
 

 

 

       40/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:  

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022އޭޕްރިލް   29 ،މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

  އި އެންމެ ރަނގަޅު މާލީ ނަތީޖާއާ   އިފައިވާ އި މިހާތަނަށް ހޯދަ ތާރީޚްގަ އަހަރުގެ ދިގު    14ގެ  އެމްޓީސީސީ 
ވަނަ އަހަރުގެ    1202  އެކު އާއި  ދާ ގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށައަޅާ އެންމެ ބޮޑު ފައި ހިއްސާގެ ފައިދާ   އަދި 

 މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމުކޮށްފި. 
 

  2021ވަނީ ކުންފުނީގެ ވެަބސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައެވެ. ކުންފުނީގެ   ނަތީޖާ މިއަދު  މާލީ އަހަރުގެ  ވަނަ  2021އެމްޓީސީސީގެ  
މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ   271.82ޖާ ދައްކާގޮތުން ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ނަތީ

 އިތުރު އަދަދެކެވެ.  21ރު %އަޅާަބލާއިނަތީޖާއާއި މާލީ ވަނަ އަހަރުގެ  2020ކުންފުންޏަށް ލިިބފައެވެ. މިއީ 

 ލިއަން ިބ  1.97  ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރު  2021މާލީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު،    ވަނަ އަހަރުގެ  2021ކުންފުނީގެ  
 ކެނޑުމުގެ   ޓެކުހަށް  ،ރުފިޔާ  މިލިއަން  271.82  ކޮށްގެން  ލިއަން ރުފިޔާ( ވިޔަފާރިިބ  1.38ވަނަ އަހަރުގެ:    2020ރުފިޔާގެ )

އަކީ  ނަތީޖާ  މި  .ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެވަނީ    މިލިއަން ރުފިޔާ(  224.71ވަނަ އަހަރުގެ:    2020)  ގޮތުގައި  ފައިދާގެ  ސާފު  ކުރިން
ރ41ެ   ކުންފުނީގެ ތާރީޚްގައި  ދިގު  ރަނގަޅުއަހަރުގެ  އެންމެ  ހާސިލްކުރެވުމާލީ    ކޯޑްކުރެވިފައި  އަހަރުކަން   ނުނަތީޖާ 

  ހިއްސާއަކަށް ރުފިޔާގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ    5.00  ވަނަ އަހަރު މާލީ ނަތީޖާއާއިއެކު  2021އަދި    ރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.ފަހު
ފައިދާގެ ގޮތުގައި  ، ޖުމުލަ  ރުފިޔާ  3.50   ރުފިޔާގެ  05.00  :އަހަރުގެ  ވަނަ   2020)  މިލިއަން ރުފިޔާ  28.13ހިއްސާގެ 

 2021ބެހުމަށް    (ރުފިޔާ  މިލިއަން  24.11  ގޮތުގައި  ފައިދާގެ  ހިއްސާގެ   ޖުމުލަ  ،ރުފިޔާ  03.00  ހިއްސާއަކަށް  އަގުގެ  މޫނުމަތީ
ޯބޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއީވެސް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ    ޅުމަށްހެހުށަ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް

  އަދަދުކަން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ކަނޑައެޅުނު އެންމެ ޮބޑު    ތާރީޚްގައި  ދިގު  އަހަރުގެ  41
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވަނައަހަރުގެ ކުންފުނިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ަބލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ަބއިވެރިއެއްގެ   2021
އަހަރު   ވަނީ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔަުބކަމާއިއެކު ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުންވަނަ އަހަރު    2021ގޮތުން  

އައު  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީތެރޭގައި   މަސައްކަތް  27  ކޮށްހަވާލުކުންފުންޏާއި  މަޝްރޫއުއެއް    57  ނީ  ވަމަޝްރޫއެއްގެ 
ނިންމާލެވިފައެވެ.  ކާ ދާއިރާތަކަށް ކުންފުނީގެ  މިޔާުބކަމާއިއެކު  ވިޔަފާރި  އެހެނިހެން  ކުންފުނީގެ  ދާއިރާއާއި  ވިޔަފާރި  އާންމު 

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި  .  ތެރޭގައިވަނީ ހިންގިފައެވެ ވަނަ އަހަރުގެ    2021ހަރަކާތްތަކެއްވެސް    ގ އަމާޒުކޮށް ތަފާތުއެކި މާކެޓިން
އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް  .  ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ  2021ސަރުކާރުން މި ކުންފުންޏާއި  އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  

   ށް މި ކުންފުންޏަަބހާއި ފެރީގެ ޚިދުމަތްވަނީ  އާންމު  ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ދެމުންއައި  

 



 

 

 

 

ސަރުކާރުން . ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމަކުން، އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ަބދަލުކުރެވިފައެވެ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ   ލިންކް"  ޓްރާންސްޕޯޓް  "ރާއްޖެ  ދަށުން  ވައުދުގެ  ފިޔަވަހީގެވެފައިވާ  ކުންފުންޏާއި   ފުރަތަމަ  މި     މަސައްކަތް 

ކުންފުނީގެ   ށްއަދި ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ރައްރަށައެވެ.  ތެރޭގަ  ރުއަހަ  ވަނަ  2021ވެސް  ހާވާލުކޮށްފައިވަނީ
ފޯރުކޮށްދީ ގިނަ މަސައްކްތަކެއް    އެހީތެރިކަން  އެކި ގޮތްގޮތުން  ހިންގާ،  އްހަރަކާތެ  304ޖުމުލަ    އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވާނީ

 ފައިއެވެ. ކޮށްދީ

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

  ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު   ޙާޞިލްކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ކުންފުނީގެ  ،ކުރިއަރުވާ  ވިޔަފާރި  ،ށްދިރާސާކޮ  ަބދަލުތަށް  ގެންނަންޖެހޭ
 ޙިއްޞާދާރުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޚަަބރު  އުފާވެރި  ހާސިލްކުރެވިފައިވާކަމުގެ  ނަތީޖާ  މިފިޔަވަޅުތަކުގެ  ،އަޅައި  ފިޔަވަޅުތައް
 އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ކަންކަން ކުންފުނީގެ ،ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ،ވަރުދިނުމާއިހިތް ތަރައްޤީއަށް އީޖާދީ. އަރުވަމެވެ

 ކުންފުނީގެ  ކުރިއަރުވާ   ވިޔަފާރިތައް  އެންމެހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ.  ދަންނަވަމެވެ  ކުރާނެކަމުގައިވެސް  މަސައްކަތް  މެދުނުކެނޑި
 .އަރުވަމެވެ  ޔަޤީންކަން ގެންދާނެކަމުގެ ކުރިއަށް ކަތްމަސައް ލިޭބގޮތަށް ނަފާ މުޖުތަމަޢުއަށް ޙިއްޞާދާރުންނާއި

 

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޝިފާއު އަލީ  
 ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަސް ޑިވިޝަން  –ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ 

 7779339މޮަބއިލް:  3001234ފޯން: 
 shifau.ali@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 
   www.mtcc.com.mv ވެްބސައިޓް:

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

