ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

1

ފިހުރިސްތު
މާލީ އުސްއަލިތައް

2

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސާއިމެދު ބަހެއް

25

ކުންފުންޏާއި ބެހޭގޮތުން

3

އޯޑިޓަރުން

26

ތަސައްޥުރު

3

އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް

26

މިޝަން

3

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް

26

މާނަވީ މަޤުޞަދު

3

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ބަޔާން

27

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

3

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ބަޔާން

28

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް

3

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

29

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު

4

މާލީ ހިސާބުތައް

31

ޗެއާމަންގެ މެސެޖް

5

މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މެސެޖް

7

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ތަޢާރަފް

8

އިސް ވެރިންގެ ތަޢާރަފް

10

 2009ވަނަ އަހަރުގެ މުރާޖަޢާ

12

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

12

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު

12

ކުންފުނީގެ ހިންގުތެރިކަން

12

މާކެޓުހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް

13

ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީ

13

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް

14

ހިއްސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލު

14

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން

14

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ

14

ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން

15

ރިސޯޓް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

15

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑަށް ތަބާވުން

25

ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތުގެ ބަޔާން

25

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

25

ކުންފުނީގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ

25

ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ

25

2

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

މާލީ އުސްއަލިތައް
2007

2009

2008
ރިސްޓޭޓެޑް

ރ.

ކުންފުނީގެ ހިންގުން

ރ.

ރ.

އާމްދަނީ

19,158,605

270,513,591

248,137,890

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާގެ ނިސްބަތް

27%

44%

35%

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

7,653,448

121,948,837

86,331,997

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

4.58

67.47

45.60

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް ބެހުނު އަދަދު

90

-

ރައުސްމާލުގެ ނިސްބަތުން ފައިދާ

4%

34%

*20
17%

މާލީ ހާލަތު
ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންކް ބެލެންސް

371,305,847

433,654,065

353,248,127

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

1,392,219,646

1,762,313,665

1,949,412,155

އަހަރު ނިމުންއިރު ހިއްސާ ހުރި އަގު

205

250

162

އަހަރުގެ އެންމެ މަތީ އަގު

400

490

360

އަހަރުގެ އެންމެ ދަށް އަގު

135

175

160

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

534,332,420

661,302,500

539,999,946

ހިއްސާގެ ބާޒާރު

* 2009ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

3

ތަސައްޥުރު
އެމްޓީޑީސީގެ ތަސައްޥުރަކީ އެމްޓީޑީސީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ

ކުންފުންޏާއި ބެހޭގޮތުން

ހިންގުންތެރި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏައް ވުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ ޙިކްމަތު ޢަމަލީއާއި

މާލިއްޔަތުގެ މުއްސަދިކަން ބޭނުންކޮށްގެން މާލީ އަދި ޢަމަލީ ހިއްސާދާރުންގެ
އުންމީދަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ

މައިކްރޯ އަދި މެކްރޯ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް ހޯދުމެވެ.

މިޝަން
އެމްޓީޑީސީގެ މިޝަނަކީ ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް

ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން

އެއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ހޯދެންއޮތް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދާ އެކަމުގެ

ސަބަބުން ހިއްސާދާރުންގެ ތަނަވަސްކަން ވީ އެންމެ މަތީޖައަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ   .

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް
• •އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް ދާނެގޮތައް ކުންފުނީގެ
މަސައްކަތްތައް ރާވާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއެކު އެމްޓީޑީސީގެ

ހިއްސާދާރުންނަށް އެވްރެޖަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާގެ ފައިދާއާއި

އަގުމަތިވުމުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ މަގުފަހިކުރުން

• •ކުންފުނީގެ ދެމިއޮތުމާއި ކުރިއެރުމަށް ބުރޫނާރާ ގޮތަށް ހިއްސާގެ

ފައިދާ ބަހަމުން ގެންދިއުން ،އަދި މިފައިދާއަކީ އަހަރުން އަހަރަށް
އިތުރުވަމުން އަންނާނެ އެއްޗަކަށް ހެދުން

މިއަދު އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ

ކުންފުންޏެކެވެ .އެމްޓީޑީސީން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެހި ރަށްތައް ފެހި
ރިސޯޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އެރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް

ހަނދާނުން ފޮހެނުލެވޭހައި ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

• •ކުންފުނި ރޭވުމުގައި މަރުކަޒީކޮށް މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ފައިދާ
ލިބިގަނެ ލާމަރުކަޒީކޮށް މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ އެފިޝަންސީ

ލިބިގަތުން

• •މާކެޓް ހަރަކާތްތަކާއި މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފުރިހަމައަށް
ދިރާސާކޮށް ހޯދެން އޮތް ކޮންމެ ފުރުޞަތަކުން ކޮމްޕެޓިޓިވް

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 އެމްޓީޑީސީން

ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެވެ.

އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދުން

• •ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓެޖީ ރޭވުމާއި އެސެޓް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ރިސްކް
ޑައިވާސިފައިކުރުން

• •ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން ކުންފުނި

ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ އަދި ގުޅުންނެތް

ސިނާއަތްތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން

• •ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން

މާނަވީ މަޤުޞަދު
އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް

މަންފާކުރަނިވި ކަންކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމެވެ.

އިތުރުކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމާއި

ގުޅުންހުރި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ ދާއިރާތަކުގައި ކުންފުނި ހިއްސާވާ

މިންވަރު އިތުރުކުރުން

• •ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ނޮލެޖް ބޭސްޑް
ވޯކްފޯސްއެއް އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުމާއި ،އުފެއްދުންތެރިކަމަށް

އެމްޓީޑީސީގެ 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.

މަގުފަހިކުރުވާފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން

• •އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ
ޒަމާންވީ އުސޫލުތަކަށް ގޮންޖެހުން

• •އިންޑަސްޓްރީގެ އިނެފިޝެންސީސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ވާދަވެރި
މިނިވަން ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން

• •ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހިތްވަރުދީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އެފަދަ އެހެނިހެން
ސިނާއަތުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް
އެމްޓީޑީސީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވެ ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދު

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ހިތުގެއަޑިން

ޤަބޫލުކުރާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަކީ:

• •ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުމެ ރައްކާތެރިކުރުން
• •ހުޅުވިގެންވާ ސިކުނޑިއަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން
• •އާ ކަންތައްތަކާއި ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
• •އެކަކު އަނެކެއްގެ ތަފާތުތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތައް އިޚްތިރާމްކުރުން
• •ތެދުނިޔަތާއިއެކު އަމިއްލަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފަސްނުޖެހުން

• •ކުންފުނީގެ އޯވަރހެޑްސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހިދުމަތާއި ބައެއް

މަސައްކަތްތައް ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން

އައުޓްސޯސްކުރުން

• •ކުންފުނި ހިންގުމުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ މަތީ އެތިކަލް މިންގަޑުތައް
ގެންގުޅުން

• •ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި ލިސްޓިން ގަވާއިދުތަކާއި އެހެނިހެން
ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލެބުން
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ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު
ކުންފުނީގެ ނަން

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ނަން

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
ގ.ފަތުރުވެހި  1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބުރުޒުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަޤާމް

ޗެއަރމަން

ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް

މެމްބަރ

ކުންފުންޏާ ގުޅޭނެ ގޮތްތައް

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ

ފޯނު+960 334 7766 :

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ތަޙާނީ ޝިހާބު

ފެކްސް+960 334 7733 :
އީމެއިލްinfo@mtdc.com.mv :

އޮޑިޓަރުން

ޔޫ.އާރު.އެލްwww.mtdc.com.mv :

އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގ
ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު

ގ.ސޯސަނީ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ރައްދެބައި މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

2006/280-C

ހިއްސާ ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު
ކުންފުނިތަކުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ  96/10ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެކެވެ.

އާއްމު ޙިއްސާދާރުން

ހިއްސާގެ އަދަދު

1,643,971

100ރ ގެ ރޭޓުން

%

ސަރުކާރު

1,500,000

150,000,000

47

ޖުމްލަ

3,143,971

314,397,100

100

100,000,000

10,000,000,000

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ

ލިސްޓުކުރުން
ކުންފުނީގެ އާއްމު ހިއްސާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި

ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ.

ރައުސްމާލު

އަގު އަދާކުރެވިފައިވާ

314,397,100

ރައުސްމާލު

ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމް

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުން ( 31ޑިސެމްބަރ )2009
ނަން

އިބްރާހިމް ސަލީމް
މުޙައްމަދު މިހާދު

މަޤާމް

ޗެއަރމަން
ޑިރެކްޓަރ/

އެމް.ޑީ

ހައިސިއްޔަތު

އިންޑިޕެންޑެންޓް
އެގްޒެކެޓިވް

ނުހާ ނިޒާމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ތޯރިޤް އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ހަސަން ޒަރީރް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

އަޙްމަދު ޝަރީފް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

މުޙައްމަދު ސައީދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

އަޙްމަދު ޝަމްހީދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ނަން

ކުންފުނީގެ ނަން

އެޑްރެސް

ހިއްސާވާ ގޮތް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރް

ޗެއަރމަން

އަލްފާޟީލް ތޯރިޤް އިބްރާޙިމް

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލާ ނުހާ ނިޒާމް

މެމްބަރ

އީ އެން އޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގް ކޮންޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހ.އާގެ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ،
ދިވެހި ރާއްޖެ

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

ހިއްސާ ގެ %

20%

ކުންފުނީގެ ނަން

ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލސ.

އެޑްރެސް

ހިއްސާ ގެ %

މަޤާމް

29،868،972

ރ ކުންފުނިތަކާއި ،ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކާއި
ސަބްސިޑިއަ ީ
އެސޯސިއޭޓުން

ހިއްސާވާ ގޮތް

އޮޑިޓް ކޮމެޓީ މެމްބަރުން

164,397,100
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5

ޗެއާމަންގެ މެސެޖް
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަށް ވުމުން ،މިކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ،

ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ ތަރަށްޤީ ކޮށް ފުޅާ ކުރުމުގައި އާއްމުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައި

ދިނުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދަކަށްވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ

ފައިދާ  ލިއްބައިދިނުމުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވައިދެވޭތޯއެވެ.

މިފުރުސަތުގައި މިކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރަށްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮއްދެއްވަމުން

ގެންދަވާ މިކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ،އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާއެކު،

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމަވެ .ހަމައެއާއެކު މިކުންފުނީގެ ކުރީގެ
ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި އަދި މިހާރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް،

އެބޭފުޅުން މިކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރަށްޤީއަށް ކޮއްދެއްވާފައިވާ

މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެބޭފުޅުންނައް ހައްޤު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

އެމްޓީޑީސީ އުފެދިގެން މިވީ ކުޑަދުވަސްކޮޅުތެރޭގައި ،ތަފާތު ގޮންޖެހުން ތަކާއި

އަދި ހުރަސްތައް ގިރާކުރަމުން  ،ކުންފުނީގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން މިގެންދަނީ ،ގެންދެވެން އޮތް އެންމެ

އިތުބާރުބޮޑު އަދި ހަރުދަނާ މަގުންނެވެ .ފާއިތުވި އަހަރު ދުނިޔެއަށް ދިމާމި
އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު މިކުންފުޏައްށާއި އަދި މިކުންފުނީގެ

ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެމްޓީޑީސީ އިން

ވިސްނާފައިވަނީ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެ މިކުންފުނީގެ

ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދީގެން ރަށް ތައް ނިންމުގެ ލަނޑުދަޑިތައް

ހާސިލުކުރެވޭތޯއެވެ.

“އެމްޓީޑީސީގެ މަޤުސަދަކީ އަބަދުވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ
ރަނގަޅުގޮތްތައް ހޯދާދެވޭތޯމަސައްކަތްކުރުމެވެ .ފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި
މިމަޤްސަދު ހާސިލުކުރުމަށްމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ،މިކުންފުނިން ގަބޫލުކުރަނީ ހިއްސާދާރުންގެފަރާތުން
ލިބެމުންއަންނަ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ކުންފުންޏާމެދު ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު
ދެމެހެއްޓޭނެކަމުގައެވެ”.
މިކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބައްޓަން ކުރެވިފައި ވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

މަތިންނާއި އަދި ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު،

މިކުންފުނިން މިހާރުވިސްނާފައިވަނީ ،މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ނުފެށި ހުރި ރަށްތައް

ތަރަށްޤީ ކުރުމައް ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ .އަދި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް ،ތަރަށްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާ

ދެ ރަށުގެ މަސައްކަތްވެސް ،ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމާއެކު،

މާލަސްތަކެއްނުވެ ފެށިގެންދާނެކަމުގެ އުށްމީދުކުރެވެއެވެ.

6

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

އެމްޓީޑީސީ އުފެދުމާއެކު ،ސަރުކާރުން މިކުންފުންޏަށް ދެއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ

 15ރަށުގެ ތެރެއިން ،މިހާތަނަށް ދެއްވާފައިވާ  9ރަށް ތަރަށްޤީ ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް މިކުންފުނިން މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އަދި އުއްމީދު ކުރަމުން

މިގެންދަނީ ބާކީ އޮތް  6ރަށް ވެސް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި މިކުންފުންޏަށް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަވާލުކުރާނެކަމަށެވެ .ރަށްތައް ތަރަށްޤީ ކުރުމަށްބަލާއިރު،

މިކުންފުނިން އެންމެ ސަމާލުކަންދެނީ ،ވިޔަފާރީގެ ރިސްކް ވީހާވެސް

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،ތަފާތު ގޮތްގޮތައްބިނާވާ އުސޫލުތަކަކުން ރަށް ތައް ތަރަށްޤީ

ކުރެވޭތޯއެވެ .އެގޮތުން  2ރަށް ތަރަށްޤީ ކުރަމުންގެންދެވިފައިވަނީ އަމިއްލައަށެވެ.

އަދި  1ރަށް  ދެފަރާތްގުޅިގެން އުފަންދާ ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން ތަރަށްޤީ

ކުރުމަށްނިންމާފައިވާއިރު 5 ،ރަށެއް ތަރަށްޤީ ކުރެވެމުންދަނީ އެކިފަރާތްތަކަށް
ކުއްޔައް ދީގެންނެވެ.

މިހިނގާ އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެ އެއްކަމަކަށްވާނީ ،މިކުންފުނިން
އަމިއްލައަށް ތަރަށްޤީކުރަމުންގެންދާ ސިޓީހޮޓާ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ހުޅުވިގެންދިއުމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ކުއްޔައްދެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 2

ރަށް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވޭނެކަމުގެ ވަރަށްބޮޑު އުއްމީދެއްވެސް އެބައޮތެވެ .އަދި

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލެވޭއަނެއްކަމަކީ ،ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު މިކުންފުނީގެ ހިއްސާ  

ކާމިޔާބުކަމާއެކު އާއްމުންނަށްވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފާއިވާކަމެވެ .އެގޮތުން

މިހާރު  24ހާހައްވުރެ ގިނަ ހިއްސާދާރުންމިކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެމްޓީޑީސީގެ މަޤުސަދަކީ އަބަދުވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ

ރަނގަޅުގޮތްތައް ހޯދާދެވޭތޯމަސައްކަތްކުރުމެވެ .ފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި މިމަޤްސަދު
ހާސިލުކުރުމަށްމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ،މިކުންފުނިން

ގަބޫލުކުރަނީ ހިއްސާދާރުންގެފަރާތުން ލިބެމުންއަންނަ އެހީތެރިކަމާއެކު،

ކުންފުންޏާމެދު ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނެކަމުގައެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން،
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުން،

މިކުންފުނިން މިދަނީ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ފެތުރިފައިނުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި
ތިބި ވަޒީފާނެތް ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައްވެސް ތަނަވަސްކޮއްދެވޭތޯއެވެ.

އެގޮތުން މިކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކުގައި ވީވަރަކުން ދިވެހިން ގެންގުޅުމަކީ މިކުންފުނީގެ

ވަޒީފައިދިނުމުގައި ބަލަމުންގެންދާ ޕޮލިސީއެއް ކަމުގައި އޮތް އޮތުމަކީ އުފަލާއެކު

ފާހަގަކޮށްލާކަމެކެވެ.

މިކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރަށްގީ ބިނާވެގެންވާނީ ،ކުންފުނީގެ ބޯޑްގެ
ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،ސަރުކާރާއި ،ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އަދި

އެހެނިހެން މުވައްޒިފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތާއި ،އެހީތެރިކަމާއި އަދި

އެއްބާރުލުމެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައިދެކެމެވެ .މިފުރުސަތުގައި އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  

ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ .ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ ،ދުނިޔޭގެ

އިޤްތިސާދަށް ދިމާވި ހީނަރުކަމާގުޅިގެން  ،އެހެންކުންފުނިތަކާއެއްގޮތައް،
އެމްޓީޑީސީއަށްވެސް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ،މިކުންފުނިން

ހާސިލުކުރަންބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ،އުއްމީދުކަނޑާނުލާ

ކުރިމަސައްކަތުން ،ކުރިއެރުންތަކެއް ހަސިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައެވެ .އަދި އެއްމެން
ގުޅިގެން ،ހިއްސާދާރުންނަށާއި އެމްޓީޑީސީ ގެ ކުރިމަގައް އިތުރު ކަންތައްތައް

ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އިބްރާހިމް ސަލީމް
ޗެއަރމަން

ޓ 2009
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މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
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މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މެސެޖް
 2009ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔެއަށް ދިމާވި އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން
މިސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ އިގުތިސާދަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިގްތިސާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުވި އަހަރެކެވެ .މިކަމުގެ ވަރަށްބޮޑު

އަސަރެއް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އަދި މިސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގެ މާލީ

އިދާރާތަކަށްވަނީ ކޮށްފައެވެ .ނަތީޖާއަކަށްވީ ބޭންކްތަކުން ލޯންދޫކުރުން ވަރަށްބޮޑަށް

މަދުކޮށްލުމެވެ .އަދި މިކަމުގެ އަސަރު އެމްޓީޑީސީ ގެ މަސައްކަތްތަކަށް،

ވަކިންޚާއްސަކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ކޮށްފައެވެ.

ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ދިމާވެގެންދިއުމުން ،މިކުންފުނީގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް

މަޝްރޫޢުތައް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މަޑުޖެހިލިއެވެ.

މިގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ  ބައެއް ބައިވެރިން އެފަރާތްތަކާ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި

ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުގެމަތިން ،މިކުންފުނީގެ ދެ ރަށް ،މުޅިޖުމުލަ

 310އެނދު ،ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފާއިތުވެދިޔައަހަރު ހަލުއިކަމާއެކު
ކުރިޔަށްގޮސް ،އަދި މިހިނގާ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވޭނެކަމަށް

ބެލެވެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަށްދިމާވި މި ދަތިތަކުގެތެރެއިން ،އެމްޓީޑީސީއިން ވަނީ 2009

ވަނަ އަހަރު ރަށްކާތެރި މާލީ ނަތީޖާތަކެއް ދަމަހައްޓާފައެވެ 2009 .ވަނަ އަހަރު

 248.1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރެވެނިޔުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައެވެ.

މިއީ  2008ވަނަ އަހަރާއަޅާބަލާއިރު  8 %ގެ ދަށްވުމެކެވެ .ރެވެނިއު ދަށްވުމުގެ
އެއްމެބޮޑު ސަބަބަކީ ހެރަތެރަ އައިލޭންޑް ރިޒޯޓް ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވި

ކަންތައްތަކެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮފިޓް ވަނީ 2008

ވަނައަހަރުގެ  119.8މިލިއަން ރުފިޔާއިން  2009ވަނަ އަހަރު  101.6މިލިއަން
ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް 2009 ،ވަނައަހަރު ނިމުނީ ކުންފުނީގައި

 353.2މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޭޝް ރިޒާވް އަކާ އެކުގައެވެ .އަހަރު ނިމުނު އިރު
ހިއްސާއަކަށް  45.6ރުފިޔާ ޖެހިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިގެ ބައިވެރިން އެމީހުންނަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ރަށްތައް
ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފާއިތުވިއަހަރު ކޮށްފައިވާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް

ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުރުން،

މިކުންފުންޏަށް މިއަދާހަމައަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމަކީ ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން
މިކުންފުންޏަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓް އާ އަދި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން

ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުންފުންޏަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ހިނގަމުން މިދާ  2010ވަނައަހަރު ފެންނަނީ އެމްޓީޑީސީ އަށް ކުރިއެރުންތަކެއް
ލިބޭނެއަހަރެއްކަމުގައެވެ .މިފުރުސަތުގައި މިކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްދެވި ތިޔަ ހުރިހާފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމަވެ.

އެމްޓީޑީސީ ގެ ފަރާތުން

މުހައްމަދު މިހާދު
މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ
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ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ތަޢާރަފް

އަލްފާޟިލާ ނުހާ ނިޒާމް – މުސްތަގިއްލު  /ނޮން-އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟީލާ ނުހާ ނިޒާމް ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނީ  16ޖުލައި  2009ގައެވެ .ނުހާ
ވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކާޑިފް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް – ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން

(ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް) އިން މާސްޓަރަސް ޑިގްރީ ހައްދަވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް އެމްޓީޑީސީގެ ޗެއަރމަން ކަމަށް އިސްކުރެވުނީ 13

ޖެނުއަރީ  2009ގައެވެ .ސަލީމަކީ އިޓަލީ އިން ހޮޓެލް މެނޭޖްމެންޓްއިން ޑިޕްލޮމާ
ހާސިލުކުރައްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާޢިރާގައި  20އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ

ވިލާ ކޮލެޖްގައި ވައިސް ރެކްޓާގެ މަޤާމުގައި މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން

ގެންދަވާ ނުހާއަކީ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ

ބޭފުޅެކެވެ.

ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ރިޒޯޓްތައް

ހިންގާ ބަލަހައްޓަވާފައިވުމުގެ އިތުރުން ސަލީމަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަރަށްގިނަ

އަލްއުސްތާޒު އިސްމާޢިލް ޔާސިރު  -މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެކްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނާތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑއިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި

ސަލީމަކީ މޯލްޑިވްސް ލިވްއެބޯޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައުންޑާ މެމްބަރެވެ .މީގެ

އިތުރން ސަލީމްވަނީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ

ބޯޑުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އަލްއުސްތާޒު އިސްމާއިލް ޔާސިރު ސަރުކާރުން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވީ  9އޭޕްރީލް

 2006ގައެވެ .ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާއިލް ޔާސިރަކީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޒަންގެ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ .ޔާސިރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު – މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ

ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ވެސްޓް އިންގްލެންޑުން ޤާނޫނީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު ފުރަތަމަ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނީ

ދާއިރާއިން ބެޗެލާސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

 2006ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އޭގެފަހުން  13ޖަނަވަރީ  2009ގައި ސަރުކާރުން
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަންކުރެއްވިއެވެ .ހަމަ

އެއާއެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނެވެ.

އަލްފާޟިލް ތޯރިޤް އިބްރާހީމް – މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ މިހާދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ތޯރިޤް އިބްރާހީމަކީ ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނޭރެކެވެ .ތޯރިޤް

ވަނީ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުގެ ސަރވިސަސް ސިސްޓަމްތައް ފަރުމާކޮށް ބިނާކުރުމުގައި

އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ހިމެނެއެވެ .މިހާދަކީ ވިޔަފާރީގެ ރޮގުން މާސްޓާސް

ލިބިލައްވާފައިވާ ތޯރިޤަކީ ބިލްޑިންގ ސާރވިސަސް އިންގިނިއަރިން އިން ބެޗެލާސް

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން  15އަހަރަށްވުރެ ދިގު

ޖެނެރަލްގެ މަޤާމްވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .އެމިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވިއިރު މިހާދު
މީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި އައިލެންޑް

ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްއުސްތާޒު އިސްމާޢިލް ޔާސިރު
މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެކްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކާއި ޕަރައިވެޓް ކުންފުނިތައް އަދި

ބައިވެރިވެފައެވެ .މިސިނާއަތުގައި  13އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ

ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ބިލްޑިންގ ސައިންސަސް އިން މާސްޓަރސް

ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މުސްތަޤިއްލު   /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް
މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި
ސީއީއޯ

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު  -މުސްތަޤިއްލު   /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވުނީ

 17މެއި   2007ގައެވެ .ހަސަން ޒަރީރު ވަނީ ބެޗެލަރ އޮފް އެކައުންޓިން

9

އިނާމް  2002ވަނަ އަހަރު ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ވޯލްޑް ޔަންގް
އެންޓަޕްރިނިއާސް އެވޯޑަށް  2001ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ،ޔޫރަޕިއަން

ޔޫނިއަނުން އިންތިޒާމްކުރާ ޔަންގް އެންޓަޕްރިނިއާސް ވޯލްޑް ސަމިޓްގައި އެއަހަރު

ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

(އޮނާސް) ގެ އިތުރުން ފައިނޭންސް ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އޭނާއަކީ އެކައުންޓިން އާއި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން 10

އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ޒަރީރު އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކިޓިވް އަދި

އެކައުންޓްސް ސެކްޝަންގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ .ޒަރީރު އަކީ ވަރަށް ގިނަ ޕަބްލިކް

ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑް މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ،އަދި މިހާރުވެސް މޯލްޑިވްސް
ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑާއި ،މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި،

މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް އޮއިލް ކޮމްޕެނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ

ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު – މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް އައްޔަން

ކުރެވުނީ  16ޖުލައި  2009ގައެވެ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢިދަކީ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ބާމިންހަމް ޔުނިވަރސިޓީއިން ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް

މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލާސް އާއި މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާ،

އިޓަލީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް އޮފް ޓޫރިޒަމް ސައިންސްއިން މާރސްޓަރ

އޮފް ހޮޓެލް މެނޭޖެމެންޓް ހާޞިލްކުރައްވާ ،މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް އެންޑް

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް – މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްޞީލްކުރައްވާ މުސްތަޤިއްލު
ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް އިންތިޙާބުކުރެވުނީ  16ޖުލައި  2008ގައެވެ.

ޝަރީފަކީ ޕްރައިވެޓް ގިނަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ޗެއާމަން ،މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ،

ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ޑިޕްލޮމާ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ސަޢީދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހޭދަކުރެއްވި  14އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑަތި
ކުންފުނިތަކުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ޓޫރިޒަމް ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި ސައީދަކީ

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގެ

އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްވެސް މެއެވެ.

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފަދަ މަގާމްތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އޭނާއަކީ

ޓްރެވަލްއާއި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި  16އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ،
އަދި މަތީތައުލީމް އުގަންނައިދޭ ޕްރައިވެޓް މަރުކަޒެއް ހިންގުމުގައި  12އަހަރުގެ

ތަޖްރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އޭނާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތުގައި  2އަހަރު

(ހިދުމަތުގެ ބޮންޑް އަދާކުރުމަށް) އެއަރ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.
ޝަރީފު އަކީ ސައިރިކްސް ކޮލެޖް ޗެއާމަންގެ އިތުރުން ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްގެ

މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަދި ނަލަވެލި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސީއީއޯއެވެ.

ޝަރީފު އަކީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި

މޯލްޑިވްސް ޓްރަވެލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓްއަރ އޮޕަރޭޓާސްގެ އެއް މުއައްސިސެވެ.

ޑރ .އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު – މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
ޑރ .އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު މުސްތަޤިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވުނީ

 16ޖުލައި  2009ގައެވެ .ޝަޙީދު ވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް

ލީޑްސް އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީއާއި ޕީ.އެޗް.

ޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ .ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑް ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމް

ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޝަމްޙީދު ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން  3އަހަރުގެ

ތަޖްރިބާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި އޭނާ ވަނީ އޭޑީބީގެ އެހީގައި ހިންގޭ އެމްޕްލޮއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރޭނިން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސޯޝަލް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްގެ ޗެއާމަންކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ޝަރީފަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ގައުމީ ހިދުމަތުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން

ޑރ .އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު
މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ތޯރިޤް އިބްރާހީމް
މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ނުހާ ނިޒާމް
މުސްތަގިއްލު  /ނޮން-އެކްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ
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އިސް ވެރިންގެ ތަޢާރަފް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު  /މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު ފުރަތަމަ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނީ

 2006ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އޭގެފަހުން  13ޖަނަވަރީ  2009ގައި ސަރުކާރުން
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަންކުރެއްވިއެވެ .ހަމަ

އެއާއެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނެވެ.

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން  15އަހަރަށްވުރެ ދިގު

މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ މިހާދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލްގެ މަޤާމްވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވިއިރު މިހާދު

ވަނީ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އާރިފް ޢަބްދުއްސަމަދު  /މެނޭޖަރ ،އިންވެސްޓަރ އެންޑް
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސަމަދުވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް

ވެސްޓްމިނިސްޓަރގައި ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމެންޓްއިން މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ  .އާރިފް ބެޗެލާރޒް ޑިގްރީ ނިންމެވުމަށްފަހު ،ސަރުކާރުގެ

އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި  9އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ 2 .މާރޗް  2008ގައި އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ
ކުރިން އާރިފް ހުންނެވީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓް ސަރވިސަސް ބިޔުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ

ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި އައިލެންޑް

އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ހިމެނެއެވެ .މިހާދަކީ ވިޔަފާރީގެ ރޮގުން މާސްޓާސް

ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ލީމަން ޒާހިރު  /މެނޭޖަރ ،ފައިނޭންސް
އަލްފާޞިލް އަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނާންސް

އިން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ .އަދި މިބޭފުޅާ އަކީ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު  /ޗީފް އެކައުންޓެންޓް

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް ގެ ސަރޓިފައިޑް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ .ގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި

ފައިނާންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި އޯޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން  7އަހަރަށްވުރެ

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ .ގެ ޗީފް އެކައުންޓަންޓްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ  1ނޮވެމްބަރ  2007ގައި އެސެޓް މެނޭޖަރެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ އެކައުންޓިންގއާއި ފައިނޭންސްގެ

ދާއިރާގައި  10އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފް  /މެނޭޖަރ ،ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ

އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފަކީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ދާޢިރާއިން

 7އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އިސްލާޙް އެމް.ޓީ.ޑީ.

ސީ .އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  14މެއި  2006ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ .އުފެދުމާއި ގުޅިގެން އިސް ވެރިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ

ވަޒީފާދެވުނު ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އިސްލާހު ޝަރީފަކީ އެމްޓީޑީސީ ހެޑްއޮފީސް

ސެޓަޕްކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިތުރުން ޢާއްމުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިއްސާ

ވިއްކުމުގައި ވެސް ވަރަށް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޔާޒު  /މެނޭޖަރ ،ރިޒޯޓް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަލްފާޟިލް ނިޔާޒަކީ އިކޮނޮމިކްސް ،ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އަދި ސޮސިއޮލޮޖީގެ

މޭޖަރއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނަންގަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ސަރުކާރުގެ ގިނަ

މުއައްސަސާތަކެއްގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި  8އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް

ކުރައްވާ ކަމާއިބެހޭ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ނިޔާޒު އެމްޓީޑީސީ އާއި

ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  5ނޮވެމްބަރ  2007ގައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު  /މެނޭޖަރ ބިޒިނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒިނަސްއިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 1

އޭޕްރީލް  2007ގައެވެ .އޭގެފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ  3އަހަރު ތަހާނީ ކުންފުންޔަށް

ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަނެއްވެސް މެއެވެ .ލީމާން އަކީ އެކައުންޓިންގ،

ގިނަދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މި ބޭފުޅާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި
ގުޅިފައިވަނީ  1ސެޕްޓެމްބަރު  2006ވަނަ އަހަރުއެވެ.
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އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމް  /ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ
ޕޮރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން 14

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމް

އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ އޮކްޓޯބަރ  2009ގައެވެ .ޝަމީމް ނިޔުޒިލޭންޑްގެ

ތަފާތު ކުންފުނިތަކުގައި  8އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން
ނިޔުޒިލޭންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓަރު ކަމަށްވާ ފްލެޗަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ކޮމްޕެނީގައި މަސައްކަތްކުރައްވަވާފައިވެއެވެ 2001 .ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ
އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ޓެންޑަރބޯޑުގެ

އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ އަދި ވާލްޑް ބޭންކްގެ ތާރޑް

އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
އިގިރޭސިވިލާތުގައި މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެންވަޔަރމެންޓަލް

އިނޖިނިއަރިން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޙާޞިލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން
އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބެޗެލަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

އިކޮނޮމިކްސް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ޝަމީމަކީ ނިއުޒީލެންޑާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ
ކްއަންޓިޓީ ސާވޭއިން އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ރެޖިސްޓާޑް މެމްބަރެކެވެ.
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 2009ވަނަ އަހަރުގެ މުރާޖަޢާ

އާއި  4%އާއިދެމެދުގެ ކުރިއެރުމެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭނެއެވެ .އަދި

ދުރުމުސްތަޤްބަލްގައި ފަތުރުވެރިކަން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު

ކުރިއަރަމުންއަންނަ ސިނާއަތްތަކުގެ ސަފުގައި ފައިހަރުކުރާނެއެވެ .ކުރިއަށް

އޮތް  12ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަތުވެރިން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވާނެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖެހިމެނޭ ދެކުނު

އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު އެވަރެޖްކޮށް އަހަރަކު  6.2%ގައި

އިތުރުވަމުން އަންނާނެކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު
 2009ވަނަ އަހަރު ވެގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ހީވެސްނުކުރާހާ

ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ތަޙައްމަލް ކުރަންޖެހުނު އަހަރެއް ކަމުގައެވެ .ދުނިޔެއަށް

ބޯމަތިވި އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު

އަޑިގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެންދިޔައެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމާއިބެހޭ

ޖަމްއިއްޔާ (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއޫ.ޓީ.އޯ) އިން އަންދާޒާކުރި ގޮތުގައި 2009

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އޭގެ ކުރީއަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 4%

ކުންފުނީގެ ހިންގުތެރިކަން
ޚުލާސާ
އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމުގެ އިތުރުން ހެރެތެރޭގެ ހިންގުމަށް ކުރިމަތިވި

މައްސަލަތަކާއިއެކުވެސް އެމްޓީޑީސީގެ ފައިދާ  2009ވަނައަހަރު  86މިލިޔަން

ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވެއެވެ.

ދަށްވެގެންދާނެއެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ކުންފުނިން ހޯދި ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި  2009ވަނަ

އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  655،852ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއީ އޭގެ ކުރީއަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  4%ގެ ދަށްވުމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  70.5%ހިއްސާކުރާ ޔޫރަޕުގެ ބައްރުން  2009ވަނަ އަހަރު

ރަގަޅުވެ 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޖުމްލަ ގެއްލުން ފޫބެދި 2009
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  59.6މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެކު ޖުމްލަ ފައިދާއެއް
(ރީޓެއިންޑް އާރނިންގްސް) ޖަމާވެ ،އަހަރުތެރޭގައި މާލީ ހާލަތު ހަރުދަނާ

މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  7.1%ދަށްވެފައިވެއެވެ  .ރިސޯޓްތަކާއި
ހޮޓާތަކުގެ އެވްރެޖް އޮކިއުޕަންސީ  2009ވަނަ އަހަރު ހުރީ  70.4%ގައި
ކަމަށްވާއިރު ،މިއީ އޭގެކުރީ އަހަރަށްވުރެ  7.8%ދަށް އަދަދެކެވެ.

 2009ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދަށްވެފައިވީނަމަވެސް

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުން  2009ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ

އަދަދު  6.9%އިތުރުވެ  155،538އަށް އަރާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ

ބޮޑުކުރިއެރުމެއް ދައްކާފައިވާ ޗައިނާއިން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ރިސޯޓް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމަށް  2009ވަނަ އަހަރު

 55.3މިލިޔަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މާލީ ޙާލަތް
ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އެސެޓްސް ވަނީ  2009ގައި  11%އިތުރުވެ 1،949

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ .ކުންފުނީގެ ސާފު އެސެޓްސް ވެސް 2009

 46%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .ޗައިނާ ފިޔަވައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ  352މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  494މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް

ޕިލިޕީންސް ،އިންޑޮނީޝިއާ ،ސިންގަޕޫރު ،ސައުދި އަރަބިޔާ ،އަދި ޔޫ.އޭ.އީ

ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .މިކުރިއެރުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވިޔަފާރިންނާއި

އިތުރުވެފައިވާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިންލޭންޑް ،ޕޯޗުގަލް ،ގްރީސް،

އިތުރުވެފައެވެ .އަދި ކަރަންޓް އެސެޓްސް ވަނީ  15%އިތުރުވެ  857މިލިޔަން

ހިމެނެއެވެ.

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާ  63%އިތުރުވެ  501މިލިޔަން

ރުފިޔާއަށް އެރުމެވެ.
 2009ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހީނަރުކަމާއި ވިދިގެން ދަރަންޏަށް ފައިސާލިބުން
ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ

ދޮތުރައް ބަންދުވެގެންދިޔައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި

އަލަށް ހިއްސާ ދޫކުރުމާއި ،ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ކެޕިޓަލައިޒްކުރުމާއި ގުޅިގެން

ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލް  181މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  243މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް

ތަރައްޤީކުރެވެމުން ދިޔަ ހުރިހައި ރިސޯޓް މަޝްރޫޢުތަކެއްހެން ހުއްޓުމަކަށްއައިސް

 2009ވަނަ އަހަރު އިތުރުވެފައި ވެއެވެ .އަދި އަހަރުތެރޭ އަލަށް ވިއްކުނު ހިއްސާ

ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ

 30މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑަށް ވަނީ ޖަމާވެފައެވެ.

ފައިސާ ހޯދުމުގައި އެފަރާތްތައް މާޔޫސްކުރުވިއެވެ .މިކަމުން ދިމާވި ދަތިކަމަށް
ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި އެއްއަހަރުގެ މުއްދަތައް ފަސްކޮށްދެއްވާ ރިސޯޓް ހެދުމަށް

ދީފައިވާ މުއްދަތައްވެސް އެއްއަހަރު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ .މިލުޔާއިއެކުވެސް

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފާއިތުވި  4ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭގައި ދޫކުރެވިފައިވާ 64

ރަށުގެތެރެއިން  39ރަށެއްގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވިފައިވެސް
ނުވެއެވެ .އަދި ފާއިތުވި އަހަރުތެރޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް

ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީވެސް މަދު ރަށެއްގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ،އުފާވެރި ޚަބަރަކީ  2009ވަނައަހަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި
ހީނަރުކަން ނިމުމަކަށްއައިސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިސްރާބު  2010ވަނައަހަރު

ކުރިއެރުމާއި ދިމާލަށް އަނެއްކާވެސް ދީލާލާނެކަމެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ލަފާކުރާގޮތުގައި  2010ވަނައަހަރު 3%

100ރ ގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ  65ރުފިޔާ މަތީ އަގެއްގައި ވިއްކިފައިވާތީ އިތުރު
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 2009ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި  86މިލިޔަން ރުފިޔާ

( 2008ގައި  121މިލިޔަން ރުފިޔާ) ހޯދިފައިވާއިރު ސާފު ފައިދާގެ މާޖިން 34%

އަހަރު ނިމުނުއިރު  353މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭންކު އެކައުންޓުގައި ހުރުމާއިއެކު

ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ ރަގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ 1:0.7

އަށްވުރެ މަތީގައި ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

ގައި ދެމެހެއްޓިފައިވާއިރު ،އެޑްވާންސް ސަބްލިޒް ނުހިމަނާ ހިސާބުކުރާނަމަ ނަމަ

ރޭޝިއޯ  1:1.17އަށް އަރައެވެ.

އާމްދަނީ
އެމްޓީޑީސީގެ އާމްދަނީގެ އަސާސަކީ ސަބްލީޒް އާމްދަނީއެވެ 2009 .ވަނަ އަހަރުގެ

އާމްދަނީ  248މިލިޔަން ރުފިޔާ ( 2008ގައި  270މިލިޔަން ރުފިޔާ) އަށް

އަރާފައިވާއިރު މިއީ އޭގެ ކުރީއަހަރަށްވުރެ  8.3%ދަށް އަދަދެކެވެ .އަދި ޖުމްލަ

ފައިދާ (ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް)  5.9%ދަށްވެފައިވެއެވެ.

އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތަކަކީ ހެރެތެރެއިން

ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅުމާއި ކެންސަލްކުރުމުގެ ފީ އެވެ.

އެހެނިހެން އާމްދަނީ ވަނީ  49މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  0.6މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ކުރީ
އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ދަށަށްގޮސްފައިވެއެވެ .މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ހެރެތެރޭން

ލިބެމުން އައި އާމްދަނީ  2009ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި  46މިލިޔަނުން 0.07

ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ ކުރީ އަހަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ދަށްވުމާއި ،އަހަރު ތެރޭގައި

އާ ހިއްސާ ދޫކުރުމާއި ގުޅިގެން ،ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ވަނީ 67.47

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވުމެވެ.

ރުފިޔާއިން  45.60އަށް  2009ވަނަ އަހަރު ދަށްވެފައެވެ .ނަމަވެސް މި އަދަދަކީ

 2007ވަނަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު  4.58ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގާތްގަޑަކަށް

އާމްދަނީ

މިލިއަންރުފިޔާ

ދިހަގުނަ މަތީ އަދަދެކެވެ.
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ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ހަރަދު (ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް އާއި ހިންގުމުގެ ހަރަދު

ހިމެނޭގޮތުން) ވެސް  2009ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ .މިގޮތުން އެންމެ
ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަކަށް ކުޑަވެފައިވަނީ ވިއްކުމާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން

ޚަރަދުތަކާއި ( )97%ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކާއި ( )27%އެކު  43މިލިޔަން ރުފިޔާ
ހަރަދުގެތެރެއިން ދަށްވެފައިވެއެވެ .އަދި ޑައިރެކްޓް ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް ވެސް

 75މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  64މިލިޔަނަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ

މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށެވެ .އެއް މަޤްޞަދަކީ އެމްޓީޑީސީއަށް ލިބިފައިވާ ރަށްތައް
ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް އިންވެސްޓްކުރާނޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމެވެ .ދެވަނަ މަޤްޞަދަކީ
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހިންގަން ފަށާ ރިސޯޓްތަކަށް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި

ފަތުރުވެރިންގެ މާކެޓް ހޯދުމެވެ.

އެމްޓީޑީސީން ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓްތައް މާކެޓްކުރުމަށްޓަކައި  2009ވަނަ އަހަރު

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް

ފެއާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ .މިގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ބޭއްވޭ އައި.

ޓީ.ބީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްވަރިޒަމް ޓްރޭޑް ޝޯއާއި ،އިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި

ބޭއްވޭ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް އެގްޒިބިޝަންގައި އެމްޓީޑީސީން މިއަހަރުވެސް

ބައިވެރިވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން އިޓަލީގެ މިލާންގައި ބޭއްވުނު ބީ.އައި.ޓީ

ފެއާގައިވެސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ހިންގުމުގެ ހަރަދުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މައިގަނޑު ހަރަދުތަކަކީ ޔޮޓް ޓްއާސް

މޯލްޑިވްސް ގެ ސެޓްލްމަންޓަށް ހަރަދުވި  23މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ހެރެތެރޭން

އަންނަންހުރި އާމްދަނީއިން އުނިކުރެވުނު  17މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީ
 2009ވަނައަހަރު ކުރިމަތިވި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަން

 2009ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ފައިދާ  101މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް

އަރާފައިވާއިރު ،ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާގެ މާޖިން  40%އަށްވުރެ މަތީގައި

ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށަށްދިޔައެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދިޔަ

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ .މިފަދަ ހީނަރުކަމުގެ
ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ރިސޯޓް މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ގާތުން ބަލާ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބައިވެރިންނާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން އިހުނަށްވުރެ

ވަރުގަދަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން އެމްޓީޑީސީއާއިއެކު
ސާފު ފައިދާ  2008ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ދަށަށްދާން ދިމާވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ހިއްސާވާ ބައިވެރިންނާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން

ހަރަދު  21މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  35މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ ،އިންޓެރެސްޓް

ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން އިތުރުރުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ކުންފުނި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ ދަށްވުމުގެ އިތުރުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު

އާމްދަނީ  23މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  20މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވުން ހިމެނެއެވެ.

ހަރުދަނާކޮށް ،މަޝްރޫއުތައް ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެވޭ
‘ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮޖެކްޓްސް’ މި މަޤާމް އުފައްދާ  2009ވަނަ އަހަރު

އެމަޤާމަށް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
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އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް

އާއްމުގޮތެއްގައި އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ

އެމްޓީޑީސީން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހުނަރުވެރި ޤާބިލް

މުވައްޒަފުން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ މުއާމަލާތްތައް މަދުވެފައިވުމާއި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާއިމެދު

ހިއްސާދާރުން ކުރާ އިތުބާރަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައި ނުވުމެވެ .ހިއްސާގެ އަގަށް

އަހަރުތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ތިރީގައިވާ ގުރާފުން ދައްކުވައިދެއެވެ.

ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ގަވާއިދުން ވަޒަންކޮށް

އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅެއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމަށް

ހިތްވަރުލިބިދެވޭ ސަގާފަތެއް ކުންފުނީގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ

ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމުގެ ނިސްބަތް

 82%އަށްވުރެ މަތިވެފައިވެއެވެ.

2009 2008

ސްޓާފުންގެ އަދަދު
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ހަދަމުންދާ ރިސޯޓްތައް (އުލިގަމު)
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ޖުމްލަ

އެމްޓީޑީސީން ދެކެނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންސާނީ

ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ދެވަނައެއް ނެތްހާ މުހިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ސެމިނާރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ

ފުރުޞަތު އަހަރުތެރޭގައި ހޯދައިދެވުނެވެ.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ދެމިއޮތުމާއި

ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ .އެމްޓީޑީސީގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީކުރާ ކޮންމެ ރިސޯޓްރަށެއްގެ

މަސައްކަތް ފެށުމުގެކުރިން އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓައް އެއްވެސް ނޭދެވޭ
އަސަރެއް ކުރޭތޯ ދިރާސާކުރެވެއެވެ .ރަށުގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އެންމެ

 2009އަހަރު އެމްޓީޑީސީ ހެޑްއޮފީހުގެ ހުރިހައި ސްޓާފުންނަށް ކްލައިންޓް

ކެއަރ ވޯރކްޝޮޕެއް ހިންގުނެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓާއި،

ފައިނޭންސާއި ،ހިންގުމާއި ،ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސާއި ،ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް
ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު ތަމްރީންތަކާއި ސެމިނަރތަކުގައި

މުވައްޒަފުންނާއި ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިކުރެވުނެވެ .އަދި އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން

ދިގުމުއްތުގެ ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ކިޔަވަމުންދެއެވެ.

އިސް ކަމެއްގެގޮތުގައި ދެކިގެން މިދިރާސާގެ ހޯދުންތަކާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރަށް

ފަރުމާކުރުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރެވިގެންދެއެވެ.

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ
ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އުފުލުމަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި

ހިންގުމުގައި ކުންފުނި ނިސްބަތްވާ މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާކުރާނޭހެން ވިސްނައިގެން

ކަންކަން ކުރުމެވެ .ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ވަގުތީ ފައިދާއަކަށް ބަލައިގެން ކަންކަން

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީންތައް

ޕްރޮގްރާމްގެ
އަދަދު
9

ބައިވެރިންގެ
އަދަދު

ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީންތައް
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ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އުފުލާ ކުންފުންޏަކުން މުޅި

ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރާނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އިތުރުން އެކުންފުންޏެއް ނިސްބަތްވާ

މުޖްތަމަޢަކަށާއި މާހައުލެއްގެ ފައިދާވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

އެމްޓީޑީސީ ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުމެއްކަމުގައި ވެފައިވަނީވެސް

ހިއްސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލު
 2009ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  31ގައި ކުންފުނީގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަކީ

 539،999،946ރުފިޔާއެވެ .މުޅި އަހަރުތެރޭގެ އެވަރެޖު ހިއްސާގެ އަގަކީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާގައި ހިއްސާވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް

ފަހިކޮށްދިނުމެވެ .އެމްޓީޑީސީގައި ހިއްސާވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ކޮންމެ

ރައްޔިތަކަށްވެސް ހުޅުވައިލުމުގެ އިތުރުން ،ކުންފުނީގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ

ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ އާންމު ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްވެގެންދިއުމެވެ  .

 216.90ރުފިޔާއެވެ .އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކުންފުނިން އިތުރު 866،123
ހިއްސާ މުޅިން އަލަށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމާއިގުޅިގެން ހިއްސާގެ އަގު

ދަށަށްދިޔައެވެ .މިގޮތުން މޫނުމަތީ އަގު 100ރ ގެ ހިއްސާއެއް 65ރ ގެ

ޕްރިމިއަމް އަކާއިއެކު 165ރ ގެ ރޭޓުން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ .ހިއްސާ

ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ހިއްސާގެ ތެރެއިން

 498،761ހިއްސާ ވިކިފައިވެއެވެ.

އަލަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ހިއްސާއެއްގެ އަގު ބާޒާރުގައި

ހުރީ އެވަރެޖުކޮށް 246ރ ގައެވެ .އަދި އަލަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި
މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު ހިއްސާއެއްގެ އަގު އެވަރެޖްގޮތެއްގައި 166ރ ގައި

ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ .މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ

360ރ އެވެ .އަދި އެންމެ ދަށް އަގަކީ 160ރ އެވެ .އަލަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް
ހުށަހެޅުމާއި ވިދިގެން ހިއްސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލު ފިޔަވައި ހިއްސާގެ އަގު ހުރީ

ކުންފުނީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްޓަންކުރުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގުނު ތަފާތު

ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒަފުންނާއި ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޓ 2009
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އެމްޓީޑީސީއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ  9ރިސޯޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ވަނީ
މިހާރު ހަދާނިމި ހުޅުވިފައެވެ .ދެންހުރި ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ތަފާތު މަހުރަލާތަކުގައި ކުރިއަށް ދެއެވެ .ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވުމާއި
ވިދިގެން ދިމާވި ފައިސާލިބުމުގެ ދަތިތަކާއިހުރެ އެހެނިހެންވެސް ރިސޯޓް

ރިސޯޓް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
އެމްޓީޑީސީ އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް

ފާގަތިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ.

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި  15ރަށެއް އެމްޓީޑީސީއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް

ތަރައްޤީކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ދިމާވިފަދައިން އެމްޓީޑީސީގެ ރިސޯޓް

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށްވެސް ބުރޫއަރާ ،ރިސޯޓްތައް ނިންމަން ކުރިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުނެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިއަދާއިހަމައަށް އޭގެތެރެއިން  9ރަށެއް ވަނީ

އެކަމަށްޓަކައި ފާހަގަކޮށް އެމްޓީޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ނުހަނު ގިނަ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހެއެވެ.

ވުމާއިއެކު ،އެމްޓީޑީސީއަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހައި ރިސޯޓެއް ކުންފުންޏަށް ފައިދާ

ބޮޑުވާނެހެން ވީހާވެސް ކުރުމުއްދަތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް

ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަފާތު ތިންމޮޑެލްއެއްގެ ދަށުން ރިސޯޓްތައް އަންނަނީ

ތަރައްޤީކުރެވެމުންނެވެ.

ރަށުގެ ނަން

ތަރައްޤީކުރާ މޮޑެލް

ލަފާކުރާ ތަރައްޤީގެ ބަޖެޓް

ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް

1

ސެ .ހ ެރ ެތ ެރ

ލ ްނ
ލމާ ު
ުކ ްނ ުފނީ ެގ ަރ ުއ ު
ސ ް

ލ ުރ
 53މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ފއި
ޅވި ަ
ުހ ު

2

މ
ހއު .އލި ަގ ު

ލ ްނ
ލމާ ު
ުކ ްނ ުފނީ ެގ ަރ ުއ ު
ސ ް

ލ ުރ
 16.5މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 4
އ ަ
ެ 2010ގ ުކ ާ

3

ލ
ވޑަ ު
މ ާ
ގއޮ .

ލ ްނ
ުކ ްނ ުފ ީ
ލމާ ު
ނ ެގ ަރ ުއ ު
ސ ް

ލރ
 35މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 1
އ ަ
ެ 2012ގ ުކ ާ

4

ވ ުރ
ނެ .އ ުކޅި ަ

ޓ ެވ ްނ ަޗރ
ޖއ ްިނ ް
ޮ

ލ ުރ
 120މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 1
އ ަ
ެ 2012ގ ުކ ާ

5

ވޅި
ވ ްއ ުހ ަރ ަ
ހ ަ
ބ .ކި ަ

ޒ
ަ
ބލީ ް
ސ ް

ލ ުރ
 45.4މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 3
އ ަ
ެ 2010ގ ުކ ާ

6

ބ ުދ
ލ ަ
ގއޮ .ކނޑޭ ަ
މތީ ާ

ޒ
ަ
ބލީ ް
ސ ް

ލ ުރ
 18މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 3
އ ަ
ެ 2011ގ ުކ ާ

7

މ ޫ
ގއަ .
ގ ުދވާ

ޒ
ަ
ބލީ ް
ސ ް

ލ ުރ
 31.3މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 3
އ ަ
ެ 2010ގ ުކ ާ

8

ހދާ .ނ ޯގށި

ޒ
ަ
ބލީ ް
ސ ް

ލ ުރ
 110މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 1
އ ަ
ެ 2011ގ ުކ ާ

9

ޅ ެވލި
ޓ ި
އ ޮއ ު
ދެ .އ ޫ
ބ ޫދ ުފ ްއ ާ

ޒ
ަ
ބލީ ް
ސ ް

ލ ުރ
 45މިލ ަިޔ ްނ ޑޮ ަ

ޓރ 1
އ ަ
ެ 2011ގ ުކ ާ
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ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 1ސ .ހެރެތެރެ
ހެރެތެރޭގައި ހަތަރު ތަރީގެ ފެންވަރަށް  546އެނދުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް

ނިމި  23ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ހުޅުވިފައެވެ .މިއީ އެމްޓީޑީސީން ތަރައްޤީކޮށް
ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ރިސޯޓެވެ.

ހެރަތެރަ ރިޒޯޓް ހިންގުމަށްޓަކައި  1ޖޫން  2008ގައި ޔޮޓް ޓްއާޒް

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ސަބްލީޒް ކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް

ގިނަދުވަސްތަކެއްނުވެ ،ދެފަރާތުގައި އުފެދުނު ޚިލާފް ތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި

އެމަރުހަލާ ދިގުދެމިގެންގޮސް ،އެކަމުގެ ނޭދެވޭއަސަރު އެމްޓީޑީސީ އަށާއި ހެރަތެރަ
އައިލޭންޑް ރިޒޯޓް އަށް ކުރަމުންދާތީވެ ،އެމްޓީސީ އިން ނިންމީ ،ކޯޓުންބޭރުގައި

މައްސަލަހައްލުކުރުމަށެވެ .މިހާރު ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ،
މެނޭޖްމަންޓް ޕާރޓްނަރެއްހޯދާ ހެރަތެރަ އައިލޭންޑް ރިޒޯޓް މެނޭޖްމަންޓް

އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ހިންގޭތޯއެވެ.

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .2ހއ .އުލިގަމު
އުލިގަމުގައި  4ތަރީގެ  100އެނދުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެމްޓީޑީސީގެ ސަތޭކަ އިންސައްތަ ހިއްސާއާއިއެކު ކުރިއަށް ދެއެވެ .ރިސޯޓްގެ

 40%މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނިމި ،ރަށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ  .

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްގެންދަން ރޭވިފައިއޮތީ

އެމްޓީޑީސީ އިން  6މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ލޯން ފައިސާ އިން  10މިލިއަންޑޮލަރާ

އެކު ޖުމުލަ  16މިލިއަންޑޮލަރު ގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިކުންފުނިން މިހާރުވަނީ ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީ ކުރުމައް ގާތްގަޑަކައް 6.5

މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮއްފައެވެ .އަދި އެތަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މިހާރުމަޑުޖެހިލާފައިވަނީ  ،ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށްދިމާވި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން
ލޯން ފެސިލިޓީ ހަމަޖެހުންލަސްވަމުންދާތީއެވެ.

17

18

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .3ގއ .ވޮޑަމުލާ
ވޮޑަމުލާގައި  300އެނދުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް
ލިމިޓެޑާއިއެކު  31އޯގަސްޓް  2008ގައި އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރެވުނެވެ .ފަތުރު

މޯލްޑިވްސް އަކީ އެމްޓީޑީސީގެ  51%ހިއްސާ ހިމެނޭ އަދި  49%ކުންފުނީގައި
ބައިވެރިވާ ޕްރޮމޯޓަރުން ހިއްސާވާގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

ކުންފުންޏެކެވެ.

ފަތުރު މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްވެސް މައިގަނޑު
މަސައްކަތެއް ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުންފުނި އުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ

ޕްރޮމޯޓަރުން އެއްބަސްވެ ،ޚާއްސަގޮތުން ބޭއްވޭ އާއްމު ޖަލްސާއެއްގައި އެގޮތަށް

ފާސްކޮށް ނިންމިއެވެ.

އެހެންކަމުން ފަތުރު މޯލްޑިވްސް އާއިއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް

ގެނެވި ،ރަށް މިހާރުވަނީ އެމްޓީޑީސީއަށް އަނބުރާ ނެގިފައެވެ .ވޮޑަމުލާ

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދެން ބައިވެރިކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީޑީސީން

މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .4ނ .އެކުޅިވަރު
އެކުޅިވަރުގައި  180އެނދުގެ  5ތަރި ޑިލަކްސް ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްރޫހު ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓެލް ޗެއިނާއެކު

އެމްޓީޑީސީން ވަނީ  1ޖުލައި  2008ގައި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރަރ އެއްބަސްވުމެއްގައި

ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމްޓީޑީސީގެ  20%ހިއްސާއަށްވާ
އަދަދު ރިޒް ކާލްޓަން އިން އިންވެސްޓްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ލީސް ރެންޓްވެސް

ދައްކާނީ އެކުންފުނިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެމްޓީސީގެ

ހިއްސާއަށްވާ ފައިދާ އަހަރުން އަހަރަށް ލިބޭނެއެވެ.

ރިސޯޓުގެ ތަފްޞީލް ކުރެހުންތައް މިހާރުވަނީ ނިމި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައެވެ.

 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ.
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ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .5ބ .ކިހަވައް ހުރަވަޅި
ކިހަވައް ހުރަވަޅީގައި  5ތަރި ޑިލަކްސް ފެންވަރަށް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ތައިލޭންޑްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މައިނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ލަބުއާން ލިމިޓެޑަށް

އެރަށް ވަނީ  23އޮކްޓޯބަރ  2007ގައި ސަބްލީސް ކުރެވިފައެވެ.

މުޅި ރަށުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ  75%މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު ބެކް އޮފް ހައުސް

އިމާރާތްތައް މުޅިންހެން ވަނީ ނިމިފައެވެ.

 2010ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ހުރިހައި މަސައްކަތެއް ނިންމައި ރަށް ހުޅުވޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .6ގއ .ކޮނޑޭމަތީލާބަދު
ކޮނޑޭމަތީލާބަދުގައި  100އެނދުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ
ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރެޒޮނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ސަބްލީޒް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރ  2007ގައެވެ.

ރިސޯޓްގެ ތަފްޞީލް ކުރެހުންތައް މިހާރުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން

ފާސްކޮށް ހުއްދަ ލިބިފައެވެ .ނަމަވެސް ރިސޯޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރެޒޮނަންސް އިން ކުރަމުންދާތީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އަދި ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިސޯޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  2011ވަނަ

އަހަރުގެ މެދަށެވެ.
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ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .7ގދ .މަގޫދުވާ
މަގޫދުވާގައި  200އެނދުގެ  5ތަރި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ތުރުކީގެ

ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަހްމެޓް އައިޑެނިޒް އިންސްޓާޓް އާއި ދެމެދު ސަބްލީޒް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ  24އޮކްޓޯބަރ  2007ގައެވެ.

ރިސޯޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ  65%ނިމިފައިވާއިރު،

އިމާރާތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ  70%އިންސައްތައަށްވާ ފައިސާ
އެކުންފުނިން މިއަދާހަމައަށް އެރަށަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2010ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް މަގޫދުވާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅިފައިވެއެވެ.

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .8ހދ .ނާގޯށި
ނާގޯށީގައި  600އެނދުގެ  5ތަރީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ތްރީކޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރެވުނީ  5ޑިސެމްބަރ  2007ގައެވެ.

ރިސޯޓްގެ ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާއިރު ތަރައްޤީގެ

މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ  30%ވަނީ ނިމިފައެވެ.

ރިސޯޓް ހުޅުވޭނޭ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެނީ  2011ވަނަ އަހަރު ފެށޭކޮޅުގައެވެ.
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ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

 .9ދ .އެނބޫދޫފުއްޓާއި އޮޅުވެލި
އެނބޫދޫފުއްޓާއި އޮޅުވެލީގައި  220އެނދުގެ  5ތަރި ޑިލަކްސް ފެންވަރުގެ
ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑރ.

އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކާއިއެކު ސަބްލީޒް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ 17

އެޕްރީލް  2008ގައެވެ.

ރިސޯޓްގެ ތަރައްޤީގެ ޖުމްލަ  15%ނިމިފައިވާއިރު ބެކް އޮފް ހައުސް އޭރިޔާގެ

މަސައްކަތުގެ  70%ވަނީ ނިމިފައެވެ.

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓް ހުޅުވޭނެކަމަށް

އުއްމީދުކުރެވެއެވެ.

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑަށް ތަބާވުން
އެމްޓީޑީސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ މަތިވެރި

25

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސާއިމެދު ބަހެއް

އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ،އެގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި އިތުބާރުހުރި،

ޒިންމާދާރު ،ދެފުށް ފެންނަ ،ހަމަހަމަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމްތައް ކަނޑައަޅައި
ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް ލިބިދެވޭ އިނާޔަތްތައް

ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ބޯޑުގައި މަދުވެގެން ދެ އެގްޒެކިޓިވް

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެހެނިހެން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި ދެވޭ

ޑިރެކްޓަރުން ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގައި

ލިޔެވިފައިވީނަމަވެސް ،އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގައި މިވަގުތު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ

އެއް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ .މިކަންތައް ފިޔަވައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް އެމްޓީޑީސީން ފުރިހަމައަށް ތަބާވެއެވެ.

މިއުސޫލުތަކުގެ މަތީން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއް
އެކުލަވާލައި އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ

އެހީތެރިކަން ބޯޑަށް ލިބެއެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީ

އެކުލަވާލުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ނޮމިނޭޝަން

އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަން ބޯޑަށް ލިބެއެވެ.

އުސޫލުތަކާއި ހަމަވާގޮތެއްގެ މަތީން ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ

ލަފަޔާއެކު ބޯޑުންނެވެ 2009 .ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި ކުންފުނީގެ
އެންމެ އިސްވެރިންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ

ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  3,326,126.95މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

ކުންފުނީގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ
 2009ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާގެ ތަފްޞީލް
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްސަ ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުން މިއަހަރު

ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ   .

ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތުގެ ބަޔާން
ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިން އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ

މަސްލަހަތުގެ ބަޔާނާއި މަސްލަހަތުފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ

އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ .މިއިޤްރާރުތައް ކަމާއިބެހޭ

އިދާރާތަކުން އެދިލައްވައިފި ހިނދެއްގައި ބެލޭނޭހެން ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.

ހިއްސާދާރު

ހިއްސާގެ އަދަދު

އިބްރާޙިމް ސަލީމް

50

މުޙައްމަދު މިޙާދު

800

އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

250

ނުހާ ނިޒާމް

0

ޙަސަން ޒަރީރު

1000

އަޙުމަދު ޝަރީފު

100

އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު

52

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

100

ތޯރިޤު އިބްރާޙިމް

520

ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ
 2009ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ ޖުމްލަ  24ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ނަން

މަޤާމް

ޓާރމް

 13ޖެނުއަރީ  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

ހާޒިރީ

%

އިބްރާހިމް ސަލީމް

ޗެއަރމަން

މުޙައްމަދު މިހާދު

ޑިރެކްޓަރ/އެމް.ޑީ

ނުހާ ނިޒާމް

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

ޑިރެކްޓަރ

 13ޖެނުއަރީ  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

15/23

ތޯރިޤް އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2008މިއަދާ ހަމައަށް

23/24

ހަސަން ޒަރީރް

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

21/24

88

އަޙްމަދު ޝަރީފް

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2008މިއަދާ ހަމައަށް

23/24

96

މުޙައްމަދު ސައީދު

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

5/11

45

އަޙްމަދު ޝަމްހީދު

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

9/11

82

ޢަބްދުލް ޣަފޫރު

ޑިރެކްޓަރ

 13ޖެނުއަރީ  15 – 2009ޖުލައި 2009

9/12

75

ޝާހިދު ޢަލީ

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  15 – 2008ޖުލައި 2009

7/13

54

ހުޞެން އަފީފް

ޑިރެކްޓަރ

 09އެޕްރީލް  12 – 2006ޖެނުއަރީ 2009

1/1

100

ލީނާ ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

 11ސެޕްޓެމްބަރ  12 – 2008ޖެނުއަރީ 2009

1/1

100

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ

 11ސެޕްޓެމްބަރ  12 – 2008ޖެނުއަރީ 2009

1/1

100

މުޙައްމަދު ޔަޒީދު

ޑިރެކްޓަރ

 11ސެޕްޓެމްބަރ  12 – 2008ޖެނުއަރީ 2009

1/1

100

 13ޖެނުއަރީ  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް
 09އޭޕްރީލް  10 – 2006ސެޕްޓެމްބަރ 2008

23/23

100

20/23

87

8/11

73
65
96
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ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

އޯޑިޓަރުން
ކުންފުނީގެ އެކްސްޓާނަލް އޯޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި  2009ވަނަ މާލީ އަހަރު

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގްއެވެ .އޮޑިޓްފީގެ ގޮތުގައި

ދެވިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ _____ ރުފިޔާއެވެ.

އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް
އެމްޓީޑީސީގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ ރިސްކް

ކުޑަވާނޭ ގޮތްތަކުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ކަނޑައެޅުމާއި ލަނޑުދަޑިތައް

ހާސިލުކުރުމެވެ .އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ބޭނުމަކީ ކެނޑިނޭޅި ރިސްކްތައް

ދެނެގަތުމާ ،އެފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަކޮށް ،ލިބިދާނޭ

ގެއްލުން ވަޒަންކޮށް އެފަދަ ރިސްކްތައް އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރެވޭނެ

ނިޒާމެއް ގެންގުޅުމެވެ .ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގަވައިދުން
ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ސީދާ އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަށޭނަގޮތެއްގައި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް

ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް
ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތީފޮތެއް އެކުލަވާލެވި،

އެފޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރާނޭ ގޮތްތައް ހާމަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް

މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ނުވަތަ

ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސީދާ ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް

ހުޅުވިފައިވެއެވެ  .

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ބަޔާން

27

 2009ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވާ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކަކީ-:
• • 2008ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން
• • 2009ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް މާލީ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ބޭނުން

• •އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އެފަރާތަށް ދޭނެ އުޖޫރަ

އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި

ކަނޑައެޅުން

ބޯޑަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމެޓީއެވެ .އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ

• •އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާނެ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ފަރާތަކާއި މެދު ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުން

• •ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް އަދި އިންޓާނަލް

• •ކޮންމެ ކުއާޓަރެއްގައި ހަދާ އިންޓާނަލް މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް

ކޮންޓްރޯލްތައް ،ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ

މުރާޖަޢާކުރުން

ގޮތެއްގެމަތިން ،އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުން

• •ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމްޕެންސޭޝަން ކުލެއިމްތައް

ގެންދޭތޯ ބެލުން

މުރާޖަޢާކުރުން

• •ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އިންޓާނަލް
އޮޑިޓަރުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެދުގައި މުއާމަލާތުކުރުމަށް

މަގުފަހިކުރުން

އިންޓާނަލް އޮޑިޓް

• •ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންގެ

ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓިންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޕީ.ޑަބްލިއު.

މަސައްކަތް ގެންދާ ގޮތާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި

ސީ އާއިއެވެ .އަހަރުތެރޭގައި އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

މުސްތަޤިއްލުކަން ބަލާ ޔަގީންކުރުން

އޮޑިޓް ކޮމެޓީން މުރާޖަޢާ ކުރިއެވެ .އަދި  2010ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ބަލާ މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ،ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި

އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް

އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭންވެސް ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރިއެވެ .ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށާއި

• •ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ދާއިރާތައް

މުސްތަޤިއްލުކޮށް އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުން ގެންދެއެވެ .މިހަރަކާތްތައް

ގަވާއިދުތަކަށް ބަރާބަރަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން

އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުން ގެންދަނީ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާ އޮޓިޑް

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން

ހުންނާނެއެވެ.

ކޮމެޓީން ފާސްކުރާ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭނުގެ ދަށުންނެވެ.

އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭނީ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާކުރާނެ

ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި އެނޫންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހައްލުމުކުމަށްޓަކައި

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

މެނޭޖްމަންޓާއެކު އެއްބަސްވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ އިރުޝާދުތައް

ތަންފީޒުކުރަމުންގެންދާ މިންވަރު އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުންދާނެއެވެ.

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އެންމެހައި ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ

މައްޗަށެވެ .ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓިންފީގެ ގޮތުގައި

1000/ރ ދެވެއެވެ .ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަނަކީ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރެވެ .އަދިސެކްރެޓަރީއަކީ މެނޭޖަރ ފައިނޭންސްއެވެ .ކޮމެޓީގެ ބައެއް މީޓިންތަކަށް ކޮމްޕެނީ

މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަނާއި ،މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ،މެނޭޖަރ

އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓްތައް ގަވާއިދުން އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަމުން

ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ.

ފައިނޭންސް ،ޗީފް އެކައުންޓެންޓް ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ،އަދި އެކްސްޓާނަލް

އޯޑިޓަރ (އާރންސްޓް އެންޑް ޔަނގް) ގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް

ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެންނެވެއެވެ .މިފަދަ

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން

މީޓިންތަކުގެ އިތުރުންވެސް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންޓާނަލް

އޮޑިޓަރ އަދި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ޣައިރުހާޒިރުގައިވެސް

ބައްދަލުކުރެއެވެ.

ހަސަން ޒަރީރު

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން

އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ  17ބައްދަލުވުމެއް  2009ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނާއި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި

އެވަނީއެވެ.

ނަން

މަޤާމް

ހާޒިރީ

%

100

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު

ޗެއަރމަން

17/17

އަލްފާޟީލް ތޯރިޤް އިބްރާޙިމް

މެމްބަރ

7/7

100

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް

މެމްބަރ

17/16

94

އަލްފާޟިލާ ނުހާ ނިޒާމް

މެމްބަރ

7/5

71

28

ޓ 2009
ހ ރީ ރި ޯ
މ ޓީޑީސީ ެގ ައ ަ
ޕ ް
ެއ ް

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން
ކޮމިޓީގެ ބަޔާން
ކޮމެޓީގެ ބޭނުން
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީއަކީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގައި ބޯޑަށް

ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ސަބްކޮމެޓީއެކެވެ.

• •ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ،ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލާ
ފަރާތްތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ޓްރެކް ރެކޯޑް

ވަޒަންކުރުމާއި އިވަލުއޭޓް ކުރުމާއި ،ޤާބިލު ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން
• •ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުމުގައި،
ކުންފުންޏައް ބޭނުންވާނެ ތަޖްރިބާއާއި ،ހުނަރު އެކުލެވޭނެ ގޮތައް
ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާއެރުވުން

• •ކުންފުނީގެ ބޯޑް އެކުލެވިގެންވަނީ ކުންފުނީގެ އާޓިކަލްސް އާ

އެއްގޮތައްތޯބަލާ ،އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏައް ލިބެންވާ

ޗެއަރމަން

ހާޒިރީ

8/6

%

ނަން

ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު

މެމްބަރ

8/6

75

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މެމްބަރ

8/5

63

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް

މެމްބަރ

8/7

88

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

 2009ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކަކީ
• •ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން
• •ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުން
• •ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަކަށް ހަމަޖައްސަންފެންނަ ފަރާތަކާއިމެދު ބޯޑަށް
ލަފާއެރުވުން

• •ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކުރުން

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން

ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ލިބޭތޯ ބަލާ ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު

މުރާޖަޢާކުރުން

• •ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްވެރިން

އައްޔަންކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅުން

އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

• •ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތާއި،

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން

މަގާމުން ދުރުކުރާނަމަ އެކަމާގުޅިގެން އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް،
ޤާނޫނުން ލިބދޭހައްގުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅުން

• •ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް

އޮފިސަރާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއިބެހޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުން
• •ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތާއި،
މަގާމުން ދުރުކުރާނަމަ އެކަމާގުޅިގެން އެމީހަކަށް ދެވޭނެ ފައިސާގެ

މިންވަރު ކަނޑައެޅުން

• •ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީއަށް އަމަލުކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިރެކްޝަނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ

ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
މިކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ބޯޑުގެ އެންމެހައި މުސްތަޤިއްލު ނޮންއެގްޒެކިޓިވް

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަނަކީ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ޔާސިރެވެ .އަދި
ސެކްރެޓަރީއަކީ މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްއެވެ .ކޮމެޓީގެ ކޯރަމްއަކީ ތިނެކެވެ.

ކޮމެޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް 1000/-ރ ސިޓިންފީގެ ގޮތުގައި މެންބަރުންނަށް

ދެވެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް
ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ  8ބައްދަލުވުމެއް 2009

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ .ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނާއި ކޮމެޓީގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒްމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އާއި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ (“ގްރޫޕް”) ގެ  31ޑިސެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގެ އެއްކުރެވިފައިވާ
އަހަރީ ހިސާބާއި ،ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި ،ހިއްސާގެ އަގުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ލިބުނު ފައިދާއާއި ،ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ހިސާބުތަކާއި،

ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާއާއި އެހެނިހެން ބަޔާންކުރުވަނިވި ނޯޓްތައް އެކުލެވިގެންވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އަޅުގަނޑުމެން

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މިލިޔުމާއެކު ހިމަނައި ހުށަހެޅީމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 10/96ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،މި ރިޕޯޓަކީ ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޖަމާޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނީގެ މެންބަރުންނަށް ބަޔާންކުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކަށް

ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށާއި ،އަދި މިނޫން އެހެން އެއްވެސް މަޤްޞަދެއްގައި ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .ވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް މަސައްކަތަށް،

މި ރިޕޯޓަށް ،ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތަކަށް ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޖަމާޢަތަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާވާނެ ކަމަކަށް

ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިސާބުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމާއި އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމެވެ.
މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ،އޮޅިގެން ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ނަމަވެސް ،ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ނުހުންނާނެފަދަ އެއްޗެއްގެ

ގޮތުގައި އެތަކެތި ހެދުމަށްޓަކައި ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކެއް އެކަށައެޅުމަށާއި އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ފަރުމާކުރުމާއި،

ތަންފީޒުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން؛ ހިސާބުކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން؛ އަދި އެޙާލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒީ ހިސާބުތައް

ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އޮޑިޓަށް ބަލާފައި ،މި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް ހުށަހެޅުމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ހިންގާފައިވަނީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް (ހިސާބުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު) ތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .މި ދެންނެވި މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ،އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުމާއި ،މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތުން އެއްކިބާވެފައިވާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ

ޔަޤީންކަމެއް ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް އޮޑިޓް ރާވައި ހިންގުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

އޮޑިޓެއްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ ޢަދަދުތަކާއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ހެކި ހޯދުމެވެ .ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ،އެއީ އޮޅިގެން ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ނަމަވެސް ،ހިސާބުތަކުގައި ހުންނާނޭފަދަ ނުވަތަ
ހުރެދާނެފަދަ ޙާލަތްތައް ބަލައި ހޯދުމަށް (ރިސްކް އެސެސްމަންޓް) އަދި އެނޫންވެސް އޮޑިޓާބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތްތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތައް

ކަނޑައަޅާނޭ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރެވެ .މިގޮތުން ރިސްކް އެސެސްކުރެވޭނޭ އުޞޫލު އޮޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީ ،މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ފެންނަ އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ޤާބިލުކަމާމެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ބެލޭ ބެލުމެއްނޫނެވެ .މީގެ
އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ

އަންދާޒާތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޢަދަދުތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން ،ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުން

ހިމެނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިމަޢުލޫމާތުތައް ބިނާކޮށް އޮޑިޓަރުންގެ ޙައިޡިއްޔަތުން ދެކޭގޮތެއް ބުނުމަށް ފުދޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއްކަމައްވާ ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުން އެކުންފުނި އުވާލަން ނިންމަވާފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެކުންފުނީގެ މާލީ 	
ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީވެސް ކުންފުނި އިތުރަށް ހިންގާނޭކަމަށް ބަލައިގެންނެއްނޫނެވެ.

މާލީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީތަކުގެ އަގަކީ  912،695،575ރުފިޔާކަމަށް ލިޔެވިފައިވާއިރު އެ ޕްރޮޕަޓީތަކުގެ އަގަށް 	

އުނިކަމެއް އައިސްފައިވޭތޯ ދިރާސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ސަބަބުން ހިސާބުތަކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލެއް ފިޔަވައި  31ޑިސެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް ،އަދި

އެތާރީހަށް ހުސްވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕުގެ މާލީ ޙާލަތާއި މާލީ ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ޙަޤީޤީ ތަޞައްވުރެއް އެއްކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކުން

އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް) އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދައްކުވައިދޭކަމަށް

ފެނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް އިތުރަށް ކޮލިފައިނޮކޮށް ،މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ނޯޓް ނަމްބަރު  14.1ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމެވެ.
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Zcea clec gZ ZZ^g\Z UZYaad\y\ UZYa`^dS ZX\^Z [Zcg\ clec [Zf^\X Zc`j`Z
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[Zf[eYZZ
`dqcYad`Zc^j^ZYZ\ZX\
a\dy\kYTZ
eXZ kg [a[ ZZ gZ [^^\eY^^S ^YduZ ZZ Zaa`k` c\jZXdS S`X ^g^c ^Zlec
iWRX ˬZc^a^a [^^S ^X\^Y [YYaa`k` [Zf]Y^^S ^YduZ ZZ Yaa`k` [Zf]Y^^S
YX\\\VXd[W\iQ[WccW__ZbwZ
^eYdgS`ZfeS
`ZfeY^kSgZd\y
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[^^ZkfeX[g[Zc\Y`ZfeY^kSgZd\yclec^[ZfTX]X
ZaYSYaad\y\
`Zf eS [Zcje m^n`YZ cqea c^X Zad\y\Z ^[Zf]YS`X Zaad\y\ c`Zf eS
[Z^[Zf]Y^kSZc^kSc^g\ZijdSZdZZj`ZeX^Z`ZfeSZ\dZca[^gZfc\eYdgS
Z\YZ ^[Zf]YS`X ]Yac ^^\ [Zcje m^n`YZ cqea \^ eXZ ^[Zf]Y^kS ZaYS gf\
[^^c[eYd\y]acZXm^eYeaYZe
Zaj`Zd\
d\ \^Y [Z^\X `Zf eX^^^Z gZ `Zf [ZcY^S ZZ `Zf gc^ Zcea cYaj`Z d\
[Z^[Zf]Y^kS^Y[Y[Zaa`k`c\eYS`X[]Yj`Z
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[eYfd ]\Y^c^X ]\eY\Xef ad\y\ ]\dYZ[ U^cZ ^[dYZ[ Zaej^[^Z ^Zea c\eYefk[
[ggySdXf]\eY^ZZageq
[^^duZme[ZbjZ[^TZb^YcZcZZa^c\^Ycej^[^Z
eX^^^Z^efk[
\aefUZZSeX^^^ZZceacagZ\ cX[g ZX[g

ZcZac\ZyZZUZSeX^^^Z^efk[

^s[el ]_^eg Z U\^eX YX [jYmSZ c\Y^Sd^ `Zf ^eg [ZccZ \X ^d[dYZ
[Z^[ fZjZe Zf]YSYZZZa^egZ^\[cXf^eg^eY^`dq[Z^[ZfgX
aYagfZZZ`ZfZZ`Zfgc^
[Z`ZfeXZcaZZZ`Zf[Zf]Y\mZcYaY^S^^\XZceacaYagfZZZ`ZfZZ`Zf
Zcea caYa gfZZ Z`Zf ZZ`Zf UZYj]\^S c^kS dftY cac ^[eYgX Zac ^Sd `Zf
[nZYa[Zf[eY^kSZca\Z[kfZajfebe[ZY^SXm^YZg`Zf^^\X
[^^d`Zcba\jYeZb^Z^[Zf]YekZa^kScac^[eYgXZac^Sd`Zf
 ^\lZYZgZj^dlUjelel
j
Xf]\b^Y]dS ZYageq c\eY`[e` ]X[g ^X[g U^[Zf]Y^kS j^\lZYZ gZ j^dl Ujelel
UZceaccZkg[^S[ZccZcj^\lZYZgZj^dlUjelelZXf]\b^Y]\Y^Z^^Z]cZgZ
c^X Z \^[ZfXm ^eYdgS ZZS cj^\lZYZ gZ j^dlZ \^[\Xef Zawet c\eYiZ^cYe
[Z^^\X`[geqc\eYdgS
gZ UgeY caYZ`\ c^X g` ]\gZfZ UcZ caYa Zcea cgeq cYaj`Z [ZfgZfZ ]ZdZ\Z
cj^\lZYZgZj^dlUjelel[Zf^c^Zlec[Z^\XZe[^\[^c]YZcYabXe[Z^tYbel
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[Zc^kSc^g\ZceXZ^[eYiZ^cYebj`ZZ^^\X ^\eYS`XZcaccafaeXg\g
`jlelj^\j`[^Z
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gX ^[eY ]\eYdgSZ \^fZYdgS ZZS cZZjlel gfZ ^[Zf[eY ^kS cZ cZeZZ cZZjlel
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[Zf^c ^Zlec [Z^[Zf]Y iZdjlY Zcqea ac gZ ZccZ ac U\^[Zf^c Zj`Z dSm^j^Z
gu{\ gX Zaj`Z Z ^eaZ cgeq c\ac j`Z dSm^j^Z Z UZcea cgeq cj`Z dSm^j^Z
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^\eYyme\^Y^Z^^Z]YacZg^c]ZeYUZ[kfZaej^[^ZUZaj`ZclecU\^mZ[ZaetZ
ZZcS`Xc\dZcZZgZfU\^mZ[eaZe[]cZ^Sd^j`ZZcZg^c]keYcZj`Z[Zg^c
[Z^[Zf^\X^dZc
cZ c\YZ[ j`ZZ ^ZZd[ eZf cZj^kSd `Zf a[^ j`ZZ ^dS Zc\YcZ ^Sd cZj`Z
U^eY^i[ cZ ^Sd cj`Z [YcZ a\ ^Zea ccZ c\eY ^^S ZcZ ^^Z ^\eY^Z
^^S [^^Y[Y[ UZ[kfZj`Z Sd^ ]ZZ `Zf ^Y[ ZYaj`Z a[^ j`Z ^XZ ZcZacb^cZ\
ZZ [^^c]Yj^ZY`b ]cZ ceX\ `Zf eYig^Z ]\Y^Sd ZcdS{a`\ U^eY ^i[ cZ c\eY
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U\^mZSd ZaetZ `[ZZ c\Y ^gZc^X ]]g a[^ ]\Y ^ga^ ^dZc c\Y^Z [Zf^\X ^eY
c\Y^Z ^Xf \^Z ^YZ\X ^eYdgS ^dZc c\Y^Z [Zf^\X ^eY [Z^eYig^Z cZ ^gSd
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[]ac^^Zggyf`cZ^c]Y^Z
^eY^kS ^Xf `Zf

c^ ^YZg eS^Z ZYa^d Xm^YZg j`ej^Z UXf]\^\X \aef

[Zfc^ZZ`ZfZ^g^cafacagYgeqc^X]\gXZZYnZZSd]ZZ[ZccZ[Zf]YiZje\Z
[Z^^\eYcXfZc^kS^g\ZZcagZ\
Zggy[ZfYZgeS^ZU^\YZg^eYc\[\XagZ\a[^^\eY`neleZa`Zfc^^YZgeS^Z
[ZeYcXfZc^kS^g\Z^ac[afa^^Zg\gggyg^c]ZeYZcYZ

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

Zageqc\c^`Zfc^^YZgeS^Z
cg^[d`[]gu{\eYa`c^eYd`X^c]Y^^SZj`ZYgeqc\c^`Zfc^^YZg eS^Z
^SS`c\[]Ygeq[aS`^^acg`]\gZfZa[^]\eYae\Za[^]\gXZj`Zc^ZagZ\
ZceacagZ\[Zfc^XZgeqZYgeqZU\^[^]Ygeq[Zf[eYiZdjlYZcac cZZScj`ZZ
[YnZZ^[eYcXfZcaccZgeq
 d
`
ZcaccaeffX]kZY^f^YX
U\^[\^i  ]YYa^dZc XeX Tc\YZ Z\Ye[Yd\ cZ^aZ ^aefe[ cZ^a [ZffX ]kZY
ZZgZf XeX Sd ^cTc ZZ `ZfYZg ^cTc Ya^fX ]kZY gf\ [ZcZS [fZfX ^[eY^kSZ
[Z[eY^kSZc^kS^g\Z^d`Z^ZdjZej`ZceacagZ\[ZfgZkZY Xf]\b^Y
Zcaccaefg]kZY^f^Y]
[Z[Zf^\X Zcjt `^dS Zcea j^\lZYZ Uj^dl Ujlel Za^^g [Zfg ]kZYZYaef ^[^a
gfZ [^c[Yd\ ]_^f^Y ^[ ZfZb^Y ]dS ZdS ZagZ\ ^[eY  ^^S ZcZac[ ^c]YZanZZ
 Xf]\b^YZZgZfXeXSd^cTcZZ^g\ZgSd]kZY[]YacZZj^\lZYZUj^dlUjlel
[Z[eYcXf^d`Z^ZdjZej`ZceacagZ\[Zfg]kZY
^^\X^g\Z
ZcZac eXeSaZ ZZgZf Z YZZ\aZ guef c\eY ]lec gZf guacZ ^[dS Zcac c^g\Z
`d` ^Z ^g\Z Sd ^cZYZ[ a\gq Zdg\ ^[Zf^\X Zcac c^g\Z [ZcYaadX [eY^i[
Y[ [^^^Z Zcgu{\ c\eYcXf Zcac c^g\Z [ggy f` ^^Z Xf]\b^Y j^ZY`b ZZ`Yj
[ZeY^^SZawet
d\m cZ Xf]\eYcXf ^g\Z ^Sd Zcac cidS` cj`e eaeX Zcea cX[g`\X \aef ceXZ
ZZ `[bd\ `Zj jk []\Y aefeYidS` `[\^^XZ [Z^[Zf[eY^Z ^YaS`X ggZ
^g\Z idS` ^[dS ]\Y^Sd Zcea cX[g`\XXf ceXZ ^cTcZ\d[Z ^[`SZZ [Zf[[g\
[Z^[^ZZf^\XZcYaS`XceXZ
 `ej^Z
j
[^^Ye[g^\[\mj`ej^ZZU\^gfZ^YZtg\\Sdj`ej^ZU^[Zf^\X^g\Zj`ej^Z
^X^XZ
g^\Sd ^g\Z Zcea cZeXZ Sd ZZ^g\ZZ ^[Zf^\X Za^g\Z Sd ^acac ^X^XZ
[^^Ye[^\
 ^\XZageq
^
[]Y^S ]nZ\ c\Tcg` eX Y\jZZ Y[ c^g\Z ZYgeqZ ^[Zf^\X Zageq Zc^kS c^g\Z
ZYj]\c^X ]Y[dX j^\lZYZ gZ j^dl Ujelel Z]\c^X efk[ UZYj]\eY ^i[ gZf ceXZ

44

45

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

[Z[Zf]Ymn]Z^g\ZZageqZX\^Z[Zfc^X]\jZXdS
cZa[S \Zg eY^^S ZYj]\eY eaZ akZdS{ c\gX ^g\Z ^efk[ a[^ ZYj]\c^X efk[
cgeq djlY ^[ZfdS Zageq [Zf]Y ]\eYa\ e[^f a[^ ]\eYeaZ a[^ ]\ac Zj`Z
[Zcac
gZf[dXSZcg\c^eg`ZX
gZfZ ^eYcXf Zcac cZZjdSZd ZcYa^kS d\ clec gZf [dXS Zcg\ c^eg`ZX c^f^Y
^YZ\X ^XS gZf [dXS [Zcea cagZ\ jZXdS S`X eY`f ^eg`ZX c^f^Y ]\dXS
[]Ya`ZX[ZfYZg`Zf]Z\Xef

^eYm^\ZaY`ed\
c\eYe\ `ZfeS Y`e jYe\ Zcea cZ [ZTX]X ]Y`e d\ ^c ]e[ ^YaaYeX c^f^Y
ZYaY`e ag ^eYfd ZcjYe\ d\ [Z^\X ^dZc c\a^`Zf Z\dZc c^eg ZZ YZ\dZc
d\c^f^Y^a\cZac^[eYbY^dZc `[X[ ^eY`Yf^Ya\ecelj^\m^\Y`eˬYZZ\eX
[ZajZXdS adX
c\eYe\`ZfeS^^\XZceac\[^^bSc^ejYeb^jZXdSZcYaeZg`ZX Za^dZcgf\
[Z^\X^eYj`[^Z`Zf[eaZZY`ec^egZ\dZc

Y`ejY\
Y`ec\eYe\`ZfeS
YZ Y`e c\eYe\ `ZfeS UYZ\[]Y^a c^X Zaad\Z\ `[Zcea ceZg \[{Zd^ZS Y_^f^Y
TX]XZY`ec\eYe\`ZfeS^cTcYaad\Z\cefk[eY]keY[Z[a\eY^cTcZZ`Zf
[Z[eYcXfZcijdSZdZYaj`Z

 `e`Zel
Y
[Zf]YcXfZcjt`^dSc^f^YYS`[Zf[TX]ZY`e`ZelcijeZY`jZYZ^[^f^Y
[Za[Zf]Y^kS]\YZYaj^\j`[^Z^g[dYZ[YYaj^\j`[^Z
 `ec^eg
Y
^]gca`k`[ZfXm\X]\eYg^eg^^f^Y[a^ZY`ec^egbS[eYcXf]_^f^Y
[]^^e\j`Y[eYeSaZ]_^f^Y^[eYgg\Za\gq]_^eg
 `ejej`ej^Z
Y
]ac\ [ZZceac\c^`Zf ]acYZgeS^Z ^Yaaef^XZ ZYaY^S ^[\g je j`ej^Z ]_^f^Y

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

yda\ \gSZ Zaje\ gZ [ZZcZje g^\[dgS a[^ ZcZje [ZfTZb^Y ^[Zfc^ `Zf
[Z[^ZZf^\XZadu[^[eYbYY`ejej`ej^ZZcjt`^dSc^f^Y[Z[g^\eY

Y`ec\a^`Zf
^eYb^f\^XZ[\jZXdSjeZY`^[dYZ[ZZ`ZfZcZe[^\gf^[Zc\YZdZXc\a^`Zf
idY `^til jY\ gZ [\[ZfXm\X ac^Sd Zcac c^eg `Zf cZe[^\ [^c]YZ [^^^S
[a^ZZjd`fjbeY[Zf[j\YfecgZ^f^YeZ^\^eXZ [\eX^YdS{c\eYjZZ
 ^\m^\Y`edjlY
j
Yj` Z^^eg`ZX Z\jZX\g ^f^Y ]YagZ\cg ^[ZfdS ]Y\^S clec c\eYm^\ djlY
[\jZX\gZZenYej`djlY[^c]YZ\^ZZYj]\eYbYdjlYfZj`YZ\gXgZf]^^ebdX
[Z^g\^^^lec]\eYg\^eggZe[eYg`ZXUe[gb^b[b]\jZXdSZa^Y\
^ZdjlY d\m ^egf` YZZte\ [^^cZdS ]ZZ`e c^eZc ^eY ej^\ djlY ^lec
ZggZ Xm^YZg ^acac ^X^XZ Z^^efk[ ^^egd\m Y_^egf` [Yb^c^\dS ^cZdZc
ZZjZYZ ZcXea jt `^dS YZdjlY d\m [e[^\Sd ^\eY^ZaYa acZZ Z`Zf ZZ`Zf
[ggZSd^\eYZZe[^\eX^egf`
^eYig^Z cZ\X
cZ\XcZ]Yb^cac YggZSd^\b^Y]j^\eZl^Z c`dSklZZ`dS[`ebej^cZd^\^
dt^^Zf ca[SZ ^[Zf]Y j\j`Z Zd[ eZf c ijdSkd dt^^Zf [Z[dS Zc\Y
[^^c]Yj^ZY`b]je jYe\cgZ\dftY cdS{a`\[ZfSd]j^\ej`^Z

46

47

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

Ydl^telYj^\ld[b\ieZj`[bd\
j^TcYa^kScYaS`Xd\
eXZ[`X]dk^c eS\`b 
lec
^\^eXZ
  

^f^Y
^\^eXZ
  

^\^eXZ
  

^\^eXZ
  

bjj`e
e

e

e

e









 g\Z
^
^g\Z`dS`
^g\Z^X^XZ













































^g\Z^Sd^ZeaeX
f^tYdlZj^\ZYbbS
^g\Z^Sd^\[d`^YbS
^g\Z^X^XZ

^
 g\Zd\
^g\Z j`ej^Z
^dZcgZf^YaaYepc\c^X
Zf[eY^kSXf]Zc^men

 eX^^^Z ^acac ^X^XZ ZZefk[





geqj^\dj`c`[bd\Zjjk





j^\ekl\Zce[^\eX^^Z^ZeaeX
fd^ufel




























































j^\ekl\Zce[^\









j^\lZYZj^dljlel^b^Y]dS
^tiZj\Zc`j`ZdSm^j^Z
^dZc^\`c\eYae\Z
emZc^ejYeb
Zageqc\eYeXatZ
dgS^[g]^^ejelZeZj
dgS^[g]\eYae\



j^geqc^fiZ[\

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

g
 eqc^fiZ[\





































































lec
^\^eXZ
  



48



emZZZe`\
^tb\YZ\ZYc^fiZ[\
eZfd[c^fiZ[\
^eY^e\a^fiZ[\
`^[dZ^v\e
`[gZj\elYe[
[gX]\gX^X\]Yafi[
`^eZt^Zd^il

^f^Y
^\^eXZ
  

^\^eXZ
  

^\^eXZ
  

bjj`e
e

e

e

e
g
 eqc\YZ[













j^e`dc^jelZ













^b^Y]dSj^\lZYZgZj^dlUjelel

Zageqc\c^X








































































































































emZc^ejYeb
j^\dj``[bd\Zjjk
j^\ekl\Zce[^\eX^^Z^ZeaeX
geqc^fiZ[\
ZageqY^S
Zageqj^eY
`fejeY`
`^eZt^Z
Zageqc^j\beS
Zageqc\gZfZ^f^Y
adu[\Z^fdj
dY`fZ
e^tj`b^Zc^j^el
fd^tfel
Zageqc^f
mj`l
^jZXdSZ\eYa\e\





49

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ









































































































































`Zdl`c^^dY
^tiZj\Z cj`ZdSm^j^Z
^b^Y]dS
^dfZg\Z\eYeafeag
Zageqdcd
f^tej`megZ`^`Zd
f^tleY`S`
Zageq`fZ
eaeX .Zageqc\c^X
^dZc^\`c\eYae\Z
geqcakZ\`ec\[TX
`dm\^ZeXZ
dgSc\dZc^g]^ejelZeZj
dgS^g]\eYa\e\
geq^X^XZ
ce[^\ eX^^^Z ^X^XZ ZZefk[
j^\ekl\Z
\^iZ\amZc^f^Y



Zageqc\eYjY\Z\YZ[


































]\[eZeYefk[Z\eYeXatZ
geqc\eYjYe\

geqd\



j`ej^Z^dcagZ\eY
gZf^Xm]YZ`ZX



^me[Z bjZ[ cggy c`ZX \^Z gZf f` [aS`^ ]^^eg`ZX \^Z ^eYS`X gZf ^Xm ]YZ`ZX



^e[^\ [dgS e[^\ c`ZX \^Z ZcYaadX [^dgS ggZ c`ZX \^Z YZ ZZ ```e [^^cZdZc
[Z[eYj`mZggZc`ZXme[ZbjZ[

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

[Z^[ZZceaa\dy\c`ZXZZ^g\Z[Zf]Y^^SZc\eYS`XgZf^Xm]YZ`ZX
lec
  
e



50



^f^Y
  

  

e

  

e



e





ggy[Zf]Y^^SZcac eje\Z^
 gZf f` cagZ\eXZ T\
^dZc

ggZ

ggZ



ggZ



ggZ



[Zf]Y^^S Zcac cej^\^b



ggyc`ZXcZgZ
Zc\eYS`X gZf ^Xm ]YZ`ZX
bjZ[ c`ZX cZgZ [Zf]Y^^S
eS\^me[Z









^l\Y

j
 ^\lZYZb^Zj^dlUjelel
  

Zc   

ZceaceXZ

ZceaceXZ

`^dS

Z^tYf`dYe

[eaZ

`^dSZc

e

e

ZccZac


 

Zad`l`b
e

e









j^\lZYZ`fZ









j^\lZYZ^X^XZ









j^\lZYZgZ`c^jfUen^ef









j^\lZYZejZl\Y









j^\lZYZadu[\













aYad^m^Z


Zc   

ZceaceXZ

ZceaceXZ

 

`^dS

Z^tYf`dYe

[eaZ

`^dSZc

e

e

^b^Y]dS

Zad`l`b
e



e





j^\lZYZ`fZ







j^\lZYZ^X^XZ







j^\lZYZgZ`c^jfUen^ef







j^\lZYZejZl\Y

 

51

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ







j^\lZYZadu[\







ggZb^Y]dSd\m



cZf`



  
`^dSZc

ZceaceXZ

ZceaceXZ

  

^[eYZf`dYe

[eaZ

`^dSZc

e

e

^[eYdgS
e


e


  

  

e

e

















Z
 ceac\eYae\Z

 

aYZ`\g^\c^X

c
 Zf`

 

ZccZac
Zceac\eYae\Z

lec
  
`^dSZc

 

ZceaceXZ

ZceaceXZ

Z^tYf`dYe

[eaZ

`^dSZc

e

e

Z
 ccZac

Zad`l`b
e

e









j^\lZYZ`fZ









j^\lZYZ^X^XZ









j^\lZYZgZ`c^jfUen^ef









j^\lZYZejZl\Y









j^\lZYZadu[\





aYad^m^Z
eXfg^TZ





















 

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

  

ZceaceXZ

ZceaceXZ

 

`^dSZc

Z^tYf`dYe

[eaZ

`^dSZc

^
 b^Y]dS

52

 

Zad`l`b
e

e


e


e














































ggZb^Y]dSd\m



cZf`






  
`^dSZc

 

ZceaceXZ

ZceaceXZ

^[eYZf`dYe

[geq

`^dSZc

j^\lZYZ`fZ
j^\lZYZ^X^XZ
j^\lZYZgZ`c^jfUen^ef
j^\lZYZejZl\Y
j^\lZYZadu[\
eXfg^TZ

Z
 ceac\eYae\Z

 

^[eYdgS
e

e

e

e









  
e

  



e










aYZ`\g^\c^X

c
 Zf`
ZccZ\X
Zceac\eYae\Z

 

53

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

Z
 aj`ZdSm^j^Z
Zc   

[eaZZceaceXZ

Zc  

`^dS

ZccZac . g
 gyd\mg^c]ZeY


 

`^dS

e

e



e

















Zc   

[dgSZceaceXZ

^l\Y
eZ[jf`ejZl\Y
eZb`S`
eZ[jf`ejZl\Y
lec .d\m

Zc  

`^dS

j^\eZl\ZZ^tiZje\Zbjd\ZYZ

 

`^dS

e

e

e





















^\Y
eZ[jf`ejZl\Y
eZb`S`
eZ[jf`ejZl\Y
g
 gyf`g^c]ZeY
^l\Y
lec

jlelj^\j`[^Z
lec

 

^l\Y

  

  

  

  

e


e


e


e
















ZceZ^m 
[eaZ][ie^\[eaZZd[eZf

 f`^ej^aYZ`\djlYg^\cX

































^[eY
[eaZZceaeZ
 ^eYTce^S
^eYTce]gb^c
ZceS\`b 



2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

54

j[ZelieZd[`[bd\^[ZfTZb^YZd[ eZf[]ZZd[eZf^[Zf[eY^kSijlelj^\j`[^Z
`[bd\ [YZ eZd[ ^[^\ [Zf[eY jbeYZ ]Z\XZ  Z\  Z\ [ZfdS ]Z ^tZd[ c bj\d
a\dZ\]Z\Xef^gZc^ZZd[eZf[YZSeYSemac\eY cZaYacaZ^`\Ybj\dj[ZelieZd[
UYkSTX]X ^YZ[ Za `j`Z \ ^cSd a\dZ\ ]Z\Xef U]YkS[^^S ^^^c Za `j`Z \ ^cSd
[ggZ^TZb^Y^YZ[U]acZZYab^c^\cj\Y^tZd[\[{Zd^ZSUZcpea[f]YcZZaj`Z

^Zbjdj[llY`b^ddYlej[Zfc^XZZet\c\eYTce^SZceaeX^[^Zbjdj[l`Zjjk

 

[Zkfe ˬˬ^[Zf\^^]\YZcZcZet\\Xf]\eYZZ`egdZ{a`\Zc eS\jl` 
lec

^l\Y

c^bdX

]ZeZb`S`
j^\`[^Z [Zf[eY

  

  

  

  

e

e





e
 ˬˬ

e
 ˬˬ

 

Ydl`[bd\eaf

cj^e`dS`eX^^^ZZcdS{a`\^aefcYdl`[bd\eaf]^telYj^\ld[b\ieZj`[bd\
^cTc Z\\^^ ^d[Z `[bd\ eaf `[\^^XZ [Z^eY`dq ggZ cj^\`[^Z ^c]Y^Z ^Yaggy
^bS Ydl ^telY j^\ld[b \iej `[bd\ ]\d[Z ^[`SZZ [ZfgX ]\eYidS` ]_^f^YZ d\b[
ggZ\ ZcYaS`X\ a[^Zf\^ ZaZa^Y c\d[Z ^f^Y ]Z\X Xea cYaS`X\ `[\^ [Zf\^^ ^[
[Z^[ZfYZgZacZj^\j`[^Z`[gZ



55

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

lec
  

^l\Y
  

  

bjj`e

  

bjj`e

e

e

e

e
^acac ^X^XZ Z^^efk[



















































































eX^^^Z
eX^^^Z^efk[
^`[elj^\eZl\Z^b^Y
eXZfYZg]^^ekdl`
`^[bZ
Zaj^\lelZYaj`lb
. eX^^^Z ^acac ^X^XZ
ZaaefeXZfTc
^X^XZ
^`[elj^\eZl\Z^b^Y

Z
 aej^[^Z



Ydcj`eb^dZZeaeX
Yj`

d
 \`Zec`ZX



d
 \`Zec`ZX[Zf[eYgZX



c`ZXcZgZ Xme]cZcZZ`ZX^[^c[dYZd\`Zec`ZX[Zf[eYgZX
[]nZ\
Zc   

Zc   

e

e














d\`Zec`ZX[Zf\^YZgcZgZ[Zf[eYg

`ZX \ZZ ˬ

ˬ ce ZceZ^m 

^XVZXX ˬ ce `ZX[Zf]Yg Zcea eXZ
 U ceZc d\`Zec`ZX[^Zfc^Z^YZgcZ
`ZX\ZZ  U ceZc gZ
d\`Zec`ZX[ZfYZgcZgZ[Zf[eYg ]Z\XZZeS\`b 
^XVZXX ˬ

ˬ  



2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

{ZXc\dj[

56



ZZ]YZ`ZX\^YZcYa^[dgZSc^f^YZ{Zpc\SdgZfXm]YZ`ZX[eY^dyZ^a\eXfeXfYZ
[Z[^cSd]Yaefe[cZZ`ZX\^Y \ZZ {Zpc\Sdj[
eS^Z Xm^YZg j`ej^Z



`Zf[Zfc^]acYZg
  

  

d\maZ]Z\XZ

d\maZ]Z\XZ

e

e

^XfeXZ 

ZceaeXZ 

Xm^YZgeS^Z

Xm^YZgeS^Z

e

e







 \ej . `[bd\ fZ Y^S







 ^^f^Y



^d
]acYZg eS^Z
`Zfd\m[Zfc^


  
aZ]Z\XZ





Zaj^\le^d

Za^d[ZfgX



^Zlec

]acYZg

eS^Z

`Zfd\m[Zfc^

 
aZ]Z\XZ
`^dS

`^dS
e

e

e

e







 dZ\ZS .^d\ej







^^f^Y ]acYZg eS^Z



`Zfd\m[Zfc^






^Zlec

]acYZg

eS^Z

`Zfd\m[Zfc^
Ydl`[bd\fZ Y^S

[Zf[`SZZg\g^telY^t\el\ieZj`[bd\ZYdl`[bd\fZY^SYZjd`f^d\ej\
Xf]\eYZZ

  ]ZSZdcX`\

Yj`ej^Z[Zf[`SZZ]Zjd`f\[YZjd`fcedb 

ggy \Xef c^d\ ^[ ^^f^Y UeZZZ ]Z\XZ
^dgZ[eXZ ^c]f^Z

 eS\`b

 []]ac[   YeXZ ^c[g\

eS\`bUYZYagZ\`ecceXZ

[^^j^\dj`^ZdejeZY

YbZelj^\lec^d\[Zfc^

ce[ZZ^a\cac[ZceaU^Xm^YZgeS^Z

ZYaj^\ldejeZYce[ZZZj`ej^Zd\m[ZfeZZcagZ\kg^cg[ eXZ ]Z

^Z `\

c  ˬˬ ZYaj^\ldejeZYcedb  eXZ ]Z  ^Z

`\

[dg\[Zf]Y^Xe YZdg\ZZS^X^XZ^cTc^d[Zca\YYag\[eY^kSZcea
^a\eXfeXf YZ UZYa{Zp caef fX]kZY [ZfSd ]aef c^ ^d ]nZ\ ^S cZeaeX TaZ bZZ



57

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

^cZfX ZX\^Z cj`e UZYaj`Z [g^c^ ^cZfX ^^X Zcj`e a[^ U^\X Zcac cZZS cj`e
 8 

ˬ ˬ

 [edb ˬ

[ZcZcYaj`Z[g^c

ˬ

j^^[Y[j\efZ
[^\ ^\jZX\g me[Y `[e` jSb c   ^cg[g[ ]bZel g cX[g`\

 gZ [\Xef jYmel

^c]YdgS ejYeb c^m^\ Z^\eZn caefZ Zc\ZmZ ^^Z^cXm ZZ \ZmZ ^^Z^g caef c^^d
Z\eYg]eaZ`Zfc^dU\^mZ[dgSejYebc^m^\a[^^\eZn^eYc\[\XefjYmel[Z^[^
cj`e ]\eYe[g\ ac^[eYgZ ZaakZdZ`\ caef c^^d ^]g cj` ^tY^` gZ [Z^^^^
c\gZ ^ac eg`ZX eYe` ZZc^Yjeb^Z fZ ejd ^ac c\^g ^Y^{k c\Y^g^\c^X Za^telZ
[Z[^cSd]Y^S{Zp
^acac^X^XZZ^^accefk[



`ZfeX^YZg
lec

^f^Y

^\^eXZ
  

^\^eXZ
  

^\^eXZ
  

^\^eXZ
  

e

e

e

e
.`ZfeX^YZg^accefk[





























































j^eideX^YZg



Zaaef^X^XZ



`ZfeX^YZg^acac^X^XZ
`dZeYZ
`ZfeX^YZg]^^fiZ[\
^Sd ]keY ]Ya]e idS`
`Zf
b^b[bXm^XS
eX^YZg





ˬˬ

]Yaaef

[ZfTc

Zaggy
ˬˬ ^Tc Ydl `[bd\ eaf
eZb`S`



2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

58

cac [gX Zac^Sd `Zf
ZZ`Zf











































Zc^kS

cYaS`X

aYagfZZZ`Zf
`ZfeXZcaZ
`ZfeXZcY^S
j`lbb`Yf



jfebe[ZY^S



`j^\j\YdjlY
]YaaefYZgZU[`SZZ]\^gkfe U U]YaaefYZZYj]\eY{Zeaj`e\cdZ^[^^f^Y
[ZfgXj^\ecZeXZ^[ ]\^gkfe  U U

b^b[bXm]YZ`ZX
eXZ^[  [^^\[`f e[[^XS b^b[b ^Z`dm \^Z eXZ ^[eYS`X ggZ Xm^XS ]b^b[b
eS\`b \Ycˬˬ[]ggZZZTZb^Ye]YZ`ZX]\XSZcaccb^b[b\ej^Z
[Zf^\XZcjZYZc^eg`ZXc
ijdSZdZYaj`Zj^m^j^Y
[a^`[ZZjdSZdgZZj`Zj^m^j^YdZej\]Z\XqeagXZaS`X\
Zaad\y\[Zfc^XYZYaaef[ZfTc
[Z^[Zf^\XZc  gZ  eS\^j^a\dy\XSZYaaef[ZfTc

Zc 
e



a[Scad\y\
Zageq^SdeS^Z

^TceX

^^caef[ZfTc

^f^YeZb`S`

Ydl`[bd\eaf

j^\`[^ZeZttY ^^
Z
 aj^\ej`^Zd\



cZ\XcYajdSkdd\ZYaj`Zd\



ZcagZ\eYZajdSkdZYaj`Zd\
]X[Z gg ZZ [e[ZZ ]Ybcac ZZZd[ ^ZeY cZ cZ \X cYajdSkd ZYaj`Z d\ ZcagZ\ eY
[Za[\XagZ\cZZcZagZ\eYa[^
ZajdSkdZYaj`Zd\cagZ\cg

59

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

^ZeY cZ Zcjt `^dS Zd[ eZf cYajdSkd ZYaj`Z d\ ZcagZ\ cg ZcaceY dS{ ^ejYeb
[Z^^^X^ZafabS\cZ[Zf]Y^kSZc\Y Zd[


[Zcea Zd[^ZeYU^Saea[\XagZ\Zaj^\ej`^Zd\clec[Zf[il`YZ]Y`ejej`ej^Z
[Z^[ZZcd[a

eXZ
^Xf

eXZ

ZeXZ

ZeXZ

eXZ

eXZ

g\geXZ

g\g

g\g

e

e

e

ZeXZ 
eXZ

eXZ 

d\m

[jYfZ
`ej^Z

g\g

jej

g\g
e

e

e

e
  ^d
















  a[^

SZd
 

\ej

dZ\ZS
Y^S
jfebe[Z















`
 eZfZj^\jj`e[jYl`eje
c^g\Z ^[ Zc  e ˬˬ [Zf[eYgeq ]\b^Y e^ ceaeX ^[^[dS Zc\Y Zgeq djlY
c\Y\ [Zf[eYdgS Zac cZgeq djlY ^[ eX\ geXZ U\[ [Zf[eYS`X Zac cZgeq Zc^kS
[Z^[ZZcea`dqcdgS[Zf`ZZ]YaS`X^SS`
Zgeqc\c^XUZZeX^Sd^efk[UZZ^g\Z^[^g\Zce ˬˬTcZZeaeX^eaZc\
[Zf[eY^Z^Z^i[elc^g\ZeX^SdgZ

dgSZZ]Z 
e






 kSc^g\Z
^
^[eY^Z^gepc\c^X
^[eY^Z^Z^g\Z
^[eY^Z^gepc\c^X
[eaZ]ZgZf
^g\Z^Xm]YZ`ZX



2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

60


e
jt`^dS



[eaZ]Z`ecel^ZYe[



[^Z^ggZeX^^^Z^efk[



[^Z^j^\kl\ZcggZeX^^^Z^efk[



[eaZ]ZjZYZ
^jZXdS d\`Ze

c^eg`ZX Z]\c^X efk[ Yi\Z c^f^Y [Z[`e bjd\ZYZ Zd\d`Ze jZYZ ^^\X Zcd\`Ze
[\eY\ZcZZZtedjlYkXTgZYj]\eYeaZgZf
[Zg^c ^\jZXdS `^cdgS ]Z enYej` djlY c^f^Y ZcdZ cYadgS ^^Z ]\c^X c^f^Y
a[^ ^^geSZd\`Zec^eg`ZXa[^^eYgb^b[b]^^eg`ZXZYj]\jZXdSenYej`djlY
Xm^YZgeS^ZZd\`Zed\mYZZte^eZc[^^c]Y^^SZte ^eZc^jZXdSd\`Ze^^f^Y
]YYbZelYa`k`c^f^Y[ggZ^^Y^^\dZc^ggZf`Xm^YZgeS^ZXf]\eYZZggZf`
^[Zf^\X^^f^YZceacggZf`Xm^YZgeS^Z[\jZXSZte^eZcZceacZbc^\TZb^Y
aYa gfZZZZ`ZfZZ`Zf^Z`ZfXm^YZg^acac^X^XZZZefk[UZ^dXm^YZgj`ej^Z
[Zd\mc[ieZd\`Zec`ZXYd\`Zed\m [ggZSd^\eY^Z
e[^\eXZceS\`b
lec

e

Zte^eZc

^f^Y




e



e

e









jfebe[ZY^S









^acac^X^XZZZefk[





















Xm^YZg
Xm^YZgj`ej^Z
`Zf[Zfc^]acYZgeSZ
Xm^YZg]YaaefeX^Tc
`Zf
ZZ`ZfZZ`Zf^b^Y
aYagfZZ

















d\`ZejZYZd\m









^eZc

^egf`



61

2009 ޓ
ޯ ިހ ރީ ރ
ަ މ ޓީޑީސީ ެގ ައ
ް ޕ
ް ެއ

ZaZa^Y[Zfc^X^XfcXeajt`^dS
^\^^ZceS^jYd`Z\cj`eb^dZZeaeXaZg\gZZ\ZjZ[ZZ`bj\Z

X

d`Z\ ZceS ^jY Zc\[dgZS ^[  c^ejYeb bS c`bj\Z ^[ZS Zc  eZ^m 
^kd\  ZcaccdgS ]YaaYZ`\ afa [Zf]Y ZceaeX ^Z \ZjZ[ [^[[`SZZ ]\\^^
^kd\ ^\eYZ`Yac[ZfXm\X]\^g`Zf\[Z\^^^bSc`bj\Z]\^gedb`Zk
[\YZgZcaccj^\dj`^ZdejZYd[YZZcea`[g`\ edb^kd\ aZYSUgedb
Y^S[Zf]Yg^Y^SSSXTX]XeZeYZ`Zc Z\ ^Z\ZjZ[Zcj^\ecZ `dS`
YZZ\eYZ` j^\ecZ j^\dj` [Z[`SZZ ^`bj\Z ]\eYgZe ]Z ZZjZ[ eS^Z j^ec
[Zf\^^`c^ceS^Z^[`[^aefgZad`Z\[ZfgfZ^cTcZj^\ecZ`dS`
^d[ZYdl`[bd\eaf
Za`ZXc`[bd\eafZc\[dgZS^[ cbSc^ejYebc`bj\Z^[ZSZc eZ^m 
 eZ^m  [^\^^ ]\c^Z ]^^ej\el c`[bd\ eaf ^Y\^^ ]\ac eS^Z ^`bj\Z
ˬ ]Yej\el `ZX c^ej\el eaf ZcZZ`dm \ZZ [ZS ^ac`Zq c`[bd\ eaf Zc
g\t dvfdZ Zcac cZejbZYd ZYj]\d[Z ^f^Y gZ [^\^^ ]\c^ ^`j\Z ^je ckfe
[Zf[ g\g ZZ`[bd\ eaf ZZ`bj\Z ]\eYidS` d\b[c gZ [^\^^ ]\`Zm\X \XeSZ
[^\^^]\d[Z^[`SZZ

]



