 4ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް
2010
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

g
ހުލާސާ
ަނޑުދަނޑިތަކާއި ،ކުންފުނި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރެވިފައިވާ
 4ވަނަ ކުއާޓަރގައި މިކުންފުނިން ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ލނ
ޕޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވި ކެ ި
ަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ރލީ ރިޕޯޓިންގ ރިކްއަރމަންޓްސް' ގައި ހާމަކުރނ
އޮތޯރިޓީގެ 'މިނިމަމް ކުއާޓަރ

ނފުނީގެ ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި
 .1ކު ް
ްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:
މިކުއާޓަރގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު މަސައކ

o

ރގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަ
 201ވަނަ އަހަ ު
ސް 10 : 2010
މަސްވެރިންގެ ދުވަސ
ދވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ
ަކުރެވުނެވެ .މި ު
އކުޅަހުގައި ފާހަގކ
ގޮތެއްގައި އއު .
ީސީއިން
ޕރޮޑަކްޓްސްތައް ދައްކާލުމަށް ސްޓޯލް އެއް ހުޅުވުނެވެ .އަދި އެމްޓީސސ
ފަރާތުން ވިއްކާ ް
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

o

ނަންސް އިންފޮމ ަ
އއ.އުކުޅަހުގެ
ިސމިނާރަކީ އ
ސ
ޭޝން ސެމިނަރ  : 2010މި ެ
ޝ
އިންޖީން މެއިންޓަނ
 201ގައި
ރަށްޔިތުނަށް އިންޖީން މެއިންޓެނަންސްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  10ޑިސެމްބަރ 10
ބޭއްވުނު ސެމިނާއެ ެ
ކވެ.
o

އެއަރޕޯޓް އެކްސްޕްރެސް  :ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ހުޅުމާލެއަށް

ަރޕޯޓަށް ފެރީގައި ދަތުރުކޮށް ބަހުގައި ހުޅުމާލެ
ރކުރެވޭނެ އިތުރު މަގެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެއރ
ދަތު ު
 21އޮކްޓޯބަރ
ްސުމަށް 'އެއަރޕޯޓް އެކްސްޕްރެސް' ގެ ނަމުގައި 2
ިނތިޒާމް ހަމަޖެއސ
އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އން
 2010ގައި އައު ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފް ކ ެ
ުރވުނެވެ.
ރ
2

އރޕޯޓް އެކްސްޕްރެސް' ސަރވިސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އ
'އެ ަ

o

'ހޭ ފެސްޓިވަލް  : '2010ކ.އާރަށުގައި ބޭއްވުނު ހޭ ފެސްޓިވަލްގެ ޓްރެވަލް
ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތު ް
ނ ބައިވެރިވެ ފެސްޓިވަލްގެ ދަތުރުތައް ކުރެވުނެވެ.

o

އލެކްޝަން
ި

ޝަނުން
ކޮމިިޝ

ރާވައިގެން

ކުރިއަށް

ގެންދެވުނު

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ގނު ވޯޓުގެ އެއްގަމުގެ އަދި ވައިގެ ދަތުރުތައް ކުރެވުނެވެ.
ކަަނޑައެޅުމަށް ނެ ު
o

 4ނޮވެމްބަރ  2010ގައި އއ.އުކުޅަހުގައި ފެރީ ޓަަރމިނަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޯރިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
މކުއާޓަރ ނިމުނު އިރު މިމަސައްކަތުގެ  80%ވަނީ ި
ި
ނމިފައެވެ.

o

އެމްޓީސީސީގެ އިމާރާތްތަކުގައި އ ް
ޝ
ިޝތިހާރު ޖަހާ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި އާންމުންނަށް
ދި  5ސްލޮޓް ވިކިފައިވެއެވެ.
ހުޅުވާލެވުނެވެ .އަދ

 4ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2010

ސަފްހ ާ 2

o

އެމްޓީސީސީގެ  3ލޯންޗެއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ .މިލޯންޗުތައް ނުވިކުމުގެ ސަބަބުން
މހާރުވަނީ ނީލަމަ ް
ށ ލާފައެވެ.
ި

o

ގއ.އެޓޯލް ޕްރޮޖެކްޓް'  :މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި އެކު
ން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް އ
'ރީކޮންސްޓްރަކްޝަނ
ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 'ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް ޕްރޮޖެކްޓް' ގެ ދަށުން ގއ.އަތޮޅުގެ 4
ދ ގެންގޮސް އަންލޯޑް ކުރުމުގެ މަ ަ
ރަށަކަށް ސ.ހިތަދޫ ބަނދަރުން މު ާ
ސއްކަތް ކުރެވުނު.

o

ނބުރި ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު ނެރު ފުޅާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :މިއީ  5ޑިސެމްބަރ
ތިލަދުންމަތީ ދެކު ު
2
 2010ގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ
ެލި ބަނދަރު
ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދަކީ އާދަޔާއި ހިލާފަށް ހަރު ސަރަޙައްދަކަށް ވުމާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ދުވލ
ޝްރޫޢު ތަކަށްވުރެ ލަސްވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކޮނުމުގެ އެހެން މަޝ

o

ރބުރި އިހަވަންދޫ ،ހޯރަފުށި ،އަދި މާލެ އަތޮޅު ދިއްފުށި ބަނދަރު ހެ ު
ދމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :މިއީ ސުނާމީގައި ގެއްލުން
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ލބުނު ބަނދަރުތައް އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިގޮތުން
ި
ވ .އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ަރ  2010ގައެ ެ
ހޯރަފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ  11ނޮވެމްބރ
ތ ފަ ާ
ފަށާފައިވަނީ  14ނޮވެމްބަރ  2010ގައެވެ .އަދި ދިއްފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަ ް
 20ގައެވެ.
 27ޑީސެމްބަރ 010
ށފައިވަނީ 2

o

ނޑުތޮށި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :މިޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އާއިއެކު
ޏ.ފުވައްމުލަކު ކަނ
ިސެމްބަރ  2010ވަނަ ދުވަހު ޏ.ފުވައްމުލަކަށް
ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ އާއި މުވައްޒަފުން  23ޑސ
ފޮނުވުނެވެ.

o

ވ.
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ނަޑެއްލާ ބޭރު ނެރުފުންކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :މިމަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  26އޯގަސްޓް  2010ގައެ ެ

o

ުން ލާފައިވާ
ަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑުހި ަ
ލތޮށި ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :މިސަރަހައްދުގައި ޓެޓްރާޕޮޑނ
ރބުރި ތަކަންދޫ ބނ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ަނޑު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި
ތޮށީގެ ބޭރުގައި ބޮޑުހިލަ ޖެހުމާއި ބަނދަރުގެ ދެކޮޅުގައި ލާފައިވާ ކީވޯލް ސަރަހައްދުގައިވާ ވެލިގނ
 2010ގައި ނިންމާފައިވެއެވެ.
 2010ގައި ފަށާ  28ނޮވެމްބަރ 0
މގެ މަސައްކަތް  27ސެޕްޓެމްބަރ 0
ރވެޓްމެންޓް ޖެހު ު
ި

o

ތިލަދުންމަތި ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށި ޗަސްބިން ސަރަހައްދު ވެލިއެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :ކުޅުއްދުއްފުށީ ރޯހައުސް އިމާރާތްކުރުމަށް
ރަހައްދުގައިވާ ބައެއް ޗަސްބިންތަކަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާއިފައިވަނީ  2ނޮވެމްބަރ  2010ގައެވެ .މިއީ
ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރ
ަކަށް
ތކ
ގޮ ަ

ކުއްލި

ކުރަންޖެހުނު

މަސައްކަތަކަށްވި

ނަމަވެސް

މަސައްކަތް

ުނ ދެއްވާފައިވާ ސޮކޯޕަށް  16ޑިސެމްބަރ
ނ
ކރުމަށް ޕްރޮވިންސް އޮފީހ ް
ު
 2010ގައި ވަނީ މަސައްކަތް ނިންމާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.
o

ޕޓް ޕްރޮޖެކްޓް  :މާލެ ނޯތް
ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސް ޯ

 20ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ
ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯކްސްއަކީ 010
ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް

މުހިއްމު

އަދި

އެންމެ

ބޮޑު

ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ

މަސައްކަތް

ފަށާފައިވަނީ  5ނޮވެމްބަރ  2009ގައެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ނިމުން
ފާހަގަކޮށް ކޮމްޕްލީޝަން ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވަނީ  31ޑިސެމްބަަރ 2010
ގައެވެ.

ަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :މިމަސައްކަތާއި އެކު ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 20
ަރއަތޮޅު ދެކުރުބުރީ ކުނބުރުދޫ ބނ
 oއރި
އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި ފަށާ  6ނޮވެމްބަރގައި ނިންމާފައިވެއެވެ.

 4ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2010

ސަފްހ ާ 3

މކުރިމަގު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް :
 oހައްދުންމަތީ ގަން ު

ުންމަތީ ގަން
ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހައްދނ

ްކަތް ފަށާފައިވަނީ  16ޖޫން
 2008ގައެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ ގަން މުކުރިމަގު
2
މުކުރިމަގު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައކ
ަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
ފަޅުކޮނުމާއި ނެރު ފުންކުރުން އަދި އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިލުމާއި އަދި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މސ
ިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
މިޕްރޮޖެކްޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ސްޓަރ ކޮން ް
ސޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރނ
ިމޓެޑާއިއެކު ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ދިމާވި
ލމި
ތަފާތު

ސަބަބުތަކާއި

ހެދި

މަޝްރޫޢު

ނުނިމި

ލަސްވާތީ،

މކުންފުނިން
ަކިކުރެވުމަށްފަހު ި
މިމަޝްރޫޢުގެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ ވކ
 2010ގައި
 16ނޮވެމްބަރ 0
ަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް 1
މސަ
ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުނެވެ.
2ވަނަ ކުއާޓަރގައި މޮބިލައިޒް ކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ހުޅުމާލެ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

 .2ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލުން
ެކ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރއެއް އައްޔަން
ކ
ުނފުނީގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކަމާއިއ ު
 oކން
ކރެ
ުރވުނެވެ.
 oމޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑްގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ގޮތުގައި ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަފީޤް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
ުނފުނީގެ ޚަރަދުބޮޑުވާ ދާއިރާތަކާއި ސަބަބުތައް ދެ ެ
ނގަނެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިދާނެ މިންގަަނޑުތައް އިތުރަށް ދެނެގަތުމާއި އެފިޝަންސީ
 oކން
އިތުރުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ބޭރު ފަރާތެއް ހޯދައިގެން މުޅި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
ިންޓްރެސްޓް'
ރސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް 'އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އނ
ޕކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވ.ފޮއްތެޔޮ ި
ުނފުނިން ޑިވެލޮ ް
 oކން
ށ އިޢުލާން ކުރެވ ެ
ުނވެ.
ނ
ހުށަހަޅަން އާންމުކޮ ް

ކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު :
 4ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޑިރެކ
ާސރު މުޙައްމަދު
އފ .އަބްދުއްނސި

ގ.ލިވަރޕޫލް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 30ޑިސެމްބަރ  20010ގައި ވަކިކުރެއްވި
3

ރ
އފއ .ޝަފީނާޒް އަބްދުއްސައްތާ ު

ލ
ގ.ހެލެނގެ ި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 1އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވި

ސއިދު
އފ .އަބްދުﷲ ާ

ަކު ،ހަނދުވަރުދޭގެ
ޏ.ފުއައްމުލކ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 30ޑިސެމްބަރ  2010ގައި ޢައްޔަން ކުރެއްވި
3

އފ .މުހައްމަދު ނިޒާމް

ނ
ގ.ގްރީންލި ް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 30ޑިސެމްބަރ  2010ގައި ޢައްޔަން ކުރެއްވި
3

 4ވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓް 2010
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-

ބޯޑް ޖަލްސާ ތަކުގެ ހާޒިރީ

މިކުއާޓަރގައި ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ  4ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.

ނަން

މަޤާމް

ހާޒިރީ

1

އފ .ހުސެން ހިލްމީ

ޗެއަރމަން

4/4

2

އފ .ހުސެން އަމްރު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

4/4

3

އފ .މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

ޑިރެކްޓަރ

3/4

4

އފ .އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

3/4

5

އފ .އަބްދުﷲ ޝާއިރު

ޑިރެކްޓަރ

4/4

6

އފ .ހުސެން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

3/4

7

އފ .އަމީން އިބްރާޙިމް

ޑިރެކްޓަރ

4/4

8

އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު

ޑިރެކްޓަރ

4/4

9

އފ .އަލީ ޝަފީއު

ޑިރެކްޓަރ

4/4

-

އޮޑިޓް ކޮމެޓީ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

މިކުއާޓަރގައި އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ  8ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
ނަން

މަޤާމް

ހާޒިރީ

އފ .އަލީ ޝަފީއު

ޗެއަރމަން

8/8

އފ .މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

ޑިރެކްޓަރ

6/8

އފ .ހުސެން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

7/8

އފ .މަންސޫރު ޒުބެއިރު

ޑިރެކްޓަރ

7/8

-

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

މިކުއާޓަރގައި ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ  1ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.

ނަން

މަޤާމް

އފ .އަމީން އިބްރާޙިމް

ޗެއަރމަން

1/1

އފ .ހުސެން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

1/1

އފ .އަބްދުﷲ ޝާއިރު

ޑިރެކްޓަރ

1/1

އފ .އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

0/1
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-

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

މިކުއާޓަރގައި ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ  1ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.

ހާޒިރީ

ނަން

މަޤާމް

އފ .އަމީން އިބްރާޙިމް

ޗެއަރމަން

1/1

އފ .ހުސެން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

1/1

އފ .އަބްދުﷲ ޝާއިރު

ޑިރެކްޓަރ

1/1

އފ .އަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

0/1

 .3މުވައްޒަފުން
މި ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގައި ތިބީ ޖުމްލަ  873މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި  759ފިރިހެން ،އަދި  114އަންހެން މުވައްޒަފުން
އވެ.
ހިމެނެއެވެ .އަދި ބިދޭސީން ގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  292މުވައްޒަފުން ހިމެނެ ެ
ުނގެ މުވައްޒަފުންނާއި
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކުންފ ީ
ނނެވެ .އެގޮތުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތިރީގައިވާ ހަރަކާތްތައް
ބެހޭ ޕޮލިސީތައް ތައްޔާރުކުރަނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓު ް
މިކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ:
-

މަސައްކަތު ދާއިރާގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ،މަސައްކަތްކުރުވާއިރު ރައްކާތެރިވުމަށް
ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއި ،އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ޓޫލްސް ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް  25އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި ފެއްޓުނެވެ.

-

ހިއުމަން

ރިސޯސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް

މެދުވެރިވެގެން

މޯލްޑިވްސް

ފައިނޭންސް

ލީސިންގ

ކޮމްޕެނީއިން

ކންފުނީގެ
ު

މުވައްޒަފުންނަށް

ޚާއްސަކޮށްގެން ފައިނޭންސް ލީސިންގ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށް މިޚިދުމަތް ފެއްޓުނެވެ.
-

އ
 2011ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 'ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް' ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ،މި ސްކީމްގަ ި
ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.
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ނފުނީގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 .4ކު ް
އިޖްތިމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން
ކުންފުނީގެ މަގްސަދަކީ މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް
ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމެވެ .މިގޮތުން މިކުއާޓަރގައިވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވު ެ
ނވެ.
ީސްތަކުންނާއި އަދި ޖަމްއިއްޔާ
ހންގަމުންދާއިރު އެސަރަހައްދެއްގެ ޕްރޮވިންސް އޮފސ
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ި
ޖަމާޢަތް ތަކަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާއީ އެހީއަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އިޖްތިމާއި ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު
ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކެވެ.
ްޓަރ ފޯ ކެރިއަރ އެންޑް ޓެކްނިކަލް އެޑިއުކޭޝަންގެ  3ދަރިވަރަކަށް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް
ގ ފަރާތުން ސެނޓ
އިންޖިނިއަރިންްގ ޑިޕާޓްމަންޓް ެ
ްކތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ.
ުނިޓުންގައި މަސައކަ
ގ އިލެކްޓްރިކް ޔނ
އިންޖިނިއަރިންްގ ޑިޕާޓްމަންޓް ެ

ނގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް
މުވައްޒަފު ް
ރިކަމުގެ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން "އެމްޓީސީސީ ރެކްރިއޭޝަން
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރ
ނ މިއަހަރު
ކްލަބް" އި ް
ނ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ .އެގޮތު ް
ާސަބަތުގައި
 18ޑިސެމްބަަރ  2010ގައި ކުންފުންޏަށް  30އަހަރު ފުރުމުން އެކަމުގެ މުނސ

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ގިނަ
ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.

 30އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވުނު ދަތުރުގައި
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 .5ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް
އާމްދަނީ ބަޔާން

* ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ

* ދެވަނަ ކުއާޓަރ

* ތިންވަނަ ކުއާޓަރ

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރ

 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ
ނިޔަލަށް

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

113,693,438

144,049,094

86,894,577

132,919,270

477,556,379

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު

105,653,949

96,604,397

96,214,369

111,297,019

409,769,734

ޖުމްލަ ފައިދާ

8,039,489

47,444,697

)(9,319,792

21,622,251

67,786,644

ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

520,015

480,568

576,998

789,472

2,367,052

އިދާރީ ޚަރަދުތައް

7,209,897

7,014,026

5,580,014

6,983,350

26,787,287

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

2,793,816

2,916,620

4,742,585

14,570,059

25,023,080

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

)(2,484,240

37,033,483

)(20,219,389

)(720,630

13,609,225

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

4,877,813

4,880,964

4,462,364

4,909,697

19,130,838

ސާފު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

)(7,362,052

32,152,518

)(24,681,752

)(5,630,327

)(5,521,613

* ފާއިތުވި  3ކުއާޓަރގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ އަދަދުތަކަށް  2010ވަނަ އަހަރު ނިމުމުން ކުރެވުނު އޮޑިޓް އަށްފަހު ބަދަލުއައިސްފައި ވުމުން ރީސްޓޭޓް ކުރެވުނެވެ.

މާލީ ބަޔާން
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް

ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގެ ނޮޔަލަށް

އެސެޓްސް
ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

304,301,225.09

284,501,249.49

252,471,153

258,115,219

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

317,024,055.56

323,331,179.31

336,101,562

382,714,702

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

621,325,280.65

607,832,428.80

588,572,715

640,829,920

ނ
ރައުސްމާލާއި ދަރަ ި
ރައުސްމާލު

ޙިއްސާގެ ރައުސްމާލް

12,500,000.00

12,500,000.00

12,500,000

12,500,000

ރިސާރވްސް

289,942,254.92

324,752,318.43

294,742,623

288,628,063

ޖުމްލަ ރައުސްމާލް

302,442,254.92

337,252,318.43

307,242,623

301,128,063

ދަރަނި

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

82,744,939.22

101,066,864.15

124,756,632

109,087,910

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

236,138,086.51

169,513,246.00

156,573,460

230,613,948

ޖުމްލަ ދަރަނި

318,883,025.73

270,580,110.15

281,330,092

339,701,858

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި

621,325,280.65

607,832,428.43

588,572,715

640,829,920
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 .6ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފައިވަނީ  28ސެޕްޓެމްބަރ  2010ގައި 125ރ އަށެވެ .އެގޮތުން:
މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

31,250,000.00

ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް

8.0%

އަރނިންގްސް ޕަރ ޝެއަރ

-6.36

ޕްރައިސް /އަރނިންގްސް ރޭޝިއޯ

-19.66

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާގޮތް
ސަރުކާރުގެ  131,289ހިއްސާގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ޕްރޮވިޑަންޓް ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ހިއްސާގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން،
އހަރު ވަނީ ވިއްކާފައެވެ .އެގޮތުން މިހާރު ކުންފުނީގެ
ސަރުކާރުގެ ހިއްސާގެ ތެރެއިން  11,628ހިއްސާ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް މި ަ
ހިއްސާ ބެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހިއްސާ އަދަދު

ހިއްސާދާރުން
ސަރުކާރު

119,661

47.8%

ކުންފުނިން

18,711

7.5%

އާންމުން

111,628

44.7%

ޖުމްލަ

250,000

100%

 .7ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމްޕްލަޔަންސް
ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކޮމްޕްލައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ވސް މަސައްކަތްކުރަނީ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށެވެ.
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .އަދި ކުންފުނިން އަބަދު ެ
މިގޮތުން ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އަދި ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 .8ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ އުސޫލު
މިކުންފުނިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ،މެނޭޖްމަންޓުން އަދި އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ގިނަ
ހންގުމާއި ބެހޭ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އިތުރުން ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،ސިކިއުރިޓީސް އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ި
އކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާނެއެވެ.
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހާމަގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސަ ް
ލ
މީގެ އިތުރުން ،މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް އަމަލުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ .އަދި މިކުއާޓަރ ީ
ރިޕޯޓްގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވި  www.mtcc.com.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަރ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ 20057
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