MALDIVES TOURISM DEVE LOPMENT CO RPORATIO N PLC
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qnaCiv

qsqnaCErapow
2011

2012

2013

2014

20,105,849

13,739,385

14,682,675

14,341,936

-14%

27%

34%

6%

މުޅި އަހަރު ސާފުފައިދާނުވަތަ ގެއްލުން

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

-965,114

-6,300,436

-24,965,321

879,024

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނުފައިދާ /ގެއްލުން

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

-1.21

-0.2

0.72-

0.03

ހިއްސާއަކަށް ބެހިފައިދާ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

-

-

-

0

-2%

-18%

-281%

9%

އާމްދަނީ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްމާޖިން

ރިޓާރން އޮން އިކުއިޓީ

އެމްޓީޑީސީގެ ވިޝަން އަކީ އެމްޓީޑީސީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ހިންގުންތެރި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަށް ވުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ ޙިކްމަތު ޢަމަލީއާއި މާލިއްޔަތުގެ
މުއްސަދިކަން ބޭނުންކޮށްގެން ހިއްސާދާރުންގެ އުންމީދަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މައިކްރޯ އަދި މެކްރޯ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް ހޯދުމެވެ.

qnaCim

އެމްޓީޑީސީގެ މިޝަން އަކީ ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން
އެއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ހޯދެންއޮތް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދާ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިއްސާދާރުންގެ ތަނަވަސްކަން ވީ އެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިއަދު އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް ކުންފުންޏެވެ .އެމްޓީޑީސީއިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފެހި ރަށްތައް ފެހި ރިސޯޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އެރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް ހަނދާނުން ފޮހެނުލެވޭހައި ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
އެމްޓީޑީސީގެ ވިޔަފާރި މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްގައި އެމްޓީޑީސީ އަކީ ތާއަބަދު ވަކި ސިނާއަތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރިއަށްދާނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
އެއާއި ޚިލާފަށް އެމްޓީޑީސީ ސިފަކުރެވިފައި ވަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި އިންވެސްޓްކޮށް ކުރިއަށްދާނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިވިސްނުމުގައިވާ މުރާދަކީ ހިއްސާދާރުންގެ
ފައިދާ އެންމެ އިތުރުކުރެވޭނެ ހުރިހައި މަގުތަކެއް އެމްޓީޑީސީއިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެވެ.

utalAh IlAm
2011

2012

2013

2014

ދ ފައިސާ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި
ނަގު ު
ފައިސާ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

18,141,485

847,063

883,854

6,812,832

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

155,160,854

136,808,538

117,243,194

99,590,095

ހިއްސާއަކައް ޖެހޭ އެސެޓްގެ ޖުމްލަ

ޔޫ އެސް ޑޮލަރ

49

44

3.4

2.9

udaBuQam IvanAm

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

އެމްޓީސީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އޮފީހަށް ނިކުންނަކީ މިމަޤްޞަދުގައެވެ .އަދި އެމުވައްޒަފުން ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއިއެކު ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި
މުޢާމަލާތު ހިންގަނީ މިމަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށެވެ .އަދި މިކަން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބަހުސްތަކަކާއި ދެބަސްވުންތަކަށް ކުރިމަތިލާ ،ހިނިތުންވުމާއިއެކު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ
މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލަނީ މިމަތިވެރި މަޤްޞަދަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

qwatuDnagqnim IkUlus

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

ugaw egAsqwih iwagurAzAb

މިންގަނޑުތަކަކީ:
-

ޙިއްސާދާރުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުމެ ރައްކާތެރިކުރުން

2011

2012

2013

2014

-

ހުޅުވިގެންވާ ސިކުނޑިއަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި އަގު

ރުފިޔާ

100

101.9

100

10.63

-

އާ ކަންތައްތަކާއި ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އަހަރުތެރޭ އެންމެ މަތީ އަގު

ރުފިޔާ

-

އެކަކު އަނެކެއްގެ ތަފާތުތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތަށް އިޚްތިރާމްކުރުން

150

150

100

20

-

ތެދުނިޔަތާއިއެކު އަމިއްލަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފަސްނުޖެހުން

އަހަރުތެރޭ އެންމެ ދަށް އަގު

ރުފިޔާ

100

100

100

10

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

ރުފިޔާ

314,397,100

471,595,650.00

314,397,100.00

340,873,540

01

2014

qKIrAt idqwefuw inufqnuk idaw qnan egInufqnuk

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

qnurabqmem ITimok qkqsir qDqnew qTiDow
މަގާމް

ހައިސިއްޔަތު

ޓާރމް

ނަން
އަލްފާޟިލްއަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލްއަމްޖަދު މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

15ޖެނުއަރީ 2014ން  23ނޮވެމްބަރ  2014ށް

އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

ގައި 15 ،ރަށެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ .މީގެތެރެއިން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން މި ކުންފުންޏަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ 9
ރަށާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލު މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

qserqDew Aviwafiveruk IrqTqsijar

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

qwatqtog enELug ANqnufqnuk
ފޯން:

+960 334 7766

ފެކްސް:

201+960 334 7733

އީމެއިލް:

info@mtdc.com.mv

ITimok qnaCErenuyimer qDqnew qnaCEnimon
ނަން

ވެބްސައިޓްwww.mtdc.com.mv :

urabqnan IrqTqsijar
2006/280-C

މަގާމް

ހައިސިއްޔަތު
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18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލްއާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު
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18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ
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އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

qnurukuTqsil

utayqwisiwah InUnAQ

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

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

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލްއަހުމަދު ނިޔާޒް

ޑިރެކްޓަރ

އެގްޒެކެޓިވް

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު އިޤްބާލް

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 15ޖެނުއަރީ  2014ން  23ނޮވެމްބަރ  2014ށް

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލްއަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު މުއިއްޒު

އަލްފާޟިލްއާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

މއ.ކާނަ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު

03

ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް
 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.ޝަފަގް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

qtAraf EdAfal InUnAQ qSaNqnufqnuk
އަލްއުސްތާޛު ހުސެއިން ސިރާޖް

ހ .މެރީ ރޯސް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

2014

qjesem egqnasraprawec

qtog Aviwafiheb Asqwih egIsIDITqmew
ހިއްސާގެއަދަދު

10ރ ގެރޭޓުން

%

ހިއްސާގެ އަދަދު
އާއްމުހިއްސާދާރުން

18,428,278

184,282,780

53

ސަރުކާރު

15,659,076

156,590,760

47

ޖުމްލަ

34,087,354

340,873,540

100

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ރައުސުލްމާލު

100,000,000

1,000,000,000

2,647,644

264,764,400

އަގު އަދާކުރެވިފައިވާ ރައުސުލްމާލް

inufqnuk racqnev qTqniwoj Avqtabqsin egIsIDITqmew
		
ކުންފުނީގެ ނަން
			
އެޑްރެސް

އީ އެން އޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހ .އާގެ .ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

		
ހިއްސާވާ ގޮތް

ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ

		
ހިއްސާގެ %

20%

a

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ގެއްލުންވަމުން ދިޔަ ވިޔަފާރި

ގައި  0.64:1އިން  2014ގައި  4.30:1އަށް ކުރިއަރާފައިވުމަކީ ،ކުންފުނީގެ

ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓާލާ ،އެވިޔަފާރިތައް ވިއްކާލުމާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަކީ ފައިދާ

ވިޔަފާރީގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކަން ދޭހަކޮށްދޭކަމެކެވެ.ހެރެތެރެހެދުމަށްޓަކައިނެގިލޯނުޚަލާޞް

ނެރެވިދާނޭ ކުންފުންޏެއްކަމުގެ އުންމީދު  2014ގައި އާވެގެން ދިޔައެވެ .ފާއިތުވި

ކޮށް 2013 ،ވަނައަހަރު  9.2ގުނައިގައި ހުރި ދިގު މުއަދަތުގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް

އަހަރުތަކުގައި އެމްޓީޑީސީން ވަނީ ހިންގަމުން ދިޔަ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި ވަރަށް

 2014ވަނައަހަރުވަނީ  8.7ގުނައަށްކުޑަކުރެވިފައެވެ .ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ

ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެ ،ލިކިއުޑިޓީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ .އަދި ދަރަނީގެ

ޙިއްސާގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް އަލުން ފަށާފާވާއިރު އިންވެސްޓަރ ރޭޝިއޯއަށް

ނިސްބަތްވެސް ހުރީ ވަރަށް މަތީގައެވެ.

އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި ހަމައަކަށް އެޅެމުންދާކަމުގެނިޝާންތައް ދަނީ

ފާއިތުވި އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު އެމްޓީޑީސީން ވަނީ ފައިދާގެ ނިސްބަތާއި ،ލިކިއުޑިޓީ،

ފެންނަމުންނެވެ .ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް

އެފިޝަންސީ ،ދަރަނީގެ ނިސްބަތް އަދި އިންވެސްޓަރ ރޭޝިއޯ ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި

ބޮޑަށް ހީނަރުކަން އައިސް ކުންފުނީގެ ރީޓެއިންޑް އަރނިންގސް ރިޒަރވް ނެގަޓިވްގައި

 2014ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފައިދާގެ

ހުރުމުންމިއަހަރު ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ނުބަހާ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .ކުންފުނިން

ނިސްބަތްވަނީ  24.9މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރގެ ގެއްލުމަކުން  879,024އެމެރިކާ

މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިތުރުކުރަން

ޑޮލަރުގެ ފައިދާއަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ 2013.ވަނަ އަހަރު އޮޕަރޭޝަންތަކުން 4.7

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދަށްވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމެވެ.

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފައިދާވެފައިވެއެވެ.
ކުރެވިފައިވާ މާލީ

 2014ވަނަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު

ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓުތަކާއި  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް

ހިސާބުތަކުގައިވާ ޢަދަދުތަކުގައި މައިގަނޑު ދެސަބަބަކާއިހުރެ ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ހިނގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުން ފައިދާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަދިވެސް

ރެޒޮނަންސް

ކުރަން ޖެހިފައެވެ .އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ފަދައިންޚަރަދުތައް ފެއަރ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  5.2މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ހައިކޯޓުން މިއަހަރުގެ

ވެލިއުގައިއަގުމަގުކޮށްފައިވާއިރު،ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް  2011ވަނައަހަރުގެނައި  4ވަނަ

އެޕްރިލްމަހު ހުކުމް އައުމެވެ .މިސަބަބާ ހުރެ ،ވޭތިވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބެންޖެހޭ

އިސްލާހާ ގުޅިގެން ލީސް ރެންޓު އިތުރުވީ ނިސްބަތުން އާމްދަނީއިތުރުވެފައިނުވާތީ

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ  3.4މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވަނީ ނުލިބޭނޭ

ކުންފުނީގެފައިދާ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ .އެމްޓީޑީސީން ދަނީ މިމައްސަލަތަކަށް ޙިއްސާދާރުން

ފައިސާގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ރައިޓް އޯފް ކުރެވިފައެވެ .ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމީ

ބޭނުންވާފަދަ ހައްލެއް ހޯދާ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

އެޕްރިލް  2015ގައެވެ .ދެވަނަ ސަބަބަކީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން،

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .އަދި މިއަހަރުގެތެރޭގައި މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނޭކަމުގެ

ހެޑްލީސްއިން އިތުރުވިބައިން ސަބްލީސް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް

ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެމެވެ.

ފުރަތަމަ

ސަބަބަކީ

ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫގެ

ސަބްލީސް

މައްސަލައިގައި

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެފަދައިން ރެކޯޑުކުރެވިފައި
ނުވުމެވެ .ޚަރަދުގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖުމުލަ ޢަދަދު ރެކޯޑުކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

އެމްޓީޑީސީ ގެ މަގުސަދަކީ ހިއްސާދާރުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން މަންފާ

އާމްދަނީއަކީ ކިހާވަރެއްކަމާމެދު ސަބްލީސް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް

ހޯދައިދިނުމެވެ .އަދި އަމާޒަކީ މެދުފަންތީގެ މާކެޓާއި އެއަށް ވުރެ މަތީ މާކެޓްތަކަށް

އަދި ނާދެވެއެވެ .މިމައްސަލާގައި އެކަށީގެންވާ ޙައްލަކަށް އައުމަށް އެފަރާތްތަކާއެކު

އަމާޒުކޮށް ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމެވެ .މި ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަ

މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ.

ކައި،މެދުފަންތީގެމާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ރަށެއް ތަރައްޤީކޮށް އިންޑަސްޓްރީ އެވްރެޖަށްވުރެ
ރަނގަޅު،ވާދަވެރި ދިވެހި ބްރޭންޑެއް އުފެއްދުމަށް ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ވިޔަފާރީގެ

ކުންފުނީގެ ދަރަނިތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ޚަލާޞްކުރެވި ،ލިކުއިޑިޓީގެ ޙާލަތު 2013

މިސްރާބު ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.
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ޗެއަރޕަރސަން (ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް)

(އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

(ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

(ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

(ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

(ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

ސައީދު

އަހުމަދު ނިޔާޒް އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ

އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު މުސްތަފާ އެމްޓީޑީސީގެ

އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު އިޤްބާލް އެމްޓީޑީސީގެ

އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ

އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ އާންމު ހިއްސާދާރުން

އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރެއްވީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރެއްވީ

ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ

ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީގެ

އައްޔަންކުރެއްވީ  18ޖޫން  2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 18ޖޫން  2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަހުމަދު ނިޔާޒަކީ

 15ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަދި

 19ޖޫން  2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އިޤްބާލްއަކީ

ލީމާން ޒާހިރު ހޮވިވަޑައިގަތީ  18ޖޫން  2014ވަނަ

ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ  18ޖޫން  2014ވަނަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އިކޮނޮމިކްސް ،ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީން

ސަރުކާރުން

ކޮމިޝަންގެ

ދާއިރާގައި

ދުވަހުއެވެ .އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެމްޓީޑީސީގެ

ދުވަހުއެވެ.

މޫސާއަކީ

އެއަރޕޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަން

އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މެމްބަރުކަމަށް އަމްޖަދު މުސްތަފާ ހަމަޖެއްސެވުމާ

ވަރަށް

މޯލްޑިވްސް

މބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ .އަބްދުﷲ ލީމާން
ބޯޑުގެ މެ ް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮވެންޓްރީ ޔުނިވަރސިޓީން

އަދި

އަދި އޭނާ ވަނީ ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްވެސް

ގުޅިގެން  23ނޮވެމްބަރު  2014ވަނަ ދުވަހު

ނެޝަނަލް

އިންފޮމޭޝަން

ފައިނޭންސްއިން

ޖިއޮގްރަފީ އެންޑް ޓޫރިޒަމުން ބީ.އޭ އޮނަރސް

ބެންކިންގ ،ސްޓްރެޓީޖިކް ބިޒިނަސް ޕްލޭނިންގ،

ފުރިހަމަކުރައްވާ އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގައި

އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުން ވަކިވެވަޑައިގަތެވެ .އަމްޖަދު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން

އަދި

ވިޔަފާރީގެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ހެޑްމާސްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި އޭނާ

އަލްފާޟިލާ

އިބްތިޝާމާ

އިބްތިޝާމާއަކީ
ކުރައްވަމުން

ގަން
ގެންދަވާ

އަހުމަދު

ބޭފުޅެކެވެ.

،

އިންފޮމޭޝަން

ތަޖުރިބާކާރު

ބޭފުޅެކެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން

ސެޓްފިކެޓް ކޯސް

ޒާހިރަކީ

އެކައުންޓިންގ

ބެޗްލަރޒް

ޑިގްރީ

އެންޑް

ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ

ހައްދަވާފައިވާ

ބޭފުޅެކެވެ.

އަދި

ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުން

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އިޤްބާލަކީ މައިކްރޯސޮފްޓް

އެކައުންޓިންއާއި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިތުރުން

ދާއިރާގައި  15އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ

ފައިނޭންސިންގ އެންޑް ރިލޭޝަންޝިޕް ދާއިރާގައި

ތއުލީމީ ދާއިރާގައި  10އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ
ރާއްޖޭގެ ަ

ފެށިގެން

ލިމިޓެޑްގެ

ސަޓިފައިޑް

އެކްސްޕަރޓް

އޯޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން  10އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ

ތަޖުރިބާ

އައިމިނަތު

 10އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ

ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އޭނާ އެމްޓީޑީސީ

މެނޭޖަރުކަން އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ސެޓްފިކެޓް

ބޭފުޅެކެވެ.

ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މީގެއިތުރުން

މުހަންމަދު މޫސާއަކީ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓާއި

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.އިބްތިޝާމާ އަކީ

އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  5ނޮވެމްބަރ  2007ވަނަ

މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގައި  12އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ

އިޤްބާލް ވަނީ ލެޓްސްގޯ މޯލްޑިވްސްގެ ކްރިއޭޓިވް

އޭނާ ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފައިނޭންސްއާ ބެހޭ

އެކައުންޓްސް އަދި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކަންކަމުގައި

ވެސްޓްމިންސްޓަރއިން

ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ .އަދި އޭނާ އަކީ އެމްޓީޑީސީގެ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ އަމްޖަދު

އަދި

ތަފާތު އެކިއެކި ވޯކްޝޮޕްތައް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިއެވެ.

ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް އިން މާކެޓިންގ

ރިޒޯޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މެނޭޖަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ވަނީ

އުތުރުބުރީ

މާކެޓިންގ

އަބްދުﷲ

ލީމާން ޒާހިރު އެމްޓީޑީސީ އާއި އެންމެ

ބިޒިނަސް

ގޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  1ސެޕްޓެމްބަރ 2006
ފުރަތަމަ ު

މޯލްޑިވްސްގެ

ގައި އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި

ކުރައްވާފައެވެ.

 14ޑިސެމްބަރ  2008އިން  16ނޮވެމްބަރު 2011

އޮފް

ދަ

ނޔަލަށް ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރުކަން އަދި 17
ި

ޑިޒައިނަރކަމާއި

އައި.

ނ ފެށިގެން  1ޖުލައި 2013
ނޮވެމްބަރު  2011އި ް

އޯޝަން

ގެ ނިޔަލަށް އެނާވަނީ އެމްޓީޑީސީގެ ފައިނޭންޝަލް

އިންވެސްޓްމަންޓް

ޔުނިވަރސިޓީ

އެޕްރައިސަލް،

އޮފް

މުސްތަފާއަކީ 2013

އިލެކްޝަން

ޓޭކްނޮލޮޖީގެ

އައިމިނަތު

މުހަންމަދު

ފެނަކަ

މީގެކުރިން

ހުވަދު

ޑިޒައިނަރކަމާއި
އައްނާމް

އައި.ޓީ

މެނޭޖަރުކަން

އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ

ކޮމިއުނިކޭޝަން ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި

ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ރިސޯޓްތައް

މާމެންދޫ

ސެކްރެޓަރީކަމާއި

ކެރެލާ ޔުނިވަރސިޓީން ހެއްދެވި ބެޗިލަރ އޮފް

ހިންގުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ

ކުޑަކަތީބުކަމާއި މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ

މެނޭޖަރުކަމާއި

ކޮމަރސް ޑިގްރީގައި ޚާޢްސަވެވަޑައިގަތީ ޓޫރިޒަމް

ބޭފުޅެކެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން

ޕްލޭނިންގ

ޑިރެކްޓަރކަން

ބިޒިނަސް

އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުން ވަނީ އޭނާ އެމްޓީޑީސީގެ އެކްޓިންގ

ވެސް ކުރައްވާފައެވެ .އަމްޖަދު މުސްތަފާ އަކީ

މެނޭޖްމަންޓް ،އެކައުންޓިންގ އެންޑް ކޮމްޕިއުޓަރ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަގާމަށް އިސްކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކަން ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއިން

ސީސްގެ

އެޕްލިކޭޝަންސް އިންނެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖްމަންޓުން ޑިޕްލޮމާ އަދި ލަންޑަން ބިޒިނަސް

ޓީ

ނޓް ،ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ ،ޑައިރެކްޓަރ
މެނޭޖްމަ ް

ސްކޫލުން އިންގްލިޝްއިން ޑިޕްލޮމާ ނަންގަވާފައިވާ

އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ބިޒިނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޓްރޭނިންގ ފަދަ ދާއިރާއިން ޝޯޓް ޓާރމް ކޯސް އަދި

ބޭފުޅެކެވެ.

މެނޭޖަރކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންޑް

ޓްރެވެލް

އޮފީހުގެ

އަތޮޅު

ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ

މެނޭޖަރުކަމާއި

މެނޭޖްމަންޓް،

އަތޮޅު

ކޯޕަރޭޝަން

ސޮލިއުޝަން

އޮފިސަރކަމާއި

މެނޭޖިންގ

އާހޫ

މޯލްޑިވްސްގެ

ވަޓްސްއަޕް
ޑިރެކްޓަރކަން

މީގެއިތުރުން

ސަލްޓަންސް

ކްރިއޭޓިވް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރކަމާއި

ޤމްވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލަރގެ މަ ާ

ވޯކްޝޮޕްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

07

2014

ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ufwrWAwt egcnirevcsia

wq atadqwum ikewikew urahaw anav 2014
ivenqnegiwaDavinemih iwaguDOb egqnuraTqkeriD
qnLu ufEb
 1އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު

qzAyin udamuhaw qliMAfqlaw

 18ޖޫން  2014ން މިއަދާ ހަމައަށް

ޑސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ  18ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަހުމަދު ނިޔާޒަކީ އިކޮނޮމިކްސް ،ޕޮލިޓިކަލް
އަހުމަދު ނިޔާޒް އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީ ީ

(އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

ސައިންސް އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީން އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އޭނާ ވަނީ ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާ އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގައި
ހެޑްމާސްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި އޭނާ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި  10އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަހުމަދު ނިޔާޒް އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ
 2އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް
 18ޖޫން  2014ން މިއަދާ ހަމައަށް

udamas qwudqbaw qfirAw qliMAfqlaw

qmIhar qwudqbaw qnACIz AliMAfqlaw

(ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

(ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު އާންމު ހިއްސާދާރުން

ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް އާންމު ހިއްސާދާރުން

ގޮތުގައި

ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީގެ

އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ  18ޖޫން

ވވަޑައިގަތީ  18ޖޫން  2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ބޯޑަށް ހޮ ި

އަބްދުއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

ތަމްސީލްކުރާ
2014

ވަނަ

ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ދުވަހުއެވެ.

އާރިފް

ޒީޝާން

އަބްދުއް

ރަހީމަކީ

ސަމަދަކީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިންސްޓަރ

އފް ވޭލްސްއިން މާސްޓަރ އިން
ޔުނިވަރސިޓީ ޮ

އިން ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓުން މާސްޓަރ އޮފް

ބިޒިނަސް

ހައްދަވާފައިވޭ

އާރޓްސް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މީގެއިތުރުން

ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ބެޗިލަރ އޮފް އާރޓްސް ވިތް އޮނަރސް

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތު ޕެސިފިކްއިން ބެޗިލަރ

އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ހެއްދެވީ

އޮފް ޑިގްރީ އިން ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ،ހިސްޓްރީ

އފް އެބަރޓީ ޑަންޑީއިންނެވެ .ޒީޝާން
ޔުނިވަރސިޓީ ޮ

އެންޑް ޕިލިޓިކްސް ހައްދަވާފައިވެއެވެ .ޓޫރިޒަމްއާއި

ވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި 1997

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

އިން  2010ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ބެންކިންގ

އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ

އޮފިސަރކަމުން ފެށިގެން މެނޭޖަރުކަން ކުރައްވާ 13

ދާއިރާގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް

ޚދުމަތްކުރައްވާފައެވެ .އަދި
އމް.އެމް.އޭގައި ި
އަހަރު ެ

ކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ފެސްޓަލް އެންޑް މޯޓަރޒް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ރކްޓަރ ޓްރޭނިން ފަދަ ދާއިރާއިން ޝޯޓް
އވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ .މީގެއިތުރުން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ،ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިން ،ޑަ ެ
ރޯލެއް އަދާކުރަ ް
ޕތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ޓާރމް ކޯސް އަދި ވޯކްޝޮ ް

 3އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު މުސްތަފާ
 15ޖެނުއަރީ  2014ން  23ނޮވެމްބަރ 2014ށް

qfItal qmihArqbiw qliMAfqlaw

މެނޭޖަރ ފައިނޭންސް

ޅވަޑައިގަތީ  2011ވަނައަހަރުގެޑިސެމްބަރމަހުގެ  22ވަނަ ދުވަހު
އެސޯސިއޭޝަން ސަރޓިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް ހައްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް އެމްޓީޑީސީ އާ ގު ި
ލ މުހަންމަދު އިޤްބާލް
 4އަލްފާޟި ް

ވޑައިގަތެވެ.
ހ ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ ފައިނޭންސްގެ މަޤާމް ލިބި ަ
ގުޅިވަޑައިގަތީ ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި  2014ވަނައަހަރުގެއެޕްރިލްމަހުގެ  20ވަނަ ދުވަ ު

 18ޖޫން 2014ން މިއަދާ ހަމައަށް

ލފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ
 5އަ ް
 18ޖޫން  2014ން މިއަދާ ހަމައަށް

ubAhiC InAhat utamitAf AliMAfqlaw

މެނޭޖަރ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  1އޭޕްރީލް 2007
އ މާކެޓިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ހާސި ު
ޒނަސް އާ ި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބި ް
ނޏަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.
ރ ތަހާނީ ކުންފު ް
ގައެވެ .އޭގެފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ  8އަހަ ު

ފޟިލް އަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު
 6އަލް ާ
 18ޖޫން  2014ން މިއަދާ ހަމައަށް

ކުންފުނީގައި  2012ވަނަ އަހަރު އެކައުންޓްސް
މސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.
ަ

 5ނޮވެމްބަރ  2007ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ .އަދި އެމްޓީޑީސީގެ ރިޒޯޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މެނޭޖަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ރިސޯޓްތައް ހިންގުމުގައި އިސް

qfIraC qHAlqsiw qliMAfqlaw

މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ފއިވާ އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފަކީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ވޭތުވެދިޔަ  11އަހަރު ދުވަހު
ރ ހާޞިލްކުރައްވާ ަ
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގް ީ
 7އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު
 18ޖޫން  2014ން މިއަދާ ހަމައަށް

މަސައްކަތްކުރައްވާ އެދާއިރާއިން ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީން ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އިސްލާޙް އެމްޓީޑީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  16މެއި  2006ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި
އޭނާ އެމްޓީޑީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޓީޑީސީގެ މައިއޮފީހުގެ ސެޓަޕް ޤާއިމްކުރުމާއި ،އެމްޓީޑީސީގެ ފުރަތަމަ ރެސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓައް މާލެއިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހުނު އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި
ރޭވުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި އެމްޓީޑީސީއިން އާންމުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހުނު އެންމެހައި އިދާރީ
ނ ވަރަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.
ގއިވެސް އޭނާ ވަ ީ
މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުމު ަ

 8އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް
 18ޖޫން  2014ން މިއަދާ ހަމައަށް
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AWajArum IlAm

އޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މިންވަރު  2013ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  7.1%އިންސައްތަ މައްޗަށްޖެހި ،މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި އަހަރަކަށް  2014ވަނަ
ފަތުރުވެރިން ރާ ް

AsAluK egAWajArum lI Am

ކރި އިރު  2014ވަނަ އަހަރު  1,204,857ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ހރު ރާއްޖެއަށް  1,125,202ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ު
ނ ވެފައެވެ 2013 .ވަނަ އަ ަ
އަހަރު ވަ ީ

ކމަށްވާ ސަބްލީސްކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުން
އމްޓީޑީސީއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނު އަހަރެކެވެ .ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އާމްދަނީ ަ
ފާއިތުވި ތިން އަހަރާއި ޚިލާފަށް  2014ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން ެ
އހަރަށްވުރެ  1.5މިލިޔަން ޑޮލަރު އިތުރުވެ ،ޖުމްލަ ފައިދާ 2013
ލިބޭ ސަބްލީސް ކުލި  2013ވަނައަހަރާއިއަޅާބަލާއިރު  340ހާސް ދަށްވެ ،ހެޑްލީސްއަށް ދައްކަންޖެހުން އަދަދު  2013ވަނަ ަ
ނޖެހުނު އެންމެ މައިގަނޑު ދެ ސަބަބު ކަމުގައިވާ ހެރަތެރަ
މތިލާ ް
ހރުތަކުގައި ކުންފުނިން ގެއްލުމާއި ކުރި ަ
ވަނައަހަރާއިއަޅާބަލާއިރު  1.8މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދަށަށްދިޔަ ނަމަވެސް ،ފާއިތުވި އަ ަ

1,204,857

1,125,202

958,027

931,333

791,917

uravqnim iruk qtarAyiz qnirevurutaf

2014
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ރންނާއި އެކުއެވެ .ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައިވާ ޖަރުމަނު
ކށްފައިވަނީ  363,626ފަތުރުވެ ި
ނއިން ހިއްސާ ޮ
 2014ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  30.2އިންސައްތަ ޗައި ާ
ހރު ރާއްޖެއަށް
އހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  8.2އިންސައްތަ ހިއްސާކޮށްފައެވެ .މިއަށްފަހު  2014ވަނަ އަ ަ
ވިލާތުން ވަނީ  98,328ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް 2014 ،ވަނަ ަ
ރޝިއާއިން  5.5އިންސައްތަ ،އިޓަލީއިން  4.8އިންސައްތަ،ފްރާންސްއިން  4.2އިންސައްތަ ،އިންޑިއާއިން  3.8އިންސައްތަ،
ދަތުރުކުރިފަތުރުވެރިންގެހިއްސާ އިނގިރޭސިވިލާތުން  7.4އިންސައްތަަ ،
ނ ގައުމުތަކުން  29.8އިންސައްތަ ހިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ.
ކރެއާ އިން  2.9އިންސައްތަ އަދި އެހެނިހެ ް
ޖަޕާނުން  3.2އިންސައްތަޮ ،

ރ ކުންފުންޏަށް ސާފު
ރތަކާއިވެސް ޚިލާފަށް)  2014ވަނަ އަހަ ު
އދި ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަ ު
( ަ

ނ އަހަރު ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  2014ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރެވި ،އުލިގަމުގައި ހަދަމުންދިޔަ ސިޓީ
ވއްކާލުމަށް  2012ވަ ަ
ލބިގެންދިޔައެވެ .ހެރަތެރަ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ި
ފައިދާ ި
ގއި ކުންފުނީގެ
ގ ގޮތު ަ
ގން ސާފު ފައިދާ ެ
މޝްރޫއުވެސް  2014ވަނަ އަހަރު ހުއްޓާލެވުނެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ  2007އިން ފެށި ެ
ކމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެ ަ
ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫއު ފީސިބަލް ނުވާނެ ަ
ނ މިންވަރު އަންގައިދޭ ޗާޓެކެވެ.
ހިއްސާއަކަށްޖެހު ު
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ކރަންޖެހުނު ޚަރަދު ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން  2013ވަނަ އަހަރާއި ޚިލާފަށް
ސޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫއުއަށް ު
ކޑަކުރެވުމާއި އުލިގަމުގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދިޔަ ި
އައިލެންޑް ރިޒޯޓަށް ހޭދަކުރެވުނު މިންވަރު ު
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udaraK unuveruk qnutogAdIs qSamudOh InadqmAw iwAw InadqmAw
 2014ވަނައަހަރުކުންފުނީގެޖުމްލައާމްދަނީއަކީ  14.34މިލިޔަންއެމެރިކާޑޮލަރެވެ .މިއީ  2013ވަނައަހަރުގެއާމްދަނީ ( 14.68މިލިޔަންއެމެރިކާޑޮލަރު) އާއިއަޅާބަލާއިރުދޭއްއިންސައްތަދަށްއަދަދެކެވެ.

ކއުޕަންސީ ރޭޓް
ލށް ރާއްޖޭގައި  112ރިޒޯޓު އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީގައި ހިމެނި ،މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި  6,885,134އެނދު ވިއްކާފައިވެއެވެ .އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ އޮ ި
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަ ަ

ވހިއިންސައްތަ ،ނުވަތަ  1.5މިލޔަންއެމެރިކާޑޮލަރުއިތުރު
ރއޮނަ ި
އާމްދަނީހޯދުމަށްސީދާގޮތުންކުރެވުނުހޭދަ (ކޮސްޓްއޮފްސޭލްސް)  2013ވަނައަހަރަށްވުރެ ( 8.14އެމެރިކާޑޮލަރަށްވުރެ)  2014ވަނައަހަ ު

ފހެއްޓިފައިވަނީ  81.0އިންސައްތައިގައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2014ވަނަ
ވނަ އަހަރު އެވްރެޖް އޮކިއުޕަންސީ ހި ެ
އެވްރެޖްކޮށް  82.3އިންސައްތައިގާ ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެަ 2013 .

ވިއެވެ .ތިރީގައިއެވަނީ  2007އިން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

ފތުރުވެރިން
ތކަށް ަ
އތަ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓު ަ
ތކުގައި ހޭދަކުރި ބެޑްނައިޓްސް ގެ އަދަދު ވަނީ އެވަރެޖްކޮށް  3.2އިންސަ ް
ރޒޯޓު ަ
އަހަރު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގެ ި

)qnulqweg( Adiwaf ufAs idaw Adiwaf alqmuj ,InadqmAw

ތ ކޮށްފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް  6.1ދުވަހަށެވެ.
ޒިޔާރަ ް
ދމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ
ރށް ގިނަ ރިޒޯޓުތައް ހެ ު
ސބަބުން ވަ ަ
އށްވަނީ އިޤްތިސާދީގޮތުން ވަރަށް ނޭދެވޭ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ .މީގެ ަ
 2004ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ަ

30.00

ވ އަދި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށިފައެވެ 2010 .އިން 2013
ހުއްޓާލާފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް  2007އިން  2014ގެ ނިޔަލަށް އެމްޓީޑީސީއަށް ލިބިފައިވާ ނުވަރުށުގެ ތެރެއިން  4ރިޒޯޓުވަނީ ހުޅު ި

20.00

ރމަތިވިއެވެ .އަދި ޤާނޫނީ އެހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެމްޓީޑީސީގެ ވިޔަފާރީއަށް ސީދާގޮތުން ގިނަގުނަ ގެއްލުންތަކާއި
ސތަކަކާއި ކު ި
ގައި އެމްޓީޑީސީ އަށް ސީދާ ބާރުނުފޯރުވޭ ގިނަގުނަ ޤާނޫނީ ހުރަ ް
ފނީގެ ޕާރފޯމަންސް މި ދުވަސްވަރު ދަށަށްގޮސްފައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް
ނގުމަށް ދަތިވެ ކުން ު
ކުރިމަތިވެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ދިމާވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް ހި ް
ނފުނި ބައްޓަން
މސައްކަތްތަކެއް ވޭތުވެދިޔައަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކު ް
ކންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖާކޮށް ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަގުނަ ަ
ކުންފުނި ނަގަހައްޓާ އަދި ު
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ފންޏާއި ސީދާގޮތުންނާއި އަދި ނުސީދާގޮތުން
ފންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުން ު
އރައިގަނެ ކުންފުނި ނަފާވެރި ކުން ު
ބދަލުތަކުން ަ
ވޔަފާރި މާހައުލަށް އަންނަމުންދާ ަ
ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އަދި ި

)(20.00

ވތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.
ނ ރިވައިވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޭ
އއެކު މަޝްވަރާކޮށް ކުންފު ި
ގުޅުންހުރި ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކާ ި

)(30.00
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2014

ތިރީގައި މިވަނީ ކުންފުނީގެ  2014އަދި  2013ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އުސްއަލިތަކެވެ.

InadqmAw qnehinehew
ލމުގެ ބަދަލުގައި އެކުންފުންޏަށް ގދ .ހަވޮއްޑާ  6.3މިލޔަންޑޮލަރަށްއަގުމަގުކޮށްހިލޭއެހީގެގޮތުގައި (2013
ތައިލެންޑުގެ އޮނިކްސް ގްރޫޕާއި ގުޅިގެން ހެރަތެރަ ހިންގަން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާ ު

2014

ވަނައަހަރު) ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް ދިނެވެ.

2013

ތަފާތު

މުޅި އަހަރުގެ ނަތީޖާ

qnulqweg iwAkatudaraK
އހަރަށްވުރެ  2014ވަނަ އަހަރު ބޮޑުވި ނަމަވެސް ހެރަތެރަ އައިލެންޑް ރިޒޯޓަށް ހޭދަކުރެވުނު މިންވަރު ކުޑަކުރެވުމާއި އުލިގަމުގައި
އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު މިންވަރު 2013ވަނަ ަ
ތަރައްގީކުރަމުންދިޔަ ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫއަށް ކުރަންޖެހުނު ހަރަދު ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން  2013ވަނައަހަރާއިއަޅާބަލާއިރު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ވަރަށްބޮޑުތަން ކުޑަވެގެންދިޔައެވެ .އަދި
ލރު)
ފައިސާ ހޯދުމަށް  2013ވަނައަހަރުކުރެވުނުހޭދަ ( 500,317އެމެރިކާޑޮލަރު) ގެބަދަލުގައި  2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގައި ހުރި ފައިސާއަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ( 125,271ޑޮ ަ
ޖދުވަލުގައި
ސބުތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައިވާ ަ
ޖއަށް ބަލާއިރު  2014ވަނައަހަރުކުންފުންޏަށް  879,024މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސާފު ފައިދާ ލިބިގެންދިޔައެވެ .މި ހި ާ
ލ ނަތީ ާ
ލިބިގެންދިޔައެވެ .ޖުމް ަ

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

14,341,936

14,682,675

-2.3%

ޖުމްލަ ފައިދާ

4,945,569

6,542,449

-28.7%

ސާފު ފައިދާ (/ގެއްލުން)

879,024

()24,965,321

n/a

އެވަނީއެވެ.

އަހަރު ނިމުނުއިރުގެ ނަތީޖާ
އައިޓަމް

ތަފާތު އައި ސަބަބު

2014

2013

އާމްދަނީ

14,341,936

14,682,675

އާމްދަނީއަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވޭ.

ޖުމްލަ ފައިދާ

4,945,569

6,542,449

ސ ކުލި ކުޑަ ނުކުރެވޭތީ ،އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން
ރިޒޯޓުތަކު ހެޑްލީ ް
ޖުމްލަ ފައިދާ ދަށްވި

34.5%

44.6%

879,024

()24,965,321

އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ޖުމްލަ
ފައިދާ
ސާފު ފައިދާ( /ގެއްލުން)

އާމްދަނީ ދަށްވެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ
ނިސްބަތް ދަށްނުވުމުން
ހެރަތެރައަށް ކުރަންޖެހުނު ހޭދަ ހުއަޓާލައިގެންނާއި އުލިގަމު މަޝްރޫއު
ހުއްޓާލައިގެން ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުނު.

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާނަމަ ،އަދަދުތައް އެވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

ޖުމްލަ މުދާ

99,590,095

117,243,194

-11.76%

ޖުމްލަ ދަރަނި

89,829,146

108,361,269

-16.72%

ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު

9,760,949

8,881,925

48.8%

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާނަމަ ،އަދަދުތައް އެވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

qtogunugqnih qwatqtAkarah egumudOh qTekAm
ފއިވާ ރަށްތައް
ށ ލިބި ަ
ވނީ މައިގަނޑު ދެ މަޤްސަދު ހާސިލްކުރުމަށެވެ .އެއީ އެމްޓީޑީސީއަ ް
ޓޑީސީގެ މާކެޓިން ސްޓްރެޓީޖީ ބިނާކުރެވިފައި ަ
ފާއިތުވި އަހަރުތަކާއި އެއްގޮތަށް  2014ވަނަ އަހަރުވެސް އެމް ީ
މއި ކުންފުނީގެ
ޒނަސް ޕާރޓްނަރުން ހޯދު ާ
އންވެސްޓަރުން ހޯދުމާއި ބި ް
އ ނުވަތަ ި
ކރުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސް ހޯދުމާއި އަދި އިންވެސްޓް ކުރާނެ ފަރާތްތަ ް
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އޮޕަރޭޓް ު
ތކަށް ފަތުރުވެރިންގެ މާރކެޓް ހޯދުމަށެވެ.
ފަރާތުން އޮޕަރޭޓްކޮށް ހިންގަންފަށާފައިވާ ރިސޯޓް ަ
އެގޮތުން އެމްޓީޑީސީގެ ތަރައްޤީ ނުކުރެވި ހުރިރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށާއި އަދި އައު ވިޔަފާރިގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރު އެޕްރިލް މަހު

ITiDiwukil

އޕްރިލް މަހު ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި
ޖަރުމަންވިލާތުގައި ބޭއްވުނު އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި އެމްޓީޑީސީން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން  2014ވަނަ އަހަރު ެ

މނައަކީ،
ޓ ރޭޝިއޯ އުޅެނީ  0.68:1ގައެވެާ .
ރ ކުންފުނީގެ ކަރަން ް
 2014ވަނަ އަހަރުނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އި ު

ފރަމް ގައި އެމްޓީޑީސީން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޯ

ސންޓެވެ .ނަމަވެސް 2014ނިމުނުއިރު
ކުރިއަށްއޮތް އެއް އަހަރުތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އެއް ޑޮލަރަކަށް ދައްކަން ކުންފުނީގައި ހުރީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބެންހުރި ެ 68
ވ ވަރަށް ހުއްޓެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ
ފއިސާ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ  4ގުނައަށް ާ
ތރޭގައި ލިބެންހުރި ަ
ޏށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ެ
ކުންފުން ަ
ލޯނުގެ ބާކީއޮތް  17.5މިލިޔަން ޑޮލަރު އެއްކޮށް ދެއްކުމަށްފަހު  6.8މިލިޔަން ޑޮލަރު ކުންފުނީގައި ހުއްޓެވެ.

qwatqtalIBav InAsnq iw
އެމްޓީޑީސީގެ އަމާޒަކީ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ވަޒީފާތަކަކީވެސް އެވަޒީފާތަކުގެ މަޤާމާއި މައްސޫލިއްޔަތު އުފުލޭ ،ޤާބިލް އަދި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބޭ ވަޒީފާތަކަށް ހެދުމެވެ .އެމްޓީޑީސީއިން
ދެކެނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކާއި ހެދި
މހައުލުގެތެރެއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް
ގ ާ
ކުންފުނިން ބޭރުން ބޭއްވޭ ތަމްރީނުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބައިވެރިކުރުން މަޑުޖައްސާލެވިފައި ވީނަމަވެސް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތު ެ

adEh unuveruk qSaTqnamqTqsevqniw iwAladumurah

ޒފުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.
ވތުވެދިޔަ އަހަރު ހެރެތެރެ ފިޔަވާ އެމްޓީޑީސީގައި ޖުމްލަ  24މުވައް ަ
ބާރުއެޅިފައިވެއެވެެ .

ށފައިނުވެއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން ހަރުމުދަލަށް މާބޮޑުހޭދައެއް ކޮ ް

qwatqtAlamAwum egAsqwih

ulAmqsuwar egqnurAdAsqwih
ލޔަން ޑޮލަރު  9.8މިލިޔަން ޑޮލަރަށް
މ ި
 2014ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިދާއާއިއެކު ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލްގައި  2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ި 8.9
އރިންގް ރޭޝިއޯ (ރައުސުލްމާލުގެ ނިސްބަތުން އިންޓަރެސްޓް
ނގެ ބާކީ އެއްކޮށް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާތީ ކުންފުނީގެ ގި ަ
ނގާފައިވާ ލޯ ު
އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ .އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ަ
ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި)  2014ވަނަ އަހަރު ސުމެއް އިން ސައްތައަށް ކުޑަކުރެވުނެވެ .އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނެއް ނެތް ނަމަވެސް ހެޑްލީސްއަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ

ނފުނީގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަކީ  340,873,540ރުފިޔާއެވެ .މުޅި އަހަރުތެރޭގައި އެވަރެޖް ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވާ އަގަކީ  10.63ރުފިޔާ އަށެވެ.
ހރުގެޑިސެމްބަރ  31ގައި ކު ް
 2014ވަނައަ ަ
ރފިޔާ އަށެވެ .އަހަރުތެރޭގައި ހިއްސާގެ އަގު ހުރީ
 2014ވަނަ އަހަރު އެންމެ މަތީ އަގަކަށް ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވަނީ  20ރުފިޔާ އަށެވެ .އަދި އެންމެ ދަށް އަގަކަށް ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވަނީ ު 10
ނރުކަމެވެ.
ދމާވެފައިވާ ހީ ަ
އޖޭގެ އިޤްތިސާދައް ި
ނ ހިއްސާގެ ބާޒާރު މުއާމަލާތްތައް މަދުވުމާއި އަދި ރާ ް
ލފާކުރެވެ ީ
އާންމުގޮތެއްގައި އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބަކަށް ަ

ސގެ ގޮތުގައި ދިގުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާ ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފައިސާއާއި ސަބްލީސްގެ އެޑްވާން ް
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މއްކަމުގައި
ރމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ނުހަނު މުހިއްމުކަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ވަރަށްވެސް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކު ު
ކތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ގަބޫލުކުރާ ތަޖުރިބާކާރުން
އެމްޓީޑީސީއިން ދެކެމެވެ .އަދި އެމްޓީޑީސީއާއި އަދި އެމްޓީޑީސީގެ ސަބްލީސްކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ރަށްތަކުގެ މަސައް ަ
ށ ގެއްލުން ނުވާނެގޮތަށް ރަށް ފަރުމާކުރުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ
ނ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަ ް
ގ ލަފާގެމަތި ް
ރބާކާރުން ެ
އ ދިރާސާކޮށް ،ތަޖު ި
ލައްވާރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރުމަށްޓަކަ ި

ފަތުރުވެރިކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މަންފާކުރަމުންދާއިރު ،އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަސޭހަކަމާއިއެކު މިސިނާއަތުގައި ދިވެހި ފަރުދުންނަށްބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަގު

މަސައްކަތްތައް ރޭވި އަދި ބައްޓަންކުރެވި އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ރތަމަ ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް ކުންފުންޏެވެ 2006 .ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ  9ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އިސްނެއްގެވުމާއިއެކުއުފެއްދިގެންދިޔަ އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ފަހިކޮށްދީފައިވާ ފު ަ
ނ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ .އަދި
ށ ފާގަތިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުފެއްދިފައިވާ ސީދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިރާއްޖޭގައި މިވަގުތުއޮތް ހަމައެކަ ި
ނނަ ް
ސިނާއަތުގެ މަންފާ ރައްޔިތު ް
ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް މިއަދާއި ހަމައަށް  9ރަށެއްވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަށްވާފައެވެ.

Amqniz IwAmitqjiw egInufqnuk
އ ރާވައި
ނވަތަ މަޝްރޫއުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި މުޖުތަމައަށް އެންމެފައިދާ ކުރާނޭފަދަގޮތަކަށް މަޝްރޫއުތަ ް
ސއްކަތްތައް ު
ނގެ އިޖްތިމާއި ޒިންމާ އުފުލުމަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެހައި މަ ަ
ކުންފު ީ
މއަށް އުފުލާ ކުންފުންޏަކުން މުޅިވިޔަފާރި
ހިންގުންކަމުގައި އެމްޓީޑީސީއިންދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި ވަގުތީ ފައިދާއަކަށް ބަލައިގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ ފުރިހަ ަ
ބލްކުރަމެވެ.
ގއިކަން އެމްޓީޑީސީއިން ގަ ޫ
ބައްޓަން ކުރާނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އިތުރުން އެކުންފުންޏެއް ނިސްބަތްވާ މުޖުތަމައަށާއި މާހައުލުގެ ފައިދާވެސް ހިމެނޭ ގޮތެއް ަ
ނ ހެލްޕް
ޖގައި ހިންގު ު
ށޓަކައި ރާއް ޭ
ހރު ހިންގި ޖަރީމާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަ ް
އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޓީޑީސީން ވަނީ ފަލަސްތީންގެ ގާޒާގައި ފާއިތުވި އަ ަ
ވހި ރުފިޔާގެ ހަނދާނީ ޓީޝަރޓެއް ގަނެ އެފަންޑަށް އެހީވެފައެވެ.
ގާޒާ ޓެލެތޯންގައި އެމްޓީޑީސީގެ މުވައްޒަފުން ގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  5818.01ދިވެހި ރުފިޔާގެ އިތުރުން  100,000ދި ެ
އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މާލެއަށް ކުރިމަތިވި ފެން ނުލިބުމުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ހުޅުއްވި ފަންޑަށް އެމްޓީޑީސީން ވަނީ  100,000އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޓީޑީސީއަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނޭހެން ވީހާވެސް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަފާތު
ރމުގެ މަރުހަލާގެތެރޭގައެވެ .އަދި އެ ފަސް
ދ ތަރައްޤީ ކު ު
ރށުގެ ތެރެއިން  5ރަށެއް ވަނީ އަ ި
ޓތައް އަންނަނީތަރައްޤީކު ރެވެމުންނެވެ .ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ަ 9
މޮޑަލްތަކެއްގެ ދަށުން ރިސޯ ު
ރން ،ސ .ހެރެތެރެ ،ބ.ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ،ގދ.މަގުއްދުވާ އަދި ދ.އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލި އަކީ މިހާރު ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށެވެ .މި  9ރަށުގެ ތެރެއިން
ރަށުގެ އިތު ު
ފތުވާނެއެވެ.
ކމުން ތަފާތުތަންތަނަށް ވާއިރު ،ތަރައްޤީކުރެވޭ މޮޑެލްވެސް އެއްރަށައި އަދި އަނެއްރަށާއިތަ ާ
ކޮންމެ ރަށަކީ ،ޖާގައިގެގޮތުންނާއި ،ބައްޓަމުން ،ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި ރީތި ަ
ޖކް ބިޒިނަސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަފައެވެ .އަދި މިޕްލޭންގެ ދަށުން 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި
އެމްޓީޑީސީން ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު  2015ން  2020ށް ހަމައަށް ސްޓްރެޓެ ި
ކރުމަށްޓަކައި އެމްޓީޑީސީން ވަނީ އެރަށް ސަރވޭކޮށް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯއިންތައްވެސް ނިންމާފައެވެ .ނަމަވެސް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެރަށުގެ ލީސް
ގއ.ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީ ު
ނ ގއ.ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫގެ ލީސް އެގްރިމެންޓް ވެސް ވަނީ
އެގްރިމެންޓް ސަރުކާރުން ޓަރމިނޭޓްކުރުމާ ގުޅިގެން  ،މިރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ .މީގެއިތުރު ް
ޓަރމިނޭޓްކޮށްފައެވެ.

ގ ސިނާއަތުގައި ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ،
އަދި އެހެންމެ އެމްޓީޑީސީ ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މަޤްސަދަކީވެސް ގައުމުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުނަށް ފަތުރުވެރިކަމު ެ

ރަށުގެ ނަން

ނހަނުފަސޭހައިން ވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން،
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އެންމެހައި ދިވެހިން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމެވެ .އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ދިވެހިކޮންމެ ފަރުދަކަށް ު
ވހި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުވެ ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އަދި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އެކިއެކި
ކުންފުނިން ތަރައްޤީކުރާ ރިޒޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ދި ެ
އޅުން ތަނަވަސްވުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދެއެވެ.
ގ މުއާމަލާތްތަކުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ދިރި ު
ވިޔަފާރީ ެ

އައިޓަމް

ތަފާތު އައި ސަބަބު

2014

2013

އާމްދަނީ

14,341,936

14,682,675

އާމްދަނީއަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވޭ.

ޖުމްލަ ފައިދާ

4,665,772

6,542,449

ސ ކުލި ކުޑަ ނުކުރެވޭތީ ،އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން
ރިޒޯޓުތަކު ހެޑްލީ ް
ޖުމްލަ ފައިދާ ދަށްވި

32.5%

44.6%

4,337,087

()24,965,321

އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ޖުމްލަ
ފައިދާ
ސާފު ފައިދާ( /ގެއްލުން)

އާމްދަނީ ދަށްވެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ
ނިސްބަތް ދަށްނުވުމުން
ހެރަތެރައަށް ކުރަންޖެހުނު ހޭދަ ހުއަޓާލައިގެންނާއި އުލިގަމު މަޝްރޫއު
ހުއްޓާލައިގެން ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުނު.
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ތަރައްޤީކުރަން ނިންމާފައިވާ މޮޑެލް

ލަފާކުރެވޭ ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް

ހއ .އުލިގަމު

ސަރުކާރަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި

 16.5މިލިއަން ޑޮލަރު

ގއ .ވޮޑަމުލާ

ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން

 35.5މިލިއަން ޑޮލަރު

ނ .އެކުޅިވަރު

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

 120މިލިއަން ޑޮލަރު

ގއ .ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ

ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން

 18މިލިއަން ޑޮލަރު

ހދ .ނާގޯށި

ސަބްލީޒް

 110މިލިއަން ޑޮލަރު

ތަރައްޤީކުރެވުނު މޮޑެލް

ރަށުގެ ނަން

ސ .ހެރެތެރެ

ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން

ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް
 53މިލިއަން ޑޮލަރު

ބ .ކިހަވަށް ހުރަވަޅި

ސަބްލީޒް

 45.4މިލިއަން ޑޮލަރު

ގދ .މަގުއްދުވާ

ސަބްލީޒް

 31.3މިލިއަން ޑޮލަރު

ދ .އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލި

ސަބްލީޒް

 45މިލިއަން ޑޮލަރު

2014

eretereh

ގ ބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި  10މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައެވެ .މުޅިން އަމިއްލަ ތަނެއްގެ
ކވެ .ހެރެތެރެ އޮންނަނީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ވައި ެ
ޒޓެ ެ
ކށްފައިވާ ރި ޯ
ހެރެތެރެއަކީ އައްޑު އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީ ޮ
ސޓަރ ގެ ރިޒޯޓެކެވެ.
ނ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ .މިރިޒޯޓަކީ  4ކިލޯމީޓަރު ދިގު 544 ،އެނދު ހިމެނޭ ް 4
އހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެ ް
ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވުނު މިރިޒޯޓު ދަނީ  2007ވަނަ ަ
ޅވާފައެވެ .މިއީ އެމްޓީޑީސީ އިން ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވި ފުރަތަމަ ރިސޯޓެވެ.
ތރައްޤީކޮށް  23ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ވަނީ ހު ު
ސޓެއް ަ
ހރެތެރޭގައި  4ސްޓަރގެ ފެންވަރަށް  546އެނދުގެ ރި ޯ
ެ
ހެރެތެރެ އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އަތޮޅުކަމުގައިވާ އައްޑު އަތޮޅުގައެވެ .އައްޑު އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މުހިންމު ދައުރެއް
މންނެވެ.
ގއި މިފަހަކަށް އައިސް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ ދަނީ ފުޅާވަ ު
ރވުނު އައްޑޫ ަ
ދ ސަޤާފަތެއް އޮންނަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ގިނަ އަތޮޅެކެވެ .ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ސިޓީ ޤާއިމްކު ެ
އދާކޮށްފައިވާ ،މުއްސަނ ި
ަ
އއްޑު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ވަޒީފާތައް ލިބި ،އާއިލާތައް ކައިރީގައި ތިބެގެން
އެގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު އައްޑު އަތޮޅުގެ ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވުނު ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގެ ސަބަބުން ަ
ދމަތްތައް ލިބެމުންދެއެވެ.
ލބެން ހުންނަ ހުރިހާ ޚި ު
އާމްދަނީ ހޯދަމުންނެވެ .ހެރެތެރެ ރިޒޯޓްގައި ޒަމާނީ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ރިސޯޓްތަކުން ި
ނނެވެ .ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ،އެމްޓީޑީސީއާއި ޔޮޓް ޓުއާރޒް
 2008އަދި  2009މި ރިސޯޓް ހިންގާފައިވަނީ (އެމްޓީޑީސީއިން ސަބްލީސް ކުރުމަށްފަހު) ޔޮޓް ޓުއާރޒް މޯލްޑިވްސްއި ް
ރސޯޓަށް ކޮށް ،މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ނިންމިއެވެ.
އއި ދެމެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ،މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ،މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެމްޓީޑީސީއަށާއި ހެރެތެރެ ި
ާ
އެމްޓީޑީސީން ވަނީ މިދުވަސްވަރުގައާއި  2010ގައި ހެރެތެރެ ހިންގުމަށް ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .އަދި  2011އާއި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ރިސޯޓް ހިންގާފައިވަނީ
ތައިލެންޑް ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އޮނިކްސް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ގްރޫޕުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމުގައިވާ އަމާރީ ބްރޭންޑް އެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ނަމަވެސް އެމްޓީޑީސީ އާއި އޮނިކްސްއާއި ދެމެދު ވެވުނު
ގ ބަދަލުގައި އެމްޓީޑީސީއިން
އސާ ެ
ސ އެއްބަސް ވެވޭގޮތަށް ޓަރމިނޭޓްކޮށްފައެވެ .އަދި އޮނިކްސް އިން އެމްޓީޑީސީއަށް ދައްކާފައިވާ  6މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެޑްވާންސް ފަ ި
އއްބަސްވުން ވަނީ ދެފަރާތުންވެ ް
ެ
ވަނީ ގއ.ހަވޮއްޑާ ނަމަކަށް ކިޔާރަށެއް ގެ ލީސް އޮނިކްސް އަށް ވިއްކާލާފައެވެ.
ނ ޕާޓީ އެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  2012އަދި  2013ގައި ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  2013ގައި
މކުންފުންޏާއެކު ހެރެތެރެ ހިންގާނޭ ނުވަތަ ރަށް ވިއްކާލާ ޭ
އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމުގެ ދަށުންި ،
ދމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހ ު
ކ ދައްކާ ،އެކިފަހަރު މަތިން ރަށް ވިއްކާލުމަށް އިއުލާން ކޮށް މިކަމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ޯ
އެކިޕާޓީތަކާއި އެކިފަހަރު މަތިން ވާހަ ަ
ވ ހުއްދަތަށް ހޯދުނެވެ .އަދި  2013ގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގައި އެމްޓީޑީސީއާއި
މީގެއިތުރުން  2013ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުންނާއި ،މުއައްސަސާތަކުން ހެރެތެރެ ވިއްކާލުމަށް ބޭނުން ާ
ލއޭޓް ކުރުމަށްފަހު
ތކުން ހެރެތެރެ ގަތުމަށް އަގު ހުށަހެޅިއެވެ .މިޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވޭ ު
ލނާއި ގުޅިގެން  4ފަރާ ަ
ނ ހެރެތެރެ ވިއްކާލުމަށް އިއުލާނު ކުރެވުނެވެ .މި އިއު ާ
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ގުޅިގެ ް
ރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށްކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް ހެރެތެރެ ވިއްކާލުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި  2014ވަނަ އަހަރުގެ
ރ ގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅިފަރާތް ކަމުގައިވާ ސިންގަޕޫރުގެ ކޭނަ ީ
ހެރެތެ ެ
ރ ވަނީ ވިއްކާލެވިފައެވެ.
މާޗް މަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގައި ކޭނަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް  33.33މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށް ހެރެތެ ެ
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ގ ބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި  15މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .މުޅިން އަމިއްލައަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ވަޑަމުލާއަކީ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޫއްޑޫ ސަރަހައްދީ ވައި ެ
ތރައްޤީގެ މަރުހަލާގައެވެ.
ޓ އަދި އޮތީ ަ
މިރިޒޯޓަކީ  50ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ .އަދި  300އެނދުގެ ގެ މިރިޒޯ ު
އމްޓީޑީސީ އަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދެއްވާފައެވެ.
ގއި މިރަށްވަނީ  150ކޮޓަރީގެ ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް ެ
 27މާޗް ަ 2008
ރކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމެވީ ،އެމްޓީޑީސީ އަށް  51އިންސައްތަ ހިއްސާވާ އަދި  49އިން ސައްތަ އަމިއްލަ ފަތުރުދުން
 :2010 - 2007ގއ.ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެމްޓީޑީސީގެ ޑި ެ
ރދުންނަށް
ޤސަދަކީ ދިވެހި ފަ ު
ހިއްސާވެގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕ.ލ.ކ އިންނެވެ .މި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕާޓްނަރޝިޕް އުފެއްދުމުގެ މަ ް
ގމަތިން މިކަން ޢިއުލާން ކުރުމަށްފަހު 56 ،އިނީޝިއަލް ޕްރޮމޯޓަރުންގެ
ގ ބޭނުމުގައެވެ .މިގޮތު ެ
އއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމު ެ
ހއްސާ ެ
އެމްޓީޑީސީން ގަނެވޭނެ ހިއްސާގެ އިތުރުން ،އެހެން ި
ފނީގެ ޕްރޮމޯޓަރުން
ވލުމަށް ކުން ު
ގ ކުރިން އެކުންފުނި އު ާ
ޤކުރުމުގެ އެއްވެސް މައިގަނޑު މަސައްކަތެއް ފެށުމު ެ
ތރައް ީ
ޝައުގުވެރިކަން ލިބުމުން މިކުންފުނި އެކުލަވާލެވުނެވެ .ނަމަވެސް ވޮޑަމުލާ ަ
ތށް ވަނީ ފާސްކޮށް ނިންމާފައެވެ.
ގއި އެގޮ ަ
އެއްބަސްވެ ،ޚާއްސަގޮތުން ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާއެއް ަ
ވލެވުނެވެ.
ނވެސް އު ާ
ނމުމަކަށް ގެނެވުނެވެ .އަދި މިކުންފު ި
އެހެންކަމުން ފަތުރު މޯލްޑިވްސްއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ި
އމްޓީޑީސީ ޖޮއިންޓް
ޓ ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ެ
 2011ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ،ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޯސްޓް އީސްޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެ ް
ވެންޗަރ ޕާޓްނާޝިޕް އެއް ޤާއިމް ކުރިއެވެ .ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އެއިރު އައިސްފައިވާ މާލީ ހީނަރުކަމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުންނާއި
ޓ އީސްޓަށް ދެވިފައިވާ ވޮޑަމުލާގެ އެކްސްކުލޫސިވް
ތރޭގައި ކޯސް ް
މވެސް އެމުއްދަތުގެ ެ
ކޯސްޓް އީސްޓްޓަށް އެމްޓީޑީސީއިން ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުން އުވާލެވުނެވެ .ނަ ަ
ރައިޓްސްއަށް ކޮމިޓްމަންޓް ފީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ.
މންނެވެ 2013 .ގައި މިރަށް
 2012އިން މިއަދާއި ހަމައަށް ވޮޑަމުލާ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެމްޓީޑީސީއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަ ު
ހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް  2013ގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ހުރިގޮތުންނާއި އެއިރުގެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ހަލަބޮލިކަމުން
ވިއްކާލުމަށްޓަކައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ޯ
މގެ މަސައްކަތް އިތުރަކަށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެއެވެ .އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުން  2014ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ މިރަށް ތަރައްގީ ކުރާނޭ ގޮތްތަކެއް ދިރާސާ ކޮށް ފީސިބިލިޓީ އެއް ހަދާފައެވެ.
މިރަށް ވިއްކާލު ު
އަދި މިރަށާއި ގުޅިގެން އަލުންއާ އައިލެނޑް ސާވޭއަކާއި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިންގއެއްވަނީ ހަދާފައެވެ 2014 .ވަނައަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އެމްޓީޑީސީއިން މިރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ކރަމުންނެވެ.
ނނަނީ ު
ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަ ް

19

2014

umwgilua

urwviLukea

އލިގަމަކީ ހަނިމާދޫ ސަރަހައްދީ ވައިގެބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި  45މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .މި ސިޓީ ހޮޓެލްގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ  40އިން ސައްތަ
ލދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ު
ތި ަ

ނ ހޮޓެލްސް އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ
އ ރިޓްޒް ކާލްޓަ ް
ކވެ .ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި އޮތް މިރިޒޯޓަކީ އެމްޓީޑީސީ އާ ި
އެކުޅިވަރަކީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޒޯޓެ ެ

ޓލެކެވެ.
މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ 36 .ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައިވާ މިހޮޓެލްއަކީ  100އެނދުގެ ހޮ ަ

ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  180އެނދުގެ ރިޒޯޓެކެވެ.
ލސް ހިއްސާވާ ޖޮއިންޓް
އ ރިޓްޒް ކާލްޓަން ހޮޓެ ް
ލ ހޯލްޑިންގް ކޮމްޕެނީޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ އެމްޓީޑީސީ އާ ި
އެކުޅިވަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އީ.އެން.އޭ ހޮޓް ް

ގ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ  40އިންސައްތަ
ދމަށެވެ .މިތަނު ެ
ޔށް ދެއްވާފައިވަނީ  50ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލެއް ހެ ު
ކރުން އެމްޓީޑީސީ އަށް މި ޕްލޮޓް އޮފް ލޭންޑް ކުއް ަ
 27ފެބްރުއަރީ  2007ގައި ސަރު ާ

ދއްކާނީރިޓްޒް ކާރލްޓަން އިންނެވެ .އަދި އެމްޓީޑީސީ އަށް
ގ ދަށުން އެމްޓީޑީސީގެ  20އިންސައްތަ އެކުއިޓީ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ަ
ވެންޗާރ ކުންފުންޏަކުން ނެވެ .މި ޖޮއިންޓްވެންޗާރ ެ

ނ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަކީ އެމްޓީޑީސީ އަށް ފީސިބަލް ނޫން އަދި މާލީގޮތުން ވަޔަބަލް
ގޅިގެ ް
އ ނިމިފައެވެ .ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނަށް  2011ގައި އައި ބަދަލާއި ު
ވަނީ  2010ގަ ި

ޕޓްތަކަށް ވަނީ ކަމާއި
ނސައްތަ ލިބޭނީރިޓްޒް ކާލްޓަން އަށެވެ .މިރަށުގެ ރިޒޯޓު ފަރުމާކުރުމުގެކޮންސެ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާޑިވިޑަންޓްއަކާއި ރަށުގެ ކުލި ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭނެއެވެ .ތަނުގެ ބާކީ  80އި ް

ޑސެމްބަރ  2013ގައި ނިންމައި ،މިރަށް ސަރުކާރަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ .އިދި މީގެ އިތުރުން މި ހޮޓެލްއަށް އެމްޓީޑީސީއިން
ރޖެކްޓެއް ކަމުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުން ި 8
ނޫން ޕް ޮ

ޑ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ  2009-2008ގައި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި
އދި މައިގަނ ު
ބފައެވެަ .
ގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހުއްދަވެސް ލި ި
ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހުއްދަދީ ،ރަށް ތަރައްގީ ކުރުމު ެ

ށފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބަދަލު ދިނުމަށްވެސް ވާނީ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.
ކޮ ް

ސ ގެ ސަބަބުންނާއި 2011-2010 ،ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުންނާއި 2013-2012 ،ގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ
ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސި ް
ބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ށގެން ދަނީ މިޕްރޮޖެކްޓްއަށް ޭ
ހަލަބޮލިކަމުން ކަމުގައި ވަނީ އީ.އެން.އޭ އިން އެމްޓީޑީސީއަށް އަންގަވާފައެވެ .އީ.އެން.އޭ އިން  2014ވަނަ އަހަރުން ފެ ި
ވހަކަތަކުގެ
ދ މީގެއިތުރުން އެކުޅިވަރުގެ ސަބްލީޒް ޕާޓްނަރުކަމަށްވާ ރިޓްޒް ކާލްޓަންގެ ވަފްދަކާ އެމްޓީޑީސީން  2014ވަނަ އަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ާ
ކުރަމުންނެވެ .އަ ި
ތެރޭގައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އަދި މިމަޝްރޫއުގައި ބައިވެރިވާނެ އިތުރު ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން ރިޓްޒް ކާލްޓަންއިން މަޝްވަރާކުރިއެވެ.
އެމްޓީޑީސީން އުންމީދުކުރަނީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށޭނެކަމަށެވެ.
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ވޅިއަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ .ސަބްލީސްކޮށް ދެވިފައިވާ މިރިޒޯޓް ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ .މިރިޒޯޓަކީ  5ސްޓަރގެ ރިޒޯޓެކެވެ.
ކިހަވަށް ހުރަ ަ
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ނ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ.
އމާލު ް
ކންފުނީގެ ރައުސު ް
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮނޑޭމަތީލާބަދު އަކީ ު

ގންނެވެ.
ޝނަލް ލަބުއަން ލިމިޓަޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކަށް ރަށް ސަބްލީޒް ކޮށް ެ
ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މައިނާ އިންޓަނޭ ަ
ޒ ނަމަކަށްކިޔާ  5ތަރީގެ ޓޫރިސްޓް
ށ ވިލާ ް
ސއި ކުރެވިފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރ  2007ގައިއެވެ .ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުވަނީ ނިމި ،އަނަންތާރާ ކިހަވަ ް
ލސް އެއްބަސްވުމުގައި ޮ
ސްބަ ީ

ޒ ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ރެޒޮނެންސްއިން
ކޮނޑޭމަތީލާބަދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ރެސޮނެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް  23އޮކްޓޯބަރ  2007ގައި މިރަށް ސަބްލީ ް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައެވެ.

މންޓް ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ .ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާއަށް އަލިއަޅުވާލާއިރު ރިޒޯޓުގެ ފަރުމާ ވަނީނިމިފައެވެ .އަދި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން
އެގްރިމަންޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މި ސަބްލީޒް އެގްރި ެ
އމްޓީޑިސީ އާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ސން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ެ
ވަނީ ތަފްސީލީ ކުރެހުމަށް ހުއްދަދެއްވާފައެވެ .ރެޒޮނެންސްއިން މިހާރު ވަނީ އެކުންފުންޏަށް އެމްޓީޑީ ީ
އމްޓީޑީސީއިން އަންނަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ2013 .
 2012އިން މިއަދާއި ހަމައަށް ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ެ
ގއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ހުރިގޮތުންނާއި އެއިރުގެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ
ހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ަ 2013
ގައި މިރަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ޯ
މގެ މަސައްކަތް އިތުރަކަށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެއެވެ .އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުން  2014ވަނަ އަހަރުގައި މިރަށް ތަރައްގީ ކުރާނޭ ގޮތްތަކެއް ދިރާސާ ކޮށް އަދި ވަކި ގޮތެއް
ހަލަބޮލިކަމުން މިރަށް ވިއްކާލު ު
ނުނިންމައެވެ.
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އވާ މިރިޒޯޓަކީ  5ސްޓަރ ރިޒޯޓެކެވެ.
ކރެވުނު މަގުދުވާ އަކީ ސަބްލީސްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވުނު ރިޒޯޓެކެވެ .ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހުޅުވާލާފަ ި
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ތަރައްޤީ ު

ނާގޯޝިއަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރިޒޯޓެކެވެ .މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް  50އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ނާގޯޝިއަކީ  600އެނދުގެ  5ސްޓަރގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ

ނޒް އިންސާޓް ނަމަކަށްކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް  24އޮކްޓޯބަރ  2007ގައި ސަބްލީޒް ކުރެވިފައެވެ .ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
ވނީ ތުރުކީގެކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަހްމަޓް އައިޑެ ީ
މަގުދުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ަ

ރިޒޯޓެކެވެ .ސަބްލީސްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވޭ މިރިޒޯޓް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތެރޭ ނިމޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.

މަޝްރޫއު މިހާރުވަނީ ނިމި ،އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް ނަމުގައި  5ސްޓަރގެ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައެވެ.

ވފައެވެ.މިތާގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް
ނާގޯޝި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  5ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ވަނީ ތްރީކޭ އިންޓަނޭޝަނަލްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކު ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެ ި
މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިވަނީ ނިމިފައެވެ.
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ޕރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ކަންކަން ރާވާހިންގުމަށްޓަކައި އިތުބާރުހުރި،
ބވެ ކޯ ަ
އެމްޓީޑީސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އުސޫލުތަކަށް ތަ ާ
ޒިންމާދާރު ،ދެފުށް ފެންނަ ،ހަމަހަމަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމްތައް ކަނޑައަޅައި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށެވެ.
އދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާއި
ކުންފުންޏާއި ބެހޭޤާނޫނާއި ،ކުންފުނީގެ ހިންގާގަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ،ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް ،ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ސީޑީއީއައި ރެގިއުލޭޝަން ަ
އ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހާމަ ގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ
ޤނޫނުތަކާ ި
ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ އެހެނިހެން ާ
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.
ގމުންދަނީ ކަނޑައެޅި ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ
ރކްޓަރުންނާއި އޮޑިޓަރުން އައްޔަންކޮށް ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށްކުންފުނި ހިން ަ
ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ދައުރަކީ ޑި ެ
ށ އެންމެ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމެވެ.
ވނީ ހިއްސާދާރުންނަ ް
ތންތޯބަލާ ޔަޤީންކުރުމާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރީ ކުރިޔަށްގެންދެ ެ
އުސޫލްތަކެއްގެ މަ ި
މ ޙިއްޞާދާރުން
ކންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލާވާލަން ޖެހެނީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގައިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާ ހަތަރު ޑިރެކްޓަރުންނާއި އަދި އާން ު
ު
ގ ފުރިހަމަ ބާރުގައިވާ
ރ ފިޔަވާ ދާއިމީ އިތުރުން އެހެން އެގްޒްކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއް ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަކީ ކުންފުނީ ެ
ހޮއްވަވާ ފަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އެހެންކަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ ު
އއްޔަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލަކީ އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ހަތަރު
ކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އަދި ޗެއާރމަންވެސް ަ
ނޑް ނޮމިނޭޝަން ކޮމެޓީގެ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ދެއްވާ ލަފާގެ
ރން އެދެމަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ދެބޭފުޅުންގެ ނަން ކުންފުނީގެ ރެމިނަރޭޝަން އެ ް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާ ު
މށް އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލެވެ.
އ އަދި ޗެއަރމަން ކަމުގެ މަޤާ ަ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމާ ި
ގ މިރިޒޯޓަކީ ސަބްލީސްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވުނު ރިޒޯޓެކެވެ.
އެނބޫދޫފުށި އަދި އޮޅުވެލިއަކީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިޒޯޓެކެވެ 220 .އެނދުގެ  5ސްޓަރ ެ
 2014ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން  2014ވަނަ އަހަރުން
ނޏެއް ކަމުގައިވާ އޯ ޕްލަސް އީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު  17އޭޕްރިލް  2008ގައިވެފައިވާ
އެނބޫދޫފުށިއާއި އޮޅުވެލި ތަރައްޤީ ކުރެވެނީ ދިވެހި ކުންފު ް

ޤމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން  2014ވަނަ އަހަރު
އމްޓީޑީސީގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް އެމްޓީޑީސީގެ އެކްޓިންގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަ ާ
ެ

މގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައެވެ.
ރއްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިހާރުވަނީ ނިމި ،ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސް ނަ ު
ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.ރިޒޯޓު ތަ ަ

ހއިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ނިޔާޒްއެވެ.
އ އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ަ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަ ް

ކރެވިފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ ސަބްލީސް
ބލީސް ު
 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުލީގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާ ގުޅިގެން މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން ސަ ް
ޝވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޕާޓްނަރުންނާ އެމްޓީޑީސީން ބައްދަލުކޮށް މަ ް

މހައި އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް  2014ވަނަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެއެވެ .މިއުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެން ެ
އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އައްޔަންކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދި ،އެހީތެރިކަން
ތކަށް އެކިއެކި ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
ނގެ އައު ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލުމަށާއި އަދި ކުންފުނީގެ އިސް މަޤާމް ަ
ބޯޑަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި ކުންފު ީ
އނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދި ،އެހީތެރިކަން ބޯޑަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމި ު

utayqwilUwqsam eguDOb
ގ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދު ،ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް ،ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،ސީޑީއޯއާއި ރެގިއުލޭޝަންސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ
ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ކުންފުނީ ެ
ކރަންޖެހޭ އެންމެހާ
ނކަން ފިޔަވައި ،ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ު
ލސާއަކުން ކުރުމަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ ކަ ް
ރޓީސް އާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަ ް
ސެކިއު ި
މށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކުންފުނީގެ
ށދިނު ަ
ތއް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރި ކޮ ް
ނގުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަޙަތު ަ
ގ އިތުރުން ކުންފުނި ހި ް
ކަންކަންކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީ ެ
އސާގެ މިންވަރު
މށް މަގުފަހިކުރުމާއި ،ހިއްސާދާރުންގެ ހި ް
ނޓް ހޯދު ަ
ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި މާލީސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ،ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އިންވެސްޓްމަ ް
ނކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމައް މަގުފަހިކުރުމަކީވެސް
ނ އެކަ ް
އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އަދި ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ދެނެގަ ެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ .ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް އާންމު ގޮތެއްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކަންކަމުގައި ގޮތް
ނގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.
ވމަށް އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކުންފު ީ
ޑން ނިންމަވާ ނިންމެ ު
ށވެ .އަދި ބޯ ު
ނިންމުމަ ެ
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ނަން

ތމްސީލުކުރާ 4
ރ ަ
އޗަށެވެ .މި  9ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރުކާ ު
ކޓަރުންގެ މަ ް
އެމްޓީޑީސީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތިގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލެވިގެންވަނީ  9ޑިރެ ް

ހައިސިއްޔަތު

މަޤާމް

ގ ނިޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ ެ 2014
ލ އަދަދު
ދެވުނު އުޖޫރަގެ ޖުމް ަ

ތމްސީލްކުރާ  5ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އަހަރީ
ނ ަ
ރކްޓަރުންނެވެ .އާންމު ހިއްސާދާރު ް
ތމްސީލުކުރާ  5ޑި ެ
ނ ަ
ނއި ސަރުކާރު ފިޔަވާއި ދެންތިބި އާންމު ހިއްސާދާރު ް
ޑިރެކްޓަރުން ާ

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު

ޗެއަރމަން

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

105,058.27

ރން އައްޔަން ކުރަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ .މިވަގުތު އެމްޓީޑީސީގައި ތިއްބެވީ
އންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ޑިރެކްޓަ ު
ާ

އަލްފާޟިލްއަހުމަދު ނިޔާޒް

ޑިރެކްޓަރ

އެގްޒެކެޓިވް

139,000.00

އަލްފާޟިލްއަމްޖަދު މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

127,784.95

އަލްފާޟިލްއަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

136,000.00

އަލްފާޟިލްމުހަންމަދު އިޤްބާލް

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

143,451.61

އ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި ،ކުންފުންޏާއި ބޯޑުގެ އެންމެ
ޗެއަރމަންގެ މައިގަނޑު ދައުރަކީ ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ބޯޑުގެ އެންމެހަ ި

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

77,000.00

އދާކުރުމެވެ.
ސވެރިޔާ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ަ
އި ް

އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

78,000.00

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރު

އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

72,000.00

ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  2ޑިރެކްޓަރުންނާއި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ  5ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  7ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން  3ޑިރެކްޓަރުންނަކީ
ބހޭ ގޮތުން ވަކި ސިޔާސަތެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ.
ނކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީއާ ެ
އަންހެން ބޭފުޅު ް

uruwad egqnamrawec

ނޖެހޭ އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ގ ނިންމުންތަކާއި އެތްގޮތައް ރާވާ ،ހިންގުމުގެ ޒިންމާވާ ް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކަށް ބޯޑު ެ
ދކުރެއްވުމެވެ.
ފޒްކުރުމުގެ މަސްޢޫލިޔަތާއި ޒިންމާ އަ ާ
ތން ތަން ީ
ތވާ ގޮތުގެމަ ި
ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމެވުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮ ް

AsqwiH egqnuraTqkre iD AviwagInufqnuk

qwatqtAlamAwum egIrAfayiv Aviwafiveruk ukew iwAkatqtAraf ArukqDqlOh Asqwih egqwedadaw anig egInufqnuk

މމްބަރުންގެ ނަމުގައިވާ ޙިއްސާގެތަފްޞީލްތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ެ

އތައިން ސައްތަ ހިއްސާ
ޑކުރާފަރާތްކަމުގައި ވާހިނދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސަ ް
ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހި ސަރުކާރަކީ އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެގިނަ ހިއްސާ އެއްފަރާތަކުން ހޯލް ު

ނަން

އސާ ހޯލްޑުކުރައްވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީއިން ވިޔަފާރީގެ ބައެއް މުއާމަލާތް
އދަދަކަށް ހި ް
އޮންނަ ބައެއްކުންފުނިތަކާއި އަދި ދިވެހިސަރުކާރުން ގިނަ ަ
ހިންގާފައިވާނެއެވެ.

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

އަލްފާޟިލްއަހުމަދު ނިޔާޒް

ޑިރެކްޓަރ

އެގްޒެކެޓިވް

550

އަލްފާޟިލްއަމްޖަދު މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

55

އރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏާއި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސްމާލު ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ހިއްސާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް
ސެކި ު

އަލްފާޟިލްއަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

2,100

ދޔަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި
ނމި ި
އކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުންި ،
ދކުރާ ކުންފުންޏާއި ެ
ޑައިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަކަށް ދެވިފައެއްނުވެއެވެ .އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ޫ

އަލްފާޟިލްމުހަންމަދު އިޤްބާލް

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ނެތް

ކެޕިޓަލައިޒްކުރި އިންޓަރެސްޓެއް ނެތެވެ.

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

35,563

qwatqtayAniw iwAwarAsum egqnirevqsiw iwAnqnuraTqkeriD

އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

1,650

އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

100

ޕޭޔަބަލް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ .އަދި އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާ އެކު އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައެއް ނެތެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ މިއަދާ ހަމައަށް އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކާއެކު
ފނިން އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދާފައެއް ނެތެވެ.
ކުން ު

އދި އެހެނިހެން
ވ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމް އާއި މަސްޢޫލިޔަތުތަކަށް ބިނާކޮށްަ ،
ނމެ އިސްވެރިންނަށް ލިބިދެ ޭ
ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އެ ް
ސޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ،އަދި ކުންފުނިންކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ސިނާއަތްތަކުގައި ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ބަލާ ހަމަވާގޮތެއްގެ މަތީން
ލި ް
އދި ސިޓިންގ އެލަވަން އާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާއެކު ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ފީ ަ
ޚރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ
ގޮތަށެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ަ

މމްބަރުންގެ
 75,109ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ެ

ދ ބޯޑުގެ
ފޔާ އެވެ .އަ ި
ބރަކަށް މަހަކު  10,000ރުފިޔާ އަދި ސިޓިންގް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  1,000ރު ި
އިނާޔަތްތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތަކީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މެމް ަ
ނ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތަކަށް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފީގެ އިތުރުން  5,000ރުފިޔާގެ އެލަވަންސްއެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ .އަދި ބޯޑުގެ ސަބް ކޮމެޓީ ( އޮޑިޓް ކޮމެޓީ އަދި ނޮމިނޭޝަން އެންޑް
ޗެއާރމަ ް

ޗެއަރމަން

ހައިސިއްޔަތު
ނެތް

ނވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާ ކޮމްޕެންސޭޝަން
ކުންފުނީގައި ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޑެޓް ސެކިއުރިޓީސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިއަހަރު ތެރޭ އިންޓަރެސްޓް ކެޕިޓަލައިޒްކޮށްފައި ު

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު

މަޤާމް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ

IrizAh egqnuraTqkeriD
ނަން

ހައިސިއްޔަތު

މަޤާމް

 31ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ނިޔަލަށް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު

ޗެއަރމަން

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

8/8

އަލްފާޟިލްއަހުމަދު ނިޔާޒް

ޑިރެކްޓަރ

އެގްޒެކެޓިވް

19/19

ގ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ބޭސިކް ސެލަރީ އާއި އަދި އެލަވަންސްއެއް މައްޗަށެވެ .ކުންފުނީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި އަދި ރާއްޖޭ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި މުސާރަ
ގ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައި ެ
ކުންފުނީ ެ

އަލްފާޟިލްއަމްޖަދު މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

18/18

ފއިސާގެ އިނާޔަތެއް  /ބޯނަހެއް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ
އހެން ަ
ދެވޭ އާންމު މިންގަޑަތު ތަކަށް ރިޔާއަތްކުރެވި ހެދިފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުންދެވޭ ބޭސިކް މުސާރަ އަދި އެލަވަންސް ފިޔަވާ ެ

އަލްފާޟިލްއަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

19/16

އ މިންގަނޑުތަކާއި އެތްގޮތަށް ،ވަޒީފާއިން
އސޫލްތަކާ ި
ހިއްސާ ލިބިގަތުމުގެ އޮޕްޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަތް ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ު

އަލްފާޟިލްމުހަންމަދު އިޤްބާލް

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

19/16

އދި އެމްޓީޑީސީއާއި ދެމެދު ވަޒީފާގެ
އޒަފުންނާއި ަ
ވަކިރުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމާއި ނުވަތަ ވަކިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ދިނުން ފަދަ ވަޒީފާއާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި މުވަ ް

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

8/7

އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

8/8

އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

8/8

ނށް ސިޓިންގް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  1,000ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.
މމްބަރުން ަ
ރެމިނަރޭޝަން ކޮމެޓީ) ގައި ހިމެނޭ ެ

އހަރު ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  1,166,717.22ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.
ހދިފައިވެއެވެ 2014 .ވަނަ ަ
އެއްބަސްވުމެއް ެ
ޓ ހާމަ ނުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
އލަށް ރިއާޔާތްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކިން މިރިޕޯ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އަދި ވަޒީފާގެ މާހަ ު

29

2014

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބްވުމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މުއްދަތު ނިމުނިއިރު،

cnWywb egITemok cnwxErenuaimer cDcnea cnwxEnimon

އއްބަސްވުމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ރކްޓަރެއްގެ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް އޮތް އެއްވެސް ެ
ޑއަރީ ކުންފުންޏަކާއެކު ޑި ެ
ކއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަކާއެކު ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސަބްސި ި
ސެ ި

qmAzin egumuvuDobqnak

ފއިއެވެ.
ވލެވި ަ
ހށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅު ާ
ކންފުނީގެ ބޯޑު ޖަލްސާތަކަށް ު
އ ސިއްރު ސިޓީގެ ޒަރިއްޔާއިން ު
ބޑުވުންތަ ް
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކިއެކި ކަން ޮ

qwatqtakqwasam uDnagiwam idaw qnunEb egITemok qnaCErenuwimer qDqnew qnaCEnimon
ބޑަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމެޓީއެވެ.
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީއަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ޯ
ކޮމެޓީގެ މައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

qnuraTiDow qlanraTqskq ew

ކމަށްވާ އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގ ވަނީ
ވނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުން ަ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ަ 2014
ލ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގއެވެ.
އައްޔަންކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ އެކްސްޓާނަލް އޯޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި  2014ވަނަ މާ ީ

ފދަ ތަޖްރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
އފުލޭ ަ
ޑރެކްޓަރުކަމުގެ މަސްއޫލިޔަތު ު
ނގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައިއާއި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެކިބައިގާ ި
ކުންފު ީ

-

ހުރި ޤާބިލު ފަރާތްތަކެއްތޯ ކަނޑައެޅުމާއި ބެލުން.
ޏށް ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބޭތޯ ބަލާ
ނފުނީގެ އާޓިކަލްސް އާ އެއްގޮތަށްތޯބަލާ ،އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުން ަ
ކުންފުނީގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ކު ް

-

މުރާޖަޢާކުރުން.

qmAzin egqlOrqTqnok qlanrATqniw

ނޓާރނަލް
ވފައިވަނީ ރިސްކް ކުޑަވާނޭ ގޮތްތަކުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ކަނޑައެޅުމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމެވެ .އި ް
ށޓަންކުރެ ި
އެމްޓީޑީސީގެ އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް ބަ ް

ކޑަކޮށް ،ލިބިދާނޭ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށް އެފަދަ ރިސްކްތައް އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރެވޭނެ
ކޮންޓްރޯލްގެ ބޭނުމަކީ ކެނޑިނޭޅި ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމާ ،އެފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ު
ގ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ވަނީ އިންޓަރނޭންޝަނަލް އޮޑިޓް ފާރމް އަކަށް އައުޓްސޯސްކުރެވިފައެވެ.
ތއް ރޭވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކުންފުނީ ެ
ގ މަސައްކަތް ަ
ނިޒާމެއް ގެންގުޅުމެވެ .ކުންފުނީ ެ
މިގޮތުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުން ކަމަށްވާ ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ އިންނެވެ .ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ލހެއްޓިފައިވެއެވެ.
އގައި ކުންފުނީގެ އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް ބެ ެ
އެކަށޭނަގޮތެ ް

ފ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ފަދަ މަޤާމްތަކަށް ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްވެރިން އައްޔަންކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި މިންގަޑުތައް
ޗީ ް

ކަނޑައެޅުން
-

ނހެން އިނާޔަތްތަކާއިބެހޭ މައިގަނޑު
ގ އިސްވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެހެ ި
ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރާއި ކުންފުނީ ެ

ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ލަފާ ދިނުން.
މއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެ ި

qnurukuladab utAmUluWam udemed qwANqnufqnuk iwAnqnurAdAsqwih
ވޔަފާރީގެ އެކިއެކި
ހންކަމުން ކުންފުނިންކުރާ ި
ނ ކުންފުނިން ދެކެއެވެ .އެ ެ
ތކަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންމެއްކަ ް
ކންފުންޏާއި ދެމެދު ދާއިމީ ގޮ ަ
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ު
ރ ގެޒެޓްގައިއާއި އަދި
ދ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާދާރުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައި އާންމު އެންގުންތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާ ު
މުއާމަލާތްތަކާއި އަ ި
ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށާއި އަދި މީޑިޔާމެދުވެރިކޮށް އިއުލާންކުރެވި ހާމަކުރެވެމުންދެއެވެ .އަދި ،ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސެކިއުރިޓީސް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު
ތރުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި
ވނެއެވެ .މީގެ އި ު
އސާދާރުންނަށް ހާމަކޮށްދެފައި ާ
ގ ކުއަރޓަލީ ރިޕޯރޓް ހި ް
ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއިބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ކުންފުނީ ެ
ތ ހިއްސާދާރުންނަށް ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަދި ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ދެވިފައިވެއެވެ.
ފރުޞަ ު
ޓއި ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ު
މެނޭޖްމަން ާ

qtog Avqnegivelukew ITemok
ރފިޔާ ދެވެއެވެ .ކޮމެޓީގެ ބައެއް
މމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓިންގ އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި ު 1000
އޗަށެވެ .ކޮމެޓީގެ ެ
ނ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަ ް
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ފަސް ނޮ ް
ވމަށް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެންނެވެއެވެ.
ތ ދެއް ު
ފން މައުލޫމާ ު
މީޓިންގތަކަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސްމުވައްޒަ ު

ITemok qnaCErenuwimer qDqnew qnaCEnimon
ނަން

qwatITemok qbas egqDOb egqnuraTqkeriD
ޑން ތިރީގައި ދެންނެވިފައި ދެ ސަބް ކޮމެޓީ ވަނީ އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.
ވނަންސް ކޯޑްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ ު
ކޯޕަރޭޓްގަ ަ
ކމެޓީ
ހ .ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ޮ
ކމެޓީ
ޓ އެންޑް ރިސްކް ޮ
ށ .އޮޑި ް
ރމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ ވަނީ އެއްކޮމެޓީއެއްގެ ގޮތުގައި
ކޯޕަރޭޓްގަވަރނަންސް ކޯޑްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބޯޑުގެ ސައިޒަށް ބިނާކޮށް ނޮމިނޭޝަން އާއި ެ
ރމިއުނަރޭޝަން ކޮމެޓީ ޗާރޓަރ ނަމުގައި އާއި އަދި
އންޑް ެ
ކއި ނޮމިނޭޝަން ެ
ގ ދަށުން ހަރުދަނާގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަ ަ
އ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއް ެ
އެކުލަވާލެވިފައެވެ .ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަ ް
ދ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި މިދެ ޗާރޓަރުވެސް ވަނީ ކުންފުނީގެ
ގނަމުގައި ދެ ކޮމެޓީ ހިންގުމަށް ވަކިވަކި ދެ ޗާރޓަރ ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .އަ ި
ޓ ޗާރޓަރ ެ
އޮޑިޓް ކޮމެ ީ

ހައިސިއްޔަތު

މަގާމް

އަލްފާޟިލްމުހަންމަދު އިޤްބާލް

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލްއާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

އހަރު ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ  6ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ވދިޔަ ަ
ވޭތު ެ

IrizAh egITemok qnaCErenuwimer qDqnew qnaCEnimon

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިއެވެ.

ނަން
ލމާއި އަދި ކުންފުންޏަށް ކުރިއަށް އޮތް
ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ބެ ު
ނކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ބޯޑުން ނިންމަވާ
ނޏަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ނިންމަވާ ނިންމެވު ް
ތަނުގައި ރަގަޅުވާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައެވެ .އަދި ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތަކަކީ ކުންފު ް
ނޏަށް ކުރިމަތިވާ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ ލަފާދެއްވުމާއި ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ހޯއްދަވަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން ހޯއްދެވުމަށް
ނިންމެވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފު ް
މސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ލަފާދެއްވުން ހިމެނެއެވެ .ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް
ލަފާދެއްވުމާއި ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ަ

މަގާމް

ހައިސިއްޔަތު

 31ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލްމުހަންމަދު އިޤްބާލް

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

5/6

އަލްފާޟިލްއާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

6/6

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

6/6

ޓންނެވެ.
ސފަ ގެންނަވަނީ މެނޭޖްމަން ު
ށ އަމަލީ ި
ވއެވެ .އަދި އެނިންމެވުންތަކަ ް
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ހިއްސާކުރައް ަ

31

ޓާރމް

2014

ބފުޅަކު އައްޔަންކުރަނީ އާންމު އިއުލާންކޮށްގެން ނޫނެވެ.
ރކެވެ .ވުމާއެކު މި މަޤާމަށް ޭ
ކުންފުނީގައި ޗެއަރމަންއަކަށް ހުންނަވަނީ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަ ެ

cnWywb egITemok ckcsir cDcnea cTiDoa

ނ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެވެ .ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް
މިވަގުތު އެމްޓީޑީސީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނެވެ .ނަމަވެސް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަ ީ
ތމުގެ ފުރުސަތު އަދި އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ އެމުއްވަޒަފަކަށް ދެމަސް ދުވަހުގެ
ކންފުނީގެ ހިއްސާ ގަ ު
އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ު
ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހުއެވެ .އަދި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމުވައްޒަފަކުވެސް ދެމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭން ޖެހެއެވެ.

qwatqtakqwasam uDnagiwam idaw qnunEb egITemok qkqsir qDqnew qTiDow

ތއް އެން.އާރ ކޮމިޓީން
ފހުއެވެ .ކުންފުނީގެ ބޯޑާއި ޑިރެކްޓަރުން އަދި ކޮމިޓީ ަ
އކުރުމަށް ަ
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވަނީ ބޯޑުގެ އެން.އާރ ކޮމިޓީން އިންޓަރވި ު

ވދިނުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމެޓީއެވެ .ކޮމެޓީގެ މައިގަޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ޓ އެންޑް ރިސްކް ކޮމެޓީއަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް އެހީތެރި ެ
އޮޑި ް

ޑ ޕްރޮޕަރ' ސިޔާސަތުގެ
ޑޑޭޓުންނަކީ މަގާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވޭ ފަދަ 'ފިޓް އެން ް
ނ ދެއްވާ ކްރައިޓީރިއާތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުއެވެ .ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެނ ި
އިވެލުއޭޓްކުރަނީ މެނޭޖްމަންޓު ް

-

ދަށުން  2014ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.

ގެންދޭތޯ ބެލުން.

އތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުން
ތއް އަދި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ،ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެމަތިންި ،
ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓު ަ

-

ފހިކުރުން.
ޑޓަރުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެދުގައި މުއާމަލާތުކުރުމަށް މަގު ަ
އ އިންޓާނަލް އޮ ި
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާ ި

ކޮމެޓީގެމައިގަނޑުހަރަކާތްތައް:

-

ކތް ގެންދާ ގޮތާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން ބަލާ ޔަގީންކުރުން.
ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންގެ މަސައް ަ

ކތްތަކަކީ
ވފައިވާ މުހިއްމު ހަރަ ާ
 2014ވަނަ އަހަރުކުރެ ި

-

ކރަމުންދޭތޯ ބެލުން.
ތވެދާނެ ދާއިރާތައް ބަލާ މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ،ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބަރާބަރަށް އަމަލު ު
ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަ ި

-

ޑޑިރެކްޓަރުންނަށްދެވޭއިނާޔަތްތައްމުރާޖަޢާކުރުން.
ބޯ ު

-

ޒފުންގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ބަޖެޓް މުރާޖަޢާކުރުން.
ކުންފުނީގެ މުވައް ަ

-

ކރުމަށް ލަފާދިނުން.
ތކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަން ު
ބއެއް ބިޒްނަސް ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްމަޤާމް ަ
ކުންފުނީގެ ަ

-

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން މުރާޖަޢާކުރުން.

qtog Avqnegivelukew ITimok qTiDow

-

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއެއް އައްޔަންކުރުން.

ރފިޔާ ދެވެއެވެ .ކޮމެޓީގެ
ގ ގޮތުގައި ު 0001
ނސް ެ
ގޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ .ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓިންގް އެލެވެ ް
ވނީ ފަސް ނޮންއެ ް
ކމިޓީ އެކުލެވިގެން ަ
އޮޑިޓް ޮ

ށފައިވާނެއެވެ.
ފރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮ ް
އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމެޓީގެ ު

ދ އޮޑިޓަރުން މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އއް އިސް މުވައްޒަފުންނާއި އަ ި
ބައެއް މީޓިންތަކަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެބަ ެ
ގއި އެވަނީއެވެ.
ދެންނެވެއެވެ .ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތަޕްސީލް ތިރީ ަ
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައި ގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ބޭސިކް ސެލަރީ އާއި އަދި އެލަވަންސްއެއް މައްޗަށެވެ .ކުންފުނީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި އަދި ރާއްޖޭ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި
ބނަހެއް ނުވަތަ
ޑގެ ދަށުންދެވޭ ބޭސިކް މުސާރަ އަދި އެލަވަންސް ފިޔަވާ އެހެން ފައިސާގެ އިނާޔަތެއް ޯ /
އނިގަނ ު
ކށް ރިޔާއަތްކުރެވި ހެދިފައިވާ މުސާރައިގެ ޮ
މުސާރަ ދެވޭ އާންމު މިންގަޑަތު ތަ ަ
އޅިފައިވާ އުސޫލްތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެތްގޮތަށް،
ވއްޒަފުންނަށް ދިނުމަތް ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫންގައި ކަނޑަ ެ
ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ލިބިގަތުމުގެ އޮޕްޝަން މު ަ
އޒަފުންނާއި އަދި އެމްޓީޑީސީއާއި ދެމެދު
ފއާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި މުވަ ް
ވކިރުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމާއި ނުވަތަ ވަކިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ދިނުން ފަދަ ވަޒީ ާ
ވަޒީފާއިން ަ
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވެއެވެ.
ލއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.
ޓރުންނާއި ކޮމިޓީތައް އިވެ ު
ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކް ަ

qnurabqmem ITimok qkqsir qDqnew qTiDow

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ މެމްބަރުން

ނަން

މަގާމް

އަލްފާޟިލްއަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލްއަމްޖަދު މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް

ޑިރެކްޓަރ

ހައިސިއްޔަތު
އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް
އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

ޓާރމް
 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް
 15ޖެނުއަރީ 2014ން  23ނޮވެމްބަރ  2014ށް
 18ޖޫން  2014ންމިއަދާ ހަމައަށް

IrizAh ITimok qks
q ir qDqnew qTiDow
ނަން

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

މަގާމް

އަލްފާޟިލްއަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލްއަމްޖަދު މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ޒީޝާން އަބްދުއް ރަހީމް

ޑިރެކްޓަރ

ހައިސިއްޔަތު

 31ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ހާޒިރީ

އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

2/2

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް
އިންޑިޕެންޑަންޓް /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

އައިމިނަތު މުހަންމަދު މޫސާ
ޗެއަރޕަރސަން
ކމިޓީ
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ޮ

33

2014

1/1
2/2

މޓީގެ  2ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ.
ރ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮ ި
ޔ އަހަ ު
ވޭތުވެދި ަ
އޮޑިޓްކޮމެޓީގެމައިގަނޑުހަރަކާތްތައް
ކތްތަކަކީ
 2014ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ހަރަ ާ
ލ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން.
އހަރުގެ މާ ީ
 2014ވަނަ ަ
ރތަށްދޭންޖެހޭ އުޖޫރަކަނޑައެޅުން.
މޖެއްސުމާއި އެފަ ާ
އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރެއް ހަ ަ
އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާނެ ފަރާތަކާއިމެދު ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުން.
އޓަރލީ ހިސާބުތަކާއި އަދި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުން.
ކު ާ
ބަޖެޓް ރިވިއުކުރުން.
-

urwvcawswt egugwmiruk egInufcnuk
ކންފުނި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށާއި އަދި ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިޙާލަތުން އަރައިގަނެ
ކރިމަތިލައި ު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެހައި ގޮންޖެހުންތަކާއި ު
އލުންތައް
ޏށް ދުވަހުން ދުވަހުން ވަމުންއައި މާލީ ގެ ް
ކުންފުނީގެ މުސްތަގްބަލް އުޖާލާ ކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނާއި އަދި މުވައްޒަފުން ކުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތުން ކުންފުން ަ
ގބަލެއްގައި ހިއްސާދާރުން ހިތްހަމަޖެހޭ
ދޔަ ގެލުންތައް މިހާރުމިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި ކައިރި މުސްތަ ް
ކުޑަކުރެވި ،މިއަދާހަމައަށް އާދެވުނު އިރު ކުންފުންޏަށް ވަމުން ި
ނޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނި ބިނާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުންފުންޏަށް މިހާރު މިވަނީ ހާސިލް ކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ސިޔާސަތުތަކަށާއި އަދި އޮނިގަނޑަށް
ނަފާކުރަނިވި ކުންފު ް
ކމެއް ކަމުގައި
ކމިޔާބީ ހާސިލް ކުރެވޭނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ަ
ސ ކުންފުންޏަށް ާ
ނގޮ ް
ގެންނަން ޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލްތައް ގެނެސް ވަރުގަދަ ވިޔާފާރި ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެ ް

ނޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން
އޮޑިޓް އެ ް

ނުދެކެމެވެ.
ކހަލަ ބަދަލުތައްގެނެއުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް
އ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ަ
ޏށް ސީދާގޮތުން އަސަރުކުރުވާ ޓޫރިޒަމް ޤާނޫންދަފަ ބައެ ް
އަދި ކުންފުން ަ
ސ އެހާމެ މުހިންމެވެ .އެހެނީ އެމްޓީޑީސީފަދަ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާވާ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙާއްސަ ލުއިތަކާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަކީ ބައެއް
މަސައްކަތް ކުރުން ވެ ް
ތކާއި އަދި މުއައްސަސާތަކާއި
އދި އެފަދަ ޤާނޫނީ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުންފުނިން ކަމާބެހޭ އިދާރާ ަ
ލކަން ދެވިފައިވާ ކަންކަމެވެަ .
ކުރިއަރަމުންއަންނަ ޤައުތަކުގައި ނުހަނު ބޮޑަށް ސަމާ ު

އަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު
ޗެއަރމަން
ކމިޓީ
އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ޮ

ނފުނީގެ އެންމެހައި ޙިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ.
ހއްލުހޯދުމަށް އަޒުމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން މިފުރުސަތުގައި ކު ް
މަޝްވަރާކޮށް ގުޅިގެން ަ
ޖހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި
އދި އެގޮން ެ
އ ގޮންޖެހުންތަކާއި ަ
ކންފުނި ގިރާކުރަންޖެހުނު ހުރަސްތަކާ ި
ނމިދަނީ ފާއިތުވީ އަހަރުތަކުގައި ު
މސައްކަތްކުރަމު ް
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ަ
ދވެލީގައި ވާސިލްވުމަށް ދަތުރަށްފެށުމުގެ އައު މަރުހަލާގައެވެ.
ބށް ބާރު ު
ހާސިލްވި މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ކުންފުނި އެކުލަވާލެވޭ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އެމިސްރާ ަ
ނމެހައި ގޮންޖެހުންތަކުން ކުންފުންޏަށް ސީދާގޮތުންނާއި އަދި ނުސީދާގޮތުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވޭނެ އެންމެހައި ގޮތްތައް
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތަޒުރިބާގެ އަލީގައި ކުންފުންޏަށް ދިމާވެދާނެ އެ ް
ފހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏަކަށް
ސލްވެ ،މާލީގޮތުން ާ
ބަލާ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް އަލުން ރިސްޓްރަކްޗަރކޮށް ،އައު ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުފަހިކޮށް އަދި އައު ވިޔާފާރި މޮޑެލްއަކަށް ވާ ި
ހރި އެންމެހައި
ރވެން ު
އ އަދި ޤައުމަށް މަންފާއާއި ލާބަކުރުވަނިވި ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކު ެ
އެމްޓީޑީސީ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު މިވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ .އެމްޓީޑީސީއަކީ ހިއްސާދާރުންނަށާ ި
މަސައްކަތްތައްކޮށް ،ވޭތުވެދިޔަ ދަތި އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރި މިންނެތް މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއާއި އަދި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ހިތްވަރާއި އަޒުމުގައި މާލީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ
ވަރުގަދަ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށް މާތްރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ހިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ.

urWruqia egcnurwTckeriD egInufcnuk
ރކަމާއިއެކު
ހ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހާމަގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެ ި
ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާ ،ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،ސެކިއުރިޓީ އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއިބެ ޭ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި އަދި މެނޭޖްމަންޓުން ފާއިތުވީއަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ .ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓްގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މާލީ
ވފައިވާނެއެވެ.
ގ މުރާޖާއާއިއެކު ކުންފުނީގެ  4102ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާގޮތުގެ މައްޗައް އަލިއަޅުވާލައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރެ ި
ހިސާބުތަކު ެ
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާން ،ބެލެންސް ޝީޓް ،ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ
ށބަލައިގެން
ފއިވަނީ ހިނގަހިނގާހުންނަ ވިޔަފާރިއެއްކަމަ ް
ތއް ތައްޔާރުކުރެވި ަ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ނެވެ .ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބު ަ
އތަކުގެ ތަފްސީލް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި
އ ހުރިނަމަ އެކަންތަ ް
ޤވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެ ް
އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި އަހަރީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ަ
ގފައިނުވެއެވެ.
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީޚަށްފަހު ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ މުހިންމުކަމެއް ހިން ާ

އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު
ޗެއަރޕަރސަން
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އަހުމަދު ނިޔާޒް
އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

2014

cTOpir egcnurwTiDoa cnwvinim

qwatqsAsaw unuved qwewqnawinIpow qDiwafilok
ރމުގެ ސަބަބުން ލީޒް ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަންގެ ގޮތުގައި
 31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށްހުރި ނޮން-ކަރެންޓް އެސެޓްގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެތެރޭގައި "ނާގޯށި" ސަބްލީޒްކު ު
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އ ވެވުނު ލީޒް އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް ސަބްލެސީ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ
ހންނަމަވެސް  5ޑިސެމްބަރ  2007ގަ ި
އަދަދުކުރެވިފައިވާ 26,569,186އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނިފައިވެއެވެ .އެ ެ
އނުވެއެވެ .ކުރިމަގުގައި ކުލީގެގޮތުގައި ސަބްލެސީގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ
ކފައެ ް
އން ފެށިގެން ،ސަބްލީސް ރެންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައް ާ
އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށާފައެއްނުވެއެވެ .އަދި ި 2011

ބލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
މޯލްޑިވްސް ޓްއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕަ ް
ޑސެމްބަރ 2014
ޒމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ("ކުންފުނި") ގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ކަމުގައިވާ ި 31
ޕޓާއި އެކުވާ މޯލްޑިވްސް ޓޫރި ަ
އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަވާލުކުރެވުނީ މި ރި ޯ
ޓޓްމަންޓް އޮފް
ޖސް އިން އިކުއިޓީ އަދި ސް ޭ
ޗން ަ
ޓޓްމަންޓް އޮފް ޭ
ލ ޕޮޒިޝަން އާއި ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމް އަދި ސް ޭ
ފ ފައިނޭންޝަ ް
ކންފުނީގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮ ް
ގެ ނިޔަލަށް ު

ނމަވެސް،
ފއިވާ އަދަދުން އުނިކޮށްގެން އެފަރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހޯދުނުކަމުގައިވީ ަ
އަދަދެއް ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ސަބްލެސީ ދައްކާ ަ
އނޫނެވެ.
ގއި ހޯދޭނޭ އެޗެ ް
ޒ ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަންއަކީ ސަބްލެސީ ލީޒް ރެންޓް ދައްކަން އުޒުރުވެރިވާ ހާލަތެއް ަ
ގގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ލީ ް
ރންޓް އެސެޓް ެ
ނން-ކަ ެ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައްކާޮ ،
އެހެންކަމުން ،ލީޒް ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަން އެސެޓްގެ އިމްޕެއަރމަންޓް ރިވިއުއެއްނުހަދަނީސް ،ލީޒް ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަންއާއި އަހަރުގެތެރޭގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ އަދަދަކީ
އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދެއްކަމުގައި ނިންމޭކަށްނެތެވެ.

ކޭޝް ފްލޯ އާއި ގުޅުންހުރި ނޯޓުތައް އޮޑިޓްކުރުމެވެ.
ނފުނީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )10/1996ގެ  71ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ "މެންބަރުން"ގެ
މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލެވިފައިމިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކު ް
މތު ހޯދުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޤްޞަދެއް
ކންކަން ހިމެނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫ ާ
ބޭނުމަށެވެ .އޮޑިޓް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި "މެންބަރުންނަށް" ހުށަހަޅާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ަ
އކުލެވިފައެއްނުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓާގުޅޭ އޮޑިޓް މަސައްކަތް ނުވަތަ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް އޮޕީނިއަންއާއި ގުޅިގެން ކުންފުނި އަދި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ "މެންބަރުން"
ެ
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ،ޒިންމާއެއް އުފުލުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ލސީންނާއެކު ވެވިފައިވާ ސަބްލީސް އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާގޮތުން ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ލީޒް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި
ކުންފުންޏާއި އެހެނިހެން ސަބް ެ
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ތރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބައިވެސް ދައްކާނީ ސަބްލެސީއެވެ 1 .ޖެނުއަރީ  2011އިން ފެށިގެން
ސަރުކާރަށް އަދަދެއް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކުލީގެ އަދަދުގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް އި ު
ހމަނާފައިވާ
މގެ ސައިޒަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިއާއިއެކު ކުންފުނިން ދަނީ ލީޒް އެގްރިމަންޓުގައި ި
ސަރުކާރުން ލީޒްރެންޓް ހިސާބުކުރަމުންދަނީ ރަށުގައި ހުރި އެނދުގެ ނިސްބަތުގެ ބަދަލުގައި ރަށުގެ ބި ު
ކ ޑޮލަރު ސަބްލެސީންގެ އަތުން ހޯދުމުގެ
އހެންނަމަވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހުނު8,073,346އެމެރި ާ
އކަމުންނެވެެ .
އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ލީޒްރެންޓް ސަރުކާރަށް ދަ ް
ފނީގެ އެކިއުމުލޭޓެޑް ލޮސް އެ ޢަދަދުން އިތުރުވެ ،ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އެއަދަދުން ވަނި
ބަދަލުގައި ކުންފުނިން އެ އަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެންކަމުން ކުން ު

utayqwilUweqsam egutAraf Avagqnih inufqnuk iwagumuLewaSakew qwatqnAyab IlAm
އއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ،އޮޅުވާލުމެއްނެތި އެދެވޭގޮތެއްގައި ހާމަކުރުމާއި ،ބަޔާންތައް
އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ާ
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ،ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ،އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެންކަމަށްވިޔަސް ،ނުހުންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި،
އެކަށީގެންވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ހޯދައި ،ހިސާބުކުރާނެ ގޮތްތައް ރޭއްވެވުމާއި އެގޮތްތައް ތަންފީޒް ކުރެއްވުމާއި ،އެކަށީގެންވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމްކުރުމަކީ ކުންފުނި
ހިންގަވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ދަށްވެފައެވެ.
ތރޭގައި ސަބްލީސް ރެންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްއަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ13,259,623
ވިޔަފާރިއާއި ގުޅިގެން އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ެ

.3

އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނިފައިވެއެވެ .ކުންފުނިން މި އަދަދުގެ އިމްޕެއަރމަންޓް ރިވިއުއެއް ހަދާފައިނުވާއިރު ،އިމްޕެއަރމަންޓަށް ޕްރޮވިޝަންއެއްވެސް ހަދާފައެއްނުވެއެވެ .އެފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
ސަބްލެސީންގެފަރާތުން އެފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގެ ސީދާ ޔަގީންކަމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މި އަދަދަކީ ލިބޭނޭ އަދަދެއްކަން ނުވަތަ އިމްޕެއަރމަންޓަށް ޕްރޮވިޝަންއެއް
ހަދަންޖެހޭ އަދަދެއްކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމޭކަށްނެތެވެ.

utayqwilUwqsam egqnuraTiDow
އށް ގެންދިޔައީ
ކންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި މެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތް ހާމަކުރުމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓް ކުރި ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އޮޑިޓަށްބަލައިު ،
އސަލަތަކުގެ
ނޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ޑިސްކްލެއިމަރ އޮފް އޮޕީނިއަން ދެވުނު އަސާސްތަކާގުޅޭ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަ ް
އި ް
ސަބަބުން އޮޑިޓް އޮޕީނިއަންއެއް ދޭނެ އަސާސެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ،އަދި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އޮޑިޓް ހެކި ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ.

އދަދާއިމެދު
 31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށްދިވެހި ސަރުކާރަށް ހެޑްލީޒް ރެންޓްގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ31,422,014އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ަ

.4

ސީދާ މިނިވަން ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށްބަލާއިރު ،ސަރުކާރަށް ހެޑް ލީސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަކީ  34,534,856އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .އަދި
ރވިފައެއްނުވެއެވެ.އެހެންކަމުން ދައްކަންޖެހޭ ލީސްރެންޓް
ރކާ ޑޮލަރު ރިކޮންސައިލްކު ެ
ހރި ތަފާތުކަމަށްވާ  3,112,842އެމެ ި
ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައިހުރި އަދަދާއި ،ޔަގީންކަން ލިބުނު އަދަދާއިދެމެދު ު
އސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމުގައި ނިންމޭކަށްނެތެވެ.
ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ އެކައުންޓިންގ ު

qTOpir egEw iwAladab unuveneg qSanAyab IlAm
ގޅިގެން ކުރިން ލަފާ ދީފައިވާ ރިޕޯޓު ބާތިލްވާނެއެވެ .ކުރީގެ  10މެއި 2015ގެ ރިޕޯޓް ގައި އަރުވާފައިވާ ލަފާތަކަކީ އެވަގުތު އޯޑިޓް ކުރިއިރު ލިބެން
އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ އަރުވާފައި މިވާ ރިޕޯޓާއި ު
ހުރި ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ،ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނަށް އަރުވާފައިވާ ލަފާތަކެކެވެ.

qnawinIpow qDiwafli ok
ޓ އޮޕީނިއަންއެއް ދޭނެ އަސާސެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
ޑިސްކެލްއިމަރ އޮފް އޮޕީނިއަން ދެވުނު އަސާސްތަކުގެ ގޮތުގައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުން ،އޮޑި ް

ގޅު
ކރެވިފައިވާ ކުއްތަކާއި ،ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނ ަ
ނޯޓް  2.1ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،މި ރިޕޯރޓު ތައްޔާރު ކޮށްފައި މިވަނީ  10މެއި  2015ގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ު
ކރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ު

އނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް މި ރިޕޯޓުގައި ނުހިމަނަމެވެ.
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ،އަދި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އޮޑިޓް ހެކި ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ފަ ި

qwatasqwam qnehinhe ew

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އޮޑިޓް އޮޕީނިއަނެއް ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޑިޓް ހެކި ހޯދިފައިވެއެވެ.

ފ އޮޕީނިއަންއެކެވެ.
އޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އެހެން އޮޑިޓަރެކެވެ .އެފަރާތުން ދީފައިވަނީ ޑިސްކްލެއިމަރ އޮ ް
ގ ނިޔަލަށް ހުރި މާލީ ހިސާބުތައް ޮ
ޑސެމްބަރ ެ 2013
ި 31
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މާލީ ބަޔާން

އާމްދަނީގެ ބަޔާން

 31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

 31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ނޯޓް

2014

2013

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިން
ސަބްލީސް ކުރި ރަށްތަކުގެ ކުލި

3

14,341,936

14,682,675

ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް
-

ސ ޑޮލަރު
ޔޫއެ ް

ސ ޑޮލަރު
ޔޫއެ ް

އެސެޓްތައް
ގ މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
ދި ު

އާމްދަނީ
-

ނޯޓް

31.12.2014

31.12.2013

އޮޕަރޭޓިން ލީސްގެ ކުލި

)(9,396,367

ޖުމުލަ ފައިދާ

)(8,140,226

4,945,569

6,542,449

142,337

6,502,450

އިދާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

)(4,157,044

)(499,868

ކެޕިޓަލް ވަރކް އިން ޕްރޮގްރެސްގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

-

)(7,484,222

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

930,862

5,060,809

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ

6

271,125

-

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

6

-

)(317,500

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

4

ޓެކްސް ނުހިމަނާ މުޅި އަހަރުގެ ފައިދާ

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

9

126,803

121,720

ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުތައް

10

6,591,597

-

ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި އަންނަންހުރި

11

70,802,313

64,724,377

ދިގު މުއްދަތުން ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންހުރި

11

-

1,896,748

77,520,713

66,742,845

ގ ޖުމުލަ
ގ އެސެޓްތަކު ެ
ދިގު މުއްދަތު ެ
ގ އެސެޓްތައް
ރ މުއްދަތު ެ
ކު ު
އިންވެންޓްރީތައް

-

249,074

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

11

15,256,550

16,034,088

ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންކް ބެލެންސްތައް

12

6,812,832

883,854

22,069,382

17,167,016

ވިއްކަން ކަނޑައަޅައިފަވާ އެސެޓް

13

-

33,333,333

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

99,590,095

117,243,194

1,201,987

4,743,309

3,567

2,108,124

ހިނގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރިން މުޅި އަހަރުގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

1,205,554

6,851,433

އަހަރުތެރޭގައި ހުއްޓާލި ވިޔަފާރިން ލިބުނު ގެއްލުން

)(326,530

)(31,816,754

879,024

)(24,965,321

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

-

-

ޖުމުލަ އާމްދަނީ

879,024

)(24,965,321

އ ދަރަނި
ގ ރައުސުލްމާލާ ި
ހިއްސާދާރުން ެ

0.03

)(0.73

ގ ރައުސުލްމާލް
ހިއްސާދާރުން ެ

ވިޔަފާރި ފައިދާގެ ޓެކްސް ކްރެޑިޓް

7

އަހަރުގެ ސާފު ގެއްލުން

13

ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ  /ގެއްލުން

8

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

14

26,183,719

26,183,719

ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމް

14

607,415

607,415

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ފައިދާ )ގެއްލުން(

)(17,030,185

)(17,909,209

ޖުމުލަ ރައުސުލްމާލް

9,760,949

8,881,925

ގ މުއްދަތުގެ ދަރަނި
ދި ު
ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ދަރަނި )ޑިފަރޑް ޓެކްސް ލައިބިލިޓީސް(

7.3

8,413

11,980

ކުލީގެ ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި

15

31,422,014

24,719,376

ލީސް ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަން

15

4,977,515

5,134,809

ސަބްލީސް އެޑްވާންސް

15

48,281,687

51,790,297

84,689,629

81,656,462

ރ މުއްދަތުގެ ދަރަނި
ކު ު

39

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި

15

5,139,517

9,210,068

ލޯން

16

-

17,494,739

2014

ނޯޓް

31.12.2014

31.12.2013

ސ ޑޮލަރު
ޔޫއެ ް

ސ ޑޮލަރު
ޔޫއެ ް

ޖުމްލަ ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

5,139,517

26,704,807

ޖުމްލަ ދަރަނި

89,829,146

108,361,269

ޖުމްލަ އިކުއިޓީއާއި ދަރަނި

99,590,095

117,243,194

ބޯޑުގެ ފަރާތުން އަދި ބޯޑުގެ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ،

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމް

ޖުމްލަ ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

ޖުމްލަ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 1ޖެނުއަރީ  2013ނިޔަލަށް

24,466,700

2,324,434

7,489,251

34,280,385

މުޅި އަހަރުގެ ގެއްލުން

-

-

)(433,139

-

ށ
ގ ނިޔަލަ ް
ރ ެ 2013
 1ޖެނުއަ ީ

ސޮއި

ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން

(1

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު/ޗެއަރޕަރސަން

(2

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒް /އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

24,466,700

2,324,434

7,056,112

34,280,385

ބޯނަސް ޝެއަރގެ ގޮތުގައި ދިން

1,717,019

)(1,717,019

-

-

މުޅި އަހަރަށް ސާފު ގެއްލުން

-

-

)(24,965,321

)(24,965,321

26,183,719

607,415

)(17,909,209

9,315,064

-

-

879,024

879,024

26,183,719

607,415

)(17,030,185

10,194,088

)ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި(

ށ
ގ ނިޔަލަ ް
ރ ެ 2014
 1ޖެނުއަ ީ
)ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި(
މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިދާ

41

ށ
ގ ނިޔަލަ ް
 31ޑިސެމްބަރ ެ 2014
)ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި(

2014

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާން

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ނޯޓް

2014

2013

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

އޮޕަރޭޓިންގ ހަރަކާތް
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ފައިދާ )ހުއްޓާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ހިމަނައިގެން(

875,457

 31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
1

)(27,073,445

ކުންފުންޏާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް
ކުންފުންނިތަކާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރ  (10/1996ގެދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ،ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ

ގ އެޖަސްޓްމަންޓް
ޝ އައިޓަމްތަކު ެ
ނ-ކޭ ް
ނޮ ް

މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ހުންނަނީ ގ.

ބަލަށް ކެނޑުން

3,909

4,010,382

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓުގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

-

185

ކެޕިޓަލް ވަރކް އިން ޕްރޮގްރެސް ރައިޓް އޯފްކުރުން

-

7,484,222

ޑިސްޕޯސަލް ގުރޫޕުގެ އެސެޓުތަކުގެ ގެއްލުން

-

22,374,362

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ

)(271,125

-

އިންޓަރެސްޓު ޚަރަދު

ރަށްރަށް ސަބްލީސްގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށްދީގެން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ .މީގެ

743,656

2,257,079

ބޭޑް ޑެޓްސް

3,424,591

9,935

އިތުރުން ،މިކުންފުންޏަށް ލީސް ރައިޓްސްއޮތް އައްޑު އަތޮޅު ހެރަތެރެ ރިސޯޓު  31މާރޗް 2014ގެ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށް ހަދާ ޕްރޮވިޝަން

-

265,275

4,776,488

9,327,995

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

ނިޔަލަށް ހިންގަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ 1 .އެޕްރިލް  2014ގައި ސިންގަޕޫރުގެ ކެނަރީސް ޕވޓ ލޓޑ އަށް
ހެރަތެރެ ވަނީ ވިއްކާލާފައެވެ.
ރިޕޯޓު އާންމުކުރުމުގެ ހުއްދަ
 12މެއި  2015ތާރީޚްގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނަކުން 31 ،ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ މާލީ

ނ
ވަރކިންގ ކެޕިޓަލްއަ ް
ށ އެޖަސްޓުމެންޓެ ގެނައު ް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެޑްވާންސް ފައިސާ އިތުރުވި މިންވަރު

)(6,804,895

)(16,051,462

އިންވެންޓްރީ ދަށްވި މިންވަރު

249,074

141,234

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރުވި  /ދަށްވި މިންވަރު

)(1,000,464

7,935,590

ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

)(2,779,797

1,353,357

247,779

-

)(743,656

)(834,717

)(3,275,674

518,640

އޮޕަރޭޓިންގ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު  /ޚަރަދުވި

ހިސާބުތައް ޢާންމުކުރަންވަނީ ހުއްދަދީފައެވެ.
2.1

ބަޔާންތަ ް
އ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އުސޫލު
މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑާރޑްސް ބޯޑު
)އައިއޭއެސްބީ( އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް
)އައިއެފްއާރއެސް( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ބޭސިސްއަށެވެ .މާލީ ހިސާބުތައް
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ .އަދި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ ޢަދަދެއްވެސް
ވަނީ އެންމެ ގާތް އިންޓެޖަރ އަކަށް ރައުންޑްއޯފް ކުރެވިފައެވެ .މާލީ ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް

9

)(8,992

)(76,483

ޓްރެޜަރީ ބިލް ގަތުމަށް

10

)(6,591,597

-

2014
ނޯޓް
ޑިސްޕޯސަލް ގުރޫޕް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު

13

ފ ފައިސާ
ނ ސާ ު
ގ ހަރަކާތުގައި ބޭނުންކުރެވު ު
އިންވެސްޓްކުރުމު ެ

އިންފްލޭޝަނަރީ ފެކްޓަރތަކަށް ބަލާ އެއްވެސް އެޖަސްޓްމަންޓެއް ގެނެވިފައެއްނުވާނެއެވެ.
ޑައިރެކްޓަރުން މި ރިވައިސްޑް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ  10މާރޗް  2015ގައި

2013

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

އޯޑިޓު ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކުއްތަކާއި އެހެން މައްސަލަތަކުގެ އަލީގައި ،އަދި

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

33,333,333

-

26,732,744

)(76,483

އެއޯޑިޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް އެކުލައްވައިގެންނެވެ.
2.1.1

ސ ހޯދުމުގެ ޙަރަކާތްތައް
ފައި ާ
ލޯނަށް ދެއްކި

)(17,494,739

)(389,755

ޑިވިޑެންޑު

)(33,353

)(15,611

16

ފ ފައިސާ
ގ ހަރަކާތުން ލިބުނު) /ހަރަދުވި( ސާ ު
ފައިސާހޯދުމު ެ

)(17,528,092

)(405,366

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ސާފު އިތުރުވުން ) /މަދުވުން(

5,928,978

36,791

އަހަރު ފެށުނުއިރު ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި
އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

43

12

883,854

847,063

6,812,832

883,854

2014

އަޅާކިޔުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު

-

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި

ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓިފައިވެއެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ހިސާބުތައް

އެއްފަދަ އެއްޗެހި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޕްރެޒެންޓްކުރުމުގައި ރީސްޓޭޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދުތައް ފިޔަވައި ،އައިއޭއެސް  – 01ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮފް
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ވޭތިވެދިޔަ އަހަރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
އެއްގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.
2.2
ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ
މި މާލީ ހިސާބުތަކުގައިވާ ހުރިހާ ޕީރިއަޑްތަކަކަށްވެސް ތިރީގައިވާ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތައް ކުންފުނިން

މިނޫން ހުރިހާ އެސެޓެއް ކްލެސިފައިކުރަނީ ނޮން ކަރެންޓް އެސެޓްގެ ގޮތުގައެވެ .ލައިބިލިޓީއެއް ކަރެންޓް
ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައި ކުރަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.
-

ނޯމަލް އޮޕަރޭޓިންގ ސައިކަލްގެތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާއަށްވުން

-

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ ލައިބިލިޓީއަކަށްވުން

-

ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑްގެ  12މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެ ލައިބިލިޓީއެއް ޚަލާސް ކުރާނޭކަމަށް
ބެލެވުން

-

ރިޕޯޓިން ޕީރިއަޑް ނިމި މަދުވެގެން  12މަސްދުވަސް ވަންދެން ،ލައިބިލިޓީ ޚަލާޞްކުރުން
ފަސްކުރަން ޝަރުތެއްނެތް ޙައްޤެއް ނެތުން

ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ .މިއަހަރުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނާ އަޅާކިއުމުގެ ބޭނުމަށް ބައެއް އަދަދުތައް "ރީކްލެސިފައި"
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއާއި އެއްފަދަ އެއްޗެހި .މީގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް ނިމި 12

މި ނޫން ހުރިހާ ލައިބިލިޓީއެއް ކްލެސިފައި ކުރެވެނީ ނޮންކަރެންޓް ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުގައެވެ.

ހ .ބޭރު ފައިސާ މުއާމަލާތުކުރެވުނު ފައިސާގެ ބާވަތަށް ބަދަލުކުރުން
ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާޜުކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ފަންކްޝަނަލް )މުއާމަލާތުކުރެވުނު( އަދި
ޕްރެޒެންޓޭޝަން )ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާ( ފައިސާ ކަމުގައިވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.
ބޭރު ފައިސާ ގެ މުޢާމަލާތްތައް ފުރަތަމަ ރެކޯޑްކުރެވެނީ މުޢާމަލާތުގެ ތާރީޚުގައި ހުރި އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް
ބިނާކޮށެވެ .ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް )ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތު( ނިމޭއިރު ފަންކްޝަނަލް ކަރެންސީ ފިޔަވާ
އެހެން ފައިސާއިން ހުންނަ ހުންނަ މަނިޓަރީ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ،މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީޚުގައި ހުންނަ ރޭޓް
)ސްޕޮޓް ރޭޓް( އަށް ބިނާކޮށް ފަންކްޝަނަލް ކަރެންސީއަށް ބަދަލުކުރެވެއެވެ .އަދި އެކްސްޗޭންޖް ފައިދާ
ނުވަތަ ގެއްލުން ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވެއެވެ.
"ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް" އަށް ބިނާކޮށް އަގުކުރެވިފައިވާ "ނޮންމަނިޓަރީ" އައިޓަމްތައް ފަންކްޝަނަލް

ޑިފަރޑް އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ކްލެސިފައިކުރަނީ ނޮން ކަރަންޓް އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުގައެވެ.
ނ .ލީސް
ކުންފުނި ލެސަރއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން
ލީސްކުރާ އެސެޓްގެ ރިސްކާއި ފައިދާގެ ބޮޑުބައި ލެސީއަށް ޓްރާންސްފަރ ނުކުރާ ލީސް ބެލެވެނީ
އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްގެ ގޮތުގައެވެ .އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްއެއް އެރޭންޖުކުރުމަށްޓަކައިދާ ސީދާ ޚަރަދު
ލީސްކުރާ އެސެޓްގެ "ކެރީންގ ވެލިއު" ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށްފަހު ،ރެންޓަލް އިންކަމްއެކޭ
އެއް އުސޫލަކުން ލީޒްގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ރެކޮގްނައިޒް ކުރެވެއެވެ" .ކޮންޓިންޖެންޓް ރެވެނިއު"
ބެލެވެނީ އެ ރެވެނިއުއެއް ލިބޭ ޕީރިއަޑްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.

ކަރެންސީއަށް ބަދަލުކުރަނީ މުޢާމަލާތް ހިނގި ތާރީޚުގައި ހުރި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ބިނާކޮށެވެ.
ށ .ކަރަންޓް އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީއާއި ނޮން ކަރެންޓް އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީ ކްލެސިފައިކުރުން
ކުންފުނިން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ކަރަންޓް އަދި ނޮން ކަރަންޓް އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައި
ކޮށްފައިވެއެވެ .އެސެޓެއް ކަރެންޓް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައިކުރަނީ:
-

ކުންފުނީގެ އާންމު އޮޕަރޭޓިންގ ސައިކަލްގެތެރޭގައި އެ އައިޓަމެއް ވިއްކާފައިވުން ،ނުވަތަ
ވިއްކާލަން ގަސްތުކުރުން

-

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ އެސެޓަކަށްވުން

-

ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑްގެ  12މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ވިއްކާލެވޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވުން

45

ކުންފުނި ލެސީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވު ް
ނ
ލީސްއެއް "އިންސެޕްޝަން ތާރީޚު"ގައި އެ ލީސްއަކީ ފައިނޭންސް ލީސްއެއްތޯ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓިންގ
ލީސްއެއްތޯ ކްލެސިފައިކުރެވެއެވެ .ލީސްކުރާ އެސެޓްގެ ރިސްކާއި ފައިދާގެ ބޮޑުބައި ލެސީއަށް
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ލީސް ބެލެވެނީ ފައިނޭންސް ލީސްގެ ގޮތުގައެވެ.
އޮޕަރޭޓިންގ

ލީސް

ޕޭމަންޓް

ސްޓްރެއިޓް

ލައިން

ބޭސިސްއަށް

ހިސާބުކުރުމަށްފަހު

ލީސްގެ

މުއްދަތުގައި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމްގައި އޮޕަރޭޓިންގ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި
ކްލެސިފައިކުރެވެއެވެ.

2014

ހިސާބުކުރެވޭ ޕީރިއަޑްގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އެސެޓް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުގައި

ރ .އާމްދަނީ ރެކޮގްނައިޒް ކުރުން

ހިސާބުކުރެވެނީ ޓެކްސޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ އެފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޢަދަދެވެ .މި
ސަބްލީސްކުރުން
ރަށްތައް

އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކުރެވޭ ޓެކްސް ރޭޓާއި ޓެކުހާބެހޭ ގާނޫނަކީ ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް

ސަބްލީސްކޮށްގެން

އާމްދަނީ

ލިބޭ

މުއްދަތުގެ

ލީސްގެ

ތެރޭގައި

ސްޓްރެއިޓްލައިން

ނިމޭއިރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ނުވަތަ އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޓެކްސް ރޭޓާއި ގާނޫނުތަކެވެ.

ބޭސިސްއަށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ،އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެވެއެވެ.
"އިކުއިޓީ" ގެ ގޮތުގައި ރެކޮގްނައިޒްކޮށްފައިވާ އައިޓަމްތަކާއި ގުޅޭ ކަރަންޓް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
ފޯރުކޮށްދީގެން

ޚިދުމަތް

ޓެކްސް ރެކޮގްނައިޒްކުރެވިފައިވަނީ އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ބަދަލުގައި އިކުއިޓީގެ ދަށުންނެވެ.

ލިބޭ

ރެވެނިއު،

އޮޕަރޭޓިންގ

ޚިދުމަތް

ނިމުމުން

ފޯރުކޮށްދީ

ޓެކްސް

ތައްޔާރުކުރުމުގައި،

ބަޔާންތައް

ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެއެވެ .އެޑްވާންސް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އެޑްވާންސް ޑިޕޮސިޓާއި
"އަންއާންޑް ރެވެނިއު"ގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައިކުރުމަށްފަހު ،ކަސްޓަމަރަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުމުން

މެނޭޖްމަންޓުން ރިވިއު ކުރެއެވެ .އަދި ޕްރޮވިޝަން ހަދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮވިޝަން ހަދައެވެ.

ރެކޮގްނައިޒް

ފުޑް

ކުރެވެއެވެ.

ބިވަރޭޖްގެ

އަދި

ރެވެނިއު

ރެކޮގްނައިޒް

ކުންފުނިން

ތަފާތު

މާނަކުރެވިދާނޭފަދަގޮތަކަށް

ކުރަނީ

ހުންނަ

ޓެކުހާބެހޭ

ކަންކަމާއިމެދު

ގަވާއިދުތަކުގައި

ނިންމިފައިވާ

ގޮތްގޮތަށް
ނިންމުންތައް

އެތަކެތި

ވިއްކުމުންނެވެ.

ޑިފަރޑް ޓެކްސް

އިންޓަރެސްޓް އިންކަ ް
މ

ޑިފަރޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ ޓެކްސް ބޭސް އާއި ފައިނޭންޝަލް

ލިބުމާއިދޭތެރޭ

ޝައްކު

އިންޓަރެސްޓް

ނޫފެދޭނަމަ،

އިންކަމް

ރެކޮގްނައިޒްކުރަނީ

އެކްރުއަލް

ބޭސިސްއަށެވެ.

ރިޕޯޓިންގގެ ބޭނުމަށް ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަށް ނިމޭއިރު ހިސާބުކުރާ އަދަދުގެ ވަގުތީ ތަފާތު ނުވަތަ
"ޓެމްޕަރަރީ

ޑިފަރެންސް"އެވެ.

ޑިފަރޑް

ހިސާބުކުރެވެނީ

ޓެކްސް

ލައިބިލިޓީ

މެތަޑް

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ޑައިވިންގ އިންކަމް ،ސުވެނިއަރ ޝޮޕް އަދި ސްޕާ ރެ ެ
ވނިއު
އެގެރިމަންޓްތަކުގެ ސަބްސްޓެންސާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރެވެނިއު ރެކޮގްނައިޒްކުރަނީ އެކްރުއަލް

ތިރީގައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވާ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި އުފެދޭ ޓެކްސަބަލް ޓެމްޕަރަރީ ޑިފަރެންސަށް

ބޭސިސްއަށެވެ.

"ޑިފަރޑް ޓެކްސް" ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެއެވެ.
-

ޑިފަރޑް

ޓެކްސް

ލައިބިލިޓީ

އުފެދުނީ

ގުޑްވިލްގެ

އިނިޝަލް

ރެކޮގްނިޝަންގެ

ސަބަބުންކަމުގައިވުން .ނުވަތަ ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންއެއް ކަމުގައި ނުވާ ވިޔަފާރީގެ
ބ .ޚަރަދު ރެކޮގްނައިޒްކުރު ް
ނ

މުއާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއަކުން ކަމުގައިވެފައި މުއާމަލާތް ހިނގާ
ވަގުތު ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފިޓް ނުވަތަ ޓެކްސަބަލް ޕްރޮފިޓް ނުވަތަ ލޮސްއަށް

ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް އެކައުންޓްގައި ޚަރަދުތައް ރެކޮގްނައިޒްކުރަނީ ޚަރަދާއި ،އާމްދަނީގެ އައިޓަމާއި
ހުރި ސީދާ ގުޅުމަށްބެލުމަށްފަހުގައެވެ .ޕީރިއަޑްގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި
ވިޔަފާރި

ހިންގުމާއި،

ޕްރޮޕަރޓީ،

ޕްލާންޓް

އަދި

އިކުއިޕްމަންޓް

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އާމްދަނީއާ އަޅާ ކަނޑާފައިވެއެވެ.

ރަނގަޅު

ޙާލަތެއްގައި

އެ މުއާމަލާތުގެ ސަބަބުން އަސަރެއް ނުކުރުން
-

ޓެމްޕަރަރީ ޑިފަރަންސް ރިވަރސްކުރާވަގުތު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ،ޓެމްޕަރަރީ ޑިފަރަންސް ކައިރި
މުސްތަޤްބަލެއްގައި

ރިވަރސް

ނުކުރެވޭފަދަ

ހާލަތްތަކުގައި،

ސަބްސިޑިއަރީއާއި

އެސޯސިއޭޓެޑް ކުންފުނި ،އަދި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގައި ހިމެނޭ މަސްލަހަތާއި ގުޅިގެން
ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ ޓެކްސަބަލް ޓެމްޕަރަރީ ޑިފަރަންސް

ޅ .ޓެކްސް
ހުރިހާ ޑިޑަކްޓިބްލް ޓެމްޕަރަރީ ޑިފަރަންސަކަށާއި ،ކެރީ ފޯވަރޑް ކުރެވޭ ޓެކްސް ކްރެޑިޓަށާއި އަދި
ކަރެންޓް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

"އަންޔޫސްޑް ޓެކްސް ލޮސް" އަކަށް ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓް ރެކޮގްނައިޒް ކުރެވެއެވެ .އަންނަނިވި
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ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ޓެކްސަބްލް ޕްރޮފިޓް ހުރި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު،

ތަންފީޒުކުރެވޭފަދަ ޙައްޤެއް އުފަންވެފައިވާނަމަ ،އަދި ޑިފަރޑް ޓެކްސް އަކީ އެއް ތަނަކާ ގުޅުންހުރި

ޑިޑަކްޓިބްލް ޓެމްޕޮރަރީ ޑިފަރެންސާއި ،ކެރީ ފޯވަރޑް ކުރެވޭ ޓެކްސް ކްރެޑިޓް އަދި "އަންޔޫސްޑް

އަދި އެއް ޓެކްސޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކާ ގުޅުންހުރި ޢަދަދުތަކަށްވާނަމަ ،ކުންފުނީގައި ހުރި ކަރެންޓް

ޓެކްސް ލޮސް" އާއި އަޅާ ކެޑޭނެ މިންވަރަށް ޓެކްސަބްލް ޕްރޮފިޓް ހުރިނަމަ އެ ހުރި މިންވަރެކަށް
ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓް ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެއެވެ.
-

ޑިފަރޑް

ޓެކްސް

މުއާމަލާތެއްގައި

އެސެޓް

އުފެދުނީ

އެސެޓެއްގެ

ނުވަތަ

ކޮމްބިނޭޝަންއެއް

ބިޒްނަސް

ލައިބިލިޓީއެއްގެ

އިނިޝަލް

ކަމުގައި

ނުވާ

ރެކޮގްނިޝަންގެ

ސަބަބުންކަމުގައި ވެފައި ،މުއާމަލާތް ހިނގާ ވަގުތު ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފިޓް
ނުވަތަ ޓެކްސަބަލް ޕްރޮފިޓް ނުވަތަ ލޮސްއަށް އެ މުއާމަލާތުގެ ސަބަބުން އަސަރެއް
ނުކުރުން
-

ސަބްސިޑިއަރީއާއި

އެސޯސިއޭޓެޑް

ކުންފުނި،

ޖޮއިންޓް

އަދި

ވެންޗަރގައި

ހިމެނޭ

މަސްލަހަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާގުޅިގެން ޓެމްޕޮރަރީ ޑިފަރެންސް
އުފެދޭ ހާލަތްތަކުގައި ،ޑިފަރޑް އެސެޓް ރެކޮގްނައިޒްކުރުމުގައި ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި
ޓެމްޕޮރަރީ ޑިފަރެންސް ރިވަރސްވާނޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް

އަދި

ޓެމްޕޮރަރީ ޑިފަރެންސް އަޅާ ކެނޑޭނޭ ޓެކްސަބްލް ޕްރޮފިޓެއް ކުންފުނީގައި އޮތްކަމަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓް ރެކޮގްނައިޒްކުރުން.
ޑިފަރޑް

ޓެކްސް

އެސެޓްގެ

ކެރީއިންގ

ވެލިއު

ކޮންމެ

ރިޕޯޓިންގ

ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާއި ކަރަންޓް ޓެކްސް އެސެޓް އަޅާކެނޑެއެވެ.
ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންގެތެރެއިން ލިބިފައިވާ ،ނަމަވެސް އެތާރީޚުގައި ވަކިން ރެކޮގްނައިޒް ކުރުމަށް
ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވާ ޓެކްސް ބެނިފިޓާމެދު އާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބި ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ
ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެއެވެ.

މި

އެޖަސްޓްމެންޓް

ގެންނަންޖެހެނީ

އެޖަސްޓްމަންޓް

ޕީރިއަޑާގުޅިގެންކަމުގައިވާނަމަ ގުޑްވިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެއް ގުޑްވިލްއިން
މަދުކުރެވެއެވެ .ނުވަތަ ފައިދާއިން ނުވަތަ ގެއްލުމުން އެޖަސްޓްކުރެވެއެވެ.
ސޭލްސް ޓެކްސް
އާމްދަނީ ،ޚަރަދު އަދި މުދާ އަގުކުރެވެނީ ސޭލްސް ޓެކްސް ނުހިމަނައެވެ.
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ހިނގި ސޭލްސް ޓެކްސް ޓެކްސް އޮތޯރިޓީން ރިކަވަރ
ނުކުރެވޭނަމަ ،އެހާލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގަތްއަގުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ

ނިންމާފައި

ޕީރިއަޑެއް

ރިވިއުކުރެވެއެވެ .އަދި ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދު ނުވަތަ
އަދަދުން ބައެއް އަޅާކެނޑޭ މިންވަރަށް ޓެކްސެބްލް ޕްރޮފިޓް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ އަޅާކެނޑެން ހުރި

އައިޓަމްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސޭލްސް ޓެކްސް ބެލެވެއެވެ.
ލިބެންހުރި ފައިސާއާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދަދުކުރެވެނީ ސޭލްސް ޓެކްސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

މިންވަރަކާހަމައަށް ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓްގެ އަދަދު ދަށްކުރެވެއެވެ .ރެކޮގްނައިޒް ނުކޮށްހުރި
ޑިފަރޑް އެސެޓް ކޮންމެ ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑެއް ނިންމާފައި އެސެސްކުރެވެއެވެ .އަދި މުސްތަޤްބަލްގެ
ޓެކްސަބަލް ޕްރޮފިޓުން ޑިފަރޑް އެސެޓް ރިކަވަރ ކުރެވޭނޭކަމަށް ފެންނަ މިންވަރާއިހަމައަށް އެ

ޓެކްސް އޮތޯރިޓީން ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ،ނުވަތަ އެފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދު
ލިބެންހުރި ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަންގައި

އަދަދު ރިކޮގްނައިޒްކުރެވެއެވެ.

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޑިފަރޑް ޓެކްސް އަދި ލައިބިލިޓީ އަދަދުކުރެވެނީ ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް ނިމޭއިރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ

ކ .ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަން ް
ޓ

އަހަރު ހުންނާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޓެކްސްރޭޓަށް ބިނާކޮށެވެ.

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ އަގު ހިމެނިފައިވަނީ އެތަކެތި ގަތް އަގުން ޖުމުލަ

ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާ ،އެސެޓް ކުންފުންޏަށް ލިބޭނޭ އަހަރު ނުވަތަ ލައިބިލިޓީ ޚަލާޞްކުރާނޭ

ޕްރޮފިޓް

ނުވަތަ

ލޮސްގެ

ރިކޮގްނައިޒްކުރެވޭ

ބޭރުން
ނުވަތަ

ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެނީ

ޕްރޮފިޓް

ރިކޮގްނައިޒްކުރެވެނީ

ޑިފަރޑް ޓެކްސް

ލޮސްގެ
އުފެދުނު

އައިޓަމްތަކާގުޅޭ

ބޭރުންނެވެ.
މުޢާމަލާތަށް

ޑިފަރޑް

ޑިފަރޑް

ޓެކްސް

ޓެކްސް

އައިޓަމްތައް

އެ

މުޢާމަލާތަކާ

ބެލުމަށްފަހު

ގުޅޭގޮތުން" ،އެހެނިހެން ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމް" ނުވަތަ "އިކުއިޓީ" ގެ ދަށުންނެވެ.
ގާނޫނީ ގޮތުން ކަރެންޓް ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާއި ކަރަންޓް ޓެކްސް އެސެޓް އަޅާ ކަނޑާނޭ،
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ޑިޕްރިސިއޭޝަނާއި ޖުމުލަ އިމްޕެއަރމަންޓް ވެލިއު ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ .މި އަދަދުގައި ދުވަހުން
ދުވަހަށް ސަރވިސްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ .އަދި ރިކޮގްނިޝަން ކްރައިޓީރިއާ
ހަމަވާނަމަ ،ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ގަތުމުގެ ޚަރަދުވެސް މީގެތެރޭގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްގެ ކޮސްޓުގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ މެޓީރިއަލްގެ އަގާއި،

2014

ތ މީހުންގެ ޚަރަދާއި ،އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކުގެ އިންސާފުވެރި ނިސްބަތެކެވެ .ކުންފުނިން
މަސައްކަ ު
ގ ުތ ަގ ިއ ިހ ެމ ެ
ރ ުދ ެގ ޮ
ޓ ެގ ަޚ ަ
ނ ް
ނ ްޑ ިއ ުކ ިއ ްޕ ަމ ް
ޓ ެއ ް
ނ ް
ލ ް
ވ ޕްރޮޕަރޓީް ،ޕ ާ
ގަނެފައި ާ
ނ ެއ ަތ ެކ ިތ
ނ ީ

އިންސްޓްރޫމަންޓެކެވެ.

ނ ެހ ް
ޖ ޭ
ނ ެ
ރ ް
ށ ުކ ަ
ނ ުއ ަމ ް
ށ ެގ ަ
ރވ ޭ ާހ ަލ ަތ ަކ ް
ނ ުކ ެ
ނ ް
ބ ު
ދ ިއެ ،އ ަތ ެކ ިތ ޭ
ރ ާ
ަގ ުތ ުމ ެގ ަޚ ަ
ނ
ހ ެއ ެހ ި
ަޚ ަ
ރ ެދ ެވ.

) (iމާލީ އެސެޓު

ޕްލާންޓް އެންޑް މެޝިނަރީގެ ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް ހަދައިފިނަމަ ،ރިކޮގްނިޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް

އިނިޝަލް ރެކޮގްނިޝަން އަދި ހިސާބުކުރުން

ބެލުމަށްފަހު އެކަމުގެ ޚަރަދު ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ކެރީންގ ވެލިއުގެ ތެރެއަށް ލެވެއެވެ.
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓުން ޑިޕްރިސިއޭޝަން ޗާޖުކުރެވެނީ ސްޓްރެއިޓްލައިން
ބޭސިސްއަށް ،އެސެޓް ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތުގައި އޭގެ ކޮސްޓް ރައިޓް އޯފް ކުރެވޭގޮތަށެވެ.

ގޮތުގައި،

އެސެޓެއްގެ

ލޯން

އަދި

ގޮތުގައި،

ރިސީވަބްލްއެއްގެ

މެޗޫރިޓީ

ތާރީޚާއިހަމައަށް ކުންފުނީގައި ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ގޮތުގައި ،އޭއެފްއެސް ފައިނޭންޝަލް

ޕްލާންޓް އެންޑް މެޝިނަރީ ) 10އަހަރު(

އެސެޓްގެ

މެރިން ވެސެލް ) 10އަހަރު(

ގޮތުގައި

ކްލެސިފައިކުރުން

ނުވަތަ

އިފެކްޓިވް

ހެޖެއްގައި

ހެޖިންގ

އިންސްޓްރޫމަންޓެއްގެގޮތުގައި ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާ ޑެރިވެޓިވެއްގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައިކުރުމެވެ.

މޮޓޯރ ވެހިކަލް ) 10އަހަރު(
އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް ) 5އަހަރު(

ހުރިހާ ފައިނޭންޝަލް އެސެޓެއް ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެނީ އެ އެސެޓެއްގެ ފެއަރ ވެލިއުއާއި ،ޕްރޮފިޓް

އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓް ) 5އަހަރު(

އެންޑް ލޮސްގެ ތެރެއިން ފެއަރ ވެލިއުގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިނުވާ އެސެޓެއްނަމަ އެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް

ފަރުނީޗަރު ،ފިޓިންގ ،އިކުއިޕްމަންޓް ) 5އަހަރު(

ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ އަގެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ އިކުއިޕްމަންޓް ) 3އަހަރު(
ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓް ) 5އަހަރު(

ސަބްސީކުއެންޓް މެޝަރމަންޓް

ޑިޕްރިސިއޭޝަން ޗާޖުކުރަން ފަށަނީ އެސެޓްގެ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންކުރަން ފަށާ
ހިސާބުންނެވެ .ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓެއް ވިއްކާލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއިން
މުސްތަޤްބަލްގައި ނަފައެއް ނުލިބޭނޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ އައިޓަމަކީ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި
ނުބެލެއެވެ .އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައި ކުރެވިފައިވާ އައިޓަމެއް އެސެޓެއް ނޫންކަމަށް
ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން )ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރުމުގެ ސަބަބުން( އުފެދޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އެސެޓު
ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރާ

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ .އެއީ ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް ގެ ތެރެއިން އޭގެ ފެއަރ ވެލިއު ގައި
ފައިނޭންޝަލް

ލީސްހޯލްޑް ބިލްޑިންގ ) 23އަހަރު(

އަހަރެއްގެ

ފައިނޭންޝަލް އެސެޓެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ރެކޮގްނައިޒްކުރާއިރު ކްލެސިފައި ކުރެވެނީ ދެގޮތަކުންކުރެ

ނުވަތަ

ފައިދާ

ގެއްލުމުގެ

ތެރޭގައި

ހިނެމެއެވެ.

އެސެޓު

ޑީރެކޮގްނައިޒްކޮށްގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަކީ އެސެޓް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ ފައިސާއާއި،
އެސެޓުގެ ކެރީންގ ވެލިއުގެ ތަފާތެވެ.

ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ޓްރެޜަރީ ބިލް) ،ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް
ހިމެނޭގޮތުން( ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަދި ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރު މުއްދަތުގެ
ޑިޕޮސިޓެވެ .ކޮންމެ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓަކާގުޅޭ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީ ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
ލޯން އަދި ރިސީވަބްލް
މީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ގުޅުންހުރި ކެޓަގަރީއެވެ .ލޯން އަދި ރިސީވަބްލްއަކީ ފައިނޭންޝަލް
މާކެޓެއްގައި ކޯޓްނުކުރާ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަކަށް ޕޭމަންޓްލިބޭ ނޮން-ޑެރިވެޓިވް ފައިނޭންޝަލް
އެސެޓެވެ .އިނިޝަލް މެޝަންމަންޓަށްފަހު ،އޭގެ ފަހުން އެފަދަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓް
އަގުކުރެވެނީ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް )އީއައިއާރ( ބޭނުންކޮށްގެން އެތަކެތީގެ އެމޯޓައިޒްޑް

އ .ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް
އެއް

ވިޔަފާރިއެއްގެ

ފައިނޭންޝަލް

ކޮސްޓުން އިންޕެއަރމަންޓް ކަނޑައިގެންނެވެ .އެމޯޓައިޒްޑް ކޮސްޓް ހިސާބުކުރެވެނީ އެސެޓް ގަންނަ
އެސެޓަކަށްވެފައި،

އަނެއް

ވިޔަފާރިއެއްގެ

ފައިނޭންޝަލް

ލައިބިލިޓީއަކަށް ނުވަތަ އިކުއިޓީ އިންސްޓްރޫމަންޓަކަށްވާ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަކީ ފައިނޭންޝަލް

51

އިރު ލިބޭ ޑިސްކައުންޓް ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޕްރީމިއަމާއި އީއައިއާރުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމުގައިވާ
ފީތަކާއި

ޚަރަދުތަކަށްވެސް

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އީއައިއާރު

އެމޯޓައިޒޭޝަން

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕްރޮފިޓް އޯރ ލޮސްގެ ފައިނޭންސް އިންކަމްގެ ދަށުންނެވެ.

2014

ހިމެނެނީ

"ޕާސް ތުރޫ' އެރޭންޖުމަންޓެއްގެތެރެއިން ޙަވާލުކުރަން ނިންމުން .އަދި )ހ( ކުންފުނިން
އެސެޓުގެ ހުދިހާ ރިސްކަކާއި ފައިދާއެއްގެ ބޮޑު ބައި ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
)ށ(

އިމްޕެއަރމަންޓުގެ ސަބަބުން އުފަންވާ ގެއްލުން ރެކޮގްނައިޒްކުރަނީ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕްރޮފިޓް އޮރ

ކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް އެސެޓުގެ ކޮންޓްރޯލް އެހެން ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި

ލޮސްގައި ލޯންގެ ފައިނޭންސް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ،އަދި ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސްގައި ނުވަތަ

އޮތުން.

ރިސީވަބްލްގެ އެހެނިހެން އޮޕަރޭޓިންގ އެކްސްޕެންސްގެ ގޮތުގައެވެ .މި ކެޓަގަރީ އާންމުގޮތެއްގައި
އެޕްލައިވަނީ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށެވެ .ރިސީވަބްލް އާ މެދު
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނޯޓް  11ބައްލަވާށެވެ.

ކުންފުނިން

އެސެޓުގެ

ރިސްކު

އަދި

ފައިދާގެ

ބޮޑު

ބައެއް

ޓްރާންސްފަރ

ކުންފުންޏަށް އެސެޓަކުން ކޭޝް ފްލޯ ލިބުމުގެ ހައްގު ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ
"ޕާސްތުރޫ" އެރޭންޖުމަންޓެއް ހަދާފައިވާނަމަ އެސެޓުގެ ރިސްކާއި ފައިދާގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ

އެހެނިހެން ރިސީވަބްލް އަދި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ރެކޮގްނައިޒްކުރަނީ ނުލިބިވާ
ފައިސާއިން އިމްޕެއަރމަންޓް ކެނޑުމުން އަންނަ އަދަދު ކޮސްޓުން އުނިކޮށްގެންނެވެ.

ނިސްބަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައެވެ .ކުންފުނިން އެސެޓުގެ ރިސްކާއި ފައިދާ ޓްރާންސްފަރ ނުކޮށް އަދި
އެސެޓުގެ ކޮންޓްރޯލްވެސް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ކުންފުނީގެ ބައިވެރިވުން އެސެޓުގައި
އޮތް ނިސްބަތަކުން އެސެޓް ރެކޮގްނައިޒްކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ އެހާލަތުގައި ކުންފުނިން
އެސެޓާއި ގުޅޭ ލައިބިލިޓީވެސް ރެކޮގްނައިޒްކުރެއެވެ .ޓްރާންސްފަރކުރެވޭ އެސެޓާއި ،އެއާއި
ގުޅިފައިވާ ލައިބިލިޓީ ހިސާބުކުރެވެނީ ކުންފުންޏަށް އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީން ނިސްބަތްވާ ޙައްޤާއި

ހެލްޑު-ޓު-މެޗޫރިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓު

ޒިންމާގެ ނިސްބަތަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ކުންފުނިން މެޗޫރިޓީއާހަމައަށް )މުއްދަތު ހަމަވުމާހަމައަށް( ބަހައްޓަން ގަސްތުކުރާ ފިކްސްޑް ޕޭމަންޓް

ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ އެސެޓް

ހިމެނޭ ،ނޮން ޑެރިވެޓިވް ފައިނޭންޝަލް އެސެޓް "ހެލްޑް ޓު މެޗޫރިޓީ" ނުވަތަ މެޗޫރިޓީއާހަމައަށް
ބަހައްޓާނޭކަމަށް ކްލެސިފައިކުރަނީ ކުންފުނީގައި އެތަކެތި މެޗޫރިޓީއާހަމައަށް ބެހެއްޓުމުގެ ނިޔަތާއި
ޤާބިލްކަން ހުރިނަމައެވެ .އިނިޝަލް މެޝަރމަންޓަށްފަހު ހެލްޑު-ޓު-މެޗުރިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓް
ހިސާބުކުރެވެނީ އީއައިއާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒްޑް ކޮސްޓުގައެވެ.

ކުންފުނިން އެސެޓެއް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށްފަހު ،އެއަށް ގެރެންޓީއެއްދީފައިވާނަމަ ،މި ގެރެންޓީ
ހިސާބުކުރެވެނީ އެސެޓުގެ އަސްލު އަގާއި ގެރެންޓީއާއި ގުޅިގެން ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހިދާނޭ އެންމެ
މަތީ އަދަދުގެ ތެރެއިން ދަށް އަގަކީ އެސެޓުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
) (iiމާލީ އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން

ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓު
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަންގައި ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓުގެ
ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ބެންކް އެކައުންޓް ބެލެންސާއި އަތުގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ބާކީއެވެ.
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޭޝް ފްލޯ ތައްޔާރުކުރެވެނީ އިންޑައިރެކްޓް މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ކޮންމެ ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑެއް ނިމުމުން އެއްވެސް މާލީ އެސެޓެއް ނުވަތަ މާލީ އެސެޓުގެ ގުރޫޕެއްގެ
އަގަށް

ބަދަލު

އައިސްފައިވާ

ކަމުގެ

ހެއްކެއް

ހުރިތޯ

ބެލެއެވެ.

އެސެޓެއް

ފުރަތަމަ

ރެކޮގްނައިޒްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ނުވަތަ ހާދިސާތަކެއް )އިންކަރޑް ލޮސް އިވެންޓް( ގެ
ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓުގެ މުސްތަޤްބަލުގެ ކޭޝްފްލޯއަށް އަސަރު ފޯރަފާނޭކަމަށް

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޭޝް ފްލޯގެ ބޭނުމަށް ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތެކެތީގެ ގޮތުގައި

ފެނިއްޖެނަމަ ރެކޯޑުތަކުގައި އެސެޓްގެ އަގު ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ތަކެތިން އެއްވެސް ބެންކް އޮވަރޑްރާފްޓެއް ވާނަމަ އެ އަދަދެއް ކެނޑުމުން ލިބޭ ޢަދަދެވެ.

އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލު އައިކަމުގެ ހެކީގެތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތެއް

ބެލެވެނީ މަތީގައި މާނަކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި އެއްފަދަ

ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބޮޑު މާލީ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިލަމުން ދިއުން ،އިންޓަރެސްޓު ނުވަތަ

ޑީރެކޮގްނިޝަން )ރެކޯޑު ތަކުން އުނިކުރުން(
މާލީ އެސެޓެއް )ނުވަތަ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މާލީ އެސެޓެއްގެ ނައެއް ނުވަތަ އެއްގޮތް މާލީ
އެސެޓެއްގެ ބައެއް( އާންމު ގޮތެއްގައި ރެކޯޑުތަކުން އުނިކުރެވެނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ:
-

އެސެޓުން ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމުގެ ޙައްގު ނެތިދިއުން

-

އެސެޓު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމުގެ ޙައްގު ކުންފުނިން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން

ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމަންޓުތައް ދެއްކުމުގައި ލަސްވުން ނުވަތަ ނުކުޅެދުން ،އެމީހުން ބަނގުރޫޓުވާނޭކަމަށް
ފެނުން،

ނުވަތަ

އިޤްތިޞާދީ

ޙާލަތަށް

މެދުވެރިވެދާނޭކަމަށް ފެނުން ހިމެނެއެވެ.

ނުވަތަ އެސެޓުން ލިބޭ ފައިސާ އެއްކޮށް މާބޮޑު ލަސްކުރުމެއްނެތި ތިންވަނަ ފަރާތަކާ

"ޕާސް ތުރޫ' އެރޭންޖުމަންޓެއްގެތެރެއިން ޙަވާލުކުރަން ނިންމުން .އަދި )ހ( ކުންފުނިން
އެސެޓުގެ ހުދިހާ ރިސްކަކާއި ފައިދާއެއްގެ ބޮޑު ބައި ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

)ށ(

ކުންފުނިން

އެސެޓުގެ

ރިސްކު

އަދި

ފައިދާގެ

ބޮޑު

ބައެއް

ޓްރާންސްފަރ

ކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް އެސެޓުގެ ކޮންޓްރޯލް އެހެން ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި
އޮތުން.

53

ކުންފުންޏަށް އެސެޓަކުން ކޭޝް ފްލޯ ލިބުމުގެ ހައްގު ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ

2014

އަންނަ

ބަދަލެއްގެ

ސަބަބުން

މިފަދަ

ކަމެއް

މާލީ އެސެޓުތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއި އެކު ކެރީ ފޯވަރޑް ކުރުން
އިނިޝަލް ރެކޮގްނިޝަން އަދި ހިސާބުކުރުން
އަގަށް އަންނަ ބަދަލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ އަގުގައި ރެކޯޑުކުރާ އެސެޓުތަކުގެތެރެއިން ،ވަކިވަކި
އެސެޓުގެ ގޮތުގައި މުހިންމު އެސެޓުތަކުގެ އަގަށް އޭގެ ޒާތުގައި ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ ބެލެއެވެ.

ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު މާލީ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެނީ ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސް

ވަކި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި މުހިންމުނޫން އެސެޓުތަކެއްނަމަ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އެސެޓުތަކުގެ އަގަށް

މެދުވެރިކޮށް ފެއަރ ވެލިއުގައި މާލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ،ލޯން އަދި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާ

ބަދަލު އައިސްފައިވޭތޯ ބެލެއެވެ .ވަކި އެސެޓެއް )އަގުގެ ގޮތުން މަތިވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް(

ހެޖިންގ

އެސެސްކުރާއިރު،

އެސެޓުގެ

ބަދަލެއް

އަގަށް

އައިސްފައިވާކަމުގެ

ހެއްކެއް

ފެންނަން

ފައިސާގެ

ގޮތުގައި،

ޕޭޔަބްލްގެ

ގޮތުގައި

ނުވަތަ

"އިފެކްޓިވް

ހެޖް"

އެއްގައި

އިންސްޓްރޫމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ޑެރިވެޓިވްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އެސެޓާއި އެއްފަދަ ކުރެޑިޓް ރިސްކު ހިމެނޭ މާލީ އެސެޓުތަކާއި އެއްކޮށް
ގުރޫޕުކޮށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އެސެޓުތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ ބެލެއެވެ .ވަކިވަކިން

ހުރިހާ މާލީ ލައިބިލިޓީއެއްވެސް ފުރަތަމަ ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެނީ ފެއަރ ވެލިއުގައެވެ .އަދި ލޯން،

ޖުމުލަކޮށް

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާ ފައިސާ ،އަދި ޕޭޔަބްލްއެއް ނަމަ އެއާ ސީދާ ގުޅުންހުރި އަދަދުތައް

އެސެސްކޮށް ،އިމްޕެއަރމަންޓު

ލޮސްއެއް

ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެމުންދާ

އެސެޓެއްނަމަ

ކެނޑުމުން އަންނަ އަދަދެވެ.

އިމްޕެއަރމަންޓު ހަދާއިރު އެ އެސެޓު ނުހިމަނާނެއެވެ.
އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސްއަކި އެސެޓުގެ ކެރިންގ އެމައުންޓާއި ،މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބޭނޭކަމަށް
އަންދާޒާކުރެވޭފައިސާގެ ޕްރެޒެންޓެ ވެލިއު )މުސްތަޤްބަލްގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ލޮސް

ސަބްސީކުއެންޓް މެޝަރމަންޓު

ނުހިމަނާ( ގެ ތަފާތެވެ .މުސްތަޤްބަލްގެ ކޭޝްފްލޯ ޑިސްކައުންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ މާލި

ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

އެސެޓުގެ އޮރިޖިނަލް އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،އިންޓަރެސްޓު އަރާ ލޯނު ،އަދި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓެވެ .މާލީ ޒިންމާއެއް

އެސެޓުގެ ކެރީންގ އެމައުންޓު އުނިކުރަމުން ދާނީ އެލަވަންސް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި
ގެއްލުން ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެއެވެ .އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސް
ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެން ކެރީންގ ވެލިއުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް )ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސްގައި ފައިނޭންސް އިންކަމްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ(
އިންޓަރެސްޓު އިންކަމް ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެމުންދެއެވެ.

ހިސާބުކުރެވެނީ އޭގެ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ލޯނާއި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާ ފައިސާ
މިއީ ކުންފުންޏާއި އެންމެ ގުޅުންހުރި ކެޓަގަރީއެވެ .ފުރަތަމަ ރެކޮގްނައިޒްކުރުމަށްފަހު ،އަނބުރާ
ދައްކާގޮތަށް ނަގާ ފައިސާއާއި ،އިންޓަރެސްޓު އަރާ ލޯނުގެ އަދަދު ހިސާބުކުރެވެނީ އީއައިއާރު މެތަޑު

ލޯނާއި ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ މުސްތަޤްބަލްގައި ލިބޭނޭކަމުގެ އިތުބާރު ނެތްނަމަ ،އަދި ހުރިހާ
ކޮލެޓެރަލްއެއް ރިއަލައިޒްކޮށް ކުންފުންޏަށް ޓްރާންސްފަރކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެ ލޯނަކާއި އަދި އެއައި
ގުޅިފައިވާ ޚަރަދުތައް ރައިޓް-އޯފްކުރެވެއެވެ .އަދި އޭގެފަހުގެ އަހަރެއްގައި ،އަގަށް އަންނަ ބަދަލު
ރިކޮގްނައިޒްކުރާފަހުން ހިނގާ ކަމެއްގަ ސަބަބުން އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓު ލޮސް
އިތުރުވުން ނުވަތަ މަދުވުންފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކުރިން ރެކޮގްނައިޒްކުރެވުނު އަދަދު

ބޭނުންކޮށްގެން އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައިގެންނެވެ .ލައިބިލިޓީއެއް ޑީރެކޮގްނައިޒްކޮށްފިނަމަ،
ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސް މެދުވެރިކޮށް ފައިދާއާއި ގެއްލުން ރިކޮގްނައިޒްކުރުމުގެ އިތުރުން އީއައިއާރު
އެމޯޓައިޒޭޝަން ޕްރޮސެސް މެދުވެރިކޮށް އެކަންކުރެވެއެވެ .އެމޯޓައިޒްޑް ކޮސްޓު ހިސާބުކުރުމުގައި،
އީއައިއާރުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމުގައިވާ ޑިސްކައުންޓް  /ޕްރީމިއަމް އަދީ ފީއާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް
ހިމެނެއެވެ .ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕްރޮފިޓް އޮރ ލޮސްގައި އީއައިއާރު އެމޮޓައިޒޭޝަން ހިނެނެނީ
ފައިނޭންސް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މި ކެޓަގަރީއަށް އާންމި ގޮތެއްގައި އަންނަނީ އިންޓަރެސްޓު އަރާ

"އެލަވަންސް އެކައުންޓު" މެދުވެރިކޮށް އެޖަސްޓުކުރެވެއެވެ .ރައިޓް-އޯފް ކުރާ އަދަދެއް ފަހުން

ލޯނެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނޯޓު  15ގައި.

ކްރެޑިޓްކުރެވެއެވެ.

ޑީރެކޮގްނިޝަން

) (iiiމާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީއެއް ޑީރެކޮގްނައިޒް ކުރެވެނީ ލައިބިލިޓީގެ ދަށުން ކުންފުންޏަށް އޮތް ޒިންމާ

ރިކަވަރކުރެވިއްޖެނަމަ،

ސްޓޭޓްމަންޓް

55

އޮފް

ކޮމްޕްރެހެންސިވް

އިންކަމްގައި

އެ

ރިކަވަރީއެއް

2014

ނެތި ދިއުމުން ،ކެންސަލްކޮށްލުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ .މިހާރުވެސް ކުންފުނިން ލާރި

ލޮސްއެއް ރިވަރސް ކުރެވެނީ އެސެޓުގެ ރިކަވަރކުރެވޭ ހަމައެކަނި ހާލަތަކީ ،ކުރިން އިމްޕެއަރމަންޓް

ދޭން ޖެހޭ ފަރާތަކުން ،އެފަރާތަށް ކުންފުނީގައި ހުރި ލައިބިލިޓީގެ ބަދަލުގައި އެހެން ލައިބިލިޓީއެއް

ބޭނުންކުރި

ލޮސް

ރިކަވަރކުރެވޭ އަދަދާ ހަމައަށް އިތުރުކުރެވެއެވެ .އިތުރުކުރެވުނު އަދަދަކީ ،ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި

ބަދަލެއް އަތުވެއްޖަނަމައެފަދަ ގޮތަކަށް އެއް ލައިބިލިޓީ އަނެއް ލައިބިލިޓީއަށް ބަދަލުވާ ބަދަލުވުން

އެސެޓުގެ އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސްއެއް ހިސާބުކުރެވިފައިނުވާނަމަ ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު އެސެޓުގެ

ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލެވެނީ އަސްލު ލައިބިލިޓީ ޑީރެކޮގްނައިޒްވެ ،އާ

ކެރީން ވެލިއުގެ ގޮތުގައި ހުންނާނޭ އަދަދަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށްވެގެންނުވާނެއެވެ.

ލައިބިލިޓީއެއް އުފަންވީކަމުގައެވެ .ކުރީގެ ޢަދަދާއި މިހާރުގެ ޢަދަދުގެ ތަފާތު ދާނީ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް
ޕްރޮފިޓް އޯރ ލޮސް )ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް( އަށެވެ.

އ
މ .ޕްރޮވިޝަންތަ ް
ޕްރޮވިޝަން ރެކޮގްނައިޒް ކުރެވެނީ މާޒީގެ މުޢާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ޒިންމާއެއް

) (ivފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓް އޮފްސެޓުކުރުން

އުފެދި ،އެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން ކުންފުނިންގެ ވަޞީލަތްތައް ހޭދަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެނި ،އަދި އެ
ޒިންމާއެއް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހިސާބުކުރެވޭކަމުގައިވާނަމައެވެ .ކޮންމެ ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑެއް

ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓުން ކުންފުނީގެ މާލީ ލައިބިލިޓީ އަޅާކަނޑަން ޤާނޫނީގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭ

ނިމުމުން ޕްރޮވިޝަންތައް ރިވިއު ކުރެވެއެވެ .އަދި އެންމެ ރަނގަޅު އަންދާޒާއެއް ހިސާބުތަކުގައި

ޙައްޤެއް ކުންފުންޏަށް އޮންނަމަ ،އަދި އެސެޓުން ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ހޯދާ ،ލައިބިލިޓީތައް
އެކުއެކީގައި

ޚަލާޞްކުރުމުގެ

ނިޔަތް

އެސެޓުން

އެސްޓިމޭޓުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމައެވެ .މި ހާލަތުގައި އެސެޓުގެ ކެރީންގ ވެލިއު އޭގެ

ތަފާތު ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން އުފެދިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މިހާރު ހުރި ލައިބިލިޓީގެ ޝަރުތުތަކަށް ބޮޑު

އޮތްކަމުގައިވާނަމަ

ރިކޮގްނައިޒްކުރެވުނު

ފަހުން

ރިކަވަރކުރެވޭ

އަދަދު

ހޯދުމަށް

ފައިނޭންޝަލް

އެސެޓާއި

ދެއްކުމަށްޓަކައި އެ އަދަދު އެޖަސްޓުކުރެވެއެވެ.

ލައިބިލިޓީ

އޮފްސެޓްކުރުމަށްފަހު އެ އަދަދު ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ހާމަކުރެއެވެ.

ފ .މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް
 (iކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން  -މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމްއާރުޕީއެސް(
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް )އެމްޕީއޭއޯ( އިން މެއި  2011އިން ފެށިގެން
ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެކްޓް )ޤާނޫނު ނަންބަރު  (8/2009ގެ ދަށުން ،އެ

ވ.ނޮން-ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން
ހާލަތުބަދަލުވެގެން

ނުވަތަ

ހާދިސާއެއް

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ދިވެހި މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް

ހިނގައިގެން

އެސެޓްގެ

ކެރީންގ

ވެލިއު

ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމްއާރުޕީއެސް( ގައި ބައިވެރިކުރަން ޖެހެއެވެ.

ރިކަވަރ

ނުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ކުންފުނީގެ އެސެޓުގެ އިމްޕެއަރމަންޓު ރިވިއުއެއް ހެދެއެވެ.

 (iiއެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

ރިކަވަރކުރެވޭ ޢަދަދަށްވުރެ ކެރީންގ ވެލިއު މަތިން ،ޕްރޮފިޓް އޯރ ލޮސްގައި )ފައިދާ ނުވަތަ

މުވައްޒަފުންނަށް

ގެއްލުމުގައި( އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސްއެއް ރެކޮގްނައިޒް ކުރެވެއެވެ.

ނުކުރެވެއެވެ .އަދި އެ އެއާ ގުޅޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދެވޭ ވަގުތު ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އެ ރެކޮގްނައިޒް
ކުރެވެއެވެ .މުވައްޒަފަކު ކުރިން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތަކާއި ގުޅިގެން ،ކުންފުނިން އަދަދެއް

އެސެޓެއްގެ ރިކަވަރކުރެވޭ ޢަދަދަކީ އެސެޓުގެ ކޭޝް ޖެނެރޭޓިންގ ޔުނިޓުގެ ފެއަރ ވެލިއުއިން ،އެ

ދެއްކުމަށް ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އެ އަދަދެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިސާބު

އެސެޓު ވިއްކާލުމަށްދާ ޚަރަދު އުނިކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދާއި ،އޭގެ ވެލިއު އިން ޔޫޒް ގެ ތެރެއިން
މަތީ ޢަދަދެކެވެ .އަދި އެހެން އެސެޓު ތަކެއްގެ ބޭނުންނުކޮށް އަމިއްލަ ގޮތެއްގައި އެސެޓުން ފައިސާ
ލިބޭނަމަ އެސެޓުތަކުގެ އަގު ބަލާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.
ކުރިން ރެކޮގްނައިޒް ކުރެވިފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސްއެއް އެއީ މިހާރު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި
ބަލަންނުޖެހޭކަމަށް

ފެންނަކަމުގައިވާނަމަ،

ނުވަތަ

އެ

ޢަދަދު

ދަށްވެއްޖެކަމުގައި

ފެނިއްޖެނަމަ

ރިކަވަރކުރެވޭނެ ޢަދަދު އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .ކުރިން ރިކޮގްނައިޒްކުރެވިފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް

57

ކުރު

މުއްދަތުގައި

ދެވޭ

އިނާޔަތްތައް

ހުސާބުކުރުމުގައި

ޑިސްކައުންޓެއް

2.3

ކުރެވޭކަމުގައިވާނަމަ ،ލައިބިލިޓީއެއް ރެކޯޑުކުރެވެއެވެ.

ހިސާބުކުރުމުގައި ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް )ޖަޖްމެންޓްތައް(
ހ -އޮޕަރޭޓިން ލީސް ޒިންމާތައް – ކުންފުނި ލެސީ އެއްގެ ގޮތުގައި

2014

ސަބްލީސް

ޓެކުހާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ތަރުޖަމާކުރުމާއި ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުތައް އައުމުގައްޔާއި ،މުސްތަޤްބަލްގެ

އެގްރިމަންޓުތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ ރަށްތަކުގެ ރިސްކާއި

އާމްދަނީގެ ޢަދަދާއި ވަގުތާމެދު ޔަޤީންކަމެއްނެތެވެ .އިންޓަރނެޝަނަލް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކުގެ

ދިވެހި

ސަރުކާރާއިއެކު

ލީސް

ކުންފުނިން

އެގްރިމަންޓުތަކެއް

ހަދާފައިވެއެވެ.

ފުޅާކަމާއި،

ފައިދާގެ ބޮޑުބައި އޮތީ ސަރުކާރަށްކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން އެ ލީސް ބެލެވިފައިވަނީ އޮޕަރޭޓިންގ

މިހާރު

ހުރި

އެއްބަސްވުންތައް

ދިގުމުއްދަތަކަށް

ހެދިފައިވަނީ

ކަމަށްވެފައި

އެ

އެއްބަސްވުންތަކަކީ ޓެކްނިކަލް އެއްބަސްވުންތަކަކަށްވުމުން ،އަސްލު ނަތީޖާތަކާއި އެސަމްޝަންތަކުގެ

ލީސްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ތަފާތުގެ

ސަބަބުން

ބަދަލުވުމުގެ

ބ -އޮޕަރޭޓިން ލީސް ޒިންމާތައް – ކުންފުނި ލެސަރ އެއްގެ ގޮތުގައި

ސަބަބުން

ހިސާބުކުރެވޭ
ޓެކްސް

ޢަދަދު
ނެގޭ

ތަފާތުވުމާއި،

އާމްދަނީގެ

މުސްތަޤްބަލުގައި

އެސަމްޝަންތައް

ޚަރަދުގެ

މިހާރު

ގޮތުގައްޔާއި

ގޮތުގައި

ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތައް އެޖަސްޓު ކުރުމަކީ ކުރަންޖެހިދާނޭ ކަމެކެވެ.

ކުންފުނިން ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދީފައިވެއެވެ .އެގްރިމަންޓުތަކުގެ މާއްދާތަކަށް
)މިސާލަކަށް ލިސްގެ މުއްދަތު އެސެޓުގެ ބޭނުންތެރި މުއްދަތުގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ނުވުންފަދަ( ބެލުމަށްފަހު
ކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ ކުންފުނިން އެސެޓްތަކުގެ ރިސްކާއި ފައިދާގެ ބޮޑުބައި ހިއްސާކުރާ

އެކަށީގެންވާ

ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ލީސް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ގެ ގޮތުގައެވެ.

އަންދާޒާތަކަށް

ބިނާކޮށް،

ޓެކްސް

އޮތޯރިޓީން

ކުރާ

އޮޑިޓްތަކުގެ

ސަބަބުން

ކުރުމަތިވެދާނޭ ނަތީޖާއަކަށް ބަލާ ޕްރޮވިޝަން ހަދައެވެ .މި ޕްރޮވިޝަންގެ އަދަދު ބިނާވެގެންވަނީ
ޓެކުހާބެހޭ ގަވާއިދު ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ކުންފުންޏާއި ޓެކްސް އޮތޯރިޓީގެ ވިސްނުމުގައި ހުރި ތަފާތު

އަންދާޒާތަކާއި އެސަމްޝަންތައް

ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.

ހ -ގޮއިންގ ކޮންސަރން

"އަން ޔޫޒްޑް ޓެކްސް ލޮސް" އެޖަސްޓު ކުރަން މުސްތަޤްބަލްގައި ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާ ލިބޭނޭކަމަށް
އަންދާޒާކުރެވޭ

ކުންފުނިން ގޮއިންގ ކޮންސަރން އެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ޤާބިލްކަމާމެދު ކުންފުނީގެ

ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެއެވެ .މުސްތަޤްބަލުގެ ޓެކްސްނެގޭ ފައިދާގެ ވަގުތާއި މިންވަރު އަދި ޓެކްސް

މެނޭޖުމަންޓުން އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައިވެއެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދުރު ރާސްތާއަށް

ޕްލޭންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ ވިސްނުމަށް ބިނާކޮށް ،ރެކޮގްނައިޒްކުރެވޭނޭ ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓުގެ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ގޮއިންގ
ކޮންސަރން އެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަސް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނޭ ފަދަ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ކުންފުންޏަށް

ލިބިފައެއް

އެހެންކަމުން

ނެތެވެ.

ފައިނޭންޝަލް

ސްޓޭޓްމަންޓްތައް

ތައްޔާރު

ކުރެވިފައިވަނި ގޮއިންގ ކޮންސަރން އަސާސަށެވެ.
އެސެޓެއް ނުވަތަ ކޭޝް ޖެނެރޭޓިންގ ޔުނިޓެއްގެ ކެރީންގ އަގު އޭގެ ރިކަވަރަބްލް ވެލިއުއަށްވުރެ
ބޮޑުވާނަމަ ،މި ދެއަދަދުގެ ތަފާތަކީ އިމްޕެއަރމަންޓެވެ .ރިކަވަރަބްލް ވެލިއު އަކީ އެސެޓުގެ ފެއަރ
ވެލިއު އިން އެސެޓު ވިއްކާލުމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދު އުނިކުރުމުން އަންނާނޭ އަދަދާއި ،އެސެޓުގެ
"ވެލިއު އިން ޔޫސް" ގެ ތެރެއިން މަތީ އަދަދެކެވެ .ފެއަރ ވެލިއު އިން ،ވިއްކާލުމަށް ހިނގާނޭ
ޚަރަދު އުނިކޮށްގެން އަންނަ ޢަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެވެނީ އާމްސް ލެންތުގައި މިފަދަ އެސެޓު
ވިއްކާލުމަށް ކޮށްފައި ،ފެންނަންހުރި މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ .ނުވަތަ މި ޢަދަދު ހޯދެނީ މާކެޓުގައި
އެތަކެތީގެ

އަގު

ހުރި

މިންވަރުން

އުނިކޮށްގެންނެވެ.

3

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މެނޭޖުމަންޓުގެ ޖަޖުމެންޓު މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ.

މިހާރު އާންމުކުރެވި ނަމަވެސް އަމަލުކުރެވެމުން ނުދާ ސްޓޭންޑަރޑް ތަކާއި މާނަކުރުންތައް

ށ -ނޮން-ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން

އެސެޓު

މިންވަރަށް

ޑިފަރޑް

ޓެކްސްގެ

ގޮތުގައި

"އަންޔޫޒްޑް

ޓެކްސް

ލޮސް"

ވިއްކާލުމަށް

ދާނޭކަމަށް

ލަފާކުރެވޭ

ޚަރަދު

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އާންމުކުރުމާއި ހަމައަށް އާންމުކުރެވި ނަމަވެސް އަމަލުކުރެވެމުންނުދާ
ސްޓޭންޑަރޑް ތަކާއި މާނަކުރުންތައް ތިރީގައި ވަނީއެވެ .ސްޓޭންޑަރޑް ތަކަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުމުން ،ކުންފުނިން މި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ޤަސްތުކުރެއެވެ.
އައި އެފް އާރު އެސް  9ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް
ޖުލައި  2014ގައި އައިއޭއެސްބީން ހާމަކޮށްފައިވާ އައިއެފްއާރުއެސް  9ގެ ފައިނަލް ވާޝަންގައި
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންތް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި
ސްޓޭންޑަރޑްގެ ސަބަބުން އައިއޭއެސް " 39ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް :ރެކޮގްނިޝަން
އެންޑް މެޝަރމަންޓް" އަދި އައިއެއްފްއާރުއެސް  9ގެ ކުރީގެ ހުރިހާ ވާޝަންއެއް އުވިގެން
ދާނެއެވެ .މި ސްޓޭންޑަރޑުން ކްލެސިފައިކޮށް ،ހިސާބުކޮށް ،އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ބެލުމާ އަދި ހެޖް

ނ -ޓެކްސް

59

2014

އެކައުންޓިންގއާގުޅޭ މުޅިން އާ ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ .އައިއެއްފްއާރުއެސް  9އަށް
އަމަލުކުރަން ފަށަންޖެހެނީ  1ޖެނުއަރީ  2018ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފަށާ އެނުއަލް ޕީރިއަޑް

އިކުއިޕްމަންޓް ބަލަށް ކެނޑުމުގައި އާމްދަނީ އަސާސަކަށް ބަލާ މެތަޑެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
އެފަދަ މެތަޑެއް ބޭނުންކުރެވޭނީ ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއްގެ އަގަށްއައި

މައްސަލައެއްނެތެވެ.

ބަދަލު ބެލުމަށެވެ .މި އިސްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަނީ  1ޖެނުއަރީ  2016އަދި އޭގެ ފަހުގެ

ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮސް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންޖެހޭއިރު ،އަޅާކިޔަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން

ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

މުހިންމެއްނޫނެވެ 1 .ފެބްރުއަރީ  2015ގެ ކުރީގެ ތާރީޚުތަކުގައި އައިއެފްއާރުއެސް  9ގެ ކުރީގެ

ކުންފުނިން ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓު ބަލަށް ކެނޑުމުގައި އާމްދަނީ އަސާސަކަށް ބަލާ މެތަޑެއް

ތަކުގައެވެ.

އޭގެ

ނަމަވެސް

ޢަމަލުކުރަން

ކުރިން

ފެށުމުގައިވެސް

ވާޝަންތައް ) (2013 ،2010 ،2009ބޭނުންކުރުމުގައި މައްސަލައެއްނެތެވެ .އައިއެފްއާރުއެސް 9
ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީގެ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

ބޭނުންކޮށްފައި

ނުވާތީ،

މި

އިސްލާހުގެ

ސަބަބުން

ކުންފުނީގެ

ހިސާބުތަކަށް

އެއްވެސް

އަސަރެއްކުރާނޭކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ގ ސައިކަލްއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަ ް
އ
 2012-2010ވިޔަފާރީ ެ
މި ބަދަލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފައިވަނީ  1ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެންނެވެ .އަދި ކުންފުންޏަށް

އައިއެފްއާރުއެސް  15ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ހެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ

މާ ބޮޑު އަސަރެއް މިކަމުން ކުރާނޭކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

އައިއެފްއާރުއެސް  15އިޝޫކުރެވުނީ މެއި  2014ގައެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ހެދިފައިވާ

އައިއޭއެސް  :16ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް އަދި އައިއޭއެސް  38އިންޓޭންޖިބަލް

ލިބޭ

ކޮންޓްރެކްޓުތަކުން

ގުޅޭގޮތުން

އާމްދަނީއާ

މުޅިން

އާ

5

ހަރުފަތުގެ

މޮޑެލްއެއް

ތަޢާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ .އައިއެފްއާރުއެސް  15ގެ ދަށުން ،އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރެކޮގްނައިޒްކުރެވެނީ
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަދެކެވެ.
އައިއެފްއާރުއެސް

ގައި

15

ވާ

އަސާސްތަކުގައި

ރެވެނުއި

ހިސާބުކުރަން

ރެކޮގްނައިޒްކޮށް

ކުރިއަށްވުރެ އިންތިޒާމް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހުށަހަޅައެވެ .މި އާ ސްޓޭންޑަރޑަކީ ރެވެނިއު

އެސެޓް
މި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފަށަނީ ކުރީގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށެވެ .އަދި
އެސެޓުގެ އަގާއިމެދު ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް އެސެޓު އަލުން އަގު ކުރެވިދާނޭ )ރީވެލިއު
ކުރެވިދާނެ( ކަމަށް އައިއޭއެސް  16އާއި އައިއޭއެސް  38ގައި ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ޖުމުލަ ބަލަށް ކެނޑުނު މިންވަރު ނުވަތަ ޖުމުލަ އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކީ އެސެޓުގެ ޖުމުލަ

ރެކޮގްނައިޒްކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަނެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަރޑެކެވެ.

އަގާއި ކެރީންގ ވެލިއުގެ ތަފާތެވެ.

މި އާ ސްޓޭންޑަރޑްގެ ސަބަބުން އުވިގެންދާނެއެވެ 1 .ޖެނުއަރީ  2017ގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން

އައިއޭއެސް  24ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ހާމަކުރުން

އަދި އައިއެފްއާރުއެސްގެ ދަށުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ރެވެނިއ ރެކޮގްނިޝަން ޝަރުތުތައް
ފެށޭ

ޕީރިއަޑްތަކުގައި

މި

ސްޓޭންޑަރޑް

ފުރިހަމައަށް،

ނުވަތަ

މޮޑިފައިކޮށްގެން

ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އެތާރީޚުގެ ކުރިން ފެށުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ .ކުންފުނިން މިހާރު
ގެންދަނީ އައިއެފްއާރުއެސް  15ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް އަންނާނޭ ބަދަލު
ދެނެގަންނަމުންނެވެ.

އަދި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި ސްޓޭންޑަރޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން

ޤަސްތުކުރެއެވެ.
އައިއޭއެސް  16އާއި އައިއޭއެސް  38އިސްލާޙުކުރުން :ބަލަށް ކެނޑުމާއި އަގަށް އަންނަ ބަދަލު
ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ މެތަޑުތައް
އެސެޓެއްގެ

)އެސެޓުގެ ބޭނުންކޮށްގެން( ވިޔަފާރިއެއް ހިންގައިގެން ލިބޭ

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ކަން ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

61

ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ހުރިނަމަ އެއީ ގުޅުން ހުރު ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭނެ ތަނެކެވެ .މީގެ
އިތުރުން ،މެނޭޖުމަންޓު ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަނެއްނަމަ އެފަދަ ތަނަކަށް ދާ ޚަރަދު
ހާމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 2013 – 2011ވިޔަފާރީގެ ސައިކަލްއަށް އައި ބަދަލު
މި ބަދަލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފައިވަނީ  1ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެންނެވެ .އަދި ކުންފުންޏަށް

މި އިސްލާހުތަކުގައި ،އައިއޭއެސް  16އާއި އައިއޭއެސް  38ގައި ،އާމްދަނީއަކީ
ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރުގެ ބަދަލުގައި

މި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފަށަނީ ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށެވެ .އަދި ކުންފުންޏަށް މެނޭޖުމަންޓު

އެހެންކަމުން ޕްރޮޕަރޓީ،

ޕްލާންޓް

އެންޑް

މާ ބޮޑު އަސަރެއް މިކަމުން ކުރާނޭކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
އައިއެފްއާރުއެސް  13ފެއަރ ވެލިއު ހިސާބުކުރުން
މި އިސްލާހަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައެވެ .އަދި އައިއެފްއާރުއެސް  13ގައިވާ

2014

"ޕޯޓްފޯލިއޯ އިސްތިސްނާ" ފައިނޭންޝަލް އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ އިތުރުން އައިއެފްއާރުއެސް 9
)ނުވަތަ އައިއޭއެސް  (39ގެ ތަރަހައިގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ކޮންޓްރެކްޓަށްވެސް ދެވޭނޭކަން
ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ކެއުން
ބަލަށްކެނޑުން
އަގަށް އަންނަ ބަދަލު
ލީސް ރެންޓަލް

އައިއޭއެސް  16އާއި އައިއޭއެސް  38އިސްލާހުކުރުން :ބަލަށް ކެނޑުމާއި އަގަށް އަންނަ ބަދަލު
ހިސާބުކުރުން ކްލެސިފައިކުރުން
މި އިސްލާހުތަކުގައި ،އައިއޭއެސް  16އާއި އައިއޭއެސް  38ގައި ،އާމްދަނީއަކީ
ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރުގެ ބަދަލުގައި

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ކަން ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓް ފީ
ނުލިބޭނެކަމަށް ދޫކޮށްލާ ފައިސާ

ޕްލާންޓް

އެންޑް

އިކުއިޕްމަންޓް ބަލަށް ކެނޑުމުގައި އާމްދަނީ އަސާސަކަށް ބަލާ މެތަޑެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި

 5.1މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް
މުސާރައައި އިނާޔަތްތައް
މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމަށް

އެފަދަ މެތަޑެއް ބޭނުންކުރެވޭނީ ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއްގެ އަގަށްއައި
ބަދަލު ބެލުމަށެވެ .މި އިސްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަނީ  1ޖެނުއަރީ  2016އަދި އޭގެ ފަހުގެ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ.
ކުންފުނިން ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓު ބަލަށް ކެނޑުމުގައި އާމްދަނީ އަސާސަކަށް ބަލާ މެތަޑެއް
ބޭނުންކޮށްފައި

ނުވާތީ،

މި

އިސްލާހުގެ

ސަބަބުން

ކުންފުނީގެ

ހިސާބުތަކަށް

އެއްވެސް

އަސަރެއްކުރާނޭކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

މާލީ އާމްދަނީ

9396,367

8,140,226

75,109

67,594

11,425

18,200

3,424,591

9,935

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

ލީސް ރެންޓްގެ އިންޓަރެސްޓް

31.12.2014
އެމެރިކާ ޑޮލަރު

31.12.2013
އެމެރިކާ ޑޮލަރު

14,341,936

14,682,675

31.12.2014
އެމެރިކާ ޑޮލަރު

31.12.2013
އެމެރިކާ ޑޮލަރު

142,337

166,490

-

6,335,960

142,337

6,502,450

196,960

159,336

1,816

1,556

198,776

160,892

271,125

ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ގެއްލުން

ސަބްލީސް ރެންޓަލް

-

185

ފައިނޭންސް އާމްދަނީ  /ޚަރަދު

ފައިނޭންސް ޚަރަދުތައް

 .3އާމްދަނީ

3,909

4,015

އެސެޓެއްގެ

)އެސެޓުގެ ބޭނުންކޮށްގެން( ވިޔަފާރިއެއް ހިންގައިގެން ލިބޭ
އެހެންކަމުން ޕްރޮޕަރޓީ،

ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

1,816

1,556

-

-

185,057

-

132,443
317,500

 .7ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
ކަރެންޓް )މި އަހަރުގެ( ޓެކްސް
ޑިފަރްޑް ޓެކްސް ރިވަރސް ކުރުން
ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ކްރެޑިޓް

-

-

)(3,567

)(2,108,124

)(3,567

)(2,108,124

 7.1ކަރަންޓް ޓެކްސް

 .4ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

އެހެނިހެން އާމްދަނީ
ސަރުކާރުގެ އެހީ

ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްއަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ) (5/2011އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާގެ  15%އެވެ.
ޓެކްސް ޚަރަދުތަކުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަންއެއްގެ އިތުރުން 31 ،ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފިޓް ރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ރޭޓާއި ގުނަކުރުމުން
ލިބޭ އަދަދުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި ވަނީއެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ފައިދާ
އެއްކުރަން :ބަލަށް ކެނޑުމާއި ،އަގަށް އައި ބަދަލު
އުނިކުރަން ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް
ކަނޑަން:

 .5ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ

ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް
އުނިނުކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް

63

31.12.2014
އެމެރިކާ ޑޮލަރު

31.12.2013
އެމެރިކާ ޑޮލަރު

196,960

159,336

އަހަރުގެ ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާ  /ގެއްލުން
ޓެކްސް ގެއްލުން
ޓެކްސް ނުނެގޭ ތުރެޝޮލްޑް

2014

875,457

)(27,073,445

3,909

4,010,567

4,334,527

30,203,338

)(18,394

)(2,846,627

)(7,654,129

)(1,322

)(2,458,630

4,292,511

-

)(4,292,511

-

-

ސާފު އަދަދު

ޖަމާވެފައިވާ ބަލަށްކެނޑި

ގަތް އަގު

 31ޑިސެމްބަރ  2014ގައި

ނިމޭ ސާފު އަދަދު

އިމްޕަޔަރމަންޓް އޮފް ކެޕިޓަލް ވޯކް-އިން-ޕްރޮގްރެސް

ބަލަށް ކެނޑުނު ޚަރަދު )ނޯޓް  10އަދި (17

އަހަރުތެރޭގައި ގަތް

ފެށޭ ސާފު އަދަދު

 31ޑިސެމްބަރ  2014އަށް

ސާފު އަދަދު

ޖަމާވެފައިވާ ބަލަށްކެނޑި

ގަތް އަގު

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

ނިމޭ ސާފު އަދަދު

ޖަމާވެފައިވާ ބަލަށްކެނޑި

ގަތް އަގު

ކުލެސިފައިކޮށްފައިވާ ގުރޫޕަށް ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު

ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ އެސެޓުގެ ގޮތުގައި

އިމްޕަޔަރމަންޓް އޮފް ކެޕިޓަލް ވޯކް-އިން-ޕްރޮގްރެސް

8,687

-

8,687

8,687

-

-

-

8,687

8,687

-

8,687

8,687

10,242,329

)(62,061,741

-

)(2,481,349

-

54,309,448

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,529,280

)(3,902,969

-

)(390,121

-

2,763,810

25,744

)(24,682

50,426

25,744

-

-

-

25,744

25,744

)(24,682

50,426

25,744

11,674

)(42,842

-

)(9,323

-

5,222

)(5,060

10,282

5,222

-

-

-

5,222

5,222

)(5,060

10,282

5,222

220,534

)(564,948

-

)(57,497

-

ސ
އޮފީ ް

786

)(15,935

16,721

786

-

)(117

-

903

903

)(15,818

16,721

903

28,801

)(34,562

-

)(8,546

-

15,210

ނ
އެހެނިހެ ް

4,222

)(4,010

8,232

4,222

-

)(435

-

4,657

4,657

)(3,575

8,232

4,657

648,532

)(836,740

-

)(166,782

8,119

351,528

12,672

)(31,878

44,550

12,672

-

)(1,599

6,658

7,613

7,613

)(30,279

37,892

7,613

3,400,915

)(4,342,623

-

)(868,767

-

1,818,088

ފިޓިންސް

ދ
ފަރުނީޗަރ އަ ި

ކޮންޕިއުޓަރ

68,633

)(56,055

124,688

68,633

-

)(1,758

2,334

68,057

68,057

)(54,297

122,354

68,057

837,808

)(835,120

-

)(27,140

16,805

75,704

އިކުއިޕްމަންޓް

837

)(8,833

9,670

837

-

-

-

837

837

)(8,833

9,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126,803

)(146,453

273,256

126,803

-

)(3,909

8,992

121,720

121,720

264,264
)(142,544

-

-

121,720

837

163

-

16,920,036

)(7,484,222

)(5,314

)(7,484,222

-

)(4,010,382

)(72,626,859

-

)(857

-

6,845

51,559

7,432,663

76,483

ތ
މުވާސަލާ ް

67,246,664

އިކުއިޕްމަންޓް

ޕްރޮގްރެސް

ކެޕިޓަލް ވޯކްއި ް
ނ

ޖުމްލަ

65

2014

އިކުއިޕްމަންޓް

ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު

0.03

އޯޑިނަރީ ޙިއްސާގެ ޢަދަދު

)(0.73

އަހަރުގެ ފައިދާ

34,087,354

34,087,354

ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކެވެ.

879,024

)(24,965,321

407,133

ޓެކްސް އެސެޓް ރެކޮގްނައިޒްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

އިކުއިޕްމަންޓް

ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ހޯދިފައިވަނީ އޯޑިނަރީ ޙިއްސާދާރުންނަށްވާ ފައިދާ ،އޯޑިނަރީ ޙިއްސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަދުން ގެއްލައިގެންނެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ މި

މ
އެއްގަ ު

 .8ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާ

އުނޅަދުފަހަރު

ޑިފަރޑް ޓެކްސް ރިކަވަރކުރެވޭނޭ މިންވަރަށް ޓެކްސްނެގޭ ފައިދާއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ލިބޭނޭކަން ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާތީ ޑިފަރޑް

66,235

 31ޑިސެމްބަރގައި ޑިފަރޑް ޓެކްސް ލަޔަބިލިޓީ

)(1,691,381

-

އެކިއުމުލޭޓްނުވާ ޓެކްސް ގެއްލުން

އަހަރުތެރޭގައި ގަތް

 31ޑިސެމްބަރގެ ބެލެންސް

)(4,893,592

)(2,434,962

 1ޖެނުއަރީގެ ބެލެންސް

އިމާރާތް

ވޮލަންޓަރީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕްރޮވިޜަން

)(140

-

 7.4ރެކޮގްނައިޒްކުރެވިފައިނުވާ ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓް

ބަލަށް ކެނޑުނު ޚަރަދު )ނޯޓް  10އަދި (17

އަހަރު ކްލެއިންކުރެވުނު ގެއްލުން

-

4,292,511

މެޝިނަރީ

)(1,691,241

-

ފެށޭ ސާފު އަދަދު

)(2,458,630

-

ދ
ޓ އަ ި
ޕްލާން ް

 31ޑިސެމްބަރ

8,413

11,980

 1ޖެނުއަރީ ގައި

 31ޑިސެމްބަރ 2013

 7.2ޓެކްސް ގެއްލުން ކެރީޑް ފޯވަރޑް

)(2,434,962

)(6,727,473

ޑ
ކަނ ު

އަހަރުގެ ޕްރޮވިޝަން  /ރިވަރސަލް

)(3,567

)(2,108,124

ހުރިހާ އަދަދެއް ޔޫއެސް ޑޮލަރުން

ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާއަށްވާ ޓެކްސް )(15%

-

-

ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާ

އުނޅަދުފަހަރު

11,980

2,120,104
 7.3ޑިފަރޑް ޓެކްސް އަށް އައި ބަދަލު

ދ އިކުއިޕްމަންޓް
ޓ އަ ި
ޓ ޕްލާން ް
 .9ޕްރޮޕަ ީ

)(2,458,630

-

31.12.2014

 .10މާލީ އެސެޓު – ހެލްޑު ޓު މެޗުރިޓީ

31.12.2013

6,591,597

ޓްރެޜަރީ ބިލްގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް

އަހަރުގެތެރޭގައި ކުންފުނިން  101,282,424ރުފިޔާ ) 6,568,251އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ( ޓީބިލްގައި އިންވެސްޓުކޮށްފައިވެއެވެ .މި ޓީބިލްގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ
 102,700,000ރުފިޔާ ) 6,660,182އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  23,346އެމެރިކާ
ޑޮލަރު ވަނީ އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ކެރީންގ ވެލިއުއަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

ހެރަތެރަ

ރިސޯޓު ހިންގައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
އޮޕަރޭޝަންގެ ޚަރަދުތައް
ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް

31.12.2014

 .11ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ކުރު މުއްދަތުގެ

އިދާރީ ޚަރަދުތައް
އެހެނިހެން އާމްދަނީ

13,038,736

13,253,804

2,287,451

2,066,422

ފައިނޭންސް

-

126,478

ހުއްޓާލެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ފައިދާ  /ގެއްލުން

69,791

49,830

5,445

689,726

120,401

113,103

15,521,824

16,299,363

)(265,274

)(265,275

15,256,550

16,034,088

70,802,313

64,724,377

-

1,896,748

70,802,313

66,621,125

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ

86,058,863

82,655,213

 .12ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓް

31.12.2014

31.12.2013

6,810,216

883,854

2,616

-

6,812,832

883,854

ލީސް ރެންޓް
އެހެނިހެން ފައިސާ
ލީސްކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށަށް ދައްކާފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާ
ޑިޕޮސިޓާއި ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ
ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންޖެހޭ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ
އުނިކުރަން :ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

2,328,883

2,328,883

2,520,482

2,633,333

)(1,335,723

)(1,335,723

)(1,106,457

)(2,212,906

)(3,319,363

993,160

993,160

1,414,025

420,427

1,834,452

-

-

)(346,331

-

)(346,331

)(767,026

)(767,026

)(8,670,510

)(42,630

)(8,713,140

190,992

190,992

34,166

5,540

39,706

417,126

417,126

)(7,568,650

383,337

)(7,185,313

31.12.2013

ވިއްކުމާ މާކެޓިންގ ޚަރަދުތައް

ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ޖުމުލަ

ހެރަތެރަ

ފަރުކޮޅު

ޖުމުލަ

5,153,815

ޚަރަދު

ކެނޑުމުގެ

ކުރިން

)(743,656

ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

)(326,530

ހުއްޓާލެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ގެއްލުން
ޑިސްޕޯސަލް

ގުރޫޕުގެ

އެސެޓު

އަލުން

-

)(743,656
)(326,530
-

)(2,257,079
)(9,825,729
)(22,374,362

)(2,257,079

383,337
-

)(9,442,392
)(22,374,362

ހިސާބުކުރުމުން ރެކޮގްނައިޒްކުރެވުނު ގެއްލުން

ދިގު މުއްދަތުގެ
ލީޒް ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަން – ސަބްލީސް
ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންޖެހޭ

ހުއްޓާލެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ގެއްލުން

 31މާރޗްގެ ނިޔަލަށް ހެރަތެރަ ރިސޯޓު އޮޕަރޭޓްކުރީ ކުންފުނިންނެވެ .އަދި ހެރަތެރަ ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަނުގެ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅާފައި އެވަނީ 31
މާރޗް 2014ގެ ނިޔަލަށްވާ  3މަސްދުބަހުގެ މުއްދަށެވެ.
 .14ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލު

ބެންކް ބެލެންސް
ނަގުދު ފައިސާ

 1ޖެނުއަރީ  2013ގައި

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ އެސެޓުގެ ކެރީންގ ވެލިއު

-

33,333,333

3,143,971

24,466,700

2,324,434

26,791,134

ބޯނަސް ޙިއްސާ

2,647,644

1,717,019

)(1,717,019

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

34,087,354

26,183,719

607,415

26,791,134

 31ޑިސެމްބަރ  2014ގައި

34,087,354

26,183,719

607,415

26,791,134

ބޭނުންކުރެވޭ ރޭޓަކީ  1ޑޮލަރު =  12.85ރުފިޔާއެވެ.
ވިއްކާފައިވާ ޙިއްސާގެ ތެރޭގައި  1ޑޮލަރު =  12.85ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބަލާފައިވާ ،މޫނުމަތީ އަގު  10ރުފިޔާގެ  31,439,710ޙިއްސާއާއި  1ޑޮލަރު

84

67

ޙިއްސާ

ޕްރީމިއަމް

ޖުމުލަ ހުއްދަކުރެވިފައިވަނީ  10ރުފިޔާގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ  100,000,000އޯޑިނަރީ ޙިއްސާ ދޫކުރުމަށެވެ .އަގު އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް މާރުކުރުމަށް

ހެރަތެރަ
31.12.2014

ޙިއްސާގެ ޢަދަދު

އޯޑިނަރީ

ޝެއަރ

ޖުމުލަ

31,439,710

 .13ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓާއި ހުއްޓާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

31.12.2013

)(326,530

)(326,530

)(32,200,091

383,337

)(31,816,754

85

2014

=  15.42ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބަލާފައިވާ މޫނުމަތީ އަގު  10ރުފިޔާގެ  31,439,710ޙިއްސާ ހިމެނެއެވެ.

 .18ރިސްކު މެނޭޖްމަންޓުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް
ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މާލި ލައިބިލިޓީތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީސް ރެންޓާއި ހިއްސާދާރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިވިޑެންޑެވެ.

 16,439,710ޙިއްސާގެ ޖުމުލަ އަގު ލިބިފައިވާއިރު ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވިއްކާފައިވާ  15,000,000ޙިއްސާއަށް  31ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ނިޔަލަށް

ކުންފުންޏަށް ސަބްލީސްކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުން ލީސް ރެންޓު ލިބެން ޖެހޭއިރު ،ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި އަތުގައްޔާއި ބެންކުގައި

ލިބިފައިވަނީ  12,645,914އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

އެބަހުއްޓެވެ .ކުންފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓު ފްރޭމްވަރކް ހަދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް އަށެވެ .ކުންފުނީގެ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ހުރި މައިގަނޑު ރިސްކުތަކަކީ މާކެޓް ރިސްކު ،ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކު އަދި ކުރެޑިޓް
ރިސްކެވެ .މީން ކޮންމެ ރިސްކެއް މެނޭޖުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޕޮލިސީތައް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.
31.12.2014

 .15ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

31.12.2013

 18.1މާކެޓް ރިސްކު
މާކެޓު ރިސްކަކީ މާކެޓުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކަށް މުސްތަޤްބަލުގައިލިބޭ ކޭޝް ފްލޯގެ ފެއަރ

ކުރު މުއްދަތުގެ
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ – އެހެނިހެން
ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓް
ސަބްލީސް
ޑިވިޑެންޑް
އެކްރޫޑް ޚަރަދުތައް
އެހެނިހެން

ވެލިއުއަށް އަސަރު ކޮށްފާނޭކަމުގެ ރިސްކެވެ.

587,020

3,005,346

-

300,000

1,958,8226

409,042

ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކު

2,065,118

2,098,471

ްސ ފިޔަވައި އެހެން
ކުންފުންޏަށް ބޭރުފައިސާއިން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިސްކު އޮވެއެވެ .މިފަދަ ރިސްކަށް ހުށަހެޅެނީ ކުންފުނީގެ ފަންކްޝަނަލް ކަރެނ ީ

111,341

1,679,145

ކަރެންސީއަކުން ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކުރުމާއި ،އަދި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ހޯދުމުންނެވެ .އެހެން ގޮތެއް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ

417,212

1,718,064

ކުންފުނިން މުޢާމަލާތްކުރަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

5,139,517

9,210,068

31,422,014

24,719,376

4,977,515

5,134,809

48,281,687

51,790,297

84,681,216

81,644,482

89,820,733

90,854,550

ރިޕޭމަންޓު
)(17,494,739

31.12.2014

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ރިސްކު
ކުންފުނިން ފްލޯޓިން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު ހުންނަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކަށް އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ރިސްކު

ދިގުމުއްދަތުގެ
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ
ލީޒް ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަން
ސަބްލީސް އެޑްވާންސް

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ

ރޓް ރިސްކަށް
އެބައޮތެވެ .އަދި މި ރިސްކު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ރިވިއުކުރެވެމުން ދެއެވެ .ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ އިންޓަރެސްޓް ޭ
ހެޖުކުރާނޭ އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ނެތެވެ.
 18.2ކްރެޑިޓް ރިސްކު
ކުރެޑިޓް ރިސްކަކީ ،ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ފައިސާ ނުދައްކަފާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ .ކުންފުނިން މުޢާމަލާތްކުރަނީ އިތުބާރުކުރެވޭ
ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާއިއެކުގައެވެ .ވަކި އަދަދަކަށްވުރެ މަތިން ދަރަނި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ކްރެޑިޓް އިވެލުއޭޝަންއެއް ހެދެއެވެ .ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް
ނިމުނުއިރު ،ޢަދަދުގެ ގޮތުން މަތި މިންވަރަކަށް ކުރެޑިޓް ރިސްކު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 18.3ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކު

 .16އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

1.1.2014

ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

17,494,739

ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކަކީ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން މާލީ ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ މާލީ ލައިބިލިޓީއެއް ޚަލާސްކުރުމުގައި ކުންފުންޏަށް
ނލިބި އަދި ކުންފުނީގެ
އުނދަގުލާ ކުރިމަތިވާނޭކަމުގެ ރިސްކެވެ .ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖުކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ ވިސްނުމަކީ ކޮންމެހެން ލިބެންނުޖެހޭ ގެއްލުމެއް ު

-

ކުންފުނިން އައްޑު އަތޮޅު ހެރަތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލީސްހޯލްޑް ހައްގުތަކާއި ،ހުރިހާ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި އުފުލޭ މުދަލެއް ރަހުނުކޮށްފައިވެއެވެ .އަހަރު
ތެރޭގައި ކުންފުނިން ވަނީ މި ލޯނު ދައްކާފައެވެ.

ރެޕިއުޓޭޝަންއަށް ދެރައެއްނުލިބި ،ކުންފުނީގެ ދަރަންޏެއް ދައްކަންޖެހޭ ހިނދު ދެއްކޭނޭ ޤާބިލްކަން ކުންފުނީގައި ހުރިކަން ވީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް
ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
ކންފުނީގެ ކޭޝް
ކުންފުނިން ކްރެޑިޓަރުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކޮށް ވަރކިން ކެޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ު

 .17ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްގެ ފެއަރ ވެލިއު
ތރީޚުގައި ދާނޭ
ފެއަރ ވެލިއު އަކީ އާންމު މުޢާމަލާތެއްގައި އެސެޓެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭނޭ ،ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއް ޚަލާޞްކުރުމަށް ހިސާބުކުރެވޭ ާ
ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ.
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ،ކުރުމުއްދަތުގެ މާލީ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ މެޗޫރިޓީގެ މުއްދަތު ކުރުވުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތީގެ
ފެއަރ ވެލިއު އެތަކެތީގެ ކެރީންގ ވެލިއުއާއި އެއްވަރުވާނެއެވެ .އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ މާލީ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ ފެއަރ ވެލިއު ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް
ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަންގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އަދަދާއި މާބޮޑު ތަފާތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ޕޮޒިޝަން މޮނިޓަރކޮށް މެނޭޖުކުރެއެވެ.
ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ލައިބިލިޓީ ރިސްކަށް އެކްސްޕޯސްވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.
31.12.2014
ވިޔަފާރި

އަދި

31.12.2013
ޖުމުލަ

އެހެނިހެން

86

69

ވިޔަފާރި އަދި

އިންޓަރެސްޓު

އެހެނިހެން

ލިބޭ

ޖުމުލަ

87

2014

 6މަސްދުވަހަށްވުރެ މަދު
 6މަހާއި  12މަހާއި ދެމެދު
 1އާއި  2އަހަރާއި ދެމެދު
 2އާއި  3އަހަރާއިދެމެދު
 3އަހަރަށްވުރެ ގިނަ

5,139,517

5,139,517

8,763,754

17,494,739

26,258,493

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ލީސްކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކަށް ދައްކާފައިވާ އެޑްވާންސް

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,139,517

5,139,517

8,763,754

17,494,739

26,258,493

ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބެންޖެހޭ

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

މަތީގައިވާ އެނަލިސިސްގައި ،ސަރުކާރުން ދެއްކުން ފަސްކޮށް 1 ،ޖެނުއަރީ  2016އިން ފެށިގެން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ޢަދަދުތައް

ހެޑްލީސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

 .19ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓު

 .21ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑްގެ ފަހުން ހިނގާ ކަންކަން

ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.

ރައުސުލްމާލު މެނޭޖްކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދަކީ ހިއްސާދާރުންނަށް ނަފާހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،އަދި ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޕްޓިމަލް ކެޕިޓަލްއެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނި ގޮއިންގ
ކޮންސަރންއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެމެހެއްޓުމެވެ.
ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެޖަސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނިން ހިއްސާދާރުންނަށްދޭ ޑިވިޑެންޑް އެޖަސްޓުކޮށް ،ދަރަނި
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އާ ހިއްސާ ވިއްކުމަކީވެސް ކޮށްފާނޭކަމެކެވެ.
ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯއަކީ ދަރަނިން )ނެޓް ޑެޓް( ޖުމުލަ ރައުސުލްމާލު ގެއްލުމުން ލިބޭ ޢަދަދެވެ .ނެޓްޑެޓް އަކީ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ
)އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ،ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމަނާފައިވާ
ޢަދަދުތައް ހިމެނޭގޮތުން( އިން ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި އުނިކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދެވެ .ޖުމުލަ ކެޕިޓަލްއަކީ ބެލެންސް ޝީޓުގައި އިކުއިޓީގެ
ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އާއި ދަރަނި އެއްކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދެވެ.
އުނިކުރަން :ފައިސާއާއި ،ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

ޖުމުލަ އިކުއިޓީ
ރައުސްމާލުގެ ނިސްބަތުން ދަރަނީގެ މިންވަރު )ޑެޓް ޓު އިކުއިޓީ ރޭޝިއޯ(

89,829,146

108,361,269

)(6,812,832

)(883,854

83,016,314

107,477,415

9,760,949

8,881,925

0.12

0.08

އުވާލާފައެވެ.
މަތީގައިވާ ކަންތައް ފިޔަވައި ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް ނިމުނުފަހުން ،ހާމަކުރަންޖެހޭވަރުގެ ނުވަތަ ހިސާބުތަކަށް އެޖަސްޓުމަންޓެއް ގެންނަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް
ހިނގާފައެއްނުވެއެވެ.
 .22ކޮމިޓްމަންޓުތަކާއި ކޮންޓިންޖެންސީ
 22.1އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ކޮމިޓުމަންޓުތައް
 1އަހަރަށްވުރެ މަދު
 1އަހަރާ  5އަހަރާ ދެމެދު
 5އަހަރަށްވުރެ ގިނަ

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކުން ހިމެނެއެވެ .އަހަރުގެތެރޭގައި ސަރުކާރާއިއެކު
ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކާއި ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބެލެންސްތައް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.
ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބުނު
ލީސް ރެންޓް އެޑްވާންސުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އަޅާ ކަނޑާފަ
ކުލި ދެއްކުނު

މަގުދުވާ
ނާގޯށި
އެނބޫދޫ އަދި އޮޅުވެލި
އެކުޅިވަރު

126,478
2,408,598

-

2,707,507

2,371,255

ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ
ވޮޑަމުލާ
ހެރަތެރަ
އުލިގަމު

38,214,643

38,214,643

288,514,338

298,067,998

336,282,642

346,336,302

43,267,962

44,245,322

44,212,329

45,212,329

85,924,658

87,924,658

65,068,493

66,568,493

44,212,329

45,212,329

9,629,748

10,206,049

18,232,877

19,232,877

-

500,000

25,734,247

27,234,247

336,282,643

346,336,304

89

88

71

9,553,661

10,053,661

ކުންފުންޏަކީ ތިރީގައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުއްޔަށް ހިފާފއިވާ ފަރާތެވެ .ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު

ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑް ނިމުނުއިރު ދިވެހި ސަރުކާރަކީ ކުންފުނީގެ އިޝޫޑް ޝެއަރ ކެޕިޓަލްގެ  48%ޙިއްސާދާރެވެ .ސަރުކާރާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ

1,681,530

24,719,376

 22.2އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ކޮމިޓުމަންޓުތައް

 .20ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް

172,431

5,445

2,712,952

އެޑެންޑަމްގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ލިޔެކިޔުންތައް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،އެ އެއްބަސްވުން ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ސަރުކާރުންވަނީ

ކިހަވައް ހުރަވަޅި

689,725

5,445

2,586,474

ވޮޑަމުލާއާއި ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މާރޗް  2008ގައި ކުންފުންޏާއިއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން  16ޖޫން  2013ގައި ހެދިފައިވާ

ތިރީގައިވަނީއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތް

-

126,478

31,422,014

އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްގެ ދަށުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ ލީސް ޕޭމަންޓުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޖުމުލަ ލައިބިލިޓީ

31.12.2014

31.12.2013

2014

ރެކޯޑްކުރުން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ ސަބްލީސް އާމްދަނީ ވަނި ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައެވެ.
ވޭތިވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ،ސަބްލީސް ރެންޓަލް އާމްދަނީއާއި ސަބްލީސް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ ވަނީ ލީސްރެންޓް ޝެޑިއުލްތަކާއި

 22.2ކުންފުންޏާއި ދެކޮޅު ދައުވާތައް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ރެސޮނަންސް ޕވޓ ލޓޑ )ކޮނޑޭމަތީބަލާދޫގެ ކުރީގެ ސަބްލެސީ( އާއިއެކު ވެވިފައިވާ ސަބްލީސް އެގްރިމަންޓް އުވާލާފައިވާތީ،
އެކުންފުނިން އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ  5.2މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ސިވިލްކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައިވެއެވެ .ސިވިލްކޯޓުން އާރޕީއެލް އާއި
އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމާ ،އެ އަދަދު އެކުންފުންޏަށް ރިފަންޑުކޮށްދިނުމަށް އެމްޓީޑީސީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ .މިއާއިއެކު ކުންފުނިން މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި
އިސްތުއުނާފުކޮށް ،މިކަމާއިގުޅޭ ވަގުތީ އަމުރެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ .މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ނިންމުމަށްފަހު ދެން އޮތީ ހުކުމް އިއްވުންކަމުގައި ހައިކޯޓުގް
ބެންޗުން ބުންފައިވީނަމަވެސް ،ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަށް ނިމުނުއިރު ހުކުމް އިއްވާފައެއްނުވެއެވެ .ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ގަބޫލުކުރަނީ މައްސަލަ ނިމޭނީ ކުންފުންޏާއި
އެއްކޮޅަށް ކަމަށެވެ .މަތީގައިވާ މައްސަލަ ފިޔަވައި ،ހާމަކުރަންޖެހޭވަރުގެ ދައުވާއެއް ކުންފުންޏާއި ދެކޮޅަށް  31ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ތާރީޚުގައި ހިނގަމަކުން
ނުދެއެވެ.

އެއްގޮތަށް އިކުއަލައިޒް ކުރެވިފައެއްނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ،ސަބްލީސް ރެންޓް އާމްދަނީއާއި ،ސަބްލީސް އެޑްވާންސްއާއި ،ލީސް ރެންޓުގެ ގޮތުގައި
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެކިއުމުލޭޓްޑް ލޮސްގެ އަހަރު ފެށުނުއިރުގެ ބެލެންސް ވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ.
ވޭތިވެދިޔަ އަހަރުގައި ،އޮޅުމަކުން ބައެއް އާމްދަނީއާއި ކަރަދުތައް ރެކޯޑުކުރެވިފައިނުވާތީ ،ހުއްޓާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދު
ރެކޮގްނައިޒްކުރެވިފައިވަނީ  28,548އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަދުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުއްޓާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު ގެއްލުމާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ.
ޚަރަދުތައް
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާއި އެކޮމޮޑޭޝަން

 22.3ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް
ރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަޑު ނިމުނުއިރު ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭވަރުގެ ނުވަތަ އެޖަސްޓުމަންޓެއް ގެންނަންޖެހޭވަރުގެ ކެޕިޓަލް

ބަލަށްކެނޑުން

ކޮމިޓްމަންޓެއް ނެތެވެ.

އަގަށް އައި ބަދަލު
 22.4ކޮންޓިންޖެންޓު އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ

އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް

ރިޕޯޓިން ޕީރިއަޑު ނިމުނުއިރު ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ކޮންޓިންޖެޓު އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއް ރެކޯޑުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކެޕިޓަލް ވަރކް އިން ޕްރޮގްރެސްގެ އަގަށް އައި ބަދަލު
ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސް

 23ކުރިން ހެދިފައިވާ ކުށްތައް އިސްލާހުކޮށް ރީސްޓޭޓްކުރުން

އޮފީސް ކުލި
ޕްރޮފެޝަނަލް ފީ

ރީސްޓޭޓް ކުރެވުނު

31.12.2013
ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި

ލީގަލް ފީ

8,552,799

6,129,876

14,682,675

ޓެލެފޯން

)(31,788,206

)(28,548

)(31,816,754

ޓްރާންސްޕޯޓާއި ދަތުރުފަތުރު

ރީސްޓޭޓް ކުރެވުނު

31.12.2013
ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި

10,369,854

2,883,950

13,253,804

2,057,698

8,724

2,066,422

ސަބްލީސް ލީސް ރެންޓް އިކުއަލައިޒޭޝަން

63,188,209

1,536,168

64,724,377

ގެއްލުމުގެ ޖުމުލަ

)(23,577,393

5,668,184

)(17,909,209

53,475,958

)(1,276,619

52,199,339

2,968,074

37,272

3,005,346

 31.12.2013ގައި

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމް
ސަބްލީސް ރެންޓަލް
ހުއްޓާލެވުނު ވިޔަފާރިތަކުން މި އަހަރު ލިބުނު ގެއްލުން

ޢަދަދި

އޮޑިޓް ފީ
ނުލިބޭނޭ ފައިސާ
 31.12.2013ގައި

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ – ލީސް ރެންޓް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ – އެހެނިހެން

ސަބްލީސް އެޑްވާންސް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ – އެހެނިހެން

ޢަދަދި

އެހެނިހެން ޚަރަދު
ވިޔަފާރީގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު،

މަތީގައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާޞާ
ވިޔަފާރީގެ ޚަރަދުތައް – އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް
އިދާރީ ޚަރަދުތައް
ކެޕިޓަލް ވަރކް އިން ޕްރޮގްރެސްގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

196,960

159,336

1,816

1,556

3,909

4,015

-

185

9,396,367

8,140,226

-

7,484,222

75,109

67,594

38,911

38,911

36,145

49,353

31,737

40,743

4,292

4,366

49,179

3,054

11,425

18,200

3,424,591

9,935

282,970

102,621

13,553,411

16,124,316

9,396,367
4,157,044

8,140,226
499,868

-

7,484,222

13,553,411

16,124,316

ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރު ،ކުންފުނިން ނާގޯށިން ސަބްލީސް ރެންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  6,129,876އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބެންޖެހޭތާ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުމުގެ
ސަބަބުން ރެކޮގްނައިޒްކުރުން މެދުކަނޑާލިއެވެ .ނަމަވެސް ސަބްލީސް ރެންޓަލް އާމްދަނީއާއި ނުލިބޭނޭ ސަބްލީސް ރެންޓަލް އާމްދަނީ ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ އައިއޭއެއް
 17ލީސް އަދި އައިއޭއެއް  39ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް :ރެކޮގްނިޝަން އެންޑް މެޝަރމަންޓް އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެއްނޫނެވެ .އެހެންކަމުން،

90

73

91
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