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 2012ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރ ގައި މިކުންފުނިން ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،ކުންފުނި
ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުރެވިފައިވާ
މުޢާމަލާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ(ގެ 'މިނިމަމް ކުއާޓަރލީ
ރިޕޯޓިންގ ރިކްއަރމަންޓް' ގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި
މި ކުއާޓަރގައި ކުންފުނިން ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:


ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން

ހިންގުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ
ބަނދަރު ކޮނުމާއި ،ކަނޑުތޮށްޓާއި އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތާއި،

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަދި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.



މި ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ  18ޕްރޮޖެކްޓްއެވެ.
2

މީގެތެރޭން

މަސައްކަތް

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ

މި

ކުއާޓަރގައި

ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ .އަދި އަމަލީ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ

 14ޕްރޮޖެކްޓެއްގެއެވެ.


ހަލުވިކޮށް އަވަސްކުރުމުގެ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް

ގޮތުން  4އެކްސްކަވޭޓަރ ގެނެވުނެވެ.


ސިންގަޕޫރުގެ
މިހާރުގެ

ސަޕްލަޔަރުންނާ

ހާލަތާއި،

ކުންފުންޏަށް

ފުޅާކުރުމަށް

ޑޮލަރަށް

ދިމާވެފައިވާ
އެޅޭނެ

ބައްދަލުކޮށް

އައި

ދަތިތަކާއި

ބަދަލާއި
އަދި

އިތުރުފިޔަވަޅުތަކާއި

ކުންފުނީގެ
ގުޅިގެން

ވިޔަފާރި

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.


ޔަންމާ

އިންޖީން

އާއި

ބެހޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތުދީ

ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ.ހޯރަފުށި ،ހއ.އިހަވަންދޫ،

ގއ.ކޮލަމާފުށި ،ގއ.ވިލިގިލި ،ގއ.ދެއްވަދޫ ،ގއ.ގެމަނަފުށި،
ގދ.ކަނޑުހުޅުދޫ ،ގދ.ފިޔޯރީ ،ގދ.މަޑަވެލި ،ގދ.ތިނަދޫ އަދި

ގދ.ފަރެސްމަތޮޑާ އަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ .މިދަތުރުތަކުގައި ޔަންމާ
އއު
އިންޖީން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްަ ،

ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވި އަދި މިރަށްތަކުގައި އަލަށް
ބަންނަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވެއެވެ.
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ސްޕެއަރޕާރޓްސްގެ މާރކެޓް އޮތްގޮތް ބެލުމުގެގޮތުން ލ.މުންޑޫ ،ލ.ގަން އަދި ލ.މާވަށަށް ދަތުރުކުރެވި ކަސްޓަމަރުންނަށް



ރިޔާނެގި ބޯޓުފަހަރަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޔަންމާ އިންޖީނަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމުގެގޮތުން ޔަންމާ އޭޝިޔާ ސިންގަޕޯރ

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

މހިރުންނާއި ބޯޓުފަހަރުގެ ވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ާ
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ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން
މި ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގައި ތިބީ ޖުމްލަ  946މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީ  433މުވައްޒަފުން

ހިމެނެއެވެ .އެއީ  852ފިރިހެން އަދި  94އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޕޮލިސީތައް ތައްޔާރުކުރަނީ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ .އަދި

އިންސާނީ މުއްސަނދިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކުގެ މަތިން ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ

މުވައްޒަފުން އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުން ތާޒާކޮށް ހުނަރު އިތުރުކުރުމު ެ
ގ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 2ވަނަ ކުއާޓަރގައި
މުވައްޒަފުންެގެ އިންސައްތަ

އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 2ވަނަ ކުއާޓަރގައި
މުވައްޒަފުންެގެ އިންސައްތަ

60%
50%
10%

40%
30%

Male

20%

Female

10%
90%

0%

މި ކުއަރޓަރގައި މޯޓިވޭޝަން ،ވަޒީފާއަށް އަލަށް ގުޅުނު މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އޮރިއެންޓޭޝަން ،އަދި އެޑްވާންސް

ސްޕްރެޑް ޝީޓް މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާ ި
އން ޓްރޭނިންގ ދެވިފައިވެއެވެ .މި ޓްރޭނިންގ ތަކުގައި ޖުމްލަ  104މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.



ޖަޕާންގައި ބޭއްވުނު ޔަންމާ ކޮމަރޝަލް އިންޖީން ޓްރެއިނިންގ ގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  2މުވައްޒަފަކު



ޓޮޕްކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެފަރާތުން ސިންގަޕޯރގައި  6ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި ޖީ.ޕީ.އެސް ޓްރެއިނިންގގައި

ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  1މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެދަށުންެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އިން މެނޭޖްމަންޓް ވިތް ލޯ
ކިޔަވަމުން ގެންދިޔަ  1މުވައްޒަފަކުވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ގުޅިވަޑައިގަންފައެވެ.

5

 2ވަނަ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް 2012 -

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް
މިކުއަރޓަރގައި ބޭއްވިފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  8ޖަލްސާއެވެ .މި ޖަލްސާއަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ
ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނަން

މަޤާމް

ޙާޒިރީ

ދެވަނަ

 .1އފލ .އައިމިނަތު އާތިފާ

ޗެއާރމަން

8 /8

ޖުމްލަގޮތެއްގައި

8 /8

ތެރޭގައި :

 .2ޑރ .އަޙްމަދު އަދުހަމް ޢަބްދުﷲ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ކުއާޓަރގައި

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ނިންމަވާފައިވާ

ބޯޑުން

ކަންތައްތަކުގެ

 .3އފ .މުޙައްމަދު ޢަލީ

ޑިރެކްޓަރ

7 /8

 .4އފ .އިމްރާން ވަޖުދީ

ޑިރެކްޓަރ

8 /8

 .5އފ .އަމީން އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ

5 /8

 .6އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު

ޑިރެކްޓަރ

6 /8

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޢުގެ ބަދަލުގައި ސީ.އީ.އޯ

 .7އފ .ޢަލީ ޝަފީއު

ޑިރެކްޓަރ

7 /8

ޢަބްދުﷲ

 .8އފ .މުޖުތަބާ ޖަލީލް

ޑިރެކްޓަރ

7 /8

 .9އފ .އިސްމާއިލް ފާރިޤް

ޑިރެކްޓަރ

7 /8

އެއަރޕޯރޓް



މޯލްޑިވްސް

އިންވެސްޓްމަންޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ޕްރައިވެޓް

ބޯޑުގައި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރ
ޑރ.

އަޙްމަދު

ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

އަދުހަމް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ



ތަރައްޤީކުރުމުގެ

ޕްލޭންގެދަށުން

3

ބިންތައް
ބިމެއް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާ އެކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.



ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއާއި އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ.
މޯލްޑިވްސް

ފައިނޭންސް

ލީސިންގ

ކޮމްޕެނީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގައި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ތަމްސީލުކުރައްވާ

ޑިރެކްޓަރއަކަށް ސީ.އީ.އޯ ޑރ .އަޙްމަދު އަދުހަމް ޢަބްދުﷲ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.


ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއާއި ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވޭލުއޭޝަން ބޯޑާ ބައްދަލުކޮށް މިފައިސާ ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.


ތ.ތިމަރަފުށީ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލޭބަރ އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓް އެގްރީމަންޓްގައި



 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް



ގދ.ގައްދޫ ރިކްލަމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓަށް

ސޮއިކުރެވި އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

ފާސްކުރެވުނެވެ.

ހުށަހަޅާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
6
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ
މި ކުއާޓަރގައި ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީގެ  1ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން
ޙާޒިރުވެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މަޤާމް

ޙާޒިރީ

ދެވަނަ ކުއަރޓަރގައި ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ

 .1އފ .އަމީން އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

 .2އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

ޖަލްސާތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ނިންމަވާފައިވާ

 .3އފ .އިމްރާން ވަޖުދީ

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

ނަން



ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

އޯވަރޓައިމް ޕޮލިސީ ،ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް އަދި ކުންފުންޏަށް އަލަށް ހޯދުމަށް ވިސްނަވާފައިވާ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް )އެޗް.އާރް( ސޮފްޓްވެއަރ އަކީ މިހާރު ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ
ކަންކަން ކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއްތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.



ވަޒީފާއަށް މީހުންހޯދުމާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ޕޮލިސީ ،ޔުނީފޯމް ޕޮލިސީ އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް

ކުރެވުނެވެ.

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
މި ކުއަރޓަރގައި އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ  6ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާ
ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މަޤާމް

ޙާޒިރީ

ދެވަނަ

 .1އފ .އަލީ ޝަފީއު

ޑިރެކްޓަރ

5 /6

 .2އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު

ޑިރެކްޓަރ

5 /6

ޖަލްސާތަކުގައި

 .3އފ .މުޖުތަބާ ޖަލީލް

ޑިރެކްޓަރ

6 /6

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 .4އފ .ޢަބްދުﷲ ސާއިދު

ޑިރެކްޓަރ

5 /6

ނަން



ކުއަރޓަރގައި

އޮޑިޓް

ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ކޮމިޓީގެ

ނިންމަވާފައިވާ

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދޭ ފެރީ ޚިދުމަތުން

ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން މިކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ބޯޑަށް

ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.


ކުންފުނީގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބު ނުނިމި ލަސްވަމުން ދިމާވާ އެއިމްގެ

ފަރާތްތަކާއި

މަޝްވަރާކުރެވި،

ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.
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އެއިމްގެ

ހިސާބުތައް

އަވަސްކުރުމަށް

އިޝޫއާއި ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

މެނޭޖްމަންޓަށް

 2ވަނަ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް 2012 -

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ
މި ކުއަރޓަރގައި ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ  1ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާ

ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަޤާމް

ޙާޒިރީ

ދެވަނަ

 .1އފ .އަމީން އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

 .2އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

ޖަލްސާތަކުގައި

 .3އފ .އިމްރާން ވަޖުދީ

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

ނަން



ކުއަރޓަރގައި

ނޮމިނޭޓިންގ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ކޮމިޓީގެ

ނިންމަވާފައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުފާދެއްވަންޖެހޭ ބޯޑުގެ 2
މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޤަވާއިދާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް
ކޯޑުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައްބަލާ ބޯޑަށް ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

ކުންފުނީގެ
އާމްދަނީ ބަޔާން:

ހިސާބުތައް

) 30ޖޫން  2012ގެ ނިޔަލަށް(

)އޮޑިޓްކޮށްފައިނުވާ(

 1ވަނަ ކުއަރޓަރ

 2ވަނަ ކުއަރޓަރ

ޖުމްލަ

)ޖެނުއަރީ  – 1މާރޗް (31

)އޭޕްރީލް  - 1ޖޫން (30

99,267,913

152,525,907

251,793,819

)(79,740,096

)(129,938,856

)(209,678,952

ޖުމްލަ ފައިދާ) /ގެއްލުން(

19,527,816

22,587,050

42,114,867

ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

)(276,654

)(339,176

)(615,830

)(12,629,587

)(12,917,999

)(25,547,586

432,411

944,882

1,377,293

)(2,013,775

)(3,381,606

)(5,395,381

5,040,212

6,893,152

11,933,364

)(2,693,069

)(2,656,705

)(5,349,773

2,347,143

4,236,447

6,583,590

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި
ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު ހަމަ އަގު

އިދާރީ ޚަރަދުތައް
އެހެނިހެން އާމްދަނީ
އެހެނިހެން ޚަރަދު
ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ/
)ގެއްލުން(

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ
ސާފު ފައިދާ) /ގެއްލުން(
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މާލީ ބަޔާން:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

) 30ޖޫން  2012ގެ ނިޔަލަށް(

)އޮޑިޓްކޮށްފައިނުވާ(

 1ވަނަ ކުއަރޓަރ

)ޖެނުއަރީ  - 1މާރޗް (31

 2ވަނަ ކުއަރޓަރ

)އޭޕްރީލް  -1ޖޫން (30

އެސެޓްސް
ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

203,664,317

207,414,699

ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

362,523,395

363,405,810

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

566,187,712

570,820,510

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

12,500,000

12,500,000

ރިޒާރވްސް

222,426,214

226,662,661

ޖުމްލަ ރައުސްމާލް

234,926,214

239,162,661

ދަރަނި
ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

82,079,445

73,775,182

ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

249,182,053

257,882,667

566,187,712

570,820,510

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން:

) 30ޖޫން  2012ގެ ނިޔަލަށް(

)އޮޑިޓްކޮށްފައިނުވާ(

 1ވަނަ ކުއަރޓަރ

 2ވަނަ ކުއަރޓަރ

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން
ފައިދާ) /ގެއްލުން(

2,347,143

4,236,447

އެޑްޖަސްޓްމަންޓްތައް:
ނ
ބލަށް ކެނޑު ް
ަ

11,610,671

12,295,981

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު )ފައިދާ( /ގެއްލުން
ޕްރޮވިޝަން

ނ
އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބު ު

ނ
އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބު ު

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު

)(16,840
2,222,076

)(38,697
3,490,087

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލްއަށް އައި ބަދަލު:

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ވަރުން އުނިވި/

)އިތުރުވި(

އިންވެންޓްރީއިން އުނިވި) /އިތުރުވި(

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ވަރުން )އުނިވި(/

އިތުރުވި

ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިސާ

61,079,566

)(37,194,026

)(3,975,538

8,622,293

)(24,485,398

8,760,065

48,781,680

172,150

)(6,033,708

)(16,046,363

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ށ
ހަރުމުދާ ހޯދުމަ ް

ކެޕިޓަލް ވާރކް އިން ޕްރޮގްރެސްގެ ޚަރަދުތައް

)(489,136

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު

ނ
އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބު ު
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

16,840

38,697

)(6,506,004

)(16,007,666

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ނ
ލޯނު އަބުރާ ދެއްކު ް
ލޯނުން ލިބުނު

ނ
އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކު ު
ނ
ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދެއްކު ު

ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު) /ހޭދަވި( ފައިސާ

ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި) /އުނިވި(

ރ
ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި – ކުއާޓަރ ފެށުނު އި ު

ރ
ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި – ކުއާޓަރ ނިމުނު އި ު
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)(15,176,419
1,834,194
)(2,222,076
)(107,350
)(15,671,651

)(8,304,263
)(3,490,087
)(59,451
)(11,853,801

26,604,025
)(5,518,497
21,085,528

)(27,689,317
21,085,528
)(6,603,789

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ
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ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
މިކުއާޓަރގައި ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ  15ހިއްސާގެ މުއާމަލާތެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެންމެ ފަހުން މުއާމަލާތް

ކުރެވިފައިވަނީ  08މެއި  2012ގައި 200/-ރ އަށެވެ .ތިރީގައި ި
ޑވިޑެންޑް ޔީލްޑް ހެދިފައިވަނީ 10ރ ) 2009ވަނަ
އަހަރަށް ޖެހުނު( ގެ މަގުންނެވެ .އެގޮތުން:

ހިއްސާގެ މުއާމަލާތް އެންމެ ދަށުން އަދި އެންމެ މަތިން ކުރެވިފައިވަނީ

200/-

ވެއިޓެޑް އެވަރޭޖް ޓްރޭޑަޑް ޕްރައިޒް

200/-

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

50,000,000.00

ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް

5.00%

އަރނިންގްސް ޕަރ ޝެއަރ

16.95

ޕްރައިޒް  /އަރނިންގ ރޭޝިއޯ

11.80

ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތް )ރުފިޔާއިން(:
500

500

290
200
130

200

130

140

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާ ގޮތް:

600

ހިއްސާދާރުން

ހިއްސާ އަދަދު

500

ސަރުކާރު

119,661

47.8%

400

އެމް.އެން.އެސް.އެލް

18,661

7.5%

300

އާންމުން

111,643

44.7%

200
100

ޖުމްލަ

250,000

100%

0
08/05/12

03/05/12

18/10/11

18/07/11

03/07/11

13/04/11

13/01/11

ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް

04/01/11

Q2

Q4

Q3

Q2

Q1

އާންމުން

ސަރުކާރު

%47.80

44.70%

އެމް.އެން.
އެސް.އެލް
%7.50
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕަނީ ޕލކ

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު 10/96
ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދައްކަންޖެހޭ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން ފީތައްވަނީ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ދައްކާފައެވެ.

ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އަދި ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ކޮމްޕްލަޔަންސް
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކޮމްޕްލައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅާ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .އަދި ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ އުސޫލުތަކާއި،
ސީ.ޑީ.އޯ.އައި ރެގިއުލޭޝަން އަދި ސެކިއުރިޓީޒް އެކްޓްގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށެވެ .ނަމަވެސް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮތޯރިޓީއަށް އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ހާމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހާމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން
ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ  30،000/-ރުފިޔާ ދެއްކިފައިވެއެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ ދަށުން އަހަރީ
ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ހާމަކުރަ ް
ނޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހާމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި  2011ވަނަ އަހަރުގެ
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާފައިނުވާތީ ،އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީހާއި ހަމައަށާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި
އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހާމަކުރެވޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އަށް ކުންފުނިން ޖޫރިމަނާ
ދައްކަންޖެހެއެވެ.
މިކުންފުނީގެ މަގްސަދަކީ މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުނި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް
މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމެވެ.

އިޖްތިމާއީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންދާއިރު އެސަރަހައްދެއްގެ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުންނާއި އަދި

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތަކަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާއީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން

އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ.

ރިޕޯރޓްކުރުމުގެ އުސޫލު
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ގެ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހާމަގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރި
ކރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ކަމާއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ު
މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް އަމަލުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ .އަދި މިކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓްގައި
ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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