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2 ޙާ ސަފް  

 

 

 މާލީ އުސްއަލިތައް 

 އޮޕަރޭޝަންސް 

2018       2017       2016 2015      

 އާމްދަނީ ޔޫ އެސް ޑޮލަރ  13,664,851 6,047,128 4,436,039 4,578,797
 އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްމާޖިން  %  41% 94% 1% 39%

 މުޅި އަހަރު ސާފުފައިދާނުވަތަ ގެއްލުން ޔޫ އެސް ޑޮލަރ  6,075,668 4,521,588 40,941- 1,537,905

 ގެއްލުން ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނުފައިދާ/     0.18 0.13 0.0012- 0.0451

 ހިއްސާއަކަށް ބެހިފައިދާ  ޔޫ އެސް ޑޮލަރ  0 0 0 0
 ރިޓާރން އޮން އިކުއިޓީ  %  38% 22% 0.20%- 7.04%

 

 މާލީ ހާލަތު 

2018   2017   2016 2015       

 އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  ނަގުދު ފައިސާ ޔޫ އެސް ޑޮލަރ  4,302,458 2,551,668 2,162,189 2,357,661
 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް ޔޫ އެސް ޑޮލަރ  94,449,980 50,760,939 46,478,070 47,054,011

 ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އެސެޓްގެ ޖުމްލަ  ޔޫ އެސް ޑޮލަރ  2.8 1.5 1.4 1.38
 ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް  ޔޫ އެސް ޑޮލަރ  1.35 0.99 0.96 0.98

 

 ބާޒާރުގައި ހިއްސާގެ އަގު   

2018  2017 2016 2015   

 އަހަރު ިނމުުނއިރު ހުރި އަގު  ޔާ ރުފި 10 10 10  10

 އަހަރުެތރޭ އެްނމެ  މަތީ ައގު  ރުފިޔާ  14 13 11  10

 އަހަރުެތރޭ އެްނމެ ދަށް އަގު  ރުފިޔާ  10 10 10  10

 މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން  ރުފިޔާ  340,873,540 340,873,540 340,873,540  340,873,540

 

 

 

 



 

3 ޙާ ސަފް  

 

 

 ކުންފުންޏާއިބެހޭ މައުލޫމާތު 

 ވިޝަން 

 ،ކުންފުންޏަށްވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް  ހިންގުންތެރި އެންމެ އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމްޓީޑީސީއަކީ އެމްޓީޑީސީގެ ވިޝަންއަކީ

 ނަތީޖާއެއް ރަނގަޅު އުންމީދަށްވުރެ ހިއްސާދާރުންގެ ބޭނުންކޮްށގެން މުއްސަދިކަން މާލިއްޔަތުގެ ޙިކްމަތުޢަމަލީއާއި ކުންފުނީގެ
 .ހޯދުމެވެ  އިޤްތިޞާދީފައިދާތައް މެކްރޯ އަދި މައިކްރޯ ސިނާއަތުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހޯދުމާއެކު

 

 މިޝަން 

 ވަޞީލަތްަތއް  އެންމެހައި ުކންފުީނގެ ތަނަވަސްކޮށް ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ މިޝަން އަކީ ތަފާތު އެމްޓީޑީސީގެ
 އެކަމުގެ  ހޯދާ ފައިދާއެއް ބޮޑު އެންމެ އޮތް ހޯދެން އިންވެސްޓްމަްނޓްތަކުން އެ ބޭނުންކޮށްގެން ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެންމެ އޭގެ

 އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ. ދަރަޖައަކަށް މަތީ އެންމެ ވީ ތަނަަވސްކަން ހިއްސާދާރުންގެ ސަބަބުން

 .ގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑްކުންފުންޏެވެޙަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖޭ ސިނާއަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެމްޓީޑީސީއަކީ މިއަދު
 އެރަށްތަަކށް  ތަރައްޤީކޮށް ގޮތުގައި  ރިސޯޓްތަކެއްގެ ފެހި ރަްށތައް ފެހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސައްކަތަކީ އެމްޓީޑީސީއިން ކުރާ

 .ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފުރިހަމަ ފޮހެނުލެޭވހައި ހަނދާނުން މެހެމާނުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ

 ދާނޭ ަބރޯސާވެގެންކުރިއަށް ސިނާއަތަކަށް ވަކި ތާއަބަދު އެމްޓީޑީސީއަކީ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި މިޝަން ވިޔަފާރި އެމްޓީޑީސީގެ
 ދާއިރާތަކުގައި  ތަފާތު ސިފަކުރެވިފައިވަނީ އެމްޓީޑީސީ ޚިލާފަށް އެއާއެވެ. ސިފަކުރެވިފައެއްނުވެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ
 އިތުރުކުރެޭވނެ  އެންމެ ހިއްސާދާރުންގެފައިދާ މުރާދަކީ މިވިސްނުމުގައިވާ. ކުްނފުންޏެއްގެގޮތުގައެވެ ކުރިއަށްދާނޭ އިންވެސްޓްކޮށް

 .މަސައްކަތްކުރާނެކަމެވެ ހޯދަން އެމްޓީޑީސީއިން މަގުތަކެއް ހުރިހައި

 

 މަޤުޞަދު  މާނަވީ 

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

 އެމުވައްޒަފުން އަދި. މިމަްޤޞަުދގައެވެ ނިކުންނަކީ އޮފީހަށް ހެނދުނު  ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ ސީގެޑީއެމްޓީ
 ހަގީަގތަކަށް  މިކަން އަދި މިމަޤްޞަދުހާސިލުކުރުމަށެވެ. ހިްނގަނީ މުޢާމަލާތު އެކިއެކި ިވޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއިއެކު ވިޔަފާރީގެ

 ފުރިހަމަކޮށް  މަސައްކަތްތައް ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ އެކު ހިނިުތންވުމާއި ،ކުރިމަތިލާ ދެަބސްވުންތަކަށް ބަހުސްތަކަކާއި ހެދުމަށްޓަކައި
 .ކަަށވަރުކުރުމަށެވެ ނާންނާނެަކން އުނިކަމެއް މަޤްޞަަދށް މިމަތިވެރި ނިންމާލަނީ

 

 

 
 

 



 

4 ޙާ ސަފް  

 

 މިންގަނޑުތައް  ސުލޫކީ 

 ވެރިންނާއި ކުންުފނީގެއެންމެހައި މަްޤޞަދުހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހަރަކާތްތެރިވެ ކުންފުންޏެއްގެގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީ
 :މިންގަނޑުތަކަކީ ސުލޫކީ ޤަބޫލުުކރާ ހިތުގެއަޑިން މުވައްޒަފުން

 ެއަބަދުމެރައްކާތެރިކުރުން މަސްލަހަތު ޙިއްސާދާރުންގ 

 ާކުމަސައްކަތްކުރުންއެ ސިކުނޑިއަކާއި ހުޅުވިގެންވ 

 ާމަސައްކަތްކުރުން ހޯދުމަށް  ކަންތައްތަކާއިގޮތްތައް އ 

 ެއިޚްތިރާމްކުރުން ޤާިބލިއްޔަތަށް ތަފާތުތަކާއި އެކަކުއަނެކެއްގ 

 ިފަސްނުޖެހުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް އަމިއްލަ އެކު ތެދުނިޔަތާއ 

 
 ކުންފުނީގެ ނަން އަދި ކުންފުނި އުފެއްދި  ތާރީޚް 

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ )އެމްޓީޑީސީ( އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަްށ 
ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް  ،ރަށެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް 15 ،ގައި 2006އޭޕްރިލް  9 ފާގަތި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ރަށާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލު  9 ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެތެރެއިން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން މި ކުންފުންޏަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ
 މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 

 ރަޖިސްޓްރީ  ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 
 ރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ ފަންގިފިާލ، ބު 1 ގ. ފަތުރުވެހި

 
 ނެ ގޮތްތައް ކުންފުންޏާ ގުޅޭ 
 +960 334 7766ފޯން:       
 +960 334 7733ފެކްސް:     
 info@mtdc.com.mvއީމެއިލް:    
 www.mtdc.com.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 
C-280/2006 

 

 ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 
ދަށުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ( ގެ 10/96 ނަމްބަރުކުންފުނިތަކުގެ ގާޫނނު )ޤާޫނނު 

 ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެކެވެ. 
 
 

 

 

 



 

5 ޙާ ސަފް  

 

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން 
 ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުން( 2018ޑިސެމްބަރ  31ން  2018 ޖެނުއަރީ  1)

    
 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު  ޓާރމް 
 އަލްފާޟިލް އަލީ ނިޝާން  ޗެއަރމަން ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ށް 2019ފެބްރުއަރީ  6ން 2015އޮގަސްޓް  25
ނޮވެމްބަރ  22ން 2016މެއި  16    
 ށް 2018

 ޝުޖާއު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ     ގްޒެކެޓިވް އެ    

 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް  ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް  ން  މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30
އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ން  މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30

 ސަމަދު
 ނިސާމް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ން  މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30
އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ށް 2019ފެބްރުއަރީ  6ން 2015އޮގަސްޓް  25

 ވައްހާބް 
ފެބްރުއަރީ  6ން 2016ޑިސެމްބަރ  19

 ށް 2019
 އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުހަންމަދު  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް 

 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ން  މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30
 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/  ން  މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30

 
ރުން ވަނީ ބޯޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން ގެންނެވި ބަދަލުތައް ތިރީގައި އެވަނީ ރުކާ ވަނަ އަހަރު ސަ  2019ނޯޓް: 
 އެވެ.

    
 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު  ޓާރމް 

 ފާއިޒް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޗެއަރމަން ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ން މިއަދާ ހަމައަށް 2019ފެބްރުއަރީ  6
 އަލްފާޟިލް ތަޒްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް  ން މިއަދާ ހަމައަށް 2019ޖެނުއަރީ  24
 އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ޖަނާހް  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ން މިއަދާ ހަމައަށް 2019ފެބްރުއަރީ  6
 އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ފާތިހު  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ން މިއަދާ ހަމައަށް 2019ފެބްރުއަރީ  6

 ކޮމިޓީ މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް ރިސްކް  އޮޑިޓް 
    

 ނަން މަޤާމް ހައިސިއްޔަތު މުއްދަތު 
 ނިސާމް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ން  2108ޖޫން  11
ފެބްރުއަރީ  13ން ފެށިގެން  2108ޖޫން  11

 ގެ ނިޔަލަށް  2019
 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް 

  އައިޝަތު ފަޒީނާ އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  މިއަދާ ހަމައަށް ން ފެށިގެން  2108ޖޫން  11
 މަދު އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަ ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް/ އިންޑިޕެންޑެންޓް  ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް  2108ޖޫން  11

 
 
 



 

6 ޙާ ސަފް  

 

 ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިޔުނެރޭޝަން ކޮމިޓީ 

 
 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު  މުއްދަތު

 އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު  އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11
ގެ  2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11

 ނިޔަލަށް 
 އަމީނާ މުހަންމަދު އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް

 ނިސާމް هللا އަބްދު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11
ގެ  2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11

 ނިޔަލަށް 
  ޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް އަލްފާ ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް

 
 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ 

 
 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު  މުއްދަތު 

 ލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް އަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް ގެ ނިޔަލަށް  2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11
 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11
 އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުހަންމަދު  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް ގެ ނިޔަލަށް  2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11
 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް ން  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11

 
 ލިސްޓުކުރުން 

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

 ވަނަދުވަހުއެވެ.

 ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ 
 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ލީނާ އަލީ

 

 އޮޑިޓަރުން 
 އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގ

 ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް
 .ޝަފަްގ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެގ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 2

 
 ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭ ފަރާތް 
 އަލްއުސްތާޛު ހުސެއިން ސިރާޖް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ،ހ. މެރީ ރޯސް
 

 އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު މުއިއްޒު
 މއ.ކާނަ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



 

7 ޙާ ސަފް  

 

 ބެހިފައިވާ ގޮތް  އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާ 

 

 ހިއްސާގެ އަދަދު  ހިއްސާގެއަދަދު  ގެރޭޓުން  ރ10 %

 ހިއްސާދާރުން  އާއްމު  18,428,278 184,282,780 53

 ސަރުކާރު  15,659,076 156,590,760 47

 ޖުމްލަ  34,087,354 340,873,540 100

 ރައުސުލްމާލު ހުއްދަކުރެވިފައިވާ  100,000,000 1,000,000,000  

 އަގު އަދާކުރެވިފައިވާ ރައުސުލްމާލް  34,087,354 340,083,540  

 
 

 އެމްޓީޑީސީގެ ނިސްބަތްވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި 
 ކުންފުނީގެނަން  ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގއީއެން އޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިން 

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

 އެޑްރެސް 

 ހިއްސާވާ ގޮތް  ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ

 އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާގެ % %20
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 ގެ މެސެޖް މަން ޗެއަރ

 ހިއްސާދާރުންނަށް،
 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާދެމެވެ. އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2018ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސްގެ ފަރާތުން  ޢެމްޓީޑީސީގެ 

މެނޭޖްމަންޓާއި ކުންފުނީގެ ކުންފުނީގެ   ،ނަމަވެސްއަޅުގަނޑުގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަމުގައިވީ ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގައި  2018
ވަނަ އަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ކަންތައްތައް މުތޯލިޢާ ކުރުމަށްފަހު ދަންނަވަންޖެހެނީ،   2018ޓަރުންނާއި އެކު ޑިރެކް

  ކަމުގައެވެ.ރަނގަޅު އަހަރެއް
ވަނީ ސާފު ފައިދާ ގެ ގޮތުގައި ދައްކާ  34%  ގެނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެމްޓީޑީސީ ގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގަށް އިންވެސްޓް  ،ގެއްލުމުގެ ރިޒަރވް ދަށްކުރެވިފައެވެ. ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކެތި ވަނީ އިތުރުވެ
ދަރަނި ކުރެވޭނެ ފަދަ ދަރަޖަ އަކަށް އަރާފައެވެ. ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި މިހާރު މިވަނީ ދައްކާ ޙަލާސް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ 

މިގޮތަށްކުރިއަށް ދާނަމަ  ގަ އެވެ. ކުންފުނީގެ ކޭޝް ފްލޯ 63 %އުޅެނީ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލް ނުވަތަ ނެޓް އެސެޓް ގެ
 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި މި ދަރަނިވެސް  ޙަލާސް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ދެކޭގޮތުގައި މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިއްމީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށް، ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ހިއްސާދާރުންނަށް ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑު
ތަނުގެ ތަޖުރިބާއާއިއެކު މި ކުންފުނީގެ ވިސްނުން ހުރީ  މިހާރު ހިންގަމުންދާ  ހޯދާދެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި ފައިދާއެއް

 ރިއަލް އެސްޓޭޓް މޮޑެލް އަދި ކުންފުނިން ރިސޯޓް ހަދައިގެން ހިންގުމުގެ ވިސްނުމެވެ.
ންފުނި އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނަށް އެހެންކަމުން އެމްޓީޑީސީގެ މިސްރާބު ހުރީ މިދާއިރާގައި ކު

ވަނަ  2010އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ ހދ. ނާގޯށި ގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމާއި  ދަންނަވަމެވެ.  މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. މިކަން  ރަށަކުން ން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަހަރު ޓޫރިޒަމް 

ވަނަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިހެން ކަމުން ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ބެހުމުގެ  2019ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެމްޓީޑީސީގެ ފައިދާ 
 އުއްމީދު މިހާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

ރާދަފުޅުން ކުރިމަގުގައި އެމްޓީޑީސީ ވާނީ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ބަހާ ،އަދި މި އިންޑަސްޓްރީގައި ވާދަ ވެރިކަމާއި އެކު ގެ އިهللا 
 ވިޔަފާރިކުރާ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏަކަށެވެ. މިއަޒުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީގް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން!

 

 
 ފާއިޒް هللا އަބްދު
 ޗެއަރމަން   
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 މެސެޖް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ 

 

ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވި އަހަރެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  2018ފާއިތުވެދިޔަ 
  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށް ގެނެވިފައި މަތާއި އެކު މި ދެންނެވި މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައި ގަނެވި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ޙްގެ ހެޔޮ ރަތަޢާލާ  هللا 

ގަޅު ވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯރ ރަގަޅު ކުރެވި ކުންފުންޏާއި މަދު ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު އިހުނަށްވުރެ  ބޮޑުކުރެވި ރަ 
 މިސްރާބަކަށް ކުންފުނި ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަރަމުން ދިޔަ  ކުންރމިނޭޓްކުރެވިފައި ހުރި ރަށްތަ ންމެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ޓާ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އެ
ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދި  އެގޮތުން ސަރުކާރާއި އެކު ވެ.ށެ ޖޫރިމަނާ އަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަކުއްޔާއި
ވެއެވެ. އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ މައިގަޑު އަމާޒެއްގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވެ އަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވަނީ މިހާރު ރެވިފައި ކުތައް ކުޑަ އެދަރަނި

ދާއެއް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ރަށްތަކުން ސަރުކާރަށް  ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު އެލިބޭ އާމްދަނީ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް އެދެވޭ ފައި
 މަށެވެ. އެކަމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ މިހާރު ފެންނަމުން ދާކަން މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ހޯއްދަވައި ދެއްވު

މިލިއަން  1.5ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާވަނީ  2018އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 
އިތުރުވެފައެވެ. ދެމެހެއްޓެނެވި ( އިން ސައްތަ ) 38.5%ޑޮލަރަށް އިތުރުވެފައެވެ. ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާގެ ނިސްބަތް ވަނީ  ރިކާއެމެ

އެހެންކަމުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްތަކުން އެމްޓީޑީސީއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު  ހަމަޖެހިފައެވެ.ގޮތަކަށް މި ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ 
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ގެއްލުމުގެ ރިޒަރވް ކުޑަވުމެވެ. މިރިޒަރވް ފައިދާގެ  1.5

 ބެހުމުގައި ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނޯންނާނެއެވެ. ދާރިޒަރވްއަކަށް ބަދަލު ކުރެވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާގެ ފައި

ވަނަ އަހަރު ހަރުމުދަލަށް އިންވެސްޓް  2018މަށް އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ އިތުރުން މިވަގުތު ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވު
އިތުރުވުމުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކޮށް ވިޔަފާރިފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް މިހާރު ކުންފުނީގެ ފައިސާގެ ތިޔާގިކަން 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ގިނަ  2018ވަނަ އަހަރު އަޅާކިޔާއިރު ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް ފެނުނަސް  2018 ވަނަ އަހަރާއި 2017ލިބިފައިވެއެވެ. 
 ހިސާބުތަކުންނެވެ.  ގެވަނަ އަހަރު  2019މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނީ 

ވަނަ  2019ސްޓްމަންޓްއަކަށް މިހާރު ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދުތައް ކެނޑުމަށްފަހު ރަގަޅު އިންވެ ށްއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެމްޓީޑީސީއަ
ގިނަ ކަންކަމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަރު ދެވިދާނެކަމަށެވެ. ދަރަނީގެ ކަންތައްތަކަށް ވަނަ އަ 2020އަހަރު ނުވަތަ 

 ހައްލުތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް ޔަޤީންކުރެވެއެވެ.
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ސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް މިއަހަރު ހަމަޖެހުމާއެކު ކުންފުނި އިތުރަށް ވިޔަފާރި ޖުމްލަކޮށް އެމްޓީޑީސީގެ ދަރަނިތަކަށް ހައްލެއް ލިބި، ޚަލާ
 ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ހުރަހެއް ނެތެވެ. ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ބޮޑަސް ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރު ރަގަޅުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައި ރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަ ނަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ފައެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި އެކު ވިޔަފާރި ޕާރޓް
ތުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  ގޮތްގޮ  ންގެ ތެރެއިންނާއި  އަދި އެހެނިހެލާޙަ ޝަރުޢީ މަރު

އަދި ހދ.ނާގޮށީގެ ސަބްލީޒް ފައިސާއާއި  ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  މިގޮތުން ނ.އެކުޅިވަރު ސަބްލީޒް އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ
 ލިބެންޖެހޭ އެގްރީމަންޓް ގެ  ދަށުން މިކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ  ކުއްޔާއި އަދި އެކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 

 ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  ފައިސާ

ވަނަ އަހަރު މިދެރަށުގެ ސަބްލީޒް  2018މިގޮތުން މިދެރަށުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
ކަތެއް ހޯލްޑަރުންގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މިހާރު މިހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައް

 ންދާ ވާހަކަ މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.ކުރެވެމު

ރަދު ކުޑަކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޚަވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް  އިދާރީ ގޮތުން ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ބޮޑަށް ބެލެވިފައިވާވަނީ ވީހާވެސް 
ހެން ކުރަންޖެހޭ ޙަރަދެއް ފިޔަވައި އިތުރު އުފެއްދުންތެރިކަން އިހުނަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. ކޮންމެ

 އެއްވެސް ޙަރަދެއް ނުކުރުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅިފައި ވާނެއެވެ.

ކުންފުންޏަށް އަބަދުވެސް ދިމާވަމުން ދިޔަ ގޮން ޖެހުން ތަކަކީ ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ނުބައްދަލު ދަރަނި ކުންފުނީގައި އޮތުމެވެ. 
ށް އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބި ކުންފުނި ކޮޅަށްޖަހައި ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު އިތުރުކުރެވިފައި ވާ ނަމަވެސް ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރަކީ މިކަމަ

 އަހަރެކެވެ.  ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އުއްމީދު ތަކެއް އާވެގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ. 

ހާރު ވަނީ ހޯދިފައެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނޭފަދަ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި ގިނަ ކުރި އެރުންތަކެއް މި
ށީގެންވާ މާހައުލެއް މިހާރު ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މިކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަ

ފަރާތްތަކަށް އަރުވަމެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑި ނަފާއެއް ލިބިދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަޅުގަނޑު ތިޔަ އެންމެހައި 
ކަމާއެކު ހާސިލް ކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި އަދިވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރި

އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާއާއި  ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ މިކުންފުނީގެ
ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހެޔޮ هللا ނަފާ އަބަދުވެސް ލިބިދެވޭނެ ވިޔާފާރީގެ މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރެވި އޭގެ ނަފާ އެންމެނަށް ލިބިދިނުމެވެ. 

 އެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން . ރަޙްމަތްފުޅުން މިކުންފުންޏަށް އަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމާ

 

 

 ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު   
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ    
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 ޑިރެކްޓަރުންގެ ތަޢާރަފް 

 ނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމުގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލެވިފައިވާގޮތް ވަ 2018
 

 ފާއިޒްهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު

 ( ިޑރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް-ނޮން ,)ޗެއަރމަން

އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން  ފާއިޒްهللا އަބްދުލްފާޟިލް އަ
ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  އަދި ެއމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގެ  2019ފެބްރުއަރީ  6ކުރެއްވީ 

ވަނަ  2019ފެބްރުއަރީ  13ފާއިޒް އައްޔަންކުރެއްވީ هللا ޗެއަރމަންކަމަށް އަބްދު
 ފާއިޒް މާސްޓަރ އޮފް ބިޒިނަސްهللا އަބްދުލްފާޟިލް އަދުވަހުއެވެ. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރެއްވީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އޮސްޓްރޭލިއަން އިންސްޓިޓިއުްޓ 
ވަނަ  2001ފާއިޒް އަކީ هللا އަބްދުލްފާޟިލް އައޮފް ބިޒިނަސްއިންނެވެ. މީގެއިތުރުން 

އަހަރުން ފެށިގެން ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީގެ ލައިފް 
ވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމަރސް އެންޑް މެމްބަރެކެވެ. އަދި މޯލްޑި

އިންޑަސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވިއަން ޓްރޭޑަރސް އެސޯސިއޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީސްއާއި ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައުންޑަރ  އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ

ފާއިޒް ަވނީ ްސޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯަގނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ގެ ބޯޑުގެ هللا ބްދުއަލްފާޟިލް އަމެމްބަރެކެވެ. މީގެއިތުރުން 
ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމާއި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޗެއަރމަންކަމާއިއޭޑީކޭ 

 ކޮމާރސްގެ ސެކްރެޓަޓީ ޖެނެރަލްކަްނ ޗެއާރމަން ކަމާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ދަޑިރެކްޓަރ ޓު 
 ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 
 

 

 ލް އަލީ ނިޝާން ޟި ފާއަލް 
 ( ިޑރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް-ނޮން ,ޗެއަރމަން)

އަލްފާޟިލް އަލީ ނިޝާން އެމްީޓޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވީ 
ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  އަދި އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމަށް އަލީ  2015އޮގަސްޓް  25

ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނިޝާން އަކީ  2016ނޮވެމްބަރ  22ނިޝާން އައްޔަންކުރެއްވީ 
ކްނޮލޮޖީ އިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އަލީ ނިޝާން އިންފޯރމޭޝަން ޓެ

އަށް ނަމިރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  2010އިން  2003ވަނީ 
 2011އިން  2010ގެ މެނޭޖަރކަމާއި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީކަން ކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން 

 ހުންނަ ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްކަމުގެ މަގާމު އަށް މާލޭގައި
ށް ފެލިވަރު ފިޝަރީސް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުން  2013އިން  2012އަދާކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން 
 ކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
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 އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު 
 ނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ()މެ

 

އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން  ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދުލްފާޟިލް އަ
ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  އަދި އެމްޓީީޑސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  2019ޖެނުއަރީ   24ކުރެއްވީ 

ތަޛްމީލް ައބްދުްއ ލްފާޟިލް އަވަނަ ުުވަހުއެވެ.  2019ޖެނުއަރީ  31އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ 
ނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހައްދަވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަމަދު މާސްޓަރ އިން ބިޒި

ން  2014ތަޛްީމލް އަބްދުއް ސަމަދު ވަނީ ލްފާޟިލް އައެންގްލިއާ ރަސްކިން ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 
ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންކަމާއި މީޑިއާ  2018ފެބްރުއަރީ 

ގެ ނިޔަލަށް  2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ  2014އްވާފައެވެ. އަދި ކޯޑިނޭޓަރުކަން ކުރަ
ވަނަ  2006ގަވަރނިންގ ބޯޑު މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރގެ

  .ރުކަން ކުރެއްވިއެވެހަމައަށް ހަވީރު ޑެއިލީ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަވަނަ އަހަރާ  2014އަހަރުން ފެށިގެން 

 

 

 

 ޝުޖާއު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު 
  )މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(

   

 16ޝުޖާއު އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު
ޝުޖާއުއަކީ ނިއު ދިއްލީގެ އިންޓަރނޭޝަނަްލ هللا ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަބްދު 2016މެއި 

މެނޭޖްމަންޓް އިންސްިޓޓިއުޓްއިން އެގްޒެކެޓިވް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން މެނޭޖްމަްންޓ 
އިކޮނޮމިކްސް، ޕޮލިޓިކަލް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މައިސޫރުން 

ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހާސިލުކުރައްވާފައި ސޯޝިއޮލޮޖީން އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީސައިންސް އަދި 
ޝުޖާއު ވަނީ ރާއްޖޭގެ هللا ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްވެސް ހައްދަވާފައިވެއެވެ. އަބްދު 

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބައެްއ  7ތައުލީމީ ދާއިރާގައި 
ސްކޫލުތަކުގައި ޕްރިންސިޕަލްކަން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި 

ފަތުރުެވރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ބަލަހައްޓަާވފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން 
 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  10ޤާމުތަކުގައި އެކި މަ
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 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް 
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ( ޑެޕިއުޓީ)

 

އަހުމަދު ނިޔާޒް އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް 
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް   ަވނީނަ ދުވަހުއެވެ. އަހުމަދު ނިޔާޒްވަ 2018މެއި  29ހޮވިވަޑައިގަތީ 

އަދި ސްޓޭޓް  ކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމާއިގެ ޑިރެ ކއެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލ
ރައްވާފައިވެއެވެ. އަހުމަދު ކުޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންަކން 

ރޑިފް މެޓްރަޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒިނަސް ނިޔާޒް ވަނީ ކާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހައްދަވާފަެއވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޑިޕްލޮމާ އިން ޑައިރެކްޓަރޝިޕް  ޑައިރެކްޓަރސްއިން އޮފްސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް 
އިކޮނޮމިކްސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީން ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން 

ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމަްނޓްވެސް ުފރިހަމަކުރައްވާ އަދި ބައެއް  ވެއެވެ. އަދި ހާސިލުކުަރއްވާފައި އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
އަހަރަށް  10ލުތަކުގައި ހެޑްމާސްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ  ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫ

ވަނީ  ރާއްޖެއިންނާއި ރާްއޖޭން ބޭރުގައި  ޕްރޮޖެކްްޓ . އަލްފާޟިލް އަހުަމދު ިނޔާޒް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްާވފައިވެއެ
ޑައިރެކްޓަރ ޓްރޭނިންގ ފަދަ  ދާއިރާއިން ޯޝޓް ޓާރްމ ކޯސް އަދި ވޯކްޝޮޕްތައް ، ގމެނޭޖްމަންޓް، ލީޑަރޝިޕް ޓްޭރނިން

 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

 

 

 
 އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު 

  ރ(އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަ-)ނޮން
އާއްމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްާފޟިލް އާރިފް އަބްދުއް 

ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  2018މެއި  29ސަމަދު  އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ޮހވިވަޑައިގެންނެވި 
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދުއަކީ 

ސިޓީ އޮފް ސައުތު ޕެސިފިކްއިން ބެޗިލަރ އޮފް ޑިގްރީ އިން މީގެއިތުރުން ޔުނިވަރ
ހައްދަވާފައިވެއެވެ. ޓޫރިޒަމްއާއި  ލިޓިކްސްޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް، ހިސްޓްރީ އެންޑް ޕޮ

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ 
އާރިފް އަބްދުއް  ނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ވެސް ވަރަށް ގި

ސަމަދު ވަނީ ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް 
ޑައިރެކްޓަރޝިޕް ފޮރ ޑައިރެކްޓަރސްއިން ހިންާގ އެގްޒެކެޓިވް ސަރޓިފިކެޓް ިއން 

 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. 
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 ވައްހާބް އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް 
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(-)ނޮން

އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްުދލް ވައްާހބް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން 
ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފަޒްލީ އަބްދުލް  ވައްހާބް އަކީ ޔުނިޓީ  2015އޮގަސްޓް  25ކުރެއްވީ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މާރސްޓަރސް  ކޮލެޖް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ިއން ބިޒްނަސް
އަށް އަދި  2010އިން 2008ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.  ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް ވަނީ 

އަށް ވިންްގސް ސަރވިސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖަރ ލެވެލްގެ   2014އިން  2013
 އަދާކުރައްވާފައެވެ.  އެކި އެކި މަގާމްތައް

 
 

 

 

 

 ނިސާމް هللا ބްދު އަލްފާޟިލް އަ 
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(-)ނޮން

 ނިސާމްهللا އަބްދުއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް ދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއާއްމު ހިއްސާ
هللا ލް އަބްދުވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލްފާޟި 2018މެއި  29އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި 

، އޮފް ސައިންސް އިން އޯޑިޓް މެނޭޖްަމންޓް އެންޑް ކޮންސަްލޓެންސީ ރނިސާމް އަކީ މާސްޓަ

 ންސް އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.އަދި އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހާ ހަމައަށް އެމްޓީޑީސީގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުން ފެށިގެން  2013

ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ނިސާމްއަކީ ޓްރޭޑް އަދި ޓްރެވެލް ދާއިރާއިން ތަޖުރިާބ 
އްވަމުން ގެންދަވާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އަދި އެކައުންޓިން، އޯޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން ަމސައްކަތް ކުރަ

ނިސާމްއަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިޒިނަސް هللا ބޭފުޅެކެވެ. މީގެއިތުރުން އަބްދު

 ލެކްޗަރާކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސްކޫލުގެ
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 އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުހަންމަދު 
 )ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(

ެއމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުހަންމަދު 
ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުހަންމަދުއަކީ  2016ޑިސެމްބަރ  19ކުރެއްވީ  

މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީން މާސް 
ގްރީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް މަލްޓިީމޑިއާއިން ބެޗިލަރސް ޑި

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމީނާ މުހަންމަދު ގެންދަވަނީ އައިލަންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  2012
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން  ންމަންްޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެއެންޑް އެންޓަރޓެއި

ށް އަމީނާ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަ 2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2002ކުރައްވަމުންނެވެ. 

 މުހަންމަދު ވަނީ މީޑިއާނެޓްގެ އެކި އެކި މަގާމްތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ.  

 

 

 

 

 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ 
 (ޑިރެކްޓަރ )ނޮން އެގްޒެކެޓިވް 

އްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީާނ ދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއާއްމު ހިއްސާ
ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލްފާޟިާލ  2018މެއި  29އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި 

އޭ.ސީ.ސީ.އޭ އެފްލިއޭޓް އަދި އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީން  އައިޝަތު ފަޒީނާއަކީ
 2011އްދާވާފައިބާ ބޭފުޅެކެވެ. ބެޗިލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައުންޓިންގ ހަ

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިޝަތު ފަޒީނާ ވަނީ ވިލާ ކޮލެޖާއި  2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 
 އްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލާ މެޕްސް ކޮލެޖްގައި ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި މަސަ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގައި އާންމު  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  ވަނީއައިޝަތު ފަޒީނާ 

 ރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަ
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 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު 
 )ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(

ސައީދު هللا އްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް އަބްދުސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއާއްމު ހިއް
. އަލްފާޟިްލ ވަނަ ދުވަހުއެވެ 2018މެއި  29އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި 

އޮފް  އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާއިން މާސްޓަރ ސައީދު ވަނީهللا އަބްދު
 ކޮލެޖް އޮފް ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހައްދަވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން މޯްލޑިވްސް

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބެޗިލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ހައްދަވާފައެވެ. 
އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން  13މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި 

 ސައީދު މިހާރު ހުންނެވީ ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައެވެ.هللا ގެންދަވާ އަބްދު
ސައީދަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް هللا  އަބްދުމީގެއިތުރުން

 އާޓްސްގެ ޕާޓް ޓައިމް ލެކްޗަރަރ އެކެވެ.

 

 

 

 އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ޖަނާހް 
 )ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(

އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ަޖނާހް 
ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މުހަންމަދު ަޖާނހްއަކީ އޭ.އޭ.ޓީ ހައްދަވާފައިވާ  2019ފެބްރުއަރީ  6ކުރެއްވީ  

ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޓަޑީސް ސްރީލަންކާއިން ހައްދަވާފައިވެއެވެ. 
މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހިންެގވި ޑީލަރސް އެންޑް ބްރޯކަރސް މީގެއިތުރުން ކެޕިޓަލް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުހަންމަދު ޖަނާހް  1996ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ގެންދަވަނީ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ އެކި އެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވަމުްނނެވެ. 

ންޓް އެސިސްޓަންޓްކަމާއި ސިސްޓަމްސް މެނޭޖަރުކަމާއި އެކައުންޓަންޓްކަމާއި ޗީފް އެގޮތުން އެކައު
ކޭޝިއަރކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިއަދު މުހަންމަދު ޖަނާހްއަކީ އެކުންފުނީގެ ޗީފް ފަންޑްސް 

 އެގްޒެކެޓިވްއެވެ. 
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 އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ފާތިހު 
 )ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(

އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވީ  އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ފާތިޙް 
މުހަންމަދު ފާތިޙް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގްރިފިްތ  ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2019ފެބްރުއަރީ  6

 އިން ލްޕް ޔުނިވަރސިޓީން ޑިޕްލޮމާ އޮފް ކޮމަރސް އަދި މެލޭޝިޔާގެ ހެ ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗިލަރ
ބިޒިނަސް ހައްދަވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންްސ 
އޭ.އޭ.ޓީ އޮފް ސްރީލަންކާ އިން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ ހައްދަވާފައިވެއެވެ. 

ހަރުެގ ވަނަ އަ 2011ވަނަ އަހަރުގެ ެފބްރުއަރީ ން ެފށިގެން  1994މުހަންމަދު ފާތިޙް ަވނީ 
އެޕްރިލްއާ ހަމައަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އެކި އެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެލައިޑް  2012އަދި 
ހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެކުންފުނީެގ އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގައެވެ. މި

 މެނޭޖަރ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ މަޤާމެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި މުއްދަތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން  2018

 ވަނަ އަހަރުގައި ޑިރެކްޓަރުކަން އަދާކުރެއްވި މުއްދަތު 8201
 
އާ  2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2015އޮގަސްޓް  25                      ނިޝާންއަލްފާޟިލް އަލީ  .1

 ހަމައަށް
 އާ ހަމައަށް  2018ނޮވެމްބަރ  22ން  2016މެއި  16                   ޝުޖާއުهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .2
 ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް                    .3
 ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30  އަބްދުއް ސަމަދު              އާރިފް އަލްފާޟިލް .4
އާ  2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2015އޮގަސްޓް  25 އަބްދުލް ވައްހާބް              އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ  .5

 ހަމައަށް
 ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018މެއި  30   ނިސާމް                هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .6
އާ  2019ފެބްރުއަރީ  6 ނ2016ްޑިސެމްބަރ  19                   އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުހަންމަދު  .7

 ހަމައަށް
 މިއަދާ ހަމައަށް ން 2018މެއި  30އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ                     .8
 މިއަދާ ހަމައަށް ން 2018މެއި  30ސައީދު                    هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .9
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 ތަޢާރަފް  އިސްވެރިންގެ 

 
 ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު  އަލްފާޟިލް 

 )މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(

ޖެނުއަރީ   24އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވީ  ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު ލްފާޟިލް އަ
ވަނަ  2019ޖެނުއަރީ  31ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  އަދި އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ  2019

ޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހައްދަވާފައިވަީނ ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު މާސްޓަރ އިން ބިލްފާޟިލް އަދުވަހުއެވެ. 
ން  2014ތަޛްމީލް އަބްދުްއ ސަމަދު ވަނީ ލްފާޟިލް އައިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންގްލިއާ ރަސްކިން ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 

އްވާފައެވެ. ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންކަމާއި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރުކަން ކުރަ 2018ފެބްރުއަރީ 
ގެ ނިޔަލަށް ސާކް އިންފޮމޭޝަްނ ސެްނޓަރގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު  2018ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން ފެބްރުއަރީ  2014އަދި 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހަވީުރ  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2006މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 
 ނޭޖަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ. ޑެއިލީގައި އެސިސްޓަންޓް މެ

 

 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް 
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ( ޑެޕިއުޓީ)

 

އަހުމަދު ނިޔާްޒ  ނެވެ.ވަނަ ދުވަހުންެފށިގެން 2007ޮނވެމްބަރ  5އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒު އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 
ވަނީ ކާރޑިފް މެޓްރަޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހައްދަވާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 

ޑިޕްލޮމާ އިން ޑައިރެކްޓަރޝިޕް  ޑައިރެކްޓަރސްއިން އޮފްސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް 
އިކޮނޮމިކްސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީން އިން ފުރަތަމަ އްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ފުރިހަމަކުރަ

ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާ އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ  ވެއެވެ. އަދި ޑިގްރީހާސިލުކުރައްވާފައި
އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ  10ވެއެވެ. އަދި އޭނާ  ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ސްކޫލުތަކުގައި ހެޑްމާސްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައި

ވަނީ  ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް،  އަހުމަދު ނިޔާޒްދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
 ކޯސް އަދި ވޯކްޝޮޕްތައް ފުރިހަމަ ޑައިރެކްޓަރ ޓްރޭނިންގ ފަދަ  ދާއިާރއިން ޝޯޓް ޓާރމް، ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ

 ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް 
 )ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ(

އެސޯސިއޭޝަން ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް ހައްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާިހމް ލަތީފް އެމްޓީޑީސީ އާ 
  2014ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓެްއގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ،ވަނަ ދުވަހު 22ޑިސެމްބަރމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2011ގުޅިވަޑައިގަތީ 

ވަނަ އަހަރުެގ  2016ވަނަ ދުވަހު ކުންުފނީގެ މެނޭޖަރ ފައިނޭންސްގެ މަޤާމް ިލބިވަޑައިގަތެވެ.  20ވަނައަހަރުގެ އެޕްރިލްމަހުގެ 
ތީފް ވަނީ ކުންފުނީގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރކަމުގެ ވަނަ ދުވަހު އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަ 24އެޕްރިލް މަހުގެ 
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ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް  2017މެއި  21އަދި  މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.
 ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.

 ޝިހާބު  ތަހާނީ  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ 

 ޕްމަންޓް()ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ބިޒިނަސް ޑިވެލޮ

 ޑިގްރީ  ބެޗްލާރސް ބިްޒނަސް އާއި މާކެޓިންގެ ދާއިރާއިން އިންޓަރނޭަޝނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބިޒްނަސް މެނޭޖަރ
 އޭގެފަުހން  .ވެގައެ 2007 އޭޕްރީލް  1 ގުޅިވަޑައިގަތީ އެްމޓީޑީސީއާއި ިޝހާބު ަތހާނީ ފާތިމަތު އަލްފާޟިލާ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ

 ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފަިއވެއެވެ. ކުންފުންޏަށް ތަހާނީ ހަރުއަ 11 ފާއިތުވެދިޔަ

 
 

 ޝަރީފް  އިސްލާޙް  އަލްފާޟިލް 

 (އެފެއާޒް ކޯޕަރޭޓް،މެނޭޖަރ)ސީނިއަރ 

 ޑިޕްލޮމާ  ދާއިރާއިން ދުވަހުއެވެ. ވިަޔފާރީގެ ވަނަ  2006މެއި 16 ގަތީގުޅިވަޑައި އެމްޓީޑީސީއާޝަރީފް  އިސްލާޙް އަލްފާޟިލް
 13ދާއިރާގައި ވޭތުވެދިޔަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ޝަރީފަކީއިސްލާހް  ހާޞިލްކުަރއްވާފައިވާ ޑިގްރީ ފުރަތަމަ އަދި
ޭބފުޅެކެވެ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގަިއ  ރުދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާ އެދާއިރާއިން ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީންިލބިލައްވާފައިވާއަހަ

ސޯޓް ރުމާއި، އެމްޓީޑީސީގެ ފުރަތަމަ ރި އެމްޓީޑީސީގެ މައިއޮފީހުގެ ސެޓަޕް ޤާއިމްކު  އޭނާ އެމްޓީޑީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން
ޕްރޮޖެކްޓައް މާލެއިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހުނު އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ރޭވުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްދައުރެއް 

ޙިއްސާވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެުހުނ  ރަަތމަ ފަހަރަށްއަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީއިން އާންމުންނަްށ ފު
 އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުމުގައިވެސް  އޭނާވަނީ ވަރަށް އިސްކޮށްހަރަކާތްެތރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 
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 ވަނަ އަހަރުގެ މުރާޖަޢާ  2018

 
 ވިޔާފާރީގެ މާހައުލު 

 

މިހާތަަނށް ،  އިންސައްަތ މައްޗަށްޖެހި 6.8% ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 2017ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މިންވަރު 
ވަނަ އަހަރު  2017ވަނަ އަހަރު ވަީނ ވެފަެއވެ.  2018ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ަފތުރުެވރިން ޒިޔާރަތް ކުރި އަހަރަކަށް 

ފަތުރުވެރިން  1,484,274ވަނަ އަހަރު  2018ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު  1,389,542ރާއްޖެއަށް 
 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

 
 

 
 
 

 283,116 އިންސައްތަ ޗައިނާއިން ހިްއސާކޮށްފައިވަނީ 19.1ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަްށ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ   2018
 2018ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް،  117,532ތުރުވެރިންނާއި އެކުއެވެ. ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައިވާ ޖަރުމަނު ވިލާތުން ވަނީ ފަ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް  2018 އިންސައްތަ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މިއަށްފަހު 7.9ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ފަތުރުވެރިންގެ 
 6.1 އިންޑިއާއިން ، އިންސައްތަ 7.1އިޓަލީއިން ،  އިްނސައްތަ 7.7ދަތުރުކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ހިއްސާ އިނގިރޭސިވިލާތުން 

އެމެރިކާއިން  ،އިންސައްތަ 2.9 ޖަޕާނުން ، އިންސައްތަ 3.4ފްރާންސްއިން  ،އިންސައްތަ 4.8އިންސައްތަ ރަޝިއާއިން 
 ންސައްތަ ހިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ.އި 2.3 ކޮރިޔާއިންއިންސައްތަ އަދި  2.9 އިން 
 

1,125,202
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ރިޒޯޓު އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީގައި ހިމެނެއެވެ. ރިޒޯޓު، ހޮާޓ، ގެސްޓްހައުްސ  130ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ާރއްޖޭގައި  2018
ވިއްކާފައިވެއެވެ. އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް  އެނދު 9,471,777އި މުޅި އަހަރު ތެރޭގަ އަދި ސަފާރީއާއިއެކު 

 61.1 އުޕަންސީ ހިފެހެއްޓިފައިވަނީވަނަ އަހަރު އެވްރެޖް އޮކި 2017އިންސައްތައިގާ ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.  62.1އެވްރެޖްކޮށް 
އްޭޖގެ ރިޒޯޓުތަކުގައި ހޭދަކުރި ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން ރާ 2018ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2017އިންސައްތައިގައެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓުތަކަށް ފަތުރުވެރިން  2018އިންސައްތައިގައެވެ.  10.2ބެޑްނައިޓްސް ގެ އަދަދު ވަނީ އެވަރެޖްކޮށް 
 ދުވަހަށެވެ. 6.4ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް 
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 ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން 
 

 މާލީ މުރާޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ފައިދާ ވަނީ ވަރަށް  2018ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2017
ބޮޑުތަނުންއިތުރުވެފައެވެ. މީގެ ަމއިގަނޑު ސަބަބަކީ ސަބްލީސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާއިރު، އާމްދަނީ 

 ރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވުމާއި، އިދާރީ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައިވުމެވެ. ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސީދާ ޚަރަދު އެއްވަ

ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ނަގާަފއިވާ ރަށްތައް ސަބްލީސްކުރުންކަމުގައި ވެފައި، ކުންފުިންނ 
ަވނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ވިޔަފާރީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެްއ  2017އިތުރު ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާފައި ނުވާތީ، 

 އައިސްފައެއްނުވެއެވެ. 

 2017ންފުނިން ވިއްކާލަން ނިންމާފަިއވާ ރަށެއްކަމުގައިވާ ނާގޯށީގެ ެފއަރވެލިއުއަށް އައި ބަދަލުގެ ގެްއލުމުގެ ސަބަބުން ކު
ވަނަ އަހަރު މިފަދަ އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް  2018ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ސާފު ަފއިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވީކަމުގަިއވީނަމަވެސް، 

ފައެއްުނވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުްނުފނީގެ އާންމު މަސައްކަތްތަުކން ލިޭބނޭކަމަށް ކުރިްނ ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެ
 އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެފައިވެއެވެ. 

 

 އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ  2017މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.  މިއީ  4.58 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ 2018
އަދަދެކެވެ.  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު ހޭދަ  މަތީ 3.2%މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި އަޅާބަލާއިރު  4.43)

  މެރިކާ ޑޮލަރުގައެވެ. މިލިއަން އެ 1.9ރެކޭ އެއްފަދައިން ހުރީ ވަނަ އަހަ 2017)ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް( 
 

 ޚަރަދުތަކާއި ގެއްލުން 

ވަނަ ައހަުރ  2018ިމލިއަން ެއމެރިކާ ޑޮލަރު ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާއިރު،  2.83ވަނަ އަހަރު  2017ގެ ގޮތުގައި އިދާރީ ޚަރަދު
ވަނަ އަހަރު އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  2017 ގެ ަދށްވުމެކެވެ. 70މިލިއަަންށ ދަށްވެފައެވެ. މިއީ % 0.87މި އަދަދު ވަނީ 

ވަނަ އަހަރު ދަށްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުްނ  2017ވަނަ އަހަރަށްވުރެއް  2016ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ބޮޑުބަޔަކީ ނާގޮށިގެ ހަމަ އަގު 
 ްނނެވެ. މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި ވުމުގެ ސަބަބު 1.6ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 

 
ވަނަ އަހަރުވެސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރެވިފައި ނުވާއިރު،  2018ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2017

ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަްށ  2017ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި  އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. 



 

23 ޙާ ސަފް  

 

އެމެރިކާ  މިލިއަން 1.80ވަނަ އަހަރުވަީނ  2018މިއަދަދު ާހސް އެމެރިކާ ޑޮލަރުނަމަވެސް  65ލިުބނީ  ޓެކުހުގެ ކުރިން
   .އިތުރުވެފައެވެޑޮލަރަށް 

 

 އައިޓަމް 2018 2017 ތަފާތު އައި ސަބަބު 

 އާމްދަނީ 4,578,797 4,436,039  ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ދާދި އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

 ޖުމްލަ ފައިދާ  2,676,080 2,533,322

އެއްވަރެއްގައި  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަދު 
 ހުރިއިރު، އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާތީ 

އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ޖުމްލަ  58.5% 57.1%
 ފައިދާ 

ވަނަ އަހަރު ބޮޑު އަދަދެއް  2017އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ އަހަރު އެ އަދަދު  2018ރެކޯޑުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، 

ދަށްވެފައިވާތީ  %70  

 ސާފު ފައިދާ/ )ގެއްލުން( 1,537,905 (40,941)

އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ސާފު  33.6% (0.92%)
 ފައިދާ 

 އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާަނމަ، އަދަދުތައް އެވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.
 

ބޭރުން، ުކންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ލީސްހޯލްޑް ހައްގުތައް ވިއްކާލައިގެްނ  ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ބައެއް އަހަރުތަކުގައިކުރީގެ 
ވަނަ އަހަރު  2017 ވަނަ އަހަރު މިފަދަ މުއާމަލާތެއް ހިނގާފައެއް ނުވެެއވެ. 2018ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވީނަމަެވސް، 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ ނާގޯށީގެ ފެއަރ ވެލިއު  1.657އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އަދަދުގެތެރެއިން 
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ދަށްވުމާއިގުޅިގެން އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި  20މިލިއަން އިން  21.657

ވަނަ އަހަރު މިފަދަ މުއާމަލާތެއް ރެކޯޑުކުރަން ނުޖެހޭތީ، ކުންފުީނގެ ވިޔަފާރި އެއްވަރެއްގައި  2018ދަދެކެވެ. ރެކޯޑުކުރެވުނު އަ
 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ވަީނ އިތުރުވެފައެވެ. 2017ހުރިނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ 

 

 ލިކުއިޑިޓީ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ކުރެވިފައިވާ  2017) 0.85:1 ންފުނީގެ ކަރަންޓް ރޭޝިއޯވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކު 2017
، ކުރިއަށްއޮތް އެއް . ާމނައަކީގައެވެ 0.10:1 ވަނަ އަހަރު މި ޭރޝިއޯ ހުރީ 2018، ހިސާބުގައި ވާގޮތަށް( ގައި ހުރިިއރު

 ސެންޓެވެ. 0.10ޑޮލަރަކަށް ކުންުފނީަގއި ހުރީ  އަހަރުތެރޭގައި ކުރުމުއްދަތުގެ ަދރަނީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެޭހ ޮކންމެ އެއް
ލިކުއިޑިޓީ ރެޝިއޯ ބަދަލުވުމުެގ އަސްލަކީ ކުރުމަގުގައި ނާގޯިށ ވިކާލުމަށް ހިމާނފަވާ ގޮޔް ަބދަލުކޮށް ދިގު މުއްދަތުެގ 

މި މުއްދަތުގެ  މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުެވފައިވާތީއެވެ.  20އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަޓީގެ ގޮުތގައި ހިމަނުމުން ކުރުމުދަތުގެ ެއސެޓް 
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް  2.65މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން  2.37ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓު ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ 



 

24 ޙާ ސަފް  

 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް  13.73މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން  13.75ރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ވަނީ ފައިވާއިރު، ކުއިތުރުވެ
 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.  2.35ހުރި ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ ދަށްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުންނަގުުދ ފައިސާއާއި ބޭންކުގައި 

 
 ހަރުމުދަލާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ކުރެވުނު ހޭދަ 

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓާއި، އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓު އަދި ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގ ހޯދުމަށް  2018
  ލަރެވެ.އެމެރިކާ ޑޮ 14,717ހޭދަކުރެވިފައިވަނީ 

 ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު 

ހިްއސާދާރުންގެ ރައުސްމާލްގައި  ވަނަ އަހަރު ކުންުފންޏަށް ފައިދާ ވެފައިވާީތ، 2018އި އަޅާބަލާިއރު ވަނަ އަހަރާ 2017
މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވަނީ  21.86މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  20.32ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި  2017
ވެފައެވެ. ކުންފުނީގެ ގިއަިރންގް ރޭޝިއޯ )ރައުސްމާލުގެ ިނސްބަތުން އިންޓަރެސްޓް ދައްަކންެޖހޭ ދަރަނި( މިއަހަރުވެސްހުރީ އިތުރު

މިލިއަން އެމެރިކާ  1.15ސުމެއް އިންސައްތައިގައެވެ. ހެޑްލީސްއަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
 10.31ލީސްގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދިގުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޑޮލަރު ހުރިއިރު، ސަބް
 ލަރު ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮ

 
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އުސްއަލިތަކެވެ. 2017އަދި  2018ތިރީގައި މިވަނީ ކުންފުނީގެ   

  2018 2017 ތަފާތު 

އަހަރުގެ ނަތީޖާ މުޅި      

ޖުމްލަ އާމްދަނީ   4,578,797 4,436,039 3.22%  

ޖުމްލަ ފައިދާ     676,080, 2 2,533,322 5.64%  

ސާފު ފައިދާ /)ގެއްލުން(   1,537,905 (40,941) 3,856.4%  

އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ސާފު ފައިދާ     33.6% (0.92%)      

    

 އަހަރު ނިމުނުއިރުގެ ނަތީޖާ    

ޖުމްލަ މުދާ     47,177,567 46,478,070 1.51%  

ޖުމްލަ ދަރަނި   25,198,842 26,160,806 %(3.68)  
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ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު    21,978,725 20,317,264 8.18%  

 އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާަނމަ، އަދަދުތައް އެވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

 

 ފައިދާ ޖެހުނު ހިއްސާއަކަށް

 ޢަދަދުން ޖުމުލަ ޙިއްސާގެ އޯޑިނަރީ ،ފައިދާ ޙިއްސާދާރުންނަށްވާ އޯޑިނަރީ ހޯދިފައިވަނީ ފައިދާ ޖެހޭ ޙިއްސާއަކަށް

 ެރިކާއެމ 0.0451 ފައިދާ ޖެހުނު ހުއްސާއަކަށް އަހަރު ވަނަ 2018 ބަލާއިރު އަޅާ އަހަރާއި ވަނަ 2017. ގެއްލައިގެންނެވެ

 .ޢަދަދުތަކެވެ ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގައި މި އެވަނީ ތިރީގައި.  ދަށްވެފައިވެއެވެ ސެންޓް

2018 7201   
ފައިދާ އަހަރުގެ   40,941- 1,735,509  

   އަދަދު ހިއްސާގެ އޯޑިނަރީ   34,087,354 34,087,354

ފައިދާ ޖެހޭ އަކަށް ހިއްސާ   0.0012- 0.0451  

 .ޑޮލަރުންނެވެ އެމެރިކާ އެވަނީ އަދަދުތައް ،ނުކުރާނަމަ ބަޔާން ގޮތަކަށް އެހެން

 

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ވަރަށްވެސް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާވެށި 
ޑީސީއިން ދެކެމެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީއާއި އަދި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ނުހަނު މުހިއްމުކަމެއްކަމުަގއި އެމްޓީ

އެމްޓީޑީސީގެ ސަބްލީސްކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކަމާއިެބހޭ އިދާރާތަކުން ގަބޫލުުކާރ 
ކޮށް، ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާގެމަތިން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާ ތަޖުރިބާކާރުން ލައްވާ

ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެގޮތަށް ރަށް ފަރުމާކުރުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވި އަދި ބައްޓަންކުރެވި އަދި 
 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ 
 

ޒިންމާ ުއފުލުމަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެހައި  މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ  މަޝްރޫއުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި  ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއި 
މުޖުތަމައަށް އެންމެފައިދާ  ކުރާނޭފަދަގޮތަކަށް މަޝްރޫއުތައް ާރވައި ހިންގުންކަމުގައި އެމްޓީޑީސީއިންދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން 

ން ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބަަދލުގައި އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އުފުލާ ކުންފުންޏަކުްނ ހަމައެކަނި ވަގުތީ ފައިދާއަކަށް ަބލައިގެ
މުޅިވިޔަފާރި ބައްޓަން ކުރާނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އިތުރުން އެުކންފުންޏެއް ނިސްބަތްވާ މުޖުތަމަައށާއި މާހައުލުގެ ފައިދާވެސް 

 މެވެ.ހިމެނޭ ގޮތެއްގައިކަން އެމްޓީޑީސީއިން ގަބޫލްކުރަ
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އެމްޓީޑީސީ ވުޫޖދަށް ގެނައުމުގެ އެންެމ މުިހންމު މަޤްސަދަކީވެސް ގައުމުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުނަްށ  އެހެންކަމުން،
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އެންމެހައި  ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ަފސޭހަކަމާއިއެކު ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ

ރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމެވެ. އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ދިވެހިކޮންމެ ފަރުދަކަށް ނުހަނުފަސޭހައިން ވުމަށް ދިވެހިން ބައިވެ
ތުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުވެ ސަމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ކުންފުނިން ތަރައްޤީކުރާ ރިޒޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ ފުރު

ދި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަްށޓަކައި ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި ުކރެވޭ އެކިއެކި ވިޔަފާރީގެ ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އަ
 މުއާމަލާތްތަކުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްވުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދެއެވެ.

 
 

 ޓްތައް ތަރައްޤީކުރުން ޒޯ ރި 
 

އެކި ގޮތްގޮތުން މަންފާކުރަމުންދާއިރު، އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަސޭހަކަމާއިއެކު ތުރުވެރިކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފަ
. ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަގު ފަހިކޮށްދީފައިވާ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް ކުންފުންޏެވެ ތުގައި ދިވެހި ފަރުދުންނަށްއަމިސިނާ
އުފެއްދިގެންދިޔަ އެމްޓީޑީސީއަކީ  ނެއްގެވުމާއިއެކުވަނަ ދުވަުހ ސަރުކާރުގެ އިސް 9ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ  2006

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަްނފާ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިޮކށްދިނުަމށްޓަކައި އުފެއްދިފައިވާ ސީދާ ފަުތރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި 
ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް މިއަދާއި ހަމައަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މިރާއްޖޭގައި މިވަގުތުއޮތް ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ކުންުފންޏެކެވެ. އަދި 

 ރަށެއްވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަށްވާފައެވެ. 9
 

ރަށް ވަނީ އަދި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ  1ރަށުގެ ތެރެއިން  9ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ  2016
ސ. ހެރެތެރެ، ބ.ކިހަވަްށ ، ރަށް ކަމުގައިވާ 5ތެރެއިން މަރުހަލާގެތެރޭގައެވެ. މިއީ ހދ. ނާގޯށި އެވެ. އަދި އެ ނުވަ ރަށުގެ 

ހުރަވަޅި، ގދ.މަގުއްދުވާ އަދި ދ.އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލި އަކީ މިހާރު ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށެވެ. 
ވޮޑަމުލާ އަދި ހއ. އުލިގަމުގެ ލީސް އެގްރިމެންޓް  ގއ.، ރަށް ކަމުގައިވާ ގއ. ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ، ނ.އެކުޅިވަރު 4ބަކީއިން 

 ވަނީ ސަރުކާރުން ބާތިލު ކުރައްވާފައެވެ. 
 
 

 

 

 

 

 

 ރަށުގެ ނަން   ތަރައްޤީކުރަން ނިންމާފައިވާ މޮޑެލް     ލަފާކުރެވޭ ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް 

 ހއ. އުލިގަމު އެގްރިމެންޓް ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިަފއި މިލިއަން ޑޮލަރު 16.5
 ގއ. ވޮޑަމުލާ އެގްރިމެންޓް ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިަފއި ޑޮލަރުމިލިއަން  35.5
 ނ. އެކުޅިވަރު  އެގްރިމެންޓް ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިަފއި މިލިއަން ޑޮލަރު 120
ނޑޭމަތީލާބަދޫ އެގްރިމެންޓް ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިަފއި މިލިއަން ޑޮލަރު  18  ގއ. ކޮ

 ހދ. ނާގޯށި  މަސައްކަތުގައިއިންވެސްޓަރެއް ހޯދުމުގެ  މިލިއަން ޑޮލަރު 110
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 .ކިހަވައް ހުރަވަޅި 1

 
 
 

ހުރަވަޅިއަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީކޮށްަފއިވާ ރިޒޯޓެކެވެ. ސަބްލީސްކޮށް ދެވިފައިވާ މިރިޒޯޓް ވަނީ ކިހަވަށް 
ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ސްޓަރގެ ރިޒޯޓެކެވެ.  5 ހުޅުވާފައެވެ. މިރިޒޯޓަކީ

މައިނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ލަބުައން ލިމިޓަޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކަށް ރަށް ސަބްލީޒް ކޮށްގެންނެވެ. ސްބަލީސް 
ގައި ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުވަނީ  2010ގައިއެވެ.  2007އޮކްޓޯބަރ  23ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި 

 ޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައެވެ.ޒޯތަރީގެ ޓޫރިސްޓް ރި 5ނިމި، އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ިވލާޒް ނަމަކަށްކިޔާ 
 
 
 

 ރަށުގެ ނަން  ތަރައްޤީކުރެވުނު މޮޑެލް  ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް 
 ސ. ހެރެތެރެ ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން/ވިއްކާލާފައި މިލިއަން ޑޮލަރު 53

 ބ. ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ސަބްލީޒް މިލިއަން ޑޮލަރު 45.4
 ގދ. މަގުއްދުވާ ސަބްލީޒް މިލިއަން ޑޮލަރު 31.3
 ދ. އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލި  ސަބްލީޒް/ވިއްކާލާފައި މިލިއަން ޑޮލަރު 45
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 މަގުދުވާ . ގދ .2
 

 
 
 

ދުވާ އަކީ ސަބްލީސްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވުނު ރިޒޯޓެކެވެ. ފަތުރުވެރިން މަގު ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީ ކުރެވުނު
މަގުދުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްވަނީ ުތރުކީގެކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސްޓަރ ރިޒޯޓެކެވެ.  5ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މިރިޒޯޓަކީ 

ގައި ސަބްލީޒް ުކރެވިފައެވެ. ރިޒޯޓު ތަރައްީޤ  2007ޓޯބަރ އޮކ24ްއަހްމަޓް އައިޑެނީޒް އިންސާޓް ަނމަކަށްކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް 
ސްޓަރގެ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި  5ގައި އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް ނަމުގައި  2011ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިހާރުވަނީ ނިމި، 

 ހުޅުވިފައެވެ.
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 ނާގޯށި . ހދ .3
 

 
 
 
އިންސައްތަ  37ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރިޒޯޓެކެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް  ށިއަކީނާގޯ

މިތާގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް ސްޓަރގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ ރިޒޯޓެކެވެ.  5އެނދުގެ  600އަކީ ށިމަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ނާގޯ
ގައި ނިމޭނެކަމަށް ކުރިން އަންދާޒާ  2018ސަބްލީސްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވޭ މިރިޒޯޓް  އެވެ.މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިވަނީ ނިމިފަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ  ގައި ތްރީކޭ އިންޓަނޭޝަަނލް 2007ޑިސެމްބަރ  5ތަރައްޤީ ކުުރމަށް  ށިނާގޯ ކުރެވުނެވެ.
ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓްއާ އެއްގޮތަށް ރަށް  އެވެ.ކުންފުންޏަކާއި އެކު ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފަ

ދައްކަން ޖެހޭ ރެންޓް ޤަވާއިދުން ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ތްރީކޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އާ  ވެލޮޕްނުކުރެވުމާއި އެމްޓީޑީސީއަށްޑި
ރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ވަނަ އަހަ 2016އެކު ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓް ޓަރމިނޭޓްކުރެވުނެވެ. ރަށް ޑިވެލޮޕްކުރެވިފައިނުވާތީ 

ވަނަ ދުވަުހ  2017ޖުލައި  13ނާގޯށީގެ ހެޑްލީސް ވަނީ ޓަރިމނޭޓްކުރައްވާފައެވެ. ސެޓްލްމަންްޓ އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން 
 އަހަރަށް އަލުން އެމްޓީޑީސީއަށް ނާގޯށި ދެއްވާފައެވެ.  50ސަރުކާރުން ވަނީ 
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 ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް 

 ތަބާވުން  ކޯޑަށް  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް 

 
އުސޫލުތަކަށްތަބާވެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާއި  ކޯޕަރޭޓްގަވަރނަންސްގެ މަސައްކަތްކުރަނީ އަބަދުވެސް އެމްޓީޑީސީން

 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ަހމަހަމަ ،ދެފުށްފެންނަ،ޒިންމާދާރު ،ިއތުބާރުުހރި ހިންގުމަށްޓަކައި އެއްގޮތަށް ކުންފުނީެގ ކަންކަން ރާވާ
 .ބައްަޓންކުރުމަށެވެ ހަރަކާތްތައް އެންމެހައި ކުންފުނީގެ ކަނޑައަޅައި ނިޒާމްތައް

 

ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް، ކުންުފނީގެ ހިންގާގަވާއިދާއި އަސާސީ ަޤވާއިދާއި، ކުންފުންޏާއި ބެހޭާޤނޫނާއި
ސެކިއުރިޓީޒް އާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އަަމލުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި، ސީޑީއީއައި ރެގިއުލޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ 

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ އެެހނިހެން ާޤނޫނުތަކާއި ޤަވާއިުދތަާކއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން ހާަމ ގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރި 
ށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

 ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.
 

 ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ދައުރަކީ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އޮޑިޓަރުން އައްޔަންކޮށް، ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް
ވިފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކެއްގެ މަތިންތޯބަލާ ޔަޤީންކުރުމާއި އަދި ކުންފުނީގެ ކުންފުނި ހިންގަމުންަދނީ ކަނޑައެޅި  ތަރުތީބުކުރެ

 ތޯ ބެލުެމވެ.އެންމެހައި ވިޔަފާރީ ކުރިޔަށްގެންދެވެނީ ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގައި 

 

ކަނޑައެޅިަފއިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން  އިކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލާވާލަން ޖެހެނީ ުކންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގަ
އައްޔަން ކުރައްވާ ހަތަރު ޑިރެކްޓަރުންނާއި އަދި އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ ފަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން 

ރުމަކީ ކުންފުނީގެ ފުރިހަަމ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ފިޔަވާ ދާއިމީ އިތުރުން އެހެން އެގްޒްކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއް ބޯޑަށް އައްޔަން ކު
އަދި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އަދި ޗެއާރމަންވެސް އައްޔަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  .ބާރުގައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ

 އުސޫލަކީ އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ހަތަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން
ކޮމެޓީގެ އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން އެދެމަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ުހށަހަޅުއްވާ ދެބޭފުޅުންގެ ަނން ުކންފުނީގެ ނޮިމނޭޝަން 

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ދެއްވާ ަލފާގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުން ސަރުކާރުން ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް 
 ންގ ިޑރެކްޓަރުކަމާއި އަދި ޗެއަރމަން ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލެވެ. ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ މެނޭޖި

 
ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން  2016ގައި ހުންނެވީ ޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުއެމްޓީޑީސީގެ މެނޭ ވަނަ އަހަރު 2018

  ޝުޖާއުއެވެ.هللا އަލްފާޟިލް އަބްދުއައްޔަންކުރެއްވި 
ަވނަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީން  2018ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ކޯޕަރޭޓް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިއުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުންފުނި ިހންގުމަްށޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއް
އްޔަންކުުރން ފަދަ ކަންކަްނ ކުރިއަށް ނާއި އިްނޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އަޓަރުންއެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެްކސްޓަރނަލް އޮޑި

 ގެންދިއުމުގައި ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދި، އެހީތެރިކަްނ ބޯޑަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވެެއވެ. 
 

ކޮމިީޓއަކީ ވެސް ދާދި އެއް އެއް ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ ދެ، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަޭރޝަން ކޮމިޓީ
 .މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރާ ކޮމިޓީތަކަށްވާތީއެވެ



 

31 ޙާ ސަފް  

 

ކުންފުނީގެ ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ިޑރެކްޓަރުންނަށް ކުްނފުނީގެ މަިއ ހިއްސާދާރުންގެ ވިސްނުމާއި ަތސައްވުރު ހުންނަ ގޮތުެގ 
 ށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު މައުލޫމާތު ދެވެއެވެ.މައުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެއެވެ. އަިދ މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ބޯޑާ އަލަ 

 
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްެޕީނ އަކީ  ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރއެއްކަމުގައިވާ އަހުމަދު ނިޔާޒް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރެކެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑުން އަހުމަދު ނިޔާޒްއަށް  ގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިޕލކ 
 2018 ނޮވެމްބަރ 22ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަހުމަދު ނިޔާޒް  ދިވެހި 17000ރެމިއުނަރޭޝަންގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

 ވަނަ ދުވަހާ ޖެހެންދެން އެމްޓީީސސީ ބޯޑުގައި ހުންނެވިއެވެ.
 

 ފް އިންޓަރެސްޓް ކޮންފްލިކްޓް އޮ 

ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް ގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު، އެބޭފުޅެއްގެ އިމީޑިއޭޓް އާއިލާގެ ބޭފުޅެއްގެ 

ކޮމްޕެނީ ހިއްސާ އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި އޮތް ނަމަ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ޖެހެއެވެ. މިމައުލޫމާތު ސާފުކުރަނީ 

 ސެކްރެޓަރީއެވެ.

 

 ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

ކުންުފނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދު، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް، ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، ،ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާޫނނާއި
ާއންމު ގެ ސީޑީއޯއާއި ރެގިއުލޭޝަންސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް އާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަދުށން، ކުންފުނީ

ފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ށް ޖަލްސާއަކުން ކުރުމަށް ޙާއްސަކޮ
ކަންކަންކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ހިްއސާދާރުންގެ މަސްލަޙަތުތައް 

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި،  ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރި ކޮށްދިުނމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުންފުީނގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި މާލީ
ހިއްސާދާރުންގެ ، ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިުލކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ިއންވެސްޓްމަންޓް ހޯދުަމށް މަގުަފހިކުރުމާއި

ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްުލ  ުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އަދިހިއްސާގެ މިންވަރު އިތ
މަގުފަހިކުރުމަކީވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ށްކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަ

ފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެުވންތައް އާންމު ގޮތެއްގައި އެކުލެވިގެންވަީނ ކުން މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތު އޮންަނ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމަށެވެ. އަދި ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުމަށް އަމަލީގޮތުން 

 މަސައްކަތްކުރަނީ ކުންފުނީގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.
 
 

 އެކުލެވިގެންވާގޮތް  ރުންގެ ބޯޑު އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަ 

 
ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  9އެމްޓީޑީސީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތިގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލެވިގެންވަނީ 

ޑިރެކްޓަރުންނާއި ސަރުކާރު ފިޔަވާއި ދެންތިބި ާއންމު  4 އްވާޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރަ 9މި 
ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަނީ ކޮންމެ  5 އްވާޑިރެކްޓަރުންނެވެ. އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރަ 5 އްވާހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރަ

ވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ އަހަރެއްގެ ވެސް އަހަރީ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެ
ބޯޑުންނެވެ. މިވަގުުތ އެމްޓީޑީސީގައި ތިއްބެވީ އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

ވެ. ޑިރެކްޓަރުންނެ 5ޑިރެކްޓަރުންނާއި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ  4ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 



 

32 ޙާ ސަފް  

 

އެއީ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ އަންހެން ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  3ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން  9އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ  5އަންހެން ޑިރެކްޓަރުންނާއި ިހއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ތަމްސީލްކުރައްވާ  2ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި ސިޔާސަތެއް  ވަޑައިގެންނެވި އަންހެން ޑިރެކްޓަރެކެވެ.ހޮވިތެރެއިން 
ނަމަވެސް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑްގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީއާ އެއްގޮތެއްގައި    ހެދިފައެއް ނެތެވެ.

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަްށ ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާއެކު އެއްވެސް ކުރިއަށް އޮތް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވައެވެ.
 އެއް ނެތެވެ.ކަހަލަ ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފަ

 

 

 ޗެއަރމަންގެ ދައުރު 

 ބޯޑުެގ ޗެއަރމަންގެ މައިގަނޑު ދައުރަކީ ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫުނތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި، ކުންފުންޏާއި ބޯޑުގެ ެއންމެ އިސްވެރިޔާ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު 

  އަދާކުރުމެވެ.

 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރު 

މަސައްކަތްަތކަށް ބޯޑުގެ ނިންުމންތަކާިއ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ުކންފުނި ިހންގުމުގެ އެންމެހައި 
ހިންގުމުގެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމެވުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އެތްގޮތައް ރާވާ

 މެވެ. އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ތަންފީޒްކުރުމުގެ ަމސްޢޫލިޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރެއްވު 

 

 ކުންފުނީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ހިއްސާ  ހޯލްޑްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް 

ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހި ސަރުކާރަކީ އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެގިނަ ހިއްސާ  އެއްފަރާތަކުން ހޯލްޑުކުރާފަރާތްކަމުގައި 
ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާ އޮންަނ ބައެއްކުންފުިނތަކާއި އަދި ދިވެިހސަރުކާރުން ގިނައަދަދަކަްށ  ވާހިނދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

ހިއްސާ ހޯލްޑުކުރައްވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީއިން ވިޔަފާރީގެ ބައެއް މުއާމަލާތް 
 ހިންގާފައިވާނެއެވެ. 

 

ންނަްށ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިއަހަރު ތެރޭ އިންޓަރެސްޓް ކުންފުނީގައި ޑިރެކްޓަރު
ކެޕިޓަލައިޒްކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާ ކޮމްޕެންސޭޝަން ޕޭޔަބަލް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެިދފައެްއ 

އެއްގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައެއް ެނތެެވ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިއަާދ ނެތެވެ. އަދި އެއްވެސް ޑިރެކްަޓރަކާ އެކު އެއްވެސް ވިޔަފާރި
   ހަމައަށް އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކާއެކު ކުންފުނިން އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދާފައެއް ނެތެވެ.

ސެކިއުރިޓީޒްގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏާއި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސްމާލު ނުވަތަ ޑެޓް 
ހިއްސާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަކަށް 
ދެވިފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏާއި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުން، ނިމިދިޔަ ހިސާބުކުާރ 

 މީގެއިތުރުން އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ބޮރޮއިންގސް ހަދާފައެއް ނުވާނެއެވެ.  އްދަތުގައި ކެޕިޓަލައިޒްކުރި އިންޓަރެސްޓެއް ނެތެވެ.މު
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 އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އިސްވެރިންގެ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި 

 

އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާްމ ރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އެްނމެ އިސްވެރިންނަށް ިލބިދެވޭ މުާސރައާއި ޑި
އާއި މަސްޢޫލިޔަތުތަކަށް ބިނާކޮްށ،  އަދި އެހެނިހެްނ ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، 

ތައް ބަލާ ހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އަދި ކުންފުނިންކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ސިނާއަތްތަކުގައި ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތް
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާ އެކުބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ފީ އަދި ސިޓިންގ 

 ބޯޑުގެ އަހަރު ވަނ2018ަ . އެލަވަންސް އާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށެވެ
ދިވެހި   1,268,551.98  އަދަދަކީ  ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި އިނާޔަތުގެ މުސާރައާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ކޮންމެ  ފީގެގޮތުގައި ޑައިރެކްޓަުރންގެ ގޮތަކީ އެުކލަވާލެވިފައިވާ އިނާޔަތްތައް މެމްބަރުންގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރުފިޔާއެވެ.
 ޗެއާރމަންކަމަށް ބޯޑުގެ އަދި . ރުފިޔާއެވެ 1000 އެލަވަންްސގެގޮތުގައި ސިޓިންގ އަދި ުރފިޔާ 10000 މަހަކު މެމްބަރަކަށް
 އަދިބޯޑުގެސަބްކޮމެޓީ. ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ އެލަވަންސްއެއް ރުފިޔާގެ  5000 ފީގެއިތުރުން ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ

އަދި ކޯަޕރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް  ކޮމެޓީ ރެމިނަރޭޝަން އެންޑް  ނޮމިނޭަޝން ،ކޮމެޓީއެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް  އޮޑިޓް) 
 .ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ ރުފިޔާ 1000 އެަލވަންސްގެގޮތުގައި ސިޓިންގ މެމްބަރުންނަށް ހިމެނޭ ގައި( ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ

 

ބޭސިކް ސެލަރީ އާއި އަދި އެލަވަންސްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ 
ކުންފުނީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި  އަދި ރާއްޖޭ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި މުސާރަ ދެވޭ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ރިޔާއަތްކުރެވި 

ން ފައިސާގެ އިނާޔަތެއް / ހެދިފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުންދެވޭ ބޭސިކް މުސާރަ އަދި އެލަވަންސް ފިޔަވާ އެހެ
ބޯނަހެއް ނުަވތަ ކުންފުނީގެ ހިްއސާ ލިބިގަތުމުގެ އޮޕްޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުަމށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަޒީފާއިން ވަކިރުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމާއި ، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް
 ނުވަތަ ވަކިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ދިނުން ފަދަ ވަޒީފާއާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި

 ގެ ިއސްވެރިންނަށް މުސާރައާއިވަނަ އަހަރު ކުންފުނީ 2018އަދި އެމްޓީޑީސީއާއި ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވެއެވެ. 
 ރުފިޔާއެވެ. ދިވެހި  2,114,285.14 ލައަދަދަކީޖުމް ފައިސާގެ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އިނާޔަތުގެ
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 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު ޖުމްލަ އުޖޫރަ  2018ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި 

 
ރުފިޔާގެ  1000ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވެނީ އަސާސީ މުސާރައާއި ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ 

އެއްވެސް  ސްއެކެވެ.ރުފިޔާގެ އެލަވަން 1000އެލަވަންސްއަކާއި އަދި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ 
އަދި  ރފޮމަންސް އިންސެންޓިވްއެއް ދެއްވާ ފަދަ ޕޮލިސީއެއް ނެތެވެ. އަދި ސެވެރަންސް ފީއެއްވެސް ނުދެއެވެ.ޑިރެކްޓަރަކަށް ޕަ

 ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 
 

 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު ޖުމްލަ އުޖޫރަ  2018މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންްޓގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ދެވެނީ ައސާސީ މުސާރައާއި ފޯން އެލެވަންސް އަދި ކޮލިފިކޭޝަން 
 .އެލަވަންސްއެވެ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31އިން  2018ޖެނުއަރީ  1
ނިޔަލަށް ދެވުނު ގެ  2018ޑިސެމްބަރ

 )ރުފިޔާއިން(ގެ ޖުމްލަ އަދަދު އި އުޖޫރަ 

 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު 

 އަލްފާޟިލް އަލީ ނިޝާން  ޗެއަރމަން އެގްޒެކެޓިވް -އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން 191,000

 އެގްޒެކެޓިވް  113,552
މެނޭޖިންގ 
 ޝުޖާއު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ

 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް  ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް  129,000

 އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  137,000

 ނިސާމް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް -އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން 139,000

 އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުހަންމަދު  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  137,000

 އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  137,000

 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  142,000

 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  143,000
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 ޙިއްސާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގައިވާ 

 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. ތަފްޞީލް ޙިއްސާގެރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ނަމުގައިވާ ޑި ކުންފުނީގެ ނިޔަލަށް ނައަހަރުގެވ2018ަ 

 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ 

  ބޯޑު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. 11ވަނަ އަހަރު  2018

 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު  ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ 

 އަލްފާޟިލް އަލީ ނިޝާން  ޗެއަރމަން އެގްޒެކެޓިވް -ނޮންއިންޑިޕެންޑެންޓް/ ނެތް

 އެގްޒެކެޓިވް  ނެތް
މެނޭޖިންގ 

 ރެކްޓަރޑި
 ޝުޖާއު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު

 އަހުމަދު ނިޔާޒް  އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް  550

 އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  1,650

 އަމީނާ މުހަންމަދު އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  2,200

 ނިސާމް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  550

 އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ނެތް

 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  50

 ސައީދު هللا އަބްދުއަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  788

 ން  2018 ޖެނުއަރ1ީ
 ގެ  2018ޑިސެމްބަރ31

 ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ 

 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު 

 ނިޝާން އަލްފާޟިލް އަލީ  ޗެއަރމަން އެގްޒެކެޓިވް -ނޮންއިންޑިޕެންޑެންޓް/ 11/11

 ޝުޖާއު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރމެނޭޖިންގ  އެގްޒެކެޓިވް  9/9

 އަހުމަދު ނިޔާޒް  އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޒެކެޓިވް އެގް 10/9

 އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު  ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް   /ނޮންއިންޑިޕެންޑަންޓް 11/7

 ނިސާމް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް -ން /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް 11/9

 އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް  ޑިރެކްޓަރ ވް ޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓި އިންޑިޕެން 11/11

 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  ޑިރެކްޓަރ ވް ޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓި އިންޑިޕެން 11/11

 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ ވް ޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓި އިންޑިޕެން 11/11

 ލާ އަމީނާ މުހަންމަދު އަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަން 11/11
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ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބްވުމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަން 
ރު، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަކާއެކު ނުވަތަ ތެރޭގައި ނުވަތަ މުއްދަތު ނިމުނުއި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކާއެކު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް އޮްތ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް 
 ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 މުގެ ނިޒާމް ކަންބޮޑުވު 

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކިއެިކ ކަންބޮޑުވުންތައް ސިއްރު ސިީޓގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޖަލްސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުެގ 
 ފުރުސަތު މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިއެވެ.

 

 އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން 

ވަަނ އަހަރު ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގަިއ    2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައ2018ި
މުން ކުންފުނީގެ އެކްސްޓާނަލް ވަނީ އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަ ކަމަށްވާ އަރނަސްޓް އެންޑް ޔަންގޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުން

ަވަނ  2018 ވެ.އެ އަރނަސްޓް ެއންޑް ޔަންގމަސައްކަތްކޮށްފަިއ ވަނީ   އަހަރު މާލީ ވަނަ  2018ޑިޓަރުންގެގޮތުގައި އޮ
އަހަރު އެކްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި އަރނަސްޓް އެންޑް ޔަންގ އިން އޮޑިޓް މަސައްކަތް ފިޔަވާ އިތުރު 

 އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުންފުންޏަށް ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 ނިޒާމް  ކޮންޓްރޯލްގެ  އިންޓާރނަލް 

 ޕޮލިސީތައް  ކުންފުނީގެ މަިތން ކުޑަވާނޭގޮތްތަކުގެ ރިސްކް ޓަންކުރެވިފައިަވނީއްބަ ނިޒާމް ކޮންްޓރޯލްގެ އިންޓާރނަލް އެމްޓީޑީސީގެ
 އެފަދަ ،ދެނެގަތުމާ ިރސްކްތައް ކެނޑިނޭޅި ބޭނުމަކީ ކޮްނޓްރޯލްގެ އިންޓާރނަލް .ހާސިލުކުރުމެވެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމާއި

 ހައްލުކުރެވޭނެ އެކަށޭނެގޮތެއްގައި ރިސްކްތައް އެފަދަ ވަޒަންކޮށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ،ކުޑަކޮށް ފުރުޞަތުތައް  ދިމާވުމުގެ ކަންކަން
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކުންުފނީގެ އިންޓާރަނލް  އޮޑިޓް މަސައްކަްތ  .ނިޒާމެއްގެންގުޅުމެވެ

ޓް ފާރމް އަކަށް އައުޓްސޯސްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އިންޓަރަންލ ޝަަނލް އޮޑިވަނީ އިންޓަރނަ
 އަހަރުގެ  ނިމިގެންދިޔަ .އިންނެވެ  ކޭޕީއެމްޖީށްވާ  އެކައުންޓެންުޓން ކަމައޮޑިޓަރުންގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ޗާޓަޑް

 .ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ ނިޒާމް ކޮންޓްރޯލްގެ އިންޓާރނަލްއެކަށޭނަގޮތެއްގައި ކުންުފނީގެ  ތެރޭގައި

 

 ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން 

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ުކންފުންޏާއި ދެމެދު ދާއިމީ ގޮތަަކށް މަޢުލޫމާތު ބަަދލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންމެއްކަން 
އެހެންކަމުްނ ކުންފުނިންކުރާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކާއި އަދި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުންފުނިން ދެކެއެވެ. 

ގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު އަންނަ ބަދަުލތަކާއި ބެޭހ މަުއލޫމާތުތައް ހިއްސާދާރުންަނށް ެއންގުމަށްޓަކައި އާންމު ެއންގުްނތަކު
މެދުވެރިކޮށާއި އަދި މީޑިޔާމެދުވެރިކޮށް އިއުލާންކުރެވި ހާމަކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި،  އާއި އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގެޒެޓްގަ

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސެކިއުރިޓީސް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއިބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 
ންނަށް ހާމަކޮްށދެފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ުކންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ދަށުން ކުންފުނީގެ ކުއަރަޓލީ ިރޕޯރޓް ހިއްސާދާރު

ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓާއި ސުވާލުކުރުމާއި ައދި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހިއްސާދާރުންނަށް ވަރަްށ 
  ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަދި ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ދެވިފައިވެއެވެ.
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 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގެ ސަބް ކޮމެޓީތައް 
 

 ތިން ކޯޕަރޭޓްގަވަނަންސް ކޯޑްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމްީޓޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައި  
 ސަބް ކޮމެޓީ ވަނީ އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.

 
 ހ. ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުަނރޭޝަން ކޮމެޓީ

 ކޮމެޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ރިސްކް ށ. އޮޑިޓް 
 ނ. ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ 

 
ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަިތން ބޯޑުގެ ސައިަޒށް ބިނާޮކށް ނޮމިޭނޝަން ންކޯޕަރޭޓްގަވަރނަންސް ކޯޑްގައި ބަޔާ 

ގައި އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އާއި ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ ވަނީ އެއްކޮމެޓީއެއްގެ ގޮތު
އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހަރުދަނާގޮތުަގއި ހިންގުމަށްޓަކައި ނޮމިނޭޝަްނ އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ ޗާރޓަރ ނަމުގައި އާއި  

ޗާރޓަރ  ތިން ހިންގުަމށް ވަކިވަކި  ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީއަދި ކޯޕަރޭޓްގަވަރނަންސް އެްނޑް ނަމުގައި  ގެއޮޑިޓް ކޮމެޓީ ޗާރޓަރ
ޗާރޓަރުެވސް ވަނީ  ކުންފުނީެގ  ތިންވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މަުއލޫމާތައްޓަކައި މި

 ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިއެވެ.
 

ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމުގެ  ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ބޯޑުގެ
އިތުރުން ކުންފުނީގެ ާމލީ ހާަލތު ބެލުމާއި އަދި ުކންފުންޏަްށ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަިއ ރަގަޅުވާނެ ގޮތްތަކާ ެބހޭގޮުތްނ 

އިދާ ހުރި ގޮތަްށ ނިންމަވާ ނިންމެވުންކަްނ މަޝްވަރާކުރައްވައެވެ. އަދި ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުްނތަކަކީ ކުންފުންޏަށް ފަ
ފާހަގަކުރަމެވެ. ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުްނުފންޏަށް ކުރިމަތިވާ ޤާނޫނީ މަްއސަލަތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނެ 

ވުމަށް ލަފާދެއްވުމާއި ކުންފުންޏަްށ ގޮތުގެ ލަފާދެއްވުމާއި ކުންފުނި ިހންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ހޯއްދަަވން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން ހޯއްދެ
. ލިބިފައިވާ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ލަފާދެއްވުން ހިމެނެއެވެ

ޔަތްކޮށެވެ. އަދި ޤާޫނީނ ބޯޑުން ނިންމަާވ ނިންުމންތައް ަމއިގަނޑު ގޮތެއްގައި ނިންމަަވނީ ކޮމިޓީތަކުން ދެއްވާ ލަފާއަށް ިރޢާ
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ލަފާ ހޯއްދަވަެއވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ނިންމަވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި 

 މަީތ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާ ބެހޭ ނިންމުންތަކާއި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ
މަޤާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ހޯއްދެުވްނ ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ޯބޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުްނތައް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަްނޓާއި 

 ހިއްސާކުރައްވައެވެ. އަދި އެނިންމެވުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެންނަަވނީ މެނޭޖްމަންޓުްނނެވެ.

 
އަދި ކޮމްޕެނީ  ކޮމިޓީތައް، އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޗެއަރމަންއާއި ޑިރެކްޓަރުންވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

 ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރފޮމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހެދިފައިވެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 



 

38 ޙާ ސަފް  

 

 ގެ ބަޔާން ކޮމިޓީ  ރެމިއުނެރޭޝަން  އެންޑް  މިނޭޝަން ނޮ 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެބޭނުން އަދި  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން 
 ިދނުމަށް  އެހީތެރިވެ ބޯޑަށް އަދާކުރުމުގައި ފުރިހަމައަށް ޒިންާމތައް  ބޯޑުގެ ކޮމެޓީއަކީ ރެމިއުނެރޭޝަން ެއންޑް ނޮމިނޭޝަން

 ކޮމެޓީއެވެ.  އުފައްދަވާފައިވާ

 :ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ކޮމެޓީގެމައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ

  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާ އާއި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންކުންފުނީގެ ބޯޑަްށ 
 ފަރާތްތަކެއްތޯ ފެންވަރުހުރި ޤާބިލު ތަޢުލީމީ ރިބާއާއިތަޖު ފަދަ ޔަތު އުފުލޭއްކިބައިގާ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަސްއޫލި

 ކަނޑައެޅުމާއި ބެލުން.

 ެފަރާތުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ އަދި ،އެއްގޮތަށްތޯަބލާ ާއޓިކަލްސްއާ ނީގެކުންފު އެކުލެވިގެންވަނީ  ބޯޑު ކުންފުނީގ 
 މުރާޖަޢާކުރުން. ަބލާ  ލިބޭތޯ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޚިދުމަތްތައް ލިބެްނވާ ކުންފުންޏަށް

 ްޮއނިގަނޑާއި  ފަދަ މަޤާމްތަކަށް ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ޗީފް އޮފިސަރާއި އެގްޒެކެޓިވް ޗީފ 
 ކަނޑައެޅުން މިންގަޑުތައް އުސޫލުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގައި އިސްވެރިން މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 ިއިސްވެރިންނަށް ކުންފުނީގެ އޮފިސަރާއި ފައިނޭންޝަލް ޗީފް އޮފިސަރާއި  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް ،ޑިރެކްޓަރުންނާއ 
ކަނޑައެޅުމާއި އެކަމާއި  ކަންތައްތައް މައިގަނޑު ބެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން މުސާރައާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

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

 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް  ކޮމިޓީ 

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުްނނަްށ ކޮންމެ ބައްަދލުވުމަކަްށ  .ޑިރެކްޓަރުންގެ ަމއްޗަށެވެނޮްނ އެގްޒެކެޓިވް  4 ވަނީ  ކޮމިޓީއެކުލެވިގެން
ކޮމެޓީގެ ބައެއް މީޓިންގތަކަށް ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީެގ  .ރުފިޔާދެވެއެވ1000ެސިޓިންގ އެލެވެންސްގެގޮތުގައި 

 .ދެންނެވެއެވެ ހިނދެއްަގއި ބޭުނންވެއްޖެ ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށްތު ދެއްވުމަށް ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުން މައުލޫމާ

 
 ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިޔުނެރޭޝަން ކޮމިޓީ 

   ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 3ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނޮމިނޭޝަން ެއންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ 

 

 ނަން  މަގާމް  ހައިސިއްޔަތު  ޓާރމް 

 ނިސާމް هللا ލް އަބްދުއަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް ނޮ/ އިންޑިޕެންޑަންޓް ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11

 އަމީނާ މުހަންމަދު އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ހަމައަށް އާ 2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11

 ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11
 

 ލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު އަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑަންޓް

 
 އާ ހަމައަށް 2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11

 
          އިންޑިޕެންޑެންޓް/ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  

 

 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 
 އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްޙާބް 



 

39 ޙާ ސަފް  

 

 ގެ ހާޒިރީ ކޮމިޓީ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިޔުނެރޭޝަން 

 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރެކެވެ. ވުމާއެކު މި  ކުންފުނީގައި ޗެއަރމަންއަކަށް ުހންނަވަނީ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ
  ޫނނެވެ. ކޮށް އިއުލާންކޮށްގެނެއްމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަނީ އާންމު

މިވަގުތު އެމްޓީޑީސީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންެނވެ. ނަމަވެސް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ  
ކްޓް އުސޫލުންނެވެ. ުކްނފުނީގެ މުވައްޒަފުންަނށް އިނާޔަެތއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އަިދ ކޮންޓްރެ

 އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކުންުފނީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކކުރަން ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ އެމުއްވަޒަފަކަށް ދެމަސް ދުވަހުގެ 
ފަހުއެވެ. އަދި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމުވައްޒަފަކުވެސް ދެމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށް

 ނޯޓިސްއެއް ދޭން ޖެހެއެވެ.

 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖްަމންޓްގެ އިްސ މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުްނ ހޮަވނީ ބޯޑުގެ ނޮިމނޭޝަން ެއންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީްނ 
ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކުްނފުނީގެ ބޯޑާއި ޑިރެކްޓަރުން އަދި ކޮމިޓީތައް ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއު

 އިވެލުއޭޓްކުރަނީ މެނޭޖްމަންުޓން ދެއްވާ ކްރައިޓީރިއާތަކަށް ބެއްލެުވމަށްފަހުއެވެ. ބޯޑަށް ކުރިމަިތލައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ މަގާމްގެ 
 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަޒަންކުރެވެންފެށުނެވެ.  2015އްވޭ ފަދަ 'ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ' ކެންޑިޑޭޓުންތޯ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެ

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 31 ން 2018 ޖެނުއަރ1ީ

ނިޔަލަށް  ގެ  2018ޑިސެމްބަރ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ 

 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު 

 ލާ އަމީނާ މުހަންމަދު އަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  3/3

 އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  3/3

 ނިސާމް هللا އަބްދުއަލްފާޟިލް  ރެކްޓަރޑި އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  3/3

 އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  3/2



 

40 ޙާ ސަފް  

 

 :ކޮމެޓީގެމައިގަނޑުހަރަކާތްތައް 

 ވަނައަހަރުކުރެވިފައިވާ  މުހިއްމު ހަރަކާތްތަކަކީ  2018

  ެތައްޔާރުކުރުން.ރިޓަޔަރމަންޓް އެންްޑ ރިޑަންޑަންސީ ޕެކޭޖް ކުންފުނީގ 

  އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލާ އަިދ
 ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ  'ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ' ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޤާބިލް ބޭފުޅުންތޯ ެބުލން.

 
 ގެ އެލަވަންސްއެއް ގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ބޭސިކް ސެލަރީ އާއިކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައި    

ކުންފުނީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި  އަދި ރާއްޖޭ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި މުސާރަ ދެވޭ އާންމު މިންގަނުޑ ޗަށެވެ. މައް
ރިޔާއަތްކުރެވި ހެދިފައިާވ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުންދެވޭ ބޭސިކް މުސާރަ އަދި އެލަވަންސް ފިޔަވާ  ތަކަށް

އެހެން ފައިސާގެ އިނާޔަތެއް / ބޯނަހެއް ނުވަތަ ކުންުފނީގެ ހިއްސާ ލިބިގަތުމުގެ އޮޕްޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުަމްތ 
އި ބެހޭ ާޤނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކާއި މިންގަނޑުތަކާިއ ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ

އެތްގޮތަށް، ވަޒީފާއިން ވަކިރުުމގެ ނޯޓިސް ދިނުމާއި ނުވަތަ ވަކިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ދިނުން ފަދަ ވަޒީފާއާއިގުޅޭ 
އި ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަްށ ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެމްޓީޑީސީއާ

 އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ޕަރފޮމަންސް ލިންކްޑް އިންސެންޓިވް، ސެވެރަންސް ފީ އެއް ނުދެއެވެ.    

 އަދި ހަމައެހެންމެ ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ.
ޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ިލބިވަޑައިގަންނަވާ ުމސާރަ ތަފްސީލްކޮށް ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެގް   

ހާމަކޮށްފައެއްނުވާނެއެވެ. އެއީ ުކންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ޮއންނަ ވާަދވެރިކަމުގެ ދަށުން އެފަދަ ޑިރެކްަޓރުން އެހެނިހެްނ 
ޓަރުންނަށް ފާއިތުވި އަހަރު ނަމަެވސް ކޮންމެ ޑިރެކްކުންފުނިތަކަށް ެގންދިއުމުގެ ުފރުސަތު ބޮޑުކަމުންނެވެ. 

 ލިބިވަޑައިގެންނެވި މުސާރަ ހިމަާނފައިވާނެއެވެ. 
 
 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން            
 

 
 
 
 
 ސައީދުهللا އަބްދު           
 ރމަން ޗެއަ             
 ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ           
 
 
 
 
 
 



 

41 ޙާ ސަފް  

 

 ގެ ބަޔާން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކްކޮމެޓީ 

 ބޭނުން އަދި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ކޮމެޓީގެ  އެންޑް ރިސްކް  އޮޑިޓް 
 

 އެހީތެރިވެދިނުަމށް  ބޯޑަށް އަދާކުރުމުގައި ފުރިހަމައަށް ޒިންމާތައް ބޯޑުގެ ކޮމެޓީއަކީ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް
 :ހިމެނެނީ ކޮމެޓީެގ މައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެތެރޭގައި .އުފައްދަވާފައިވާކޮމެޓީއެވެ

 ެރައްކާތެރި ހައްގުތައް  ހިއްސާދާރުންގެ ،ކޮންޓްޯރލްތައް އިންާޓނަލް އަދި ރިޕޯޓުތައް މާލީހިސާުބތަކާއި ކުންފުނީގ 
 ބެުލން. ގެންދޭތޯ ބަލަހައްަޓމުން ހިންގާ ގޮތެއްގައި އިތުބާުރހުރި،މަތިން ގޮތެއްގެ ކުރެވޭނެ

 ެބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަދި އޮޑިޓަރުން އިންާޓނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އެްކސްޓާނަލް މެނޭޖްމަންޓާއި ކުންފުނީގ 
 މަގުފަހިކުރުން. ކުރުމަށް މުއާމަލާތު މެދުގައި

 ެއެފަރާތްތަކުގެ  ގެންދާގޮތާއި މަސައްކަތް އޮޑިޓަރުްނގެ އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އިންާޓނަލް ކުންފުނީގ 
 ޔަގީންކުރުން. ަބލާ މުސްތަޤިއްލުކަން ޤާބިލުކަމާއި

 ްކުންފުިނން  ،މުރާޖަޢާކުރުމާއިއި ބަލަ ދާއިރާތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުންތައް މާލީ ބޮޑެތި ކުންފުންޏަށ 
 ބެުލން. އަމަލުކުަރމުންދޭތޯ ބަރާބަރަށް ަގވާއިދުތަކަށް ގާނޫނުތަކާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ

 
 ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ.ކުންފުނީގެ ވެްބސައިޓުގައި  ޗާޓަރު ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް

 ގޮތް  އެކުލެވިގެންވާ  ކޮމިޓީ  އޮޑިޓް 

ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮމެޓީގެމެމްބަރުންނަށް  .ޑިރެކްޓަރުންގެމައްޗަށެވެ ނޮންއެގްޒެކެޓިވް 4އޮޑިޓްކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވަނީ 
 ުކންފުނީގެ  އިތުރުން ކޮމެޓީގެ މެްމބަުރންގެ މީޓިންތަކަށް  ބަެއއް ކޮމެޓީގެ .ޔާދެވެއެވެރުފ1000ިސިޓިންގ އެލަވަންސްގެގޮތުގައި 

 ިހނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އޮޑިޓަރުން  މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް
 .އެވަނީއެވެ މެމްބަރުންގެ ތަޕްސީލް ތިރީގައި ހިމެނޭ ކޮމެޓީގައި .ދެންނެވެއެވެ

 

 ކޮމިޓީ މެމްބަރުން  ރިސްކް  އެންޑް އޮޑިޓް 

 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައިވެސް  7ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ 
މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޮކމިޓީން ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަަކށް ުހށަހަޅައެވެ. ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާުރންނަށް ހާމަކުރުމަްށޓަކައި 

 އެވެ.ވިފައިވާނެވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮޑިޓް ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރެ
 

 ނަން  މަގާމް  ހައިސިއްޔަތު  ޓާރމް 

 ނިސާމް هللا ލް އަބްދުއަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11

 އައިޝަތު ފަޒީނާ އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11

 ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11
 

 ލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު އަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް  /ނޮއިންޑިޕެންޑަންޓް

ގެ  2019ފެބްރުއަރީ  13ން  2018ޖޫން  11 
 ނިޔަލަށް 

 
          އިންޑިޕެންޑެންޓް/ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  

 

 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 
 ސައީދު هللا އަބްދުއަލްފާޟިލް 



 

42 ޙާ ސަފް  

 

 ގެ ހާޒިރީ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ 

 

 ހަރަކާތްތައް  މައިގަނޑު  ކޮމެޓީގެ  އޮޑިޓް 

 ވަނައަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ހަރަކާތްތަކަކީ 2018 
  2018 .ްވަނައަހަރުގެ މާލީހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުނ 
 ައެފަރާތަށްދޭންޖެހޭ އުޖޫރަކަނޑައެޅުން. ހަމަޖެއްސުމާއި އޮޑިޓަރެއް ނަލްރއިންޓ 

 ަލަފާއެރުވުން. ބޯޑަށް ފަރާތަކާއިމެދު ހުށަހަޅާނެ ހަމަޖައްސަން ގޮތުގައި އޮޑިޓަރެއްގެ ނަލްރއެކްސްޓ 

 ީމުރާޖަޢާކުރުން. ރިޕޯޓްތައް ހިސާބުތަކާއި އަދި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ކުއާޓަރލ 

 .ްކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް މުރާޖަޢާކޮށް ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުނ 

 .ްބަޖެޓް ރިވިއުކުރުނ 
 

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 
 
 
 
 

 ނިސާމްهللا އަބްދު
 ޗެއަރމަން    

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޑިސެމްބަރ 31ން  2018ޖެނުއަރީ 1
ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ  2018
 ހާޒިރީ 

 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު 

 ނިސާމް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  7/7

 އައިޝަތު ފަޒީނާ އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން  7/7

 އަލްފާޟިލް  އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  7/6

 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  7/7



 

43 ޙާ ސަފް  

 

 ގެ ބަޔާން ކޮމެޓީ ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް  ކޯޕަރޭޓް 

 ބޭނުން އަދި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ކޮމެޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

 އެހީތެރިވެދިނުަމށް ބޯޑަށް އަދާކުރުމުގައި ފުރިހަމައަށް ޒިްނމާތައް ބޯޑުގެ ކޮމެޓީއަކީކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 
 :ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ކޮމެީޓގެ މައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ .ކޮމެޓީއެވެ އުފައްދަވާފައިވާ

 

  ްގަވރަނަންސް ކޯޑާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެުލން.ކުންފުނިން އަމަލުކުރަމުންދަނީ ޯކޕަރޭޓ 

 ާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ކޮމިޓީތަކަށާިއ ބޯޑަށް ލަފާދީ އިރުޝާދު ދިނުން  އިކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑ 

 ާކުރޭތޯ ބެލުން.ޓަރުތައް ކޮންމެ އަހަރަކު މުރާޖަޢާ ބޯޑާއި ކޮމިޓީތަކުން އެކޮމިޓީގެއެއްގެ ޗ 

 ިޑެންޑް ބެހުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ބެލެހެއްުޓން ކުންފުނީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުންނަްށ ޑިވ 

  ްބޯޑުގެ އެސެސްމަންޓާއި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްގެންދޭތޯ ެބލުނ 

 ްއެން.އާރ ކޮމިޓީން ޚިޔާރުކުރާ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކުރައްވާތޯ  ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑާ އަލަށ
 ބެލުމާއި އޮރިއެންޓޭޝަން ދެއްވާޯތ ބެލުން.

  ްކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ބޯާޑ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެއްވާތޯ ބެލުނ 
 

ޗާޓަރުކުންފުނީެގ ވެބްސައިޓުގަިއ  ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 
 ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 

 ކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވާގޮތް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

ކޮމެޓީގެ  .ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ 4ކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 
ކޮމެޓީގެ ބައެއް މީޓިްނތަކަށް  .ރުފިޔާދެވެއެވ1000ެއެލެވެންސްގެޮގތުގައި  ކޮންމެ ބައްދަލުުވމަކަށް ސިޓިންގމެމްބަރުންނަށް 

 ދިނުމުެގ ގޮތުްނ ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސް މުވައްަޒފުން  މައުލޫމާތު
 .އެވަނީއެވެ މެމްަބރުންގެ ތަޕްސީލް ތިރީގައި ހިމެނޭ ކޮމެޓީގައި .ެދންެނވެއެވެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

 ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް  ޓް ކޯޕަރޭ 
 

 

 ނަން  މަގާމް  ހައިސިއްޔަތު  ޓާރމް 

  އައިޝަތު ފަޒީނާ ލާއަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ން އެގްޒެކެޓިވް ނޮ/ އިންޑިޕެންޑަންޓް ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11

 އަމީނާ މުހަންމަދު އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  އާ ހަމައަށް 2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11

 ން މިއަދާ ހަމައަށް 2018ޖޫން  11
 

 ސައީދު هللا ލް އަބްދުއަލްފާޟި  ޑިރެކްޓަރ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑަންޓް

 
 އާ ހަމައަށް 2019ފެބްރުއަރީ  6ން  2018ޖޫން  11

 
          އިންޑިޕެންޑެންޓް/ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  
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44 ޙާ ސަފް  

 

 ބައްދަލުވުން ބާއްވާަފއިވެއެވެ. 5ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީގެ 
 ހާޒިރީ ގެ ކޮމިޓީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

 

 ކޮމިޓީމައިގަނޑުހަރަކާތްތައް ޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޯ 

 ވަނައަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ހަރަކާތްތަކަކީ  2018
 .ްއަލަށް ބޯޑާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޑިރެކްޓަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ދެއްވިތޯ ބެލުނ 

 .ްއެން.އާރ ކޮމިޓީން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޚިޔާރުކުރައްވާ ތަމްރީންތައް ޑިރެކްޓަރުން ހެއްދެވިތޯ ބެލުނ 

  ާގައި ހިމެޭނ ކަންކަމަްށ ސީޑީއީއައި ރެގިއުލޭޝަން އަދި ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އިކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑ
 ކުންފުނި ކޮންޕްލައި ވޭތޯބެލުމާއި އެހެނިހެން ގަވައިދު ތަކާއި ކޮންޕްލައި ވޭތޯބެލުން.

  ްކުރުން.ބޯޑް ކޮމިޓީތަކުގެ ޗާޓާރތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެކޮމިީޓތަކުން ކޮންޕްލައިވޭތޯބަލާ އެޑްވަިއސ 

 .ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނި އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުްނ 

 2018  ޯވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްތ
 ބަލާ މުރާޖާކުރުން.

 
 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

 
 

 
 

 އައިޝަތު ފަޒީނާ        
 ޗެއަރޕަރސަން     

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ       
 

 

 

 31ން  2018ޖެނުއަރީ 1
ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެމްބަރ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ 
 ނަން  މަޤާމް  ހައިސިއްޔަތު 

 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  5/5

 މުހަންމަދު އަލްފާޟިލާ އަމީނާ  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  5/3

 ސައީދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  5/5

 އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް  ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  5/5



 

45 ޙާ ސަފް  

 

 ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގެ ތަސައްވަރު 

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އެންެމހާ ގޮންޖެހުންތަުކން އަރައިގަްނނަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީާޖއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނީެގ 
ޚަރަދުތައް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ކުޑަކުރެވިފައެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި ކުންފުންޏަކީ ހިއްސާދާރުން ޤަބޫލުކުރާފަދަ ަނާފ 
ލިބެނިވި ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކުރާނޭކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން 

 ނަށް އަރުވަމެވެ.ހިއްސާދާރުން
ދާގޮތުންނާިއ ސީކުންފުންޏަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި 

ފުރިހަަމއަށް މަސައްކަތް ކުރަމުްނ  ވެސްވަްއސަސާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޤާނޫނީ ހައްލުޯހދުމަށްނުސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި މު
ނޭކަން މިފުރުސަތުގައި ާފަހގަކޮށްލަމެވެ. އެހެނީ އެމްޓީޑީސީ ފަދަ ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުްނހުރި ކުންފުނިތަކަށް ޚާއްސަ ގެންދާ

ުނހަނު ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެވިފަިއވާ ކަންކަމެވެ. އަދި އެފަަދ ވެސް ތަކުގައި މުއުގަރަމުންއަންނަ ލުއިތަކެއް ލިބިިދނުމަކީ ކުރިއަ
ކުރިއަށްގެންެދިވ ކުންފުނި ޤާނޫނީ ކަންކަމަށް ހައްލު ޯހދިއްޖެނަމަ ކުންފުނިން އެކުލަވާލެވޭ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް 

 ވެ. ފައިދާހުރި ކުްނފުންޏަކަށް ހެދޭނޭކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެހިއްސާދާރުންނަށް 
 

މަތީގައިދެންނެވިފައިވާ މިސްރާބަށް ކުންފުނި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހަމައެއާއިއެކު 
މާލީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭަފދަ  ،އައު ވިޔާފާރި މޮޑެލްއަކަށް ވާސިލްވެ ހަރުދަނާކޮށްކުންފުނި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައިވެސް 

ކުރާނެ މާތްރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު  މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިހާކަށް އެމްޓީޑީސީ ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ކުންފުންޏަ
 ޔަޤީންކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ހިއްސާދާރުންަނށް އަރުވަމެވެ. ކަމުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 ޙާ ސަފް  

 

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤުރާރު 

ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާ، ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، ސެކިއުރިޓީ އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާިއ 
 ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަިތން ހާމަގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރިކަމާިއއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުންފުީނގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި

އިތުވީއަަހރުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓްގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަދި މެނޭޖްމަންޓުން ފާ
އަލިއަޅުވާލައި   ށްނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާގޮތުގެ މައްޗަވަ 2018ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ުމރާޖާއާއިއެކު ކުންފުނީގެ 

 މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އާމްދަނީ ބަޔާން، ބެެލންސް ޝީޓް، ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ކުންފުނީގެ 
ޑަޑް އާއި ންހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އިންަޓރނޭޝަނަލް ފައިޭނންސިންގ ިރޕޯޓިންގ ސްޓޭ

ފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ހިނގަހިނގާހުންަނ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ނެެވ. ކުން
ވިޔަފާރިއެއްކަމަށްބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި އަހަރީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަަމތަކާިއ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް 

ޝީޓް   ލް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެެއވެ. އަދި ބެލެންސްމު ކަންަތއްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީންޤަވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހި 
 މުކަމެއް ިހންގާފައިނުވެއެވެ.ންތާރީޚަށްފަހު ހިސާބުތަކަށް ބަަދލުެގންނަންޖެހޭފަދަ މުހި 

                            

 

 ފާއިޒް هللا އަބްދު                           
                                         ޗެއަރމަން

 

 

 

 ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު   
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ                                                      

 
 

 

 

 



 

47 ޙާ ސަފް  

 

 މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު 

 މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 

 އޮޕީނިއަން 

 އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް ގެ"( ކުންފުނި)" ޕލކ ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫރިޒަމް މޯލްޑިވްސްގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެމްބަރ  31
 އަދި  އިކުއިޓީ އިން ޗޭންޖަސް އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި  އިންކަމް ކޮމްޕްރެހެންސިވް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް  އާއި، ޕޮޒިޝަން ފައިނޭންޝަލް
 ފައިނޭންޝަލް ނޯޓުތަކާއި މައިގަނޑު އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތައް ހިމެނޭގޮތުން  ގުޅުންހުރި އާއި ފްލޯ ކޭޝް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް

 އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އޮޑިޓްކޮށްފައެވެ. ސްޓޭޓްމަންޓުތައް

 ،ޙާލަތާއި މާލީ ކުންފުނީގެ ގައި 2018 ޑިސެމްބަރ 31 ގޮތެއްގައި ޖުމުލަ ހިސާބުތަކުގައި މާލީ ކުންފުނީގެ ދެކޭގޮތުގައި، އަޅުގަނޑުމެން
 .ހުށަހަޅައިދީފައެވެ ވަނީ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ސްޓޭންޑަރޑާއި ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަރނެޝަލް  ފްލޯ، ކޭޝް  އާއި،ވިޔަފާރި

 

 އޮޕީނިއަންގެ އަސާސް 
އެ  .ންނެވެމަތި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އޮޑިޓިންގއާއި އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ގެންދިޔައީ ކުރިއަށް އޮޑިޓް  އަޅުގަނޑުމެން

 ސްޓޭންޑަރޑް ތަކުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓުގެ "މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި އޮޑިޓަރުންގެ 
ޓްސް ޒިންމާތައް" މި ބައިގައި އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިންޓަރނެޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަރޑް ބޯޑް ފޮރ އެކައުންޓަން

ކީ ގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓްސް )އައި.އީ.އެސް.ބީ.އޭ ކޯޑް( އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑުމެންނަ 
ވާނީ  ކުންފުންޏާއި ވަކި މިނިވަން ބައެކެވެ. އަދި އައި.އީ.އެސް.ބީ.އޭ ކޯޑުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމްކުރާ އަޚްލާގީ ޒިންމާތައް
 އެއް އަދާކުރެވިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އޮޑިޓްގެތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން

 ދޭން އަސާސެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފުދޭ އަދި އެކަށޭނަ މައުލޫމާތުތަކެއްކަމަށެވެ.

 

 އެމްފަސިސް އޮފް މެޓަރ
ގައި  19.2ބައެއް ހެޑްލީސްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާއިން މާލީ ހިސާބުތަކަށް ކޮށްފާނޭ އަސަރާއި ބެހޭގޮތުން ނޯޓު 

 އެވެ.ވެހާމަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމެވެ. މި ކަމާއިގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް އޮޕީނިއަންއަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނު 

 

 މައިގަނޑު އޮޑިޓް މައްސަލަތައް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ވިސްނުމުގައި، މި މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު  ،މައިގަނޑު އޮޑިޓް މައްސަލަތަކަކީ

 ކަންކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ނެތެވެ.

 

 



 

48 ޙާ ސަފް  

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  2018ކުންފުނީގެ 

އިވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފަ
 ވާނީ މެނޭޖުމަންޓުން )ކުންފުނި ހިންގާފަރާތުން( ނެވެ.ކަންކަމެވެ. އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތަށް ޒިންމާ

އަދި  މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕީނިއަން ދިނުމުގައި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައެއްނުވާނެއެވެ.
 ނޑުމެން އޮޑިޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުދެމެވެ.އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޔަޤީންކަމެއް އަޅުގަ

 މާލީ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކީ "އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު"ގެ ބައި ކިޔުމަށްފަހު، އެފަދަ މަޢުލޫމާތުގައި
ސްބަތުން ތަފާތު މަޢުލޫމާތެއް ހުރިތޯ ބެލުން ނުވަތަ އެ ހިސާބުތަކާ، ނުވަތަ އޮޑިޓްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާ ނި

 މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ނުރަނގަޅަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރިތޯ ބެލުމެވެ. 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ފަރާތުގެ  ހިންގާ  ކުންފުނި  އެކަށައެޅުމުގައި  ބަޔާންތައް  މާލީ 

 އެކުލަވާލައި، ތައްޔާރުކޮށް ހިސާބުތައް ކުންފުނީގެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ސްޓޭންޑަރޑްސްއާއި ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް ޝަނަލް އިންޓަރނޭ 
 ފަދަ  އަސަރުކޮށްފާނެ ހިސާބުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި، އެކުލަވާލައި ތައްޔާރުކޮށް  ބަޔާންތައް ހާމަކުރުމާއި، އެދެވޭގޮތެއްގައި އޮޅުވާލުމެއްނެތި

 ބޭނުންވާނޭކަމަށް  ހެދުމަށްޓަކައި ގޮތަކަށް ނުހުންނާނެފަދަ އޮޅިގެންކަމަށްވިޔަސް، ނުވަތަ ނިޔަތުގައި ލުމުގެއޮޅުވާ  އެއީ މަޢުލޫމާތު، ތެދުނޫން 
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ކުންފުނި  ޤާއިމްކުރުމަކީ ކޮންޓްރޯލް އިންޓާނަލް  ފެންނަ  ފަރާތަށް  ހިންގާ ކުންފުނި 

ންސާންއެއްގެ ގޮތުގައި )ވިޔަފާރިއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި( ކުރިއަށް ދާނޭކަން ވަޒަންކޮށް، ކުންފުނި ގޮއިންގ ކޮޔާރުކުރާއިރު މާލީ ހިސާބުތައް ތައް
ކުންފުނި އިފްލާސްކުރަން ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން ނުވަތަ އިފްލާސް  ،ގޮއިންގ ކަންސާންއާއި ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ހާމަކޮށް

ންސާން ބޭސިސް އޮފް ން ނުނިންމާހާ ހިނދަކު ގޮއިންގ ކޮލުމަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނެތްކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުކުރުމާއި ވިޔަފާރި ހުއްޓާ 
 އެކައުންޓިންގ ބޭނުންކުރުމަކީ މެނޭޖުމަންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާ ގޮތް ބެލުމަކީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 

 ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި އޮޑިޓަރުންގެ ޒިންމާތައް މާލީ 

( އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އޮޅިގެން ނުވަތަ ގަސްދުގައިވިޔަސް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މެޓީރިއަލް )ނިސްބަތުން ބޮޑު 
އާއިއެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ. އެކަށީގެންވާ ކުށެއް ނެތްކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ ޔަގީންކަމެއް ހޯދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕީނިއަން

ން، މާލީ ޔަގީންކަމަކީ މަތީ ލެވެލް އެއްގެ ޔަގީންކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އައިއެސްއޭ އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޑިޓަކު 
ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމެއްނޫނެވެ. ކުށެއްގެ ސަބަބުން އޮޅިގެން  ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ މެޓީރިއަލް މިސްސްޓޭޓްމަންޓެއް ފެންނާނޭ 

އި ނުވަތަ ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުންވެސް މިސްސްޓޭޓްމަންޓެއް ހުރެދާނެއެވެ. "މެޓީރިއަލް" ކަމުގައި ބެލެވެނީ މާލީ ހިސާބުތަކުގަ 
ޔަސް މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރި ކުށްތަކެއްގެ ސަބަބުން އެކުށްތައް ވަކިވަކިން ނުވަތަ އެކުގައި ވި

 މާލީ ނިންމުމަށް އަސަރު ކުރާނޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.



 

49 ޙާ ސަފް  

 

އައިއެސްއޭ އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓްކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކަންކަމާމެދު ގޮތްނިންމާ 
ނަލް ޖަޖްމަންޓް( އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު ކަންކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ އުސޫލު )ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކެޕްޓިސިޒަމް( )ޕްރޮފެޝަ

 ދަމަހައްޓަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން:

މިސްސްޓޭޓްމަންޓެއް  ކުށެއްގެ ސަބަބުން އޮޅިގެން ނުވަތަ ގަސްތުގައި ކުރާކަމެއްގެ ސަބަބުން މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މެޓީރިއަލް  -
ހުރުމުގެ ފުރުސަތު )ރިސްކު( ވަޒަންކުރަމެވެ. އަދި މި ރިސްކުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮޑިޓް ބެލުންތައް ފަރުމާކޮށް، ބެލުންތައް 

ޅިގެން ބަލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕީނިއަންގެ އަސާސްއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފުދޭމިންވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ އޮޑިޓް ހެކި ހޯދަމެވެ. އޮ
ހެދޭ ގޯހަކުން އުފެދޭ މިސްސްޓޭޓްމަންޓަށްވުރެ، ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހުރެދާނޭ މެޓީރިއަލް 
މިސްސްޓޭޓްމަންޓު ދެނެނުގަނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ. ސަބަބަކީ ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާއިރު އެތައް ބަޔަކު 

ފަދަ ކަމެއް ކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމާއި، ގަސްތުގައި މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑުނުކުރުމާއި، ގަސްތުގައި ގުޅިގެން މި
 ނުބައިކޮށް ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތައް މުގުރާލުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭތީއެވެ.

ކުރުމުގެގޮތުން އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަންނަމެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ހާލަތާއިގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓް ބެލުންތައް ފަރުމާ -
 ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތަކާމެދު އޮޕީނިއަންއެއް ދިނުމެއް ނޫނެވެ.

ޅޭގޮތުން މެނޭޖުމަންޓުން ންޓިންގ އަންދާޒާތަކާއި، މިކަންކަމާއި ގުއެކައު، އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތައް އެކަށީގެންވޭތޯ ބަލާ -
 ހާމަކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެކަށޭނަތޯ ބަލަމެވެ.

ންސާންގެ އަސާސަށް އެކައުންޓިންގ ބަލަހައްޓާގޮތް އެކަށީގެންވޭތޯ ބަލާ، ލިބިފައިވާ އޮޑިޓް ހެކިތަކަށް މެނޭޖުމަންޓުން ގޮއިންގ ކޮ  -
ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނޭފަދަ، މުސްތަގްބަލާމެދު ންސާންއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ކުންފުނި ގޮއިންގ ކޮބެލުމަށްފަހު 

ޔަގީންކަންނެތް ކަންކަމާއި ޙާލަތްތަކެއް ހުރިތޯ ވަޒަންކުރަމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމާ ޙާލަތްތައް "މެޓީރިއަލް"ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން 
ނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ނިންމައިފިނަމަ، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެކަމާއިގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިހުރި ކަންކަން އަޅުގަ 

ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހެއެވެ. ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިހުރި މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާކަމަށް ނުފެންނަނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 
 ހަމައަށް އޮޕީނިއަންއަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާއި

ގެ ސަބަބުން ހޯދިފައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، އޭގެ ފަހުން ހިނގާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިމާވާ ޙާލަތެއް
 ންސާންއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހުރަސް އެޅިދާނެއެވެ.ކުންފުނި ގޮއިންގ ކޮ

ޕީނިއަނެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު އޮ -
ހަރަކާތްތަކާގުޅޭގޮތުން ފުދޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ އޮޑިޓް ހެކި ހޯދަމެވެ. ކުންފުނީގެ އޮޑިޓްގެ މިސްރާބު އެކަށައަޅައި، 

ޑިޓް އޮޕީނިއަންއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާ ސުޕަވައިޒްކޮށް، އޮޑިޓުގެ ފެންވަރު ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އޮ
 ނަގަމެވެ.

ންޖެހޭ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި އަޅުގަނޑުމެން ޙިއްސާކުރާ ކަންކަމުގެތެރޭގައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހުންނަ ރަނގަޅުކުރަ
 ހޯދުންތައްފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.ކަންކަމުގެއިތުރުން، އޮޑިޓުގެ ސްކޯޕާއި ވަގުތު، އަދި މައިގަނޑު އޮޑިޓް 

ފާހަގަކުރެވޭ  ކުންފުނި ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެތިބި ފަރާތްތަކާއެކު ޙިއްސާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އެންމެ
ގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމެވެ. ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށްފަހު މައިގަނޑު އޮޑިޓް މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި އެކަންކަން އަޅު 

 ގަވާއިދަކުން އާންމުކުރުން މަނާނުކުރާހިނދު، ނުވަތަ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ގެއްލުން 
ޅާހިނދަކު މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް އެކަމުގެ ފައިދާއަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަނާ

 ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރަމެވެ.



 

50 ޙާ ސަފް  

 

 ހުންނެވީ މި މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ހެދި އޮޑިޓު ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އޮޑިޓު ބެއްލެވުމުގެ އިސް ޕާޓްނަރަކަށް
 ހިޝާމް ފައުޒީއެވެ.

 

 2019އެޕްރީލް  27

 މާލެ



 

51 ޙާ ސަފް  

 

 މް ެޑވެލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކްވސް ޓުއަިރޒަމޯލްޑި

 އާްމދަީނގެ ބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި ައހަރު  2018ޑިސެމްބަރ  31

  31.12.2018 31.12.2017 

 ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ނޯޓް 
    

 4,436,039 4,578,797 4 ކުލީގެ ގޮުތަގއި ލިބިފަިއވާ ާއމްަދނީ  ރަށްތަުކގެ ުކރި ސަބްލީސް

    

 (1,902,717 ) (1,902,717 )  ކުލި )ޚަރަދު( ލީްސގެ އޮޕަރޭޓިން

 533,322, 2 676,080, 2  ޖުމުލަ ފައިދާ 

 64,750 3 - 5 އެހެނިހެން އާްމދަނީ 

 (2,832,306 ) (872,584)  އިާދރި ހިންުގުމގެ ޚަަރދުަތއް 

 65,766 803,496, 1 6 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

 (106,707) (265,591) 7 ވިޔަފާރި ފަިއާދގެ ޓެކްސް ކްރެޑިޓް 

 (40,941) 537,905, 1  ހިނގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރިން މުޅި އަހަރުގެ ޖުމްލަ ފައިދާ 

 - -  އެހެނިހެން އާްމދަނީ 

 (40,941) 537,905, 1  ޖުމުލަ ާއމްދަނީ 

 (0.0012 ) 0.0451 8 ޙިްއސާއަކަށް ޖެހޭ ފަިއދާ / ގެއްލުން 

 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަުކގައި ިހމެނޭ ހިސާބުުކރުުމގެ ސިާޔސަތުތަކާއި ނޯޓްަތކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަުކގެ  85ން ފެށިެގން ޞ.އި 56ޞ 

  ބައެެކވެ.

 



 

52 ޙާ ސަފް  

 

 މް ެޑވެލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކމޯލްޑިްވސް ޓުއަިރޒަ

 މާލީ ބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި ައހަރު  2018ޑިސެމްބަރ  31

   31.12.2018 31.12.2017 

 ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ނޯޓް 
    އެސެޓްތައް 

    ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް 

 4,785 3 1,599 4 9 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް ައދި އެކުއިްޕމަންޓް 

 20,000,000 20,000,000 10 އިްނވެސްޓުަމންޓު ޕްރޮޕަޓީ

 24,073,265 24,472,078 11 ސަބް ލީޒް -ލީޒް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 

 44,108,050 44,513,677  ކުގެ ޖުމުލަ ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތަ 

    

    ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް 

 42,835 2,835 4 11 ވިޔަފާރިްނނާއި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ައންނަންހުރި 

 164,996 139,838 7.3 ވިޔަފާރި ފަިއާދގެ ޓެކުހުގެ ރިފަްނޑު 

 2,162,189 2,357,661 12 ފައިސާ އަދި ޭބންކް ބެލެންްސަތއް ނަުގދު 

  2,540,334 2,370,020 

    

 46,478,070 47,054,011  ޖުމްލަ އެސެޓްތައް 

    

    ރައުސުލްމާލާއި ދަރަނި ހިއްސާދާރުންގެ 

    ރައުސުލްމާލް ހިއްސާދާރުންގެ 

 26,183,719 26,183,719 13 ހިއްާސގެ ަރއުްސމާލު 

 607,415 607,415 13 ހިއްާސގެ ޕްިރމިައމް 

 (6,473,870) (4,935,965)  )ެގއްލުން( ޖުމްލަ ފަިއދާމިހާތަނަށް ލިބިަފއިވާ 

 20,317,264 21,855,169  ޖުމުލަ ަރއުސުލްމާލް 

    

    ދަރަނި  ދިގު މުއްދަތުގެ 

 1,226,409 1,151,766 14 ހެޑް ލީސް -ލީސް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 

 11,185,980 10,311,565 14 ސަބްލީސް އެްޑވާންސް 

 7.2 1,513 1,691 

  11,464,844 12,414,080 

    ދަރަނި  ކުރު މުއްދަތުގެ 

 13,746,726 13,733,998 14 ވިޔަފާރިްނނާއި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ަދއްކަންހުރި 

  13,733,998 13,746,726 

 26,160,806 25,198,842  ޖުމްލަ ަދރަނި 

 46,478,070 47,054,011  ދަަރނި ޖުމްލަ އިުކއިޓީާއއި 

 

 ގެ ދަުށން މި މާލީ ހިާސބުަތކުގައި ފުިރހަމަކުަރންޖެހޭ ކަންކަން ވަީނ ފުރިހަމަކުެރވިަފއެވެ.  19/96ދިވެިހާރއްޭޖގެ ކުންފުނިތަކާިއބެހޭ ގާނޫުނ 

 



 

53 ޙާ ސަފް  

 

 

 

 

 އިބްރާހިމް ލަޠީފް     

 )ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮިފސަރ(
 

 ހިސާުބތައް ަތއްޔާރުކޮށް ހުށަެހޅުމަކީ ަޑއިރެކްޓަުރންގެ ޒިްނާމއެކެވެ. ޯބޑް އޮފް ޑަިއރެކްޓަރުްނގެ ފަރާތުން ސޮިއކުރީ:މި މާލީ 

 

                                    

 ފާއިޒް هللا އަބްދު            ތަޛްމީލް ައްބދުއް ަސމަދު 
 (ޗެއަރަމން)                        )މެނޭޖިްނގ ޑިރެކްަޓރ(

 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަުކގައި ިހމެނޭ ހިސާބުުކރުުމގެ ސިާޔސަތުތަކާއި ނޯޓްަތކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަުކގެ  85ން ފެށިެގން ޞ.އި 56ޞ 

 މި ހިާސބުތައް ަތއްޔާރުކޮށް ުހށަހެޅުމަކީ ަޑއިރެކްަޓރުންގެ ބޯުޑގެ ޒިްނމާއެެކވެ. ބައެެކވެ.

 

 2019އޭޕްރިލް  27

 މާލެ

 

 



 

54 ޙާ ސަފް  

 

 މް ެޑވެލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކމޯލްޑިްވސް ޓުއަިރޒަ

 ހިއްާސގެ ަރއުްސމާލަށް ައއި ބަދަލުތަުކެގ ބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި ައހަރު  2018ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޖުމްލަ  ޖުމްލަ ފަިއދާ / )ގެއްލުން( ހިއްާސގެ ޕްިރމިައމް  ހިއްާސގެ ަރއުްސމާލު  
 ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ޑޮލަރު ޔޫއެސް  ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ޔޫއެސް ޑޮލަރު  

 20,358,205 (6,432,929) 607,415 26,183,719 ނިޔަލަށް 2017ޖެނުއަރީ  1

 (40,941) (40,941) - - މުޅި ައހަުރގެ ފަިއދާ 

 20,317,264 (6,473,870) 607,415 26,183,719 ގެ ނިޔަލަށް  2017ޑިސެމްބަރ  31

 537,905, 1 537,905, 1 - - ަފއިދާ  މުޅި ައހަރަށް ސާފު

 21,855,169 (4,935,965) 607,415 26,183,719 ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެމްބަރ  31

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަުކގައި ިހމެނޭ ހިސާބުުކރުުމގެ ސިާޔސަތުތަކާއި ނޯޓްަތކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަުކގެ  85ން ފެށިެގން ޞ.އި 56ޞ 

  ބައެެކވެ.



 

55 ޙާ ސަފް  

 

 ެޑވެލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކމް މޯލްޑިްވސް ޓުއަިރޒަ

 ަބޔާން  ފައިސާ ލިބުނު ގޮާތއި ހޭަދވި ގޮުތގެ
 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި ައހަރު  2018ޑިސެމްބަރ  31

  2018 2017 
 ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ޔޫއެސް ޑޮލަރު  ނޯޓް 

    އޮޕަރޭޓިންގ ހަރަކާތް 

 65,766 1,803,496  ިހމަަނއިގެން(ޓެކްސް ނެގުުމގެ ކުރިން ަފއިދާ )ހުއްާޓލެވިފަިއވާ ވިޔަާފރިތައް 

    

    ކޭޝް އައިޓަމްތަކުގެ އެޖަސްޓްމަންޓް -ނޮން 

 14,592 7,903  ބަލަށް ކެނޑުން 

 (229,028) -  ރައިޓް ބެކް ކުެރވުނު ަދއްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ 

 74,201 -  ރައިޓް އޯފްުކރެުވނު ޢިމާރާުތގެ ައގު 

  1 ,811,399 )74,469) 

    

    ކެޕިޓަލްއަށް އެޖަސްޓުމެންޓެ ގެނައުން ވަރކިންގ 

 1,657,500 -  ވިއްކާލަން ިނންމާަފއިވާ އެސްުޓގެ ޖުމުަލއަށް ައދި ބަދަލު 

 2,288,947 (398,813)  ލިބެންޖެހޭ ަފއިާސއާއި އެްޑވާންސް ަފިއސާ އިތުުރވި ިމންަވރު 

 (3,533,368) (961,786)  މިންަވރު  ދަށްވި/  އިުތރުވި ފަިއސާ ދައްކަްނޖެހޭ

  
  

  

 338,610 450,800  ވިޔަފާރި ަޙރަކާތްތަކުން ލިުބނު ފައިސާ 

 (721,832) (240,611)  ޓެކުހުގެ ގޮުތގައި ދެއްކި 

  އޮޕަރޭޓިްނގ ހަރަކާތްތަުކން ލިބުނު / ަޚރަުދވި 
210,189 (383,222) 

  

    

    އް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަ

 (6,257) (14,717)   ގަތުމަށް ައދި އެކުއިްޕމަންޓް  ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް

 (6,257) (14,717)  ބޭނުންކުރެވުނު ސާފު ފައިސާ އި ގަގެ ހަރަކާތުއިންވެސްޓްކުރުމު

    

    

 (389,479) 195,472  ަމދުުވން()ފައިާސއާއި ަފއިާސއާ ެއއްފަދަ ތަކެީތގެ ސާފު އިތުުރވުން / 

 2,551,668 2,162,189  ަފއިާސާއ އެއްފަދަ ތަކެތި އަހަރު ފެށުުނއިރު ަފއިާސއާއި 

 2,162,189 2,357,661 12 ަފއިާސއާއި ަފިއސާއާ ެއއްަފދަ ތަކެތިހުރި އަހަރު ިނމުުނއިރު 

 

ބަޔާންތަުކެގ ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްާޙތަކުަގއި ހިމެނޭ ހިސާބުުކރުުމގެ ސިާޔސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަުކގެ  85 ން ފެިށގެން ޞއި 56ޞ 

  ބައެެކވެ.
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 މް ެޑވެލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކމޯލްޑިްވސް ޓުއަިރޒަ

 މާލީ ހިސާބުތަުކގެ ބަާޔންތަކާުގޅޭ ނޯޓް 
 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު   2018 ޑިސެމްބަރ 31

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޏާއި ކުންފުން  1
ކުންފުްނނިތަކާެބހޭ ޤާނޫނު )ނަްނަބރ  ިދވެިހރާްއޖޭަގއި ރެިޖސްޓްރީކޮށްމޯލްޑިްވސް ޓުއަިރޒްމް ެޑވެލޮޕްަމންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަކީ 

ދަަރންޏަށް ޒިްނާމވާންޖެހޭ މިންަވރު ކަނަޑއެޅިަފިއވާ ކުންފުންެޏކެވެ. ކުންފުނީެގ  ،ެގންދާހިންަގމުން  ގެދަށުން (10/1996
 މާލެ، ދިވެިހާރއްޭޖގަެއވެ. ، ބުރުޒު މަގު  ،ރެިޖސްޓްރީކުެރވިަފއިވާ އޮީފސް ހުންަނީނ ގ. ފަތުރުވެހި )ފުރަަތމަ ފަްނގިފިލާ(

 މަިއގަނޑު ަމަސއްކަތްތައް  
ސަބްލީްސގެ ޮގތުަގއި  ަސރުކާރުން ކުންފުްނޏާ ަތރަްއޤީކުުރމަށް ަޙވާލުކުރާ ރަްށރަށް ކުންފުނިން ކޮށްފަިއވާ މަިއގަނޑު ަމސައްކަތަކީ

 ގެ މަަސއްަކތްތައް ކުިރއަށް ގެްނދިުއެމވެ. ތަަރްއޤީކުުރމު ކުއްޔަށްީދގެން
 

 މުަވއްޒަފުްނގެ ޢަަދދު  
 ެއވެ.  11ިނމުުނއިރު ކުްނފުނީަގއި ތިބި ުމވަްއޒަފުްނގެ އަަދދަކީ  ހިސާބުކުށަެހޅި ުމއްދަތު

 
 ރިޕޯޓު އާންމުުކރުުމގެ ހުްއދަ  

 ަގއި ވަނީ ުހއްދަ ީދފައެވެ. 2019އޭޕްރިލް  23ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިާސބުަތއް ޢާންމުކުަރން 2018ޑިސެމްބަރ  31
 މާލީ ހިސާބުަތއް ތައްާޔރުކުުރުމގެ އަާސސްތަކާއި ެއހެނިހެން ުމހިންމު އެކައުންިޓންގ ޕޮލިސީަތއް  2

 އް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އަސާސްބަޔާންތަ 2.1
އިންޓަރެނޝަނަލް ފައިޭނންޝަލް ރިޕޯޓިންގ  ތައްޔާރުުކރެވިަފއިަވނީސާބުަތއް މާލީ ހިގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ  2018ޑިެސންަބރ  31

ެނވެ. ެއެހން ގޮތަކަށް ކުންފުީނގެ އެަކއުންޓިްނގ ޕޮލިސީެއްއގަިއ ސްޓޭންޑަރޑް )އަިއއެްފއާރއެސް( ާއއި ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން
  ޮކސްޓް ބޭިސސްއަެށވެ. ހިސްޓޮރިކަލް ބަޔާންކޮށްފަިއނުާވނަމަ، މާލީ ހިސާުބތަްއ ތައްޔާރުކުެރވިަފއިަވނީ

 
 އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކާއި ހާމަކުރުންތަކަށް އައި ބަދަލުތައް  2.2

ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު އާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތައް ފިޔަވައި، މި މާލީ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ގެންގުޅުނު  2018ޖެނުއަރީ  1
ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް ގެންގުޅުނު  2018ޑިސެމްބަރ  31އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަކީ 

 ސިޔާސަތުތަކެވެ.
 އަލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު އަދި ބަދަލުއައިސްފައިވާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި މާނަކުރުންތައް  2.3

"ރެވެނިއު ފްރޮމް ކޮންޓްރެކްޓްސް  15އިން ފަހުގެ މުއްދަތަށް  މި މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅިފައިވާނީ އައިއެފްއާރުއެސް 2018ޖެނުއަރީ  1
އާއި  7R"ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް"، އަދި އައިއެފްއާރުއެސް  9ވިތު ކަސްޓަމަރސް"، އައިއެފްއާރުއެސް 

. މިއީ މި ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުން ވޭތިވެދިޔަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވެ 
 އަހަރުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހެއެވެ.

 
 7Rއަދި އައިއެފްއާރުއެސް  9އައިއެފްއާރުއެސް 
ވަނަ  2018އަށް އިތުރުއާ އިސްލާޙުތަކާއި މާނަކުރުންތަކާއިއެކު 7R އެސް އަދި  އައިއެފްއާރު 9، އައިއެފްއާރުއެސް 15އައިއެފްއާރުއެސް 

ކަށް އަހަރު ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާ ގުޅުންހުރި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަ 
 ކަށް ނުޖެހެއެވެ.ނުވާތީ، ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުގެންނާ 

 
 15އައިއެފްއާރުއެސް 

ގައި ވަނީ މުޅިން އަލަށް ޢަމަލުކުރަން  2018"ރެވެނިއު ފްރޮމް ކޮންޓްރެކްޓް ވިތު ކަސްޓަމަރސް" އަށް  15ކުންފުނިން  އައިއެފްއާރުއެސް 
ސްޓޭޖު ހިމެނޭ ތަފްޞީލީ  5ޑުކުރާނޭ ގޮތުގެ ފަށާފައެވެ. މި ސްޓޭންޑަރޑްގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި އެކު ހެދޭ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ އާމްދަނީ ރެކޯ

ގައި ރެކޯޑްކުރެވޭ އާމްދަނީއަކީ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކަސްޓަމަރަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން،  15ގޮތެއް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.  އައިއެފްއާރުއެސް 
އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުންފުނިން  15އިއެފްއާރުއެސް އޭގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޢަދަދެވެ.  އަ
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ބަބުން ނިންމާފައިވަނީ ފުލް ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް މެތަޑް ބޭނުންކުރުމަށެވެ. އާމްދަނީ ރެކޯޑުކުރުމަށް އާ ސްޓޭންޑަރޑެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެސަ 
 ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. 

 ކަންސާން )ވިޔަފާރިއަށް ހުއްޓުމެއް ނައުން(ގޮއިންގ  2.4
 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާިރއަށް ުބރުލެއް ނާާރ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނޭ ަކމުގެ ަޔގީންަކން ހޯދުަމށް ކުންފުީނގެ ޑަިއރެކްޓަރުްނ އެެސސްމަންެޓއް 

ެވެއވެ. އެހެންކަުމން މާލީ ހިސާބުަތއް ތައްާޔރު ހެދުމަށްފަުހ، ކުންފުނި އިފްލާސް ކުރުަމށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުއްޓާުލމަށްެވސް ިނންމާފަެއއް ނު
 ކުރެވިަފއިަވނީ ވިޔަާފރިއަށް ުހއްޓުެމއް ނައިސް މުސްަތޤްބަުލަގއި ކުރިއަށް ދާޭނކަމަށް ބަލަިއގެންެނވެ.

 
 ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅާ ފައިސާ  2.5

ންކޮށްަފއި ނުާވނަަމ، ހުރިހާ ައދަެދްއވެސް ހުށަަހޅާަފއިަވީނ އެމެރިކާ ޑޮަލރުންެނވެ. ކުންފުނި ާގިއމްވެަފއިވާ ގަުއުމގެ އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާ
ނީ އެެމރިާކ ފައިސާ ަކމުަގިއވާ ިދވެހި ރުފިޔާގެ ބަަދލުގައި ކުންުފނީގެ މުޢާމަލާތްތަުކަގއްޔާއި މާލީ ހިާސބުތައް ހުށަހެުޅމަށްޓަކައި ބޭުނން ކުރަ

ިއ ވެ. ކުންފުީނގެ މުޢާމަލާތްތަުކަގއި ބޭނުންުކރާ ފައިާސގެ ގޮުތަގއި އެެމރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންުކރަނީ، ކުންފުްނޏަށް މަިއގަނޑު ޮގތެްއގަ ޑޮލަރެ
 އާްމދަނީ ލިބި ަޚރަދުަތއް ކުރަނީ އެެމިރކާ ޑޮލަރުންކަުމގައި ވާތީެއވެ.

 
 ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ މައިގަނޑު  ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  2.6

 މި މާލީ ހިސާުބތަކުަގއިވާ ުހރިހާ ޕީިރައޑްތަކަކަށްެވސް ތިީރގަިއވާ އެަކއުންޓިްނގ ސިޔާސަތުަތއް ކުންފުނިން ަދމަހައްޓާަފއިެވެއވެ. 
 

 ހ. ބޭރު ފައިސާ މުއާމަލާތުކުރެވުނު ފައިސާގެ ބާވަތަށް ބަދަލުކުރުން  
ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާުބތައް ތައްާޔުޜކުރެވިަފއިަވނީ ކުންފުނީގެ ފަންކްޝަަނލް )މުއާމަލާތުކުެރވުނު( އަދި ޕްރެެޒްނޓޭޝަން )ހިސާބު 

 ތައްޔާރުުކރާ( ފައިސާ ކަުމަގއިވާ އެެމިރކާ ޑޮލަރުންނެވެ. 
 

 ހުރި އެްކސްޗޭްނޖު ރޭޓަށް ިބނާކޮށެވެ. ރިޕޯޓިންގ ީޕރިައްޑ ގެ މުާޢމަލާތްތައް ުފރަތަަމ ރެކޯޑްކުެރވެނީ މުާޢމަލާުތގެ ތާީރޚުަގއި ބޭރު ަފއިސާ
ލިޓީ، )ހިސާބު ަތއްޔާރުުކރާ ުމްއދަތު( ނިޭމއިރު ފަންކްޝަނަލް ކަެރންސީ ފިަޔވާ އެހެން ފައިާސއިން ުހންނަ ުހންނަ ަމނިޓަރީ ެއސެޓާއި ލަިއބި

ންކްޝަނަލް ކަރެންީސއަށް ަބދަލުކުެރވެެއވެ. އަދި އެކްްސޗޭންްޖ މުްއދަތު ނިމޭ ތާީރުޚގައި ހުްނނަ ރޭޓް )ސްޕޮޓް ރޭޓް( އަށް ބިނާކޮށް ފަ
 ފައިދާ ުނވަތަ ެގއްލުން ޕްރޮފިޓް އެްންޑ ލޮސް އެކައުންޓަށް ޓްރާްނސްފަރ ކުެރވެެއވެ.

 
ރަނީ މުޢާމަލާްތ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް" ައށް ބިނާކޮށް އަގުުކރެވިަފިއވާ "ނޮްނމަނިޓަރީ" އައިަޓމްތައް ފަންްކޝަނަލް ކަރެްނސީައށް ަބަދލުކު

މަނިޓަރީ" އައިޓަްމތަކުގެ ައގު -ބޭރު ަފއިާސއަުކން އަގުުކރެވިަފއިވާ "ޮނން ހިނގި ތާީރުޚގައި ހުރި އެކްސްޗޭްންޖ ރޭޓަށް ބިނާކޮށެވެ.
 ބަދަލުކުަރނީ ފެއަރ ވެލިއު ކަނަޑައޅާ ތާރީުޚގައި ުހންނަ އެްކސްޗޭންޖު ރޭޓަށް ަބލައިގެްނނެވެ.

 
 އެގްރިގޭޝަން ށ. މެޓީރިއަލިޓީ އަދި  

"ޕްރެެޒންޓޭޝަން އޮްފ ފައިނޭްނޝަލް ސްޓޭޓްމަންްޓސް" އާިއ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިްނ، ެއްއގޮތް ަނަމވެސް "މެޓީިރއަލް"  1އައި.އޭ.ެއސް 
 ަވކިންނެވެ.އެްއގޮތް ނޫން އައިަޓމްތަްއ މެޓީރިއަލްަނމަ ހުށަހަޅާަފިއވަނީ ވަކި ކޮންމެ ައއިޓަމެއް ހުަށހަަޅއިދީަފިއވާނީ ަވކިވަކިންެނވެ. 

 
ށް ގާޫނނީ މާލީ އެސެޓަކާއި ަދރަންެޏއް ައޅާކެނުޑަމށްފަހު ބާކީވާ ައދަދު މާލީ ހިާސބުތަކުަގިއ ހުށަހަޅަިއދީފަިއވަނީ އެ ައަދދުތައް ައާޅކެނޑުމަ

ކޮގްަނއިްޒކުރުާމއި ލައިބިލިޓީ ޙަްއގެއް ކުންފުންަޏށް ލިބިފައިާވނަމަ، ުނވަތަ އެފަދަ ގޮތަކަށް ައޅާކެނޑުަމށް ވިްސނާފަިއވާނަމަ ނުަވތަ އެސެޓު ރެ
 ޚަލާޞްކުރުން އެކުއެީކގައި ގެްނދިުއމަްށޓަކައެވެ.

 
ާރނަމަ، އާްމދަީނއާއި ޚަަރދު އޮްފސެޓް ކުރުުމަގއި، އެކައުންޓިްނގ ސްޭޓންޑަރޑަކުން ުނވަތަ ސްޓޭންޑަރޑެއް މާނަކުާރގޮތަކުން އެކަެމއް ހުްއދަކު

 ގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިަޔވައި އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން ކުެރވިފަެއްއ ނުވާނެެއވެ.އަދި ކުންފުީނގެ އެަކއުންޓިްނގ ސިާޔަސތުތަކު
 

 ދިގު މުދަތަށް ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި ސިޔާސަތު  ކުރު އަދި ށ.  
ކޮށްފަިއވެެއވެ. އެސެޓެއް ކަރެންޓް ކުންފުނިން އެސެޓާއި ލަިއބިލިޓީ ކަރަންޓް އަދި ނޮން ކަރަންޓް އެސެޓާއި ލައިބިިލޓީގެ ގޮތުަގއި ކްލެސިފައި 

 އެސެޓެްއގެ ގޮތުަގއި ކްލެސިފައިުކރަނީ:



 

58 ޙާ ސަފް  

 

 ނުވަތަ ވިއްކާލަން ގަސްތުުކރުން ، ކުންފުނީގެ ާއންމު އޮަޕރޭޓިްނގ ސައިަކލްގެތެޭރގައި އެ ައއިޓަމެއް ވިއްކާަފިއވުން  -
 ވިޔަފާީރގެ  ބޭުނމަށް ގެްނުގޅޭ އެސެޓަަކށްވުން  -

 ވަުހެގތެރޭަގއި ިވއްކާލެޭވނޭކަމަށް ލަފާކުެރވުން މަސްދު  12ރިޕޯޓިންގ ޕީިރއަްޑގެ  -

މަސްުދވަުހގެ ތެޭރގައި ަދރަންެޏއް  12ފައިސާ ުނވަތަ ފަިއސާާއއި ެއއްފަދަ ެއއްޗެހި. ީމގެ ތެޭރގައި ރިޕޯޓިންގ ީޕރިައޑް ނިމި  -
 އަދާުކރުމަށްޓަކައި ބޭނުން ނުުކރެޭވނޭ ފައިާސއާއި ަފއިާސއާއި އެއްަފދަ ެއއްޗެހި ނުހިމެނޭެނެއވެ.

 

ސިަފިއ ކްލެމިނޫން ުހރިހާ ެއސެޓެއް ކްލެސިަފއިކުަރނީ ނޮން ކަރެންޓް ެއސެޓްގެ ގޮުތގަެއވެ. ލައިބިލިޓީެއއް ކަރެންޓް ލަިއބިލިޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި 
 ކުރަނީ އަްނނަނިވި ހާލަތްތަުކަގއެވެ.

 ނޯމަލް އޮޕަރޭޓިްނގ ަސއިކަލްގެެތޭރގައި ދައްކަްނޖެހޭނެަކމަށް ބެެލވޭ ފައިާސއަްށުވން -

 ވިޔަފާީރގެ ބޭުނމަށް ެގންުގޅޭ ލަިއބިލިޓީއަކަށްުވން  -

 ށް ބެލެވުން މަސްުދވަުހގެތެޭރަގއި އެ ލަިއބިލިޓީއެއް ޚަލާސް ުކރާނޭކަމަ 12ރިޕޯޓިންގ ޕީިރއަްޑގެ   -

ލަިއބިލިޓީ ޚަާލޞްކުރުން ފަސްުކރަން ަޝރުެތއްނެތް ަޙއްެޤްއ  ،މަސްުދަވސް ަވންދެން  12ރިޕޯޓިން ޕީިރއަޑް ނިމި މަުދެވގެން  -
 ނެތުން 

 
 މި ނޫން ހުރިހާ ލަިއބިލިޓީެއއް ކްލެސިަފއި ކުރެެވނީ ނޮންކަެރންޓް ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުަގެއވެ.

 ފަިއކުރަނީ ނޮން ކަރަންޓް ެއސެޓާއި ލަިއިބލިޓީގެ ގޮތުަގެއވެ.ޑިފަރޑް ެއސެޓާއި ލަިއބިލިޓީ ކްލެސި
 . ލީސް ނ 

 
 ކުންފުނި ލެސަރއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން 

ންގ ލީސްކުރާ އެސެްޓގެ ރިސްކާއި ފަިއާދގެ ބޮޑުބައި ލެީސއަށް ޓްރާންސްަފރ ނުކުރާ ލީސް ބެލެވެނީ އޮޕަރޭިޓންގ ލީސްގެ ޮގތުަގއެވެ. އޮޕަރޭޓި 
އެޭރންޖުކުުރމަށްޓަކަިއދާ ީސދާ ޚަަރދު ލީސްކުރާ ެއސެޓްގެ "ެކީރންގ ވެިލއު" ގެ ަބއެްއގެ ގޮުތަގއި ެބލުމަށްފަހު، ރެންޓަލް  ލީސްެއއް

ެއއް ލިބޭ އިންކަްމއެކޭ އެއް ުއސޫލަކުން ލީޒްގެ ުމއްދަުތގެެތރޭަގއި ރެކޮްގނައިޒް ކުެރެވއެވެ. "ކޮންޓިންޖެންޓް ރެވެނިުއ" ބެލެވެނީ އެ ރެވެނިއު 
 އަްޑގެ ާއމްަދނީގެ ގޮތުަގެއވެ.ޕީރި
 
 

 ކުންފުނި ލެސީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން 
ލީސްެއއް "އިްނސެޕްޝަން ާތރީޚު"ަގިއ އެ ލީސްއަކީ ފަިއނޭންސް ީލސްެއްއތޯ ނުވަތަ އޮަޕރޭޓިްނގ ލީސްެއއްތޯ ްކލެސިފައިކުެރެވއެވެ. 

 ރާންސްަފރ ކުރާ ލީސް ބެލެވެނީ ަފއިނޭްނސް ލީސްގެ ގޮުތގަެއވެ. ލީސްކުރާ ެއސެޓްގެ ިރސްކާއި ަފއިާދގެ ބޮޑުަބއި ލެީސއަށް ޓް
ްވ އޮޕަރޭޓިްނގ ލީސް ޕޭމަންޓް ސްްޓރެއިްޓ ލައިން ބޭިސސްއަށް ިހސާބުުކރުަމށްފަުހ ލީސްގެ ުމއްދަުތަގއި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮްފ ކޮމްޕްރެހެްނސި

 އިންކަްމަގއި އޮޕަރޭޓިްނގ ަޚރަެދްއގެ ޮގތުގައި ކްލެސިަފއިކުެރެވއެވެ.
 

 ރ. ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ  
ރުމެވެ.  ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަރައްގީކުރުމުގެގޮތުން ކުންފުންޏަށް ހެޑް ލީސް ލިބިފައިވާ ރަށްރަށް ސަބްލީސްކު 

ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ބަދަލުގައި ލިބެންޖެހޭނޭކަމަށް  ،ރެކޯޑުކުރެވެނީކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ 
ކެނީ ކުންފުންޏަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަގަށް، އޭގެ ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމަރަށް ދޫކޮށްލެވޭ ހިސާބުންނެވެ. ޢާންމު އުޞޫލެއްގެގޮތުން، ކުންފުނިން ދެ 

 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކުންފުންޏަކީ "ޕްރިންސިޕަލް ފަރާތް" ކަމުގައެވެ.އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހެދިފައިވާ 

 

 ސަބްލީސް ރެންޓު 
ލީސް ކުރެވިފައިވާ އެސެޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ އެހެން ގޮތަކުން ރެކޯޑުކޮށްގެން އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެސެޓު ބޭނުންކުރެވޭގޮތް 
 ތަމްސީލުކުރެވިދާނޭކަމަށް ނުފެންނަކަމުގައިވާނަމަ، އޮޕަރޭޓިން ލީސްއިން ލިބޭ ކުލި ހިސާބުކުރަނީ ސްޓްރެއިޓްލައިން ބޭސިސްއަށް ލީސްގެ 

. އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ހިނގާ ސީދާ ޚަރަދު އެސެޓުގެ އަގުގެތެރެއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު، އާމްދަނީ މުއްދަތަށެވެ 
 ރެކޯޑުކުރެވޭ އަސާސްއާއި އެއްގޮތަށް ލީސްގެ މުއްދަތުގައި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. 

 
 ރެކޮގްނައިޒްކުރުން  ޚަރަދު  ބ.  



 

59 ޙާ ސަފް  

 

  .ގުޅުމަށްބެލުމަށްފަހުގައެވެ  ސީދާ  ހުރި  އައިޓަމާއި  އާމްދަނީގެ  ،ޚަރަދާއި ރެކޮގްނައިޒްކުރަނީ  ޚަރަދުތައް  އެކައުންޓްގައި  ލޮސް  އެންޑް  ޕްރޮފިޓް 
 ޙާލަތެއްގައި  ރަނގަޅު  އިކުއިޕްމަންޓް  އަދި  ޕްލާންޓް  ،ޕްރޮޕަރޓީ ،ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި  ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި  ގެއްލުމަށް  ނުވަތަ  ފައިދާ  ޕީރިއަޑްގެ 

 .ކަނޑާފައިވެއެވެ  އަޅާ  އާމްދަނީއާ   ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
ފެންވަރު  ވިޔަފާރީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިހުންނަ އެސެޓު ގަތުމަށް، ނުވަތަ އެސެޓެއްގެ 

 އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު ބެލެވެނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ.ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ 
 . ޓެކްސް ޅ 

 
 ކަރެންޓް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 

 
ހިސާބުުކރެވޭ ީޕރިައޑްގެ ބިޒްަނސް ްޕރޮފިޓް ޓެކްސް އެސެޓް ުނވަތަ ލަިއިބލިޓީގެ ގޮުތގައި ިހސާބުުކރެެވނީ ޓެކްސޭޝަން އޮތޯރިީޓއަށް 

ީކ ދައްކަްނޖެހޭ ުނވަތަ އެަފރާތުން ިލބެްނޖެހޭ ޢަަދދެވެ. މި ައދަދު ިހސާބުުކރުުމގައި ރިއާޔަތްުކެރވޭ ޓެކްސް ރޭޓާއި ެޓކުހާބެހޭ ާގނޫނަ
 ރިޕޯޓިންގ ޕީިރއަޑް ިނމޭިއރު ައމަލުކުެރވެމުްނދާ ުނވަތަ ައމަލުކުރަްނޖެހޭ ޓެކްްސ ރޭޓާއި ގާނޫުނތަކެވެ.

 
ަނއިޒްކޮްށފައިވާ އައިަޓމްތަކާއި ުގޅޭ ކަރަންޓް ބިްޒނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ރެކޮްގނަިއޒްކުެރވިފަިއވަނީ އިންކަްމ "އިކުއިޓީ" ގެ ގޮުތަގއި ރެޮކގް

ޓެކުހާބެހޭ ަގވާިއދުތަުކގަިއ ތަފާތު ގޮތްގޮަތށް ، ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ބަދަުލގައި އިކުއިީޓގެ ދަށުންެނވެ. ޓެކްސް ބަާޔންތައް ަތއްާޔރުކުރުުމަގއި
ަދގޮތަކަށް ހުންނަ ކަންކަމާިއމެދު ކުންފުނިން ނިންމިަފިއވާ ނިންުމންތައް މެޭނޖްމަންޓުން ިރވިއު ކުެރއެވެ. އަދި ޕްޮރވިޝަްނ މާނަކުެރވިާދނޭފަ

 ހަދަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުަގއި ޕްޮރވިޝަން ަހދަެއވެ.
 

 ޑިފަރޑް ޓެކްސް  
 

އާިއ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގގެ ބޭުނމަށް ރިޕޯޓިންގ ޕީިރއަްށ ޑިފަރޑް ޓެކްސްގެ ޮގތުަގއި ބެލެެވނީ ެއސެޓާއި ލައިބިލިީޓގެ ޓެކްސް ބޭސް 
 ނިމޭިއރު ހިާސބުކުރާ އަަދުދގެ ަވގުތީ ތަފާތު ނުވަތަ "ޓެމްަޕރަރީ ޑިަފރެންސް"އެވެ. ޑިަފރޑް ޓެކްސް ހިާސބުކުެރވެީނ ލައިބިލިޓީ މެތަޑް 

 ބޭނުންކޮްށގެންެނވެ.
 

 ެފދޭ ޓެކްސަބަލް ޓެމްަޕރަރީ ޑިފަރެްނސަށް "ޑިފަރޑް ޓެކްސް" ރެޮކްގނައިޒްުކރެެވެއވެ.ތިރީަގިއވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވާ ުހރިހާ ހާަލތެއްަގއި އު
ޑިފަރޑް ޓެކްސް ަލއިބިލިޓީ އުެފދުީނ ގުްޑވިލްގެ އިނިޝަލް ރެކޮްގނިޝަްނގެ ަސބަުބންކަުމގަިއވުން. ުނވަތަ ބިްޒނަްސ  -

އެސެޓެއް ނުވަތަ ލަިއބިލިޓީއަކުން ކަުމަގއިވެަފއި ުމއާމަލާްތ ކޮމްބިޭނޝަންެއއް ކަުމގައި ނުވާ ވިޔަާފރީގެ ުމާއމަލާތެްއގައި ިހމެނޭ 
ހިނގާ ވަގުތު ކުންުފނީގެ އެކައުންޓިްނގ ޕްރޮފިޓް ނުަވތަ ޓެކްސަބަލް ޕްރޮިފޓް ނުވަތަ ލޮސްއަށް އެ ުމއާމަލާުތގެ ސަަބބުްނ 

 އަަސރެއް ނުުކރުން 

ރީ ޑިފަރަންސް ކަިއރި މުސްަތްޤބަލެްއގައި ިރވަރްސ ޓެމްޕަރަރީ ޑިފަަރންސް ިރވަރސްކުާރަވގުތު ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޓެމްޕަރަ  -
ސަްބސިިޑއަީރއާއި ެއޯސސިއޭޓެޑް ކުންފުިނ، އަިދ ޖޮއިންޓް ވެންަޗރގައި ހިެމނޭ މަްސލަހަތާިއ  ،ނުކުރެވޭަފދަ ހާލަތްތަކުަގއި 

 ގުިޅގެން ކުެރވިަފއިވާ އިންެވސްޓްަމންޓާއި ުގޅިގެން އުފެދޭ ޓެކްަސބަލް ޓެމްޕަަރރީ ޑިފަރަްނސް 

 
ރިހާ ޑިޑަކްޓިބްލް ޓެމްޕަަރރީ ޑިފަަރްނސަކަށާއި، ކެރީ ޯފވަރޑް ކުރެވޭ ޓެކްސް ކްރެޑިޓަށާއި ައދި "އަްނޔޫސްޑް ެޓކްސް ލޮސް" އަކަށް ހު

 ންަވރެއް ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓް ރެޮކގްަނއިޒް ުކރެެވއެވެ. ައންނަިނވި ހާލަތްތައް ފިަޔވައި ހުރިހާ ހާލަތެއްަގއި ޓެކްސަބްލް ޕްރޮފިޓް ހުރި މި
ާޅ ބެލުމަށްފަހު، ޑިޑަކްޓިބްލް ެޓމްޕޮަރރީ ިޑފަރެންާސއި، ެކރީ ޯފވަރޑް ުކެރވޭ ޓެކްސް ކްރެޑިޓް އަިދ "އަންޫޔސްޑް ޓެްކްސ ލޮސް" ާއއި އަ

 ކެޑޭނެ މިްނވަރަށް ޓެކްަސބްލް ޕްރޮފިޓް ހުރިނަމަ އެ ހުރި ިމންަވރެކަށް ޑިފަރްޑ ޓެކްސް އެސެޓް ރެކޮްގނަިއޒްކުެރވެެއވެ.
ސް އެސެޓް އުެފދުނީ ބިްޒަނސް ކޮމްބިޭނޝަންެއއް ކަުމގައި ުނވާ މުާއމަލާތެްއގައި ެއސެޓެްއގެ ނުވަތަ ލަިއބިލިީޓއެްއގެ ޑިފަރޑް ޓެކް -

އިނިޝަލް ރެޮކގްިނޝަްނގެ ަސބަބުންަކމުަގއި ވެަފއި، މުާއމަލާތް ހިނގާ ަވުގތު ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިްނގ ޕްރޮފިްޓ ނުވަަތ 
 އަށް ެއ މުއާމަލާުތގެ ަސބަބުން އަަސރެއް ނުުކރުން ޓެކްސަބަލް ޕްރޮފިޓް ނުވަތަ ލޮސް 

ސަްބސިޑިައީރއާއި އެޯސސިއޭޓެޑް ކުްނފުނި، ައދި ޮޖއިންޓް ވެންަޗރގައި ހިމެނޭ ަމސްލަހަާތއި ުގޅިެގން ކުެރިވފައިާވ  -
ިޑފަރޑް ެއސެޓް ރެކޮްގނަިއޒްކުރުުމަގއި ކައިިރ  ،އިްނވެސްޓްަމންޓުތަކާުގޅިެގން ޓެމްޕޮަރީރ ޑިފަރެންސް އުފެދޭ ހާލަތްތަުކގައި 

މުސްަތގްބަެލއްަގއި ޓެމްޮޕރަރީ ޑިފަރެްނސް ިރވަރސްާވނޭކަމަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ަގޫބލުކުރެވޭ ިމންަވރަށް  އަދި ެޓމްޕޮަރރީ ިޑފަރެންްސ 



 

60 ޙާ ސަފް  

 

ރޑް ޓެކްސް އެސެްޓ އަޅާ ކެނޭޑނޭ ޓެކްސަބްލް ޕްރޮފިެޓއް ކުންފުނީަގއި އޮތްަކމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ިމންަވރަށް ޑިފަ
 ރެކޮގްަނއިޒްުކރުން.

 
 ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެްޓގެ ކެީރއިްނގ ވެލިއު ކޮްނމެ ރިޕޯޓިްނގ ޕީިރއަެޑއް ިނންމާފައި ރިިވއުކުެރެވއެވެ. އަދި ޑިފަރްޑ ޓެކްސް އެސެްޓގެ 

ެސބްލް ޕްރޮފިޓް ނެތްކަމުަގިއވާނަމަ އަޅާކެނޑެން ގޮތުަގއި ރެކޯޑްުކރެވިަފިއވާ ޖުމުލަ ައދަދު ނުވަތަ އަަދދުން ަބއެއް ައޅާކެނޑޭ ިމްނވަރަށް ޓެކް
ގ ހުރި މިްނވަރަކާަހމަައށް ޑިފަރޑް ޓެްކސް އެސެްޓގެ ައދަދު ދަށްުކެރވެެއވެ. ރެކޮގްަނއިޒް ނުކޮށްުހރި ޑިފަރޑް އެެސޓް ކޮންމެ ރިޕޯޓިން

ޑިފަރޑް އެސެޓް ރިަކވަރ ުކެރވޭނޭކަމަށް ެފންނަ  ޕީރިއަެޑއް ނިްނމާަފއި ެއސެސްުކރެެވެއެވ. އަދި ުމސްަތޤްބަްލގެ ޓެކްަސބަލް ޕްޮރފިޓުން
 މިންަވާރއިހަަމއަށް އެ ައަދދު ރިކޮްގނަިއޒްކުރެެވެއވެ.

 
 ޑިފަރޑް ޓެކްސް ައދި ލައިބިލިޓީ ައަދދުކުެރވެނީ ރިޕޯޓިްނގ ޕީިރއަޑް ނިޭމިއރު އަމަލުުކރެެވމުްނދާ ޓެކްސް ޤާނޫނުަތކަށް ބަލާ، އެސެޓް 

 ތަ ލަިއބިލިޓީ ޚަލާޞްކުރާނޭ އަހަރު ހުްނނާނޭަކމަށް ލަފާކުރެވޭ ޓެކްްސރޭޓަށް ބިނާކޮެށެވ.ކުންފުންޏަށް ލިބޭނޭ އަހަރު ުނވަ
 

ޕްރޮފިޓް ނުވަަތ ލޮްސގެ ޭބރުން ރިޮކގްަނއިޒްކުެރވޭ އައިަޓމްތަކާުގޅޭ ޑިަފރްޑ ޓެކްސް ރެޮކގްނަިއޒްކުެރވެނީ ްޕރޮިފޓް ނުވަތަ ލޮްސގެ 
ގްަނއިޒްކުެރވެނީ ޑިފަރޑް ެޓކްސް އުެފދުނު މުާޢމަލާތަށް ބެުލމަށްަފހު އެ މުާޢމަލާތަކާ ބޭރުްނނެވެ. ޑިަފރޑް ޓެކްސް އައިަޓްމތައް ރިކޮ 

 "އެެހނިހެން ކޮމްްޕރެހެްނސިްވ އިންކަމް" ުނވަތަ "އިުކއިޓީ" ގެ ދަުށންނެވެ.، ގުޭޅގޮތުން 
 

ތަންފީޒުުކރެވޭަފދަ ަޙްއޤެއް އުފަްނވެފަިއވާަނމަ،  ،ގާނޫނީ ގޮތުން ަކރެންޓް ޓެކްސް ަލއިިބލިޓީއާއި ކަަރންޓް ޓެކްސް ެއސެޓް ައާޅ ކަނޑާނޭ
ހުރި  އަދި ޑިފަރޑް ޓެކްސް އަކީ އެއް ތަނަާކ ގުޅުންހުރި ައދި އެއް ޓެކްސޭޝަން ޮއތޯރިޓީއަކާ ގުުޅންހުރި ޢަަދދުތަކަްށވާނަަމ، ކުންފުނީގައި

 ކަރެންޓް ޓެކްސް ލައިބިލިޓީާއއި ކަރަންްޓ ޓެކްސް އެސެޓް އަޅާެކނޑެެއވެ. 
 

ސް ކޮމްބިޭނޝަްނގެތެެރއިން ލިިބފައިާވ، ނަަމވެސް އެާތރީުޚަގއި ވަކިްނ ރެކޮގްަނއިޒް ކުރުމަށް ކްަރއިޓީިރއާ ހަމަުނވާ ޓެކްސް ބިޒްނަ 
ންްޓ ބެނިފިޓާެމދު އާ މަޢުލޫމާެތއް ލިބި ހާަލތު ބަދަުލވެްއޖެަނމަ ރެޮކގްނަިއޒްކުެރވެެއވެ. މި ެއޖަސްްޓމެންޓް ެގންނަްނޖެހެީނ އެަޖސްޓްމަ

 ުގޅިެގންކަުމގަިއވާަނމަ ގުްޑވިްލެގ ޖުމްލަ ައދަދަްށުވރެ ބޮުޑނުވާ އަަދދެްއ ގުޑްވިްލއިން މަދުުކރެެވެއވެ. ނުވަތަ ފައިާދއިން ުނވަތަ ޕީރިއަޑާ 
 ގެއްުލމުން ެއޖަސްޓްކުެރެވއެވެ.

 
 ސޭލްސް ޓެކްސް  

ލިބެްނޖެހޭ ފައިާސއާއި ަދއްކަްނޖެޭހ ކުންފުންޏަށް އާްމދަނީ، ަޚަރދު އަދި ެއސެޓުގެ އަގު ހިމެނިފަިއވަނީ ސޭލްސް ޓެކްސް ނުހިަމނަެއވެ. 
ފައިސާ ހިެމނިފަިއވަނީ ސޭްލސް ޓެކްްސ ހިމަނަިއގެންެނވެ. ޓެކްސް އޮޯތރިޓީއަްށ ނެޓް ސޭލްސް ޓެކުހުގެ ގޮުތގައި ދަްއކަންޖެހޭ، ުނވަަތ 

ދަްއކަންޖެހޭ ަފއިާސގެ  ުކންފުނިން ަފއިސާ ުނވަތަ ިލެބންޖެހޭ ކުންުފންޏަށް އެފަރާތުްނ ލިބެްނޖެހޭ އަަދދު މާލީ ބަާޔނުަގއި ހިެމނިފަިއވަނީ
 ގޮތުަގެއވެ.

 
 
 

 . ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ކ 
 

މަންްޓ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިުކއިޕްމަްނޓްގެ އަގު ހިެމނިފަިއވަނީ އެތަކެތި ަގތް އަުގން ޖުމުލަ ޑިޕްިރސިޭއޝަނާއި ުޖމުަލ އިމްޕެައރ
ކެނޑުމަށްފަުހަގއެވެ. މި ައދަުދަގއި ުދވަހުން ުދވަހަށް ަސރވިސްުކރުމަްށ ހިނގާ ޚަަރދު ިހމެނިފަިއނުާވނެެއވެ. އަދި ރިކޮްގނިޝަްނ ވެލިއު 

 ކްރައިޓީިރއާ ހަަމވާަނމަ، ޕްލާންޓާއި އިުކއިޕްމަންްޓގެ ސްެޕއަރ ޕާޓްސް ގަތުުމގެ ޚަަރދުެވސް ީމގެތެޭރަގއި ހިމެނިަފިއވާނެެއވެ.
 

މިއްަލއަށް އުަފްއދާފަިއވާ ެއސެޓްގެ ކޮސްުޓގެޮގތުަގއި ހިެމނެނީ މެީޓރިއަްލގެ ައގާިއ، ަމސައްކަތު މީހުްނގެ ަޚރަާދއި، އެހެނިެހްނ ކުންފުނިން އަ 
 ްޕލާންޓް އެންޑް އިުކއިޕްަމންޓްގެ ޚަަރދުެގ ގޮތުަގއި ިހމެނެނީ ، ޚަަރދުތަކުގެ އިްނސާފުެވރި ިނސްބަތެެކެވ. ކުންފުނިން ގަނެަފިއވާ ޕްރޮަޕރޓީ

 އެތަކެތި ގަުތމުގެ ޚަަރދާިއ، އެތަކެތި ޭބނުންކުެރވޭ ހާލަތަކަށް ގެަނއުމަށް ކުަރްނޖެހޭ އެހެިނހެން ަޚރަެދވެ.
 



 

61 ޙާ ސަފް  

 

ންޓް ޕްލާންޓް އެންޑް މެިޝނަީރގެ ބޮޑު އިްނސްޕެކްޝަެނއް ހަަދއިފިނަަމ، ރިޮކގްިނޝަން ކްރައިީޓރިާއއަށް ބެުލމަށްފަހު އެަކމުގެ ޚަަރދު ޕްލާ
އިކުއިްޕމަންޓްގެ ެކރީްނގ ވެިލުއގެ ތެެރއަށް ލެެވެއވެ. ޕްރޮޕަރީޓ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިްޕމަންޓުން ޑިްޕރިިސއޭޝަން ާޗޖުކުެރވެީނ އެންޑް 

 ސްޓްރެއިޓްަލއިން ޭބސިްސއަށް، ެއސެްޓ ބޭނުންކުެރވޭ ުމއްދަުތަގއި ޭއގެ ކޮސްޓް ރައިޓް އޯފް ކުެރވޭގޮަތށެވެ.
 އަހަުރ( 10ޕްލާންޓް އެންޑް މެޝިަނރީ )

 އަހަރު( 10މެރިން ވެސެލް )
 އަހަރު( 10މޮޓޯރ ވެހިކަލް )

 އަހަރު( 5އޮފީސް އިުކއިޕްަމންޓް )
 އަހަރު( 5އެހެނިހެން އިކުއިްޕމަންޓް )

 އަހަރު( 5ފަރުނީޗަުރ، ފިޓިންގ، އިކުއިްޕމަންޓް )
 އަހަރު( 3ކޮމްޕިއުޓަރ އިކުއިްޕމަންޓް )

 އަަހރު( 5ކޮމިއުނިޭކޝަން އިުކއިޕްމަންޓް )
 އަހަރު( 10މެޝިަނރީ )

 
ރިިސއޭޝަން ޗާޖުުކރަން ފަށަނީ އެސެޓްގެ ކުންފުނީގެ އޮަޕރޭޝަނަށް ބޭުނންކުރަން ފަށާ ހިސާބުންެނވެ. ޕްރޮޕަރީޓ، ޕްލާންޓް އެންޑް ޑިޕް

ަފއެްއ ނުިލބޭނޭކަމަށް ެފނިްއޖެނަަމ އެ އައިަޓމަކީ އެސެޓެްއގެ ގޮުތގައި އެިއން ުމސްތަްޤބަލްަގއި ނަ އިކުއިްޕމަންޓެއް ިވއްކާލައިފިަނމަ ުނވަތަ 
ުކރުުމެގ ނުބެލެެއވެ. އެސެެޓްއގެ ގޮުތގައި ކްލެިސފައި ކުރެވިަފިއވާ އައިަޓމެއް ެއސެޓެއް ނޫންކަމަށް ކަނަޑއެުޅމުގެ ސަަބބުން )ޑީރެކޮގްަނއިޒް

 ގްަނއިޒްުކރާ އަަހރެްއެގ ފައިދާ ނުަވތަ ެގއްލުުމގެ ތެޭރގައި ހިެނމެެއވެ. ސަަބބުން( އުެފދޭ ފައިދާ ުނވަތަ ެގއްުލން އެސެޓު ޑީރެކޮ 
 

ކުންފުންޏަށް ހޯދޭޭނ ، ކުރިން ކަނޑަެއޅުނު އިމްެޕއަރމަންޓް ލޮސްެއއް މިހާރު ުވޖޫުދގައި ނެތްކަަމށް ނުވަތަ ދަްއވެފަިއވާަކމަށް ފެނިއްޖެަނމަ 
ވާ ިއމްެޕއަރމަންޓް ލޮސްެއއް ިރވަރސްކުަރނީ އެްނމެ ފަހުން އިމްެޕއަރމަންޓު ލޮްސ  އެސްިޓމޭޓެއް ެހދެެއވެ. ކުިރން ކަނޑަެއޅިފައި  އަަދދުގެ

ޙާލަތުަގިއ ރެކޯޑުކުރިފަުހން، ރިކަަވރ ކުރެވޭ ައދަދު ހިސާބުކުރުުމަގއި ބޭނުންކުެރވުނު ައންާދޒާއަށް ބަދަލު ައއިސް ފަިއވާނަމަ އެކަްނޏެވެ. މި 
ރ ކުެރވޭ އަަދދާއި އެްއވަަރްށ އިތުރުކުެރވޭެނެއވެ. ކުރީ އަަހރުތަުކަގއި ިއމްޕެައރމަންޓް އެސެުޓގެ ކެރީްނގ ވެިލއު އެ އެސެުޓގެ ރިަކވަ

ެގން ލޮސްެއއް ރެކޯޑު ނުކުރާަނމަ އެސެުޓގެ އަުގގެ ގޮުތގައި މިހާުރ ބަލަށްކެނުޑމަްށފަހު ޖެހޭނޭ ައގަށްުވރެ އެސެުޓގެ އިުތުރވި ައގު ބޮުޑވެ
 ނުވާެނއެވެ.

 

 ނިންމާފައިވާ އެސެޓުތައްއ. ވިއްކާލުމަށް  
ުނން ދިގު ުމްއދަތެްއގައި ހިަފިއގެން ޭއގެ ުނވަތަ އެތަކެީތގެ ައގު  ުނވަތަ ެއސެޓާިއ ލައިބިލިޓީ ހިމެނޭ ުގރޫޕެްއގެ ބޭދިުގމުްއދަުތގެ އެސެޓު

ނިންމާަފއިާވނަމަ، އެތަެކތި ބެލެވެނީ ވިއްކާުލމަްށ ހޯދުުމގެ ބަދަުލަގއި އެތަކެތި ވިއްކާަލއިެގން ކުރެވުނު އިްނވެސްްޓމަންޓުގެ ޮބޑުަބއި ހޯދުމަށް 
ތަކެތީެގ ނިންމާަފއިވާ ެއސެޓުގެ ޮގތުަގއެވެ. ިވްއކާލުމަށް ނިންމާފަިއވާ ެއސެޓުގެ ގޮުތަގިއ ގިންތިކުރުަމށްޓަކައި އެ އެސެެޓއް ނުަވތަ ވިއްކާލާ

 ޭއގެ ފަހުން ެއސެޓުތައް ުނވަތަ ވިއްކާލާ ެއސެޓާއި  ެރެވއެވެ.އަގު ކުންފުީނގެ އެަކއުންޓިްނގ ހަމަތަާކއި އެްއގޮްތާވގޮތުގެ މަތިން ހިާސބުކު
ައާގއި ފެއަރ ވެިލއު އިން އެތަކެތި ވިއްކާުލމަްށ  އެތަކެީތގެ ރެކޯޑުުކރެވިަފއިވާ ލައިބިލިޓީ ހިމެނޭ ގުރޫުޕގެ ައގު ހިސާުބތަކުގައި ހުށަަހޅާނީ

. "ޑިސްޯޕސަލް ގުރޫޕަކުން" ލިބޭ ގެއްލުން ފުަރތަމަ ރެކޯޑުކުރާީނ ދާނޭ ޚަަރދު ކަނޑާލުމުން އަންނަ ައަދދުގެެތރެިއން ދަށް އަަދދެކެވެ
ލީ ގުްޑވިލްަގއެވެ. ެއއަށްފަހު  ބާކީ އެެސޓާއި ލައިބިލިޓީއަށް އެތަކެީތގެ އަުގގެ ނިސްބަުތންެނވެ. އެހެންަނމަެވސް އިްނވެންޓްީރއާިއ، މާ

ސެޓު، އިންވެސްްޓމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ އަދި ަބޔޮލޮޖިކަލް އެސެޓަށް އެސެޓާިއޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓް، ުމވަްއޒަފުްނގެ އިނާޔަތާއި ުގޅޭ އެ
ތުތަކާ ގެއްުލމުގެ އެްއެވސް މިްނަވރެްއގެ ަބެއްއ ރެކޯޑެއް ނުކުރާެނއެވެ. މިތަކެތީ ރެޯކުޑކުރެެވމުން ާދނީ ކުންފުީނގެ އެަކއުންޓިްނގ ސިާޔސަ

މާަފއިވާ އެސެޓެްއގެ ގޮުތަގއި އެސެެޓއް ރެކޯުޑކުރުމަށްފަހު ފަހުން އެްއގޮތަށް މިންުކރެިވގެްނނެވެ. އެްނެމ ފުރަތަމަ ވިއްކާލުަމށް ނިން
ެއ އަގުުކރުމަށްފަހު ިލބޭ ފައިާދާއއި ެގއްުލން ރެކޯޑުކުރާނީ ްޕރޮފިޓް އެންޑް ލޮްސ ގަެއވެ. ައގަށް ައއިސްަފއި ހުރި ަބަދލުގެ ސަަބބުން 

 ށް ފަިއދާ ރެކޯެޑއް ނުކުެރވެެއވެ.ދުވަހަާކއި ހަަމއަށް  ލިބިފަިއވާ ެގއްލުުމގެ ޖުމުަލއަްށވުރެ އިުތރަ
 
 

 ވ. އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮޕަޓީ  
ޓީގެ އަގު އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮޕަޓީގެ އަގަކީ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، މުޢާމަލާތުގެ  އަގުގެ ޖުމުލައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަ 

މިހާރު ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ ބައެއް  ފުރިހަމަވާކަމުގައިވާނަމަ ޝަރުތުތައް ، އޭގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ
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އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް ތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. އިންވެސްޓުމަންޓް ރިޕްލޭސްކުރުމަށްޓަކައި ހިނގާނޭ ޚަރަދެވެ. 
 ރަށް ބަހާލައިގެން ބަލަށް ކެނޑެއެވެ. ޕްރޮޕަޓީގެ އަގު އެ ތަނުގެ ބޭނުންކުރެވޭ އުމު

 
އެއްވެސް އިންވެސްޓުމަންޓު އެސެޓެއް ވިއްކާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ އަދި އޭގެ ފަހުން އެސެޓުން 

ވެއެވެ. މިގޮތުން ރެކޯޑުތަކުން އުނިކުރެވޭ މުއްދަތުގައި، އިގްތިސާދީ ނަފައެއް ލިބޭނޭކަމަށް ނުފެންނަކަމުގައިވާނަމަ ރެކޯޑުތަކުން އެސެޓު އުނިކުރެ
 އެސެޓުގެ ކެރީންގ ވެލިއުއާއި ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު އަދަދުގެ ތަފާތު މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނެއެވެ.

 
ފަރ ހެދެއެވެ. އެސެޓު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުއައިސްފިކަމުގައިވާނަމަ އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮޕަރޓީގެ ރެކޯޑުތަކުން ޓްރާންސް
ގޮތް ބަދަލުވާ  އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮޕަޓީއަކުން ވެރިފަރާތް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޕަޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ރެކޯޑުކުރެވޭ އަދަދަކީ ބޭނުންކުރެވޭ 

ކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ޕްރޮޕަތީ، ތާރީޚުގައި އެސެޓުގެ ފެއަރ ވެލިއުއެވެ. ވެރިފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޕަޓީއެއް އިންވެސްޓްމަންޓު ޕްރޮޕަޓީއަ 
ން ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ބޭނުންކުރާގޮތް ބަދަލުވާ ތާރީޚުންފެށިގެ 

 ރެކޯޑުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. 

 މ. މާލީ ނޫން އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން  
 މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްކަމުގައި ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އަދަދު އެސެޓެއްގެ އަސްލު އަގަކީ 

ގެއްލުން މުތާލިއާކުރަންޖެހެއެވެ. މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ވާ އަދަދަށްވުރެ އަސްލު އަގު ދަށްވެއްޖެނަމަ، އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި 

ޖެނެރޭޓިންގ ޔުނިޓުގެ ފެއަރ ވެލިއުއިން އެސެޓް ވިއްކުމަށްދާ ޚަރަދު ކެނޑުމުން އަންނަ -އެސެޓެއްގެ އަސްލު އަގަކީ އެސެޓް ނުވަތަ ކޭޝް 
ބޭ ޢަދަދާއި،  އެސެޓުގެ "ވެލިއު އިން ޔޫޒް" ގެ ތެރެއިން މަތީ އަދަދެކެވެ. އެހެން އެސެޓެއް ނުވަތަ އެސެޓުތަކެއްގެ އެހީގައި އާމްދަނީ ލި 

 ސެޓުތައް ފިޔަވާ ހުރިހާ އެސެޓެއްގެވެސް އަގު ބަލާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. އެ
 "ވެލިއު އިން ޔޫޒް" ބެލުމުގައި މާކެޓުގައި އެ އެސެޓާއި ގުޅޭ ޓައިމް ވެލިއު އަދި ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ ޑިސްކައުންޓު ރޭޓު 

 ނެޓް ޕްރެޒެންޓު ވެލިއު ހޯދެއެވެ.ބޭނުންކޮށްގެން އެސެޓުން ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޭޝް ފްލޯގެ 

 އިނިޝަލް ރެކޮގްނިޝަންއާއި ސަބްސީކުއަންޓް މެޝަރމަންޓު  –ފ. ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް  
އެއް ވިޔަާފރިެއްއގެ ފައިނޭްނޝަލް އެސެޓަކަްށވެފައި، އަނެއް ވިޔަފާިރެއއްގެ ފަިއނޭންޝަލް ލައިބިލިީޓއަކަްށ ނުވަތަ އިކުއިޓީ 

 ންޓަކަްށވާ ކޮންމެ ކޮންޓްެރކްޓަކީ ފައިނޭންޝަލް އިްނސްޓްރޫަމންޓެކެވެ.އިންސްްޓރޫމަ
 
އައުން  ބަދަލު  އަގަށް  އެސެޓުގެ  ނޫން  އެސެޓް  މާލީ . މ  

 އަގަްށވުރެ  ރެކޯޑުުކެރވިފަިއވާ އެސެުޓގެ ،ެމދުެވިރވެ ހާލަތެއް ނުވަތަ  ަކމެއް އަުތެވދާނޭފަދަ ަބދަލު ވެލިުއއަށް ނެޓްބުކް އެސެޓުތަުކގެ ކުންފުނީގެ
 ލަފާކުެރވޭ ިލބޭނޭކަމަށް ިވއްކާލަިއގެން ެއސެޓެއް. ގެެނވެެއވެ ަބދަލު ައގަށް ރެކޯޑުކުެރވިފަިއވާ ،ފެިނއްެޖނަމަ ދަށްަކމުަގއި ައގު ވިއްކާެލވޭނޭ
 ތަފާތު  ެދައދަުދގެ ގޮުތގައި ގެ" ެގއްލުމެއް" އެކަުއންޓުަގއި ލޮސް ެއންޑް ޕްރޮފިޓް ،މަތިކަުމގަިއވާަނމަ ވެލިއު ނެްޓބުކް ެއސެޓުގެ އަަދދަްށވުރެ

 .ރެކޯޑުކުެރވެެއވެ
 އެސެޓު  ،ނުލިބޭނަމަ  ނަފަެއއް މާލީ ނުާވގޮތުން ގޮތުަގއި ަބއެްއގެ އެސެޓުތަެކއްގެ އެހެނިހެން ެއެސޓަކުން އެ ،ައގަކީ ިވއްކާލެވޭ އެސެޓެްއގެ

 ނެޓް ފްލޯގެ ކޭޝް އެސެުޓގެ ،ައދަާދއި ައންނަ ކެނޑުމުން ޚަަރދު ހިނާގނޭ ވިއްކާލުަމށް ެވލިއުއިން ފެއަރ ޔުނިުޓގެ ފަިއސާލިބޭ ނުވަތަ
  .ައަދެދކެވެ މަތީ ވެިލއުގެެތެރއިން ޕްރެޒެންޓް
 މުސްަތުގބަލުަގއި ެއސެޓުން  ހިާސބުކުރަނީ ( ވެިލއު ޕްެރޒެންޓް ނެޓް ަފއިާސގެ ލިބޭނޭ ުމްސތަގުބަުލގައި " )ޔޫޒް އިން  ވެލިއު " އެސެޓެްއގެ

 ފަހު ވަޒަކްންުކރުމަށް ިރސްކުތައް ުހރި ގުިޅގެން އެސެޓަކާއި އެ  ،މިްނވަާރއި  ުހރި" މަނީ އޮފް ވެލިއު ޓަިއމް " މާކެޓުަގއި މިާހރު ފަިއސާ ލިބޭނޭ
 .ކޮށްގެްނނެވެ ިޑސްކައުންޓް ރޭޓަކުން ޑިސްަކއުންޓު އެކަށޭނަ

 
(i)  ުމާލީ އެސެޓ 
 
 އިނިޝަލް ރެޮކގްނިޝަން އަދި ިހސާުބކުރުން  

 ެގ ގޮތުަގއެވެ.   ހިާސބުކުެރވެނީ "ފެއަރ ވެލި ްތރޫ އޯީސައއި" އަދި "ެފައރ ވެލިއު ުތރޫ ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސް"މާލީ އެސެޓު ފުރަަތމަ 
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ނީއަީކ ފައިނޭންޝަލް ެއސެޓް މެނޭޖުކުރާ ވިޔަާފރި މޮޑެލްގެ މާަނއަކީ މާލީ އެސެޓުތައް ބޭނުންކޮްށގެން އާްމދަނީ ހޯާދގޮެތވެ. މިޮގތުން، އާްމދަ
އިން އަންނަ ޭކޝްްފލޯކަން ނުވަތަ މާލީ ެއސެޓު ިވއްކަިއގެްނ ލިބޭ ާއމްދަނީަކން ނުަވތަ މި ދެަބއިން ލިބޭ އާްމދަނީަކން އެްއބަްސވުެމްއގެތެރެ 

 ކަނޑަައޅަނީ ވިޔަާފރި މޮޑެްލއެވެ. 
 

އް ގަނެފި ނަމަ ނުވަަތ ގަާވިއދެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ މާކެުޓގެ ާއންމު އުސޫުލގެ ދަށުން ވަކި މުްއދަެތއްެގތެރޭަގއި ޑެލިަވރކުރަްނޖެހޭ އެސެޓެ 
ށް ައގުުދވާ ވިއްަކއިފިަނމަ، އެަކން ރެކޯޑުުކރަނީ ވިަޔފާރީގެ މުޢާމަލާތް ހިނގާ ާތރީުޚަގއެވެ. ެއއީ ކުންފުނިން އެސެޓު ވިއްުކމަށް ުނވަތަ ގަތުމަ

 ދުވަެހވެ.
 
 ސަބްސީުކއެންޓް މެަޝރަމންޓް 

 
 ހަަތރު ކެޓަގަީރއަަކށް ބަހާލެވިަފއިެވެއވެ.ންޓް ެމޝަރމަންޓުގެ ބޭނުަމށް މާލީ އެސެޓުތައް ސަްބސީކުއެ

)ފައިދާ ުނވަތަ ެގއްލުން ިރސައިކަްލ  އަސްލު ައުގގައި އެމޮަޓއިޒް ކުެރވިފަިއާވ މާލީ އެސެޓުތައް )ޑެޓް ިއންސްޓްޫރަމންޓުތައް( -
 ކުރާ ގޮތަށް(

 އިކަލް ނުކުރާ ގޮތަށް(ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްސް އެޓް ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ އޯީސއައި )ފަިއދާ ުނވަތަ ެގއްލުން ރިސަ  -

 "ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްސް އެޓް ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ ްޕރޮފިޓް އޮރ ލޮސް" -

 
 
 އަސްލު ައގުަގއި ެއމޮޓައިޒް ކުެރވިަފިއވާ މާލީ ެއސެޓުތައް )ޑެޓް އިްނސްޓްރޫަމންޓުތައް( 

މީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ގުުޅންހުރި ެކޓަގަީރއެވެ. ތިީރަގއިވާ ޝަރުތުަތއް ުފރިހަަމވާަނމަ ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެުޓތައް ހިާސބުކުރަީނ 
 އެމޮޓަިއޒްކުެރވިފަިއވާ ކޮސްުޓގަެއވެ. 

 ެއއް ހޯުދން މާލީ އެސެޓު ަގނެވިަފއިވާ ވިޔަފާީރގެ ޮމޑެލްގެ ަމގުަސދަކީ އެ ެއސެޓުން ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ކޭޝް ފްލޯ -

މާލީ އެސެުޓގެ އެްއބަްސުވމުެގދަށުްނ، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ތާީރޚުތަކެްއަގއި، ހަަމެއކަނި "ޕްރިންސިޕަލް" ައދި އިންަޓރެްސޓު ގެ  -
 ގޮތުަގއި ފަިއސާ ލިބުން 

 
އިންަޓރެސްޓު ރޭޓު )އީައއިާއރު( ކޮސްުޓގައި އަުގކުރެވިަފއިވާ މާލީ އެސެޓު ެދން ައގުކުެރވެނީ އިފެކްިޓވް އެމޮޓަިއޒްކުެރވިފަިއވާ 

ރު ުނވަތަ ބޭނުންކޮްށގެންެނވެ. ައދި އެތަކެީތގެ ައަގށް އަންނަ ަބދަލު ރެކޯޑުކުެރެވއެވެ. ެއސެޓު ޑީރެކޮްގނަިއޒްކުެރވޭިއރު، ޮމޑިފަިއ ކުރެވޭއި 
  ިހމެެނއެވެ.އިމްެޕއަރ ކުެރޭވއިރު ެގއްލުާމއި ފަިއާދެގ ގޮތުަގއި ހިާސބުކުެރވޭ ައދަދު އާްމދަީނގެ ބަޔާުނގައި

 
ުގ ކުންފުނީގެ ަފއިނޭްނޝަލް ެއސެޓްގެ ޮގތުގަިއ ހިމެެނނީ ވިޔަފާރިްނ ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާ، ވިޔަާފރީެގ ަބއިެވިރއަކަށް ދީަފއިވާ ޯލނާއި، ދި 

 ކުންފުީނގެ ޑަިއރެކްޓަރަކަްށ ދީފަިއވާ ލޯނެވެ.  ،މުްއދަތުގެ މާލީ އެސެުޓގެ ދަށުން ރެކޯުޑކުރެވިަފއިވާ 
 
 

 ގައި ައގު ކުެރވޭ މާލީ ެއސެޓު )ޑެޓް އިންސްޓްޫރމަންޓު(ފެއަރ ވެިލއު 
 ކުންފުނިން ޑެޓް އިންސްްޓރޫަމންޓު ފެައރ ވެލިުއަގއި ައގުކުރަނީ ިތރީަގިއވާ ަޝރުތުތައް ުފރިހަަމވާަނމަެއވެ.

 
 ުދން މާލީ އެސެޓު ަގނެވިަފއިވާ ވިޔަފާީރގެ ޮމޑެލްގެ ަމގުަސދަކީ އެ ެއސެޓުން ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ކޭޝް ފްލޯެއއް ހޯ -

މާލީ އެސެުޓގެ އެްއބަްސުވމުެގދަށުްނ، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ތާީރޚުތަކެްއަގއި، ހަަމެއކަނި "ޕްރިންސިޕަލް" ައދި އިންަޓރެްސޓު ގެ  -
 ގޮތުަގއި ފަިއސާ ލިބުން 

 
 

ްނ ޑެޓް އިންސްޓްޫރމަންޓްެއްއގެ އިންޓަެރސްޓް އާމްަދނީ، ޭބރު ފައިސާ ިރވެިލުއކުރުން އަދި އަގަށް ައންނަ ަބދަލުގެ ަސބަބުން ލިބޭ ގެއްލު
ނުވަތަ ިރަވރސަލް ރެކޯޑުުކރެެވނީ ާއްމދަީނގެ ބަޔާުނގަެއވެ. ައދި އެ އަަދދު ިހސާބުުކރެވެނީ "ަފއިނޭްނޝަލް އެސެްޓސް މެަޝރޑް އެޓް 

ވެ. ޓަިއޒްޑް ކޮސްޓް" އާއި އެްއގޮތަެށވެ. ފެއަރ ވެލިއުއަށް އިުތރަށް އަންނަ ަބދަލުތައް ރެކޯޑްުކރެވެނީ ެއހެނިހެން ާއްމދަީނގެ ދަށުންނެ އެމޮ
 ވެ. އެ ރެކޯޑްތަކުން ުއނިކުެރވޭ ހިާސބުން، ފެައރ ވެލިުއއަށް އެ ވަގުާތއިަހމައަށް އަިއސްފަިއވާ ަބދަލު އާްމދަީނގެ ބަޔާުނަގއި ރެކޯޑުކުެރވެ



 

64 ޙާ ސަފް  

 

 
ުތގެ "ފެއަރ ފެލިއު ތުރޫ އޯީސއައި" ގެ ޮގތުގައި ުކންފުނީަގއި ުހރި ޑެޓް އިްންސޓްރޫމަންޓުތަުކގެތެޭރގައި ހިމެެނނީ އެެހިނހެން ިދގުުމއްދަ

 މާލީ އެސެުޓގެ ގޮުތގައި ރެކޯޑުކުެރވިފަިއވާ "ކޯޓެޑް ޑެޓް އިންސްޓްޫރމަންޓް" ެއވެ.
 
 

 ރެކޯޑުކުެރވޭ މާލީ ެއސެޓުތައް )އިުކއިޓީ އިންސްްޓރޫމަންޓް("ފެއަރ ވެިލއު ތުރޫ އޯީސއައި" ގެ ދަުށން 
"ފައިޭނންޝަލް އިްނސްޓްރޫަމންޓްސް" ަގއިވާ މާަނއަށް ފެތޭކަމުަގއިާވނަމަ  ފުރަަތމަ ރެކޯޑް ކުެރޭވ ހިސާބުން ފެިށގެްނ  32އަިއއޭެއސް 

އި ކުންފުީނގެ އިުކއިޓީ އިްނސްޓްޫރމަންޓް ކްލެސިފައި "ފެއަރ ވެިލއު ތުރޫ ޯއސީައއި" ގެ ަދށުން ރެކޯޑުކުެރވޭ މާލީ އެސެެޓްއގެ ޮގތުގަ
ކުރެިވދާެނއެވެ. ިމގޮތުން ކްލެސިަފިއ ކުރުމަށްފަހު، ކްލެސިފިކޭަޝން ަބދަލެއް ނުކުެރވޭެނެއވެ. ކޮންމެ އިްނސްޓްރޫަމންޓެްއގެެވސް 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ހަދަްނވާނީ ވަކިވަިކްނނެވެ. 
 

ގެއްލުން މާލީ ބަޔާުނަގއި ރެކޯެޑއް ނުުކރެެވއެވެ. ަފއިސާ ދޭްނޖެހޭކަން ަޔގީްނވާ ހިސާބުންެފށިގެްނ  މި ާބވަތުގެ މާލީ ެއސެޓުގެ ަފއިދާ ނުވަތަ 
ލާެތްއެގ އާްމދަީނގެ ބަޔާުނގެ "އެެހނިހެން ާއމްަދނީ"ގެ ގޮުތަގއި ޑިިވޑެންޑު ރެޯކޑުކުެރވެެއވެ. ނަަމވެސް މާލީ އެސެޓު ރިަކވަރ ުކރުުމގެ މުޢާމަ

ާދއެްއވާަކމުަގއިާވނަމަ، އެަފދަ ފަިއދާ ރެކޯޑުކުރަނީ ެއހެނިހެން އާްމދަީނގެ ޮގތުަގއެވެ. މިަފދަ އެސެޓުތަުކގެ ައގަްށ ސަަބބުން ކުންފުްނޏަށް ަފއި
 އަންނަ ަބދަލުތަކުގެ އެެސސްަމންޓު ހަާދކަށް ނުޖެހޭނެެއވެ. 

 
ުކރަން ފަހުން ަބދަލެއް ުނގެންަނގޮތަްށ، ކުންުފނީަގއި ހުރި ިލސްޓު ނުކުރާ އިކުއިޓީ ިއންސްޓްޫރމަންޓުތައް މި ކެޓަަގރީގެ ދަުށން ކްލެސިފައި

 ކުންފުނިން ވަނީ ިނންމާަފއެވެ. 
 

 ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްސް އެޓް ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ ޕްރޮފިޓް އޯރ ލޮސް 
" ގައި ހިެމނެނީ ވިޔަފާރިުކރާ މާލީ އެެސޓާއި، މިފަދަ މާީލ ލޮސް އޯރ ޕްރޮފިޓް ތުރޫ ވެލިއު ފެއަރ އެޓް ެއސެޓްސް އިނޭންޝަލް"ފަ

. ކަިއިރ އެސެުޓގެ ގޮުތަގއި ފުަރތަމަ ރެކޯޑުކުިރިއރު ރެކޯޑުުކރެވިަފިއވާ މާލީ އެސެާޓއި، ެފއަރ ވެލިުއަގއި ައގުކުަރން ަމޖުޫބރު މާލީ އެސެެޓވެ
ށް ނުަވތަ ވިއްކުުމގެ ބޭުނމަށް ގަންނަ މާލީ އެސެޓު ބެލެެވނީ ވިޔަފާރިުކރުމަށްޓަަކިއ ގަނެފަިއވާ މާލީ މުސްަތގްބަެލއްަގއި އަލުްނގަތުމަ 

ވްްސ އެސެުޓގެގޮުތަގއެވެ. ހެިޖންގ ިއންސްްޓރޫމަންެޓއްެގގޮުތގައި ކްލެސިަފއިނުުކރާކަމުަގއިާވނަަމ، ވަކިކުެރވިފަިއވާ ެއމްެބެޑޑް ޑެރިވެޓި 
ގެ ޑެިރވެިޓވްްސވެސް ކުލެސިަފއި ކުރެވެނީ ވިޔަާފރީގެ ބޭުނމަށް ގަނެަފއިވާ މާލީ އެސެުޓގެގޮުތަގއެވެ. ކޮންެމ ހިމެޭނގޮތުން ހުރިހާ ާބވަތެއް 

ފްޯލ ކަހަލަ ވިޔަފާީރގެ މޮޑެްލއެއްަކމުަގިއވީަނމަެވސް، ަހމައެކަނި ްޕރިންސިޕަލް އަަދދާއި އިންޓަެރސްޓުގެ އިތުރުން ަފއިސާިލބޭފަދަ ކޭޝް 
ސިފައި ކުެރވެނީ މިބާަވތުގެ މާލީ އެސެޓެްއގެ ގޮތުަގެއވެ. މަތީަގއި ޑެޓް އިްނސްޓްރޫަމންޓު ކުލެިސފައި ކުރުމަށްޓަަކއި ހުންނަ މާލީ ެއސެޓު ކްލެ

ަތ ޝަރުތުތަެކއް ދީފަިއވީަނމަެވސް، ފުރަަތމަ ރެކޯޑުކުާރއިރު ފެައރ ވެލިުއަގއި ެރކޯޑުކުރުމުން އެަކއުންޓިްނގ މަްއސަލަެއއް މުޅިން ުނވަ
" ގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައި ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ ޕްރޮފިޓް އޯރ ލޮސް   ަޙއްލުާވނަމަ، އެފަަދ އިންސްްޓރޫމަންެޓއްެވސް "ވަރަށް ބޮޑުތަުނން
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 
 މި ކެޓަގަީރގެ ދަށުން، ފަހުން ނިްނމުްނ ބަދަލުނުކުާރގޮތަށް "ފެައރ ވެލިއު ްތރޫ އޯީސއައި" ގެ ގޮތުަގއި ކުލެސިފަިއ ކުރަން ކުންފުނިން

ްނ ންމާ މާލީ އެސެޓުތަކެއް އެބަުހއްެޓވެ. ލިސްޓުކުރެވިަފިއވާ އިކުއިޓީ ިއންެވސްޓުމަންޓަށް ލިބޭ ިޑވިޑެންުޑެވސް ލިޭބނޭކަން ޔަގީްނވުމުނުނި
 އާްމދަީނގެ ބަޔާުނގައި ރެކޯޑުކުެރވިފަިއަވނީ އެހެނިހެން އާްމދަީނގެގޮުތަގއެވެ. 

 
ހަިއބްރިޑު ކޮންްޓރެކްޓެްއގައި ެޑރިވެިޓްވއެއް ިހމެނިފަިއވާަނމަ، އެ ޑެިރވެޓިވް ވަކިން މާލީ ނުވަތަ މާީލނޫން ޒިްނމާެއއް ަނަގންޖެޭހގޮތަށް  

ރޮފިޓް ޮއރ ރެކޯޑެްއނުކުެރވެެއވެ. ިމޙާލަުތގައި މާލީ އެސެޓު ދޫކުރި ަފރާތާއި ެއމްބެޑްުކެރވިަފއިވާ ޑެިރވެޓިވް ެއއްކޮށް "ފެައރ ވެލިއު ތުރޫ ޕް
 ނީގެ ބަޔާުނަގއި ރެކޯޑުުކރެެވެއވެ.ލޮސް" މާލީ އެސެެޓއްގެ ގޮތުަގއި ާއމްދަ 

 

 
 
 

 ޑީރެކޮގްނިޝަން )ރެކޯޑު ތަކުން އުނިކުރުން( 



 

65 ޙާ ސަފް  

 

ކޯޑުތަކުްނ މާލީ އެސެޓެއް )ނުވަތަ ޙާލަާތއި ގުޭޅގޮުތން މާލީ އެސެޓެއްގެ ަނއެއް ުނވަތަ އެްއޮގތް މާލީ އެސެޓެއްގެ ަބއެއް( އާްނމު ގޮެތއްަގއި ރެ
 ހާލަތްތަކުަގެއެވ:އުނިކުެރވެނީ އަންނަިނވި 

 އެސެޓުން ޭބނުންކޮްށގެން ފަިއދާ ހޯުދމުެގ ޙަްއގު ނެތިިދއުން  -

އެސެޓު ބޭނުންކޮްށގެން ފަިއދާ ހޯުދމުެގ ޙައްގު ކުންފުނިން ެއހެން ފަރާތަކަްށ ބަދަލުކުރުން ނުަވތަ އެސެޓުން ލިބޭ ފައިާސ  -
ރޭްނޖުމަންެޓއްގެެތރެިއން ަޙވާލުކުރަން ިނންމުން. ައދި )ހ( އެއްކޮށް ާމބޮޑު ލަސްުކރުެމއްނެތި ތިްނަވނަ ފަރާތަކާ "ޕާސް ތުރޫ' އެ 

ކުންފުނިން އެސެުޓގެ ހުދިހާ ރިސްކަާކިއ ފައިދާެއއްގެ ޮބޑު ބައި ޓްރާންސްަފރޮކށްފައިުވން ނުވަތަ )ށ( ކުންފުނިން އެސެޓުގެ 
ލް އެހެން ފަރާތަަކށް ޓްރާްނސްފަރ ރިސްކު ައދި ފަިއދާގެ ޮބޑު ބަެއއް ޓްާރންސްފަރ ކޮށްަފއިނުިވނަަމވެސް އެސެުޓގެ ކޮންޓްރޯ

 ކޮށްފައި އޮތުން.
 

 ކުންފުންޏަށް ެއސެޓަކުން ކޭޝް ފްލޯ ލިބުުމގެ ހަްއގު ޓްރާންސްަފރކޮށްފަިއާވނަމަ، ުނވަތަ "ޕާސްތުރޫ" އެރޭްނޖުަމްނޓެއް ހަދާފަިއވާަނމަ
ކުންފުނިން ެއސެޓުގެ ރިސްާކއި ަފއިދާ ްޓރާންސްަފރ  އެސެުޓގެ ިރސްކާއި ަފއިާދަގއި ކުންފުީނގެ ިހއްާސގެ ިނސްބަތަކީ ޮކބަިއތޯ ބަަލެއވެ.

 ނުކޮށް އަދި އެސެުޓގެ ކޮންޓްރޯްލވެސް ޓްރާންސްަފރ ކޮށްފައި ުނވާަނމަ، ކުންުފނީގެ ަބިއވެިރވުން އެސެުޓގައި އޮތް ިނސްބަތަކުން އެސެޓް 
ުގޅޭ ލަިއބިލިޓީވެސް ރެކޮގްަނއިޒްުކރެެއވެ.  ރެކޮގްަނއިޒްުކރަމުން ގެްނެދވެެއވެ. ަހމައެެހންމެ އެހާލަތުަގއި ކުންފުިންނ އެސެޓާއި

 ޓްރާންސްަފރކުެރވޭ ެއސެޓާއި، ެއއާއި ގުޅިަފިއވާ ލައިބިލިޓީ ިހސާބުުކރެެވނީ ކުންފުންޏަށް ެއސެޓާއި ަލއިބިލިޓީން ިނސްބަްތވާ ަޙްއޤާއި 
 ޒިންާމގެ ނިްސބަތަށް ބެުލމަށްފަުހގަެއވެ. 

 
ިއ ކުންފުނިން ެއސެޓެއް ޓްރާްނސްފަރުކުރމަށްފަހު، ެއއަށް ގެރެންީޓއެްއދީަފއިވާަނމަ، މި ގެރެންޓީ ިހސާބުުކރެެވނީ އެެސޓުގެ އަސްލު އަގާ 
 އި ގެރެންީޓއާއި ުގޅިެގން ކުންފުނިން ދަްއކަންޖެހިާދނޭ އެްނމެ ަމތީ ައދަުދގެ ެތރެއިން ދަށް އަގަކީ އެސެުޓގައި ކުންުފނީގެ ިހއްސާަކމުގަ 

 ބަލަިއގެންެނވެ. 
 

 މާލީ އެސެުޓގެ ައގަށް ބަދަުލައއުން 
 

ން، އީީސއެލް ނުވަތަ ދަަރނިން ލިޭބނޭކަމަްށ ލަފާކުރެވޭ ެގއްލުން ިހސާބުުކރުމަށް ުކންފުނިން ާސދާ މިްނގަނޑެއް ގެްނގުެޅެއވެ. އެހެންަކމު
 ަބދަލުަގއި ކޮްނމެ ރިޕޯޓުުކރާ ތާީރެޚއްަގއި އީީސއެލްގެ ކުންފުނިން ކުރެޑިޓް ރިސްކަްށ އަްނަނ ބަދަލުަތއް ބަަލމުންެނއް ުނދެެއވެ. ޭއގެ

ިއސާ އުުމރަށް ބެުލމަށްފަހު ގެއްުލމުގެ އެލަަވންސެއް ހިާސބުކުެރއެވެ. ކުންުފނީގެ ާމޒީަގއި ިމގޮތުން ދަަރނިން ލިބިަފިއވާ ގެއްުލމާިއ، ފަ
 ހު ޕްޮރވިޝަން މެްޓރިކްްސއެއް ކުންފުިނން ަވނީ ހަދާފަެއވެ. ދޭންޖެހޭ ަފރާތްތަކަށް ާޚއްޞަ ކަންކަާމިއ އިގްތިާޞދަށް ރިޢާޔަތްުކރުމަށްފަ 

 
 .މާލީ ހިސާެބއް ަރއިޓް އޯފްކުރަނީ ކޮންްޓރެކްޓުގެ ދަުށން ލިބެންެޖހޭ ކޭޝްފްލޯ ލިބޭނޭކަުމގެ އެކަީށގެްނވާ ޔަގީންަކމެއް ެނތުމުންެނވެ

 
 

 ދ. މާލީ ދަރަނިތައް 
 އިނިޝަލް ރެކޮގްނިޝަން އަދި ހިސާބުކުރުން 

ބެލުމަށްފަހު މާލީ ޒިންމާަތއް އެންމެ ފުރަަތމަ ރެކޮްގނަިއޒްކުެރވެނީ ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސް މެުދވެރިކޮށް ފެައރ ވެލިުއގައި މާީލ ހާލަތަށް 
އި ޒިންާމގެ ޮގތުަގއި، ލޯން ައދި އަނުބާރ ދައްާކގޮތަށް ަނގާ ަފއިާސގެ ގޮތުަގއި، ޕޭޔަބްލްގެ ގޮުތގައި ނުވަތަ "އިފެކްިޓވް ހެޖް" ެއއްގަ 

 ްނސްޓްރޫަމންޓެްއގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރާ ޑެިރވެޓިްވއެްއގެ ގޮުތަގއެވެ.ހެޖިްނގ އި
 

ައދި  ހުރިހާ މާލީ ލައިބިލިީޓއެްއވެސް ފުަރތަަމ ރެކޮގްަނއިޒްކުެރވެނީ ފެައރ ވެިލއުަގެއވެ. އަދި ލޯން، ައނުބރާ ަދއްކާގޮތަށް ނަގާ ފަިއސާ،
 ކެނުޑމުން ައންނަ ައދަެދވެ.ޕޭޔަބްލްެއއް ނަމަ ެއއާ ީސދާ ުގޅުންުހިރ އަދަުދތައް 

 
ާނއި، ބެްނކް ޑްރާފްޓް އަދި ކުންފުނީގެ މާލީ ދަރަީނގެެތރޭަގއި ހިެމެނނީ ވިޔަފާިރއާއި އެހެނިެހން ގޮްތގޮތުން ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއސާާއއި، ލޯ

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ައނުބރާ ދައްާކޮގތަށް ލިބިފަިއވާ ފައިާސެއވެ. 
 
 

 ސަބްސީކުއެންޓް މެޝަރމަންޓު 



 

66 ޙާ ސަފް  

 

 ންފުނީގެ މާލީ ޒިްނމާެއއް ހިާސބުކުެރެވނީ ތިރީަގިއވާފަަދއިން ޭއގެ ކްލެސިފިޭކޝަނަށް ބަލަިއގެްނނެވެ.ކު
 
 ލޯނާއި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާ ފައިސާ 

އާުރ ފުރަތަމަ ރެޮކގްަނއިޒްުކރުމަށްފަުހ، އަނބުރާ ދައްާކގޮތަށް ަނގާ ފަިއސާާއއި، ިއންޓަރެސްޓު ައރާ ލޯނުގެ ައދަދު ިހސާުބކުރެވެނީ އީައއި 
ކޮްށ މެތަޑު ބޭުނންކޮށްެގން އަަގށް އަންނަ ބަދަލު ބަަލއިެގންނެވެ. ލަިއބިލިޓީެއއް ޑީރެކޮްގނަިއޒްކޮށްފިނަަމ، ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސް މެދުެވރި

 ފައިާދއާއި ގެއްލުން ރިކޮގްަނއިޒްުކރުުމެގ އިތުރުން ީއައއިާއރު ެއމޯޓައިޭޒޝަން ޕްރޮެސސް މެުދެވރިކޮށް އެކަންކުެރެވއެވެ. 
 

ތަްއ ޚަަރދު އެމޯޓަިއޒްޑް ޮކސްޓު ހިާސބުކުުރމުަގއި، އީައއިާއުރގެ މުިހންމު ބަެއއްކަުމަގއިވާ ިޑސްކައުންޓް / ޕްީރމިައމް ައދީ ީފއާއި ެއހެނިހެން
ހިމެެނއެވެ. ސްޓޭޓްމަންޓް އޮްފ ޕްރޮިފޓް އޮރ ލޮްސަގއި ީއައއިާއރު ެއމޮޓަިއޒޭޝަން ހިެނނެނީ ަފއިނޭްނސް ަޚަރެދއްގެ ގޮުތގަެއވެ. މި 

 ކެޓަގަރީައށް އާްނމި ގޮެތއްަގއި ައންނަީނ އިންޓަރެސްޓު ައރާ ލޯނެވެ.
 

 ޑީރެކޮގްނިޝަން 
ުކރެވެީނ ލަިއބިލިޓީގެ ދަށުން ކުްނފުންޏަށް ޮއތް ޒިްނމާ ނެިތ ިދއުމުްނ، ކެންސަލްކޮށްލުމުްނ ފައިނޭންޝަލް ަލއިބިލިީޓއެއް ޑީރެޮކގްަނއިޒް 

ދަުލގައި ނުވަތަ ުމްއދަތު ހަަމވުުމންނެވެ. މިހާުރެވސް ކުންފުނިން ލާރި ދޭން ޖެހޭ ަފރާތަުކން، އެފަާރތަށް ކުންފުީނގައި ުހރި ލަިއިބލިޓީގެ ބަ
ަތކެއްގެ ދަށުން އުެފދިްއޖެަނމަ، ުނވަަތ މިހާރު ހުރި ަލއިބިލިޓީގެ ޝަރުތުަތކަށް ބޮޑު ަބދަލެްއ އެހެން ލަިއބިލިޓީެއއް ތަފާތު ޝަރުތު

ބެެލވެނީ  އަތުެވއްަޖނަަމއެފަދަ ގޮތަަކށް އެއް ލައިިބލިޓީ އަނެއް ލައިބިލިޓީއަށް ަބދަލުވާ ަބަދލުވުން ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކަށް ައންނަ ަބދަލުތައް
ްޒވެ، ާއ ލައިބިލިޓީެއއް އުފަްނވީަކމުަގެއވެ. ކުީރގެ ޢަަދދާއި މިހާުރގެ ަޢދަުދގެ ތަފާތު ދާނީ ސްޓޭޓްަމންޓް އަސްލު ލަިއބިލިޓީ ޑީރެޮކގްަނއި

 އޮފް ޕްރޮފިޓް އޯރ ލޮސް )ފަިއދާ ުނވަަތ ގެއްލުމަށް( ައށެވެ.
 

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ތ.  
ފަިއސާ ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުެރވެނީ ފެައރ ވެލިއުަގއެވެ. ޭއގެ ރެކޯދުކުެރވޭ ައދަދަީކ ފަހުން އިފެކްޓިވް އާއި ުގިޅގެން ލިބެންޖެހޭ ވިޔަފާރި 

. އިންޓަެރސްޓު ރޭޓު ބޭނުންކޮްށގެން އަުގ އެމޮޓައިޒްުކރުަމށްފަހު، ައގަށް ައންަނ ބަދަލަށް ހެދޭ ޕްޮރވިަޝން ކެނޑުުމްނ އަންނަ ައދަެދވެ
ފަިއސާގެ ގޮތުަގއި ރެކޯޑުުކރެވިަފިއވާ އަަދދު ދަށްކުުރމަށް ޕްޮރވިޝަްނެއއް ހަދަްނޖެހެނީ ކުންފުންަޏްށ  ވިޔަފާިރއާއި ގުިޅގެން ލިެބންޖެހޭ

އެސެުޓގެ ލިބެންޖެހޭ ަފއިާސގެ ގޮުތގައި ުހރި ފަިއސާއިން ބަެއއް ނުލިިބދާނޭކަުމގެ "ޮއބްެޖކްޓިވް" ހެކި ލިބުމުންެނވެ. ޕްޮރވިޝަްނގެ އަދަދަކީ 
ޝްފްލޯ އިފެކްޓިވް އިންޓަެރސްޓް ރޭޓު ބޭުނންކޮށްެގްނ ޑިސްކައުންޓުުކރުމުން އަންނަ އަަދދު ކެނޑުމުން ޖެހޭ އަުގން މުސްަތްގބަލުގެ ކޭ

ޖެޭހ އަަދދެވެ. މި ޕްފޮިވޝަން ާއމްަދނީގެ ބަޔާުނގައި ރެކޯޑުކުެރވެނީ ވިއްުކމާއި މާކެޓުކުރުުމގެ ަޚރަުދގެ ގޮތުަގެއވެ. ިވޔަފާރިން ލިބެން 
ރެެވނީ ލިބޭނޭަކމަށް ލަފާކުރެވޭ އަަދެދވެ. އަަހރު ނިޭމިއރު ކަސްޓަަމރުްނގެ އަތުން ިލބެންެޖހޭ ފައިާސގެ ުޖމުލައަްށ ފައިާސގެޮގތުަގއި ރެކޯޑުކު 

ޔަގީންާވ ބެލުމަށްފަހު، ނުލިިބދާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ އަަދދުގެ އާްނމު ޕްރޮިވޝަްނއެއް ރެކޯޑުުކރެެވއެވެ. ނުލިބޭނޭަކން ޔަގީންވާ ފަިއާސ، އެކަން 
  ަޚަރދެްއގެ ގޮުތަގއި ރެކޯޑުުކރެެވއެވެ.އަހަެރްއގައި

 އެއްބަސްވުމުގެ އެސެޓު ލ.  
އެސެޓަކީ ކަސްަޓމަރަށް ލިބިެދވުނު ުމދާ ުނވަތަ ޚިުދމަތުގެ ަބދަލުގައި ކުންުފންޏަށް އޭގެ ައގު ލިުބމުގެ ަޙއްެގވެ. ކަސްޓަަމރަުކ އެްއބަްސވުުމގެ 

ޖެުހމުގެ ުކރިން ކުންުފނިން ުމދާ ުނވަތަ ިޚދުމަތް ޯފރުކޮްށީދފިނަމަ، ލިެބންޖެޭހ ފައިސާ ދެއްުކމުގެ ުކރިން، ނުވަތަ ަފއިސާ ދައްކަން 
 ފައިާސގެ ައދަާދއި ެއއްަވުރގެ އެސެެޓއް ރެކޯޑުކުެރވެެއވެ.

 ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި ގ.  
ައދި  މާލީ ހިާސބުތަކުަގއި ފަިއސާ ައދި ަފިއސާފަދަ ތަކެީތގެ ގޮތުަގއި ިހމެނިފަިއވަީނ ބެންކުަގިއވާ ފަިއސާ، އަތުަގއި ުހރި ނަުގދު ފަިއސާ،

. މަސް ނުވަތަ އެއަްށުވރެ ކުރު މެޫޗރިޓީ ޕީރިއަޑަާކިއއެކު ފަސޭަހއިން އަނބުރާ ލިޭބގޮތަށް ުހރި ކުރު ުމއްދަުތގެ އިްނވެސްޓުަމންޓެވެ 3
ހިމަާނ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭަދވީ ގޮުތގެ ބަާޔނުގެ ބޭުނމަށް ފަިއސާ އަދި ފަިއސާފަދަ ތަކެތީގެތެޭރަގއި ހިމެނެނީ ބެންކު ޯއވަރޑްރާފްޓް ނު

 މަތީަގއި ބުެނވުނު ަފދައިން ިހސާބުުކރެިވފައިވާ އަަދދެވެ. 
 

 "އިްނޑަިއެރކްޓް މެތަޑް" އަށެވެ. ފައިސާ ލިބުނު ގޮާތއި ހޭަދވީ ގޮުތގެ ަބޔާން ތައްޔާރުުކރެވިަފިއވަނީ
 އެހެނިހެން ދަރަންޏާއި ޕްރޮވިޝަންތައް ޏ.  

ން ހިނގާ މާލީ ހިސާބުަތއް ތައްޔާރުުކރުުމގަިއ، ކުންފުންޏަށް އިނގެންުހރި ހުރިހާ ދަަރންެޏއްަވނީ ހިމެނިފަެއވެ. ރިޕޯޓުކުެރވޭ މުްއަދތުގެ ފަހު
  ުކރެވިަފެއވެ. ކަންކަމުގެ ކުަޑބޮުޑމިނަށް ބެލުމަށްފަުހ، މާލީ ހިާސބުތައް އެަޖސްޓުމަންޓުކޮށް، ްޕރޮިވޝަން ހަަދންޖެހޭ ހާލަތްތަކުަގއި މިަކންވަނީ



 

67 ޙާ ސަފް  

 

 
ިއ، ކުރު މުއްދަުތގެ ދަަރނީގެ ގޮުތަގއި މާލީ ހިސާބުތަކުަގއިަވނީ ފައިސާ ލިބެންެޖޭހ ފަރާތުން އެންގުުމން ވަގުުތން ދައްަކންޖެހޭ ފައިާސއާ

 އަަހރު ދުަވހުގެެތޭރގައި ަދއްކަްނޖެހޭ ފަިއާސއެވެ. 1ރިޕޯޓިންގ ުމްއދަތުން ފެށިެގން 
 

ެރވެނީ ާމޒީގެ މުާޢމަލާތެްއގެ ަސަބބުން ކުންފުީނގެ ަމއްޗަށް ޒިްނމާެއއް އުެފދި، އެ ިޒންމާެއއް ައދާކުަރން ޕްރޮިވޝަން ރެޮކގްަނއިޒް ކު
 ެއވެ.ކުންފުނިންގެ ވަޞީލަތްަތއް ހޭދަުކރަންެޖހޭނެކަމަށް ފެނި، ައދި އެ ިޒންާމއެއް ެއކަށީގެްނވާ މިްނވަރަކަށް ިހސާބުުކރެވޭަކުމގަިއވާަނމަ

 
އް ުނވަތަ ޕްޮރިވޝަންެއއް އެުކގައި އަނުބރާ ލިބޭނޭަކަމށް )މިސާލަކަށް އިންުޝއަެރންސް އެްއަބސްުވމެްއގެ ދަުށން( ޕްރޮިވޝަންެއްއގެ ަބއެ

ެއވެ.   ގަބޫލުުކރެިވއްެޖނަމަ، އެކަން ަޝއްކެތް ނެތް މިްނވަރަށް ަޔގީންުކރުމަށްފަހު އަނބުރާލިބޭ ަބއި ރެކޯޑުުކރެވެނީ ވަކި ެއެސޓެއްެގގޮތުގަ 
 ޅޭ ޚަަރދު މާލީ ހިާސުބތަކުގައި ހުށަަހޅާަފއިަވނީ ރިިއންަބރސް ކުރެވުނު ަޢދަދު ައޅާ ކެނުޑމަށްފަުހއެވެ. ޕްރޮިވޝަނަކާިއގު 

 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަރަނި ސ.  
ދައްކަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަރަންޏަކީ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރަކު ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ 

މަތް ފައިސާއަކާއި ގުޅިގެން މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އޮންނަ ޒިންމާއެވެ. ކުންފުނިން މުދާ ނުވަތަ ޚިދު
ން )ފުރަތަމަ އަންނަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރަކު އޭގެ އަގު ދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދައްކާ ހިސާބުން ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބު 

މުން ވަގުތެއްގައި( އެއްބަސްވުމާގުޅޭ ދަރަނި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. ކުންފުނިން އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު 
 އެއްބަސްވުމުގެ ދަރަނި އާމްދަނީއަށް ބަދަލުވެއެވެ.

 . ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން ޑ 
ކުންފުނީގެ ުމވަްއޒަފުން ޝަރުުތ ިއދުތަކާއި ެއްއގޮްތވާޮގތުގެމަިތން މޯލްޑިްވސް ރިޓަޔަރމަންްޓ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ގާނޫނުތަާކއި ަގވާ

 މޯލްިޑވްސް ރިޓަޔަރަމންޓު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ކުްނފުނިން ހޭދަކުެރއެވެ.  7ފުރިހަަމވެެއވެ. ކުންފުނީގެ ިދވެހި ުމވަްއޒަފުންގެ ުމސާަރއިގެ %
 އެކައުންޓިންގ ނިންމުންތަކާއި އަންދާޒާތަކާއި އެސަމްޝަންތަކުގެ ޚުލާސާމުހިންމު  2.7

 ކުންފުނީ ލެސީއެއްގެ ގޮުތގައި  -ހ. އޮޕަރޭޓިްނގ ލީސް ކޮމިޓްމަންޓުަތްއ 
ފަހު ކުންފުިންނ ކުންފުނިން ިދވެިހސަރުާކއާިއއެކު ލީސް ެއއްަބސްުވންތަކެއް ހަދާަފއިެވެއވެ. ެއއްަބސްވުްނތަކުގެ މާްއދާތަކާ ަޝރުތުަތއް ބެލުމަށް

ފަިއވަީނ ނިންމާަފއިަވނީ ލީސްކޮށްފައިވާ ރަށްތަުކގެ މައިގަނޑު ރިސްކާއި ފަިއދާ އޮންނަނީ ސަރުކާަރށްކަމަެށވެ. އެހެންކަުމން މި ލީސްތައް ބަލާ
 އޮޕަރޭޓިްނގ ލީްސގެ ގޮުތގަެއވެ.

 
 ކުންފުނީ ލެސަރއެއްގެ ގޮތުގައި  -ށ. އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ކޮމިޓްމަންޓުތައް 

 ފުނިން ތިންވަނަ ފަރާްތތަކާިއއެކު ލީސް އެްއބަްސވުންަތއް ހަދާފަިއެވއެވެ. އެއްަބސްުވންތަކުގެ ާމއްދާތަކާ ަޝުރތުތައް ބެލުމަށްފަުހ،ކުން
 ލީސްގެ ުމްއދަތު ރަުށގެ އިގްިތޞާދީ ބޭނުންުކރެވޭނޭ މުްއދަތަްށވުރެ ުކުރވުާމއި، ެއސެޓުގެ ެފއަރ ވެިލއުފަދަ ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ފުނިން ނިްނމާފަިއވަނީ ރަށްތަކުގެ މަިއގަނޑު ރިސްާކއި ފަިއދާ  ކުންފުިނން ޙިްއސާކުރާަކމަާށއި އެެހންކަމުން ިމ އެްއބަްސވުންތަކަީކ ކުން
 އޮޕަރޭޓިްނގ ލީސްކަމަެށވެ.

 
 ނ. ގޮއިންގ ކޮންސަރން 

ނީގެ މެނޭުޖމަންޓުން އެެސސްަމންޓެއް ހަދާަފިއވެެއވެ. ކުންފުނިން ޮގއިްނގ ކޮްނސަރން ެއއްގެ ގޮތުަގއި ުކރިއަށް ދިުއުމގެ ާޤބިލްކަާމމެދު ކުންފު
ގޮއިްނގ  އަދި ކުންފުީނގެ ވިޔަފާރި ުދރު ރާސްާތައށް ކުރިއަށް ގެްނދިުއމަށް ބޭނުްނވާ ވަީޞލަތްތައް ހުރިކަމަށް ަޤބޫލުކުެރއެވެ. ީމގެ އިތުރުން

ެގ މަޢުލޫމާތު ކުންުފންޏަށް ިލބިފަެއއް ެނތެވެ. އެެހންކަމުްނ ކޮންސަރްނ ެއއްެގ ގޮުތަގއި ކުިރއަސް ދިުއމަށް ުހރަސް އެިޅދާނޭ ަފދަ ކަެމއް 
 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭްޓމަންޓްތައް ަތއްާޔރު ކުރެވިަފިއވަނި ޮގއިްނގ ކޮންަސރްނ އަސާސަެށވެ.

 
 ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން -ރ. ނޮން 

އަްށވުރެ ބޮުޑވާނަަމ، މި ދެައދަުދގެ ތަފާތަކީ "ރިަކވަަރބްލް ވެލިއު "ޭއގެ  ގ ުޔނިޓެއްގެ "ެކރީްނގ ވެލިއު"އެސެޓެއް ނުވަތަ ކޭޝް ޖެނެރޭޓިން 
އަކީ އެސެޓުގެ ފެއަރ ވެިލއު އިން ެއސެޓު ވިއްކާލުމަށް ހިނގާނޭ ަޚރަދު އުިނކުރުމުން އަްނނާޭނ  "ރިަކވަަރބްލް ވެލިއު "އިމްެޕއަރމަންޓެވެ. 

ގެ ތެެރއިން މަތީ އަަދދެކެވެ. ެފއަރ ބޭނޭ އާްމދަީނގެ ެނޓް ޕްރެޒެންޓު ވެލިއު( )މުސްަތގުބަލުން ލި " ޒްއަަދދާިއ، ެއސެޓުގެ "ވެިލއު ިއން ޔޫ
 ވެލިއު އިްނ، ވިއްކާލުމަށް ހިނގާނޭ ަޚރަދު އުނިކޮްށގެން އަްނނަ ޢަދަދު ހިާސބުކުރުުމަގއި ބެލެވެނީ ާއމްސް ލެންތުަގއި މިފަދަ އެސެޓު 



 

68 ޙާ ސަފް  

 

ކަެށވެ. ުނވަތަ މި ަޢދަދު ހޯދެނީ މާކެުޓގައި އެތަކެީތގެ ައގު ހުރި މިންަވރުން އެސެުޓ ވިއްކާުލމަށް ކޮށްފައި، ެފންނަންުހރި މިަފދަ މުޢާމަލާތްތަ
 ވިއްކާުލމަށް ދާނޭަކމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަަރުދ އުނިކޮށްެގންނެވެ.

 
 ބ. ޓެކްސް 

ނީގެ ޢަދަާދއި ަވގުތާެމުދ ޓެކުހާބެހޭ ަޤވާޢިދުަތއް ތަުރޖަމާުކރުާމއި ޤާޫނނުތަކަށް ަބދަލުތައް ައއުުމަގއްޔާިއ، މުސްަތްޤބަލްގެ ާއްމދަ
ަކށް ޔަޤީންކަެމއްނެެތވެ. އިންޓަރެނޝަނަލް ވިޔަފާީރގެ ގުުޅންތަކުގެ ފުޅާކަާމއި، ިމހާރު ހުރި އެްއބަްސވުންަތއް ހެދިފަިއަވނީ ދިގުުމއްދަތަ

ަޝންތަކުގެ ތަފާތުގެ ަސބަުބން ކަމަށްވެަފއި އެ އެްއބަްސވުންތަކަކީ ޓެްކނިކަލް އެްއބަްސވުންތަކަކަްށވުުމން، ައސްލު ނަތީޖާތަާކއި ެއސަމް
ަރުދގެ ހިސާބުުކރެވޭ ޢަަދދު ތަފާތުވުާމއި، ުމްސތަޤްބަުލގައި ެއސަްމޝަންަތއް ބަދަލުުވުމގެ ސަަބބުން ޓެކްސް ނެގޭ އާމްަދނީގެ ޮގތުގައްާޔއި ޚަ

 ގޮތުަގއި މިާހރު ރެކޯޑުުކރެވިަފިއވާ ޢަދަުދތައް އެަޖސްޓު ކުރުމަކީ ކުަރންޖެިހދާނޭ ކަމެކެވެ.
 
ށީެގންވާ އަްނދާޒާތަކަށް ބިނާކޮށް، ޓެކްސް އޮޯތރިޓީން ކުރާ އޮޑިޓްތަކުެގ ސަަބބުން ކުުރމަިތވެާދނޭ ނަތީާޖއަކަށް ބަލާ ޕްޮރވިޝަން އެކަ

ގަިއ ހަދަެއވެ. މި ޕްޮރވިޝަްނގެ ައދަދު ބިާނވެެގންަވނީ ޓެކުހާބެހޭ ަގވާިއދު ތަުރޖަާމކުރުުމގައި ކުންފުްނޏާއި ޓެކްސް އޮޯތިރޓީގެ ވިްސނުމު 
 ރި ތަފާތު ފަދަ ކަންކަމަެށވެ. ހު
 

"އަން ޔޫްޒޑް ޓެކްސް ލޮސް" އެޖަސްޓު ކުރަން މުސްތަޤްބަްލަގއި ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާ ލިބޭނޭކަމަށް އަންާދޒާކުެރވޭ މިންވަަރށް ޑިފަރްޑ 
 ވަގުާތއި ިމންވަރު ައދި ޓެކްސް ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި "އަންޫޔޒްޑް ޓެކްސް ލޮސް" ރެކޮގްަނއިޒްކުެރެވއެވެ. މުސްަތްޤބަލުގެ ޓެކްސްނެގޭ ފަިއާދގެ

ޕްލޭންކުރުުމގައި ގެްނުގޅޭނޭ ވިްސނުަމށް ބިނާކޮށް، ރެޮކގްަނއިޒްކުެރވޭނޭ ިޑފަރޑް ޓެކްސް އެސެުޓގެ މިްނވަރު ދެެނގަތުމަށްޓަަކއި 
 މެނޭުޖމަންޓުގެ ޖަުޖމެންޓު މުހިްނމު ރޯެލއް އަދާުކރެެއވެ.

 
 

 އަމަލުކުރެވެމުން ނުދާ ސްޓޭންޑަރޑް ތަކާއި މާނަކުރުންތައް މިހާރު އާންމުކުރެވި ނަމަވެސް  2.8
އް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިާސބުތައް އާްނމުކުުރމާއި ަހމައަށް އާްނމުކުެރވި ަނމަެވސް އަމަލުކުެރެވމުންުނދާ ސްޓޭންަޑރޑް ތަާކއި މާނަުކރުންތަ 

 ިމ ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށަްނ ޤަސްތުކުެރެއވެ.ތިރީަގއި ަވނީެއވެ. ސްޓޭންަޑރޑް ތަކަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުްނ، ކުންފުނިން 
 

 ލީސް  16އައި އެފް އާރު އެސް 
 4)ލީސް(، އަިއއެފްާއރުައއިސީ  17ގައެވެ. މި ސްޓޭންަޑރޑް ައުއމާިއއެކު އަިއޭއއެސް 2016އާންމުކުރީ ެޖނުައރީ  16އަިއއެފްާއރުެއސް 

ިއްނސެންޓިްވސް( ައދި  –)އޮޕަރޭޓިންގ ލީަސސް  15)އެއްަބްސވުެމއްަގއި ލީްސގެ މުާއމަލާތެްއ ހިމެނޭތޯ ކަނޑަެއޅުން(، އެްސއަިއީސ 
)ލީސްއެްއގެ ާގނޫނީ ސިފަތައް އެކުލެވޭ ުމާއމަލާތެްއގެ ަސްބސްޓަންސް ުނވަތަ މާލީ ނަީތޖާ ިދރާާސކުރުން( ުއވިެގން  27އެްސއަިއސީ 

ގައި ލީސްގެ ުމއާމަލާތްަތއް ފާހަގަކޮށް، ުމއާމަާލތުގެ އަަދދު ހިސާބުކޮްށ، ހުށަހަޅާ ައދި ހާމަކުރާނޭ ގޮުތގެ  16ދާނެެއވެ. އަިއއެްފއާުރއެސް 
)ފައިނޭންސް ލީސް ރެޯކޑުކުރުްނ( ގަިއވާފަަދއިން  17އަޅާަފއިެވެއވެ. ައދި މި ސްޓޭންަޑރްޑގެ ދަުށން، ައިއއޭެއްސ އުސޫލުަތއް ކަނޑަ 

ްނ "ލެސީ"އިްނގެ ރެކޯުޑތަކުަގއި ހުރިހާ ީލސްގެ ުމާއމަލާތެްއވެސް "ސިްނގަލް އޮްނ ބެލެންސް ޝީޓު" މޮޑެްލއެއް ބޭނުންޮކށްގެން ރެޯކޑުކުރަ
ރްޑގައި ެލސީއިްނނަށް ލީސް ރެކޯޑުކުުރމުަގއި ދެ އިސްިތސްނާ ހާލަތެއް ދީަފިއވެެއވެ. ެއއީ ައގު ބޮޑު ނޫން ެއސެުޓ ޖެހެެއވެ. މި ސްޓޭންޑަ 

މަސްދުވަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުރު މުްއދަތެްއެގ  12ލީސްކުރުން )ިމސާލަކަށް ޕަރަސނަލް ކޮމްޕިއުޓަރު(، އަދި ުކރުުމއްދަުތގެ ލީްސ )
އްކަްނޖެޭހ އަދަުދ، ދޭްނޖެހޭ ފަިއސާެއްއގެ ގޮުތގައި )ލީސް ލަިއބިލިޓީ( ލީސްއެއް ަފށާ ތާރީުޚގައި ލެީސ ލީސް(. ލީސްގެ ގޮުތގައި ދަ

ޔޫޒް އެސެޓު( ެރކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ. -އޮފް-ރެކޯޑުކުރަްނޖެެހއެވެ. ައދި އެމުްއދަުތގައި އެސެޓު ބޭނުންކުރުުމގެ ހަްއގު އެސެޓެްއގެގޮުތަގއި )ރައިޓް
ޔޫޒް ެއސެޓުގެ ޑިްޕިރސިއޭަޝންވެސް ރެކޯޑޫުކރަްނ -އޮފް-ައރާ އިންަޓރެސްޓު ފައިސާ ވަކިން ރެކޯޑުުކރުމަށްަފހު، ަރއިޓްލީސް ލައިބިލިޓީައށް 

 ޖެހެެއވެ.
 

އުްނ، ބަެއއްކަހަލަ ކަންކަމާިއގުިޅގެން ލީސް ލައިބިލިޓީގެ ައދަދު ލެީސއިން އަލުން ހިާސބުކުރަން ޖެެހއެވެ. )މިސާލު: ލީސް ޓަރމަށް ބަދަލުއަ 
ލު ތަ މުްސތަުގބަލުަގއި ލީސްގެ ޮގތުަގއި ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ ހިސާބުުކރުުމަގއި އަސްލަކަށް ބަލާ އިންޑެްކސްެއއް ުނވަތަ ރޭޓަކަށް ބަދަނުވަ

-ފްއޮ-އަުއމުގެ ސަަބބުން ލީްސގެ ގޮުތަގއި ަދްއކަންޖެހޭ ފަިއސާގެ އަަދދަށް ަބދަލުައއުްނ(. އާންމު ުއސޫލަކީ ލެސީގެ ރެޯކޑުތަުކގަިއ، ރައިޓް
 ޔޫޒް އެސެުޓގެ އަަދދުން އަލުން ހިާސުބކުރެވުނު ލީސް ަލއިބިލިޓީގެ އަަދދު ައާޅކެނޑުެމވެ. 
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 31.12.2018 
 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

31.12.2017 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

   . އާމްދަނީ 4

 4,436,039 4,578,797 ސަބްލީސް ރެންޓަލް 

   

 . ވިޔަފާރި ހިންަގއިެގން ލިބުނު ެއހެިނހެން އާްމދަނީ 5

 135,722 - އެހެނިހެން އާްމދަނީ 

 229,028 - އިޢާދަުކރެުވނު ޚަަރދު 

 - 364,750 

   

   . ވިޔަފާރީގެ ފަިއދާ 6

   ވިޔަފާީރގެ ފަިއދާ ހިާސބުކުުރމުަގއި ތިީރގަިއވާ ަޚރަދުަތއް ަވނީ ހިމެނިަފެއވެ.

 273,721 239,277 (6.1)ނޯޓް  މުަވއްޒަފުްނގެ ިއނާޔަތްތައް

 2,733 2,770 (6.1)ނޯޓް  ކެއުންމުަވއްޒަފުްނގެ 

ގަިއ ލެސަރިއން ލީްސ  16ގައި ިމހާރު ލެަސރިއން ލީސް ރެކޯޑުކުަރން ކަނޑަައޅާަފއިާވ ހަމަތަކާއި ައިއއެފްާއރުެއސް  17އަިއއޭެއސް 
ގަިއވާ އުސޫލުތަކާއި އެްއގޮތަށް ލެަސރިއން ލީސް ކްލެސިފައިކޮށް 17ތަފާތެްއނެތެވެ. ައިއއޭެއސް ރެކޯޑުކުރަން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ހަމަތަކާ ާމބޮޑު 

 އޮޕަރޭޓިްނގ ލީސް ައދި ފައިޭނންސް ީލސް ދެޮގތަށް ރެކޯޑުުކރަމުން ގެންާދނެެއވެ. 
 

އިްނ 16ހާމަުކރަން ައއިއެްފއާުރއެސް އަށްުވރެ ތަފްޞީލުކޮށް މުާއމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ލެީސއިންާނއި ލެސަރއިްނވެސް 17އަިއއޭެއސް 
 ލާޒިމްކުެރއެވެ. 

 
 .ޕީރިައޑްތަކަެށވެ ރިޕޯޓިްނގ އަަހރީ ފެށޭ ފަހުން ޭއގެ ނުވަތަ 2019 ޖެނުައރީ 1 ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރަްސމީކޮށް އަށް 16 އަިއއެފްާއރުެއސް

 އަށް 15 ައއިއެްފާއރުެއސް . ނަަމެވސް ޭއގެކުިރން އެ ތާީރުޚގެ ކުރިން މި ސްޭޓންޑަރަޑށް އަމަލުުކރުުމގައި މަްއސަލަެއއް ނެެތވެ
ތަކަށް އަމަލުކުަރން ފަށަންޖެެހއެވެ. މި ސްޭޓްނޑަރޑަށް ައމަލުކުުރމުަގއި "ފުލް ރެޓްޮރސްޕެކްޓިވް" ނުަވތަ "މޮޑިފަިއޑް ރެޓްޮރސްޕެކްޓިވް" ގޮ

ސްޓޭްނޑަރޑަށް އަމަލުކުަރން ފެށުން ފަސޭހަުކރުުމެގ ގޮތުން ލުއިތަެކއް އަމަލުކުެރިވދާނެެއވެ. މި ސްޓޭްނޑަރްޑެގ އިންތިގާލީ ާމްއދާތަކުަގއި، 
 ދީފަިއވެެއވެ.

 
 



 

70 ޙާ ސަފް  

 

 14,656 7,903 ބަލަށްކެނޑުން 

 1,902,717 1,902,717 ލީސް ރެންޓަލް

 86,252 81,877 ޑިރެކްޓަރުްނގެ ުމސާަރއާއި އެލަވަްނސް 

 16,861 26,619 އޮޑިޓް ފީ

   

   މުވައްޒަފުްނގެ އިނާަޔތްތައް  6.1

 273,721 239,277 މުާސރަައއި އިނާޔަތްަތއް 

 2,733 2,770 މުަވއްޒަފުްނގެ ކެުއމާއި ުހރުމަށް 

 242,047 276,454 

   . ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 7

 75,615 265,769 ކަރެންޓް )މި އަހަުރގެ( ޓެކްސް 

 31,092 (178) ޑިފަރްޑް ޓެކްސް ިރވަރސް ކުރުން 

 106,707 265,591 ބިޒްަނސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ކްރެޑިޓް 

   

   ކަރަންޓް ޓެކްސް  7.1

 15( އާއި އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަިތން، ޓެކްސް ެނގޭ ފަިއާދގެ %2011/5ބިޒްަނސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްްސއަކީ ވިޔަާފީރގެ ފަިއދާިއން ޓެކްސް ެނގުުމގެ ޤާނޫނު )

ޓިްނގ ޕްރޮފިޓް ާރއްޭޖގެ ޓެކްސް ރޭޓާިއ ޑިެސްމބަުރގެ ނިޔަލަށް ުހރި އެކައުން 31އެވެ. ޓެކްްސ ަޚރަދުތަުކގެ ރިކޮންސިިލއޭޝަްނއެްއގެ އިތުުރން، 
 ގުނަކުުރމުން ލިބޭ އަަދދުގެ ތަފްޞީލު ިތރީަގއި ވަީނެއވެ.

 65,766 1,803,496 ޓެކްސް ނެގުުމގެ ކުރިން ަފއިދާ 

 14,656 7,903 އެއްުކރަން: ބަލަށް ކެނުޑމާިއ، ައގަށް އައި ަބދަލު 

 540,356 173,849 އުނިކުރަން ހުއްދަ ކުެރވިަފއިވާ ޚަަރދުތައް         

 (5,741) (7,192) ކަނޑަން:   ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 

 (78,510) (173,836) އުނިނުކުރެވޭ އެހެނިެހން ޚަަރދުތައް          

 536,527 ,804,2211 / ގެއްލުން  އަހަުރގެ ޓެކްސް ެނގޭ ފައިދާ

 - - ޓެކްސް ގެއްލުން 



 

71 ޙާ ސަފް  

 

 (32,425) (32,425) ޓެކްސް ނުނެގޭ ތުެރޝޮލްޑް 

 504,102 771,796, 1 ޓެކްސް ނެގޭ ފަިއދާ 

 75,615 265,769 (15)%ޓެކްސް ނެގޭ ފަިއދާއަްށވާ ޓެކްސް 

   

   ޑިފަރޑް ޓެކްސް އަށް އައި ަބދަލު  7.2

 (29,401) 1,691 ޖެނުއަރީ ގައި  1

 31,092 (178) އަހަުރގެ ޕްޮރވިޝަން / ިރަވރސަލް 

 1,691 1,513 ޑިސެމްބަރ 31

   

   ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ަދއްަކންޖެހޭ  އިންަކމ7.3ް 

 481,221 (164,996) އަހަރު ފެށުނު އިރު 

 75,615 265,769 އަހަުރގެ ިއންކަމް ޓެކްސް ަޚރަދު 

 (721,832) (240,611) އަހަރު ެތރޭަގއި ެދއްކުނު 

 (164,996) (139,838) އަހަރު ިނމުނު ިއރު 

   

   އެސެޓް  ރެކޮގްނައިޒްުކރެވިަފއިުނވާ ޑިފަރްޑ ޓެކްސް 7.4

 1,862 1,684 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް ައދި އިކުއިްޕމަންޓް 

 (171) (170) ވޮލަންޓަރީ ރިޓަަޔރމަންޓް ޕްޮރިވޜަން 

 1,691 1,513 ޑިސެމްބަރަގއި ޑިފަރޑް ޓެކްސް ަލޔަބިލިޓީ 31

 ނެޓް ބުކް ވެިލއު އަދި ޓެްކސް ބޭްސގެ ަމއްޗަށް ބިނާޮކށެވެ.ޑިފަރޑް ޓެކްްސގެ ޕްރޮިވޝަން ހިާސބު ކުރެވެނީ ްޕރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް ައދި އިުކއިޕްމަންުޓގެ 

   

   ފަިއދާ . ޙިއްާސއަކަށް ޖެހޭ 8

ތިީރގައި އެަވނީ ިމ  ޙިްއސާއަކަށް ޖެހޭ ފަިއދާ ހޯދިަފއިަވނީ އޯޑިަނރީ ިޙއްާސދާރުްނނަށްވާ ަފއިާދ، އޯޑިަނރީ ިޙއްާސގެ ޖުމުލަ ަޢދަދުން ެގއްލަިއގެންެނވެ.

 ބޭނުންުކރެވިަފިއވާ ޢަަދދުތަކެވެ.ހިސާބުުކރުުމގައި 



 

72 ޙާ ސަފް  

 

 (40,941) 1,537,905 އަހަުރގެ ފަިއދާ 

 34,087,354 34,087,354 އޯޑިަނރީ ިޙއްާސގެ ޢަަދދު 

 (0.0012)  0.0451 ޙިްއސާއަކަށް ޖެހޭ ޢަަދދު 

   

 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިުކއިްޕމަންޓު  .9

 31.12.2018 ގަނެވުނު  01.01.2018   ކެރީންގ ވެލިއު 

 50,426 - 50,426   ކަނޑުަގއި ުދއްވާ އުޅަނދު 

 10,282 - 10,282   މޮޓޮރ ވެހިކަލް 

 16,616 242 16,374   އޮފީސް އިުކއިޕްަމންޓު

 4,516 - 4,516   އެހެނިހެން އިކުއިްޕމަންޓު 

 31,462 - 31,462   ފަރުނީޗަރު ފިޓީްނގ ައދި އިކުއިްޕމަންޓު 

 54,709 - 54,709   އިކުއިްޕމަންޓު ކޮމްޕިއުޓަރު 

 7,317 - 7,317   ކޮމިއުނިޭކޝަން އިުކއިޕްމަންޓު 

 14,475 14,475    މެޝިނަރީ 

   175,086 14,717 189,803 

      ބަލަށްކެނޑި މިންވަރު 

 30,709 - 30,709   ކަނޑުަގއި ުދއްވާ އުޅަނދު 

 10,282 - 10,282   މޮޓޮރ ވެހިކަލް 

 15,203 488 14,674   އިުކއިޕްަމންޓުއޮފީސް 

 4,303 115 4,188   އެހެނިހެން އިކުއިްޕމަންޓު 

 30,277 1,804 28,510   ފަރުނީޗަރު ފިޓީްނގ ައދި އިކުއިްޕމަންޓު 

 49,332 7,782 44,621   ކޮމްޕިއުޓަރު އިކުއިްޕމަންޓު 

 7,371 4,403 7,371   ކޮމިއުނިޭކޝަން އިުކއިޕްމަންޓު 

 781 781    މެޝިަނރީ 



 

73 ޙާ ސަފް  

 

   133,329 14,592 148,204 

 41,599  34,785   ނެޓްބުކް ވެލިއު 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިްޕމަންޓު  6,257ގަިއ  2017އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ) 14,717ކުންފުނިން އަހަރުގެތެޭރަގއި  9.3

 ގަނެަފއިެވއެވެ.

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އެވެ.  98,005ގައި  2017އެމެރިކާ ޑޮލަރު )  98,674ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު އެސެޓުތަުކެގ އަގަކީ  9.4

 

 

 31.12.2018 އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮޕަޓީ  .01
 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

31.12.2017 

 ޑޮލަރު އެެމރިކާ 

 20,000,000 20,000,000 ނާގޯީށގެ ލީސް ހަްއގުަތއް 

 20,000,000 20,000,000 

ވަނަ އަހަުރ ރިކޯޑްުކރުމަށް ަކންޑަެއޅިަފއިވާ ުކރުުމްއދަތުަގއި ވިކާލާ ހަުރމުދަެލއްގެ ގޮުތގަިއ އޮްތގޮޔް ބަދަލުކޮްށ  2017ނާގޯީށގެ ހެޑްީލސް ަހއްގުަތއް 
ގޮުތގައި ިރކޯޑް ކުރެވިަފިއވަނީ ވިުކމަށް ކުަރން ާރާވފައިވާ މުޢާމަލާޔް ުކރިޔަށް ދިުޔމުގެ އުްނމީދު ކުަޑވުުމންެނވެ. އެހެްނުވމުެގ އިްނވެސްޓްެމންޓް ޕްރޮޕަޓީގެ 

 ސަަބބުން ކުުރމުްއދަތުަގއި ިވއްކަލާ ެއސެޓް ހިސާބުުކރުުމގައި ިހމެނިަފއި ނުާވނެެއވެ.

ކުެރވިަފއިަވނީ ކުރުުމަދތުގައި ވިކާލާ މުދަުލގެ ައގުަގެއވެ. ެއއީ މިހާރު އަގުުކރެވިަފިއވާ ައގާއި ހިސާބު ކުުރުމގައި ިއންެވސްޓްމެންޓް ޕްރޮޕަޓީ އަގު 
 ވިއްކާަލއިެގން ލިބިދާނެ އަުގގެ ތެެރއިްނ ކުޑަ އަދަެދވެ.

   

   ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުްނ ލިބެންޖެހޭ ފަިއސާ  .11

 26,398 26,398 ޑިޕޮސިޓާއި ކުިރއަށް ަދއްކާފަިއވާ ފަިއސާ 

 5,445 5,445 ޙިްއސާގެ ރަުއސުލްމާލަށް ލިބެްނޖެހޭ 

 10,992 10,992 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ލިބެްނޖެހޭ 

 42,835 42,835 

 - - އުނިކުަރން: ލިބެްނޖެހޭ ފަިއސާއަށް އަިއ ބަދަލު 

 42,835 42,835 

   ދިގު ުމްއދަތުގެ 

 24,073,265 24,472,078 ސަްބލީސް –ލީޒް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 
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 - - ޙިްއސާގެ ރަުއސުލްމާލަށް ލިބެްނޖެހޭ 

 24,472,078 24,073,265 

   

 24,116,100 24,514,913 ވިޔަފާިރއާއި އެހެނިެހން ގޮްތގޮތުން ލިެބންޖެހޭ 

   

   . ނަގުދު ފައިާސއާއި ކުުރުމއްދަުތގެ ޑިޕޮސިޓް 12

 2,161,994 2,357,467 ބެންކް ބެލެްނސް 

 194 194 ފައިސާ  ނަުގދު

 2,357,661 2,162,189 

   

 

ޝެއަރ  އޯޑިަނރީ ިޙއްސާ  ޙިްއސާގެ ޢަަދދު   . ޙިއްސާގެ ަރުއސުލްމާލު 13
 ޕްރީިމއަމް 

 607,415 26,183,719 34,087,354  ގައި  2018ޖެނުއަރީ  1

 607,415 26,183,719 34,087,354  ގައި  2018ޑިސެމްބަރ  31

 އޯޑިނަރީ )އާްނމު( ޙިްއސާ ދޫކުުރމަެށވެ.  100,000,000ރުފިޔާެގ މޫނުމަތީ ައުގގެ  10ޖުމުލަ ހުްއދަކުެރވިަފއިވަނީ 

އޯޑިނަީރ  31،439،710ގެ ރޭޓުން ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުެރިވފައިވާ  12.85އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ) 34,087,354ދޫކުެރވިފަިއވާ ިޙއްާސގެ ތެޭރގައި ިހމެެނނީ 
 ޙިއްސާެއވެ.( 2,647,644ރުފިޔާގެ ޫމުނ މަތީ އަުގގެ  10ގެ ރޭޓުން ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުެރވިފަިއވާ  15.42 ހިއްާސއާިއ،

 

   

   . ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުްނ ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ 14

   ކުރު މުްއދަުތގެ 

 11,395,597 11,395,598 ހެޑް ލީސް ކުލި  -ވިޔަފާީރގެ ގޮުތން ދައްަކންޖެހޭ ަފއިސާ 

 112,112 95,905 އެހެނިހެން  –ވިޔަފާީރގެ ގޮުތން ދައްަކންޖެހޭ ަފއިސާ 
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 297,702 297,702 ސަބްލީސް 

 1,936,889 1,918,630 ޑިވިޑެްނޑް 

 4,427 26,163 އެކްރޫޑް ޚަަރދުތައް 

 13,733,998 13,746,726 

   

   ދިުގމުްއދަުތގެ 

 1,226,409 1,151,766 ލީޒް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 

 11,185,980 10,311,565 ސަބްލީސް އެްޑވާންސް 

 11,463,331 12,412,388 

   

 26,159,115 25,197,329 ވިޔަފާިރއާއި އެހެނިެހން ގޮްތގޮތުން ަދްއކަންޖެހޭ 

   

   

 . ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްޫރމަންްޓެގ ފެއަރ ވެިލއު 15

ހިާސބުކުެރވޭ ާތރީުޚަގއި ދާނޭ  ަޓކައިއެސެެޓއް ވިއްކާަލއިގެްނ ލިބޭނޭ، ނުވަތަ ަލއިބިލިޓީެއއް ޚަލާޞްކުުރމަށްފެއަރ ވެލިއު އަކީ އާންމު މުޢާމަލާެތްއގައި 

  ފައިާސގެ ޢަަދދެވެ.

ކަނަޑއަޅާ ގޮެތވެ. ތިރީގައި ަވނީ ވެލުޭއޝަން ޓެކްނިކްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ިހސާބުުކރެވިަފިއވާ ފައިނޭްނޝަލް އިންސްްޓރޫމަންޓްތަުކގެ ފެއަރ ވެލިއު  15.1
 މިއީ ިއންސްޓްޫރމަންެޓއްގެ އަގު ކަނަޑއެުޅމުަގއި މާކެޓުަގއި ެގންުގޅޭނޭ އެަސްމޝަންތައް ކަމަށް ކުންުފނިން ަގބޫލުކުާރ ކަންކަމެވެ.

މާުތގެ މުިހންމުކަުމގެ ަތރުތީުބ ފައިނޭންޝަލް އިންސްްޓރޫމަންެޓއްގެ ެފއަރ ވެލިއު ކަނޑަައޅަނީ ެފއަރ ވެލިއު ކަނަޑެއޅުުމގައި ރިއާޔަތްުކެރވޭ ަމއުލޫ 15.2

 ދައްުކވަިއދޭ ތިީރަގއިވާ ފެައރވެލިއު ަހިއރާރީކއަށް ބިނާންކޮްށގެްނނެވެ.

 

 : އެއްފަދަ އެސެޓު ުނވަތަ ލަިއބިލިޓީއަށް މާކެޓުަގއި )ެއޖަސްޓު ނުކޮށް( ކޯޓު ކޮށްފައިވާ އަގުަތއް 1ލެވެލް 

ންފުނިން އިްނސްޓްޫރމަްނޓެއްގެ ެފއަރ ވެލިއު ަކނޑަައޅަނީ ްޓރާންސަްކޝަން ކޮސްްޓގެ ޮގތުަގއި މިހާުރގެ ކޯޓެޑް ައގުަތއް ލިެބންހުރިަކުމގަިއވާަނމަ ކު

އެ ައގުތައް ުނވަތަ ޑީލަުރންގެ އަގުތަުކގެ ކޯޓޭޝަންއަށް ބަަލއިެގންެނވެ.  )އެސެޓާިއ "ލޯންގ ޕޮޒިޝަން" ައގު ކުަރީނ  ،އެްއވެސް މިންަވެރއް އުނިނުކޮށް 

ވި ވެ. ލަިއބިލިޓީާއއި "ޝޯޓް ޕޮޒިޝަން" އަގުުކރަނީ ަގންނަ އަގަށް ބަލަިއގެްނނެވެ.( މާކެޓް ހަރަކާްތތެރިކަުމގައި ބަލަނީ ދެމެެހއްޓެނި ވިއްކާ ައގަށް ބަަލއިެގންނެ
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ގެްނވާ އަަދދަކަްށ ކަށީ ގޮތެްއަގއި ައގުތަކުގެ ަމއުލޫމާތު ިލބޭ މިންަވރަށް، އެސެޓް ުނވަތަ ލައިބިލިީޓގެ މުާއމަލާތް އެކަީށގެްނވާ ައވަްސމިެނއްަގއި ައދި އެ

 ހިނގާަކމުަގއިާވނަަމއެވެ. 

 

)ޑިަރއިވް ުކރެވިަފިއވާ ައުގގެޮގުތގައި( ފެްނނަން ހުްނނަ ަމއުލޫމާތަްށ ުނވަތަ ުނީސދާޮގތުން  )އަގު ެގގޮުތގައި( ސީދާ ގޮުތންހިާސބުކުާރއިރު : 2ލެވެލް 
 ރިޢާޔަތްކޮށް ފެއަރ ވެލިއު ިހސާބުުކރާ ޓެކްނިކްތައް 

 ިހމެނެނީ އަންނަިނވި ޮގތަށް އަގުުކރެވިަފިއވާ އިްނސްޓްރޫަމންޓެެވ:މި ކެޓަގަީރގައި 

 ހ( އެފަދަ އެހެން އިްނސްޓްރޫަމންޓަށް މާކެޓުގައި ކޯޓުކުެރވިަފއިވާ އަގުަތއް 

 ކުގެ ކޯޓެޑް އަގުަތއް ށ( އެހާ އެކްޓިވް ނޫންަކމުަގއި ބެެލބޭ މާކެޓުތަކުގައި ސީދާ އެްއގޮތް، ުނވަތަ ެއއްގޮތް ސިފަތަކެއް ހުްނނަ އިްނސްޓްރޫަމންޓުތަ

 ފެންަނންހުންނަ ަމއުލޫމާަތށް ބިނާކޮށް މަިއގަނޑުގޮެތްއގައި އަގު ިހސާބުުކރާ ޓެކްނިކްތައް  ނ( މާކެޓުގެ ޑޭޓާއިން ީސދާކޮށް ުނވަަތ ނުސީދާކޮށް

 

މެެނނީ ފެންަނން ނުހުންނަ މަޢުލޫމާތަްށ ބިނާކޮްށ  : މާކެޓުަގއި ާހމައަށް ެފންނަްނ ނުހުންނަ މަޢުލޫމާތަށް ބަޯރާސވާ ޓެކްިނކްތައް. މިކެޓަަގީރގައި ހި 3ލެވެލް 

ނޑަެއުޅމުަގއި އެފަަދ އަގު ހިާސބުކުރާ ޓެކްނިކްތައް ބޭުނންކޮްށގެން ައގު ހިސާބުުކރެވިަފިއވާ އިންސްްޓރޫމަންޓުތަުކގެތެެރއިްނ، އިންސްްޓރޫމަްނޓުގެ އަގު ކަ

ަމންޓެވެ. ީމެގ އިތުރުން، ެއްއގޮތް އެހެން އިންސްްޓރޫމަންޓުތަުކގެ  ކޯޓް ކުރެވިފައިާވ ފެންނަން ނުހުންނަ މަޢުޫލމާތު ބޮޑު ޯރލެއް އަދާުކރާ އިްނސްޓްރޫ
ތަފާތަށް  އަގަށް ބިނާކޮށް ައގު ހިސާބުުކެރިވފައިވާ އިްނސްޓްޫރމަންޓުތަކުެގތެެރއިން، އެހެނިހެން އިންސްްޓރޫމަންޓުތަާކިއ އަގުެގގޮތުން ހުންނަ

ަޑތި އެަޖސްޓްމަންޓުތަކެއް ނުވަތަ "އެަސމްޝަން" ތަެކއް ގެްނުގޅެންެޖހޭ އިްނސްޓްރޫަމންޓުތަްއވެސް މީގެެތޭރގަިއ ރިއާޔަތްުކރުުމެގގޮތުން އެކަީށގެްނވާ ބޮ 
 ހިމެެނއެވެ.

 

ުގތަްއ ން މާކެޓު އަނެޓް ޕްރެޒެންޓް ވެލިއުާއއި ޑިސްަކއުްނޓެޑް ކޭޝް ފްލޯ މެތަޑުގެ ބޭނުންކޮްށެގން، އެްއގޮތް އެހެިނހެން އިްނސްޓްރޫަމންޓުތަކުގެތެެރއި

ަޝން ޕްަރއިސިްނގ" ފެންނަން ހުންނަ އިންސްްޓރޫމަންޓުތަުކެގ އަގުތަާކއި ައޅާކިއުން ވެލުޭއޝަން ޓެކްނިކްތަކުގެެތރޭަގއި ހިމެެނެއވެ. ީމގެ އިުތރުން "އޮޕް
 ހިމެނެެއވެ. ވެލުއޭަޝން ޓެކްނިކްތަކުގެތެޭރަގިއ އާއި ެއހެނިހެން ވެލުއޭަޝން މޮޑެލްަތްއވެސް 

 

ުޓ ނިކްތަކުގައި ޭބނުންކުާރ އެސަމްަޝންތަކާއި ަމއުލޫމާުތގެތެޭރަގިއ ރިސްކު ނުހިމެނޭ ބެންުޗމާރކް ިއންޓަރެސްޓު ރޭޓާއި، ިޑސްކައުންޓު ރޭވެލުއޭަޝން ޓެކް

ތަކަށް އަުތެވދާޭނ ގުއަންާދޒާ ކުރުުމަގއި ބޭނުންުކެރވޭ ރިްސކު ޕްރީމިައމްާއއި، ޮބންޑު ައދި އިުކިއޓީގެ އަުގތަކާއި، ޮފރެން އެްކސްޗޭންުޖ ރޭޓުތަކާއި، އަ 
 ބަދަލުތަާކއި ގެންަނންޖެިހދާނޭ އިސްލާުހތައް ހިމެެނެއވެ. 

 

ރީ ބިލާއި ބޮްނޑުަފަދ ފެންނަން ހުންނަ ައގުތައް ުނވަތަ މާކެޓު އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުތައްަފދަ މައުޫލމާތު ލިސްޓު ކުރެވިފަިއވާ އިުކއިޓީ ސެކިއުިރޓީއާއި ޓްރެޜަ 

 ސަރުކާުރގެ ސެިކއުރިީޓސްގެ މާރކެޓުްނ އާންުމގޮތެްއަގއި ލިބެންުހރެެއވެ. 
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"ސްޕްެރޑް" އަށް ރިއާަޔތްކުުރމުެގގޮތުންާނއި، ްކރެޑިޓް އަދި ެޑބިޓް ވެލުޭއޝަްނ ަގްނަނ ައާގިއ ިވްއާކ ައުގެގ ، ޕޮޒިޝަްނއެއް ކްލޯޒްކުުރމަށްދާ ޚަަރދާއި 

ލްތަކަށް ބަދަލުަތްއ އެަޖސްޓުމަންޓުަތއް ހެުދމަާށއި، ލިކުިއޑިޓީ ސްޕްރެްޑގެ އިތުުރން ޮމޑެލްތަކުަގއި ހުންަނ އުނިަކންކަމަށް ރިއާޔަތްުކުރމުެގގޮތުން މޮޑެ

ރެޯކޑުކުރުްނ  ގެެނއެވެ. މީެގއިތުުރން، އެފަދަ ަފއިޭނންޝަލް އިްނސްޓްޫރމަންޓު ފުރަަތމަ ރެކޯޑުކުެރވޭިއރު، ިހސާބުުކެރވުނު ފަިއދާ ނުަވތަ ެގއްލުން
ސްޓްޫރމަންުޓ ލުުވމުން ުނވަތަ ިއންފެންަނންހުންނަ މައުޫލމާތަށް ަބދަ އޭަޝންަގއި ޭބނުންކުރާ ަމއުލޫމާތުލަސްކޮށްލުމަށްފަހު، ިހސާުބތަކުަގއި ރެޯކޑުކުރަނީ ވެލު

 ރެކޯޑުތަކުން ުއނިކުރާ ަވގުުތގަެއވެ.

 ފެއަރ ވެލިއުގެ ަހއިާރރކީ  15.3

ަބއި  ،ބުކުެރވިތިރީަގިއވާ ތާވަލުން ަދއްކުަވއިެދނީ ިރޕޯޓުކުރާ ތާރީުޚގައި ފައިޭނންޝަލް ިއންސްޓްޫރމަންޓްތަކުގެ ފެައރ ވެލިއު ަހއިާރރކީަގއި ތަރުތީ 
ަމ ެތވެ. ތާވަލުަގިއވާ ޢަދަުދތައް ނަގާފަިއވަނީ މާލީ ހިސާުބތަކުންެނވެ. ފެއަރ ވެލިުއދިުނމުަގއި، އިިނޝަލް ރެކޮގްނިޝަން )އެްނމެ ފުރަތަކުރެވިަފއިވާ ގޮ

ިއވަނީ ފެައރ ވެިލުއ ފަ ރެކޯޑް ކުެރވުނުިއރު( މުޢާމަލާުތގެ އަާގއި ފެއަރ ވެިލއުގެ ައގުގެ ތަފާތު ޑިަފރ )ފަސް( ކުރެވިަފއިާވނަމަ އަދި އެގޮތަށް ިޑފަރ ކުރެވި
ދެ ޢަަދުދގެ ތަފާތު ހިސާބުުކރުުމގައި ާހމައަށް ފެންަނން ނުހުންނަ މަޢލޫމާތުތަެކއް ބޭނުންުކރާ ވެުލއޭޝަން ޓެކްނިކެއް ޭބނުންކޮށްެގންކަުމަގއިާވނަމަ އެ 

 ފެއަރ ވެިލުއގެ ތެޭރގައި ިހމެނިފަިއވާެނއެވެ.

 

 ފެއަރ ވެިލުއގައި ިހސާބުުކރެވިަފއި 

 ގައި  2018ބަރ ޑިސެމް 31

 ފެއަރ ވެިލުއގައި ިހސާބު ނުުކރެވި 

 1ލެވެލް 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 2ލެވެލް 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 3ލެވެލް 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 

 ޖުމުލަ 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

     އެސެޓުތައް 

 20,000,000 20,000,000   ވިއްކާުލމަށް ނިންމާަފިއވާ 

   20,000,000 20,000,000 

     

     

 ގައި  2017ޑިސެމްބަރ  31

 ފެއަރ ވެިލުއގައި ިހސާބު ނުުކރެވި 

 1ލެވެލް 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

2ލެވެލް   

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

3ލެވެލް   

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 ޖުމުލަ 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

     އެސެޓުތައް 

 20,000,000 20,000,000   ނިންމާަފިއވާ  ވިއްކާުލމަށް

   20,000,000 20,000,000 
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 ރިސްކު މެނޭޖްަމންޓުގެ ަމޤްަޞުދތަކާއި ސިޔާސަުތތައް . 16

 ކުންފުންޏަށް ކުިރމަތިވެަފިއވާ ރިސްކުތަަކކީ:

 މާކެޓު ރިސްކު 16.1

 ކްރެޑިޓް ރިސްކު  16.2

 ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކު  16.3

 

 ތަޢާރަފް އަދި ޚުލާޞާ 

ުހަށހެޅިފަިއވާ ިމންަވރާިއ، ިރސްކު ހިާސުބކޮށް މެނޭޖުުކރުުމގައި ުކންފުނީެގ މި ނޯޓުަގއި ހިެމނެނީ މަީތަގއިވާ ކޮްނމެ ާބވަތެްއގެ ިރސްކަށް ކުންފުނި 

 އެކި ގޮްތގޮތަްށ މަޤްަޞދުތަާކއި، ސިާޔސަތުތަާކއި، ކުްނފުނީގެ ކެޕިޓަލް މެނޭޖުުކރާގޮެތވެ. މިަކމާިއގުޅޭ އިތުރު މާލީ މަޢުލޫމާތު މި ާމލީ ހިސާބުތަުކގަ

 ހިމެނިފަިއެވއެވެ.

 މާކެޓް ރިސްކު 16.1

 ފްޯލގެ ެފއަރ މާކެޓު ރިސްކަކީ މާކެޓުގެ އަުގތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަުކގެ ަސަބބުން ަފއިނޭްނޝަލް އިްނސްޓްރޫަމންޓުތަކަށް ުމސްތަްޤބަލުަގއިލިބޭ ކޭޝް
 ރިސްކެވެ. މާކެޓު ރިސްުކގެތެޭރަގއި ހިމެނެީނ ބޭރު ފަިއސާގެ ިރސްކާއި އިންޓަެރސްްޓ ރޭޓްވެލިުއއަށް ައސަރު ކޮށްފާނޭަކމުގެ ިރްސކެވެ. 

 

 ބޭރު ފައިާސގެ ރިސްކު  16.1.1

 ފިަޔވައި އެހެްނ ކުންފުންޏަށް ބޭރުަފއިާސއިން ުކރާ މުާޢމަލާތްތަކުގެ ރިސްކު ޮއވެެއވެ. މިަފދަ ރިސްކަށް ހުަށހެޅެީނ ކުންފުީނގެ ފަންްކޝަނަލް ކަރެްނސީ
ށް ަފއިސާ ޯހުދމުންެނވެ. ެއހެން ގޮތެއް ނެތިްއޖެ ޙާލަެތއްަގއި މެުނވީ ކުންފުިނން ކަރެންީސއަކުން ގަެނވިއްުކމުގެ މުާޢމަލާަތކުރުާމއި، އަދި އަނބުރާ ަދއްކާގޮތަ

 މުޢާމަލާތްކުަރނީ އެެމރިކާ ޑޮލަރުްނނެވެ.

 

 ބޭރު ފަިއާސގެ ރިސްުކގެ އެްކސްޕޯޒަރ

މަންެޓއްގެ އަގު ަބދަލުެވދާނޭކަުމގެ ރިސްެކވެ. ބޭރު ަފއިާސގެ ރިސްކަކީ ބޭރު ަފއިސާ ަގނެ ިވއްކާ ައގަށް އަންނަ ަބދަލާއި ގުިޅެގން ފައިނޭްނޝަލް ިއންސްޓްރޫ 
 މިާބވަުތގެ ރިސްކު ގުޅިަފއިަވނީ ބޭރު ަފއިާސއަކުން މުާޢމަލާތުކުރާ ފައިޭނންޝަްލ އިންސްޓްޫރމަންޓްތަާކއެވެ.

 

 

 

 ެއވަީނއެވެ. އަންާދޒާކުެރވޭ ޢަަދދުތަކަށް ބަާލއިރު ުކންފުނީގެ ޭބރު ފަިއސާގެ ރިސްުކގެ އެްކސްޕޯޒަރ ުހރި މިްނވަރު ިތރީަގއި



 

 ސަފްޙާ 79

 

 
ރުފިޔާ އެެމރިކާ ޑޮލަރަްށ 

 ބަދަލުކުެރވިަފއި 

 ޖުމުލަ  އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 2,357,661 2,242,616 115,045 ނަުގދު ފައިސާ އަދި ޭބންކް ބެލެންްސަތއް 

 24,472,078 24,472,078 - ސަބް ލީޒް -ލީޒް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 

 42,835 16,437 26,398 ައންނަންހުރި ވިޔަފާރިްނނާއި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން 

 1,151,766 1,151,766 - ހެޑް ލީޒް -ލީޒް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 

 10,609,267 10,609,267 - ސަބްލީްސގެ ެއޑްާވންސް 

 13,436,296 13,431,190 5,106 ަދއްކަންހުރި  ވިޔަފާރިްނނާއި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން

 146,549 51,923,354 52,069,903 

    

 ސެންސިިޓވިޓީ އެނަލިިސސް 

ިޑސެްމބަރ ަގއި ކުންފުީނގެ ފަިއދާ  31ތިރީަގިއވާ ގޮުތގެމަިތން، ިދވެހި ރުފިާޔާއއާ އަާޅބަލާިއރު ެއމެރިކާ ޑޮލަުރގެ ައުގ ބޮޑުވެ / ަދއްުވުމގެ ސަަބބުން 
 ނުވަތަ ެގއްލުން އިުތުރވެ / މަުދވާނޭ ޮގތުގެ ހުށަހެުޅެމއް ތިީރގައި ެއވަީނެއވެ.

 2018 

 

އެެމރިކާ ޑޮލަރު ައގު 
 ބޮޑުުވން 

އެެމރިކާ ޑޮލަރު ައގު 
 ދަްއވުން 

 (1,467) 1,467 ގެ ބަދަެލއް ައއުުމން( 1ދިވެހި ރުފިޔާ )%

   

 ރިޕޯޓިންގ ާތރީޚު  

 2018 
 އެްވރެޖު ރޭޓު 

2018 
 ސްޕޮޓް ރޭޓު

 15.410 15.405 ރުފިޔާ : އެމެރިކާ ޑޮލަރު  1

 

 ރިސްކު އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު  16.1.2
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ންޓަރެސްޓު ރޭޓު ިރސްކު ކުންފުނިން ފްލޯޓިން އިންޓަރެސްޓް ރޭުޓ ހުންނަ ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓްޫރމަްނޓްތަކަށް ކޮށްފައިވާ އިްނވެސްުޓމަންޓުަތކަށް އި

ރެސްޓް ރޭޓް ިރސްކަށް ެހޖުކުރާޭނ ކުންުފނީގެ އިްނޓައެަބއޮެތވެ. ައދި މި ރިސްކު ދާިއމީ ގޮެތއްަގއި ިރިވއުކުެރވެުމން ެދއެވެ. ރިޕޯޓިްނގ ޕީިރއަޑް ިނމުުނއިރު 
 އިންސްްޓރޫމަންެޓއް ނެެތވެ.

 

 ކްރެޑިޓް ރިސްކު  16.2

 އިުތބާރުުކެރޭވ ކުރެޑިޓް ރިސްކަކީ، ކުންުފންޏަށް ފަިއސާ ދައްަކންޖެހޭ ަފރާތަކުން ފަިއސާ ނުދައްކަާފނެކަުމގެ ރިސްެކވެ. ކުންފުިނން މުޢާމަލާތްކުަރނީ

ްޑ ތަކާިއއެކުަގެއވެ. ވަކި އަަދދަކަށްުވރެ މަތިން ަދރަނި ޭބނުންާވ ފަރާތްތަކުގެ ކްރެޑިޓް ިއވެލުއޭަޝންެއއް ހެދެެއވެ. ރިޕޯޓިްނގ ޕީރިއަ ތިންވަނަ ފަރާތް 
 ނިމުުނއިރު، ަޢދަުދގެ ގޮުތން މަތި މިްނވަރަކަށް ކުެރޑިޓް ރިސްކު ފާަހގަކުެރވިަފއިެވެއވެ.

 

 ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކު  16.3

ްށ ރިސްކަކީ ފައިާސއާއި އެެހނިހެން މާލީ ވަޞީލަތެއް ބޭނުންޮކށްެގން ޚަލާޞްކުރަންެޖހޭ މާލީ ލައިބިލިޓީއެއް ޚަލާސްުކރުުމަގއި ކުންފުންޏަލިކުއިޑިޓީ 

ބި ައދި ކުންފުނީެގ ލި އުނަދގުލާ ކުިރމަތިާވނޭކަުމގެ ިރސްކެވެ. ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖުުކރުުމގައި ކުންުފނީެގ ވިސްުނމަކީ ކޮންމެެހން ލިބެންުނޖެހޭ ގެއްުލމެއް ނު
މަތީ ދަަރޖައަކަްށ  ރެޕިއުޓޭޝަްނއަށް ދެަރެއއްނުލިިބ، ކުްނފުނީގެ ދަރަްނޏެއް ަދއްކަންޖެޭހ ހިނުދ ދެއްކޭޭނ ާޤބިލްކަން ކުންފުީނަގއި ހުިރކަން ވީ އެންމެ 

 ކަށަވަރުުކރުެމވެ.

 

ލަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ ހުރިކަން ޔަޤީންުކރުމަށްަޓކައި ކުންފުނީގެ ކޭޝް ޕޮޒިޝަްނ ކުންފުނިން ކްރެޑިޓަރުްނނަށް އަދާުކރަންެޖހޭ ޒިންމާ އަދާކޮށް ަވރކިން ކެޕިޓަ
 މޮނިޓަރކޮށް ެމނޭޖުކުެރެއވެ.

 

 ރިޕޯޓިންގ ޕީިރއަޑު ިނމުުނއިރު ކުންފުީނގެ ލައިބިލިޓީ ިރސްކަށް އެކްސްޯޕްސވެަފއިަވނީ އަންަނނިވި ލަިއބިލިޓީތަކުގެ ަސަބބުންެނވެ.

 

 

 

 

ކެރީންގ  
 އެަމއުންޓް 

0-12 
 މަްސދުަވސް 

އަހަރަށްުވރެ  5 އަހަރު 5-2 އަހަރު 1-2
 ގިނަ 

 ދިވެހި ރުފިޔާ  ދިވެހި ރުފިޔާ  ދިވެހި ރުފިޔާ  ދިވެހި ރުފިޔާ  ދިވެހި ރުފިޔާ  

      އެސްޓު 
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 17,961,860 4,216,554 1,193,659 1,111,051 24,472,078 ބް ލީޒްސަ -ލީޒް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 

 - - - 42,835 42,835 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ައންނަންހުރި ވިޔަފާރިްނނާއި 

 ނަުގދު ފައިސާ އަދި ޭބންކް ބެލެންްސަތއް 
2,357,661 2,357,661 - - - 

 26,872,574 3,511,547 1,193,659 4,216,554 17,961,860 

      ލައިބިލިޓީ 

 778,550 223,930 74,643 74,643 1,151,766 ހެޑް ލީޒް -ލީޒް ރެންޓް އިކުއަަލއިޒޭަޝން 

 5,939,495 2,623,242 874,414 874,414 10,311,565 ސަބްލީްސގެ ެއޑްާވންސް 

 ަދއްކަންހުރި  ވިޔަފާރިްނނާއި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން
13,733,998 13,746,726 - - - 

 25,197,329 14,683,055 949,057 2,847,172 6,718,045 

      

 11,243,815 1,369,382 244,602 (11,171,508) 1,675,245 ތަފާތު 

 

   

   ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަާކއިއެކު ކުެރވޭ މުޢާމަލާތް . 17

ިޙއްާސދާެރވެ. ަސރުކާާރއި އެކު ުކރެވިަފިއާވ  48ރިޕޯޓިންގ ީޕރިައޑް ނިުމނުިއރު ިދވެިހ ސަރުާކރަކީ ކުންފުީނގެ ިއޝޫޑް ޝެއަރ ކެޕިޓަްލގެ %

ިއއެކު ތެޭރަގއި، ކުންފުްނޏަށް ސަރުކާުރން ކުއްޔަްށ ދީަފއިވާ ރަށްތަުކެގ ކުލި ސަރުކާރަްށ ެދއްކުން ިހމެެނއެވެ. އަހަުރގެެތރޭަގއި ސަރުކާރާ މުޢާމަލާތްތަުކގެ 

 އަހަރު ިނމުުނއިރު ހުރި ބެލެންސްަތއް ތިީރަގއި ވަީނެއވެ.، ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަާކއި

 

 

 31.12.2017 31.12.2018 މަލާތް ދިވެހި ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާ 

 4,806,495 1,977,360 ކުލި ދެއްކުނު 

 1,977,360 4,806,495 

   

   ގުުޅންހުރި ފަާރތްތަކުން ލިބެްނޖެހޭ 
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 5,445 5,445 ޙިްއސާގެ ރަުއސުލްމާލަށް ލިބެްނޖެހޭ 

 5,445 5,445 

   

   ގުުޅންހުރި ފަާރތްތަކަށް ދައްަކންޖެހޭ 

 11,395,597 11,395,598  ަދއްކަްނޖެހޭ ގެ ގޮުތގައި ހެޑްލީސް

   

   ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަްޑގެ ފަހުން ހިނގާ ކަންކަން  .18

 ވެ.ހާމަކުރަްނޖެހޭ މިްނަވރުެގ، ނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު އަުތެވދާނޭަފދަ ކަެމއް ރިޕޯޓިްނގ ތާރީުޚގެ ފަހުން ހިނގާަފއެއް ުނވެއެ 

  

   ކޮމިޓްމަންޓުތަކާއި ކޮންޓިންޖެންސީ  .19

   އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ކޮމިޓުމަންޓުަތއް  19.1

   އޮޕަރޭޓިްނގ ލީްސގެ ދަށުން ުމސްަތޤްަބލުގައި ަދއްކަްނޖެހޭ ލީސް ޕޭމަންޓުަތއް ތިރީަގއި ެއވަީނއެވެ.

 31.12.2018 31.12.2017 

 1,977,360 1,977,360 އަހަރަށްުވރެ ަމދު  1

 7,909,440 7,909,440 އަހަރާ ެދމެދު  5އަހަރާ  1

 23,154,073 21,176,713 އަހަރަށްުވރެ ިގނަ  5

 31,063,513 33,040,873 

   

ކުންފުންޏަކީ ތިީރަގއިވާ ރަށްތަުކގެ ކުއްަޔށް ހިފާފއިވާ ަފރާެތވެ. ކުިރއަށް އޮތްަތުނގައު ކުީލގެ ގޮުތަގއި ަދއްކަންެޖހޭ 

 ފައިާސގެ ތަފްޞީލު ތިީރގަިއވަީނެއވެ.

  

 45,493,269 

43,267,962 

 31.12.2018 31.12.2017 

 16,331,284 15,353,924 ކިހަވައް ުހރަަވޅި 
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 16,709,589 15,709,589 މަުގދުވާ 

 31,063,513 33,040,873 

   

 ލީސްކުރެވިފއިވާ ަރށްތަކުގެ ބިުމ ކުލީގެ ގޮތުަގއި ީމރާއަށް ދައްކަން ޖެިހފައިވާ ަފއިާސގެ ތަފްޞީލް  19.2

ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި، ޖޫރިަމނާ އަދި އިންޓަެރސްޓު ފައިާސގެ ގޮުތަގއި މީާރއަށް ދައްކަން ޖެހިަފިއާވ  2018ޑިސެމްބަރ  31ތިރީަގިއވާ ޢަދަދުތަކަކީ 

ސާ ެދއްކުމަށް އެހެން ގޮތްތަކެްއ ފައިސާަކމަށް މީާރއިން މައުޫލމާތު ދީަފިއވެެއވެ. ކިހަަވށް، ަމގުުދވާ އަދި ަފރުކޮުޅފުށީގެ ކުލީގެ ގޮތުަގއި ަދއްކަްނޖެހޭ ފައި 

 ބަލަމުްނދާތީ، މި ރަށްތަކާިއުގޅިގެން އެްއވެސް ކޮންޓިްނޖެންީސެއއް ހެދިަފއެއްުނާވކަން ފާހަގަކުަރމެވެ.

 ކުލި 
 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 ޖޫރިަމނާ 
 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 އިންޓަެރސްޓު
 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 ޖުމުލަ 
 އެެމރިކާ ޑޮލަރު 

 10,869,896 301,244 5,547,915 5,020,737 ނ. އެކުިޅވަރު 

 2,335,709 - 795,966 1,539,743 ހއ. އުލިަގމް 

 1,973,978 - 1,973,978 - ގދ. ަމުގދުވާ 

 1,195,226 - 1,195,226 - ބ. ކިހަވައް ުހަރވަޅި 

 369,696  - 461,016 (91,320) ކ. ފަރުކޮޅުފުށި 

 6,469,160 9,974,101 301,244 16,744,505 

   ކުންފުންޏާއި ދެޮކޅު ަދއުވާަތއް  19.3

އުިލގަުމ އުލިގަުމގައި ކުންފުްނޏަށް ަސރުކާރުން ދީފަިއވާ ިބުމގެ ިއމުން ޭބުރގައި ކުންުފނިން ބަަހއްޓާފަިއވާ ތަކެތި އެތަނުން ެނުގމަށް ެއދި  19.3.1

ީތ، މިކަާމއި ގުިޅގެން ެއްއވެްސ ކައުންސިލުން ކުންފުްނޏާއި ދެޮކޅަށް ދަުއވާެއއް އުފުލާފަިއެވއެވެ. މި ަމއްސަލަ ިނމިފަިއވަނީ ކުންފުންާޏއި އެއްޮކޅަށްކަުމަގއިވާ

 ޕްރޮިވޝަންެއއް ހަދާަފެއއްުނވެެއވެ.

ުލގެ ގޮުތަގއި މިނިކަން މޯލްިޑވްސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވަނީ ސިވިލް ކޯްޓގައި އެކުންުފނީގެ އިންޮވިއސް ތަކަށް ފަިއސާެދއްކުން ލަސްކުރިކަުމގެ ަބދަ .219.3
މި ދަްޢާވގެ ސަަބބުން ކުްނފުންޏަށް ނޭެދވޭ ހުކުެމއް ައއުމަީކ  .ލަރް( ހޯދުަމށް ދަޣުވާ ުއފަލާފައެވެއެެމރިކާ ޑޮ 1،366،389ރުފިާޔގެ ) 21،069،719

 ލަފާކުރެވޭ ކަެމއް ނޫެނވެ.

ކުންފުނިން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުަގިއ  ހޯުދމަށް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު -/29,584,967އީ.އެން.އޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑީންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިން  19.3.3
އި ހެޑް ލީސް ެއއް އުފުލާފަެއވެ. މިއީ ނުަދއްކަިއވާ ސަބްލީސް ރެންާޓއި، ަސބްލީސް ެރންޓު ނުދެއްކުމުން ވީ ެގއްލުުމގެ ބަދަާލއި، ހެޑް ލީސް ރެންޓާދަުއވާ

 8ރަްއުދވީ ފަރާުތން ނުދެއްުކމުން ވީ ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ޯހދުމަށް ުކރެވިަފިއވާ ަދުއވާއެެކވެ. މި ދަުއވާ ކުންފުްނޏާއި ެއއްކޮޅަށް ިނމި، ދަޢުވާ 
އެސެެޓއް  މަްސދުވަުހގެެތރޭަގއި މި ަފއިސާ ެދްއކުމަށް ކޯޓުން ވަނީ ޙުުކމްކޮށްފަެއވެ. ނަމަެވސް، ަސބްލީސްުކރެުވނު ފަާރތުގެ އަުތގައި އެްއެވސް

 ނެތުުމގެަސބަބުްނ، މި ފަިއސާ ލިބުުމގެ ފުރުޞަތު ކުޑަެއވެ. 
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ބްލީސް ރެންޓާިއ، ސަ އެމެރިކާ ޑޮަލރު ހޯުދމަށް ިސވިލްކޯޓުަގިއ ވަނީ ދަޢުާވއެއް އުފުލާފަެއވެ. ިމއީ ނުދައްަކިއވާ  7,861,954ކުންފުނިން  19.3.4

ދުމަށް ުކެރވިފަިއާވ ހޯ ސަބްލީސް ރެންޓު ުނދެއްުކމުން ވީ ެގއްލުުމގެ ަބދަލާއި، ހެޑް ލީސް ރެންާޓއި ހެޑް ލީސް ނުެދއްކުމުން ވީ ގެއްުލމުގެ ބަދަލު 
 ވެ.ވެ. މި ަމއްސަލަ ައިދވެސް ަދނީ ކުރިއަެށވެ. އަދި ކުންުފންާޏއި އެއްޮކޅަށް މަްއސަލަ ނިުމމުގެ ުފރުޞަތު ެއަބއޮތެދަުއވާއެކެ 

 ދަުއވާެއއް ކުންފުްނޏާއި ދެކޮޅަށް  ނުވަތަ އެއަށް ބަދަުލގެންަނންޖެހޭަފދަ  ާހމަކުަރންެޖހޭމާލީ ހިާސބުތަުކގައި ފިަޔވަިއ،  ަތއްމަތީގަިއވާ ަމއްސަލަ 19.3.5

 ގެ ތާރީުޚަގއި ހިނގަމަުކން ނުެދއެވެ.2018ޑިސެމްބަރ  31

 

 ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް 19.4

ގެ ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެްއ ރިޕޯޓިންގ ޕީިރއަޑު ިނމުުނއިރު ފަިއނޭްނޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުަގއި ހާމަުކރަންެޖހޭވަުރގެ ުނވަތަ ެއޖަސްޓުަމންޓެއް ެގންަނންޖެޭހވަރު 

 ނެތެވެ.

 

I     ް31.12.2017 31.12.2018 ޚަރަދުތަކުގެ ބާވަތްތައ 

   

 1,902,717 1,902,717 އޮޕަރޭޓިްނގ ލީސް ރެންޓަލް 

 273,721 239,277 ވުަވއްޒަުފންގެ ުމސާަރާއއި އިނާޔަތްަތއް 

 86,252 81,877 ޑައިރެކްަޓރުްނގެ މުާސރަާއއި އެަލވަްނސް 

 2,733 2,770 މުަވއްޒަފުްނގެ ކެއިން ބުިއމާއި އެކޮމޮޭޑޝަން 

 14,656 7,903 ބަލަށްކެނޑުން 

 49,288 54,475 އޮފީސް ކުލި 

 15,648 8,732 ޕްރޮފެޝަނަލް ފީ 

 23,025 20,431 ގާނޫނީ ފީ 

 5,059 1,374 ޓެލެފޯނު ޚަރަދު 

 17,987 31,121 ދަތުރުފަުތރު 

 16,861 26,619 އޮޑިޓް ފީ

 595,374 398,005 އެހެނިހެން ޚަަރދު 

 1,657,500 - ައގަށް ައއި ބަދަުލގެ ެގއްލުން މާލީ އެސެުޓގެ 
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 74,202 - ހަރު މުދަުލގެ ައގު ަރއިޓް އޯފް ކުރި ައދަދު 

 2,775,301 4,735,023 

II   .ެމަތީގައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވ   

 1,902,717 1,902,717 އޮޕަރޭޓިްނގ ލީްސގެ ކުލި –ހިންުގމުގެ ޚަަރދު 

 2,832,306 872,584 ޚަަރދު އިާދރީ 

 2,775,301 4,735,023 

 

 




































































