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utqsiruhif



qsqnaCErapow

utalAh	IlAm

ugaw	egAsqwih	iwagurAzAb

2009201020112012

19,310,34219,524,65320,105,84916,647,068ޔޫ އެސް ޑޮލަރއާމްދަނީ

%31-%14-%10%41އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓް މާޖިން

)7,006,057()965,114(6,718,443330,696ޔޫ އެސް ޑޮލަރމުޅި އަހަރު ސާފުފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން

)2.00()1.21(3.552.31ޔޫ އެސް ޑޮލަރޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ / ގެއްލުން

---1.56ޔޫ އެސް ޑޮލަރޙިއްސާއަކަށް ބެހި ފައިދާ

%20-%2-%1%15ރިޓާރން އޮން އިކުއިޓީ

qwatilawqsuw	IlAm

42012 cTOpir Irwhwa

2009201020112012

27,490,12718,166,79418,141,485847,063ޔޫ އެސް ޑޮލަރނަގުދު ފައިސާ  އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

149,327,784147,248,115155,160,854136,808,538ޔޫ އެސް ޑޮލަރޖުމްލަ އެސެޓްތައް

47474944ޔޫ އެސް ޑޮލަރޙިއްސާއަކައް ޖެހޭ އެސެޓްގެ ޖުމްލަ

2009201020112012

162119100101.90ރުފިޔާއަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި އަގު

360199150150ރުފިޔާއަހަރުތެރޭ އެންމެ  މަތީ އަގު

160119100100ރުފިޔާއަހަރުތެރޭ އެންމެ ދަށް އަގު 

314,397,100471,595,650.00 374,132,549 539,999,946 ރުފިޔާމާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން



qnaCiv

މާލިއްޔަތުގެ  ޢަމަލީއާއި  ޙިކްމަތު  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަށްވުމަށްޓަކައި،  ޕަބްލިކް  ހިންގުންތެރި  އެންމެ  އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެމްޓީޑީސީއަކީ  އަކީ  ވިޝަން  އެމްޓީޑީސީގެ 

މުއްސަދިކަން ބޭނުންކޮށްގެން މާލީ އަދި ޢަމަލީ ހިއްސާދާރުންގެ އުންމީދަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މައިކްރޯ އަދި މެކްރޯ އިޤްތިޞާދީ 

ފައިދާތައް ހޯދުމެވެ.

qnaCim

އެމްޓީޑީސީގެ މިޝަންއަކީ ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ހޯދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދާ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިއްސާދާރުންގެ ތަނަވަސްކަން ވީ އެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ. 

މިއަދު އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެމްޓީޑީސީއިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެހި ރަށްތައް ފެހި ރިސޯޓްތަކެއްގެ 

ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އެރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް ހަނދާނުން ފޮހެނުލެވޭހައި ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެމްޓީޑީސީގެ ވިޔަފާރި މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްގައި އެމްޓީޑީސީ އަކީ ތާއަބަދު ވަކި ސިނާއަތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރިއަށްދާނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެއާއި ޚިލާފަށް އެމްޓީޑީސީ ސިފަކުރެވިފައި ވަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި އިންވެސްޓްކޮށް ކުރިއަށްދާނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިވިސްނުމުގައިވާ މުރާދަކީ ހިއްސާދާރުންގެ 

ފައިދާ އެންމެ އިތުރުކުރެވޭނެ ހުރިހައި މަގުތަކެއް އެމްޓީޑީސީއިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެވެ.

udaBuQam	IvanAm

އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް މަންފާކުރަނިވި ކަންކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމެވެ.

އެމްޓީޑީސީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އޮފީހަށް ނިކުންނަކީ މިމަޤްޞަދުގައެވެ. އަދި އެމުވައްޒަފުން ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއިއެކު ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި 

މުޢާމަލާތު ކުރަނީ މިމަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށެވެ. އަދި މިކަން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބަހުސްތަކަކާއި ދެބަސްވުންތަކަށް ކުރިމަތިލާ، ހިނިތުންވުމާއިއެކު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލަނީ މިމަތިވެރި މަޤްޞަދަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

qwatuDnagqnim	IkUlus

އެމްޓީޑީސީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ހިތުގެއަޑިން ޤަބޫލުކުރާ ސުލޫކީ 

މިންގަނޑުތަކަކީ:

ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުމެ ރައްކާތެރިކުރުން  •

ހުޅުވިގެންވާ ސިކުނޑިއަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން  •

އާ ކަންތައްތަކާއި ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  •

އެކަކު އަނެކެއްގެ ތަފާތުތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތަށް އިޙްތިރާމްކުރުން   •

ތެދު ނިޔަތާއިއެކު އަމިއްލަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފަސްނުޖެހުން  •
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qKIrAt	idqwefuw	inufqnuk	idaw	qnan	egInufqnuk

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ )އެމްޓީޑީސީ( އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 9 އޭޕްރިލް 2006 

ގައި، 15 ރަށެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެތެރެއިން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން މި ކުންފުންޏަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ 9 

ރަށާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލު މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ރަޖިސްޓްރީ  ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް

ގ. ފަތުރުވެހި 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކުންފުންޏާ ގުޅޭނެ ގޮތްތައް

+960 334 7766 ފޯން:  

+960 334 7733 ފެކްސް:  

info@mtdc.com.mv އީމެއިލް:  

    www.mtdc.com.mv ވެބްސައިޓް:  

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

C-280/2006

ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 

ކުންފުނިތަކުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު 10/96( ގެ ދަށުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެކެވެ. 

)qSalayin	eg	2012	rabqmesiD	31(	qnuraTqkeriD	egInufqnuk

ޓާރމް ހައިސިއްޔަތު މަގާމް ނަން
6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އެގްޒެކެޓިވް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަތީން

29 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ފަސީހް ޒާހިރު

6 މެއި 2012 އިން 31ް ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا  އަޙްމަދު

29 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 4 އޭޕްރިލް 2012   

އަދި 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012
އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا  ލީމަން ޒާހިރު

6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން

6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު

6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޙުސެން މަނިކު

6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން  31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަލީ މުޙަންމަދު

6 މެއި 2012 އިން 20 މެއި 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު
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ޓާރމް ހައިސިއްޔަތު މަގާމް ނަން
1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 4 މާޗް 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 14 ފެބްރުއަރީ 2012 އަށް އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ/ އެމް.ޑީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 4 މާޗް 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނުވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުމަތު

1  ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން

1  ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝިމާދު އިބްރާހިމް

1  ޖެނުއަރީ 2012 އިން 12 ފެބްރުއަރީ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަމްހީދު

ޓާރމް ހައިސިއްޔަތު މަގާމް ނަން
1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 4 މާރޗް 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުމަތު

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން

1 ޖެނުއަރީ 2012  އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝިމާދު އިބްރާހިމް

6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

19 ނޮވެމްބަރ 2012  އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަލީ މުހައްމަދު

19 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޞިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު

19 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން

19 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޙުސެން މަނިކު

ޓާރމް ހައިސިއްޔަތު މަގާމް ނަން
1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 4 މާރޗް 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުމަތު

15 ޖޫން 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން

15 ޖޫން 2012 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝިމާދު އިބްރާހިމް

6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

19 ނޮވެމްބަރ 2012  އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا  އަޙްމަދު

19 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު

19 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން

19 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޙުސެން މަނިކު

qnurabqmem	ITimok	qTiDow

ITimok	qnaCErenuyimer	qDqnew	qnaCEnimon
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qnurukqTqsil

އެމްޓީޑީސީ ސެކިއުރިޓީސް ޓްރޭޑިން ފްލޯރ / މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް ކުރެވުނީ 08 ޖެނުއަރީ 2007 ވަނަދުވަހުއެވެ.

IraTerqkes	egInufqnuk

އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފް         

qnuraTiDow

ކޭޕީއެންޖީ

ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް

2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ. މިޔަލަނި، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

qtAraf	EdAfal	InUnAQ	qSaNqnufqnuk

އަވަންޓް ގާރޑް ލޯޔަރސް

ހ. މިޔަލަނި، ސޯސަން މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

%100ރ ގެ ރޭޓުންހިއްސާގެ އަދަދު

1,675,298167,529,80053އާއްމު ހިއްސާދާރުން

1,468,673146,686,30047ސަރުކާރު

3,143,971314,397,100100ޖުމްލަ

10,000,0001,000,000,000ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ރައުސުލްމާލު

2,647,644264,764,400އަގު އަދާކުރެވިފައިވާ ރައުސުލްމާލް

29,868,972ހިއްސާގެ ޕްރީމިއަމް

qtog	Aviwafiheb	Asqwih	egIsIDITqmew

qwatinufqnuk	racqnev	qTqniwoj	Avqtabqsin	egIsIDITqmew

އީ އެން އޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ނަން  

2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ. އާގެ. ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އެޑްރެސް   

ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ ހިއްސާވާ ގޮތް  

ހިއްސާގެ %   % 20

82012 cTOpir Irwhwa
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އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށް، 

2012 ވަނަ އަހަރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި މި ކުންފުންޏަށް އެންމެ އެދެވޭ 

ނަމަވެސް  ނުދެކެމެވެ.  އަޅުގަނޑު  އަހަރެއްކަމުގައި  ކުރެވުނު  ހާސިލް  ކާމިޔާބީތަކެއް 

ތަރައްޤީ  އަދި  ފުޅާކުރުމާއި  ވިޔަފާރި  ކަޑައްތުކޮށް  މަރުހަލާ  އުނދަގޫ  ދަތި  ދިމާވި 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޮޑެތި  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރަށްތައް  ހުރި  ނުކުރެވި 

ހައްޤުތައް  ހިއްސާދާރުންގެ  ލަނޑުދަނޑިއަކީ  މުހިއްމު  އެންމެ  އެމްޓީޑީސީގެ 

ރައްކާތެރިކޮށް ރަނގަޅު މާލީ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދީ، ހިއްސާގެ އަގު މަތިކުރުންކަމަށް 

ބުރަ  އަހަރު  ވަނަ   2012 ހޯދުމަށް  ނަތީޖާއެއް  އެދެވޭ  އެމަސައްކަތުގައި  ވީހިނދު 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އެމްޓީޑީސީ ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެމްޓީޑީސީ އެއް ހަރުފަތުން އަނެއް ހަރުފަތައް 

ގެންދިއުމަށާއި ކުންފުނީގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތަށް 

އަޅުގަނޑު އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި މެނޭޖަމަންޓަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު 

މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ހެރެތެރެ  ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ  ކުންފުންޏަށް ދިމާވި އެންމެ  އަހަރުވެސް  2012 ވަނަ 

އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ހިންގުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކެވެ. އެމްޓީޑީސީ އިން ހެރެތެރެހިންގުމުގެ 

ވޭތުވެދިޔަ  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހިންގުމަށް  ހެރެތެރެ  ބަދަލުގައި 

އަހަރު ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު 3 މޮޑެލްއެއް ފާހަގަކޮށް އޭގެ 

ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު މޮޑެލްއަކަށް ހެރެތެރެ ހިންގުމަށްޓަކައި ޕާރޓްނަރުން ހޯދުމަށް 

ފަރާތެއް  އެކަށީގެންވާ  މިކަމަށް  ނަމަވެސް  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ބުރަ 

ހޯދިފައިނުވާކަން ހިތާމަޔާއިއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ރިޒޯޓު ހިންގަން ގިނަބަޔަކު 

ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުންފުނިން އެދޭފަދަ ނަތީޖާއެއް ހާސިލް 

ކުރެވޭނޭ ފަދަ ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ މިހާރުވެސް 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން  މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި 

މާތް هللاގެ ވާގިފުޅާއި އެކު އެމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުވެ އެދެވޭ ހައްލެއް 

ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަން  މި ފުރުސަތުގައި އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކުވެސް 2012 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ދ.އެނބޫދޫ އޮޅުވެލިފުށި 

ހުޅުވިފައިވެއެވެ. މި ރިޒޯޓު ހުޅުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް 

ގޮންޖެހުންތަކުން  ދިމާވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  އިތުރުން  ލިބުމުގެ  ކުރިއެރުންތަކެއް 

އަރައިގަތުމަށް ލިބުނު އިތުރު  ހިތްވަރެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ގއ. ވޮޑަމުލާ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2011 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ 

ނަމަވެސް  އައިކަމުގައިވީ  އެއްބަސްވުމަކަށް  ކުންފުންޏާއިއެކު  އީސްޓް  ކޯސްޓް 

އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ހޯދަން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން 2012 ވަނަ އަހަރު 

ކުރީކޮޅު އެ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވެއެވެ.  ނަމަވެސް  ވޮޑަމުލާ ރިޒޯޓެއްގެގޮތުގައި 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް 

ކުރަމުންދާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހއ. އުލިގަމު ޕްރޮޖެކްޓް މިވަގުތަށް ހުއްޓިފައިވީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިޕްރޮޖެކްޓްއާއިގެން 

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް މިހާރު ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ. އަޅުގަނޑު 

urihAz	qhIsaf

cnwmWaeC 

qjesem	egqnamAwec

އުންމީދުކުރަނީ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި މިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބި ކުންފުންޏަށް 

ރަނގަޅު މާލީ ފައިދާތަކެއް ހާސިލް ކުރެވޭނޭ ކަމަށެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސަބްލީޒް ހޯލްޑަރުންނާއިއެކު މިހާރު ނުހުޅުވި ހުރި ރަށްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހުޅުވޭތޯ 

ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރެވެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުހަނު 

ހިއްސާދާރުންގެ  ނަމަވެސް،  ކަމުގައިވީ  އަހަރެއް  ކުރިމަތިވި  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ބޮޑެތި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހޯދައިދިނުމަކީ  ނަފާއެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް 

އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައި ވާހިނދު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުން 

ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލްކުރެވި ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން 

އަޅުގަނޑު އަރުވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް މިކުރަނީ ހިއްސާދާރުންގެ 

ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް  ހިއްސާދާރުންނަށް މަންފާ ކުރަނިވި 

ކަންތައްތައް ހޯދައިދިނުމުގައެވެ.

އެމްޓީޑީސީގެ ޗެއަރމަން ކަމުގެ މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު އައްޔަން ކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ 

މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ބޯޑާއިއެކު  ކުންފުނީގެ  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ކަންތައްތައް 

އަރައިގަނެ  ދަތިތަކުން  މާލީ  ދިމާވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  އަދި  ވެއެވެ.  ކުރެވިފައި 

ކުންފުނި ރިސްޓްރަކްޗަރކޮށް ކުންފުނީގެ  ބިޒިނަސް މޮޑެލް ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަރަށް 

ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަން މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި 

ކުންފުނީގެ  މުސްތަގްބަލްގައި  ދުރުނޫން  ބަދަލުތަކާއިއެކު  މިދެންނެވި  ހަމައެފަދައިން 

ހިއްސާދާރުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ނަފާ ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑު 

ކުންފުނީގެ އެންމެހާއި ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް އަރުވަމެވެ.

ބަރަކާތް  هللا  މާތް  މަސައްކަތުގައި  މިކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

ކުރެއްވުމެވެ.  މިންވަރު  ކަމުގައި  ކުންފުންޏެއް  ކާމިޔާބު  މިކުންފުންޏަކީ  ލައްވައި، 

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކުންފުންޏަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމެވެ.

2012 cTOpir Irwhwa9
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އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެހައި ހިއްސާދަރުންނަށް، 

މިސްރާބު   ދާންޖެހޭ  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްސަދުތަށް  ކުންފުނީގެ  މި  އަހަރަކީ  ފާއިތުވި 

ތަސައްވުރެއް  އައު  ދިރާސާތަކެއްކުރެވި  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ކަނޑައެޅުމަށް  ވަޒަންކޮށް 

ދަށުން  މަގުޗާޓެއްގެ  ހަރުދަނާ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  ތަސައްވުރަށް  އެ  އެކުލަވާލެވި 

އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ. މި ދެންނެވި ތަސައްވުރުގެ ދަށުން ކުރު 

ބިންގާ  ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި  ލަނޑުދަނޑީގެ  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރުމަށް  މުއްދަތުގައި 

ހަރުދަނާ ކުރުމައްޓަކައި އިކުއިޓީ ރޭޝިއޯ އިތުރުކޮށް ދަރަނި އަދާ ކުރެވޭނޭ ޤާބިލުކަން 

އިތުރު ކުރުން ހިމެނެއެވެ. ވިޔަފާރީގައި  ބޭނުންނުކުރެވި ހުރި މުދާ ބެލެހެއްޓުމަށް 

އެކު  ފިޔަވަޅުތަކާއި  އަޅާނެ  ކުޑަކުރުމަށް   ި ލީކޭޖް  އަދި  ކުޑަކޮށް  ހަރަދު  ހިނގާ 

މަޝްރޫއުތަކަކީ   ީ ރާވާފައިވާ  ކުރިއަށް   އަދި  ވިޔަފާރިތަކާއި  ހިނގަމުންދާ  މިހާރު 

ތަފާތު  ބިޒިނަސް މޮޑެލް ތަކުގެ ދަށުން ހިންގޭ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަށްޓަން 

ވެންޗަރ  ޖޮއިންޓް  ދަށުން  މޮޑެލްތަކުގެ  ދެންނެވި  މި  ހިމެނެއެވެ.  ހިންގުން  ކޮށް 

ކުންފުނިތަކާއި ސަތޭކަ އިންސައްތަ ހިއްސާވާ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތައް އުފައްދަން 

ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިޤްތިސާދުތަކާއި އަދި މާލީ ބަޒާރުތަކުގައި ފާއިތުވި 30 އަހަރުގައި 

ނެތްކަމަށް  ވެވެން  ބަރޯސާ  އިތުރަށް  ނިޒާމަށް  ކެޕިޓަލް  ކުރަމުންދިޔަ  ރަސްކަން 

އިނދަޖެހެން  އިގްތިސާދު  ޔޫރަޕުގެ  އެމެރިކާއާއި  ދެކެންފެށީ  މާހިރުން  އިގްތިސާދީ 

ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބުތައް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރެވިގެންނެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ ބްރިކްސް ގައުމުތައް ކުރިއަރާއި އިގްތިސާދު ފުޅާވަމުން 

އެދަނީ ހަމައެކަނި ސޯޝަލިސްޓް އަދި ކެޕިޓަލިސްޓް ނިޒާމްގެ މަތީގައި ނޫންކަމެވެ. 

އަދި  ވާއިރު  މައިބަދައަށް  އިޤްތިސާދުގެ  ރާއްޖޭގެ  ސިނާާާޢީތަކީ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަށްވެސް އެންމެ ލޮޅުންކުޑަކޮށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ސިނާޢަތެވެ. 

ޓެކްސްތަކުގެ  ތަޢާރަފުކުރެވުނު   އަދި  ޤާނޫނުތަކާއި  ހުރި  ކުރެވިފައި  ވުޖޫދު  މިއަދު 

ސަބަބުން ހަމައެކަނި ގެއްލުންވަނީ މި ކުންފުންޏަކަން ނޫނެވެ. ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާތުން 

ވިސްނައިފިނަމަ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި  އެމްޓީޑީސީން  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި، 

ބައެއް ޕާރޓުނަރުންނާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ދެމެދު ހިނގި އަދި ހިނގަމުންދާ 

ޝަރީއަތްތަކުގެ ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުންނަށް މި ސިނާޢަތުގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް 

އޭޝިއާގެ  މިއަދު  ކަންތައްތަކެކެވެ.  ފަނޑުވާނެފަދަ  ޔަޤީންކަން  ގެއްލި  އިތުބާރު 

އިޤްތިސާދުތަކުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ހުރި އިރު އަދި  ޤައުމަށް 

އޭޝިއަނުންނަށް  ޙިއްސާއަކީ  އިންސައްތަ  ފަސްދޮޅަސް  ފަތުރުވެރިންގެ  ޒިޔާރަތްކުރާ 

ވީއިރު މި ސަރަޙައްދުން އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކަކީ ކޮންމެހެންވެސް 

ހޯދަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެކެވެ.     

ޓެލެކްސްއާއި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން އޮފީސްތަކުގެ ކޮޓަރިތަކުގައި ހިންގަމުން އައި ބޮޑެތި 

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިކޮށް ހެދުނު ޤާނޫނުތަކުގެ ހިޔަލުގައި  ކޮފީ ނުވަތަ ސައިމޭޒުދޮށުގައި 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި މޯބައިލްއާއި އިންޓަރނެޓް ޕްލަޓުފޯމްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ހުރި 

ހުރަސްތައް ނައްތާލުމާއި އެކު އީ-ކޮމާރސް ޕްލަޓްފޯމަށް ފަހިވާނެ ފަދަ ޤާނޫންތަކެށް  

މި ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއެވެ. މިނިވަން ވިޔަފާރިވެށީގައި 

qjesem	egraTqkeriD	gqnijEnem

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ކާމިޔާބު ހޯދޭނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ ލާމަސީލު 

މަންޒިލް ނުވަތަ ރަށްރަށުގައިކަން ކަށަވަރުވެ، މިނޫން ރަށްތަކުގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި 

ޚާއްސަކޮށް އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް މަދު، ރީތި އަދި ސާފު މޫދާއި ދޮންވެލި ނެތަސް 

އެތަނަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާ ހޯދުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ގާނޫނުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހާ  އާންމުކޮށް  މަންފާ  މި ސިނާއަތުގެ  ކޮށްގެން  ބޭނުން  ބާރު 

ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި  ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ ވަށާޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

- 2012 ގެ މުރާޖަޢާ

2012 ވަނަ އަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ކުރިމަތިވި އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން 2012 ވަނަ  އަހަރު ކުންފުންޏަށް ދިމާވި އެންމެ 

ދަތިތަކެވެ.  ދިމާވި  ހިންގުމުގައި  ރިޒޯރޓް  އައިލެންޑް  ހެރެތެރެ  ގޮންޖެހުމަކީ  ބޮޑު 

އެއްބަސްވުން  ވެފައިވާ  ގްރޫޕުން  އޮނިކްސް  ތައިލޭންޑުގެ   އެކު  ހެރެތެރެއާއި 

ބާތިލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށް އެމްޓީޑީސީއިން އަމާރީއަށް ދޭންޖެހޭ އެޑްވާންސް 

ފައިސާ ދިނުމަށް އަމާރީއިން އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުހޯދި 

މުއްދަތެއް  ދިގު  ޚަރަދުތަކަކާއި  ވަރަށްބޮޑު  ގޮސްފިނަމަ  މަރުހަލާއަށް  އާބިޓްރޭޝަން 

އެކަމަށް ހޭދަކުރަން ޖެހިދާނެތީއާއި މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ ކޯޓުން 

ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް  ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ލަފާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.  

އިތުރު  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެމްޓީޑީސީގެ  ސަބަބުން  މައްސަލައިގެ  އެފަދަ  އެހެންކަމުން 

ނެގޯޝިޔޭޓްކޮށްގެން  ވާހަކަ  ގްރޫޕާއި  އޮނިކްސް  ބަދަލުގައި  ލިބުމުގެ  ގެއްލުންތަކެއް 

އޮނިކްސް  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ 

ކްލެއިމެއް  އިތުރު  ކުންފުންޏަށް  ބަދަލުގައި  ދޭންޖެހޭފައިސާގެ  ކުންފުނިން  ގްރޫޕަށް 

ނުވަތަ ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގދ. ހަވޮއްޑާ ދޭގޮތަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ފަހު 

ކުއާޓަރގައި ނިންމުނެވެ.

އެމްޓީޑީސީއާއި ރެޒޮނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫގެ 

ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމަށް ރެޒޮނަންސްއިން ޚިލާފުވެފައިވުމާ ގުޅިގެން އެ އެއްބަސްވުން 

ބުނެފައިވާ  ލިބެންޖެހޭކަމަށް  އެކުންފުންޏަށް  ވަނީ  ރެޒޮނަންސްއިން  އުވާލުމުން، 

102012 cTOpir Irwhwa
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ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަވެއެވެ. 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް އައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ދ. އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލިއަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔަށް އިތުރުވެފައިވާ އަދަދަކީ އެމްޓީޑީސީ އިން 

ދައްކަން ޖެހޭނޭ އަދަދެއް ކަމަށް ބުނެ އޯ ޕްލަސް އީ ހޯލްޑިންގސް އިން އެމްޓީޑީސީ އާއި ދެކޮޅަށް ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު ދައުވާ ކޮށްފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ހައި 

ކޯޓުން ވަނީ މި މައްސަލަ އެމްޓީޑީސީ އާއި އެއްކޮޅަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ސަބްލެސީގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވި ކުންފުނިންކަމަށް ހައިކޯޓުއިން ކުރި 

ހުކުމްގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިޒޯރޓު އެމްޓީޑީސީއިން ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި  އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަފާތު 3 މޮޑެލްއެއް ފާހަގަކޮށް އޭގެ 

ހިންގުމަށް  ހެރެތެރެ  އެކިފަހަރުމަތިން  އަދި  ހުޅުވައިލައިގެންނާއި  އުސޫލުން  އާންމު  ހޯދުމަށް  ޕާޓްނަރުން  ހިންގުމަށްޓަކައި  ހެރެތެރެ  މޮޑެލްއަކަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ތެރެއިން 

ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު  ބޯޑުގެ ލަފާގެމަތިން ނެގޯޝިއޭޓްކޮށް އެމްޓީޑީސީއަށް އެންމެ ނަފާވާގޮތަށް ހެރެތެރެ ހިންގުމަށް ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ 

މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް އެންމެ ނަފާވާފަދަ ނުވަތަ ފީޒަބަލް ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއް 2012 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބިފައިނުވެއެވެ. 

2012 ވަނަ އަހަރު ހއ.އުލިގަމު ޕްރޮޖެކްޓްއަށް އިތުރު  ބަދަލުތައް ގެނެސް ރިވައިވްކޮށް ފީޒަބަލް ޕްރޮޖެކްޓްއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި  ދިރާސާކުރެވި އާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވުނުއެވެ. 

އެކިފަހަރުމަތިން  ހޯލްޑަރުންނާއިއެކު  ސަބްލީޒް  އެމްޓީޑީސީގެ  ހުޅުވޭތޯ  އަވަހަށް  ވީހާވެސް  ރަށްތައް  ހުރި  ނުހުޅުވި  މިހާރު  ތެރެއިން  ރަށްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ  ސަބްލީޒް  އަދި 

މަޝްވަރާކުރެވި  ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 2012 ވަނައަހަރު ކުރީކޮޅު ދ.އެނބޫދޫ އޮޅުވެލިފުށި ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ ކުންފުންޏަށާއި 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުމެކެވެ. 

- މުސްތަގުބަލުގެ ތަސައްވުރު

މާހައުލަށާއި، ޤާނޫނަށް އަދި  ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުންތެރިންގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  ބާރުފޯރާ ކަންތަންތަކަށް ނުވި ކަމުގައި ވިއަސް 

މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ މަގު ހޯދައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ  ފުރުސަތު ފަހި ކުރެވެން އޮތީ ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑާއި   ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ޒަމާނާއި 

އެކަށޭނެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންނެވެ. 

އިންތިގާލީ  ފެށުމުގެ  ދަތުރު  މިސްރާބަށް   އައު  ކުރެވުނު  ވަޒަން  އަލީގައި  ފިލާވަޅުތަކުގެ  ދަސްވި  ދުވަސްތަކުގައި  މާޒީވި  މިދަނީ  ހަރަކާތްތެރިވަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު 

މަރުހަލާގައެވެ. މިކަން ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން  އުނދަގޫ އަދި ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެ ކަންތައްތަކެވެ. މި ފަދަ ނާޒުކު 

ގުޅިގެން  ނެރެ  ކުރިއަށް  އަމާނާތްތެރިކަން  އިހްލާސްތެރިކަމާއި  ނުދެކި  ގޮތުގައި  ފުރުސަތުތަކެއްގެ  ހާލަތަކީ  އޮތް  ދިމާވެފައި  ދުނިއެއަށް  އަދި  ޤައުމަށާއި  ދަނޑިވަޅެއްގައި 

މަސައްކަތްކުރެވިއްޖެ ނަމަ  ކާމިޔާބަށް ވާސިލުވުމަކީ މާދުރުގައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ. 

- ނިންމުން

ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު  އެހީތެރިކަމަށް  އެއްބާރުލުމާއި،  ގެންދަވާ  ވެދެއްވަމުން  މުވައްޒަފުން  ޕާރޓްނަރުންނާއި  ހިއްސާދާރުންނާއި  ޙާޞިލުކުރުމުގައި  މަޤުޞަދުތައް  އެމްޓީޑީސީގެ 

ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަޑު އެދެނީ މި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށާއި، ޕާރޓްނަރުންނަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް މާތް هللا މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.

qnItam udamqwaHum

rwTckeriD gcnijEnem 

2012 cTOpir Irwhwa11
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raTqkeriD gqnigEnem - qnItam udamqwaHum qliMAfqlaaw

rwTckeriD cviTekezcgea

qtog	Aviwafivelukew	qDOb	egqnuraTqkeriD	qSalayin	eguhavud	anav	2012	rabqmesiD	31

އަލްއުސްތާޛު ފަސީޙް ޒާހިރު އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރެއްވީ 6 އޯގަސްޓް 2012 ވަނަ  

ދުވަހުއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީގެ ޗެއާމަންކަމުގެ މަޤާމަށް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފަސީޙް އައްޔަން ކުރެއްވީ 08 

އޮގަސްޓް 2012 ވަނަދުވަހު އެވެ. ފަސީޙް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޮތަންބްރިޔާ ޔުނިވާސިޓީއިން ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް 

އަދާކުރައްވަމުން  ވަޒީފާ  މިނިސްޓްރީގައި  ޓޫރިޒަމް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  އަދި  2003  ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.   ޑިގްރީ 

ގެންދަވާ ފަސީޙް ވަނީ މިވޭތުވެދިޔަ 9 އަހަރުތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި 

ސެމިނާރތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ފަތުރުވެރިކަމާއިގުޅޭ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ.  ފަސީޙް މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ގެ ސީނިއަރ ލީޤަލް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމެވެ. 

qfarAWat	egqnuraTqkeriD

qnamrawec - urihAz qHIsaf uJAtqsuwqlaw

rwTckeriD cviTekezcgea cnon

  2012 މެއި   6 އައްޔަންކުރެއްވީ  ސަރުކާރުން  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީޑީސީގެ  މަތީން  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

މަތީން  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީޑީސީގެ  މަޤާމަށް  ޑިރެކްޓަރކަމުގެ  މެނޭޖިންގ  އެމްޓީޑީސީގެ  އަދި  ވަނަދުވަހުއެވެ. 

މުއްދުގައި  ދިގު  އަހަރުގެ   12 ވޭތުވެދިޔަ  އަކީ  މަތީން  ވަނަދުވަހުއެވެ.   2012 މެއި   16 ކުރެއްވީ   އައްޔަން 

ތަމްރީނާއި  ގުޅޭ  ފަތުރުވެރިކަމާއި  އަދާކުރައްވާ,  ވަޒީފާ  އެކިއެކި  ގިންތިތަކުގައި  ތަފާތު  ސިނާޢަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ  ބޭފުޅެކެވެ. އަދި 2008 ވަނަ އަހަރުން ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީން ވަނީ 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ )މިފްކޯ(ގެ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފަވެއެވެ. 

މަޤާމް  ކަމުގެ  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  އެކްޓިންގ  )މިފްކޯ(ގެ  ކޮމްޕެނީ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން  2012  ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް  ގެ ނިއަލަށް މަތީން އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މަތީން ވަނީ 2010 އިން މާރޗް 2012 ގެ ނިޔަލަށް ސިންގަޕޫރުގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ 

ސޯސް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސަރވިސް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.  މަތީން ވަނީ 

ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓުން މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން  އެމްބީއޭ  2011 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ހާސިލުކުރެއްވުމާއި  ޑިގްރީ  ބެޗްލަރޒް  ފައިނޭންސްއިން  އެންޑް  އެކައުންޓިންގ  ޒާހިރަކީ  ލީމާން  އަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް 

ތަޖްރިބާ  ގިނަދުވަހުގެ  އަހަރަށްވުރެ   10 ދާއިރާއިން  އޯޑިޓިންގެ  އަދި  މެނޭޖްމެންޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  އެކައުންޓިންއާއި  އެކު 

ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ލީމާން އެމްޓީޑީސީ އާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 ގައި 

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި 14 ޑިސެމްބަރ 2008 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ 

ފައިނޭންސްކަމުގެ މަޤާމްވެސް ލީމާން އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި 17 ނޮވެމްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލީމަން 

އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ކަމުގެ މަޤާމްއެވެ. އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا  ލީމާން ޒާހިރު 

ވަނީ އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި )ދިވެހި ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި(  

29 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 4 އޭޕްރިލް 2012 ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުކަން އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި  6 ނޮވެމްބަރ 2012 

އިން ފެށިގެން އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި )އާންމު ޙިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި( އޭނާ 

ގެންދަވަނީ ޑިރެކްޓަރުކަން އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

urihAz qnAmIl Fudqbaw qliMAfqlaaw

rwTckeriD cviTekezcgea
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އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މިފްރާހް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން  އައްޔަންކުރެއްވީ 6 މެއި 2012 ވަނަ 

ދުވަހުއެވެ. މިފްރާހް އަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމުއިނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި 

2006 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިފްރާހް އަކީ ކެނޯޕަސް މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ )ޓްރެވެލް އެޖެންސީ( އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމް ވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  އޮފް  އިންސްޓިއުޓް  ޕެސެފިކް  އޭޝިޔާ  މެލޭޝިޔާގެ  އަހަރު  ވަނަ   2009 ވަނީ  މިފްރާހް 

ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އިން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމަންޓް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

qhArqfim qliwAmqsiw qliMAfqlaaw

rwTckeriD cviTekezcgea cnon

ވަނަ   2012 މެއި   6 އައްޔަންކުރެއްވީ  ސަރުކާރުން  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީޑީސީގެ  އަޙްމަދު  ޢަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް 

ދުވަހުއެވެ. އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا އަޙުމަދު އަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އެތައް އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ 

ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކި އެކި މަގާމްތަކުގައި 10 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް 

ކުރައްވާފަވެއެވެ.  އަދާ  ވަޒީފާ  އޭނާ  މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގައިވެސް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މީގެއިތުރުން  ހޭދަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا އަޙުމަދު ވަނީ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަފާތު ގިނަ ތަމްރީން 

ކޯސްތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭނާވަނީ އަތޮޅުތަކުގައި ސިއްހީ ކަންކަމާ ބެހޭ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމާއި 

އެމަޝްރޫއުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

udamqHaw Fudqbaw qliMAfqlaaw

rwTckeriD cviTekezcgea cnon

ބޯޑަށް  އެމްޓީޑީސީގެ  ޙުސައިން  ޒަކަރިއްޔާ  އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ތަމްސީލްކުރާ  ޙިއްސާދާރުން  އާންމު 

އަހަރު  ވަނަ   1995 ވަނީ  ޙުސެއިން  ޒަކަރިއްޔާ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   2012 ނޮވެމްބަރ   6 ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ 

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އާރު.އެމް.އައި.ޓީ އިން ސޯޝަލް ސައިންސް އަދި ޔޫތު އެފެއާޒްގެ ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ އޮފް އާޓްސް 

ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.  ތަމްރީން  ދާއިރާއިން  ތައިލަންޑްގައި މެނޭޖްމަންޓްގެ  މީގެއިތުރުން ސިންގަޕޫރުންނާއި  ހައްދަވާފައެވެ. 

މުއްދަތުގައި  ދިގު  ވުރެ  އަހަރަށް   25 ވުޒާރާތަކުގައި  އެކި  ސަރުކާރުގެ  ވަނީ  ޙުސައިން  ޒަކަރިއްޔާ  އަލްފާޟިލް 

ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެ

ންފައިވެއެވެ. ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން މިހާރު ގެންދަވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންވަމުންނެވެ.

qniwasuH Ayqwirakaz qliMAfqlaaw

rwTckeriD cviTekezcgea cnon

2012 cTOpir Irwhwa13
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2012 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަސްއޫލިޔަތުން ވަކި ކުރެއްވި ތާރީޚް         ނަން             

4 މާރޗް 2012  1.އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް         

4 މާރޗް 2012 2.އަލްއުސްތާޛް އިސްމާއީލް ޔާސިރު     

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަސްއޫލިޔަތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ތާރީޚް          ނަން    

14 ފެބްރުއަރީ  2012      1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު      

12 ފެބްރުއަރީ  2012  2. ޑރ. އަޙްމަދު ޝަމްހީދު          

ukinam qniwesuH utaCiwAW AliMAfqlaaw

rwTckeriD cviTekezcgea cnon

އާންމު ޙިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝާކިރު އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ 

6 ނޮވެމްބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޝާކިރު ވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން 2011 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން 

ޔުނިވަރސިޓީން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. ޝާކިރު އަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވެ  ދާއިރާތަކުގައި  ވިޔަފާރީގެ  އެކިއެކި  އަދި  ބޭފުޅެކެވެ.  އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާ  މަޤާމް 

މީގެ އިތުރުން ޝާކިރު ގެންދަވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހޮލިޒަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ 

މަސްޢޫލިޔަތްވެސް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

urikAC udamuhaw qliMAfqlaw

rwTckeriD cviTekezcgea cnon

އެމްޓީޑީސީގެ  މަނިކު  ޙުސެއިން  ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ގޮތުގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ތަމްސީލްކުރާ  ހިއްސާދާރުން  އާންމު 

ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ 6 ނޮވެމްބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޢާއިޝަތު ހުސެއިން މަނިކު ވަނީ އަރަބި އަދި 

ޖަޕާންބަސް ފަދަ ތަފާތު ބަސްތަކުން ކޯސް ހައްދަވާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް 

ވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

މަނިކު  ޙުސެއިން  ޢާއިޝަތު  ދާއިރާގައި  ވިޔަފާރީގެ  އަދި  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީގައި  ޔޫތު  އަދި 

މީގެއިތުރުން  ކުރައްވާފައެވެ.  މަސައްކަތް  އަހަރުތަކެއްވަންދެން  ގިނަ  ލިމިޓެޑްގައި  ޕްރައިވެޓް  ޒެޑް.އެސް.އެސް  ވަނީ 

ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ، ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ކައުންސިލްތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ 

އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް އަލީ މުހަންމަދު އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ 

6 ނުވެމްބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލީ މުހަންމަދު ވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން އިްނފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  ބަލާލާއިރު އަލީ މުހަންމަދު ވަނީ ރޯޔަލް 

އެސިސްޓަންޓް  ކޮމްޕެނީގައި  ނާމް  އަދި  ކުރައްވާފައެވެ.  މަސައްކަތް  އަހަރު   4 އިދާރާގައި  އައި.ޓީ  އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއް މަސްޢޫލިޔަތް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ 6 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ.

udamqnahum Ilaw qliMAfqlaaw

rwTckeriD cviTekezcgea cnon

142012 cTOpir Irwhwa
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަތީން އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރެއްވީ 6 މެއި 2012 ވަނަދުވަހުއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ 

މަޤާމަށް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މަތީން އައްޔަން ކުރެއްވީ 16 މެއި 2012 ވަނަދުވަހުއެވެ. މަތީން އަކީ ވޭތުވެދިޔަ 12 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ސިނާޢަތުގައި ތަފާތު ގިންތިތަކުގައި އެކިއެކި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ  ބޭފުޅެކެވެ. އަދި 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން 

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ )މިފްކޯ(ގެ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފަވެއެވެ. އަދި  

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ )މިފްކޯ(ގެ އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމް 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން  2012 ވަނަ އަހަރުގެ 

މާރޗް ގެ ނިޔަލަށް މަތީން އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތީން ވަނީ 2010 އިން މާޗް 2012 ގެ ނިޔަލަށް ސިންގަޕޫރުގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ސޯސް 

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސަރވިސް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.  މަތީން ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓުން މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން  އެމްބީއޭ ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ލީމާން ޒާހިރަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްއިން ބެޗްލަރޒް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެއްވުމާއި އެކު އެކައުންޓިންއާއި ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމެންޓް އަދި އޯޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން 

10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ލީމަން ޒާހިރު އެމްޓީޑީސީ އާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 

ލީމާން  މަޤާމްވެސް  މެނޭޖަރކަމުގެ  ފައިނޭންސް  ކުންފުނީގެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ   2008 ޑިސެމްބަރ   14 އަދި  ގޮތުގައެވެ.  އެކައުންޓެންޓެއްގެ  އެސިސްޓެންޓް  ގައި 

އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި 17 ނޮވެމްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލީމާން އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ކަމުގެ މަޤާމްއެވެ. 

qfarAWat	egqnirevqsiw

qnItam udamqwaHum qliMAfqlaaw

rwTckeriD gcnijEnem

urihAz qnާmIl FudqbaW qliMAfqlaaw

rwlOrcTcnok clwxcnEniawf

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އާއި މާކެޓިންގ ދާއިރާއިން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 1 

އޭޕްރީލް 2007 ގައެވެ. އޭގެފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ 6 އަހަރު ތަހާނީ ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ގިނަ  ސަރުކާރުގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ނަންގަވާފައިވާ  ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ  މޭޖަރވެ  ސޯސިއޮލޮޖީއިން  އަދި  ސައިންސް  ޕޮލިޓިކަލް  އިކޮނޮމިކްސް،  ނިޔާޒަކީ  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް 

މުއައްސަސާތަކެއްގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި 10 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމާއިބެހޭ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ނިޔާޒު އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 

5 ނޮވެމްބަރ 2007ގައެވެ.

ubAhiC InAhat utamitAf AliMAfqlaw

cTcnwmcpoleviD cswnczib rwjEnem

qzAyin udamuHaw qliMAfqlaaw

cnwxErwpoa rwjEnem

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފަކީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު 

ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާ، އެދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އިސްލާޙް، އެމްޓީޑީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 16 މެއި 2006 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ 

ގޮތުގައި އޭނާ އެމްޓީޑީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޓީޑީސީގެ މައިއޮފީހުގެ ސެޓަޕް ޤާއިމްކުރުމާއި، އެމްޓީޑީސީގެ ފުރަތަމަ ރިޒޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް މާލެއިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހުނު 

އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަދި އެމްޓީޑީސީއިން އާންމުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހުނު އެންމެހައި 

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުމުގައިވެސް  އޭނާ ވަނީ ވަރަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 

qfIraC qHAlqsiw qliMAfqlaaw

czWaefea cTErwpOk rwjEnem

2012 cTOpir Irwhwa15
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AWajArum	egurahaw	anav	2012

qTOpir	egqnuraTqkeriD

uluwahAm	egIrAfayiv

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މިންވަރު 2011 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 2.9 އިންސައްތަ މައްޗަށްޖެހި، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި 

އަހަރަކަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 931,333 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު 2012 ވަނަ އަހަރު 958,027 ފަތުރުވެރިން 

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. 

2011 ވަނަ އަހަރާއި އެއްގޮތަށް، ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ޗައިނާ ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުވެސް ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރި ހޯދާފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު 

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ 15.6 އިންސައްތަ ޗައިނާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 229,551 ފަތުރުވެރިންނާއި އެކުއެވެ. ލިސްޓުގެ ދެވެނައިގައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުން 

ވަނީ 91,776 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް، 2012 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ފަތުރުވެރިންގެ 12.2 އިންސައްތަ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ  ރިޒޯޓުތަކުގައި 2012 ވަނަ އަހަރު 98 ރިޒޯޓާއިއެކު އެވްރެޖްކޮށް 25,062 އެނދު ވިއްކުމަށް ހުރިއިރު އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް އެވްރެޖްކޮށް 77.8 އިންސައްތައިގައި 

ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް 23,306 އެނދު  ރިޒޯޓުތަކުން ވިއްކުމަށް ހުރިއިރު އެވްރެޖް އޮކިއުޕަންސީ ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ 77.5 އިންސައްތައިގައެވެ. 

ދަށަށްގޮސް  އިންސައްތަ  ވަނީ 0.9-  އަދަދު  ގެ  ބެޑްނައިޓްސް  ހޭދަކުރި  ރިޒޯޓުތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ  ފަތުރުވެރިން  އަހަރު  ވަނަ  އަޅާބަލާއިރު 2012  އަހަރާއި  ވަނަ   2011

6،450،794 މިލިއަންއަށް ތިރިވެފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ  ރިޒޯޓުތަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް 6.7 ދުވަހަށެވެ.

2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށްވަނީ އިޤްތިސާދީގޮތުން ވަރަށް ނޭދެވޭ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން 70 އަށް ވުރެ ގިނަ  

ރިޒޯޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 2007 އިން 2012 ގެ ނިޔަލަށް އެމްޓީޑީސީއަށް ލިބިފައިވާ ނުވަ ރަށުގެ ތެރެއިން 4 ރިޒޯޓުވަނީ 

ހުޅުވި އަދި އޮޕަރޭޓް ކުރަންވަނީ ފެށިފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރަކީވެސް އެމްޓީޑީސީއަށް ސީދާ ބާރުނުފޯރުވޭ ގިނަގުނަ ޤާނޫނީ ހުރަސްތަކަކާއި އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން 

އެމްޓީޑީސީގެ ވިޔަފާރީއަށް ސީދާގޮތުން ގިނަގުނަ ގެއްލުމާއިކުރިމަތިވި އަދި ހަމަ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން  ދިމާވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ  ވިޔަފާރިތައް 

ހިންގުމަށް ދަތިވެ ކުންފުނީގެ ޕާރފޯމަންސް  ދަށަށްގޮސްފައިވާ ދެ އަހަރެވެ. ނަމަވެސް ކުންފުނި ނަގަހައްޓާ އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖާކޮށް ވިޔަފާރީގެ 

މޮޑެލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔައަހަރުވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުނި ބަށްޓަން ކުރެވިފައިވާ  ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އަދި ވިޔަފާރި މާހައުލަށް 

އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަނެ ކުންފުނި ނަފާވެރި ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏާއި ސީދާގޮތުންނާއި އަދި ނުސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން 

ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ކުންފުނި ރިވައިވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  
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AWajArum	IlAm

AsAluH	egAWajArum	IlAm

2012 ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން އެމްޓީޑީސީއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އަހަރެކެވެ.  ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނިން 

ސަބްލީސްކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުން ލިބޭ  ސަބްލީސް ކުއްޔަށްވެފައި ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު އިސްލާހާއި ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 

ޑޮލަރު  ޔޫއެސް  މިލިއަން   5 އިތުރަށް  އަހަރަކު  ކުއްޔަށް  ރަށްތަކުގެ  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  އެމްޓީޑީސީއިން  ލިބުނުއިރު،  ލުއި  އާންމުކޮށް  ކުއްޔަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ރަށްތަކަށް 

ދައްކަންޖެހެއެވެ.  ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ހެޑްލީސް ކުލި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ، މި ބޮޑުވި ކުލި ދައްކަން ރަށްތައް ސަބްލީސްކޮށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ރަށްތައް ސަބްލީސްކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ހެޑް ލީސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބޮޑުވެ 2011 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމާއި 

ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ.  

udaraK	unuuveruk	qnutogAdIs	qSamudOh	InadqmAw	iwAwInadqmAw

2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ 16.65 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.  މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި އަޅާބަލާއިރު 17 އިންސައްތަ ދަށް 

އަދަދެކެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަބްލީސްކޮށްފައިހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެކުޅިވަރުގެ ސަބްލީސް 

ކުލި ނުލިބުމާއި ކުންފުނިން ހިންގާ ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ކަމަށްވާ ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ހިންގައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ 2011 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ދަށްވުން 

ހިމެނެއެވެ.  އަދި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހަދަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުލި ނަގާ އުސޫލަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެވުނުއިރު އެމްޓީޑީސީއިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ 

ރަށްތަކުގެ ކުލި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ، ބޮޑުވި ކުލިން ސަބްލީސް ހޯލްޑަރުން ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދެއްކުމަށް ސަބްލީސްގެ ގޮތުގައި ރަށްތައް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅުހެދުމުގެ 

ސަބަބުން ސަބްލީސް ކުލީގެ އާމްދަނީ އިތުރުނުވެ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހެޑްލީސް ކުލި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް ބޮޑުވެ ޖުމްލަ 

ފައިދާ އިންތިހާއަށް ދަށްވެގެންދިޔައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ 2011 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 17 އިންސައްތަ ދަށްވިއިރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 

ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު ހޭދަ )ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް( 2011 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ )%58( 2012 ވަނަ އަހަރު )%68(، 8 އިންސައްތަ ބޮޑުވެ ޖުމްލަ ފައިދާ 5 މިލިޔަން 

ޑޮލަރަށް ދަށްވެގެންދިޔައެވެ.  

	InadqmAw	qnehinehew

އެމްޓީޑީސީއަކީ ބޭރުފައިސާއިން އާމްދަނީ ލިބޭ ކުންފުންޏަކަށްވެފައި 2011 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް 

ލިބުނު ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް މިފަދަ ފައިދާ ލިބެނީ ހަމައެކަނި ބޭރުފައިސާ ވިއްކާ އަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަންނަ ފަހަރުތަކުގައި ކަމަށްވާތީ 

2012 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ބޭރުފައިސާ މާރުކޮށްގެން ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

qnulqweg	iwAkatudaraK

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 2011 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވުނެވެ.  މި ގޮތުން އިދާރީ ޚަރަދަށް ހޭދަކުރެވުނު މިންވަރު ވަނީ 2011 ވަނަ 

އަހަރަށްވުރެ 11 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވި، ވިއްކުމާއި މާރކެޓްކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު 42 އިން ސައްތަ، އަދި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު 3 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވިފައެވެ. 

2011 ވަނަ އަހަރު އިދާރީ ޚަރަދަށް 11.87 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރެވުނުއިރު 2012 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ 10.60 މިލިޔަން ޑޮލަރެވެ.  ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުނު 

ނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 3.5 މިލިޔަން ޑޮލަރުން ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދޭ ވަރު ނުވާތީ 2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް )ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ 

ކުރިން( 7 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.  ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި އެވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މާލީ އުސްއަލިތަކެވެ.
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ITiDiwukil

2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ ރަނގަޅު ނަމަވެސް 2012 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުންޏަށް ކުރު މުއްދަތުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާއަށްވުރެ 

ކުރު މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރުވެ ކުންފުނީގެ ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ 0.77:1 އަށް ވެއްޓުނެވެ. 

	ulAmqsuwar	iwANqnarad	idaw	qTqnamqTqsevqniw	,iwAladum	urah

ކުންފުނިން ހިންގާ ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުކަމަށްވާ ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިޒޯޓު 2010 ވަނަ އަހަރާއި 2011 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ހޭދައިން ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް އަޕްގްރޭޑް 

ކުރެވިފައިވާތީ 2012 ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މާބޮޑު ޚަރަދެއް ނުކުރެއެވެ.  ހަރުމުދަލާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ހޭދަކުރެވިފައިނުވާތީ 

ހަރުމުދަލުގެ އަގުމަގު )ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު( 2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި މިންވަރަށްވުރެ )119 މިލިޔަން ޑޮލަރު( 2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި މިންވަރު 

)117މިލިޔަން ޑޮލަރު( ދަށްވިއެވެ.  އަދި 2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލްގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ހުރި 40 

މިލިޔަން ޑޮލަރު 36 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ކުޑަވެގެންދިޔައެވެ.  ތިރީގައި އެވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ހުރިގޮތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

uravqnim	ivqnulqweg	qSakawAsqwiH

2012 ވަނަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް 2 ޑޮލަރު ގެއްލުންވިއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް ގެއްލުންވީ 

1.21 ޑޮލަރެވެ. 
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qwatilawqsuw	IlAm

qtogunugqnih	qwatqtAkarah	egumudOh	qTekAm

ކުރީ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން އެމްޓީޑީސީގެ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީ ބިނާކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެ މަޤްސަދު ހާސިލްކުރުމަށެވެ. އެއީ އެމްޓީޑީސީއަށް ލިބިފައިވާ ރަށްތައް 

އޮޕަރޭޓް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ހޯދުމާއި  ޕާރޓްނަރުން  ބިޒްނަސް  ނުވަތަ  ފަރާތްތައް  ކުރާނެ  އިންވެސްޓް  އަދި  ހޯދުމާއި  ފައިނޭންސް  ކުރުމަށްޓަކައި  އޮޕަރޭޓް  ތަރައްޤީކޮށް 

ކުރަންފަށާފައިވާ ރިސޯޓްތަކަށް ފަތުރުވެރިންގެ މާރކެޓް ހޯދުމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްޓީޑީސީގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި އަދި ރިސޯޓަށް މާރކެޓްކުރުމަށްޓަކައި 2012 ވަނަ 

އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ބައެއް މަޝްހޫރު ޓްރެވެލް ފެއާރތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކާއި އަދި ބައެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްތަކުގައި 

އެމްޓީޑީސީއިން ބައިވެރިވެފަވެއެވެ.   

qwatqtalIBav	InAsqniw

އެމްޓީޑީސީގެ އަމާޒަކީ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ވަޒީފާތަކަކީވެސް އެވަޒީފާތަކުގެ މަޤާމާއި މައްސޫލިއްޔަތު އުފުލޭ، ޤާބިލް އަދި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބޭ ވަޒީފާތަކަށް ހެދުމެވެ. 

އެގޮތުން މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރު ޤަވާއިދުން ވަޒަންކޮށް އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅެއެވެ.

ތަފާތު 2012 2011

ޔޫއެސް ޑަލަރުން ޔޫއެސް ޑަލަރުން މުޅި އަހަރުގެ ނަތީޖާ

-17% 16،647،068 20،105،849   ޖުމްލަ އާމްދަނީ

-36% 5،371،777 8،397،758   ޖުމްލަ ފައިދާ  

-626% 7،006،057 965،114   ސާފު ގެއްލުން 

ޔޫއެސް ޑަލަރުން ޔޫއެސް ޑަލަރުން އަހަރު ނިމުނުއިރުގެ ނަތީޖާ

-12% 136،808،538 155،160،854   ޖުމްލަ މުދާ  

-11% 102،528،152 114،580،034   ޖުމްލަ ދަރަނި

-16% 34،280،385 40،580،820   ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު

ޔޫއެސް ޑަލަރުން ޔޫއެސް ޑަލަރުން އާންމު ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު

-66% )2.0( )1.21(   ލިބުނު އާމްދަނީގެ

-16% 140 166   ރައުސްމާލުގެ

100 100   އަހަރު ނިމުނުއިރު ހިއްސާއެއް މުއާމަލާތުކުރެވުނު އަގު )ރުފިޔާއިން(
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އެމްޓީޑީސީއިން ދެކެނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް 

ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކާއި ހެދި ކުންފުނިން ބޭރުން ބޭއްވޭ ތަމްރީނުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބައިވެރިކުރުން މަޑުޖައްސާލެވިފައި ވީނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ތެރެއިން 

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެތެރެއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބާރުއެޅިފައިވެއެވެ.

qwatqtAlamAwum	egAsqwih

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 31 ގައި ކުންފުނީގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަކީ 471,595,650.00 ރުފިޔާއެވެ. މުޅި އަހަރުތެރޭގައި އެވަރެޖް ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވާ 

އަގަކީ 101.90 ރުފިޔާ އަށެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު އެންމެ މަތީ އަގަކަށް ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވަނީ 150 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި އެންމެ ދަށް އަގަކަށް ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވަނީ 

100 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަހަރުތެރޭގައި ހިއްސާގެ އަގު ހުރީ އާންމުގޮތެއްގައި އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބަކަށް ލަފާކުރެވެނީ ހިއްސާގެ ބާޒާރު މުއާމަލާތްތައް 

މަދުވުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދައް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމެވެ.

qsqnamOfAp	qTekrAm	egAsqwih

  )ރުފިޔާ(2011 )ރުފިޔާ(2012

471,595,650.00 314,397,100 މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

150 150 އެންމެ މަތީ އަގު 

100 100 އެންމެ ދަށް އަގު 

101.90 100 އެވަރޭޖް މާކެޓް ޕްރައިސް
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qnurukqtayAmih	iSevAmit

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ވަރަށްވެސް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ. ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެމްޓީޑީސީއިން ދޭ އަހަމިއްޔަތުގެ ދަށުން 

ކުންފުނިން ތަރައްގީކުރާ ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ގަބޫލުކުރާ ތަޖުރިބާކާރުން ލައްވާ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި 

ދިރާސާކޮށް، ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާގެމަތިން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެގޮތަށް ރަށް ފަރުމާކުރުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެވިގެންދެއެވެ.

Amqniz	IwAmitqjiw	egInufqnuk

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ އުފުލުމަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެހައި  މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ  މަޝްރޫއުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި  މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ  ކުރާނޭފަދަގޮތަކަށް  

މަޝްރޫއުތައް ރާވައި ހިންގުމެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި ވަގުތީ ފައިދާއަކަށް ބަލައިގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އުފުލާ ކުންފުންޏަކުން 

މުޅި ވިޔަފާރި ބަށްޓަން ކުރާނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އިތުރުން އެކުންފުންޏެއް ނިސްބަތްވާ މުޖުތަމައަށާއި މާހައުލުގެ ފައިދާވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  

މަގު  ބައިވެރިވުމުގެ  ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ސިނާއަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރައްޔިތުނަށް  އެންމެހައި  ގައުމުގެ  މަޤްސަދަކީވެސް  މުހިންމު  އެންމެ  ގެނައުމުގެ  ވުޖޫދަށް  އެމްޓީޑީސީ 

ތަނަވަސްކޮށްދީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އެންމެހައި ދިވެހިން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމެވެ. އެމްޓީޑީސީގެ ޙިއްސާދާރަކަށް ދިވެހިކޮންމެ ފަރުދަކަށް ނުހަނުފަސޭހައިން 

ވުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ކުންފުނިން ތަރައްޤީކުރާ ރިޒޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އަދި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި 

ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އެކިއެކި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްވުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދެއެވެ.
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qnuruk	IQqwarat	qwatqTOzir

މަންފާ  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ބަޔަކަށް  ބޮޑު  އާބާދީގެ  ރާއްޖޭގެ  ފަތުރުވެރިކަމުން  ސިނާއަތެކެވެ.  ގުޅިފައިވާ  މިހާރު  ލެޔާ  ދިވެހިންގެ  އެއްވަރަށް  މަސްވެރިކަމާ  ފަތުރުވެރިކަމަކީ 

ިލބެމުންދާއިރު، އެމްޓީޑީސީއިން ވެސް ވަނީ ދިވެހި ފަރުދުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން މިސިނާއަތުގައި ޝާމިލްވެފައެވެ. އެގޮތުން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 

9 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި އެމްޓީޑީސީ އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ. 

އަދި މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް 9 ރަށެއްވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަށްވާފައެވެ.

 

ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއްނޫނެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ނުހަނު ގިނަ ވަގުތާއި ކަމާ ބެހޭ ޤާބިލް މީހުން 

ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަޝްރޫއުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެމްޓީޑީސީއަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ރަށެއް ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނޭހެން 

ވީހާވެސް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަފާތު މޮޑަލްތަކެއްގެ ދަށުން ރިޒޯޓުތައް އަންނަނީ ތަރައްޤީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އެމްޓީޑީސީއަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ 9 ރަށުގެ ތެރެއިން 5 ރަށެއް ވަނީ އަދި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައެވެ. މީގައި ނުހިމެނޭ ސ. ހެރެތެރެ، 

ބ.ކިހަވަށް ހުރަވަޅި، ގދ.މަގުއްދުވާ އަދި ދ.އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލި ވަނީ ތަރައްގީ ކޮށް ހިންގަން ފަށާފައެވެ.

2008/2009 ގައި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ރިޒޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ޕްލޭންތައް ވަނީ އަލުން މުތާލިޢާ ކޮށްފައެވެ. 

ނަމަވެސް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަމާޒުތަކަށް އަދިވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.  

އެމްޓީޑީސީގެ 9 ރަށުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކީ، ޖާގައިގެ ގޮތުންނާއި، ބައްޓަމުން، ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި ރީތިކަމުން ތަފާތު ތަންތަނަށް ވާއިރު، ތަރައްޤީކުރެވޭ ގޮތްވެސް 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނާ ތަފާތުވާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން ތަރައްޤީކުރާ ރަށްތައް
ލަފާކުރާ ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް ރަށުގެ ނަން

58 މިލިއަން ޑޮލަރު ސ. ހެރެތެރެ

16.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހއ. އުލިގަމު

35.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ގއ. ވޮޑަމުލާ

18 މިލިއަން ޑޮލަރު ގއ. ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ

ސަބްލީޒް ކޮށް ތަރައްޤީކުރާ ރަށްތައް
ލަފާކުރާ ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް ރަށުގެ ނަން

45.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ބ. ކިހަވަށް ހުރަވަޅި

31.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ގދ. މަގުއްދުވާ

110 މިލިއަން ޑޮލަރު ހދ. ނާގޯޝި

45 މިލިއަން ޑޮލަރު ދ. އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލި

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުސޫލުން ތަރައްޤީކުރާ ރަށްތައް
ލަފާކުރާ ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް ރަށުގެ ނަން

120 މިލިއަން ޑޮލަރު ނ. އެކުޅިވަރު
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ހެރެތެރެ އޮންނަނީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ވައިގެ ބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި 10 މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައެވެ. މުޅިން އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވުނު މިރިޒޯޓު 

ދަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. އެމްޓީޑީސީއިން އަމިއްލައަށް ހިންގަމުންދާ މިރިޒޯޓަކީ 4 ކިލޯމީޓަރު ދިގު، 544 އެނދު ހިމެނޭ 

4 ސްޓަރ ގެ ރިޒޯޓެކެވެ. މިރަށަކީ ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް 2006 އިން ފެށިގެން 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ރަށެކެވެ.

ހެރެތެރެ އަކީ އެމްޓީޑީސީއިން ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވި އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޒޯޓެވެ. ހެރެތެރެ އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް  އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ 

ދެކުނުގައި އޮންނަ އަތޮޅުކަމުގައިވާ އައްޑު އަތޮޅުގެ ހުޅުމީދޫ ކައިރީގައެވެ. އައްޑު އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ، މުއްސަނދި  ޘަގާފަތެއް 

އޮންނަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ގިނަ އަތޮޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ސިޓީ ޤާއިމްކުރެވުނު އައްޑޫގައި މިފަހަކަށް އައިސް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ ދަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2007 

ވަނަ އަހަރު އައްޑު އަތޮޅުގައި ހުޅުވުނު ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގެ ސަބަބުން އައްޑު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާތައް ލިބި، އާއިލާތައް ކައިރީގައި ތިބެގެން 

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވިއެވެ. 

2008 ގައި ރިޒޯޓު ހުޅުވިގެން ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހު  ރިޒޯޓު ހިންގާފައިވަނީ އެމްޓީޑީސީއިން އަމިއްލައަށެވެ.  2008 ގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން 2009 ގެ އޮގަސްޓްއާއި 

ހަމައަށް ރިޒޯޓު ހިންގާފައިވަނީ ޔޮޓް ޓުއާރޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، މައްސަލަ 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި، މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެމްޓީޑީސީއަށާއި ހެރެތެރެ ރިޒޯޓަށް ކޮށް، މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ނިންމިއެވެ. 

އެމްޓީޑީސީއިން ވަނީ މިދުވަސްވަރުގައާއި 2010 ގައި ހެރެތެރެ ހިންގާނޭ ޕާރޓްނަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އަދި 2010 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން 2012 ވަނަ 

އަހަރުގެ ބޮޑުބައެއްގައި  ރިޒޯޓު ހިންގާފައިވަނީ ތައިލެންޑް ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އޮނިކްސް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ގްރޫޕުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމުގައިވާ އަމާރީ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ނަމަވެސް 2013 ގެ ކުރީކޮޅުގައި އެމްޓީޑީސީ އާއި އޮނިކްސްއާއި ދެމެދު ވެވުނު އެގްރިމެންޓް ވަނީ ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސް ވެވޭގޮތަށް ބާތިލްކޮށްފައެވެ.  އަދި އޮނިކްސް 

އިން އެމްޓީޑީސީއަށް ދައްކާފައިވާ 6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި އެމްޓީޑީސީއިން ވަނީ ގއ.ހަވޮއްޑާގެ ލީސް އޮނިކްސް އަށް ވިއްކާލާފައެވެ.

2012 ގެ ޖުލައި އިން ފެށިގެން އެމްޓީޑީސީއިން ވަނީ ހެރެތެރެ ހިންގާނެ ނުވަތަ ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން އޮކްޓޯބަރ، ނޮވެމްބަރ އަދި 

ޑިސެމްބަރ 2012 އަދި ޖެނުއަރީ 2013 ގައި އިއުލާން ކޮށް އެކެށީގެންވާ ވަރުގެ ތަރުޙީބެއް ނުލިބުމުން، ބޯޑުގެ ނިންމުމެއްގެ ދަށުން، އެކިޕާޓީތަކާއި މިހާރު ދަނީ ވާހަކަ 

ދައްކާ، މިކަމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމަކީ ހަނިމާދޫ ސަރަހައްދީ ވައިގެބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި 45 މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. މުޅިން އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި 

އުލިގަމުގައި ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ސިޓީ ހޮޓެލްގެ 40 އިން ސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. 36 ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ހަދަން ފަށްޓާފައިވާ މިހޮޓެލްއަކީ 100 

އެނދުގެ 4 ސްޓަރ ގެ ހޮޓަލެކެވެ. 

27 ފެބްރުއަރީ 2007 ގައި ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީ އަށް މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އުލިގަމުގެ 36 ހެކްޓަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވަނީ 50 ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލެއް 

ހެދުމަށެވެ. މިހޮޓަލުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 40 އިންސައްތަ ވަނީ ނިމިފައެވެ. ނަމަވެސް 2010 ވަނަ އަހަރު ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން އުލިގަމު ސިޓީ 

ހޮޓެލް ގެ ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް  މަޑުޖައްސާލައި މަޝްރޫއުގެ ވަޔަބިލިޓީ އަލުން 

މުރާޖައާ ކުރެވުނެވެ.  2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މި  މަޝްރޫއަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ރިވައިވްކޮށް، ވަޔަބްލް މަޝްރޫއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރެވި، 

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލްގެ މުޅިންއާ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލައި، ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ.
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ވޮޑަމުލާއަކީ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޫއްޑޫ ސަރަހައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި 20 މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. އެމްޓީޑީސީއިން އަމިއްލައަށް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިރަށަކީ 50 ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު، އަދި ގުދުރަތީ ގޮތުން  ވަރަށް ރީތި ރަށެކެވެ. އެމްޓީޑީސީއިން މިވަގުތު ދަނީ މިރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރާނޭ ފަރާތެއް 

ހޯދަމުންނެވެ.

ގއ. ވޮޑަމުލާއަކީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. މިސަރަހައްދަކީ ރާއްޖޭގައި އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ސަރަހައްދެކެވެ. ވޮޑަމުލާއަކީ 

ޤުދުރަތީގޮތުން އާދަޔާޚިލާފް ރީތި ފަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. 27 މާޗް 2008 ގައި މިރަށްވަނީ 150 ކޮޓަރީގެ ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް އެމްޓީޑީސީ އަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް 

ދެއްވާފައެވެ. އަދި މިރަށުގެ އެންވައިރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް އާއި ރިޒޯޓު ފަރުމާކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ވަނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ދެއްވާފައެވެ.

2007 އިން–2009 އަށް ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވަނީ، އެމްޓީޑީސީގެ 51 އިން ސައްތަ ހިއްސާވާ އަދި 49 އިން ސައްތަ 

އަމިއްލަ ފަތުރުދުން ހިއްސާވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށްވާ ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިންނެވެ. މި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުއަކީ ދިވެހި 

ފަރުދުންނަށް އެމްޓީޑީސީއިން ގަނެވޭނެ ހިއްސާގެ އިތުރުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި އިތުރު ޙިއްސާއެއް އޮތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ނަމަވެސް ވޮޑަމުލާ 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްވެސް މައިގަނޑު މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުނި 

އުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ ޕްރޮމޯޓަރުންނާއި އެމްޓީޑީސީއިން އެއްބަސްވެ އެގޮތަށް ވަނީ ފާސްކޮށް ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ފަތުރު މޯލްޑިވްސްއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

2010 ގައި ނިމުމަކަށް ގެނެވުނެވެ.

2011 ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި، 300 އެނދުގެ ރިޒޯޓަކަށް ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ކޯސްޓް އީސްޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް އާއިއެކު އެމްޓީޑީސީއިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕާޓްނަރޝިޕްއެއް ޤާއިމް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް 2007 2009 ގައި އައިސްފައިވާ މާލީ ހީނަރުކަމާއި 

ގުޅިގެން އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން، ކޯސްޓް އީސްޓްއަށް އެމްޓީޑީސީއިން ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުން ވަނީ 

އުވާލެވިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓް އީސްޓައަށް ދެވިފައިވާ ވޮޑަމުލާގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސްއަށް ކޮމިޓްމަންޓް ފީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

2012 ގައި މިރަށް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެމްޓީޑީސީއިން  އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 
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ނ. އެކުޅިވަރަކީ މިލަދުންމަޑުލު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ. ތަރައްޤީގެ ފެށްޓުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި އޮތް މިރަށަކީ އެމްޓީޑީސީ އާއި 

ރިޓްޒް ކާލްޓަން ހޮޓެލްސް އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 180 އެނދުގެ ޑިލަކްސް ސުއީޓް ހިމެނޭ ރިޒޯޓެކެވެ. 

އެކުޅިވަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އީ.އެން.އޭ ހޮޓްލް ހޯލްޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ އެމްޓީޑީސީ އާއި ރިޓްޒް ކާލްޓަން ހޮޓެލްސް ހިއްސާވާ 

ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. މި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ ދަށުން އެމްޓީޑީސީގެ 20 އިންސައްތަ ހިއްސާއަށްވާ ފައިސާ ދައްކާނީ ރިޓްޒް ކާރލްޓަން އިންނެވެ. އަދި 

އެމްޓީޑީސީ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިވިޑެންޑާއި ރަށުގެ ކުލި ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭނެއެވެ. ތަނުގެ ބާކީ 80 އިންސައްތަ ލިބޭނީ ރިޓްޒް ކާލްޓަން އަށެވެ. މިރަށުގެ ރިޒޯޓު 

ފަރުމާކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަދީ، ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހުއްދަވެސްވަނީ ލިބިފައެވެ. އީ.އެން.އޭ އިން ދަނީ މި 

ަމޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ރިޓްޒް ކާލްޓަންއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު 

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ހީނަރު ކަމުގެ ސަބަބުންނާއި، 2011 ގައި ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެންނާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ކޮށްފައިވާ 

އަސަރުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.
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ބ. ކިހަވަށް ހުރަވަޅިއަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ. ސަބްލީސް މޮޑެލްއެއްގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ މި ރިސޯޓު ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. 

މިރިޒޯޓަކީ 164 އެނދުގެ ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓެކެވެ. 

ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މައިނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ލަބުއަން ލިމިޓަޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކަށް ރަށް 

ސަބްލީޒް ކޮށްގެންނެވެ. ސްބަލީސް އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ 23 އޮކްޓޯބަރ 2007 ގައިއެވެ. ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމި، ޑިސެމްބަރު 2011 

ގައި ވަނީ އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ވިލާޒް  ނަމުގައި ލަގްޒަރީ މާކެޓްއަށް އެކެށޭނެ  ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި  ހުޅުވާފައެވެ.
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ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮނޑޭމަތީލާބަދު އަކީ ކުންފުނީގެ ރައުސުއްމާލުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ. 

މިރިޒޯޓުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮވިންގްސް އާއި އެންވައިރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

ނަމަވެސް  ކުރެވުނެވެ.  ގައި ސަބްލީޒް   2007 އޮކްޓޯބަރ   23 ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް  ރެޒޮނަންސް  ކަމަށްވާ   ކުންފުންޏެއް  ރާއްޖޭގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ 

ރެޒޮނެންސްއިން އެގްރިމަންޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މި ސަބްލީޒް އެގްރިމެންޓް ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ. މި އެގްރިމެންޓް ބާތިލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރެޒޮނެންސް އިންވަނީ 

އެމްޓީޑީސީއާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ކޯޓުގައި އެކުންފުންޏަށް އެމްޓީޑީސީން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އެމްޓީޑިސީ އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކޮށްފައެވެ. ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާއަށް 

އަލިއަޅުވާލާއިރު ރިޒޯޓުގެ ފަރުމާ ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ތަފްސީލީ ކުރެހުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާފައެވެ. 

2012 އިން ފެށިގެން މިރަށް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެމްޓީޑީސީއިން އަންނަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. 
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ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މަގުއްދުވާ އަކީ ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ. ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ 

މިރިޒޯޓަކީ 200 އެނދުގެ 5 ސްޓަރ ކެޓެގެރީގެ ރިޒޯޓެކެވެ. 

މަގުއްދުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްވަނީ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އަހްމަޓް އައިޑެނީޒް އިންސާޓް ނަމަކަށްކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް 24 އޮކްޓޯބަރ 2007 ގައި ސަބްލީޒް ކުރެވިފައެވެ. 

ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިހާރުވަނީ ނިމި، އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް ނަމުގައި 5 ސްޓަރގެ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައެވެ.
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ނާގޯޝިއަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރިޒޯޓެކެވެ. މިހާރު 50 އިން ސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ނާގޯޝިއަކީ 600 އެނދުގެ 5 ސްޓަރ ރިޒޯޓެއްގެ 

ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރެވެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. ސަބްލީސްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވޭ މިރިޒޯޓް، 2014 އަށް ނިމޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ. 

ނާގޯޝި ތަރައްޤީކުރުމަށް 5 ޑިސެމްބަރ 2007 ގައި ވަނީ ތްރީކޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި 

ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިތާނގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިވަނީ ނިމިފައެވެ.
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އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލިއަކީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ. މިރިޒޯޓަކީ ސަބްލީސްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވުނު ރިޒޯޓެކެވެ. 

އެނބޫދޫފުށިއާއި އޮޅުވެލި ތަރައްޤީ ކުރެވުނީ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އޯ ޕްލަސް އީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު 17 އޭޕްރިލް 

2008 ގައި ވެފައިވާ ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިހާރުވަނީ ނިމި، ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސް ނަމުގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައެވެ.
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qsqnanravag	qTErapOk

qnuvAbat	qSaDOk	qsqnanravag	qTErapOk

ހިންގުމަށްޓަކައި  ކުންފުނި  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާއި  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ތަބާވާ  އުސޫލުތަކަށް  ގަވަރނަންސްގެ  ކޯޕަރޭޓް  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަބަދުވެސް  އެމްޓީޑީސީން 

އިތުބާރުހުރި، ޒިންމާދާރު، ދެފުށް ފެންނަ، ހަމަހަމަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމްތައް ކަނޑައަޅައި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ބަށްޓަންކުރުމަށެވެ.

ކުންފުންޏާއި ބެހޭޤާނޫނާއި، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދާ، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް، ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ސީޑީއީއައި ރެގިއުލޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ހާމަ ގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް 

ގެންދެއެވެ.

ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ދައުރަކީ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އޮޑިޓަރުން އައްޔަންކޮށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނި ހިންގަމުންދަނީ ކަނޑައެޅި  ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ  

ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކެއްގެ މަތިންތޯބަލާ ޔަޤީންކުރުމާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރި ކުރިޔަށްގެންދެވެނީ ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމެވެ.

ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ބޯޑުގައި މަދުވެގެން ދެ އެގްޒެކިޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ލިޔެވިފައިވީނަމަވެސް، އެމްޓީޑީސީގެ 

ބޯޑުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެއް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ. ކުންފިނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލާވާލަން ޖެހެނީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގައިވާ ކަނޑަ 

އެޅިފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާ ހަތަރު ޑިރެކްޓަރުންނާއި އަދި އަންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ ފަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން މެނޭޖިންގ 

ޑިރެކްޓަރު ފިޔަވާ އިތުރުން އެހެން އެގްޒްކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއް ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ ފުރިހަމަ ބާރުގައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

މިކުންފުނީގެ އޯޑިޓަރުން ހިސާބުތައް އޯޑިޓްކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވުމުގެ ސަބަބުން، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި 

ކަމާއިބެހޭ  ސަބަބު  ނުކުރެވުނު  ޝާއިޢު  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޝާއިޢުކުރުމަށް  ރިޕޯޓް  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2012 އެހެންނަމަވެސް  ނުވެއެވެ.  ޝާއިޢުކުރެވިފައި 

ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އަދި ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު 15 މެއި  2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވިފައިވާނެއެވެ.  

އިސްވެދެންނެވުނުފަދައިން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި ނުވުން ފިޔަވައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި  އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެމްޓީޑީސީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިއުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް 

ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަން ބޯޑަށް ލިބެއެވެ. .އަދި ކުންފުނީގެ އައު ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލުމަށާއި އަދި  

ކުންފުނީގެ އިސްމަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގެ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަން ބޯޑަށް ލިބެއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޯޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުން 2012 ވަނަ އަހަރު 

ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.   

utayqwilUwqsam	eguDOb

އަދި  ރެގިއުލޭޝަންސް  ސީޑީއޯއާއި  ރޫލްސް،  ލިސްޓިންގ  ކޯޑް،  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ޤަވާއިދު،  އަސާސީ  ޤަވާއިދާއި  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ  ޤާނޫނާއި،  ކުންފުންޏާއިބެހޭ 

މަޤްޞަދުތައް  ކުންފުނީގެ  ފިޔަވައި،  ކަންކަން  ޙާއްސަކޮއްފައިވާ  ކުރުމަށް  ޖަލްސާއަކުން  އާންމު  ކުންފުނީގެ  ދަށުން،  ޤާނޫނުގެ  އާއިބެހޭ  ސެކިއުރިޓީސް  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަންކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މީގެއިތުރުން ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ 

ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި މާލީސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި، ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

ހައްލު  އެކަންކަން  ދެނެގަނެ  ހުރަސްތައް  ކުރިމަތިވާ  ކުންފުންޏަށް  އަދި  އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި  މިންވަރު  ހިއްސާގެ  ހިއްސާދާރުންގެ  ހޯދުމާއި،  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

qtog	Avqnegivelukew	uDOb	egqnuraTqkeriD	egIsIDITqmew

އެމްޓީޑީސީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތިގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލެވިގެންވަނީ 9 ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މި 9 ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ 4 ޑިރެކްޓަރުންނާއި ސަރުކާރު ފިޔަވާއި ދެންތިބި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ 5 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.
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uruwad	egqnamrawec

ޗެއަރމަންގެ މައިގަނޑު ދައުރަކީ ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބޯޑުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި، ކުންފުންޏާއި 

ބޯޑުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާކުރުމެވެ.

uruwad	eguraTqkeriD	gqnijEnem

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކަށް ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތައް ރާވާ، ހިންގުމުގެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އަދި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމެވުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަސްޢޫލިޔަތު އަދާކުރެއްވުމެވެ. 

qwatqtAlamAWum	egIrAfayiv	Aviwafiveruk	ukew	iwAkatqtAraf	ArukqDqlOh	AAsqwih	egqwedadaw	anig	egInufqnuk

ޙިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހި ސަރުކާރަކީ އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެ ގިނަ ހިއްސާ  އެއްފަރާތަކުން ހޯލްޑުކުރާ ފަރާތްކަމުގައި ވާހިނދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ 

ހިއްސާ އޮންނަ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އަދި ދިވެހިސަރުކާރުން ގިނައަދަދަކަށް ހިއްސާ ހޯލްޑުކުރައްވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީއިން 

ވިޔަފާރީގެ ބައެއް މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.   

qwatqtayAniw	iwAwarAsum	egqnirevqsiw	iwAnqnuraTqkeriD

ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް ލިބިދޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމާއި މަސްޢޫލިޔަތުތަކަށް ބިނާކޮށް،  އަދި އެހެނިހެން 

ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އަދި ކުންފުނިންކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ސިނާޢަތްތަކުގައި ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ބަލާ 

ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާއެކު ބޯޑުންނެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް  ހަމަވާގޮތެއްގެ މަތިން ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން 

މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 153،857.52 ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ. 

31 ޑިސެމްބަރ 2012ގެ ނިޔަލަށް 
ދެވުނު އުޖޫރައިގެ ޖުމްލަ އަދަދު

ހައިސިއްޔަތު މަޤާމް ނަން

81,709.08 އެގްޒެކެޓިވް  މުޙައްމަދު މަތީން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

73,267.00 އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ ފަސީހް ޒާހިރު

85,709.68 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

72,000 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުهللا  އަޙްމަދު

38,957.32 އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އަބްދުهللا ލީމާން ޒާހިރު

18,400 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން

18,400 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝާކިރު

18,400 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޙުސެން މަނިކު

15,400 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލީ މުޙަންމަދު

31 ޑިސެމްބަރ 2012ގެ ނިޔަލަށް 
ދެވުނު އުޖޫރައިގެ ޖުމްލަ އަދަދު

ހައިސިއްޔަތު މަޤާމް ނަން

22,800.00 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް   އިބްރާހީމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ

15,467.00 އެގްޒެކެޓިވް  މުހައްމަދު މިހާދު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

800.00 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

9100.00 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަޒްމަތު

13021.00 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ޝަމްހީދު 

104,000.00 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފިރުޝާން 

104,000.00 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ފަރުޝަތު

108,000.00 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޝިމާދު އިބްރާހީމް
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AsqwiH	egqnuraTqkeriD	AviwagInufqnuk

2012 ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ނަމުގައިވާ ޙިއްސާގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

IrizAh	egqnuraTqkeriD

އެމްޓީޑީސީއިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ އަދަދު ހައިސިއްޔަތު މަގާމް ނަން

- އެގްޒެކެޓިވް  މުޙަންމަދު މަތީން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

- އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ ފަސީހް ޒާހިރު

- އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

50 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުهللا  އަޙްމަދު

200 އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އަބްދުهللا  ލީމަން ޒާހިރު

50 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން

50 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝާކިރު

50 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޙުސެން މަނިކު

50 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލީ މުޙަންމަދު

- އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރސް

% ހާޒިރީ ޓާރމް މަގާމް ނަން

 86% 21/18 6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

 76%  21/16 6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ޑިރެކްޓަރ އަބްދުهللا  އަޙްމަދު

6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 3/3 100% ޑިރެކްޓަރ ޒަކަރިއްޔާ ޙުސެއިން

 67%  3/2 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝާކިރު

 100%  3/3 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޙުސެން މަނިކު

33%  3/1 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ޑިރެކްޓަރ އަލީ މުޙަންމަދު

85%  20/17 29 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 4 އޭޕްރީލް 2012  ޑިރެކްޓަރ  ފަސީހް ޒާހިރު
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qnuraTiDow	qlanraTqsqkew

2011 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި  ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުން ކަމަށްވާ ކޭޕީއެމްޖީ ވަނީ 

އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 2012 ވަނަ މާލީ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ  ކޭޕީއެމްޖީއެވެ.

qmAzin	egqlOrqTqnok	qlanraTqniw

އެމްޓީޑީސީގެ އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް ބަށްޓަންކުރެވިފައިވަނީ ރިސްކް ކުޑަވާނޭ ގޮތްތަކުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ކަނޑައެޅުމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމެވެ. 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ބޭނުމަކީ ކެނޑިނޭޅި ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމާ، އެފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަކޮށް، ލިބިދާނޭ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށް އެފަދަ ރިސްކްތައް 

މަސައްކަތްވަނީ  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް   ކުންފުނީގެ  ދަށުން  ނިޒާމުގެ  ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތްތައް  ކުންފުނީގެ  ގެންގުޅުމެވެ.  ނިޒާމެއް  ހައްލުކުރެވޭނެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށޭނެ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  އޮޑިޓަރުންގެގޮތުގައި  އިންޓަރނަލް  ކުންފުނީގެ  އަހަރު  ދިޔަ  ވޭތުވެ  މިގޮތުން  އައުޓްސޯސްކުރެވިފައެވެ.  އަކަށް  ފާރމް  އޮޑިޓް  އިންޓަރނޭންޝަނަލް 

ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުން ކަމަށްވާ ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ އިންނެވެ. އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ޤަވާއިދުން ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ސީދާ އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. 

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ. 

qmAzin	egumuLehaSuh	alasqwam

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލެވި، އެފޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ރިޕޯރޓްކުރާނޭ ގޮތްތައް 

ބައްދަލުކޮށް  ސީދާ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި  ބޯޑުގެ  ނުވަތަ  މެމްބަރުންނާއި  ކޮމެޓީގެ  އޮޑިޓް  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  މުވައްޒަފަކު  އިތުރުންވެސް  މީގެ  ވާނެއެވެ.  ހާމަކުރެވިފައި 

ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

qnurukuladab	utAmUluWam	udemed	iwANqnufqnuk	iwAnqnurAdAsqwih

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ދާއިމީ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން ކުންފުނިން ދެކެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުންފުނިން ކުރާ 

ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކާއި އަދި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ޙިއްސާދާރުންނަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އާންމު 

ކުންފުނިތަކުން  ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީސް  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަދި،  ހާމަކުރެވެމުންދެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް  ވެބްސައިޓު  ކުންފުނީގެ  އެންގުންތަކުންނާއި 

އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  މީގެއިތުރުން  ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ހިއްސާދާރުންނަށް  ރިޕޯރޓް  ކުއަރޓަލީ  ކުންފުނީގެ  ދަށުން  ޤަވާއިދުގެ  ޒިންމާއާއިބެހޭ  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓާއި ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހިއްސާދާރުންނަށް ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަދި ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި 

ދެވިފައިވެއެވެ. 

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރސް

% ހާޒިރީ ޓާރމް މަގާމް ނަން

 100% 6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 21/21 މުޙައްމަދު މަތީން  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

91% 11/10 
29 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 4 އޭޕްރިލް  2013 އަދި 

6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012  
އެގްޒެކެޓިވް  އަބްދުهللا ލީމަން ޒާހިރު

 100%  4/4 1 ޖެނުއަރީ 2011 އިން 4 މާރޗް 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރމަން އިބްރާހިމް ސަލީމް

  100% 1 ޖެނުއަރީ 2011 އިން 14 ފެބްރުއަރީ 2012 އަށް 4/4 އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ/ އެމް.ޑީ މުޙައްމަދު މިހާދު

 0%  4/0 1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

 70%  30/21 1 ޖެނުއަރީ 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އަޒުމަތު

 100%  30/30 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފިރުޝާން

90% 30/27 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު

 90%  30/27 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އަށް އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  ޝިމާދު އިބްރާހިމް

 100% 15 ޖޫން 2011 އިން 12 ފެބްރުއަރީ 2012 އަށް 3/3 އިންޑިޕެންޑަންޓް / ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަމްހީދު
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qwatITemok	qbas	eguDOb	egqnuraTqkeriD

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައި  ދެ ސަބް ކޮމެޓީ ވަނީ އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.

ހ. ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ

ށ. އޯޑިޓް ކޮމެޓީ

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ބޯޑުގެ ސައިޒަށް ބިނާކޮށް ނޮމިނޭޝަން އާއި ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ ވަނީ އެއް ކޮމެޓީއެއްގެ 

ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހަރުދަނާގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ ޗާރޓަރ 

ނަމުގައާއި އަދި އޮޑިޓް ކޮމެޓީ ޗާރޓަރ ގެނަމުގައި ދެ ކޮމެޓީ ހިންގުމަށް ވަކިވަކި ދެ ޗާރޓަރ ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި މިދެ 

ޗާރޓަރުވެސް ވަނީ  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިއެވެ.
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qnAyab	egITimok	qnaCErenuwimer	qDqnew	qnaCEnimon

qwatqtakqwasam	uDnagiwam	idaw	qnunEb	egITemok	qnaCErenuwimer	qDqnew	qnaCEnimon

ކޮމެޓީގެ  އަދި   ކޮމެޓީއެވެ.  އުފައްދަވާފައިވާ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ބޯޑަށް  އަދާކުރުމުގައި  ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާތައް  ބޯޑުގެ  ކޮމެޓީއަކީ  ރެމިއުނެރޭޝަން  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން 

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

- ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައިއާއި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެކިބައިގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަސްއޫލިޔަތު އުފުލޭފަދަ ތަޖްރިބާއާއި 

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރި ޤާބިލު ފަރާތްތަކެއްތޯ ކަނޑައަޅާ ބެލުން.

- ކުންފުނީގެ ބޯޑް އެކުލެވިގެންވަނީ ކުންފުނީގެ އާޓިކަލްސް އާ އެއްގޮތައްތޯބަލާ، އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏައް ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ލިބޭތޯ 

ބަލާ މުރާޖަޢާކުރުން

- ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ފަދަ މަޤާމްތަކަށް ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްވެރިން އައްޔަންކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި 

މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

- ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއިބެހޭ 

މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ލަފާ ދިނުން.

- ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީއަށް އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިރެކްޝަނާއި 

އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން 

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

qtog	Avqnegivelukew	ITimok

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އެންމެހައި ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓިންގ އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި 1000ރުފިޔާ 

ދެވެއެވެ. ކޮމެޓީގެ ބައެއް މީޓިންގތަކަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސްމުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ 

ހިނދެއްގައި ދެންނެވެއެވެ.

% ހާޒިރީ ޓާރމް ހައިސިއްޔަތު މަގާމް ނަން

100% 5/5 6 މެއި 2012 އިން  ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

100% 6/6 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު

100% 1/1 6 މެއި 2012 އިން  ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުهللا  އަޙްމަދު

100% 1/1 6 މެއި 2012 އިން  ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝާކިރު

0% 0/1 29 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 4 އޭޕްރިލް 2013  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ ފަސީހް ޒާހިރު

33% 2/6 1 ޖެނުއަރީ 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު އަޒުމަތު

100% 6/6 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޝިމާދު އިބްރާހިމް

100% 1/1 6 މެއި 2012 އިން  ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން

100% 1/1 6 މެއި 2012 އިން ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޙުސެން މަނިކު
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qwatqtAkarah	uDnagiwam	egITemok

2012 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކަކީ

- ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކުރުން

- ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރޭޒަލް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތަށް ލަފާދިނުން

- ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރޭޒަލް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތަށް ލަފާދިނުން

- ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކުރުން

- ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ބަޖެޓް މުރާޖަޢާކުރުން

- ކުންފުނީގެ ބައެއް ބިޒްނަސް ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްމަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަން ކުރުމަށް ލަފާދިނުން

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން

އަބްދުهللا އަޙައްމަދު

ޗެއަރމަން 

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީ
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qnAyab	egITemok	qTiDow

qwatqtakqwasam	uDnagiwam	idaw	qnunEb	egITemok	qTiDow
 އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމެޓީއެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

- ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް އަދި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް، ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން، އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގާ 
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން

- ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން
- ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް ގެންދާ ގޮތާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން ބަލާ ޔަގީންކުރުން

- ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ދާއިރާތައް ބަލާ މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި، ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ބަރާބަރަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ 
ބެލުން

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

qtog	Avqnegivelukew	ITemok	qTiDow
އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އެންމެހައި ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓިންގް އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި 
1000ރުފިޔާ ދެވެއެވެ. ކޮމެޓީގެ ބައެއް މީޓިންގތަކަށް ކޮމެޓީގެ  މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުންނާއި އަދި  އޮޑިޓަރުން  މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ގޮތުން  

ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެންނެވެއެވެ. ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތަޕްސީލް  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

qwatqtAkarah	uDnagiwam	egITemok	qTiDow
2012 ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވާ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކަކީ 

- 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން
- 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް މާލީ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން

- އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އެފަރާތަށް ދޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
- އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާނެ ފަރާތަކާއި މެދު ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުން

- ކުއާޓަރލީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުން

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން

އަޙްމަދު ޝާކިރު
ޗެއަރމަން

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ 

% ހާޒިރީ ޓާރމް ހައިސިއްޔަތު މަގާމް ނަން

100% 2/2 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފިރުޝާން

100% 2/2 1 ޖެނުއަރީ 2011 އިން 4 މާރޗް 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  އިބްރާހިމް ސަލީމް

100% 2/2 6 މެއި 2012 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް މިފްރާޙް

100% 4/4 1 ޖެނުއަރީ 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު އަޒުމަތު

50% 2/4 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012  އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ފަރުޝަތު

100% 4/4 15 ޖޫން 2011 އިން 6 ނޮވެމްބަރ 2012 އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ  ޝިމާދު އިބްރާހިމް
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qTiDow	qlanraTqniw

ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޕްރައިސް ވޯޓަރ ހައުސް ކޫޕަރސް )ޕީ.ޑަބްލިއު.ސީ( އާއިއެވެ. މިއަހަރުތެރޭގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އޮޑިޓް ކޮމެޓީއިން މުރާޖަޢާ ކުރިއެވެ. އަދި 2012 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭން ވެސް ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރިއެވެ. ރިސްކް 

ކުޑަކުރުމަށާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް މުސްތަޤިއްލުކޮށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. މިހަރަކާތްތައް 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުން ގެންދަނީ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާ އަދި އޮޓިޑް ކޮމެޓީންއިން ފާސްކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭނުގެ ދަށުންނެވެ.

ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތައް  ފާހަގަކުރެވޭ  އެނޫންވެސް  އިރުޝާދާއި  ގޮތުގެ  ހަރުދަނާކުރާނެ  ކޮންޓްރޯލްސް  އިންޓަރނަލް  ހިމެނޭނީ  ރިޕޯޓްގައި  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

މެނޭޖްމަންޓާއެކު އެއްބަސްވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ އިރުޝާދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުންގެންދާ މިންވަރު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުންދާނެއެވެ. އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ 

ރިޕޯޓްތައް ޤަވާއިދުން އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.
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2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީގެ އަދި އެމްޓީޑީސީ ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުލްމާލު ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިޔުރިޓީޒްގެ ޙިއްސާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤެއް އެމްޓީޑީސީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ނުވަތަ އެމްޓީޑީސީގެ އިސް އޮފިސަރަކަށް ދެވިފައިނުވެއެވެ. 

2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީ ނުވަތަ އެމްޓީޑީސީ ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏަކާއި އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކާ ދެމެދު ނުވަތަ އެމްޓީޑީސީގެ އިސް އޮފިސަރަކާ 

ދެމެދު ނުވަތަ އެއިންފަރާތެއްގެ ސިދާ ނުވަތަ ނުސީދާ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތަކާއިއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައިނުވެއެވެ. އަދި 2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ނުވަތަ އެމްޓީޑީސީގެ އިސް އޮފިސަރަކާއިއެކު ނުވަތަ އެއިންފަރާތެއްގެ ސިދާ ނުވަތަ ނުސީދާ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތަކާއިއެކު 

ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްވެސް ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީގެ ހީއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިސަރުކާރު ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކާއިއެކު އެމްޓީޑީސީއިން ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ 

ބައެއް  ހިއްސާވާ  ސައްތަ  ސައްތައިން  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ދިވެހިސަރުކާރު  ހައިސިއްޔަތުން  ޙިއްސާދާރެއްގެ  އެމްޓީޑީސީގެ  ކޮށްފައިނުވެއެވެ.  މުޢާމަލާތެއް  އެއްވެސް 

ކުންފުނިތަކާއިއެކު ނުވަތަ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ ހިމެނޭ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއިއެކު އެމްޓީޑީސީއިން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތައް ހިންގާ ނުވަތަ ވިޔަފާރިކޮށް އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން 

ޚިދުމަތް ހޯދިފައިވެއެވެ. 
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ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މާހައުލަށާއި، ޤާނޫނަށް އަދި ދުނިއެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުންތެރިންގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބާރުފޯރުވޭ ކަންތަންތަކަށް ނުވި ކަމުގައި  

ވިޔަސް މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުން  އަރައިގަނެވޭނެ މަގު ހޯދައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ  މަގު ފަހި ކުރެވެން އޮތީ ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑާއި   ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތައް ޒަމާނާއި 

އެކަށޭނެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެނެވެ. 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ މާޒީވި ދުވަސްތަކުގައި ދަސްވި ފިލާވަޅުތަކުގެ އަލީގައި ވަޒަން ކުރެވުނު އައު މިސްރާބަށް ދަތުރަށް ފެށުމުގެ އިންތިޤާލީ 

ކަންތައްތަކެވެ. މި ފަދަ ނާޒުކު  ވަގުތު ނަގާނެ  އަދި ގިނަ  ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނީގޮތުންނާއި ސިޔާސީގޮތުން  އުނދަގޫ  ކުރަންހުރި  މަރުހަލާގައެވެ. މިކަން ހާސިލްކުރުމަށް 

ގުޅިގެން  ނެރެ،  ކުރިއަށް  އަމާނާތްތެރިކަން  އިޚްލާސްތެރިކަމާއި  ނުދެކި  ގޮތުގައި  ފުރުސަތުތަކެއްގެ  ހާލަތަކީ  އޮތް  ދިމާވެފައި  ދުނިޔެއަށް  އަދި  ޤައުމަށާއި  ދަނޑިވަޅެއްގައި 

މަސައްކަތްކުރެވިއްޖެނަމަ، ކާމިޔާބުގެ އަހަރުތަކަކަށް ވާސިލުވުމަކީ މާދުރުގައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ. 

ކުޑަކުރެވޭނެ  ކުރާއަސަރުތައް  ހުރަސްތަކުން  އެފަދަ  ތަނުގައި  ކުރިއަށްއޮތް  ގިރާކޮށް،  ގޮންޖެހުންތައް  އަދި  ހުރަސްތަކާއި  އެންމެހައި  ދިމާވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  އެހެންކަމުން 

ގޮތަކަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް އެކުލަވާލާ، އައު ބިޒްނަސް މޮޑެލްއަކަށް ރުޖޫއަވެ، މާލީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏަކަށް އެމްޓީޑީސީ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އިރާދަ 

ކުރެއްވިޔާ ކިތަންމެހާވެސް ތަނަވަހެއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީއަކީ ޙިއްސާދާރުންނަށާއި އަދި މުޖުތަމައުއަށް ގިނަގުނަ ފައިދާކުރަނިވި ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި 

ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް، އެންމެހައި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެމްޓީޑީސީގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން ހިތްވަރާއި ޖޯޝާއިއެކު، ވޭތުވެދިޔަ ދަތި އަހަރުތަކުގައި 

ކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރި މިންނެތް މަސައްކަތްތަކުގެ   ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ހިތްވަރާއި އަޒުމުގައި މާލީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏަކަށް  މާތްރަސްކަލާނގެ 

އިރާދަފުޅާއިއެކު މި ކުންފުނި ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ. 
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ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ބެހޭ އެންމެހާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ހުށަހެޅުމަކީ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯރޓް  އަހަރީ  އަދި  ހިސާބު  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މިންގަނޑުތަކާއި  ހަމަތަކާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ 

ބޯޑްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާ، ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، ސެކިއުރިޓީ އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި އަދި މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓްގައި ވާނީ ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާގޮތުގެ ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތް މައުލޫމާތެވެ.

ތައްޔާރުކޮށް  ބަޔާން  ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ  އަދި  ބަދަލު  އައިސްފައިވާ  ރައުސްމާލަށް  ހިއްސާދާރުންގެ  ޝީޓް،  ބެލެންސް  ބަޔާން،  އާމްދަނީ  ކުންފުނީގެ 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ   ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ނެވެ.  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އާއި  ސްޓޭންޑަޑް  ރިޕޯޓިންގ  ފައިނޭންސިންގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 

ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި އަހަރީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ޤަވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު 

މުހިންމުކަމެއް  ފަދަ  ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ  ފަހު ހިސާބުތަކަށް  ތާރީޚަށް  ބެލެންސް ޝީޓް  އަދި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި  ތަފްސީލް  އެކަންތައްތަކުގެ  ހުރިނަމަ  ކަންތައްތަކެއް 

ހިންގާފައިނުވެއެވެ.

މުޙައްމަދު މަތީން ފަސީހް ޒާހިރު           

    ޗެއާރމަން                                     މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

31 ޑިސެމްބަރ 2012       
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މޯލްޑިވްސް ޓްއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގައި ނިމުނު މާލީ މުއްދަތުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ގެއްލުމުގެ 

ހިސާބު، އަހަރު ނިމުނުއިރު ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލު ގެ ބަޔާން އަދި ލިބުނު ފައިސާއާއި އެ ފައިސާ ހޭދަވިގޮތުގެ ބަޔާން، މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާއި މިހިސާބުތަކާއި 

ބޭނުންކުރެވުނު މުހިއްމު ސިޔާސަތުގެ ހުލާސާއާއި، ހިސާބުތަކާއި ގުޅުންހުރި ނޯޓްތައް ) ސަފްޙާ 3 ން 26 އަށް ( އޮޑިޓްކޮށް ބަލާ ފާސްކޮށްފީމެވެ.

-  މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނި ހިންގަވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި، އޮޅުވާލުމެއްނެތި އެދެވޭގޮތެއްގައި ހާމަކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ 

ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން މާލީ ހިސާބުތަކާއި، ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި، ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ 

ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު، އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެންކަމަށްވިޔަސް، ނުހުންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް 

ހޯދައި، ހިސާބުކުރާނެ ގޮތްތައް ރޭއްވެވުމާއި އެގޮތްތައް  ތަންފީޒް ކުރެއްވުމާއި، އެކަށީގެންވާ  އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމްކޮށް އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

utayqwilUwqsam	egqnuraTiDow

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އޮޑިޓަށްބަލައި، ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި މެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތް ހާމަކުރުމެވެ. ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް 

އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގް ސްޓެންޑަރޑްސް އައި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިގޮތުން ، އޮޑިޓްކުރުމުގައި އެންމެހާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުމާއި، 

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ޔަޤީންކަމެއް ލިބިދެވޭނޭ ފަދަ 

ގޮތަކަށް ރާވައިގެން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިދެންނެވި މިންގަނޑުތައް ލާޒިމްކުރެއެވެ.

އޮޑިޓެއްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަދަދުތަކާއި، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެކިހޯދައި، މާލީ 

ބަޔާންތަކުގައި އެނިންމުނު ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. އަދި އޮޑިޓަރުން މި އުސޫލުތައް އިޙްތިޔާރުކުރާއިރު، މާލީ ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު އެއީ 

އޮޅުވާލުމުގެ ނުވަތަ އޮޅިގެން ނަމަވެސް ، ހިސާބުތަކުގައި ހުންނާނެ ނުވަތަ ހުރެދާނެ ފަދަ ޙާލަތްތައް ބަލާ ހޯދުން )ރިސްކް އެސެސްމެންޓް( ވެސް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ރިސްކް 

އެސެސްކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް އޮޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީ، މާލީ ހިސާބުތަކާއި، ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލާ ހުށަހެޅުމުގައި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި އަމަލުކޮށްފައިވާ 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ނަމަވެސް މިގޮތަށް 

ބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ޤާބިލްކަމާއިމެދު ޙިޔާލުފާޅުކުރުމަށްބެލޭ ބެލުމެއްނޫނެވެ.މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސައްޙަކަމާއި،ކުންފުނިން އެކުލަވާލައިފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އަދަދުތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ 

އިތުރުން ޖުމްލަގޮތެއްގައިކުންފުނީގެ މާލީހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތަށް އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ސައްޙަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ސައްހަކަމާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް، އޮޑިޓްކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ގަރީނާތަށް، އަދި އޮޑިޓްކުރުމުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނެއެވެ.
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ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަންއެއް ދެވެނު ސަބަބު

 މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ނޯޓް 13.1 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ހއ. އުލިގަމުގައި ކުންފުނިން ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ސިޓީ ހޮޓަލަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ނިޔަލަށް 

-/7,432.663 )2011: -/7،472،852 ޔޫއެސް ޑޮލަރު( ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވަނި ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގައި 

މިހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސިޓީހޮޓަލަށް ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތުގެ ހަމަ އަގު ހޯދުމަށްޓަކައި އިމްޕައަރމަންޓް ޓެސްޓް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން 31 ޑިސެމްބަރަ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ސިޓީ ހޮޓަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމުގެ ހެކި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދިފައި ނުވެއެވެ.

ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން

އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި، މަތީގައިބަޔާން ކުރެވުނު ސަބަބު ފިޔަވައި، ރިޕޯޓާއިއެކު ހުށައެޅިފައިވާ މާލީބަޔާންތަކުން ހުސްވި 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ 

މާލީ ޙާލަތާއި ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތާއި ލިބުނު އާމްދަނީގެ ހިސާބުތައް ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ދައްކައިދެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި މާލީ ހިސާބުތަށް ހެދިފައިވަނީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގް ސްޓޭންޑަޑްސް އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޗާރޓާޑް އެކައުންޓަންޓްސް

  14 މެއި 2013

މާލެ
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

އާމްދަނީގެ ބަޔާން

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

ބްރެކެޓް ކުރެވިފައި ވަނީ އުނިކުރާ އަދަދު ތަކެވެ.

ޞ.8 ން ފެށިގެން ޞ.32 ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. މިނިވަން އޯޑިޓަރުގެ 

ބަޔާން ޞ 1 ން ޞ 2 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

14 މެއި 2013

20122011

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުނޯޓް

616,647,06820,105,849އާމްދަނީ

)11,708,091()11,275,291(7ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް

5,371,7778,397,758ޖުމުލަ ފައިދާ

8261,286828,082އެހެނިހެން އާމްދަނީ

)200,531()116,602(ވިއްކުމާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޚަރަދުތައް

)11,865,952()10,599,757(ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

)2,840,643()5,083,296(ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

9619,0264,484,263އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ

)2,608,734()2,541,787(9ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

1,875,529)1,922,761(9މުޅި އަހަރު/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ

)965,114()7,006,057(10ޓެކުސް ނުހިމަނާ ގެއްލުން

)2,825,726(11705,622ޓެކުސްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވި

)3,790,840()6,300,435(އަހަރުގެ ގެއްލުން

--އެހެނިހެން ސާފު ފައިދާ

)3,790,840()6,300,435(އަހަރުގެ ސާފު ގެއްލުން

)1.21()2.00(12ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ )ގެއްލުން(
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31.12.201231.12.2011

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުނޯޓް

އެސެޓްތައް

ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

1367,246,66471,749,110ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

-141,058އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް

16.147,845,70544,404,252ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި އަންނަންހުރި

16.32,586,4733,276,199ދިގު މުއްދަތުން ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންހުރި

117,679,900119,429,561ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ

ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

15390,308591,265އިންވެންޓްރީތައް

1617,891,26716,998,543ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

17847,06318,141,485ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންކް ބެލެންސްތައް

19,128,63835,731,293

136,808,538155,160,854ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލާއި ދަރަނި

ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލް

1824,466,70024,466,700ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

2,324,4342,324,434ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމް

7,489,25113,789,686ޖުމްލަ ފައިދާ

34,280,38540,580,820ޖުމުލަ ރައުސުލްމާލް

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

11.22,120,1042,792,447ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ދަރަނި )ޑިފަރޑް ޓެކްސް ލައިބިލިޓީސް(

1912,949,49417,454,102ލޯން

20.117,619,94712,658,916ކުލީގެ ލީސް ރެންޓްގެ  ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި

20.245,139,46847,162,555ސަބްލީސް އެޑްވާންސް

77,829,01380,068,020

ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

194,935,0001,399,842ލޯން

2019,764,14018,943,003ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި

14,169,169-17ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް

24,699,14034,512,014ޖުމްލަ ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

102,528,153114,580,034ޖުމްލަ ދަރަނި

136,808,538155,160,854ޖުމްލަ އިކުއިޓީއާއި ދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ބަޔާން

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
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ޞ.8 ން ފެށިގެން ޞ.32 ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. މިނިވަން އޯޑިޓަރުގެ 

ބަޔާން ޞ 1 ން ޞ 2 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

މިހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އެކަށައަޅައި ހުށަހެޅުމަކީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ބޯޑުގެ ފަރާތުން އަދި ބޯޑުގެ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ،

ސޮއި ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން     

  

މުޙައްމަދު މަތީން   )1

 

އަޙްމަދު ޝާކިރު   )2

 

ޢަބްދުهللا ލީމާން ޒާހިރު    )3
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

ބްރެކެޓް ކުރެވިފައި ވަނީ އުނިކުރާ އަދަދު ތަކެވެ.

ޞ.8 ން ފެށިގެން ޞ.32 ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. މިނިވަން އޯޑިޓަރުގެ 

ބަޔާން ޞ 1 ން ޞ 2 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

14 މެއި 2013

ޖުމްލަޖުމްލަ ފައިދާ / )ގެއްލުން(ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމްހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

124,466,7002,324,43417,580,52644,371,660 ޖެނުއަރީ 2011 ނިޔަލަށް

)3,790,840()3,790,840(--މުޅި އަހަރުގެ ގެއްލުން

)3,790,840()3,790,840(--މުޅި އަހަރުގެ ސާފު ގެއްލުން

3124,466,7002,324,43413,789,68640,580,820 ޑިސެމްބަރ  2011 ނިޔަލަށް

124,466,7002,324,43413,789,68640,580,820 ޖެނުއަރީ 2012 ނިޔަލަށް

)6,300,435()6,300,435(--މުޅި އަހަރަށް ސާފު ގެއްލުން

)6,300,435()6,300,435(--މުޅި އަހަރުގެ ސާފު ގެއްލުން

3124,466,7002,324,4347,489,25134,280,385 ޑިސެމްބަރ  2012 ނިޔަލަށް
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާން 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

ބްރެކެޓް ކުރެވިފައި ވަނީ އުނިކުރާ އަދަދު ތަކެވެ.

ޞ.8 ން ފެށިގެން ޞ.32 ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. މިނިވަން އޯޑިޓަރުގެ 

ބަޔާން ޞ 1 ން ޞ 2 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

14 މެއި 2013

20122011

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުނޯޓްހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތައް

)965,114()7,006,057(ޓެކުސް ނުހިމަނާ ގެއްލުން

އެޖަސްމެންޓް ގެނެވުނު

134,483,7594,429,295ބަލަށްކެނޑުން

14296145އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތަކުގެ އެމޯރޓައިޒޭޝަން

1046,440159,029ބޭޑް ޑެޓްސްގެ ގޮތުގައި ނިންމި

)127,919()145,789(8ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާއިން ރައިޓްބެކް ކުރި

)1,083,317()617,257(9އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ

92,541,7872,608,734އިންޓްރެސްޓް ޙަރަދު

5,020,853)696,821(ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވޯކިން ކެޕިޓަލް ނުހިމަނާ

200,95730,466އިންވެންޓްރީއަށް އައި ބަދަލު

)11,176,774()3,690,891(ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާއަށް އަައި ބަދަލު

3,938,1499,470,687ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާއަށް އަައި ބަދަލު

3,345,232)248,606(ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/)މަދުވި( ފައިސާ

)2,608,734()2,541,787(9ދެއްކި އިންޓްރެސްޓް

736,498)2,790,393(ހިންގުމުގެ ހަރަކާތުން ލިބުނު / )ހަރަދުވި( ފައިސާ

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

)1,380,209()21,502(13ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް

-40,189ކެޕިޓަލް ވޯކިން ޕްރޮގްރެސްގެ ގޮތުގައި ހުރި ތަކެތި ވިއްކައިގެން

-)1,354(14އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްސް ގަތުމަށް

9617,2571,083,317ލިބުނު އިންޓްރެސްޓް

)296,892(634,590އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ސާފު ފައިސާ

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

)574,400()969,450(19ލޯނަށް ދެއްކި

)574,400()969,450(ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތުން ލިބުނު/ )ހަރަދުވި( ސާފު ފައިސާ

)134,794()3,125,253(ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ސާފު އިތުރުވުން / )މަދުވުން(

3,972,3164,107,110އަހަރު ފެށުނުއިރު ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

17847,0633,972,316އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

1  ކުންފުންޏާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް ކުންފުންނިތަކުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރ 10/1996 ދަށުން     

ހިންގަމުންގެންދާ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ހުންނަނީ ގ. ފަތުރުވެހި    

)ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ(، ބުރުޒު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. ކުންފުނިވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައެވެ.  

  

ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ރިސޯޓް ހިންގުމާއި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ އެހެން ރަށްރަށް      

ކުއްޔަށްދީގެން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ    

މިކުންފުންޏެވެ.  

2  ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ

)ހ( ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮންޕްލަޔަންސް  

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސްގެ  އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.  

)ށ( ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އުސޫލު   

މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޯސްޓް ބޭސިސް" އުޞޫލުންނެވެ.  

)ނ( ފަންކްޝަނަލް އަދި ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ  

މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރުންނެވެ. ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފައިސާ އަކީވެސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް    

ޑޮލަރެވެ.  

)ރ( ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި ނިންމުންތައް  

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިން ސްޓޭންޑަޑްސް އާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާބުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    

މުދަލާއި، ދަރަނިއާއި، އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދުތަކުގެ އަދަދުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ އަންދާޒާތަކާއި، ލަފާތަކާއި ނިންމުންތައް މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމަންޖެހެއެވެ.     

މިފަދަ ނިންމުންތަކުން ގެނެވިފައިވާ އަދަދުތައް އޭގެ އަސްލު އަދަދާއި ތަފާތުވުން އެކަށީގެން ވެއެވެ.

ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ލަފާތަކާއި އަންދާޒާތައް އަބަދުވެސް މުރާޖާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެއްވެސް އަންދާޒާކުރެވިފަވާ އަދަދަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އެބަދަލެއް    

ގެނެވުނު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ބަޔާންތަކުގައާއި އަދި އެބަދަލުގެ ސަބަބުން މުސްތަޤުބަލުގައި އަސަރުކުރާނެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވޭނީ    

އެބަދަލެއް ހިމަނައިގެންނެވެ.  
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

ހިސާބު ތައްޔާރަކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ނިންމާފައި މުހިއްމު ނިންމުންތުގެ ތަފްސީލް ކުންފުނީގެ މާލީ     

ބަޔާންތަކުގައި އެކަމާއި ގުޅޭ ނޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

  

3  ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުހިއްމު އުސޫލުތައް

ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުތަކަކީ ހުރިހައި އަހަރެއްގައި ވެސް ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައި އުސޫލުތަކެވެ.  

  

3.1 ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް  

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް ޑޮލަރ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ.     

ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ބޭރު ފައިސާއިން ހުރި އެސެޓްއާއި ލައިބިލިޓީޒް އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިފަދަ    

ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ.   

ފައިސާގެ އެސެޓް އަދި ދަރަނި ނޫން އެސެޓްތަކާއި ދަރަނިތަކުގެ ތެރެއިން ގަތް އަގުގައި އަގުކުރެވިފައި އެސެޓްތަކާއި ދަރަނިތައް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް ޑޮލަރ    

ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއިން ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް، ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ފައިސާގެ އެސެޓް އަދި    

ދަރަނި ނޫން އެސެޓްތަކާއި ދަރަނިތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ އަގު އަގުގައި އަގުކުރެވިފައި އެސެޓްތަކާއި ދަރަނިތައް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް ޑޮލަރ ފިޔަވައި އެހެން     

ފައިސާއިން ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް، ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެއަގެއް ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ.  

  

3.2 މާލީ އިންސްޓަރަމެންޓްތައް  

)ހ( މާލީ އެސެޓްތައް )ނޮން ޑެރިވޭޓިވް(  

ލޯނުތަކާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެ މުއާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީހުގައެވެ. އެހެނިހެން މާލީ އެސެޓްތައް    

ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ، އަގަށް އަންނަ ބަދަލު އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެސެޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއެސެޓެއްގެ މުއާމަލާތުގެ     

ބައިވެރިއަކަށް ކުންފުނި ވި ތާރީހުގައެވެ.  

  

ވިޔަފާރިން ލިބެން ހުރި ފައިސާ  

ލިބެން ހުރި ފައިސާ އަކީ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްއަދަދެއް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ތަކުގެ ތެރެއިން މާރުކޭޓުން ގަންނަން ނުލިބޭ އެއްޗެއްސެވެ.    

މިފަދަ އެސެޓްތައް ހިސާބުގައި ހިމެނެނީ ހަމަ އަގުގެ އިތުރުން އެއެސެޓެއްގެ މުއާމަލާތްކުރުމަށް ސީދާ ގޮތުން ހިނގި ޚަރަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. މީގެ ފަހުން    

ލޯންއާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަންވާނީ ހަމަ އަގު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އުނިކުރުމަށްފަހު އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް    

ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒް ޚަރަދުގައެވެ.  

  

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި  

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާނީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާއާއި، ބޭންކްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބޭންކްތަކުގައި ހުރި ފިކްސްޑް    

ޑިޕޮސިޓްތަކެވެ. ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި ދެއްކިފައިވާނީ ބޭންކް އޯވަޑްރާފްޓް އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.  
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

)ށ( މާލީ ދަރަނިތައް )ނޮން ޑެރިވޭޓިވް(  

މާލީ ދަރަނިތައް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެމުއާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީހުގައެވެ. އެހެނިހެން މާލީ ދަރަނިތައް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ     

މުއާމަލާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ކުންފުނި ވި ތާރީހުގައެވެ. މާލީ ދަރަންޏެއް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އުނި ކުރެވެނީ އެދަރަންޏެއް އަދާ ކުރުމުން،    އެދަރަނީގެ    

އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.  

  

މާލީ އެސެޓްތަކާއި ދަރަނި ސެޓް އޮފް ކުރަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ކުރަން ކުންފުންޏަށް ބާރު ލިބޭ ނަމަ ނުވަތަ އެމާލީ އެސެޓަށް ފައިސާ ލިބުމަށްފަހު އެއާއި    

ގުޅޭ މާލީ ދަރަނި އަދާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ނަމައެވެ.   

 

ކުންފުނީގެ ނޮން ޑެރިވޭޓިވް މާލީ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދައްކަންހުރި ލޯނުތަކާއި ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ އެވެ. މި ފަދަ    

މާލީ ދަރަނިތައް ކުންފުނީގެ ހިސާބުގައި ހިމެނިފައިވަނީ އެދަރަންޏެއްގެ ސީދާ އަގާއި އެދަރަންޏެއްގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.    

މި ފަދަ މާލީ ދަރަނިތައް ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން އަގުކުރެވެނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒްޑް    

ކޯސްޓްގައެވެ.  

  

)ނ( ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލު  

ކުންފުނީގެ އާއްމު ޙިއްސާ ހިމެނިފައިވަނީ އިކުއިޓީގެ ތެރޭގައެވެ. އާދައިގެ ޙިއްސާ ދޫކުރުމަށް ސީދާ ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނެނީ އިކްއިޓީއިން    

އުނިކުރެވޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

  

3.3 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް  

)ހ( ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމާއި އަގުކުރުން  

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު އަދި އަގަށް އަންނަ އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ.  

  

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސީދާ އެއެސެޓެއް ގަންނަން ހިނގި ޚަރަދެވެ. އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ    

ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު، އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި މަސައްކަތުގެ ހަރަދު، އެ އެސެޓްތައް ހޯދި މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް     

މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް، އެސެޓެއް އުފެންދުމަށްޓަކައި ސައިޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ އިތުރުން    

ލޯން އިންޓަރެސްޓްގެ ތެރެއިން ކެޕިޓަލައިޒްޑް ކުރެވުނު ޚަރަދުވެސް ހިމެނެއެވެ.  

 

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު އެސެޓްތަކަކީ ތަފާތު އުމުރު ތަކުގެ އެސެޓް ކަމުގައި ވާނަމަ އެއެސެޓެއް ޕްރޮޕަރޓީ،     

ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާނީ ވަކިންނެވެ. ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސެޓެއް ވިއްކުމަށްފަހު ފައިދާއާއި    

ގެއްލުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ އެއެސެޓެއް ވިއްކައިގެން ލިބުނު އަދަދާއި އެއެސެޓެއްގެ މިހާރުގެ އަގާއި އަޅާ ކިއުމަށްފަހުއެވެ. އެއެސެޓަކުން ފައިދާ ނުވަތަ     

ވެފައިވާނަމަ އެފައިދާ އެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ހިމަނާފައިވާނީ އާމްދަނީ ބަޔާނުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ތެރޭގައެވެ.  ގެއްލުމެއް    

)ށ( ފަހުން ހިނގާ ޚަރަދުތައް  

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސެޓެއްގެ ބައެއް ބަދަލު ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު، އެޚަރަދެއްގެ ސަބަބުން މުސްތަގުބަލުގައި     

ކުންފުންޏަށް އިގްތިސާދީ ފައިދާ ކުރާ ނަމަ އަދި އެޚަރަދު ރަނގަޅަށް ވަކި ކުރަން އިނގޭނަމަ، ހިމެނިފައިވާނީ އެއެސެޓެއްގެ ސާފް އަގުގެ ތެރޭގައެވެ.     

މިގޮތުން ބަދަލު ކުރެވުނު ބައިގެ އަގު ވާނީ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވިފައެވެ. ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް ސަރވިސްކުރުމަށާއި    

ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައިވާނީ، އެ ޚަރަދެއް ހިނގުމުން، އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ.  
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

)ނ( ޑިޕްރިސިއޭޝަން )ބަލަށް ކެނޑުން(  

ޑިޕްރިސިއޭޝަން ހިމަނާފައިވަނީ އެސެޓްތައް ގަންނަން ހިނގި، ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެއެސެޓެއްގެ ޚަރަދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ޚަރަދުން އެއެސެޓެއް ވިއްކާލައިގެން    

ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.  

ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަޔާނުގައި ޑިޕްރިސިއޭޝަން ހިމަނާފައި ވާނީީ އެސެޓްތައް ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ މުއްދަތުކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތައް ހަމަހަމަ    

އަށް ބަހާލައިގެން މިއަހަރަށް ޖެހޭ މިންވަރެވެ. އަހަރު ތެރޭ އަލަށް ގަންނަ  އެސެޓްތަކުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަން ފެށޭނީ އެއަހަރެގެ އެގަނެ ބޭނުން ކުރެވެންފެށޭ     

މަހަކުން ފެށިގެނެވެ.  

ކުންފުނީގެ އެސެޓްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ތަކަކީ؛

23 އަހަރު އިމާރާތް       

10 އަހަރު މެޝިނަރީސް      

05 އަހަރު އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް      

05 އަހަރު އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް     

05 އަހަރު ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގ އަދި އެކުއިޕްމަންޓް    

10 އަހަރު އިންޖީނުލީ ތަކެތި      

10 އަހަރު އުޅަނދުފަހަރު      

03 އަހަރު ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް     

05 އަހަރު އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް     

05 އަހަރު މުވާސަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް     

ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަން ފަށަނީ އެމުދަލެއް ބޭނުންކުރަންފަށާ މަހަކުން ފެށިގެންނެވެ.  

ޑިޕްރިސިއޭޓްކުރެވޭ ގޮތްތައް، ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ރެސިޑުވަލް ވެލިޔު އަކީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކު މުތާލިއާކުރެވި ބަދަލުގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ     

ބަދަލުގެނެވޭ ކަންކަމެވެ.  

  

3.4 އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް  

ކުންފުނިން ގަނެފައި ހުރި އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެސެޓާއި އެސެޓް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ހަރަދުން ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ޖުމުލަ މިއަދާ    

ހަމައަށް އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.  

މިފަދަ އެސެޓް އަކަށް އިތުރު ޙަރަދެއް އިތުރު ކުރެވޭނީ އެ ޙަރަދެއް ގެ ސަބަބުން އެސެޓް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ މުއްދަތު އިތުރުވާނަމައެވެ.    

އެހެނިހެން ހުރިހާ ހަރަދުތަށް އާމްދަނީ ގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފަ އެވެ.  

ބަލަށް ކެންޑުން ނުވަތަ އެމޮޓައިޒް ކޮށްފައި ހުނާނީ އެސެޓް ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތަށް ހަމަހަމައަށް ބަހާލައިގެނެވެ.   

ކުންފުނީގެ މިފަދަ އެސެޓް އެމޮޓައިޒްކުރަނީ 3 އަހަރަށެވެ.  
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

3.5 އިންވެންޓްރީތައް  
އިންވެންޓްރީތައް އަގުކޮށްފައިވަނީ، ލަހުން ވިކެމުންދާ ތަކެއްޗަށާއި ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ތަކެއްޗަށް އެކަށޭނެ ވަރެއް ދޫކުރުމަށްފަހު، އިންވެންޓްރީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި    

ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގުގެ ދަށް މިންވަރަށެވެ.  

އިންވެންޓްރީ އަގުކުރެވިފައިވަނީ ފަސްޓް އިން ފަސްޓް އައުޓް އުސޫލަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އިންވެންޓްރީ ގަތުމަށާއި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި    
ހެންޑްލިންގ އަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ.  

ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގަކީ ޢާންމުކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީތައް ވިއްކާލެވޭނެ އަގުން، ވިއްކާލުމަށް މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް      
ހިނގާނެކަމަށް ަފާކުރެވޭ ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ޢަދަދެވެ.  

  
3.6 އެސެޓްތަކުގެ ހަމަ އަގު - އިމްޕައަރމަންޓް  

)ހ( މާލީ އެސެޓްތައް ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާ ހިމަނައިގެން  
މާލި އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއެސެޓަށް އަންނަބަދަލު އާމްދަނީ ބަޔާންގައި ނުހިމެނޭ އެސެޓްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއްވޭތޯ މާލީ     
ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮންމެ ތާރީޙެއްގައިވެސް ބެލެވެއެވެ. މާލީ އެސެޓެއް އިމްޕައަރ ވިކަމުގައި ބެލެވޭނީ ހިސާބުތަކުގައި އެއެސެޓް އަގު ކަމުގައި     

ހިމަނާފައިވާ އަގަށް ވުރެ އަސްލު އެސެޓްގެ އަގު ދައްވިކަމުގައެވެ.  

ހާދިޡާއެއް ހިނގައިގެން ނުވަތަ ހާލަތައް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ އިޝަރާތެއްވެއްޖެނަމަ،     
ގްރޫޕްގެ އެސެޓްތައް، އިންވެންޓަރީތައް ފިޔަވައި، ކުރިއަށް ގެންދާއަގުތަކަށް އަންނަ އުނިކަން މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު    

އެއެސްޓު ވިކާލައިގެން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުގައި އެ ގެއްލުން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.    

)ހ( މާލީ އެސެޓްތައް ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާ ހިމަނައިގެން  

ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލީ އެސެޓްތައް ނޫން އެހެން އެސެޓްތައް އިންވެންޓްރީތައް ފިޔަވައި )ނޯޓް 3.5 އާއި ހަވާލާދީ( ކޮންމެ މާލީ     

އަހަރެއްނިމުނުން އިމްޕެއަރ ކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށް މުޠާލިއާ ކުރެވޭނެއެވެ. އިމްޕެއާރ ކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ  އެ އެސެޓަކުން މިހާރުލިބޭނެ އަގު    

މިންކުރެވޭނެއެވެ. ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅީފައިނުވާ އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތަކާއި ކުންފުނިން ބޭނުން ނުހިފާ ހުރި އެސެޓްތަކުގެ މިހާރުގެ އަގު ކޮންމެ މާލީ    

އަހަރެއްގެވެސް އެއްވަގުތެއްގައި އަންދާޒާ ކުރެވޭނެއެވެ.  
 

މިފަދަ އެސެޓްތަކުގެ މިހާރުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީފައިވާނީ މިހާރުގެ އަގުން ނުވަތަ އޭގެ ހަމައަގުން ވިއްކާލުމަށްދާނެ ޙަރަދުތައްކަނޑައި ބާކީވާ އެންމެ    
މަތީ އަދަދެކެވެ. ކުރިން ދެންނެވުނު އެސެޓެއްގެ މިހާރުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާއި މިންކުރުމުގައި އެ އެސެޓަކުން ކުރިމަގުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ     
އަގު އެކަށީގެންވާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކުން ޑިސްކައުންޓް ކުރެވި މިހާރުގެ އަގަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.ކުންފުނީގެ އެސެޓްތައް އިމްޕެއަރ ކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށް    
ހަދާ ޓެސްޓުތަކުގައި ، އެފަދަ އެސެޓްތައް ވަކިވަކީން ޓެސްޓްނުކުރެވޭނަމަ އެފަދަ އެސެޓްތައް ޖުމްލަ ކުރެވި އަދި ކުދިކުދި ގުރޫޕްތަކަކަށް ގުރޫޕް     
ކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ގުރޫޕްކުރުމުގައި ކުރިމަގުގައި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެހީވެދޭ އެސެޓްތަކަށް ) ނުވަތަ ކޭޝް ޖެނެރޭޓީން ޔުނިޓްތަކަށް( ބޮޑަށް    

ބަރޯސާވެފައިވާ އެސެޓްތައް ހިމެނެއެވެ.  

3.7 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް   
  )ހ( ޕެންޝަން ސްކީމް )ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ސްކީމް(

  މިއީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކި ވުމަށްފަހު އޭގެ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިފަވާ ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަކަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  
ދައްކަމުން ގެންދާ އަދަދު ތަކެވެ. މި ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުގެ އިތުރުން ކުންފުނިން އިތުރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ގާނޫނީ ގޮތުންވެސް އަދި    

އެހެން ގޮތަކުންވެސް ކުންފުޏަށް ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.  
  

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފު ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ ޕެންޝަން ސްކީމް، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް، ގައި ކުންފުނިން ބައިވެރި ވެފައި ވަނީ 1    

ނޮވެމްބަރ 2010 ގައެވެ. މި ސްކީމަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ %7 ކުންފުނިން  އަދި މުވަޒަފުންވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރާއިގެ %7 ޖަމާކުރެއެވެ.  
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

 

)ށ( ކުރުމުއްދަތުގެ އިނާޔަތްތައް  
މުވައްޒިފުންނަށް ކުރުމުއްދަތުގައި ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް އަގު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ޑިސްކައުންޓް ނުކޮށް ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.  

މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ހިދުމަތެއް ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ބޯނަސް އެއް ނުވަތަ ފައިދާގެ ހިއްސާވާ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ދޭންޖެހޭ    
ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭނަމަ އެއަދަދެއް ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ގަބޫލުކުރެވޭ މިންގަޑަކުން އެއަދަދެއް  އަންދާޒާ ކުރެވޭ ނަމައެވެ.  

3.8 ޕްރޮވިޜަންތައް  
ޕްރޮވިޜަނެއް ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި، ކުރީގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން، އިޤްތިޞާދީ    

ލިބޭ ވަޞީލަތެއް ބޭރުވެގެންދާއިރު، އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާތީ، އެލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް   ފައިދާއެއް    
ބަޔާންކުރުމަށެވެ.  

3.9 އާމްދަނީ  
އާމްދަނީ ހިސާބު ކުރުމުގައި ސަބްލީސް ރަށްތަކުގެ ކުލި  އަމްދަނީ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެރަށްތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތުގައި ލިބޭނެ ޖުމްލަ ކުއްޔަށް     

ބެލުމަށްފަހު ޖުމްލަ ކުލި ކުލީގެ މުއްދަތަށް އަހަރަކަށް އެއްވަރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.  

ރިސޯޓް ކޮޓަރި ތަކުގެ ކުލި އާމްދަނީގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެކޮޓަރިތައް ދުވާލަކަށް ބޭނުންކުރެވުނު މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ބެޑް ޓެކްސް އުނިކުރުމަށް ފަހުއެވެ.  

ކާބޯތަކެތިން ލިބުނު އާމްދަނީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެއާމްދަނީއަކާއި ގުޅޭ މުއާމަލާތެއް ކުރެވުނު ވަގުތުގައެވެ.  

ގެސްޓުން އުފުލުގެ ހިދުމަތް، ސްޕާ ހިދުމަތް، މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް އަދި ލޯންޑްރީ ހިދުމަތް ދީގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ     
އެއާމްދަނީއަކާއި ގުޅޭ މުއާމަލާތެއް ކުރެވުނު ވަގުތުގައެވެ.  

3.10 ޓެކްސް ޚަރަދު  
ޓެކްސް ޚަރަދު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަރަންޓް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއާއި ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެވެ.  

ކަރަންޓް ޓެކްސް  
ކަރަންޓް ޓެކްސް އަކީ ހިސާބު ތައްޔާކުރެވުނު އަހަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ އިން ދައްކަން ޖެހޭ ނުވަތަ ލިބުނު ގެއްލުމުން ލިބެންޖެހޭ އަދަދެވެ. މި އަދަދު ހިސާބު    
ކުރެވިފައިވަނީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރެވުނު ތާރީހުގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްއާއިބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާޢިދު ތަކުގައިވާ ޓެކްސް ރޭޓްތައް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.  

  

ޑިފާރޑް ޓެކްސް  

ޑިފާރޑް ޓެކްސް ހިމަނާފައިވާނީ، އެސެޓްތަކާއި ދަރަނި އަގުކުރުމުގައި، ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ މިންގަނޑުތަކާއި ޓެކްސް ބިނާ ކުރުމަށް    

ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑުތައް ތަފާތުވުމުންނެވެ.  

ޑިފާރޑް ޓެކްސް ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރެވުނު ތާރީހުގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްއާއިބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވައިދު ތަކުގައިވާ ޓެކްސް ރޭޓްތައް    

ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.  

ޑިފާރޑް އެސެޓާއި ދަރަނި ސެޓް އޮފް ކުރަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކަރަންޓް ޓެކްސް އެސެޓާއި ދަރަނި ސެޓް އޮފް ކުރަން ކުންފުންޏަށް ބާރު ލިބޭ ނަމަ، އަދި އެ    

ޓެކްސް އެއް ޓެކްސް އޮތޯރިޓީއަކަށް، އެއް ޝަޙުސަކުން، ނުވަތަ ތަފާތު ޝަޙުސުތަކަކުން، ދައްކަންޖެހޭ، އަދި އެފަރާތްތަކުން ކަރަންޓް ޓެކްސްއާއި ލައިބިލިޓީ    

ނެޓް ބޭސިސްއަށް ދެއްކުމަށް ގަސްތުކުރާނަމަ ނުވަތަ ޓެކްސް އެސެޓާއި ދަރަނި އެއްފަހަރާ ރިއަލައިޒް ވާނަމައެވެ.  

  

3.11 ލީސްއަށް ދެއްކި ފައިސާ  

އޮޕަރޭޓިން ލީސްގެ ދަށުން ދެއްކި ފައިސާ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެލީސްއެއް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. ލީސްއަށް ލިބިފައިވާ އިނާޔަތްތައް ހިސާބުތަކުގައި    

ހިމަނާފައިވަނީ، ލީސްގެ މުއްދަތުގައި، ޖުމުލަ ލީސްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ.  
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

އެއްބަސް ވުމެއްގައި ލީސް އެއް ވޭތޯ ބެލުން  

އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށްފަހު އެއްބަސް ވުމަކީ ލީސްއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކުންފުނިން ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި އެސެޓެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ    

ބާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާނަމަ ބެލެވެނީ އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުންފުނިނަށް އެއެސެޓެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުން     

ގާއިމުކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ އަލުން އެއްބަސްވުން މުރާޖާ ކުރެވޭއިރު، އެއްބަސް ވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ލީސް ފައިސާއާއި     

ފައިސާ، ފެއަރ ވެލިއުއަށް ރިއާޔަށް ކުރުމަށްފަހު ވަކިކުރެވެއެވެ.   އެހެނިހެން    

  

3.12 ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތައް  

ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހަށްފަހު ހިނގައިދިޔަ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގެ މުހިއްމު ކަމަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު     

ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ނަމަ އެބަދަލެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.  

  

3.13 މާލީ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތައް  

މާލީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ލިބުނު އިންޓަރެސްޓާއި ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބުނު     

ފައިދާއެވެ. އެގޮތުން އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަގުކުރެވެނީ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ބާކީއަށް ބަލައި އެއިރެއްގެ އެންމެ އެކަށޭނެ     

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާލީ އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.   

މާލީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓްގެ ޚަރަދާއި ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ގެއްލުމެވެ.    

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިއަދަދުތައް ދެއްކިފައިވާނެއެވެ.  

3.14 ސެގްމެންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް  

ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަށް ރީޕޯޓް ކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެސެގްމަންޓާއި ސީދާ ގޮތުން ގުޅޭ އައިޓަމްތަކާއި އަދި ގަބޫލު    

ކުރެވޭ މިންގަނޑަކުން އެސެގްމަންޓަށް ކަނޑައެޅޭ މިންވަރު އިނގޭ އައިޓަމްތަކެވެ.   

  

ކުންފުނީގައި ރިޕޯޓްކުރެވޭ ދެ ސެގްމަންޓްވެއެވެ. މިއީ ކުންފުނީ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީ ބައިތަކެވެ. މިބައިތައް ވަކިކުރަން ޖެހުނީ ވަކިވަކިން މެނޭޖްކުރެވޭތީއާއިއެކު    

ތަފާތު ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ތަފާތު މާރކެޓިން ސްޓްރަޓެޖީސް ބޭނުންކުރަމެވެ. މިދެބައިއާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.  

  

ރިސޯޓް ހިނގުން :ފަތުރުވެރިންނަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ހުރުމާ، ކެއުމާއި އެނޫންވެސް ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތް ދިނުން  

ސަބް ލީސް ކުރުން :ސަރުކާރުން ކުންފުންޏަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތައް ކުއްޔަށްދިނުން  
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

4  ހަމަ އަގު އަންދާޒާ ކުރުން )ފެއަރ ވެލިއު(

ކުންފުނީގެ މާލީ އަދި އެނޫން އެސެޓްތަކާއި ދަރަނި އަގުކުރުމުގައި ގެންގުޅުނު ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މިންގަނޑުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކުން އެ އެއްޗެހީގެ ހަމަ އަގު    

އަންދާޒާކުރުމަށް ބާރު ލިބިދެއެވެ. އެގޮތުން އެސެޓާއި ދަރަނިތައް ހުށަހެޅުމާއި އަދަދުކުރުމުގައި ހަމަ އަގު އަންދާޒާކޮށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.     

މިގޮތުން ބޭނުން ކުރެވުނު އުސޫލުތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މަތީގައި ދެންނެވުނު އެކިއެކި އެސެޓްތަކާއި ދަރަނި ތަކުގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

ހަމަ އަގު އަންދާޒާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު އުސޫލުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  

  

)ހ( ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާ  

މިފަދަ އެސެޓްތައް، މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި، އަސްލު އަގު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ އެސެޓްތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ    

ފައިސާގެ މިހާރުގެ އަގު މާރުކޭޓްގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގައި ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.   

  

)ށ( މާލީ ދަރަނިތައް )ނޮން ޑެރިވޭޓިވް(  

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ ދަރަނި ތަކުގެ އަސްލު އަގު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ދަރަނިތަކަށް ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ    

މިހާރުގެ އަގު މާރުކޭޓްގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގައި ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  

  

5 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް

ކުންފުނިން އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ ތާރީހު  ތަފްސީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހު ސްޓޭންޑަޑް

ކުންފުނީން މި ސްޓޭންޑަށް އަމަލު ކުރަން 
ޖެހޭމުއްދަތަށްވުރެ ކުރިން އަމަލުކުރަން 

ނުފަށާނެެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރު.އެސްގެ މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނި 
ތަކުގެ މާލީ މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ އެމޮޓައިޒް 

ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ ހަމަ އަގުން އެކުންފުނީގައި 
މާލީ އައިޓަމްތަކުގެ އަގު އަންދާޒާ ކުރުމަށް ފާއިތުވި 

އަހަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މޮޑެލަށާއި އަދި 
އެމުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް 

ބަލައިގެންނެވެ. 

1 ޖެނުއަރީ 2015 އިން ނުވަތަ އޭގެ 
ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކަށް

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 9

މާލީ އައިޓަމްތައް 
)ފައިނޭންޝިއަލް 

އިންސްޓްރަމަންޓްސް(

ކުންފުނީން މި ސްޓޭންޑަށް އަމަލު ކުރަން 
ޖެހޭމުއްދަތަށްވުރެ ކުރިން އަމަލުކުރަން 

ނުފަށާނެެއެވެ.

މި އައި.އެފް.އާރު.އެސް އިން ހަމަ އަގު ކަނޑަައެޅުމުގެ 
އޮނިގަނޑު ބަޔާންކޮށްދެއެވެ.

1 ޖެނުއަރީ 2013 އިން ނުވަތަ އޭގެ 
ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކަށް

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 13 
"ހަމަ އަގު"

ކުންފުނީން މި ސްޓޭންޑަށް އަމަލު ކުރަން 
ޖެހޭމުއްދަތަށްވުރެ ކުރިން އަމަލުކުރަން 

ނުފަށާނެެއެވެ.

އަައި.އޭ.އެސް 32 އަށް ގެނެވުނު ބަދަލުން މާލީ 
އައިޓަމްތައް އެއްކޮށް/ އުނިކޮށް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 

މިންގަނޑުތައް ބަޔާން ކޮށްދެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 7 ގެނެވުނު ބަދަލުން އެއްކޮށް/
އުނިކުރެވޭ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ދަރަނިތަކުގެ ތަފްސީލް 

ހާމަ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާ މިންގަނޑުތައް 
ބަޔާންކޮށް ދެއެވެ. 

އަައި.އޭ.އެސް 32 އަށް ގެނެވުނު ބަދަލު 
1 ޖެނުއަރީ 2013 އިން ނުވަތަ އޭގެ 

ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކަށް

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 7 ގެނެވުނު ބަދަލު 
1 ޖެނުއަރީ 2014 އިން ނުވަތަ އޭގެ 

ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކަށް

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 7 
އަދި އަައި.އޭ.އެސް 32 
އަށް ގެނެވުނު ބަދަލު 
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

20122011އާމްދަނ6ީ

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

13,739,38515,914,743ސަބްލީސް އާމްދަނީ

2,907,6834,191,106ރިސޯޓް ހިންގައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ

16,647,06820,105,849

20122011ކޯސްޓް އޮފް ސޭލްސ7ް

9,676,1949,302,927އޮޕަރޭޓިން ލީސް ރެންޓަލްސް

1,599,0972,405,164ރިސޯޓް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު

11,275,29111,708,091

20122011އެހެނިހެން އާމްދަނ8ީ

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

499,964-އަނބުރާ ދައްކަން ނުޖެހޭ އެޑްވާންސްއަށް ލިބުނު

145,789127,919ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ރައިޓް ބެކް ކުރެވުނު

100,000-ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖް ޗާޖަސް

113,91099,971ރިސޯޓުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

1,587228އެހެނިހެން އާމްދަނީ

261,286828,082

20122011މާލީ އާމްދަނ9ީ

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

617,2571,083,317އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

1,7693,400,946ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ގެއިން

619,0264,484,263

މާލީ ޚަރަދު

)1,666,388()1,648,022(ލޯން އިންޓަރެސްޓް

)942,346()893,765(ބޭންކް އޯވަރޑްރާފޓް އިންޓަރެސްޓް

)2,541,787()2,608,734(

1,875,529)1,922,761(ޖުމުލަ މާލީ )ޚަރަދު( އާމްދަނީ
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

20122011ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފައިދާ / ގެއްލުނ10ް
ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ތިރިގައިވާ ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު

15,00011,000އޯޑިޓް ފީ
43,053101,428އެހެނިހެން ޕްރޮފެޞަނަލް ފީ

4,483,7594,429,295ބަލަށްކެނޑުން )ޕްރޮޕަޓީ ޕްލާންޓް އިކްއިޕްމަންޓް(
296145އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސްގެ އެމޮޓައިޒޭޝަން

46,440159,029ބޭޑް ޑެބްޓްސްގެ ގޮތުގައި ނިންމި
61,06489,928ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ
2,021,4941,922,823ލީސް ރެންޓް ޚަރަދު

1,454,6942,244,887ހަކަތައާއި ތެލަށް ކުރެވުނު ޙަރަދު
1,436,0761,670,352މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު )ނޯޓ10.1ް(

20122011މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދ10.1ު
1,286,9211,544,337މުސާރައާއި އުޖޫރަ

39,69220,688މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ
3,6784,106ރަމަޟާން އެލަވަންސް

26,47760,695ވަރކް ޕަރމިޓް އަދި ވިސާ
19,3622,059ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ހޭދަވި

3,0344,833ޕާސަނަލް އިންސްއަރަންސް
55,93733,634ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

975ޔުނީފޯމް އެލަވަންސް

1,436,0761,670,352

20122011ޓެކްސް ޚަރަދ11ު
33,279-މިއަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް )ނޯޓް.11.1(

-)33,279(ފާއިތުވި އަހަރު ޓެކްސް ގޮތުގައި އިތުރަށް ޕުރޮވިޝަން ހެދުނު 
2,792,447)672,343(ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް )ޑިފަރޑް ޓެކްސް( ޕްރޮވިޝަން

)705,622(2,825,726

20122011ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީއާއި އެކައުންޓިންގ ގެއްލުމުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަނ11.1ް
)965,114()7,006,057(ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ގެއްލުންވި

523,541-ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގައި ނުހިމެނޭ ގެއްލުން
)441,573()7,006,057(ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތަށްވާ ގެއްލުން

6,261,9213,465,293އުނި ނުކުރެވޭ ޖުމުލަ އަދަދު
)2,787,023()4,857,029(އުނި ކުރެވޭ ޖުމުލަ އަދަދު
)14,836(-ޓެކްސް ހިލޭ އެލަވަންސް

221,861)5,601,165(ޖުމުލަ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީ

33,279-ވިޔަފާރި ފައިދާގެ ޓެކްސް 15%

ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫން ނަމްބަރ 5 ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިންް 18 ޖުލައި 2011 އިން ފެށިގެން ކުންފުނިތަކުން 
އެކުންފުޏެއްގެ ޢާމްދަނީން %15 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހެއެވެ. 18 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ ޢާމްދަނީއިން ޓެކްސްދަކާކަށް ނުޖެހެއެވެ. 
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

20122011ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް )ޑިފަރޑް ޓެކްސް( ޕްރޮވިޝަނ11.2ް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

12,792,447 ޖެނުއަރީ 2012ގެ ނިޔަލަށް

2,792,447)672,343(އަހަރުގައި ކަނޑަ އެޅުނު

312,120,1042,792,447 ޑިސެމްބަރ 2012ގެ ނިޔަލަށް

2012201220112011ޑިފާރޑް ޓެކްސް ލައިބިލިޓީސް ކަނޑައެޅުނުގޮތ11.3ް

ޓެކްސް އަސަރުވަގުތީ ތަފާތުޓެކްސް އަސަރުވަގުތީ ތަފާތު

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

14,134,0242,120,10418,616,3162,792,447ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

20122011އެކިއުމުލޭޓެޑް ޓެކްސް ލޮސަސ11.3ް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

--ބެލެންސް 1 ޖެނުއަރީ

-1,077,376ކުރީ އަހަރުގެ ޓެކްސް އެޖެސްޓްމަންޓް

-5,601,165އަހަރުގެ ޓެކްސް ގެއްލުން

-6,678,541ބެލެންސް 31 ޑިސެމްބަރ

2012201220112011އަންރިކޮގަނައިޒް ޑިފާރޑް ޓެކްސް އެސެޓ11.4ް

ޓެކްސް އަސަރުވަގުތީ ތަފާތުޓެކްސް އަސަރުވަގުތީ ތަފާތު

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

--6,678,5411,001,781އެކިއުމުލޭޓަޑް ޓެކްސް ލޮސް

ކުރިޔަށް އޮތް ކާރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެ، ޖުމްލަ ޓެކްސް ލޮސް ޙަލާސް ވުމުގެ ފުރުސަތު ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން މަތީގައިވާ އައިޓަމް އެވަނީ 
ހިސާބުތަކުގައި ނުހިމަނައެވެ. 

20122011ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް )ލޮސް( ޕަރ ޝެއަރ12

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ސާފު ފައިދާ އާންމު ހިއްސާގެ ޢަދަދުގެ ވެއިޓަޑް އެވްރެޖުން ގެއްލައިގެންނެވެ.

)3,790,840()6,300,435(ސާފުފައިދާ/)ގެއްލުން( )ޔޫއެސް ޑޮލަރ(

3,143,9713,143,971ވެއިޓަޑް އެވްރެޖް ޙިއްސާގެ އަދަދު

ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް )ލޮސް( އާރނިންގސް ޕަރ ޝެއަރ 
)1.21()2.00()ޔޫއެސް ޑޮލަރ(
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

ޖުމުލަ ޖުމުލަ  މުވާސަލާތް 
އިކުއިޕްމަންޓް 

ކޮންޕިއުޓަރ 
އިކުއިޕްމަންޓް

 ފަރުނީޗަރ 
އަދި 

ފިޓިންސް 

 އެހެނިހެން 
އިކުއިޕްމަންޓް 

 އޮފީސް 
އިކުއިޕްމަންޓް 

އެއްގަމު 
އުނޅަދުފަހަރު 

ކަނޑު 
އުނޅަދުފަހަރު

ޕްލާންޓް އަދި 
މެޝިނަރީ އިމާރާތް 13  ޕްރޮޕަޓީ ޕްލާންޓް 

އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

2011 2012

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

އަގު

71,464,488 72,844,697 14,984 936,850 4,378,718 831,340 51,283 574,257 92,555 3,902,969 62,061,741 ބެލެންސް 1 ޖެނުއަރީ

1,380,209 21,502 - 3,819 1,797 5,513 - 973 713 - 8,687 އަހަރުތެރޭގައި ގަތް

72,844,697 72,866,199 14,984 940,669 4,380,515 836,853 51,283 575,230 93,268 3,902,969 62,070,428 ބެލެންސް 31 ޑިސެމްބަރ

އެކިއުމަލޭޓެޑް 
ޑިޕްރިސިއޭޝަން

4,139,144 8,568,439 6,990 582,652 1,691,170 319,328 26,301 112,749 17,742 748,862 5,062,645 ބެލެންސް 1 ޖެނުއަރީ

4,429,295 4,483,759 1,149 282,313 871,257 165,997 9,772 55,348 9,291 390,297 2,698,335
އަހަރުތެރޭގައި ޗާޖް 

ކުރެވުނު

8,568,439 13,052,198 8,139 864,965 2,562,427 485,325 36,073 168,097 27,033 1,139,159 7,760,980 ބެލެންސް 31 ޑިސެމްބަރ

ނެޓް ކެރީއިން ވެލިއު

59,814,001 6,845 75,704 1,818,088 351,528 15,210 407,133 66,235 2,763,810 54,309,448
ބެލެންސް 31 ޑިސެމްބަރ 

2012

64,276,258 7,994 354,198 2,687,548 512,012 24,982 461,508 74,813 3,154,107 56,999,096
ބެލެންސް 31 ޑިސެމްބަރ 

2011

 7,472,852 7,432,663
ކެޕިޓަލް ވާކިން 

ޕްރޮގްރެސް )ނޯޓް 13.1(

71,749,110 67,246,664 ޖުމުލަ
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20122011ކެޕިޓަލް ވޯރކިން ޕްރޮގްރެސ13.1ް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު
17,472,8527,472,852 ޖެނުއަރީ ނިޔަލަށް

)40,189(އަހަރު ތެރޭގައި ވިއްކުނު

--ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް އިން ޓްރާންސްފާ ކުރެވުނު

317,432,6637,472,852 ޑިސެމްބަރ ނިޔަލަށް

ކެޕިޓަލް ވޯކިން ޕްރޮގްރެސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ ހއ. އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ހެދުމަށް ކުރެވިފައިވާ 
ޚަރަދެވެ.

20122011އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައ14ް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުއަގު
116,29316,293 ޖެނުއަރީ ގައި

-1,354އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި

3117,64716,293 ޑިސެމްބަރ ގައި

އެމޮޓައިޒޭޝަން
116,29316,148 ޖެނުއަރީ ގައި

296145އަހަރު ތެރޭގައި ޗާރޖް ކުރި

3116,58916,293 ޑިސެމްބަރ ގައި

-1,058އަހަރު ނިމުނުއިރު ހަމަ އަގު

ހިސާބުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮޕްޓްވެއަރ ނުއުފުލޭ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައިބަލާ، 
ބޭނުންކުރަން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން 3 އަހަރަށް ސޮފްޓްވެއަރ ތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ ބަހާލެވި ހަރަދުގަ 

ހިމެނިފައެވެ.

20122011އިންވެންޓްރީތައ15ް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު
50,283154,939ފުޑް ސްޓޮކް

112,954147,105ބެވަރެޖް ސްޓޮކް
127,759165,424ފިޔުލް ސްޓޮކް

8,29912,357ސްޓޭޝަނަރީސް ސްޓޮކް
91,013111,440އެހެނިހެން ސްޓޮކް

390,308591,265

20122011ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރ16ި
ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި

14,678,84910,083,237- ލީސް ރެންޓްއިން އަންނަންހުރި )ނޯޓް 16.1(
492,875483,334- އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

1,808,0085,583,688ކުއްޔަށް ލިބިފައިހުރި ރަށްތަކުގެ އެޑްވާންސްއަށް ދެއްކި
77,10144,290ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ޕްރީޕޭމަންޓްތައް

114,708114,268އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި – 
689,726689,726ޙިއްސާއަށް ލިބެންހުރި )ނޯޓް: 16.3(

17,891,26716,998,543

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 
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ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި އަންނަންހުރ16.1ި 

14,678,84910,083,237ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ލިބެންހުރި

47,845,70544,404,252އެއް އަހަރު ފަހުން ލިބެންހުރި

62,524,55454,487,489

20122011ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންހުރ16.2ި

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

13,965,9254,655,651 ޖެނުއަރީ ގައި

)689,726()689,726(ދައްކަންޖެހޭ ކުލިން އުނިކޮށްގެން ލިބުނު

313,276,1993,965,925 ޑިސެމްބަރ ގައި

20122011ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންހުރ16.3ި

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

689,726689,726ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ލިބެންހުރި

2,586,4733,276,199އެއް އަހަރު ފަހުން ލިބެންހުރި

313,276,1993,965,925 ޑިސެމްބަރ ގައި

31 ޑިސެމްބަރ 2006 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގައި، ކުންފުނީގެ އާދައިގެ 1500000 ހިއްސާ، ކޮންމެ 
ހިއްސާ އަކަށް 100 ރުފިޔާ މަގުން، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކުންފުންޏާ 

ދެމެދު 11 އޭޕްރީގައި 2006 ގައި ހެރެތެރެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން މި 
ހިއްސާތަކުގެ ފައިސާއަށްވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން 100،000،000 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނިން 

ހެރެތެރޭގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުލިން އުނި ކޮށްގެންނެވެ. ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 
ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހައި ހިއްސާއެއްގެ ސަރޓިފިކެޓް ވަނީ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

20122011ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތ17ި

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު
14,1692,535އަތުގައިހުރި ފައިސާ

832,894365,142ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާ

17,773,808-ފިކްސްޑް ޑެޕޮސިޓް

847,06318,141,485

)14,169,169(-ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް

847,0633,972,316
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20122011ލޯނ19ް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

118,853,94419,428,344 ޖެނުއަރީ ގައި

)574,400()969,450(އަހަރު ތެރޭގައި ދެއްކި

3117,884,49418,853,944 ޑިސެމްބަރ ގައި

20122011ފައިސާ ހޯދިގޮތ19.1ް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުސެކިއުޑް ލޯން

17,884,49418,853,944ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - ޓާމް ލޯން

20122011ކަރެންޓް ލައިބިލިޓ19.2ީ

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

4,935,0001,399,842ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - ޓާމް ލޯން

17.1  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް      

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލްގެ ބޭނުމަށް 15 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިިލިޓީއެއް ކުންފުނިންވަނީ ހޯދާފައެވެ. މި އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ ހޯދާފައިވަނީ    

ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 5 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ އަދި 10 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ. މި އޯވަރޑްރާފްޓްގެ 25%    

ބޭނުން ކުރެވޭނީ ރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި %75 ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ނުވަތަ ރުފިޔާއިންނެވެ. %25 ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ އަހަރަކަށް 8.75%    

އަދި %75 ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ އަހަރަކަށް  %6.5އެވެ.  

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގައި ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓްގައި ހުރި ބާކީ އޯވަރޑްރާފްޓް އެކައުންޓަށް ބަދަލުކޮށް، މި އޯވަރޑްރާފްޓް    

ވަނީ އެއްކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކޮށްފައެވެ.  

     

18  ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު    

18.1  ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު  

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު އެކުލެވިގެންވަނީ ހިއްސާއެއްގެ އަގަށް -/100ރ. ޖެހޭ 10,000,000 އާދައިގެ ހިއްސާގެ މައްޗަށެވެ.  

     

18.2  ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުދައްކާނިމިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލު     

ދޫކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު އެކުލެވިގެންވަނީ ހިއްސާއެއްގެ އަގަށް -/100ރ. ޖެހޭ 3,143,971 އާދައިގެ ހިއްސާގެ މައްޗަށެވެ.  

     

18.3  ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު      

އެކި ފަހަރުފަހަރު މަތިން އިޢުލާނުކުރެވޭ ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ކުންފުނީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއް ވޯޓު ދިނުމުގެ    

ޙައްޤު އާއްމު ކޮންމެ ހިއްސާއެއްގެ ވެރިފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 2011 އަދި 2012 ވަނަ އަހަރުވެސް ހިއްސާއަށް ފައިދާ ބަހަން ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުން     

ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.  

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 
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20122011ނޮން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓ19.3ީ

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

12,949,49417,454,102ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ – ޓާމް ލޯން

ނޮން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީ ދެއްކުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި ވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ:

5,935,0003,799,083އެއްއަހަރަށް ވުރެ ފަހުން އެކަމަކު ދެއަހަރަށްވުރެ ކުރިން

6,000,0004,141,585ދެއަހަރަށް ވުރެ ފަހުން އެކަމަކު ތިންއަހަރަށްވުރެ ކުރިން

1,014,4949,513,434ތިންއަހަރަށް ވުރެ ފަހުން އެކަމަކު ހަތަރުއަހަރަށްވުރެ ކުރިން  

12,949,49417,454,102

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

19.4  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ     

މި ޓަރމް ލޯން ފެސިލިޓީ އަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝް ޕލކ އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ      

25,000,000ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެކެވެ. މިފެސިލިޓީއަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އިންޓްރެސްޓަކީ 3 މަހުގެ ލައިބޯ އަށް %3.5 އެއްކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން އަހަރަކު    

%8.5 ވާގޮތަށެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2007 އާހަމައަށް އައިއިރު، ކުންފުނިން ވަނީ މިލޯނުގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދު ނަގާފައެވެ. މިލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓް ޕީރިއަޑަކީ 2    

އަހަރުގެ ގްރޭސް މުއްދަތަކާއެކު، ޑިސެމްބަރ 2008 އިން ފެށިގެން 10 އަހަރެވެ. އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހެނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވަރުގެ    

1,100,000 ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ކުއަރޓަރލީ އިންސްޓޯލްމަންޓުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ނިޔަލަށް ލޯންގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެނެވެ.  

     

ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ކުލީގެ ޙައްޤުތަކާއި، އެކި ފަހަރުމަތިން ރިސޯޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ، ނުވަތަ ރިސޯޓުގައި ހުންނަ ހިފައިގެން ނުގެންދެވޭ    

އެސެޓްތަކާއި، ރިސޯޓުގެ އެންމެހައި ހިފައިގެން ގެންދެވޭ އެސެޓްތައް ލޯނަށްވަނީ ރަހުނުކުރެވިފައެވެ.  

 

މިލޯނުވަނީ 11 ޖޫން 2012 ގައި ރީޝެޑިއުލްކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ލޯން ރީޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިމިވަނީ:  

 

ޖޫން 2012 އިން ޖެނުއަރީ 2013ގެ ނިޔަލަށް މަހަކު 150،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް  

ފެބްރުއަރީ 2013 އިން ޖެނުއަރީ 2014ގެ ނިޔަލަށް މަހަކު 435،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް  

ފެބްރުއަރީ 2014 އިން ޖޫން 2016ގެ ނިޔަލަށް މަހަކު 600،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް  
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ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި ފައިސ20ާ

20122011

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދައްކަންހުރި

4,443,7742,406,215      -  ދައްކަންހުރި ލީސްރެންޓް )ނޯޓް 20.1(   

2,384,9491,813,275އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

650,000661,478ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓް ދައްކަންހުރި

1,212,2552,982,647އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި

175,713175,713މެނޭޖްމަންޓް ފީ ދައްކަންހުރި

417,977358,569އެކްރުއަލްސް

33,279-ވިޔަފާރި ފައިދާގެ ޓެކްސް

2,365,4352,365,435ސަބްލީޒް ރަށްތަކުގެ އެޑްވާންސް ކުލި )ނޯޓް 20.2(

2,114,0832,146,438ޑިވިޑެންޑް

5,999,9545,999,954އަމާރީ ހޮޓެލްސްގެ ކޮމިޓްމަންޓް ފީ 

19,764,14018,943,003

20122011ލީސް ރެންޓް ދައްކަންހުރ20.1ި

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

4,443,7742,406,215އެއް އަހަރު ތެރޭގައި

17,619,94712,658,916އެއް އަހަރު ފަހުން

22,063,72115,065,131

20122011ސަބްލީޒް ރަށްތަކުގެ އެޑްވާންސް ކުލ20.2ި

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

2,365,4352,365,435އެއް އަހަރު ތެރޭގައި

45,139,46847,162,555އެއް އަހަރު ފަހުން

47,504,90349,527,990

21  މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތަކާއި ރިސްކް މެނޭޖް ކުރުން

ތިރީގައިވާ ރިސްކްތަކަށް ކުންފުނި ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ:  

ކްރެޑިޓް ރިސްކް  -  

ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް  -  

މާރކެޓް ރިސްކް  -  

މިނޯޓްގައި މިވަނީ މަތީގައި ދެންނެވުނު ރިސްކްތަކަށް ކުންފުނި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތާއި އެރިސްކްތައް މެޝަރކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށް ކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ     

ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި އަދި މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުނިން ރައުސުލްމާލު މެނޭޖްކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތެވެ.  

)ii( ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ އޮނިގަނޑު  

ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.   

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 
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)iii( ކުރެޑިޓް ރިސްކް

ކުރެޑިޓް ރިސްކަކީ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ނުކުރުމުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުމެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެޑިޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅެނީ 

ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިންނެވެ.

ކުރެޑިޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް

އެންމެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރެޑިޓް ރިސްކަކީ ގެނެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ އަގުތަކެވެ. މިގޮތުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހުގައި އެއްމެ މައްޗަށް ކުރެޑިޓް ރިސްކަށް 

ހުށަހެޅިފައިވަނީ:

20122011

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

15,316,43210,680,839ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

832,894365,142ބޭންކް ބެލެންސްތައް

17,773,808-ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްތައް

16,149,32628,819,789

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި  ފައިސާ

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާއިން ލިބޭ ގެއްލުން އަންދާޒާ ކުރުމަށްފަހު އެއަށް ބިނާކޮށް ކުންފުނިން އިންޕަޔަރމަންޓް ޕްރޮވިޝަން 
ހަދައެވެ.

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

20122011

އިންޕައަރމަންޓްގްރޮސްއިންޕައަރމަންޓްގްރޮސް

ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ތާރީހާއި ހަމައަށް ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން 
ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާގެ އުމުރު

-7,001,526-05,233,195 – 365 ދުވަހާއި ދެމެދު

-3,679,313-16,403,924- 2 އަހަރައި ދެމެދު

---23,679,313- 3 އަހަރައި ދެމެދު

15,316,43210,680,839ޖުމްލަ

ކުރިން ފައިސާ ލިބެމުން އައިގޮތަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކުންފުނިން ގަބޫލު ކުރަނީ މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ފައިސާއަކީ އަދިވެސް ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ފައިސާ ކަމުގައެވެ. 

އެހެން ކަމުން ކުންފުނިން ގަބޫލު ކުރަނީ މިފައިސާއަށް ކޮއްމެހެން އިންޕަޔަރމަންޓް ޕްރޮވިޝަން ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

)vi( ލިކްއިޑިޓީ ރިސްކް

ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކަކީ ކުންފުނީގެ ދަރަނި ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ނުވަތަ ހަރުމުދަލެއް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކެވެ. ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ކުންފުނިން 

ގެންގުޅޭ އުސޫލު ތަކަކީ ކުންފުނީގެ ދަރަނި އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ އަބަދުވެސް އެދަރަންޏެއް ދައްކަންވާ އިރަށް ހޯދާފައި ބެހެއްޓުމެވެ. މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ 

ދަރަނިތައް އަދާ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަކުން ސަލާމަތް ވުމެވެ.

މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހާއި ހަމައަށް ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 
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3 އަހަރު ފަހުނ3ް-22-121-66-0ކެރީއިން ވެލިއ31ު ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް 2012 

އަހަރުއަހަރުމަސްމަސްމާލީ ދަރަނިތައް )ނޮން ޑެރިވޭޓިވް(

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

17,884,4942,467,5002,467,5005,935,0006,000,0001,014,494ލޯނުތައް

----12,954,93112,954,931ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

---4,443,7742,221,8872,221,887ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހޭ

35,283,19917,644,3184,689,3875,935,0006,000,0001,014,494

3 އަހަރު ފަހުނ3ް-22-121-66-0ކެރީއިން ވެލިއ31ު ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް 2011  

އަހަރުއަހަރުމަސްމަސްމާލީ ދަރަނިތައް )ނޮން ޑެރިވޭޓިވް(

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

18,853,944699,921699,9213,799,0834,141,5859,513,434ލޯނުތައް

----14,169,16914,169,169ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްތައް

----14,171,35314,171,353ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

---2,406,2151,203,1081,203,108ލީސް ރެންޓް ދައްކަންޖެހޭ

49,600,68130,243,5511,903,0283,799,0834,141,5859,513,434

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު އަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު އަދަދެއް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީހުތަކަށްވުރެ އަވަހަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

)v( މާރކެޓް ރިސްކް  

މާރކެޓް ރިސްކަކީ މާރކެޓްގެ އަގުތަކަށް، މިސާލަކަށް ބޭރުފައިސާ ބަދަލު ކުރެވޭ އަގަށް ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ    

އާމްދަނީއަށް ނުވަތަ މާލީ އިންސްޓްރްމެންޓްތަކަށް ކުރާ އަސަރެވެ. މާރކެޓް ރިސްކް މެނޭޖް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މާރކެޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ވަކި    

މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމެވެ.  

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 
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)a( އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް  

ފްލޯޓިން ރޭޓް ލޯން ތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަށް ކުންފުނި ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. 31 މާރޗް 2013 ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގައި އެއްވެސް    

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ޑެރިވޭޓިވް އެއް ނެތެވެ. އަދި ގަނެވިއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ނަގައި ދަރަންނެއް ނަގާފައިވެސް ނެތެވެ. އަދި ކުންފުނިން ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ    

މިހާރު ކުންފުންޏަށް ނަގާފައިވާ ލޯން އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ކުންފުނީގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. ކުންފުނީގެ ފްލޯޓިން ރޭޓް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އެއް    

ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެއް އައިސްފިނަމަ -/732، 442 ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ކުންފުނީގެ އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު އިތުރު ވެގެން ދާނެއެވެ.  

)b( ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރެންސީ ރިސްކްތައްް  

ކުންފުނި ހުށަހެޅިފައިވާ ލަފާކުރެވޭ ކަރެންސީ ރިސްކްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ:  

ކެރީއިން ވެލިއު

20122011ފިކްސްޑް ރޭޓް އިންސްޓްރަމަންޓްސް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

17,773,808-މާލީ އެސެޓްތައް

)14,169,169(-މާލީ ދަރަނިތައް – ބޭންކް އޮވަރޑްރާފްޓް

3,604,639

ވޭރިއަބްލް ރޭޓް އިންސްޓްރަމަންޓްސް

)18,853,944()17,884,494(މާލީ ދަރަނިތައް – ބޭންކް ލޯން

)17,884,494()18,853,944(

20122011

ދިވެހި ރުފިޔާދިވެހި ރުފިޔާ

1,180,679261,905,114ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

1,038,1671,876,707ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

)218,488,586(-ބޭންކް އޮވަރޑްރާފްޓް

2,218,84545,293,235ޖުމްލަ ހުށަހެޅިފައިވާ އަދަދު

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 
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އަހަރު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރި ރޭޓްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

)iv( ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

ބޯޑްގެ ޕޮލިސީ އަކީ އިންވެސްޓަރުންނާ، ކްރެޑިޓަރުންނާއި މާކެޓް ކޮންފިޑެންސް އިތުރު ކުރުމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވަރުގަދަ ރައުސުލްމާލެއް ގެންގުޅުމެވެ. ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ދެވޭ ވަރާއި އަދި ކުންފުނީ ރައުސުލްމާލުން ފައިދާ ނިސްބަތްވާ ވަރު ބޯޑް 

ޑިރެކްޓަރުން ދިރާސާ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރިހުގައި ކުންފުނީގެ ދަރަނި އެޖަސްޓް ކޮށްފައިވާ ރައުސުލްމާލުގެ ރޭޝިއޯ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:

އަހަރު ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު މެނޭޖްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުންފުނިން 

ބޭރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތެވެ.

)iiv( ފެއަރ ވެލިއު

އަދަދުތަކާއި  ދަރަނީގެ  މާލީ  އެސެޓްތަކާއި  މާލީ  ހިމަނާފައިވާ  މިރިޕޯޓްގައި  ތާރީހުގައި  ތައްޔާރުކުރެވުނު  މިރިޕޯޓް  ގޮތުގައި  ދެކޭ  މެނޭޖްމަންޓްއިން  ކުންފުނީގެ 

އެއަދަދުތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއުއާއި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ.

އަހަރު ތެރޭގައި 
ބޭނުންކުރި ރޭޓްތައް

ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވުނު 
ތާރީޚްގެ ރޭޓްތައް

2012201120122011

15.4214.1415.4215.42އެއް ޔޫއެސް ޑޮލަރ :ރުފިޔާ

ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް

އެހެނިހެން ފައިސާއާއި އަޅާބަލާއިރު ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ބާރު ގަދަވި/ )ދައްވި( ނަމަ ތިރީގައި މިވާ އަދަދުން، 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް، ކުންފުންޏަށް ފައިދާ 
ނުވަތަ ގެއްލުންވީހެވެ.

20122011

ބާރުދަށްބާރުގަދަބާރުދަށްބާރުގަދަ

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

293,730)293,730(14,389)14,389(ރުފިޔާ )%10 ބަދަލުވުމަކުން(

20122011

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

102,528,153114,580,034ޖުމުލަ ދަރަނި

)18,141,485()847,063(އުނިކުރަން: ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

101,681,09096,438,549ދަރަނި

34,280,38540,580,820ޖުމުލަ އިކުއިޓީ

2.972.38ދަރަންޏާއި ރައުސުލްމާލުގެ ރޭޝިއޯ

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 
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22  ކޮމިޓްމަންޓްތައް  

ލީސް ކޮމިޓްމަންޓްތައް   

ތިރީގައި މިވާ ރަށްތައް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވަނީ މިކުންފުނިންނެވެ. މާލީބަޔާން ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ސަރުކާރަށް     

ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާނެ ފައިސާގެ ތަފްޟީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  

މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކުންފުންޏާއި ސަރުކާރުން އެއްބަސް ވެފައިވާ އެޑަމްޑަމްގައި ވާ ގޮތުން އިތުރު 25 އަހަރަށް ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވުނެވެ. އެ     

ކިހަވަށް ހުރަވަޅި، މަގުއްދުވާ، ނާގޯށި، އެނބޫދޫ، އެކުޅިވަރު އަދި ހެރެތެރެއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުބެ ސަބަބުން ކުލި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު މާލީބަޔާން   ރަށްތަކަކީ    

ނިމޭ ތާރީޚަށް ވަނީ ނިމިފައެވެ.  

)ii( ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް   

މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހުގައި ހުއްދަދެވިފައިވާ ނުވަތަ އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއް ނެތެވެ.  

23 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވެނު ތާރީހުގެ ފަހުން ހިނގި ކަންތައްތައް 

ފެބްރުއަރީ 2012 އިން ފެށިގެން ހެރަތެރަ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ހިންގަމުންއައި އޮޕަރޭޓަރ ކަމަށްވާ އަމާރީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ކޮމްފެނީ ލިމިޓެޑް ވަނީ    

އެރިޒޯޓް ހިންގުން ހުއްޓާލައި 14 ޖެނުއަރީ 2013ގައި ހެރަތެރަ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ހިންގުމުގެ މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކޮށްފައެވެ.  

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައް ފިޔަވައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހުގެފަހުން ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ގެއްނަންޖެހޭ ނުވަތަ ހާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތެވެ.  

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

ޖުމުލަޖުމުލ10ަ އަހަރު ފަހުނ10ް-56-2އެއްއަހަރު ތެރޭގައި

20122011އަހަރުއަހަރުއަހަރު

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

997,3603,909,4404,886,80035,449,08245,222,68218,385,081ކިހަވައް ހުރަވަޅި

1,000,0004,000,0005,000,00036,212,32946,212,32918,810,966މަގުއްދުވާ

2,000,0008,000,00010,000,00069,924,65889,924,65837,857,534ނާގޯށި

1,500,0006,000,0007,500,00053,068,49368,068,49328,939,732އެނބޫދޫ އޮޅުވެލި

441,6804,000,0005,000,00036,212,32945,654,00920,495,894އެކުޅިވަރު

266,1232,305,2032,881,5045,019,34210,472,17110,840,769ކޮނޑޭމަތީލާބާދޫ

186,9683,873,5225,000,00010,232,87719,293,36721,235,622ވޮޑަމުއްލާ

2,000,0008,000,00010,000,00069,047,94589,047,94538,553,423ހެރެތެރެ

1,500,0006,000,0007,500,00013,734,24728,734,24730,234,247އުލިގަމު

9,872,13146,088,16557,768,304328,901,301442,629,901225,353,268
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މެނޭޖްމަންޓްގެ ޒިއްމާތައް  24

މި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮަށް ހުށަހެޅުމަކީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

ކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް     25

ކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިންނެވެ.  

  

ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީސް  26

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހުގައި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ ހާމަ ކުރަންޖެހޭ  ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީއެއް ނެތެވެ.  

  

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް  27

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް  27.1  

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ނިޔަލަށް ދިވެހި ސަރުކާރަކީ ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ %46.7 ގެ ހިއްސާދާރެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެކު ކޮށްފައިވާ    

މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކަށް ދެއްކި ކުއްޔެވެ. ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީހުގައި ދިވެހި    

ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކާއި އަދި އެތާރީހާއި ހަމައަށް އެކައުންޓް ބެލެންސްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 

މެނޭޖްމަންޓްއާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް  27.2  

ކުންފުނީގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ކުންފުނީގެ މުހިއްމު މެނޭޖްމަންޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2012 ވަނަ އަހަރު 61,064.00 ޔޫއެސް    

ޑޮލަރ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުނަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2011 ވަނަ އަހަރު 98,928.00 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައި ވެއެވެ.    

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

20122011މުއާމަލާތްތައް

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

233,6942,329,531ދެއްކި ކުލި

689,726689,726ހިއްސާއަށް ދެއްކި

-3,775,680އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާއިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން

އެކައުންޓް ބެލެންސްތައް

)15,065,131()22,063,721(ދައްކަންޖެހޭ ކުލި

1,808,0085,583,688އެޑްވާންސަށް ދެއްކި ކުލި

3,276,1993,965,925ހިއްސާއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ

)16,979,514()5,515,518(
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މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް 

31 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 

28  އޮޕަރޭޓިން ސެގްމެންޓްް

20122011

ރައްތައް ކުއްޔަށް ރިޒޯޓް ހިންގައިގެން
ރައްތައް ކުއްޔަށް ރިޒޯޓް ހިންގައިގެންޖުމުލަދީގެން

ޖުމުލަދީގެން

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރު

2,907,68313,739,38516,647,0684,191,10615,914,74320,105,849އާމްދަނީ

)11,708,091()9,302,927()2,405,164()11,275,291()9,676,194()1,599,097(އާމްދަނީ ހޯދަން ހިނގި ޚަރަދު

1,308,5864,063,1915,371,7771,785,9426,611,8168,397,758ޖުމުލަ ފައިދާ

113,910147,376261,28699,971728,111828,082އެހެނިހެން އާމްދަނީ

)11,865,952()846,070()11,019,882()10,599,757()487,264()10,112,493(އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

)200,531()10,273()190,258()116,602()119()116,483(ވިއްކުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

1,875,5291,875,529)1,922,761()348,703()1,574,058(ޖުމުލަ މާލީ އާމްދަނީ

)2,825,726(705,622ޓެކްސް ޚަރަދު

)10,380,538(3,374,481)6,300,435()7,448,698(6,483,584)3,790,840(

60,772,66076,035,878136,808,53866,145,25689,015,598155,160,854ސެގްމެންޓްގެ އެސެޓްތައް

28,734,39173,793,762102,528,15328,505,10986,074,925114,580,034ސެގްމެންޓްގެ ލައިބިލިޓީތައް

)4,429,295()11,752()4,417,543()4,483,759()8,748()4,475,011(ޑިޕްރިސިއޭޝަން
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