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1

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެވުނު ޕްރޮމޯޝަނަލް ދަތުރުގައި ދޯނިފަހަރުގެ

g

އލޫމާތު ދެވުނެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް
ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އިންޖީނުގެ މަ ު
ައި
ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހޯދައި ،ކޮމްޕެޓިޝަންގެ މިންވަރު ބަލާާ ،ޖުމްލަ ގޮތެއްގއ

ހުލާސާ

މާާރކެޓްގެ ހާލަތު ބަލާ އަދި ކުންފުނިން ވިއްކާ ކަނޑު އުޅަދު ފަހަރުގައި ބޭނުން
ކރާ ތަކެތި ޕްރޮމޯޓް ކުރެވުނެވެ.
ު

 2011ގައި މިކުންފުނިން ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއ،ި،
2
ވނަ ކުއާޓަރ
ަ 1
ރމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރެވިފައިވާ މ ަ
ކުންފުނި ހަރުދަނާ ކު ު
ަސއްކަތްތަކާއި އަދި
ސ
ވ މުޢާމަލާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވި ކެޕިޓަލް
ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނިން ކުރެވިފައި ާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

o

ދަށުން

ްގ ރިކްއަރމަންޓްސް'
ނމަމް ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓިނގ
މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 'މި ި

އަށް  6ދަތުރު ކު ެ
ރވުނެވެ.
ޑޮމެސްޓިކް

o

ޕރޮމޯޓް ކުރުން:
'އެއަރޕޯރޓް އެކްސްޕްރެސް' ޚިދުމަތް ް

މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި އިންޑިޔާގެ  5ނޭވީ ޝިޕެއްގެ ޝިޕް އޭޖެންޓްކަން

o

ކުރެވުނެވެ.

ގޮތުން އެކި ހޮޓެލް ،ގެސްޓްހައުސް އަދި
ޓްރެވަލް
ބްރޯޝަރ

ބެހެއްޓުމަށް

ޝއުޤުވެރިވާ
ަ

.2

ޝަޓަލް

އެއަރޕޯޓް

ޯރޓް
ޓްރާންސްޕރ

އޮތޯރިޓީއާއި

އެކު

އެގްރިމަންޓްގައިވާ

ފެށުމަށް
މަސްވަރާކުރެވި

މާާރޗްގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް އެއްކޮށް ި
ނންމުނެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޖުމްލަ 8

o

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެވޯޑް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ،މެޝިނަރީގެ

ތަރައްޤީ

ކުރުމަށް

ޢިއުލާން

ކުރުމަށް

ދަތިކަން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށުން

ވާންޖެހޭ

ލަސްވެފައިވެއެވެ.

ތައްޔާރީތައް ވެވުނެވެ.
o

ވިލިނގިލި އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް  1މާރޗް

ްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް
މިކުއާޓަރގައި ކުންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކޝ

o

ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި:

 2011އިން ފެށިގެން ދުވާލަކު  179ދަތުރުން  157ދަތުރަށް މަދުކުރެވުނެވެ.
1
o

ރ ޓިކެޓް އަގު ބޮޑު ކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ
ިލ ދަތުރުތަކުގެ ފެ ީ
ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިގލި
އަދި ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދު ވާހަކަދެކެވި މާރޗް މަހު މިކަމަށް
ހުއްދަ ލިބުނެވެ.

o
o

ަރމިނަލް ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް މިކުއާޓަަރގައި ފެށުނެވެ.
މާލެ ވިލިނގިލި ޓރ
އެމްޓީސީސީގެ
އިޝްތިހާރު
ޕްރޮޕޯސަލްގެ

ޕްރޮޕަރޓީސް

ތަކުގައި

ުމށް
ޖެހމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ަ
ދށުން

އމް
ބީ.އެޗްެ .

ޓްރޭޑާރސް އަށް  5ބިލްބޯޑް ވިއްކުނެވެ.
o

މއަހަރު ފެބްރުއަރީ  10ން  14އަށް
ި

 1ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2011

ަސައްކަތް
މސ

ކުރެވުނެވެ.

އޭގެ

ތެރެއިން

2

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

މަސައްކަތްވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ .ބަނދަރު ހެދުމާއި ކަނޑު ތޮށިލުމުގެ އައު 5

މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސް އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކުން މިކުންފުންޏަށް
ދޫކުރެވިފައިވާ

ގޮތަށް

ސ.ހިތަދޫއަށް

ގެންނަ

މުދާ

ސ.ހިތަދޫ

ބަނދަރުން ވެސެ ް
ލތަކަށް ލޯޑްކޮށް އަދި ގއ.އަތޮޅުގެ  4ރަށަކަށް އަންލޯޑްކޮށް

ކަސްޓަމަރު ް
ިނޓުން  15މިނިޓަށް
ނ
ނގެ އެދުމުގެ މަތިން ދަތުރުތައް  30މ ެ

ބިންތައް

އޮފް

'ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް ޕްރޮޖެކްޓް'

ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
o

މިނިސްޓްރީ

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީ އާއި ދެމެދު  30ނޮވެމްބަރ  2010ގައި ސޮއިކުރެވުނު

ހުށަހެޅުނެވެ.
.3

ެ
އމްޓީސީސީއާއި

o

ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ު
ކރެވުނެވެ.
ސަރވިސްއެއް

ކާގޯ

ޖުމްލަ  66ދަތުރުކުރެވުނެވެ.

އެއަރޕޯރޓް އެކްސްޕްރެސް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ
އެޖެންޓުންނާއި

އޮޕަރޭޝަންގެ

ދަށުން

ައި
ާއއެކު މިކުއާޓަރގއ
އ
ކންފުންޏާއި ކުންފުނިން ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތަކ ި
ު

ައވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:
މިކުއާޓަރގައި ކުރެވިފއި

ބައްދަލުކޮށް

މިކްއާޓަރގައި

މުދާ ގެނައުމަށް އިންޑިޔާގެ ޓުޓިކޮރިން

ފރި
ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ވިޔަ ާ

.1

ކުންފުނިން

ކ ި
ށގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ
ރޔަ ް
ު

އ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިރިޕޯޓްގައި

o

ކާގޯ

އޮޕަރޭޝަންގެ

.1

 2010ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓާރގައި ފެށިފައިވާ ހުވަދު އަތޮޅު
ްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް
ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާއަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ބޭރު ނެރު ފުނކ
ަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ
ދނ
ގެދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ ދ
މަސައްކަތް ވޭރިއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ
 201ގައި ނިމުނެވެ.
ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް  9ޖެނުއަރީ 11
.2

ޏ.ފުވައްމުލަކު ކަނޑުތޮށި ކޮޅުގެ ބުރު އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ

ޝޑިއުލަށް ވުރެ 1
ެ
 23ޑިސެމްބަރ  2010ގައި ފަށާ،
ޕްރޮޖެކްޓް 2
މަސްކުރިން  8މާރޗް  2011ގައި ނިމުނެވެ.
.3
އަހަރުގެ

ހުޅުމާލެ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އަކީ  2010ވަނަ
2

ވަނަ

ކުއާޓަރގައި

މޮބިލައިޒް

ކުރެވިގެން

ކުރިޔަށްދާ
2

ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
.4

.8

 20ގައެވެ .މިމަސައްކަތަކީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ
 18މާރޗް 011

168
1
މުލަކަތޮޅު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ގެދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

އޭކޭޑީއޭގެ ފަރާ ު
ތން މިކުންފުންޏަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން ކުރިޔަށްދާ

 20ގައި މޮބިލައިޒް
ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް  25ޖުލައި 010

މިމަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަކީ އެރަށުގައި ހަދަމުންދާ އެއަރ ޯ
ޕޓްގެ ރަންވޭ ހެދުމަށް

ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ގިނަ ހުރަސްތަކަކާއިހުރެ

ބނުންވާ ވެލި އެރަށުގެ ފަޅުން އެއްގަމަށް ޕަންޕްކޮށް ދިނުމެވެ.
ޭ

ވއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ޑިލޭ ވެފައި ެ
.5

.9

ތރުބުރި އިހަވަންދޫ ،ހޯރަފުށި
ތިލަދުންމަތީ އު ު
ޕްރޮޖެކްޓް

ފެށިފައިވަނީ

.10

އަހަރު

4ވަނަ ކުއާޓަރގައެވެ .ހުވަރަފުށި ަ
ަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް
އދި އިހަވަންދޫ ބނ
ރައްޔިތުންގެ އެ ު
ދމާއިއެކު މަސައްކަތްތަކެއް އިތުރުވެ ،ބަނދަރުގެ ޑިޒައިން

ޕްރޮޖެކްޓް ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދިމާވި ސަބަބަކާއިހުރެ ޑިލޭވެފައިވެއެވެ.
 2 .11ފެބްރުއަރީ  2011ގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ވާދޫ

ުނބުރި ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު ނެރު ފުޅާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
ނ
ތިލަދުންމަތީ ދެކ ު

ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ އަމަލީ މަސައްކަ ް
ތ ދިމާވި ސަބަބަކާއިހުރެ

ވަނީ  5ޑިސެމްބަަރ  2010ގައި ފަށާފައެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއްވަނީ

ޑިލޭވެފައިވެއެވެ.

މިކުއާޓަރގައި ނ ި
ިމފައެވެ.
މ
.7

 20ގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ މާޅޮސްމަޑުލު
 28ފެބްރުއަރީ 011
2

ދެކުނުބުރި ގޮއިދޫ އަދި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަތިވެރި ބަނދަރު ހެދުމުގެ

ބދަލުވުމުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދުވެލި ލަސްވެފައިވެއެވެ.
ަ
.6

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ކެލާ ނެރު ފުންކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

 201ގައެވެ.
އެވޯޑްކުރެވިފައިވަނީ  27މާރޗް 11

އަދި މާލެ އަތޮޅު ދިއްފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ
2010ވަނަ

ަނީ
ޕރޮޖެކްޓް ފެށިފައިވނ
ދކުނުބުރި ދަރަވަންދޫ ބިންހިއްކުމުގެ ް
މާޅޮސްމަޑުލު ެ

 20ގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ބިލެއްދޫ
 27 .12މާރޗް 011

ޓ އެންޑް ސީވީޑް ރިމޫވަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ޗ ރެޕްލެނިޝްމަން ް
ސ.ހެރެތެރަ ބީ ް

ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ އަމަލީ މަސައްކަ ް
ތ ދިމާވި ސަބަބަކާއިހުރެ

ފެށިފައިވަނީ  15ޖެނުއަރީ  2011ގައެވެ .އަދި ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް

ޑިލޭވެފައިވެއެވެ.

ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވީ ނަމަވެސް ސީވީޑް ރިމޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޓގެ ކޮންސަލްޓަންޓް -އެމްޓީޑީސީ އިން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލޭނާއި ،ޕްރޮޖެކް ް

ށފައިވާ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ފަރެސް
 20ގައި އެވޯޑްކޮ ް
 28 .13މާރޗް 011
ަދި
މާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން އދ

ދެއްވާފައިވާ މެތޮޑޮލޮޖީއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ސޮއިނުކުރެވެއެވެ.

މލަގޮތެއްގައި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލުން
ޖު ް
 oކުންފުނީގެ

ހިއްސާއަށް

އައިސްފައިވާ

ބަދަލު

ާއބެހޭ
އ
ކަމ ި

ފަރާތްތަކުގެ

 oހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ގުޅިފަޅު ،ތިލަފުށި އަދި ހުޅުމާލެއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގެ
ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ.

މަޢުލޫމާތައްޓަކައި އާންމު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ދ،ު،
ސރުކާރުން ބޯޑަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އފ .އަބްދުﷲ ސާއިދ
ަ
o

މނިސްޓްރީ
ި o

އފ .މުހައްމަދު ނިޒާމް ،ގ.ގްރީންލިން
ަނދުވަރުދޭގެ އަދި އ
ޏ.ފުއައްމުލަކު /ހނ
ހިމެނޭގޮތަށް

ބޯޑުގެ

ކޮމެޓީތައް

221

ފެބްރުއަރީ

20111

ގައި

އަލުން

އެކުލަވާލެވުނެވެ.
 oކުންފުނީގެ 'ޕާފޯމަނ ް
ްސ އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިވޯޑިންގ ޕޮލިސީ'' ،އަޚްލާގީ
ސ
މިންގަޑާއި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ޕޮލިސީ'' ،ސުލޫކީ މިންގަޑު' އަދި 'ގޯނާކުރުން

އޮފް

ފިނޭންސްއިން

އިޢުލާން

ކުރައްވާފައިވާ

ތިރީގައިވާ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބިޑ ު
ްކރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ކ
.1

ޯސޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ސ
ލމޭޝަން އެންޑް ކ ް
ހއ.ދިއްދޫ ރިކް ެ

.2

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހާބަަރ ބްރޭކްވޯޓަރ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

.3

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ހާބަރ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ހުއްޓުވުމުގެ ޕޮލިސީ' ފާސްކުރެވުނެވެ.

 1ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2011

3

ބޯޑް ޖަލްސާ ތަކުގެ ޙާޒިރީ
ބޯޑް ޖަލްސާގެ ޙާޒިރީ
ްސީލް
ުނވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފސ
ބއްދަލުވުން ބޭއްވނެ
ާރގައި ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ ަ 2
މިކުއާޓރ
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަޤާމް

ޙާޒިރީ

ނަން
1

ހލްމީ
އފ .ހުސެއިން ި

ޗެއަރމަން

2/2

2

އފ .ހުސެން އަމްރު

ޗފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސރ
ަރ
ީ

2/2

3

ޝފީޤު
އފ .މުޙައްމަދު ަ

ޑިރެކްޓަރ

1/2

4

އފ .އަބްދުﷲ ޝާއިރު

ޑިރެކްޓަރ

1/2

5

ސއިދު
އފ .އަބްދުﷲ ާ

ޑިރެކްޓަރ

0/2

6

އފ .ހުސެއިން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

2/2

7

އފ .އަމީން އިބްރާޙިމް

ޑިރެކްޓަރ

2/2

8

އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު

ޑިރެކްޓަރ

1/2

9

އފ .އަލީ ޝަފީއު

ޑިރެކްޓަރ

2/2

10

އފ .މުހައްމަދު ނިޒާމް

ޑިރެކްޓަރ

2 /2

އޮޑިޓް ކޮމެޓީ ޖަލްސާގެ ޙާޒިރީ

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީ ޖަލްސާގެ ޙާޒިރީ

ދލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން
އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ  6ބައް ަ

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ  2ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް

ާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ
ްސލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .އަދި އަލްފޟ
ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފސީ

ޑިރެކްޓަރުން

2011
2
 21ފެބްރުއަރީ
ގެ ބަދަލުގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް 2

 21ފެބްރުއަރީ 2011
ުނރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހަމަޖެއްސެވީ 2
ދﷲ ސާއިދު ރެމިއނެ
އަބް ު

ގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ނަން

ައިވާގޮތުގެ
ޙާޒިރުވެފއ

ތަފްސީލް

ތިރީގައި

ަނީއެވެ.
އެވނ

އަލްފާޟިލް

ގައެވެ.

ނން
ަނ

މަޤާމް

ޙާޒިރީ

ޗެއަރމަން

2/2
2/2

މަޤާމް

ޙާޒިރީ

އފ .އަލީ ޝަފީއު
ފ

ޗެއަރމަން

6/6

އފ .އަމީން އިބްރާޙިމް
ފ

އފ .މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
ފ

ޑިރެކްޓަރ

2/6

އފ .ހުސެއިން ހާލީ
ފ

ޑިރެކްޓަރ

އފ .ހުސެއިން ހާލީ
ފ

ޑިރެކްޓަރ

4/4

އފ .އަބްދުﷲ ޝާއިރު
ފ

ޑިރެކްޓަރ

2/2

އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު
ފ

ޑިރެކްޓަރ

6/6

އފ .އަބްދުﷲ ސާއިދު
ފ

ޑިރެކްޓަރ

0/0

އފ .މުހައްމަދު ނިޒާމް
ފ

ޑިރެކްޓަރ

1/2

 1ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2011

4

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ ޖަލްސާގެ ޙާޒިރީ
ނމިނޭޓިންގ
ޮ

ކޮމެޓީގެ

2

ނ
ބއްދަލުވު ް
ަ

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުންތަކަށް

ޑިރެކްޓަރުން

ާޟިލް އަބްދުﷲ ސާއިދު ނޮމިނޭޓިނގ
ްގ
ްސލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .އަލްފޟ
ސ
ރވެފައިވާގޮތުގެ ތަފ ީ
ޙާޒި ު
 20ގައެވެ.
ކޮމެޓީއަށް ހަމަޖެއްސެވީ  211ފެބްރުއަރީ 011

މަޤާމް

ޙާޒިރީ

ނަން
ފ .އަމީން އިބްރާޙިމް
އފ

ޗެއަރމަން

2/2

ފ .ހުސެއިން ހާލީ
އފ

ޑިރެކްޓަރ

2/2

ފ .އަބްދުﷲ ޝާއިރު
އފ

ޑިރެކްޓރ
ަރ

2/2

ފ .އަބްދުﷲ ސާއިދު
އފ

ޑިރެކްޓރ
ަރ

0/0

ުނގެ ހިސާބުތައް
ކުންފނީ
އާމްދަނީ ބަޔާން
 2011ވަނަ އަހަރުގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ  5.5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމަށްފަހު1 ،
ާއން
ރުފިޔއި

 31މާރޗް  2011އާއި
ހަމައަށް

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި  136.75މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެ ވިޔަފާރި ކުރެވުނުއިރު ސާފު
ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި  6.42މިލިޔަން ރުފިޔާ ،ނުވަތަ ހިއްސާއަކަށް  25.69ރުފިޔާގެ

ކރެވުނު ވިޔަފާރި
ު

136,747,569
9

ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ .މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގއ
ައި ކުރެވުނު 113.6

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހު ު
ނ

(128,995,008
)8

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއާއި އެކުއާޓަރގއ
ައިވި  7.36މިލޔަން ރުފިޔާގެ ސާފު

ޖުމްލަ ފައިދާ

7,752,561
1

ދަށް އަދަދެކެވެ .ގެއްލުން ވަމުންދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި:

ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

(475,098
)8

 .1އިކުއިޕްމަންޓް އަދި މެޝިނަރީ ބްރޭކް ޑައުން އާއިގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

އިދާރީ ޚަރަދުތައް

(5,720,316
)6

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

(5,910,575
)5

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

(4,353,427
)7

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

(2,071,382
)2

ސާފު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

(6,424,809
)9

ގެއްލުން ،ނުވަތަ ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ  29.44ރުފިޔާގެ ގެއްލުމއ
ާއި އަޅާބަލާއިރު 1%

ނިންމުން ލަސްވުން
 .2ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލި ފެރީ ދަތުރުތަކުން ވަމުންދާ ގެއްލުން )މިކުއާޓަރގައި
3

މިލިޔަން

މިޕްރޮވިންސް

ރުފިޔާ( ،ޕްރޮވިންސް
ފެރީ

ޚިދުމަތުންވާ

ފެރީއިން

ވަމުންދާ

ގެއްލުން

ހަމަހަމަކުރުމުގެ

ގެއްލުން

އަދި
ގޮތުން

ަނ ނުލިބުން.
ނ
ލިބިފައިވާ،ވ.ފޮއްތެޔޮ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިން އަދި އާމްދ ީ
ނޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ދޭޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް މާރޗް  2011ގައި
 .3އި ް
ބަ ަ
ސބަބުން ކުރިޔަށްހުރި ކުއާޓަރތަކުން
ަ
ދލުގެނެވިފައިވުން .އަދި މިބަދަލުގެ
މ
ަމ
ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވަމުން ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ .މި ސެގްމަންޓުން ފުރަތ ަ
ކުއާޓަރގައި  4.93މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވުން.
.4

ލޮޖިސްޓިކްސް

އެންޑް

ްސް
އޮޕަރޭޝަނސ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

އިންޓަރނޭޝަން

ނ ،އޭގެން އެއްވެސް
ދަތުރުކުރާ  1ޓަގާއި އަދި ބާޖު މަރާމާތަށް އެހެލާފައިވުމުން
އާމްދަނީއެއް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ލިބިފައިނުވުން.
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މާލީ ބަޔާން
ރުފިޔާއިން

ލބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން
ފައިސާ ި
 31މާރޗް  2011އާއި
ހަމައަށް

އެސެޓްސް
ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

 31މާރޗް  2011އާއި

ރުފިޔާއިން

ހަމައަށް

ައިގެން
ވިޔަފާރީ ހިންގއ

ކރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްސް
ު

248,304,337
2
3
379,930,129

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

6
628,234,466

ުސްމާލާއި ދަރަނި
ރައސ
ުސމާލު
ސ
ރައ ް
ްސާގެ ރައުސްމާލް
ޙިއސ

12,500,000

ރިޒާރވްސް

2
282,203,242

ޖުމްލަ ރައުސްމާލް

2
294,703,242

ދަރނި
ަނ

ފައިދާ) /ގެއްލުން(

(6
)6,424,809.00

އެޑްޖަސްޓްމަންޓްތައް:
ބަލަށް ކެނޑުން

1
11,674,137.00

މން ލިބުނު ފައިދާ) /ގެއްލުން(
ހަރުމުދާ ވިއްކު ު

27,632.00

ޕްރޮވިޝަން

2,500,000.00

އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބުނު

)(1,627,494.00

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

)(29,010.00

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު

2,071,382.00

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

101,175,749

ކރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި
ު

2
232,355,475

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލްއަށް އައި ބަދަލު:

ޖުމްލަ ދަރަނި

ެނހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ވަރުން އުނިވި) /އިތުރުވި(
ނ
ވިޔަފާރިއާއި އެހ ި

4,752,329.42

3
333,531,224

ަރނި
ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދރަ

6
628,234,466

އިންވެންޓްރީއިން އުނިވި)/އިތުރުވު(

1,351,423.07

ުނިވި( /އިތުރުވި
ެނހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ވަރުން )އނ
ނ
ވިޔަފާރިއާއި އެހ ި

8,437,887.27

ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިސާ

2
22,733,477.76

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ަންޓް ހޯދުމަށް
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމނ

)(22,891.75

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު

-

ޮ
ކންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

-

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

29,010.00

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

-

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

6,118.25

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް
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ލޯނު އަބުރާ ދެއްކުން

)(10,618,085.00

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބު ު
ނ

-

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު

)(1,245,064.01

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު

)(278,943.00

ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު) /ހޭދަވި( ފައިސާ

(12
)2,142,092.01

ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި)/އުނިވި(

1
10,597,504.00

ެނުއަރީ ގައި
ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެއްތި –  1ޖނ

5
54,361,016.00

މރޗް ގައި
ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެއްތި –  31މާ

6
64,958,520.00

6

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
ިނގާފައިވެއެވެ .އެންމެ ފަހުން މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވަނީ  13ޖެނުއަރީ  2011ގައި 130/-ރ
ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ  4މުޢާމަލާތެއް މިކުއާޓަރގައި ހނ
އަށެވެ .އެގޮތުން:
ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތެއް އެންމެ ދަށުން އަދި އެންމެ މަތިން ކުރެވިފައިވަނީ

 130ރުފިޔާ
0.00

ޓރޭޑެޑް ޕްރައިސް
ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް ް

 130ރުފިޔާ
0.00

ޝަން
މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝ

32,500,000
0.00

ޑވިޑެންޑް ޔީލްޑް
ި

N
N/A

އާާރނިންގްސް ޕަރ ޝެއަރ

 -25ރުފިޔާ
5.69

ނގްސް ރޭޝިއޯ
ޕްރައިސް /އަރނި ް

-5
5.06

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާގޮތް
ހިއްސާ އަދަދު

ހިއްސާދާރުން
ސަރުކާރު

119,661

47.8%
%

ކުންފުނިން

18
8,711

7.5%
%

އާންމުން

111,628

44.7%
%

ޖުމްލަ

250
0,000

100%
%

މުވައްޒަފުން
މ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގައި ތިބީ ޖުމްލަ  889މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ
ި

' oރައްކާތެރިކަމާއިއެކު

މަސައްކަތްކުރުމާއި

ސިއްޚީ

ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ

ތެރޭގައި  455ފިރިހެން ،އަދި  107އަންހެން މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ .އަދި

ޕޮލިސީ'' ،ހެދުން އެޅުމުގެ ޕޮލިސީ' އަދި 'ވަޒީފާމަދުކުރުމުގެ ޕޮލިސީ'

ބދޭސީން ގެ ގޮތުގއި
ައ ޖުމްލަ  327މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.
ި

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ

 2010 oވަނަ އަހަރުގެ 4ވަނަ ކުއާޓަރގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ތރުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ
އެންމެހާ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އި ު

ޚާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީއިން ތަޢާރަފްކޮށް

ޕޮލިސީތައް ތައްޔާރުކުރަނީ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

ްސް ލީސިންގ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން  25މުވައްޒަފަކަށް
ފެއްޓެވި ފައިނޭނސ

އެގޮތުން

ހިއުމަން

ރިސޯސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓުން

ިރީގައިވާ
ތރ

ހަރަކާތްތައް

މކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ:
ި
 oކުންފުނީގެ 'ޕާ ޯ
ނގ ޕޮލިސީ'' ،އަޚްލާގީ
ފމަންސް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިވޯޑިން
މިންގަޑާއި ފި ަ
ރން
ޔވަޅުއެޅުމުގެ ޕޮލިސީ'' ،ސުލޫކީ މިންގަޑު' އަދި 'ގޯނާކު ު
ހުއްޓުވުމުގެ ޕޮލިސީ' އަށް  17މާރޗް  2011އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން
ފެއްޓުނެވެ.

 1ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2011

އެހީހޯދައިދެވުނެވެ.
 oކުންފުނީގެ

ފަރާތުން

މުވައްޒަފަކު

3

ޓްރެއިނިންގ

ދިގުމުއްދަތުގެ

ރާއްޖޭންބޭރުން ފުރިހަމަކުރަމުންދެއެވެ .ކުރުމުއްދަތުގެ ޓް ެ
ރއިނިންގ ގެ ދަށުން
މިކުއާޓަރގައި
ނޝަނަލް
' ެ

ުންފުނީގެ
ކނ
ސެޓްފިކެޓް

އިންޖިނިއަރިންގ
3

އިން

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

ރެފްރިޖިރޭޝަން

މުވައްޒަފަކު

އެންޑް

އެއަރ

ކޮންޑިޓްޝަނިންގ މެކޭނިކް' ޓްރެއިނި ް
ނގް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.

7

ތއް
އެހެނިހެން ހަރަކާތް ަ
ުރ ނަޑެއްލާއަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ބޭރު ނެރު ފުންކުރުމުގެ
ރ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބ ީ

ލއްޔަތު އުފުލުން
އިޖްތިމާއި މަސްއޫލި

މަސައްކަތްކުރިއަށް ދިޔައިރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހާއި ނަޑެއްލާ އޮފީހުގެ އެދުމަށް

ކުންފުނީގެ މަގްސަދަކީ މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ޤައުމު
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

މޖުތަމައު
ު

ގަބޫލުކުރާ

ފެންވަރަށް

މަސައްކަތް

ކުރާ

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމެވެ .މިގޮތުން މިކުއާޓަރގައިވެސް
މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.
ރށުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންދާއިރު
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަ
އެސަރަހައްދެއްގެ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުންނާއި އަދި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތަކަށް
ައ
ާއި ޒިންމާގެ ގޮތުގއި
ބޭނުންވާ އިޖްތިމާއީ އެހީއަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އިޖްތިމއ
ދެކިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު އެހީވަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން

 1ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2011

ނޑެއްލާ ސްކޫލް ގޯތިތެރެއަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
ަ

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް
ޭޝަން ކްލަބް" ގެދަށުން ރާވައިގެން 'އެމްޓީސީސީ ފުޓްސަލް
މޓީސީސީ ރެކްރިއޝ
"އެ ް
ޓޯނަމެންޓް' ގެ ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކު ެ
ގ މެދުގައި އެކުވެރި މުބާރާތެއް މާރޗް
މަހު ބޭއްވުނެވެ .އަދި ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ރާވައިގެން ބޭއްވުނު 'މައިލޯ
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް' ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ސަރުކާރުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖީ
ޓ.އޯ އާއި ވާދަކުރެވުނެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް ،އެމް.އެން.ބީ.ސީ އަދި އެސްީ .

8

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމްޕްލަޔަންސް
މިކުންފުނިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކޮމްޕްލައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް
ު
ކރެވުނެވެ .އަދި ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށެވެ .މިގޮތުން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް
އަދި ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ އުސޫލު
މިކުންފުނިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ،މެނޭޖްމަންޓުން އަދި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތް
ު
ކރެވިފައިވެއެވެ .ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އިތުރުން ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،ސިކިއުރިޓީސް އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ހާމަގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާނެއެވެ.
ޕރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް އަމަލުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި' ،މިނިމަމް ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓިންގ
މީގެ އިތުރުން ،މި މިކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކޯ ަ
ރިކްއަރމަންޓްސް' ގެދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

---------------------

މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވި www.mtcc.com.mv

އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

1980 - 2010

CELEBRATING
THIRTY YEARS OF SERVICE

 1ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2011
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