
 

 

 

  BDAD/MR/202-MTCC/162  ނަންަބރު:  

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޖަނަވަރީ  24 ،މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

ހޯދި އެންމެ ރަނގަޅު މާލީ  ގައި  އަހަރެއް މާލީ  އި މިހާތަނަށް  ގަ ތާރީޚު އަހަރުގެ ދިގު    41ގެ  އެމްޓީސީސީ 
 ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމުކޮށްފި. ހަތަރުވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ   2021  ނަތީޖާއާއެކު 

 

 2021  ނަތީޖާއާއެކު  މާލީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ހޯދި  އަހަރެއްގައި  މާލީ  މިހާތަނަށް  ތާރީޚުގައި  ދިގު  އަހަރުގެ  41  އެމްޓީސީސީގެ
މިވަނީ    މާލީ  ކުއާޓާރގެ  ހަތަރުވަނައަހަރުގެ    ވަނަ މިއަދު  ވެނަތީޖާ  ކުންފުނީގެ  ްބކުންފުނީގެ  އާންމުކޮށްފައެވެ.  ސައިޓްގައި 

މިލިއަން   264ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި    ،ޖާ ދައްކާގޮތުންމާލީ ނަތީލަ  މްޖުވަނަ އަހަރުގެ    2021
 ރުފިޔާ ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލިިބފައެވެ. 

ކުއާޓާރގައި    ވަނަހަތަރުކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު،    ހަތަރުވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2021ކުންފުނީގެ  
)  މިލިއަން  625.70  ޖުމުލަ އަހަރުގެ    2020ރުފިޔާގެ  ވިޔަފާރި  408.76ކުއާޓާރ:    ވަނަހަތަރުވަނަ  ރުފިޔާ(   މިލިއަން 

ގޮތުގައިފައިދާ  ހިންގުމުގެ  ،ރުފިޔާ  މިލިއަން  66.51  ކޮށްގެން އަހަރުގެ    2020) ގެ    98.77ކުއާޓާރ:    ވަނަހަތަރު ވަނަ 
ލިއަން ިބ  1.96  ޖުމުލަ  ވަނަ ކުއާޓަރާއި ހަމައަށްތަރުހަގެ  ވަނަ އަހަރު  2021އަދި    .ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެވަނީ    މިލިއަން ރުފިޔާ(

، ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިުބނު ވިޔަފާރިކޮށްގެން(  ރުފިޔާ  ލިއަން ިބ  1.36:  މިމުއްދަތުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020)ރުފިޔާގެ  
މިލިއަން ރުފިޔާ( ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެ.    220.75ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި:    2020މިލިއަން ރުފިޔާ )  264.45ފައިދާ ވަނީ  

  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން  52.27  ލިުބނު  ކުރިން  ކެނޑުމުގެ  ޓެކުހަށްއި ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާ  ވަނަ ކުއާޓާރގަ  4ވަނަ އަހަރުގެ    2021
  ފައިދާ   ސާފު  ރުފިޔާގެ  އަންމިލި   80.94ލިުބނު    ކުރިން  ކެނޑުމުގެ  ޓެކުހަށްވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގެ    2020  ،ފައިދާ  ސާފު
އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚްގައި    41ކުންފުނީގެ  އަކީ  ނަތީޖާލަ  މްވަނައަހަރުގެ ޖު  2021މުގައި ވިޔަސް މުޅި  އަޅާ ަބލާއިރު ދައްކައާއި  

  ރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.ޚުއަހަރުކަން ފަ ނުކޯޑްކުރެވިފައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވުރެއި މާލީ އަހަރެއްގަ

ކުއާޓާރގައި ކުންފުނިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ަބލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ   ނަހަތަރުވަވަނައަހަރުގެ    2021
ކުއާޓާރގައި ވަނީ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔަުބކަމާއިއެކު    ހަތަރުވަނަތަރައްޤީގެ ަބއިވެރިއެއްގެ ގޮތުން  

މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުންފުނިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި މި   103އެކި މަރުހަލާގައި ޖުމުލަ    ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުން
ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް    8އަދި  މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތްތަނީ ކަމިޔާުބކަމާއިއެކު ނިންމާލެވިފައެވެ.    10ކުއާރޓަރގެ ތެރޭގައި  

 . ހަވާލުކުރެވިފައެވެވަނީ ކުންފުންޏާއި  މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް 18 ،މި ކުއަރޓާގައި ވަނީ ފެށި

މާކެޓިން   ތަފާތުއެކި  އަމާޒުކޮށް  ދާއިރާތަކަށް  ވިޔަފާރި  އެހެނިހެން  ކުންފުނީގެ  ދާއިރާއާއި  ވިޔަފާރި  އާންމު  ކުންފުނީގެ 
 ހަރަކާތްތަކެއްވެސް މިކުއާޓާރ ތެރޭގައިވަނީ ހިންގިފައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ރައްރަށުގެ 

 



 

 

 

  ކަތްކައްވެސް ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވާނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދީ ގިނަ މަސައްމުޖުތަމައުތަ
 ތަކެއް ކޮށްދެވިފައިއެވެ. 

ޕްލޭންތަށް އަޅަޏްޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްތިރާޖީ  އް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  ންފުނީގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކު
މުރާޖައާކުރަމުންނެވެ ރިއާޔަތްކޮށް  މިންވަރަށް  ަބދަދަލުވަމުންދާ  ހާލަތު  އެކުލަވާލާ،  ކުންފުނިން  އަދި  މިދަނީ  ވިޔަފާރިތަކަށް  . 

ަބދަލުތަށް   ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު  ދިރާސާކޮށްގެންނަންޖެހޭ  ޙާޞިލްކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ކުންފުނީގެ  ކުރިއަރުވާ،  ވިޔަފާރި   ،
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޚަަބރު  އުފާވެރި  ހާސިލްކުރެވިފައިވާކަމުގެ  މިފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ  އަޅައި،  ތައް 

އަރުވަމެވެ. އީޖާދީ ތަރައްޤީއަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ކުންފުނީގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގައި 
މަސައްކަތް   ކުންފުނީގެ މެދުނުކެނޑި  ކުރިއަރުވާ  ވިޔަފާރިތައް  އެންމެހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ކުރާނެކަމުގައިވެސް 

 ޙިއްޞާދާރުންނާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ނަފާ ލިޭބގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. 

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޝިފާއު އަލީ  
 ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަސް ޑިވިޝަން  –މެނޭޖަރ ޖެނެރަލް 
  3001234ފޯން: 

 shifau.ali@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 
   www.mtcc.com.mvވެްބސައިޓް: 

http://www.mtcc.com.mv/

