
1

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

2 0 2 1



2

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް



3

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

10 08 04

18

05

20

36 3338

42 41 40

24 14

26

މާލީ

އުސްއަލިތައް

ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ތައާރަފް

ކޯޕަރޭޓް 

ގަވަރނަންސް

ކުންފުނީގެ 

ކުރިމަގުގެ 

ތަސައްވަރު

ކުންފުނީގެ 

މައުލޫމާތު

އިސްވެރިންގެ 

ތައާރަފް

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް 

ރެމިއުނަރޭޝަން 

ކޮމިޓީގެ ބަޔާން

ކުންފުނީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އިޤްރާރު

ޗެއަރމަންގެ 

މެސެޖް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ

މާލީ މުރާޖަޢާގެ ޚުލާސާ

އޮޑިޓް އެންޑް 

ރިސްކް ކޮމިޓީގެ 

ބަޔާން

މިނިވަން 

އޮޑިޓަރުންގެ 

ރިޕޯޓް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ 

މެސެޖް

ރިޒޯޓްތައް 

ތަރައްޤީކުރުން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

ކޮމިޓީގެ ބަޔާން

ފިހުރިސްތު



4

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

4,578,797

1,537,905

-

39%

0.045

7.04%

2018

3,682,785

1,238,925

-

41%

0.036

3.07%

2019

3,674,746

964,359

0.50

32%

0.028

2.40%

2020

2,357,661

1.38

47,054,011

0.64

2018

370,461

2.05

69,874,244

1.18

2019

706,104

2.28

77,878,187

1.18

2020

4,836,517

2.91

99,132,635

1.44

2021

10

10

10

340,873,540

2018

10

10

10

340,873,540

2019

10

10

10

340,873,540

2020

10

10

10

340,873,540

2021

ޔޫ އެސް ޑޮލަރއާމްދަނީ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

%

%

މުޅި އަހަރު ސާފުފައިދާނުވަތަ ގެއްލުން

ހިއްސާއަކަށް ބެހިފައިދާ

އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްމާޖިން

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނުފައިދާ/ ގެއްލުން

ރިޓާރން އޮން އިކުއިޓީ

މާލީ އުސްއަލިތައް

އޮޕަރޭޝަންސް

މާލީ ހާލަތު

ބާޒާރުގައި ހިއްސާގެ އަގު

3,969,796

10,086,353

0.50

312%

0.296

20.52%

2021

ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އެސެޓްގެ ޖުމްލަ

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި އަގު

އަހަރުތެރޭ އެންމެ މަތީ އަގު

އަހަރުތެރޭ އެންމެ ދަށް އަގު

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން



5

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

އެމްޓީޑީސީގެ ވިޝަންއަކީ އެމްޓީޑީސީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ހިންގުންތެރި 

މާލިއްޔަތުގެ  ޢަމަލީއާއި  ޙިކްމަތު  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަށްވުމަށްޓަކައި،  ޕަބްލިކް 

ނަތީޖާއެއް  ރަނގަޅު  އުންމީދަށްވުރެ  ހިއްސާދާރުންގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  މުއްސަދިކަން 

ހޯދުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މައިކްރޯ އަދި މެކްރޯ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް 

ހޯދުމެވެ.

ވިޝަން

އެމްޓީޑީސީގެ މިޝަން އަކީ ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް 

ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ހޯދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދާ އެކަމުގެ ސަބަބުން 

އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ.  ދަރަޖައަކަށް  މަތީ  އެންމެ  ވީ  ތަނަވަސްކަން  ހިއްސާދާރުންގެ 

ރާއްޖޭގައި  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ސިނާއަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެމްޓީޑީސީއަކީ  މިއަދު 

އޮތް ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް ކުންފުންޏެވެ. އެމްޓީޑީސީއިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެހި ރަށްތައް ފެހި ރިސޯޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އެރަށްތަކަށް 

ޚިދުމަތްތަކެއް  ފުރިހަމަ  ފޮހެނުލެވޭހައި  ހަނދާނުން  މެހެމާނުންނަށް  ޒިޔާރަތްކުރާ 

އެމްޓީޑީސީއަކީ  ސްޓޭޓްމަންޓްގައި  މިޝަން  ވިޔަފާރި  އެމްޓީޑީސީގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ދާނޭ  ބަރޯސާވެގެންކުރިއަށް  ސިނާއަތަކަށް  ވަކި  ތާއަބަދު 

ތަފާތު  ސިފަކުރެވިފައިވަނީ  އެމްޓީޑީސީ  ޚިލާފަށް  އެއާ  ސިފަކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. 

ދާއިރާތަކުގައި އިންވެސްޓްކޮށް ކުރިއަށްދާނޭ ކުންފުންޏެއްގެގޮތުގައެވެ. މިވިސްނުމުގައިވާ 

މުރާދަކީ ހިއްސާދާރުންގެފައިދާ އެންމެ އިތުރުކުރެވޭނެ ހުރިހައި މަގުތަކެއް އެމްޓީޑީސީއިން 

ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެކަމެވެ.

އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް މަންފާކުރަނިވި 

ކޮންމެ  އެމްޓީޑީސީގެ  ހޯދައިދިނުމެވެ.  ފުރުޞަތު  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ   ކަންކަމަށް 

މިމަޤްޞަދުގައެވެ  ނިކުންނަކީ  އޮފީހަށް  ހެނދުނު  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  މުވައްޒަފަކުވެސް 

މުޢާމަލާތު  އެކިއެކި  ވިޔަފާރީގެ  ބައިވެރިންނާއިއެކު  ވިޔަފާރީގެ  އެމުވައްޒަފުން  .އަދި 

ހެދުމަށްޓަކައި  ހަގީގަތަކަށް  މިކަން  އަދި  މިމަޤްޞަދުހާސިލުކުރުމަށެވެ.  ހިންގަނީ 

ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  އެކު  ހިނިތުންވުމާއި  ކުރިމަތިލާ،  ދެބަސްވުންތަކަށް  ބަހުސްތަކަކާއި 

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލަނީ މިމަތިވެރި މަޤްޞަދަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެކަން 

ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

މިޝަން

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ 

މައުލޫމާތު

މާނަވީ

މަޤުޞަދު
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C-280/2006

1

2

4
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5

ނޑުތައް ކުންފުނީގެ ނަން އަދި ކުންފުނި އުފެއްދި ތާރީޚްސުލޫކީ މިންގަ

ހަރަކާތްތެރިވެ  ކުންފުންޏެއްގެގޮތުގައި  އެމްޓީޑީސީ 

ކުންފުނީގެ  މަޤްޞަދުހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  ކުންފުނީގެ 

ހިތުގެއަޑިން  މުވައްޒަފުން  ވެރިންނާއި  އެންމެހައި 

ނޑުތަކަކީ: ޤަބޫލުކުރާ ސުލޫކީ މިންގަ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ 

)އެމްޓީޑީސީ( އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ 

އޭޕްރިލް   9 ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ފާގަތި  ރައްޔިތުންނަށް 

ހިންގުމަށް،  ތަރައްޤީކޮށް  ރަށެއް   15 ގައި،   2006

ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ.

ޙިއްސާދާރުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުމެރައްކާތެރިކުރުން

ނޑިއަކާއި އެކުމަސައްކަތްކުރުން ހުޅުވިގެންވާ ސިކު

އެކަކުއަނެކެއްގެ ތަފާތުތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތަށް އިޚްތިރާމްކުރުން

އާ ކަންތައްތަކާއިގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ތެދުނިޔަތާއި އެކު އަމިއްލަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފަސްނުޖެހުން

ގ. ފަތުރުވެހި 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބުރުޒުމަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކުންފުންޏާ ގުޅޭނެ ގޮތްތައް:

ފޯން: 

ފެކްސް:

އީމެއިލް:

ވެބްސައިޓް: 

ކުންފުނިތަކުގެ ގާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު 10/96( ގެ 

ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި 

ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 

ކުންފުންޏެކެވެ.

ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

+960 334 7766

info@mtdc.com.mv
+960 334 7733

www.mtdc.com.mv
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15,659,076

100,000,000

18,428,278

34,087,354

20%

34,087,354

156,590,760

1,000,000,000

184,282,780

340,873,540

340,083,540

އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާ

ބެހިފައިވާ ގޮތް

އެމްޓީޑީސީ ނިސްބަތްވާ 

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 

ކުންފުނި

އެމްޓީޑީސީ ސެކިއުރިޓީސް ޓްރޭޑިން ފްލޯރ / މޯލްޑިވްސް 

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް ކުރެވުނީ 08 ޖެނުއަރީ 

2007 ވަނަދުވަހުއެވެ.

ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް 

2ވަނަ ފަންގިފިލާ ، ހ.މިއަލަނި، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އަލްއުސްތާޛު ހުސެއިން ސިރާޖްއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ލީނާ އަލީ

ހ. މެރީ ރޯސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އޮޑިޓަރުންލިސްޓުކުރުން

ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭ ފަރާތްކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ

% 10

47

53

100

އާންމު ހިއްސާދާރުން

އެޑްރެސް

ހިއްސާގެ އަދަދު

އީ އެން އޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކުންފުނީގެ ނަން

ސަރުކާރު

ހިއްސާވާ ގޮތް

ޖުމްލަ

އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާގެ %

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ރައުސުލްމާލު

އަގު އަދާކުރެވިފައިވާ ރައުސުލްމާލް

ރ ގެރޭޓުންހިއްސާގެއަދަދު

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

ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ

2
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ޗެއަރމަންގެ 

މެސެޖް

ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނަށް.

އަށް  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.  ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކުވެސް  ދިމާވި  އަކީ   2021

ކަން  އަހަރެއް  ހޯދިފައިވާ  ފައިދާތަކެއް  ގޮތުން  މާލީ  އަދި  ކާމިޔާބު 

ނޑު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަޅުގަ

މިކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ގުޅި ލާމެހިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞޯދާއެވެ. 

މުޅިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑު-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި، ޚުދު 

ނޑުމެންވެސް މި ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސަރުތައް ތަހައްމަލް ކުރަމުން  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ތަންދިން މިންވަރަކުން  ދިޔައިރު،  އަޅުގަ

ޕާރޓްނަރުންނަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ފުރިހަމަކޮށް  އެންމެ  ވީ  އަދި  

ގުޅިގެން  ކޮވިޑާއި  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  ހައްލުތައް  ވިޔަފާރީގެ  ވާނީ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ އެކަމުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރި އެއް 

ސިނާއަތުކަން ޔަޤީނެވެ.

ކޮވިޑުގެ  ކުރިއެރުވުމުގައި  ވިޔަފާރި  ކުންފުނީގެ  އެހެނަސް، 

ދަތިއުނދަގޫތައް ކަޑައްތު ކުރުމަށް، ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 

ނޑުމެން މި އަހަރު  ކޮށްފައިވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. އަޅުގަ

ކުންފުނީގެ  އަކާއިއެކު،  ފައިދާ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  މިވަނީ  ނިންމާލާފައި 

އެސެޓްތައް 27 އިންސައްތަ އިން ކުރިއަރުވައި، ކުންފުންޏަށް ވަންނަ 

ފައިސާގެ މިންވަރުވެސް އިތުރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މި ކުރިއެރުންތަކުގެ 

ފަހަތުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް މަޑުޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކަށް 
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އަބްދުهللا ފާއިޒް

ޗެއަރމަން

ހައްލު ހޯދުމާއި، ސަބް-ލީސް ޕާރޓްނަރުންގެ ކޮންޓިނިއުއިޓީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވި، އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ރިސޯޓުތަކުގެ 

ލީސް ރައިޓްސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކާ ދަތުރުފަތުރު މަޑުޖައްސާލަން ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިލިބި، ރާއްޖެއިން 

ބޭރުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިއަހަރު އިތުރުވެ، ވެކްސިން ޖަހާ މިންވަރު ރާއްޖެއާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް 

ނޑުމެންގެ ޕާރޓްނަރުންނަށް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ލިބުނު އުންމީދީ ފުރުސަތު  އިތުރުވެގެން ދިޔުމަކީ، އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި އަޅުގަ

ތަކެކެވެ.

ކުރިމަގަށްކުރާ ފޮނި އުންމީދުތަކާއިއެކު، އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ކޯރޕަރެޓް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެއްގޮތަށް  މޮޑެލްއާއި  ރިއަލް-އެސްޓޭޓް  އެއްފަދައިން  މިހާރެކޭވެސް  އިތުރުން،  ދިއުމުގެ 

ނޑު  އަޅުގަ އަހަރެއްކަން  ފާގަތި  ކުންފުންޏަށް  ކުރާގޮތުގައި   އަންދާޒާ  އަހަރަކީވެސް  ވަނަ   2022 ދަށުން،   ސިޔާސަތުގެ 

އުފަލާއިއެކީ ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

މިފަދަ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ފަހަތުގައި އެތައް ބައެއްގެ މިންނަތް މަސައްކަތްތަކެއް ވާނެކަމީ ޝައްކެއްނެތް ހަގީގަތެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި، 

ނޑުމެންގެ ހިންގުންތެރި މެނޭޖްމެންޓް ޓީމަށާއި، ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ބެންކަރުން އަދި ވިޔަފާރި ޕާރޓްނަރުން ކޮށްދެއްވި  އަޅުގަ

ނިންމުމުގައި  ނިންމުންތައް  މުހިއްމު  ހަމައެއާއިއެކު،  ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.  އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު  ނުހަނު  މަސައްކަތްތަކަށް 

ނޑިނޭޅި ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެއްބާރުލުމަށްވެސް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ. ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތާއި، ކެ

ފަށްފަށުން  އިތުބާރަށް  ކުރައްވާ  ތިޔަ  ހިއްސާދާރުން  ލޮބުވެތި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ގޮތުގައި  ޝުކުރެއްގެ  މުހިންމު  އެހާމެ 

އުންމީދުގައި،  ބައްދަލުމުގެ  ޖަލްސާއަކުން  އަހަރީ  މިފަދަ  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ  މުސްތަޤްބަލެއްގައި  ކައިރި  ޝުކުރުއަދާކުރަމުން، 

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމެވެ.  އަޅުގަ
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މެނޭޖިންގ 

ޑިރެކްޓަރ 

މެސެޖް

ދެއްވުން  ހޯއްދަވާ  މަންފާ  ކުރިއެރުމާއި  ރައްޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ސިނާއަތުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އުފެދިގެންއައީ  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ 

ކަމަށް ވީހިނދު ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި އަދި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިނިތުންވުން ގެނުވެގެންދާކަމީ ކުންފުނި 

އަހަރު   15 އެންމެ  އުމުރުން  ދެކެމެވެ.ކުންފުނީގެ  ހިއްވަރެއްކަމުގައި  ވަރަށްބޮޑު  ލިބިގެންދާ  ގެންދިއުމަށް  އާއުސްމިންތަކަކަށް 

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރައްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ފާއިތުވިދިޔަ އަހަރަކީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އެންމެ 

މުޅި  ފަތުރުވެރުކަމުގެ ސިނާއަތަށް  ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން  ގެ  ކޮވިޑް  ފާހަގަކުރަމެވެ.  އުފަލާއިއެކު  ކަމުގައި  އަހަރު  ކާމިޔާބު 

ދުނިޔޭގައިވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވިއިރު ފާއިތުދިޔަ އަހަރު  ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ހުޅުވުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރިކަމީ އެމް.ޓީ.ޑީ.

ސީގެ ކުރިއެރުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޑު ވިޔަފާރިއަކީ ރިޒޯރޓް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ސަބްލީޒްކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު 2021  އެމް.ޓީ.ޑީސީގެ މައިގަ

ވަނަ އަހަރަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު ހޯދޭފަދަ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް 

ހަރުދަނާ ގަވަރނަންސްގެ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ކުރަވިފައިވާކަން ވަރަށް އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން 

އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދީފައިވަނީ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރުމާއި ހދ.ނާގޯށި ރިޒޯރޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި 

ކުންފުނީގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުންފުންޏަށް އިތުރު އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ މަގުތައް 

ހޯދައި ރައުސުލްމާލު އިތުރުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ދެނެގަތުމެވެ.

ދެބަސްވާނެ  މީހަކު  އެއްވެސް  އެކަމާއިމެދު  ދެންނެވުމަކީ  ކަމުގައި  ޓުއަރިޒަމް  ތަނބަކީ  ނޑު  މައިގަ އިޤްތިޞާދުގެ  ރާއްޖޭގެ 

ނޑު  ހަޤީޤަތެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނަފާހޯދައި ދިނުމަކީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ މައިގަ

އަމާޒަކަށް ވީހިނދު ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޑިވިޑެންޑްއެއް 2019 ވަނަ އަހަރު އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ދެވިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  މަސައްކަތުގެ  ކާމިޔާބު  ހަރުދަނާ  ކުރެވުނު  މެނޭޖްމަންޓުން  ބޯޑުއާއި  ކުންފުނީގެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2021

ތާރީޙްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރުކަމުގައި ވަރަށް އުފަލާއިއެެކު ދަންނަވަމެވެ. އެގޮތުން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 13.7 މިލިއަން 

ފާއިތުވެދިޔަ  ކަމަށްވުމާއިއެކު  ރުފިޔާ  އަގަކީ 10  މޫނުމަތީ  ހިއްސާގެ  ކުންފުނީގެ  ލިބިފައިވެއެވެ.  ކުންފުންޏަށް  ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ 
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މިއަދަދަކީ  ބޯޑުންނިންމާފައިވެއެވެ.  ކުންފުނީގެ  ބެހުމަށް  ޑިވިޑެންޑެއް  ލާރިގެ   60 ހިއްސާއަކަށް  ފައިދާއިން  ސާފު  އަހަރުގެ 

2020 ވަނަ އަހަރު ބެހި ޑިވިޑެންޑްއަށް ވުރެ %10 ބޮޑު އަދަދެއްކަމުގައި މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އުފަލާއިއެކު ދަންނަވަމެވެ. 

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އާމްދަނީ އާދަޔާހިލާފަށް ބޮޑުކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ކުންފުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވިޔަފާރި 

ޕާރޓަނަރުންނާއިއެކުވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން 13.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ފައިދާ އިތުރުކުރެވިފައިވުމާއި އަދި ލިކުއިޑިޓީ 

ރޭޝިއޯ ނިސްބަތަކީ ކޮންމެ 1 ޑޮލަރަކަށް 1.36 ޑޮލަރު ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުނީގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ކުންފުނީގެ އެސެޓް ވެލިއުވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު %28 އަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އަދި ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލު 

%28 އަށް އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކާމިޔާބު ހޯދިފައިވަނީ މެނޭޖްމަންޓުން ކުރި ބުރަމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއިންކަމަށްވާތީ ކުންފުނީގެ 

މަޑުޖެހުމެއްނެތި  އެއްވެސް  އަހަރުތަކުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  މެނޭޖްމަންޓަށް  ބޯޑަށާއި 

ހިއްސާދާރުން އުއްމީދުކުރާފަދަ ޑިވިޑެންޑެއް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި ފުރުޞަތުގައި އަރުވަމެވެ.

ކުުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބައިވެރިންނާއިއެކު ހައްލު ނުކުރެވިހުރި މައްސަލަތައް ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ވާނޭގޮތަށް އެފަދަ 

މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބ.ކިހަވަށް ރިޒޯރޓް އިތުރު 25 އަހަރަށް މިހާރު އެރިޒޯރޓް ހިންގާ މައިނަރ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަބުއާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަން ވަރަށް 

ބޮޑަށް އިތުރުވެ އާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވެއެވެ. ހދ.ނާގޮށި ރިޒޯރޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ޔޫ.އޭ.އީ ގެ ރޯގަލަދާރީ ހޯލްޑިންގްސް އާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަކެއް ހެދި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުޞޫލުން މިރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 

އެންމެހައި މަސައްކަަތްތަކެއް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރގައި މިރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 

ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ. މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުންފުންޏަށް އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައި އަދި މާލީ ޤާބިލްކަން 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފެށޭނެ ވާހަކަ 

އުފަލާއިއެކު ހާމަކުރަމެވެ.

އެފަރާތްތަކުގެ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންކަމަށްވީހިނދު  ކުންފުނީގެ  ރައުސުލްމާލަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ތަމްރީންތައް  އެކަށީގެންވާ  އެފަރާތްތަކަށް  މިގޮތުން  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ޤާބިލްކަން 

ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ދެވި އެފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ 

އަދި ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ހާޞިލްކުރެވުނު  ކުރިއެރުންތަކެއް  ގިނަގުނަ  ކާމިޔާބު  އެންމެ  ތާރީޚްގައި  ކުންފުނީގެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2021 ފާއިތުވެދިޔަ 

އަހަރުކަމުގައި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލާއެކު ދަންނަވަމެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ފައިދާ 

ހުރި އުފެއްދުންތެރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނައުމާއި ، 

ލިބިދެވޭނެގޮތަށް  ލާބައާއި މަންފާ  ހުރިހާ ރޮނގަކުން  ކުންފުންޏަށް  އެކަށީގެންވާ ޑިވިޑެންޑެއް ދިނުމާއި އަދި  ހިއްސާދާރުންނަށް 

މަސައްކަތްކުރެވިފައި ވެއެވެ. ކުންފުނިން އެންމެ ބޮޑު އަޙައްމިއްޔަތުކަމެއް އަބަދުވެސް ދެނީ ގަވަރނަންސްގެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުގެ 

هللا  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  ގޮތަށް  ވާނެ  ފައިދާ  އެންމެ  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް  ހިއްސާދާރުންނަށާއި  ތެރެއިން 

ނަފާ  އޭގެ  ހާޞިލްކުރެވި  މަޤްސަދު  އުފެއްދި  ކުންފުނި  ވެގެންދާނީ  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ  ރަޙުމަތްފުޅުން  ހެޔޮ  ވަތަޢާލާގެ  ސުބްޙާނަހޫ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެނިވި  އުފެއްދުންތެރި ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
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ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

)1 ޖެނުއަރީ 2021 ން 31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުން(

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ޓާރމްހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށްނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ފާއިޒް

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިހް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް

އްލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ޓާރމްހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށްނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށް

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށް
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ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ

އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ފާތިޙް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް އަސާމީ ރުޝްދީ

ޓާރމްހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށްނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށް

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށް

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ

އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ފާތިޙް

ޓާރމްހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށްނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށް

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށް



14

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ތަޢާރަފް
2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމުގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑު އެކުލެވިފައިވާގޮތް --- ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ފާއިޒް

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

ޗެއަރމަން، ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ފާއިޒް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން 

ކުރެއްވީ 6 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމަށް 

އަބްދުهللا ފާއިޒް އައްޔަންކުރެއްވީ 13 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލްފާޟިލް 

ހާސިލްކުރެއްވީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒިނަސް  އޮފް  މާސްޓަރ  ފާއިޒް  އަބްދުهللا 

އަލްފާޟިލް  ބިޒިނަސްއިންނެވެ.  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ 

ކޮމަރސް  އޮފް  ޗެމްބަރ  ފެށިގެން ސާކް  އަހަރުން  ވަނަ  އަކީ 2001  ފާއިޒް  އަބްދުهللا 

ޗެމްބަރ  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  މެމްބަރެކެވެ.  ލައިފް  އިންޑަސްޓްރީގެ  އެންޑް 

އެސޯސިއޭޝަންއާއި  ޓްރޭޑަރސް  މޯލްޑިވިއަން  އިންޑަސްޓްރީއާއި  އެންޑް  ކޮމަރސް  އޮފް 

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީސްއާއި ރެސްޓޯރަންޓް 

އަލްފާޟިލް  މީގެއިތުރުން  މެމްބަރެކެވެ.  ފައުންޑަރ  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން 

އަބްދުهللا ފާއިޒް ވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ގެ ބޯޑުގެ 

ވިލާ  ޑިރެކްޓަރުކަމާއި  މެނޭޖިންގ  ޝިޕިންގެ  އެންޑް  ޓްރޭޑް  އޭޑީކޭ  ޗެއަރމަންކަމާއި 

ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރ ޓު ދަ ޗެއާރމަން ކަމާއި މޯލްޑިވްސް 

ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން ކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން 

އައްޔަން ކުރެއްވީ 24 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ 

ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   2019 ޖެނުއަރީ   31 އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ  ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު މާސްޓަރ އިން ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ހައްދަވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންގްލިއާ ރަސްކިން ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. އަލްފާޟިލް 

ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު ވަނީ 2014 އިން ފެބްރުއަރީ 2018 ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންކަމާއި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. އަދި 

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ނޭޕާލްގައި ހުންނަ ސާކް 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ވެސް  މެމްބަރުކަން  ބޯޑު  ގަވަރނިންގ  ސެންޓަރގެ  އިންފޮމޭޝަން 

ކޯސްތައް  ބައެއް  ޑައިރެކްޓަރސްގެ  ބޯޑު  ވަނީ  ސަމަދު  އަބްދުއް  ތަޛްމީލް  އަލްފާޟީލް 

ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ 

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 

އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ 29 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަހުމަދު ނިޔާޒް 

ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  އަދި  ޗެއަރމަންކަމާއި  ބޯޑުގެ 

ރޑިފް މެޓްރަޕޮލިޓަން  ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަހުމަދު ނިޔާޒް ވަނީ ކާ

އަދި  ހައްދަވާފައެވެ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒިނަސް  އޮފް  މާސްޓަރ  ޔުނިވަރސިޓީން 

ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސްއިން 

އިކޮނޮމިކްސް،  މީގެއިތުރުން  ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.  ޑައިރެކްޓަރޝިޕް  އިން  ޑިޕްލޮމާ 

ޕޮލިޓިކަލް  ސައިންސް އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާ އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ 

ސްކޫލުތަކުގައި ހެޑްމާސްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ 

ދާއިރާގައި 01 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް އަހުމަދު 

ލީޑަރޝިޕް  މެނޭޖްމަންޓް،  ޕްރޮޖެކްޓް  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއިންނާއި  ވަނީ  ނިޔާޒް 

ޓްރޭނިންގ، ޑައިރެކްޓަރ ޓްރޭނިންގ ފަދަ ދާއިރާއިން ޝޯޓް ޓާރމް ކޯސް އަދި ވޯކްޝޮޕްތައް 

ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ތަމްސީލްކުރާ  ހިއްސާދާރުން  އާންމު 

ލަތީފް އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ 29 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އަލްފާޟިލް  ހައްދަވާފައިވާ  އެކައުންޓަންޓްސް  ރޑް  ޗާޓަ ސަރޓިފައިޑް  އެސޯސިއޭޝަން 

އިބްރާހިމް ލަތީފް ވަނީ އެމްޓީޑީސީގައި ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައާއި ކުންފުނީގެ 

އެކްޓިންގ  ކުންފުނީގެ  މީގެއިތުރުން  އަދާކުރައްވާފައެވެ.  މަޤާމް  ފައިނޭންސްގެ  މެނޭޖަރ 

ފައިނޭންޝަލް  ޗީފް  އަދާކުރެއްވިއެވެ.  މަޤާމުވެސް  އޮފިސަރކަމުގެ  ފައިނޭންޝަލް  ޗީފް 

އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 21 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ 

އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ 29 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލްފާޟިލާ 

އައިޝަތު ފަޒީނާއަކީ އޭ.ސީ.ސީ.އޭ އެފްލިއޭޓް އަދި އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީން 

ބެޗިލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައުންޓިންގ ހައްދާވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އައިޝަތު 

ފަޒީނާ ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ވިލާ ކޮލެޖާއި 

މެޕްސް ކޮލެޖްގައި ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ވަނީ  ފަޒީނާ  އައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ 

ކޮމްޕެނީގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް 

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިޙް

އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން 

އޭ.އޭ.ޓީ  ޖަނާހްއަކީ   މުހައްމަދު  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   2019 ފެބްރުއަރީ   6 ކުރެއްވީ 

ސްރީލަންކާއިން  ސްޓަޑީސް  ކޮމްޕިއުޓަރ  އިން  ޑިޕްލޮމާ  އަދި  ބޭފުޅެކެވެ.  ހައްދަވާފައިވާ 

ހިންގެވި  އޮތޯރިޓީން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  މީގެއިތުރުން  ހައްދަވާފައިވެއެވެ. 

ޑީލަރސް އެންޑް ސްޓޮކް ބްރޯކަރސް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 1996 ވަނަ 

ޓްރޭޑިންގ  އެންޑް  ޝިޕިންގ  ވިލާ  ގެންދަވަނީ  ޖަނާހް  މުހައްމަދު  ފެށިގެން  އަހަރުން 

ކޮމްޕެނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކައުންޓް އެސިސްޓަންޓްކަމާއި 

ސިސްޓަމްސް މެނޭޖަރުކަމާއި އެކައުންޓަންޓްކަމާއި ޗީފް ކޭޝިއަރކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މުހައްމަދު ޖަނާހްއަކީ މިހާރު އެކުންފުނީގެ ޗީފް ފަންޑްސް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިޙް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން 

ކުރެއްވީ 6 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މުހައްމަދު ފާތިޙް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ 

ގްރިފިތް ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗިލަރ އޮފް ކޮމަރސް އަދި މެލޭޝިޔާގެ ހެލްޕް ޔުނިވަރސިޓީން 

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް ހައްދަވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެކައުންޓިންގ 

ޓެކްނީޝަންސް އޭ.އޭ.ޓީ އޮފް ސްރީލަންކާ އިން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ 

ހައްދަވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިޙް ވަނީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީން 

ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް  ހަމައަށް  އެޕްރިލްއާއި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2011 ފެށިގެން 

ލިމިޓެޑްގެ އެކިއެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި 2021 ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން މިއަދާ 

އޮފް  ކޮމްޕެނީ  އިންޝުއަރަންސް  އެލައިޑް  ގެންދަވަނީ  ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  ހަމައަށް 

އެކުންފުނީގެ  އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ  މިހާރު  ގައެވެ.  ލޓޑ  މޯލްޑިވްސް ޕވޓ  ދަ 

މެނޭޖަރ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ 

އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ 29 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަސާމީ 

އެކި  އެކި  މޯލްޑިވްސްގައި  އޮފް  ބެންކް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ރުޝްދީ ވަނީ 2004 ވަނަ 

ހުންނެވީ  ރުޝްދީ  އަސާމީ  އަލްފާޟިލާ  މިހާރު  އެގޮތުން  އަދާކުރައްވާފައެވެ.  މަޤާމްތައް 

އެބެންކްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައެވެ. އަސާމީ 

ރުޝްދީ ވަނީ މާސްޓަރ އިން ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. 

އަދި މެނޭޖީރިއަލް ސްކިލްސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްވެސް ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. 

ލޯ  އެންޑް  ސެކިއުރިޓީ  ފޮރ  އިންސްޓިޓިއުޓް  އަކީ  ރުޝްދީ  އަސާމީ  މީގެއިތުރުން 

އެންފޯސްމަންޓް ސްޓްޑީޒް ކޮލެޖްގެވިޒިޓިންގ ލެޗްޗަރާ އެކެވެ
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އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ  
29އޮގަސްޓް  2020ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަހުމަދު މުޖުތަބާ ވަނީ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 

މެލޭޝިޔާއިން މާސްޓާރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެލޭޝިޔާގެ 
މަލްޓިމީޑިޔާ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗްލަރސް އޮފް އެކައުންޓިންގ(އޮނަރސް) ހައްދަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޗީފް ޕްރޮކިޔުމެންޓް އެގްޒެކެޓިވްގ މަޤާމެވެ. އަދި ސަރުކާރު 

ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
ބޯޑުގައި އިންނަވައެވެ. އަހުމަދު މުޖުތަބާއަކީ އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއާއ ޕަބްލިކް ޕްރޮކިޔުމަންޓް 

ދާއިރާގައި ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި މުއްދަތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން

2021 ވަނަ އަހަރުގައި ޑިރެކްޓަރުކަން އަދާކުރެއްވި މުއްދަތު

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ފާއިޒް

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިހް

އްލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 

1 ޖުލައި 2020 އިން މިއަދާ ހަމައަށް

29 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 
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އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ،އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަން 

ކުރެއްވީ 24 ޖެނުއަރީ  2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް 

އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ 31 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު 

އެންގްލިއާ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ހައްދަވާފައިވަނީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒިނަސް  އިން  މާސްޓަރ 

ރަސްކިން ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު ވަނީ 2014އިން ފެބްރުއަރީ 

2018 ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންކަމާއި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރުކަން 

ކުރައްވާފައެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ 2018ގެ ނިޔަލަށް ނޭޕާލްގައި ހުންނަ 

މީގެ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ވެސް  މެމްބަރުކަން  ބޯޑު  ގަވަރނިންގ  އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރގެ  ސާކް 

އިތުރުން 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2014 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހަވީރު ޑެއިލީ އެސިސްޓަންޓް 

މެނޭޖަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ.  

ވަނަ   2007 ނޮވެމްބަރ   5 ގުޅިވަޑައިގަތީ  އާއި  އެމްޓީޑީސީ  ނިޔާޒު  އަހުމަދު  އަލްފާޟިލް 

މާސްޓަރ  ޔުނިވަރސިޓީން  މެޓްރަޕޮލިޓަން  ރޑިފް  ކާ ވަނީ  ނިޔާޒް  އަހުމަދު  ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓް  ސިންގަޕޯރ  ވަނީ  އޭނާ  އަދި  ހައްދަވާފައެވެ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒިނަސް  އޮފް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސްއިން ޑިޕްލޮމާ އިން ޑައިރެކްޓަރޝިޕް 

ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އިކޮނޮމިކްސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީން އިން 

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި  ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާ 

އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ހެޑްމާސްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަހުމަދު ނިޔާޒް 

އަދި  ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.  ދުވަހު  ގިނަ  ވުރެ  އަހަރަށް   10 ދާއިރާގައި  ތައުލީމީ  ރާއްޖޭގެ  ވަނީ 

ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް، ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ، ޑައިރެކްޓަރ 

ޓްރޭނިންގ ފަދަ  ދާއިރާއިން ޝޯޓް ޓާރމް ކޯސް އަދި ވޯކްޝޮޕްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރޑް އެކައުންޓަންޓްސް ހައްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް  އެސޯސިއޭޝަން ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަ

އެމްޓީޑީސީ އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު،ފައިނޭންޝަލް 

އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލްމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ 

މެނޭޖަރ ފައިނޭންސްގެ މަޤާމް ލިބިވަޑައިގަތެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހުގެ 24 ވަނަ 

ދުވަހު އިބްރާހިމް ލަތީފް ވަނީ ކުންފުނީގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށް 

އޮފިސަރގެ  ފައިނޭންޝަލް  ޗީފް  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ  މެއި 2017   21 އަދި  ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. 

މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އިސްވެރިންގެ ތަޢާރަފް
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އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ  މެއި 2006  ގުޅިވަޑައިގަތީ 16  އެމްޓީޑީސީއާ  އިސްލާޙް ޝަރީފް  އަލްފާޟިލް 

އިސްލާހް ޝަރީފަކީ  ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ  ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ  އަދި  ޑިޕްލޮމާ  ދާއިރާއިން  ވިޔަފާރީގެ 

މަސައްކަތްކުރައްވާ  އަހަރުދުވަހު   16 ވޭތުވެދިޔަ  ދާއިރާގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖެނެރަލް 

ގޮތުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ  ބޭފުޅެކެވެ.   ތަމްރީންލިބިލައްވާފައިވާ  ތަޖުރިބާއާއި  އެދާއިރާއިން 

އޭނާ އެމްޓީޑީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޓީޑީސީގެ މައި އޮފީހުގެ ސެޓަޕް ޤާއިމްކުރުމާއި، އެމްޓީޑީސީގެ 

މަސައްކަތްތަކާއި  އިދާރީ  އެންމެހައި  ޖެހުނު  ފޯރުކޮށްދޭން  މާލެއިން  ޕްރޮޖެކްޓައް  ފުރަތަމަ ރިސޯޓް 

ރޭވުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީއިން އާންމުންނަށް 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙިއްސާވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހުނު އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް 

ރޭވުމާއި ހިންގުމުގައިވެސް  އޭނާވަނީ ވަރަށް އިސްކޮށްހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު 

ޖެނަރަލް  މެނޭޖަރ، ބިޒިނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އާއި މާކެޓިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ 

ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު އެމްޓީޑީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 1 އޭޕްރީލް 

2007 ގައެވެ. އޭގެފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ 15 އަހަރު ތަހާނީ ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް ފިޒާން އަބްދުهللا

މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް

އަލްފާޟިލް ފިޒާން އަބްދުهللا އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 

މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކައުންޓިންގ އާއި ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ 

ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފިޒާން އަބްދުهللا އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން 

ފިޒާން  ލިމިޓެޑްގައެވެ.  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ކުރެއްވީ  އަބްދުهللا މަސައްކަތް  ފިޒާން 

އޮފް ސައިންސް  މާސްޓަރ  އިންގްލަންޑުން  އޮފް  ވެސްޓް  ދަ  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ވަނީ  އަބްދުهللا 

އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ހައްދަވާފައެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް 

ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ހައްދަވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ލީނާ އަލީ

ކޮމެޕްނީ ސެކްރެޓަރީ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ލީނާ އަލީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް 

ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ  ގިނަ  ވުރެ  އަހަރަށް   16 ދާއިރާގައި  މީޑިއާ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   1 މަހުގެ 

މަސައްކަތް  ކުރިން  ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ  އާ  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ  އަލީ  ލީނާ  މަރިޔަމް  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 

ކުރެއްވީ ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސްގައެވެ. މަރިޔަމް ލީނާ އަލީ ވަނީ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން 

މައިސޫރުން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އާޓްސް،  އޮފް  ބެޗިލަރ  އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒިނަސް 

ހައްދަވާފައެވެ. 
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2021 ވަނަ އަހަރުގެ

މާލީ މުރާޖަޢާގެ ޚުލާސާ

މާލީ މުރާޖަޢާގެ ޚުލާސާ

ފާއިތުވި އަހަރުގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ވަރަށް 

އާމްދަނީއަށް  ޖުމުލަ  ރަނގަޅުވެފައެވެ.  ބޮޑުތަނުންވަނީ 

މާ ބޮޑު އިތުރުވުމެއް އައިސްފައި ނުވާނަމަވެސް ޓެކްސް 

އަޅާބަލާއިރު  ކުރީއަހަރާ  ފައިދާ  ކުރިންހުރި  އުނިކުރުމުގެ 

10.44 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. )2021 

ގައި 13.74 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި 2020 ގައި 3.3 

ސަބަބަކީ،  ނޑު  މައިގަ ބަދަލުގެ  މި  ޑޮލަރު(.  މިލިއަން 

ގުޅިގެން  ރަށްތަކާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ކުންފުނިން 

ރެކޯޑުކުރަން  އިންވެސްޓުމަންޓު  ސާފު  ސަބްލީސްގެ 

ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލީސް މޮޑިފިކޭޝަންގެ ސާފު ފައިދާ 

އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ކުންފުނީގެ ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެކުރިން 

ޑޮލަރުގެ  މިލިއަން   10.69 ފައިދާއަށްވެސް  ހުރި 

އިތުރުވުމެއް އައިސްފައި ވެއެވެ. )2021 ގައި 10.65 

މިލިޔަން   0.96 ގައި   2020 އަދި  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

ޑޮލަރު(. 

އިންސައްތައިގެ   26 ރައުސުލްމާލަށް  ހިއްސާދާރުންގެ 

ގައި 50.73   2021( އައިސްފައިވާއިރު،  ކުރިއެރުމެއް 

މިލިއަން   40.18 ގައި   2020 އަދި  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

މިލިޔަން   3( ޑިޕޮސިޓް  ފިކްސްޑް  ކުންފުނީގެ  ޑޮލަރު( 

ޑޮލަރުން( 4 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

ލާރި   60 ހިއްސާއަކަށް  ގޮތުގައި  ފައިދާގެ  ހިއްސާގެ 

ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ކުންފުނީގެ ފައިދާ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި ހިއްސާކުރީ ސަބްލީސްގެ 

އިންޓަރެސްޓެވެ.  ލިބުނު  އިންވެސްޓުމަންޓަށް  ސާފު 

އެހެންނަމަވެސް، ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު 

މޮޑިފިކޭޝަންގެ  ލީސް  ސަބަބުން  އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ 

ސާފު ފައިދާއަށް 13.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުވުމެއް 

އައިސްފައިވާތީ، އަހަރުގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު 

ވަރަށް ބޮޑުތަނުންވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާހެން،  ކުރިންވެސް  ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، 

ސާފު  ފައިދާއާއި  ކުރިންހުރި  އުނިކުރުމުގެ  ޓެކްސް 

ވަރަށްބޮދުތަނުން  ފާއިތުވިއަހަރުވަނީ  ފައިދާވެސް 

އިތުރުވެފައެވެ.
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ތިރީގައި އެވަނީ ވޭތިވެދިޔަ 2 އަހަރުތެރޭގައަ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ، އޭގެ ސަބަބުތަކެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ވޭތިވެދިޔަ 10 އަހަރުތެރޭގައަ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ، އޭގެ ސަބަބުތަކެވެ.

އާމްދަނީ

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަދަދުތައް އެވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ފައިދާ

ޖުމުލަ ފައިދާ

ސާފު ފައިދާ

ލީސް މޮޑިފިކޭޝްންގެ ސާފު ފައިދާ

2021އައިޓަމް

1.77

13.74

4.13

13.70

11.65

2020

1.90

3.30

3.67

1.06

0.96

(14%)

261%

8%

2065%

1920%

ބަދަލު

އިންވެސްޓުމަންޓަށް ލިބޭ އިންޓަރެސްޓުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުން

ލީސް މޮޑިފިކޭޝަންގެ ސާފު ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާތީ

ކުލީގެ ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓު ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވާތީ

ލީސް މޮޑިފިކޭޝަންގެ ސާފު ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާތީ

ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާތީ
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ލިކުއިޑިޓީ

މާލީ ހާލަތު

ލިކުއިޑިޓީ  ކުންފުނީގެ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު   2021

ދަށްވިކަމުގައިވިޔަސް،  އަހަރަށްވުރެ  ކުރީ  ޕޮޒިޝަން 

ކަރެންޓް ރޭޝިއޯ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި 

1:36.1 ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.  މާނައަކީ، ކުރިއަށްއޮތް 

ގޮތުގައި  ދަރަނީގެ  ކުރުމުއްދަތުގެ  އަހަރުތެރޭގައި  އެއް 

ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އެއް ޑޮލަރަކަށް ކުންފުނީގައި 1.36 

ޑޮލަރު ހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓުގައި 

ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓުވެސް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުން 

4 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު،  ހާލަތު  ލިކުއިޑިޓީ  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ ޖުމުލަ އެސެޓުގެ އަގަށްވެސް އަހަރުގެތެރޭގައި 

ވެއެވެ.  އައިސްފައި  ކުރިއެރުމެއް  އިންސައްތައިގެ   28

 2020 އަދި  ޑޮލަރު  މިލިއަން   99.52 ގައި   2021(

 29 ދަރަނި  ޖުމުލަ  ޑޮލަރު(.  މިލިއަން   77.88 ގައި 

)2021ގައި  ވީނަމަވެސް  އިތުރުވެފައި  އިންސައްތައިން 

 37.7 ގައި   2020 އަދި  ޑޮލަރު  މިލިއަން   48.97

ވަރަށް  އަގު  ސާފު  ކުންފުނީގެ  ޑޮލަރު(  މިލިއަން 

ބޮޑުތަނުން ރަނގަޅުވެ 26 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް 

އައިސްފައިވެއެވެ )2021 ގައި 50.73 މިލިއަން ޑޮލަރު 

އަދި 2020 ގައި 40.18 މިލިއަން ޑޮލަރު(.

ހިއްސާއަކަށް  ފައިދާއާއި،  ޖެހުނު  ހިއްސާއަކަށް 

ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމި މިންވަރު

ޖެހުނު  ހިއްސާއަކަށް  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  އަހަރުގެތެރޭގައި   10 ވޭތިވެދިޔަ  ދައްކުވައިދެނީ  ޗާޓުން  ތިރީގައިވާ 

ފައިދާއާއި، ހިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމި މިންވަރުގެ ތަފްސީލެވެ

ގޮތުގައި  ފައިދާގެ  ހިއްސާގެ  އަހަރު  ވަނަ   2020

ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބަހަން  ލާރި   60 ހިއްސާއަކަށް 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ގައި   2019 އަހަރެއް  މާލީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ކުންފުނިން  އަހަރު  ވަނަ   2020 ނިންމާލުމަށްފަހު 

ހިއްސާގެ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އަހަރުތެރޭގައި   10 ވަނީ 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މެނޭޖުމަންޓުން  ބަހާފައެވެ.  ފައިދާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ދެއްކޭނޭކަމުގެ  ހިއްސާގެ ފައިދާ ކަ

ބަހާ  ހިއްސާއަކަށް  ފައިދާގެގޮތުގައި  ޔަގީންކަމާއެކު، 

މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށެވެ.
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ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން

ރައްކާތެރިކުރުމަކީ  ތިމާވެށި  ނާޒުކު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށްވެސް  ފަތުރުވެރިކަމާއި 

އެހެންކަމުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

ނުހަނު މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އެމްޓީޑީސީއިން ދެކެމެވެ. 

ސަބްލީޒް  އެމްޓީޑީސީގެ  އަދި  އެމްޓީޑީސީއާއި  އަދި 

ކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ 

ކުރިން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ގަބޫލުކުރާ ތަޖުރިބާކާރުން 

އަސަރުތައް  ކޮށްފާނެ  ތިމާވެއްޓަށް  ރަށުގެ  ލައްވާ 

ތަޖުރިބާކާރުންގެ  ދިރާސާކޮށް،  ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި 

ނުވާނެގޮތަށް  ގެއްލުން  ތިމާވެއްޓަށް  ރަށުގެ  ލަފާގެމަތިން 

މަސައްކަތްތައް  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ފަރުމާކުރުމާއި  ރަށް 

މަސައްކަތްތައް  އަދި  ބައްޓަންކުރެވި  އަދި  ރޭވި 

ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ

ކުންފުނީގެ  އުފުލުމަކީ  ޒިންމާ  އިޖްތިމާއި  ކުންފުނީގެ 

މަޝްރޫއުތައް  ނުވަތަ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި 

އެންމެފައިދާ  މުޖުތަމައަށް  ހިންގުމުގައި  ރާވައި 

ކުރާނޭފަދަގޮތަކަށް މަޝްރޫއުތައް ރާވައި ހިންގުންކަމުގައި 

އެމްޓީޑީސީއިންދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި ވަގުތީ 

ފައިދާއަކަށް ބަލައިގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި 

ކުންފުންޏަކުން  އުފުލާ  ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާ  އިޖްތިމާއީ 

މުޅިވިޔަފާރި ބައްޓަން ކުރާނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އިތުރުން 

މާހައުލުގެ  މުޖުތަމައަށާއި  ނިސްބަތްވާ  އެކުންފުންޏެއް 

އެމްޓީޑީސީއިން  ގޮތެއްގައިކަން  ހިމެނޭ  ފައިދާވެސް 

ގަބޫލްކުރަމެވެ.

އެންމެ  ގެނައުމުގެ  ވުޖޫދަށް  އެމްޓީޑީސީ  އެހެންކަމުން، 

މުހިންމު މަޤްސަދަކީވެސް ގައުމުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުނަށް 

ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ސިނާއަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތަނަވަސްކޮށްދީ،  މަގު  ބައިވެރިވުމުގެ 

ބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިން  އެންމެހައި  ސިނާއަތުގައި 

ހިއްސާދާރަކަށް  އެމްޓީޑީސީގެ  ހުޅުވާލުމެވެ.  ފުރުސަތު 

ވުމަށް  ފަސޭހައިން  ނުހަނު  ފަރުދަކަށް  ދިވެހިކޮންމެ 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ކުންފުނިން ތަރައްޤީކުރާ 

ރިޒޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ރިޒޯޓެއްގެ  އަދި  ކުރުމާއި  ތަރައްޤީ  ރިޒޯޓު  އިތުރުވެ 

ކުރެވޭ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ތަކެތި  ހިންގުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި 

ރައްޔިތުންގެ  މުއާމަލާތްތަކުންވެސް  ވިޔަފާރީގެ  އެކިއެކި 

ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްވުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދެއެވެ.
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ރިޒޯޓްތައް 

ތަރައްޤީކުރުން

އެމްޓީޑީސީއަކީ  އުފެއްދިގެންދިޔަ  އިސްނެއްގެވުމާއިއެކު  ސަރުކާރުގެ  ދުވަހު  ވަނަ   9 މަހުގެ  އޭޕްރިލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2006

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުފެއްދިފައިވާ ސީދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވާ މިރާއްޖޭގައި މިވަގުތުއޮތް ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏެކެވެ.

ސަރުކާރުން ބ.ކިހަވަށް ހުރަވަޅި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ލީޒް 

ކޮށްފައިވަނީ 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 ގައެވެ. ކިހަވަށް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކުރެވިފައިވަނީ  ތަރައްޤީ  ހުރަވަޅި 

ލަބުއަން  އިންޓަނޭޝަނަލް  މައިނާ  ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ 

ކުންފުންޏަކަށް  ތައިލެންޑްގެ  ކިޔާ  ނަމަކަށް  ލިމިޓަޑް 

ރަށް ސަބްލީޒް ކޮށްގެންނެވެ. ސަބްލީޒް އެއްބަސްވުމުގައި 

ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ 23 އޮކްޓޯބަރ 2007 ގައިއެވެ. 

މަޝްރޫއުވަނީ  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ރިޒޯޓު  ގައި   2010

 5 ނަމަކަށްކިޔާ  ވިލާޒް  ކިހަވަށް  އަނަންތާރާ  ނިމި، 

ހުޅުވާފައެވެ. ގޮތުގައި  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް  ތަރީގެ 

މާލެއިން އަނަންތަރާއަށް ދެވެނީ 30 މިނެޓުގެ ސީޕްލޭން 

ދަތުރަކުންނެވެ.

ކިހަވައް ހުރަވަޅި

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް  މަގުދުވާ  ގދ.  ސަރުކާރުން 

ލީޒްކޮށްފައިވަނީ 17 ސެޕްޓެބަރ 2006 ގައެވެ. މަގުދުވާ 

ކަމަށްވާ  ކުންފުންޏެއް  ތުރުކީގެ  ކުރުމަށްވަނީ  ތަރައްޤީ 

އަހްމަޓް އައިޑެނީޒް އިންސާޓް ނަމަކަށްކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް 

ކުރެވިފައެވެ.  ސަބްލީޒް  ގައި   2007 އޮކްޓޯބަރ   24

ނިމި،   މިހާރުވަނީ  މަޝްރޫއު  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ރިޒޯޓު 

2011 ގައި އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް ނަމުގައި 5 ސްޓަރގެ 

އަޔާޑާ  ހުޅުވާފައެވެ.  ގޮތުގައި  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް 

މިނެޓުގެ   50 ނޑަކަށް  ގާތްގަ ދެވެނީ  މޯލްޑިވްސްއަށް 

އެއަރޕޯޓަށް  ކާޑެއްދޫ  ގދ.  ފްލައިޓަކުން  ޑޮމެސްޓިކް 

ދިއުމަށްފަހު، 30 މިނެޓުގެ ސްޕީޑް ބޯޓަކުންނެވެ.

ގދ.މަގުދުވާ
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ނާގޯއްޓަކީ ހދ އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި ވާ ރިސޯޓެކެވެ. ނާގޯށި ވެގެންދާނީ ހދ.އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ އެންމެ 

ފުރަތަމަ ރިސޯޓަށެވެ. ސަރުކާރުންވަނީ 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 ގައި، އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް މިރަށް ލީޒްކޮށްފައިވެ. ނާގޯށި ތަރައްޤީ 

ކުރުމަށް 5 ޑިސެމްބަރ 2007 ގައި ތްރީކޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ސަބްލީސް 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް، ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ރަށް ތަރައްޤީނުކުރެވުމާއި އެމްޓީޑީސީއަށް 

ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ޤަވާއިދުން ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ތްރީކޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އާ އެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލެވުނެވެ. 

ރަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިނުވާތީ 2016 ވަނަ އަހަރު ނާގޯށީގެ ހެޑްލީސް ވަނީ އުވާލެވިފައެވެ. ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމެންޓެއްގެ 

ދަށުން 13 ޖުލައި 2017 ގައި ސަރުކާރުން ވަނީ 50 އަހަރަށް އަލުން އެމްޓީޑީސީއަށް ނާގޯށި ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މި 

އެއްބަސްވުންވެސް އުވާލެވުނެވެ. ސަރުކާރާއި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއާއި ދެމެދު 2 ޖުލައި 2020 ގައި އައު ލީޒް އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ސޮއިކުރެވުނެވެ.

ހަމަ އެއަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ވަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕާރޓނަރޝިޕެއްގެ ދަށުން، ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާއި 

ގުޅިގެން ނާގޮށި ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަކީ މި 

އެމް.ޓީ.ޑީ. ހިއްސާދާރެކެވެ.  %15ގެ  ގެ  ޕ.ވ.ޓ(  މޯލްޑިވްސް  ޑިވެލަޕްމެންޓް  އެންޑް  ރިސޯރޓްސް  )ގްލޯބަލް  ވެންޗަރގެ 

ރިސޯރޓުގެ  ކޮށްފައެވެ.  ސަބްލީސް  ނާގޮށި  ރިސޯރޓްސްއަށް  ގްލޯބަލް  މަހު  ޑިސެމްބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 ވަނީ  ސީ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނުގޮތުގެ މަރުހަލާތަކާއި ކުރެހުންތަކަށް ވަނީ ޓުއަރިސްމް މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަލިބިފައެވެ. މިވަގުތު ގްލޯބަލް 

ރިސޯރޓްސް އިން އަންނަނީ ރަށުގެ ތަރައްގީއާއި ގުޅިގެން ތިމާވެށްޓަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

އެކުލަވައިލެވޭ ރިޕޯރޓު ތައްޔާރުކުރަމުންނެވެ. ރިސޯރޓުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަވުމާއިއެކު ނާގޮށި ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު 

ވަން އައިލެންޑް ރިސޯރޓް ޕްރޮޕަރޓީއަށެވެ.

ހދ.ނާގޯށި
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ކޯޕަރޭޓް 

ގަވަރނަންސް

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ތަބާވުން

ކޯޕަރޭޓް  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަބަދުވެސް  އެމްޓީޑީސީން 

ގަވަރނަންސްގެ އުސޫލުތަކަށްތަބާވެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ރާވާ  ކަންކަން  ކުންފުނީގެ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާއި 

ހިންގުމަށްޓަކައި އިތުބާރުހުރި، ޒިންމާދާރު، ދެފުށް ފެންނަ، 

ނޑައަޅައި  ކަ ނިޒާމްތައް  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ހަމަހަމަ 

ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށެވެ.

ކުންފުންޏާއި ބެހޭޤާނޫނާއި، ކުންފުނީގެ ހިންގާގަވާއިދާއި 

ކޯޑް،  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ޤަވާއިދާއި،  އަސާސީ 

އަދި  ރެގިއުލޭޝަން  ސީޑީއޯއައި  ރޫލްސް  ލިސްޓިންގ 

ޤާނޫނުގެ  ބެހޭ  އާއި  ސެކިއުރިޓީޒް  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުންފުނީގެ  ކަންކަމާއި،  ޖެހޭ  އަމަލުކުރަން  ދަށުން 

ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހާމަ ގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރި 

ކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ވަރަށް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ގެންދިއުމަށް 

ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

ދައުރަކީ  ހިއްސާދާރުންގެ  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި 

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އޮޑިޓަރުން އައްޔަންކޮށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ނޑައެޅި  ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނި  ހިންގަމުންދަނީ ކަ

މަތިންތޯ  އުސޫލްތަކެއްގެ  ހަރުދަނާ  ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ 

ބަލާ ޔަޤީންކުރުމާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރީ 

މަންފާ  އެންމެ  ހިއްސާދާރުންނަށް  ގެންދެވެނީ  ކުރިޔަށް 

ލިބޭނެ ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމެވެ.

ޖެހެނީ  އެކުލާވާލަން  ބޯޑް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފަދައިން  ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގައި ކަ

ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާ ހަތަރު ޑިރެކްޓަރުންނާއި 

އަދި އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ ފަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މައްޗަށެވެ.

އެހެންކަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ފިޔަވާ ދާއިމީ އިތުރު 

އެހެން އެގްޒްކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއް ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަކީ 

އަދި  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ބާރުގައިވާ  ފުރިހަމަ  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އަދި ޗެއާރމަން ވެސް 

އެމްޓީޑީސީގެ  އުސޫލަކީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އައްޔަންކުރުމަށް 

އައްޔަންކުރައްވާ  ސަރުކާރުން  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ހަތަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އެދެމަގާމަށް 

އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ދެބޭފުޅުންގެ ނަން ކުންފުނީގެ 

ކޮމެޓީގައި  ރެމިއުނަރޭޝަން  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން 

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ދެއްވާ ލަފާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ފަރާތްތައް ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމާއި 

އަދި ޗެއަރމަން 

ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކޯޑުގައި  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް 

އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް 2021 ވަނަ އަހަރު 

މިއުސޫލުތަކުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.  އެމްޓީޑީސީން 

މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް 

އެކްސްޓަރނަލް  އަދި  އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.  ނިޒާމެއް 

އައްޔަންކުރުން  އޮޑިޓަރުން  އިންޓަރނަލް  އޮޑިޓަރުންނާއި 

ފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް 

ފުރިހަމައަށް  ބޯޑަށް  އެހީތެރިކަން  ހޯދި،  ލަފާ  ކޮމިޓީގެ 

ލިބިފައިވެއެވެ.

އެއް  ކޮމިޓީ،  ރެމިއުނަރޭޝަން  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން 

ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ ދެ ކޮމިޓީއަކީ ވެސް ދާދި 

އެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރާ ކޮމިޓީތަކަށްވާތީއެވެ. 

ކުންފުނީގެ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުންފުނީގެ 

ހުންނަ  ތަސައްވުރު  ވިސްނުމާއި  ހިއްސާދާރުންގެ  މައި 

މިކަންކަމާ  އަދި  ދެވިފައިވާނެއެވެ.  މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ 

ދުވަހު  ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ  އަލަށް  ބޯޑާ  ބެހޭގޮތުން 

މައުލޫމާތު ދެވެއެވެ.
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ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް

ޗެއަރމަންގެ ދައުރު

އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

އެެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް ގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 

އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު، އެބޭފުޅެއްގެ އިމީޑިއޭޓް އާއިލާގެ 

ނަމަ  އޮތް  ކުންފުންޏެއްގައި  އެހެން  ހިއްސާ  ބޭފުޅެއްގެ 

މިމައުލޫމާތު  ޖެހެއެވެ.  ހިއްސާކުރަން  މައުލޫމާތު  އެ 

ސާފުކުރަނީ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

އަސާސީ  ކުންފުނީގެ  ދައުރަކީ  ނޑު  މައިގަ ޗެއަރމަންގެ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤާނޫނުތަކާއި  ކަމާބެހޭ  ޤަވާއިދާއި، 

މަތީން ބޯޑުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި، 

ކުންފުންޏާއި ބޯޑުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ހައިސިއްޔަތުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާކުރުމެވެ.

މަތީން  ގޮތިގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  ހިންގާ  އެމްޓީޑީސީގެ 

 9 އެކުލެވިގެންވަނީ  ބޯޑް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ    9 މި  މައްޗަށެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 4 ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސަރުކާރު  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި 

އާންމު  ދެންތިބި  ފިޔަވާއި  ސަރުކާރު  ޑިރެކްޓަރުންނާއި 

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.   5 ތަމްސީލުކުރައްވާ  ހިއްސާދާރުން 

 5 ތަމްސީލްކުރައްވާ  ހިއްސާދާރުން  އާންމު 

އަހަރީ  ވެސް  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ހޮވަނީ  ޑިރެކްޓަރުން 

މެދުގައި  ހިއްސާދާރުންގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  އާންމު 

ނޑައަޅުއްވާ  ކަ ސަރުކާރުން  އަދި  ވޯޓަކުންނެވެ.  ނެގޭ 

ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް 

އެމްޓީޑީސީގައި  މިވަގުތު  ބޯޑުންނެވެ.  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން 

 4 އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ތިއްބެވީ 

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ 

ތިއްބަވާ  ބޯޑުގައި  އެމްޓީޑީސީގެ  ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.   5

ޑިރެކްޓަރުންނަކީ   2 ތެރެއިން  ޑިރެކްޓަރުންގެ   9

އަންހެން ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ 

ޑައިވަރސިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި ސިޔާސަތެއް ހެދިފައެއް 

ކޯޑްގައި  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ނަމަވެސް  ނެތެވެ. 

ހިމަނުއްވާފައިވާ ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީއާ އެއްގޮތެއްގައި 

އާންމު  އަހަރީ  އޮތް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވައެވެ. 

ޖަލްސާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާއެކު 

ހެދިފައެއް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ސަރވިސް  ކަހަލަ  އެއްވެސް 

ނެތެވެ.

ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި،ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި 

ކޯޑް،  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ޤަވާއިދު،  އަސާސީ 

ރެގިއުލޭޝަންސް  ސީޑީއޯއައި  ރޫލްސް،  ލިސްޓިންގ 

އާއިބެހޭ  ސެކިއުރިޓީސް  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި 

ޖަލްސާއަކުން  އާންމު  ކުންފުނީގެ  ދަށުން،  ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކުންފުނީގެ 

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

ޒިންމާއެކެވެ.  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކަންކަންކުރުމަކީ 

ހިއްސާދާރުންގެ  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި  އިތުރުން  މީގެ 

ކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރި  ހިމާޔަތްކޮށްދީ  މަސްލަޙަތުތައް 

މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި 

ނޑައެޅުމާއި، ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް  މާލީ ސިޔާސަތު ކަ

އިންވެސްޓްމަންޓް  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރުމަށް 

ހިއްސާގެ  ހިއްސާދާރުންގެ  މަގުފަހިކުރުމާއި،  ހޯދުމަށް 

އަދި  މަސައްކަތްކުރުމާއި  އިތުރުކުރުމަށް  މިންވަރު 

ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން 

ކޮންޓްރޯލްސް  އިންޓަރނަލް  ކުރުމަށްޓަކައި  ހައްލު 

މަގުފަހިކުރުމަކީވެސް  ޤާއިމްކުރުމަށް  ސިސްޓަމެއް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކަންކަމެވެ. ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް 

އާންމު ގޮތެއްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތު

ބޯޑުން  އަދި  ނިންމުމަށެވެ.  ގޮތް  ކަންކަމުގައި  އޮންނަ 

މަސައްކަތްކުރަނީ  އަމަލީގޮތުން  ނިންމެވުމަށް  ނިންމަވާ 

ކުންފުނީގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.
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މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރު

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރައާއި 

އިނާޔަތްތައް

ކުންފުނީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ހިއްސާ ހޯލްޑްކުރާ 

ފަރާތްތަކާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ 

މުއާމަލާތްތައް

ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ދައުރަކީ  ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖިންގ 

މަސައްކަތްތަކަށް  އެންމެހައި  ހިންގުމުގެ  ކުންފުނި 

ހިންގުމުގެ  ރާވާ،  އެތްގޮތައް  ނިންމުންތަކާއި  ބޯޑުގެ 

ނިންމާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަދި  ޒިންމާވާންޖެހޭ 

އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިންމެވުންތައް  އެންމެހައި 

ތަންފީޒްކުރުމުގެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުތަކާއި 

މަސްޢޫލިޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމެވެ.

އިސްވެރިންނަށް  އެންމެ  ކުންފުނީގެ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ކަ އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބިދެވޭ 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމް އާއި މަސްޢޫލިޔަތުތަކަށް ބިނާކޮށް، 

ކުންފުނިތަކުގައި  ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ  އެހެނިހެން  އަދި 

ކުންފުނިންކުރާ  އަދި  އިނާޔަތްތަކާއި،  މުސާރައާއި  ދެވޭ 

ދެވޭ  ސިނާއަތްތަކުގައި  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާއި 

މަތީން  ގޮތެއްގެ  ހަމަވާ  ބަލާ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

ލަފަޔާ  ކޮމެޓީގެ  ރެމިއުނެރޭޝަން  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން 

އަދި  ފީ  ޑިރެކްޓަރުން  ފާސްކުރައްވާފައިވާ  އެކުބޯޑުން 

ސިޓިންގ އެލަވަންސް އާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ 

ވަނަ   2021 ގޮތަށެވެ.  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ނޑުގައި  އޮނިގަ

އިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑުގެ  އަހަރު 

އަދަދަކީ  ޖުމްލަ  ފައިސާގެ  ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ރުފިޔާއެވެ.  ދިވެހި   1،599،000.00

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  އިނާޔަތްތައް  މެމްބަރުންގެ  ބޯޑުގެ 

ގޮތަކީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފީގެގޮތުގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 

ސިޓިންގ  އަދި  ރުފިޔާ   12،000.00 މަހަކު 

އެލަވަންސްގެގޮތުގައި 1،000.00 ރުފިޔާއެވެ. ަދި ބޯޑުގެ 

 20،000.00 ފަރާތަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ޗެއާރމަންކަމަށް 

ބޯޑުގެ  ނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  ކަ އެލަވަންސްއެއް  ރުފިޔާގެ 

މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  އެންޑް  )އޮޑިޓް  ކޮމެޓީ  ސަބް 

ކޮމެޓީ، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ އަދި 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ(ގައި 

ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  މެމްބަރުންނަށް ސިޓިންގ  ހިމެނޭ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. 1،000.00 ރުފިޔާ ކަ

ސަރުކާރަކީ  ދިވެހި  ހައިސިއްޔަތުން  ހިއްސާދާރެއްގެ 

އެއްފަރާތަކުން  ހިއްސާ  އެންމެގިނަ  އެމްޓީޑީސީގެ 

ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ވީހިނދު  ކުރާފަރާތްކަމުގައި  ހޯލްޑު 

ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި 

ހިއްސާ  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ދިވެހިސަރުކާރުން  އަދި 

އެކު  ކުންފުނިތަކާއި  ވިޔަފާރި  ބައެއް  ހޯލްޑުކުރައްވާ 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީއިން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް 

ހިންގާފައިނުވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީސް  ޑެޓް  ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ކުންފުނީގައި 

ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިއަހަރު ތެރޭ އިންޓަރެސްޓް 

އެއްވެސް  މީގެއިތުރުން  ނުވާނެއެވެ.  ކެޕިޓަލައިޒްކޮށްފައި 

ކޮންޓްރެކްޓެއް  ޕޭޔަބަލް  ކޮމްޕެންސޭޝަން  ޑިރެކްޓަރަކާ 

އެކު  ޑިރެކްޓަރަކާ  އެއްވެސް  އަދި  ނެތެވެ.  ހެދިފައެއް 

އިންވެސްޓްކޮށްފައެއް  ވިޔަފާރިއެއްގައި  އެއްވެސް 

އެއްވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ހަމައެހެންމެ  އަދި  ނެތެވެ. 

ކޮންޓްރެކްޓެއް  އެއްވެސް  ކުންފުނިން  ހިއްސާދާރަކާއެކު 

ހަދާފައެއް ނެތެވެ.

އެކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏާއި  ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ނުވަތަ  ރައުސްމާލު  ކުންފުންޏެއްގެ  ސަބްސިޑިއަރީ 

ހައްޤު،  ލިބިގަތުމުގެ  ހިއްސާއެއް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ޑެޓް 

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑައިރެކްޓަރަކަށް 

ދެވިފައެއްނުވެއެވެ.  އެގްޒެކެޓިވްއަކަށް  ޗީފް  ނުވަތަ 

އެކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏާއި  ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި 

ހިސާބުކުރާ  ނިމިދިޔަ  ކުންފުނިތަކުން،  ސަބްސިޑިއަރީ 

ނެތެވެ. އިންޓަރެސްޓެއް  ކެޕިޓަލައިޒްކުރި  މުއްދަތުގައި 

ބޮރޮއިންގސް  މުއްދަތަކަށް  އެއްވެސް  މީގެއިތުރުން 

ހަދާފައެއް ނުވާނެއެވެ.
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ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު ޖުމްލަ އުޖޫރަ

މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް 2021 ވަނަ 

އަހަރު ދެވުނު ޖުމްލަ އުޖޫރަ

ދެވެނީ  ބޭފުޅުންނަށް  އިސް  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ކުންފުނީގެ 

އަސާސީ މުސާރައާއި ފޯން އެލެވަންސް އަދި ފިކްސްޑް 

އަހަރު  ވަނަ   2021 އެގޮތުން  އެލަވަންސްއެކެވެ. 

އިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  އިސްވެރިންނަށް  ކުންފުނީގެ 

ޖުމްލައަދަދަކީ  ފައިސާގެ  ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި 

3،166،191.30 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

މުސާރައާއި  އަސާސީ  ދެވެނީ  ޑިރެކްޓަރުންނަށް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ބޯޑު 

އަދި  އެލަވަންސްއަކާއި  ރުފިޔާގެ   1،000.00 ނަމަ  

ނަމަ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީ 

އެއްވެސް  އެލަވަންސްއެކެވެ.  ރުފިޔާގެ   1،000.00

ދެއްވާ  އިންސެންޓިވްއެއް  ޕަރފޮމަންސް  ޑިރެކްޓަރަކަށް 

ފަދަ ޕޮލިސީއެއް ނެތެވެ. އަދި ސެވެރަންސް ފީއެއްވެސް 

ހެދިފައެއް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ސަރވިސް  އަދި  ނުދެއެވެ. 

ނޯންނާނެއެވެ.

ނޑު  އޮނިގަ މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

އަދި  އާއި  މުސާރަ  އަސާސީ  އެކުލެވިގެންވަނީ 

ކުރެވޭ  ކުންފުނީގައި  މައްޗަށެވެ.  އެލަވަންސްތަކެއްގެ 

އަދިރާއްޖޭވަޒީފާގެބާޒާރުގައިމުސާރަދެވޭއާން މަސައްކަތާއި 

ނޑުތަކަށްރިޔާއަތްކުރެވިހެދިފައިވާމުސާރައިގެއޮނި މުމިންގަ

އެލަވަންސް  އަދި  މުސާރަ  އަސާސީ  ނޑުގެދަށުންދެވޭ  ގަ

ބޯނަހެއް ނުވަތަ   / އިނާޔަތެއް  ފައިސާގެ  އެހެން  ފިޔަވާ 

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ލިބިގަތުމުގެ އޮޕްޝަން މުވައްޒަފުންނަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވެއެވެ.  ނޑައެޅިފައި  ކަ ދިނުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކާއި  ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަ

ވަކިރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެއްގޮތަށް،  ނޑުތަކާއި  މިންގަ

ވަކިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ދިނުން  ނޯޓިސް ދިނުމާއި ނުވަތަ 

ހިމެނޭގޮތަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި  ވަޒީފާއާއިގުޅޭ  ފަދަ 

ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެމްޓީޑީސީއާއި 

ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ފާއިޒް

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިހް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް

އްލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ދެވުނު 

އުޖޫރައިގެ ޖުމްލަ އަދަދު )ރުފިޔާއިންްް(

ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

260,000ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

170,000

162,000

169,000

162,000

169,000

162,000

172,000

173,000

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް
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ކުންފުނީގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްސާ 2021 ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

މެމްބަރުންގެ ނަމުގައިވާ ޙިއްސާގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ 2021 ވަނަ އަހަރު 18 ބޯޑު

ބައްދަލުވުއަދި ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރުންގެ 2 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ފާއިޒް

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިހް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް

އްލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ނެތްނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

28,600

ނެތް

1,100

550

308

1,100

50

1,100

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ފާއިޒ

އަލްފާޟިލް ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިހް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް

އްލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން 31  

ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހާޒިރީ

ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

20/20ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

20/20

18/18

20/20

18/18

20/20

18/18

20/20

20/20

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އެގްޒެކެޓިވް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް
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ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ދެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި ދެ ބައްދަލުވުމަށް ވެސް ހުރިހާ މެމްބަރުން 

ހާޒިރުވެވަޑައިގަތެވެ.

ނެތްކަން  އެއްބަސްވުމެއް  ޚިދުމަތުގެ  ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު  ކުރިމަތިލައްވާ  އިންތިޚާބްވުމަށް  ޖަލްސާގައި  އަހަރީ  އޮތް  ކުރިއަށް 

ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކާއެކު  ދޫކުރާ  ނިމުނުއިރު، ސެކިއުރިޓީޒް  މުއްދަތު  ނުވަތަ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ހިސާބުކުރާ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކާއެކު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް އޮތް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް 

ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކަންބޮޑުވުމުގެ ނިޒާމް

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން

ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު މަޢުލޫމާތު 

ބަދަލުކުރުން

އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް

ކަންބޮޑުވުންތައް  އެކިއެކި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ބޯޑު  ކުންފުނީގެ  ޒަރިއްޔާއިން  ސިޓީގެ  ސިއްރު 

މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރުސަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ޖަލްސާތަކަށް 

ހުޅުވާލެވިފައިއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2021 

އޮޑިޓަރުންގެ  އެކްސްޓަރނަލް  ކުންފުނީގެ  އަހަރު  ވަނަ 

ކޭޕީއެމްޖީ  އެކައުންޓެންޓުންކަމަށްވާ  ރޑް  ޗާޓަ ގޮތުގައި 

ކުންފުނީގެ  އެހެންކަމުން  އައްޔަންކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ 

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 2021 ވަނަ މާލީ

އެވެ.  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  ވަނީ  މަސައްކަތްކޮށްފައި  އަހަރު 

އޮޑިޓަރުންގެ  އެކްސްޓަރނަލް  އަހަރު  ވަނަ   2021

އިން އޮޑިޓް  ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  މަސައްކަތްކުރި  ގޮތުގައި 

އަދި  އެޑްވައިޒަރީ  ފައިނޭންޝަލް  ފިޔަވާ  މަސައްކަތް 

ޓެކްސް އެޑްވައިޒަރީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދާއިމީ  ދެމެދު  ކުންފުންޏާއި  ހިއްސާދާރުންނާއި  ކުންފުނީގެ 

ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން 

ކުންފުނިން ދެކެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުންފުނިންކުރާ ވިޔަފާރީގެ 

އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކާއި އަދި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާދާރުންނަށް 

އެންގުމަށްޓަކައި އާންމު އެންގުންތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު 

ގެޒެޓްގައާއި އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް އަދި 

މީޑިޔާމެދުވެރިކޮށް އިއުލާންކުރެވި ހާމަކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި، 

ސެކިއުރިޓީސް  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއިބެހޭ 

ރިޕޯރޓް  ކުއަރޓަލީ  ކުންފުނީގެ  ދަށުން  ޤަވާއިދުގެ 

އިތުރުން  މީގެ  ހާމަކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.  ހިއްސާދާރުންނަށް 

ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި 

ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ  އަދި  ސުވާލުކުރުމާއި  މެނޭޖްމަންޓާއި 

ފުރުޞަތު ހިއްސާދާރުންނަށް ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި 

އަދި ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ދެވިފައިވެއެވެ.
ނިޒާމް  ކޮންޓްރޯލްގެ  އިންޓާރނަލް  އެމްޓީޑީސީގެ 

ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ ރިސްކް ކުޑަވާނޭގޮތްތަކުގެ މަތިން 

ނޑިތައް  ނޑުދަ ނޑައެޅުމާއި ލަ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ކަ

ބޭނުމަކީ  ކޮންޓްރޯލްގެ  އިންޓާރނަލް  ހާސިލުކުރުމަށެވެ. 

ކަންކަން  އެފަދަ  ދެނެގަތުމާއި  ރިސްކްތައް  ނޑިނޭޅި  ކެ

ގެއްލުން  ކުޑަކޮށް،ލިބިދާނޭ  ފުރުޞަތުތައް  ދިމާވުމުގެ 

ގޮތެއްގައި  އެކަށޭނަ  ރިސްކްތައް  އެފަދަ  ވަޒަންކޮށް 

ކުންފުނީގެ  ނިޒާމެއްގެންގުޅުމެވެ.  ހައްލުކުރެވޭނެ 

ކުންފުނީގެ  ދަށުން  ނިޒާމުގެ  ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތްތައް 

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ އިންޓަރނަޝަނަލް 

އޮޑިޓް ފާރމް އަކަށް އައުޓް ސޯސްކުރެވިފައެވެ.
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގެ ސަބް ކޮމެޓީތައް

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ  ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑްގައި ކަ

ތިރީގައި  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީޑީސީގެ  މަތިން 

ދެންނެވިފައިވާ ތިން ސަބް ކޮމެޓީ ވަނީ އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.

ކޯޕަރޭޓްގަވަރނަންސް ކޯޑްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި 

ބިނާކޮށް  ސައިޒަށް  ބޯޑުގެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ 

ވަނީ  ކޮމެޓީ  ރެމިއުނަރޭޝަން  އާއި  ނޮމިނޭޝަން 

އެއްކޮމެޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ކޮމެޓީތަކުގެ 

ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  މަސައްކަތްތައް 

އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން  ހިންގުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާގޮތުގައި 

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ ޗާރޓަރ ނަމުގައި އާއި އޮޑިޓް 

ކޮމެޓީ ޗާރޓަރގެ ނަމުގައި އަދި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ ހިންގުމަށް ވަކިވަކި ތިން 

ކުންފުނީގެ  އަދި  އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ޗާރޓަރ 

ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި މިތިން ޗާރޓަރުވެސް 

ވަނީ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިއެވެ

ބޯޑުގެ  ބަލާއިރު،  މަސައްކަތްތަކަށް  ބޯޑުގެ  ކުންފުނީގެ 

ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  ކުންފުނީގެ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ގޮތް ބެލުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މާލީ  ހާލަތު ބެލުމާއި 

އަދި ކުންފުންޏަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރަނގަޅުވާނެ 

ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައެވެ. އަދި ބޯޑުން 

ހުރި  ފައިދާ  ކުންފުންޏަށް  ނިންމެވުންތަކަކީ  ނިންމަވާ 

ގޮތަށް ނިންމަވާ ނިންމެވުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބޯޑުން 

ކުންފުންޏަށް  ތެރޭގައި  ނިންމެވުންތަކުގެ  ނިންމަވާ 

ކުރިމަތިވާ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ 

ކޮންމެހެން  ހިންގުމަށްޓަކައި  ކުންފުނި  ލަފާދެއްވުމާއި 

ހޯއްދަވަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން ހޯއްދެވުމަށް ލަފާދެއްވުމާއި 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ރަށްތައް  ލިބިފައިވާ  ކުންފުންޏަށް 

ހ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ

ށ

ނ

ގޮތާ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ހުރި  ކުރެވެން 

ނިންމަވާ  ބޯޑުން  ހިމެނެއެވެ.  ލަފާދެއްވުން  ބެހޭގޮތުން 

ނިންމަވަނީ  ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ ނިންމުންތައް 

އަދި  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.  ލަފާއަށް  ދެއްވާ  ކޮމިޓީތަކުން 

ޤާނޫނީ  ހައްލުކުރެއްވުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޤާނޫނީ 

ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ ހޯއްދަވައެވެ.  ލަފާ  ވަކީލުންގެ 

ބަޖެޓާ  ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި  ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމަވާ 

ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާ ބެހޭ 

ނިންމުންތަކާއި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މަތީ މަޤާމްތަކަށް 

ބޯޑުން  ހިމެނެއެވެ.  ކަންކަން  ފަދަ  ހޯއްދެވުން  ބޭފުޅުން 

މެނޭޖްމަންޓާއި  ކުންފުނީގެ  ނިންމެވުންތައް  ނިންމަވާ 

އަމަލީ  އެނިންމެވުންތަކަށް  އަދި  ހިއްސާކުރައްވައެވެ. 

ސިފަ ގެންނަވަނީ މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ކޮމްޕެނީ  އަދި  ކޮމިޓީތައް  ޑިރެކްޓަރުން،  ޗެއަރމަންއާއި 

ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރފޮމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހެދިފައިވެއެވެ.
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ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން 

ނޑު މަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީގެބޭނުން އަދި މައިގަ

ބަޔާން

ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި އާއި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގާ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ

ނޑައެޅުމާއި ބެލުން.  މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލޭ ފަދަ ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރުހުރި ޤާބިލު ފަރާތްތަކެއްތޯ ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް ކަ

ނޑައެޅުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ލަފާ ދިނުން.  ނޑު ކަންތައްތައް ކަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ މައިގަ

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު

ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީއަކީ ބޯޑުގެ 

ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް އެހީތެރިވެ 

ދިނުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމެޓީއެވެ.

ކޮމެޓީގެމައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް 

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީ

1

3

ކުންފުނީގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ކުންފުނީގެ އާޓިކަލްސްއާ އެއްގޮތަށްތޯބަލާ، އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ލިބެންވާ

ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބޭތޯ ބަލާ މުރާޖަޢާކުރުން. 

2



34

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮންމެ  މެމްބަރުންނަށް  ކޮމެޓީގެ  މައްޗަށެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ނޮން   3 ވަނީ  އެކުލެވިގެން  ކޮމިޓީ 

ސިޓިންގ އެލެވެންސްގެގޮތުގައި 1،000 ރުފިޔާ ދެވެއެވެ. ކޮމެޓީގެ ބައެއް މީޓިންގތަކަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ 

ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެންނެވެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން 

ކޮމިޓީގެ 2 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުން  ހުންނަވަނީ  ޗެއަރމަންއަކަށް  ކުންފުނީގައި 

ޑިރެކްޓަރެކެވެ  ތެރެއިން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އައްޔަންކުރައްވާ 

ވުމާއެކު މި މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަނީ އާންމުކޮށް 

އިއުލާންކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ.

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިޔުނެރޭޝަން ކޮމިޓީ

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

ނަން

ނަން

މަޤާމް

މަޤާމް

ހައިސިއްޔަތު

ހައިސިއްޔަތު

ޓާރމް

1 ޖެނުއަރީ 2021 ން 31 ޑިސެމްބަރ 2021   
 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ން މިއަދާ ހަމައަށް

2/2

15 ޖުލައި 2019 ން ފެށިގެން 20 ސެޕްޓެންބަރް 2020 ގެ ނިޔަލަށްް

2/2

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް

2/2

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް



35

2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

ނޑުހަރަކާތްތައް: ކޮމެޓީގެ މައިގަ

2021 ވަނައަހަރުކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު 

ހަރަކާތްތަކަކީ

މުހަންމަދު ފާތިޙް

ޗެއަރމަން ނޮމިނޭޝަން އެންޑް 

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

އެއް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އެމްޓީޑީސީގެ  މިވަގުތު 

މުވައްޒަފުންނަކީ  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވާ  މުވައްޒަފު 

މުވައްޒަފު  ބިދޭސީ  އަދި  މުވައްޒަފުންނެވެ.  ދާއިމީ 

އުސޫލުންނެވެ.  ކޮންޓްރެކްޓް  މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ 

ގޮތުގައި  އިނާޔަތެއްގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ 

އަދި  ފުރުޞަތު  ގަތުމުގެ  ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ 

މުވައްޒަފަކު  ކުންފުނީގެ  ނުވެއެވެ.  އެކުލަވާލެވިފައެއް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ އެމުއްވަޒަފަކަށް 

އަދި  ދިނުމަށްފަހުއެވެ.  ނޯޓިސްއެއް  ދުވަހުގެ  ދެމަސް 

ހާލަތެއްގައި  އެދިއްޖެ  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ނޯޓިސްއެއް  ދުވަހުގެ  ދެމަސް  އެމުވައްޒަފަކުވެސް 

ދޭންޖެހެއެވެ.

ނޑު  އޮނިގަ ގެ  މުސާރައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ފިކްސްޑް  އާއި  ސެލަރީ  ބޭސިކް  އެކުލެވިގެންވަނީ 

ކުރެވޭ  ކުންފުނީގައި  މައްޗަށެވެ.  އެލަވަންސްއެއްގެ 

ބާޒާރުގައި މުސާރަ  މަސައްކަތާއި އަދި ރާއްޖޭ ވަޒީފާގެ 

ނޑު ތަކަށް ރިޔާއަތްކުރެވި ހެދިފައިވާ  ދެވޭ އާންމު މިންގަ

މުސާރަ  ބޭސިކް  ދަށުންދެވޭ  ނޑުގެ  އޮނިގަ މުސާރައިގެ 

އިނާޔަތެއް  ފައިސާގެ  އެހެން  ފިޔަވާ  އެލަވަންސް  އަދި 

ލިބިގަތުމުގެ  ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  ބޯނަހެއް   /

ނޑައެޅިފައި  ކަ ދިނުމަތް  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮޕްޝަން 

ޤާނޫނުގައި  ބެހޭ  ވަޒީފާއާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވެއެވެ. 

ނޑުތަކާއި  މިންގަ އުސޫލްތަކާއި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ދިނުމާއި  ނޯޓިސް  ވަކިރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެތްގޮތަށް، 

ނުވަތަ ވަކިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ދިނުން ފަދަ ވަޒީފާއާއިގުޅޭ 

ވަކިވަކި  ކުންފުނީގެ  ހިމެނޭގޮތަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި 

ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  އެމްޓީޑީސީއާއި  އަދި  މުވައްޒަފުންނާއި 

އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ޕަރފޮމަންސް 

ލިންކްޑް އިންސެންޓިވް، ސެވެރަންސް ފީ އެއް ނުދެއެވެ. 

އަދި ހަމައެހެންމެ ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައެއް 

ނެތެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޯޑުގައި 

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރަ ތަފްސީލްކޮށް 

މެދުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  އެއީ  ހާމަކޮށްފައެއްނުވާނެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުން  އެފަދަ  ދަށުން  ވާދަވެރިކަމުގެ  އޮންނަ 

ފުރުސަތު  ގެންދިއުމުގެ  ކުންފުނިތަކަށް  އެހެނިހެން 

ބޮޑުކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފާއިތުވި 

އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި މުސާރަ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން 

ރެމިއުނަރޭޝަން  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން  ބޯޑުގެ  ހޮވަނީ 

ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކުންފުނީގެ ބޯޑާއި 

އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން  ކޮމިޓީތައް  އަދި  ޑިރެކްޓަރުން 

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓްކުރަނީ މެނޭޖްމަންޓުން 

ބޯޑަށް  ބެއްލެވުމަށްފަހުއެވެ.  ކްރައިޓީރިއާތަކަށް  ދެއްވާ 

ނޑިޑޭޓުންނަކީ މަގާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ކުރިމަތިލައްވާ ކެ

އަދާކުރެއްވޭ ފަދަ 'ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ' ކެންޑިޑޭޓުންތޯ 

2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަޒަންކުރެވެންފެށުނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި  ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަ

ނޑު ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ މައިގަ

ނޑައެޅުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ލަފާ ދިނުން.  ކަ

1

ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  ތެރެއިން  ހިއްސާދާރުންގެ  އާންމު 

ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލާ އަދި 

'ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ'  ނޑިޑޭޓުންނަކީ  ކުރިމަތިލެއްވި ކެ

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޤާބިލް ބޭފުޅުންތޯ ބެލުން. 

2
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ބަޔާން

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމެޓީ

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމެޓީގެ ބޭނުން އަދި 

ނޑު މަސައްކަތްތައް މައިގަ

ޒިންމާތައް  ބޯޑުގެ  ކޮމެޓީއަކީ  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ބޯޑަށް  އަދާކުރުމުގައި  ފުރިހަމައަށް 

މައިގަޑު  ކޮމެޓީގެ  އުފައްދަވާފައިވާކޮމެޓީއެވެ. 

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ނޮންއެގްޒެކެޓިވް   3 އޮޑިޓްކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވަނީ 

މައްޗަށެވެ. ކޮމެޓީގެމެމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓިންގ 

ބައެއް  ކޮމެޓީގެ  ރުފިޔާދެވެއެވެ.    1،000 އެލަވަންސްގެގޮތުގައި 

މީޓިންތަކަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސް

 

ގޮތުން  މައުލޫމާތުދިނުމުގެ  އޮޑިޓަރުން  އަދި  މުވައްޒަފުންނާއި 

ދެންނެވެއެވެ.  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް 

ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތަޕްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް އަދި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް، ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ

ގޮތެއްގެ މަތިން،އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން. 

ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް ގެންދާގޮތާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި

މުސްތަޤިއްލުކަން ބަލާ ޔަގީންކުރުން. 

ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ދާއިރާތައް ބަލައި މުރާޖަޢާކުރުމާއި، ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ

ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބަރާބަރަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން. 

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކަް ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

1

3

4

ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެދުގައި މުއާމަލާތު

ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން. 
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އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ މެމްބަރުން

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ޓާރމްހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ 6 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައިވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު 

ކަންތައްތައް ކޮމިޓީން ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހަޅައެވެ. ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 

އޮޑިޓް ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

ހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

1 ޖެނުއަރީ 2021 ން 31 ޑިސެމްބަރ 

2021 ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

6/6ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

6/6

6/6

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އައިޝަތު ފަޒީނާ

ޗެއަރޕަރސަން

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

ނޑު ހަރަކާތްތައް  އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މައިގަ

2021 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު 

ހަރަކާތްތަކަކީ

2021 ވަނައަހަރުގެ މާލީހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން.

ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް މުރާޖަޢާކޮށް ބޯޑަށް 

ލަފާއެރުވުން.

ހިސާބުތަކާއި  އަހަރީ  އަދި  ހިސާބުތަކާއި  ކުއާޓަރލީ 

ރިޕޯޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުން.

ހަމަޖައްސަން  ގޮތުގައި  އޮޑިޓަރެއްގެ  އެކްސްޓަރނަލް 

ހުށަހަޅާނެ ފަރާތަކާއިމެދު ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުން

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އެފަރާތަށްދޭންޖެހޭ 

ނޑައެޅުން. އުޖޫރަކަ

ބަޖެޓް ރިވިއުކުރުން

1

5

3

4
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ބަޔާން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް 

ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމެޓީ

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

ނޑު މަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީގެ ބޭނުން އަދި މައިގަ

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމެޓީއަކީ 

ބޯޑަށް  އަދާކުރުމުގައި  ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާތައް  ބޯޑުގެ 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމެޓީއެވެ. ކޮމެޓީގެ 

މައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

ކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވާގޮތް

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވަނީ 

3 ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް 

 1،000 އެލެވެންސްގެގޮތުގައި  ސިޓިންގ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮންމެ 

ރުފިޔާދެވެއެވެ. ކޮމެޓީގެ ބައެއް މީޓިންތަކަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ 

އިތުރުން ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތުދިނުމުގެ 

ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް  ގޮތުން 

ތިރީގައި  ތަޕްސީލް  މެމްބަރުންގެ  ހިމެނޭ  ކޮމެޓީގައި  ދެންނެވެއެވެ. 

އެވަނީއެވެ.

ކުންފުނިން އަމަލުކުރަމުންދަނީ ކޯޕަރޭޓް ގަވރަނަންސް ކޯޑާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.

ބޯޑާއި ކޮމިޓީތަކުން އެކޮމިޓީގެއެއްގެ ޗާޓަރުތައް ކޮންމެ އަހަރަކު މުރާޖަޢާ ކުރޭތޯ ބެލުން.

ބޯޑުގެ އެސެސްމަންޓާއި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްގެންދޭތޯ ބެލުން

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ބޯޑާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެއްވާތޯ ބެލުން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ބެހުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުނ

ބޯޑާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުން އެން.އާރ ކޮމިޓީން ޚިޔާރުކުރާ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކުރައްވާތޯ ބެލުމާއި

އޮރިއެންޓޭޝަން ދެއްވާތޯ ބެލުން
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ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ މެމްބަރުން

އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާތިޙް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ

ޓާރމްހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް

20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

ކޮމިޓީގެ 3 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖަނާހް

އަލްފާޟިލާ އަސާމީ ރުޝްދީ

ހައިސިއްޔަތުމަޤާމްނަން

1 ޖެނުއަރީ 2021 ން 31 ޑިސެމްބަރ 

2021 ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

3/3ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

3/3

3/3

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް / އިންޑިޕެންޑެންޓް

އަސާމީ ރުޝްދީ

ޗެއަރޕަރސަން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް

ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލައަންސް 

ނޑުހަރަކާތްތައް - 2021 ވަނަަ  ކޮމިޓީމައިގަ

އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ހަރަކާތްތަކަކީ

ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި  ބޯޑާ  އަލަށް 

އޮރިއެންޓޭޝަން ދެއްވިތޯ ބެލުން.

ބޯޑް ކޮމިޓީތަކުގެ ޗާޓާރތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 

އެކޮމިޓީތަކުން ކޮންޕްލައިވޭތޯބަލާ އެޑްވައިސް ކުރުން

ޚިޔާރުކުރައްވާ  ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ކޮމިޓީން  އެން.އާރ 

ތަމްރީންތައް ޑިރެކްޓަރުން ހެއްދެވިތޯ ބެލުން.

ކުންފުނި  އެއްގޮތަށް  އާ  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް 

އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުން.

ކޯޕަރޭޓް  ރިޕޯޓަކީ  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތަށް  ކޯޑާ  ގަވަރނަންސް 

ރިޕޯޓެއްތޯ ބަލާ މުރާޖާކުރުން.
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ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް

ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ

ރޫލްސް  ލިސްޓިންގ  ކޯޑާއި  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް 

ކަންކަމަށް  ހިމެނޭ  ރެގިއުލޭޝަންގައި  ސީޑީއީއައި  އަދި 

ގަވައިދު  އެހެނިހެން  ވޭތޯބެލުމާއި  ކޮންޕްލައި  ކުންފުނި 

ތަކާއި ކޮންޕްލައި ވޭތޯބެލުން.
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ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގެ 

ތަސައްވަރު

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެހާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރި މަސައްކަތުގެ 

އަދި  ކުޑަކުރެވިފައެވެ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ވަނީ  ޚަރަދުތައް  ކުންފުނީގެ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ 

ލިބެނިވި  ނަފާ  ޤަބޫލުކުރާފަދަ  ހިއްސާދާރުން  ކުންފުންޏަކީ  އަހަރުގައި  ކުރިއަށްއޮތް 

މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  ބޯޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ކުންފުންޏަކަށް 

ކުރާނޭކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ހިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ.

އަރައިގަތުމަށްޓަކައި  ގޮންޖެހުންތަކުން  ދިމާވެފައިވާ  ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމުގައި  ކުންފުނީގެ 

މުވައްސަސާތަކާއިއެކު  ގުޅުންހުރި  ނުސީދާގޮތުން  ސީދާގޮތުންނާއި  ކުންފުންޏަށް 

މަޝްވަރާކޮށް ޤާނޫނީ ހައްލު ހޯދުމަށްވެސް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނޭކަން 

މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އެހެނީ އެމްޓީޑީސީ ފަދަ ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި 

ކުންފުނިތަކަށް ޚާއްސަ ލުއިތަކެއް ލިބިދިނުމަކީ ކުރިއަރަމުންއަންނަ ގައުމުތަކުގައި ވެސް 

ކަންކަމަށް  ޤާނޫނީ  އެފަދަ  އަދި  ކަންކަމެވެ.  ދެވިފައިވާ  ސަމާލުކަން  ބޮޑަށް  ނުހަނު 

ކުންފުނި  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާއި  ބިޒްނަސް  އެކުލަވާލެވޭ  ކުންފުނިން  ހޯދިއްޖެނަމަ  ހައްލު 

ކުރިއަށްގެންދެވި ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާހުރި ކުންފުންޏަކަށް ހެދޭނޭކަމާމެދު އެއްވެސް 

ޝައްކެއްނެތެވެ. 

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މިސްރާބަށް ކުންފުނި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައިވެސް ކުންފުނި ހަރުދަނާކޮށް އައު 

ވިޔާފާރި މޮޑެލްއަކަށް ވާސިލްވެ، މާލީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ކުންފުންޏަކަށް އެމްޓީޑީސީ 

ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މާތްރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު 

ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ހިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ.
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2021އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އިޤުރާރު

ރޫލްސް،  ލިސްޓިންގ  އުސޫލުތަކާ،  ގަވަރނަންސް  ކޯރޕަރޭޓް 

ސެކިއުރިޓީ އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހާމަގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް 

މެނޭޖްމަންޓުން  އަދި  ބޯޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ކުރުމަށް 

އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް  ފާއިތުވީއަހަރުވެސް 

ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ  ކުންފުނީގެ  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ރިޕޯރޓްގައި 

ހިންގާފައިވާގޮތުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ކުންފުނީގެ  މުރާޖާއާއިއެކު 

މައްޗަށް  އަލިއަޅުވާލައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ހިއްސާދާރުންގެ  ޝީޓް،  ބެލެންސް  ބަޔާން،  އާމްދަނީ  ކުންފުނީގެ 

ރައުސްމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  ތައްޔާރުކޮށް  ބަޔާން  ގޮތުގެ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އާއި  ސްޓޭންޑަޑް  ރިޕޯޓިންގ  ފައިނޭންސިންގ 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ   ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ނެވެ.  މަތިން 

މަތިންނެވެ.  އެގޮތުގެ  ވިޔަފާރިއެއްކަމަށްބަލައިގެން  ހިނގަހިނގާހުންނަ 

އަދި އަހަރީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް 

ޤަވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންތައްތަކުގެ 

ތަފްސީލް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ބެލެންސް ޝީޓް  ތާރީޚަށްފަހު 

ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ މުހިންމުކަމެއް ހިންގާފައިނުވެއެވެ.

ތަޛްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު   

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  

އިބްރާހިމް ލަތީފް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ
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މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
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މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ޕލކ

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި(

31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް

މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން

ގެ  )"ކުންފުނި"(  ޕލކ  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޓޫރިޒަމް  މޯލްޑިވްސް  ނިޔަލަށް  ގެ   2021 ޑިސެމްބަރ    31

ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމް އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް  އޮފް  ޕޮޒިޝަން އާއި، ސްޓޭޓްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް  އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް 

އޮފް ޗޭންޖަސް އިން އިކުއިޓީ އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޭޝް ފްލޯ އާއި ޞ. 55 އިން ޞ 90 އަށް ހުރި ގުޅުންހުރި 

ނޑު އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތަކުގެ ޚުލާސާއާއި އެހެނިހެން ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން ފައިނޭންޝަލް  ނޯޓުތަކާއި މައިގަ

ނޑުމެން ވަނީ އޮޑިޓްކޮށްފައެވެ. ސްޓޭޓްމަންޓުތައް  އަޅުގަ
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ނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި، ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން ދެވުނު އަސާސް ބަޔާންކުރާ ޕެރެގްރާފުގައި ހިމަނާފައިވާ މައްސަލަތައްފިޔަވާ  އަޅުގަ

ފައިސާ  އަހަރުގައި  ނިމުނު  ނަތީޖާތަކާއި  މާލީ  ހާލަތާއި،  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ގައި   2021 ޑިސެމްބަރ   31 ބަޔާންތަކުން  މާލީ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ރޑްގައި ކަ ދައުރުވީގޮތުގެ ރަނގަޅު އަދި ތެދު މައުލޫމާތު އިންޓަރނެޝަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ހާމަކޮށްދެއެވެ.

މާލީ ބަޔާންތަކާއިއެކުވާ ނޯޓު ނަންބަރު 18ގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ އަދަރ ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމް 

)އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި( އާ އެއްގޮތަށް އަގުކޮށް ކޯޓުކޮށްފައިވާނުވާ 11،102،500 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓެއް 

އަބަދުވެސް  ހަމައަގު  އިންވެސްޓުމަންޓުގެ  މި  މީގެއިތުރުން،  ރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ.  ތާރީޚުގައި  ޑިސެމްބަރގެ   31 ކުންފުނިން 

ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަން ހުންނަންޖެހޭއިރު، އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 31 

އަގުކޮށް  އެއްގޮތަށް  އާ  )އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި(  އިންކަމް  ކޮމްޕްރެހެންސިވް  އަދަރ  ތުރޫ  ވެލިއު  ފެއަރ  ނިޔަލަށް  ޑިސެމްބަރގެ 

ކޯޓުކޮށްފައިވާނުވާ އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ހަމައަގު ބެލިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 31 ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް އެފް.ވީ.އޯ.

ސީ.އައި އާ އެއްގޮތަށް އަގުކޮށްފައިވާ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓުގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން 

ނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ. ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ

ރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ނޑުމެން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރިޕޯޓުގެ "މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި  ނޑުމެންގެ ޒިންމާތައް އަޅުގަ ރޑް ތަކުގެ ދަށުން އަޅުގަ އެ ސްޓޭންޑަ

ރޑް ބޯޑް ފޮރ  އޮޑިޓަރުންގެ ޒިންމާތައް" މި ބައިގައި އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިންޓަރނެޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަ

އެކައުންޓަންޓްސް ގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓްސް )އައި.އީ.އެސް.ބީ.އޭ ކޯޑް( އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

ނޑުމެންނަށް ލާޒިމްކުރާ  ނޑުމެންނަކީ ކުންފުންޏާއި ވަކި މިނިވަން ބައެކެވެ. އަދި އައި.އީ.އެސް.ބީ.އޭ ކޯޑުގެ ދަށުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ  ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އޮޑިޓްގެތެރޭގައި އަޅުގަ އަޚްލާގީ ޒިންމާތައް ވާނީ އަދާކުރެވިފައެވެ. އަޅުގަ

ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން އެއް ދޭން އަސާސެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފުދޭ އަދި އެކަށޭނަ މައުލޫމާތުތަކެއްކަމަށެވެ.

ނޯޓު  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ކަންކަން  އަސަރުކޮށްފާނޭފަދަ  ލައިބިލިޓީއަށް  ކޮންޓިންޖެންޓު  ތާރީޚުގައި  ރިޕޯޓިންގ 

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މައްސަލައާއިގުޅިގެން  މި  ގެންނަމެވެ.  ސަމާލުކަމަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ބައްލަވާ  މިބަޔާންތައް   30.2 ނަންބަރު 

އޮޕީނިއަންއަށް ބަދަލެއްނާދެއެވެ.

އޮޑިޓްކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް  މާލީ  މި  ވިސްނުމުގައި،  ޕްރޮފެޝަނަލް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މައްސަލަތަކަކީ،  އޮޑިޓް  ނޑު  މައިގަ

މި  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ވާސިލުވުމުގައި  އޮޕީނިއަނަކަށް  ކޮށް  އޮޑިޓު  ބަޔާންތަކަށް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ކަންކަމެވެ.  މުހިންމު  އެންމެ 

އޮޕީނިއަންއެއް  ކޮލިފައިޑް  އޮޕީނިއަނެއްނުދެމެވެ.  ވަކިވަކި  މިކަންކަމާއިގުޅިގެން  އަދި  ރިއާޔަތްކުރެވިފައެވެ.  މައްސަލަތަކަށްވަނީ 

ދެވުނުގޮތުގެ އަސާސްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ކަންކަމަކީ މި ރިޕޯޓުގައި 

ނޑު އޮޑިޓް މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ހިމަނަންޖެހޭ މައިގަ

ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަންގެ އަސާސް

އެމްފަސިސް އޮފް މެޓަރ

ނޑު އޮޑިޓް މައްސަލަތައް މައިގަ
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މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓު 16 "ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓް"، ނޯޓު 19 "ނެޓް އިންވެސްޓުމަންޓު އިން ސަބް ލީސަސް" އަދި 

ނޯޓު 24 "ލީސް ލައިބިލިޓީ" އަށް ބައްލަވާށެވެ.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތަށް ޒިންމާވާނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން )"ބޯޑު"( ނެވެ. އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލީ 

ނޑުމެންނަށް އަހަރީ  ނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އަޅުގަ ހިސާބުތަކާއި އަޅުގަ

ރިޕޯޓު ލިބޭނޭކަމަށް ބެލެވެނީ މިއޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުންނެވެ.

ނޑުމެންގެ އޮޕީނިއަން ދިނުމުގައި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައެއްނުވާނެއެވެ.   މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު އަޅުގަ

ހައިސިއްޔަތުން  އޮޑިޓަރުންގެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ޔަޤީންކަމެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ޞައްޙަކަމާމެދު  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  އެ  އަދި 

ނުދެމެވެ.

ލީސް އަދި ލީސް މޮޑިފިކޭޝަން ރެކޯޑުކުރުން

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ނޑުމެންގެ ޖަވާބުރިސްކުގެ ތައާރަފު އަޅުގަ

ކަންކަން  ތިރީގައިވާ  އިޖުރާއަތްތަކުގެތެރޭގައި  އޮޑިޓް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ހިމެނެއެވެ:

ވިޔަފާރި  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ ހަމަތަކާއި،  ގައިވާ  އައިއެފްއާރުއެސް 

އިނގޭމިންވަރާއި އިންޑަސްޓްރީގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް  ބިނާކޮށް، 

އެކަށޭނަމިންވަރު  ސިޔާސަތުތަކުގެ  އެކައުންޓިންގ  އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ 

ބެލުން

މޮޑިފިކޭޝަން ހެދުމުގައި މެނޭޖުމަންޓު ބަޔަސްއެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

ނޑު ނިންމުންތަކާއި އަންދާޒާތަކުގެ ސަބަބުވެރިކަން  މެނޭޖުމަންޓުގެ މައިގަ

ދިރާސާކުރުން.

ލީސް އަދި ލީސް މޮޑިފިކޭޝަންގެ ހިސާބުތަކުގެ ސައްހަކަން ބެލުން 

ނޑު ހާމަކުރުންތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  މާލި ބަޔާންތަކުގެ މައިގަ

ހުރިތޯ ބެލުން 

ލީސް  އަދި  ލީސްއެއް  ހުރިހާ  އެއްގޮތަށް  އައިއެފްއާރުއެސްއާ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ކަ ދެނެގަނެވިފައިވޭތޯ  މޮޑިފިކޭޝަންއެއް 

އެއްބަސްވުންތައް މުރާޖައާކުރުން.

މޮޑިފިކޭޝަން އެޖަސްޓުމަންޓުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގެ 

ފުރިހަމަކަމާއި، ސައްހަކަން އަދި ހާލަތާއިގުޅޭ  މިންވަރު ދިރާސާކުރުން

-

-

-

-

-

-

އިން  އިންވެސްޓުމަންޓު  ނެޓް  ތާރީޚުގައި  2021ގެ  ޑިސެމްބަރ   31

އަދި  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ   76،017،605 ލީސަސްގެގޮތުގައި   ސަބް 

ކުންފުނިން  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ   27،210،266 ދަރަނީގެގޮތުގައި  ލީސް 

ރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 31 ޑިސެމްބަރ 2021ގައި ނިމުނު 

އެމެރިކާ  ފައިދާގެގޮތުގައ13،695،585ި  މޮޑިފިކޭޝަންގެ  ލީސް  އަހަރު 

ޑޮލަރު ކުންފުނިން ރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުލީގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް 

އަސަރަކީ  ސަބަބުންކުރާނޭ  ބަދަލުގެ  މި  އަދަދުތަކެއްކަމުން،  މެޓީރިއަލް 

ނޑު އެއް މައްސަލައެވެ. އޮޑިޓްގެ މައިގަ
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ލިބުމުން  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ ބައި  މަޢުލޫމާތު"ގެ  "އެހެނިހެން  ޒިންމާއަކީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އޮޑިޓްކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް  މާލީ 

ލިބިފައިހުރި  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ އޮޑިޓްގައި  ނުވަތަ  ހިސާބުތަކާ،  މާލީ  މަޢުލޫމާތުގައި  އެފަދަ  ކިޔުމަށްފަހު،  މައުލޫމާތުތައް  އެ 

މަޢުލޫމާތުތަކާ ނިސްބަތުން ތަފާތު ބޮޑު މަޢުލޫމާތެއް ހުރިތޯ ބެލުން ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ނުރަނގަޅަށް 

ހުށަހެޅިފައި ހުރިތޯ ބެލުމެވެ.

ނޑުމެން އަހަރީ ރިޕޯޓު ކިޔާއިރު މެޓީރިއަލް މިސްސްޓޭޓްމަންޓެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބޯޑާއި ހިއްސާކުރުމަކީ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަޅުގަ

ރޑްސްއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް  އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަ

އެކުލަވާލައި، އޮޅުވާލުމެއްނެތި އެދެވޭގޮތެއްގައި ހާމަކުރުމާއި، ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި، ހިސާބުތަކަށް 

އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު، އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެންކަމަށްވިޔަސް، ނުހުންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް 

ބޯޑުގެ  ކުންފުނީގެ  ކޮންޓްރޯލް ޤާއިމްކުރުމަކީ  އިންޓާނަލް  ފެންނަ  ފަރާތަށް  ހިންގާ  ކުންފުނި  ބޭނުންވާނޭކަމަށް  ހެދުމަށްޓަކައި 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އޮޅިގެން ނުވަތަ ގަސްދުގައިވިޔަސް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މެޓީރިއަލް )ނިސްބަތުން  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އޮޕީނިއަންއާއިއެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ.  ބޮޑު( ކުށެއް ނެތްކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ ޔަގީންކަމެއް ހޯދާ އަޅުގަ

އެކަށީގެންވާ ޔަގީންކަމަކީ މަތީ ލެވެލް އެއްގެ ޔަގީންކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އައިއެސްއޭ އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް 

ގެންދާ އޮޑިޓަކުން، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ މެޓީރިއަލް މިސްސްޓޭޓްމަންޓެއް ފެންނާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމެއްނޫނެވެ. 

ކުށެއްގެ ސަބަބުން އޮޅިގެން ނުވަތަ ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުންވެސް މިސްސްޓޭޓްމަންޓެއް ހުރެދާނެއެވެ. "މެޓީރިއަލް" 

މާލީ  ވިޔަސް  އެކުގައި  ނުވަތަ  ވަކިވަކިން  އެކުށްތައް  ސަބަބުން  ކުށްތަކެއްގެ  ހުރި  ހިސާބުތަކުގައި  މާލީ  ބެލެވެނީ  ކަމުގައި 

ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ނިންމުމަށް އަސަރު ކުރާނޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު ކުންފުނި ގޮއިންގ ކަންސާންއެއްގެ ގޮތުގައި )ވިޔަފާރިއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި( ކުރިއަށް ދާނޭކަން 

ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  އިފްލާސްކުރަން  ކުންފުނި  ހާމަކޮށް،  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންސާންއާއި  ގޮއިންގ  ވަޒަންކޮށް، 

ހުއްޓާލަން ނުވަތަ އިފްލާސް ކުރުމާއި ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުމަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ބޯޑުން ނުނިންމާހާ ހިނދަކު ގޮއިންގ 

ކަންސާން ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ ބޭނުންކުރުމަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކަންކަމާމެދު ގޮތްނިންމާ  ނޑުމެން އޮޑިޓްކުރާއިރު އަޅުގަ އައިއެސްއޭ އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަޅުގަ

)ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް( އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު ކަންކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ އުސޫލު )ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކެޕްޓިސިޒަމް( 

ނޑުމެން: ދަމަހައްޓަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ

މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި އޮޑިޓަރުންގެ ޒިންމާތައް
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ކުށެއްގެ ސަބަބުން އޮޅިގެން ނުވަތަ ގަސްތުގައި ކުރާކަމެއްގެ ސަބަބުން މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މެޓީރިއަލް މިސްސްޓޭޓްމަންޓެއް 

ހުރުމުގެ ފުރުސަތު )ރިސްކު( ވަޒަންކުރަމެވެ. އަދި މި ރިސްކުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮޑިޓް ބެލުންތައް ފަރުމާކޮށް، ބެލުންތައް 

ނޑުމެންގެ އޮޕީނިއަންގެ އަސާސްއެއް  އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފުދޭމިންވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ އޮޑިޓް ހެކި ހޯދަމެވެ.  ބަލާ އަޅުގަ

ހިސާބުތަކުގައި  މާލީ  ސަބަބުން  އޮޅުވާލުމުގެ  ގަސްތުގައި  މިސްސްޓޭޓްމަންޓަށްވުރެ،  އުފެދޭ  ގޯހަކުން  ހެދޭ  އޮޅިގެން 

ހުރެދާނޭ މެޓީރިއަލް މިސްސްޓޭޓްމަންޓު ދެނެނުގަނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ. ސަބަބަކީ ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް 

ހިންގާއިރު އެތައް ބަޔަކު ގުޅިގެން މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމާއި، ގަސްތުގައި މުޢާމަލާތްތައް 

ރެކޯޑުނުކުރުމާއި، ގަސްތުގައި ނުބައިކޮށް ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތައް މުގުރާލުންފަދަ 

ކަންކަން ހިމެނޭތީއެވެ.

މެެނޭޖުމަންޓުން ގޮއިންގ ކަންސާންގެ އަސާސަށް އެކައުންޓިންގ ބަލަހައްޓާގޮތް އެކަށީގެންވޭތޯ ބަލާ، ލިބިފައިވާ އޮޑިޓް 

ހެކިތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކުންފުނި ގޮއިންގ ކަންސާންއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނޭފަދަ، މުސްތަގްބަލާމެދު 

ނޑުމެން  ޔަގީންކަންނެތް ކަންކަމާއި ޙާލަތްތަކެއް ހުރިތޯ ވަޒަންކުރަމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމާ ޙާލަތްތައް "މެޓީރިއަލް"ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  ނިންމައިފިނަމަ، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެކަމާއިގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިހުރި ކަންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހެއެވެ. ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިހުރި މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާކަމަށް ނުފެންނަނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނިންމުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާއި  އޮޕީނިއަންއަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހެއެވެ. އަޅުގަ

ހަމައަށް ހޯދިފައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، އޭގެ ފަހުން ހިނގާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިމާވާ ޙާލަތެއްގެ 

ސަބަބުން ކުންފުނި ގޮއިންްގ ކަންސާންއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހުރަސް އެޅިދާނެއެވެ.

އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތައް އެކަށީގެންވޭތޯ ބަލާ، އެކައުންޓިންގ އަންދާޒާތަކާއި، މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މެނޭޖުމަންޓުން 

ހާމަކޮށްފައިވާ ކަންކަންެ އެކަށޭނަތޯ ބަލަމެވެ.

އިތުރުން،  ބެލުން. މީގެ  މައުލޫމާތުތައް  އޭގައިވާ  އަދި  ހުށަހަޅާފައިވާގޮތާއި، އޮނިގަނޑު  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ބަޔާންތައް  މާލީ 

ހާމަކުރުންތަކާއި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާ މުއާމަލާތްތަކާއި ކަންކަން، އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ގެނެސްދެވިފައިވޭތޯ ބެލުން.

ހާލަތާއިގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓް ބެލުންތައް ފަރުމާކުރުމުގެގޮތުން އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަންނަމެވެ. މީގެ 

ބޭނުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތަކާމެދު އޮޕީނިއަންއެއް ދިނުމެއް ނޫނެވެ.

-

-

-

-

-

ކޮންޓްރޯލް  އިންޓަރނަލް  ފާހަގަވާ،  އޮޑިޓުގެތެރޭގައި  ކަންކަމުގެތެރޭގައި  ޙިއްސާކުރާ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ބޯޑާއި  ޑައިރެކްޓަރުންގެ 

ނޑު އޮޑިޓް ހޯދުންތައްފަދަ  ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހުންނަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެއިތުރުން، އޮޑިޓުގެ ސްކޯޕާއި ވަގުތު، އަދި މައިގަ

ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ނޑުމެން  ނޑުތައް ހިމަނައިގެން، އަޅުގަ ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އަޚްލާގީ މިންގަ މީގެއިތުރުން، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނޭކަމަށް  އެހެން ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ  ގުޅުންތަކާއި އެހެން ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާފައިވާ  ރައްކާތެރިވުމަށް  އެހާލަތުން  ވާނަމަ  ހާލަތެއް  އުފެއްދޭނޭ  މިނިވަންކަމާމެދު ސުވާލު  ކަންކަމާއި،  ބެލެވޭ 

ނޑުމެން ހަދާފައިވާ ބަޔާނެއްވެސް ބޯޑަށް ހުށަހަޅަމެވެ. ހިމަނައިގެން އަޅުގަ
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ކުންފުނި ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެތިބި ފަރާތްތަކާއެކު ޙިއްސާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އެންމެ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނޑު އޮޑިޓް މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި އެކަންކަން އަޅުގަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށްފަހު މައިގަ

ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން އާންމުކުރުން މަނާނުކުރާހިނދު، ނުވަތަ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް 

ނޑަނާޅާހިނދަކު މި  ނޑުމެން ކަ ހާމަކުރުމުގެ ގެއްލުން އެކަމުގެ ފައިދާއަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. ކަންކަން އަޅުގަ

މި މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ހެދި އޮޑިޓު ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އޮޑިޓު ބެއްލެވުމުގެ އިސް ޕާޓްނަރަކަށް 

ހުންނެވީ އާރު.ޑަބްލިއު.އެމް.އޯ.ޑަބްލިއު ޑުމިންޑާ ބީ. ރަތުނަޑިވަކަރަ އެވެ.

ރޑް އެކައުންޓަންޓުން ޗާޓަ

18 މެއި 2022

މާލެ
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އާމްދަނީ

އޮޕަރޭޝަންގެ ޚަރަދު

ޖުމުލަ ފައިދާ

ކުއްޔަށް ގެނައި ބަދަލުން ލިބުނު ފައިދާ

އިދާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އަދަދުގެ އިމްޕަޔަރމަންޓް

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

ފައިނޭންސް އާމްދަނީ

ފައިނޭންސް ހަރަދު

ޓެކްސް ނުހިމަނާ މުޅި އަހަރުގެ ފައިދާ

ވިޔަފާރި ފައިދާގެ ޓެކްސް

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ޖުމުލަ އާމްދަނީ

ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ / ގެއްލުން

ބުރެކެޓުގައިވަނީ އުނިކުރަންޖެހޭ އަދަދުތަކެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް ކިޔަންވާނީ އެ ބަޔާންތަކުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމުގައިވާ، ޞ 55 އިން 90 އަށް ހުރި ނޯޓުތަކާއިއެކުގައެވެ. 

މިނިވަން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޞ 42 އިން 48 އަށް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

އާމްދަނީގެ ބަޔާން

31 ޑިސެމްބަރގައި ނިމުނު އަހަރު

3,674,746

(1,776,513) 

1,898,233

1,060,463

(839,001)

(455,318)

1,674,377

1,894,490

(266,987)

3,301,880

(2,337,521)

964,359

-

964,359

0.028

6

7

8

19.3

9

10

11

12

13

4,127,199

(2,353,099)

1,774,100

13,695,585

(1,237,689)

-

14,231,996

204,411

691,762

13,744,654

(2,094,281)

11,650,364

-

11,650,364

0.342

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުނޯޓް

2021 2020
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އެސެޓްތައް

ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓް

އަތް ނުލެވޭ ހަރުމުދާ

އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓް )އެފްވީއޯއައިސީ އިން އަގުމަގުކޮށްފައި(

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު

ރޑް ޓެކްސް އެސެޓް( ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓު )ޑިފަ

ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ

ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު

ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ

ކު އިންވެސްޓުމަންޓު

ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލާއި ދަރަނި 

ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލް

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ހިއްސާގެ ޕްރީމިއަމް

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ފައިދާ

ޖުމުލަ ރައުސުލްމާލް

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

ލީސްގެ ދަރަނި

ދިވެހިސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކުހުގެ ދަރަނި

ޖުމުލަ ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ބަޔާން

11,163,624
17,797,291

32,759
-

39,774,321
-

68,767,995

5,342,297
45,953

3,015,838
706,104

9,110,192

26,183,719
607,415

13,389,757

40,180,891

21,275,862
11,764,384

2,848

33,043,094

26,183,719
607,415

23,934,823

50,725,957

24,440,664
12,309,162

-

36,749,826

4,338,840
774,618

6,473,287
4,836,517

16,423,262

108,764
178,265

18,111
11,102,500

71,678,765
6,232

83,092,637

14
16
17
18

19.4
12.2

19.4
20
21
22

23
23.3

24.5
25.1
12.2

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުނޯޓް

2021 2020

77,878,18799,515,899
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ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންދައްކަންޖެހޭ

ކުލީގެ ދަރަނި

ރޑްރާފްޓް ބޭންކް އޯވަ

ޓެކުހުގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ޖުމުލަ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ޖުމްލަ ދަރަނި

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނ

3,007,581
1,509,196

-
137,425

4,654,202

37,697,296

77,878,187

25.1
26

24.5
22
27

1,195,818
2,997,681
2,769,602
3,092,838

1,984,177

12,040,116

48,789,942

99,515,899

ބުރެކެޓުގައިވަނީ އުނިކުރަންޖެހޭ އަދަދުތަކެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް ކިޔަންވާނީ އެ ބަޔާންތަކުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމުގައިވާ، ޞ 55 އިން 90 އަށް ހުރި ނޯޓުތަކާއިއެކުގައެވެ. 

މިނިވަން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޞ 42 އިން 48 އަށް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

މި މާލީ ހިސާބުތައް ވަނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައެވެ.

18 މެއި 2202

އިބަރާހިމް ލަތީފް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

ތަޒްމީލް އަބްދުއް ޞަމަދު

މެނޭޖީންގް ޑިރެކްޓަރ

ޢައިޝަތް ފަޒީނާ

އޮޑިޓް އަދި ރިސްކް ކޮމެޓީ ޗެއަރޕާސަން
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މާލީ ބަޔާންތައް ކިޔަންވާނީ އެ ބަޔާންތަކުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމުގައިވާ، ޞ 55 އިން 90 އަށް ހުރި ނޯޓުތަކާއިއެކުގައެވެ. 

މިނިވަން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޞ 42 އިން 48 އަށް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން

31 ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

1 ޖެނުއަރީ 2020ގައި

ބަހަން ނިންމި ހިއްސާގެ ފައިދާ

މުޅި އަހަރުގެ ފައިދާ

31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް

1 ޖެނުއަރީ 2021ގައި

ބަހަން ނިންމި ހިއްސާގެ ފައިދާ

މުޅި އަހަރުގެ ފައިދާ

31 ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް

26,183,719

-

-

26,183,719

607,415

-

-

607,415

13,530,698

(1,105,300)

964,359

13,389,757

40,321,832

(1,105,300)

964,359

40,180,891

26,183,719

-

-

26,183,719

607,415

-

-

607,415

ޖުމްލަ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޖުމްލަ ފައިދާ/)ގެއްލުން(

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމް

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

13,389,757

(1,105,298)

11,650,364

23,934,823

40,180,891

(1,105,298)

11,650,364

50,725,957
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އޮޕަރޭޓިންގ ހަރަކާތް

ނޑުމުގެ ކުރިން ފައިދާ ޓެކްސްއަށް ކެ

އެޖަސްޓްމަންޓްތައް:

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓުގެ އިންޓަރެސްޓުގެ ފައިދާ ލީސް 

މޮޑިފިކޭޝަންގެ ސާފު ފައިދާ

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ސާފު އަދަދު ހަމައަގުކުރުމުގެ ފައިދާ 

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

ނޑުން ބަލަށް ކެ

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ރައިޓް އޯފް ކުރުން

އާރުއޯޔޫ އެސެޓުގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

އަތްނުލެވޭ ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

ލީސް ރެންޓުގެގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ޕްރޮވިޝަން 

ލީސް ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓު ހަރަދު

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓު

ވަރކިންގ ކެޕިޓަލްއަށް އައި ބަދަލުގެކުރިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ/)ގެއްލުން(

ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ

ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކުން ލާރި ހޯދުނު )ބޭނުން ކުރެވުނު(

ސަބްލީސް ކުލި ލިބުނު

ހެޑް ލީސްގެގޮތުގައި ދެއްކި

ޓެކުހުގެގޮތުގައި ދެއްކި

އޮޕަރޭޓިންގ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު / ޚަރަދުވި

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާން

31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

(3,674,746)
(1,060,463)
(1,708,208)

(186,282)
-

7,464
-

179,771
4,361

445,318
1,596,742

266,987

(39,892)
21,216

(845,852)

1,201,875
(926,180)
(162,987)

(733,144)

(720,665)
32,106

(1,992,938)

10,241,136
(2,523,345)

(256,609)

5,538,245

6
8
9
9
9

14
14
16
17

19.3
24
25

19
24
27

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުނޯޓް

2021 2020

(827,176)(1,234,379)

3,301,88013,744,645

(4,127,199)
13,695,585

-
(149,246)

(55,165)
28,107
19,717

374,145
11,512

-
2,040,642

574,048
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އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް

އަތްނުލެވޭ ހަރުމުދާ ގަތުމަށް

ފިސްޑް ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ ނެގުމަށް

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓުގެ އިންވެސްޓުމަންޓު 

ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ އިންވެސްޓުމަންޓު

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ސާފު ފައިސާ

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ސާފު އިތުރުވުން / )މަދުވުން(

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި އަހަރު 

ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަވި ފައިސާ

ހިއްސާގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ބެހި

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަވި ސާފު އަދަދު

(29,209)
(37,120)

4,000,000
(3,000,000)

-
189,501

-

1,123,172

335,634
370,461

706,104

(54,385)

(54,385)

(1,147,305)

(1,147,305)

(95,464)
(4,864)

-
(1,000,000)
(2,432,850)

141,392
38,421

(3,353,365)

1,037,575
706,104

1,743,679

14
17

21.1
21.2

22

ޔޫއެސް ޑޮލަރުޔޫއެސް ޑޮލަރުނޯޓް

2021 2020

ބުރެކެޓުގައިވަނީ އުނިކުރަންޖެހޭ އަދަދުތަކެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް ކިޔަންވާނީ އެ ބަޔާންތަކުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމުގައިވާ، ޞ 55 އިން 90 އަށް ހުރި ނޯޓުތަކާއިއެކުގައެވެ. 

މިނިވަން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޞ 42 އިން 48 އަށް ވަނީ ދެވިފައެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ(

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް

ކުންފުންޏާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަބީއަތް މައިގަ

ކުންފުންނިތަކާބެހޭ  ރެޖިސްޓްރީކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަކީ  ޕލކ  ކޯޕަރޭޝަން  ޑެވެލޮޕްމަންޓް  ޓުއަރިޒްމް  މޯލްޑިވްސް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މިންވަރު  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ދަރަންޏަށް  ހިންގަމުންގެންދާ،  ގެދަށުން   )10/1996 )ނަންބަރ  ޤާނޫނު 

 1996  ،10 ނަންބަރު  ގާނޫނު  ކުރެވި،  ލިސްޓް  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް  ކުންފުނި  ކުންފުންޏެކެވެ. 

ކުންފުންޏާއިބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޒިންމާދާރުކުރެވެއެވެ. ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ހުންނަނީ ގ. ފަތުރުވެހި 

)ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ(، ބުރުޒު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.

ރަށްރަށް  ޙަވާލުކުރާ  ކުންފުންޏާއި  ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ކޮށްފައިވާ  ކުންފުނިން 

ސަބްލީސްގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށްދީގެން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

1

2

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

ރިޕޯޓު އާންމުކުރުމުގެ ހުއްދަ

ހިސާބުހުށަހެޅި މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ 15 އެވެ. )2020ގައި 16(

31 ޑިސެމްބަރގެ 2021 ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމުކުރަން 30 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

)ހ( ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް މި މާލި ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ 

ސްޓޭންޑަރޑްސް )"އައިއެފްއާރުއެސް"( އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

)ށ( މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

)ށ( ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސު

)ނ( ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅާ ފައިސާ

"އެފްވީއޯސީއައި" އަސާސަށް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓުގެ އަދަދު ފިޔަވައި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 

"ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް" އަސާސަށެވެ.

ހުރިހާ މާލީ ހިސާބުތަކެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާ އެމެރިކާ 

ޑޮލަރުންނެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ވަނީ އެންމެ ކައިރި އަދަދަށް ރައުންޑް އޮފް ކުރެވިފައެވެ.

ކުންފުނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންކުރަނީ، ކުންފުންޏަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

އާމްދަނީ ލިބި ޚަރަދުތައް ކުރަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންކަމުގައި ވާތީއެވެ.

ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އަސާސް
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-

-

)ރ( ގޮއިންގ ކަންސާން )ވިޔަފާރިއަށް ހުއްޓުމެއް ނައުން(

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ބުރުލެއް ނާރާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދުމަށް ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުން އެސެސްމަންޓެއް 

ހެދުމަށްފަހު، ކުންފުނި އިފްލާސް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުމަށްވެސް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މާލީ ހިސާބުތައް 

ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރިއަށް ހުއްޓުމެއް ނައިސް މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރިއަށް ދާނޭކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

)ބ( އަންދާޒާތަކާއި ޖަޖްމަންޓުތައް

)ހ( ޖަޖްމަންޓުތައް

)ށ( އެސަމްޝަންތަކާއި އަންދާޒާތަކާމެދު އޮތް ޔަގީންކަން

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކާއި ރިޕޯޓުކުރެވޭ އެސެޓު، ދަރަނި، އާމްދަނީ އަދި 

ޚަރަދުތަކުގެ އަދަދުތަކަށް އަސަރުކުރާފަދަ އަންދާޒާތަކާއި ޖަޖްމަންޓުތައް ހެދިފައިވާނެއެވެ. އަސްލު އަދަދުތައް މި އަންދާޒާތަކުގެ 

އަދަދުތަކާއި ތަފާތުވެދާނެއެވެ.

އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގައި މާލީ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަދަދުތަކަށް އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނޭކަމަށް ބެލެވޭ 

މުހިންމު ޖަޖުމަންޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ ކަމަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ހެދިފައިވާ އެސަމްޝަންތަކާއި އަންދާޒާތަކާމެދު ޔަގީންކަން ކުޑަ ހާލަތްތަކުގެތެރެއިން، އެސެޓާއި 

ދަރަނީގެ އަދަދުތަކަށް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެދާނޭ ކަމަށް ފެންނަ އަދަދުތަކުގެ 

މައުލޫމާތު އެކަމާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ހ ހަމަ އަގު)ފެއަރ ވެލިއު( ހިސާބުކުރުން މާލީ އެސެޓުތަކާއި އަދި އެނޫން އެސެޓުތަކުގެ ހަމަ އަގު ހިސާބުކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ 

ބައެއް އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކާއި ހާމަކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލުތަކުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. ހަމަ އަގު ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި 

ކުންފުނީގައި ކޮންޓްރޯލް ފްރޭމްވަރކެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެސެޓެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއްގެ ހަމަ އަގު ހިސާބުކުރުމުގައި މާކެޓުން ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް ކުރެވެއެވެ. 

އަގު ހިސާބުކުރާ ޓެކްނިކުގައި ބޭނުންކުރާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ފެއަރ ވެލިއު )ހަމައަގުގެ( ހައިރާކީއެއްގައި 

އަގުތައް ހުންނަނީ ގިންތިކުރެވިފައެވެ.

ގިންތި 1: ހަރަކާތްތެރި މާކެޓުތަކުގައި އެފަދަ އެސެޓާއި ދަރަނި އެޖަސްޓުނުކޮށް ކޯޓްކުރެވިފައިވާ އަގު

ގިންތި 2: އެސެޓެއް ނުވަތަ ދަރަންޏަކާއިގުޅޭ ސީދާ )މިސާލަކަށް އަގު( ނުވަތަ ނުސީދާ )މިސާލަކަށް އަގުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު 

ދޭހަވާ( ފެންނަން ހުންނަ މައުލޫމާތުގެތެރެއިން ލެވެލް 1 ގައި ހިމަނާފައިވާ ކޯޓުކުރެވިފައިވާ އަގު ފިޔަވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު 

ގިންތި 3: މާކެޓުގައި ފެންނަން ހުންނަ މައުލޫމާތަށް ބިނާނުކޮށް އެސެޓަކާއި ނުވަތަ ދަރަންޏަކާއި ބެހޭގޮތުން ލިބޭ މައުލޫމާތު

އަންދާޒާތަކާއި އެސަމްޝަންތައް އަބަދުވެސް މުރާޖައާކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވެމުންދެއެވެ. އަންދާޒާތަކަށް ގެންނަ 

ބަދަލުތައް ރެކޯޑުކުރެވެނީ އެ ބަދަލުގެންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުރިއަށެވެ.

މާލީ އެސެޓުތައް ކުލެސިފައިކުރުން: އެސެޓުތަކުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލްގެ އެސެސްމަންޓާއި މާލީ އެސެޓާގުޅޭ 

އެއްބަސްވުމުގެޝަރުތުތަކާ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދުން އުނިކުރަމުންދާ އަދަދުތަކާ ދިމާވޭތޯ ބެލުން. 

އަދަދުގެ  ވަސީލަތްތަކުގެ  އަންދާޒާކުރެވޭ  ބޭރުވެދާނޭކަމަށް  ކުންފުނިން  ހިސާބުކުރުން:  ރެކޯޑުކޮށް  ކޮންޓިންޖެންސީ 

ކުޑަބޮޑުމިނާ އެފަދަ ހާލަތެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރާމެދު ހެދިފައިވާ މައިގަނޑު އެސަމްޝަންތައް. 
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ތަފާތު  ހައިރާކީ" ގެ  "ފެއަރ ވެލިއު  މައުލޫމާތުތައް  ބޭނުންކުރި  ހިސާބުކުރުމަށް  އަގު  ހަމަ  ދަރަންޏެއްގެ  ނުވަތަ  އެސެޓެއް 

މުހިންމު  އެންމެ  ބަލާއިރު  ހިސާބުކުރުމަށް  މުޅި  ރެކޯޑުކުރާނީ  އަދަދު  ޖުމުލަ  އަގުގެ  ހަމަ  ފެތޭކަމުގައިވާނަމަ،  ގިންތިތަކަށް 

މައުލޫމާތެއް ނިސްބަތްވާ ގިންތިއެއްގައެވެ.

ބަދަލުތައް  އަންނަ  ގިންތިތަކަށް  އެކި  ހައިރާކީ"ގެ  ވެލިއު  "ފެއަރ  އެމުއްދަތުގެތެރޭގައި  ނިމުމުން،  މުއްދަތު  ރިޕޯޓުކުރެވޭ 

ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

3

ނޑު އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަކީ 

31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ނިމުނު މުއްދަތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެވެ.

ރިއާޔަތްކުރެވިފައެވެ.  ބަދަލުތަކަށްވަނީ  ތިރީގައިވާ  އައިސްފައިވާ  އައިއެފްއާރުއެސްއަށް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް  މާލީ  މި 

ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެންނެވެ:

ސްޓެންޑަރޑަށް އަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚަށް އިސްލާހުގެނައުން

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމަރކް ރިފޯމް– ފޭސް 2 )އައިއެފްއާރުއެސް 9، އައިއޭއެސް 39، އައިއެފްއާރުއެސް 7، އައިއެފްއާރުއެސް 

4 އަދި އައިއެފްއާރުއެސް 16( 1 ޖެނުއަރީ 2021 

1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ކުންފުނިން ވަނީ "އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމަރކް ރިފޯމް" – ފޭސް 2 އަށް އަމަލުކުރަން 

ފަށާފައެވެ. )އައިއެފްއާރުއެސް 9، އައިއޭއެސް 39، އައިއެފްއާރުއެސް 7، އައިއެފްއާރުއެސް 4 އަދި އައިއެފްއާރުއެސް 16އަށް 

ލުއި  ކަންކަމަށް  ބައެއް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އައިއެފްއާރުއެސްގެދަށުން  އައިސްފައިވާ އިސްލާހު(. މި އިސްލާހުތަކުގެ ސަބަބުން 

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިގޮތުން، އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ ބެންޗުމާކު އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުގެ ބަދަލުގައި އާ ބެންޗުމާކު އިންޓަރެސްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކާ ލީސް އެއްބަސްވުންތަކަށް ބަދަލު ގެންނަ ހާލަތްތަކުގައި ލުއި ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެސެޓެއް  މާލީ  ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  އަގުގައި  އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ  އިސްލާހުކުރުމާގުޅިގެން،  ބެންޗުމާކު  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު 

ނުވަތަ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން ލިބޭ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދުތައް އަންދާޒާކުރުމުގެ އަސާސަށް 

ބަދަލު އަންނަކަމުގައިވާނަމަ، މި އިސްލާހާގުޅިގެން އަންނަ ބަދަލު ހިސާބުތަކުން ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މާލީ އެސެޓު ނުވަތަ 

ދަރަނީގެ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ވަނީ އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައެވެ.

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމާކު އިސްލާހުކުރުމާގުޅިގެން، ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ކޭޝްފްލޯ 

ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސް ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ކުރިން ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ބައެއް އަދަދުތައްވެސް ވަނީ ފޭސް 2 ގެ އިސްލާހާ ގުޅިގެން ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ފޭސް 2 ގެ އިސްލާހުގައި ހުއްދަ ދެވިފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކުރީގެ އަހަރު ތަކުގެ އަޅާކިޔާ އަދަދުތައް 

އިސްލާހުކުރަން  އަދަދުތައް  ބައެއް  ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ  ކުރިން  ނިންމާފައެވެ.  ވަނީ  ކުންފުނިން  ނުކުރަން  ބަދަލު  މިގޮތަށް 

ނިންމިކަމުގައިވީނަމަވެސް، 31 ޑިސެމްބަރ 2020ގައި ބެންޗުމާކު ރޭޓުގެ ބަދަލުގައި އާ ބެންޗުމާކު ރޭޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތެއް ނުވާތީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި އަހަރު ފެށުނުއިރު ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް 

ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

-

-

އިސްލާހުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެ ބަދަލު ގެންނަންޖެހުން

އަސާސް( ކުރީގެ  އައުމުގެ  )ބަދަލު  އަސާސާ  ކުރީގެ  އަސާސް،  އާ  ހިސާބުކުރުމުގެ  ކޭޝްފްލޯ  އެއްބަސްވުމާގުޅޭ 

އިގްތިސާދީގޮތުން ހަމަހަމަވުން.
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4

4.1

4.2

4.3

4.4

ބޭރު ފައިސާއިން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ތާރީޚުގައި ހުރި އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް ބިނާކޮށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ފައިސާ އަށް ބަދަލުކުރެވެއެވެ. ބޭރު ފައިސާއިން ހުރި މާލީ އެސެޓާއި ދަރަނި ރިޕޯޓުކުރެވޭ ތާރީޚުގައި ހުރި އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް 

ބިނާކޮށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވެއެވެ. ހަމަ އަގުގައި ބޭރު ފައިސާއަކުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާ 

ހުރި  ކަނޑައެޅުނުއިރު  އަގު  ހަމަ  ބަދަލުކުރަނީ  ފައިސާއަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  ވިޔަފާރީގައި  ދަރަނި  އެސެޓާއި  އެސެޓުނޫން  މާލީ 

އައިޓަމްތަކުގެ  އައިޓަމަށްނުވާ  މާލީ  ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  ބިނާކޮށް  ކޮސްޓަށް  ހިސްޓޮރިކަލް  ބިނާކޮށެވެ.  ރޭޓަށް  އެކްސްޗޭންޖު 

އަދަދުތައް ހިސާބުކުރަނީ އެ މުއާމަލާތެއް ހިނގިއިރު ހުރި އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް ބިނާކޮށެވެ. ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގައި އަންނަ 

ތަފާތު އާންމުގޮތެއްގައި ހުށަހަޅަނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި މާލީ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކުންފުނިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދަނީ ހެޑްލީސް އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ލިބޭ ރައިޓް އޮފް ޔޫސް އެސެޓުތައް 

ގޮތަކަށް  ހުރި  އިތުބާރު  އަދަދު  އާމްދަނީގެ  ލިބި،  ފައިދާ  އިގްތިސާދީ  އޭގެ  ރެކޯޑުކުރަނީ  އާމްދަނީ  ސަބްލީސްކޮށްގެންނެވެ. 

ހިސާބުކުރެވޭކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށެވެ.

ކުންފުނިން ވިޔަފާރީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހެނީ ހެޑްލީސް އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ލިބޭ ރައިޓް އޮފް 

ޔޫޒް އެސެޓަށެވެ. އައިއެފްއާރުއެސް 16ގެ ދަށުން "ލީސް ދަރަނި" ގެ ނަމުގައި މާލީ ދަރަންޏެއް ރެކޯޑުކުރެއެވެ. މި އަދަދު 

ދަރަނި  ލީސް  ޑިސްކައުންޓުކޮށްގެންނެވެ.  އަދަދުތައް  ކުލީގެގޮތުގައިހުރި  ދައްކަންޖެހޭ  ތާރީޚުގައި  ރެކޯޑުކުރެވޭ  ހިސާބުކުރަނީ 

މެތަޑް  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު  އިފެކްޓިވް  ޚަރަދު  އިންޓަރެސްޓު  ދަރަނީގެ  ލީސް  އަދި  އަގުގައެވެ.  އެމޮޓައިޒްޑް  ރެކޯޑުކުރަނީ 

ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދު ރެކޯޑުކުރެވެނީ ހިނގި ޚަރަދާއި އާމްދަނީގެ ވަކިވަކި އައިޓަމްއާއި އޮންނަ ސީދާ ގުޅުމަކީ އަސާސަކަށް 

ބަލައިގެންނެވެ. ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓު ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

ވަނީ އަހަރުގެ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އާމްދަނީއިން އުނިކުރެވިފައެވެ.

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ މަގުތަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދާއިމީ އެސެޓުގެގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި 

ގަތުމަށް، އިތުރުކުރުމަށް، ނުވަތަ ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ބެލެވެނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެގޮތުގައެވެ.

ކުންފުނިން އައިއެފްއާރުއެސް 16ގެ ދަށުން "ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު" ގެ ނަމުގައި މާލީ އެސެޓެއް ރެކޯޑުކުރެއެވެ. މި 

އަދަދު ހިސާބުކުރަނީ އަދަދު ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރެވޭ ތާރީޚުގައި ލިބެންހުރި މުސްތަގްބަލުގެ ކުލީގެ އާމްދަނީ ޑިސްކައުންޓުކޮށްގެންނެވެ. 

ލިބޭ  އިންވެސްޓުމަންޓުން  ސަބްލީސް  އަދި  އަގުގައެވެ.  އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ  ހިސާބުކުރަނީ  އިންވެސްޓުމަންޓު  ސަބްލީސްގެ 

އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރަނީ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓު މެތަޑު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އިފެކްޓިވް 

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓަކީ މުސްތަގުބަލުގައި މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ ލަފާކުރެވޭ އުމުރުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުވާ ހާލަތުގައި އެ 

މުއްދަތުގައި ލިބޭނޭ ފައިސާ ނުވަތަ އާމްދަނީ އެ މާލީ އެސެޓެއް ނުވަތަ ދަރަޏްޏެއްގެ ފޮތުގެ އަގުގެގޮތުގައި އިން އަދަދަށް ސީދާ 

ޑިސްކައުންޓުކުރާނޭ ރޭޓެވެ.

މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތައް

 ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް

 އާމްދަނީ – ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓުގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

ވިޔަފާރީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު - ލީސް ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓު ޚަރަދު

ޚަރަދު ރެކޯޑުކުރުން
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4.5

އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކުހުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަރަންޓް ޓެކުހާއި ޑިފަރޑް ޓެކުހެވެ. ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންގެ ހާލަތް ނުވަތަ 

ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ހާލަތް  އޮންނަ  ގުޅުން  އައިޓަމަކާއި  އަންނަ  ދަށުން  އާމްދަނީގެ  ޖުމުލަ  އެހެނިހެން  ނޫނީ  އިކުއިޓީ 

ޔަގީންކަން  ރެކޯޑުކުރުމުގައި  މުއާމަލާތް  ރެކޯޑުކުރެވިފައެވެ. ޓެކުހުގެ  ވަނީ  އަދަދުތައް  އެ  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  ހާލަތެއްގައި 

ނޯންނަ ހާލަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކުހާއިގުޅޭ އިންޓަރެސްޓާއި ޕެނަލްޓީއަކީ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކުހުގެ ތަޢާރަފަށް 

ނުފެތޭ އައިޓަމްތަކެއްކަމަށް ކުންފުނިންވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެހެންކަމުން، އެ އަދަދުތައް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ އައިއޭއެސް 37 

ޕްރޮވިޝަން، ކޮންޓިންޖެންޓު ދަރަނި އަދި ކޮންޓިންޖެންޓު އެސެޓްސް ގެ ދަށުންނެވެ.

ކަރަންޓު ޓެކުހުގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ އަހަރުގެ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީން ނުވަތަ ގެއްލުމުން ހިސާބުކުރެވޭ ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ނުވަތަ 

ދައްކާފައިވާ ޓެކުހުގެތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ އަދަދެވެ. އަދި ކުރީގެ އަހަރުތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ ޓެކުހެވެ. 

ކަރަންޓު ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ އަދަދަކީ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކުހުގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 

ހިސާބުކުރުމުގައި ހުރި ޔަގީންކަން ކުޑަ ކަންކަމަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ހެދިފައިވާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެވެ. އެއަދަދު 

ހިސާބުކުރަނީ ރިޕޯޓުކުރާ ތާރީޚުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޓެކްސް ރޭޓުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. ކަރަންޓު ޓެކުހުގެތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑުން 

ނެގޭ ޓެކްސްވެސް ހިމެނެއެވެ. ކަރަންޓު ޓެކުހުގެ އެސެޓާއި ދަރަނި އަޅާކަނޑަނީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

ތަފާތަކީ  އެއަދަދުތަކުގެ  ހިސާބުކުރެވޭ  ބޭނުމަށް  ޓެކުހުގެ  ދަރަންޏާއި  އެސެޓާއި  ހިސާބުކުރެވޭ  ބޭނުމަށް  ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ 

ޑިފަރޑް ޓެކުހުގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންއަކަށްނުވާ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެސެޓާއި ދަރަނި އަލަށް 

ރެކޯޑުކުރުމުގައި އަންނަ ވަގުތީ ތަފާތުގެ ސަބަބުބް އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް އެއްވެސް 

ބަދަލެއް ނާންނަކަމުގައިވާނަމަ އެ އަދަދާއިގުޅިގެން ޑިފަރޑް ޓެކްސް ރެކޯޑްކުރެވެއެވެ.

ބޭނުން ނުކުރެވި ހުންނަ ޓެކުހުގެ ގެއްލުމާއިގުޅިގެން ޑިފަރޑް އެސެޓު ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. ބޭނުން ނުކުރެވިހުރި ޓެކްސް ކްރެޑިޓާއި 

ނެގޭ  ޓެކްސް  މުސްތަގުބަލުގެ  މިންވަރު  ބޭނުންވާ  އަޅާކެނޑުމަށް  އަދަދުތައް  އެ  ރެކޯޑުކުރަނީ  ތަފާތު  ވަގުތީ  އުނިކުރަންހުރި 

ފައިދާއިން ކަވަރުކުރާނޭކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށެވެ.

ޓެކްސް  ތަފާތުތައް ރިވަރސްކޮށްގެންނެވެ. ޑިފަރޑް  ވަގުތީ  ޓެކްސްނެގޭ  ހިސާބުކުރަނީ  އާމްދަނީ  ޓެކްސްނެގޭ  މުސްތަގުބަލުގެ 

އެސެޓެއް ރެކޯޑުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ޓެކްސް ނެގޭ ވަގުތީ ތަފާތުން ކަވަރު ނުވާކަމުގައިވާނަމަ، ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް 

ޕްލޭނަށް ބަލާ، މުސްތަގުބަލުގެ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީން މިހާރު ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ވަގުތީ ތަފާތުތައް އަޅާ ކެނޑުމަށްފަހު އެ 

އަދަދުތަކަށްވެސް ރިއާޔަތްކުރެވެއެވެ.

ކޮންމެ ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚެއްގައި ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓުގެ އަދަދު މުރާޖައާކުރުމަށްފަހު، ޓެކުހުގެ އެ އިނާޔަތް ލިބޭނޭކަމަށް 

ބެލެވޭ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ އަދަދު ކުޑަކުރެވެއެވެ. މުސްތަގުބަލުގެ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެއްޖެނަމަ 

މިގޮތުން އުނިކުރެވޭ އަދަދު ރިވަރސް ކުރެވެއެވެ. ކޮންމެ ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚެއްގައިވެސް ރެކޯޑުނުކުރެވިވާ ޑިފަރޑް އެސެޓު އަލުން 

އެސެސްކުރުމަށްފަހު، މުސްތަގުބަލުގެ ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާއިން އަޅާކެނޑުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ކަވަރުވާނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ 

މިންވަރަށް އެ އަދަދުތައް ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. ޑިފަރޑް ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވެނީ ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚުގައި އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޓެކްސް 

ބޭނުންކޮށްގެން، ޓެކްސް  ބެލެވޭ ޓެކްސް ރޭޓު  ބޭނުންކުރާނޭކަމަށް  ތަފާތުތައް ރިވަރސްކުރާއިރު  ބިނާކޮށް، ވަގުތީ  ރޭޓުތަކަށް 

ހިސާބުކުރުމުގައި ހުރި ޔަގީންނުވާ ކަންކަންވެސް އެ ހިސާބުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.

ތާރީޚުގައި  ރިޕޯޓިންގ  ކުންފުނިން  ދެއްކުމަށް  އަނބުރާ  ނުވަތަ  ހޯދުމަށް  އަގު  ފޮތުގެ  ދަރަނީގެ  އެސެޓާއި  ކުންފުނީގައިހުރި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ޓެކުހުގެ ޒިންމާއަށް އަންނާނޭ ބަދަލު ޑިފަރޑް ޓެކްސް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ 

އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް

ހ( ކަރަންޓު ޓެކްސް

ށ( ޑިފަރޑް ޓެކްސ
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ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓު ހިސާބުކުރަނީ އެތަކެތީގެ އަގުން ބަލަށް ކަނޑާފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދާއި އަގަށް އައިސްފައިވާ 

ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ޖުމުލަ އުނިކޮށްގެންނެވެ.

ޚަރަދުގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ އެސެޓެއް ގަތުމަށްދާނޭ ސީދާ ޚަރަދެވެ. އަމިއްލައަށް އުފައްދާ އެސެޓުގެ އަގުގެގޮތުގައި ބެލެވެނީ އެސެޓު 

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، މަސައްކަތު މީހުން އަދި އެ އެސެޓެއް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާ އެހެނިހެން 

ޚަރަދާއި،  ސާފުކުރުމުގެ  ތަން  ރޫޅާލާ  ތަކެތި  އެތަނުގައިހުރި  ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި  ތަން  ހުންނަ  އެސެޓު  ޚަރަދާއި،  ސީދާ 

ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގަކީވެސް އެސެޓުގެ އަގުގެގޮތުގައި ބެލުމަށްފަހު، މި ޚަރަދުތަކުގެ ޖުމުލައެވެ. 

ބައެއްގެގޮތުގައި  އަގުގެ  އިކުއިޕްމަންޓުގެ  އަގު  ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  ބޭނުންކުރުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓެއް  އެ 

ކަނޑައެޅެއެވެ. 

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ އެކި ބައިތަކުގެ ބޭނުންކުރެވޭ އުމުރު ތަފާތުވާކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް 

އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ ވަކި ބައިތަކެއްގެގޮތުގައި )ބޮޑަތި ބައިތައް( ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއް ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާ ކަނޑައަޅަނީ އެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި 

އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ ފޮތުގެ އަގާއި، ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު އަދަދު އަޅާކަނޑައިގެންނެވެ. އަދި މިގޮތުން އަންނަ އަދަދު އާމްދަނީގެ 

ބަޔާނުގައި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

ބަލަށްކަނޑާމިންވަރު ހިސާބުކުރަނީ އެސެޓެއްގެ ބަލަށްކަނޑާ އަގަށް ބިނާކޮށެވެ. ބަލަށްކަނޑާ އަގަކީ އެސެޓަކަށްދިޔަ ޚަރަދު ނުވަތަ 

ދިޔަ ޚަރަދުގެގޮތުގައިބެލެވޭ އަދަދުން އެސެޓު ވިއްކާލެވޭނޭކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދު އުނިކުރުމުން އަންނަ އަދަދެވެ.

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަލަށްކެނޑުން ރެކޯޑުކުރެވެނީ ސްޓްރެއިޓް ލައިން އަސާސަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮޕަރޓީ، ހުރިހާ ޕްލާންޓް އަދި 

އިކުއިޕްމަންޓުގެ ވަކިވަކި ބައިތަކުގެ ބޭނުންކުރެވޭ އުމުރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ސަބަބަކީ މިގޮތަކީ އެސެޓުން ލިބޭނޭ މުސްތަގުބަލުގެ 

އިގްތިސާދީ ފައިދާ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ދައްކުވައިދެނީ މި މެތަޑުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށްވާތީއެވެ.

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ ބަޔަކުން ލިބޭ އިގްތިސާދީ ފައިދާ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނޭކަމަށް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

ގަނޫލުކުރެވޭނަމަ، އަދި އެ ބައެއްގެ އަގު ވަކިން ހިސާބުކުރެވޭނަމަ، އެބައި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެބައި ބަދަލުކުރުމުގެ 

އަގު ރެކޯޑުކުރަނީ އެބައި ނިސްބަތްވާ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ ފޮތުގެ އަގުގައެވެ. އަދި ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް 

އަދި އިކުއިޕްމަންޓުން ނެގި ބައިގެ ފޮތުގެ އަގު ރެކޯޑުތަކުން އުނިކުރެވެއެވެ. ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއް ދުވަހުން 

ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރެވެމުންދާ ވަރަކުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވެމުންދެއެވެ.

ހ( ރެކޯޑުކުރުމާއި ހިސާބުކުރުން

ނ( ބަލަށްކެނޑުން

ށ( މުދާ ގަތުމުގެފަހުން ހިނގާ ޚަރަދު

4.6

އަދަދުން ދައްކުވައިދެއެވެ. މި މަގުސަދުގެ ބޭނުމަށް ބަލާފައިވާނީ ހަމައަގުގައި އަގު ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮޕަރޓީގެ 

ފޮތުގެ އަގު ކުންފުނިން ހޯދާނީ އެތަކެތި ވިއްކާލައިގެންކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ކުންފުނިން އިއުތިރާޒުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓާއި ދަރަނި އަޅާކަނޑަނީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތައް
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ހ( ރެކޯޑުކުރުމާ ހިސާބުކުރުން.

ހަރަދުން  އެއަށްކުރެވުނު  ހިސާބުކުރަނީ  ތަކެތި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އުމުރު  ހަރުމުދަލުގެތެރެއިން  އަތްނުލެވޭ  ގަންނަ  ކުންފުނިން 

އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ޖުމުލައާ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ޖުމުލަ އުނިކޮށްގެންނެވެ. ހާއްސަ ސޮފްޓުވެއަރ ގަނެ 

ކޮމްޕިއުޓަރ  ހަރުމުދަލުގެގޮތުގައެވެ.  އަތްނުލެވޭ  ރެކޯޑުކުރަނީ  ހަރަދުތައް  ސީދާ  ކުރަންޖެހޭ  ކުންފުނިން  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި 

ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރެވޭ އަސްލު މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އޭގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހަރަދު ރެކޯޑުކުރަނީ 

ސޮފްޓުވެއަރގެ އަގުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި ހަރުމުދަލަށް ފުރިހަމަކަން ގެނައުމުގެ ހަރަދެއްގެގޮތުގައެވެ.

ށ( ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ ޙަރަދު

ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ ހަރަދު ހަރުމުދަލުގެގޮތުގައި ބަލަނީ އެ ހަރަދާއިގުޅޭ ހަރުމުދަލުން މުސްތަގުބަލުގައި ލިބޭނޭ އިގްތިސާދީ ނަފާ 

އިތުރުކޮށްދޭނަމައެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގުޑްވިލްގެ އަގުގެގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ހިސާބުކުރާ އަދަދު ހިމެނޭގޮތުން އެހެނިހެން ހުރިހާ ހަރަދެއް 

އާމްދަނީއާއި ހަރަދުގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

ނ( އަގަށް ބަދަލުއައުން

އެސެޓެއްގެ ބޭނުންތެރި އުމުރު ލަފާކުރަން ނޭނގޭވަރަށް ދިގުކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތުގައި ފިޔަވައި އެހެން ހާލަތްތަކުގައި އެސެޓުގެ 

އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ހިސާބުކުރަނީ ސްޓްރެއިޓް ލައިން އަސާސްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެސެޓުގެ ބޭނުންތެރި އުމުރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 

ރިޕޯޓުކުރެވޭ މުއްދަތާ އެހެން މުއްދަތުތަކުގެ ބޭނުންތެރި އުމުރުގެ އަންދާޒާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ: 3 އަހަރަށްވުރެ އިތުރު

އަތްނުލެވޭ ހަރުމުދާ 4.7

ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ އެސެޓެއްގެ ކުލީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކުންފުންޏަށް އޭގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބޭނޭކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ޔަގީންކަން 

އޮވެއްޖެ ހާލަތެއްގައިމެނުވީ، އެފަދައެސެޓު ބަލަށް ކަނޑަނީ ކުލީގެ މުއްދަތާއި، ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތުގެތެރެއިން ކުރު މުއްދަތަކަށް 

ބިނާކޮށެވެ.

ބަލަށްކަނޑާ މިންވަރު ހިސާބުކުރާ ގޮތާއި، ބޭނުންކުރެވޭ އުމުރު، އަދި ވިއްކާލެވޭނޭކަމަށް ބެލެވޭ އަގު ކޮންމެ މާލި އަހަރެއް 

ނިމޭއިރު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވެއެވެ.

އެސެޓެއް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އެސެޓު ވިއްކާލާ މަހުގެ ކުރީ މަހުގެ ނިޔަލަށްބަލަށް ކެނޑެއެވެ.

ރ( ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ އުފެއްދުމަށް ކުރެވެމުންދާ ހަރަދު

އަހަރު ނިމޭއިރު މަސައްކަތް ފަށާ ނުނިމިހުރި އެސެޓުގެގޮތުގައި ބެލެނީ އަހަރު ނިމޭއިރު ބޭނުންކުރަން ނުފެށޭ އެފަދަ ތަކެއްޗަށް 

ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެވެ.

ހިނގަމުންދާ މުއްދަތާއި، އަޅާކިޔަން ބޭނުންވާ މުއްދަތުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ބޭނުންކުރެވޭ އުމުރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

05 އަހަރަށްވުރެ ގިނައެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓު

05 އަހަރަށްވުރެ ގިނައޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓު

05 އަހަރަށްވުރެ ގިނަފަރުނީޗަރު، ފިޓިންގ އަދި އިކުއިޕްމަންޓު

05 އަހަރަށްވުރެ ގިނަކޮމިއުނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓު

03 އަހަރަށްވުރެ ގިނަކޮމްޕިއުޓަރު އިކުއިޕްމަންޓު

10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަމެޝިނަރީ
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ހ( ރެކޯޑުކުރުމާއި ފުރަތަމަފަހަރަށް ހިސާބުކުރުން

ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ އަދަދުތަކާއި، ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީ އުފަންވާ ހިސާބުން ފުރަތަމަފަހަރަށް ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. އެހެން ހުރިހާ 

އިލްތިޒާމުތައް  އުފެދޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  އިންސްޓްރޫމަންޓަކާއިގުޅޭ  އެ  ރެކޯޑުކުރަނީ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އެސެޓެއް  މާލީ 

އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ކުންފުނި ވާހިސާބުންނެވެ.

މާލީ އެސެޓު )ބޮޑު ފައިނޭންސިންގ ކޮމްޕޮނެންޓެއް ނުހިމެނޭގޮތަށްހުރި ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އަކަށް ނުވާނަމަ އަދި 

ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސް "އެފްވީޓީޕީއެލް" އަށް ނުވާނަމަ( ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރަނީ ހަމަ އަގާއި އެ އެސެޓެއް 

ގަތުމަށް ހިނގާ މުއާމަލާތުގެ ޚަރަދުތައް އެއްކޮށްގެންނެވެ. ބޮޑު ފައިނޭންސިންގ ކޮމްޕޮނެންޓެއް ނެތް ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ 

އާމްދަނީ ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރަނީ މުއާމަލާތް ހިންގި އަގުގައެވެ.

މާލީ އެސެޓު

މާލީ އެސެޓު - ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލް ދިރާސާކުރުން

ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރެވޭއިރު މާލީ އެސެޓެއް ކުލެސިފައިކޮށް ހިސާބުކުރަނީ ދަރަނީގެ އިންވެސްޓުމަންޓެއްނަމަ އަގަށް އައި ބަދަލު 

އުނިކުރެވިފައިވާ އަގު، ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ އަދަރ ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމް )އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި( ގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އިކުއިޓީ 

އިންވެސްޓުމަންޓެއްނަމަ ފެއަރ ވެލިއު ތުރޫ ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް )އެފްވީޓީޕީއެލް( ގެ ގޮތުގައެވެ.

މާލީ އެސެޓު ގެންގުޅޭ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ނިސްބަތުގައި ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލްގެ މަގުސަދުގެ ދިރާސާއެއް ކުންފުނިން ހަދައެވެ. ސަބަބަކީ 

ވިޔަފާރި ބަލަހައްޓާ، މެނޭޖުމަންޓަށް މައުލޫމާތު ލިބިދޭގޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަކީ މިއީކަމުގައިވާތީއެވެ.

އެސެޓުގެ  މާލީ  ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު  ފަހަރަށް  ފުރަތަ  ހިނދަކު  ބަދަލުނުކުރާހާ  މޮޑެލް  ވިޔަފާރީގެ  ބަލަހައްޓާ  އެސެޓު  މާލީ 

ކުލެސިފިކޭޝަނަށް ބަދަލެއް ނުގެނެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލްއަށް ބަދަލު އަންނަ ހާލަތުގައި، އެކަމުން އަސަރުކުރާނޭ ހުރިހާ މާލި 

އެސެޓެއް ޖެހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަލުން ކުލެސިފައިކުރެވެއެވެ.

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަސްތުނެތި، ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓެއް ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު 

އޭގެ ހަމަ އަގަށް ފަހުން އަންނަ ބަދަލުތައް އެހެނިހެން އާމްދަނީގެދަށުން ހުށަހަޅަން، ނިންމުމަށް ފަހުން ބަދަލު ނުގެނެވޭނޭހެން، 

ކުންފުންޏަށް ނިންމިދާނެއެވެ. މި ނިންމުން ނިންމަނީ ކޮންމެ އިންވެސްޓުމަންޓެއް ވަކިން ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުގެމަތިން، 

ހުށަހެޅުމަށް،  ދަށުން  އާމްދަނީގެ  އެހެނިހެން  ބަދަލުތައް  އަންނަ  ފަހުން  ހަމައަގަށް  އިންވެސްޓުމަންޓުގެ  އިކުއިޓީ  ކުންފުނީގެ 

ނިންމުމަށް ބަދަލު ނުގެނެވޭނޭހެން، ކުންފުނިންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެފްވީއޯސީއައި ގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓަކީ އިކުއިޓީ ހިއްސާގައި ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓެވެ.

އެހެނިހެން ހުރިހާ އެސެޓެއް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެފްވީޓީޕީއެލް އުސޫލުން ހިސާބުކޮށްގެންނެވެ.

ތިރީގައިވާ ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނަމަ އަދި އެފްވީޓީޕީއެލް އެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، މާލީ އެސެޓު ހިސާބުކުރަނީ 

އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ެކނޑުމަށްފަހު އަންނަ އަގުގައެވެ:

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓު

ށ( ކްލެސިފައިކުރުމާއި ގަތުމުގެ ފަހުން ހިސާބުކުރުނ

4.8

-

-

ލިބޭނޭ  ފައިސާ  އެސެޓަކުން  ގަވާއިދުން  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ބޭނުމަކީ  މޮޑެލްގެ  ބިޒްނަސް  ގެންގުޅޭ  އެސެޓު 

އިންތިޒާމެއް ރޭވުންކަމުގައިވުން

އަދަދަށް  ޕްރިންސިޕަލް  ހުރި  ނުދައްކާ  ހިސާބަށް  އެ  އަދަދާއި،  ޕްރިންސިޕަލް  އެއްބަސްމުގެދަށުން  ގުޅޭ  އެސެޓާއި 

ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ވަކި ތާރީޚުތަކެއްގައި ފައިސާ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް އުފެދިފައި އޮތުން
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މާލީ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  މުއާމަލާތެއްގެތެރެއިން  ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުތު  އުނިކުރަން  ރެކޯޑުތަކުން  ރެކޯޑުކުރުމުގައި  އެސެޓު 

އެސެޓު ބަދަލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި )ކުންފުނިން އެސެޓު ރެކޯޑުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަތަކާއިއެއްގޮތަށް( މި މަގުސަދަށްޓަކައި އެއީ 

ވިޔަފާރިއެއްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ، ފެއަރ ވެލިއު އަސާސްގެ މައްޗަށް އޭގެ ފެންވަރުބަލާ އެސެޓުތައް 

ހިސާބުކުރަނީ އެފްވީޓީޕީއެލް ގެ ގޮތުގައެވެ.

މާލީ އެސެޓު - ލިބޭ ފައިސާއަކީ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓަރެސްޓުތޯ ބެލުން

ށ(  މާލީ އެސެޓު - ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ހިސާބުކުރުމާއި ފައިދާ އަދި ގެއްލުން ހިސާބުކުރުން

ރ(  މާލީ ދަރަނި - ކްލެސިފައިކުރުމާއި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ފަހުން ހިސާބުކުރުމާއި ގެއްލުމާއި ފައިދާ

މި އެސެސްމަންޓުގެ ބޭނުމަށް "ޕްރިންސިޕަލް" ކަމުގައި ބެލެވެނީ މާލީ އެސެޓެއް ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރާއިރު ހުންނަ ހަމައަގެވެ. 

އިންޓަރެސްޓަކީ ޓައިމް ވެލިއު އޮފް މަނީ އާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށް ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު ނުލިބި ހުރުމުން ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ 

ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެގޮތުންނާއި، ފައިސާ ދަރަންޏަށް ދިނުމުގެ އެހެނިހެން ރިސްކާއި ޚަރަދާއި ފައިދާ ހިމެނޭގޮތުން 

ހިސާބުކުރެވޭ އަދަދެކެވެ.

އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން ލިބޭ ފައިސާއަކީ ހަމައެކަނި ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓަރެސްޓުތޯ ކަނޑައަޅަނީ އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ 

އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ހަވާލާދީގެންނެވެ. މީގެތެރޭގައި، މި ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް، ލިބެންޖެހޭ 

ފައިސާ ލިބޭ ތާރީޚުތައް ނުވަތަ އަދަދުތަކަށް ބަދަލު އަތުވެދާނޭފަދަ މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިތޯ ބެލެއެވެ.

އިކުއިޓީ އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެތެރޭގައި އެސްޕީޕީޕީ ގެ ޝަރުތުތައް ހަމަނުވާ ފައިސާ 

ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ހުރިހާ އަދަދެއް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ އެފްވީއޯސީއައި އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

މާލީ ދަރަނި ކްލެސިފައިކުރަނީ އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ އެފްވީޓީޕީއެލް ގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްގެ 

ގޮތުގައެވެ. މާލި ދަރަންޏެއް އެފްވީޓީޕީއެލް ގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައިކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ އައިޓަމެއްކަމުގައިވާނަމަ، 

ޑެރިވެޓިވަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރެވޭއިރު އެގޮތަށް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާނަމައެވެ. އެފްވީޓީޕީއެލް މާލީ ދަރަނި ހިސާބުކުރަނީ 

ހަމަ އަގާއި ސާފު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އިންޓަރެސްޓު ޚަރަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. 

އެހެނިހެން މާލީ ދަރަނި އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒްކޮށްފައިވާ އަގަށް ބިނާކޮށް ހިސާބުކުރެވެއެވެ. 

އިންޓަރެސްޓު ޚަރަދާއި ބޭރު ފައިސާގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. ރެކޯޑުން އުނިކުރުމުން ލިބޭ

ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ރެކޯޑުކުރެވެނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ޑެރިވެޓިވްނޫން މާލީ ދަރަނީގެގޮތުގައި ކުންފުނީގައި ހުރީ ގުޅުންހުރި ފަތާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި، ލޯން، އަނބުރާ 

ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިހުރި ފައިސާ، އަދި ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ. މިފަދަ މާލީ ދަރަނި ފުރަތަމަ 

ރެކޯޑުކުރާއިރު ހަމަ އަގާއި މުއާމަލާތުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. އެއަށްފަހު، މިފަދަ މާލީ ދަރަނި ރެކޯޑުކުރަނީ އިފެކްޓިވް 

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ.

މި އެސެޓު ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ހިސާބުކުރަނީ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓު އަގަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓު

ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން އަގަށް 

ބަދަލު އާދެއެވެ. އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ، ބޭރު ފައިސާގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން އަދި 

އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ރެކޯޑުކުރަނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ. ރެކޯޑުން އުނިކުރުމުން 

އަންނަ ގެއްލުން ރެކޯޑުކުރަނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.
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އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމާކު އިސްލާހުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެމޮޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ މާލީ 

ގުޅިގެން  އިސްލާހާ  ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ  އަސާސް  ހިސާބުކުރާ  ފައިސާ  އެއްބަސްވުންތަކާގުޅޭ  ދަރަންޏާގުޅޭ  ނުވަތަ  އެސެޓު 

ކުންފުނިން  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު  ދަރަނީގެ  މާލީ  ނުވަތަ  އެސެޓު  މާލީ  ގެނައުމަށްޓަކައި  ބަދަލު  އަންނަންޖެހޭ  ހިސާބުތަކަށް 

އަޕްޑޭޓުކުރެއެވެ. ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމާކު އިސްލާހުކުރުމާގުޅިގެން އެއްބަސްވުމާގުޅޭ 

ފައިސާ ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމާކު އިސްލާހުކުރުން

މާލީ އެސެޓާއިގުޅޭގޮތުން ހެދިފައި އޮންނަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބުމުގެ ހައްގަށް ނިމުމެއް އަންނަ ހިސާބުން، ނުވަތަ 

މައިގަނޑު ހުރިހާ ރިސްކަކާއި ނަފާއެއް ހިމެނޭގޮތުން މާލީ އެސެޓުގެ މިލްކުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މުއާމަލާތެއް 

ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ރިސްކަކާއި ނަފައެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުނުކުރިނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް އޮތް މިފަދަ 

ޒިންމާތަކާއި ހައްގުތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނޭ ބީދައިންކުރެވޭ މުއާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން މާލީ އެސެޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ކުންފުންޏަށް 

ނެތްކަމުގައިވާނަމަ، ކުންފުނީގެ ރެކޯޑުތަކުން މާލި އެސެޓު އުނިކުރެވެއެވެ.

ބަދަލުކުރިނަމަވެސް، އެފަދަ އެސެޓުގެ ހުރިހާ، ނުވަތަ  ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައިވާ ބައެއް އެސެޓު އެހެން ފަރާތަކަށް 

މިފަދަ  ހިންގައެވެ.  މުއާމަލާތްތައް  ބައެއް  ކުންފުނިން  އޮންނަގޮތަށް  ކުންފުންޏަށް  ނަފައެއް  ރިސްކަކާއި  ހުރިހާ  މައިގަނޑު 

ހާލަތްތަކުގައި ބަދަލުކުރެވޭ އެސެޓު ރެކޯޑުން އުންޏެއްނުކުރެވެއެވެ.

ބާތިލުކުރާ  ހިސާބުން، ނުވަތަ  އަދާކުރާ  ޒިންމާ  ގާނޫނީ  އޮންނަ  ކުންފުންޏަށް  އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން  ދަރަންޏަކާއިގުޅޭ  މާލީ 

ހިސާބުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވާ ހިސާބުން އެ މާލީ ދަރަނި ރެކޯޑުތަކުން އުނިކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރަނީގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ބަދަލެއް  ބޮޑު  އަދަދަށް  ގޮތާއި  ލިބޭ  ފައިސާ  ދަރަންޏާއިގުޅިގެން  މާލީ  ގެނެވުނު  ބަދަލު  އަދި  އައުމުން  ބަދަލު  މާއްދާތަކަށް 

އަތުވެއްޖެނަމަވެސް ކުންފުނި މާލީ ދަރަނި ރެކޯޑުން އުނިކުރެއެވެ. މިހާލަތުގައި ބަދަލުއައި މާއްދާތަކަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އަގުގައި 

އާ މާލީ ދަރަންޏެއް ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. މާލީ ދަރަންޏެއް ރެކޯޑުން އުނިކުރެވުމުން، ރެކޯޑުތަކުން އުނިކުރެވޭ އަދަދާއި ކުންފުނިން 

ދަރަނި ޚަލާސްކުރުމަށް ދައްކާ އަދަދު )ފައިސާއަށް ނުވާ އެސެޓު ބަދަލުކުރުމާއި، ލިބިގަންނަ ދަރަނި ހިމެނޭގޮތުން( ގެ ތަފާތު 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

ރެކޯޑުން އުނިކުރުން

މާލީ އެސެޓު

މާލީ ދަރަނި

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމާކު އިސްލާހުކުރުމާގުޅިގެން އެއްބަސްވުންތަކާގުޅޭ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސަށް 

ބަދަލު އައުމުގެ އިތުރުން، މާލީ އެސެޓާއި ދަރަންޏަށް ބަދަލު ގެންނަ ހާލަތުގައި އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބެންޗުމާކަށް އިސްލާހު 

ގެނައުމާގުޅިގެން މާލީ އެސެޓާއި ދަރަނީގެ އަދަދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ހިސާބުތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން އެންމެ ފުރަތަމަ 

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބަދަލުކުރަނީއެވެ. އޭގެފަހުން، ކުންފުނިން އިތުރަށް އައި ބަދަލުތައް ރެކޯޑުކުރުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ކަންކަން ގެންދަނީއެވެ.

-

-

-

ގުޅޭ  އެއްބަސްވުމާ  ފުރިހަމަވާނަމަ  ޝަރުތުތައް  ތިރީގައިވާ  އިސްލާހުކުރުމާގުޅިގެން،  ބެންޗުމާކު  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު 

ކޭޝްފްލޯ ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސް ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

އިސްލާހުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެ ބަދަލު ގެންނަންޖެހުން

އެއްބަސްވުމާގުޅޭ ކޭޝްފްލޯ ހިސާބުކުރުމުގެ އާ އަސާސް، ކުރީގެ އަސާސާ )ބަދަލު އައުމުގެ ކުރީގެ އަސާސް 

އިގްތިސާދީގޮތުން ހަމަހަމަވުން.
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އަޅާކެނޑުން

މާލީ އެސެޓާއި މާލީ ދަރަނި އަޅާކެނޑުމަށްފަހު ސާފު އަދަދު މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހުށަހަޅަނީ ކުންފުނިން އެގޮތަށް އަދަދުތައް 

އަޅާކެނޑުމަށް ގާނޫނީގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ ހައްގެއް އޮވެފައި، "ނެޓް ބޭސިސް" އަކުން އަޅާކަނޑަން ގަސްތުކުރާނަމަ، ނުވަތަ 

އެސެޓުތަކުގެ ހައްގުތައް ލިބިގަތުމާއި ދަރަނީގެ ޒިންމާތައް އެކުއެކީގައި އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެކަންޏެވެ.

އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ އަގުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓުގެ އީސީއެލް )އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ލޮސް ނުތަވަ އަންދާޒާ 

ކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުން( އާއިގުޅިގެން 'ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް' ކުންފުނިން ރެކޯޑުކުރެއެވެ. ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ކްރެޑިޓް ރިސްކު )މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެކުރިން އެއާގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމް އަދާނުކުރެވިދާނެކަމުގެ 

ފުރުސަތު( ބޮޑުތަނުން އިތުރުނުވާ، ބެންކުގައި ހުރި ފައިސާފިޔަވައި އެހެން އައިޓަމްތަކަށް ކުންފުނިން ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް 

ހިސާބުކުރަނީ "ލައިފް ޓައިމް އީސީއެލް" އާއި އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށެވެ. ބެންކުގައިހުރި އެފަދަ ފައިސާއަށް ހިސާބުކުރަނީ 12 

މަސްދުވަހުގެ އީސީއެލް އަށެވެ.

އެއްވަރުގެ  އީސީއެލްއާއި  ލައިފްޓައިމް  ހިސާބުކުރަނީ  އަބަދުވެސް  އެލަވަންސް  ގެއްލުމުގެ  ފައިސާގެ  ލިބެންޖެހޭ  ވިޔަފާރިން 

އަދަދަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރި ތާރީޚުންފެށިގެން މާލީ އެސެޓެއްގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކު ބޮޑުވެފައިވާކަން ކަނޑައެޅުމުގައި އަދި 

އީސީއެލް އަންދާޒާކުރުމުގައި ކުންފުނިން ރިއާޔަތްކުރަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ޚަރަދާއި މަސައްކަތް ނުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ބަލައިގަނެވޭ 

އަދި ބޭނުންކުރެވޭފަދަ މައުލޫމާތަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާޒީގެ ތަޖުރިބާއާއި، މުސްތަގުބަލުގެ ލަފާކުރުންތަކަށް ބިނާކޮށްހަދާ 

ދަރަނީގެ ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިބެންހުންނަ ކުއަންޓިޓޭޓިވް އަދި ކުއަލިޓޭޓިވް މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

ލައިފްޓައިމް އީސީއެލްއަކީ މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓެއްގެ އުމުރުގައި އިލްތިޒާމުތައް އަދާނުކުރެވިގެން އަތުވެދާނޭ ހުރިހާ ހާލަތަކާއިގުޅޭ 

އީސީއެލްއެވެ. 12 މަސްދުވަހުގެ އީސީއެލްއަކީ ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚުގެ ފަހުން އަންނަ 12 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އިލްތިޒާމުތައް 

އަދާނުކުރެވިގެން )ނުވަތަ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ އުމުރު 12 މަހަށްވުރެ ކުރުނަމަ އެ މުއްދަތުގައި( އަތުވެދާނޭ ހާލަތްތަކާއިގުޅޭ 

އީސީއެލްއެވެ. އީސީއެލް ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ކުންފުނިން ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެވެ.

ހ( ޑެރިވެޓިވަށްނުވާ މާލީ އެސެޓު

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓު

-

-

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބޮޑު މާލީ ދަތިކަމެއް އުޅުން

އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރުންފަދަ ކަމެއް ހިނގާ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން 

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުން

އީސީއެލް ހިސާބުކުރުން

ކްރެޑިޓް އިމްޕަޔަރޑް މާލީ އެސެޓު

މާލި އެސެތެއް ކްރެޑިޓް އިމްޕަޔަރވެފައިވާކަމުގެ ހެކީގެތެރޭގައި ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ:

ލިބޭ  ސަބަބުން  ދަރަނީގެ  އަދަދެކެވެ.  ހަދާ  ނިސްބަތްކޮށްގެން  ޕްރޮބެބިލިޓީއަށް  ގެއްލުން  ދަރަނީގެސަބަބުންލިބޭ  އީސީއެލްއަކީ 

ގެއްލުން ހިސާބުކުރަނީ މަދުވާ ފައިސާގެ ޕްރެޒެންޓް ވެލިއު ހޯދައިގެންނެވެ. )އެއީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، 

ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާގެ ތަފާތެވެ(.

ރިޕޯޓިންގ  ކޮންމެ  ވެފައިވޭތޯ  އިމްޕަޔަރ"  "ކްރެޑިޓް  އެސެޓުތައް  މާލީ  ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ  އަގުގައި  އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ 

ލިބޭނޭކަމަށް  މުސްތަގުބަލުގައި  އެސެޓުން  އެ  އިމްޕަޔަރ ވުމަކީ  ކްރެޑިޓް  އެސެޓެއް  ބަލައެވެ. މާލީ  ކުންފުނިން  ތާރީޚެއްގައި 

ލަފާކުރެވޭ ފައިސާގެ އަދަދުތަކަށް ނުވަތަ ތާރީޚުތަކަށް އަސަރުކުރާނޭ ފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމެވެ.

4.9
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އައިސްފައިވޭތޯ  ބަދަލު  އަގުތަކަށް  އެސެޓުގެ  އެހެނިހެން  އެސެޓަށްނުވާ  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ތާރީޚެއްގައި،  ރިޕޯޓިންގ  ކޮންމެ 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެތަކެތީގެ ފޮތުގެ އަގު މުރާޖަޢާކުރެއެވެ. އެފަދަ އަލާމާތެއްހުރިނަމަ، އެ އެސެތަކުން ލިބޭނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 

އަދަދު އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އަގަށް ބަދަލު އައިސްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، އެހެނިހެން އެސެޓުތަކާއި ކޭޝް ޖެނެރޭޓިންގ ޔުނިޓު 

މިންވަރަށް  އެންމެ  ގުރޫޕުކުރެވޭ  އެސެޓުތައް  ހޯދަދޭ  ފައިސާ  ކުންފުންޏަށް  މުސްތަގިއްލުކަމާއިއެކު  ވަކިން  ތަކާއި  )ސީޖީޔޫ( 

ގުރޫޕުކުރެވެއެވެ.

އެސެޓެއް ނުވަތަ ސީޖީޔޫއެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭނޭ އަދަދަކީ އޭގެ ފޮތުގެ އަގާއި ހަމަ އަގުގެތެރެއިން ބޮޑު އަގަކުން ވިއްކުމުގެ 

އެސެޓެއް  ފައިސާ، އެ  ދައުރުވާނޭ  މުސްތަގުބަލުގައި  ހިސާބުކުރެވެނީ  އަގު  އަދަދެވެ. ފޮތުގެ  އަންނަ  ކެނޑުމުން  ޚަރަދުތައް 

ނުވަތަ ސީޖީޔޫއެއްގެ ރިސްކާއި، ޓައިމް ވެލިއު އޮފް މަނީއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ ޑިސްކައުންޓު ރޭޓެއް )ޓެކުހުގެކުރިން( 

ބޭނުންކޮށްގެން ޑިސްކައުންޓުކޮށްގެންނެވެ. އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި އަދަދެއް ރެކޯޑުކުރެވެނީ އެސެޓެއް ނުވަތަ 

ސީޖީޔޫއެއްގެ ފޮތުގެ އަގު އެ ވިއްކާލައިގެން ލިބޭނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑުވުމުންނެވެ. އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ގެއްލުން 

ރެކޯޑުކުރަނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި އަދަދެއް ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ރެކޯޑު ބަދަލުކުރާނީ އޭގެ ފޮތުގެއަގު 

އިމްޕެއަރމަންޓު ލޮސް )އަގަށް އައި ބަދަލަށް( ރެކޯޑު ނުކުރިނަމަ އަންނާނޭ އަގަށްވުރެ )ބަލަށްކެނޑުމާއި އަގަށް އައި ބަދަލު 

އުނިކުރުމަށްފަހު( އިތުރުނުވާނޭ މިންވަރަށެވެ.

ޚަރަދު  ސީދާ  އިތުރަށްދާ  ވިއްކުމަށްޓަކައި  އިތުރަށް  ހިއްސާ  އިކުއިޓީގެގޮތުގައެވެ.  ކްލެސިފައިކުރެވިފައިވަނީ  ހިއްސާ  އާންމު 

ރެކޯޑުކުރެވެނީ އިކުއިޓީއިން އުނިކުރެވޭ އަދަދެއްގެގޮތުގައެވެ.

އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެ އެއްބަސްވުމަކީ ލީސް އެއްބަސްވުމެއްތޯ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ލީސްއާގުޅުންހުރި 

މާއްދާއެއް އޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އޭގެ މާއްދާއެއްގެދަށުން، އަގެއްދޭގޮތަށް ވަކި އެސެޓެއް ބޭނުންކުރާނޭގޮތް 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިހުތިޔާރު ލިބިދޭކަމުގައިވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ އެމާއްދާގެ ދަށުން 

ލީސްއެއް އުފެދެއެވެ،

ހިއްސާގެ ޕްރީމިއަމަކީ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާއެވެ.

ށ( މާލީ އެސެޓަށްނުވާ އެސެޓު

އީސީއެލްގެ އެލަވަންސް މާލީ ބަޔާނުގައި ހުށަހެޅުން

އަގަށް ބަދަލު ގެނެސް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓުގެ ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް އެ އެސެޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގުން އުނިކުރެވެއެވެ.

ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލް

ލީސް

ހ. ލެސީ އެއްގެ ގޮތުގައި

އާންމު ހިއްސާ

ހިއްސާގެ ޕްރީމިއަމް

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ބެންކުރަޕްސީ އިއުލާނުކުރާނޭކަން ނުވަތަ މާލީ އިންތިޒާމުތައް އަލުން ތަރުތީބުކުރުންފަދަ -

ކަމެއް ކޮށްފާނޭކަމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން

4.10

4.11



67

ލީސް ދަރަނި ހިސާބުކުރަނީ އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައި، އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އިންޑެކްސް ނުވަތަ ރޭޓަށް 

އަންނަ ބަދަލަކާއިގުޅިގެން މުސްތަގުބަލުގައި ލީސްގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތަކަށް ބަދަލު އައުމާއިގުޅިގެން ރެސިޖުއަލް ވެލިއު 

ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކުންފުނިން އަންދާޒާކުރާ އަދަދަށް ބަދަލު އައިސްފިކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ކުންފުނިން 

ޕަރޗޭސް އޮޕްޝަން، އެކްސްޓެންޝަން )އެއްބަސްވުން ދިގުދަންމާލުމުގެ ފުރުސަތު(، ޓަރމިނޭޝަން އޮޕްޝަން )އެއްބަސްވުން 

ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު(، ބޭނުންކުރުމާމެދު ކުރިން ވިސްނާފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ "އިން-ސަބްސްޓަންސް 

ފިކްސްޑް ލީސް ޕޭމަންޓު" ގެ އަދަދު މުރާޖައާކޮށްފިނަމަ ލީސް ދަރަނީގެ އަދަދު އަލުން ހިސާބުކުރެވެއެވެ.

-

-

-

-

ަކނޑައެޅިގެން ވަކި މިންވަރެއް ދައްކަންޖެހޭ )ފިކްސްޑް( އަދަދުތައް. މީގެތެރޭގައި އެ މުޢާމަލާތަކަށް ބަލާއިރު ކަނޑައެޅިގެން 

ވަކި މިންވަރެއް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ރެސިޖުއަލް ވެލިއު ގެރެންޓީގެ ދަށުން ލެސީ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދު

އިންޑެކްސް އެއް ނުވަތަ ރޭޓަކަށް ބިނާވާ )ވޭރިއަބްލް( ލީސްގެ އަދަދުތައް. މި އަދަދުތައް ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރެވެނީ 

އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ހުންނަ އިންޑެކްސް ނުވަތަ ރޭޓަކަށް ބިނާކޮށެވެ. 

ލީސްއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަންނަން ލިބޭ ފުރުސަތު )ޕަރޗޭސް އޮޕްޝަން( އެއްގެ 

ދައްކާނޭކަމުގެ  ޖޫރިމަނާވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ބާތިލްކުރުމާއި  އެއްބަސްވުން  އެގަތުމަށްފަހު  ކޮށްގެން  ބޭނުން 

އެކަށީގެންވާ ޔަގީންކަމެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެ ޕަރޗޭސް އޮޕްޝަންގެ އަގު.

ލީސްއާގުޅޭ މާއްދާއެއް ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް ގެންނަ އިސްލާހަކަށް 

ނިސްބަތުން  އަގުގެ  ވަކި  ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ  ލީސް  ކޮންމެ  އަގު  މުގާބަލާގެ  ޖުމުލަ  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ފަށާއިރު  އަމަލުކުރަން 

ކުންފުނިން  ވަކިނުކުރަން  ކޮމްޕޮނެންޓު  ނުހިމެނޭ  ލީސް  ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.  ވަކިން  ބައި  ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ  އެ  ބަހާލުމަށްފަހު 

ނިންމާފައިވާ ލީސްގެ މުއާމަލާތްތައް ރެކޯޑުކުރަނީ ލީސްހިމެނޭ އަދި ނުހިމެނޭ ބައިތައް އެއްކޮށް އެއް އަދަދެއްގެގޮތުގައެވެ.

ލީސްގެ ދަރަނި ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ލީސްގެ އަދަދުތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކެވެ:

އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތަނުން ކުންފުނިން ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓާއި ލީސް ދަރަނި ރެކޯޑުކުރެއެވެ. ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް 

އެސެޓު ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރަނީ އެއަށް ކުރެވުނު ހަރަދުގެ އަގުގައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލީސް އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން 

ފެށުމުން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ދައްކާފައިވާ ލީސްއާ ގުޅުންހުރި ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ލީސްގެ ދަރަނީގެގޮތުގައިހުރި ފައިސާއާ 

ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު ހަރަދާ އެސެޓު ރޫޅާލައިގެން ހުރިތަނުން ގެންދިއުމަށް ހިނގާނޭ ހަރަދުގެ އަންދާޒާ، ނުވަތަ އެސެޓު ނުވަތަ 

އެސެޓު ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ގެނައުމަށް ހިނގާނޭ ހަރަދުގެ ޖުމުލައިން ލީސް އިންސެންޓިވްގެގޮތުގައި ލިބުނު 

އަދަދު އުނިކުރުމުން އަންނަ އަދަދެވެ.

ލީސް އެއްބަސްވުން ނިމުމުން އެސެޓުގެ މިލްކުވެރިކަން ކުންފުންޏަށް ބަދަލުނުވާނަމަ، ނުވަތަ ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓުގެ ހަރަދުގެ 

އަގަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ކުންފުނިން ޕަރޗޭސް އޮޕްޝަންއަކަށް ދާނޭކަމަށް ފެންނަކަމުގައިނުވާނަމަ، އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން 

ފެށުނު ތާރީހުން ފެށިގެން ލީސް އެއްބަސްވުން ނިމުނު ތާރީހަށް ސްޓްރެއިޓް ލައިން މެތަޑު ބޭނުންކޮށްގެން އެސެޓުގެ އަގަށް އަންނަ 

ބަދަލު ހިސާބުކުރެވެއެވެ. އެހާލަތުގައި ޕްރޮޕަޓީއާ އިކުއިޕްމަންޓުގެ އަގަށް އަންނަ ހިސާބުކުރާ އަސާސާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

މީގެ  ބަހާލައިގެންނެވެ.  އުމުރަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  އެސެޓުގެ  ހިސާބުކުރެވެނީ  ބަދަލު  އައި  އަގަށް  އެސެޓުގެ  ޔޫޒް  އޮފް  ރައިޓް 

އިތުރުން، ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކެއްގައި 

ދަށްކުރެވެއެވެ. އަދި ލީސްގެ ދަރަނި އަލުން ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ އަދަދު އެޖަސްޓު ކުރެވެއެވެ.

އިމްޕްލިސިޓް  ލީސްގެ  ފައިސާ  ނުދައްކާހުރި  ފަށާއިރު  އަމަލުކުރަން  އެއްބަސްވުމަށް  ހިސާބުކުރަނީ  ފުރަތަމަ  ދަރަނި  ލީސްގެ 

ބޭނުންކޮށްގެން  ބޮރޮވިންގ ރޭޓު  އިންކްރިމެންޓަލް  ކުންފުނީގެ  ނެތްނަމަ  ކަނޑައެޅެން  ރޭޓު  އެ  ނުވަތަ  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު 

ޑިސްކައުންޓުކުރުމުން އަންނަ ނެޓް ޕްރެޒެންޓް ވެލިއުގައެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ކުންފުނިން ޑިސްކައުންޓު ރޭޓަކަށް ބޭނުންކުރަނީ 

އިންކުރިމެންޓަލް ބޮރޮވިންގ ރޭޓެވެ. ކުންފުނިން އިންކުރިމެންޓަލް ބޮރޮވިންގ ރޭޓު ކަނޑައަޅަނީ ދަރަންޏަށް ފައިސާދޭ އެހެނިހެން 

ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުތައް ހޯދުމަށްފަހު ލީސްގެ ޝަރުތުތަކާއި އެކަށޭނަގޮތަކަށް އެ ރޭޓުތައް އެޖަސްޓުކޮށްގެންނެވެ.
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ރެކޯޑުނުކުރަން  ދަރަނި  ލީސް  އެސެޓާއި  ޔޫޒް  އޮފް  ރައިޓް  ލީސްގެ  ކުރުމުއްދަތުގެ  އަދި  ލީސް  އެސެޓުގެ  ބޮޑުނޫން  އަގު 

އަސާސް  ލައިން  ސްޓްރެއިޓް  މުއްދަތުގައި  ލީސްގެ  ފައިސާ  ދައްކާ  ލީސްއާގުޅިގެން  މިފަދަ  ނިންމާފައެވެ.  ކުންފުނިންވަނީ 

ބޭނުންކޮށްގެން ހަރަދެއްގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

އަމަލުކުރަންފަށާއިރު،  އިސްލާހަށް  ގެނެވޭ  އެއްބަސްވުމަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމެއް  އެކުލެވޭ  ކޮމްޕޮނެންޓެއް  ލީސް 

އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ މުގާބަލާ ކޮންމެ ލީސް ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ވަކި އަގަށް ބިނާކޮށް ވަކިން ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

ގެންނަންޖެހޭ  ހިސާބުތަކަށް  ބެލުމަށްފަހު  )ބޮޑުކުޑަމިނަށް(  މެޓީރިއަލިޓީއަށް  ކަންކަމުގެ  ހިނގާ  ފަހުން  ތާރީޚުގެ  ރިޕޯޓިންގ 

ބަދަލުތަކާއި، ރެކޯޑުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮވިޝަންތައް އެކަންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ ކަންކަން

ހަމަ އަގު ހިސާބުކުރުން

ކުރުމުއްދަތުގެ ލީސް އަދި އަގު ބޮޑުނޫން އެސެޓު

ށ. ލެސަރ އެއްގެގޮތުގައި

މިގޮތުން އެ އަދަދު އަލުން ހިސާބުކުރާއިރު، ރައިޓް-އޮފް-ޔޫޒް އެސެޓުގެ ފޮތުގެ އަގަށް އެއާއިގުޅޭ އެޖަސްޓުމަންޓު ގެނެވެއެވެ. 

ނުވަތަ ރައިޓް-އޮފް-ޔޫޒް އެސެޓުގެ ފޮތުގެ އަގަކީ ސުމެއްކަމުގައިވާނަމަ، އާމްދަނީއާ ކަރަދުގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި  ހާލަތުގެ  މާލީ  ހުށަހަޅަނީ  ކުންފުނިން  އެސެޓު  ޔޫޒް  އޮފް  ރައިޓް  ނުބެލެވޭ  ޕްރޮޕަޓީގެގޮތުގައި  އިންވެސްޓުމަންޓު 

"ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓު" ދަށުންނެވެ. އަދި ލީސްގެ ދަރަނި ހުށަހަޅަނީ "ލޯނާއި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ 

ފައިސާ"ގެ ދަށުންނެވެ.

ލިސްއެއްތޯ  ފައިނޭންސް  ލީސްއަކީ  ކޮންމެ  ރުޖުއަވާހިސާބުން  މުއާމަލާތް  ހަރަކާތްތެރިވާއިރު،  ލެސަރއެއްގެގޮތުގައި  ކުންފުނި 

ނުވަތަ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްއެއްތޯ ކަނޑައަޅައެވެ. އެސެޓު ކުލެސިފައިކުރުމަށްޓަކައި އެސެޓުގެ މިލްކުވެރިކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ރިސްކަކާ 

ނަފައެއްގެ ބޮޑުބައި ބަދަލުވޭތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެސެސްމަންޓެއް ހަދައެވެ. މި ހާލަތުގައި އެއީ ފައިނޭންސް ލީސްއެކެވެ. 

ނޫންނަމަ އެއީ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްއެކެވެ.

މި އެސެސްމަންޓު ހެދުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން ބައެއް ޝަރުތުތަކަށް ބަލައެވެ. މިސާލަކަށް އެސެޓުގެ ބޭނުންތެރި އުމުރުގެ ބޮޑުބައި 

ލީސް އެއްބަސްވުމަށް ވަދޭތޯ ބަލައެވެ. ކުންފުނިން ލީސް މުއާމަލާތުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލުކުޅޭ ހާލަތުގައި ހެޑް ލީސް އަދި 

މުއާމަލާތާގުޅޭ  ކަނޑައަޅަނީ  ކުލެސިފިކޭޝަން  ލީސް  ވަކިންނެވެ. ސަބްލީސްއެއްގެ  ރެކޯޑުކުރަނީ  އިންޓަރެސްޓު  ސަބްލީސްގެ 

ހެޑްލީސްއަކީ  ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.  އެސެޓަށް  ޔޫޒް  އޮފް  ރައިޓް  އުފެދޭ  ހެޑްލީސްއާގުޅިގެން  ބަދަލުގައި  ބެލުމުގެ  އެސެޓަށް 

ކުންފުނިން ބުނެވުނު އިސްތިސްނާ ހާލަތުގެގޮތުގައި ބަލާފަދަ ކުރުމުއްދަތުގެ ލީސްއެއްނަމަ ކުންފުނިން ސަބްލީސް ކުލެސިފައިކުރަނީ 

އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްއެއްގެގޮތުގައެވެ.

ކުންފުނިން  ރެކޯޑުކުރުމަށްޓަކައި  ވަކިން  މުގާބަލާ  ޖުމުލަ  އެކުލެވޭނަމަ  ނުހިމެނޭބައެއް  ބަޔަކާ  ހިމެނޭ  ލީސް  މުއާމަލާތެއްގައި 

ބަދަލުއައުމާގުޅޭގޮތުން  އަގަށް  އުނިކުރުމާ  ރެކޯޑުން  ގައި   9 އައިއެފްއާރުއެސް  15އެވެ.  އައިއެފްއާރުއެސް  ބޭނުންކުރަނީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލީސްގެ ޖުމުލަ 

އިންވެސްޓުމަންޓު ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އަދަދެއްކަމަށްވާ އެސެޓު ވިއްކާލައިގެން ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ޔަގީންކަން 

ނެތް އަދަދުވެސް ކުންފުނިން ގަވާއިދުން މުރާޖައާކުރެއެވެ. އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްގެދަށުން ލީސްގެ މުއްދަތުގައި ލިބޭ ލީސްގެ ފައިސާގެ 

އަދަދުތައް "އެހެނިހެން އާމްދަނީ" ގެ ދަށުން ސްޓްރެއިޓް ލައިން އަސާސް ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

4.12

4.13
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ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނިޔަތެއްނެތި ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިކުއިޓީ އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ހަމަ 

އަގަށް އަންނަ ބަދަލު އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން ކުންފުނިންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް ރެކޯޑުކުރަން ނިންމަނީ 

ކޮންމެ އިންސްޓްރޫމަންޓަކަށް ވަކިން، އޭގެ އަގު ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރާއިރު، ފަހުން ރެކޯޑުކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ގޮތަށެވެ.

ވަކިން  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ  ބަދަލުގެ  އަންނަ  އަގަށް  ހަމަ  އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ  އިކުއިޓީ  މިފަދަ 

ކުލެސިފައިކުރުމެއް ނޯވެއެވެ. އަދި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި އަގަށް އަންނަ ބަދަލުވެސް ރެކޯޑުކުރުމެއް ނޯވެއެވެ. އިންވެސްޓުމަންޓުގެ 

ޑިވިޑެންޑު  ލިބޭ  ހާލަތްތަކުގައި  އެހެން  ފިޔަވައި  ހާލަތް  އޮންނަ  ފެންނަން  ލިބުނީކަމަށް ސާފުކޮށް  އަނބުރާ  ބައެއް  ހަރަދުގެ 

"އިކުއިޓީ ސެކިއުރިޓީގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓު" ގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވަނީ:

އިކުއިޓީ ސެކިއުރިޓީގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓު 4.14

ހަމަ އަގަކީ ކުންފުނިން އާންމުކޮށް މުއާމަލާތުކުރާ މާކެޓުގައި ނުވަތަ އެހާލަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަފާ ލިބޭނޭކަމަށް ބެލެވޭ 

މާކެޓުގައި، ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އާންމު މުއާމަލާތެއްގައި އެސެޓެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭނޭ އަގު، ނުވަތަ ދަރަނި ޚަލާސްކުރުމަށް 

ދާނޭ މިންވަރު ހިސާބުކުރެވޭ ތާރީޚުގައި ހުންނާނޭ މިންވަރެވެ. ދަރަންޏެއްގެ ހަމައަގުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އޭގެ "ނަން ޕަރފޮރމަންސް 

ރިސްކު" )ދަރަނި އަދާ ނުކުރެވިދާނޭކަމުގެ ފުރުސަތު( އެވެ.

މާލީ އެސެޓާއި ދަރަނި އަދި އެނޫން އެސެޓާއި ދަރަނި ހިސާބުކުރަން ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކާއި ހާމަކުރުމާއިބެހޭ 

އުސޫލުތަކުން ލާޒިމްކުރެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނަ ހާލަތުގައި ކުންފުނިން އިންސްޓްރޫމަންޓެއްގެ ހަމަ އަގު ހިސާބުކުރަނީ ހަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި އެ 

އިސްޓްރޫމަންޓަކަށް ކޯޓުކޮށްފައިވާ އަގަށް ބިނާކޮށެވެ. މާކެޓެއް ހަރަކާތްތެރިކަމަށް ބަލަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އަގުތަކާއިމެދު މައުލޫމާތު 

ލިބޭނޭހެން، އެސެޓުގެ ނުވަތަ ދަރަންޏާއިގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އަދި މިންވަރަކަށް ހިނގާކަމުގައިވާނަމައެވެ.

ހަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި ކޯޓުކުރެވިފައިވާ އަގެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ، އެކަށޭނަ އަދި ފެންނަން ހުންނަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބޮޑަށް 

ބަރޯސާވާ، އަދި ފެންނަން ނުހުންނަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެހާބޮޑަށް ބަރޯސާނުވާ ވެލުއޭޝަން ޓެކްނިކްތަކުގެބޭނުން ކުންފުނިން 

ހިފައެވެ. އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ވެލުއޭޝަން ޓެކްނިކްގައި، މުއާމަމާތެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މާކެޓުގެ ބައިވެރިން ބަލާނޭ ހުރިހާ 

ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވެއެވެ. ހަމަ އަގުގައި ހިސާބުކުރާ އެސެޓެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއްގެ ވިއްކާ އަގަކާއި ގަންނަ އަގެއް ވަކިން 

ހުންނަކަމުގައިވާނަމަ، ކުންފުނިން އެސެޓާއި ގަތުމުގެ މުއާމަލާތުގެ އަގު ކުންފުނިން ކުރަނީ ގަންނަ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އަދި ދަރަންޏާއި ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު ކުރަނީ ވިއްކާ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ. މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ފުރަތަމަ 

ރެކޯޑުކުރާއިރު އޭގެ ހަމަ އަގުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހެއްކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި މުއާމަލާތުގެ އަގެވެ. އެއީ މުއާމަލާތުގެ އަގުގެގޮތުގައި 

ދެވުނު ނުވަތަ ލިބުނު އަދަދުގެ ހަމަ އަގެވެ.

ފުރަތަމަ ރެކޯޑުކުރެވުނު ހަމަ އަގުގެ އަދަދާއި މުއާމަލާތުގެ އަގު ތަފާތުކަމަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އަދި ހަރަކާތްތެރި 

މާކެޓެއްގައި އެއްފަދަ އެސެޓެއް ނުވަތަ ދަރަންޏަކާއިގުޅޭ އަގެއް ކޯޓުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ފެންނަން ނުހުންނަ 

މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެހާބޮޑަށް ބަރޯސާނުވާ ވެލުއޭޝަން ޓެކްނިކްތަކުގެބޭނުންކޮށްގެންވެސް ހަމަ އަގު ވަޒަންކުރެވޭނޭ ގޮތެއް 

ހަމަ  ހުރި  ރެކޯޑުކުރިއިރު  ފުރަތަމަ  އަގާއި  މުއާމަލާތުގެ  ހިސާބުކުރަނީ  ފުރަތަމަ  އިންސްޓްރޫމަންޓު  އެމާލީ  ދެން  ނެތްނަމަ 

އަގުގެ ތަފާތު އެޖަސްޓުކުރުމަށްފަހު ހަމައަގުގަ މުއާމަލާތުގެ އަގާއި އަލަށް ރެކޯޑުކުރެވުނު ހަމަ އަގުގެ ތަފާތުގެ އެޖަސްޓުމަންޓު 

ހެދުމަށްފަހުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން، އެކަށީގެންވާ އަސާސަކަށް ބިނާކޮށް އެ ތަފާތު އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ އުމުރަށް 

ބަހާލައިގެން، ނަމަވެސް މާކެޓުން ފެންނަން ހުންނަ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ވެލުއޭޝަންއަށް ފުރިހަމައަށް ބާރުދޭ މިންވަރަށްވުރެ 

މުއްދަތު އިތުރު ނުވާނޭހެން ނުވަތަ މުއާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭ ދުވަހާއިހަމައަށްރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

އެފްވީއޯސީއައި ގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓު ސެކިއުރިޓީއެވެ.-
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ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން

އެހެން ދަރަންޏާއި ޕްރޮވިޝަން

ޝާއިއުކުރެވި ނަމަވެސް އަމަލުކުރެވެމުން ނުދާ ސްޓޭންޑަރޑްތައް

4.15

4.16

5

-

-

-

-

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓު: ޕްރޮސީޑްސް ބިފޮރ އިންޓެންޑެޑް ޔޫޒް )އައިއޭއެސް 16 ގެ އިސްލާހު(

ޑެފިނިޝަން އޮފް އެކައުންޓިންގ އެސްޓިމޭޓްސް )އައިއޭއެސް 8 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު(

އޮންކްރޯސް ކޮންޓްރެކްޓް، ކޮސްޓް އޮފް ފުލްފިލިންގ އަ ކޮންޓްރެކްޓް )އައިއޭއެސް 37 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު(

ރިފަރެންސް ޓު ކޮންސްޕްޗުއަލް ފްރޭމްވަރކް )އައިއެފްއާރުއެސް 3 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު(

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ. އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ހަރަދުގެ ބައެއް އަނބުރާ ލިބުނީކަމަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަ 

ހާލަތްތަކުގައި އެ އަދަދު ރެކޯޑުކުރަނީ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ދަށުންނެވެ. އިންވެސްޓުމަންޓެއް ވިއްކާލާ ހާލަތުގައި އެހެނިހެން 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ރީޓެއިންޑް އަރނިންގސްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރަނީއެވެ.

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓު  މޯލްޑިވްސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުތަކާއި  ގާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރެވެއެވެ. މި ސްކީމަށް ކުންފުނީގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %7 ކުންފުނިން ދައްކައެވެ.

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިނގެންހުރި ހުރިހާ ދަރަންޏެއް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހިނގާ 

ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަން )މެޓީރިއަލިޓީ( އަށް ބެލުމަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ރެކޯޑުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮވިޝަން 

ވަނީ ރެކޯޑުކުރެވިފައެވެ.

އަމަލުކުރުން  އެއަށް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ، އޭގެކުރިން  މުއްދަތު" ތަކުގައި  "އަހަރީ  އަންނަ  ފެށިގެން  1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން 

އެންމެ ރަނގަޅު ސްޓޭންޑަރޑްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނިން މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އާ ނުވަތަ 

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ބުނެވުނު ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް އަމަލުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނީގެގޮތުގައި ކްލެސިފައިކުރެވިފައިވާ ދަރަންޏަކީ ދަރަނި ދޫކުރިފަރާތުން އެންގުމުން 

ނުވަތަ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތު ނިމޭތާ 1 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެވެ. ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަންޏަކީ ރެޕޯޓިންގ 

މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު 1 އަހަރު ފަހުން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެވެ.

ޕްރޮވިޝަނެއް ރެކޯޑުކުރަނީ މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަކާއިގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މައްޗަށް )ގާނޫނީ ނުވަތަ "ކޮންސްޓްރަކްޓިވް"( 

ޒިންމާއެއް އޮތުމުންނެވެ. އެ ޒިންމާއެއްގެ އިލްތިޒާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން މަންފާލިބޭ ވަސީލަތެއް އެހެން 

ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭނޭކަމުގެ ފުރުސަތު އޮވެފައި، އެ ޒިންމާއެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ އަންދާޒާއެއް ހެދެންވާނެއެވެ. އިންޝުއަރެންސް 

ކުންފުނިން  ލިބޭނޭކަމަށް  އަނބުރާ  އެއްބައި  އޭގެ  ނުވަތަ  އެއްކޮށް  ޕްރޮވިޝަނެއް  އިންތިޒާމެއްގެތެރެއިން  އެއްބަސްވުމެއްފަދަ 

ވަކި  ރެކޯޑުކުރަނީ  އަދަދެއްނަމަ،  އޮތް  ޔަގީންކަން  ލިބުމުގެ  އަނބުރާ  އަދަދަކީ  ލިބޭނޭ  އަނބުރާ  މިގޮތުން  ގަބޫލުކުރާނަމަ، 

އެސެޓެއްގެގޮތުގައެވެ. އެއްވެސް ޕްރޮވިޝަނަކާއިގުޅޭ ޚަރަދުތައް ހުށަހަޅަނީ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ތިރީގައިވާ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި މާނަކުރުންތަކުން ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުން ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނޭކަމަކަށް 

ނުބެލެވެއެވެ.

-

-

ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް ލައިބިލިޓީސް އޭޒް ކަރަންޓް އޮރ ނޮން ކަރަންޓް )އައިއޭއެސް 1 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު(

ޑިޒްކްލޯޒަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީސް )އައިއޭއެސް 1 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު އަދި އައިއެފްއާރުއެސް ޕްރެކްޓިސް 

ސްޓޭޓްމަންޓް 2(
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ނާގޯށީގެ ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު ރެކޯޑުކުރުމާގުޅިގެން-/3,024,218 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސާފު ފައިދާއެއް ކުންފުނިން 

ރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އެ އަދަދުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަންއެވެ.

-

-

ކޮވިޑް-19 ރިލޭޓެޑް ކޮންސްޝަންސް ބިޔޮންޑް 30 ޖޫން 2021 )އައިއެފްއާރުއެސް 16 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު(

އެނުއަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް ޓު އައިއެފްއާރުއެސް ސްޓޭންޑަރޑްސް 2018 - 2020

ޑިފަރޑް ޓެކްސް ރިލޭޓެޑް ޓު އެސެޓްސް އެންޑް ލައިބިލިޓީސް އެރައިޒިންގ ފްރޮމް އަ ސިންގަލް ޓްރާންސަކްޝަން -

)އައިއޭއެސް 12 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު(

އާމްދަނީ

ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ސީދާ ޚަރަދު

ލީސް މޮޑިފިކޭޝަންގެ ސާފު ފައިދާ

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

މާލީ އާމްދަނީ

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓުގެ އިންޓަރެސްޓު )ނޯޓު 19(

ލީސް ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓު ޚަރަދު )ނޯޓު 24.3(

ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓުގެ އަގަށް އައި ބަދަލު )ނޯޓު 16.3(

ލީސް ދަރަނި އިސްލާހުކުރުމުގެ ސާފު ފައިދާ / ގެއްލުން )ނޯޓު 24(

އާރުއޯޔޫ އެސެޓު ރެކޯޑުން އުނިކުރުން )ނޯޓު 16(

ޓެްރެޜަރީ ބިލްގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު ރެކޯޑުކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާ )ނޯޓު 8.1(

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު ރެކޯޑުކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާ

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ހަމަ އަގުގެ ފައިދާ )ނޯޓު 28(

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ރެކޯޑުކުރުން )ނޯޓު 25.3(

6

7

8

8.1

9

3,674,746

1,596,742

(253,914)

-

186,282

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

4,127,199

3,674,746

179,771

1,776,513

1,314,377

-

-

-

-

-

1,708,208

1,060,463

4,127,199

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

2,023,520

16,522,995

20,491,930

149,246

329,579

2,353,099

(4,658,080)

(17,467,712)

55,165

-

3,024,218

3,024,218

204,411 1,894,490

(1,166,548)

13,695,585

 / ފައިދާ  ސާފު  އިސްލާހުކުރުމުގެ  އިންވެސްޓުމަންޓު  ސާފު  ސަބްލީސްގެ 

ގެއްލުން )ނޯޓު 19(

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު ރެކޯޑުކުރުން )ނޯޓު 19(

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓުގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( )އެމެރިކާ ޑޮލަރު(2020 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( )އެމެރިކާ ޑޮލަރު(2020 2021
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ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް އުނިނުކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް އުނިކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

ޓެކްސް ނުދައްކާ ތުރެޝޮލްޑް

އާމްދަނީގެ ޓެކްސް %15 ގައި

12.1

3,301,880

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

1,708,006

(3,388,348)

(32,425)

1,589,113

238,367

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

13,744,645

2,030,637

(1,720,452)

(32,425)

14,022,405

2,103,361

ޓެކުހުގެ ކުރިން އެކައުންޓިންގ ފައިދާ

މާލީ އާމްދަނީ

ޓެކުހުގެ ޚަރަދު

ބްންކު އޯވަރޑްރާފްޓުގެ އިންޓަރެސްޓު

އަހަރުގެ ޑިފަރޑް ޓެކުހުގެ ޚަރަދު / )ރިވަސްކުރެވުނު( )ނޯޓު 12.2(

ލީސް ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓު )ނޯޓު 24.3(

10

12

266,987

238,367

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

-

2,099,154

-

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

574,048

2,103,361

100,592

(9,080)

17,122

691,762 266,987

4,361

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓު )ނޯޓު 25(

ކަރަންޓު ޓެކުހުގެ ޚަރަދު )ނޯޓު 12.1(

ޓެކުހުގެ ކުރިންވި ފައިދާ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް

ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލު އައުން

ބަލަށް ކެނޑުން

މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާ ހުރުމުގެ ޚަރަދު

ޑައިރެކްޓަރުންގެ މުސަރަޔާއި އިނާޔަތްތައް

11.
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

292,136

7,464

75,584

2,770

179,771

37,022

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

400,584

28,107

103,697

2,539

374,145

46,920

ޓެކުހުގެ ކުރިންވި ފައިދާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭގޮތުން 

ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ.

އަތްނުލެވޭ ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

ޕްރޮފެޝަނަލް ފީ

11,512

2,094,281 2,337,521

އެކައުންޓިންގ ފައިދާއާއި ޓެކުހުގެ ގެއްލުމުގެ ތަފާތުގެ ތަފްސީލު

ގާނޫނު ނަންބަރު 25، 2019 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އައިސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

ކުންފުނިން އާމްދަނީގެ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި %15 ދައްކަންޖެހެއެވެ.

އަހަރުގެ ޓެކުސް ނެގޭ ފައިދާ
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ޑިފަރޑް )ލަސްކުރެވިފައިވާ( ޓެކުހުގެ އެސެޓާއި ދަރަނި

ބޭސިކް އަދި ޑައިލޫޓެޑް ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

ޑިފަރޑް ޓެކުހުގެ ޕްރޮވިޝަނުގަ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޑިފަރޑް ޓެކްސް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ %15 ގައެވެ.

ހިއްސާއެއްގެ ބޭސިކް އާނިންގސް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް، ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ޖެހޭ 

މިންވަރާއި، އަހަރުގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖު ހިއްސާގެ ޖުމުލަ އަދަދަށް ބިނާކޮށެވެ.

އަހަރުގެތެރޭގައި އައި ބަދަލު / ރިވަރސްކުރެވުނު

އާންމު ހިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖު އަދަދު

ބޭސިކް ހިއްސާއެއްގެ ފައިދާ

ޑައިލޫޓެޑް ހިއްސާއެއްގެ ފައިދާ

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓު

12.2

13

(2,096,306)

964,359

(18,984)41,548

(18,984)41,548

(2,848)6,232

(2,848)6,232

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

ވަގުތީ ތަފާތު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ވަގުތީ ތަފާތު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ޓެކުހުގެ ނަތީޖާ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ޓެކުހުގެ ނަތީޖާ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

2,099,154

34,087,354

2,848

0.028

0.028

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

2,848

11,650,364

(9,080)

34,087,354

(6,232)

0.342

0.342

1 ޖެނުއަރީގައި

އަހަރަށް ޖެހުނު ފައިސާ

20202021
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31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނިމުނު އަހަރު މަޓީ ބިލްޑިންގ ގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ލީސްހޯލްޑް ހައްގާއިގުޅިގެން ރައިޓް 

އޮފް ޔޫޒް އެސެޓެއް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް 

އިންޑަސްޓްރީޒް )މަޓީ( އާއެކީ 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ 

ދެފަތާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނިމުނު އަހަރު އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައ329،579ި 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު )2020 ގައި 179.771 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަދި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެގޮތުގައި 44،566 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

)2020 ގައި ނެތް( ރެކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރައިޓް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓު

އަތްނުލެވޭ ހަރުމުދާ )އަދަދުތައް އެމެރިކާ ޑޮލަރުން(

ބަލަށް ކެނޑުމުގެ ޖުމުލަ

އަހަރުތެރޭގައި ބަދަލުކުރި )ނޯޓު 15(

ފެށުނުއިރުހުރި

31 ޑިސެމްބަރ ގައި

31 ޑިސެމްބަރ ގައި

ފެށުނުއިރުހުރި

މުއްދަތުގައި އައި ބަދަލު )ނޯޓު 16.3(

ފެށުނުއިރުހުރި

31 ޑިސެމްބަރ ގައި

އަހަރުތެރޭގައި ބަދަލުކުރި

އަހަރު ނިމުނުއިރުހުރި

އަސްލު އަގު

ފެށުނުއިރުހުރި

ބަލަށް ކެނޑުމުގެ ޖުމުލަ

އަހަރުތެރޭގައި ރެކޯޑުން އުނިކުރި )ނޯޓު 16.2(

އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވި

ފޮތުގެ ސާފު އަގުގެ ޖުމުލަ

އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވި )ނޯޓު 16.1(

އަގު

ޖުމްލަ  ސޮފްޓުވެއަރ
ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ 

އުފެއްދުމުގެ ހަރަދު

އަހަރުތެރޭގައި ރެކޯޑުން އުނިކުރި )ނޯޓު 16.2(

މުއްދަތުގައި އައި ބަދަލު

ފޮތުގެ ސާފު އަގުގެ ޖުމުލަ

16

16.1

16.2

17

17,977,062

179,771

(17,977,062)

4,8644,86437,120 -

33,98433,98437,120 -

(8,000)(8,000)

44,566

15,87315,8734,361 -

18,11118,11132,759 -

222,831

374,145

4,3614,361- -

222,831

178,265

-

29,12037,120

2021

8,000

(509,350)

11,51211,5124,361 -

31/12/202131/12/2020

-

-

179,771

9,079,562

179,771

17,977,062

17,797,291

8,897,500

-

ޖުމްލަ  2020
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31 ޑިސެމްބަރ  2020 ގައި ނިމުނު އަހަރު ކުންފުނިންވަނީ "މައިކްރޯ ސޮފްޓް ޑައިނަމިކް 365" ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ. 

އަތްނުލެވޭ މި ހަރުމުދާ ބަލަށް ކަނޑަނީ އެސެޓެއްގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވުނު މަހުން ފެށިގެން 3 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެތެރޭގައެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ  2021 ގެ ނިޔަލަށް ގްލޯބަލް ރިސޯޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގައި ކުރެވިފައިވާ 

ހިނގަމުންދާ  ނާގޯށީގައި  ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ  އިންވެސްޓުމަންޓުގެގޮތުގައި  މި  ރެކޯޑުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އިންވެސްޓުމަންޓު 

މަސައްކަތްތަކުގެ ޚަރަދަށްވާ 11،102،500 އެމެރިކާ  ޑޮލަރެވެ.

ކުންފުނިން ސަބްލީސްގައި ކުރެވިފައިވާ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު ރެކޯޑުކޮށްފައިވަނީ މަގޫދުވާ، އަދި ކިހަވަށް ހުރަވަޅިއާގުޅިގެންނެވެ.

ލީސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އަދަދަށް އައި ބަދަލުގެ ޕްރޮވިޝަން

ކޮވިޑ19ް އާގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ސަބްލެސަރުންނަށް ކުލި ދެއްކުމުގައި 31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ނިމުނު އަހަރު ލުއިތަކެއް 

ދެވިފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، އައިއެފްއާރުއެސް 9 އާއިއެއްގޮތަށް ކުންފުނިން މޮޑިފިކޭޝަން އެޖަސްޓުމަންޓު ހަދާފައިވެއެވެ.

އެފްވީއޯސީއައި ގެ މިންގަނޑުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓު

ސަބްލީސްގައިކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓު

ލީސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އަދަދަށް އައި ބަދަލު )ނޯޓު 19.3(

އަހަރުގެ އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވި )ނޯޓު 16.2(

އަހަރުތެރޭގައި ލިބުނު )ނޯޓު 19.2(

1 ޖެނުއަރީގައި

31 ޑިސެމްބަރ ގައި

އަހަރުތެރޭގައި ރައިޓް އޯފްކުރި

ލީސް މޮޑިފިކޭޝަންގެ ސާފު ނަތީޖާ )ނޯޓު 19.1(

18

18.1

19

19.1

19.3

19.2

46,007,254

4,127,199

20,491,930

(890,636)

(890,636)

(10,241,136)

76,017,606

16,522,995

31/12/202131/12/2020

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

1 ޖެނުއަރީގައި

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

31 ޑިސެމްބަރ ގައި

-

890,636

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

11,102,500

-

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

-

445,318

-

445,318

ހަރުމުދާ އުފެއްދުމަށް ކުރެވެމުންދާ ޚަރަދުން ގެނެވުނު

އަހަރުގެ ޕްރޮވިޝަން

-

890,636

11,102,500

(890,636)

76,017,605

43,788,297

3,674,746

-

-

(1,201,875)

46,007,254

(253,914)

45,116,618

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
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ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓުގެ މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސް

ޑިސްކައުންޓު ނުކުރާ ލީސް ރެންޓަލްއާއި ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ތަފާތުގެ ތަފްސީލު

ޑިސްކައުންޓު ނުކުރާ ލީސް ރެންޓަލްއާއި ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ތަފާތުގެ ތަފްސީލު

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ގަތުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް 

ދައްކާފައިވާ 11،490،631 ރުފިޔާއެވެ.

ލީސް ރެންޓުގެގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އަދަދުތަކުގެ މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސް

19.4

19.5

20

20.1

19.6

ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓު

ޑިސްކައުންޓު ނުކުރާ ލީސް )ނޯޓު 19.6(

1 އަހަރަށްވުރެ މަދު

3 އަހަރާއި 4 އަހަރާއި ދެމެދު

2 އަހަރާއި 3 އަހަރާއި ދެމެދު

5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓު

ނުލިބިހުރި އިންޓަރެސްޓު އާމްދަނީ

1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމެދު

4 އަހަރާއި 5 އަހަރާއި ދެމެދު

71,678,765

270,223,063

270,223,06366,570,446

8,993,091

4,338,840

(194,205,458)

5,320,252

8,986,673

9,993,091

76,017,605

76,017,605

6,322,969

230,606,987

39,774,321

66,570,446

8,858,440

5,786,816

5,342,297

45,116,618

45,116,618

5,786,816

34,965,242

(21,453,828)

ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންޖެހޭ

އެޑްވާންސް ފައިސާ )ނޯޓު 20.1(

އެހެނިހެން ލިބެންޖެހޭ

-

774,125

493

774,618

5,445

493

45,953

40,015

5,386,316

5,786,816

31/12/202131/12/2020ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން އަދަދު
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
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15 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި މެޗުއަރވާގޮތަށް ކުންފުނިން 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަބީބު ބެންކުގެ ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް 

އެކައުންޓެއްގައި އަހަރަކު %4.7 އިންޓަރެސްޓު ލިބޭގޮތަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނިމުނު އަހަރު )2020 ގައި 3 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އިންވެސްޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

37.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މެޗޫރިޓީ އަގެއް ލިބޭ، 182 ދުވަހާ 364 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގައި މެޗުއަރވެ %4.23 އާ 3.5% 

ބިލުގައި  37،514،551 ރުފިޔާ  ވިއްކާފައިވާ ޓީ  ލިބޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  އާ ދެމެދުގެ އިންޓަރެސްޓެއް 

)2،432،850 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކުންފުނިން އިންވެސްޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަރކިންގ ކެޕިޓަލްގެ ބޭނުމަށް ހަބީބު ބެންކުގެ މާލޭ ބްރާންޗުން އަހަރަކު %6 އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުގައި 61،680،000 ދިވެހި 

ރުފިޔާ )4 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ގެ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއެއް ކުންފުނިން ވަނީ ނަގާފައެވެ. މި އޯވަރޑްރާފްޓް ނަގާފައިވަނީ 

4 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓެއް ސެކިއުރިޓީއެއްގެގޮތުގައި ބަހައްޓާފައެވެ.

ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލު

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލު

ވިއްކާފައިވާ ހިއްސާ

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލުގައި ހިމެނެނީ 10 ރުފިޔާގެ 34،087،354 ހިއްސާއެވެ.

ވިއްކާ، ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ހިއްސާއަކަށް 01 ރުފިޔާގެ މަގުން )2020ގައި 10ރުފިޔާ( ހުރި 34،087،354 

)2020ގައި 34،087،354( އާދައިގެ ހިއްސާއެވެ.

21

21.1

22.1

23

23.1

23.2

22

21.2

ކުރުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓުމަންޓު

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް )ނޯޓު 21.1(

 ޓްރެޜަރީ ބިލް )ނޯޓު 21.2(

4,023,693

2,449,594

6,473,2873,015,838

-

3,015,838

އަތުގައި ހުރި

ބެންކު އޯވަރޑްރާފްޓް )ނޯޓު 22.1(

ބެންކުގައި ހުރި

ފައިސާއާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ޖުމުލ

195

4,836,322

4,836,517

1,743,679706,104

(3,092,838)-

195

706,104

705,909

31/12/202131/12/2020ފައިސާއާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

31/12/202131/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
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23.3

23.4

24.1

24.2

24.3

24

1 ޖެނުއަރީގައި

އަހަރުގެތެރޭގައި ދެއްކި )ނޯޓު 24.4(

އަހަރުގެތެރޭގައި އިތުރުވި )ނޯޓު 16.1(

އަހަރުގެތެރޭގައި މޮޑިފިކޭޝަނަށް ގެނެވުނު ބަދަލު )ނޯޓު 24.2(

އަހަރުގެ އިންޓަރެސްޓުގެ ޚަރަދު )ނޯޓު 24.3(

31 ޑިސެމްބަރ ގައި

22,785,058

222,831

4,685,080

27,210,26622,785,057

(2,523,345)

2,040,6421,596,742

(926,180)

14,349,311

(1,314,377)

9,079,562

31/12/202131/12/2020ކުލީގެ ދަރަނި
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ހިއްސާގެ ޕްރީމިއަމް

ހިއްސާގެ ފައިދާ އަދި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު

ހިއްސާގެ ޕްރީމިއަމްގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގުކަމަށްވާ  10 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް 12.85 

ރުފިޔާ އަދި 15.42 ރުފިޔާއަށް ހިއްސާއެއް ވިއްކައިގެން ލބިފައިވާ އަދަދެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި 

ހިއްސާއަކަށް ވޯޓެއްގެ މަގުން ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ.

)2020 ގައި  ޑޮލަރު  1،105،298 އެމެރިކާ  ފައިދާގެގޮތުގައި  ހިއްސާގެ  އަހަރުގެ  ނިމުނު  31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި 

1،105،300 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ކުލީގެ ދަރަނި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެންނެވެ:

ކިހަވަށް ސަބްލީސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު އިތުރު 25 އަހަރަށް ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވާތީ، އެރަށުގެ ހެޑްލީސް އިތުރު 

25 އަހަރަށް ހެދުމަށް ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އެމޮޓައިޒޭޝަންގެ ތަފްސީލު

-

-

ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ކިހަވަށް، މަގުދުވާ އަދި ނާގޯށްޓާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ހެޑްލީސް އެއްބަސްވުން

އޮފީސް އިމާރާތް )މަޓީ ބިލްޑިންގ(

2,023,520ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

17,122

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

1,596,742

- މާލީ ޚަރަދުގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި

1,596,742 2,040,642
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24.4

24.5

24.7

24.8

24.6

24.9

ޑިސްކައުންޓުނުކޮށްހުރި މުސްތަގުބަލުގެ ލީސް ޕޭމަންޓުތަކުގެ މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސް

އިތުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު

އިހުތިޔާރު  އިތުރުކުރުމުގެ  މުއްދަތު  ލީސްގެ  އެއްބަސްވާގޮތަކަށް  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ކުންފުންޏާ  ނިމުމުން  މުއްދަތު  ލީސް 

އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ލިބެއެވެ.

2020 ގެ ފަސްކުރެވިފައިވާ ކުލީގެގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ 741،510 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވަނީ ޚަލާސްކުރެވިފައެވެ. ބާކީ ބައި 

ޚަލާސްކުރެވިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ލީސްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ލީސް ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓު

އަހަރުގެތެރޭގައި ލީސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު

1 އަހަރަށްވުރެ ކުރު

މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސް

އާމްދަނީއާ ހަރަދުގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އަދަދުތައް

ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވުނު އަދަދުތައް

24,440,664

2,040,642

(2,523,345)

4,529,005

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

2,769,602

374,145

(2,523,345)

10,820,147

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

21,275,862

1,596,742

(926,180)

1,977,360

1,509,196

179,771

(926,180)

9,656,723

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ރައިތް އޮފް ޔޫޒް އެސެޓުގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

1 އަހަރާއި 5 އަހަރާއި ދެމެދު

5 އަހަރަށްވުރެ އިތުރު

22,785,058

1,776,513

54,366,196

66,000,279

27,210,266

2,414,787

75,428,587

90,777,739
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އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

އަހަރުގެތެރޭގައި ހަމަ އަގަށް އައި ބަދަލު )ނޯޓު 25.3(

ހަމަ އަގުގެ އެޖަސްޓްމަންޓު

އަހަރުގެ އިންޓަރެސްޓ

11,764,384

1,166,548

-

-

13,504,980

574,048266,987

11,764,384

13,205,605

(1,708,208)

31/12/202131/12/2020ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ވިޔަފާރީގެ ދަރަނި

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ

49,342

2,900,015

48,324

2,997,6813,007,581

51,187

14,372

2,942,022

31/12/202131/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

25.1

26

25.2

25.3

މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސް

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

އިންސްޓޯލްމަންޓް އަދަދު

ފައިސާ ދައްކަން ފަށާ ތާރީޚް

12,309,162

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2021

1 ޖުލައި 2023 )3 އަހަރުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް(

1,195,818

ކުއާޓަރ ފެށޭއިރު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 2020

11,764,384

- ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ފައިސާ ދައްކަންވީ ގޮތް

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު

11,764,384 13,504,980

އަހަރަކަށް 4.6%

2 ޖުލައި 2020 ގައި ދިވެހ ސަރުކާރާއެކީ ހެދިފައިވާ ސެޓްލަމަަންޓު އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އުލިގަމު ލީސް އެއްބަސްވުމުގެ 

ދަށުން ކުންފުނިން 2،335،709 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި އެކުޅިވަރު ލީސް އެއްބަސްވުމުގެދަށުން 10،869،896 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

ދައްކަންޖެހެއެވެ. ސެޓްލަމްޓު އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:

ލީސް  ހުރަވަޅީގެ  ކިހަވަށް  އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން  ހެދިފައިވާ ސެޓްލަމަަންޓު  ދިވެހ ސަރުކާރާއެކީ  2021ގައި  15 ޖުލައި 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކުންފުނިން 1،195،818 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހެއެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ 

ޑިސްކައުންޓު  ފްލޯ  ކޭޝް  ރެކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހިސާބުކުރެވި  ހަމައަގު  ދައްކަންޖެހޭ  ސަރުކާރަށް  ބިނާކޮށް  ފައިސާއަށް 

ކުރެވިފައިވަނީ އަހަރަކަށް %4.6 ގެ އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުގައެވެ.

409,031
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އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

އާމްދަނީގެ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ދައްކާފައިވާ ފައިސާ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

137,425

2,103,361

(256,609)

1,984,177137,425

62,045

(162,987)

238,367

31/12/202131/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

28

28

ޓެކުހުގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓާއި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން           

މާލީ ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން

ނ( ކްރެޑިޓް ރިސްކު

ހ( ޚުލާސާ

ށ( ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓު ފްރޭމްވަރކް

ބޯޑަށެވެ.  ޑައިރެކްޓަރުންގެ  އޮންނަނީ  ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ގާއިމްކޮށް  ފްރޭމްވަރކް  މެނޭޖުމަންޓް  ރިސްކު  މުޅި  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓު ސިޔާސަތުތައް ހަދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށް ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓު ކޮމިޓީއެއް ބޯޑުން 

ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. ކޮމިޓީން ގަވާއިދުން ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އޭގެ މަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ބެލުމާއި  ބަލަހައްޓާތޭ  ކަންކަން  މެނޭޖުމަންޓުން  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާއި  ސިޔާސަތުތަކާއި  މެނޭޖުމަންޓު  ރިސްކު  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރިސްކުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓް ފްރޭމްވަރކްގެ އެކަށޭނަކަން 

ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީން މުރާޖައާކުރެއެވެ. ގަވާއިދުންނާއި ޕްލޭންކުރުމެއްނެތި ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓު ކޮންޓްރޯލްތަކާއި އުސޫލުތައް 

ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީއާއި ޙިއްސާކުރެވޭތީ މިއީ އޮޑިޓް  މުރާޖައާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްތަކުގެ ހޯދުންތައް އޮޑިޓް 

އަދާކުރާ އޯވަރސައިޓް ރޯލަށް ވެދެވޭ އެހީތެރިކަމެކެވެ.

ކްރެޑިޓް ރިސްކަކީ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރެއް ނުވަތަ މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓެއްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ އެ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ބިނާވަނީ  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  އަދި  ރިސްކެވެ.  ވުމުގެ  ގެއްލުން  މާލީ  ކުންފުންޏަށް  ސަބަބުން  ނުކުރުމުގެ  އަދާ  ޒިންމާތައް 

ކަސްޓަމަރުން އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީގެ އިންވެސްޓުމަންޓަށާއި، ބެންކުގައި ހުރި ޑިޕޮސިޓަށެވެ.

މާލީ އެސެޓުގެ ފޮތުގެ އަގުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދަރަންޏަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ އެންމެ މަތީ މިންވަރެވެ. ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚުގައި 

ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ އެންމެ މަތީވިންވަރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކުގެ ސަބަބުން ތިރީގައިވާ ރިސްކުތަކަށް ކުންފުނިންވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.

މި ނޯޓުގައި މިގެނެސްދެނީ މަތީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ރިސްކަށް ކުންފުނިން ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރާއި، ރިސްކު ހިސާބުކުރުމާއި 

މެނޭޖުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް އަދި ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު މެނޭޖުކުރާގޮތާއިބެހޭ މައުލޫމާތެވެ.

-

-

-

ކްރެޑިޓް )ދަރަނީގެ( ރިސްކު

ލިކުއިޑިޓީ )ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަދާނުކުރެވުމުގެ( ރިސްކު

މާކެޓު )މާލީ ބާޒާރުތަކުގައި ހިނގާ ކަންކަމުން އަސަރުކުރުމުގެ( ރިސްކު
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ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު )ޖުމުލަ(

ފޮތުގެ އަދަދުގެ ޖުމުލަ

ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓުގެ އިންވެސްޓުމަންޓު

ބެންކުތަކުގައި ހުރި

76,017,605

774,618

6,473,287

88,101,832

4,836,322705,909

49,774,954

46,116,618

3,015,838

45,953

31/12/202131/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ރ( ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކު

ކުންފުނިން ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ބިނާވަނީ ވަކިވަކި ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ. ޖޯގްރަފިކް ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި 

ކްރެޑިޓް ރިސްކު ބޮޑުވެފައެއްނެތެވެ.

ފާއިތުވި ތަނުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ، އަގަށް ބަދަލުނުގެނެސް ހުރި އަދަދުތަކަކީ އަދިވެސް ލިބޭނޭ އަދަދުތައްކަމަށް ކުންފުނިން 

ގަބޫލުކުރެއެވެ. ކުރީގެ ޑިފޯލްޓު ރޭޓުތަކަށް ބަލާއިރު، މަތީގައިވާ އަދަދުތައް ފިޔަވާ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ 

އަދުތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ޕްރޮވިޝަންގެގޮތުގައި އަދަދެއް ރެކޯޑުކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

މެޓީރިއަލިޓީއަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ކުންފުނިން ބެންކުގައިހުރި ފައިސާގެ އަދަދުތަކުގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެގޮތުގައި އެއްވެސް 

އަދަދެއް ރެކޯޑު ނުކުރެއެވެ.

އަދާކޮށް  ދަރަންޏެއް  މާލި  ޚަލާސްކުރަންޖެހޭ  އެސެޓަކުން  މާލީ  އެހެން  ނުވަތަ  ފައިސާއިން  ނަގުދު  ރިސްކަކީ  ލިކުއިޑިޓީ 

ވިސްނުމަކީ  ގެންގުޅޭ  މެނޭޖުކުރުމުގައި  ލިކުއިޑިޓީ  ކުންފުނިން  ރިސްކެވެ.  އުނދަގޫވެދާނޭކަމުގެ  ކުންފުންޏަށް  ނިންމުމުގައި 

ދަރަންޏެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ސުންގަޑި އަންނައިރު، އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރުގެ ގެއްލުމެއް ކުންފުންޏަށް ނުލިބި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ 

ނަމަށް ހުތުރުކަމެއް އަތުވެދާނޭފަދަ ކަމެއް ދިމާނުވެ އެ ދަރަބު އަދާކުރަން ބޭނުންވާނޭ ވަސީލަތްތައް ކުންފުނީގައި ހުންނާނޭކަން 

ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

ނަތީޖާ  އެއްބަސްވުންތަކުގެ  އަޅާކަނޑާ  ހިމެނުމަށްފަހު،  އަދަދުތައް  ދައްކަންޖެހޭ  އިންޓަރެސްޓުގެގޮތުގައި  އެވަނީ  ތިރީގައި 

ނުހިމެނޭގޮތުން މާލީ ދަރަނިތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މެޗޫރިޓީއެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ފައިސާއާއި އެފަދަ ތަކެތީގެގޮތުގައި 8،860،015 އެމެރިކާ ޑޮލަރު )31 ޑިސެމްބަރ 2020 

ބެންކުތަކެއްގައި  ވަކި  ފައިސާ  މެނޭޖުކުރަނީ  ރިސްކު  ކްރެޑިޓު  ޑޮލަރު( ހުއްޓެވެ. ކުންފުނިން  3،721،747 އެމެރިކާ  ގައި 

ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި
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މާކެޓު ރިސްކު

މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސްގައި ހިމެނިފައިވާ އަދަދުތައް އަސްލު ދައުރުވާއިރު، ލަފާކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ މާ އަވަހަށް އަދި ވަރަށް ތަފާތު 

އަދަދުތަކުން ރިއަލައިޒްވެދާނޭކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސްގައި ހިމެނިފައިވާ އަދަދުތައް އަސްލު ދައުރުވާއިރު، ލަފާކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ މާ އަވަހަށް އަދި ވަރަށް ތަފާތު 

އަދަދުތަކުން ރިއަލައިޒްވެދާނޭކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

މާކެޓު ރިސްކަކީ ބޭރު ފައިސާގެ ރޭޓާއި، އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުފަދަ މާކެޓުގެ އަގުތަކުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް ނުވަތަ އޭގެ 

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކުގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނޭކަމުގެ ރިސްކެވެ. މާކެޓު ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓުގެ މަގުސަދަކީ ކުންފުންޏަށް 

ރަނގަޅު ނަފައެއް ހޯދަމުން، މާކެޓު ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ބަލައިގަނެވޭ ރޭންޖެއްގެތެރޭގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ހ. އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު

ރިސްކު ޕްރޮފައިލް

ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ކުންފުނީގައި  އެސެޓެއް  ނުވަތަ  ދަރަންޏެއް  ރޭޓުގައިހުރި  އިންޓަރެސްޓު  ވޭރިއަބްލް  ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްގެން 

ކުންފުނި އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2021

31 ޑިސެމްބަރ 2021

މާލީ ދަރަނި )ނަން-ޑެރިވެޓިވް(

މާލީ ދަރަނި )ނަން-ޑެރިވެޓިވް(

ލީސް ދަރަނި

ލީސް ދަރަނި

ބެންކު އޯވަރޑްރާފްޓް

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ

ވިޔަފާރި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

ދައްކަންޖެހޭ

ވިޔަފާރި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

ދައްކަންޖެހޭ

27,210,266

22,785,058

90,777,739

66,000,279

4,529,005

1,977,360

10,820,147

9,656,723

75,428,587

54,366,196

13,504,980

11,764,384

17,557,073

16,361,254

1,195,818

-

5,726,439

4,090,314

10,634,816

12,270,940

3,092,8383,092,8383,092,838--

2,997,681

3,007,581

2,997,681

3,007,581

2,997,681

3,007,581

-

-

-

-

46,805,765

37,557,023

114,425,331

85,369,114

11,815,342

4,984,941

16,546,586

13,747,037

86,063,403

66,637,137

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ފޮތުގެ އަގު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ފޮތުގެ އަގު

ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

އެއްބަސްވުމެއްގެ

1 އަހަރުތެރޭގައި

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

1 އަހަރުތެރޭގައި

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

5-1 އަހަރު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

5-1 އަހަރު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

5 އަހަރު ފަހު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

5 އަހަރު ފަހު

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
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ށ. ކަރަންސީ )ފައިސާގެ( ރިސްކު

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

ކަރަންސީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު

ކުންފުނި ކަރަންސީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ބިނާވެފައިވަނީ ތިރީގައިވާ އަދަދުތަކަށެވެ.

ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑު ނިމުނުއިރު ދިވެހިސަރުކާރަކީ ކުންފުނީގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ %46 ހިއްސާދާރެވެ. ދިވެހިސަރުކާރާއިއެކު 

ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލީސްކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުލީގެގޮތުގައި ދެއްކުނު އަދަދުތަކެވެ. އަހަރުގެތެރޭގައި 

ދިވެހިސަރުކާރާއި އެކު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކާއި ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑު ނިމުނުއިރު ހުރި އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބޭރުފައިސާގެ ރޭޓުތަކުގެތެރެއިން ތިރީގައިވާ މުހިންމު ރޭޓުތައް ވަނީ އަހަރުގެތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވިފައެވެ.

ޕެގުކޮށް  ޑޮލަރާއި  އެމެރިކާ  އަކީ  ރުފިޔާ  ދިވެހި  ދަރަންޏަށްބަލާއިރު،  އެސެޓާއި  ފައިސާގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޑޮލަރުން  އެމެރިކާ 

އަދަދުތަކުގެ  ފައިސާއަކަށްވާތީ، އެ  ފުލަކްޗުއޭޓުވާ  +/- %20 ރޭންޖެއްގައި  ފެށިގެން  ޕޮއިންޓުން  މިޑް  އެކްސްޗޭންޖުރޭޓުގެ 

ސަބަބުން ކުންފުނި ކަރަންސީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު ވަނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

ފައިސާއާއި އެފަދަ ތަކެތި

މާލީ ބަޔާނުގެ ނެޓް އެކްސްޕޯޒަރ

7,378,424

15.42 15.42 15.42

-

-

5,445

5,445

7,378,424

1,422,551

15.42

1,422,551

31/12/202131/12/2020
)ދިވެހި ރުފިޔާ()ދިވެހި ރުފިޔާ(

31/12/2021
2020 2021

31/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ސްޕޮޓް ރޭޓު ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚު އެވްރެޖު ރޭޓު

ދިވެހި ރުފިޔާ

ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންޖެހޭ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ
31/12/202131/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

2,523,345

2,523,345

926,180

926,180

ކުލީގެގޮތުގައި ދެއްކުނު

ދިވެހިސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް

މާލީ ބަޔާނުގެ ނެޓް އެކްސްޕޯޒަރ

31/12/202131/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(
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29

ވިއްކާލެވުނު ޕްރޮޕަރޓީތަކާގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ

އަހަރުތެރޭގައި ހަމަ އަގަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

އަހަރުތެރޭގައި އިންޓަރެސްޓަށްއެރި

14,401,424

(1,708,208)

811,764

13,504,98011,764,384

13,205,605

266,987

(1,708,208)

ހަމަ އަގު ހިސާބުކުރުން

އެކައުންޓިންގ ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ހަމަ އަގު

ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު

ލީސް ދަރަނ

ފައިސާއާއި އެފަދަ ތަކެތި

ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ދަރަންޏާ  ވިޔަފާރީގެ 

ދައްކަންޖެހޭ

31 ޑިސެމްބަރ 2021

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްގެ އިންވެސްޓުމަންޓު

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން

ހަމައަގުގައި ހިސާބު ނުކުރެވިވާ މާލީ އެސެޓު

ހަމަ އަގުގައި ހިސާބުނުކުރެވިވާ މާލީ ދަރަނި

ފެއަރ ވެލިއު )ހަމަ އަގު(

ފެއަރ ވެލިއު )ހަމަ އަގު(

ކުރުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓުމަންޓު

ބެންކު އޯވަރޑްރާފްޓް  

76,017,605

27,210,266

4,836,517

2,997,681

11,102,500

13,504,980

774,618

46,805,765

6,473,287

3,092,838

99,204,527

76,017,605

-

11,102,500

-

6,473,287

93,593,392

27,210,266

-

13,504,980

40,715,246

-

76,017,605

-

11,102,500

-

6,473,287

93,593,392

27,210,266

-

13,504,980

40,715,246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ޖުުމުލަ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ޖުުމުލަ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

މާލި އެސެޓު 

އެމޮޓައިޒްކުރެވި 

ފައިވާ އަގުގައި

އެހެނިހެން މާލީ 

ދަރަނި

ގިންތި 1

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 1

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 2

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 2

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 3

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 3

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ސަބްލީސްގެ ސާފު އިންވެސްޓުމަންޓު

ލީސް ދަރަނ

ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ދަރަންޏާ  ވިޔަފާރީގެ 

ދައްކަންޖެހޭ

31 ޑިސެމްބަރ 2020

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްގެ އިންވެސްޓުމަންޓު

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ހަމައަގުގައި ހިސާބު ނުކުރެވިވާ މާލީ އެސެޓު

ހަމަ އަގުގައި ހިސާބުނުކުރެވިވާ މާލީ ދަރަނި

ފެއަރ ވެލިއު )ހަމަ އަގު(

ފެއަރ ވެލިއު )ހަމަ އަގު(

ފައިސާއާއި އެފަދަ ތަކެތި

45,116,618

22,785,058

45,953

3,007,581

3,015,838

11,764,384

48,884,513

37,557,023

706,104

45,116,618

-

3,015,838

48,132,456

-

22,785,058

-

11,764,384

34,549,442

45,116,618

-

3,015,838

48,132,456

-

22,785,058

-

11,764,384

34,549,442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ޖުުމުލަ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ޖުުމުލަ

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

މާލި އެސެޓު 

އެމޮޓައިޒްކުރެވި 

ފައިވާ އަގުގައި

އެހެނިހެން މާލީ 

ދަރަނި

ގިންތި 1

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 1

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 2

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 2

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 3

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ގިންތި 3

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ކޮމިޓުމަންޓާއި ކޮންޓިންޖެންޓު ލައިބިލިޓީ                  

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓުމަންޓު

ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚުގައި ހުއްދަލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެއްބަސްވެވިފައިވާ ކެޕިޓަލް ކޮމިޓުމަންޓެއް ނެތެވެ.

ކޮންޓިންޖެންޓު ލައިބިލިޓީ

ހ. ބިމުގެ ކުއްޔާއި ގުޅޭގޮތުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ

31 ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ އަދަދުތައް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭކަން މީރާއިން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ޑައިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ ވިސްނުމަކީ މަތީގައި ބުނެވުނު ޓެކުހާއިގުޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަންޏެއް ނުއުފެދޭނޭކަމަށެވެ.

30

30.1

30.2
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ކުންފުނީގެ ދަރަންޏާއި އެޖަސްޓުކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓީގެ ރޭޝިއޯހުރީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ގެންގޮސް  ކުރިއަށް  ކަންސާންއެއްގެގޮތުގައި  ގޮއިންގ  ކުންފުނި  މަގުސަދުތަކަކީ  މެނޭޖުކުރުމުގައި  ކެޕިޓަލް  ކުންފުނިން 

ހިއްސާދާރުންނަށް ނަފާ ހޯދައިދީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ވާނޭގޮތަކަށް ކަންކަން ގެންދިއުމާއި ރައުސުލްމާލުގެ 

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޮޕްޓިމަލް ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރއެއް ބެހެއްޓުމެވެ.

ށ. ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚުގެފަހުން ހިނގާ ކަންކަން

މިންކޮން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑގެ އިންވޮއިސްއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ލިކުއިޑޭޓެޑް 

ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި 21،069،719 ދިވެހި ރުފިޔާ )1،366،389 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ހޯދުމަށް އެކުންފުނިންވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ހިނގަމުންނެއް ނުދެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ކުންފުންޏާއި ދެކޮޅަށް 

ނިމުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑައެވެ.

27 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށި ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެގިއުލޭޝަން (ނަންބަރު 

R-33/2022 )ގެ ދަށުން، ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވުމުންކުރާ ޖޫރިމަނާ %0.0493 )ކުރިން %0.5( އަށް ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރާއެކީ ވެވިފައިވާ ސެޓްލްމަންޓު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެގޮތުގައި 13،504،980 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު )މުޅި ޖުމުލަ 14،401،424 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ވަނީ ރެކޯޑުކުރެވިފައެވެ. މި އަދަދުތަކަކީ އުލިގަމު، އެކުޅިވަރު 

އަދި ކިހަވަށް ހުރަވަޅީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.

މަތީގައި ބުނެވުނު މައްސަލަ ފިޔަވައި، މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭފަދަ ނުވަތަ ހާމަކުރަންޖެހޭފަދަ ގާނޫނީ މައްސަލައެއް 

31 ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގަމުންނެއްނުދެއެވެ.

31

32

ގދ. މަގުއްދުވާ

ކ. ފަރުކޮޅުފުށި

1,973,978

6,120

1,980,097

1,973,978

1,980,097

6,120

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ޖުމުލަޖޫރިމަނާ

ޖުމުލަ ދަރަނި

ދިވެހިސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް

ފައިސާއާއި އެފަދަ ތަކެތި

ޖުމުލަ އިކުއިޓީ

ސާފު ދަރަނި

ދަރަންޏާއި އިކުއިޓީގެ ސާފު ރޭޝިއޯ

48,789,942

(4,836,517)

43,953,425

50,725,957

0.870.92

40,180,891

37,697,296

36,991,192

(706,104)

31/12/202131/12/2020
)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(



90
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މި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މެނޭޖުމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

 31 ފަރާތްތަކަށް  މި  މެމްބަރުންނެވެ.  ބޯޑުގެ  ޑައިރެކްޓަރުންގެ  މުވައްޒަފުންކަމަށްބަލަނީ  މުހިންމު  ހިމެނޭ  މެނޭޖުމަންޓުގައި 

ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެތެރޭގައި 103،697 އެމެރިކާ ޑޮލަރު )2020 ގައި 75،584 އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

ދައްކާފައިވެއެވެ.

އަޅާކިޔަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު

މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތް ރަނގަޅުކޮށް އަޅާކިޔުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި އަޅާކިޔަން ބޭނުންވާ އަދަދުތައް ކްލެސިފައި 

ކުރެވިފައިވާގޮތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނާއި ނޯޓުތަކުގައިވާ ތިރީގައިވާ 

އަދަދުތައް ވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ ފައިދާ، ޖުމުލަ 

އެސެޓު، ޖުމުލަ ދަރަނި ނުވަތަ ޖުމުލަ ސާފު އެސެޓުގެ އަދަދަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

34

34

ލީސް މޮޑިފިކޭޝަންގެ ސާފު ފައިދާ

މާލީ އާމްދަނީ

-

2,954,953

2,954,953

1,060,463

2,954,953

1,894,490

)އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

އަލުން ކްލެސިފައިކުރެވިފައިވާކުރިން ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ
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