
1997 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީގައި ޙިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓިެވ 
އިންޖީނިއަރިންގ  ނަސީމް  ހާމިދު  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމަށް އިސްކުރެވުނީ 28 މާރްޗ 
ޔުނިވާސިޓްީނ  ބްރެޑްފޯޑް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ގައެވެ.   2010
އިންޖީނިއަރިންގ  މެކޭނިކަލް  އިން  ޑިގްރީ  ބެޗެލާރސް 
ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ހާމިދު ނަސީމް ވަނީ ރާއްޖެއިާއ 
ގަިނ  ބައިވެރިވެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން 

ތަޖްރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ނަޝީދު މުޙައްމުަދއަލްފާޟިލް ޙާމިދު ނަޝީދު މުޙައްމުަދ
މުޙައްމަދީަކ  ނަޝީދު  ޙާމިދު  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް، 
ޑިޕާރޓްމަންޓެްގ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އިންފޮމޭޝަން 
އެމްޓީސީސީގިައ  އަހަރު  ވަނަ   1995 އިސްވެރިޔާއެވެ. 
ނަޝުީދ  ޙާމިދު  އަލްފާޟިލް  ޚިދުމަތްކުރައްވަންފެއްޓެވި 
އިަދ  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ވަނީ  މުޙައްމަދު 
ރެންޓަލްސް އެންޑް އޮކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގަވާފައެވެ. 
އިންސްޓްޓިއުޝަންއްިނ  ޓޭފް  އެޑްލެއިޑް  އޮސްޓްރޭލިއާގެ 
ސެޓްފިކެޓް އިން ޕްރޮގްރާމިންގ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމެުގ 
ތަމްރްީނ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  އާއި  ރާއްޖެ  އިތުރުން 
ގަިނ  ބައިވެރިވެލައްވާ  ކޮންފަރެންސްތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

ތަޖްރިބާ ތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. 

މިސްޓަރ ޕީ.އެމް. ސަކްތިވްެލމިސްޓަރ ޕީ.އެމް. ސަކްތިވްެލ
1999 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަންފެއްޓިެވ 
ޕީ.އެމް. މިސްޓަރ  އެގްޒެކެޓިވް،  އޮޑިޓް  އިންޓާރނަލް 

ސަކްތިވެލް އަކީ ފައިނޭންޝަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޯޑްިޓ 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއެވެ. ކޮމާރޝަލް އޮފިސަރ އިަދ 
މަސައްކަތްކުރައާްވ  ގޮތުގައި  ކޯޑިނޭޓަރއެއްގެ  އައި.އެސް.އޯ 
މިސްޓަރ  ލިބިވަޑައިގެންހުންނެވި  ތަޖްރިބާ  އަހަރުގެ   10
އަންނަމާލިައ  އިންޑިޔާގެ  ވަނީ  ޕީ.އެމް.ސަކްތިވެލް 
ޔުނިވާރސިޓީއިން ކޮމާރސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގީްރ 

ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އުސްމާން ޙަފްީޒއަލްފާޟިލް އުސްމާން ޙަފްީޒ
އެމްޓީސީސީގިައ  ޙަފީޒް،  އުސްމާން  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް، 
ކޮލީިޓ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1985 ފެއްޓެވީ  ޚިދުމަތްކުރައްވަން 
މެނޭޖްމަންްޓ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ދާއިރާއިން  އެޝުއަރަންސްގެ 
ހޯއްދަވާފައާިވ  ތަޖްރިބާ  ގިނަގުނަ  ބައިވެރިވެލައްވާ  ކޯސްތަކުގައި 
އަލްފާޟިލް އުސްމާން ޙަފީޒް ވަނީ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް، 
ޑިޕާރޓްމަންޓް،  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  ޑިޕާރޓްމަންޓް،  ކޯރޕަރޭޓް 
ސޭލްްސ  ޑިޕާރޓްމަންޓް،  ސަޕްލައިސް  އެންޑް  ޕްރޮކިއުމަންޓް 
ޑިޕާރޓްމަންްޓ  އޮޕަރޭޝަންސް  ލޮޖިސްޓިކަލް  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ހިންގަވާފައެވެ. 
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ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމުާތކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމުާތ
ކުންފުނީގެ ންަނކުންފުނީގެ ންަނ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.

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

ކުރެވިފައި. 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފްީސރަޖިސްޓްރީ 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 ތާރްީޚރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ނަންބަރާއި ތާރްީޚ
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:   680

ތާރީޚް:       18 ޑިސެމްބަރ 1980

ކުންފުނީގެ ސެކެޓީަރކުންފުނީގެ ސެކެޓީަރ
އަލްފާޞިލާ ޝީރީން ނަސީމް.

އިންސައަްތއިންސައަްތ
ހިއްސާގެ އުަގ ހިއްސާގެ އުަގ 

(ރުފިޔާ)(ރުފިޔާ) ހިއްސާގެ އަދުަދހިއްސާގެ އަދުަދ ހިއްސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގްޮތހިއްސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގްޮތ

47.8 5,983,050 119,661 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 50.00 ރުފާިޔ

44.7 5,581,400 111,628 އާންމު ރައްޔިތުންގެ 50.00 ރުފާިޔ

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

100100 12,500,00012,500,000 250,000250,000 ޖުމަްލޖުމަްލ
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ބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރްުނބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރްުނ
ބޭންކަރްުނބޭންކަރްުނ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.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 ލިމިޓްެޑއެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ލިމިޓްެޑ
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20057، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  
ފެކްސް:  

maldivesbranch@hsbc.com.lk އީމެއިލް:  
www.hsbc.com ވެބްސައިޓް:  

ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓްެޑހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓްެޑ
ހ.ތުނިޔަ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20066، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 332 2051 ފޯން:  
+960 332 6791 ފެކްސް:  

habibmle@dhinet.mv އީމެއިލް:  
www.habibbankltd.com ވެބްސައިޓް:  

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑާިއސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑާިއ
ހ. ސަންލީޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20004، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 331 2111 ފޯން:  
+960 332 3053 ފެކްސް:  

sbimale@dhivehinet.net.mv އީމެއިލް:  
www.onlinebiglobal.com ވެބްސައިޓް:  

ބޭންކް އޮފް ސިލްޯނބޭންކް އޮފް ސިލްޯނ
އާގެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20094، ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 331 4764 ފޯން:  
+960 332 0575 ފެކްސް:  

bcmale@dhivehinet.net.mv އީމެއިލް:  
www.boc.lk ވެބްސައިޓް:  

އޮޑިޓަރްުނއޮޑިޓަރްުނ

އިންޓާނަލް - ކޭޕީއެމްޖީ ފޯޑް، ރޯޑްސް، ތޯންޓަން އެންޑް ކޯމްޕެނީ، މޯލްޑިވްްސއިންޓާނަލް - ކޭޕީއެމްޖީ ފޯޑް، ރޯޑްސް، ތޯންޓަން އެންޑް ކޯމްޕެނީ، މޯލްޑިވްްސ
ހ. މިއަލަނި، 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ސޯސަން މުަގ

ފޯން:  
ފެކްސް:  

frtmaldives@kpmg.com އީމެއިލް:  

އެކްސްޓާރނަލް - އާންސްޓް އެންޑް ޔަންްގއެކްސްޓާރނަލް - އާންސްޓް އެންޑް ޔަންްގ
ގ.ސޯސަނީ، ރަށްދެބައިމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއެްޖ

+960 332 0742 ފޯން:  
+960 332 0748 ފެކްސް:  

eymld@eymaldives.com.mv އީމެއިލް:  

ކުންފުނީގެ ލޯޔަރްުނކުންފުނީގެ ލޯޔަރްުނ
މަޒްލާން އެންޑް މުރާދު ލޯ އެސޯސިއޭޓްްސމަޒްލާން އެންޑް މުރާދު ލޯ އެސޯސިއޭޓްްސ

ގ.ސުވާންލޭކް، 1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ދަރުމަވަންތަމުަގ
+960  334 4720 ފޯން:  
+960 334 4721  

info@mmlawassociates.com އީމެއިލް:  

+960 331 0420 / +960 332 3393
+960 332 3175

+960 333 0770 
+960 331 2072
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ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމުާތޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމުާތ

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 3ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057
ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   5500 331 960+

finance@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057
ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 331 960+

corporate@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންްޓހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 2ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057
ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 332 960+

hr@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓބިޒްނަސް 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 ޑިޕާރޓްމަންްޓއިންފޮމޭޝަން 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 ޑިޕާރޓްމަންްޓއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 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 ޑިޕާރޓްމަންްޓކޮންސްޓްރަކްޝަން 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 ޑިޕާރޓްމަންްޓއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
ހ.ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20002
ފޯން:     6822  332 960+ 
ފެކްސް:   6806 334 960+

audit@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
ހ.ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20002
ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   5005 331 960+

procurement@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓ
ހ.ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057
ފޯން:     8080 331 960+   /   6822 332 960+

ފެކްސް:   4050 331 960+
salesdept@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންްޓލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057
ފޯން:     6822 332 960+ 
ފެކްސް:   3221 332 960+

info@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
ހ.ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20002
ފޯން:     6822 332 960+  /   7070 331 960+

ފެކްސް:   3022 332 960+
info@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓ
ދަތުރުވެހި 3، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057
ފޯން:     5050 331 960+   /   9076 332 960+
ފެކްސް:   2808 332 960+   /   5826 332 960+

tsd@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

ބިލްޑިންގ ސާވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންްޓބިލްޑިންގ ސާވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންްޓ
ދަތުރުވެހި 3، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ.

ޕޯސްޓްކޯޑް: 20057
ފޯން:     6051 334 960+  /   6822 332 960+

ފެކްސް:   4924 334 960+
info@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ

އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓއިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންްޓ
ކ.ތިލަފިުށ

ފޯން:     0664 664 960+ /  6822 332 960+
ފެކްސް:   0523 664 960+

tbd@mtcc.com.mv   :ްއީމެއިލ
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އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓއޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ މިނިވްަނ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ މިނިވްަނ 
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓއޮޑިޓަރުންގެ ރިޕްޯޓ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ (ގްރޫޕް) ގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ނިމުނު މީާލ 
އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން އަހަރު ނިމުނުއިރު އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވިގޮތުގެ ބަޔާން، މުހިންމު އެކައުންޓިންގ 

ޕޮލިސީތަކުގެ ހުލާސާއާއި، ހިސާބުތަކާއި ގުޅުންހުރި ނޯޓްތައް އޮޑިޓްކޮށް ބަލާ ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު 96/10 ގެ 71ވަނަ މާއްދާއަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ މެމްބަރުންނަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައާިވ 
ރިޕޯޓެކެވެ. އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މެމްބަރުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގައި އެކަމެއް ހާމަކޮށް ހިމެނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 
ހަމައެކިަނ  ނިންމުން، ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  މިރިޕޯޓުގެ  މައުލޫމާތާއި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތާއި، ރިޕޯޓުގައި  އޮޑިޓް  ކުރެވުނު  ހުށަހެޅުމުގައި  މިރިޕޯޓް  އެހެންކަމުން 

ކުންފުންޏަށާއި ކުންފުނީގެ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށްވާތީ އެނޫން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށްވާ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔުަތކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށްވާ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔުަތ

މެނޭޖްމަންޓެްގ  ހާމަކުރުމަކީ  އެދެވޭގޮތެއްގައި  އޮޅުވާލުމެއްނެތި  ތައްޔާރުކޮށް، އެކުލަވާލާ  ހިސާބުތައް  ކުންފުނީގެ  ތެރެއިން  މިންގަޑުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހުށަހަޅާ  ބަޔާންތައް  މާލީ 
މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން މާލީ ހިސާބުތަކާއި، ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި، ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު، އެއީ އޮޅުވާލުމެުގ 
ކުންފުންޏްަށ  ހޯދައި  ސިޔާސަތުތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  އެކަށީގެންވާ  ހެދުމަށްޓަކައި، އަދި  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ކަމަށްވިޔަސް، ނުހުންނާނެފަދަ  އޮޅިގެން  ނުވަތަ  ނިޔަތުގައި 

ބަލައިގަތުމާއި، އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ފަރުމާކުރުމާއި، އަދި ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމާއި، އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔުަތއޮޑިޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔުަތ

އަޅުގަޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ހިސާބުތަކާއިމެދު އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތް ހާމަކުރުމެވެ.  ކުންފުނީގެ ހިސާބުތްައ 
އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި މިންގަޑުތަކާއި، އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ކުންފުނީގެ މާލީހިސާބު ތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަަދ 
ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ޔަޤީންކަމެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ސުލޫކީ  ހަމަތަކަށް ފެތޭފަދައިން ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމްަށ 

މިދެންނެވި މިންގަޑުތައް ލާޒިމުކުރެއެވެ.

ތަކާއިބެހޭގޮތްުނ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތަކާއި،  ޢަދަދު  ހިސާބުތަކުގައިވާ  އޮޑިޓްކުރެވޭ  ދަށުން  އުޞޫލްތަކެއްގެ  ަކނޑައެޅިފައިވާ  އެކުލެވިގެންވަނީ  އޮޑިޓްގައި 
ހެކިހޯދުމެވެ. ހިސާބު ތަކަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ ތެދު މަޢުލޫމާތު އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެން ކަމަށް ނަމަވެސް، ހިސާބު ތަކުގައި ހުންނާނެފަދަ ނުވަަތ 
ހުރެދާނެފަދަ ޙާލަތްތައް ބަލާހޯދުމަށް (ރިސްކް އެސެސްމެންޓް) އަދި އެނޫން ވެސް އޮޑިޓާއިބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތްތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތްައ 
އެކުލަވާލިައ  ތައްޔާރުކޮށް  ތަކާއި، ބަޔާންތައް  ހިސާބު  އޮޑިޓަރ ަކނޑައަޅާނީ، މާލީ  އުޞޫލުތައް  ކުރެވޭނެ  އެސެސް  ރިސްކް  އޮޑިޓަރެވެ. މިގޮތުން  ަކނޑައަޅާފަރާތަކީ 
ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެނަްނ 
އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށްބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ޤާބިލުކަމާއި މެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމްަށ 
ބެލޭބެލުމެއްނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި، ހިސާބު ތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި، އުޞޫލު ތަކުގެ ޞައްޚަކަމާއި، ކުންފުނެީގ 
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ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ޢަދަދު ތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބު ތަކިާއ 
ބަޔާންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ސައްޙަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރުންގެ ނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވަނީ، ނޯޓް  1، 2، 3 ،4 ،5 ، 6 އަދި 7 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން ހަމައެކަނި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި، 
އޮޑިޓް ކުރުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.

ނިންމްުނ ނިންމްުނ 

މިއީ،  މަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އެއްބަސްވުންތަކާއި  ތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ  ވިޔަފާރި  ކުރެވުނު  ތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްސް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން    .1
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ''IAS 11 - ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓްސް'' ގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކުރެވުނު ވިޔަފާރި އާއި ހިނގި ޚަރަދު ހިމަންަނ 

ަކނޑައަޅާފައިވާ " ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނިމިފައިވާ ޕަސަންޓޭޖްއަށް ބަލާ ހިސާބުކުރަން އޮންނަ" އުސޫލް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  

2.  އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިމުެދ 
ޝައްކު އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް އެއަރޕޯޓްސް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އަދި މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވްެޓ 

ލިމިޓަޑް އިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ކުންފުނީގެ ހިސާބުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

3.  ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީ އިން ގދ.މާވެއްދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނުނިމެނިސް ހުއްޓާލާ، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގްެނ 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ -/26,720,103 ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިބިލުގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ހުށަހަޅާފައާިވ 
ތަކެއްޗަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު، ސައިޓުން މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ބޭލުން، ސައިޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ލޭބަރުން އަބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހްެނ 
ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. މިލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އަދި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކްުނ 
ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ -/26,720,103 ރުފިޔާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ވީގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލާފައިވާގޮތެުގ 

ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމެއް ނެތެވެ. 

4.  ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ލިމިޓެޑް އަދި ކެޓަޕިލަރ ފައިނޭންސް ސަރވިސް އޭޝިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ދައްކަންޖެހޭ -/17,767,754 
ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން -/2,097,919 ރުފިޔާ ( 12.85 ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރޭޓުގައި) އަކީ މުސްތަޤްބަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުގެ ޚަރަދެވެ. މިޚަރުަދ 
ހިމެނިފައާިވ  ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  ދަރަނީގެ  މިއަހަރުގެ  ދިމާކުރުމަށްޓަކައި  ހިސާބުތަކާއި  ލިޔުމާއި  ދިންފަރާތުގެ  ލޯނު  އަދި  ނުވެއެވެ.  ހިމެނިފައެއް  ވަކިން  ހިސާބުގައި 

-/3,563,577 ރުފިޔާ ލޯނުގެ އަގުން އުނިކޮށް އެހެނިހެން ޢާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފާވެއެވެ. 

5.  އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ) އިން ށ.ފުނަދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ތ.ތިމަރަފުށި އަދި ގދ.މާވެއްދޫ ގައި ރީޖަންަލ 
އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް -/26,208,022 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައާިވ 
ބެލެންސް ޝީޓްގައި، "ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު" ގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ކުރިއްަށ 
ގެންގޮސްފައިވަނީ ގދ.މާވެއްދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެފައި އަނެއް ރަށްތައް ކަމަށްވާ ށ.ފުނަދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަދި ތ.ތިމަރަފުށީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް، 
ލަފާކުރިގޮތަށް ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓާލާފައިވުމާއި، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާގޮތާއި ހިންގަމުންގެންދާ ގޮތެުގ 
(ތިންބައިކަުޅ  ބަހާލުމުން  -/26,208,022 ރުފިޔާ  ޚަރަދު  ހިނގާފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ބޮޑެތި  ކުރެވެމުންދާ  ނެތުމުން  ފެންނަން  ލިޔެކިއުމުން  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ 

އެއްބަޔަށްވާ -/8,736,007 ރުފިޔާ) ބެލެންސްޝީޓް ގައި ހިމެނިދާނެ ކަމުގައެއް ނުދެކެމެވެ.

6.  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރިކަމަށް ބެލެންސްޝީޓްގައި "ކޯލް-އިން-އެރިއަރސް" ގެ ތެރޭގައި -/3,500,000 ރުފިޔާ" އެއިމް "ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދުާރ 
އެވިއޭޝަންްސ  އައިލެންޑް  އަދި  ވެފައިވުމާއި  އަހަރު  އެއް  އޮންނަތާ  ތެރެއިން، ނުދައްކާ  ހިއްސާގެ  ލިމިޓަޑުން  ސާރވިސަސް  އެވިއޭޝަންސް  އައިލެންޑް  ކަމުގައިވާ 
ސާރވިސަސް ލިމިޓަޑް އިން އެފައިސާ ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދިފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައަށްވާ -/1,166,667 ރުފިޔާ އަނބުރާ ލިބުމާއިމުެދ 

ޝައްކު އުފެދެއެވެ.

ރިސީވަބްަލ  ޓްރޭޑް  ލިބެންޖެހޭ  ވިޔަފާރިން  ޝީޓްގައި  ބެލެންސް  ގެ  ވެންޗަރ)  (ޖޮއިންޓް  ލިމިޓަޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އެއަރޕޯޓް    .7
ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ -/6,315,169 ރުފިޔާ ބަހާލުމުން ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވާ -/2,105,056 ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގިައ 
ދީފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށްވެފައި، ކޮންސަލްޓެންޓް ސެޓިފައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ެކނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ ކަމަށްވާތީ އާއި، އެ ފައިސާ ނުލިބި 1 އަހުަރ 

ދުވަސްވެފައިވުމުން އެ ފައިސާ ލިބިދާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެ.
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ނިންމްުނނިންމްުނ

އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނޯޓް  1 ،2، 3، 4، 5، 6 އަދި 7 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާންތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖޭެހ 
ކަންތައްކަން ފާހަގަކޮށް، މީގައިވާ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާން ތަކަކީ 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި އޮތްގޮތް ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކައިދޭ ކަމަށާއި، އަދި ނިމިގްެނ 
ތަކިާއ  މިންގަޑު  ހަމަތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަލަހައްޓާފައިވަނީ  ހިސާބު  ގޮތުގެ  ކުރެވުނު  ހޭދަ  ލިބުނުގޮތާއި  ގޮތާއި، ފައިސާ  ހިންގާފައިވާ  ކުންފުނި  އަހަރު  މާލީ  ދިޔަ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންކަމަށް ދެކެމެވެ.

މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތްައމުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތްައ

މާލި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މާލީ ހިސާބު ތަކުގެ ނޯޓް ނަންބަރު 1 އަށް ބަލައިލުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

5 މެއި 2011
މެާލ

            އާންސްޓް އެންޑް ޔަންްގ
            ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްްސ
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އާމްދަނީގެ ބަޔްާނއާމްދަނީގެ ބަޔްާނ

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.

5 މެއި 2011

ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 2009  2009 

 
20102010  2009  2009 

 
20102010 ންޯޓންޯޓ

473,428,464  419,324,345  474,340,631  428,231,046 3 ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ

 (365,637,524)  (349,291,668)  (365,352,276)  (349,263,930) ވިއްކި މުދަލަށްޖެހުުނ

ޖުމްލަ ފައާިދޖުމްލަ ފައާިދ 78,967,116  78,967,116  108,988,355  108,988,355  70,032,677  70,032,677  107,790,939  107,790,939 

އެހެނިހެން އާމްދީަނ 4,268,547  3,871,310  4,255,054  3,871,310 

 (31,600,959)  (10,154,730)  (31,600,959)  (10,154,730) ވިއްކުމާ މާކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދުތްައ

 (64,551,028)  (52,854,464)  (63,842,665)  (52,251,808) އިދާރީ ޚަރަދުތްައ

 (7,021,364)  (6,133,959)  (7,021,364)  (6,133,959) އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ

8,488,898 8,488,898  5,144,578  5,144,578 10,394,677 10,394,677  14,695,166  14,695,166 4 ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައާިދވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައާިދ

 (22,750,016)  (20,216,792)  (22,750,016)  (20,216,792) 4.3 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނުހަޭދ

 (14,261,118) (14,261,118)  (15,072,214) (15,072,214)  (12,355,339)  (12,355,339)  (5,521,626) (5,521,626) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން)އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން)

 (57.04) (57.04)  (60.29) (60.29) (49.42) (49.42)  (22.09) (22.09) ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ / (ގެއްލުން)ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ / (ގެއްލުން)

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

 2009  2009 
 

20102010  2009  2009 
 

20102010 ންޯޓންޯޓ

އެސެޓްްސއެސެޓްްސ
ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްްސދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްްސ

 222,769,957  201,751,279  222,609,795  201,690,888 7 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންްޓ

22,531,186  11,566,221 12,873,127  1,899,089 8 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތްައ

 33,273,838  -    33,273,838 9 އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަރޓްީޒ

 2,261,668  1,455,906  2,245,055  1,454,510 10 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްްސ

ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ހަރުމާުދ 9,376,330  552,800  9,376,330  552,800 

 35,929,020  40,968,228  48,031,520  53,070,728 11 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްްސ

 67,521,748  68,658,158  3,271,748  4,408,158 12 ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި ފައާިސ

ޖުމްލަ ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައޖުމްލަ ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައ 271,899,702  322,857,883 333,776,121  384,840,217

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައ

135,911,034  113,416,738  135,911,034  113,416,738 13 އިންވެންޓީްރ

އަންނަންހުރި މާުދ 3,499,141  3,057,062  3,499,141  3,057,062 

191,158,597  147,282,017 192,159,494  154,747,714 12 ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހިުރ

 9,228,878  108,583,126  7,780,920  107,434,095 14 ފައިސާ އަދި ފައިސާ އާއި އެއްގޮތްތަކިެތ

ޖުމްލަ ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައޖުމްލަ ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތްައ 379,097,690  338,908,509  372,781,023  339,355,571

ޖުމްލަ އެސެޓްްސޖުމްލަ އެސެޓްްސ 650,997,391  650,997,391  661,766,392 661,766,392 706,557,144  706,557,144  724,195,788  724,195,788 

ރައުސްމާލާއި ދަރިަނރައުސްމާލާއި ދަރިަނ
ރައުސްމްާލރައުސްމްާލ

 12,500,000  12,500,000  12,500,000  12,500,000 15 ހިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

އާންމު ރިޒްާވ 149,539,082  152,039,082  149,539,082  152,039,082 

ހަޤީޤީ އަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވ 28,941,426  23,902,218  28,941,426  23,902,218 

ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާބެހެއިްޓ 110,147,546  115,669,172  89,967,722  105,039,936

ޖުމްލަ ރައުސްމްާލޖުމްލަ ރައުސްމްާލ 301,128,054  304,110,472 280,948,230  293,481,236 

ދަރިަނ

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރިަނ

 45,656,637  28,773,434  45,656,637  28,773,434 16 ލޯނުގެ ގޮތުގިައ

 81,106,146  110,790,981  4,434,479  34,119,315 17 ވިޔަފާރިން ދާންހިުރ

ޖުމްލަ ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރިަނ 62,892,749  50,091,116  139,564,415  126,762,783 

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރިަނ

 169,270,946  133,387,552  169,270,946  133,387,552 16 ލޯނުގެ ގޮތުގިައ

134,680,823  152,656,946 138,293,858  153,589,036 17 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހިުރ

ޖުމްލަ ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރިަނ 286,976,588  307,564,804 286,044,499  303,951,769

ޖުމްލަ ދަރިަނ 349,869,337  357,655,920 425,608,913  430,714,552

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރިަނ 650,997,391  650,997,391  661,766,392 661,766,392 706,557,144  706,557,144  724,195,788  724,195,788 

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން،

ހުސައިން ހިލީްމ                     ހުސެން އަމުްރ   
   ޗެއަރމްަނ                         ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

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

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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ޖުމަްލޖުމަްލ
ފައިދާގެ ތެރެއްިނފައިދާގެ ތެރެއްިނ
ނުބަހާ ބެހެއިްޓނުބަހާ ބެހެއިްޓ

ހަޤީީޤ ހަޤީީޤ 
އަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވއަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވ އާންމު ރިޒްާވއާންމު ރިޒްާވ ޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

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   -    -    - 

 (12,355,339)  (12,355,339) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ (ގެއްލުން)   -    -    - 

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

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

1 ޖެނުއަރީ 2010ގެ ބީާކ 12,500,000  152,039,082  23,902,218  115,669,172  304,110,472 

މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓަށް އިތުރިުވ   -    -  5,039,208    -  5,039,208 

 (2,500,000)  -    -    (2,500,000) 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގިައ   - 

 (5,521,626)  (5,521,626) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ (ގެއްލުން)    -    -    - 

އާންމު ރިޒާވްއަށް ގެންދެވުުނ   -    -    -    -    - 

31 ޑިސެމްބަރ 2010ގެ ނިޔަލަށް ބީާކ 12,500,000  12,500,000  149,539,082  149,539,082  28,941,426  28,941,426  110,147,546  110,147,546  301,128,054  301,128,054 

ގްރްޫޕގްރްޫޕ

ޖުމަްލޖުމަްލ
ފައިދާގެ ތެރެއްިނފައިދާގެ ތެރެއްިނ
ނުބަހާ ބެހެއިްޓނުބަހާ ބެހެއިްޓ

ހަޤީީޤ ހަޤީީޤ 
އަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވއަގުކުރުމުގެ ރިޒްާވ އާންމު ރިޒްާވއާންމު ރިޒްާވ ޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

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 ފައިދާ / (ގެއްލުން)   -    -    - 

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

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

1 ޖެނުއަރީ 2010ގެ ބީާކ 12,500,000  152,039,082  23,902,218  105,039,936  293,481,236 

މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓަށް އިތުރިުވ   -    -  5,039,208    -  5,039,208 

 (2,500,000)  -    -    (2,500,000) 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގިައ   - 

 (15,072,214)  (15,072,214) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން)   -    -    - 

އާންމު ރިޒާވްއަށް ގެންދެވުުނ   -    -    -    -    - 

31 ޑިސެމްބަރ 2010ގެ ނިޔަލަށް ބީާކ 12,500,000  12,500,000  149,539,082  149,539,082  28,941,426  28,941,426  89,967,722  89,967,722  280,948,230  280,948,230 

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔްާނޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔްާނ

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

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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ންޯޓންޯޓ 2010  2010  2009  2009   2010  2010  20092009 

ވިޔަފާރި ހިންގައިގްެނ ވިޔަފާރި ހިންގައިގްެނ 
 (14,261,118)  (15,072,214)  (12,355,339)  (5,521,626) ފައިދާ / (ގެއްލުން) 

އެޖަސްޓްމަންޓްތްައއެޖަސްޓްމަންޓްތްައ

ބަލަށް ކެޑުމާއި އެމޯޓައިޒޭޝްަނ 58,073,637  66,608,804  58,112,970  66,671,587 

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު އަގުގެތެރެއަށް ގެންދެވުުނ 4,735,598    -  4,735,598    - 

 (570,626)  (573,075)  (570,626)  (586,048) ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ގެއްލުން / (ފައިދާ)

ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް އަންނާނެ ބަދަލަށް ހެދުނު ޕްރޮވިޝްަނ 7,781,366  26,803,278  7,781,366  26,803,278 

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

ޕްރޮވިޝަން - ސްލޯ މޫވިންްގ 2,734,692  2,032,753  2,734,692  2,032,753 

 (2,791,052)  -    (2,791,052) އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބުުނ   - 

 (509,632)  (118,925)  (509,632)  (118,925) އިންޓްރެސްޓް ގޮތުގައި ލިބުުނ

އިންޓްރެސްޓް ގޮތުގައި ދެއްކުުނ 19,130,838  20,112,233  19,130,838  20,112,233 

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް އަށް އައި ބަދުަލވާރކިންގ ކެޕިޓަލް އަށް އައި ބަދުަލ

 (9,043,768)  34,958,803  (9,674,928) ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ވަރުން އުނިިވ 28,494,003 

 (816,059)  19,317,525  (816,059) އިންވެންޓްރީ އިން އިތުރިުވ 19,317,525 

 (31,264,236)  45,282,444  (34,171,209) ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރިވަރަށް އިތުރިުވ 42,601,498 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުން ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައާިސވިޔަފާރި ހިންގުމުން ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައާިސ 176,642,558  176,642,558  55,099,245  55,099,245  176,290,022  176,290,022  56,794,381  56,794,381 

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތްައއިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތްައ
 (33,028,386)  (4,206,433)  (32,973,520)  (4,206,433) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމްަށ

 (9,524,772)  (1,672,375)  (7,326,901)  (1,663,300) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުން ލިބުުނ

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުުނ 780,620  1,192,081  843,304  1,192,081 

ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ދެއްކިފައާިވ   -    -    -    - 

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ 118,925  509,632  118,925  509,632 

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ   -  2,791,052    -  2,791,052 

 (38,060,393)  (4,916,579)  (35,807,656)  (4,970,187) އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު ފައާިސއިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު ފައާިސ

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތްައފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތްައ
ކޯލްސް އިން އެރިއާރސްގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ   -    -    -    - 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ 82,316,590  38,955,336  82,316,590  38,955,336 

 (46,592,041)  (74,736,222)  (46,592,041)  (74,736,222) ލޯނު އަބުރާ ދެއްކްުނ

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

 (20,112,233)  (19,130,838)  (20,112,233)  (19,130,838) އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުުނ

 (6,249,150)  (121,760)  (6,249,150)  (121,760) ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވުުނ

 (33,998,088) (33,998,088)  (11,672,230) (11,672,230)  (33,998,088) (33,998,088)  (11,672,230) (11,672,230) ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު / (ހޭދަވި) ފައާިސފައިސާ ހޯދުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު / (ހޭދަވި) ފައާިސ

 (15,264,100)  159,701,214  (14,706,499) ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި / (އުނިވި) 160,000,141 

 (88,927,067)  (104,191,167)  (90,932,626)  (105,639,125) ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި - 1 ޖެނުއީަރ 

 (104,191,167) (104,191,167)  55,510,047  55,510,047  (105,639,125) (105,639,125)  54,361,016  54,361,016 14 ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި - ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި - 3131 ޑިސެމްބަރ ޑިސެމްބަރ

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔްާނފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔްާނ

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

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.

5 މެއި 2011
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ކުންފުނީގެ މުޢާމަލްާތކުންފުނީގެ މުޢާމަލްާތ

1.   އާއްމު މުޢާމަލްާތ.   އާއްމު މުޢާމަލްާތ

ގޮތުގައި 18 ޑިސެމްބަރ 1980 ގިައ  ކުންފުންޏެއްގެ  ަކނޑައެޅިފައިވާ  މިންވަރު  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ދަށުން، ދަރަންޏަށް  ނަންބަރ 81/4 ގެ  ޤާނޫނު  މިއީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ހިނގައިފައިވާ ގޮތާގުޅޭ މާލީ ބަޔާންތަކެވެ. މިކުންފިުނ 

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

މައަިގނޑު ހަރަކާތްތްައ މައަިގނޑު ހަރަކާތްތްައ 

ކުރުމާއި،  ކުރުމާއި، ަކނޑުދަތުރުފަތުރު  މަސައްކަތްތައް  ކޮންޓްރެކްޓިންގގެ  ވިޔަފާރިކުރުމާއި  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  ޙަރަކާތްތަކުގެ  މައަިގނޑު  ހިންގާ  ކުންފުނިން 
ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންކުރާ އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ނީލަންކިޔުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތިާއ 
ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯރޓް ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކީ އެމްޓީސީީސ 

ބިލްޑިންގ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، 20181، ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

މި ކުންފުނިވަނީ ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ. 

ގޮއިންގ ކޮންސްާނގޮއިންގ ކޮންސްާނ

ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ މާލީ ޙާލަތާއި ވިޔަފާރިކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތޯ ބަލާ ޑިރެކްޓަރުން ނިންމާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ ވިޔަފިާރ 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި ކުންފުންޏާއި ސަބްސިޑިއަރީއެއް ހުއްޓާލާ ނުވަތަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުން ގަސްދެއް ނުކުރަމެވެ. 

ނަމަވެސް 31 ޑިސެމްބަރ 2009 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އަދި  އެއަރޕޯރްޓ 
އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވަނީ 120،053 ރުފިޔާ އަދި 967,115 ރުފިޔާ  (2008: 7,285,048 ރުފިޔާ އަދި 741,971 
ރުފިޔާ) ގެއްލުން ވެފައެވެ. މިގޮތުން 31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 7,729,977 ރުފިޔާ އަދި 2,080,648 ރުފިޔާ (2008: 7,609,924 
ރުފިޔާ އަދި 1,150,200 ރުފިޔާ) ގެއްލުންވެފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސާފު ކުރުމުއްދަތެުގ 
ދަރަނި ވަނީ ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓަށްވުރެ 2,460,607 ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ޖުމްލަ ދަރަނި ޖުމްލަ އެސެޓަށްވުރެ 627,477 ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ. 
މަތީގައިބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުއްޓާނުލާ ގެންދެވިދާނެކަމެުގ 

ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

2. ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައަިގނޑު ސިޔާސަތު ތަކުގެ ޚުލާާޞ. ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައަިގނޑު ސިޔާސަތު ތަކުގެ ޚުލާާޞ

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައަިގނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއެްގ 
ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގްޮތތައްޔާރުކޮށްފައިވާގްޮތ

އެއްގޮތަށެވެ.  އާއި  (އައި.އެފް.އާރު.އެސް)  މިނަްގނޑު  ހަމަތަކާއި  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ބަޔާންކުރުމުގެ  ހިސާބުތައް  މާލީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ބަޔާންތައް  މާލީ 
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުން މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އުަގ 

އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން އެސެޓް އައު ލައިބިލިޓީޒް އާއި ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. 

މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތްައމާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތްައ
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31 ޑިސެމްބަރ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް ހުށައެޅުމަށް 20 
ޖުލައި 2010 ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންއިން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. 

ކޮންސޮލިޑޭޝްަނކޮންސޮލިޑޭޝްަނ

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފިުނ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފިުނ 
ބަޔާންތަކުގިައ  މާލީ  ކުންފުންޏެކެވެ. ގްރޫޕްގެ  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ހިންގުމުގެ  އޮންނަ  ޙިއްސާ  ގުރޫޕުގެ  އިތުރަށް  ކުންފުންޏަކީ %50 އަށްވުރެ  ސަބްސިޑިއަރީ 

ސަބްސިޑިއަރީގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެކުގައި ގްރޫޕް އެކައުންޓްސް އިން ދައްކާނެއެވެ. 

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރްސޖޮއިންޓް ވެންޗަރްސ
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކާ އެކުލެވިފައިވާނީ އެގްރޫޕްގައި މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލެވިފައިވާ މިންވަރަކަށެވެ.  ޖޮއިންްޓ 
ވެންޗަރގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތައް، އެސެޓްތަކާއި ދަރަނިތައް އަދި ފައިސާ ގްރޫޕްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި އެސްެޓ 
ވިއްކުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އެކުލެވިފައިވާނީ ހަމައެކަނި އެއެސެޓަކީ ގްރޫޕްތަކުގެ ބޭރުން ވިއްކިފައިވާ އެސެޓްތަކްަށ 
އެކަންޏެވެ. އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން އަހަރުތެރޭގައި ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. ގްރޫޕް ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާންތައް ދެމެހެއްޓުމްަށ 

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގެ ޕޮލިސީ ވާނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 

ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް ބަޔާންކުރްުނވިޔަފާރީގެ ބައިތައް ބަޔާންކުރްުނ

ވިޔަފާރީގެ ބައެއް ކަމުގައިވަނީ އެހެން ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ނުވަތަ އުފެއްދުންތަކެއް އުފެއްދުމުގައި އެއްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ އެސެޓްތަކިާއ 
ހިންގުންތަކެވެ. ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ވަކިބައެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ވަކި އިޤްތިޞާދީ ވެއްޓެއްގައި، އެވެއްޓައް ކުރިމަތި ވެދާނެ ރިސްކުތަކާއި ފައިދާއަށް ބަލައިގްެނ 

އެހެން އިޤްތިޞާދީ ވެށިތަކާއި ތަފާތުކޮށް ޚިދުމަތްތަކާއި އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ބައެވެ.

ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރްުނ ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރްުނ 

ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އެފަރާތެއް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމެއް ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަކީ އެފަރާތެއް ހިނގާ އަސީާސ 
އިޤްތިޞާދީ ވެށީގެ "އަމަލީ ފައިސާ" އެވެ. އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަކީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އެއީ ގްރޫޕްގެ ޢަމަލީ އިަދ 

ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އެވެ. 

މުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތްައމުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތްައ
ބޭރުފައާިސ  ގައެވެ.  ރޭޓް  އެކްސްޗޭންޖް  ތާރީހުގެ  ހިނގި  އެމުޢާމަލާތެއް  ފައިސާއިން  އަމަލީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ހިސާބުކޮށް  މުޢާމަލާތްތައް  ބޭރުފައިސާގެ 
ބާކީތްައ  މިފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  ލައިބިލިޓީޒް  އަދި  އެސެޓް  ހުރި  އިން  ބޭރުފައިސާ  ގެއްލުމާއި  ނުވަތަ  ފައިދާ  ބަދަލުކުރުމުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެކަމެއް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހި އެގޮތަށް އަމަލުކުރެވިގެންނެވެ.   

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންްޓޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންްޓ

ހުރިހާ ޕްރޮޕަރޓީ،  ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމަންޓް ފުރަތަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގަތްއަގުން ބަލަށް ެކނޑުމަށްފަހުގައެވެ. އަގު ކަމުގައި ބެލެވެނީ އެސެޓް ބަދުަލ 
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. މިދެގޮތުންކުރެ ބޭނުންކުރްަނ 
ރަނގަޅު ގޮތެއް ަކނޑައަޅަނީ ކުރިމަގުގައި އެސެޓަށް ލިބޭނެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އާއި އަގު ޔަގީންކަމާއި އެކު ވަޒަންކުރެވޭނެނަމައެވެ. އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކްަށ 

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

ބަލަށް ެކނޑުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެއެސެޓެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް އޭގެ އަގަށް ނުވަތަ އަލުން ކުރެވޭ އަގަށް ބަލައިގެން "ތުެދ 
ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ. ބަލަށް ަކނޑަނީ އެސެޓެއް ގަންނަމަހުން ފެށިގެން އެސެޓް ދޫކޮށްލާ ހަމައަށް އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 
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10 އަހުަރ އިމާރާތްތައް (އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ފިޔަވާ)   
25 އަހުަރ އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ    
5 އަހުަރ ޕްލާންޓާއި  މެޝިނީަރ    
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   

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

އެސެޓްގެ ބާކީ އޮތްއަގާއި އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު މުޠާލިޔާކޮށް ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީހުގައި ބަދަލެއް ގެންނަން ކޮންމެހްެނ 
ޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނާ ތަނުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދާ ގުޅިގެން ބަލަށް ކަޑަނީ ކުއްޔްަށ 
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. 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓްީޒއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓްީޒ

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީޒް ފުރަތަމަ އަގު ކުރެވެނީ ގަތް އަގާއި ގަންނަން ކުރެވުނު އިތުރު ހޭދައަށް ބަލާފައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ އެއްގެ އެއިރެއެްގ 
އަގު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އެފަދަ ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ ބައެއް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ އެ ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ވަކި އުސޫލު ތަކަކަށް ބެލި އޭގެ އަގަށް އިތުުރ 
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  އާންމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ބެލެެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު އޭގެ އަގަށް އިތުރު ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ.  މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރީޓ 

އެއްގެ ހަމަ އަގު ބަދަލުވާ ހިދެއްގައި އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެއްދިފައިވާނީ އަހަރުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ އެއް ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނީ އެ ޕްރޮޕަރޓީ އެއް ވިއްކާލުމުން، ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުން އެ ޕްރޮޕަރޓީއެއް ބޭނުން ކުރްަނ 
ވިޔަފާރިއެއްގިައ  ނުވަތަ  ވިއްކާލުމުން  ޕްރޮޕަރޓީ  ފެނުމުންނެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް  ނުލިބޭކަމަށް  އޭގެން  ނަފާއެއް  އިތުރު  ފެށިގެންނެވެ. އަދި  ހުއްޓާލާދުވަހުން 

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

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ އެއް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭގެ ކުރެވޭ ބޭނުން ތަފާތުވާ ހިދެއްގައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީއަކުން ވެރިމީހާ ބޭނުންކުރުމްަށ 
ގެންގުޅޭ ޕްރޮޕަރޓީ އަކަށް ބަދަލުވާހިދެއްގައި އެ ބަދަލު ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިސާބު ތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވޭނީ އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ.  ވެރިފަރާތުގެ ބޭނުމްަށ 
ގެންގުޅެވޭ ޕްރޮޕަރޓީ އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ އަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ގްރޫޕްގެ ހިސާބު ކުރެވެމުންދާނީ ގްރޫޕްގެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންްޓ 

އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓް ހިސާބު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުންނެވެ.  

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

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހިގާ ޚަރަދު އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ތެދުރޮނގު އުޞޫލު ބޭނުންކޮށްގެން އެބޭނުންކުރާ ކަމަށް ލަފާކުރާ އުމުރެުގ 
(5 އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މުއްދަތެއްގެ) ތެރޭގައި ބަލަށް ކަޑަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ.  މިފަދަ އެސެޓް ގެ އަގު ކޮންމެ އަހަރަކު މުތާލިޔާކޮށް އެ އެއްޗެއްގެ ދާއީިމ 

ހަލާކުވުމަށްބަލައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވެއެވެ.  

ވިއްކާލުމަށް ނިންމިފައިވާ އެސްެޓވިއްކާލުމަށް ނިންމިފައިވާ އެސްެޓ

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ އަގުކުރެެވިފައިވާނީ އެސެޓްގެ އަގު ބަލަށް ެކނޑުމަށްފަހު ވާ އަގާއި އޭގެ ހަމައަގުން ވިއްކާލުމަށްދާ ޚަރަދު އުނިކޮށްފައިވާ އަގެުގ 
ތެރެއިން ދަށްއަގުގައެވެ. ހަރުމުދާ ވިއްކާލެވޭނީ އެމުދަލެއް ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމުދަލުގެ އަގު ބަލަށް ެކނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އެމުދަލްެއ 
ވިއްކުމުން ލިބޭނޭކަމުގައި ވާނަމައެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނީ އެމުދާ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައި އަދި އިތުރު ޚަރަދެއްނުކޮށް ވަގުތުން ވިއްކާލެވޭނެ ހާލަތެއްގިައ 
އެމުދަލެއް ހުރިނަމައެވެ. މިހެން ވިއްކާލުމަށް ނިންމުމަށްފަހު އެއްއަހަރު ތެރޭ ވިއްކާލަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހަރުމުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމަށްފަހު ދެން އެމުދާ ބަލްަށ 

ަކނޑާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.   

މާލީ ނޫން އެސެޓް ތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދުަލމާލީ ނޫން އެސެޓް ތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދުަލ

އެސެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ަކނޑައެޅިފައިނުވާ އެސެޓްތައް ބަލަށް ަކނޑަމުން ނުގެންދެވެއެވެ.  އެކަމަކު އެ އެއްޗިެތ 
ހަލާކުވޭތޯ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަލަމުން ގެންދެވެއެވެ.  ބަލަށް ަކނޑަންޖެހޭ އެސެޓް ތައް އެ އެސެޓް ތަކުގެ އަގު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދު ނުލިބޭނެކަމްަށ 

ބެލެވޭފަދަ ޙާދިޘާއެއް ނުވަތަ ޙާލަތަށް ބަދަލެއް އައުމުން ހަލާކުވީތޯބަލައެވެ.  

އެސެޓެއް ހަލާކުވުމުގެ ގެއްލުން ފާހަގަ ކުރެވެނީ އެ އެސެޓަކުން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އެސެޓްގެ އަގު ބޮޑުވުމުންނެވެ.  ލިބޭނެ އަގަކީ އެސެޓް ހަމައަގުން ވިއްކުމްަށ 
ހިގާ ޚަރަދަކާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ އަގު ެކނޑުމުން އޮަންނަ މަތީ ޢަދަދެވެ.  ހަލާކުވުން ވަޒަން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެސެޓް ތައް ބަޔާން ކުރެވެނީ ފައިސާ ވަނުމުގިައ 
ވަކި ވަކިން ބަޔާންކުރެވޭ އެންމެ ދަށް ފެންވަރުތަކުގައެވެ.  (ފައިސާ ދޭ ޔުނިޓް ތައް) މާލީ ނޫން އެސެޓް ތައް ހަލާކުވާ ހަލާކުވުމަށް ބަދަލު ގެނެވޭތޯ ކޮނެްމ 

ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީޚެއްގައި މުޠާލިއާ ކުރެވެއެވެ.  

މާލީ އެސެޓްތްައ މާލީ އެސެޓްތްައ 

ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓްތައް ބައިބައަށް އަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވިގޮތަށެވެ.  ބައިބައި ަކނޑައަޅަނީ އެ މާލީ އެސެޓް ތައް ބޭނުންވާގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ.  މެނޭޖްމަންްޓ 
އިން މާލީ އެސެޓް ތައް ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރާ އިރު އެހިމެނޭ ބައިވެސް ަކނޑައަޅައެވެ.  އަދި ކޮންމެ ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީޚެއްގައި އެ ބައެއް އަލުން ވަޒަންކުރެވެއެވެ.  

ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައާިސ ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައާިސ 
ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ އަކީ އެ މާލީ އެސެޓް ޙަރަކާތްތެރި މާރކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ަކނޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކްަށ 
ނުވަތަ ަކނޑައެޅޭ މިންވަރަކަށް އަބުރާ ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓެެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބެލެންސްޝީޓްގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން 12 މަހަށްވުރެ ދުިގ 

މުއްދަތަކަށްފަހު ތަޞައްރަފް ފުދޭ އެސެޓްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެސެޓް ތައް ހިމެނިފައިވަނީ ކަރަންޓް އެސެޓް ތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

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

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްްސމާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްްސ
މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ތަކަކީ ވަކި ަކނޑައެޅޭ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތުގައި މިބައިގައި ނުވަތަ އެހެންބައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެވެ. މެނޭޖްމަންްޓ 
އިން މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް ބެލެންސްޝީޓް ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްލަން ޤަސްދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހިމަނަނީ ކަރަންްޓ 
އެސެޓް ވިއްކާލަން ހިމަނާފައި ހުންނަ ބައިގައި ހިމަނާފައި ސެކިއުރިޓީ އެއް ވިއްކާލައިފިނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އެއަށް ޖަމާ ވެފައިވާ ހަމައަގަށް ގެންނަންޖޭެހ 
ހިމަނާފައިވެއެވެ. ވިއްކާލެވްެނ  ގޮތުގައި  ގެއްލުމުގެ  އާއި  ފައިދާ  ލިބުނު  އަށް  ސެކިއުރިޓީ  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  ގެނައުމަށްފަހު  ބަދަލެއް 
ހުންނަ ބައިގެ ތެރެއިން ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަންޖެހޭ ބައި އާމްދަނީގެ ބައިގައި އެއަށް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަން ަކނޑައަޅާ ހިސާބުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
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އިންވެސްޓްމަންްޓ  ޙަރަކާތްތެރި  މާރކެޓުގައި  އަކީ  އިންވެސްޓްމަންޓް  އަގުންނެވެ.  މާލީ  ބީލަމުގެ  އޮންނަ  އެވަގުތަކަށް  ބަލަނީ  ހަމައަގު  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 
އަކަށްނުވާނަމަ، (ލިސްޓް ގައި ހިމެނިފައިނުވާ ސެކިއުރިޓީތައް) ކުންފުނީގެ އޭގެ ހަމައަގު ހޯދާނީ އަގު ހޯދުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މީގެ ތެރޭގިައ 
އެންމެ ކައިރިން ހިގާފައިވާ މުއާމަލާތް ތަކާއި އެއްވައްތަރެއްގެ އެއްޗިއްސަށް ޙަވާލާ ދިނުމާއި ފައިސާ ވަންނަގޮތް ޑިސްކައުންޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު ބޭނުންކޮށްގްެނ 
ބެލުމާއި އަގު ތަކުގެ ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންމެ މާރކެޓްގެ ވީހާވެސް ގިނަ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށް ބެލުމާއި އަގުތަކުގެ ތަފާތު މޮޑްެލ 
ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.  އެހެންމެ މާރކެޓް ވީހާވެސް ގިނަ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށް ކުންފުނީގެ ވީހާ މަދު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ހަމަ އުަގ 

ހޯދެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޞައްހަ ހަމައަގު ނުހޯދިއްޖެނަމަ ލިސްޓް ކުރެވިފައިނުވާ ސެކިއުރިޓީ އެއްގެ އަގަކަށް ބަލަނީ ޖެހުނު އަގެވެ.  

ބަލައެވެ.  ފެނޭތޯ  ހެކި  ކަމުގެ  ހަލާކުވެފައިވާ  ތަކެއް  އެސެޓް  މާލީ  ނުވަތަ  އެއް  އިންވެސްޓްމަންޓް  މާލީ  ތާރީޚެއްގައި  ބެލެންސްޝީޓެއްގެ  ކޮންމެ  ކުންފުނިން 
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ ބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ހިއްސާދާރުންގެ ސެކިއުރިޓީ އެއްގެ ހަމައަގު ފާހަގަ ކުރެވޭ މިންވަރަަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަށްވަމުންގްޮސ 
މީާލ  ހުންނަ  ވިއްކާލެވެން  ހެއްކެއް  އަލާމާތެއްގެގޮތުގައެވެ. މިކަހަލަ  ކަމުގެ  ހަލާކުވެއްޖެ  އެއް  ސެކިއުރިޓީ  ބެލެވޭނީ  ދަށްވެއްޖެނަމަ، އެކަން  އަގަށްވުރެ  އޭގެ 
އެސެޓްތަކުގެ ނިސްބަތުގައި ހުރިނަމަ، އޭގެ ޖުމްލަ ގެއްލުން ބަލަނީ އެއެއް ހޯދި އަގާއި މިހާރުގެ ހަމައަގުން ހަލާކުވުމުގެ ގެއްލުން ކަޑައި ތަފާތު ބެލުމަށްފުަހ 
ކުރިން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައި ހިއްސާދާރުންގެ ފައިސާ އިން އުނިކޮށް އެކަން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.  އާމްދީަނ 

ބަޔާނުގައި ހަލާކުވެގެންވާ ގެއްލުން ހިއްސާދާރުންގެ ފައިސާގައި ފާހަގަކުރާ ފާހަގަކުރުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގެ ތެރޭގައި ބަދަލެއް ނުކުރެއެވެ.  

އިންވެންޓީްރއިންވެންޓީްރ

އިންވެންޓްރީ ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ އަގުގެ ދަށްމިންވަރާއި ލިބޭނެ ސާފު އަގުގައެވެ. އަގު ބަލަނީ ފުރަތަމަ ވަންނަ އެތި ފުރަތަމަ ބޭރުވާނެކަމަށް ބަލައި (ފައިފޯ) 
އުޞޫލުންނެވެ. އަގުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އާއި އިންޝޫރެންސް، ނާލު (ފްރައިޓް) އާއި ބަނދަރުގެ ފީއާއި ބޭންކް ފީ ހިމެނެއެވެ. އަގުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏްަށ 
ފައިސާ ނެގުމުގެ އަގެއް ނުހިމެނެއެވެ. ލިބޭނެ ސާފު އަގު އަންދާޒާ ކުރަނީ އާދައިގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ވިއްކާ އަގުން ވިއްކުމަށް ހިގާ ޚަރަދުތައް ަކނޑައިގެންނެވެ.

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްްޓޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްްޓ

ލިބޭނެވުަރ  މުއްދަތެއްގައި  ވަކި  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ބަޔާންކޮށްލެވެއެވެ.  ހިސާބުން  ކުރެވޭ  އަންދާޒާ  ބަރާބަރަށް  ފައިދާ  ގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 
ކުރަންހިުރ  ޖުމްލަ  މުޅި  ދަށުން  ގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  ކުރަނީ  ވަޒަން  އުޞޫލުންނެވެ. ނިމޭވަރު  ކުރުމުގެ  ބަޔާން  އިންސައްތަ  ނިމޭ  ބޭނުންކުރަނީ  ަކނޑައެޅުމުގައި 
މަސައްކަތް، ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އަޅައި ބަލައިގެންނެވެ. ގެއްލުމެއްވާން އުޅޭކަން އެނގޭއިރަށް އެގެއްލުމެއް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މުޅި ޖުމްލަ ގެއްލުންވާނެ ވުަރ 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގެ ދަށުން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތާއެކު، ގެއްލުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މުއްދަތު ގައި ބަޔާންކުރެވެއެވެ.  

އަހަރު ނިމޭއިރު ހިގި ޚަރަދު ބަޔާންކުރާ އިރު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ހަރަކާތްތައް އަހަރު ނިމޭ ހިސާބަށް ވަކިކޮށް ދެންހިުރ 
ބައި ހިގަ ހިގާ ހުރި ކަޮންޓްރެކްޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ހިގި ޚަރަދާއި ލިބުނުފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަހަރުގެ ނިޔަލްަށ 
ކުރިއަށްދާވަރުން ހެދިފައިވާ ބިލާއި އަޅާބަލައިގެން ހިމެނޭނެއެވެ. ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ ކުރިއަށްދާ މިންވަރަށް ހެދިފައިވާ ބިލަށްވެުރ 

އިތުރުވެއްޖެނަަމަ، ބާކީ ބައި ހިމަނަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރު ދޭންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ކުރިއަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

ވިޔަފާރިން ލިބެންހިުރވިޔަފާރިން ލިބެންހިުރ

ވިޔަފާރިން ލިބެން ހުރިބައި ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކުރަނީ ހަމައަގުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުގައި އަގުކުރާނީ އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައްިޒ 
އަގުން، އަގަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކަށް ޕްރޮވިޜަން ހަދާ އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ވިޔަފާރިން ލިބެންވާއެއްޗެއް ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ހިެކ 
ފެނިއްޖެނަމަ، އެއާއިގުޅިގެން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ޕްރޮވިޜަން ަކނޑާފަައެވެ. މިގޮތަށް ހަދާ ޕްރޮވިޜަންގެ މިންވަރު ަކނޑައަޅަނީ އެވަގުތަކު އެސެޓަށް ޖެހޭއަގިާއ 
ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެ ފައިސާ އެވަގުތަކު އޮތް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށް މިދެއަގުގެ ތަފާތެވެ. އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ޕްރޮވިޜަން ފާހަގަ ކުރީަނ 

"ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ އަގު" ގެބައިގައެވެ.  
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ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކިެތފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކިެތ

ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގައި ހިމެނެނީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ އާއި ބޭންކް ތަކުގައި ޖަމަޢުކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި 3 މަސް ނުވަތަ އެއަށްވެުރ 
އަނބާުރ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ  އަޯވރޑްރާފްޓް  ބެލެންސްޝީޓްގައި  އަޯވރޑްރާފްޓްތަކެވެ.  ބޭންކް  ތަކާއި  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފުދޭ  ތަސައްރަފު  ކުރުމުއްދަތެއްގައި 

ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައިގައި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައެވެ.  

ހިއްސާގެ ރައުސްމުާލހިއްސާގެ ރައުސްމުާލ

އާދައިގެ ހިއްސާ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހިއްސާދާރުންގެ ފައިސާ ނުވަތަ އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައެވެ. 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައާިސއަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައާިސ

އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާފައިވާ ފައިސާ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރަނީ އޭގެ ހަމައަގަށް މުއާމަލާތުގެ އަގުނުލައެވެ. އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާފައި އޮންނަ ފައިސާ، ފަހުން ބަޔްާނ 
ކުރަނީ މަޑުމަޑުން އަގު ދަށްކުރަމުންދާ އުޞޫލުންނެވެ. އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާ (މުއާމަލާތުގެ ޚަރަދު ނުލާ) އާއި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ އަގުގެ ތަފުާތ 

ފާހަގަކުރާނީ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މިފައިސާގެ މުއްދަތަށް ބަހާލުމަށްފަހު އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓް އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ތާރީޚަށްފުަހ   ކުރެވޭނީ  ބެލެންސްޝީޓްގެ  ޢަމަލު  ގޮތަކަށް  ތެރޭގައެވެ.  މިނޫން  ތަކުގެ  ލައިބިލިޓީޒް  ކަރަންޓް  ހިމަނަނީ  ފައިސާ  ނަގާފައިވާ  އަނބުރާދައްކަން 
މަދުވެގެން 12 މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން އަނބުރާ ދެއްކިއަސް އެންމެ ރަގަޅު ކަމަށް ކުންފުންޏަށް އެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާނަމައެވެ.  

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތްައމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތްައ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑަންޓް ފަންޑަށް ކުންފުނިން ލާދެވޭ ފައިސާ ބެލެވޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ހަރަދެއްގެގޮތުގައެވެ. 2009 އޮކްޓޫބަރ މަހު ދިވިެހ 
ސަރުކާރުން ވަނީ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު އުވާލާފައެވެ. 

ޕްރޮވިޜަންތްައޕްރޮވިޜަންތްައ

ޕްރޮވިޜަނެއް ފާހަގަ ކުރަނީ ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާ ކުރެވެނިވި ގޮތެއްގައި، ކުރީގެ ޙާދިޘާ އަކާއި ގުޅިގެން، އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލޭިބ 
ވަސީލަތެއް ބޭރުވެގެން ދާއިރުކަމާއި، އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމު ކުރާތީ، އެ ލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔްާނ 

ކުރުމަށެވެ. ހިންގުމުން ކުރިމަގުގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ޕްރޮވިޜަނެއް ނަހަދައެވެ.  

އެއްކަހަލަ އެތަށް ކަމަކާއި ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް ލާޒިމުވެގެން ވަސީލަތްތައް ބޭރުވެދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކޮށް ބަލައިގެން  އެކަމްެއ 
ނިންމާނެގޮތް ަކނޑައަޅަނީއެވެ. މިގޮތުން އެކީ ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމަކާގުޅިގެން ވިއަސް ވަޞީލަތް ބޭރު ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ ޕްރޮވިޜަނެއް ފާހަަގ 

ކުރެވެއެވެ.

ޕްރޮވިޜަންތަކުގެ އަގު ބަލާނީ އެ ލާޒިމުކުރާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ލަފާކުރާ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ.  މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ މާކެޓުގައި އެވަގުތަކު ފައިސާގެ އުަގ 
ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން ނެރޭ ރޭޓެކެވެ.  

ޢާމްދަނީ ފާހަގަކުރްުނޢާމްދަނީ ފާހަގަކުރްުނ

އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ޑިސްކައުންޓް ެކނޑުމަށްފަހު އޮންނަ ސާފު އަދަދެެވެ.  އާމްދަނީގެ ގޮތުގިައ 
ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަންނަނިވި ބައިތަކެވެ.
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ހ. ވަކިވަކިން މުދާ ވިއްކްުނހ. ވަކިވަކިން މުދާ ވިއްކްުނ
މުދާ ވިކުނު ކަމަށް ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މުދަލެއް ކަސްޓަމަރަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުންނެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރު މުދާ ޤަބޫލުކޮށް އެއަށް ލިބެންވާ ފައާިސ 

ލިބޭނެ ކަމަށް ކަށަވަރު ވުމުންނެވެ.  

ށ. ޚިދުމަތްދިންުނށ. ޚިދުމަތްދިންުނ
ޚިދުމަތެއް ދެވުނު ކަމަށް ބަލަނީ ހިސާބު ކުރެވޭ މުއްދަތު ގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުންނެވެ. މިގޮތުން ވަކި މުއާމަލާތެއް ނިންމާދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތާއި ނިސްބަތްކޮށް ދެވުުނ 

ޚިދުމަތް ބަލައިގެންނެވެ.  

ނ. އިންޓްރެސްޓް އާމްދީަނނ. އިންޓްރެސްޓް އާމްދީަނ
އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިސާބުކުރަނީ މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުން އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

ރ. ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދީަނރ. ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދީަނ
ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަލާފައިވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ަކނޑައެޅުމުންނެވެ.

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

ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިންުނކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިންުނ

ހ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ ގޮތުގިައ ހ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ ގޮތުގިައ 
ގެއްލުންތަކަކްަށ  ފައިދާއާއި  ހުރިހާ  ގުޅިފައިވާ  މިލްކުވެރިކަމާއި  ތަންތަނުގެ  އެތަކެއްޗާއި  ވެރިފަރާތުން  ތަންތަނުގެ  ތަކެއްޗާއި  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ކުންފުނިން 
ޒިންމާވާނަމަ، އެ ބަޔާންކުރެވެނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ބައިގައެވެ. މިފަދަ ކުއްޔަށް ހިފުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާ (ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ލިބޭ ހުރާިހ 

ފައިދާ އެއް ެކނޑުމަށްފަހު) ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ "ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ.

ށ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގިައ ށ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގިައ 
ތިންވަނަަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުންތައް، ބެލެންސްޝީޓްގެ ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް، އިކްއިޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނާއި ތަކިެތ 
ބަލަށް ެކނޑޭނީ ކުންފުނީގެ އެފަދަ އެހެނިހެން ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމަންޓް އާއި އެއްގޮތަށެވެ. ކުއްޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީ (ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ހާިފ 
ފަރާތްތައް ކުންފުނިން ލިބިދޭ ފައިދާ ެކނޑުމަށްފަހު) ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ "ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ. 

ފައިދާ ބެހްުނފައިދާ ބެހްުނ

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ަކނޑައަޅާ ފައިދާ ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާން ތަކުގައި ލައިބިލިޓީޒް ގެގޮތުގައި ބަޔާންކުރަނީ، އެފައިދާ އެއް ބެހުމަށް ހިއްސާދާރްުނ 
ނިންމާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުގައެވެ.  

މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތައް ބެލެހެއްޓްުނމާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތައް ބެލެހެއްޓްުނ

މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތްައމާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތްައ

ކުންފުނީގެ ޙަރަކާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުން ތަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް (ބޭރު ފައިސާ މާރު ކުރުން ހިމޭެނ 
ގޮތުން)، ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ލިބިދާނެ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ އޭގެ މިންވަރު ލަފާކުރަން އެނގޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމާއިއެކު، 

ކުންފުނިން މިފަދަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ބަލަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ދެމެހެއްޓޭތޯއެވެ.

ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ަކނޑައެޅޭ ވަކި ރިސްކުތަކެއް ބަލަހައްޓަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފޮރިންގ ކަރަންސީ ރިސްކް، ކްރެޑްިޓ 
ރިސްކް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ރިސްކް ހިމެނެއެވެ. 
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ހ. މާކެޓް ރިސްްކހ. މާކެޓް ރިސްްކ
(i) ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްްކ) ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްްކ

ކުންފުންޏަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު ތަފާތު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއިއެކު، ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލޭެވ 
ގެއްލުމާއި ފައިދާ ފާހަގަކުރާނީ އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައެވެ. 

(iiii) ޕްރައިސް ރިސްްކ) ޕްރައިސް ރިސްްކ
އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ބެލެންސްޝީޓުގައި ވިއްކާލެވެން ހުންނަބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ، ހިއްސާގެ އަގުތަކަށް އަތުވެދެާނ 

ބަދަލަކުން، ކުންފުނި ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ. 

ށ. ކްރެޑިޓް ރިސްްކށ. ކްރެޑިޓް ރިސްްކ
ކުންފުންޏަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ދަރަނީގެ ރިސްކެއް ނެތެވެ. ކުންފުނީގެ ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދަރަންޏަށް ހިދުމަތާއި މުދާ ދޫކުރެވީެނ 

ކުންފުންޏަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ނ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްްކނ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްްކ
ކުންފުންޏަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ތެރޭގައެވެ.  މިގޮތުން ފައާިސ 
ނަގާފައިވަނީ ަކނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުގައި ނުވަތަ ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައެވެ. އަދި މި ރޭޓްތައް އަބަދުމެ މުޠާލިއާ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ. ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީހުގިައ 

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކުން ރައްކައުތެރި ވެވޭނެފަދަ އެއްވެސް އާލަތެއްނެތެވެ.  

ރ. ލިކުއިޑިޓީ ރިސުްކރ. ލިކުއިޑިޓީ ރިސުްކ
ފައިސާ ނެތުމުގެ ޙައްލެއް ކަމުގައިވަނީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާ ވިއްކާ ލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމެވެ.  އެހެންމެ ފަންޑް ކުރަންބޭނުންވާ އެކަށީގެނާްވ 
މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުމެވެ.  އަދި މާކެޓްގެ މަޤާމު ބަންދުކޮށްގެންނެވެ.  އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުންފުނި އަދި ގްރްޫޕ 

ކޮމިޓް ވެފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް އެއްނެތެވެ.  

ކެޕިޓަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންްޓކެޕިޓަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންްޓ
ކެޕިޓަލް މެނޭޖް ކުރުމުގައި، ގްރޫޕްގެ ބޭނުމަކަށް ވެފައިވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާ ހޯދުމާއި ކޮސްޓް އޮފް ކެޕިޓްަލ 

ކުޑަ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ.  

މިގޮތުން ކެޕިޓަލް ސްޓަރަކްޗަރ ދަމަހައްޓައި ދަރަނި މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ދޭވަރު، ހިއްސާވިއްކުން އަދި ހަރު މުދާ ވިއްކްަނ 
ގްރޫޕުން ނިންމިދާނެއެވެ.

ގްރޫޕުން ކެޕިޓަލް މޮނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ބަލައިގެންނެވެ. މި ރޭޝިއޯއަކީ ސާފު ދަރަނި ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އިން ގެއްލައިގެން ބަލާ މިންގަޑެވެ. ސުާފ 
ދަރަންޏަކީ ޖުމްލަ ދަރަނިން ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދާއި ފައިސާ އާއި، ފައިސާ އާއި އެއްގޮތް ތަކެތި އުނިކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރެވެ. 

ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އަކީ އިކްއިޓީ އާއި ސާފު ދަރަނި އެއްކުރުމުން ލިބޭ މިންގަޑެވެ.

ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޝްަނފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޝްަނ

އިމްޕެއަރމަންޓް ަކނޑައި، ޓްރޭޑް ރިސީވަބަލްސް އާއި ޕޭއަބަލްސްގެ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނީ، ފެއަރ ވެލިއުގެ ގޮތުގައެވެ. ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީޒެްގ 
ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މުސްތަޤްބަލްގައި ދައްކަންހުރި ފައިސާ، މިހާރު ކުންފުނީގައިވާ އެއާއިއެއްފަދަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ މާކްެޓ 

ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށްގެންނެވެ.

އަޅާ ބެލްުނއަޅާ ބެލްުނ

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވުމުން ކުންފުންޏާއި ގްރޫޕްގެ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކްޮށ 
ހުށަހެޅުނު ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ.  ވީމާ ގްރޫޕްގެ ދެ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އަޅާކިއުމަށްޓަކައި ކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކޮށްދެވޭގޮތްވާނީ އަޅާކިއޭނެ ފަދައްިނ 

ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.  
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3. މައިގަޑު ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމުާތ . މައިގަޑު ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމުާތ 

ޖުމަްލޖުމަްލ
 20092009

ވަކި ބައެއްގިައވަކި ބައެއްގިައ
ނުހިމޭެނނުހިމޭެނ
 20092009

ރީޖަންަލ ރީޖަންަލ 
އެއަރޕޯޓްސް އިަދ އެއަރޕޯޓްސް އިަދ 

ރިސްޯޓރިސްޯޓ
 20092009

އެހެނިހްެނއެހެނިހްެނ
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20092009

ދަތުރުފަތުރެުގ ދަތުރުފަތުރެުގ 
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20092009

ކޮންޓްރެކްޓިންގކޮންޓްރެކްޓިންގ
މަސައްކްަތމަސައްކްަތ

20092009
އާންވު ވިޔަފިާރއާންވު ވިޔަފިާރ

 20092009

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

 8,488,899  (44,329,242)  (967,115)  15,247,345  (8,400,566) ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / (ގެއްލުން) 16,911,339  30,027,138 

 (22,750,016)  (18,091,744)  -    (46,436)  (629,331) (629,331)  (3,982,503)  -    -   
ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހަޭދ 

(ނޯޓް 4.3)

 (14,261,118) (14,261,118) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން)އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން)

ޖުމަްލޖުމަްލ
 20102010

ވަކި ބައެއްގިައވަކި ބައެއްގިައ
ނުހިމޭެނނުހިމޭެނ
 20102010

ރީޖަންަލ ރީޖަންަލ 
އެއަރޕޯޓްސް އިަދ އެއަރޕޯޓްސް އިަދ 

ރިސްޯޓރިސްޯޓ
 20102010

އެހެނިހްެނއެހެނިހްެނ
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20102010

ދަތުރުފަތުރެުގ ދަތުރުފަތުރެުގ 
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20102010

ކޮންޓްރެކްޓިންގކޮންޓްރެކްޓިންގ
މަސައްކްަތމަސައްކްަތ

20102010
އާންވު ވިޔަފިާރއާންވު ވިޔަފިާރ

 20102010

 419,324,345  6,814,889  - ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ 119,848,822  199,682,106 84,743,622  8,234,906 

 5,144,578  (23,281,756)  (9,304,326)  (22,584,822)  (21,633,969) ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / (ގެއްލުން) 26,662,321  55,287,130 

 (20,216,792)  -    -    (16,934,858)  (342,843)  (2,939,091)  -   
ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހަޭދ 

(ނޯޓް 4.3)

 (15,072,214) (15,072,214) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން)އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން)

ޖުމަްލޖުމަްލ
ވަކި ބައެއްގިައވަކި ބައެއްގިައ

ނުހިމޭެނ ނުހިމޭެނ 

ރީޖަންަލ ރީޖަންަލ 
އެއަރޕޯޓްސް އިަދ އެއަރޕޯޓްސް އިަދ 

ރިސްޯޓ ރިސްޯޓ 
އެހެނިހްެނއެހެނިހްެނ
ޚިދުމްަތ ޚިދުމްަތ 

ދަތުރުފަތުރެުގ ދަތުރުފަތުރެުގ 
ޚިދުމްަތ ޚިދުމްަތ 

ކޮންޓްރެކްޓިންގކޮންޓްރެކްޓިންގ
މަސައްކްަތމަސައްކްަތ އާންވު ވިޔަފިާރ އާންވު ވިޔަފިާރ 

 65,838,415  2,046,848  30,086  12,567,995  16,327,204  34,014,706  851,575 
2009 ބަލަށް ކެނޑުުނ 

(ނޯޓް 7 އަދި 9)

2009 އެމޯޓައިޒޭޝަން (ނޯޓް 10) 9,560  2,964    -    -  967  819,682  833,173 

 57,320,180  (1,052,291)  30,628  12,496,832  15,713,119  29,296,912  834,979 
2010 ބަލަށް ކެނޑުުނ 

(ނޯޓް 7 އަދި 9)

2010 އެމޯޓައިޒޭޝަން (ނޯޓް 10) 9,560  2,964    -    -  967  779,298  792,789 

ޖުމަްލޖުމަްލ
 20092009

ވަކި ބައެއްގިައވަކި ބައެއްގިައ
ނުހިމޭެނނުހިމޭެނ
 20092009

ރީޖަންަލ ރީޖަންަލ 
އެއަރޕޯޓްސް އިަދ އެއަރޕޯޓްސް އިަދ 

ރިސްޯޓރިސްޯޓ
 20092009

އެހެނިހްެނއެހެނިހްެނ
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20092009

ދަތުރުފަތުރެުގ ދަތުރުފަތުރެުގ 
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20092009

ކޮންޓްރެކްޓިންގކޮންޓްރެކްޓިންގ
މަސައްކްަތމަސައްކްަތ

20092009
އާންވު ވިޔަފިާރއާންވު ވިޔަފިާރ

 20092009

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 

 42,498,292  2,483,365  448,135  5,244,809  5,815,326  28,244,108  262,549 
ކެޕިޓަލް ޚަރުަދ 

(ނޯޓް 7, 8 އަދި 10)

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓްސް، ދަރަނި، އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

ޖުމަްލޖުމަްލ
 20102010

ވަކި ބައެއްގިައވަކި ބައެއްގިައ
ނުހިމޭެނނުހިމޭެނ
 20102010

ރީޖަންަލ ރީޖަންަލ 
އެއަރޕޯޓްސް އިަދ އެއަރޕޯޓްސް އިަދ 

ރިސްޯޓރިސްޯޓ
 20102010

އެހެނިހްެނއެހެނިހްެނ
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20102010

ދަތުރުފަތުރެުގ ދަތުރުފަތުރެުގ 
ޚިދުމްަތޚިދުމްަތ
 20102010

ކޮންޓްރެކްޓިންގކޮންޓްރެކްޓިންގ
މަސައްކްަތމަސައްކްަތ

20102010
އާންވު ވިޔަފިާރއާންވު ވިޔަފިާރ

 20102010

އެސްެޓ  55,227,228  112,890,193  70,491,838  387,545,366  78,482,799  1,755,327  706,392,752 

ދަރިަނ 1,288,675  37,308,926  387  304,033,809  83,747,232  2,629,065  429,008,095 

7,719,564  504,284 91,020  5,660,843  1,178,621  231,496  53,300 
ކެޕިޓަލް ޚަރުަދ 

(ނޯޓް 7, 8 އަދި 10)

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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4. ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތްައ. ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތްައ

ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 20092009  2010  2010   2009  2009  2010  2010 

4.14.1 އެހެނިހެން އާމްދީަނ އެހެނިހެން އާމްދީަނ

ވިއްކެން ހުރި މާލީ އެސެޓްތަކަށް ލިބުނު ޑިވިޑެންްޑ   -  2,791,052    -  2,791,052 

އިންޓްރެސްޓް އާމްދީަނ 3,682,499  509,632  3,682,499  509,632 

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައާިދ 586,048  570,626  586,048  570,626 

 3,871,310  3,871,310  4,268,547  4,268,547  3,871,310  3,871,310  4,268,547  4,268,547 

4.24.2 އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިދާ / (ގެއްލުން) 2,728,916  3,999,306  2,728,916  3,999,306 

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓްުނ 891,423  1,851  891,423  1,851 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި މުދާއުފުލުމްަށ 2,513,620  3,020,207  2,513,620  3,020,207 

ޖުމްލަ އެހެނިހެން ހަރުަދ 6,133,959  6,133,959  7,021,364  7,021,364  6,133,959  6,133,959  7,021,364  7,021,364 

4.34.3 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރުަދ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރުަދ

ބޭންކް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ޚަރުަދ 19,130,838  20,112,233  19,130,838  20,112,233 

ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުން ލިބުނު (ފައިދާ) / ގެއްލްުނ 1,085,954  2,637,783  1,085,954  2,637,783 

 22,750,016  22,750,016  20,216,792  20,216,792  22,750,016  22,750,016  20,216,792  20,216,792 

4.44.4  ބަލަށް ކެނޑުމުގެ ޚަރަދު، އެމޯޓައިޒޭޝަން، ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުން، އަދި މުދާ ބެހެއްޓުމުގެ  ޚަރަދު ވާނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެވެ.  ބަލަށް ކެނޑުމުގެ ޚަރަދު، އެމޯޓައިޒޭޝަން، ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުން، އަދި މުދާ ބެހެއްޓުމުގެ  ޚަރަދު ވާނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެވެ.

ބަލަށް ކެނޑުން (ނޯޓް 7) 57,283,092  65,781,836  57,320,180  65,838,415 

އެމޯޓައިޒޭޝަން (ނޯޓް 10) 790,545  826,968  792,789  833,173 

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

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދު (ނޯޓް 4.5) 79,364,255  88,022,750  79,592,142  88,560,859 

ވިއްކުމާ ބޭނުން ކުރެވުނު މުދަލުގެ ޚަރުަދ 168,371,881  131,136,645  168,371,881  131,010,853 

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖަޫރ 550,239  769,975  692,950  831,975 

ކުލި ދެއްކުމާއި، ކުއްޔަށް ހިފުމާއި، އަދި ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ޚަރުަދ 43,491,612  94,381,394  43,573,780  94,381,394 

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރުަދ 18,608,288  13,243,891  18,639,260  13,244,813 

މުދާ އުފުލުން، ދަތުރު ފަތުރު، އަދި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ޚަރުަދ 2,516,676  5,233,189  2,517,412  5,513,105 

ކަރަންޓް، ފެން، އިންޝުއަރެންސް، އަދި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޚަރުަދ 17,660,670  18,872,070  17,682,632  19,104,692 

އޮޑިޓަރުންގެ އުޖަޫރ 458,586  554,731  482,144  574,006 

ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުން، ލީގަލް ޚަރަދު، އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ 3,599,141  3,979,893  3,627,474  3,375,861 

ބޭންކް ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރުަދ 3,037,868  1,206,777  3,041,466  1,227,502 

ޒަކްާތ 816,432  935,276  816,432  935,276 

އިސްތިހާރު ކުރުން، ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމަށް، އަދި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރުަދ 10,154,730  31,600,959  10,155,270  31,600,959 

އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ 11,100,412  10,839,887  11,129,012  11,346,969 

ޖުމަްލ 417,804,427  467,817,264  418,434,823  468,810,875 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 20092009  2010  2010   2009  2009  2010  2010 

ބަހާލެވިފައިވަނީ:

ވަކި މުދަލަށް ޖެހުނު އުަގ 349,263,930  365,352,276  349,291,668  365,637,524 

ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރުަދ 10,154,730  31,600,959  10,154,730  31,600,959 

އިދާރީ ޚަރަދުތްައ 52,251,808  63,842,665  52,854,466  64,551,028 

އެހެނިހެން ޚަރަދުތްައ 6,133,959  7,021,364  6,133,959  7,021,364 

 468,810,875  468,810,875  418,434,823  418,434,823  467,817,264  467,817,264  417,804,427  417,804,427 

4.54.5 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރުަދ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރުަދ

މުސާރަ، އުޖޫރަ އަދި ބޯންަސ 61,840,563  68,301,705  62,021,811  68,729,750 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނެވުމަށް ކުރެވުނު ހަޭދ 865,897  1,090,256  865,897  1,090,256 

މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ 298,690  730,436  298,690  730,436 

މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ޚަރުަދ 45,986  38,162  45,986  38,162 

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއުްތ 5,670,857  4,933,373  5,717,496  5,043,437 

އެހެނިހެން އެލަވަންސްތްައ 10,642,262  12,928,818  10,642,262  12,928,818 

 88,560,859  79,592,142  88,022,750  79,364,255 

5. ޓެކްްސ. ޓެކްްސ
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ ކުންފުނިތަކުން ފައިދާ ނުވަތަ އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިން 2010 ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. 
ނަމަވެސް 18 ޖެނުއަރީ 2011ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނަގަން ނިންމުމާއި އަދި ޓެކްސް ނަގާން ފަށާނެ ތާރީހެއްކަމަށް 18 ޖުލައި 2011 ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާތީ މިތާރީހުން ފެށިގްެނ 

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހެއެވެ. 

6. ޙިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައާިދ. ޙިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައާިދ
ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ (ގެއްލުން) ބަލާފައިވަނީ ފައިދާގެ (ގެއްލުން) ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހެން ހުރި ފައިދާ (ގެއްލުން) ކުންފުނިން ވިއްކާފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ އެވްރެޖް އަދަދުގެ މައްޗަށް ބަހާލުމުން ލިބޭ އަދަދެވެ. 

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

ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 20092009  2010  2010   2009  2009  2010  2010 

 (14,261,118) (14,261,118)  (15,072,214) (15,072,214)  (12,355,339) (12,355,339)  (5,521,626) (5,521,626) ސާފު ފައިދާ / (ގެއްލުން) 

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

 (57.04) (57.04)  (60.29) (60.29)  (49.42) (49.42)  (22.09) (22.09) ޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ / (ގެއްލުން)، (ރުފިޔާއިން)

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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7. ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ކުންފިުނ . ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ކުންފިުނ 

ޖުމަްލޖުމަްލ އެހެނިހެން ހަރުމާުދއެހެނިހެން ހަރުމާުދ އުޅަނދު ފަހުަރއުޅަނދު ފަހުަރ

ފަރުނީޗަރިާއ ފަރުނީޗަރިާއ 
އޮފީސް/މުވާސަލީާތ އޮފީސް/މުވާސަލީާތ 

އިކުއިޕްމެންްޓއިކުއިޕްމެންްޓ މޮޓޯ ވެހިކްަލމޮޓޯ ވެހިކްަލ ޕްލާންޓާއި މެޝިނީަރޕްލާންޓާއި މެޝިނީަރ އިމާރްާތއިމާރްާތ ބްިނބްިނ

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20082008 ގިައ 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  7,370,831  21,989,305  21,989,305  125,919,157  125,919,157  3,103,412  3,103,412  7,029,724  7,029,724  76,567,240  76,567,240  6,616,513  6,616,513  248,596,182  248,596,182 

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20092009 ނިމުނިއުިރ 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 8)

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

 (552,800)  -    -    -    (451,517)  (101,283) ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ހަރުމާުދ   -    - 

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

 (63,644,555)  (2,590,070)  (11,020,557)  (2,452,850)  (1,063,073)  (43,049,779)  (3,468,226) ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް 4.4)   - 

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

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20092009 ގިައ 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 ކެނޑުުނ   - 

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

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20102010 ނިމުނިއުިރ ނިމުނިއުިރ

އަހަރު ފެށުނުއިރު 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 

އިތުރު ކުރެވުުނ   -    -  339,393    -  865,474  2,843,382  158,184  4,206,433 

ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިިމ    -  7,901,740    -    -    -    -    -  7,901,740 
އެސެޓަށް ވެއްދުނު (ނޯޓް 8)

 33,273,838  -    -    -    -    -    33,273,838  -   
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީއިން ބަދަލުކުރެވިފިައ 

(ނޯޓް 9)

 (194,573)  (20,340)  (15,182)  (159,051) ވިއްކާލެވުުނ   -    -    -    - 

 (8,823,254)  -    (7,012,646)  -    -    (1,810,608) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައާިވ   -    - 

 (57,283,092)  (1,740,982)  (10,667,593)  (2,257,630)  (640,398)  (36,375,983)  (5,600,505) ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް 4.4)   - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  7,370,831  57,418,348  57,418,348  72,164,850  72,164,850  965,424  965,424  4,445,812  4,445,812  56,661,263  56,661,263  2,664,359  2,664,359  201,690,888  201,690,888 

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20102010 ގިައ ގިައ

ހަމަ އުަގ 7,370,831  113,649,391  359,411,574  12,003,910  29,612,766  110,895,903  20,280,999  653,225,375

 (541,534,487)  (17,616,639)  (54,234,640)  (25,166,954)  (11,038,486)  (287,246,724)  (56,231,043) ބަލަށް ކެނޑުނު ޖުމަްލ   - 

ސާފު އުަގ 7,370,831  7,370,831  57,418,348  57,418,348  72,164,850  72,164,850  965,424  965,424  4,445,812  4,445,812  56,661,262  56,661,262  2,664,359  2,664,359  201,690,888 201,690,888

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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    ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ގްރްޫޕ    ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ގްރްޫޕ

ޖުމަްލޖުމަްލ އެހެނިހެން ހަރުމާުދއެހެނިހެން ހަރުމާުދ އުޅަނދު ފަހުަރއުޅަނދު ފަހުަރ

ފަރުނީޗަރިާއ ފަރުނީޗަރިާއ 
އޮފީސް/މުވާސަލީާތ އޮފީސް/މުވާސަލީާތ 

އިކުއިޕްމެންްޓއިކުއިޕްމެންްޓ މޮޓޯ ވެހިކްަލމޮޓޯ ވެހިކްަލ ޕްލާންޓާއި މެޝިނީަރޕްލާންޓާއި މެޝިނީަރ އިމާރްާތއިމާރްާތ ބްިނބްިނ

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20082008 ގިައ 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 

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20092009 ނިމުނިއުިރ 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 

ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިިމ    -  1,610,409    -    -  656,616  4,022,900    -  6,289,925 
އެސެޓަށް ވެއްދުނު (ނޯޓް 8)

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

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

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

 (63,701,134)  (2,590,070)  (11,020,557)  (2,509,429)  (1,063,073)  (43,049,779)  (3,468,226) ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް 4.4)   - 

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 

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20092009 ގިައ 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 ކެނޑުުނ   - 

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 

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20102010 ނިމުނިއުިރ ނިމުނިއުިރ

އަހަރު ފެށުނުއިރު 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 

އިތުރު ކުރެވުުނ   -    -  339,393    -  920,340  2,843,382  158,184  4,261,299 

 7,901,740  -    -    -    -    -    7,901,740  -   
ކުރެވެމުން އައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިިމ 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު (ނޯޓް 8)

 33,273,838  -    -    -    -    -    33,273,838  -   
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީއިން ބަދަލުކުރެވިފިައ 

(ނޯޓް 9)

 (179,391)  (20,340)  -    (159,051) ވިއްކާލެވުުނ   -    -    -    - 

 (1,810,609)  -    -    -    -    (1,810,609) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައާިވ   -    - 

 (57,320,180)  (1,740,982)  (10,667,593)  (2,294,718)  (640,398)  (36,375,983)  (5,600,505) ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް 4.4)   - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 7,370,831  57,418,348  72,164,850  965,424  4,623,753  63,689,090  2,664,360  208,896,655 

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20102010 ގިައ ގިައ

674,630,970 ހަމަ އުަގ 7,370,831  113,649,391 363,613,808  12,003,910  30,167,625  123,235,524  20,292,429 

 (472,879,692)  (16,024,932)  (51,722,223)  (24,010,443)  (10,398,088)  (253,601,759)  (56,231,043) ބަލަށް ކެނޑުނު ޖުމަްލ   - 

201,751,279 ސާފު އުަގ 7,370,831  57,418,348  110,012,049  1,605,822  6,157,182  71,513,301  4,267,497 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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8. ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތްައ. ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތްައ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 20092009  2010  2010   2009  2009  2010  2010 

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އުަގ 12,873,127  11,836,151  20,781,447  19,296,339 

އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރުަދ 1,663,300  7,326,901  3,422,111  9,524,772 

 (6,289,925)  (7,901,740)  (6,289,925)  (7,901,740) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްއަށް ބަދަލުކުރެވުނު (ނޯޓް 7)

 -    (4,735,598)  -    (4,735,598) ވިއްކުނު މުދަލުގެ އަގުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވުުނ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އުަގ 1,899,089  12,873,127  11,566,221  22,531,186 

9. އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަރީޓ. އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަރީޓ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 20092009  2010  2010   2009  2009  2010  2010 

01 ޖެނުއަރީގައި އަހަރު ފެށުނުއުިރ 33,273,838  35,411,119  33,273,838  35,411,119 

 -    (33,273,838)  -    (33,273,838) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްއަށް ބަދަލުކުރެވުނު (ނޯޓް 7)

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

31 ޑިސެމްބަރގައި އަހަރު ނިމުނުއުިރ   -  33,273,838    -  33,273,838 

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

1010. އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްްސ . އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްްސ 
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 20092009  2010  2010   2009  2009  2010  2010 

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

 (833,173)  (792,789)  (826,968)  (790,545) އެމޯޓައިޒް ކުރެވުުނ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފުއުަގ 1,454,510  2,245,055  1,468,879  2,261,668 

31 ޑިސެމްބަރ ގިައ

 4,990,691 4,963,533 އުަގ 4,961,170  4,961,170 

 (2,729,023)  (3,507,627)  (2,716,115)  (3,506,660) އެމޯޓައިޒް ކުރެވުުނ

ސާފު އުަގ 1,454,510  2,245,055  1,455,906  2,261,668 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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1111. މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްްސ. މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްްސ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 20092009  2010  2010   2009  2009  2010  2010 

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 ޙިއާްސ  31,330,728  26,291,520  31,330,728  26,291,520 

އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ކުންފުނީގެ ޙިއާްސ  9,637,500  9,637,500  9,637,500  9,637,500 

 35,929,020  35,929,020  40,968,228  40,968,228  48,031,520  48,031,520  53,070,728  53,070,728 

އަހަރު ނިމުނު އުިރއަހަރު ނިމުނު އުިރ
31.12.201031.12.2010

އިންވެސްޓްމެންްޓ އިންވެސްޓްމެންްޓ 
އަގު ދަށިްވއަގު ދަށިްވ

އަހަރު ފެށުނުއުިރއަހަރު ފެށުނުއުިރ
01.01.201001.01.2010

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 

ބީ.އެމް.އެލް ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ (ކުއޯޓަޑް) 26,291,520  5,039,208  31,330,728 

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

 53,070,728  5,039,208  48,031,520 

މާކެޓްގިައ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  ހިއްސާ  ގަނެވިއްކާ  ބާޒާރުގައި  ހަމައަގުގައެވެ. ހިއްސާގެ  އޭގެ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ 31 ޑިސެމްބަރ ގައި  ހިއްސާ  އާދައިގެ  ހުރި  ގޮތުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  މާލީ 
ގަނެވިއްކުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާފައެވެ. 2009 އަދި 2010 ގައި އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވިއްކާލަފައެއް ނުވެއެވެ. ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ގަނެވިއްކުމަށް ލިސްޓްނުކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވީާނ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ގަނެވުނު އަގުގައެވެ. 

މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ދެއްކިފައިވާނީ ނޮން ކަރަންޓް ބައިގައެވެ. ނަމަވެސް އެއިންވެސްޓްމަންޓް ބެލެންޝީޓް ތާރީހުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އިތުރު ކެޕިޓަލް ހޯދުމަށްޓަކިައ 
ވިއްކާލަން ޖެހޭނަމަ ނޮން ކަރަންޓްގެ ބައިގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭއެވެ. މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ވިއްކާލެވޭގޮތަށްހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 31,330,728ރ  (2009 : 26,291,520ރ) މާކްެޓ 
ވެލިއުގެ ހިއްސާ އަދި އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ގެ 9،637،500ރ (2009 : 9،637،500ރ) އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްއެވެ.  ( ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓް ނުކުރާ ހިއްސާއަކަށް ވުމުން ހަމައަގު އެސްޓިމޭޓް ނުކުރެވޭނީެތ  

އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ގަތް އަގުގައެވެ. )

1212. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހިުރ. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހިުރ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

ވިޔަފާރިން އަންނަންހިުރ 168,033,184  226,484,402  175,100,684  233,551,902 

 (62,043,374)  (69,824,740)  (54,975,874)  (62,757,240) ކަނޑަން :  ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކާުރ

ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި (ސާފު) 105,275,944  171,508,528  105,275,943  171,508,528 

ކުރިޔަށް ދެއްކުނު ފައާިސ 19,175,851  16,731,644  83,425,851  80,981,644 

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި (ނޯޓް 21) 29,160,230  6,693,212  18,402,969  2,400,751 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހިުރ 5,543,847  497,858  8,835,411  3,789,421 

 258,680,345  215,940,174  195,431,242  159,155,872 

 (67,521,748)  (68,658,158)  (3,271,748)  (4,408,158) ކަނޑަން: އަންނަންހުރި ދިގު މުއްދަތުގެ ފައާިސ

 191,158,597  147,282,017  192,159,494  154,747,714 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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ގްރްޫޕގްރްޫޕ
 2009  2009  2010  2010  

1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމުެދ 4,408,158  3,271,748 

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

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

 67,521,748  68,658,158 

1313. އިންވެންޓީްރ. އިންވެންޓީްރ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މާުދ 18,600,278  20,046,240  18,600,278  20,046,240 

ލުބްރިކަންޓްސް، ދަވާދު، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މާުދ 21,031,021  23,925,734  21,031,021  23,925,734 

އިންޖީން އާއި ޖެނެރޭޓަރ 80,474,866  91,968,155  80,474,866  91,968,155 

ކުންފުނީގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި މާުދ 3,207,787  1,871,116  3,207,787  1,871,116 

 (7,162,523)  (9,897,215)  (7,162,523)  (9,897,215) ޕްރޮވިޝަން - ސްލޯ އަދި ނަންމޫވިންގ އިންވެންޓީްރ

 130,648,722  113,416,738  130,648,722  113,416,738 

އިންވެންޓްރީ ސަޕްލައްިސ   -  5,262,312    -  5,262,312 

 135,911,034  135,911,034  113,416,738  113,416,738  135,911,034  135,911,034  113,416,738  113,416,738 

1414. ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކިެތ. ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކިެތ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

ބޭންކްގައާއި އަތުގައި ހުރި ފައާިސ 107,434,095  107,434,095  7,780,920  7,780,920  108,583,126  108,583,126  9,228,878  9,228,878 

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

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކިެތ 107,434,095  7,780,920  108,583,126  9,228,878 

 (113,420,045)  (53,073,079)  (113,420,045)  (53,073,079) ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް (ނޯޓް 16)

 (104,191,167) (104,191,167)  55,510,047  55,510,047  (105,639,125) (105,639,125)  54,361,016  54,361,016 

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ އޭގެ ހަމައަގާއި ކައިރުކުރެއެވެ. 

އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާއެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއްއަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ފައިސާގައި ލްީސ 
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އޭ.އައި.އެމް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައިވާ އަދަދުގެ ބައެއް ހިމެނޭނެއެވެ. 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ކޯލް-އިން-އެރިއަރސް 1،166،667ރ (2009 : 1،166،667ރ)، އެޑްވާންސެްގ 
ގޮތުގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހޭންސެންގ އަށް ދެވިފައިވާ 2،105،057ރ (2009 : 2،105،057ރ) އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓް ލައިފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ދެވިފައިވާ 19،841ރ އެވެ.

ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަވުމުންނާއިއެކު ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ކުޑައެވެ. 

ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ޕްރޮވިޝަންއަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި 62,757,240ރ އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްރޮވިޝަން ގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިވެއެވެ. މުޅި ގްރޫޕްގެ ލިބެންހުރި ފައިސާގެ އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްރޮވިޝަންއީަކ 
31 ޑިސެމްބަރ 2010ގެ ނިޔަލަށް 69,824,740ރ އެވެ. މިޕްރޮވިޝަން އާމްދަނީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ހަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންހުރިފައިސާ ވީަނ 

ތިރީގައިވާ ފަދައިންނެވެ. 

ހިއްސާ 38،550،000ރ) ރިސްޯޓ  ދައްކާފައިވާ 115،650،000ރ (ކުންފުނީގެ  ސަރުކާރަށް  ދިވެހި  ވެންޗަރ ކުންފުނިން  ގޮތުގައި  ޖޮއިންޓް  އެޑްވާންސްގެ  ރެންޓް  ލީސް  ތެރޭގައި  ޕްރީޕެއިމަންޓްސްގެ  ގްރޫޕް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ދައްކާފައިވާ އަދި 77،100،000ރ (ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަށްވާ 25،700،000ރ) އެއަރޕޯޓް އަދި ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ ހެދުމަށް ދެއްކިފައިވާ ފައިސާ ހިމެނެއެވެ.

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.

5 މެއި 2011



55

14.114.1   ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ ރުފިޔާ އެކައުންޓް ނަންބަރ 12601913020201 ގައިވާ 77،298،462ރ އަކީ ޕާރފޯމަންސް ބިލްޑަރސް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ 
ކޯޕަރޭޝަންސްގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ މާޖިން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީއަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ފައިސާއެވެ. 

1515. ޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލ. ޙިއްސާގެ ރައުސްމުާލ
އަދަދު (ރުފިޔާ)އަދަދު (ރުފިޔާ) ޙިއްސާގެ އަދުަދޙިއްސާގެ އަދުަދ

1 ޖެނުއަރީ 2009 ގިައ 250,000  12,500,000 

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

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގިައ 250,000  12,500,000 

1616. ލުޯނ. ލުޯނ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

ދިގު މުއްދަތެުގ ދިގު މުއްދަތެުގ 

ބޭންކް ލްޯނ 28,773,434  45,656,637  28,773,434  45,656,637 

ކުރުމުއްދަތެުގ ކުރުމުއްދަތެުގ 

ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް (ނޯޓް 14) 53,073,079  113,420,045  53,073,079  113,420,045 

ބޭންކް ލްޯނ 80,314,473  55,850,901  80,314,473  55,850,901 

 169,270,946  133,387,552  169,270,946  133,387,552 

ޖުމްލަ ލްޯނ 162,160,986  162,160,986  214,927,583  214,927,583  162,160,986  162,160,986  214,927,583  214,927,583 

ލޯޑަރސްއެވެ.  ވީލް  އަދި  އެކްސްކަވޭޓަރ  ޓްރެކްޓަރސް،  ބެހެއްޓިފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީސްގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  އޭޝިއާ  ސާރވިސަސް  ފައިނޭންޝިއަލް  ކެޓަޕިލަރ 
އެވެ.  18،268،300ރ  އަގު  ޖުމްލަ  ސްޕީޑްބޯޓް  ބެހެއްޓިފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީސްގެ  ބޭންކްގެ  ހަބީބް  އެވެ.  55،948،445ރ  އަކީ  ސެކިއުރިޓީސް  މިތަކެތީގެ 
އެޗް.އެސް.ބީ.ސީގެ އިމްޕޯޓް ލޯންގެ ސެކިއުރިޓީސްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ 219،096 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާގެ އަގަށްވާ 138،533 ޔޫއެސް ޑޮލަރ,، ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި 2,827,000 އެމްޓީސީސެީގ 
ވެލިއުއީަކ  ސެކިއުރިޓީސް  މިތަކެތީގެ  އެވެ.   3 ޖައްރާފާ  އަދި  ޓަވަރ  އެމްޓީސީސީ  ބިލްޑިންގ،  އެމްޓީސީސީ  ބަހައްޓާފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީގެ  ލޯނުގެ  ނަގާފައިވާ  މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  ބޭންކް  ނަމުގައެވެ. 

198,511,000ރ އެވެ.

ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ ހުރީ:

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދުަތދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދުަތ

1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމުެދ 21,600,528  26,801,544  21,600,528  34,108,872 

2 އަހަރާއި 5 އަހަރާއި ދެމުެދ 7,172,905  18,855,093  7,172,905  35,276,025 

 69,384,897  69,384,897  28,773,433  28,773,433  45,656,637  45,656,637  28,773,433  28,773,433 

ބެލެންޝީޓް ތާރީހުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ހީުރ

ބަދަލުނުވާ ރޭޓްުނ 162,160,985  162,160,985  214,927,583  214,927,583  162,160,985  162,160,985  214,927,583  214,927,583 

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 250,000 ހިއްސާއެވެ. ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ހިއްސާއަކަށް 50ރ (2009: 50ރ ހިއްސާއަކަށް) އެވެ. ހުރިހާ ހިއްސާއަކަށްވެސް ވަނީ ފައާިސ 
ލިބިފައެވެ. 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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ޖުމަްލޖުމަްލ
އެއް އަހަރު ފަހްުނއެއް އަހަރު ފަހްުނ
އަބުރާ ދައްކާ އަދުަދއަބުރާ ދައްކާ އަދުަދ

އެއް އަހަރު ތޭެރ އެއް އަހަރު ތޭެރ 
އަބުރާ ދައްކާ އަދުަދއަބުރާ ދައްކާ އަދުަދ އިންޓްރެސްްޓއިންޓްރެސްްޓ މާލީ އިންސްޓިޓިއުޝަންތްައމާލީ އިންސްޓިޓިއުޝަންތްައ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 2,200,000  13,003  2,213,003  ހަބީބް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 6,092,497  7,191,027  13,283,523  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ (ރުފިޔާ)

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 16,146,394    -  16,146,394  އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންްކ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ   -    -    -  ހޮންގް ކޮންގް އެންޑް ޝަންގހައި ބޭންކިންގ ކޯރޕް.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 10,708,265  13,432,159  24,140,424  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ (ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ)

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 35,536,810    -  35,536,810  އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝްަނ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 8,303,338  8,137,244  16,440,582  ކެޓަޕިލަ ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 1,327,169    -  1,327,169  ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮންބައިން ލިމިޓްެޑ

 109,087,906  28,773,433  80,314,473 

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 53,073,079    -  53,073,079  އޯވަރޑްރާފްްޓ

ޖުމްލަ ބޭންކް ލްޯނ 133,387,552  133,387,552  28,773,433  28,773,433  162,160,985  162,160,985 

20102010 ވަަނ  ވަަނ 
އަހަރު ނިމުނުއުިރއަހަރު ނިމުނުއުިރ

އަހަރު ތޭެރ އަހަރު ތޭެރ 
އަބުރާ ދެއްކުުނއަބުރާ ދެއްކުުނ އަހަރު ތެރޭ ހޯދުުނއަހަރު ތެރޭ ހޯދުުނ

އަހަރު ފެށުނުއުިރ އަހަރު ފެށުނުއުިރ 
ބާކީ އަހުަރބާކީ އަހުަރ އިންޓްރެސްްޓއިންޓްރެސްްޓ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ   -  32,125,000  7,984,579  24,140,421  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ (ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ)

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 4,410,395    -  2,197,391  2,213,004  ހަބީބް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 18,694,471    -  5,410,948  13,283,523  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ (ރުފިޔާ)

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 28,813,306    -  12,666,912  16,146,394  އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންްކ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 12,132,546  14,654,780  26,787,326    -  ހޮންގް ކޮންގް އެންޑް ޝަންގހައި ބޭންކިންގ ކޯރޕް.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ   -  35,536,810    -  35,536,810  އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝްަނ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 30,341,012    -  13,900,428  16,440,584  ކެޓަޕިލަ ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ.

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 7,115,808    -  5,788,638  1,327,170  ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮންބައިން ލިމިޓްެޑ

 109,087,906  74,736,222  82,316,590  101,507,538 

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ 113,420,045    -  53,073,079  އޯވަރޑްރާފްްޓ

ޖުމްލަ ބޭންކް ލްޯނޖުމްލަ ބޭންކް ލްޯނ 214,927,583  214,927,583  82,316,590  82,316,590  74,736,222  74,736,222  162,160,985  162,160,985 

އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރއިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ

ބަދަލު ނުވާ ރޭޓްުނ  162,160,985   162,160,985   214,927,583   214,927,583 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރްޭޓ

ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

9.25% 9.25% 9.25% 9.25% ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްްޓ

ބޭންކް ލުޯނބޭންކް 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.

1717. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހިުރ. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހިުރ
ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ

 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރިަނދިގުމުއްދަތުގެ ދަރިަނ

ލީސް ރެންޓް އެޑްވާންްސ   -    -  76,671,667  76,671,667 

ވިޔަފާރި ދާންހިުރ 34,119,315  4,434,479  34,119,315  4,434,479 

 81,106,146  81,106,146  110,790,982  110,790,982  4,434,479  4,434,479  34,119,315  34,119,315 

ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރިަނކުރު މުއްދަތުގެ ދަރިަނ

ވިޔަފާރި ދާންހިުރ 8,152,577  62,982,227  8,152,577  62,982,227 

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރި ޚަރުަދ 3,146,765  4,633,581  3,214,675  4,697,565 

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ (ނޯޓް 21) 3,638,609  9,455,738  2,638,609  5,627,825 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހިުރ 138,651,085  61,222,312  138,651,085  61,373,206 

 134,680,823  152,656,946  138,293,858  153,589,036 

 215,786,969  215,786,969  263,447,928  263,447,928  142,728,338  142,728,338  187,708,351  187,708,351 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާގައި ހިމެނެނީ ޑިވިޑެންޑް ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި 19,011,152ރ (2009: 18,227,872ރ)

ގްރޫޕްގެ އެއްހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލީސް ރެންޓް އެޑްވާންސްގެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަށްވާ ރާޅު އޮޑޭ އައިލެންޑްގެ ސަބް ލީސީ ވޯރލްޑް ޓްރެވަލް ލިންކް އިން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގިައ 
23،986،667ރ (2009: 23،986،667 ރ)، މާފުށީ އައިލެންޑް އިން 24،415،000 ރ (2009: 24،415،000ރ) ، އޮޅުގިރި އައިލެންޑް އިން 23،986،667ރ (2009: 23،986،667ރ)، އިަދ 

ރ.އުފުލަންދޫ އިން ލިބިފައިވާ 4،283،333 ރ (2009: 4،283،333ރ)އެވެ. މި އެޑްވާންސް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގައި ގްރޫޕަށް ލިބެންޖެހޭ ލީސް ރެންޓް އިން އެޑްޖެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ. 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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1818. ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދުަދ. ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދުަދ
ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާ އަދަދު އަހަރީ ޖަލްސާގައި ނުނިންމާ ހިނދަކު ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު ހިއްސެާގ 

ފައިދާ ނުބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. (2009 : ވަނަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމާފައިވަނީ 10ރ މަގުން 2،500،000ރ).  

1919. ކޮންޓިންޖަންސްީސ. ކޮންޓިންޖަންސްީސ
ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދަރިަނދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދަރިަނ

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 21,564,886ރ (2009 : 7,071,755ރ) ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ. 

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް 39,343,815ރ (2009 : 9،339،928ރ) ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ. 

ލިބޭނެ ކަމަށްލަފާކުރާ އެސްެޓލިބޭނެ ކަމަށްލަފާކުރާ އެސްެޓ
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އެއްވެސް އެސެޓެއްނެތެވެ.

2020. ކޮމިޓްމަންޓްްސ. ކޮމިޓްމަންޓްްސ
ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްްސކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްްސ

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެެވެ.

2121. ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މުޢާމަލްާތ. ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މުޢާމަލްާތ
ދިވެހި ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް އެކުގައި ކުންފުނީގެ %55.3 ހިއްސާވެއެވެ. އަދި ވޯޓުލުުމުގެ އިންޓްރެސްޓް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝްަނ 

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

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވާނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ.

ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

(i) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފިާރ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފިާރ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 1,293,633  3,223,598  1,293,633  3,223,598 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 446,043  1,534,436  446,043  1,534,436 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 1,609,272  1,029,399  1,609,272  1,029,399 

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓްެޑ 15,589,808  210,814  15,589,808  210,814 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓްެޑ 124,500  59,610  124,500  59,610 

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕް. ލިމިޓްެޑ 99,000  3,840  99,000  3,840 

އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 21,910,672  2,640,673  21,910,672  2,640,673 

 8,702,371  8,702,371  41,072,927  41,072,927  8,702,371  8,702,371  41,072,927  41,072,927 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

(iiii) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ގަތުމުގެ ވިޔަފިާރ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ގަތުމުގެ ވިޔަފިާރ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ   -  5,906    -  5,906 

ސްޓޭޓެ ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 2,873,796  1,883,974  2,873,796  1,883,974 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގް ލިމިޓްެޑ 61,937  431,382  61,937  431,382 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 88,820  47,700  88,820  47,700 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ކޯރޕް.  388,078  2,559,693    -    - 

 2,368,962  2,368,962  3,024,553  3,024,553  4,928,655  4,928,655  3,412,631  3,412,631 

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

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ (ނޯޓް 12)

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 244,301  480,169  244,301  480,169 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 103,600  183,750  103,600  183,750 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 479,805  66,950  479,805  66,950 

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓްެޑ 1,211,669  1,070  1,211,669  1,070 

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

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕް. ލިމިޓްެޑ 99,000    -  99,000    - 

އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 24,384,590  2,490,919  16,256,393  1,660,612 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ކޯރޕް. ޕވޓ. ލޓޑ. 2,629,065  3,462,154    -    - 

 2,400,751  2,400,751  18,402,968  18,402,968  6,693,212  6,693,212  29,160,230  29,160,230 

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ (ނޯޓް 17):

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 564,803  188,039  564,803  188,039 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގް ލިމިޓްެޑ 37,500  37,500  37,500  37,500 

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 36,000    -  36,000    - 

އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 3,000,000  8,102,970  2,000,000  5,401,980 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓްެޑ 306  306  306  306 

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

 5,627,825  5,627,825  2,638,609  2,638,609  9,455,738  9,455,738  3,638,609  3,638,609 

(iviv) ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހޯދިފައިވާ ލުޯނ) ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހޯދިފައިވާ ލުޯނ

 -  -  -  - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

އަހަރުގެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވަނީ މިފަދައިންނެވެ:

އަހަރު ފެށުނުއުިރ   -  788,701    -  788,701 

 (788,701)  -    (788,701) އަހަރު ތެރޭގައި އަބުރާ ދެއްކުނު ލުޯނ   - 

އަހަރު ނިމުނުއުިރ   -    -    -    -    -    -    -    - 

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.
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2222. އަޮޑިޓްކޮށް ނިމިފައިވާ އަހަރުގެ ހިސާބު އަލުން ރީސްޓޭޓްކުރްުނ. އަޮޑިޓްކޮށް ނިމިފައިވާ އަހަރުގެ ހިސާބު އަލުން ރީސްޓޭޓްކުރްުނ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ޤާނޫނު 1981ގެ 3 ވަނަ ބާބުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެމް.އެމް.އޭގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 10 އޭޕްރިލް 2011 ވަަނ 

ދުވަހުވަނީ ޔޫއެސްޑޮލަރ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ބަދަލުގެންނަވާފައެވެ. 

މިގޮތުން %20 ± ގެ ބޭންޑެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައި ގަނެވިއްކުމުގެ ހުއްދަ 11 އެޕްރީލް 2011އިން ފެށިގެން އަމަލުކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތް ފިޔަވައި ބެލެންޝީޓެުގ 
ފަހުތާރީހެއްގައި ހިނގާފައެއްނުވެއެވެ. 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. އިން ނަގާފައިވާ ލޯނު، ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް، އެލް.ސީ، ބޭންކް ގެރެންޓީގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ، އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބާޖު ކުރިމަގު 7 އިަދ 
ޓަގުބޯޓު ޓެންގޯ 575އެވެ. މިއެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ މޯގޭޖް ކުރެވިފައިވާ އަގަކީ 92،110،587ރއެވެ. މިލޯނަށް އަހަރެއްގެ އިންޓްރެސްޓަކީ %9.25އެވެ.

ގްރްޫޕގްރްޫޕ ކުންފިުނކުންފިުނ
 2009  2009  2010  2010   20092009  20102010 

480,000 480,000 480,000 480,000 ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖަޫރޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖަޫރ

4,130,242 4,063,040 3,936,499 4,063,040 އިސް މެނޭޖްމެންޓްގެ އުޖަޫރއިސް މެނޭޖްމެންޓްގެ އުޖަޫރ

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި.

5 މެއި 2011
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްސާހުރިގްޮތޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްސާހުރިގްޮތ
އެޑްރްެސ       ޙިއްސާގެ އަދުަދ އެޑްރްެސ       ޙިއްސާގެ އަދުަދންަނ     ންަނ    

0 މއ. ވަހިާރ     އފ. ހުސެން ހިލީްމ   
0 ގ.ހައްދުންމަތީ ދެކުނެުގ    އފ. ހުސެން އަމުްރ   
0 މއ.ފޮސީތާިއ     އފ. މުހައްމަދު ޝަފްީޤ   
2 މ.ފުރަހަނިއެާގ    އފ. އަބްދުهللا ޝާއުިރ   
0 ހަނދުވަރުދޭގެ، ޏ.ފުވައްމުލަކު    އފ. އަބްދުهللا ސާއުިދ   
0 ގ.ގްރީންލްިނ     އފ. މުހައްމަދު ނިޒާމް    
 2 ހ. އިރުވިައ     އފ. ހުސެއިން ހީާލ   
2 ކޮތަންމާގެ، ސ.ހިތޫަދ    އފ. މަންސޫރު ޒުބައިރު    
5 ހ. ހިާލ     އފ. އަމީން އިބްރާހިމް    
1 މ. ހުދުކަނީރެުގ    އފ. އަލީ ޝަފުީއ    



ގްރްޫޕގްރްޫޕ
ރީސްޓޭޓްަޑ

ގްރްޫޕގްރްޫޕ
ރީސްޓޭޓްަޑ

ގްރްޫޕގްރްޫޕ ގްރްޫޕގްރްޫޕ

20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20072007 20082008 20082008 20092009 20092009 20102010 20102010

ކުރެވުނު ވިޔަފިާރ 419.32  428.23  473.43  474.34  684.44  684.34  563.96  563.96  397.70  357.69  304.49  345.10  264.62  229.62 

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހޭ ހަމަ އުަގ 349.29  349.26  365.64  365.35  543.50  531.03  450.00  449.97  306.08  281.41  248.34  280.06  147.72  127.20 

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައާިދ 70.03  78.97  107.79  108.99  140.94  153.31  113.95  113.99  91.62  76.29  58.15  65.04  116.90  102.42 

ޖުމްލަ ޚަރަދާއި އެހެނިނެން އާމްދީަނ 64.89  64.27  99.30  98.59  96.16  88.09  77.16  76.50  48.49  39.66  33.96  42.78  84.95  74.14 

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައާިދ 5.14  14.70  8.49  10.40  44.78  65.22  36.80  37.49  43.13  36.63  22.18  22.26  31.95  28.28 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރުަދ 20.22  20.22  22.75  22.75  19.04  19.04  0.39  0.39  2.19  2.13  2.71  6.96  5.73  6.46 

 21.82  26.22  15.30  19.47  34.49  40.94  37.10  36.41  46.18  25.74  (12.35)  (14.26)  (5.52)  (15.07) ސާފު ފައާިދ

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

 21.82  26.22  39.07  19.47  34.49  40.94  37.10  36.41  46.18  25.74  (12.35)  (14.26)  (5.52)  (15.07) ސާފު ފައާިދ

ޖުމްލަ ނަން-ކަރަންޓް އެސެޓްްސ 333.78  271.90  384.84  322.86  417.88  358.09  420.35  366.53  215.71  174.66  167.39  180.10  157.77  105.90 

ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްްސ 372.78  379.10  339.36  338.91  361.16  371.94  310.62  293.73  175.67  155.01  154.39  136.35  140.13  107.54 

ޖުމްލަ އެސެޓްްސ 706.56  651.00  724.20  661.77  779.04  730.03  730.97  660.26  391.38  329.66  321.78  316.45  297.90  213.44 

ޖުމްލަ ކަރަންޓް ލަޔަބިލިޓްީޒ 286.04  286.98  303.95  307.56  305.39  307.63  300.89  301.86  102.18  78.62  92.38  84.97  116.88  65.73 

 41.81  23.25  51.38  62.01  76.39  73.49  (8.13) ވާރކިންގ ކެޕިޓްަލ 86.74  92.12  35.41  31.35  55.77  64.31  9.73 

 147.71  181.02  231.48  229.40  251.05  289.20  358.40  430.08  422.40  473.65  354.21  420.25  364.02  420.52 
ޖުމްލަ އެސެޓްްސ

(ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި ކަނޑައި)

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމުާލ 280.95  301.13  293.48  304.11  326.82  347.95  333.14  333.84  261.54  227.80  197.28  183.48  140.72  120.74 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ކެޕިޓްަލ 420.52  364.02  420.25  354.21  473.65  422.40  430.08  358.40  289.20  251.05  229.40  231.48  181.02  147.71 

ކުރީ އަހަރުގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ދޭން ކަނޑައެޅުުނ 12.50  12.50  12.50  12.50  11.25  11.25  8.75  8.75  7.50  6.25  6.75  6.75  6.25  6.25 

 15.57  19.97  32.32  12.72  28.24  33.44  28.35  27.66  34.93  14.49  0.15  (1.76)  6.98  (2.57) ރިޒާރވް އާއި ނުބަހާ ބެހެއްޓުުނ

 25.00  25.00  27.00  25.00  30.00  35.00  45.00  NA  50.00  NA  10.00  NA  NA  NA ޙިއްސާ އަކަށް ދެވުނު ފައާިދ

މުހިއްމު ރޭޝިއޯތްަށ

18.07% 18.63% 8.34% 9.87% 15.14% 15.65% 11.11% 10.93% 13.27% 7.88% -4.06% -4.86% -1.83% -5.36% ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް ލިބުނުފައިދާގެ %

14.77% 14.48% 6.61% 8.49% 13.74% 14.16% 10.35% 8.47% 10.93% 5.43% -3.49% -3.39% -1.52% -3.58% 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  12.50 

 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  1,204.52  1,123.80 
ހުރިހާ ޙަރަދެއް ކެނޑުމުން ޙިއްސާއަކަށްޖޭެހ

މިލްކުވެރިކަމުގެ އަގު (ރުފިޔާ)

1010 އަހަރުގެ މާލީ އުސް އަލިތްައ އަހަރުގެ މާލީ އުސް އަލިތްައ
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ހިއްސާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ސީިޓ
(މިސިޓީ ___ މެއި 2011 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.    
                  

އަޅަުގނޑްަށ  ކަންދިމާވިގޮތުން  ޖަލްސާއަށް  އާންމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ހައިސިއްޔަތުން 2010 ވަނަ  ހިއްސާދާރެއްގެ  ކުންފުނީގެ    
ޙާޟިރުވެވޭކަށްނެތެވެ. 

ވީމާ، އަޅަުގނޑުގެ ބަދަލުގައި މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމާއި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ.    

ނަން:.......................................                 އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:.....................................

ގޭގެ ނަން:................................                                 އަތޮޅާއި ރަށް:..............................................

އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.    
..... މެއި 2011   

ނަން:........................................................

ސޮއި:.......................................................

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. 


