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  ރޭޝަން ޕލކޕޮކޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫރިޒަމް މޯލްޑިވްސް

 

   C‐280/2006: ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

އަދި މި ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް . ގައެވެ ) 2009 ޖޫން 18(ކުރެވިފައިވަނީ ތައްޔާރުމި ހިއްސާގެ ބަޔާން 
.  ގައި ބޭއްވިފައިވާނެއެވެ) ސީ.އޯ.އާރ(ޕެނީސް ކޮމް ގަ އާއި ރައްޖޭގެ ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް) އޭ.ޑީ.އެމް.ސީ(ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ) 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު(ޤާނޫނު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ  ހިއްސާގެ ބަޔާންމި 
   . ސާގެ ބަޔާނެކެވެހިއްރަޖިސްޓްރަރ ގެ އަރިހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 

އަދި މި . އިވާނެއެވެމެނިފަހި އްމި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ކުންފުނިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެ
މުހިންމު ، ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި. މެވެކޮށްދެން ކަށަވަރުތެދު އަދި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން، މިކުންފުނިމައުލޫމާތުތަކަކީ، 

މިކަންކަން  .މެވެނުކުތާއެއް ނުހިމަނައި، ނުވަތަ މުހިންމު ހަޤީޤަތެއް ފޮރުވާފައި ނުވާނެކަންވެސް، މިކުންފުނިން ކަށަވަރުކޮށްދެ
 އިހެޔޮނިޔަތުގަ ކުންފުނިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު،

އަދި މިކުންފުނިން ޤަބޫލް ކުރާ  ކަކީތަތުމި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާ. އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ
   . މިކުންފުނިން ޒިންމާނަގާނެ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ

ހިއްސާ ގަތުމުގެ ށަހެޅުންތަކަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތަްށ ނުވަތަ ހުހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ހަމައެކަނި މި   ހުށަހެޅުމަކީމި 
ލޫމާތެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް އުމިހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް މަ. ދައުވަތެއްނޫނެވެ

ހަކު ދިން ނަމަވެސް ނުވަތަ އެއްވެސް ކަމެއް ލޫމާތެއް މީއެއްވެސް މަޢު. ފައެއް ނުވާނެއެވެހާމަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދީ
  . މީހަކު ހާމަކުރި ނަމަވެސް، އެއީ މިކުންފުނީގެ ހުއްދައާއެކު އެމީހަކު ކުރި ކަމެއް ކަމުގައި ބައްލަވައިގެން ނުވާނެއެވެ

 ރުން، އެއްވެސް ހާލެއްގައި މި ހިއްސާގެ ބަޔާްނ ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކު
ލިޔުނު ތާރީހުން ފެށިގެން މި ބަޔާން މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް މާނަކޮށްދެނީ 

   .ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާނެކަމަކަށް ނޫނެވެ

މި ހިއްސާގެ . މަށް ފަހުގައެވެއްވުން ރަގަޅަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ކިޔުނިންމަވަންވާނީ މި ހިއްސާގެ ބަޔާބައްލަވައިގަތުމަށް ހިއްސާ 
ގަންނަން ބައްލަވައިހިއްސާ . ކުރެވިފައެވެހުރެދާނެ ގެއްލުންތައް ވާނީ ހާމަ މުގައިބައްލަވައިގަތުވަނަ ބާބުގައި ހިއްސާ  10ބަޔާނުގެ 

ވާނީ ހިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމުން ލިބިވަޑައިގެންފާނެ މިފަދަ ން ނިންމަވަންވަންނަބައްލަވައިގަނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާ ބޭ
. ހިއްސާގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްދާނެ ފަދަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ގެއްލުންތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައެވެ

މިގޮތުން ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް އަދި ދަށަށް . މެކެވެމިގޮތަށް ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް ނުވަތަ ދަށަށް ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަ
   .ކުރިން ދެނެގަންނަން ވާނެއެވެ ބައްލަވައިގަތުމުގެތައް ހިއްސާތްކަން ހިއްސާ ބައްލަވައިގަންނާަވ ފަރާކަމެއްވެދާނެ ވެސްދިޔުމަކީ
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 ވާގަންނަބައްލަވައިޅުންއަރާނަމަ، ހިއްސާ ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމަކާއިމެދު އޮގައި މަށްފަހު މި ލިޔުމުއްވުމި ހިއްސާގެ ބަޔާން ކިޔު
ސްޓޮކް ބްރޯކަރ، ބޭންކް މެނޭޖަރ، ވަކީލެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ލަފާ ހިއްސާ އެފަރާތެއްގެ ފަރާތްތަކުން 

  . ކުރިން ހޯއްދެވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެގަތުމުގެ ބައްލަވައި

  ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުން
  

ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޓޫރިޒަމްކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި މޯލްޑިވްސް ކުމަށް ހުށަހެޅޭ މި ހުށަހެޅުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ހިއްސާ ވިއް
  .ވާކަމެވެއި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުގަކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާތަކު ޓޫރިޒަމް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަދި

  
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ޕލކ އިން އެދެނީ އާއްމުންނަށް ޓޫރިޒަމްމި ހިއްސާގެ ބަޔާން މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް 

165/-އަކަށް އާއްމު ހިއްސާ، ކޮންމެ ހިއްސާ 123,688 ދިވެހި ރުފިޔާގެ، 100ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގެުގ  ހުޅުވާލައިގެން

  .ށެވެގަންނަން ހުށަހެޅުމުން އެއްފަހަރާ އަގުދައްކާގޮތަޔާގެ މަގުން ފިރު
  

 ).ގައެވެ 2009 ޖޫން 18(ކުރެވިފައިވަނީ  ތައްޔާރުމި ހިއްސާގެ ބަޔާން  -
އޯގަސްޓް  18އިން  8:00ގެ ހެނދުނު  2009 ޖުލައި  6 ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ މުގެ ފުރުސަތުގަތުމި ހިއްސާ  -

  . އާއި ހަމައަށެވެ 13.30 ގެ މެންދުރުފަހު  2009
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  މައުލޫމާތު ބެހޭ ކުންފުންޏާއި 1.0
  

  .ޕލކޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ޓޫރިޒަމްޑިވްސް މޯލް  :ގެ ނަންކުންފުނީ
ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް) 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު   :ޤާނޫނީ ބާވަތް

ވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި އުފައްދާފައި 2006ޕްރިލް އޭ 9އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން 
 .ޏެކެވެންކުންފު
  .ޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ އާއްމު ހިއްސާރާއް

  
 ރަޖިސްޓަރީ ގެކުންފުނީ
  :ނަމްބަރު

C‐280/2006  

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  :އުފެދިފައިވާ ތަން
  

ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނި 
  ވަނަ ބުރ1ިފަތުރުވެހި، .ގ  :ފީސްއޮކޮށްފައިވާ 

  ބުރުޒު މަގު،
  ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
  )+960( 334 7766:  ފޯން

  )+960( 334 7733: ފެކްސް
    info@mtdc.com.mv: އީމެއިލް

    www.mtdc.com.mv:ވެބްސައިޓް
      

 ގެކުންފުނީ
  :ރީސެކްރެޓަ

 އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަުދ
  އަލަމާގެ

  ހިރާއްޖެދިވެ،  ކެންދޫ.ބ
  

  އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގ  :ންކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރު
  ޗަރޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް

  ވަނަ ބުރ1ި
  ސޯސަނީ.ގ
  ދެބައި މަގުށްރަ

  ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
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ހިއްސާ ދޫކުރުމުގައި 
އެހީތެރިވާ ޤާނޫނީ 

  :ވަކީލު

  ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރޒް
  ލަކްސްލޮޖް. މ

  ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
  
  

ރުމުގައި ހިއްސާ ދޫކު
  :އެހީތެރިވާ ބޭންކު

 .ޕލކބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
  ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،، 11ނަންބަރު 

  ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
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  ުޑިރެކްޓަރުންގެބޯޑ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް  މަޤާމު  ނަން

  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ނޮން އެގްޒެކަޓިވް/ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން  އިބްރާހިމް ސަލީމް

  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އެގްޒެކަޓިވް/ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ   އްމަދު މިހާދުމުހަ

  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ނޮން އެގްޒެކަޓިވް/ ޑިރެކްޓަރ   އަބްދުލް ޤަފޫރު

  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ނޮން އެގްޒެކަޓިވް/ ޑިރެކްޓަރ   އިސްމާއިލް ޔާސިރު

  ހޮއްވަވާފައިވާ ޢާއްމުހިއްސާދާރުން  ނޮން އެގްޒެކަޓިވް/ ޑިރެކްޓަރ   އިބްރާހިމް ޤްތޯރި

  ޢާއްމުހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާފައިވާ  ނޮން އެގްޒެކަޓިވް/ ޑިރެކްޓަރ   ހަސަން ޒަރީރު

  ޢާއްމުހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާފައިވާ  ނޮން އެގްޒެކަޓިވް/ ޑިރެކްޓަރ   ޝާހިދު އަލީ

  ޢާއްމުހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާފައިވާ  ގްޒެކަޓިވްނޮން އެ/ ޑިރެކްޓަރ   އަޙުމަދު ޝަރީފު
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  ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ދައުވަތާއިމިހިއްސާގެ 2.0

  

  .ޕލކމޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން   މިދައުވަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް

  ވަނަ ބުރި، 1ފަތުރުވެހި، .ގ

  ބުރުޒު މަގު،

  މާލެ،

  .ދިވެހިރާއްޖެ

  ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރސް  :ވަކީލު ކަނޑައަޅާފައިވާ

  ލަކްސްލޮޖް.މ

  މާލެ،

  .ދިވެހިރާއްޖެ

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  :ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭންކު

  ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،، 11ނަމްބަރު 

  މެާލ،

  .ދިވެހިރާއްޖެ

  .ޕލކމޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން   :ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެކްރެޓަރީ

  ވަނަ ބުރި، 1، ފަތުރުވެހި.ގ

  ބުރުޒު މަގު،

  މާލެ،

  .ދިވެހިރާއްޖެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ 
  :އެކައުންޓަންޓުން

  އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް

  ޗަރޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް

  ވަނަ ބުރި 1

  ސޯސަނީ.ގ

  ރަށްދެބައި މަގު،

  މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ
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  ނަބަސްތަކުގެ މާ ބައެއް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބަޔާނުގައި ހިއްސާގެ 3.0

  މަންޓް އޮތޯރިޓީރކެޓް ޑިވެލޮޕްމާކެޕިޓަލް   އޭ.ޑީ.އެމް.ސީ

  އެމްޕްލޯޔީސް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު  އެފް.ޕީ.އީ

  މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ  ޑީ.އެސް.އެމް

  މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް  އީ.އެސް.އެމް

  .ޕލކ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޓޫރިޒަމްމޯލްޑިވްސް   ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

  ސްޓޮކް ޓްރޭޑިންގ ފްލޯ  އެފް.ޓީ.އެސް
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  :މާނަކުރުން އިބާރާތްތަކުގެ ބައެއް ހިމެނިފައިވާ ގައިބަޔާނު އްސާމިހި 4.0

  

  

  

 

މާނަކޮށްދެނީ މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ދަށުން ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  :ފޯމު/ ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމު 
  އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްހިއްސާ

  .ހުޅުވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއް )އީ.އެސް.އެމް(މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް   :މާރކެޓް ދުވަސް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ  :މިނިސްޓްރީ

)123,688(އާއްމުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  :ހުށަހެޅިފައިވާ ހިއްސާ
  .ހަ ސަތޭކަ އައްޑިހަ އަށް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ތޭވީސް ހިއްސާ

ކުންފުނީގެ މެމޮރެންޑަމް އަދި އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  :ހިއްސާ/ އާއްމު ހިއްސާ 
  .ފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދިވެހި ރުފިޔާގެ  މަގުން ކަނޑައަޅާ 100/-ހިއްސާއަކަށް 

  ).އެވެ 2009 ޖޫން 18( ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީހަކީހިއްސާގެ ބަޔާން   :ހިއްސާގެ ބަޔާން

  .މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ދަށުން އާ ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަގެއް  :ހިއްސާ ދޫކުރާ އަގު

  .ނިން އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތައްގަޑުހިއްސާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ކުންފު  :ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު/ ތައްގަޑު 

  .ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް  :ސާދާރުންއްހި

ލިބޭ ހިއްސާގެށްކަހިއްސާދާރަ
  :އަދަދު

ކާރުކުންފުނީގެ އާރޓިކަލްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރު
ފިޔަވާ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ލިބޭނީ ގިނަވެގެން، ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ މުޅި ޖުމްލަ އާއްމު

  . އެވެ 0.1%ހިއްސާއެއްގެ 

  ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން  :ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު/ ބޯޑު 

  މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ  :ކުންފުނި

  )99/2( 1999ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާ ބެހޭ ޤަވާއިދު   :އިދުޓޫރިޒަމް ޤަވާ
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  މައުލޫމާތު ދޫކުރުމާބެހޭ ހިއްސާ 5.0
  ދައުވަތު ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެދޭ ގަންނަން ހިއްސާ 5.1

ސަތޭކަޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ އާންމު ހިއްސާގެ ތެރެއިން ހަ ޓޫރިޒަމްމި ހިއްސާގެ ބަޔާނަކީ މޯލްޑިވްސް   
ރުފިޔާގެ )65/-(ހިއްސާ، ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް  )123,688(އައްޑިހަ އަށް ހާސް އެއްސަތޭކަ ތޭވީސް 

ގައި ހިއްސާގަތުމުގެ 5.4ރުފިޔާގެ މަގުން، އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ތިރީގައިވާ ބާބު  165/-ޕްރިމިއަމްއެއް ލައިގެން 
  .ދެވޭ ދައުވަތެކެވެ ކަށްޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތަ

ާސ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުން، އެހިއްސާތައްވާނީ މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާ އާންމު ހިއްސާތަކާއިހިއް
އަދި، ކުންފުނިން ބެހުމަށް ނިންމާ. އެއްފެންވަރުގެ އަދި ވޯޓްލުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ހިއްސާއަކަށެވެ

   . ޙައްޤުވެސް ލިބިގެންވާ ހިއްސާއަށެވެ ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
  

  މަޤްސަދުތައް ވިއްކުމުގެ ހިއްސާ  5.2
  

  .އަތޮޅު އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ބިނާކުރުމަށެވެ. ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރެވޭނީ ހއ  
  

ރިސޯޓުގެ .ރިސޯޓެކެވެ އެނދުގެ 100ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ސްޓަރ ޕްލަސް ރިސޯޓަކީ  3މި ސިޓީ ހޮޓެލް ނުވަތަ 
މައިގަޑު މަސައްކަތް ރިޒޯރޓްގެއަދި . ސްޓާފް ކުއަޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ
އްގައިބިޑްތައް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެހުރިހާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާ ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ 2009ރިހާ މަސައްކަތެއް ހޮޓެލް ބިނާކުރުމުގެ ހުއަދި . ކޮށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެއިވެލުއޭޓު
  .ފަހުކޮޅު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

  

  ޚަރަދު ހިނގާނެ މިދައުވަތަށް  5.3
  

ހާރުކުރުމާއި ޕްރޮމޯޓުކުރުންމި ހުށަހެޅުމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ހަރަދެއް، އޭގައި ޤާނޫނީ ފީ، އެޑްވައިސަރީ ފީ، އިޝިްތ 
މިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް 1.5އަދި ޕްރިންޓުކުރުމުގެ ފީ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

  . ލަފާކުރެވެއެވެ
  

  :ފަރާތްތައް އެދެވޭނެ ހިއްސާއަށް  5.4
  

މުގެ ދައުވަތު ދެވިފައިވަނީ ދިވެހިހިއްސާ ގަންނަން އެދުކަނޑައަޅާފައިވާމި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ވިއްކުމަށް 
  . ރައްޔިތުންނަށެވެ

  

  ލިސްޓް ފަރާތްތަކުގެ އެދޭ ގަންނަން ހިއްސާ  5.5
  

އަދި އެ. ގައެވެ 8:00ދުވަހުގެ ހެދުނު  2009 ޖުލައި 6ހުޅުވޭނީ  ފުރުސަތު ގަތުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ހިއްސާ  
13:30ދުވަހުގެ  2009 އޯގަސްޓް 18ޅުިވފައި އޮތުމަށްފަހު ހު ފުރުސަތުމާރކެޓް ދުވަހު އެ  30ދުވަހުން ފެށިގެން 
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،ފުރުސަތުމުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހުގެ ކުރިން ހުރިހާ ހިއްސާތައް ވިކުނު ނަމަވެސް މި . ގައި ބަންދުވާނެއެވެ
  . އާ ހަމަައށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ 13:30ގެ  2009 އޯގަސްޓް 18 ،މާރކެޓް ދުވަހު 30ބަޔާންވެދިޔަ 

   
ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ވެސްތައް އެއްފަހަރާ އަދި ވަކިވަކިންއެޕްލިކޭޝަން

  . ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުންނެވެ 5.12ސެކްޝަން  ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި 
  

  ރައިޓްކުރުން އަންޑަރ  5.6
  

ހިއްސާ. ން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާ އަންޑަރައިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެމި ހިއްސާގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެ 
ތިރީގައިވާ މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ، ވެސްގަތުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ހިއްސާ ނުވިކިވާނަމަ

މަސައްކަތް ކުންފުނިން ކުރިއަށް ޓްކުރުމުގެއެލޮބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިއްސާ  )5.12( ސެކްޝަން
  . ގެންދާނެއެވެ

ހިއްސާ( 5.2ހިއްސާތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެކްޝަން  ގަންނަން ދައުވަތު ދެވިފައިވާ
ވާ ހުރިހާ ހިއްސާއެއްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް ކަމަށް ވުމާއި އެކު، ކަނޑައެޅިފައި )ދޫކުރުމުގެ މަޤްސަދު

އެ ދަތިތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައިނުވިކުމުގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތަށް އެއްވެސް މާލީ ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 
  .ކުންފުނީ ތެރޭން ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް މާލީ އެހީ ހޯދޭނެކަމަށް ކުންފުނިން ދެކެއެވެ

  

  ފޯމު އެދޭ ށްހިއްސާއަ ބަޔާނާއި ހިއްސާގެ  5.7
  

ހިއްސާއަށް އެދިއަދި ހިއްސާގެ ބަޔާން ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުން މި  2ގެ އެނެކްސް ހިއްސާ ބަޔާނުމި   
ފޯމުގެ ކޮޕީ މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ . ފޯމު ހިލޭ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ ހުށަހަޅާ

ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފެކްސް ގެ ޒަރީއާއިންވެސް އަދި. ލިބެން ހުންނާނެއެވެ
ފިޔަވާ ތައްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ  ފޯމު 5.8.6ނަމަވެސް، . ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ

ރީއާއިން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައްމެއިލް ގެ ޒަ- އަދި ފެކްސް ނުވަތަ އީ. އެހެނިހެން ފޯމުތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ބައެއް. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

  .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
  

  ގޮތް އެދެންވީ ހިއްސާއަށް  5.8
  

ރުޝާދު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައްފޯމުގެ އަނެއް ފުށުގައި އިހިއްސާއަށް އެދޭ އިރު ހިއްސާއަށް އޭެދ5.8.1 
މި އިރުޝާދުތަކާ ހިލާފަށް ނުވަތަ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ. ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

  . ގޮތްތަކާ ހިލާފަށް ނުވަތަ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ
)ޑީ ކާޑު.އައި(ރާތެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުފޯމުގައި އެފަހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ 5.8.2

ހުށަހަޅަން އި އެކުފޯމާ ހިއްސާއަށް އެދޭޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް .އައި.ހާމަކުރަންވާނެއެވެނަންބަރު 
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ .މި ލިޔުންތައް ނެތް ފޯމުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ .ވާނެއެވެ

ހުޅުވާފައިވާ އެކަންއުންޓް ނަންބަރާއި ތަފްސީލް ހިއްސާގަތުމަށް އެދޭފޯމް ގައި ބޭންކެއްގައި
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އަދި މިއެކައުންޓަކީ މުސްތަޤުބަލްގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަށް ލިބޭ ޑިވިޑެންޑް. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
   .ޖަމާކުރެވޭނެ އެކައުންޓްވެސް މެއެވެ

ތަންތަނުގައި ހިއްސާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ ރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭފުފޯމުގައި ހިއްސާއަށް އެދޭ 5.8.3
   .އަދި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެއެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް، 

5.8.4
  

  

  

  

  

ގައި) ޑީ.އެސް.އެމް(ޕޮސިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ހިއްސާ ޖަމާކުރެވޭނީ 
ފަރާތުގެެޑީ ގައި ެއ.އެސް.ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެމް ހިއްސާއަށް އެދި. އެކައުންޓަށް އެކަންޏެވެވާ 

ފޯމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތަނުގައި އެ އެކައުންޓު ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއެކައުންޓެއްވާނަމަ، 
އް ނެތް ފަރާތެއްނަމަ، ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމާއިޑީ އެކައުންޓެ.އެސް.އެމް. ނަންބަރު ޖައްސަވަން ވާނެއެވެ

ޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުުންތައް.އެސް.އެކު އެމް
    .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޕޮސިޓަރީޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑި.އެސް.އެމް
ޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް.އެސް.މިފަދަ އެމް. އަށެވެ

ޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވަން.އެސް.އަށާރަ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި އެމް. ހީކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ
  .ކުއްޖެއްގެ ނަމުގައެވެން އެކައުންޓު ހުޅުވަންވާނީ އެބޭނުންފުޅުވާ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރި

333,3ވެގެން ގިނަ .އެދި ހުށަހެޅޭނީ މަދުވެގެން އެއް ހިއްސާއަށެވެ ހިއްސާ ގަތުމަށ5.8.5ް
ގައި 5.12އެޅޭނީ މިބަޔާނުގެ އެހެންނަމަވެސް ހިއްސާ އެކަށަ .ހިއްސާގަންނަންވެސް އެދެވިދާނެއެވެ

   . ގޮތަށެވެއުސޫލާ އެއް ވާއިޅާފަކަނޑައަ
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފޯމުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ޖުމްލަ ފައިސާއާއި އުެކ ފޮނުވަންވާނ5.8.6ީ

އެނެކްސް ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި މި  ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމު
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެގެ ތެރެއިން ތަނަކަށް ހިއްސާ ގަތުމުގެ ނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަ 2

  . ފެކްސް، އީމެއިލް ނުވަތަ މިފަދަ ވަސީލަތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކުރިންނެވެ
  

  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ދެއްކުމަށް ފައިސާ  5.9
  

ނީ ކޮންމެ ފޯމަކާއި އެކު ވަކިން، ކޭޝްގެ ގޮތުގައިވަހިއްސާ ގަތުމުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައ5.9.1ި 
ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން ނުވަތަ ބޭންކް ޑްރާފްޓަކުންނެވެ ނުވަތަ

ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި މިފަދަ ޕޭމަންޓު ތަކަށް ބޭންކުން ނަގާފާނެ ބޭންކު ޗާޖު ފަދަ ހަރަދުތަކުގެ
ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކަންވާނީ މި. ފަރާތުންނެވެ ހިއްސާ ގަންނަން އެދި ހުށަހަޅާފުލާނީ ޒިންމާ އު

ފޯމާއި ސާއަށް އެދޭހިއްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  2ބަޔާނުގެ އެނެކްސް 
  . އެކުގައެވެ

ޔަފާރިކުރާ ބޭންކެއްގެ ބޭންކް ޑްރާފްޓަކުންއެއްވެސް ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވ5.9.2ި
އަށް ލިބޭގޮތަށް" ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ޓޫރިޒަމްމޯލްޑިވްސް "ފައިސާ ދައްކާނަމަ، 

  . ޖަހައި، ކްރޮސް ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ "އެކައުންޓް ޕޭއީ އޮންލީ"
ނަމަ ފައިސާ ދައްކާނީ ކޭޝްއިން ނުވަތަ ބޭންކްބޭރުގައި ވާ ފަރާތެއް ރާއްޖޭން ފަރާތަކީ  ހިއްސާގަންނަ 5.9.3

އެއީ ކުންފުނީން. އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ގެރެންޓީ ލިބިފައިވާ ޗެކަކުން ނުވަތަ ބޭންކު ޑްރާފްޓަކުންނެވެ
   .ފައިސާ ނެގުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައެވެ
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މާރކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކަށް ލާރި ޖަމާ 2ދަތު ހަމަވާތާ މުއް ގަތުމަށް ދައުވަތު ދެވިފައިވާ ހިއްސ5.9.4ާ
ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބާތިލް ންފަރާތު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ

އެދި ގަތުމަށް ހިއްސާ. ދެވޭނެއެވެއަނބުރާ ރައްދުކޮށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކް ކުރަމަށްފަހު
ޗެކަކީ ރަގަޅު ޗެކެއް ޅާހަފުރަތަމަ ހުށަގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި  މަކީ ސައްހަ ފޯމެއްގެފޯހުށަހަޅާ 

ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކު ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ޗެކަކީ ސައްހަ ޗެކެއް. ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
  . އެވެމަ އެ ފޯމު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެނޫންނަ

ަށހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކާއި އެކު އޮންނަން ވާނީ އެންމެ ޗެކެއް ނުވަތަ ބޭންކުހިއްސާއަށް އެދި ހ5.9.5ު
  .ޑްރާފްޓެކެވެ

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 5.8 ވާ ސެކްޝަްނދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މަތީގައ5.9.6ި
ގުނަކުރުމުންއަގު ސާގެ ފަދައިން، ގަންނަން ހުށަހަޅާ ހިއްސާގެ އަދަދާއި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއް

ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ އިތުރުވާ. އަންނަ އަދަދެކެވެ
ނަމަވެސް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ. މިންވަރެއް އަނބުރާ ރައްދު ކޮށްދެވޭނެއެވެ

  . ދޭ ފޯމު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެއަދަދަށްވުރެ މަދުވާނަމަ އެ ހިއްސާއަށް އެ
  
  ނުކުރުން ޤަބޫލު ފޯމު އެދޭ ހިއްސާއަށ5.10ް

  

ފުރިހަމަ ނުވާ ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމާއި، މި ހިއްސާގެ ބަޔާނާއި ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވ5.10.1ާ  
  .ޝަރުތުތަކާއި މާއްދާތަކާއި ހިލާފަށް ވާ ފޯމުތަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

  . އްސާ ގަތުމަށް ދެވިފައިވާ ދައުވަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެއެވެހ5.10.2ި
މި ބަޔާނުގައި ފާޅުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައ5.10.3ި

  . ޤަބޫލުކުރުމަށް އިންކާރު ކުރެވިދާނެއެވެހިއްސާއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް 
  

  
  ސެޓްފިކެޓް ޝެއަރ އަދި ފައިސާ ދައްކާ އަނބުރާ، ފޯމުތަކާއި ޤަބޫލުކުރެވ5.11ޭ

  

ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޗެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  
ހިއްސާ ދޫކުރެވިފައި ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ .އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދެވޭނެއެވެ  ސާގެ ޖުމްލަ އަދަދުހާލަތެއްގައި އެ ފައި

މާރކެޓު 30 ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސާ ރައްދުކޮށްދެވޭނީ ހިއްސާ ދޫފައި
ވެސް ޖަމާކުރެވޭނީ ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާރައްދުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް. ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ

ބަޔާންވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި .ންކު އެކައުންޓަށެވެއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭފަރާތުން ހިއްސާއަަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގަ
ޓްްރޭޓުން އިންޓަރެސް ބޭންކް  ގަންނަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށްފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ހިއްސާ 

  .ދެވޭނެއެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް 5.8.4މިބަޔާނުގެ ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން   

މާރކެޓް ދުވަސް ހަމަވުމުެގ 20ހުށަހެޅުމުން ހިއްސާތައް، ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތާ 
ޑީ އެކައުންޓަށް.އެސް.މި ހިއްސާތައް ޖަމާކުރެވޭނީ ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެމް. ކުރިން ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ

އެހެންނަމަވެސް ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާނަމަ، އެމްއެސްޑީ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް .އެކަންޏެވެ
   . ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ
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މާރކެޓު ދުވަހަށްވުރެ ލަސްނޫން މުއްދަތެއްގެ 5ލިޔުން ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވޭތާ ކަމުގެ ހިއްސާ ދޫކުރި  
  . ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އަށް ފޮނުވޭނެއެވެތެރޭގައި ހިއްސާތައް 

  .އެކަށައެޅުން  ހިއްސާތައް ކަނޑައެޅިފައިވ5.12ާ
  

ކުގެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ އަންނަނިވި މައިގަނޑު ގޮތްތަ ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ  
  . މަތިންނެވެ

މިބަޔާނުގައި( އާއްމު ހިއްސާގެ ނިން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކުންފު ގަނެވޭނީކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް   )1(  
  . އެވެ 0.1% ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ގިނަވެގެން ) ހިއްސާތަކާއި އެކު ވިއްކަން ހުށަހަޅާފައި

ހިއްސާ 100 ދެމަރުހަލާގައި ނިން ހިއްސާ ވިއްކިކުންުފމިގެ ކުރިންމީފުރަތަމަ ހިއްސާ އެކަށައެޅޭނީ  )2(
މީގެ ކުރިން މިކުންފުނިން ހިއްސާ ،އެޅޭނީއެކަށަ ފުރަތަމަ ހިއްސާމިގޮތުން . ގަނެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

100ނުވަތަ . ވެހިއްސާ ހަމަވަންދެނެ 100އްސާއާއިއެކު، ބައްލަވައިގެންފައިވާ ހިވިއްކި ދެމަރުހަލާގައި 

  . ހިއްސާއަށް ވުރެން މަދުން އެދިފައިވާނަމަ އެ އަދަދަށެވެ
    
ބާކީ ހުރި ހިއްސާތައް، އެކަށައަޅާނިމުމުްނ ގައި ވާގޮތަށް ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާތައް )2(  )3(

ގެ އަދަދު ހަމަވަންދެންއެ ފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ހިއްސާ ކަށް ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަ
   . އެކަށައެޅޭނެއެވެ ހަމަވަންދެްނ )%0.1(އެންމެ މަތީ މިންވަރު  ހިއްސާދާރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ

  
  ހުށަހެޅުން ގަންނަންވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް   
    

ވާގޮތަށް ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާތައް އެކަށައަޅާނިމުމުން، ބާކީ ހުރި ހިއްސާތައްގައި  )2(  )4(
ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޯ ރާޓާ ގެ އުސޫލުން އެ ފަރާތަކުން އެދިފައިވާ

)%0.1(މަތީ މިންވަރު ހިއްސާދާރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ  ގެ އަދަދު ހަމަވަންދެން ނުވަތަ ހިއްސާ
  .ހަމަވަންދެން އެކަށައެޅޭނެއެވެ

    
  ގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ވިކިއްޖެނަމަޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާވިއްކަން ކަނ  
ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް އެފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު  )5(

  .ހަމަވަންދެން އެކަށައެޅޭނެއެވެ  )%0.1(ކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ނުވަތަ  ހިއްސާދާރަ
    

  ބަދަލުކުރުން ހިއްސ5.13ާ
  

ތާރީހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ފުރަތަމަ ހިއްސާގެ ހިއްސާ ދޫކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފެށޭ  
 . އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ބާޒާރު ހުޅުވޭ ތާރީޙާއި ދެމެދު ހިއްސާ
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  ސިނާޔަތު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ. 6
  

  މަލަމަތި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާޒާރުގެ

 000,90ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ކުދި ޖަޒީރާ ރައްތަކެއް ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ތަފާތު ސިފަތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ޤައުމެކެވެ
ޤައުމުގެ . ގައެވެ 0.1%ފެތުރިފައިވަނީ މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ  ތައްރަށް 1190މީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ސްކުއަރ ކިލޯ

ބާކީ ދެން ހުރި ރަށްތައް ބޭނުންކުރެވޭނަމަ . ރަށުގައެވެ 185މީހުން ދިރިއުޅެނީ މީގެ ތެރެއިން  000,300އާބާދީ ކަމުގައިވާ 
މިގޮތުން މިރަށްތައް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވެނީ ފަތުރުވެރި ކަމަށާއި . ބޭނުންތަކަށެވެ އިޤްތިސާދީބޭނުންކުރެވެނީ މުޅިންހެން 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުވުން ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ލިބުނު ވަރަށް 1972. ދަނޑުވެރިކަމަށެވެ
ކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވީ އިޤްތިސާދު ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާން މިގޮތުން މަސްވެރި. ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ

އަހަރު ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިމެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ގިނަބައެއްގެ  35ގާތްގަޑަކަށް އެންމެ . ފެށިއެވެ
މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ގިނައިން . ގައެވެއާމްދަނީ ހޯދާ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމުގެ ޒަރީއާ ކަމު

ސަރުކާރުގެ ރައުސުލްމާލު ޓެކްސްގެ . ޕީ އަށް އެންމެ ގިނައިްނ އިތުރުކޮށްދޭ ދާއިރާއެވެ.ޑީ.ޖީއަދި . ބޭރުފައިސާ ވަންނަ ދާއިރާއެވެ
  . އެވެއަކީ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޓެކްސް %90

މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމަށްފަހު  375ލިބުނު  ރާއްޖެއަށް ވަނަ އަހަރު އޭޝިއާއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ހާދިސާގައ2004ި
ސުނާމީއިން ލިބުނު ހީނަރުކަމަށްފަހު . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ރަގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ

ނު ރިސޯޓުތަައް އަލުން އާރާސްތުކޮށް، އިތުރު އާ ރިސޯޓުތައް ހުޅުވުން ވެގެން ދިޔައީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލުން ދިރުން ގެއްލުންލިބު
އަށް ވުރެ ގިނަ  90އެނދުގެ ޖާގަ އެކުލެވޭ  000,19 ގާތްގަޑަކަށް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ. ގެނުވައިދިން ކަމެއްކަމުގައެވެ

ކެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިވެ އެމީހުންގެ ޗުއްޓީ ރިސޯޓުތަކަކީ އެރިސޯޓުތަ
  . ހޭދަކޮށްލުމަށް ގިނައިން ހިޔާރުކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވެފައެވެ

  

  ވިޔަފާރީގެ ކެޕޭސިޓީ

ހޮޓެލް  13އެނދުގެ  110،1ރިސޯޓާއި  94އެނދުގެ  704،19ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖުމްލަކޮށް  2008
 110،1ރިސޯޓާއި  83އެނދުގެ  032،18ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  2008މީގެ ތެރެއިން . ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައެވެ

އާއި އަޅާ  2007މަގުން  ބެޑްނައިޓް ގެ ޓުއަރިސްޓު  178،451،5މުޅި ޖުމްލަ . އެނދުގެ ހޮޓެލް ވަނީ އޮޕަރޭޓުކުރެވިފައެވެ
ފާހަގަކުރެވޭ . ޔައެވެއިތުރުވެގެން ދި 3.0%ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓު ތަކާއި ހޮޓެލް ތަކުގެ ޓުއަރިސްޓް ބެޑް ނައިޓް  2008އިރު ބަލާ

ވަނަ އަހަރުގެ  2008އަށް އިތުރުވެ އަދި  8.8%ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮޕަރޭޓުކުރުވޭ އެނދުގެ ކެޕޭސިޓީ  2008ގޮތުގައި 
އާ އަޅާ ކިޔާއިރު ވިޔަފާރީގެ  2007ށް ދައްވުމުގެ ސަބަބުން ތްކުރި މިންވަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަމެދުތެރޭ ޓުއަރިސްޓުން ޒިޔާރަ

ނަމަވެސް، ރިސޯޓު ތަކާއި ހޮޓެލް . ދަށަށް ގޮސްފައެވެ 5.4%ވަނަ އަހަރު 2008އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓު ވަނީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 
 8.8ވަނަ އަހަރު  2008ދުވަހުން  7.8ވަނަ އަހަރު  2007ތެއްގައި މަޑުކުރާ ދުވަސްތައް އެވްރެޖްގޮފަތުރުވެރިން  ތަކުގައި 

  . ދުވަހަށް އިތުރުވެފައެވެ
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-ޖެނުއަރީ ގެ ނަތީޖާ 2008
  އެޕްރިލް

 - ސެޕްޓެމްބަރ  އޯގަސްޓް- މެއި
  ޑިސެމްބަރ

  ޖުމްލް

  012،683  589،277  546،288 877،266  ރައިވަލްސްއެ

  1.1%  - 0.7%   - 0.4%  3.7%  % އިން ބަދަލު އައ2007ި

178،451،5  040،764،1  000،546،1 838،139،2  )ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލްތައް(ބެޑް ނައިޓްސް 

  3.0%  0.1%  0.9% 7.1% % އިން ބަދަލު އައ2007ި

  78.0  75.0  66.5 92.6  )ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލްތައް(އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް 

  - 5.4%  - 6.4%  - 4.9%  - 2.8%  %އިން ބަދަލު އައި  2007

  8.8  8.6  9.1 8.7 ތަކުގެ އެވްރެޖް މުއްދަތުމަޑުކުރި ދުވަސް

  081،19  272،19  867،18 106،19 )ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލްތައް(އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ އެނދުގެޖާގަ 

  8.8%  8.7%  8.4%  9.4%  %އިން ބަދަލު އައި  2007

  އިން އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ، ޓޫރިޒަމްޓްރީ އޮފް ސްމިނި: ނަކަލްކުރީ
  

  ްކުރުނފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް

ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އެ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި  2008
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި . އިތުރުވެފައެވެ 1.1%ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 

  .ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ 012،683ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ  2008

އެންމެ ބޮޑު  ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު ރާއްޖެއަށް 72%ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ މުޅި ޖުމްލައިން  2008
މި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދައް ނަމަވެސް،  .ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓެއް ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޔޫރަޕުންނެވެ

 ޔޫރަޕްގެވަނަ އަހަރު  2008މިގޮތުން . ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރި ކަމަށްވެސް ފޯރާފައެވެ
  .ސްފައެވެސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށަށް ގޮ

މިގޮތުން ޔޫރަޕުން މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިން . ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދައްވެފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ
 11.4%އަދި  6.7%ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމުތައް ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 

 32%ތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަނީ ވަވިފައިފާހަގަ ކުރެ އިޓަލީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތްމިގޮތުން . ވެއްޓިފައެވެއަށް 
  . އެވެހިއްސާވާ ދެގައުމުގެ ގޮތުގަ
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ތްކުރި ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަ 2008އެއީ . މާކެޓެވެދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި އޭޝިޔާ އަކީ 
ސަރައްހަދުގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަކީ ޗައިނާ، ޖަޕާން، ކޮރެއާ އަދި  އޭޝިޔާ. އެވެ 21%ފަތުރުވެރިންގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 

އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ގޮތުގައި އޭޝިއާއިން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ގިނައަދަދެއްގެ ޗައިނާ . އިންޑިއާއެވެ
މީގެ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އެމީހުންގެ ރަށާ ކައިރި . އިތުރުވެފައެވެ 20.3%ރިންނާއިއެކު ފަތުރުވެ

  . ހިސާބުތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލްތައް ހޯދަން ބޭނުންވުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ

ވަނަ  2008 އަދި. ކުރެވިފައިވެއެވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގައެމެރިކާ އަދި އެފްރިކާއިން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ
ނަމަވެސް . ޤައުމުކަމުގައެވެ ން އިތުރުވިފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުއެންމެ ބޮޑަށް މެދުއިރުމަތި ހިމެނިފައިވަނީ އަހަރު 

އާއި ރާއްޖެއާއި ދުބާއީ  އަދިދޯހާ . ކަމަށްވުމެވެ 2%އެއީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ މުޅި ޖުމްލައިގެ އެންމެ ، ހިތާމައަކީ
ކުރިއަށް ފަސޭހަވުމުން، މި ސަރަހައްދު ބެލެވިފައިވަނީ ންނަ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް އިތުރުވެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް ދެމެދު އޮ

  . ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ވަރަށް ފައިދާކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ކަމުގައެވެ އޮތްތާނގައި
  

  ދުޤަވާއި

. އެންމެ އިސްފަރާތެވެ ތަކާ ބެހޭއާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައް، ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓްރީ އޮފް 
ގެ  2011 -2007މާސްޓަރ ޕްލޭން  ޓޫރިޒަމްވަނަ  3ފަތުރުވެރިކަން މިހާރު ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރެވެމުން ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ އަހުަރ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގަ  1999) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު (އާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމްރާއްޖޭގެ ދިވެހި. ދަށުންނެވެ
ކައި ރަށް ކުއްޔައް ދިނުމާއި ޓުއަރިސްޓު ހޮޓާ ތަކާއި ޓުއަރިސްޓު ގެސްޓް ޓަފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނެ ޒޯން ތަކާއި ރިސޯޓު ހެދުމަށް

ން ކުއްޔައް ދިނުމާއި މެރީނާތައް އުފައްދާނެ ސަރަހައްދުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ހައުސްތައް ބިނާކުރުމަށް ބި
ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް އަދި މިފަދަ ރޭޓު ކުރުމާއި، ޑައިވިންގ ސެންޓަރުތަކާއި މާއި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތައް އޮޕަހިންގާ ބެލެހެއްޓު

  . މަށްޓަކައެވެއެހެނިހެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު

އަދި މިރަށްތައް ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ . ތަކަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ރަށްތަކެވެހުރިހާ ރަށް
ކަމާބެހޭ ކުއްޔައް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ސަރުކާރުގެ  ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުއްޔައް 

އެރަށެއްގައި އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ތަނެއް އަމިއްލަ ކުރުމާއި އެ ރަށެއް އަމިއްލަ . ފަރާތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ
ށްޓަކައި ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއް ބިނާކުރުމަ. ކުރުމާއި ދެމެދު ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއްވެއެވެ

މިލިޔަން  10އެއީ ޕަބްލިކް ކުންފުނި ތަކެުގ އިންވެސްޓްމަންޓު ތަކާއި . އަހަރެވެ 25ރަށެއް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 
ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ  ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުން، . ހާލަތްތައް އިސްތިސްނާކޮށްފައެވެ ކުރެވޭ ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓު ޔޫއެސް

މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ވުރެ  10ގައި ރިސޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓު ހިނދެއްސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގެންފި 
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް . އަހުަރގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ 35އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެ ރަށެއް 

ޔަށް ދޫކުރާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ކުންފުނިތަށް ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތަށް ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ ކުންފުންޏަކަށް ރަށް ކުއް
  .އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ 50އެފަރާތްތަކަށް ރަށް 
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މުން ލިބޭ ކުލި، ފަދައިން ކުއްޔަށް ދޫކުރު ވާބަޔާންކުރެވިފައިޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އަދިވެސް 
ލައިސަންސް ފީ ބެލެވޭނީ ފަތުރުވެރިކަމުން ސަރުކުާރގެ  /ޓެކްސް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެއެނދު/އޮކިއުޕަންސީ/ރިކަންފަތުރުވެ

ވަނީ އިމްޕޯޓު ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު (އެކްސްޕޯޓު، އިމްޕޯޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު  .އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ޒަރީއާއެއްކަމުގައެވެ
 ންގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް އުފެދި ހިދިވެ. އެވެށްދީފަޒައާމަތެއް ތައާރަފުކޮޑިއުޓެީގ 

ރަޖިސްޓްރަރ އަދި ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދަނީ . ގެ ދަށުންނެވެ) 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު (
   . އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުންނެވެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ޕެނީސްއިންއޮފް ކޮމް

  

  ސިނާޔަތުގެ ކުރިމަގުދެކޭ ގޮތް އަދި ކުރިމަތި ވެފައިވާ ދަތިތަށް

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ  ދުރުނޫން ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުން މިދާ އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން 
ބޮޑެތި މާކެޓުތައް ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ . ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ މިންވަރު ދަށަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް 2009. ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ
ވަނަ އަހަރުގެ އެ މަހަށް ބަލާއިރު  2008މިއީ . އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ 9.6%ދަދު ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަ

އަހަރުގެ  5ފާއިތުވި  ބޮޑެތި ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ލިބެންވާ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، .މީހުންނެވެ 283،47
އަށް ދަށަށް  8.0%އިން  31.7%ޅޭ ހަރަކާތްތައްވެސް ލަފާކުރެވިފައިވާ ކަމުގައިވާ އިމާރާތްކުރުމާއި ގު ގަޑުކުރިއެރުމުގެ މައި

   .ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބުރަވެފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީވެ ރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ 
ރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ކު ދެމިއޮތުމަށްޖައްވު ހޫނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ . ޖެހިދާނެއެވެ ބަދަލަކުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން

އެއްވެސް ޤައުމަކަށް އަދި ސަރުކާރަކަށް އެކަނި ހައްލު ނުކުރެވޭނެ މި މައްސަލަ އާއިމެދު އަޅާުނލެވިއްޖެނަމަ ލޮނުގަނޑު . ބިރެކެވެ
ފުފެން ލޮނުވުން ފަދަ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ބޮޑުވުން، ތޫފާނުތަކުގެ ގެއްލުންތައް ގިނަވުން، އަދި ސާ

 80ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް . ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި ވަސީލަތެއްކަމުގައި ވާ މުރަކަ ފަރުތަކަށްވެސް ހުރި ބިރެކެވެ. ކަމެކެވެ
ކަކަށް ވާތީވެ، ކުރިއަށް ތަނުން މަތީގައި ވާ ރަށްމިންވަރެއް ފެޕަސަންޓު ރަށް ތަކަކީ މޫދުގެ ލޮނުގަނޑުގެ އެއް މީޓަރަށް ވުރެ ކުަޑ 

  .ބޮޑެވެމުސްތަޤްބަލުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާ އޮތް ކައިރި 

ހާއްސަކޮށް ދުއްވާ (ސްޓްރަކްޗަރުތައް ނުވަތަ ސަޕޯޓު ހިދުމަތްތައް ފައިވާ އިންފްރަރގެރެންޓީނޫން ގޮތްގޮތައް ފަރުވާކުޑަކޮށް ބިނާކުރެވި
ނުވަތަ  340ވައިގެ ބަނދަރަކީ އެއަރބަސް  މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ. އް ހުރި ފިއްތުންތަކެކެވެއެއީވެސް މި ސިނާޔަތަ) އުޅަނދަުފހަރު
ގެ ފަދަ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ޖެއްސޭ ތަނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެތަނުގައި ހިފެހެއްޓެނީ މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރު 747-300ބޮއެއިންގ 

ލިބިފައިވާ . އަދި އޮތް ހަމައެކަނި ރަންވޭ އަކީ ސީޕްލޭން ޖެއްސުމުގެ މަގުވެސް އެއާއި ލާމެހިފައިވާ ތަނެކެވެ. ވަކި މިންވަރެކެވެ
ސީޕޯޓްސްއާއި ސްޓޯރޭޖް ވަސީލަތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ރިސޯޓު އިމާރާތްކުރުމަށް ސަޕްލައި ކުރަންޖެހޭ ސާމާނު ސަޕްލައި 

  .ދަތިވެފައެވެ ކުރުންވެސް ވަނީ

އިން އަންނަ ކަމުގައިވާ ޗައިނާ، ރަޝިޔާ އަދި އިންޑިޔާ އަރައިގެން އަންނަ މާކެޓުތައް މި ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޗައިނާ އަންނަނީ އައުޓްބައުންޑް ފަތުރުވެރިކަމުގަ. އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ދައްކައެވެފަތުރުވެރިންގެ 
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އަދި މިހާރު ބެލެވިފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާ ހިމެނިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ . ކަމުގައެވެކެޓް ރމާއެންމެ މުހިއްމު އެއް  އަރައިގެން އަންނަ
އިންޑިޔާ އަކީ އެދެވިގެންވާ ފައިދާތަކެއްވާ  .ޤައުމުގެ ތެރޭގައެވެ 10 ކުރީގައިވާއައުޓްބައުންޓް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ 

މެދު ފަންތީގެ ކުރިއެރުން މި  ގައުމުގެއެގެ މާކެޓް ނިޒާމެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ އާބާދީގެ މިންވަރަށްބަލާ ފަތުރުވެރިކަމު
  .ހޭދަކުރަނިވި އަމިއްލަ އާމްދަނީއެވެއިތުރުވެފައި ވުމާއިއެކު އެޤައުމުގެ އިތުރުވަމުންދާ  ވަރަށްބޮޑަށްފާއިތުވި އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި 

ރީ ކުރިއެރުވުމަކީ އޭގައި އިންޑަސްޓް ޓޫރިޒަމްދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ތަންދެމުން  ށް ބުނަނީ ނަމަ،ކުރުގޮތަކަ
ޒަމާންވީ ޗުއްޓީގެ  މާކެޓް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކްަތތައް ގޮތުންމި. ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ގިރާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ

ތައް ބާއްވާ ) ީއ.ސީ.އައި.އެމް(ޝަންސްތައް އަދި އެގްޒިބިޝަން ބައްދަލުވުންތައް، އިންސެންޓިވްސް، ކޮންވެން ،ކުގެ އިތުރުންދަތުރުތަ
 .ކަމެވެވިދާނެ ވަރަށް ރަންގަޅުކަންފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރުންފަދަ ކަންކަމީ ބޮޑު މާރކެޓް ޝެއަރ އެއް ހޯދުމަށް ކުރެ

ޤައުމުތަކާއި ) ސިންގަޕޫރު، ޗައިނާ، ހޮންކޮންގ އަދި ޖަޕާން(އޭޝިއާގެ މާކެޓުތައް ކަމުގައިވާ ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެއާ ކައިރީގައި ވާ 
  .އެވެފަދަ ކަންކަމަށް މާރކެޓް ކުރެވިދާނެފަދަ ޤައުމުތަކަށް މި )ދުބާއީ އަދި ދޯހާ(ގަލްފު އަދި މެދު އިރުމަތީގެ 

  މައުލޫމާތު ބެހޭ ކުންފުންޏާ. 7

  ފުތައާރަ 7.1
  

ގެ މައިގަޑު މަޤްސަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕލކ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޓޫރިޒަމްމޯލްޑިވްސް  އި އުފެދުނުގަ 2006އެޕްރިލް  9
ގެ ސްޓޮކް ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭ 2007ސީ ވަނީ .ޑީ.ޓީ.މިގޮތުން އެމް. ސިނާޔަތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމެވެ

މު ރައްޔިތުންގެ އްގިައ ޢާތުވެރިކަމުގެ ސިނާއަމައިގަޑު މަޤުސަދަކީ ފަތުރު އެމްޓީޑީސީ ގެ. އެވެއެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވިފަ
ށް ވެހި ރައްޔިތުންނަޓަން ކުރުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަދިހިއްސާ އިތުރުކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިމަގަށް ބައް

އެއީ ވަކި ފަރުދަކަށް  0.1%މުޅި ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ތެރެއިން ންފުނީގެސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުމިމަޤް. ފުރުސަތުހޯދާދިނުމެވެ
   .ގެން ދިޔައެވެގަނެވޭ ހިއްސާގެ އެންމެ ގިނަ މިންވަރުކަމުގައި ހަމަޖެއްސި

ކުއްޔަށް  ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށް  15ކާރުގެ ފަރާތުން ސީ އުފެދުނުއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރު.ޑީ.ޓީ.އެމް
ގައި އޮތް ތޮޅުއަމީގެތެރެއިން އައްޑު . ރަށެވެ 9ދޫކޮށްފައިވަނީ ސީއަށް .ޑީ.ޓީ.މިވަގުތު، އެމް . މަށްހަމަޖެހިފައިވެއެވެދިނު

ގައި ސިޓީ އަދި ހަމަ އެފަދައިން އުލިގަމު .ހެރެތެރެވަނީ އެމްޓީޑީސީ އިން އަމިއްލައަށްތަރައްޤީކޮށް ނިންމާފައެވެ
ބައިނަލް އަޤްވާމީގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަދި ރަށް ވަނީ 7ބާކީ  . ދަނީ ކުރިއަށެވެގެ މަސައްކަތްހޮޓަލެއްތަރައްޤީކުރުމު

   .ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ އުސޫލުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދެވިފައެވެ ށާއިކުންފުނިތަކަށް ކުއްޔަ ކުރިއަރާފައިވާ ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް

  ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު 7.2
ފުނީގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވާދަވެރިންނަށްވުރެ ކުރި އަރާ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު ސީ ގެ އުއްމީދަކީ ކުން.ޑީ.ޓީ.އެމް

ށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަދި ކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތު ވަރުގަދަކޮ. ންޏަށްވުމެވެކުންފު އެއް މެ އިތުބާރުކުރެވޭކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެން
  .ނަށް އިތުރުކޮށިްދނުމެވެދާތައް ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނަށާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންސިނާޔަތުގެ ކުދި ބޮޑު އިޤްތިސާދީ ފައި
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  ތްކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށްދާގޮ 7.3
  

އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ " ހެރެތެރެ"ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އޯނަރޝިޕް ލިބިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ  ސީ ގެ އަމިއްލަ .ޑީ.ޓީ.އެމް
 އެގްރީމަންޓެއްގެ  ލީޒް  އަހަރު ދުވަހުގެ  20ރިސޯޓު ވަނީ އަދި މި  . އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ ވަނަ  2007މަސައްކަތް ނިމުނީ 

 ސީ .ޑީ.ޓީ.ވެސް އެމް ރިސޯޓީަކ" އުލިގަމު"މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ  ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަދި މިހާރު . ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެދަށުން
. ރަށެއް ދަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވެމުންނެވެ 2އިތުރު  . ރިޒޯޓެކެވެއިން އަމިއްލައަށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާ 

ވަނީ ސަބްލީޒް އެގްރީމަންޓް ތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއްޤުވާމީ ކުންފުނިތަކަށް، ތަރައްޤީކޮށް ރަށް  5އަދި ބާކީ އޮތް 
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި  7.8 ސެކްޝަން މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ގެ އިތުރު މައުލޫމާތުމި ރަށްތަކު . ހިންގުމަށް، ކުއްޔަށްދެވިފައެވެ

  .ވާނެއެވެ

  ބަޔާންތައް ހިއްސާގެ ނެރެވޭ މުސްތަޤްބަލުގައި. 7.4
  

ރައްޤީ ތަ ގައިރާއްޖޭހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ މައިގަނޑު މަޤްސަދު ސީގެ .ޑީ.ޓީ.އެމް
މީގެ ބޭނުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ބިައވެރިވުން . ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށެވެ

އެހެންކަމުން، ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ރޭވުމުގައި މި މަޤްސަދު . އިތުރުކުރުމާއި ލިބޭ ފައިދާ އެއްވަރަކަށް ބެހުމަށެވެ
  . ސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރުގޮތް ހިޔާރުކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވޭތޯ ބަލައެވެހާ

ތުވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހާސިލުކޮށް އެތަނަކަށް އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ
އިން ސީ .ޑީ.ޓީ.މި ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރުގައި އެމް. ފައިވާ ތަނަކަށްވެފައެވެފަތުރުވެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެ

މަސައްކަތް ކުރަމުންގޮސްފައިވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތުގައި ވީއެންމެބޮޑަކަށްބައިވެރިވެ މިސިނާއަތުގެ މަންފާއާއިފައިދާ 
  . ޢާއްމުފަރުދުންނަށް ފޯރުކޮށްދިިނުމަށެވެ

 އަދި ށް ތަރައްޤީކޮށްރަ 9ސީއަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ .ޑީ.ޓީ.އެރުމެއް އެދެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބޭނީ އެމްކުރި އަވަސް މިގޮތުން
ސީ .ޑީ.ޓީ.ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެމް .މިރަށްތަކުގައިވާ މުދަލާއި އިމާރާތްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިގެންނެވެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

ގެ ސީ.ޑީ.ޓީ.އަހަރުގެ މުއްދަތު ނިމޭއިރު ެއމް 10 ރެވިފައިވާ ގޮތަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމައިން ފުރަތަމަ ރާވާ ފާސްކު
 25އަހަރީ ފައިދާ އެވްރެޖް  އަހަރުގެ  10 މި. މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ 606 ރައުސްލްމާލް 

ސީ އާ .ޑީ.ޓީ.ރަށް އެމް 15 ން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާގޮތަށްސަރުކާރު. ރެވެއެވެލަފާކު ވެސްމިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް
ޔަން ޔޫއެސް މިލި 40އަހަރީ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  އެވްރެޖް އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 25އޮތް ކުރިޔަށްހަވާލުކުރުމުން 

  . ޑޮލަރު ހޯދޭނެއެވެ

ސަަދަކަށް ވާނީ ކުންފުނި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ދުރުމުސްތަޤްބަލުގައި ކުންފުނީގެ މަޤް
ހިންގުން ފުޅާކުރުމަށް ސީ .ޑީ.ޓީ.އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުން، އެމް. އިންވެސްޓްކުރާ މާލީ ކުންފުންޏަކަށް ވުމެވެ

ގައި ދާއިރާ ތަކުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގެ ހޮޓެލް އިމާރާތްތަކާއި މިކަމާ ގުޅުންހުރި ވިސްނާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރު
ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.އެމް ން،ސިނާޔަތަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތު ފަތުރުވެރިކަމުގެ .އިންވެސްކޮށްގެނެވެ
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ސީއަށް ސަރަހައްދީ ގޮތުންނާއި .ޑީ.ޓީ.މީގެ ސަބަބުން އެމް. ނެވިދާނެއެވެބޮންޑް ގައިކުއިޓީ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވާ މާކެޓްތަކުން 
  .ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންނާއި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ސިނާޔަތްތަކުގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެވޭނެއެވެ

  

  މާލިއްޔަތުގެ ތާރީހީ ހުލާސާ 7.5
  

  .ގެން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ހުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެކުންފުނި އުފެދުނު ތާރީހުންފަށައި

 މާލިއްޔުަތ ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ
  ދިވެހި ރުފިޔާ މިލިޔަނުން

2006  2007  2008  

  907  615  173  ނޮން ކަރަންޓް އެސެޓްސް
  433  345  116 ކޭޝް

  345  170  145  ޖުމްލަ އިކުއިޓީ
  250  307  124  ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

  281  19 0 ނިއުރެވެ
  73  10 1.4  އިންޓަރެސްޓަ އަދި އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

  114  7.0  )4.6(  ލޮސް/ނެޓް ޕްރޮފިޓް
  

  ރައުސުލްމާލު ކުންފުނީގެ 7.6
  

 100މިއީ . ރުފިޔާއެވެ) 000،000،000،10(ދިހަ ބިލިއަން މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް މިކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލަކީ 
  . ހިއްސާއެވެއާންމު ) 000،000،100(ކަ މިލިޔަން ނުމަތީ އަގުގެ އެއްސަތޭރުފިޔާގެ މޫ

) 000،521،264(މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ އަގަކީ ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު މިލިޔަން ފައްސަތޭކަ އެކާވީސް ހާސް 
) 210،645،2(ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ދިހަ ސްސާޅީ ރުފިޔާގެ ދެ މިލިޔަން ހަ ސަތޭކަ 100މިއަދަދު ބެހިފައިވަނީ . ރުފިޔާއެވެ

  ހައްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް ފަސްސަތޭކަ އައްޑިހަ މިލިޔަށްމީގެން އަގުދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ އަގަކީ އެއްސަތޭކަ . ސާއަށެވެހިއް
ފަސްސަތޭކަ  ހާސްއަށްސަތޭކަ ހައް މިލިޔަންރުފިޔާގެ އެއް 100މި އަދަދު ބެހިފައިވަނީ . ރުފިޔާއެވެ )550،750،180(ފަންސާސް 

  . ހިއްސާއަށެވެ) 505،807،1(ފަންސާސްފަސް 
  

  . މިހާރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާލިބިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  ހިއްސާގެ އަދަދު  %   ހިއްސާދާރު
  000,500,1 57%  ދިވެހި ސަރުކާރު

  210,145,1  43%  އާއްމުން
  210,645,2 100% ޖުމްލަ
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  ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި 7.7
  

ވަނަ ނޯޓުގައިވާ އޯޑިޓްކުރެވިފައިވާ  16ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ތަފްސީލު މި ބަޔާނުގެ  31.12.2008
  .މާލިއްޔަތުގެ ބަޔާނުގައި ވާނެއެވެ

  

   އިކްއިޕްމަންޓް  އަދި ޕްލާންޓް ،ޕްރޮޕަޓީ 7.8
  

ޑިޕްރިޝިއޭޓް ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުން ޑިޕްރިޝިއޭޓް އަގު ގެ  ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި  އިކްއިޕްމަންޓް ހުރިހާ ގެސީ .ޑީ.ޓީ.އެމް
" ރޮނގު އުސޫލް-ތެދު"މުގައި ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް ޑިޕްރިޝިއޭޓް ކުރު .ރެކޯޑު ކުރެވެއެވެ ކުރުމަށްފަހު

ގައި ބޭނުން ޓްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުއެސެށް ންކޮށްގެން އެސްޓްތައް ގަނެފައިވާ މަހުންފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާއި ހަމައަބޭނު
   . ގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރެވޭނެއެވެންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭކުރެވޭނެކަމަށް އަ

    އަހަރު 5    އިޕްމަންޓް ސް އިކްއޮފީ

    އަހަރު 3       އިޕްމަންޓް އިކްއެހެނިހެން 

  އަހަރު 5  އިޕްމަންޓް އިކްްފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް އަދި 

  އަހަރު 10        ތަކެތިއިންޖީނުލީ 

  އަހަރު 10        އުޅަނދުފަހަރު

  އަހަރު 3      އިޕްމަންޓްއިކް  ކޮމްޕިއުޓަރު

  އަހަރު 5        ކަރަންޓު ސާމާނު

  އަހަރު 5      އިޕްމަންޓްއިކްމުވާސަލާތީ 
  

  . މެނޭ ހުރިހާ މުދަލަކާއި ތަކެތި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެގައި ހި 31.12.2008ގައި ހިމެނޭ އޯޑިޓް މާލީ ބަޔާނުގައި  8ނޯޓު މިބަޔާނުގެ 
  

  .ރަށުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ 9ސީ އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ .ޑީ.ޓީ.އެމް

  ހެރަތެރެ - 1

އަޤުވާމީ  ބައިނަލްމާލޭ މި ރަށަކީ . ކަނި ރިސޯޓެވެމިވަގުތު ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ހަމައެ ދެކުނުގައި ގެ އެންމެ ހެރަތެރެއަކީ ރާއްޖޭ
  .ގައިވާ ރަށެކެވެދުރު ކިލޯމީޓަރު 513ވައިގެބަނދަރާއި 
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އަދި ހެރަތެރެ ވަނީ ގަން . ވައިގެ މަގުން އެއްގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ދެވެއެވެއަތޮޅުގައިވާ ސަރަހައްދީ ގަން އެއަރޕޯޓަށް .ސ
ތަކާއި ހަމަހިމޭން މާހައުލަކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އަންނަ ދިގު އަމާން ގޮނޑުދޮއް ގެހެރަތެރޭ. ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ 15އެއަރޕޯޓާއި 

  .ފަތުރުވެރިނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ތަނެވެ

އެނދުގެ މި ރިސޯޓު ހިންގަން ފެށީ  546. ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެތަރީގެ  4ސީ އިން ހެރަތެރެ ތަރައްޤީކޮށްފައިވަނީ .ޑީ.ޓީ.އެމް
ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް . ގައެވ2008ެޖެނުއަރީ  30ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ އަދި . ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވ2007ެ

  .ގައެވެ 2008މެއި  26އަހަރަށް  20ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ މެނޭޖްމަންޓު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 
  

  އުލިގަމު .2

މި ރަށަކީ ހުޅުލޭ  .މީޓަރު ދިގު ރަށެކެވެ 500,2 ރަށަކީމި . ސަރަހައްދުގައިވާ ރަށެކެވެ އުތުރުރާއްޖޭގެ އެންމެ މަކީއުލިގަ
ކިލޯމީޓަރު  44.7ހަނިމާދޫ ސަރަހައްދީ އެއަރޕޯޓާއި . އަދި ހދ. ކިޯލމީޓަރު ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ 320ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއަރޕޯޓާއި 

  . ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ

 100އަދި ނިންމާފައިވަނީ . ގައެެވ 2007ފެބްރުއަރީ  27ފައިވަނީ ކޮށްސީއަށް މިރަށް ދޫ.ޑީ.ޓީ.ރިޒަމުން އެމްޓޫމިނިސްޓްރީ އޮފް 
ސީ އިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ .ޑީ.ޓީ.މިރަށަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވުމާއިއެކު އެމް. ރިސްޓު ހޮޓަލެއް އެޅުމަށެވެޓޫއެނދުގެ 

އަދި ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް . ގެން ދާނެއެވެދާއިރާއިން މުޅިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްވެ
  . ނިންމޭވަރު ވާނެއެވެ ނިޔަލަށްވަނަ އަހަރުގެ  2009އެންމެ ލަސްވެގެން 
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 އޮނިގަނޑަކަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕަރޓްނަރޝިޕެއްގެ 49/51ސީ އިން ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ މި ރަށް .ޑީ.ޓީ.އެމް
ހިއްސާކުރާނީ އާއްމު  49%އަނެއް . ސީ އިންނެވެ.ޑީ.ޓީ.ހިއްސާކުރާނީ އެމް 51%ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ . ދަށުން ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ

ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަކީ މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ . އިންވެސްޓަރުންނެވެ
  .އިވާ ނަމެވެކުންފުންޏަށް ދެވިފަ

 ތަރައްޤީކުރުމަށްމި ރަށް . ގައެވެ 2008އޮގަސްޓު  31ވޮޑަމުލާ ސަބްލީސް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކުރެވިފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2011އަދި ރިސޯޓު ހިންގުން އެންމެ ލަސްވެގެން . ގައެވެެރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުޓޫއެނދުގެ  300ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

  .ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ ކުރީކޮޅު
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އޮނިގަނޑު ހިމެނޭގޮތަށް ރަށް  80/20ވެންޗަރ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން  ސީ އިން ރާވާފައިވަނީ ޖޮއިންޓ.ޑީ.ޓީ.އެމް
. ރަށެވެމިލްކުވާނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕާޓްނަ 80%ސީ އަށް ވާއިރު .ޑީ.ޓީ.އެމް 20%ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ގެ . ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ

މިލްކުވަނީ  20%ކުންފުނީގެ . ޑަކީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެކެވެއޭ ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަ.އެން.އީ
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ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ . މިލްކުވަނީ ރިޒް ކާލްޓަންއަށެވެޕަސެންޓް  80އަދި . ސީ އަށެވެ.ޑީ.ޓީ.އެމް
  . ގައިވަނީ ސޮއެކޮށްފައެވ2008ެޖުލައި  1އަދި އެކުޅިވަރު ކުއްޔައްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި . ވެގައ2008ެމާޗް  31

 އަންދާސާކުރެވެނީއަދި ހިންގަން ފެށޭނެކަމަށް . އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 180ރަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
 . ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ 2011
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ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ . އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކަށް ކުއްޔައްދީފައެވެ.ޑރސައްކެޔޮގަސްދޮށުގެ، . މއސީ އިން ވަނީ .ޑީ.ޓީ.އެމް
ސްޓު އެނދުގެ ޓުއަރި 260ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ތަރައްޤީކުރުމަށްރަށް . ގެ އޭޕްރިލްގައެވ2008ެއެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 

  .ގައެވ2010ެނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭނީ ށޭއަދި ހިންގަންފެ. ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ

  ނާގޮށި .6

މީޓަރު ދިގުމިނުގައި ހުންނަ ހުދު ވެލީގެ  2550މިރަށަކީ . ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. ނާގޮށި ރަށަކީ ހދ
ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހިމެނޭ  283ލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރާ ބައިނަ. ކެވެހެކްޓަރުގެ ރަށ50ެގޮނޑުދޮއްތަކެއް ހިމެނޭ ބިމުގެ ގޮތުން 

މިނެޓުން ދެވޭ  45ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހިމެނޭ، ވައިގެމަގުންނަމަ  32.1މި ރަށަކީ ހދ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދީ އެއަރޕޯޓާއި 
  .ރަށެކެވެ

ކުއްޔައް ދިނުމުގެ . ލޓޑ އަށެވެ. ންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓއި ސީ އިން މިރަށް ކުއްޔައް ދީފައިވަނީ ތްރީކޭ.ޑީ.ޓީ.އެމް
އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު  600ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ތަރައްޤީކުރުމަށްރަށް . ގައެވ2007ެއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 

  . ގައެވ2010ެން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަދި ހިންގަ. ސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެރި

  ހުރަވަޅި ކިހަވަށް .7

މީޓަރު  563މިރަށަކީ . އެކުލެވިގެންވާ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ ބޮޑު އާބާދީއެއްއަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ރަށަކީ .ބ
އިގެ މިރަށަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވަ. ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 8ދިގުމިނުގައި ހުންނަ ހުދު ވެލެީގ ގޮނޑުދޮއްތަކެއް އެކުލެވޭ، ބިމުގެ ގޮތުން 

  . ގަޑިއިރުން ދެވޭނެއެވެ 3ސްޕީޑް ބޯޓުގައި . ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ 135.6ބަނދަރާ 

ސީ އިން މިރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ތައިލެންޑުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މައިނަރ .ޑީ.ޓީ.އެމް
. ގައެވެ 2007އޮކްޓޯބަރު  23ކުއްޔައްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކޮށްފައިވަނީ . އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަބުއަން ލޓޑ އަށެވެ

. އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 164ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ތަރައްޤީކުރުމަށްމިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށް  ޓޫރިޒަމް
 .ގައެވ2010ެއަދި ހިންގެން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ . ގައެވ2008ެބަރު ސެޕްޓެމް 28ރިސޯޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 
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މި ރަށަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ . ވެހެކްޓަރ ގެރަށެކެ 14.5މީޓަރު ދިގު ބިމުގެ ގޮތުން  685އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ . ގދ އަކީއާދުއްމަގު
ވާ ކާޑެއްދޫ ސަރަހައްދީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދިޔުމަށް ނަގަނީ އަތޮޅުގައި. ގދ. ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ 432ވައިގެ ބަނދަރާ 

  . ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިނެކެވެ 46އަދި އެތަނާއި ރިސޯޓާއި ދެމެދު ވަނީ . މިނެޓެވެ 45

ޒް މެޓް އައިޑިނީޙްސީ އިން އެެރަށް ސަބްލީސްކޮށްފައިވަނީ ތުރުކީ ވިލާތުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުންފުްނޏެއް ކަމުގައިވާ އަ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުގެ މިނި ޓޫރިޒަމް. ގައެެވ 2007އޮކްޓޯބަރ  24ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކުރެވުނީ . އިސްޓާޓް އަށެވެ

ރިސޯޓުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ . އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 200ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ދަށުން ރަށް
  .ގައެވެ 2010އެރަށް ހިންގަން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ . ގައެވެ 2008ނޮވެމްބަރު  19އްދަ ދީފައިވަނީ ހު

  

  ކޮނޑޭމަތީލާބަނދު .9

. ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 3.8މީޓަރު ދިގުމިނުގައިވާ ބިމުގެ ގޮތުން  479ދު ރަށަކީ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ކޮނޑޭމަތީލާބަ. ގއ
ގއ އަތޮޅުގައިވާ ކާޑެއްދޫ ސަރަހައްދީ . ކިލޯމީޓަރެވެ 407ދަރާ މިރަށާ ދޭތެރޭގައި ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނ

  . ކިލޯމީޓަރެވެ 56އަދި އެތަނާއި ރިސޯޓާއި ދެމެދު ވަނީ . މިނެޓެވެ 45ވައިގެބަނދަރަށް ދިޔުމަށް ނަގަނީ 

ސަބްލީސް . ލޓޑ އަށެވެ. ނަންސް ޕވޓޒޮވާ ރެސީއިން މިރަށް ސަބްލީސްކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި.ޑީ.ޓީ.އެމް
މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ  ޓޫރިޒަމް. ގައެވ2007ެއޮކްޓޯބަރ  23އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކުރެވުނީ 

އޮގަސްޓު  28އިވަނީ ރަށުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފަ. އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 100ދެވިފައިވަނީ 
 . ގައެވ2010ެއަދި ހުޅުވޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ . ގައެވ2008ެ

  

  އެއްބަސްވުންތައް ވިޔަރީގެ 7.9
  

ރަށެއް ޓުއަރިސްޓު  9ސީ އިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއިއެކު ދިގުމުއްދަތުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން .ޑީ.ޓީ.އެމް
  .ޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައެވެރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައް

ތަރައްޤީކުރާގޮތަށް  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ވަނީރަށެއް 2  ތެރެއިންރަށުގެ  9މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
މުގެ އެހެން ޕާޓީތަކާއި އެކު ކުއްޔައްދިނު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ރަށެއް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި  5އަދި  . ހަމަޖެހިފައެވެ

އަހަރު ދުވަހަށް ހިނުްގމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ  20ވަނީ  ހެރަތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުއަދި  .ޝާމިލްވެފައެވެ ވަނީސްވުންތަކުގައިއެއްބަ
  . އަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައެވެރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޔަޔޮޓް ޓު ދަށުން

  ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީސް 7.10
  

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ރސްޔާޓު ޔޮޓް އާއި) އެމްޓީޑީސީ. (ޕލކ ކޯޕަރޭޝަން ލޮޕްމަންޓްޑިވަ ޓޫރިޒަމް މޯލްޑިވްސް
 އެއްބަސްވުމުގެ ކުރުމުގެ ސަބްލީސް ރިޒޯޓް ހެރެތެރޭ އަތުޅު އައްޑު ސޮއިކުރެވުނު ގައި 2008 މެއި 26 ދެެމެދު އާ") ވައިޓީއެމް("
 އެމްޓީޑީސީގެ ޑޮލަރު އެމެރިކާ 64،458،104 ގޮތުން ބަދަލެއްގެ އޭގެ ކަމަށްބުނެ ޚިލާފުވެފައިވާ އިން އެމްޓީޑީސީ މާއްދާއާ ވަނަ 14
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 2009 ޖެނުއަރީ 11 ދެކޮޅަށް އާ އެމްޓީޑީސީ އިން ވައިޓީއެމް އެދި ދެމެހެއްޓުމަށް އެގްރީމަންޓް ސަބްލީސް ލިބިގަތުމަށާއި ފަރާތުން
ވީދުވަހު  މަދަނީ ކޯޓުންވަނީ މިމައްސަލައިގެ  2009އޭޕްރިލް  28އަދި . ވެއެވެ ހުށަހަޅާފައި ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް މަދަނީ ގައި

  ވަނީ؛އެ ޙުކުމް ގައި ބަޔާންވެގެން. ހުކުމްއިއްވާފައެވެ
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްޓީޑީސީ ގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ  14ސަބްލީޒް އެގްރީމެންޓް ގެ  .1

 ކޮށްފައިނުވާކަން،
ވްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި، އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑި .2

އެއީ، އެމްޓީޑީސީގެ ފަރާތުން ) އަށް ބަދަލުކުރިޔޫއެސް ޑޮލަރ  46،261،242ފަހުން (ޔޫއެސް ޑޮލަރ  64،458،104
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ސާބިތު ކޮށް ނުދެވުމާއެކު، ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކުރުމުން، އެކުންފުންޏަށް ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް 

 އެބަދަލަކީ ނަގާދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫންކަން،
އިން ފެށިގެން ޤަވާއިދުން ދައްކަން  2008ނޮވެމްބަރ  30ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ،  .3

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ  12އަދި  ވަނަ 9ޖެހޭކުލި ނުދައްކާ އަދި  އެގްރީމެންޓްގެ 
އެހެނިހެންގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުވެސް ނުދައްކާ،  ހެރަތެރޭގައި ތިބެ ވިޔަފާރިކުރަމުންކަމަށްވާތީ، މަދަނީ ކޯޓުންދެކޭގޮތުގައި، 

ލު ނުދައްކާ، ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ކުރިންދެންނެވި ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަ
އަދި . އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ހަމައެއްނެތްކަމެވެ ގެމުން ދިއުމުއިން އެެރިޒޯޓްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާ ހޯދަ

 ހަމައެހެންމެ، ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ރިޒޯރޓްގައި ތިބިހާހިދަކު، ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
  .ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެއްކުމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގޭނެކަމަށެވެ

  ތުސިޔާސަ ޑިވިޑެންޑް 7.11
  

 ފާސްކުރާނީ ކުންފުނީގެ ޑިވިޑެންޑްއަދި . ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެކަނޑައަޅާނީ ކުންފުނީގެ ، ހަމަޖައްސާސިޔާސަތު  ޑިވިޑެންޑުގެ 
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އަށާއި، ރައުސުލްމާލަށް ބޭނުންވާ ޑިވިޑެންޑް ސިޔާސަތު ބިނާކުރެވިފައިވަނީ . ހިއްސާދާރުންނެވެ ޖަލްސާގައިޢާއްމު

ވަގުތުގައި  ކަނޑައެޅުމުގެކަންތައްތަކާއި، މުސްތަޤްބަލުގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ފަންޑާއި އަދި ޑިވިޑެންޑް 
  . ގެ މައްޗައް ބިނާކޮށެވެތު ކުންފުނީގެ ހާލަ

އަދިހަމަ އެހެންމެ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ގެ ލިސްޓިން ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ، ޑިވިޑެންޑް ބަހަންވާނީ 
ޓިން ޤަވާޢިދާ އެމްޓީޑީސީ އިންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ ލިސް. ފައިދާ އިންކަމުގައެވެ  ލޭޓެޑްއެކިއުމަނުބަހާހުރި  އެކުންފުންޏެއްގެ

  .އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު ޑިރެކްޓަރުން. 8

  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 8.1
  

ޑިރެކްޓަރުންނާއި  4އިވާ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފަ
. ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ 9ޑިރެކްޓަރުން އެކުލެވޭ، މުޅި ޖުމްލަ  5ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަ ޢާއްމު ހިއްސާދާރުން
ލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމާއިއެކު ގެ މަޖިރައްޔިތުން އެއް ޑިރެކްޓަރަކީކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން  އާއްމު ހިއްސާދާރުން
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އެބޭފުޅާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނޫއަސާސީ ގައި ތަންދޭކަމަކަށްނުވުމާއެކު ޓަރުކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވުމަކީ އާއްމު ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކް
   .ވަނީ ޑިރެކްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ

  . މި ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް ބޯޑު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަނިވި ބޭފުޅުންނެވެ 

 އެޑްރެސް އުމުުރ ނަން
 ބަންދުގެ.މއ 41 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

  މާލެ،
  

   ރިއަލްމޮންޓް.މއ 40  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު
  ގުލާބީ މަގު

  މާލެ،
  

  މަރަދޫ 129ނަންބަރު  43  އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު
  އައްޑު އަތޮޅު

  
  ހުއިވަނި.މ 32  އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު

  މާލެ،
  

 ނޫމަރާގެ.ގ 40 އަލްފާޟިލް ތޯރިކް އިބްރާހިމް
  ،މާލެ
  

 ބަގީޗާގެ 31 އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު
  މަރޮޝި.ށ
  

  ވާރުގެ 38  ދު އަލީއަލްފާޟިލް ޝާހި
  ހުޅުދޫ. ސ
  

  ލައިޓް ކޯނަރ.މއ 39  އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފް
  ،މާލެ

  މަންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރ/ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް 

. އަކުން ފެށިގެންނެވެ 2009ޖެނުއަރީ  13ސީގެ ޗެއަރމަން ކަމަށް އިސްކުރެވުނީ .ޑީ.ޓީ.އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް އެމް
އަހަރުގެ އަލްފާޟިލް ސަލީމް އަކީ އިޓަލީއިން ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓްއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  41އުމުރުން 
 ބައެއްރިޒޯރޓްތައް ހިންގާ ރާއްޖޭގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ . ރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެއަހަ 20ދާއިރާގައި 

ވަރކްޝޮޕް ތަކާއި ސެމިނަރ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ  ބޭރުގެ ވަރަށްގިނަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ސަލީމަކީ ރާއްޖެއިން 
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ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ ކެނޭސް ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަގްޒަރީ  2002އަދި . ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ
  . މަދު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ ގައި ބައިވެރިވި ) އެމްޓީ.އެލް.އައި( ޓްރެވަލް މާޓު

 

  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ /އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު 

އަދި ނޮވެމްބަރ  .ގައެވެ ގެވަނަ އަހަރު 2006ސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ .ޑީ.ޓީ.ފުރަތަމަ އެމް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު
ޖެނުއަރީ  13އަދި އޭގެ ފަހުން . ރު ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވެއެވެއަހަ ވަނަ 2008
ހަމަ އެއާއި އެކު . ކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަނު ކުރެއްވެވިއެވެގެ ޑިރެ ސީ.ޑީ.ޓީ.ގައި ސަރުކާރުން އެމް 2009

އެންޑް ޓްރެޝަރީ ގެ ކުރީގެ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް. ނު ކުރެވުނެވެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަ
އަހަރަށް  15ންސް އާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ގެ ދާއިރާއިން ނޭޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން މި ބޭފުޅާ ވަނީ ފައި

ބައިވެރިވާ މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވިއިރު މި ބޭފާުޅ ވަނީ ސަރުކާރު. ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ
އަދި އައިލެންޑް  ސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއެއާރޕޯޓްމީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް . ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެބައެއްކުންފުނިތަކުގެ 

އަހަރުގެ އަލްފާޟިލް މިހާދަކީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް  40އުމުރުން . އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ހިމެނެއެވެ
  . އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ

  

  ޑިރެކްޓަރ /އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު 

 ހޮޓެލް އެންޑް. ގައެވެ 2009ޖެނުއަރީ  13ޤަފޫރު ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ  ލްއަހަރުގެ އަލްފާޟިލް އަބްދު 43އުމުރުން 
ގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު 20މާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަބްދުލް ޤަފޫރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޭޓަރިންގ ގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮ

ދުލް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެގްޒިބިޝަންސް އަދި ފެއާ ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަބް. ވެލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެ
  . ޤަފޫރަކީ ޔޫކޭ ގެ ކޮލަމްބަސް ޕްރެސް އިން ދެއްވާ މާކެޓިންގ ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ

  

  ޑިރެކްޓަރ /އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްކަމުގައިވާ . ގައެވެ 2009ޖެނުއަރީ  13ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ ) 32(ޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު އަލްފާ
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނެވި  10އަލްއުސްތާޛް އިސްމާއިލް ޔާސިރަކީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އްެނޑް ސިވިލް  ޓޫރިޒަމްފް ލޯ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ޔާސިރު އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އޮ ޒްޔޫކޭ އިން ބެޗެލަރ. ފުޅެކެވެބޭ
   .ރ ޖެނެރަލްއެވެއެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓަންޓު ޑިރެކްޓަ ޒްރއޭވިއޭޝަނުގެ ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާ

  

  ޑިރެކްޓަރ /އިބްރާހިމް  ގްއަލްފާޟިލް ތޯރި

 ކްޕަބްލި ވަރަށްގިނަ އަދި ރާއްޖޭގެ . ންޖިނިއަރެކެވެއަކީ ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އެ) 40(އިބްރާހިމް ޤް އަލްފާޟިލް ތޯރ
ސަރވިސަސް ސިސްޓަމްތައް ފަރުމާކޮށް ބިނާކުރުމުގައި  ގެކުންފުނިތަކާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތައް އަދި ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓު ތަކުގައ
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ބިލްޑިންގ އަކީ   ޤްތެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ތޯރިއަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަ 13ތުގައި މި ސިނާޔަ. ބައިވެރިވެފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ
  . ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ސައިންސް 

  

  ޑިރެކްޓަރ /އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު 

ގޮތުން އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު ބޯޑަށް  ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރާގޮތަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އައްޔަނު ކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
އަހަރުގެ ޒަރީރުއަކީ މެލޭޝިޔާއިން ފައިނޭންސް ރޮނގުން  31އުމުރުން . ގައެވެ 2008ޖުލައި  16އައްޔަނު ކުރެވުނީ އަލުން

ން އައީ އަހަރު ޒަރީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމު 9ވޭތިވެދިޔަ . މާސްޓަރ އޮފް ސަޔަންސް ހާސިލުކުރައްވާ ފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ
މިހާރު ޒަރީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް . އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގައެވެ

.  ގެ މަޤާމުގައެވެ) ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ(ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް 
  . ރީރު ވަނީ ސަރުކާރުގެގިނަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ބޯޑު ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެއަދި ޒަ

  

  ޑިރެކްޓަރ /–އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ

ޝާހިދު އަލީ ވަނީ . ގައެވެ 2008ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެވުނީ ޖުލައި ) 38(އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ 
) އެމް.އޯ.އެމް(އަދި މާސްޓަރ އޮފް މެނޭޖްމަންޓު ) އޭ.ބީ.އްެމ(ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮސްޓްރޭލިޔާއިން މާސްޓަރ އޮފް

ންސް ފަދަ ޕްރެއަިސލްސް، ޕްރޮޖެކްޓު ފައިނޭޝާހިދުއަކީ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓު، ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެ. ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ
ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރުގ މެނޭޖިންގެ އެސްޓީއޯމިވަގުތު . އިވާ ބޭފުޅެކެވެގިނަ ރޮނގުތަކުން ތަޖުރިބާ ހާސިލު ކުރައްވާފަ

ޕީ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް .ޑީ.އެން.ޝާހިދު އަލީ އަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ވޯލްޑް ބޭންކު، އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު އަދި ޔޫ
  . ފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ ރައްވާކުތަކުގައި މަސައްކަތް 

  

  ޑިރެކްޓަރ /އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝަރީފު 

 2008ރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރެވުނީ ޖުލައި ތަމްސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަ ޢާއްމު ހިއްސާދާރުން ) 39(އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝަރީފު 
ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އޯ ގެ ގޮތުގައި ގިނަ ކުންފުނި ތަކެއް.އީ.އަކީ ޗެއަރމަން، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ ޝަރީފް. އެވެގަ

  . އޭގެ ތެރޭގައި ސައިރިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރު އަދި ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ހިމެނެއެވެ. ބޭފުޅެކެވެ

  

  

  

  

  
 



32 
 

  ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހިމެނޭ މަސްލަހަތު ޑައިރެކްޓަރުންގެ 8.2
  

 .މެނޭއެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތެވެޑައިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތު ހިމި ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް، 

  ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ 8.3
  

  .މި ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ ކަންޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ އެވެ

  ލިބިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދު  ތަމްސީލުކޮށްދޭ ފަރާތް  ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން

  -  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ބްރާހިމް ސަލީމުއަލްފާޟިލް އި

  100  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު

  -  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި  އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު

  250  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި  އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު

  100  އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ  ހިމްއިބްރާ ގްއަލްފާޟިލް ތޯރި

  90  އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ  އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ 

  150  އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ   އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު

  100  އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ  އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފު
  

 50ތުގެ މަތިން އާއްމުންގެ ތެރެއިން ހޮއްވަވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަދުވެގެން ކުންފުނީގެ އާޓިކަލްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގައި ވާ ގޮ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުނަށް ވަކި އަދަދެއްގެ ހިއްސާ ކުންފުނީގައި އޮތުން . ހިއްސާ ކުންފުނީގައި އޮންނަންވާނެއެވެ

  . ލާޒިމެއްނޫނެވެ

  ޑިރެކްޓަރުންގެ އިމޮލިއުމަންޓް 8.4
  

  .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ މުސާރަހަރު ނިމުނު އިރު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވުނު ވަނަ އަ 2008

  )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( ްއިމޮލިޔުމަންޓ                ނަން    

  87,333            އަލްފާޟިލު ހުސައިން އަފީފް .1
   65,333            އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު ސާލިހް .2
 110,333            އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު ވަހީދު .3

 50,667            ލްފާޟިލު މުހައްމަދު މިހާދުއަ .4

 3,900          އަލްފާޟިލު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު .5

 72,000          އަލްފާޟިލު މުުހައްމަދު ޝިހާބް .6

 32,667            އަލްފާޟިލު އަހުމަދު މުއިއްޒު .7
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 87,000            އަލްފާޟިލު ހަސަން ޒަރީރު .8

       32,667            އަލްފާޟިލު ހުސައިން ޝަފީއު .9

 82,000            ލު ތޯރިޤް އިބްރާހީމްއަލްފާޟި .10

       70,167            އަލްފާޟިލު ޝާހިދު އަލީ .11

     54,667            އަލްފާޟިލު އަހުމަދު ޝަރީފް .12

       36,667          އަލްފާޟިލާ ލީނާ މުހައްމަދު ޒާހިރު .13

 36,667          އަލްފާޟިލު ޔަޒީދު މުހައްމަދު  .14

         36,667          އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު ރަޝީދު .15

  މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ 8.5
  

  ވް އޮފިސަރގްޒެކެޓިިޗީފް އެ/ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  - އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު

އަދި ނޮވެމްބަރ . ވަނަ އަހަރުގެ ގައެވެ 2006ސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ .ޑީ.ޓީ.އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު ފުރަތަމަ އެމް
ޖެނުއަރީ  13އަދި އޭގެ ފަހުން . ޓިވް އޮފިސަރގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވެއެވެރު ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެހައަ ވަނަ 2008
ހަމަ އެއާއި އެކު . ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަނު ކުރެއްވެވިއެވެ.ޑީ.ޓީ.ގައި ސަރުކާރުން އެމް 2009

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ ގެ ކުރީގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް . ވެނު ކުރެވުނެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަ
އަހަރަށް  15ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން މި ބޭފުޅާ ވަނީ ފައިނާންސް އާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ގެ ދާއިރާއިން 

ބޭފުޅާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ ވުޒާރާތަކުގެ  މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވިއިރު މި. ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ
އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން  އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްމީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް . ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ

ނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރުގެ އަލްފާޟިލް މިހާދަކީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒް 40އުމުރުން . ސަރވިސަސް ހިމެނެއެވެ
 . ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ

 

  ޗީފް އެކައުންޓަންޓު –/ޝީދު އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަ

އަހަރު ދުވަހު އެކައުންޓިން އާއި ފައިނޭންސް ގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ  8ރަޝީދުއަކީ ފާއިތުވި  އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
  .ގައެވެ 2007ނޮވެމްބަރ  1ރަޝީދު އެމްޓީޑީސީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ . ބޭފުޅެކެވެ

  

  މެނޭޖަރ، ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު އަ

  . ބޭފުޅެކެވެއަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސްއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބް 
ސީ އާއި .ޑީ.ޓީ.ތަހާނީ އެމް . އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތަޖްރާިބ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ 2އަކީ މިދާއިރާއިން   ތަހާނީ

 .ގައެވ2007ެއެޕްރިލް  1ގުޅިވަޑައިގަތީ 
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  މެނޭޖަރ، އޮޕަރޭޝަންސް /އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނިޔާޒް 

މިކްސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް ސޯޝޮލޮޖީ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އިކޮނޮ އަކީ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނިޔާޒް
އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ  8މި ބޭފުޅާ ވަނީ ފާއިތުވި . ބޭފުޅެކެވެ
  . ގައެވ2007ެނޮވްެމބަރު  5ސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ .ޑީ.ޓީ.އެމްނިޔާޒު  . ތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެމަސައްކަ

 

  ޒްރމެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ–/ހް ޝަރީފް އިސްލާއަލްފާޟިލް 

     . އަލްފާޟިލް އިސްލާހް ޝަރީފަކީ ބިޒްނަސް ސްޓަޑީސްގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ
އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ  6ނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާގައި ގާތްގަޑަކަށް މިބޭފުޅާއަކީ އެޑްމި

. މަޤާމަށެވެ ގެޓްރޭޓަރވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސް 2006މެއި  14ސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ .ޑީ.ޓީ.މި ބޭފުޅާ އެމް. ބޭފުޅެކެވެ
ފުރަތަމަ  ހު ކުންފުނީގެ އިދާރީއޮފީހުގެ ވަޒީފާއަކަށް އައްޔަންކުރެވުނުފަފެއްދުމަށްއަލްފާޟިލް އިސްލާހް ޝަރީފަކީ ކުންފުނި އު

 ވިއްކުމުގެހިއްސާ ސީގެ .ޑީ.ޓީ.އެމްއާއި ސައްކަތް ފަށައިގަނެ ހިންގުމުގަސީ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ މަ.ޑީ.ޓީ.އަދި އެމް .ބޭފުޅާއެވެ
 .ބޭފުޅެކެވެ ވެވަޑައިގެންފައިވާފެއްޓެވުމުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ތައްމަސައްކަތް

 

މެނޭޖަރ، އިންވެސްޓަރ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ /އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު 
    

. ވެރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެމެނޭޖްމަންޓްއިން މާސްޓާ ޓޫރިޒަމްއަކީ  އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު އެކިއެކި ދާއިރާގަިއ  9ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ނިންމެވުމަށް ފަހު މި ބޭފުޅާވަނީ ފާއިތުވި 

މިކުންފުންޏާ       .ވަނަ އަހަރުއެވެ 2008މާޗް  2ސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައި ވަނީ .ޑީ.ޓީ.އެމް ޢާރިފް. މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ
  .ޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޢާރިފު ހުންނެވީ ފޮރިނެްއިންވެސްޓްމަންޓް ސާރވިސަސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގައެވެގުޅިވަ

  
  މެނޭޖަރ، ފައިނާންސް /ން ޒާހިރު މާލީهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު

. ން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެޒާހިރަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނާންސް އިން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވައިގެ ލީމާންهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު
ޓިންގ ޓެކްނިޝަނެއްވެސް އެކައުުން ޑްސަރޓިފައި ގެއެކައުންޓަންޓްސް  އަދި މިބޭފުޅާ އަކީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަޑް ސަރޓިފައިޑް

ދުވަހުގެ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  5އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި އޯޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން  ލީމާން އަކީ . މެއެވެ
  . ވަނަ އަހަރުއެވެ 2006ސެޕްޓެމްބަރު  1ސީ އާއި ގުޅިފައިވަނީ .ޑީ.ޓީ.މި ބޭފުޅާ އެމް. ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ
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  މަލަމަތި އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ގައިދިވެހިރާއްޖޭ. 9

  ތާރީހާއި ސިޔާސީ ހާލަތު 9.1
  

މި ޤައުމަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުނީ . ވަހިކަމުގެ ދަށުގައެވެއާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ އިންގިރޭސިންގެ ހިޔާ 1887-1965
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރީގައި . ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ 1968އަދި . ވަނަ އަހަރުއެވެ 1965

މުތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވައިގެން ހޮވިފައިވަނީ އަމިއްލައަށް އައްޔަންކުރަންޖެހޭ މަޤާ. އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެދިފައެއް ނުވެއެވެ
ގެ ބާރު ލިބިފައި އޮތީ ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު އަދި ކެބިނެޓު ކަނޑައެޅުމު. ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

ނެ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޤައުމެުގ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ 5. ސްއަށެވެރައީ
  . ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ މަޖްލިހުން އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނަގާ

ފަތުރުވެރިކަމުން ޤައުމަށް ލިބެމުން އައި މާލީ ތަނަވަސްކަމާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ މިނިވަންކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ޒުވާނުންވެސް 
ލަވާލެވި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހު އާ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކު 2008ން މިގޮތު. ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ

ޕާޓީ ތަކެއް އެކުލެވޭ ރިޔާސީ  މަލްޓިދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ . މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ ޤައުމުގައި
ގެ ވެރިކަމާ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭ 2008 ނޮވެމްބަރމުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ގެ އަލްފާޟިލް ކެނެރީ.ގއިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން 

  . އެވެހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފަ
  

  ނިޒާމު ބެހޭ ކަންތައްތަކާ މާލީ  9.2
  

 ލޯކަލް  ންވަނީ ރާ އެކުލަވާލެވިގެބޭންކިން ދާއި. ހަނި ދާއިރާއެކެވެ ޑޮމިނޭޓް ކުރަމުންދާ ބޭންކް ތަކުންދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމަކީ 
. ކޮމަރޝަލް ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތައް ހިމެނިގެންނެވެ 5ކަމަށްވާ ބޭންކް އޮފް މޯލިްޑވްސް އާއި އިތުރު ބޭރުގެ  ކެއްކޮމަރޝަލް ބޭން

އި، ކޮމްޕެނީއަކާހިމެނެނީ އިންޝުރަންސް ކުންފުނިތަކާއި، ފައިނާންސް ލީސިންގ ބޭންކް ނޫން އެހެނިހެން މާލީ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި 
މަނީ ސަރވިސަސް ބިޒްނަސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓް  ކުންފުންޏަކާއިންސަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ހައުސިންގ ފައިނޭ

 މާލީ ފަރާތްތައްސެކުއިރިޓީޒް މާކެޓް އިންޓަރމީޑިއަރީސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކިާއ ބޭންކު ނޫން . އިންޓަރމީޑިއަރީސް އެވެ
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް . ފާގެ މަތިންނެވެގެ ލަ) އޭ.އެމް.އެމް(އޮތޯރިޓީ  ނިޓަރީމަނީ މޯލްޑިވްސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަ

މި ފަރާތައްވަނީ ސެކިއުރިޓީސް . ފަރާތެވެ ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ރާއްޖޭގައި ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓު އަކީ ދިވެހި) އޭ.ޑީ.އެމް.ސީ(އޮތޯރިޓީ 
މީގެ ތެރޭގައި ބްރޯކަރސް، ޑީލަރސް، . އިސަންސް ދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައެވެމާކެޓް އިންޓަރމީޑިއަރީސް އަށް ލަ

  . ރުން، އަދި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާއި ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީސް ހިމެނެއެވެޒަ އިންވެސްޓްމަންޓު އެޑްވައި
  

  ކެޓްރކެޕިޓަލް މާ 9.3
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީސް . މަސްއޫލިއަތެކެވެެއޭގެ .ޑީ.އެމް.މަކީ ސީކުރިއެރުވުރެގިއުުލޭޓްކޮށް ކެޓް ރދިވެހިރާއްޖޭގައި ކެޕިޓަލް މާ
  . ވަނަ އަހަރުއެވެ 2006 އޭ އުފެދި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ .ޑީ.އެމް.ގެ ދަށުން ސީ 2006ޤަވާއިދު 
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ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް  ސެކިއުރިޓީސް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކުރިއަރުވާ
ށްޓަކައި ކައިރިން އަދި މީގެ ސަބަބުން ހިއްސާ އާއި އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީސް ގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަ. އެކުލަވާލުމަށެވެ
ޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ާއއި މޯލް) އީ.އެސް.އެމް(މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު . ކެޓެއް ބިނާކުރެވިގެން ދެއެވެބެލެހެއްޓޭނެ މާ
  .ކުންފުނިތަކެކެވެެއޭ އިން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ .ޑީ.އެމް.އަކީ ސީ) ޑީ.އެސް.އެމް(ޑިޕޮސިޓަރީ 

  

  :އޭގެ އަސާސީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ.ޑީ.އެމް.ސީ

  ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުންއިންވެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ . 1  

  ހިންގުންލޭޓްކޮށް ރެގިއުު ކެޓްރކެޕިޓަލް މާ. 2  

    ދޫކުރުންލައިސަންސް ރެގިއުުލޭޓްކޮށް ކެޓް އިންޓަރމީޑިއަރީސް ރމާ. 3  

  އިންސާފުވެރި ޓްރާންސްޕޭރަންޓް އަދި ޒިންމާދާރު ސެކުއުރިޓީސް މާކެޓެއް އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުން. 4  

  އިތުރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބާރުއެޅުން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކުރިއަރުާވ. 5  

  ޕޮލިސީއެއް ތައާރަފުކޮށް ސަރުކާރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓު އުފަައްދާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ލަފާ ދިނުން. 6  

އިންނާއި އެހެން ތިން  އެމްޓީޑީސީ ޓު ކުރުމުގެ ހަމައެކަނި ފުރުސަތަކީމިއަދާ ހަމައަށް، އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިންވެސް
މި ތިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކީ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް . ވާ މަދު ހިއްސާކޮޅެކެވެއަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައި

މި . ޕލކ އެވެ ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަދި 
އަހަރު އުފެދިފައިވާ ސެކިއުރިޓީސް ޓްރޭޑިންގ ފްލޯ  ވަނަ 2002ހިއްސާތަކުގެ ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގެ ވިޔަފާރި ކުރެވެނީ 

  . ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ގޮތުގައެވެ މިތަންމިހާރު . މެދުވެރިކޮށެވެ

ނިތަކުގެ ބަލާލާ އިރު، މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީސްވެސް އަދި އަމިއްލަ ކުންފުކެޓަށް ރޑެޓް ސެކިއުރިޓީގެ ޕްރައިމަރީ މާ
ވަނަ  2004ނަމަވެސް، . އާއްމު ފަރުދުންނަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ ސެކިއުރިޓީއެއްއެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ ދަރަނެީގ 

 އަހަރު އުފެދުނު ސަރުކާރުގެ ދަށުން ހިންގާ ވުޒާރާއެއް ކަމަށްވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނާންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
މި ބޮންޑުތަކަކީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުން ކަމުގައިވާ . ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެލިބޭނެ ގޮތްކޯޕަރޭޓް ބޮންޑު އުފެދުމަށްފަހު 

އޭ .އެމް.މީގެ އިތުރުން، އެމް .ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ތަކުން ވަނީ ސަބްސްކުރައިބް ކޮށްފައެވެ ވިޔަފާރީގެ ބޭންކުތަކާއި ބައެއް
  . ވިއްކައެވެ ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސްތަކަށްދޫކޮށް މި ބިލްތައް ވިޔަފާރި ބޭންކު ތަކަށާއި  އިން ޓްރެޝަރީ ބިލް

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓް މެދުވެރިކޮށް . މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އެކްސްޗޭންޖު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ
. ކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށާއި އަދި ބިދޭސީންނަށް ނުހަނު މިނިވަންކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެއެކްސްޕޯޓުކުރުމަ އިމްޕޯޓުކޮށް ކެޕިޓަލް

އަދި . ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ބޭރުފައިސާގެ އެކައުންޓެއް ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރުގައި ހުޅުވުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ
އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނާއި ދެމެދު އަމަލުކުރެވޭ ގޮތް  ތަކުގައިގައި ހިންގަމުންދާ ބޭންކުރާއްޖޭދިވެހި

ކުރިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުގައި އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ. ތަފާތުވެގެނެއް ނުވެއެވެ
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މި އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ ސަރުކާރާއި އެ . ރޯޔަލްޓީ އެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ އަދި މިވަގުތު، އަހަރީ. ވެއެވެސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ބޭނުން
  .ފައިދާ ބަދަލުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނުވެއެވެ. އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާާތއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސް ވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ

  

  ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 9.4
  

އޭ އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޯޕަރޭޓު .ޑީ.އެމް.ން ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ސީއީ ގެ ފުރަތަމަ ބޯޑުގައި ނަ.އެސް.އެމް
ދެވަނަ ބޯޑުގައި ނަން ލިސްޓު . ގެން އަމަލުކުރަން ވާނެއެވެން ފެށިއަކު 2008ޖެނުއަރީ  1ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތައް 

  . އަކުން ފެށިގެންނެވެ 2009ޖެނުއަރީ  1 ނީކޯޑަށް އަމަލުކުރަން ފައްޓަންްޖެހޭ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން މި

އޭގެ މި ކޯޑުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފުރަތަމަ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުފެދުނު އިރު ގެންގުޅުނު މުހިއްމު ސިފަތަކެއް .ޑީ.އެމް.ސީ
ންގެ ރޯލު، ބޯޑު އޭގައި ހިއްސާދާރުންގެ ހައްޤުތަކާއި، އޯނަރޝިޕް ފަންކްޝަންތަކާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރު. ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

  . ތަކެއް އެކުލެވެއެވެސްޓޭންޑަޑްޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި ވަޒީފާ ފާޅުކޮށް ފެންނަން އޮންނާނޭހެން 

އޭ އިން ވަކި އުސޫލެއްގެ .ޑީ.އެމް.ސީލިބުނު މިންވަރަކުން ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައި 
ގެ ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުރަސްމީ އޭ.ޑީ.އެމް.މަތިން ސީ

މި ސަރވެއިލަންސް ތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން . ސައިޓް ސަރވެއިލަންސް ތަކެއް ހިންގަވައެވެ
  . މަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެތަންތަނުގެ ހިންގުން ރަގަޅު ކުރު

  ޤާނޫނު 9.5
  

ލީހުން ފާސްކުރާ ތުންގެ މަޖިރައްޔި. ށެވެތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ބިނާވެފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށާއި އިސްލާމީ ޝަރީއާއަ
  . އެކަމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމުންނެވެ ތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބިލް

. ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނީ މާލޭގެ ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށެވެ
  . ކޯޓެވެސްޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަކީ ޗީފް ޖަސްޓިސް އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 

  

  މާލީ ކަންތައްތަކުގެ މަލަމަތި 9.6
  

ވަނަ އަހަރުގެ  2008ވެސް ނަމަ. އިތުރުވާނެކަމަށެވެ 8.3%ޕީ އަށް ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވިފައިވީ .ޑީ.ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ 2008
ވަނަ އަހަރު  2008ޕީ ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން .ޑީ.އޭ އިން އިއުލާނުކުރެއްވި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޖީ.އެމް.ރު މަހު އެމްނޮވެމްބަ

ޕީ ދަށަށް ދިޔުމުގެ މައިގަޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ ފަތުރުވެރިން .ޑީ.މިފަދަ ގޮތަކަށް ޖީ. އެވެ 5.7% އިތުރުވެފައިވަނީ
  .ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު ކުއްލިގޮތެއްގައި މަދުވެ އަދި މަސްވެރިކަންވެސް ދަށަށް ދިޔުމެވެ
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. ޕީ ދަށްވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.ޑީ.އަށް ޖީ 4.5%އިން  10.3%ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވުނު  2009މިއާއިއެކު، 
ވަނަ އަހަރު މިފަދަ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ދައްކާ މައިގަޑު ސަބަބަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި  2009ޕީ ރިޕޯޓުގައި .ޑީ.އިސްލާހުކުރެވުނު ޖީ

 73ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ .  ށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުންނެވެއިމާރާތްކުރުން ކުރިއެރުވުމަ
ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް  2009 ށް ދިމާވަމުންދާ އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ޕަސަންޓް ކަމުގައިވާ ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަ

   .އެވެ 0.4%ނެކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ އެންމެ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވާ

މުގެ ރުހޯަދންޖެހޭ މާލީ އެހީތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރިސޯޓުތަށް އިމާރާތްކު
  .މަސައްކަތްތައްވެސް މަޑުޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

އަށް  12.0%ން  12.1%އަށް  2008 ން ޑިސެމްބަރު 2008ޝަން ވަނީ ނޮވެމްބަރު މާލޭގެ ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންފްލޭ
މަހުގެ އަހަރީ ޕަސަންޓެޖް ތަފާތުގެ ބަދަލުވާ ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް  12 ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީމި އަދަދު . ދަށްވެފައެވެ

  .ނެވެންރޭޖުއެވަ

  ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ ގަތުމުގައި ހިއްސާ 10.0
  

ދެނެގަތުމަކީ ހިއްސާ ގަންނަން  ކުންފުނިން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ބޮޑެތި ރިސްކު ތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެއްކަން
އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް . ރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކުރިން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ވަބޭ

ކުން ސަލާމަތްވުމަކީ ކުންފުނީގެ ބާރުެގ ދަށުގައިވާ ކަމަކަށް ވާއިރު އަނެއްބައި ރިސްކުތަކަކީ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ބާރެއް ރިސްކުތަ
  .ނުފޯރުވޭނޭފަދަ ކަންތައްތައް ދަނެގަތުންވެސް މުހިއްމެވެ

 ނިންމުމުގައިފުންޏާއި މެދު ވަކި ގޮތެއް ތިރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވިފައިވާ ނުކުތާ ތަކަކީ ހިއްސާގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުން
ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކުރިން ހިއްސާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ތިރީގައި . މައުލޫމާތުތަކެކެވެ އެހީއަކަށް ވާނެ

ފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި ވިސްނާ އަދި މީގެ އިތުރުން މި ބަޔާނުގައި ކުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާ އެއާއި މެދު
  . މާލިއްޔަތުގެ ނަތީޖާ އާއި ހިއްސާގެ ވިޔަފާރީގެ އަގުތައް ހިމެނިފައިވާ ބައިތައް ކިޔުން މުހިއްމެވެ
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  ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ ދަށްކުރުމަށް ރިސްކު 10.1
  

ސީ އިން ވަނީ ވިޔަފާރީގެ ރިސްކު .ޑީ.ޓީ.އެމް . ރިސްކު ދަށްކުރުމަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ކޮންމެ ބޮޑު ސިނާޔަތަކަށްވެސް މުހިއްމުކަމެކެވެ
މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ކުންފުނިން . ފައިދާ އިތުރުކުރުމުގެ މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ ހެޔޮގޮތުގައި،ވަކިމިނެއްގައި ހިފަހައްޓާ 

ރަށް ޖޮއިންޓް  2ރައްޤީކޮށް، ރަށް ފުރިހަމަ އޯނަރޝިޕްގައި ތަ 2އެއީ . ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރިއެވެ 3ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ތައްރަށް
މީގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެންމެ ނިޒާމަކަށް ބުރަނުވެ . ރަށް ކުއްޔައްދީގެންނެވެ 5ވެންޗަރ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުން އަދި 

  .ހިއްސާދާރުންގެ ބޮލުގައި އެޅޭ އިތުރު ޒިންމާތައް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ

ނިން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ރިސްކުތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކާއި މި ކަންތައްތައް ތިރީގައި ހުލާސާ ކުރެވިފައި އެވަނީ ކުންފު
  .ހައްލުކުރުމަށް ކުންފުނިން ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ

  

  އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުގެ ރިސްކު

ދިގު ދެމެމުންދާ ކުންފުނީގެ  މާކެޓް އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބަދަލުވުމުގައި ކުންފުނީގެ ރިސްކު ބޮޑުވުން މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވަނީ
ރިސްކު ކުޑަކުރުމުގެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މެނޭޖްމަންޓުން ޤަވާއިދުން . ދަރަނި ތަކާއި އިތުރުވަމުންދާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުތަކާއެވެ

މި މޭރުމުން  އަދި ހަމަ. ދަނީ ބަލަމުންނެވެ ތައްދަރަނީގެ ބާކީ އޮތް މިންވަރު ބަލާ މާކެޓުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލު
. މުން ގެންދެއެވެއްޓަދަރަނީގެ ރޭޝިއޯ ރަގަޅަށް ބަލަހަ މުދަލުގެމެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އިކުއިޓީ ދަރަނީގެ ރޭޝިއޯ އަދި 

  .ގައި ހިފެހެއްޓެންޖެހެއެވެ 1މިގޮތުން މާލިއްޔަތު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިކުރިޓީ ދަރަނީގެ ރޭޝިއޯ މަދުވެގެން 

  ސާގެ ރިސްކުބޭރުފައި

ލިބޭނީ  އްބޭރުފައިސާ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަ. ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ މާރކެޓަށް މި ކުންފުނި ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ
 ންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ޗޭއަދި ބޭރުފައިސާގެ އެކްސް. ވޭ މުއާމަލާތުންނެވެކުރެ އިންބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުމުންނާއި،

  .ޖާއަށް އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެމާލީ ނަތީ ކުންފުނީގެ
  

  ކުންފުނި އުވުމުގެ ރިސްކު

 ކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ ކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތުގެ ނިޒާމުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ފަސޭހަތަކާއި ހިނގަމުންދާ ފަންޑިންތަކާއި ދެމެދު ހަމަހަމަ
މެދުވެރިވެދާނެ  އުވުމަށްއްކަތުގެ ކެޕިޓަލް ދެމެހެއްޓުމަށްޓައި، ކުންފުނި ުކންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި މަސަ. ކަމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ

 ސެޓްސްއެ ބަދަލުކުރެވޭށް ކުންފުނިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއަ، ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި
  .ބަލަހައްޓަމުންގެންދެއެވެ

  

  .ތިރީގައި އެކުލަވާލާފައި އެވަނީއެވެ ކަންތައްތައްން ކުންފުންޏަށް ރިސްކެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެހެނިހެ

ޤައުމާ ގުޅުންހުރި ރިސްކުތައް، ހާއްސަކޮށް ސިޔާސީ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ) 1(
  .ލުތަކަށް ބިނާކޮށެވެއައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އަދި ބަދަލުވަމުންދާ މާހައުލުގައި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ބޮޑެތި ބަދަ
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މަށް ފަތުރުވެތިކަހާއްސަކޮށް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން މާކެޓް ރިސްކުތައް، ) 2(
  .ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރު އަދި އެހެނިހެން ވާދަވެރި ޓުއަރިސްޓު މަންޒިލުތަކުގެ ގޮންޖެހުންތައް

އާއްމުގޮތެއްގައި ކައުންޓަރ ޕާޓީ ސަޕްލަޔަރ އާއި ގުޅިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ރިސްކުތައް، ނުވަތަ ކޮންޓްރެކަޓަރ ރިސްކުތައް އަދި ) 3(
  .އެހެނިހެން ކުރިއެރުންތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކުންފުނިން ވެފައިވާ ސަބްލީސްތަކާ ގުޅުންހުރި ކްރެޑިޓް ރިސްކުތައް

އް، މިސާލަކަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ދަތުރުފަތުރަށާއި ކުންފުނީގެ މުދަލަށް ކުރާ މާހައުލުގެ ރިސްކުތަ) 4(
  .އްނޭދެވޭ އަސަރާއި އަދި ބަދަލުވަމުންދާ މޫސުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެފަދަ ކުދިކުދި ޤައުމުތަކުގެ އުފެދުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަ

  

  ގަވަރނަންސް ޓްކޯޕަރޭއެމްޓީޑީސީގެ  10.2
  

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ނެރުއްވާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް 
ޓް ސީ އިން ވަނީ ފާޅުކަންބޮޑު ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަން.ޑީ.ޓީ.ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ މުހިއްމުކަމަށް ބިނާކޮށް އެމް
  .ޤަބޫލުކުރުވަނިވި އުސްމިންތަކަކަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ

 .އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ ނަކީރެއިން ހަތް ޑިރެކްޓަރުންމީގެ ތެ. ޑިރެކްޓަރުންނެވެ 9ސީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނެނީ .ޑީ.ޓީ.އެމް
މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވެމުންދާ .ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއަކީ އިބްރާހިމް ސަލީމެވެ

އަދި ޗެއަރމަން އާއި މެނޭޖިންގ . ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ މުހައްމަދު މިހާދުއެވެ/ އުފުއްލަވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 
ޑުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ. ޑިރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަނީ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުންނީގެ . އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޗެއަރމަންއެވެ
ގެ މަސައްކަތަކީ މެނޭޖިންގ ކަންކަމުގައި ހިޔާލާއި ލަފާ ދީ، ކަންތައްތަކުގައި މަގުދައްކައި ދިނުން ކަމުގައި ވާއިރު ކުންފުނި ހިންގުމު

  .ޑިރެކްޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ

އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން  ނޭޝަން ނޮމިއެއީ، . ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ 2ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާ ލެވިފައިވަނީ 
  .ހިމެނެއެވެން ޑިރެކްޓަރު 4މިއިން ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި މުސްތަޤިއްލު . ކޮމިޓީއާއި އޯޑިޓް ކޮމިޓީއެވެ

މިފަދަ ނިޒާމެއް  ނަމަވެސްމި ބޯޑުގެ ހުރިހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަކި ހާއްސަ ރަސްމީ ނިޒާމެއް މިވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި ނުވި 
 ސީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކުންފުނީގެ.ޑީ.ޓީ.އެމް. އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

އާޓިކަލްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި ބޯޑުގެ ލަފައާ އެއްގޮތައްތޯ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ބަާލ 
  . ފާސްކޮށްހަދައެވެ

ޓަމުންދާއިރު އިންޓަރނަލް ސީ ގެ އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓްތައް އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް، ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓުން ބަލަހައް.ޑީ.ޓީ.އެމް
  . ތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސް، ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސްއިންނެވެއޯޑިޓް
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  ޒިންމާތައް ކޯޕަރޭޓް އިޖްތިމާއީ 10.3
  

 ށްދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަ އިންސީ .ޑީ.ޓީ.އެމް
ސީގެ މައި މަޤްސަދު ބިނާވެފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ .ޑީ.ޓީ.އެމް. ރެވެމުން ދާނެއެވެމަސައްކަތް ކެނޑިނޭޅި ކުގެ މުހެދު

ކުރުމުގެ ތަފާތު ކަންތައްތައް މި ޤައުމުގައި ހިންގާ؛ އެއިން ލިބޭ ފައިދާތައް ހަމަހަމަ މިންގަނޑަކަށް ބަހާލެވޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 
  .ލޯކަލް އިންޑަސްޓްރީތައް ފުޅާކޮށް އަދި ދިވެހި މުޖްތަމައުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމެވެއަރުވާ، ފަތުރުވެރިކަން ކުރި

އެއީ މުޖްތަމައަށް . ވަރަށް ތަފާތު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ މުގެވަނީ ފަތުރުވެރިކަސީ މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި .ޑީ.ޓީ.އެމް
ރައްޔިތުންނަށް މި ސިނާޔަތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށާއި  ގޮތުން،މި . ގޮތުގައި ލިބޭފަދަ ނިޒާމެކެވެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިއްސާ ސީދާ

މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ހިއްސާދާރުންގެ އެދުންތަކާއި ޝުއޫރުތައް  .ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ
  .އެރުވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެހީ އަކަށް ވެގެން ގޮސްފައެވެސީ ކުރި.ޑީ.ޓީ.އަދި އުއްމީދުތައްވަނީ އެމް

. ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުން އިޤްތިސާދަށް ލިބޭ ބޮޑެތިފައިދާ ތަކަކީ ސާފުކޮށް ފެނި އަގުދުކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކެވެ
ނިއުސް ތަކިާއ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށްވުރެ ނަމަވެސް، ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި އޭގެ ބާރު އާދައިގެ ރެވެ

ސީއަށް ވިސްނޭގޮތުގައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތަކީ ފަހަރުގައި އެހެން އެއްވެސް ސިނާޔަތަކަށްވުރެ .ޑީ.ޓީ.އެމް. މާބޮޑުވެގެން ދެއެވެ
އަދި މި . ފެންވަރެއްގައެވެ އިޖްތިމާއީ ހާއްސަގޮތެއްގައި. ވާދަވެރިކަމުގެ ފުރުސަތުތައް މުއްސަނދި ދާއިރާއެކެވެގިނައިން 

އިޤްތިސާދީ ފެންވަރުގައި ކުރިއެރުވޭނޭފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ވިސްނާ  ސީ ގެ އަމާޒަކީ މިފަދަ ފައިދާތައް.ޑީ.ޓީ.ސަބަބަށްޓަކައި، އެމް
  .ރޭވުމެވެ

ހިއްސާދާރުންނާއި ، އުއްމީދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތުގެ ކުދި ބޮޑު އިގްތިސާދީ ފައިދާތައް ދެނެގަނެ ސީގެ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ އުއްމީދުތައް ފުޅާކުރެވޭވަރަށް މާލިއްޔަތު ވަރުގަދަކޮށް އެތަނުގެ މައި ވާދަވެރިންނަށްވުރެ މައްޗަށް އުފުލި، 

  .ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ އިތުބާރުކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަށް ވުމެވެ

  ލުންބެ ކިޔުންތަށް ލިޔެ. 11
  

ކުންފުނީގެ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އާއި އެންމެ ފަހުން އޮޑިޓު ކުރެވުނު ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް އާއްމު ވިޔަފާރި 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާދޫކުރުމަށްގަޑިތަކުގައި ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ އޮފީހުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 

މާކެޓު  30އިން ފެށެިގން  2009 ޖުލައި 6ހުޅުވާ ދުވަސް ކަމުގައިވާ  ހިއްސާ ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތުހަމަވަންދެން ނުވަތަ  ދަތުމުއް
  .ދުވަސް ވަންދެން ބެލިދާނެއެވެ

  ހުއްދަތައް. 12
  

ޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނާއި، ކެކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އިން 
  .އޮތޯރިޓީއިން އަދި ެއހެނިހެން ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ވަނީ ދީފައެވެ
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އަދިމީގެ އިތުރުން، މިކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓްތަކުގެ އަސްލު ބަލަންބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް އެރިޕޯޓްތައް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު 
  . ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ

  ތުން ދޭންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤްރާރުޤާނޫނީ ގޮ. 13
  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައި  ޓޫރިޒަމްއަޅުގަނޑުމެން، ތިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އަދި މި ބަޔާނުގައި 
  :ކަނޑައަޅުއްވާފައިާވ ފަރާތްތައް އިޤްރާރުވެ ޔަގީންކަން މި އަރުވަނީ

އަދި މީގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކުގެ ސީދާކަމާމެދު . ނޑުމެން ބަލާ ފާސްކޮށްފިންކަމަށެވެމި ހިއްސާގެ ބަޔާން އަޅުގަ) ހ(  
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ . އަޅުގަނޑުމެން އެކުގައި އަދި ވަކިވަކިންވެސް ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލާނެކަމަށެވެ

 ސް ބަޔާނެއް އޮޅިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ހަޤީގަތެއް އުނިކުރެވިފައި ނުވާނެކަމުގެއެންމެ ރަނގަޅަކަށް މީގައި ހިމެނިފައިވާ އެއްވެ
  .ޔަޤީންކަން އެކަށީގެންވާ ހޯދުންތަކެއް ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަރުވަމެވެ

  

        ސޮއި          ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން

  އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު

  ލް އަބްދުލް ޤަފޫރުއަލްފާޟި

  އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު

  އިބްރާހިމް   ރިޤްއަލްފާޟިލް ތޯ

  އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު

  އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ

  އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝަރީފް
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  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު. 14
  

ޕަރޭޝަން ޕލކ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯ ޓޫރިޒަމްލްޑިވްސް އަޅުގަނޑުމެން، ތިރީގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ، އަދި މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި މޯ
 1ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ފަރާތްތައް، ބުރުޒު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަނގިފިލާ،ވަނަ  1ފަތުރުވެހި .ގ

ކާއި ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ އާއި ހަމައަށް އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަ 2008ޑިސެމްބަރ  31 އިން  2008ޖެނުއަރީ 
  :އެންމެހާ ހޯދުންތައް ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ އެންމެ ރަގަޅަކަށް ޔަޤީންކަން މި އަރުވަނީ

  ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މިންގަނޑެއްގައި ބެލެހެއްޓިފައިވާކަމަށާއި) ހ(  

ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ހޯދޭނެ  ކުންފުނި ޓްގެ ގޮތުގައި ފޮތްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދަކީސެކުންފުނީގެ ކަރަންޓް އެ) ށ(
  .ކަމަށް ވަރުގެ އަދަދެއް

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮންޓިންޖަންޓް ލަޔަބިލިޓީސް ނޫން އެހެން  7.10މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ސެކްޝަން ) ނ(  
  .ކޮންޓިންޖަންޓް ލަޔަބިލިޓީސް ނުވާކަމަށް

ކުންފުނިން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ދަށުގައިވާ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއަކާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ) ރ(  
  .ނުވާކަން

ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް އަސަރުކުރާނޭ ފަދަ އެއްވެސް އާދަޔާ  ނުވަތަ ހާމަ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ރިޒާވްތަކަށް) ބ(  
  . ހިލާފުކަމެއް ނުވާކަމަށް

ގެ ފަހުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކު ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހާމަކުރެވުނުމީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި، އެންމެ ފަހުން 
  .ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ ރައުސުލްމާލަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ

  އިޤްރާރު

          ސޮއި          ންޑިރެކްޓަރުންގެ ނަ

  އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު

  އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު

  އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު

  އިބްރާހިމް ގްއަލްފާޟިލް ތޯރި

  އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު

  އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ

  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފު
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  މާއްދާތައް ބައެއް ޤަވާއިދުގެ ގާއެމްޓީޑީސީގެ ހިން .15
  

  .ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ ބާރުހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ  ހިންގާ ގަވާއިދުއި މިކުންފުނީގެ ގާނޫނާ

 އިންތިހާބުކުރާ ބަރުންފަރާތަކާއި މެން 4ފުރަތަމަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑަށް ކަނޑަ އެޅޭނީ ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ 
  .ފަރާތެކެވެ 5

ހިއްސާ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ  50 މަދުވެގެންރައުސްމާލުގެ ތެރެއިން  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވުމަށް ކުންފުނީގެ
  .ކުރެވިފައި ވާންވާނެއެވެ

 .ލާޒިމެއް ނޫނެވެރުގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރާ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވުމެއް ސަރުކާ

ވޯޓް ދޭނީ . ބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެންބޯޑުގެ ޖަލްސާ އެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިންމާނީ ހާޒިރުވެ ތިބި މެ
  .ވޯޓް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ވޯޓެއް ޗެއަރމަން އަށް ދެވިދާނެއެވެ. އަތްއުފުލައިގެންނެވެ

ޑިރެކްޓަރުންނާއިއެކު،  3ޑިރެކްޓަރުންނާއި، އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ  2ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ  
  .ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތު އެޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ
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 އެކައުންޓަންޓުގެ ރިޕޯޓު .16
  

  .)އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށްކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާއެކެވެ ންޑް ޔަންގްސްޓް  އެއާނަމިއީ (

  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

  ފަތުރުވެހި،.ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، ގ

  ބުރުޒުމަގު، މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ،
  

  ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް،. ޕލކ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
  

  މިނިވަން އެކައުންޓަންޓުގެ ރިޕޯރޓް

  ތައާރަފް

ގެ ތާރީޚުގައި  2009 ޖޫން 18ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެދުމުގެ މަތިން، .ޑީ.ޓީ.މި މިނިވަން އެކައުންޓަންޓުގެ ރިޕޯޓަކީ އެމް
  668,123 އަދާކޮށް ހަލާސްކޮށްފައިވާ. ރ  113,540,295ގަށްވައިޖުމްލަ އަ ،ރ އަށް ވިއްކަން ހަމަޖައްސާފައިވ165ާ ،އާއްމުކުރާ

  .ހިއްސާ އާ ގުޅިގެން އާއްމުކުރާ ހިއްސާގެ ބަޔާނެއްގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކޮއްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ
  

  ކުންފުނީގެ ފަސްމަންޒަރު

ކުންފުނިގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ޓޫރިސްޓް . ކެވެގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ކުންފުންޏެ 2006އޭޕްރިލް  9ސީ އަކީ .ޑީ.ޓީ.އެމް
ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުކަން ކުރުމާއި އަދި ، ރިސޯރޓް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ރިސޯރޓް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި،ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި

  .އެޖެންޓްކަން ކުރުމެވެ
  

  މާލީ ބަޔާން

  .ޔާންތައް މި ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަ

  .ދުވަހުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން 21މަހާއި  8އަށް ނިމުނު  2006ޑިސެމްބަރ  31ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2006ޑިސެމްބަރ  31

  .ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ނިމިގެން ދިޔަ  އަހަރުގެ ފައިދާގެ ބަޔާން 2007ޑިސެމްބަރ  31

  .ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ނިމިގެން ދިޔަ  އަހަރުގެ ފައިދާގެ ބަޔާން 2008ރ ޑިސެމްބަ 31
 

  .މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓް ކުރުން 

  .މަތީގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން ތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އޯޑިޓް ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތަކެކެވެ
  



46 
 

  އޯޑިޓް ރިޕޯރޓްތައް

ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރ  2008ޑިސެމްބަރ  31އަދި  2007ބަރ ޑިސެމް 31އާއި  2006ޑިސެމްބަރ  31ނިމިގެންދިޔަ 
 .ފާޅުކޮއްފައި ވަނީ ސާފު އޮޑިޓް ރިޕޯޓެކެވެ

  

  ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް

ޑިސެމްބަރ  31ގައި ނިމުނު އަހަރާއި  2007ޑިސެމްބަރ  31އަށް ނިމުނު މުއްދަތުގެ މާލީ ބަޔާނާއި  2006ޑިސެމްބަރ  31
އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ަހމަތަކަށް ފެތޭ އަށް ނިމުނު  2008
ހިސްޓްރިކަލް "ށްފައިވަނީ ކޮމަތީގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާން . ގޮތަށެވެ

އެކަމަކު ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުން . އާމަލާތެއް ހިނގިއިރު އަގު ބަޔާންކުރާ އުސޫލުންނެވެއާ އެއްގޮތްވާގޮތުން މު" ކޮންވެންޝަން
 .ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަން ބަޔާން ކޮއްފައިވާނެއެވެ

  

  ފައިދާ ބެހުން

  .ހިއްސާ ދާރުންނަށް ބެހުމަށް ކުންފުނިންފާސްކުރިއެވެ .ރ ‐/151,017,975 ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި  2007
  

  ން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައްފަހު

ސީ އިން ހިލާފުވެފައި ވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް .ޑީ.ޓީ.ސީ އާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެމް.ޑީ.ޓީ.ޔޮޓް ޓުއާރސް އާ އެމް
 ޑޮލަރުޔޫއެސް  64,458,104އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޔޮޓް ޓުއާރސް ލިމިޓެޑް އަށް ލިބުނު ގެއްލުން ކަމަށް ބުނާ 

ނަމަވެސް ތިރީގައި ބަޔާން . ސީ އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރިއެވެ.ޑީ.ޓީ.ގައި އެމް 2008ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޑިސެމްބަރ 
  :ފައިވާ ނުކުތާ ތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީށްކޮ

ތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްޓީޑީސީ ގެ ފަރާ 14ސަބްލީޒް އެގްރީމެންޓް ގެ  .1
 ކޮށްފައިނުވާކަން،

ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި، އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .2
ފަރާތުން އެއީ، އެމްޓީޑީސީގެ ) ޔޫއެސް ޑޮލަރ އަށް ބަދަލުކުރި 46،261،242ފަހުން (ޔޫއެސް ޑޮލަރ  64،458،104

ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކުރުމުން، އެކުްނފުންޏަށް ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ސާބިތު ކޮށް ނުދެވުމާއެކު، 
 އެބަދަލަކީ ނަގާދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫންކަން،

ން ޤަވާއިދުން ދައްކަން އިން ފެށިގެ 2008ނޮވެމްބަރ  30ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ،  .3
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ  12އަދި  ވަނަ 9ޖެހޭކުލި ނުދައްކާ އަދި  އެގްރީމެންޓްގެ 

އެހެނިހެންގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުވެސް ނުދައްކާ،  ހެރަތެރޭގައި ތިބެ ވިޔަފާރިކުރަމުންކަމަށްވާތީ، މަދަނީ ކޯޓުންދެކޭގޮތުގައި، 
ރިންދެންނެވި ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުދައްކާ، ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ކު

އަދި . އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ހަމައެއްނެތްކަމެވެ ގެމުން ދިއުމުއިން އެެރިޒޯޓްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާ ހޯދަ
އިން އެ ރިޒޯރޓްގައި ތިބިހާހިދަކު، ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން  ހަމައެހެންމެ، ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް

  .ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެއްކުމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގޭނެކަމަށެވެ
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  މިނިވަން ކަމާއި ހުރި ހުރަސްތައް

ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަންނީ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެފަރާތެއްގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިރުޝާދަކީ ހިއްސާ ގަންނަން ގަސްދު
  .ބޭނުން ތަކަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ

  .އްސާ ގަންނަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުވުން އެދެމެވެހި

ނަމަވެސް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ހިއްސާގެ ބަޔާން ހެދުމުގެ  އްބަޔާނުގެ ބައެ ހިއްސާގެ ބަޔާން ނުވަތަ ހިއްސާގެ
އަދި މިރިޕޯރޓު ހިމެނުމުގެ ހުއްދަ . ސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ ފަރާތުން ހޯދާފައެއް ނުވާނެ އެވެހުއްދައެއްވެސް އާރނަ

  . ދެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައެވެ

  .ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަ ކޮއްލަމެވެހިއްސާ ގަންނަން ގަސްދު
  

ސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ އެއްވެސް ހިއްސާގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އާރނަ
އްދަ ދީފައިވާނީ ހަމައެކަނި ހިއްސާގެ ބަޔަނުގައި އަދި މި ރިޕޯރޓް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހު. ހުއްދައެއް ހޯދާފައެއް ނޯންނާނެއެވެ

  .ހިމެނުމަށް އެކަންޏެވެ
  

ޔަންގް ގެ އެއްވެސް  ސްޓް އެންޑްސީ ގެ މިނިވަން އޮޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުން ފިޔަވައި އާރނަ.ޑީ.ޓީ.އެމް
  .ނުވެއެވެ އެއްސީ އާއެކު ކޮއްފަ.ޑީ.ޓީ.ޕާޓްނަރަކާއެކު އެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް އެމް

  

ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި މި ރިޕޯރޓް ހިމެނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހިއްސާ ގަތުމަށް ލަފައެއް ނުވަތަ 
  .އިރުޝާދެއް ދިނުމުގެ މަދުސަދުގައި ނުވަތަ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ

  

ކުރިމަގާ ދޭތެރޭ ނުވަތަ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭނެ އެއްވެސ ނަފާއަކަށް އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް  ކުންފުނީގެ
  .އިން އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ނުދެއެވެ

  

އްކުމުގެ މުޢާމަލާތުން މާލީ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުން،އަގު އަދާކުރާގޮތަށް މިރިޕޯރޓް ހެދުން ފިޔަވައި ހިއްސާ ވި 
  .ނިކުމެދާނެ އެއްވެސް ނަތީޖާއަކަްށ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނޯންނާނެއެވެ

  

ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އަސްލައް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހިއްސާގެ " މިނިވަން އެކައުންޓެންޓްގެ ބަޔާން"އެހެންކަމުން 
  .ގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެބަޔާނުގައި ހިމެނުމު

  2009 ޖޫން 18



48 
 

 އި މާލީ ހިސާބުތައްރިޕޯޓާ އޮޑިޓަރުގެ 17.0
 

  

  

  

  

  

  

  

  ރޭޝަން ޕލކމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރިޒަޓޫމޯލްޑިވްސް 

  އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް

  2008ޑިސެމްބަރ  31
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  ސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓްމޯލްޑިވް

 2008ޑިސެމްބަރ  31ގެ ") ގްރޫޕް("މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އާއި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ 
ރެވިފައިާވ އަހަރީ ހިސާބާއި، ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި، ހިއްސާގެ އަގުތަކަށް އައި ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގެ އެއްކު

ބަދަލުތަކާއި ލިބުނު ފައިދާއާއި، ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ހިސާބުތަކާއި، ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު 
ންކުރުވަނިވި ނޯޓްތައް އެކުލެވިގެންވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އަޅުގަނޑުމެްނ ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާއާއި އެހެނިހެން ބަޔާ

  . އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މިލިޔުމާއެކު ހިމަނައި ހުށަހެޅީމެވެ

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ރިޕޯޓަކީ ކުންފުނީގެ  71ގެ ) ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓެއްގައި . ންގެ ޖަމާޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓެކެވެމެންބަރު

އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނީގެ މެންބަރުންނަށް ބަޔާންކުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ ގޮތް 
ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ . ކަމަށާއި، އަދި މިނޫން އެހެން އެއްވެސް މަޤްޞަދެއްގައި ނޫންކަމުގައި ދަނަްނވަމެވެމެދުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 

އޮޑިޓް މަސައްކަތަށް، މި ރިޕޯޓަށް، ުނވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތަކަށް ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޖަމާޢަތަށް 
  .އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާވާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

  .މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިސާބުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތައް 
މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި، އޮޅިގެން ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް . ކަށައެޅުމާއި އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމެވެއެ

ނަމަވެސް، ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ނުހުންނާނެފަދަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އެތަކެތި ހެދުމަށްޓަކައި 
ގެ ބަޔާންތަކެއް އެކަށައެޅުމަށާއި އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ހިސާބުތަކު

ފަރުމާކުރުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން؛ ހިސާބުކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން؛ އަދި 
  . ށީގެންވާ ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒީ ހިސާބުތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެއެޙާލަތަކަށް އެކަ

  .އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

މި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އޮޑިޓަށް ބަލާފައި
ހިސާބުކުރުމުގެ (ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ހިންގާފައި. ހުށަހެޅުމެވެ
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މި ދެންނެވި މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން، އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް . ތަކާ އެއްގޮތަށެވެ) ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު
ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތުން ގެންދިއުމުގައި ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުމާއި، މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް 

  . އެއްކިބާވެފައިވާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ޔަޤީންކަމެއް ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް އޮޑިޓް ރާވައި ހިންގުން ލާޒިމުކުރެއެވެ

ދުތަކާއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓެއްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ ޢަދަ
ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު، އެއީ އޮޅިގެން . މަޢުލޫމާތުތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ހޯދުމެވެ

ޙާލަތްތައް ބަލައި ހޯދުމަށް  ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ނަމަވެސް، ހިސާބުތަކުގައި ހުންނާނޭފަދަ ނުވަތަ ހުރެދާނެފަދަ
އަދި އެނޫންވެސް އޮޑިޓާބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތްތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތައް ) ރިސްކް އެސެސްމަންޓް(

ބަޔާންތައް  މިގޮތުން ރިސްކް އެސެސްކުރެވޭނޭ އުޞޫލު އޮޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީ، މާލީ ހިސާބުތަކާއި. ކަނޑައަޅާނޭ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރެވެ
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުްނ އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތަކަށް 

. ންނެވެބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ފެންނަ އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި
. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ޤާބިލުކަމާމެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ބެލޭ ބެލުމެއްނޫނެވެ

މާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ޞައްޙަކަ
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އަންދާޒާތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޢަދަދުތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން، 

  .ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ

ހިސާބުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިމަޢުލޫމާތައް ބިނާކޮށް އޮޑިޓަރުންގެ ޙައިޡިއްޔަތުން ކުންފުނީގެ މާލީ 
  .އެއްޗެކޭ ބުނުމަށް ފުދޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ

  ނިންމުން

ސްވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕުގެ މާލީ ގެ ނިޔަލަށް، އަދި އެތާރީޚަށް ހު 2008ޑިސެމްބަރ  31އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި، 
ޙާލަތާއި މާލީ ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ޙަޤީޤީ ތަޞައްވުރެއް އެއްކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކުން، 

) މިންގަނޑުތައް ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ(އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް 
  . އާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދައްކުވައިދޭކަމަށް ފެނެއެވެ

  )ސޮއި(
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  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
  އާމްދަނީގެ ބަޔާން

  ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 2008ޑިސެމްބަރ  31

  ގްރޫޕް ކުންފިުނ  
  އަހަރު ނިމުުނ  އަހަރު ނިމުުނ  ރު ނިމުުނއަހަ އަހަރު ނިމުނު  
  31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  
  .ރ  .ރ .ރ .ރ ނޯޓް 

 19,158,605 281,152,33719,158,605281,152,337 3 އާމްދަނީ
 (5,780,838) (85,728,468)(5,780,838)(85,666,568) 7  ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް

 13,377,767 195,485,76913,377,767195,423,869   ޖުމުލަ ފައިދާ

    

268،326،49 4  އެހެނިހެން އާމްދީަނ  700،690،5  49,387,316 415،065،6  
    

) 9 ވިއްކުމާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޚަރަދުތައް 804،416،13 ) ( 004،194 ) ( 832،482،13 ) ( 551،228 ) 
    

 (14,084,308) (120,807,528)(13,634,389)(119,078,216) 8  ޚަރަދުތައްހިންގުމުގެ
017،317،1125,240,074825،520،110 6 )ގެއްލުން/ (ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ   5,130,323 

    
771،878،4 23,797,121771،878،423,797,121 5  އިންޓްރެސްޓް އާމްދީަނ  

    

) 10  ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭަދ 376،666،21 )  (2,465,397)( 376،666،21 )  (2,465,397) 
    

/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ/މުޅި އަހުަރ
  )ގެއްލުން(

 762،447،1147,653,448570،651،112  7,543,697 

)--  ކުދި ހިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ 803،96 ) (2,391) 
762،447،114  މައި ކުންފުނީގެ އެކުއިޓީ ގެންގުޅޭ  7,653,448373،748،112  7,546,088 

  762،447،1147,653,448570،651،112  7,543,697 

    
  W  11 63.32 4.58 62.32  4.51ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދ

  

  .ވެގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެ 20. ން ފެށިގެން ޞ6. ޞ
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  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
  ބެލެންސް ޝީޓް

 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 2008ޑިސެމްބަރ  31

  ގްރޫޕް ކުންފިުނ  
ގައި  31.12.2008  

  އޮތް ގޮތް
31.12.2007

  ގައި އޮތް ގޮތް
ގައި  31.12.2008
  އޮތް ގޮތް

31.12.2007 
  ތް ގޮތްގައި އޮ

  .ރ  .ރ .ރ .ރ ނޯޓް 
        އެސެޓްތައް

         ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
  615,625,675  39,969,439 615,625,675 39,075,274 12 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

  87,091  280,221 87,091 97,168 13  އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް
  -  483،974،867 -  483،974،867 14  ވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއިން

ސަބްސިޑިއަރީއަށް ކޮށްފައިވާ 
  އިންވެސްމަންޓްތައް

15 102,000,000 251,400,000 -  -  

  1,009,146,925 867,112,766 908,224,143  615,712,766  
         ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

  10,461,346  - 10,461,346 - 16  އިންވެންޓްރީތައް
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވިޔަފާރިންނާއި 

  އަންނަންހުރި
17 312,011,599 168,750,944 312,120,442  168,750,944  

ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންކް 
  ބެލެންސްތައް

22 433,654,065 345,894,590 436,582,605  345,899,388  

  1,140,824,444  1,656,927,190  1,392,219,646 1,754,812,589   ޖުމްލަ އެސެޓަްތއް
        

        ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީއާއި ލައިބިލިޓީޒް
         ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީ

  167,797,750  180,750,550 167,797,750 180,750,550 18  ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
   198,805,825 - 198,805,825   ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

  2,289,944  )703،010،36( 2,397,304 )954،203،34(   )ގެއްލްުނ/ (ޖުމްލަ ފައިދާ 
  345.352.421 170,195,054 672،545،343  170,087,694  

  5,597,609  5,500,806 - -   މައިނޯރިޓީ އިންޓްރެސްޓް
  175,685,303  478،046،349 170,195,054 345.352.421   ޖުމްލަ އިކުއިޓީ

        
         ދިގު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒް
އަނބުރާ އިންޓްރަސްޓް ދައްކަންޖެހޭ

  ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ
19 250,575,000 307,115,000 250,575,000  307,115,000  

        
         ކުރު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒް

އިންޓްރަސްޓް ދައްކަންޖެހޭ އަނބުރާ
  ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

19 70,675,000 14,135,000 70,675,000  14,135,000  

ނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވިޔަފާރްިނ
  ދައްކަންހުރި

20 149،146،848 585,997,676 693،566،848  586,039,848  

ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
  ޢަދަދުތައް

21 102,000,000 256,927,623 -  -  
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  ގްރޫޕް ކުންފުނި  
ގައި  31.12.2008  

  އޮތް ގޮތް
31.12.2007

  ގައި އޮތް ގޮތް
ގައި  31.12.2008
  އޮތް ގޮތް

31.12.2007 
  ތް ގޮތްގައި އޮ

  .ރ  .ރ .ރ .ރ ނޯޓް 
  57,849,293  138,064,019 57,849,293 138,064,019 22  ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް

  1,140,824,444  1,392,219,6461,656,927,190 1,754,812,589   ޓީއާއި ލައިބިލިޓީޒްޖުމްލަ އިކުއި
  

  ބޯޑުގެ ފަރާތުން އަދި ބޯޑުގެ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ،. މިހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އެކަށައަޅައި ހުށަހެޅުމަކީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  ސޮއި   ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން 
  މުޙައްމަދު މިހާދު  )1

  
   

     ހަސަން ޒަރުީރ  )2
  

ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ  )އޮރިޖިނަލްރިޕޯޓުގެ( ގެ 21. ން ފެށިގެން ޞ 6. ޞ
  .ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ
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  ވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކމޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެ
  ހިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން

  ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 2008ޑިސެމްބަރ  31
    ކުންފިުނ   
ރިވެލުއޭޝަން  ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު 

  ރިޒާވް
/ ޖުމްލަ ފައިދާ 

  )ގެއްލުން(
  ޖުމަްލ

  ރީސްޓޭޓެޑް  ރީސްޓޭޓެޑް   
  .ރ  .ރ  .ރ .ރ 

  163,151,647  (4,646,103) - 167,797,750  ރައުސްމާލު ދޫކުރުންހިއްސާގެ
  (610,041)  (610,041) -- ދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަރުަދހިއްސާ

  7,653,448  7,653,448 - -  މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިދާ
 170,195,054 2,397,304 - 167,797,750  އާހަމައަށް 2007ޑިސެމްބަރ  31ބެލެންސް 

 12,952,800 - - 12,952,800  ސްމާލު ދޫކުރުންހިއްސާގެ ރައު

 (31,045) (31,045) - - ދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަރުަދހިއްސާ

 (151,017,975) (151,017,975)-- ޑިވިޑެންޑް

 198,805,825 -198,805,825-  ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

  762،447،114  762،447،114 - -  މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިާދ
  421،352،345  )954،203،34(198,805,825 180,750,550  އާހަމައަށް 2008ޑިސެމްބަރ  31ބެލެންސް 

    ގްރްޫޕ   
ހިއްސާގެ 

  ރައުސުލްމާލް
ރިވެލުއޭޝަން 

  ރިޒާވް
/ ޖުމްލަ ފައިދާ 

  )ގެއްލުން(
  ޖުމަްލ

  .ރ  .ރ  .ރ 
  163,151,647  (4,646,103) - 167,797,750  ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

  (610,041)  (610,041) - - ކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދުދޫހިއްސާ
  7,546,088 7,546,088 - -  މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިާދ

  170,087,694  2,289,944- 167,797,750 އާހަމައްަށ2007ޑިސެމްބަރ  31ބެލެންސް
 12,952,800 -- 12,952,800  ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

 (31,045) (31,045) - - ުދދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަަރހިއްސާ

 (151,017,975) (151,017,975) - - ޑިވިޑެންޑް

 198,805,825 -198,805,825-  ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

  373،748،112 373،748،112 - -  މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިާދ
  672،545،343  )703،010،36(198,805,825  550،750،180  އާހަމައަށް 2008ޑިސެމްބަރ  31ބެލެންސް 

 

  .ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ 20. ން ފެށިގެން ޞ6. ޞ
   2009އެޕްރިލް  30
  މާލެ
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  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
  ތުގެ ހިސާބުގެ ބަޔާން ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮ

  ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 2008ޑިސެމްބަރ  31
  ގްރްޫޕ ކުންފުިނ 
 31.12.2008

  ގައި އޮތް ގޮތް
31.12.2007 
  ގައި އޮތް ގޮތް

ގައި  31.12.2008
  އޮތް ގޮތް

31.12.2007 
  ގައި އޮތް ގޮތް

  .ރ  .ރ .ރ .ރ 
ޙަރަކާތްތަކުގައި/ (ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު

  ކޭޝް ފްލޯވތައް) ބޭނުންކުރެވުނު
      

  7,543,697  570،651،112 7,653,448 762،447،114 )ގެއްލްުނ/(މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ/އަހަރު
      ,އެޖަސްމެންޓް ގެނެވުުނ

  1,646,381  27,316,847  1,646,381 27,254,947  ބަލަށްކެނޑުން
  44,181  87,108 44,181 68,022 އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތަކުގެ އެމޯރޓައިޒޭޝަން

  307,975  - 307,975 - ލީސް ރެންޓްގެ އެމޯރޓައިޒޭޝަން
  (5,253,486)  (23,736,073)  (4,878,771) (23,797,121)  އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ
  2,465,397  21,666,376  2,465,397 21,666,376  ފައިސާހޯދަން ކުރިހޭދަ

 -  (669,168,658)- (669,168,658) އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ ރިކްލަސިފިކޭޝަްނ

 -  839,583,668 - 839,583,668 ބަދަލުކުރްުނޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން
  ލިބުނު ގެއްލުން

- 20,798 768،49  20,798  

 996،054،310  7,259,409  606،450،308  6,774,943  
        ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ބަދަލުތައް

  (10,461,346) 10,461,346 (10,461,346) 10,461,346 މަދުވުން)/އިތުރުވުން(އިންވެންޓްރީތައް 
ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

  މަދުވުން)/އިތުރުވުން(
)655،260،143(  (160,141,278)  )875،841،137(  (160,141,278)  

ރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރިވިޔަފާ
  މަދުވުން)/އިތުރުވުން(

659،713،261  534,863,414   032،092،262  529,377,963  

  365,550,282  109،162،443 371,520,199 346،969،438 ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން އުފެއްދުނު ފައިސާ
  (214,352)  )385،806،13( (214,352) )385،806،13( ފައިސާހޯދަން ކުރިހޭދަ ދައްކާފައި

  365,335,930  429,355,724 371,305,847 425,162,961 ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ
       

/އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު
  ކޭޝްފްލޯވތައް) ޙަރަކާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު(

      

މަންޓް ހޯދުމާއިޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއްިޕ
 އިމާރާތްކުރުން

(290,288,214) (415,348,203)  (291,502,621)  (415,348,203)  

  (80,000)  )665،71( (80,000) )099،78( އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް ހޯދުމަށް
  (610,041)  (31,045)  (610,041) (31,045)   ހިއްސާ ފައިދާބެހުމަށް ދިޔަޚަރަދު

  -  )975،017،151( -  )975،017،151(  ޑިވިޑެންޑް ފައިސާ
  5,253,486  23,736,073 4,878,771 23,797,121  ލިބުނު އިންޓްރެސްޓް

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ސާފު
ފައިސާ

417,618,212)(  (411,159,473)  (418,887,233)  (410,784,758)  

     

    /ނުއިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބު
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  ގްރްޫޕ ކުންފުިނ 
 31.12.2008

  ގައި އޮތް ގޮތް
31.12.2007 
  ގައި އޮތް ގޮތް

ގައި  31.12.2008
  އޮތް ގޮތް

31.12.2007 
  ގައި އޮތް ގޮތް

  .ރ  .ރ .ރ .ރ 
 ތައްކޭޝްފޯްލ) ކުގައި ބޭނުންކުރެވުުނޙަރަކާތަ(

 350,932,947 - 350,932,947- އިންޓްރެސްޓް ބެއަރިންގ ބޮރޮވިންގއިން ލިބުނު

 20,213,700 - 14,613,700- ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ވިއްކުމުން ލިބުުނ

އިންޓްރެސްޓް ބެއަރިންގ ބޮރޮވިންގތައް އަނބުރާ
  ދެއްކުމުން

- (154,404,572)- (154,404,572)

 216,742,075 -  211,142,075- ފައިސާހޯދަން ކުރިހޭދައިން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ

   

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ސާފު އިތުރުވުން
 )މަދުވުން(/ 

7,544,749171,288,449 491،468،10 171,293,247 

116,756,848 095،050،288 116,756,848 297،045،288 އެއްފަދަ ތަކެތިއަހަރު ފެށުނުއިރު ފައިސާއާއި ފައިސާއާ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި
 )17ނޯޓް (

295,590,046 288,045,297 298,518,586 288,050,095

  

  .ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ  20. ން ފެށިގެން ޞ6. ޞ
   2009އެޕްރިލް  30
  މާލެ
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  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
  މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

  ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 2008ޑިސެމްބަރ  31

 ލޫމާުތކުންފުންޏާބެހޭ މަޢު  .1

  ޢާއްމު   1.1

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ދަރަންޏަށް    
ވަނަ 4(އާގެ . ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ހުންނަނީ ހ. ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ

  .ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ، )ފަންގެފިލާ
     
ރިސޯޓު އިމާރާތްކުރުމަށާއި، " އުލިގަމު"އަތޮޅުގައި . ރިސޯޓާއި ހއ"ހެރަތަެރ"ކުންފުންޏާ ަޙވާލުކުރެވިފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅުގައި   

  .ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށެވެސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ އެހެން ރަށް
     
 ސަބްސިޑިއަރީ   
ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  2007ޖޫން  05ހިއްސާ އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ، ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަކީ 98%ކުންފުނީގެ    

ސަބްސިޑިއަރީގެ . ރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެރެޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަ
  .ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ، )ވަނަ ފަންގެފިލ4ާ(އާގެ . ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ހުންނަނީ ހ

     
 ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ    .2

 ސަތުތައްޢާއްމު ސިާޔ   2.1

ގައި އަދި އޭގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި،  2008ޑިސެމްބަރ  31ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ    
ކާއި އާމްދަނީގެ ހިސާބުތަކާއި، ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ހިސާބުތަކާއި، އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުތަ

އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ") މާލީ ބަޔާންތައް("އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ ނޯޓްތައް 
  .ސްޓޭންޑަރޑްސްގެ  މިންގަނޑުތަކަށް ފެތެއެވެ

     
  .އުޞޫލުންނެވެ" ސްޓް ބޭސިސްހިސްޓޮރިކަލް ކޯ"ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ   
     

 ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ގޮތް   2.2
ޑިސެމްބަރ އާހަމައަށް މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  31އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ    

ސަބްސިޑިއަރީގެ މާލީ ބަޔާންތައް . ންތައް ހިމެނެއެވެޕލކ އާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ މާލީ ބަޔާ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، މައި ކުންފުންޏާ އެއް ރިޕޯޓިންގ އަހަރަކަށް އަދި އެއްގޮތްކުރެވިފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް 

  .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ
     
އި ބެލެންސްތަކާއި، މުޢާމަލާތްތަކާއި، އާމްދަނީއާއި އަދި ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ސްގައި ހިމެނިފައިވާ ގްރޫޕްގެ މެދުގައިވާ އެންމެހައެސެޓް   

  .ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކުން ކުރާ ފައިދާއާއި ލިބޭ ގެއްލުންތައް އެކުގައި އުނިކުރެވިފައިވާނެއެވެ
     
މުގެ ބާރު އޮންނަނީ ކުންފުންޏަށް ހިންގު. ސަބްސިޑިއަރީއަކީ ހޯލްޑިންގ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ޝަޚްޞެކެވެ   

ެ އެޝަޚްޞުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެޝަޚްޞުގެ މާލީ އަދި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށް ގޮތްކިޔުމުގ
  .ބާރު ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ކުންފުންޏަށް ލިބުމުންނެވެ
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ލްޑިންގ ކުންފުންޏަށް ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބޭ ތާރީޚުކަމަށްވާތީ، އެތާރީޚުން ފެށިގެން ސަބްސިޑިއަރީ ގަންނަ ތާރީޚަކީ ހޯ   

އަދި އެ ހިންގުމުގެ ބާރު ނެތިގެންދާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ހުންނާނީީ . ސަބްސިޑިއަރީތައް ފުރިހަމައަށް އެއްކުރެވިފައިވާނެއެވެ
  .އެއްކުރެވިފައެވެ

     
 އަޅާކިޔޭ މަޢުލޫމުާތ   2.3
އަދި އެއީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު . ގެންދަނީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެއް އުޞޫލަކުން ބޭނުންކުރަމުންނެވެ ގްރޫޕްއްިނ   

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަންތަނުގައި، އަޅާކިޔޭ . ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއް އުޞޫލަކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެކެވެ
  .ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ތަކުރާރުކޮށް

     
 ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުން   2.4

 ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ   
ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ވަކި ޝަޚްޞެއްގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް އަގުކޮށް ބަޔާންކުރެވެނީ    

މި އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް . އިންނެވެ) ޢަމަލުކުރެވޭ ފައިސާ(އިސާ އެޝަޚްޞެއް ހިނގާ އިޤްތިޞާދީ ވެށީގެ ފަ
  .ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ޢަމީަލ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

     
 މުޢާމަލާތްތަކާ ބާކީތައް   
ބޭރު ފައިސާ . އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބުކޮށްފައިވީަނ   

. އެވެބަދަލުކުރުމުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ބޭރު ފައިސާއިން ހުރި އެސެޓްއާއި ލައިބިލިޓީޒް އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ
މިނޫން ގޮތަކަށް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެކަމެއް . އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެމިފަދަ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ 

  .ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިގެންނެވެ
     

 މާލީ އެސެޓްތައް   2.5

ންމެ މާލީ ކޮ. މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބެންކްގައިވާ ފައިސާ އަދި އަންނަންހުރި ފައިސާ ހިމެނެއެވެ   
  .އެސެޓަކަށްވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

     
 މާލީ ލައިބިލިޓީޒް   2.6
މާލީ ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓާއި، . މާލީ ލައިބިލިޓީޒް ބަހާލެވިފައިވަނީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބާވަތުންނެވެ   

މާލީ ކޮންމެ . ނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާ، ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި ފައިސާއާއެކު، ހިމެނެއެވެވިޔަފާރިން
  .ލައިބިލިޓީއެއްގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

     
     

 އިންވެންޓްރީތައް    2.7
އިވަނީ، ލަހުން ވިކެމުންދާ ތަކެއްޗަށާއި ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ތަކެއްޗަށް އެކަށޭނެ ވަރެއް ދޫކުރުމަށްފަހު، އިންވެންޓްރީތައް އަގުކޮށްފަ   

އިންވެންޓްރީގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި، ތަކެތި . އިންވެންޓްރީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގުގެ ދަށް މިންވަރަށެވެ
ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގަކީ ޢާންމުކޮށް . ންދިއުމާއި ހެންޑްލިންގ ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެގަތުމާއި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެ

ރެވޭ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީތައް ވިއްކާލެވޭނެ އަގުން، ވިއްކާލުމަށް މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކު
  .ދެވެޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ޢަދަ

     
  .އުޞޫލުންނެވެ"ވެއިޓަޑް އެވަރޭޖް"އިންވެންޓްރީގެ ކޮންމެ ގިންތިއެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ   
     

 ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި    2.8



59 
 

ރަތަމަ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ބައެއް، ފު 90ދުވަހާއި  30ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި ބައި، އެއީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި    
ހެކި ހުރިނަމަ، އެ ދަރަންޏަށް ޕްރޮވިޜަން ) އޮބްޖެކްޓިވް(ދަރަނި ފައިސާ ނުލިބޭނެކަމުގެ . އެކުލަވާލަނީ ހަމަ އަގުގައެވެ

  . ވާނެއެވެ )ރައިޓް އޮފް( ޚަލާސްނުކުރާނެ ދަރަނި ފާހަގަވުމުން އެދަރަނިތައް އެއްކިބާކޮށްފައި. ހަދާފައިވާނެއެވެ
     

 ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތިނަގުދު ފައިސާ އާއި    2.9
  .ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭންކަތަކުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި އަތުގައި ހުރި ފައިސާއެވެ   
     
އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި  ބަޔާނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ފައިސާއާއި ފައިސާއާ)ކޭޝްފްލޯ(ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ   

  .ހިމެނެނީ ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްތައް ފިޔަވައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ
     
  .ގެ އުސޫލުންނެވެ" އިންޑައިރެކްޓް މެތަޑް"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ   
     

 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް    2.10

ު ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހ   
ބުނެވިދިޔަ އަގުގެ ތެރޭގައި، . ޓްގެ އަގުގައެވެއަދި އަގަށް އަންނަ އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަން

ރެކޮގްނައިޒްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާނަމަ އެ ހިނގި 
  .ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ

     
ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު، އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި މަސައްކަތުގެ ކަރަދު، އަދި އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ   

ގްރޫޕްއިން ގަނެފައިވާ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ . ޕްރޮޑަކްޝަން އޯވަރހެޑްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ހިމެނެއެވެ
ދި އެކުއިޕްމަންޓް ގަތުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެ އެސެޓްތައް ހޯދި މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި، އެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަ

  .މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ
     
ރާނަމަ، އަދި ރެކޮގްނައިޒްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެއީ ޕްލާންޓް އަދި މެޝީނަރީގެ މުހިންމު އިންސްޕެކްޝަނެއް ކު   

ޗެއްގެ އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްއާއެކު އިތުރުވާ އެއް
  .ނޭނެއެެވތެރޭގައި އެ  މުހިންމު އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރުމުގެ ޚަރަދު ހިމެ

     
ބޭނުންކޮށްގެން، އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ " ރޮނގު އުޞުޫލ-ތުެދ"ގްރޫޕްގެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަލަށް ކެނޑުމުގައި   

މުއްދަތުތަކުގެ  މަހުން ފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެސެޓްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ
  :ތެރޭގައި ތިރީގަައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

 

  އަހަރު 23  އިމާރްާތ
  އަހަރު 10-05  މެޝިނަރީސް

  އަހަރު 10-05 އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް
  އަހަރ05ު އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

  އަހަރު 05 ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގ އަދި އެކުއިޕްމަންޓް
  އަހަރު 10 ތަކެތިއިންޖީނުލީ 

  އަހަރު 10 އުޅަނދުފަހުަރ
  އަހަރު 03 ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

  އަހަރ05ު އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް
  އަހަރު 05 މުވާސަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް
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ކުރުމުން ނުވަތަ ވިއްކާލުމުން އިތުރު ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ އައިޓަމެއް ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ، އެ އައިޓަމްގެ ބޭނުްނ   
އެސެޓެއް . އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ނުކުރެވޭ ޙާލު މެދުވެރިވުމުން، އެއައިޓަމް ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރެވޭނެއެވެ

ލުމުން ޖުމްލަޮކށް ލިބޭ ޢަދަދާ އެސެޓާއެކު އިތުރުވާ ޢަދަދާ ވިއްކާ(ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރުމުން ކުރާ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ލިބޭ ގެއްލުމެއް 
  .ހިމަނާނީ އެ އެސެޓް ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރެވުނު އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ) ދެމެދު ހުރި ތަފާތުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރުމުން

     
 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީސް    2.11

އިންވެސްޓްމަންޓް . ގަންނަންކުރެވުނު އިތުރު ހޭދައަށް ބަލާފައެވެއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީޒް ފުރަތަމަ އަގު ކުރެވެނީ ގަތް އަނގާއި   
ހޭދަ ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ އެއިރެއްގެ އަގު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އެފަދަ ޕްރޮޕާޓީއެއްގެ ބެައއް ބަދަލުކޮއްފިނަމަ އެބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު 

އާންމުކޮށްކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަރަދު އޭގެ އަގަށް . ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ބެލި އޭގެ އަގަށް އިތުރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ ހަމަ އަގު ބަދަލުވާ ހިނދެއްގައި އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ . އިތުރު ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ

  .ތެރެއަށެވެގެއްލުން ވެއްދިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފައިދާ ުނވަތަ ގެއްލުމުގެ 

ް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއެއް ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނީ އެޕްރޮޕަޓީއެއް ވިއްކާލުމުން، ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުން އެޕްރޮޕަޓީއެއ
 އިންވެސްޓްމަންޓް. އަދި އިތުރު ނަފާއެއް އޭގެއިން ނުލިބޭކަމަށް ފެނުމުންނެވެ. ބޭނުން ކުރަން ހުއްޓާލާދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

ޕްރޮޕަޓީއެއް ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުމުން އޭގެއިން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެއްދިފައިވަނީ 
 .އަހަރުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށެވެ

 އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް    2.12
ގްރޫޕްއިން ގަނެފައިވާ . ގުގައި އަދި ގަތް ތާރީޚުގައި ކެޕިޓަލައިޒް ކޮށްފައިވާނެއެވެއިންޓެންޖިބްލް އެސެޓެއް ގަނެފައިވާނަމަ، ގަތް އަ   

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި، އެ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓް ގަތުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެ އެސެޓްތައް ހޯދި މަޤްޞަދު 
. ވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެހާސިލުވާ މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފެން

އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު، އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި މަސައްކަތުގެ ކަރުަދ، އަދި 
  .ވެޕްރޮޑަކްޝަން އޯވަރހެޑްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ހިމެނެއެ

     
 .އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ހިމެނެއެވެ   
     
ނަ ފުރަތަމަ ހިމެނުމަށްފަހު، ހުރިހާ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހަމައަގުން އެމޯޓައިޒޭޝަން ޚަރަދާއި އަގަށް އަން   

  .އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ
     
ބޭނުންކޮށްގެން، އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ މަހުން " ރޮނގު އުޞޫލު-ތެދު"ރޫޕްގެ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް އެމޯޓައިޒްކުރުމުގައިގް   

ޭގައި ފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެސެޓްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރ
  :އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެތިރީގަަ

 އަހަރ03ު ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ   

 އެސެޓްތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދުަލ   2.13
ހާދިޡާއެއް ހިނގައިގެން ނުވަތަ ހާލަތައް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ    

ގްރޫޕްގެ އެސެޓްތައް، އިންވެންޓަރީތައް ފިޔަވައި، ކުރިއަށް ގެންދާއަގުތަކަށް އަންނަ އުނިކަން މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ، އިޝަރާތެއްވެއްޖެނަމަ
އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު އެއެސްޓުން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުގައި އެ . ގެންދެއެވެ

  .  ވާނެއެވެގެއްލުން ހިމަނާފައި
     
އެސެޓެއްގެ ލިބޭނެ އަގުކަމުގައި ބަލަނީ އެއެސްޓް ނުވަތަ ފައިސާ ލިބޭޔުނެިޓއްގެ ފެއަރ ވެލިއުއިން އެއެސެޓް ވިއްކުމުގެ އަގު    

އެސެޓްގެ ލިބޭނެ އަގު ވަޒަންކުރަނީ، . އުނިކުރުމުން އަންނަ އަގާއިި ބޭނުން ކުރުމުގެ އަގުގެ ތެރެއިން މަތީ އަގެކެވެ
ބޭނުން . ގޮތެއްގައި އެހެން އެސެޓް ނުވަތަ އެސެޓްތަކާއި ވަކިން ފައިސާ އެއަށް ނުލިބޭ އެސެޓެއްފިޔަވައި، ވަކިވަކިންނެވެމައިގަނޑު

އެއީ . ކުރުމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަނީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާ މިހާރުގެ އަގަށް ޑިސްކައުންޓްކޮށްގެންނެވެ
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  .ގެ އަގާއި އެއެސެެއްގެ ރިސްކްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މިހާރުގެ މާކެޓަށް ނިސްބަތްވާ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުތަކަކުންނެވެފައިސާގެ މިހާރު
     
ކުރިން ހިމެނިފައިވާ އުނިކަމުގެ ގެއްލުން ނެތިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ދަށަށް ހިނގައިދާެނ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ،    

ކުރިން ހިމެނިފައިވާ އުނިކަމުގެ ގެއްލުން ބަދަލުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ފަހުން އުނިކަމުގެ . ދާޒާކުރަނީއެެވެލިބިދާނެ އަގު އަން
އިތުރުކުރެވޭ . ގެއްލުން ހިމެނުނުފަހުން އެއެސެޓަށް ލިބޭނެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އަންދާޒާއަށް ބަދަލު އައިސްފާވާނަމައެވެ

ގައި އުނިކުރުމުގެ އަގު ހިމެނިފައިނުވިނަމަ، ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގުން ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު އަންނަ ޢަދަދަްށވުރެ އަދަދަކީ ކުރީ އަހަރުތަކު
  . މަތީ ޢަދަދަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ

     
 ަލއިބިލިޓީޒްއާއި ޕްރޮވިޜަންތައް   2.14

  .ބިލިޓީޒްތައް ހިސާބުކުރެވިފައިވެއެވެމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެނގެންހުރި އެންމެހައި ލައި   
     
ާ ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚަށް ފަހު މިއަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހާދިސާތަކެއް މެދުވެރިވެދާނެކަން ދެނެގަނެ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކަށީގެންވ   

  .ޙައްލުތަކާއި ބަދަލުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
     

 ޕްރޮވިޜަންތައް   2.15
ފާހަގަކުރަނީ ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި، ކުރީގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން، ޕްރޮވިޜަނެއް   

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ވަޞީލަތެއް ބޭރުވެގެންދާއިރު، އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާތީ، އެލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް 
ބެލެންސް ޝީޓްގެ ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި ޕްރޮވިޜަންތައް މުރާޖާކޮށް . އެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔްާނކުރުމަށެވެއެކަށީގެންވާ އަންދާޒާ

  . އެއިރެއްގެ އެންމެ ރަނގަޅު އަންދާޒާއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ
     

 ލައިބިލިޓީޒްތައް   2.16
ހަގަކޮށްފައިވަނީ، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން ނުވަތަ ބެލެންސް ޝީޓްގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ގޮތުގައި ާފ   

ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްއަކީ ބެލެންސް ޝީޓްގެ - ނޮން. އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ލައިބިލިޓީޒްއެވެ 1ތާރީޚުން ފެށިގެން 
  .ރޭގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ލައިބިލިޓީޒްއެވެއަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެ 1ތާރީޚުން ފެށިގެން 

     
 ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި   2.17

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން  90ދުވަހާއި  30ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން    
  .ންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީ އޭގެ އަގުގައެވެގޮތްގޮތުން ދައްކަ

     
  .ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީވެސް އޭގެ އަގުގައެވެ   
     
ރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހުށަހެޅުމަށް އެއްކޮށްފައިވާ ޑެޕޮސިޓްތައްވެސް ހިމަނާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ފަ   

  . ޢަދަދުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ
     

 އިންޓަރެސްޓް ދައްކާގޮތަށް އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާފައިވާ ފައިސާ   2.18
އެންމެހައި ލޯންތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރަނީ އޭގެ ހަމަ އަގުން މުޢާމަލާތުގެ އަގު    

  . ނިކޮށްގެން އޭގެ ސާފު ޢަދަދު އޮންނަ ގަޮތށެވެއު
     
ފުރަތަމަ ހިމެނުމަށްފަހު، އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ ލޯންތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ފަހުން ބަޔާންކުރަނީ    

ފާތު ގެންދަނީ އެފައިސާއެއް ނަގާފައިވާ އެއަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި އެހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކާ ދޭތީގެ ތަ. އެމޯރޓައިޒްކޮށްފައިވާ އަގުގައެވެ
  .މުއްދަތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރަމުންނެއެވެ

     
 އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާތައް ރީޕަރޗޭސްކުރުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ދެއްކުމުން، އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ޢަދަދާއި   

  .ދާ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތު ވަގުތުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެއެވެއެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޢަދަ
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 އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދުތައް   2.19

އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދަކީ އެސެޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާސިލުކުރަން ގަސްތުކުރާ މަޤްޞަދަށް ވާސިލުވާން ދިގު    
އްދަތެއް ނަގާ އެސެޓެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަށް ސީދާގޮތުން ނިސްބަތްވާ ޚަރަދަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން މު

ގައި އެ އެސެޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކެޕިޓަލައިޒްކުރެވިފައިވާ ޚަރަދަކަށް ނުވާނަމަ، އެޚަރަދަީކ އެޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ
  . ރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެޚަ

     
  ލީސް   2.20

                            ކުންފުނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ގޮތުގައި   .ހ
، އެތަނެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އެކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ގެއްލުންތަކަކަށް  ޒިންމާވާނަމަވެރިފަރާތުންކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްގެ   

އެއާ ގުޅިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ަފއިދާއެއް ( މިފަދަ ކުއްޔަށް ހިފުނތަކާ ގުލިގެން ދައްކާފައިސާ. އެބަޔާންކުރެވެނީ ހިފައިފާވާ ބައިގައެވެ
  .އުސޫލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާން ކުރެވެއެވެ" ތެދުރޮގު"ކުއްޔައްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ) ކެނޑުމަށްފަހު

  
 އްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައިކުންފުނި ކު   .ށ

. ެތިންވަނަ ފަރާތަކައްކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުންތައް ޕޮރޮޕެޓީ، ޕުލާންޓް، އިކުއިޕްމަންޓް ތެރޭގައި ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމަނާފައިވެއެވ   
އަޔަށް މިލުކުވެގެންވާ އެފަދަ އެއްޗެތިއެކަށީގެން ވާގޮތެއްގައި ބޭނުން  ކުރެވޭނެ މުއްދަތައް ބަލައި ބަލަށް ކަނޑައިފައި ވަނީ ކުންފު

) އެއާ ގުޅިގެން ލިބޭ ހުރިހާފައިދާއެއް ކެނޑުމަށްފަހު ( ކުއްޔަށް ލިބިދޭ ާއމުދަނީ . ޕޮރޮޕެޓީ، ޕުލާންޓް، އިކުއިޕްމަންޓާ އެއްގޮތަކަށެވެ
  .އުސޫލުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ" ތެދުރޮނގު"ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

  

 ންުނއާމްދަނީ ހިމެ   2.21
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދްމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ސޭލްސް ޓެކްސްއާއި ޑިސްކައުންޓް    

: އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަންނަނިވި ވަކި ޝަރުޠުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. ކެނޑުމަށްފަހު އޮންނަ ސާފު ޢަދަދެވެ
     
 ޚިދްމަތްދިނުން   )ހ(
  . ޚިދްމަތެއް ދިނުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނިފައިވަނީ ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދްމަތް ދިނުމުންނެވެ   
     
 އިންޓްރެސްޓް   )ށ(
  .މާވަމުންދާ ވަރަކުންނެވެއިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިމެނިފައިވަނީ، އިންޓްރެސްޓް ލިބުމާމެދު ޝައްކު ނުއުފެދޭނަމަ، އެއިންޓްރެސްޓް ޖަ   
     
  އެހެނިހެން   )ނ(
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީތައް ހިމެނިފައިވަނީ އެއާމްދަނީއެއް ލިބޭ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ    

  .މިންވަރަކުންނެވެ
     

 ޚަރަދުތައް ހިމެނުން   2.22
     
. މެނިފައިވަނީ އެޚަރަދަކާއި އާމްދަނީގެ ވަކި އައިޓަމަކާ ހުރި ސީދާގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެއާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުތައް ހި   

ކައި އަހަރުގެ ފައިދާ ވަޒަން ކުރުމަށްޓަަކައި، ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ހަލުވިކޮށް ހިންގުމަށްޓަ
  .އި ޚަރަދުތައް އާމްދަނީއަށް ޗާޖްކޮށްފައިވެއެވެބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ އެންމެހަ

     
 ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވިޔަފާރިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ދާއިމީ ބާވަތެއްގެ   
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އިވާ ޚަރަދުތައް ބަލާފައިވާނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކޮށްފަ
  . ގޮތުގައެވެ

     
 ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ ފައާިދ   2.23

ދާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ ފައިދާ ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ އެފައި   
ބަހާލެވޭ ފައިދާ ބެހޭނީ ހަމައެކަނި . ފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރާ ހިސާބު ބަލަހައްޓާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެބަހާލުމަށް ކުން

  .ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ހިއްސާތަކަށެވެ
 

 މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތައް   2.24
( އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް . އްލުންތަކަކަށް ހުށަހެޅެއެވެކުންފުނިގެ ހަރަކަތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެ   

މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ އޭގެ . އާއި ދަރަނިގެ ގެއްލުމާއި ފައިސަނެތުމުގެ ގެއްލުން ހިމެނެއެވެ) ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ގެއްލުމައެކު
އް ހިންގައި ބެލުމައްޓުމުގައި ބަލަނީވިހާވެސް ގެއްލުން މިންވަރު ލަފަކުރަްނ އެނގޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމާއެކު، ކުންފުނިން މިގެއްލުންތަ

  .ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުންފުނީގެ މާލީ އުފެއްދުންތެރިކަން ބެލެހެއްޓޭތޯއެވެ

ރުމުގެ މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭރު ފައިސާ މާރުކު. މިފަދަ ގެއަލުންތަށް ހާއްސަދާއިރާ ތަކުގައި ބަލަހައްޓަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ
  .ގެއަލުމާއި ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ފައިސާނެތް މިންވަރަށް އިންވެސްތް ކުރުމުގެ ގެއްލުމެވެ

  
 މާކެޓް ރިސްކް   .ހ
 ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް  .1 
ރުކުރުމުގެ ރިސްކު އެކި ކުންފުންޏަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިވެސް މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ ތަނަކަށްވުމާއެކު، ބޭރުފައިސާ މާ   

ކުރިޔަށް ކުރާ ވިޔަފާރިގެ މުއާމަލަތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކައް ހުށަހެޅި . ފައިސާ އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެއެވެ
 .އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒްގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  
 ޕްރައިސް ރިސްކް  .2 

ސަބަކީ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ . ޒް ގެ ޕްރއިސް ރިސްކް އަށް ހުޅުވިފައެވެކުންފުނިވަނީ އިކްއިޓީ ސެކިއުރިޓީ   
  . އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ވިއްކާލެވިދާނެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ

 ދަރަނީގެ ރިސްކް   .ށ

ކުންފުނިން ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން .އްނެތެވެކުންފުންޏަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ދަރަނީގެ ރިސްކެ   
  .ދަރަންޏަށް ޚިދުމަތާއި މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ކުންފުންޏަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ

  

 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް   .ނ

މިގޮތަށް . ތަކުން އަނބުރާދައްކާގޮތަށް ފައިސާނެގުމުގެތެރޭގައިއެވެކުންފުންޏަށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި އެހެންފަރާްތ   
އަދި މިރޭޓްތައް އަބަދުމެ މުތާލިޢާ . ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކަނޑައިެޅފައިވާ ރޭޓެއްގައި ނުވަތަ ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައިއެވެ

  . ގުޅިގެން އެފޮރުވާނި ހަތިޔާރެއްނެތެވެ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކާއި. ކުރަމުންދެވެއެވެ

 ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް   .ރ
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އެހެންމެ ފަންޑުކުރަން . ފައިސާ ނެތުމުގެ ހައްލެއްކަމުގައިވަނީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާއާއި ވިއްކާލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމެވެ   
އަދި މާކެޓްގެ މަގާމް . ތުގައި ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުމުވެބޭންނުނާްވ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ދަރަނީގެ ގޮ

  . އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނި އަދި ގުރޫފް ކޮމިޓްވެފައިވާ ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ނެތެވެ. ބަންދުކޮށްގެންނެވެ

  

 ކެޕިޓަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް   2.25

ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާހޯދުމާއި ކެޕިޓަލް މެނޭޖުކުރުމުގެ ގުރޫޕްގެ ބޭނުމަކަށް ބަލާފައި   
މިކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިވިޑެންޑް ދޭވަރު، ހިއްސާދޫކުރާވަރު އަދި ދަރަނި . އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރއެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ

  .މަދުކުރުމަށް ގުރޫޕުންނިންމާނެއެވެ

މިރޭޝިއޯއަކީ ސާފުދަރަނި ޖުމްލަ ކެޕިޓަލްއިން . މޮނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިންގް ރޭސިއޯއްަށ ބަލައިގެންނެވެ ގުރޫޕުން ކެޕިޓަލް
ސާފުދަރަންޏަކީ ޖުމަްލދަރަނިން ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދާއި . ގެއްލައިގެން ބަލާމިންގަނޑެކެވެ

ޖުމްލަ ކެޕިޓަލްއަކީ އެކުއިޓީއާއި ސާފުދަރަނި އެއްކުރުމުން . ނިކުރުމުން ލިބޭމިންވަރެވެފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްގޮތް ތަކެތިއު
  . ލިބޭމިންގަނޑަކެވެ

ވަނަ އަހަރު ގިއަރިންގް ރޭޝިއޯ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބަކީ ޕޮރްޕަޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމުންނާއި ކެޕިޓަލް  2007
  .ޚަރަދުކުރުމުންނެވެ

  

 ވެލިއު އެސްޓިމޭޝަންފެއަރ    2.26

. އިންޕެއަރމަންޓަށް ކަނޑާ، ޓްރޭޑް ރިސީވެބަލްސް އާއި ޕޭޔަބަލްސްގެ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނީ ފެއަރވެލިއުގެ ގޮތުގައެވެ   
ފައިވާ ފައިނޭންޝަލް ލަޔަބިލިޓީޒް ގެ ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވަނީ އެބާވަތުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓްރޫމަންޓަށް ލިބި

  .މުސްތަޤްބަލުގެ ކޭޝް ފްލޯ މިއަދުގެ މާރކެޓްރޭޑަށް ޑިސްކައުންޓްކޮށްގެންނެވެ
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  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
  މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

  ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 2008ޑިސެމްބަރ  31
  ގްރްޫޕ ކުންފުިނ   
  uއަހަރު ނިމުނ  އަހަރު ނިމުުނ  ހަރު ނިމުުނއަ އަހަރު ނިމުނު   
   31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  
  .ރ  .ރ  .ރ .ރ   
         އާމްދަނީ 3
  19,158,605  281,152,337  19,158,605 281,152,337  ސަބްލީސް އާމްދަނީ 
          
        އެހެނިހެން އާމްދީަނ 4

375،628،46-375،628،46 އިން ލިބުނު އާމްދީަނހެރަތެރަ   - 
 528,587 -528,587- އޯޕަނިންގ ރެވެނިއު-ހެރަތެރަ ޕިްރ 

 3,647,330 3,272,61561,048- ހިިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

 1,782,063 -1,782,063- އެލް ކްލެއިމް ލިބުުނ.އެސް.އެން.އެމް 

 17,435 -17,435-  ސްކްރެޕް ވިއްކުމުން 

565،5982,275565،59 ކިއުމަންޓް އެޕްލިކޭޝަން ފީބިޑް ޑޮ   82,275 

000،570،2-000،570،2 ބިޑް ކެންސަލް ވުުމުން ލިބުނު އާމްދީަނ   - 
 - --332،14 ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލުބުނު ފައާިދ 
 657 -657-  މާރުކުރުމުން އިތުރުވި 

 7,068 68,3287,06868,328  އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

   268،326،49700،690،549,387,316 415،065،6  

        
        މާލީ ފައިާދ 5
  4,878,771  23,797,121  4,878,771 23,797,121  އިންޓަރެސްޓް 
         
       ގެއްލްުނ/ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފައިދާ 6
      ޗާރޖިންގއަށްފަހު ބަޔާންކުރެވިފައި 

 77,100 150،32257,825359,255  އޮޑިޓް ފީ 

 - 10,638,746-10,638,746 ހެރަތަެރ-އިންޕައަރމެންޓް ޕްރޮވިޝްަނ 

928،584138,864928،584  ޕްރޮފެޝަނަލް ީފ   138,864 

 1,646,381 27,254,9471,646,38127,316,847 ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދުތައް 

 44,181 87,108 02244,181, 68 ލުއި މުދަލުގެ އެމޮޓައިޒޭޝަން 

 117,094 117,09449,768- އިމާރާތްކުރުމުގެ ސާމާނު ގެއްލްުނ 

285،047،1717,896318،113،1  ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖަޫރ   717,896 

880،301،24194,004908،367،24 އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް   228,551 

 - 37,368,448 - 37,368,448 ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނަށް ދެވުނު ބަދުަލ 

 - 446,640-446,640 ހުޅުދޫ ޖެޓީ ހެދުމަށް ދެވުނުބަދުަލ 

 6.1c( 23,172,5271,824,17223,614,486 1,844,972ނޯޓ(މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު  
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        މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަުދ 6.1

 1,481,749 15,947,4511,460,94816,370,710  މުސާރައާއި އުޖޫރަ 

313،539،5234,657313،539،5 އުމާ އެކޮމޮޑޭޝަންމުވައްޒަފުންގެ ކެ   234,657 

685،7-985،2 މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ   - 

094،5345,094094،57 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރްުނ   45,094 

000،050،1-000،040،1  ރަމަޟާން އެލަވަންސް   - 

367،1264,646367،126 މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކްަލ   4,646 

335،2073,000335،207 ވަރކް ޕަރމިޓް އަދި ވީސާ   3,000 

982،25575,827982،255 ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ހޭދަވި   75,826 

   580،182،231,824,172539،624،23  1,844,973 

         
  ގްރޫޕް ކުންފިުނ ޚަރުަދއޮޕަރޭޓިންގ ސަޕްލައިސްގެ 7
  އަހަރު ނިމުުނ  އަހަރު ނިމުުނ  އަހަރު ނިމުުނ އަހަރު ނިމުނު   
   31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  
  .ރ  .ރ  .ރ .ރ   
  640،737،3  523،696،47  640،737،3 523،696،47 އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ރެންޓް 
098،715،10817،396098،715،10 އޮޕަރޭޓިންގ އެކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައިސް   817،396  

 1,646,381 27,254,9471,646,38127,316,847 ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބާވުންޕްރޮޕަރޓީ،  
   85,666,5685,780,83885,728,468 5,780,838 

          
        ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް 8
164،89  ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ  7567,500200،960  567,500 

 - 10,638,746-10,638,746  ހެރަތަެރ - ބޭޑް ޑެޓް  
 1,844,972 23,172,5271,824,17223,614,486  މުވައްޒަފުންގެ ޚަރުަދ 

802،29667,398802،296  ބޭންކް ޚަރަދުތައް   67,398 

824،580،1191,570219،608،11  ކަރަންޓު ޚަރަދުތައް   91,570 

500،8084,000500،80  ސެކްރެޓަރީ ފީސް   84,000 

257،68736,684257،687  އިންޝުއަރެންސް   36,684 

389،10583,449389،10 ބޯރޑް މީޓިންގ ޚަރަދުތައް   583,449 

188،484-- ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދުތައް   220,497 

124،88291,359302،938 ޓެލެފޯނާއި މުވާޞަލާްތ   91,359 

454،612491,573940،869  އޮފީސް ކުލި   558,238 

959،523230,382959،523 އެންޑް ސްޓޭޝަނަރީޕްރިންޓިންގ    230,382 

 77,100 150،32257,825359,255  އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ 

928،584138,864928،584  ޕްރޮފެޝަނަލް ީފ   138,864 

 5,888,910 -5,888,910- ޕްރީއޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތައް 

059،1165,940973،118  ފެނުގެ ޚަރަދުތައް   5,940 

088،31,526218،31  ޕޯސްޓޭޖް   1,708 

674،352،1204,616192،391،1 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓްުނ   204,616 

481،047،268,415481،047،2 ކްލީނިންގ ސަޕްލައިސް   68,415 

 44,181 68,02244,18187,108 ލުއި މުދަލުގެ އެމޮޓައިޒޭޝަްނ 

996،102،9120,947771،139،9 ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި މުދާ އުފުލްުނ   120,947 

667،212242,750567،353  ލީގަލް ޚަރަދުތައް   262,752 
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200،64280,210205،82 ލައިސަންސް އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ީފ   290,210 

652،5411,100652،541 ސަބްސްކްރިޕްޝަން ީފ   1,100 

 14,952 070،180،114,9521,193,172  އޮފީސް ޚަރަދުތައް 

 2,148,932 8,021,9852,148,9328,021,985 ހެރަތަެރ-ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް 

118،153150,396118،153 ޑިރެކްޓަރުންގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް   150,396 

 1,305 -1,305-  އެކުއިޕްމަންޓް ކުިލ 

 117,094 -117,094- އިމާރާތްކުރުމުގެ ސާމާނު ގެއްލުން 

 - 158,231 - 158,231 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދު 

 - 257,728 - 257,728  އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 

 92,498 --- ސަރވޭކުރުން އަދި ފަރުމާކުރްުނ 

448،368،37-448،368،37 ޓްއަރ އޮޕަރޭޓަރުނަށް ދިން ގެއްލުމުގެ ބަދުަލ   - 
077،501،7-077،501،7 ހެރެތެރެ ޗެނެލް ކެނޑުން   - 
640،446-640،446 ހުޅުދޫ ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުމަށްދިން ބަދަލު   - 
 78,339 195,25278,339207,023  އެހެނިހެން ޚަރަުދ 

   119,078,21613,634,389120,807,528 14,084,308 

       

     ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް 9

562،389،12 ކުރިއެރުވުމްަށއިޝްތިހާރުކުރުމާއި ވިޔަފިާރ   194,004 590،455،12  228,551 

242،027،1 މާރކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު   - 242،027،1  - 
   804،416،13  194,004 832،482،13  228,551 

      

     މާލީ ޚަރަދު  10

 2,465,397 21,666,376 21,666,3762465,397 ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓެރެސްޓް 

      

 ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ 11
) ގެއްލްުނ/ (މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ /ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ އާދައިގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ އެއަހުަރ 11.1

  .ގެއްލައިގެންނެވެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ޢަދަދުގެ ވެއިޓަޑް އެވްރެޖް ނަމްބަރުން/އެއަހަރު
   

  . ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއާއި ހިއްސާގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ 11.2
  ގްރްޫޕ ކުންފިުނ   
 31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  

  .ރ  .ރ .ރ .ރ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢަދަުދ ނިއުމަރޭޓަރ
/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ/މުޅި އަހަރު

  )ގެއްލުން(
762،447،114  7,653,448101,766,494 7,543,697 

ޑިނޯމިނޭޓަރގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ
  އާދައިގެ ހިއްސާގެ ޢަދަދު

 ނަމްބަރ ނަމްބަރ ނަމްބަރ ނަމްބަރ

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި
ފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ވެއިޓަޑް ބޭނުންކޮށް

  އެވްރެޖް ނަމްބަރު

506،807،1  1,671,888506،807،1  1,671,888 

 63.324.5862.32  4.51  
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  ކޮމްޕީެނ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އެކުއިޕްމަންޓް 12

01.01.2008  ހަމަ އަގުގައި 

ގައި ބެލެންސް 
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  އިތުރުވި

ގެ ތެރޭގައި އަހުަރ
ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި 

  ޑިސްޕޯސަލްތައް

ގައި  31.12.2008
  ބެލެންސް އޮތްގޮތް

  .ރ  .ރ .ރ .ރ   
775،938،735775،938،735-  ބިލްޑިންގ   - 
1,757,127219،173،47346،930،48  މެޝީނަރީޒް   - 
244,732376,209576،429 އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް   191,365 

217,45610,404,918888،598،10 ޕްމަންޓްއެހެނިހެން އެކުއި   23,486 

1,129,97939,763,958483،503،40 ފަރުނީޗަރ، ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް   - 

 - 2,892,550258،694،14,586,808  އިންޖީނުލީ ތަކެތި 
332،189،1)528،90(1,279,860  އުޅަނދުފަހަރު   - 
693,58310,556,879217،620،10 ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް   630,245 

117,108064،048،15172،165،15 އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް   - 
114,56321,577886،11 މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް   124,254 

   8,446,958860,887,329483،974،867  1,359,804 

       

01.01.2008 އިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި 12.2

ބެލެންސް  ގައި
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  ޚަރަދުވި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރިކްލެސިފައި ކުރެވުނު 

  ބަދަލުކުރެވުނު/ 

ގައި ބެލެންސް  31.12.2008
  އޮތްގޮތް

  .ރ  .ރ .ރ .ރ   
608,823,945830،224،38 ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް   608,823,945 830،224،38  

608,823,945830،224،38 އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖުމްަލ   608,823,945 830،224،38  

     

01.01.2008  ބަލަށްކެނޑްުނ 12.3

ގައި ބެލެންސް 
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  އިތުރުވި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި 

  ޑިސްޕޯސަލްތައް

ގައި ބެލެންސް  31.12.2008
  އޮތްގޮތް

  .ރ  .ރ .ރ .ރ   
628،924،7628،924،7-  ބިލްޑިންގ   - 
724,536193،906،2729،630،3  މެޝީނަރީޒް   - 
 51,750 35,03358,51941,802 އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް 

 5,570 37,6838,820,8298,852,942 އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް 

ފަރުނީޗަރ، ފިޓިންގސް އަދި 
  އެކުއިޕްމަންޓް

145,1671,770,3581,794,545 120,980 

352,546993،178539،531  ންޖީނުލީ ތަކެތިއި   - 
147,973555،49528،197  އުޅަނދުފަހަރު   - 
 306,113 142,712562,891399,490 ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް 

31,920713،085،4633،117،4 އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް   - 
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 24,947 27,658897,268899,979 މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް 

   1,645,22827,254,94728,390,815 509,360 

  31.12.2007  31.12.2008   ސާފު އަގު 12.4
  .ރ  .ރ    
 6,801,730 850,444   ހަމައަގުގައި 

830،224،38  އިމާރަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި   608,823,945 

    39,075,274 615,625,675 

      

  ގުރްޫޕ އިޕްމަންޓްޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އެކު 

01.01.2008  ހަމަ އަގުގައި 12.5

ގައި ބެލެންސް 
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  އިތުރުވި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި 

  ޑިސްޕޯސަލްތައް

31.12.2008 
ގައި ބެލެންސް 

  އޮތްގޮތް
  .ރ  .ރ .ރ .ރ   
775،938،735775،938،735-  ބިލްޑިންގ   - 
1,757,127219،173،47346،930،48  މެޝީނަރީޒް   - 
244,732474,302576،429 އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް   289,458 

217,45610,404,918888،598،10 އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް   23,486 

1,129,97939,955,896807،555،40 ފަރުނީޗަރ، ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް   530,068 

2,892,550258،694،1808،586،4  އިންޖީނުލީ ތަކެތި   - 
332،189،1)528،90(1,279,860  އުޅަނދުފަހުަރ   - 
693,58310,705,611217،620،10 ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް   778,977 

117,108064،048،15172،165،15 އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް   - 
114,56341,342351،19 މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް   136,554 

   8,446,958861,345,587272،034،868  1,758,543 

     

01.01.2008 އިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި 12.6

ގައި ބެލެންސް 
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  ޚަރަދުވި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރިކްލެސިފައި ކުރެވުނު 

  ބަދަލުކުރެވުނު/ 

31.12.2008 
ގައި ބެލެންސް 

  އޮތްގޮތް
  .ރ  .ރ .ރ .ރ   
608,823,945570،778،38 ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް   608,823,945 570،778،38  

617,270,903900,124,427217،858،476،1 އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖުމަްލ   40,537,113 
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01.01.2008  ބަލަށްކެނޑްުނ 12.7

ގައި ބެލެންސް 
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  އިތުރުވި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި 

  ޑިސްޕޯސަލްތައް

31.12.2008 
ގައި ބެލެންސް 

  އޮތްގޮތް

  .ރ  .ރ .ރ .ރ   
628،924،7 -  ބިލްޑިންގ   628،924،7  - 
724,536193،906،2  މެޝީނަރީޒް   729،630،3  - 
 62,041 41,802 68,810 35,033 އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް 

 5,570 8,852,942 8,820,829 37,683 ންޓްއެހެނިހެން އެކުއިޕްމަ 

 138,597 1,797,700 1,791,130 145,167 ފަރުނީޗަރ، ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް 

993،178 352,546  އިންޖީނުލީ ތަކެތި   539،531  - 
555،49 147,973  އުޅަނދުފަހުަރ   528،197  - 
 334,432 399,490 591,210 142,712 ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް 

31,920713،085،4 އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް   633،117،4  - 
 27,034 27,658899,786900,410 މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް 

   1,645,22827,316,84728,394,401 567,674 

  31.12.2007  31.12.2008    ސާފު އަގު 12.8
  .ރ  .ރ     
 6,801,730 1,190,869    ހަމައަގުގައި 

570،778،38   އިމާރަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި   608,823,945 

     39,969,439 615,625,675 

       

12.9

  
ބޯރޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަފީފްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ކުރީގެއެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ފަދައިން،

ކުންފުނިން ޖެހެނީ . ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ" ހެރަތެރަ"ޕްމަންޓް އަގަކާނުލައި ބައެއް މެޝީނަރީއާއި އެކުއި
 . ވާލުވާށެވެހަމައެކަނި ހިނގަމުންާދ މަސައްކަތުގެ ޚަރަދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، އެތަކެތި ހިންގުމުގައާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިންގާ ޚާރަދުތަކާ ޙަ

  

        ލް އެސެޓްތައްއިންޓެންޖިބް 13
01.01.2008 އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖުމްލަ ޢަދަދު، ހަމައަގުގައި 13.1

ގައި ބެލެންސް 
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  އިތުރުވި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި 

  ޑިސްޕޯސަލްތައް

31.12.2008 
ގައި ބެލެންސް 

  އޮތްގޮތް
  .ރ  .ރ  .ރ .ރ  ީެނpކޮމް 
272،131 ޓަރ ސޮފްޓްވެއަރކޮމްޕިއު   099،78  - 371،209  

272،131  ކުންފިުނ –ޖުމްލަ    099،78  - 371،209  

      

     ސަބްސިޑިއަރީ 

 202,139 - 202,139 - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 

272،131  ގްރޫޕް –ޖުމްލަ    238،280  - 510،411  
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01.01.2008 އަރމަންޓްއެމޯރޓައިޒޭޝަނާއި އިމެްޕއެކިއުމަލޭޓެޑް  13.2

ގައި ބެލެންސް 
 އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
  ޚަރަދުވި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރިކްލެސިފައި 

/ ކުރެވުނު 
  ބަދަލުކުރެވުނު

31.12.2008 
ގައި ބެލެންސް 

  އޮތްގޮތް

  .ރ  .ރ  .ރ .ރ  ެނpީކޮމް 
 112,203 - 68,022 44,181 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 

 112,203 - 68,022 44,181  ކުންފިުނ –ޖުމްލަ  

      

     ސަބްސިޑިއަރީ 

086،19 - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ   - 086،19  

 131,289 - 87,108 44,181  ގްރޫޕް –ޖުމްލަ  

          
        އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސާފު ޢަދަުދ 13.3

091،87  ކޮމްޕީެނ       97,168 

091،87  ގްރޫޕް       280,221 

  

    ޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއިންވެސް 14
  ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ   
   31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  
  .ރ  .ރ  .ރ .ރ   
  -  669,168,658  - 669,168,658  އަށް އަގު  31-  12- 2008 
  -  198,805,825  - 198,805,825 ފެއާރ ވެލިއު އަށް އިތުރުވި 
  -  867,974,483  - 867,974,483  އަށް ފެއާރ ވެލިއު  31-  12- 2008 
          
ފެއަރ ވެލިއު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ވެލުއާރޒް ޕްރައިވެޓް .އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީޒް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ފެއާރ ވެލިއު އަށެވެ 

މޯލްޑިވްސް . ނިވަން ވެލުއާރ އެކެވެއާހަމައަށް އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ މި 2008މެއި  22މިއީ . ލިމިޓެޑް ގެ ވެލުއޭޝަން އަށް ބަލާފައެވެ
ފެއާރ ވެލިއު އަންގައިދެނީ ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު . ވެލުއާރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މިސިނާއަތުގެ ތަކެތި އަގު ކުރުމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ބައެކެވެ

ން މި އެސެޓްސް ތައް ވިއްކަން ހުށަހަޅާބަޔަކު، ލިބެގެން މި އެސެޓްސް ތައް ގަންނަން ބޭނުންވާބަޔަކަށް، ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު ލިބެގެ
  .ަދެވެއެސެޓްތައް އަގު ކޮށްފާވާތާރީޙުގައި، ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވިއްކަން ކަނޑަައަޅާނެ އަދ

  

ސަބްސިޑިއަރީއަށް ކުރާ 15
  އިންވެސްމަންޓް

  ގްރްޫޕ ކޮމްޕީެނ ހޯލްޑިންގ%

    31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  
  .ރ  .ރ  .ރ .ރ    
  -  -  000،000،251  000،000،102 %94.80 ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ 
           
 ންޓްގެމޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަނަށް ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާތުން މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނަންހުރި ސަބްލީސް ެރ 

  . ޢަދަދުތަކުން އުނިކޮށްގެން އިންވެސްމަންޓްގެ އަގުދައްކާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ
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          އިންވެންޓްރީތައް 16
  ގްރްޫޕ ކޮމްޕެނީ    
    31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  
 10,461,346  - 10,461,346 -   އިންވެންޓްރީތައް 

           
  ގްރްޫޕ ކޮމްޕީެނ   
   31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007  
  .ރ  .ރ .ރ .ރ   

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 17
  އަންނަންހުރި

     

068،732،207 ވިޔަފާރިން އަންނަންހިުރ   4,069,605 068،732،207  4,069,605 

)746،638،10( ކަނޑަން އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްރޮވިސްަނ    )746،638،10(   

   322،093،197  4,069,605322،093،197  4,069,605 

ސަޕްލަޔަރުންނަށް ދައްކާފައިހުރި 
  އެޑްވާންސް

810،559،102  47,440,677 810،559،102  47,440,677 

871،292 ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ޕްރީޕޭމަންޓްތައް   99,525,465313،536  99,525,465 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި 
  ރި ފަރާތްތައްގުޅިފައިހު

599،134  17,715,197 - 17,715,197 

997،930،11  އެހެނިހެްނ   -997،930،11  - 

   599،011،312  168,750,944 442،120،312  168,750,944 

        
      ހިއްސާގެ ރައުސްމުާލ 18

      ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު 18.1
އާދައިގެ ހިއްސާގެ  100,000,000ޖެހޭ . ރ-/100މާލު އެކުލެވިގެންވަނީ ހިއްސާއެއްގެ އަގަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސް 

  .މައްޗަށެވެ
  

          
18.2 

  
ގައި  31.12.2008   ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާުލ

  އޮތްގޮތް
ގައި  31.12.2007
  އޮތްގޮތް

  .ރ  .ރ      
 249,907,300 249,907,300  އާދައިގެ ހިއްސާ  2,099,473ގެ . ރ-/100އާހަމައަށް  01.01.2008 

    Wދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސ ތެރޭގައި އަހަރު 

 14,613,700 -  އާދައިގެ ހިއްސ146,137ާގެ.ރ-/100 -ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސ2007ާ 

   ހިއްސާގެ ރައުސްމާލުފައިސާ ދައްކަން އަންގާފައިނުވާ ދޫކޮށްފައި 

ގެ . ރ-/100: ގައ2007ި(އާދައިގެ ހިއްސ705،837ާގެ.ރ-/100:ގައި 2008 
  )އާދައިގެ ހިއްސާ 967,233

( 450،770،83 ) (96,723,250) 

550،750،180  އާހަމައަށް، ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާުލ 31.12.2007   167,797,750 

          
         ވޯޓިންގ ޕަވަރ 18.3

ސާއަކަށް އެއް އެކި ފަހަރުފަހަރު މަތިން އިޢުލާނުކުރެވޭ ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ކުންފުނީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮންމެ ހިއް 
  . ވޯޓު ލިބުމުގެ ޙައްޤު އާދައިގެ ކޮންމެ ހިއްސާއެއްގެ ވެރިފަރާތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ
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ންޖެހޭ އަނބުރާއިންޓްރަސްޓް ދައްކަ 19
  ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

      

އަހަރު ތެރޭގައި  1   
  އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ

އަހަރު ފަހުން  1
  އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ

31.12.2008 
އާހަމައަށް އޮްތ 

  ޖުމްލަ

31.12.2007 
އާހަމައަށް އޮތް 

  ޖުމްލަ
  .ރ  .ރ .ރ .ރ   

000،675،70 ޓަރމް ލޯންބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 19.1  000،575،250  000،250،321  321,250,000 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ކުންފުނިން 
  ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

000،675،70  000،575،250  000،250،321  321,250,000 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ގްރޫޕްއިން 
  ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

000،675،70  000،575،250  000،250،321  321,250,000 

         
   31.12.2007

އާހަމައަށް އޮތް 
  ބެލެންސް

 31.12.2008  ލޯން ރިޕޭމަންޓްތައް  ހޯދާފައިވާ ލޯނުތައް
އާހަމައަށް އޮތް 

  ބެލެންސް
  .ރ  .ރ .ރ .ރ   

000،250،321  )15.3(އެލް .އެމް.ބީ –ޓަރމް ލޯން  19.2  - - 321,250,000 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ކުންފުނިން 
  ފައިސާ ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ

000،250،321  - - 321,250,000 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ގްރޫޕްއިން 
  ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

000،250،321  - - 321,250,000 

         
       ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 19.3

ޝަން ކޯޕޮރޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ މި ޓަރމް ލޯން ފެސިލިޓީ އަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޕްރޮމޯ 
US$ 25,000,000 ެއާއެކު މަދުވެގެން އަހަރަކު  %3.5މިފެސިލިޓީއަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އިންޓްރެސްޓަކީ އަހަރަކު . ގެ ފެސިލިޓީއެކެވ

ލޯނުގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދު އާހަމައަށް އައިއިރު، ކުންފުނިން ވަނީ މި 2007ޑިސެމްބަރ  31. އެވެ LIBORމަސްދުވަހުގެ  3ގައި  8.5%
އަދި . އަހަރެވެ 10އިން ފެށިގެން  2008އަހަރުގެ ގްރޭސް މުއްދަތަކާއެކު، ޑިސެމްބަރ  2މިލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓް ޕީރިއަޑަކީ . ނަގާފައެވެ

  : ކުއޯރޓަރލީ އިންސްޓޯލްމަންޓުންނެވެ 32ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހެނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވަރުގެ 
          
ވިދިގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އަރާފައިވާ ޖުމްލަ އިންޓްރެސްޓް އާ އެއްވަރުގެ ކުއޯރޓަރލީ ޕޭމަންޓްތަކެއް ):އަހަރ2ު(އަށް 24އިން  1މަސް  
          
  ގެ ކުއޯރޓަރލީ ޕޭމަންޓްތަކެއUS$ 1,100,000ް):އަހުަރ8(އަށ120ްއިން  25މަސް  
          
  :ރަހުނުކޮށްފައިވާ މުދަލެވެ) އެހެނިހެން ބައެއް މުދަލާއެކު(ކަކީ މަތީގައިވާ ލޯނާ ގުޅިގެންތިރީގައި ބަޔާންކުރެވޭ މުދާތަ 

މައްޗަށް ލޯނު ނެގި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާއި، އެކި ފަހަރުފަހަރުމަތިން "ބްިނ"އައްޑޫ އަތޮޅު ހެރަތެރައިގެ 
ނުވަތަ ރިސޯޓުގައި ހުންނަ ހިފައިގެން ނުގެންދެވޭ އެސެޓްތަކާއި، ރިސޯޓުގެ އެންމެހައި ހިފައިގެން ، ރިސޯޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ

  . ގެންދެވޭ އެސެޓްތަކެވެ
          
        އެފަރމެޓިވް ކޮވެނަންޓް 
ދެމެހެއްޓުމުން މެނުވީ  ގެ ޑެބޓް ސަރވިސް ކަވަރޭޖ1.5:1ްމަސްދުވަހުގެ ދެ މުއްދަތަށް ވިދިވިދިގެނ6ްޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަވެ އަދި 

އެމްގައި އެފަރާތުގެ ޗެއަރމަނާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބަދަލުކޮށްގެން .ޖީ.އެމް އާއި ޖެހިގެންއަންނަ އޭ.ޖީ.ލޯނުނެގި ފަރާތުގެ ދެންއަންނަ އޭ
ލޯނުގެ ފައިސާ އިތުރަށް ދޫކުރުމެއް ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗެއަރމަން ނުވަތަ މަނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، . ނުވާނެއެވެ

އަދި ސެންކްޝަން ސިޓީގެ ދަށުން ލޯނުނެގި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެގޮތް މެދުވެރިކުރުމަށް ރިސޯޓުގެ . ނޯންނާނެއެވެ
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ރު ހިއްސާދާރު ގާތުން އެދުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިނގަމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ލެޓަރ އޮފް އަންޑަރޓޭކިންގއެއް ސަރުކާ
  . ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

      
ވިަޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 20

  ދައްކަންހުރި ފައިސާ
   

  ގްރްޫޕ ކުންފުިނ   
  އަހަރު ނިމުުނ  އަހަރު ނިމުނު  އަހަރު ނިމުުނ އަހަރު ނިމުނު   
   31.12.2008 31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  
  .ރ  .ރ .ރ .ރ   
         
ވިަޔަފާރީގެ ގޮތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ 

  ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތައް
-1,529,681- 1,529,681 

378،897،1046,331,975378،897،10 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް -   46,331,975 

276،304،1601,122070،686،1 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ   643,065 

 536,209,586 49,594,331536,209,35749,633,081  އެކްރުއަލްސް 

552،71,325,541552،7 މުވައްޒަފުންނަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާ   1,325,541 

ސަބްލީޒް ރަށްތަކަށް ކުރިޔަށް ލިބުނު 
  ފައިސާ

733,555,340-733,555,340 - 

   149،146،848  585,997,676 693،566،848  586,039,848 

ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންހުރި 21
  ޢަދަދުތައް

     

: ގުޅުން(ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ 
  )ސަބްސިޑިއަރީ

000،000،102  256,927,623 -  -  

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ 22
ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާނުގައި ފައިސާއާއި 

  ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

     

638،65177,931638،70  ރި ފައިސާއަތުގައިހު   178,160 

 146,996,514 615،620،25146,991,94428,544,155 ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާ 

812،967،407198,724,715812،967،407  ފިކްސްޑް ޑެޕޮސިޓް   198,724,715 

   065،654،433345,894,590436,582,605 345,899,388 

 (57,849,293) (138,064,019)(57,849,293)(138,064,019)  ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް 

   295,590,046288,045,297298,518,586 288,050,096 

       ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްސް 23

       ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ކޮމިޓްމަންޓްސް 23.1

ްޕލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ގްރޫޕްގެ ޕަރޗޭސް  އިމާރާތްކުރުމަށާއި ޕްރޮޕަރޓީ، ރިޒޯޓްޑިސެމްބަރއާހަމައަށް، ހެރަތެރަ  31 
  .ކޮމިޓްމަންޓްތަކެއް ވެއެވެ

  ގްރޫޕް  ކުންފުނި      
     31.12.2008  31.12.2007  
  .ރ  .ރ      
  2,005,552  -    ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި އެހެންނަމަވެސް ލިބިފައިނުވާ 
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 ސީގެ އިންވެސްމަންޓް.ޑީ.ޓީ.ގައިވާ އެމްފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ   23.2

ސީއަށް ދޫކުރުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވަނީ .ޑީ.ޓީ.ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމް 51%ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ    
އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ދޫކުރާނީ . އާދައިގެ ހިއްސާއެވެ 25,140ގެ . ރ-/10,000
-/10,000ސީގެ އިންވެސްމަންޓް ދަށްކުރެވިފައިވަނީ .ޑީ.ީޓ.އާދައިގެ ހިއްސާ ކަމަށްވާތީ، މިހާރު އެމް 20,000ގެ . ރ -/10,000

  .  އެވެ. ރ-/102,000,000އެކުޖުމްލަ ، )51%ގެ  20000(އާދައިގެ ހިއްސާ  10,200ގެ . ރ
     

 ޑިވިޑެންޑް ޕަރ ޝެއަރ   24
 2007. ންޑް ކަނޑަނާޅާހާހިނދު ޑިވިޑެންޑް އަކީ ކިހާވަރެއްކަމެއް ފާހަގައެއްނުކުރެވޭނެއެވެއަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން ޑިވިޑެ   

. ރުފިޔާއެވެ  151017975އެއީ މުޅި ޖުމުލަ . ރުފިޔާބެހުމަށް ކަނޑައަޅާފައެެވ 90ވަނައަހަރު ފައިސާއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2007ވަނަ އަހަރު ބެހި  2008. ކުއިޓީ ތެރޭގައެވެއަހަރުގެ ހިއްސާދާރުންގެ އި 2008މިފައިސާ ހިމެނިފައިވާނީ 

އެހެންނަމަވެސް، . ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށްހުރި ޖުމުލަ ފައިދާ ދަށްކަނީ ނެގެޓިވް ކޮށްނެވެ 2008ޑިވިޑެންޑް ގެ ސަބަބުން  
ށްފަހު، މުސްތަޤުބަލުގައި ލިބެން ވަަނ އަހަރު ޑިވެޑެންޑް ބަހަންނިންމީ، ތަފާތު ބެލުންތަކަށް ބެލުމަ 2008ޑިރެކްޓަރުން 

 .ހުރިފައިދާއިން އެ ޑެފިސިޓް ކަވާރ ކުރެވޭނެކަމަށް ބަލާފައިކަމަށް ދެކެމެވެ
 ކޮންޓިންޖަންޓް އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒް   25
   .މިހިސާބު ތައް ހެދިތާރީޚާހަމައަށް މެޓީރިއަލް ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓެއް އަދި ލައިބިލިޓީ އެއްވެސް ނެތެވެ   
     

 ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް   26
  

ވަނަ އަހަރަށް ވާ  2008  މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް ހުރި ގުޅްުނ  ގުޅިފައިވާ ފަރާތުގެ ންަނ
  ޢަދަދުތައް

  .ރ
އޭ ހޯލްޑިންގސް.އެސް.އޭ.ކޭ

  .ލޓޑ. ޕވޓ
 542,790  ކޮމަން ޑިރެކްޓަރުން

 (1,060,607) 

 58,842  ޚިދްމަތް ގަނެފައި/މާުދ ކޮމަން ޑިރެކްޓަރްުނ .ލޓޑ. މްޕެނީ ޕވޓދަމާސް ކޮ

 (87,661)  ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

ރިޒޯޓްމީރު އައިލަންޑް 
  )އާރް.އައި.އެމް(

އާރްގެ ވެރިފަރާތަކީ.އައި.އެމް
  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް

 1,180,769  ޚިދްމަތް ގަނެފައި/މާުދ

 (1,608,075)  ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

 415,850 ޚިދްމަތް ގަނެފައި ކޮމަން ޑިރެކްޓަރުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭޒް

 (673,894)  ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
  )މަޓީ(ޓުއަރިޒްމް އިންޑަސްޓްރީ 

 498,000 ޚިދްމަތް ގަނެފައި ކޮމަން ޑިރެކްޓަރްުނ

 (579,000)  ހިފައިޢަދަދުތައް ހަމޖެ

 225,714 ޚިދްމަތް ގަނެފައި ކޮމަން ޑިރެކްޓަރްުނ ސްޓެލްކޯ

 (203,295)  ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

 134,599  އަނބުރާލިބޭނެ ޚަރަދުތައް ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފިުނ  ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 102,000,000  ކޭޝް ޝެއަރ އިންވެސްމަންޓް-ންަނ
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   2008 
އެފެކްޓިވް  

އިންޓްރެސް
  ޓް ރޭޓް

އަހަރު  1 ޖުމްލަ
  ދެމެދު

އަހަރާއި  1
އަހަރު  2

  ދެމެދު

 3އަހަރާއި  2
  އަހުރު ދެމެދު

އަހަރާއި  3
އަހަރު  4

  ދެމެދު

 5އަހަރާ  4
އަހަރު 
  ދެމެދު

އަހަރު  5
  ފަހުން

  .ރ  .ރ  .ރ  .ރ .ރ .ރ .ރ   
ޓަރމް ލޯން 

  އެލް .އެމް.ބީ
8.50% 

 %3.5ނުވަތަ 

  ލައިބޯ+ 

321,250,000 000،270،28  56,540,000 56,540,000  56,540,000  56,540,000  000،820،66  

ބޭންކް
  އޯވަރޑްރާފްޓް

8.50%  138,064,019 138,064,019 - - -  -  -  

   459,314,019 166,334,019 56,540,000 56,540,000  56,540,000  56,540,000  000،820،66  

  

 ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައްބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚަށްފަހު   28
ވަނަ ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޔޮޓް ޓްއަރޒް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އެމްޓީޑީސީ އާ ދެކޮޅަށް،  ހެރަތެރަ ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް  2008   

ޑީސީ ގައި އެމްޓީޑީސީއާއި ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އާދެމެދު ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓާ، އެމްޓީ 2008މެއި  26ދިނުމާބެހޭގޮތުން، 
ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދުމަށްއެދި މަދަނީ ކޯޓަށް  64،458،104އިން ޚިލާފުވީކަމަށްބުނެ، އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު، 

އެ ޙުކުމް ގައި . ވީދުވަހު  މަދަނީ ކޯޓުންވަނީ މިމައްސަލައިގެ ހުކުމްއިއްވާފައެވެ 2009އޭޕްރިލް  28އަދި . ހުށަހަޅާފައެވެ
  ބަޔާންވެގެނވަނީ؛

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްޓީޑީސީ ގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ  14ސަބްލީޒް އެގްރީމެންޓް ގެ  .4
 ކޮށްފައިނުވާކަން،

ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި، އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .5
އެއީ، އެމްޓީޑީސީގެ ފަރާތުން ) އަށް ބަދަލުކުރި ޔޫއެސް ޑޮލަރ 46،261،242ފަހުން (ރ ޔޫއެސް ޑޮލަ 64،458،104

ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކުރުމުން، އެކުންފުންޏަށް ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ސާބިތު ކޮށް ނުދެވުމާއެކު، 
 އެބަދަލަކީ ނަގާދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫންކަން،

އިން ފެށިގެން ޤަވާއިދުން ދައްކަން ޖެހޭކުލި  2008ނޮވެމްބަރ  30ލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ، ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯ
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ  12ވަނ އަދި  9ނުދައްކާ އަދި  އެގްރީމެންޓްގެ 

ރޭގައި ތިބެ ވިޔަފާރިކުރަމުންކަމަށްވާތީ، މަދަނީ ކޯޓުންދެކޭގޮތުގައި، އެހެނިހެންގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުވެސް ނުދައްކާ،  ހެރަތެ
ކުރިންދެންނެވި ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުދައްކާ، ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އިން 

އަދި ހަމައެހެންމެ، ޔޮޓް . ޝަރުއީ ހަމައެއްނެތްކަމެވެ އެެރިޒޯޓްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާ ހޯދުމުން ދިއުމުހެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަދި
ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ރިޒޯރޓްގައި ތިބިހާހިދަކު، ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

  .ދެއްކުމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގޭނެކަމަށެވެ

 ޓްތައްމާލީ އިންސްޓްރުމްަނ   27
 މާލީ އެސެޓްތަކާއި މަލީ ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއު   27.1

     
 )ކުރު މުއްދަތުގައި(މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތައް   
 އެއީ ދާދި. ކުރުު މުއްދަތުގައި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއު އޭގެ ކުރިޔަށްގެންދާ އަގާ ގާތްގަޑަކަށް އެއްވަރެވެ   

  .އަވަހަށް ނުވަތަ ކުރު މުއްދަތެއްގައި އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީއެވެ
     
 ދިގު މުއްދަތުގެ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތައް   
ޑިރެކްޓަރުން ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ދިގު މުއްދަތުގައި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއު ބެލެންސް ޝީޓްގައި އޭގެ    

  .ންދާ އަގު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ އެވެކުރިޔަށްގެ
     

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކަށް އެކްސްޕޯޒްވެފައިވާ ގްރޫޕްގެ މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް މުއްދަތުހަމަވާ ތަރުތީބުން، ކުރިޔަށްގެންދާ    27.2
  .އަގާއެކު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ
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c  
  .ންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކޕްމަވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮމޯލްޑި

  ޙިއްސާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު
  ވިއްކުމަށް ޙިއްސާ ޢާއްމު 123,688

  )ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސަތޭކަ( 165/-: އަގު ވިއްކާ ޙިއްސާއެއް) ރުފިޔާ ސަތޭކަ( 100/-            :މޫނުމަތީ އަގު ޙިއްސާގެ
        C-2006/280     :ކުންފުނި ރަޖިްސޓްރީ ނަންބަރު

  2009ޖުލައި  6    : ދުވަސް ފަށާ ވިއްކަން ޙިއްސާ
  2009އޯގަސްޓް  18: ދުވަސް ހުއްޓާލާ ވިއްކަން ޙިއްސާ

  
  ންޓް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ޑިރެކްޓަރަށް،ޕްމަަމޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮ  
  .ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ  
ރޭޝަން އިން މިހާރު ވިއްކަވަމުން ގެންދަވާ ޙިއްސާގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދަށް އަޅުގަނޑަށް ޙިއްޞާ ންޓް ކޯޕަޕްމަަމޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮ  

ރޓިކަލްސް އޮފް ކުންފުނީގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އާއި މެމޮރަންޑަމް އަދި އާ. މިފޯމާއެކު އެ ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ދައްކަންވީ ފައިސާ ފޮނުވީމެވެ. ވިއްކެވުންއެދެމެވެ
އަދި އަޅުގަނޑު އެދިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދު އަދަދަކަށް ދެއްވުން . އެސޯސިއޭޝަންގައިވާ ޝަރުތު ތަކުގެ މަތިން އެ ޙިއްޞާތައް ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސް ވަމެވެ

އްޞާ ދާރުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑަށް ދޫކުރައްވާ ޙިއްޞާ އާއި ބެހޭ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޙި. އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާނަމެވެ
  .ތަފްޞީލާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަން އޮންނާނޭހެން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ

    :މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ޙިއްސާގަންނަ
      

    ................:..............................އަދަދު ޙިއްޞާގެ
  ރުފިޔާ.........................................މަގުން 165/-ޙިއްޞާ އަކަށް : އަގު  ...............:.................................ނަން ފުރިހަމަ

        .....:................................ނަންބަރު ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ
    :ޖައްސާ ގޮތުގައި ދައްކާަވ ފައިސާ  ................:............................ދާއިމީ އެޑްރެސް 

     ޑްރާފްޓް ބޭންކް      ޗެކް            ފައިސާ      :........................................................މަގު
   :................................ރުބޭންކް ޑްރާފްޓް ނަންބަ/ ޗެކް     ::...............................................އަތޮޅާއި ރަށް

  ....................................................: ބޭންކް     .........................................: މިހާރު އުޅޭއެޑްރެސް
       ........................................: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު

    ...................................: ރުބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަ
  ....................................................................... ):އިގިރޭސިބަހުން(ބޭންކް ގައި އެކައުންޓްހުޅުވާފައިވާގޮތަށް ނަން 

  ..............................................:......ބްރާންޗް  :................................................ބޭންކްގެ ނަން
  ...............................................................: އެމް އެސް ޑީ ގައި ޙިއްޞާ ޖަމާކުރަން ބޭނުންނަމަ، އެކައުންޓް ނަންބަރު

  .ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ" 1ޅުވަން އެދޭ ފޯމް ސެކިއުރިޓީ އެކައުންޓް ހު"އެމް އެސް ޑީ އެކައުންޓެއް ނެތް ނަމަ މިފޯމާއެކު މިވާ 
  

  ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ސޮއި                  
...........................................................................................................................................  

  .ންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކޕްމަަމޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮ
  ފައިސާ ބަލައިގެންކަމުގެ ރަސީދު

  
ޗެކް  / ރުފިޔާގެ .........................ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ދެއްކި ..............ރުފިޔާގެ މަގުން  165/-ރުފިޔާގެ ޙިއްޞާއެއް  100/-މޫނުމަތީ އަގު 

  .އިން ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ ބޭންކަށް ޗެކް ޖަމާވުމުންނެވެފައިސާ) ޗެކެއް ނަމަ(............................ނަންބަރު 
  

  .................................................: ނަންފުރިހަމަ ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ 
   ..................................:އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

........../........... /200  
  

.............................................  
  ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ސޮއި
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  :ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތް
 .ފުރަންވާނެއެވެ ފޯރމެއް ވަކި ފަރާތަކަށް ކޮންމެ އެދޭ ގަންނަން ޙިއްޞާ. 1
 .ރެވޭނެއެވެކު ޤަބުޫލ ގޮތުގައި ފޯރމްގެ އެދޭ ގަތުމަށް ޙިއްޞާ ކޮޕީވެސް ފޮޓޯ ސައިޒްގެ އެއްވަރު ފޯރމާއި އެދޭ ގަތުމަށް ޙިއްޞާ މި. 2
 .އެވެ ނުގަނެވޭނެ ޙިއްޞާއެއް ނަމުގައި ތަންތަނުގެ ފަދަ ޖަމާއަތް/ ކުންފުނި. ނަމުގައެވެ ފަރުދުންގެ ވަކިވަކި ގަނެވޭނީ ޙިއްޞާ. 3
 . ޙިއްޞާއެވެ 3333ގިނަވެގެން ގަނެވޭނީ  އެންމެ .ޙިއްޞާއެވެ 1 ގަނެވޭނީ މަދުވެގެން އެންމެ. 4

 .ޖައްސަވާށެވެ ނަންބަރު ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ، އޮތްތަނުގައި އްސަވަންޖަ ނަންބަރު ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ. 5
 .ގޮތަށެވެ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަށް ހަމައެކަނި ނަމުގައި ގެ ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫރިޒަމް މޯލްޑިވްސް ހައްދަވާނީ ޗެކް، ދައްކަވާނަމަ ފައިސާ ޗެކުން. 6
  .ގޮފިތަކަށެވެ އަތޮޅުތަކުގައިވާ ގޮފިތަކާއި މާލޭގެ ލިމިޓެޑްގެ ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް އޮފް ންކްބޭ ދައްކަވާނީ ފައިސާ ގަތުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާ. 7
ވީމާ، މިފޯމުގައި . ވެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަޑައަޅައިފައިވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ހިއްސާދާރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓްއަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށެ. 8

  .  ބޭންކު އެކައުންޓްއާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވަންވާނެއެވެ އެދިފައިވާގޮތަށް
/  ބައްޕަ އެކުއްޖެއްގެ ކުރާނީ ސޮއި ފޯރމްގައި އެދޭ ޙިއްޞާއަށް ފަރާތުން އޭނާގެ، ގަންނަނަމަ ޙިއްޞާ ނަމުގައި ކުދިންގެ ނުފުރޭ އަހަރު 18 އުމުރުން. 9

 .ފަރާތުންނެވެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބަލަން އެކުއްޖެއްގެ ޝަރުޢީގޮތުން ނުވަތަ މަންމަ
. އެކްއުންޓް ހުޅުވިދާނެއެވެ ޑީ ގައި. އެސް.އެމް ބެހެއްޓުމަށް ޖަމާކޮށްފައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޙިއްޞާ އެފަރާތެއްގެ، ހުށަހަޅާއިރު އެދި ގަތުމަށް ޙިއްޞާ.10

 ވާނެއެވެ ފުރުއްވަން"  1 ފޯމް އެދޭ ވަންހުޅު އެކައުންޓް ސެކިއުރިޓީޒް" އިތުރުން ފޯމްގެ އެދޭ އަށް ޙިއްޞާ މިފަރާތްތަކުން

  .އެދެމެވެ ހުށަހެޅުއްވުން ކޮޕީއެއް ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި .11
  

************************************** 

  



 iaos WnUmwn egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea 

cSwmurukiaosiawgILog WviawgutWrwf ctWv 

Particulars of Applicant
utWmUluAwM egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

Full Name:

cnwn wmwhiruf

National ID Card No: Date of Birth

urwbcnwn cDWk.IDiawa cKIrWt cnwfua

Gender: Male Female
cscnij cnehirif cnehcnwa

Permanent Address:

Atoll / Island

Current Address:
csercDea ELua urWhm

MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD
6th floor, M. Gold Hill, Chaandhanee Magu, Male'

c

1  cmOf Edea cnwvuLuh cTcnuawkea csITiruaikes

csercDea ImiaWd

Phone: 330 6868  Fax: 330 5034
website: www.msd.com.mv

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 1 (Individuals)

wmwncaejcauk wDuk Erufun urwhwa 18) 

(.eveaWairevineleb InWruk iaos

cSwr iaWLotwa

srDa La rhm

Atoll / Island

Contact No.:

E-mail:
cliaem-Ia .eveawmwnWvcnunEb cnwrukWmwj cSwTcnuawkea ckcnEb Wdiawf Ebil cSwaWscaiH egutWrwfwyit InWvcawruk wmwhiruf iawbim*

Bank Account No.:
urwbcnwn cTcnuawkea ckcnEb

Bank Name:
cnwn ckcnEb

……………………………………………………….. ……………/…………/……………

iaos egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

FOR ' MTDC ' USE (Issuing Company) cSwmunEb eg(Is.IT.cmea) inufcnuk WrukUd WBcaiH

Received By

Date Name Signature Stamp

MTDC Plc
Application Serial No.: Signature Company Seal

FOR MSD USE ONLY cSwmunEb egID.csea.cmea

Form No: ……….……/……….……   …………………………. Client's  MSD  account number:
urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

Requested to MSD Remarks:

cKIrWt

cSwr iaWLotwa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

cawturwbcnwn enELug

.evemedea cnuvcaedcSok Wmwj cSwTcnuawkea  ID.csea.cmea eguDnwguLwa WBcaiH WrukUd cSwDnwguLwa  iawgUxiaim 

cawtudiaWvwg .evemedeacnunidiawvuLuh cTcnuawkea iawg (ID.csea.cmea) IrwTisopiD csITiruaikes cscviDclOm iawgumwn WviawfcSokcnWywb iawgItwm .1 

.evemwvcswbcaea  cSwmurukulwmwA cSwkwtudiaWvwgea ,iawyik ,ibilcSwncnerwhwa   

(www.msd.com.mv) .evencnuTiawscbev iaWncnia ID .csea .cmea InWncnuh cnebil udiAWvwq eg ID.csea.cmea .2 

.evemwnWgcnwa cnukwmuyil iawgEret eguhwvud ctwkcawswm 7 cSwaID.csea.cmea cnwkea ,wmwnejcaevutwa caelwdwb cSwkwtWmUluAwm csevcaea WviawfcSokcnWywb iawgItwm .3 

cSwTcnuawkea ckcnEb ,wmwnWvcnunEb cnwrukWmwj cSwTcnuawkea ckcnEb Wdiawf egWscaiH idwa .eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa ukeaiaWacmOfEdea cSwmuvuLuhcTcnuawkea .4 

.eveaenEhejcnwLwhwSuh  caemuyil irukUd cniackcnEb wdwfEnEgia utWmUluAwm egcTcnuawkea ckcnEb wtwvun  (cpilcs cTisopiD)cpilcs egumwkiruk WmwjWsiawf 

(cTekifcTes eguhwvudcnwfua Wvurwbcnwn cDWk ID.iawa ,wmwnWvun iawfWdcawh cDWk ID.iawa)cDWk ID.iawa egWjcaukea wmwncaejcauk Erufunurwhwa 18 *

.eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa egWairevineleb idwa

Authorised To MSD :  
ctWrwf cnid wdcauh

MTDC Share Issue 2009

called/ emailed / collectedDate, Name & Signature            

……………………………………………………………

.evemedea cnuvcaedcSok Wmwj cSwTcnuawkea  ID.csea.cmea eguDnwguLwa WBcaiH WrukUd cSwDnwguLwa  iawgUxiaim 

cawtudiaWvwg .evemedeacnunidiawvuLuh cTcnuawkea iawg (ID.csea.cmea) IrwTisopiD csITiruaikes cscviDclOm iawgumwn WviawfcSokcnWywb iawgItwm .1 

.evemwvcswbcaea  cSwmurukulwmwA cSwkwtudiaWvwgea ,iawyik ,ibilcSwncnerwhwa   

(www.msd.com.mv) .evencnuTiawscbev iaWncnia ID .csea .cmea InWncnuh cnebil udiAWvwq eg ID.csea.cmea .2 

.evemwnWgcnwa cnukwmuyil iawgEret eguhwvud ctwkcawswm 7 cSwaID.csea.cmea cnwkea ,wmwnejcaevutwa caelwdwb cSwkwtWmUluAwm csevcaea WviawfcSokcnWywb iawgItwm .3 

cSwTcnuawkea ckcnEb ,wmwnWvcnunEb cnwrukWmwj cSwTcnuawkea ckcnEb Wdiawf egWscaiH idwa .eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa ukeaiaWacmOfEdea cSwmuvuLuhcTcnuawkea .4 

.eveaenEhejcnwLwhwSuh  caemuyil irukUd cniackcnEb wdwfEnEgia utWmUluAwm egcTcnuawkea ckcnEb wtwvun  (cpilcs cTisopiD)cpilcs egumwkiruk WmwjWsiawf 

(cTekifcTes eguhwvudcnwfua Wvurwbcnwn cDWk ID.iawa ,wmwnWvun iawfWdcawh cDWk ID.iawa)cDWk ID.iawa egWjcaukea wmwncaejcauk Erufunurwhwa 18 *

.eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa egWairevineleb idwa



 

  
 :އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 
  .އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ ފޯރމާއި އެއްވަރު ސައިޒްގެ ފޮޓޯކޮޕީވެސް ޤަބޫލް ކުރެވޭނެއެވެ -
ޑީ އިން .އެސް.މި ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައިވާ ފޯމް ފިޔަވައި އެހެން ފޯމެއް މިއިޝޫ މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެމް -

 .އެވެޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ

  
 )1(އެކައުންޓު ހުޅުވަން އެދޭ ފޯމް  

 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އާ މިފޯމް 
 

 )ޑީ ކާޑު.ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި( .މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .1

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި ބެލެނިވެރިޔާގެ ން އަންގައިދޭ ކާޑު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކައަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ  18 .2
 .ޑީ ކާޑު ނަންބަރުވާ އުފަންދުުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް.އައި، ހައްދާފައި ނުވާނަމަޑީ ކާޑު .އައި .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

ޑިޕޮސި (އުންޓަށް ފައިސާޖަމާ ކުރިކަމުގެ ސްލިޕް އެކަބޭންކް ނަމަ، އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންބޭނުންވާ ޙިއްސާއަށް ލިބޭ ފައިދާ ބޭންކް .3
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއްބޭންކުން ދޫކުރާ ނުވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަޢޫލޫމާތު އިގޭނޭފަދަ ) ސްލިޕް

 
 
 

 
  .ޑީ ކާޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައި: ނޯޓް




	1
	Binder2.pdf
	MTDC.PROSPECTUS FNL_24.06.pdf
	Account Opening Form1
	MTDC IPO Forms
	MSD beynunvaa thakethi


	2

