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ޮކންމެ 1 ޙިއްޞާއަކަށް 1 ޙިއްޞާ ސަބްސްކްރައިބްކުރުމުގެ ޙައްޤު

ވިއްކާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު: 5 މިލިއަން

ޙިއްޞާ ވިއްކާ އަގު: 62 ރުފިޔާއަށް

ރައިޓްސް ސަބްސްކްރައިބްކުރުން އަދި ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން

ފަށާ ތާރީޙް: 19 އޮކްޓޯބަރު 2017ގެ ހެންދުނު 9:00 ގައި

ނިމޭ ތާރީޙް: 3 ޑިސެމްބަރު 2017ގެ ހަވީރު 4:00 ގައި

ރައިޓްސް އިޝޫ ފާސްކޮށްފައިވަނީ 29 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ 2016 ވަނަ 

އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އެކަން،  އުފެދިފައިވާނަމަ  މަޢުލޫމާތަކާމެދު ޝައްކެއް  އެއްވެސް  މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ 

02/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 

ހުރިހާ  ހޯދުމަށް  އިރުޝާދު  މަޝްވަރާކޮށްގެން  ތަޖުރިބާކާރަކާ  ލަފާދިނުމުގެ  ގަތުމާބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ފަރާތަކަށްވެސް އިލްތިމާޞްކުރަމެވެ.

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ރައިޓްސް އިޝޫގެ ޮގތުގައި ޙިއްޞާވިއްކުމަށް 
އެމްޓީސީސީން ހުށަހަޅާ ޙިއްޞާގެ ބަޔާން

ޕްޮރސްޕެކްޓަސް

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017



އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017 3

މި ޙިއްޞާގެބަޔާނުގައި ކުރިމަގުގެ ބައެއް ތަޞައްވަރުތައް ދޭހަވާ ޢިބާރާތްތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން، 

ފަދަ  "ޕްލޭން"  ނޑި"  ނޑުދަ "ލަ "ގަސްތުކުރާ"  "އަންދާޒާ"  "ލަފާކުރާ"  "ޤަބޫލު"  "އުއްމީދު"  "އަމާޒު" 

ނޑައަޅާފައިވާ   ކަ ޙާޞިލުކުރުމަށް  މަޝްރޫޢުތަކާއި،  އިތުރުން  މީގެ  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ބޭނުން  ބަސްތައް 

ނޑިތައްވެސް ބެލެވޭނީ ކުރިމަގުގެ ތަޞައްވަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ތަސައްވަރުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި  ނޑުދަ ލަ

ހުރި ރިސްކުތަކާއި މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރިމަތިވެދާނޭ އެކިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ތަސައްވަރުތަށް އަދި ނަތީޖާއަށް 

ބަދަލުއައުމަކީ ވެދާނެކަމެކެވެ. މިކުންފުނިން އުންމީދުކުރާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނަތީޖާ ނިކުމެދާނެ 

ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބައެއް ޙާލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ދުނިޔޭގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އާއްމު ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލު،  

ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު،  

ބޭރުފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު އަދި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު،  

ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް އައިސްދާނެ ބަދަލު،  

ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން އަންނަ ބަދަލު،  

ލަފާކުރެވިފައިނުވާ، ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢެއްގެ    

މުއްދަތަށް ނުވަތަ މުޅި މަޝްރޫޢަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލު އަދި  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ.  

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ އާންމު ރިސްކުތައް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ. 

މިފަދަ ރިސްކުތަކަކީ މުސްތަޤްބަލުގައި ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، 

އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އަސްލު ނަތީޖާ ތަފާތުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި، މުސްތަޤްބަލްގައި 

ލިބޭ އަސްލު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ލަފާކުރެވޭ ގޮތާއި ހިލާފުވެދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ  ނުވަތަ ޙާލަތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ، ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ކަ

ދަށުން ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ސަމާލުކަމަށް 
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ބަސްޮކށާރު
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އެހެންގޮތަކަށް މާނަކުރެވިފައި ނުވާހާހިނދަކު ބަސްތައް މާނަކުރާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ފޯމެވެ. އާންމުކޮށްފައިވާ  މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއެކު  ނަމުގައި  ފޯމުގެ  ހިއްސާގަތުމަށްއެދޭ  ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފޯމު  

09 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގެ ހަވީރު 4.00  ގެ ނިޔަލަށް، އެއީ، ކުންފުނީގެ    ރެކޯޑް ޑޭޓް   

ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް      

ހިއްސާގަތުމުގެ ޙައްޤު ދެވޭ ތާރީޙެވެ. މިތާރީޙުގެ ފަހުން، އެމްއެސްއީ މެދުވެރިކޮށް       

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަތްކަމުގައިވިޔަސް، އެފަރާތަކަށް ރައިޓް އިޝޫގައި ހުޅުވާލާ ހިއްސާ،      

ކޮންމެ 1 ހިއްސާ އަކަށް، 1 ހިއްސާ، 62 ރުފިޔާއަށް ގަތުމުގެ ޙައްޤެއް ނުލިބޭނެއެވެ.     

ނޑައަޅާ އެބޭންކުގެ  މާނަކޮށްދެނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކު ލިމިޓެޑާއި، އެބޭންކުން ކަ ހިއްސާ ދޫކުރުމުގައި   

ގޮފިތަކެވެ ބޭނުންކުރާ ބޭންކް   

ޙިއްޞާދާރުންގެ  ތާރީޙުގައި،  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި  ރައިޓްސް އިޝޫ   

ދަފްތަރުގައި ނަން ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އަމާޛުކޮށް، ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ޙައްޤު     

ދިނުމަށެވެ.     

އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް އިޝޫ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ނަމުގައި، ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  ޕްރޮސްޕެކްޓަސް   

އަދި ސީއެމްޑީއޭއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެވެ.      

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށެވެ.  ސަރުކާރު    

މާނަކުރެވެނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ރިޕޯޓާއި، ބެލެންޝީޓާއި، އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި  މާލީ ހިސާބު   

ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާނަށެވެ.      

މާނަކުރެވެނީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ބަޔާންތަކަށެވެ.   މާލީ ބަޔާން   

މާނަކުރެވެނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެގައި ލިސްޓުކުރުމަށެވެ.   ލިސްޓްކުރުން   
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މާނަކުރެވެނީ އެމްޓީސީސީ ޕލކ.އަށެވެ.

މާނަކުރެވެނީ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް، 

ނުވަތަ އެމްޓީސީސީ ޕލކ. އަށެވެ.

މާނަކުރެވެނީ އެމްޓީސީސީ އަދި އެމްޓީސީސީއިން އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ލިބުނު އާމްދަނީއިން ކުރެވުނު  މާނަކުރެވެނީ ކުންފުންޏަށް ކަ

ނޑައި ބާކީ ކުރެވުނު އަދަދެވެ. ޚަރަދުތައް ކަ

 1 ކަމުގައިވާ،  މުއްދަތު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ހެދުމަށް  ހިސާބުތައް  ކުންފުނީގެ  މާނަކުރެވެނީ 

ޖެނުއަރީ އިން 31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ނޑައަޅާ ޢަދަދަށެވެ. މާނަކުރެވެނީ ކުންފުނީގެ މާލީފައިދާއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް ބަހަން ކަ

މާނަކޮށްދެނީ ކުންފުނީގެ  ހިއްސާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހިއްސާދާރެއްގެ ހުއްދައާއި އެކު 

ބަދަލުގައި ޖަލްސާއަށް ދުރުވާ ފަރާތެވެ.  

މާނަކޮށްދެނީ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ނުރަނގަޅު އަސަރަކަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި( ހިއްސާގެ ވިޔަފާރި 

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކަށެވެ.    ކުރެވޭ ދުވަސްދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަ

މާނަކޮށްދެނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީއެވެ.  

މާނަކޮށްދެނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެވެ.

މާނަކޮށްދެނީ، ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ފޯމްގެ ދަށުން ހިއްސާދާރުގެ ރައިޓްސް އެހެންފަރާތަކަށް 

ނޑައަޅާ އަގެއްގެ ދަށުން ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ރައިޓްސްއަށެވެ. އިޤުރާރުވެ ހިއްސާދާރަކު ކަ

މާނަކޮށްދެނީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށެވެ.

ނޑައެޅޭ ވަކި ދާއިރާއަކުން، މީހެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއްގެ ބަދަލުގައި  މާނަކޮށްދެނީ ކަ

ނޑައެޅޭމީހަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްސަކަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ ބާރަށެވެ.    ކަ

މާނަކޮށްދެނީ ކުންފުނީގެ ދަފްތަރުގައި، ރެކޯޑު ޑޭޓުގައި ނަން އޮތް ހިއްސާދާރަކަށެވެ.  

ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

ކުންފުނި

ހިއްސާ ޕްރޮމޯޓްކުރާ ފަރާތް 

މާލީ ފައިދާ

މާލީ އަހަރު 

ޑިވިޑެންޑް

ޕްރޮކްސީ 

ރިސްކު

މާރކެޓް ދުވަސް

އެމްއެސްޑީ 

އެމްއެސްއީ

ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރކުރުން 

ނޮމިނަލް ވެލިއު

ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ 

ހިއްސާދާރު
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މާނަކޮށްދެނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއެވެ. 

މާނަކޮށްދެނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އެއިރަކު ތިބި މެންބަރުންނެވެ.

މާނަކޮށްދެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކެވެ. 

މާނަކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު 10/96 އެވެ.  

މާނަކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީސްއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު 02/2006 އެވެ.

ކޯޑު  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  މާނަކޮށްދެނީ 

)ސީޖީސީ( އެވެ.

މާނަކޮށްދެނީ އެމްއެސްއީގައި ކުންފުނިތައް ލިސްޓުކުރުމުގެ ޤަވައިދަށެވެ. 

ފުޅާކުރުމަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  ޚިދުމަތްތައް  އެކިއެކި  ފޯރުކޮށްދޭ  ކުންފުނީން  މާނަކޮށްދެނީ 

ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދަށެވެ.  

ފައިސާއިން  ޚަރަދުކުރެވުނު  ބިނާކުރުމަށް  އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް،  ގަތުމަށް، 

ބަލަށްކަޑައި ބާކީހުރި ޢަދަދަށެވެ.   

ހިއްސާގެ ޢަދަދަކަށް ނުވަތަ ޢަދަދުތަކަކަށް ބިނާކޮށް، އިތުރު ހިއްސާ ގަތުމުގެ ޙައްޤު ދެވޭ 

ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ. މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ ގޮތުން، ކުންފުނީގެ 1 ހިއްސާ އޮންނަ ކޮންމެ 

ހިއްސާދާރަކަށް، 1 ހިއްސާ ގަތުމުގެ ހައްގު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން، ރޭޝިއޯއަކީ، ކޮންމެ 

ހިއްސާއަކަށް 1 ހިއްސާއެވެ.  

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ

ޑިރެކްޓަރުން 

ޖަމިއްޔާ / ޖަމާޢަތް

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނު 

ސެކިއުރިޓީސްއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަސް ކޯޑް 

ލިސްޓިން ރޫލްސް ނުވަތަ 

ލިސްޓުކުރުމުގެ ޤަވައިދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް

ބުކު ވެލިއު

ރައިޓްސް ދޫކުރެވޭ ރޭޝިއޯ 
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1.1 ތަޢާރަފު

ޖަލްސާގައި   އާއްމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  ބޭއްވި 2016  ގައި  އޮގަސްޓް 2017  އެކުލަވާލާފައިވަނީ 29  ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  މި 

ހަދާފައިވާ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  އަދި  ޤާނޫނު(  )ކުންފުންޏާބެހޭ   10/96 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މަތިން،  ގޮތުގެ  ފާސްކުރެވިފައިވާ 

ޤަވައިދުތައް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 02/2006 )މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަދި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވައިދުތައް، 

އަދި ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވައިދާއި ހިންގާ ޤަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

1.2 ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި މާކެޓުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންޮކށްފައިވާ ޮގތް

މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ އަސްލަކީ 31 ޑިސެމްބަރ 

ހިމަނާފައިވާ        ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި  މި  ބަޔާނެވެ.  މާލީ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  ކުންފުނީގެ  ކުރެވިފައިވާ  ތައްޔާރު  ނިޔަލަށް  ގެ   2016

މާލީ  ހިސާބުތަކާއި  މަޢުލޫމާތުތައް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  މިކުންފުނީގެ  އޮޑިޓަރުންގެ  ރިޕޯޓުގައި  ހާމަކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް، 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 )ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ކުންފުނީގެ މާލީ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖެނުއަރީ 1 އިން އެއަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަހަރުކަމުގައި ކަ

1.3 ހުއްދަ

ޤާނޫނު(ގެ  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  )މާލީ   02/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދޫކޮށްފައިވަނީ،  ހުއްދަ  ޢާންމުކުރުމަށް  މިޕްރޮކްސްޕެކްޓަސް 

ދަށުން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 )ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ 

އެންމެހާ  ހިމަނާފައިވާ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި  ދީފައިވީނަމަވެސް،  ހުއްދަ  ޢާންމުކުރުމަށް  މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ކޮމްޕެނީޒްއެވެ.  އޮފް 

މަޢުލޫމާތެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ ފަރާތަކީ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން 

މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްއަށް ހުއްދަ ދެއްވާފައިވަނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިން ހުއްދަ 

ދެއްވާފައިވަނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައެވެ. 

ކެޕިޓަލް  އަދި  ޒިންމާނުވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  މަޢުލޫމާތަކަށް  އެއްވެސް  މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ 

މާރކްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ކެޕިޓަލް 

މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ޒިންމާނުވާނެއެވެ. 

1.0ޕްޮރސްޕެކްޓަސްގެ ޚުލާޞާ
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1.5 ކުންފުންޏާބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ ނަން:  

ޤާނޫނީ ޙައިޞިއްޔަތު:  

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: 

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލް:

އަގުއަދާކޮއްފައިވާ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލް:

ކުންފުނީގެ ބާވަތް:

ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތަނާއި ޤައުމު:

ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތާރީޚް:

ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް )އަސާސީ ގަވާއިދުގައި 

ވާފަދައިން(:

ކުންފުނި ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އޮފީސް:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ. ނުވަތަ އެމްޓީސީސީ ޕލކ.

ދަށުން  ޤާނޫނު(ގެ  ކުންފުންޏާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   10/96 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް.

 C-680

125,000,000 ދިވެހި ރުފިޔާ )ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ތާރީޚުގައި(

25,000,000 )ފަންސަވީސް މިލިއަން( ދިވެހި ރުފިޔާ )ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ތާރީޚުގައި(

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި )ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 ގެ ދަށުން(

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ޓަވަރ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ކ.މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ

18 ޑިސެމްބަރ 1980

ދަތުރުފަތުރުކުރުން އަދި ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން     

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން     

ޓޫރިޒަމް އަދި ދަތުރުފަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުން     

އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު ވިޔަފާރިކުރުން     

ތަކެތި ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ނީލަން ކިޔުމުގެ ވިޔަފާރި އަދި ގުޅުން           

       ހުރި މަސައްކަތްތައް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަރ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

1.4 ލިސްޓުކުރުން

މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކަން ހުޅުވާލާ ޙިއްޞާތައް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓުކުރުމުގެ ޤަވައިދުގެ ދަށުން 

ލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކަން ހުޅުވާލާ ޙިއްޞާތައް ލިސްޓުކުރުމަށް އެދި 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 

ދުވަހު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ޙިއްޞާ އެލޮޓުކުރުމަށްފަހު، ޑިޕޮސިޓުކުރުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް 

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ޓްރޭޑްކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. 
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ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް:

ކުންފުނީގެ ސެކްރަޓަރީ:

އޯޑިޓް ކުރުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް:

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ 

ޤަވާއިދު، މެޓީރިއަލް ކޮންޓްރެކްޓްސް އަދި 

ހާމަކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު ބެލެން 

ހުނާނެތަން 

ޓެލެފޯނު ނަމްބަރ: 9603326822+

ފެކްސް ނަމްބަރ: 9603323221+

 www.mtcc.com.mv :ްވެބްސައިޓ

info@mtcc.com.mv :ްއީމެއިލް އެޑްރެސ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިޔުޝާ

ކޭޕީއެމްޖީ )ޗަރޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް(

ހ.މިޔަލަނި، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާާ

ސޯސަން މަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަރ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

www.mtcc.com.mv

އެމްޓީސީސީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ މުހިންމު ނުކުތާތައްވަނީ މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ

ޖަދުވަލް 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ. 

1.6 ޝެއަރ ކެޕިޓަލް ބެހިފައިވާ ޮގތް

ނަން

ސަރުކާރު

ޕަބްލިކް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓަޑް

ހިއްސާގެ ޢަދަދު

2,393,220

އޯޑިނަރީ ހިއްސާ

2,232,860

373,920

5,000,000

މޫނުމަތީ އަގު )ރުފިޔާ(

11,966,100

11,164,300

1،869،600

25,000,000

ޕަސަންޓޭޖް

47.8

44.7

7.5

100

ޕެއިޑް-އަޕް ކެޕިޓަލް

11,966,100

11,164,300

1،869،600

25,000,000

މަތީގައިވަނީ، ކުންފުނިން ރައިޓްސް އިޝޫ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ހިއްސާ ބެހިފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
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2.1 ރައިޓްސް އިޝޫގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދެވޭ ދަޢުވަތު

މިއީ، 'އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް އިޝޫ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް' އެވެ. މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑްގެ ޙިއްޞާގެ ދަފްތަރުގައި، 09 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގެ ހަވީރު 4.00 ގެ ނިޔަލަށް 

ޙިއްޞާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ނަން ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް، މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

މަތިން ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ )ރައިޓް އެކްސަސައިޒް ކުރުމުގެ( ދަޢުވަތު ދެމެވެ.  

2.2 ރައިޓްސް އިޝޫގެ ތަފްޞީލް

2.0ރައިޓްސް އިޝޫގެ މަޢުލޫމާތު

ސަބްސްކްރައިބްކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު

ޮނމިނަލް ވެލިއު

ޮކންމެ ހިއްސާއެއް ވިއްކަން ހުށަހަޅާ އަގު

ރައިޓްސް އިޝޫއިން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޢަދަދު

ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހިނގާނެ އަދަދު ނުލައި ރައިޓްސް 
އިޝޫއިން ލިބޭނެކަމަށް އަނދާޒާކުރާ އަދަދުގެ ނެޓް

ހިއްސާގެ ބާވަތް

ހިއްސާާދރުންގެ ޒިންމާ

ލިސްުޓކުރުން

ރެޯކޑް ޑޭޓް

ރައިޓްސް ދޫކުރާ ރޭޝިޯއ

ރައިޓްސް ސަބްސްކްރައިބްކުރުން އަދި ރައިޓްސް 
ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ތާރީޚު

ރައިޓްސް ސަބްސްކްރައިބްކުރުން އަދި ރައިޓްސް 
ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީޚު

5,000,000 )ފަސް މިލިއަން( ހިއްސާ

5 )ފަހެއް( ރުފިޔާ

62 ރުފިޔާ

310,000,000 )ތިންސަތޭކަ ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާ

305,000,000 )ތިންސަތޭކަ ފަހެއް މިލިއަން( ރުފިޔާ

އޯޑިނަރީ ހިއްސާ

އުފުލަންޖެހޭނެ  ޒިންމާ  މިންވަރަށް  އަދާކޮށްފައިވާ  އަގު  ހިއްސާގެ  ހަމައެކަނި  މިއީ، 

ބާވަތުގެ ހިއްސާއެވެ.

އެމްއެސްއީގައި  ހިއްސާއަކީ،  ހުރިހާ  ހުޅުވާލެވޭ  މެދުވެރިކޮށް  މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް 

ލިސްޓްކުރެވޭނެ ހިއްސާއެވެ. 

ޙިއްޞާދާރުންގެެ ތެރެއިން ޙައްޤުވެރިން ކަމުގައިވާނީ، 09 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގެ ހަވީރު 

4.00 ގެ ނިޔަލަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކޮންމެ 1 ޙިއްޞާއަކަށް 1 ޙިއްޞާ ސަބްސްކްރައިބްކުރުމުގެ ޙައްޤު

19 އޮކްޓޯބަރު 2017 ގެ ހެނދުނު 9.00 ގައި

3 ޑިސެމްބަރު 2017ގެ ހަވީރު 4.00 ގައި 
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2.4 ރެޯކޑް ޑޭޓް

ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން ޙައްޤުވެރިން ކަމުގައިވާނީ، 09 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގެ ހަވީރު 4.00 ގެ ނިޔަލަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ 

ގޮތުގައި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެ އަގު

ޙިއްޞާ އެކަށައަޅައި ނިމޭނެ ތާރީޚް

ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙިއްޞާ ޑިޮޕޒިޓުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާ 
ކުރެވޭ ތާރީޚް

އަންޑަަރއިޓްކުރުން

ރައިޓްސް އިޝޫެގ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ފަރާތް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޙިއްޞާދާރުންަނށް ލިބިފައިވާ 
ޙިއްޞާގަތުމުގެ ހައްޤު ބޭނުން ނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

އަރނިންގސް ޕަރ ޝެއަރ )31 ޑިސެމްބަރު 2016 އަށް ނިމުނު މާލީ 
އަހަރު(،ޝެއަރ ސްޕްލިޓް ކުރުމުގެ ކުރިން

އަރނިންގސް ޕަރ ޝެއަރ )31 ޑިސެމްބަރު 2016 އަށް ނިމުނު 
މާލީއަހަރު(،ޝެއަރ ސްޕްލިޓް ކުރުމުން

ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު ަޕރ ޝެއަރ )31 ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި( ޝެއަރ 
ސްޕްލިޓް ނުޮކށް ޖެހޭ ނިސްބަތް

ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު ޕަރ ޝެއަރ  )31 ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި('ޝެއަރ 
ސްޕްލިޓް ކުރުމުން ޖެހޭ ނިސްބަތް

ރައިޓްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރާ އަގެއް. އަގަކާނުލާ ރައިޓްސް ޓްރަންސްފަރ 

ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް.

24 ޑިސެމްބަރު 2017

15 ޖަނަވަރީ 2018

ނެތް

އެމްޓީސީސީ ޕލކ.

3 ޑިސެމްބަރު 2017 ގެ ހަވީރު 4.00ގެ ނިޔަލަށް އެމްޓީސީސީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭ 

ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޙިއްޞާގަތުމަށް 

ނޑައެޅިގެންދާނެެވެ.  ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ހައްޤު ދޫކޮއްލީކަމަށް ކަ

230 )ދުއިސައްތަ ތިރީސް( ރުފިޔާ

23 )ތޭވީސް( ރުފިޔާ

1234 )ބާރަ ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު( ރުފިޔާ

123 )ސަތޭކަ ތޭވީސް( ރުފިޔާ

2.3 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާއާއި ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
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2.5 ރައިޓްސް ސަބްސްކްރައިބްކުރުން އަދި ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭނެ މުއްދަތު

)ހ( ރައިޓްސް ސަބްސްކްރަިއބްުކރުން އަދި ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ކުރަން ފަށާ ތާރީޙް:

    19 އޮކްޓޯބަރު 2017 ގެ ހެނދުނު 9.00 ގައެވެ. 

)ށ( ރައިޓްސް ސަބްސްކްަރއިބްކުރުްނ އަދި ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން ނިމޭ ތާރީޙް:

    3 ޑިސެމްބަރު 2017 ގެ ހަވީރު 4.00 ގައެވެ.

2.6 ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް

ރައިޓްސް އިޝޫ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިކުންފުނިން ގަނެފައިވާ ''ހޮޕަރ ސަކްޝަން 

މަޝްރޫޢުތައް  ގަނެ،  އާލާތްތައް  އެހެނިހެން  ބޭނުންވާ  ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  މިޑްރެޖަރުގެ  ދެއްކުމަށާއި  ފައިސާ  އަށް  ޑްރެޖަރު" 

ފަށައިގަތުމަށެވެ. މިކަމަށް، 305,000,000 )ތިންސަތޭކަ ފަސް މިލިއަން( ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

މިކުންފުނީގެ ބިންހިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ގަތުމަށް ނިންމި ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރގެ ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް 

ދިވެހި ސަރުކާރުން، )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން( %0 އިންޓަރެސްޓްގެ ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި 

ދެއްވާފައިވ169,290,000ާ )ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު 

މިކުންފުންޏަށް ލިބިފައެވެ. މިފައިސާ އިކުއިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ލޯނެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް 29 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހު 

ބޭއްވުނު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުންގެ ޤަރާރަކުން ވަނީ ފާސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

އެހެންކަމުން މިޕްރޮސޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ރައިޓްސް އިޝޫގެދަށުން ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ 

ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންދާ 2,767,140 ޙިއްޞާއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމުގެ ހައްޤުގެ ތެރެއިން  2,735,806 ޙިއްޞާ ދިވެހި 

މޯލްޑިވްސް  ހައްޤު  ސަބްސްކްރައިބްކުރުމުގެ  ޙިއްޞާއަށް   31,334 އިތުރު  އަދި  މިއާއެކު،  އެކަށައެޅިގެންދާނެއެވެ.  ސަރުކާރަށް 

ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އާއްމު ޙިއްޞާދާރުންނަށް މުޅިޖުމްލަ 2,232,860 ޙިއްޞާއަށް ސަބްސްކްރައިބް 

ކުރުމުގެ ހައްޤު މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ 

އަދަދު އުނިކުރުމުން މިރައިޓްސް އިޝޫ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 140،380،028 )ސަތޭކަ ސާޅީސް 

މިލިއަން ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް އަށާވީސް( ރުފިޔާއެވެ.

2.7 ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

މިރައިޓްސް އިޝޫ އާއިގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޖުމްލަ 5,000,000 )ފަސް މިލިއަން( ރުފިޔާ ކުންފުނިން 

ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ޤާޫނނީލަފާ ހޯުދމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި، އެޑްަވއިޒަރީ ފީއާއި، ބޭްނކާރސް ީފ އަދި ކުންފުނީގެ 

ަފރާތުން މިއިޝޫ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އެންމެހަިއ ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.  
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2.8 ހިއްސާ އެކަށައެޅުން

ޙިއްޞާ ވިއްކާ ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން 14 މާކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙިއްޞާތައް އެށައެޅުމަށްފަހު )އެލޮޓްކޮށް( 14 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓޮރީއަށް ޙިއްޞާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓޮރީގައި 

ހުންނަ އެކައުންޓްތަކުގައި ޙިއްޞާތައް ޖަމާކުރެވުމުން އެކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރާނެއެވެ. 

2.9 ރިފަންޑުކުރުން

ރައިޓްސް އިޝޫގައި ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ރައްދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ސަބްސްކްރިޕްޝަން ކްލޯސްކުރާތާ 

30 މާކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރެވޭނީ 

ޙިއްޞާ ގަތުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ.   

2.10 ޤާނޫނީ ދާއިރާ

މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ. ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް 

މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް ފޮނުވުމަކުން، އެގައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ މައްޗަށް ހިންގޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017
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3.1 ޙިއްޞާގަތުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް

ރެކޯޑް ޑޭޓުގައި ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ރައިޓްސް އިޝޫގައި ޙިއްޞާ ގަނެވޭނެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންވެސް،  އަދި، ރައިޓްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، ކަ

ރައިޓްސް ގަނެވޭނެއެވެ. 

3.2 ރައިޓްސް އިޝޫ މެދުވެރިޮކށް ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތައް

)ހ( ރައިޓްސް އިޝޫ އެންޓައިޓްލްމަންޓް ނުވަތަ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް  

     ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ. 

)ށ( ޙިއްޞާދާރަކަށް ލިބޭ ރައިޓްސް އިޝޫ އެންޓައިޓަލްމަންޓް ނުވަތަ ހިއްސާ ގަތުމުގެ ޙައްޤު އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން    

    ބައެއްވިއްކާލުމަށް ނުވަތަ ޓްރަންސްފަރކުރުމަށް ނިންމާ އެހެންފަރާތަކަށް ދޫކޮއްލައިފިނަމަ ރައިޓްސް އިޝޫގައި   

    ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ހައްގު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

)ނ( މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ޙިއްޞާ ގަންނަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،   

          ޙިއްޞާދާރަށް ލިބުނު ޙައްޤު ދޫކޮށްލީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 

3.3 ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް

ޙިއްޞާ ގަތުމަށް  ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުން މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ޖަދުވަލު- 3 ގައިވާ " އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް އިޝޫ އެޕްލިކޭޝަން 

ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިނުވާ 

ފަރާތެއްނަމަ ހުށަހަޅާނީ މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ޖަދުވަލު- 3 ގައިވާ "އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށްއެދޭ ފޯމް" އާއެކުއެވެ.

ގައިވާ   3 ޖަދުވަލު-  ހުށަހަޅުއްވާނަމަ  ޙިއްޞާގަންނަން  ކުރުމަށްފަހު  ޓްރާންސްފަރ  އެހެންފަރާތަކުން  ހައްޤު  ގަތުމުގެ  ޙިއްޞާ 

"އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް ޓްރަންސްފަރ ފޯރމް" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3.3.1 ވަކި ފަރުދުން  

މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ  

ޢުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ  

މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކުއްޖާގެ އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު ހިމެނޭ   -    

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ.    

3.0ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ޮގތް
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މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  -    

ބެލެނިވެރިއެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތުގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި   -    

އެފަރާތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.   

3.3.2 ކުންފުނި / ޖަމްޢިއްޔާ / ޖަމާޢަތްތައް  

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް  -    

ހިއްސާގަތުމާއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީގައި ސެކިއުރިޓީޒް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އަދި އެ    -    

މުއައްސަސާގެ ނަމުގައި ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ބޯޑު/ކޮމިޓީ ގެ ޤަރާރުގެ ކޮޕީ   

އަސާސީ ޤަވައިދާއި ހިންގާ ޤަވައިދުގެ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޤަވާޢިދެއްގެ ކޮޕީ  -    

މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން   -    

އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ   

3.4 ޯފމް ހުށަހަޅާނެޮގތް

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި ފައިސާ ދެއްކުމާބެހޭގޮތުން ތިރީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން އިޚުތިޔާރުކުރާގޮތަކަށް ފައިސާދެއްކުމަށްފަހު މިކުންފުނީގެ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ މިކުންފުނިން ކަނޑަޅާ 

އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރާ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓްތަކަށް ޙިއްޞާގަތުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދައްކާނީ،  ފައިސާ  ޖުމްލަ  ދައްކަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  ފޯމުފުރުމަށްފަހު،  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  ފޯމުގައި  އެދޭ  ޙިއްޞާގަތުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެޑްރެހަށް ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ  ކަ

ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓް ތަކަށެވެ. މިގޮތުން ޤާއިމް ކުރެވޭ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް މިޕްރޮސޕެކްޓަސްއާ އެކު ނުވަތަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަލެކްޝަން  ޙިއްޞާވިއްކަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާއްމުކޮއް އިއުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. މިކުންފުނިން ކަ

ޕޮއިންޓަކަށް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހެޑް އޮފީސް

3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، 

މާލެ، 20057

ދިވެހިރާއްޖެ 

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަކަށް 

ފޯމް ބަލައިގެންކަން އެނގޭނެ ލިއުމެއް ދެވޭނެއެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ "އިންފިނިޓީ" ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ޙިއްޞާގަތުމުގެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. "އިންފިނިޓީ" ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާ ގަންނާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ޙިއްޞާވިއްކަން 

ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.
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3.5 ފައިސާ ދައްކާނެޮގތް

3.5.1 ޮއންލައިން ޯޕރޓަލް މެދުވެރިޮކށް ޙިއްޞާގެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް  

ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އަގާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު    

ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދެވެ. އެގޮތުން މިއަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.   

އޮންލައިން ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ޑެބިޓް/ކްރެޑިޓް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ.  

3.5.2 އެޕްލިކޭޝަން ޯފމް ސީދާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް  

ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އަގާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު    

ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދެވެ. އެގޮތުން މިއަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.   

ޙިއްޞާ ބައްލަވައިގަތުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކަވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނުވަތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވާ 15.42 ރުފިޔާގެ   

ނޑައަޅާ ޢަދަދެކެވެ. ޙިއްޞާ  ރޭޓުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ ގޮތުގައި ކަ  

ގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ޗާޖަސްއެއް ދައްކާނީ އެޕްލިކޭޝަން   

ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕޮއިންޓް ސޭލްސް މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ   

ދެއްކުމުން މާޗަންޓް ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރާ އަދަދު ނުުހިމެނެއެވެ.  

ޙިއްޞާ ބައްލަވައިގަތުމަށްޓަކައި ނަގުދު ފައިސާ، ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް މެދުވެރިކޮށް ހަދާ ޑެބިޓް/ކްރެޑިޓް ކާޑު ޕޭމަންޓް،   

އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރ، ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭންކެއްގެ ގަރަންޓީ ދެވިފައިވާ ޗެކަކުން، ބޭންކު   

ޑްރާފްޓަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ.   

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރައިޓްސް އިޝޫ އެކައުންޓްގެ ނަން:     

ރުފިޔާއިން ފައިސާ ދައްކާނަމަ:   7701-100668-004 އެކައުންޓް ނަމްބަރ:    

އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ:  7701-100668-001                

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޭންކު:     

ޙިއްޞާ ަގތުމައްޓަކައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ޙިއްޞާގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ޙިއްޞާ ގަންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ   

ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ އެކަށައަޅައި ނިމެންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ   

އެކަމަށްޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓް ތަކަށެވެ.  

ޙިއްޞާ ގަންނަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަްށފަހު، 2 މާކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާނަމަ   

ނުވަތަ މިމުއްދަތަށްފަހު މިޗެކުގެ ފައިސާ ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވި، ހުށަހެޅުއްވި ފޯމަކަށް   

ޙިއްޞާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމަށް ފައިސާ، ޗެކަކުން ދައްކަފައިވާނަމަ، އެޗެކެއް ހުށަހެޅޭ   

ފުރަތަމަ ފަހަރު ފައިސާ  ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފޯމު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  

ޙިއްޞާގަތުމަށްޓަކައި ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަނާ އެކު މިކުންފުނިން ބޭންކް އޮފް   
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މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރައިޓްސް އިޝޫ" އެކައުންޓް އަށް ފައިސާ   

ފޮނުވިކަން އަނގައިދޭ ސްލިޕް ނުވަތަ ޓެލެގްރަފިކް ޓްރާންސްފަރ ގެ ކޮޕީއަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

3.6 ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާ އެކަށެއެޅުމާއި، ޑިޮޕޒިޓްކުރުން

ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލާފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޗެކް ކުރުމަށްފަހު 14 ދުވަސް ތެރޭގައި 

ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާގެ އެލޮޓްމަންޓަ ހަދައި އެފަރާތްތަކުގެ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް ޑިޕޮސިޓަރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

3.7 ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޯފމް ބާތިލުވުން

ނޑައެޅިފައިވާ ޢުސޫލްތަކަށް ނުފެތޭ ފޯމުތައް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތަކާއި މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ކަ

އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ފޯމުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަ

ނުލިބިއްޖެ  ފައިސާ  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅޭ  އެޗެކެއް  ދައްކާފައިވާނަމަ،  ޗެކަކުން  ފައިސާ  ފޯމަށް  ހުށަހެޅޭ  ގަތުމަށް  ޙިއްޞާ 

ހާލަތެއްގައި އެފޯމު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

3.8 ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވުމުން ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިދިނުން

ހުޅުވާލާފައިވާ  ގަތުމަށް  ޙިއްޞާ  ފައިސާ  ކޮށްފައިވާ  އަދާ  އެއާއެކު  ބާތިލްވެއްޖެނަމަ  ފޯމް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ގަތުމަށް  ޙިއްޞާ 

އެކައުންޓަށް  ބަޔާންކޮއްފައިވާ  ފޯމުގައި  އެޕްލިކޭޝަން  އެފަރާތަކުން  ތެރޭގައި  ދުވަސް  މާރކެޓް   30 ހަމަވުމަށްފަހު  ސުންގަޑި 

ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ޖަމާކުރާއިރު ބޭންކް ޗާރޖަސް ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ އަދަދު 

އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ފައިސާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ޙިއްޞާގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ބާތިލްވެއްޖެނަމަ، 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެވިފައިނުވާނަމަ، އެފަރާތަކުން 

ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށް، އަހަރަކަށް %3.5 ގެ ރޭޓުން އިންޓަރެސްޓް ދެވޭނެއެވެ. 

3.9 ފަންނީ ލަފާ ޯހދުން

މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާމެދު ޝައްކެއް އުފެދިފައިވާނަމަ އެކަން، މާލީ ސެކިއުރިޓީޒާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 

02/2006( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާ އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމާބެހޭ ލަފާދިނުމުގެ ތަޖުރިބާކާރަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން 

އިރުޝާދު ހޯދުމަށް ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އިލްތިމާޞްކުރަމެވެ. 
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4.1 ޒިންމާގެ ބަޔާން

'އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް އިޝޫ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް' ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ތާރީޙުގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި 

ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއާ އެކުގައެވެ. ރައިޓްސް އިޝޫކުރުމާ އަދި ކުންފުންޏާ ބެހޭގޮތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

މުހިންމު މަޢުލޫމަތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އެކުލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި 

ހުށަހެޅުންތަކާއި މާލީ ރިޕޯޓުތަކާއި ޤަސްދުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވަނީ ތެދުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އަދި މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި 

އެކުލަވާފައިވާ މާލީ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި މާލީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ 

ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި، ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިލާފައިވާ މައުލޫމާތެވެ. 

ހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ މުހިންމު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޤަސްދުގައި އުނިކޮށްފައި 

ނުވާނެކަން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަށަވަރުކޮށްދީ، ހާމަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޒިންމާ ވަކިވަކިންނާއި ޖަމްޢުކޮށް 

ނަގައި، އިޤްރާރުވަމެވެ.

4.0ޑިރެކްޓަރުންގެ ބަޔާން

ފުރިހަމަ ނަން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް  އިބްރާހީމް ޒިޔާތް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުهللا

އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ

އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް ނަޝްރަތު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު 

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ހައިސިއްޔަތު

ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޮސއި
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4.2 ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާފައިވާކަން ކަށަވަރުޮކށް، ޑިރެކްޓަރުން ދެއްވާ ޔަޤީންކަން

އަހަރުމެން، ތިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، މިކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލައި، 

ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ދުވަސް ކަމުގައިވާ، 31 

ޑިސެމްބަރު 2016 އާއި މިބަޔާން ޢާންމުކުރެވޭ ދުވަސް ކަމުގައިވާ 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 އާއި ދެމެދު ހިގާފައިވާ ތިރީގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މެދު ޔަޤީންކަން ދެމެވެ. 

)ހ( އަހަރުމެންގެ ރަޢުޔުގައި މިކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިވަނީ، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފަހެއްޓިފައެވެ.  

މިކުންފުނީގެ  މިހާތަނަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ބޭއްވުނު  ޖަލްސާ  އަހަރީ  ފަހު  އެންމެ  މިކުންފުނީގެ  ރަޢުޔުގައި  އަހަރުމެންގެ  )ށ( 

    ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ މުދަލުގެ އަގަށް ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކަށް މަންފީ އަސަރުކުރާފަދަ އެއްވެސް 

    ކަމެއް ދިމާވެފައެއް ނުވަތަ ކުރިމަތިވެފައެއް ނެތެވެ. 

)ނ( ލިޔުންތަކުން ފެންނަންހުރި މިކުންފުންޏާއި މިކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ ވެލިއުއަކީ ވިޔަފާރީގެ ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނެ 

    ވެލިޔުތަކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

)ރ( މިކުންފުނިން ފެންނަންހުރި މިކުންފުންޏާއި މިކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ ވެލިޔުއަކީ ވިޔަފާރީގެ ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނެ 

    ވެލިޔުތަކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ކޮންޓިންޖެންސީ  އުފުލަންޖެހިދާނެ  ދަށުން  ދީފައިވާ ޔަޤީންކަމެއްގެ  މިކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކުން  މިކުންފުނިން ނުވަތަ  )ބ( 

    ލައިބިލިޓީއެއް، ނުވަތަ 

އަހަރީ  ފަހު  އެންމެ  ނުވަތަ  ކުރުވާފަދަ  އަސަރު  މަންފީ  ފައިދާއަށް  ސަބްސިޑިއަރީގެ  މިކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  މިކުންފުނީގެ  )ޅ( 

    ރިޕޯޓަށްފަހު ކުންފުނިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ރިޒަރވްއަށް އައި ބަދަލެއްވެސް ނެތެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް  އިބްރާހީމް ޒިޔާތް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުهللا

އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ

އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

#

1

2

3

4

5

6

7

ހައިސިއްޔަތު

ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޮސއި
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ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ނަޝްރަތު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު 

8

9

10

4.3 ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާފައިވާކަން ކަށަވަރުޮކށް، ޑިރެކްޓަރުން ދެއްވާ ޔަޤީންކަން

އަށް   2017 ޖޫން   30 އިން   2017 ޖެނުއަރި   1 އަހަރުގެ  ހިނގަމުންދާ  ހިމަނާފައިވާ  ބަޔާނާއެކު  ޙިއްޞާގެ  ގެ  އެމްޓީސީސީ 

މިކުންފުނީގެ  އޮޅުވާލުމެއްނެތި  އެއްވެސް  ޚުލާސާއަކީ  ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ  ކޮށްފައިނުވާ  އޯޑިޓް  ކުންފުނީގެ  ހަމަސްދުވަހުގެ  ނިމުނު 

ރިޕޯޓިންގ  ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ކަމުގައިވާ  ނޑުތައް  މިންގަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަލާ  ހިސާބުތައްތައްޔާރުކުރުމުގައި  މާލީ 

ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ތައްޔާރުކޮށް  ގޮތެއްގައި  އެކަށިގެންވާ  ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް  ގެ  ރޑްސް)އައިއެފްއާރުއެސް(  ސްޓޭންޑަ

ބަދަލެއް  ހިސާބުތަކަށް  މި  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ޝާޢިއުކުރާ  މިޕްރޮސްޕެކްޓަސް  އަދި  ހިސާބުތަކެކެވެ.  ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ  ފާސްކޮށް 

ގެންނަންޖެހިދާނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައި ނުވާކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމެވެ. 

ފުރިހަމަ ނަން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް  އިބްރާހީމް ޒިޔާތް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުهللا

އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ

އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ

އަލްފާޟިލް ނަޝްރަތު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު 

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ހައިސިއްޔަތު

ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޮސއި
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5.1 އެމްޓީސީސީ

ގިނަ  ތަރައްޤީގެ  ރާއްޖޭގައި  )އެމްޓީސީސީ(.  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ނޑުމެންނަކީ  އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެންދިޔަ ދުވަސްވަރެއްގައި އުފެދުނު އެމްޓީސީސީ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ ތިރީސް ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 

ތަރައްޤީއަށް ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮށްދީފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. 

ނޑު ދާއިރާތަކަކީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ބިންހިއްކުން، އާންމު  ނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ މައިގަ އަޅުގަ

ވިޔަފާރި، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް، އިންޖިނިއަރިންގ އަދި ޑޮކިންގ ޚިދުމަތް އަދި ލޮޖިސްޓިކްސްއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ހަޔާތުގައި 

ކުންފުނި ބައްޓަންވެ ތަރައްޤީވެފައިވަނީ މި ތިން ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށެވެ. އެމްޓީސީސީއަކީ މި ވިޔާފާރިތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރީ 

ސަފުގައި ގުނާލެވޭނެ އެއް ކުންފުންޏެވެ. 

ނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތު ބިނާވެފައިވަނީ އިތުބާރުހުރި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  އަޅުގަ

ޤާބިލް  ހިފުމާއި  ބޭނުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ފަހުގެ  އެންމެ  ކަށަވަރުކުރުމާއި  ފެންވަރު  ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތަކާއި  ދެވޭ 

މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދެނީ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް،  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާބިލްކަން  ކަސްޓަމަރ ބޭސް އިތުރުކުރުމަށެވެ. ބަދަލުވަމުންދާ މާކެޓްގެ ބޭނުންތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ރާއްޖެއާއި  ގޮންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް،  ކުރިމަތިވާ  މާހައުލެއްގައި  ވިޔަފާރީގެ  ބަދަލުވަމުންދާ  ހަލުވިކަމާއެކު  އިތުރުކުރަމެވެ. 

ވިޔާފާރީގެތެރޭގައި  ނޑުމެން  އަޅުގަ ދަމަހައްޓާ،  މަޤާމު  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  މިހާރު  ކުންފުނިން  މާކެޓްތަކުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުމެން  އަޅުގަ ހޯދުމަށް  ޤާބިލުކަން  ބޭނުންވާ  ތިބުމަށް  ގޮތުގައި  ދައްކާބައެއްގެ  މަގު  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ދާއިރާތަކުގައި،  ހިމެނޭ 

މަސައްކަތްކުރަމެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްސާދާރުން އަދި ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން ބައިވެރިންނާއި 

ކުންފުނީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކުންފުންޏަށް ކުރާ އިތުބާރެވެ. އެމްޓީސީސީ އުފެއްދި މަޤްސަދުކަމުގައިވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް އެދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރު 

ތަރައްޤީގައި  ރާއްޖޭގެ  ފޯރުކޮށްދީ،  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އުޅަނދުފަހަރު  ބޭނުންކުރާ  ރާއްޖޭގައި  ކުރުމުގައި 

ނޑުމެން  ޙިއްޞާވުމާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަޅުގަ

ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. 

5.0ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
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5.2 ކުންފުނީގެ ތަޞައްވަރު

ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏަކަށްވެ، 

ބަދަލުވަމުންދާ މާހައުލެއްގައި ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި 

ޤާއިމްވުން. އަދި ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވުން.

މިޝަން  

ނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ނަފާ ފުރިހަމައަށް  އަޅުގަ  

އެފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން.  

މިކަން ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި؛  

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ އިތުބާރުހުރި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށާއި ކަ      

ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން   

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ހެޔޮ އަގުގައި، ކަސްޓަމަރުންެ އިތުބާރުކުރާ، ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކޮށްދޭ       

ހައްލުތައް ހޯދައިދީ ފޯރުކޮށްދިނުން   

ކުންފުނިން ވިއްކާ އެންމެހާ ބާވަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ދެވަނައެއް ނެތް ފެންވަރެެއްގައި       

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން   

ކުންފުނީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކުރުން      

5.3 ކުންފުނިން ދަމަހައްޓާ އަސާސްތައް

މުވައްޒަފުން  ހެދުމަށްޓަކައި  ބަޔަކަށް  ޤާބިލް  ހުނަރުވެރި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ކުންފުނީގެ  ތަރައްޤީކުރުން:  ވަޞީލަތް  އިންސާނީ 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރުން. ނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަ ތަމްރީނުކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަ

ތެދުވެރިކަމާއި ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން: ތެދުވެރިކަމާއި އާންމު އުޞޫލުތަކަށް ކަމޭހިތުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތުތަކަށް 

އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން. 

އައު ޚިޔާލުތަކާއި އާ އީޖާދުތަކަށް ޖާގަދިނުން: ވިޔަފާރީ ތަރައްޤީކުރުމާއި ބައްޓަންކުރުމަަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ އާ ޚިޔާލުތަކާއި 

އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހޯދުން.

ކަސްޓަމަރުންގެ  އެކަށައަޅާ،  ގެންދިއުމަށް  ރަނގަޅުކުރަމުން  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުން:  ޚިދުމަތް  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ 

ނޑުމެންނާއެކު ކަސްޓަމަރުންކުރާ ތަޖުރިބާއަކީ ދެވަނައެއްނެތް ފަދަ ތަޖުރިބާއަކަށް ހެދުން.  ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ، އަޅުގަ

މުޖުތަމަޢު އަށް އެހީތެރިވުން: މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށް ޙިއްޞާކޮށް ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން.
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5.4 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމާއި ޮކންސްޓްރަކްޝަން

މަސައްކަތްކުރަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި  ދާއިރާގައި  ހެދުމުގެ  ބަނދަރު  އަދި  ބިންހިއްކުން  ފަޅުކޮނުމާއި  އެމްޓީސީސީއަކީ 

ތަރައްޤީކޮށް  ފަރުމާކޮށް،  ހައްލުތައް  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ފެންވަރުގައި  ރަނގަޅު  އެންމެ  އިތުބާރާއެކު  ކުންފުންޏެވެ.  ދިވެހި  ފެށި 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި ހުނަރު މިއަދު އެމްޓީސީސީގައި ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފަޅުކޮނުމުގައާއި 

ނޑުތަކެއް ކުންފުނިން  ބިންހިއްކުމުގައި އަދި ޝީޓްޕައިލްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އަމިއްލަ އުސޫލުތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ މިންގަ

ދަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. 

ތެރޭގައި  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ކުޑަ  އުފެދުނުތާ  ކުންފުނި  ފަށާފައިވަނީ  މަސައްކަތްކުރަން  އެމްޓީސީސީ  ދާއިރާގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސްކޫލުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތައް، ހެލްތް ސެންޓަރުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ޢިމާރާތްތައް އެޅުމުގެ 

މަސައްކަތާއެކުގައެވެ. ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

އެއަށްފަހު އެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި ހައްލުތައް ވަނީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.  

މިގޮތުން މިދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓަކީ އެމްޓީސީސީގެ އިކުއިޕްމަންޓް ފްލީޓެވެ. އަދި 

ނޑުމެން  ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްފަހަރާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މިދާއިރާގައި އަޅުގަ

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޅުކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުން، ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން، ޝީޓް ޕައިލިންގް، ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ 

މަސައްކަތް، އަދި ސާރވޭ ކުރުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިމެނެއެވެ. އެމްޓީސީސީއިން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުގައި ގިނަ 

މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ.

މިދާއިރާގައި ކުންފުނީގެ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ހެވީ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް މިހިނގާ 2017 ވަނަ 

އަހަރު 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރުމަށްވަނި ޕްލޭންކުރެވިފައެވެ.



އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017 28

5.5 ބިންހިއްކުން

އެކްސްކަވޭޓަރެއް  ގޮތަކަށް  އާދައިގެ  ވަރަށް  ފަށައިގަތީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މަސައްކަތް  ހިއްކުމުގެ  ބިން  އަހަރު  ވަނަ   1995

ކުނފުންޏަކީ  އެއް  ޙިއްޞާއެއްވި  އެއްމެބޮޑު  ދާއިރާގައި  ބިންހިއްކުމުގެ  ރާއްޖޭގެ  އަހަރުތަކުގައި  ފާއިތުވި  ބޭނުންކޮއްގެންނެވެ. 

އެމްޓީސީސީ އެވެ. މިވަގުތު ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ދެ ޑްރެޖަރ އާއެކު އެންމެ ފަހުގެ އާލާތްތަކާ 

މި  ޓީމެވެ.  ތަޖުރިބާކާރު  އެންމެ  މިދާއިރާގައި  ޓީމަކީ  މިކުންފުނީގެ  ހަމައެއާއެކު  އަދި  ބޭނުންކުރެވެމުންދެއެވެ.  ޓެކްނޮލޮޖީ 

ވިޔަފާރި  ނޑައަޅައި  ކަ ވިޔަފާރި  ބިންހިއްކުމުގެ  ގޮތުގައި  ދާއިރާއެއްގެ  ވިޔަފާރީގެ  ވަކި  ތެރޭގައި  ވަނައަހަރުގެ   2017 ހިނގާ 

ގޮތުން  މި  ކުރަމުންނެވެ.  ކުންފުނިން  ދަނީ  މަސައްކަތްތަކެތް  މުހިއްމު  ނޑައަޅައި  ކަ އަމާޒުތަކެއް  މުހިއްމު  ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 

އެންމެޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮއްގެން ބަނދެފައިވަ ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރެއް ގެނެސް މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ކުންފުނިން 

ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ބިންހިއްކުމާއި ޑްރެގިންގ ގެ ދާއިރާގައި މިސަރަހައްދުގައި ނަންހިނގާ ކުންފުންޏެއްގެ 

ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމެވެ. މިގޮތުން ބިންހިއްކުމުގެ ދާއިރާއަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރަންރާވާފައިވާ 

ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު 500 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

5.6 އާންމު ވިޔަފާރި

އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ކުންފުނި އުފެދުނު ފަހުން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ފެށުނު، އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި 

އެކި  ރާއްޖޭގެ  ވެފައިވަނީ  މަޤްސަދަކަށް  ކުންފުނީގެ  ފެށުނުއިރުވެސް  ވިޔަފާރި  ތެރެއިންނެވެ.  މަސައްކަތުގެ  އެޅުމުގެ  އިންޖީނު 

ނޑި  ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އޮޑިވެރިންނަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދޯނިފަހަރު މެދުނުކެ

މަހަށް ނުކުތުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޕްއެއަރ ޕާޓްސްގެ ވިޔަފާރި މިއާއެކުގައި ފެށިގެންދިޔައެވެ. 

ނޑުގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން  މައިގަ

ދިޔައެވެ. މީގެތެރޭގައި އަޑީ ތެލާއި މެރިން ކޯޓިންގް އަދި އައުޓްބޯޑް މެރިން އިންޖީނު ހިމެނެއެވެ. 

މިއަދު އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ގިނަ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ކުންފުނީގެ 

އާންމު ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒަކީ ކަށަވަރު ޝޯވރޫމެވެ. 

މަޝްހޫރު  ނަން  ލިބިފައިވާ  އިތުބާރު  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  އުފެއްދުންތަކަކީ  ހިމެނޭ  ވިޔަފާރީގައި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޔަންމާ، ސުޒުކީ، ކާސްޓްރޯލް، ސިގްމާ، ކެޓަރޕިލަރ، ހެމިލްޓަން އަދި އެންމެ 

ނޑުމެންގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް އިތުރުކުރެވުނު ސްކޮޓް ބާޑަރ ހިމެނެއެވެ. ފަހުން އަޅުގަ

އާއްމު ވިޔާފާރީގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅަކުރުމަށްޓަކައި މިހިނގާ 2017 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި މުޅިން އައު ޝޯރޫމް އަކާ ވޯކްޝޮޕެއްގެ 

ހިދުމަތް ފެށިގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ފައިބަރގްލާސް ފެރީއެއް ބަނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނުމުގެ 

މަސައްކަތް ވަކި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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5.7 ދަތުރުފަތުރު

ވިއުގައެވެ.  ދަތުރުފަތުރުގެ  ޕަބްލިކް  ބޮޑު  އެންމެ  އަދި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  ވިއުގައަކީ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ދުވާލަކު  ޚިދުމަތްތައް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ލުއިފަސޭހަ  ރައްކާތެރި،  ނޑުގައި  ކަ އެއްގަމާއި  މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގަ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ސާޅީސްފަސްހާސް ފަސިންޖަރުން ބޭނުންކުރެއެވެ. 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅިފައިވާ ޚިދުމަތަކަށްވީ ހިނދު، އެ ޚިދުމަތަކީ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އިތުބާރާއެކު، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާންޖެހޭކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ ފަސިންޖަރުންގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ އެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  އަޅުގަ

ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. ޝެޑިއުލްކޮށް ދެވޭ ފެރީ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަނަވަސް ޓަރމިނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އަދި 

މާލެއާއި ވިލިގިއްޔާ ދެމެދު އިތުބާރުހުރި ފެރީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. އަދި މާލެ ހިމެނޭ ޒޯން 03 ގެ އިތުރުން ޒޯން 01، 

ފޯރުކޮށްދެއްމުންނެވެ.  ދަނީ  އެމްޓީސީސީން  މިހާރު  ޚިދުމަތް  ފެރީދަތުރުފަތުރުގެ  އަށް    06 ޒޯން  އަދި   05 ޒޯން   ،02 ޒޯން 

ހުޅުމާލެގައާއި ހުޅުމާލެއާއި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ދެމެދު މެޓްރޯ ބަހުގެ ޚިދުމަތާއި ޝަޓްލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެވެއެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކެއް  ތަނަވަސް  އަދި  އަވަސް  ފެރީތަކަށްވުރެ  އާންމު  ޚިދުމަތްތަކުން  އެކްސްޕްރެސް  އަދި  ޕްރިމިއަމް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ޚިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެއެވެ.

ކުންފުނިން ފޯރުކޮއްދޭ ފެރީއާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން  ފެރީ ޓަރމިނަލްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި 

މިގޮތުން  ކުރަމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ސަމާލުކަމެއްދީގެން  ހާއްސަ  ހޯދުމައްޓަކައި  އުޅަނދުފަހަރު  ފެންވަރުގެ  ޒަމާނީ 

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 3 ފެރީ ހިދުމަތަށް ނެރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މާލެ/ވިލިނގިލި ފެރީ ޓަރމިނަލް 

ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި އަހަރު ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެއެވެ.
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5.8 އިންޖިނިއަރިންގ އާއި ޮޑކިންގ 

މި  ބޭނުންކުރެވެއެވެ.  ޓްރެއިލަރ  ބޯޓް  އަދި  ސްލިޕްވޭ  ސްލިންގް،  ޑުޕްލެކްސް  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ޑޮކިންގ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ޚިދުމަތާއެކު ވެލްޑިންގް، މެޓަލް ފެބްރިކޭޝަން، މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ، އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް، މެޝިނިންގ އަދި ފައިބަރުގެ 

މަސައްކަތާއި ވަޑާމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އައު ޓެކްނޮލޮޖީ 

ނޑުމެންގެ އިންޖިނިއަރުންނަށް ތަމްރީންދެމުން  ތަޢާރަފްކޮށް، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ މެޝިނަރީ އަށް އިންވެސްޓްކޮށް އަޅުގަ

ގެންދަމުއެވެ. އަދި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންގެ  ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަނާ 

ފިޔަވަޅުތަކެއްވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.

މިދާއިރާއިން ދެމުންދާ ޙިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 200 ޓަނުގެ ބޯޓްހޮއިސްޓެއް އިންސްޓޯލްކޮށް 

ޙިދުމަތްދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

5.9 ޮލޖިސްޓިކްސް

ނޑުމެންގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސްޓީލް ޓަގްތަކާއި ބާޖުތައް އަދި ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓްގެ ފްލީޓްއަކީ ރާއްޖޭގެ  ޝިޕް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ. އަޅުގަ

މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފްލީޓެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފްލެޓް ޓޮޕް ބާޖާއި ޓަގް ބޭނުންކޮށްގެން ދެވޭ ބަލްކް ކާގޯ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް 

ނޑުމެންގެ  ހިމެނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ރޮކް ބޯލްޑަރ އާއި އެގްރެގޭޓް އުފުލުމަށް އަޅުގަ

ބާޖުތަކާއި ޓަގްތައް ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއާ ދެމެދު ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝިޕް އެޖެންސީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. 

ލޮޖިސްޓިކްސް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މުޅިން އައު އިތުރު އުޅަނދުތައް ހިދުމަތަށް ނެރުމަށް މިހިނގާ އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ ރޭވިފައިއެވެ.
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5.11 ވިޔަފާރި މުރާޖަޢާ

ވިޔަފާރީގެ  ނޑު  މައިގަ ކުންފުނީގެ  އަމާޒަކީ  މުހިއްމު  އެންމެ  ނޑައަޅާފައިވަ  ކަ ކުރަން  ހާސިލް  ކުންފުނިން  އަހަރު  މިހިނގާ 

ކާމިޔާބީތައް  މުހިއްމު  ޙާސިލްކޮއްފައިވާ  ތަކުގައި  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ދާއިރާތަކުން  މުހިއްމު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ދާއިރާތައްކަމުގައި 

ދަމަހައްޓައި ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ އިގްތިސާދުތައް ކުރިއަރަމުންދާ ހަލުވި ދުވެލީގައި ފައި ހަމަކޮށް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްގީކޮށް 

ކުންފުނީގެ  ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ މުސްތަޤްބަލްގެ  މިއާއެކު  ހަމަ  އަދި  ކުރުމެވެ.  ތަޢާރަފް  ޚިދުމަތްތައް  އައު 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކުރަން  އިންވެސްޓް  ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން  އެންމެ  އަހަރު  މިހިނގާ  މިގޮތުން  އިތުރުކުރުމެވެ.  ޤާބިލްކަން 

ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ބިން ހިއްކުން، ޑޮކިންގެ ޚިދުމަތް އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަ ކޮއްލަމެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މިހިނގާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ކަ

ޖުމްލަ އަގު 800 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބިން ހިއްކުމުގެ ދާއިރާއަށް ޑްރެޖަރ އާއި އެހެނިހެން މެޝިނަރީޒް 

ހޯދުމަށް އިންވްސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ 500 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

5.10 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

އެމްޓީސީސީގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކާއި، އެހެންފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އުފައްދަވާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 

ކުންފުނިތަކަށް އެމްޓީސީސީ އިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ކުންފުނީގެ ނަން

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބާވަތް

ސަބްސިޑިއަރީ

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

ޙިއްސާ

ޙިއްޞާ

99.9%

33.3%

4.07%

އުފެއްދުނީ

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ 

މަޤްސަދުގައި އުފެއްދުނީ 2007 ގައި

 

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި

އުފެދުނީ 2007 ގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބޭންކް 



އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017 32

5.12 އިންސާނީ ވަސީލަތް

ރާއްޖޭގެ  މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފުންނެވެ.  ކުންފުނީގެ  ކާމިޔާބީއަކީ  ކުންފުނީގެ  ގޮތުގައި،  ޤަބޫލުކުރާ  ކުންފުނިން 

އެމްޓީސީސީއަކީ  ޓީމް  ކުރަމުންގެންދެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ބުރަ  ނުހަނު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  އެކިކަންކޮޅުތަކަށް 

ފަންނުވެރި، މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތާ، އިޚްލާޞްތެރި އަދި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެކެވެ. 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނުގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. އޭގެ 

ކުރުމުއްދަތުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  މުއްދަތުގެ ޑިގްރީ  ތެރޭގައި، ކުންފުންޏަށް މުހިންމު ދާއިރާތަކުން ދިގު 

ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކުން އިލްމީ އަދި އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު 1570 މުވައްޒިފުން ކުންފުނީގައި 

މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. މިގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތިބި ގޮތުގެ ހުލާސާއެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

5.13 ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާ ޒިންމާ

ނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާ ކަމެކެވެ.  ނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ކުންފުނީގެ ނިންމުންތަކުގައި އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ 

ނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ދެވޭ އެހީތަކެކެވެ. ޖަމްއިއްޔާތައް މެދުވެރިކޮށް ދޭ އެހީތަކަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކީ ކުންފުނީގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ފަންނުވެރިކަން މެދުވެރިކޮށް ގާތްގުޅުންތަކެއް ޤާއިމްކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި  އަޅުގަ

ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ރަށްރަށާއި އަތޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ދުޅަހެޔޮކަން،  ސިއްހަތާއި  ތެރޭގައި  ދާއިރާތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދެވުނު  އެހީތެރިކަން  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ދިޔަ  ވޭތުވެ 

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފަތް، އަދި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ ހިމެނެއެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން/ބިންހިއްކުން

އާންމު ވިޔަފާރި

ދަތުރުފަތުރު

އިންޖިނިއަރިންގ

ލޮޖިސްޓިކްސް

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

ޖުމްލަ

766

78

413

113

76

124

1570
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ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި 

ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމުގައި އިސްނެގުމާއި ކުންފުނީގެ އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ކުންފުނީގެ އިދާރީ 

ހިންގުންތެރިންނަށް މަގު ދެއްކުމާއި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމާއި ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް 

ކޮންޓްރޯލްސް އާއި ކުންފުންޏަށް ދިމާވެދާނެ ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

6.1 ޖުމްލަޮގތެއްގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ކުންފުންޏަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމުގެ ޒިންމާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނަގަންޖެހެއެވެ. 

މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޤަވާއިދު،  އަސާސީ  ޤަވާއިދާއި  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ  ޤާނޫނު(،  ބެހޭ  )ކުންފުންޏާ   10/96 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސީދާގޮތުންނާއި  ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްސަދުތައް  ކުންފުނީގެ  ދަށުން،  ގެ   02/2006 ޤާނޫނު  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒްއާ  މާލީ 

ނުސީދާގޮތުން، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

6.2 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ: މައިގަ

ނޑައަޅާ ކުރިމަގު ރާވާ ބައްޓަންކުރުން ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރާއި މަޤްޞަދު ކަ     

ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން     

ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނި ހިނގަމުންދޭތޯ ޔަގީންކުރުން އަދި      

ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ދިރާސާކޮށް ފާސްކުރުން  

ނޑައެޅުން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި މާލީ ސިޔާސަތު ކަ     

ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދައިދިނުން     

ޙިއްޞާދާރުންގެ ޙިއްޞާގެ އަގު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން     

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި މާލީ ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށް ފާސްކުރުން     

ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާއި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް      

ކޮންޓްރޯލްސް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން  

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާބެހޭ 
މަޢުލޫމާތު

6.0
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6.3.1 ޗެއަރމަންގެ ދައުރު  

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ކުންފުންޏާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދޭނެ   

ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕަރސަން އެވެ. މިގޮތުން ޗެއާޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ:  

ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް މަގުދައްކާ، ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ       

ނޑައެޅުން ކަ   

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ާސފުތެދު މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން      

ބޯޑާއި އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނާ ދެމެދު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން      

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނާއި ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މެދުގައި ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން       

ބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން   

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުންވިއަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި       

ކުންފުންޏަށް ލިބިދިނުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުން   

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއެކު ހާމަގޮތެއްގައި ވަރަށް ސަރީހަކޮށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ       

ނޑައަޅައި އާންމުނުކުރުން އެއްވެސްކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލައަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ   

އެކިކަންކަމުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން      

ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ހަރުދަނާ އުޞޫލްތަކެއް ކުންފުނީގައި ޤާއިމްކުރުން      

6.3.2 ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް ޮއފިސަރގެ ދައުރު  

ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަދާކުރުމަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނީގެ   

އަދާކުރުމުގައި  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  މި  އެވެ.  އޮފިސަރ  އެގްޒެކަޓިވް  ޗީފް  ފަރާތަކީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ބޯޑުން   

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ބާރު ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ   

އަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ބޯޑަށް ފެންނަ ހިނދެއްގައި އެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް   

އަދާކުރުމަށާއި  އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ކަންކަންކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ހަވާލުކުރަމުންދެއެވެ.      

6.3 ޗެއަރމަން އަދި ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް ޮއފިސަރގެ ދައުރު

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގެ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަންކަން އަދި ކުންފުނީގެ 

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަނީ ތަފާތު ދެ ޝަހްސެކެވެ. މިދެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް އާޢިލީ އަދި ވިޔަފާރި ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ.
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6.4 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު އެކުލެވިގެންވާ ޮގތް

)ހ( ކުންފުނީގެ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން އެހެންގޮތަކަށް ފާސް ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އަދަދަކީ މި 

ގަވާއިދުގެ 65 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޑިރެކްޓަރުން ހިމެނޭގޮތަށް، 7 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން 

ހަމަޖެއްސޭނީ، ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ށ( ކުންފުނީގެ  ބޯޑަށް މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސޭނީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން، %14.29 ޙިއްޞާ މިލްކު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ 

ޙިއްޞާދާރަކު، ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސާ އުސޫލުންނެވެ.

)ނ( ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ކޮންމެ %14.29 ޙިއްޞާއަކަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި، އާއްމު ޙިއްޞާދާރުންގެ މިލްކުގައިވާ 

ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ އަދަދު %14.29 އާ އެއްވަރު ނުވިނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އާއްމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލް ކުރުމަށް އެއް 

ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

)ރ( ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި، ކޮންމެ %14.29 އަކަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސަމުންގޮސް، 

ވަކި ފަރާތަކަށް %14.29 ހަމަނުވާ ޙިއްޞާ  ތަމްސީލް ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސާނީ އެ ޙިއްޞާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ގިނަ ޙިއްޞާ އެ ފަރާތެއްގެ މިލްކުގައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

)ބ( މި ގަވާއިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އާއްމު ހުރިހާ ޙިއްޞާދާރުން ބަލާނީ އެއް ޙިއްޞާދާރުގެ ގޮތުގައެވެ.

)ޅ( ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކޮށްގެން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް، ދެން 

އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ބޯޑުގައި ހިމެނޭނީ އެގްޒެކެޓިވް، މުސްތަޤިއްލު އަދި ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި 2 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ތިބެންޖެހޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޑިރެކްޓަރަކީ މެނޭޖިންގ 

ސަރުކާރުން  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރަމުންދާ  މަޤާމެއް  އިސް  ކުންފުނީގެ  ޑިރެކްޓަރަކީ  އަނެއް  އަދި  ޑިރެކްޓަރއެވެ. 

އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރެކެވެ. 

 12 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މިހާތަނަށް  މިއަހަރުގެ  ބެއްވިފައިވާއިރު،  ޖަލްސާ   28 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016

ޖަލްސާވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބަވާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:

ފުރިހަމަ ނަން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް 

އެޑްރެސް

ހަސަންކާރިގެ،

ސ.މީދޫ

އުމުރު

 45

އަހަރު

އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާ

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، 

އެމްޓީޑީސީ

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ބާވަތް

ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން، 
އިންޑިޕެންޑަންޓް، 

ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

#

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް، 
ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް، 
ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އިންޑިޕެންޑަންޓް، 

އިންޑިޕެންޑަންޓް، 
ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް، 
ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް، 
ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް، 
ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް، 
ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އެމްޓީސީސީ

މެނޭޖަރ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް، މިފްކޯ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ކޮޕިއަރ 

ޕްލަސް. 

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

އެމްޓީސީސީ

-

ފްރީލާންސް ކޮނސަލްޓަންޓް، 

ކިޔަވައިދިނުން

މެނޭޖަރ )ހެޑް އޮފް ސޭލްސް( 

– އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް 

ކޮމްޕެނީ 

-ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

-މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ،ގްލެކްޓިކް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ-ސްޓޭޓް 

ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

އެސިސްޓަންޓް އެގުޒެކުޓިވް 

ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

އޮތޯރިޓީ

ހ.އާހަމަ، ކ.މާލެ

ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް 

ނަންބަރު 1-3-07  

މ.އާރު. ކ.މާލެ

މއ.ކުރިކީލަހިޔާ، 

ކ.މާލެ

ގ.ރޯޒަރީ ވިއު 

ކ.މާލެ

ބިލެތްމާގެ، ގދ.ގައްދޫ

ނޑުނީލަމްގެ،  މ.ކަ

ކ.މާލެ

ހ.ޓޫހަރޓްސް، ކ. މާލެ

ކޮތަންމާގެ، ސ.ހިތަދޫ

 42

އަހަރު

 61

އަހަރު

 52

އަހަރު

 35

އަހަރު

 

 54

އަހަރު

 33

އަހަރު

 

 35

އަހަރު 

 40

އަހަރު 

 41

އަހަރު 

އަލްފާޟިލް  އިބްރާހީމް ޒިޔާތު  

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުهللا

އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ

އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ 

ޢަބްދުއްލަޠީފް

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ 

އަލްފާޟިލް ނަޝްރަތު މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު 

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު

ނޯޓް: 29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ބޭއްވުނު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު 

އިސްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 63 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގައިވާގޮތަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާގޮތުގެ ބަދަލު ތަންފީޒްކުރެވިގެންދާނީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ 

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.



އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017 37

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒު 
ޗެއަރމަން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމަށް ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރު )ދިވެހި ސަރުކާރު( 

ހުންނެވި  ލިބިވަޑައިގެން  މަޝްހޫރުކަން  ދާއިރާގައި  ވިޔަފާރީގެ  ގައެވެ.   2016 ޑިސެމްބަރ   06 އައްޔަންކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ގެ 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒަކީ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން )އެމްޓީޑީސީ(ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ 

އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރެއްވެސް މެއެވެ. މިހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެންދަވަނީ އެމްޓީޑީސީއަށް ޕްރޮޖެކްޓް 

މެނޭޖްމަންޓާއި، މާލީ ދިރާސާ އަދި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ އަދި އިޤްތިސާދުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ކާޑީފް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  އޭނާވަނީ  ފުރުއްވާފައެވެ.  މަޤާމުވެސް  މާސްޓަރގެ  ހެޑް  ސްކޫލްތަކުގެ  ބައެއް  ރާއްޖޭގެ  ނިޔާޒުވަނީ 

އަދި  ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.  ޑީގްރީ  މާސްޓަރސް  ދާއިރާއިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީން  މެޓްރޮޕޮލިޓަން 

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ސޯސިއޮލޮޖީ އަދި އިޤްތިސޯދުގެ ދާއިރާއިން އިންޑީޔާގެ މައިސޫރު ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗަލާސް ޑީގްރީވެސް 

ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޯ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ – ސިންގަޕޯ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް ގެ އެގްޒެކެޓިވް 

ޑިޕްލޮމާ އިން ޑައިރެކްޓަރޝިޕްވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.  މެނޭޖްމަންޓް، ގަވަރނަންސް، އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާއިން އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނިޔާޒުވަނީ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޔާޒަކީ ކުންފުނީގައި ޙިއްޞާއެއް އޮންނަ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، 

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ
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އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒިޔާތު
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ/ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ   

       

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒިޔާތު އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްކަމުގެ މަޤާމަށް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވީ 14 

ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒިޔާތު ވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ 

އިސް ބައެއް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހޯމް އިންޕްރޫވްމަންޓް އާއި ޕްރޮކިއޮމަންޓް-އެސެންޝަލްގެ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް 

މެނޭޖަރ ކަން އަދި ބައެއް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރކަމުގެ މަޤާމު، ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރކަން އަދި މުޅި ޖުމްލަ 17 އަހަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒިޔާތު ވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ 

ގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ އާއި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއްކަމަށްވާ ލަފާޖް 

މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރކަން 

ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒިޔާތު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބެލަރަޓް އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

މީގެ  އަދި  ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.  ޑިގްރީ  ބެޗަލާސް  ދާއިރާއިން  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީން  ކޯވަން  އެޑިތް  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  އަދި 

އިތުރުން އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ގަވަރނަންސްގެ ދާއިރާއިން ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނަރ އަދި ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ވަނީ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒިޔާތުގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގައި 20 ޙިއްޞާއޮވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، ސީދާ 

ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދުهللا
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުهللا އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރެވިފައިވަނީ 13 މޭ 2014 

ގައެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީގެ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި 

އިންޖިނިއަރިންގ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ޓްރާންސްޕޯރޓް  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  ޓްރޭޑިންގ  ވަނީ ސްޓޭޓް  އަބްދުهللا  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

އެންޑް މެކޭނިކަލް ސާރވިސަސްގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމާއި މިފްކޯގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޖެކްޓްސް އަދި ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއޮމަންޓްގެ މަޤާމާއި 

މިފޮކޯގެ އިންޖިނިއަރިން މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމާއި ފެލިވަރު ޓޫނާ ޕްރޮސެސިން ޕްލާނަޓް ގެ  އިންޖިނިއަރިންގ މެނޭޖަރގެ މަޤާމު 

އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އިންޖިނިއަރިންގގެ  ކްއީންސްލަންޑްއިން  ސަދަރން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  ވަނީ  އަބްދުهللا  އަޙްމަދު  އަލްފާޞިލް 

ދާއިރާއިން ބެޗެލާސް ޑިގްރީ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ނީ އާން ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ނެޝަނަލް ޓެކްނީޝަންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މެކޭނިކަލް 

ވޯކް  ސެމިނަރތަކާއި  ދާއިރާއިން  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ކްއަލިޓީ  މެނޭޖްމަންޓާއި  އޭނާވަނީ  އަދި  ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.  އިންޖިނިއަރިން 

ޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބްދުهللاގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ 400 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، 

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު 
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 18 ޑިސެމްބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރު ވަނީ ނޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަން 2012 ވަނަ އަހަރުން 

މެނޭޖިންގ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ޕްލަސް  ކޮޕިއަރ  މުނީރަކީ  ހަސަން  އަލްފާޟިލް  އަދާކުރައްވާފައެވެ.  އަހަރަށް  ވަނަ   2016

ޑިރެކްޓަރއެވެ. 

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާ އަލްފާޟިލް ހަސަން 

މުނީރު އަކީ ތޮޝިބާ އަދި ބްރަދަރ ބްރޭންޑްގެ ސަރޓިފައިޑް ޓެކްނީޝަނެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ބްރަދަރ ކޯޕޮރޭޝަން ސިންގަޕޯއިން 

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ހުންނެވި  ލިބިވަޑަގެން  ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ  ގިނަ  ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު   20 ވިޔަފާރީގައި  އަމިއްލަ  މުނީރަކީ  ހަސަން  އަލްފާޟިލް 

ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ދާއިރާއިން ޕްރޮފެޝަނަލް ތަމްރީން ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ހަސަން 

މުނީރު ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް، މާކެޓިންގ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި  ކޮސްޓް ކޮންޓްރޯލްގެ ދާއިރާއިން ޕްރޮފެޝަނަލް 

ތަމްރީން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ހަސަން މުނީރުގެ 20 ޙިއްޞާ މިކުންފުނީގައިއޮވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، ސީދާ ނުވަތަ 

ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.



އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017 41

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ކްރިކް ރިޟާ
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އެމްޓީސީސީގެ  ރިޟާ  ކްރިކް  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވި  މަޤާމުގައި  ޑިރެކްޓަރކަމުގެ  މެނޭޖިންގ  ޑެޕިއުޓީ  އެމްޓީސީސީގެ 

އޭނާވަނީ ސްޓޭޓް  ކުރިން  އޭގެ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ  އައްޔަންކުރެއްވީ 19 ޑިސެމްބަރ 2016  ބޯޑަށް ސަރުކާރުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައްކަމަށްވާ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އަދި އެލައިޑް 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ރިޒޯޓްސް  އެންޑް  ހޮޓެލްސް  އެސްޓީއޯ  އަދި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  އިންޝުއަރަންސް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރކަން އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި 2003 

ން 2016 އަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖަރގެ މަޤާމު 

އޭނާ ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމު ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ކޯޕޮރޭޓް ޕްލޭނިންގ، ކޮންސަލްޓަންސީ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް 

އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ ވަނީ ބީޓެކް އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމަރ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮލޮމްބޯގެ ބްރިޓިޝް ސްކޫލް އޮފް ކޮމަރސް 

އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ގެންދަވަނީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށް ތައުލީމު ހާސިލްކުރައްވަމުންނެވެ. އަލްފާޟިލް 

އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް، ބަޖެޓިންގ ކޮސްޓް ކޮންޓްރޯލް، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަދި މެނޭޖްމަންޓް 

ކޮންސަލްޓަންސީގެ ދާއިރާއިން ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އެއްވެސް  ކުރާ  ކުންފުނިން  އަދި  ބޭފުޅެއްނޫނެވެ.  އޮންނަ  ޙިއްޞާއެއް  ކުންފުނީގައި  ރިޟާއަކީ  ކްރިކް  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

މުޢާމަލާތެއްގައި، ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަތީފް
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 2015 ނޮވެމްބަރ   1 އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެމްޓީސީސީގެ  ޢަބްދުއްލަތީފް  ނާޝިމާ  އަލްފާޟިލާ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.  ސަރުކާރަށް  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  ވަނީ  ޢަބްދުއްލަތީފް  ނާޝިމާ  އަލްފާޟިލާ  ގައެވެ. 

ޓުއަރިޒަމްގައިއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ – ފައިނޭންސް 

އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވިއެވެ.  އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ އަބްދުއްލަތީފް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރެޖް 

ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އޮގަސްޓް 2014 އިން އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް ވަނީ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. 

ވިތް  ސްޓަޑީސް  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީން  މިޑްލްސެކްސް  ވިލާތުގެ  ިއނގިރޭސި  ވަނީ  އަބްދުއްލަތީފް  ނާޝިމާ  އަލްފާޟިލާ 

އެކައުންޓިންގް އިން ބެޗިލަރސް )އޮނާސް( ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިންޑިއަން ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އިން 

ޑިޕްލޮމާ އިން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޯ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ – ސިންގަޕޯ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ޑިރެކްޓަރސް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެޓްފިކެޓް އިން ޑައިރެކްޓަރޝިޕްވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.   އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ އަބްދުއްލަތީފް 

ދާއިރާއިން  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އަދި  ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.  ކޯސްތައް  ކުރުމުއްދަތުގެ  ދައިރާއިން  ގަވަރނަންސްގެ  ކޯޕޮރޭޓް   ވަނީ 

ސްޕެޝަލައިޒްވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

އެއްވެސް  ކުރާ  ކުންފުނިން  އަދި  ބޭފުޅެއްނޫނެވެ.  އޮންނަ  ޙިއްޞާއެއް  ކުންފުނީގައި  އަބްދުއްލަތީފަކީ  ނާޝިމާ  އަލްފާޟިލާ 

މުޢާމަލާތެއްގައި، ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ވަނީ  ކުރައްވާފައި  އިންތިޚާބު  ފަޒީނާ  އައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ   އެމްޓީސީސީގެ 

29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

އެޕްލައިޑް  )އޮނާރސް(  ސައިންސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ޔުނިވަރސިޓީން  ބްރޫކްސް  އޮކްްސފޮޑް  ވަނީ  ފަޒީނާ  އައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ 

އެކައުންޓިންގ ޑިގްރީ، ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ އަކީ އޭސީސީއޭ )އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ޗަރޓަޑް 

ގެ  އެކައުންޓަންޓްސް  ޗަރޓަޑް ސެޓިފައިޑް  ފޯރ  އެސޯސިއޭޝަން  އިތުރުން،  އެފްލިއޭޓެއްގެ  ގެ  އެކައުންޓަންޓްސް(  ސެޓިފައިޑް 

ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓް ޓެކްނީޝަން )ކެޓް( ވެސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އެކައުންޓިންގް އަދި ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން 

ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ފްރީލަންސް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ 20 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، ސީދާ 

ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ކުރެއްވީ  އިންތިޚާބު  މުޙައްމަދު  ނަސްރަތު  އަލްފާޟިލް  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ  އާންމު  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ   އެމްޓީސީސީގެ 

29 މެއި 2013 ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައެވެ. ސޭލްސްގެ ދާއިރާގައި 12 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް 

ހޭދަކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައްމަދު ގެންދަވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގައި ސޭލްސް 

އެންޑް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ. 

އަލްފާޟިލް  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރ  ޔުނިވަރސިޓީން  ވިކްޓޯރިއާ  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ 

ނަސްރަތު މުޙައްމަދު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ކޮލެޖް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން މާކެޓިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން 

ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޕާރތް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ 

އަދި ޑިޕްލޮމާ އޮފް ބިޒްނަސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޯ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ – ސިންގަޕޯ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ޑިރެކްޓަރސް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެޓްފިކެޓް އިން ޑައިރެކްޓަރޝިޕްވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.  

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދުގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ 20 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، 

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު 
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އިންތިޚާބްކުރެވުނީ  ފަރުޞަތު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ   އެމްޓީސީސީގެ 

29 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ބޭއްވި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. އަލްފާޟިލް ފަރުޞަތު މުޙައްމަދު ދަނީ 

މީގެ  އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.  މަޤާމު  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2013

އިތުރުން، އަލްފާޟިލް ފަރުޞަތު މުޙައްމަދު ގެންދަވަނީ ގްލެކްޓިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ 

މަގާމާއި، 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ އާއްމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 28 އޮގަސްޓް 2017 ގެ 

ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވިލެޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ގެ ޑިރެކްޓަރުކަންވެސް ގެންދަވަނީ  އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މުއްދަތުގެ  ކުރު  ވަނީ  މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު  އަލްފާޟިލް  ދާއިރާއިން  އަދި މެނޭޖްމަންޓްގެ  ގަވަރނަންސް، ލީޑަރޝިޕް  ކޯޕަރޭޓް 

ދާއިރާއިން  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ޓޫރިޒަމް  ވަނީ  ފަރުޞަތު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އިތުރުން  މީގެ  ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.  ކޯސްތައް 

މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވުމުގެ އިތުރުން ނޯދަންބްރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 

ބެޗިލަރސް )އޮނާސް( ޑީގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތުގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ 90 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް 

މުޢާމަލާތެއްގައި، ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު އިންތިޚާބްކުރެވުނީ 29 އޮގަސްޓް 

2017 ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު ދަނީ 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓިގެ އެސިސްޓަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު ވަނީ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާއިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އާއި ކަރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީން ކޮމާރސް )ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް( ގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ 

ހާސިލްކުރައްވާ ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި 17 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު ނަމުގައި ކުންފުނީގެ 20 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިން ކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، 

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އޭނާގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
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6.5 ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް

ދުވަހުން  ކުންފުނީގެ  ގޮތުގެމަތިން،  އިސްކޮށްހުންނަވާ  އޮފިސަރ  އެގްޒެކުޓިވް  ޗީފް  އެކުލެވިގެންވަނީ  މެނޭޖްމަންޓް  ކުންފުނީގެ 

ދުވަހަށް ހިންގާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުން 

އަދި އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތާއި އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރިގައި އެވަނީއެވެ.

އިބްރާހީމް ޒިޔާތު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ޝިފާޢު ޢަލީ
ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ

މުޙައްމަދު ޚުޝާމް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް 

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އިސްމާޢިލް އަދުޙަމް
ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ

އަޙްމަދު ސައީދު
ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ

ޑްރެޖިންގ އެންޑްް ސްޕެޝަލް 

ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

މުޙަންމަދު ހިލްމީ
ޗީފް ފައިނޭޝިއަލް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ލަތީފު
ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް
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އަޙްމަދު ސަލާމް
ޓެކްނިކަލް އެގްޒެކެޓިވް

އިންފޮމޭޝަން 

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް 

ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ހުސެއިން ޒުހުރީ
އެގްޒެކެޓިވް

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އިސްމާޢިލް ފާރިޤް
އެގްޒެކެޓިވް

ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފާތުމަތު ލިއުޝާ
އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ

އާއިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް
އެގްޒެކެޓިވް

ރޒަ  ލީގަލް އެފެއާ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

މުޙަންމަދު ލުއައްޔު
އެގްޒެކެޓިވް

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް

މުޙަންމަދު ނާޒިމް
އެގްޒެކެޓިވް

ޓްރާންސްޕޯރޓް ސަރވިސަސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އަޙްމަދު ލަތީފް
ޓެކްނިކަލް އެގްޒެކެޓިވް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް 

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ވަސީމް އަކްރަމް ލިޔާޤަތު ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭޝިއަލް 

ކޮންޓްރޯލަރ

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އަޙްމަދު އިރުހާޝް
ޓެކްނިކަލް އެގްޒެކެޓިވް

އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް 

ޑޮކިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް
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އެމްޓީސީސީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު 10/96، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދު، ކެޕިޓަލް މާކެޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިންގޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އެމްޓީސީސީ އަކީ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ރޫހާއި 

ކުރިޔަށްގެންދާ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ކުންފުނީގެ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  ބޮޑުގޮތެއްގައި،  ހާމަކަން  މަތިން،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އަހަންމިއްޔަތުކަންދެއެވެ. އަދި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އުސޫލުތަކާއި 

ކަންތައްތައް  ބޮޑުގޮތެއްގައި  ހާމަކޮށް  ވީހާވެސް  މުވައްޒަފުން  އެންމެހާ  ކުންފުނީގެ  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ބޯޑާއި،  އެއްގޮތްވާގޮތަށް 

ނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް  ކުރުމާއެކު ވިޔަފާރީގައި ތެދުވެރިމުވާއި، ވިޔަފާރީގެ މުޢަމަލާތްތައް ހިންގުމަށާއި އަހުލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަ

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގަބޫލުކުރާ  މުޖުތަމައު  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ކުންފުނި  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓިނިވި  މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް  މަގްސަދަކީ  ކުންފުނީގެ 

ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމެވެ.

7.1 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޮކމިޓީތައް

އެންޑް  ގަވަނަންސް  ކޯޕްރޭޓް  ކޮމިޓީ،  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  އެއީ  އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޓީ   3 ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ކޮމްޕްލަޔަންސް ކޮމިޓީ އަދި ނޮމިނޭޝަންސް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަންސް ކޮމިޓީ އެވެ.

7.2 ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހާމަކުރުން

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އެ ޑިރެކްޓަރަކު ހާމަ ކުރަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއްވާ ކޮންމެ ކަމެއް 

ހާމަކޮށް އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން އިޤުރާރުވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތާއި ތަޢާރުޒުވާ ނުވަތަ ތަޢާރުޒުވެދާނެ ފަދަ ސީދާ މަސްލަހަތެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ 

ނެތެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އަދި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކާއެކު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް 

އޮންނަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރު އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު ކުންފުންޏާއެކު ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ބޮޑު ފައިސާގެ 

މުއާމަލާތެއްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރު ކަމަށްވާ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކާއެކު ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

7.0އެމްޓީސީސީގެ ޯކރޕަރޭޓް ޤަވަރނަންސް 
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އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި 

ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރަކާއެކު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

7.3 އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސް

ކުންފުނީގެ މާލީކަންކަމުގައި އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލްތަކާއި ރިސްކް މެނޭޖްކޮށް އެންމެހައި ޤަވައިދުތަކާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދެއެވެ.  އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

ސިޔާސަތުތަކެއް  ކޮންޓްރޯލްތަކާއި  ހަރުދަނާ  އެކަށީގެންގެންވާ  ސިޔާސަތުތަކަކީ  ކޮންޓްރޯލްތަކާއި  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  މިގޮތުން  އަދި 

ކަމުގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ. 

ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލާއި ވަސީލަތްތައް އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ ބޭނުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރޯލްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ސްޓޭންޑަޑް  ގެންގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުންފުނީގެ  އަދި  ގެންދެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސީޖަރތައް ބަލާ އިތުރު ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމްކުރަން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމްކުރެއެވެ. 

އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކޮންޓްރޯލްތައް ފާހަގަކުރުމަށާއި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސެސް 

އޮޑިޓްތަކާއި ޙާއްޞަ އޮޑިޓްތައް އަދި ކުއްލި އޮޑިޓްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.

އެއް  ބޯޑުގެ  ބެލުމަށް  މައްސަލަތައް  ގުޅޭ  މެނޭޖްމަންޓާ  ބެލުމަށާއި  މައްސަލަތައް  ބޭނުންވާ  ގެންނަން  މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަމަށް 

ޑިރެކްޓަރާއެކު ގްރީވަންސް ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުނެވެ. ކަންކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާބެހޭ ޕޮލިސީ )ވިސްލް ބްލޯވަރ ޕޮލިސީ( އާއި 

ޙިއްޞާގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޕޮލިސީ އަދި މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީ، ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް ކޮމްޕަލަޔަންސް ކޮމިޓީއިން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

7.4 ޑިރެކްޓަރުންގެ އިންޓްރެސްޓް 

މޯލްޑިވްސް  ކުންފުނި  ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑީއަރީ  ގެންދަވަނީ  ޑިރެކްޓަރ(  )އެގްޒެކެޓިވް  އޮފިސަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ކުންފުނީގެ 

ރިއަލްއެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެމް.އާރު.އީ.އައި.ސީ( ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ 

މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ރިއަލްއެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެމް.އާރު.އީ.އައި.

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުސާރަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   ސީ( ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އަދި ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކަ

މީގެ އިުތރުން ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ )އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ( އަކީ ކުންފުނީގެ 33.33 އިންސައްތަ ޙިއްޞާ 

އެކުލެވޭ އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ. ނަމަވެސް މިމަޤާމު 

ފުރުއްވުމަކުން އިތުރު މުސާރަ އަދި އިނާޔަތެއް ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ. 

ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުން ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޙިއްޞާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހައްޤު،  ލިބިގަތުމުގެ  ޙިއްޞާއެއް  ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުން ނުވަތަ  ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ  ނަމަވެސް، 

ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރަށް ދެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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ހައިސިއްޔަތުން  އަމިއްލަ  އެބޭފުޅުން  ޙިއްޞާއަކީ  ބައްލަވައިގެންފައިވާ  ޑިރެކްޓަރުން  ހިމެނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ބައްލަވައިގެންފައިވާ ޙިއްޞާއެވެ. ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް 

މަޤާމުން  މުއްދަތާއި  ދެވޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އަދި  ނުވެއެވެ.  ހެދިފައެއް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  އެއްވެސް ސަރވިސް  ބޭފުޅަކާއެކު 

ދުރުކުރާނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ފައިސާ އެއް، އަދި ސްޓޮކް ގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް 2016 ވަނަ އަހަރު 

ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017
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8.1 ކުންފުނީގެ މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މި މާއްދާގައިވާ ކުންފުނީގެ މާލީ ކަންކަން ބެލުމުގައި، ޙިއްޞާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2016، 2015 2014 2013 

އަދި 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އަހަރުތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް ރިސަލްޓްސްއަށް ބަލައި، މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިއެވާ 

ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި އޯޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓަށްވެސް ބަލަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިނގަމުން މިދާ އަހަރުގެ 

އޯޑިޓްނުކުރާ ކުއަރޓަރލީ ހިސާބުތަކަށް ރިޔާއަތްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެވެ.

8.2 ޯއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ސަމަރީ

8.2.1 އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުގެ ސަމަރީ   

8.0އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ރެވެނިއު

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު

ޖުމްލަ ފައިދާ

އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން

ހިންގުމުގެ ހަރަދު

ހިންގުމުން ލިބުނު

ފައިދާ/)ގެއްލުން(

ފައިސާ ހޯދުމަށް

ކުރެވުނު ހޭދަ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ

2014

772,479,749

627,760,188

144,719,561

24,042,035

120,677,526

21,553,398

99,124,128

2015

1,040,297,266

792,334,488

247,962,778

43,527,057

204,435,721

18,756,524

185,679,197

2016

1,311517,885

1,023,006444

288,511,441

126,287,427

162,224,014

30,491,451

131,732,563

2012

579,204,606

489,271,004

89,933,602

53,143,319

36,790,283

10,271,933

26,518,351

2013

564,022,694

486,804,509

77,218,185

24,767,827

52,450,358

17,511,576

34,938,782
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16,349,306

115,383,257

230.77

29,301,445

156,377,752

312.76

17,484,360

81,639,768

326.56

8,191,604

26,747,178

106.99

2,508,741

24,009,610

96.04

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން

ނެގޭ ޓެކްސް

ނޑުމަށްފަހު ޓެކްސް ކެ

ލިބުނު ފައިދާ/ގެއްލުން

ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަކަށް

އަހަރުގެ ތެރޭގައިވީ

ފައިދާ ގެއްލުން

8.2.2 ސްޓޭޓްމަންޓްސް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕސިޝަންގެ ސަމަރީ  

ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ޓޯޓަލް ނަން-ކަރަންޓް 

އެސެޓްސް

ޓޯޓަލް ކަރަންޓް 

އެސެޓްސް

ޓޯޓަލް އެސެޓްސް

ޓޯޓަލް އެކްއިޓީ

ޓޯޓަލް ނަން-ކަރަންޓް 

ލަޔަބިލިޓީސް

ޓޯޓަލް ކަރަންޓް 

ލަޔަބިލިޓީސް

ޓޯޓަލް އެކްއިޓީ އެންޑް 

ލަޔަބިލިޓީސް

2014

220,163,369

671,526,140

891,689,609

358,431,494

33,616,356

499,641,659

891,689,509

2015

346,085,745

993,760,664

1,339,846,409

517,477,606

45,365,238

777,003,565

1,339,846,409

2016

383,379,064

1,097,479,029

1,480,858,093

616,860,863

43,598,196

820,399,034

1,480,858,093

2012

210,433,222

423,129,225

633,562,447

254,508,109

91,412,430

287,641,908

633,562,447

2013

199,683,681

419,434,660

619,118,341

277,505,286

37,034,622

304,578,433

619,118,341
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8.2.3 ކޭޝް ޮފޯލ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ސަމަރީ  

ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ 

ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ 

)ހަރަދު ކުރެވުނު(

ފައިސާ ހޯދުމުގެ 

ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ 

)ހަރަދުވި(

ފައިސާއާއި ފައިސާ 

ކަމުގައި ބެލެވޭ 

ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި/

)އުނިވި(

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

އެއްގޮތްތަކެތި އަހަރު 

ފެށުނުއިރު

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

އެއްގޮތްތަކެތި އަހަރު 

ނިމުނުއިރު

2014

35,734,409

)44,233,023(

74,374,423

65,875,809

)67,202,265(

)1,326,456(

2015

147,196,664

)174,953,760(

69,314,880

41,557,784

)1,326,456(

40,231,328

2016

122,710,532

)124,429,746(

)33,040,804(

)34,760,018(

40,231,328

5,471,310

2012

62,288,376

)16,854,968(

)54,720,712(

)9,287,304(

)5,012,908(

)14,300,212(

2013

6,516,673

)24,496,126(

)34,922,600(

)52,902,053(

)14,300,212(

)67,202,265(
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ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ރެވެނިއު

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު

ޖުމްލަ ފައިދާ

އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ހަރަދު

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައުދާ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

ނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ/ގެއްލުން ޓެކްސް ކެ

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(

ކުއަރޓަރ 1

 306,899,294 

)255,869,791( 

51,029,503  

 

)32,651,808(  

 18,377,695  

)11,519,470(  

 26,518,351  

)1,028,734(   

 5,829,491  

 1.17  

ކުއަރޓަރ 2

 341,594,041 

)271,893,827( 

 69,700,214  

)37,275,865(  

 32,424,349 

)3,501,915(  

 34,938,782  

)4,338,365(  

 24,584,069  

 4.92  

ޖުމްލަ

 648,493,335 

)527,763,618( 

 120,729,717 

)69,927,673(  

 50,802,044  

)15,021,385(  

 61,457,133  

)5,367,099(  

 30,413,560  

 6.08  

8.3 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޯއޑިޓް ޮކށްފައިނުވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ސަމަރީ

8.3.1 އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުގެ ސަމަރީ   
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ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ޓޯޓަލް ނޮން-ކަރަންޓް އެސެޓްސް

ޓޯޓަލް ކަރަންޓް އެސެޓްސް

ޓޯޓަލް އެސެޓްސް

ޓޯޓަލް އެކްއިޓީ

ޓޯޓަލް ނޮން-ކަރަންޓް ލަޔަބިލިޓީސް

ޓޯޓަލް ކަރަންޓް ލަޔަބިލިޓީސް

ޓޯޓަލް އެކްއިޓީ އެންޑް ލަޔަބިލިޓީސް

ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ )ހަރަދު ކުރެވުނު(

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ )ހަރަދުވި(

ފައިސާއާއި ފައިސާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި/)އުނިވި(

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި އަހަރު ފެށުނުއިރު

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި އަހަރު ނިމުނުއިރު

ކުއަރޓަރ 1

 388,192,445

 1,004,401,193

1,392,593,638

 

 627,930,054

   

 54,371,508

 710,292,076

 1,392,593,638

ކުއަރޓަރ 1

34,424,750

 

)23,138,048(

 4,975,053

 4,975,053

 2,287,133

 18,548,888

ކުއަރޓަރ 2

 395,827,156

 1,084,885,361

1,480,712,517

 

 652,514,123

 43,762,667

 784,435,727

 1,480,712,517

ކުއަރޓަރ 2

 92,940,139

)30,705,908(

)13,624,994(

)13,624,994(

 18,548,888

 67,158,125

8.3.2 ސްޓޭޓްމަންޓްސް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަންގެ ސަމަރީ )ޯއޑިޓް ޮކށްފައިނުވާ(  

8.3.3 ކޭޝް ޮފޯލ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ސަމަރީ )ޯއޑިޓް ޮކށްފައިނުވާ(   
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8.4 ޕްޮރޯމޓަރ އިންޓްރެސްޓްސް

މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކުންފުނީގެ ޕްރޮމޯޓަރްސްއަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި 

ދިނުމަށް ވިޔަފާރީގެ އާންމު މުއާމަލާތްތަކުގެ ބޭރުން ފައިދާއެއް ނުވަތަ ނަފާއެއް ހޯދާދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

8.5 މެޓީރިއަލް ޮކންޓްރެކްޓްތައް

ޑްރެޖަރެއް  ސަކްޝަން  ހޮޕަރ  ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ބިންހިއްކުމުގެ  ވިޔަފާރިކަމުގައިވާ  އެއް  ނޑު  މައިގަ ކުންފުނީގެ 

އަދި  އެއްބަސްވުމާއި  ހަދާފައިވާ  އާއެކު  ވީ  ބީ  ހޮލެންޑް  އައި.އެޗް.ސީ  ދުވަހު  ވަނަ   2014 ޑިސެމްބަރ   7 ބަނުމަށްޓަކައި 

ބޭރުން  މުއާމަލާތްތަކުގެ  ވިޔަފާރި  އާންމު  ކުންފުނީގެ  ފިޔަވައި  އެއްބަސްވުންތައް  ތިރީގައިވާ  ހަދާފައިވާ  ގުޅިގެން  މިޕްރޮޖެކްޓާއި 

ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ހިއްސާ ބައްލަވައިގަންނަވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ޖެހޭ 

އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ.

 6 ކުރުމަށް  ފައިނޭންސް  ހޯދުމާއި  އެސެސަރީސް  އާލާތްތަކާއި  އެހެނިހެން  ބޭނުންވާ  ޑްރެޖަރއައް  ސަކްޝަން  ހޮޕަރ   

އޭޕރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަންނަ 5,127,846.24 ޔޫރޯ ގެ   

އާލާތްތަކާއި އެސެސަރީސް ގެ %80 ފައިނޭންސް ކުރުމަށް އައި.އެޗް.ސީ ހޮލެންޑް ބީ ވީ އިން އެއްބަސްވެއެވެ.    

ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ ފައިނޭންސް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ކެޓަރޕިލަރ ފައިނޭންސަލް ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް އާއެކު   

11 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު ސޮއި ކުރެވުނު ޓަރމް ކޮމިޓްމެންޓް ލެޓަރ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހޮޕަރ   

އަދާކުރުމަށް  ލޯނުގެގޮތުގައި  އައް  ވީ  ބީ  ހޮލެންޑް  އައި.އެޗް.ސީ  ޔޫރޯ   19,200,000 ތެރެއިން  އަގުގެ  ޑްރެޖަރގެ   

ކެޓަރޕިލަރ ފައިނޭންސަލް ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް އިން އެއްބަސްވެއެވެ.  

ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ މެދުވެރިކޮއް މިކުންފުންޏަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ 169,620,000 )ސަތޭކަ   

ފަސްދޮޅަސް ނުވަމިލިއަން  ހަސަތޭކަ ވިހިހާސް( ރުފިޔާ ވަނީ ކޮނވަރޓިބަލް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް 29 އޮގަސްޓް 2017   

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކުންފުނީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުންގެ ރިސޮލިއުޝަން އަކުން  ވަނީ ފާސްކޮށަފައެވެ.  

ރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ވެލުއޭޝަން  މިއެއްބަސްވުންތަކުގެ ކޮޕީ ބަލަން ބޭނުންވާނަމަ ކުންފުނީގެ ކޯޕޮރޭޓް އެފެއާ

ރިޕޯރޓްތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ދެއްކޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ 'ކޮންފިޑެންޝަލް' 

މާއްދާތައް، އެއެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް ރިޑެކްޓްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

8.6 އާންމު ރިސްކް 

ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އާންމު ރިސްކުތަކަށް ހުރިހާ އިންވެސްޓަރުންވެސް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. އަދި 

މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނާފައިވާ ރިސްކުތަކާއިބެހޭ ބަޔަށް ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކުރިން ހިއްސާ ގަންނަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުންވެސް 
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ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ. އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީވެސް ހިއްސާގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ 

ޒިންމާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކުރިން ކުންފުނީގެ ޙާލަތާއި ރައިޓްސް އިޝޫގެ މަޤްޞަދު އަދި ކުންފުނީގެ ރިސްކުތައް 

އަމިއްލައަށް ދިރާސާ ކުރަންވާނެއެވެ. މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހާމަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގަންނަ ހިއްސާއެއްގެ 

ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް މިކުންފުނިން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.  

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނިފައިނުވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ނަމުގައި އެއްވެސް 

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް، މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަދީފައެއް 

ހޯދައިގެން  ހުއްދަ  އެމްޓީސީސީއިން  އެއީ  ކަމުގައިވިޔަސް،  ހާމަކުރި  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތެއް  މިފަދަ  ނުވާނެއެވެ. 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ.  

8.6.1 ދަރަނީގެ ރިސްކު   

ފައިސާ ދަރަނީގެ ރިސްކަކީ ކުންފުންޏާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއިމެދު ކުރެވޭ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ    

ބިނާވެފައިވާނީ،  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ރިސްކުތައް  ދަރަނީގެ  މިފަދަ  ގެއްލުމެވެ.  ލިބޭ  ނުދެއްކިގެން  ކުންފުންޏަށް   

ކުންފުނީގެ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ރިސްކް  ދަރަނީގެ  ފައިސާއަށެވެ.  ލިބެންޖެހޭ  ޑިޕޮސިޓްތަކާއި  ކުރުމުއްދަތުގެ  ފައިސާއާއި   

ކުރަމުންދަނީ  މުޢާމަލާތްތައް  މިފަދަ  ވިޔަފާރީގެ  ޤާއިމްކޮށް  ޕޮލިސީތައް  އެކަށީގެންވާ  ލަފަޔާއެކު  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ   

މިޕޮލިސީތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަދި ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ނުލިބިވާ   

ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ އަޅަމުންނެވެ.   

8.6.2 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކު   

ކުންފުންޏަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ   

ތެރޭގައެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުގައި ނުވަތަ ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައެވެ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ   

ރޭޓަށް  އިންޓްރެސްޓް  ނުވިނަމަވެސް  ހަމަޖައްސާފައި  )ޑެރިވެޓިވް(  އިންތިޒާމެއް  ޚާއްސަ  ވެވޭނެފަދަ  ރައްކާތެރި  ރިސްކުން   

އައިސްދާނެ ބަދަލުތައް މުތާލިޢާކުރުމަށްފަހު މިފަދަ ރިސްކް އެކުލެވިގެންވާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގެންނަމުން ދެއެވެ.   

8.6.3 ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު   

ކުންފުންޏަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު ތަފާތު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއިއެކު ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ   

މުޢާމަލާތްތަކާއި، ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެސެޓްސް  ކުރެވޭނެ  ބޭރުފައިސާއިން  ހުށަހެޅެނީ، ކުރިމަގުގައި  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ރިސްކު   

އަދި ލައިބިލިޓީޒް އެވެ. ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުފައިސާގެ މާރކެޓަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންނަ   

މާލީ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ގެއްލުން  ލިބިދާނެ  މުޢާމަލާތްތައް  ކުރެވޭ  ބޭރުފައިސާއިން  މުސްތަޤުބަލުގައި  ދިރާސާކޮށް  ބަދަލުތައް   

އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންގެންދެއެވެ.    
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8.7  ޑިވިޑެންޑް ޮޕލިސީ

ލިބިގެންވެއެވެ.  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ޑިވިޑަންޑް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދޫކުރުމަށްޓަކައި،  ޑިވިޑެންޑް  ހިއްސާދާރުންނަށް  ކުންފުނީގެ 

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށްވާންވާނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ އަދަދެކެވެ. ޑިވިޑެންޑް ގެ ސިޔާސަތު ބިނާވެފައި އޮންނަނީ 

ޤާނޫނު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާ އާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މިންވަރަށާއި ނަގުދު 

ފައިސާގެ މިންވަރަށް ބަލައި، ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ މާލީ ނަތީޖާއަށް ރިއާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިވިޑަންޑް އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައެޅުމާއެކު، ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ބަހާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހު 

ޑިވިޑެންޑް ބަހާފައިވާ ގޮތުގެ ހުލާސާއެއް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. މިގޮތުން ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު އަދަދު ހިސާބު ކޮއްފައިވާނީ ޑިވިޑެންޑް ބަހަން 

ކަނޑައެޅިއިރު އެކަށައަޅާފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުންނެވެ. ޑިވިޑެންޑް ބެހި އަހަރުކަމަށް މިޓޭބަލް ގައި ބަލާފައިވާނީ ޑިވިޑެންޑް ނިސްބަތްވާ މާލީއަހަރަށެވެ.

އަހަރު

2012
2013
2014
2015
2016

ޑިވިޑެންޑް )ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ޢަދަދު(

15
16
10
32
24

8.6.4 ވިޔަފާރި ރިސްކު   

ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައިވާ 2 އަހަރެވެ. އަދި، މިފަދަ ގިނަ   

ނޑު  މަޝްރޫޢުތައް އެއްފަހަރާ ހިންގުމުގެ  ސަބަބުން، މުޅި ކުންފުންޏަށް ވިޔަފާރީގެ ރިސްކު ކުރިމަތިވެއެވެ. ކުންފުނީގެ މައިގަ  

ވިޔާފާރި ކަމުގައިވާ ކޮންސްޓރަކްޝަން އަދި ބިން ހިއްކުމުގެ ދާއިރާ ބަރޯސާވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އުމުރާނީ ތަރައްގީގެ   

މަޝަރޫއު ތަކާއެވެ. އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އަދި ސަރުކާރުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް   

ނޑު ބްރޭންޑްތައް ކަމުގައިވާ ޔަންމާ،ސުޒުކީ އަދި ކާސްޓްރޯލް ފަދަ  ބަރޯސާވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިން ވިއްކާ މައިގަ  

ބްރޭންޑްތަކަކީ ވެސް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ފައިދާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ބަދަލެއް އައިސްދާނެ ބްރޭންޑްތަކެކެވެ. މިފަދަ   

މުހިއްމު ކަސްޓަމަރުންނާ، ސަޕްލަޔަރުންނާ އަދި ބްރޭންޑްތަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރީގެ ރިސްކު ކުޑަކޮށް  މަޝްރޫޢުތަކުން   

ގެއްލުންނުވާނޭ ފަދައިން ހިންގުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދާގޮތް ބަލާ ކުންފުންޏަށް އެންމެ   

ގެންދެއެވެ. އަޅަމުން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި  ގޮތެއްގައި  ހުރި  ފައިދާ   

ރިސްކްތައް  އެންމެހައި  ކުރިމަތިވެދާނެ  ވިޔަފާރިއަށް  ކުންފުނީގެ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހަމަމިއާއެކު،   

ދިރާސާކޮށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ޕޮލިސީތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދެއެވެ.   

ޖުމްލަ ޑިވިޑެންޑް

3,750,000

4,000,000

5,000,000

16,000,000

12,000,000

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

250,000

250,000

500,000

500,000

500,000
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8.8 ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް، ހިއްސާދާރުންނަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިވިޑެންޑް ލިބުމުގެ ހައްޤު؛   

ޤާނޫނަކުން މަނާނުކުރާނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ އާއްމު ޖަލްސާތަކަށް ހާޟިރުވުމާއި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު؛  

ހާޒިރުވެ ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުދިނުމާއި ޕޯލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤު؛  

އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ލިސްޓްކުރުމުގެ    

ޤަވާއިދުގެ ދަށުން، ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތައް؛  

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ    

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއިއެކު ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ   

ވިއްކައި، ބަދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު؛ އަދި  

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވަޢިދާއި ހިންގާ ޤަވަޢިދުގެ ދަށުން ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ އެހެނިހެން ހައްޤުތަކެވެ.  

ޙިއްޞާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތުތައް ފެށޭ 

ދުވަހާއި ދެމެދުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޙިއްޞާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ފަހުން ޙިއްޞާ ބަދަލު ކުރެވޭނީ 

މާލީ ސެކިއުރިޓީސް އާއި ބެހޭ ޤާނުނާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދާއި އަދި 

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތަށެވެ.  

8.9 ކުންފުނީގެ މުދާ

ކުންފުނީގެ ތަފާތު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބިންބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށްހިފާފައި ވާނެއެވެ. އަދި މީގެ 

ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ބިންތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލް 

އެއްގޮތްވާ  ޕޮލިސީތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުމުން  ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  އެފެއާރޒް  ކޯޕޮރޭޓް  ކުންފުނީގެ  ބޭނުންވާނަމަ  ހޯއްދަވަން 

ގޮތުގެމަތިން މިތަކެތި ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. ތިރީގައި ވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި ކުންފުނީގެ ތަފާތު 

ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕަޓީ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓް ގެ ޚުލާސާ އެކެވެ. 

2012 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިތުރުވަމުންދިޔަ ނިސްބަތާއި  ކޭޝްފްލޯއަށް ބަލައި ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް 

ބަހާފައިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރިފުޅާކޮށް ފައިދާއިތުރުކުރުމާއެކު، ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ 

ގޮތުގައި ދެމުންދާ އަދަދު އިތުރުކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ. އަދި މިގޮތުން ކުރިއަށް މިއަންނަ 2 އަހަރުގައި ޑިވިޑަންޑް ދެއްކޭނެކަމަށް ކުންފުނިން 

ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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8.10 ކުންފުނީގެ ދަރަނި

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުންނާއި ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިއުޓްތަކުން ކުރުމުއްދަތާއި ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން ނެގިފައިވެއެވެ. 

މިގޮތުން 31 ޑިސެމްބަރު 2016ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. އަދި މިލޯންތަކަކީ 

އެލޯނަކާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިން ޤަވައިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ލޯންތަކެކެވެ. 

ބާވަތް 

ބިން، އިމާރާތް

ޕްލާންޓް އަދި އިމާރާތް

މޮޓޯ ވެހިކަލް

ފަރނީޗަރ،އޮފީސް/މުއާސަލާތީ އިކުއިޕްމަންޓް

އުޅަނދުފަހަރު

އެހެނިހެން ހަރުމުދާ

ޖުމްލަ

ޯލނު ދޫކުރި ފަރާތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

ކެޓަރޕިލަރ ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް

ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި އަގު

116,686,223

562,850,578

37,062,278

46,015,945

209,625,706

35,985,763

1,108,226,493

މިހާތަނަށް ބަލަށްކެނޑުނު

84,207,295 

406,263,548

20,869,542

39,141,183

112,049,546

28,582,582

691,113,696

31 ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި ޯލނުގެ ބާކީ

138,526,766

25,030,67

41,606,768

180,133,534

ސާފު އަގު

32478,928 

156,587,030

16,192,736

6,874,762

97,576,160

7,403,181

317,112,797

މީގެ އިތުރުން 19 ޖުލައި 2017 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން 100،000،000 ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ކުންފުނިން ވަނީ ނަގާފައެވެ. 

ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަންޏާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލް ބޭނުންވާނަމަ މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން 

ހުށަހެޅުމުން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

8.11 ޯކޓު މަރުޙަލާގައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކާބެހޭ:

ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތަށް، ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކުރާފަދަ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް 

ދަޢުވާއެއް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އާބިޓްރޭޝަން ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި( ފާއިތުވި 2 އަހަރާއި، ހިނގަމުންދާ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި، )މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް( ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިނުވެއެވެ. 
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ކުންފުނި ހިންގުމާއި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކާމެދު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި އިޤުރާރު ތިރީގައި 

ބަޔާންކުރަމެވެ. މި ބަޔާނުގައި އެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ރަނގަޅު، ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ. 

އެމްޓީސީސީ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމުގައި  ގާނޫނު ނަމްބަރު 10/96 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ހެދިފައިވާ ކުންފުންޏާބެހޭ އާއްމު ޤަވާއިދާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 02/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒައާއި ބެހޭ 

ޤާނޫނު(، އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޯޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހާމަގޮތެއްގައި، 

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން އަދި އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް 

ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބު އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް  އަދި ކަ

ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް- ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާގޮތުގެ ސައްހަ 

އަދި ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތް މަޢުލޫމާތެވެ. 

މާލީ ހިސާބު- ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގް ރޫލްސްއާ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

އައިސްފައިވާ  ރައުސްމާލަށް  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ބެލެންސް ޝީޓް،  ބަޔާން،  އާމްދަނީގެ  ހިމެނެނީ  ހިސާބުތެރޭގައި  މާލީ  ކުންފުނީގެ 

ބަދަލު އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން އަދި މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ 

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލްރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްއާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ތެދުވެރިކަމާއެކު ކަމުގައި އިޤުރާރުވެ، އެކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް 

އޮތް  ހިނގާ  ހިނގަ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ހިސާބުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.  މާލީ  ވަނީ  އޮފިސަރ 

ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ހުރިނަމަ  ކަންތައްތަކެއް  މުހިންމު  ނުފެތޭ  ޤަވާއިދަށް  ތައްޔާރުކޮށް  އެއްގޮތަށް  ހަމަތަކާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  އަހަރީ  އަދި 

އެކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި ބެލެންޝީޓްގެ ތާރީޚަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމުކަމެއް 

ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށް ހެކިވަމެވެ.

މާލީ ބަޔާނާގުޅޭޮގތުން ޗެއަރމަން އަދި 
ޑިރެކްޓަރުގެ ޯބޑުގައި ތިއްބަވާ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބަޔާން

9.0
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ޑިވިޑެންޑް -  ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެވޭ ފައިދާއަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު އަދި ކުރިއަށް 

ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދެވިފައިވާ ފައިދާއެކެވެ. 

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު– ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ބިޒްނަސް ޕްލޭން ވަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބޯޑުން މުރާޖަޢާކޮށްފައެވެ. ކުންފުނީގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތަކީ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަގޮތް މުޅިން ބަދަލުކޮށް ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި  ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަ

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ވިޔަފާރިން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުންފުނި ބައްޓަންކުރުމެވެ. 

އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އެކި ދާއިރާތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމެވެ. ކުންފުނީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހުރިކަމަށް  ކުންފުނީގައި  ވަސީލަތްތައް  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންވާނެ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ވިޔަފާރި 

ބޯޑުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. 

އެމްޓީސީސީ އަކީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސްމާލު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުންދާ 

ދާއިރާތަކުން ގެއްލުން ކުޑަކުރެވި އެ ދާއިރާތަކުން ފައިދާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ކުންފުންޏަކަށް  ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ  ނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށް  ނޑުދަ ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ލަ މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާ  މިހާރު 

ވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ. 

ބަލައިގެން  ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް  ހިނގާއޮތް  ހިނގަ  ނޑައަޅާފައިވަނީ  ކަ ތައްޔާރުކުރަމުންގެންދިއުމަށް  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ 

އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އިބްރާޙީމް ޒިޔާތު  އަޙްމަދު ނިޔާޒް             

  ޗެއަރމަން         ޗީފް އެގެޒެކަޓިވް އޮފިސަރ
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ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގެ 2.4 ވަނަ މާއްދާގައި ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ/ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގެ 

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކިން ހާމަކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ވިޔަފާރިއާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މުވައްޒަފުންގެ 

ސީނިއަރ/ޓޮޕް  ކުންފުނީގެ  ނަމަވެސް  ނިންމަވާފައެވެ.  ބޯޑުންވަނީ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހާމަނުކުރުމަށް  ވަކިވަކިން  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

މެނޭޖްމަންޓްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަކޮށް ޖެހޭ މިންވަރު ހާމަކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނޑައެޅުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މަސައްކަތްކުރަނީ މާކެޓްގައި މުސާރަހުރި ނިސްބަތާއި މި ބާވަތުގެ  ކުންފުނީގެ މުސާރަތައް ކަ

މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޕްރެކްޓިސްއާއި  ބެސްޓް  މާކެޓް  ރިޔާޢަތްކޮށް  މުސާރަތަކަށް  ދެވޭ  ކުންފުނިތަކުގައި  ސައިޒްގެ  މި  އަދި 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ކަ އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ކުންފުނީގެ  ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.  މެދުމިންވަރެއްގައި  މުސާރަތައް 

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވިގެންނެވެ.

 

10.1 ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް 

ނޑައަޅައިފައެވެ. އަދި  ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ ހަމަޖައްސާގޮތްވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 72 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ނޑައެޅޭނީ ނުވަތަ  ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 72 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ބަދަލުކުރެވޭނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުށަހެޅުމުގެ މަތިން، ހިއްސާދާރުންގެ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްގެނެވެ. 

އަދި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 

ނޑައަޅާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ "ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީ" ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެންކަން  ކަ

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 72.2 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ދެވޭ  މެންބަރުންނަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  މަތިން،  ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާގޮތުގެ  އާންމު  އަހަރީ  ވަނަ   2014

އިނާޔަތްތައް ބެހިފައިވަނީ މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 10,000.00 ރުފިޔާ އާއި ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޯޑު ޖަލްސާ 

އަދި ކޮމިޓީ ޖަލްސާއަކަށް 500.00 ރުފިޔާއެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެވޭ އުޖޫރައިގެ އިތުރުން 

ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއަށް، ޗެއަރމަން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 7000.00 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ މެޑިކަލް 

އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ކުންފުނީގައި އަދާކުރައްވާ މަގާމަށް އިތުރު 

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 1,480,633 ރުފިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި، 2017 

ވަނަ މާލީ އަހަރުގައި،  މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 

1,461,500 ރުފިޔާ ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 

10.0ރެމިއުނެރޭޝަން ރިޯޕޓް
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ޖަދުވަލު–1: ހިންގާ ގަވާއިދުގެ މުހިއްމު ނުކުތާތައް

ޙިއްޞާގެ ރައުސުލްމާލު

ރައުސްމާލަށް ބަދަލުގެނައުން

6.1

16

17

18

19

 

17.1

17.2

17.3

ސީދާގޮތުން އަދި ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް، އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއް 

ޙިއްޞާވާ ޤާނޫނީ ސަހުޝަކަށް، އެންމެ ގިނަވެގެން މިލްކުކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ 

ރައުސްމާލުގެ %5 )ފަހެއް އިންސައްތަ( އެވެ.  

ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް އެ ޙިއްޞާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި 

ކުންފުނިން ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި  ޝަރުތުތައް  ޤަވާޢިދުގައިވާ  އަސާސީ  ގުޅޭގޮތުން  ރައުސުމާލާ  ޙިއްޞާގެ 

ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.    

    

އިތުރަށް ޙިއްޞާ  ދޫކޮށްގެން ޙިއްޞާގެ ރައުސުމާލު އިތުރުކުރުން،

ޙިއްޞާއަށް،  އަގުތަކުގެ  ބޮޑު  އަގުތަކަށްވުރެ  ޙިއްޞާގެ  އެވަގުތުހުރި،  ކުންފުނީގައި 

ޙިއްޞާގެ ރައުސުމާލުން ބައެއް ނުވަތަ އެއްކޮށް ބެހުން،

އަގު އަދާކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ނުވަތަ ބައެއް ޙިއްޞާ ސްޓޮކަށް ބަދަލުކުރުން، ނުވަތަ 

ސްޓޮކް އަލުން އަގުއަދާކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާއަށް ބަދަލުކުރުން، 

މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާ ތަކަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ޚާއްޞަ ޙައްޤު ތަކަކަށް ނުވަތަ 

އެ  ދޫކުރެވޭނީ  ޙިއްޞާ  އައު  މަތިން،  ނާންނާނެގޮތުގެ  އުނިކަން  ތަކަކަށް  އިމްތިޔާޒު 

ޙިއްޞާތައް އުފައްދާ ޤަރާރުގައި ނުވަތަ އެ ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ޚާއްސަ 

އިސްކަންދިނުމަށް  އަދި  ދަށުން  ތަކުގެ  މާއްދާ  ޝަރުތުތަކާއި  ނޑައަޅާ  ކަ ޤަރާރަކުން 

ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ޝަރުތު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙައްޤު ތަކާއެކުގައެވެ.  

އިސްކަންލިބޭ  ޙާލަތެއްގައި  ބަހާ  މުދާ  ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  ލިބުމަށް  ފައިދާ  މިގޮތުން، 

ވޯޓު  އަދި  ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ޙިއްޞާ  މިފަދަ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ތަކެއް  ނުވަތަ ޝަރުތު 

ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ނުލިބޭގޮތަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.    

ގޮތަކަށް  އެހެން  މިޤަވާޢިދުގައި  ޝަރުތުތަކާއި  ނޑައަޅާ  ކަ ދޫކުރާއިރު  ޙިއްޞާ 

އަށް  ޙިއްޞާ  އެކަށައެޅުން،  ދޫކުރުމާއި  ޙިއްޞާ  ފިޔަވައި،  ޙާލަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަގު ދެއްކުމަށް އެންގުން، ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ދޫކޮށްލުން އަދި މިނޫންވެސް 

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤަވާޢިދުގައިވާ މާއްދާތައް އަލަށްދޫކުރެވޭ ޙިއްޞާ ތަކުގެ މައްޗަށް  

ހިނގާނެއެވެ. އަދި އަލަށްދޫކުރެވޭ ޙިއްޞާތައް ވެސް ދޫކުރުމަށްފަހުގައި އެޙިއްޞާތައް 

ހިމެނޭނީ އަސްލު ރައުސުމާލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

ތަފްސީލު މާއްދާހުލާސާ
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ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާއާ އިޚިލާފުނުވާގޮތަށް، ޚާއްސަ ޤަރާރަކުން، 

ކުންފުނީގެ  ލިބިގެން،  ކުރިން  ލިޔުމުން  ހުއްދަ  ކޮމްޕެނީޒްގެ  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާ  އަދި 

ޙިއްސާގެ ރައުސުމާލު، އަންނަނިވި ގޮތަށް މަދުކުރެވިދާނެ އެވެ. 

ޒިންމާވާންޖެހޭ  ކުންފުނީގެ  ހިނގަމުންދާއިރު  މަތިން  އާދައިގެ  ވިޔަފާރި  ކުންފުނީގެ 

އެއްމެހައި މާލީ ޒިންމާތަށް ކުންފުންޏަށް، ކުންފުނީގެ ޙިއްސާގެ ރައުސުމާލު މަދުކުރުމުން 

އަދި،  މެނުވީ  ނޑައެޅުމުން  ކަ ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ދެއްކޭނެކަމަށް 

ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ މުދާ ނުވަތަ މިލްކިއްޔާތު ލަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްތައް ފިޔަވައި 

ނޑައެޅުމުން  ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް ތަކަށްވުރެ މަދުނުވާނޭކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ

އަދި  އޮޅުމެއްނެތި  އެއްވެސް  އަދި  މަދުނުކުރެވޭނެއެވެ.  ރައުސުމާލު  ޙިއްސާގެ  މެނުވީ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލުއުފެދޭ ތަނެއް ނެތް ހާލު، ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެކަމަށް 

ނޑައަޅާ މުދަލުގެ ނުވަތަ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގުގެ ނިންމުމަކީ އެއްމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.  ކަ

                    

ޙިއްސާގެ ރައުސުމާލު މަދުކުރާކުރުމުގައި އެކިއެކި ޙިއްސާގެ ބާވަތްތަކުގެ )އެކިބާވަތުގެ 

ޙިއްސާދޫކުރާ ހާލަތުގައި( ޙިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

ފައިސާ  ދައްކާގޮތަށް  އަނބުރާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީ  ފުޅާކޮށް  ވިޔަފާރި  ކުންފުނީގެ 

ހޯދުމުގެ ބާރު މިކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޒިންމާތަކާއި  މާލީ  އެހެނިހެން  ފައިސާއާއި  ނަގާ   ދައްކާގޮތަށް  އަނބުރާ  ކުންފުނިން 

އުފުލޭ  ކުންފުނީގެ  މަތިން  އުޞޫލެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުން  ގުޅޭގޮތުން 

ރައުސުމާލާއި  ޙިއްޞާގެ  ކޮށްފައިނުވާ  އަދާ  އަގު  މުދަލާއި،  ނުއުފުލޭ  މުދަލާއި 

ރަހުނުގެ  މުދާވެސް  ނުއުފުލޭ  އަދި  އުފުލޭ  ލިބެންވާ  މުސްތަޤްބަލުގައި  ކުންފުންޏަށް 

ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު 

މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ   24 ހުށަހަޅާ  ކުންފުނިން  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީގެ  އެހެނިހެން  ނުވަތަ  ރަހުނު 

ދަށުގައެވެ.  ބާރުގެ  ބޯޑުގެ  ހުންނަންވާނީ  އެއްޗެތި  އެންމެހާ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި 

އެފަދަ އެއްޗެތި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނީ ކުންފުނީގެ 

ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިންނެވެ. މަސްލަހަތަށް ބުރަވެ ބޯޑުން ކަ

އަގު އަދާކޮށްފައިނުވާ ޙިއްޞާ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދީފިނަމަ 

ކުންފުންޏަށް  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ލިބެންވާ  ކުންފުންޏަށް  ގުޅޭގޮތުން  އާއި  ޙިއްޞާ  އެ 

ފަރާތަށް  ހިފާ  ރަހުނު  އިޚްތިޔާރެއް  ބާރަކާއި  ހުރިހާ  ލިބިދޭ  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  މި 

ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، މިޤަވާޢިދުގައި އެ ޙިއްޞާ އާއި  އެގޮތަށް  ކުރެވިދާނެއެވެ.   ބަދަލު 

ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ބާރު 

ރަހުނު ހިފާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި 

މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ކުންފުނީގެ ބާރުތައް ރަހުނު ހިފާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީގެ 

ގޮތުގައި ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބަދަލު ކުރަންވާނީ ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ ރަސްމީ 

ލިޔުމަކުންނެވެ.
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ޙިއްޞާދާރުންގެ ވޯޓުކުރުމުގެ 

ޙައްޤު

ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޢާންމުޖަލްސާ އެއްގައިވެސް ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް 

މެމްބަރުން  ތަމްޞީލުކުރާ  ޢަދަދެއް  މަދުނޫން  އަށްވުރެ  ޙިއްޞާގެ 10%  ކުންފުނީގެ 

ޙިއްޞާއަކަށް  ކޮންމެ  ނިސްބަތުން  ޙިއްޞާގެ  ގަނެފައިވާ  މެމްބަރުން  އެދިއްޖެނަމަ 

ވޯޓެއްގެ ނިސްބަތުން، ޕޯލް ވޯޓްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  

އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭއިރު ޙާޟިރުވި ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ވެސް ދެވޭނީ އެއް 

ވޯޓެވެ.

ކޮންމެ  ޙާޟިރުވި  ވޯޓުދޭއިރު  ނިސްބަތުން  ޙިއްޞާގެ  ގަނެފައިވާ  މެމްބަރުން 

ޕޯލް  ގޮތުން  ގެ  ވޯޓު  އެއް  ޙިއްޞާއަކަށް  ކޮންމެ  ގަނެފައިވާ  އޭނާ  މެމްބަރަކަށްވެސް 

ވޯޓެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު 

ކޮންމެ  ހާޟިރުވި  ޖަލްސާއަށް  ބަދަލުގައި  ވޯޓްދިނުމުގެ  އުފުލައިގެން  އަތް  ކުރުމުގައި 

ޙިއްޞާދާރަކަށް އަދި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ތަމްސީލުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް، 

އެޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ 

ވޯޓް  ފޮއްޓަށް  ވޯޓް  އުޞޫލުން  ދެވޭ  ވޯޓް  އެއް  ނޑިއަކަށް  ގޮ ކޮންމެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ނޑީގެ އަދަދަށްވުރެ ގިނައިން  ލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ވޯޓު ދިނުމުގައި ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ޙިއްޞާދާރަކު އަދި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުގައި ވޯޓުލާ ފަރާތުން ވޯޓު ދީފައިވާނަމަ 

އެ ޙިއްޞާދާރެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ވޯޓެއް ބާތިލްވާނެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި އެންމެ މަތިން ވޯޓު ހޯދާފައިވާ 

ފަރާތްތައް އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެމްބަރުން 

ނޑައަޅާނީ އެއްވަރަށް ވޯޓު ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި ހިމެނޭގޮތަށް އަލުން ނަގާ  ކަ

ވޯޓެއްގެ ނަތީޖާ އިންނެވެ. މިގޮތުން ނަގާވޯޓްގެ ނަތީޖާވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މިހިންގާ 

ޤަވާއިދުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް 

ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

މެމްބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓުދިނުމުގައި އަންނަނިވި ޤަވާޢިދުތަކަށް 

ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅި  ނެގުމަށް  ޕޯލެއް  ޕްރޮކްސީއެއް،  ތަމްސީލުކުރާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   54

ކަމުގައި ވިޔަސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޙިއްޞާދާރެއް ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރާ ފަދައިންނެވެ.

ޗެއަރޕާރސަންގެ  ކުރިން  ނެގުމުގެ  ޕޯލެއް  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ  ނެގުމަށް  ޕޯލެއް 

އިޒުނައާއިއެކު އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޕޯލެއް ނަގަން ނިންމުމަކުން އަތް އުފުލައިގެން ނަގާފައިވާ ވޯޓެއް ބާތިލެއް ނުވާނެއެވެ. 
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ޕޯލެއް ނަގަންވާނީ ރިޔާސަތުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ޕޯލް ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް 

ޢައްޔަން  ރިޔާސަތުން  ފަރާތްތަކެއް  މަސައްކަތްކުރާނެ  ގުނުމުގެ  ބަލައި،  ހިނގާގޮތް 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ޕޯލްގެ ނަތީޖާ ބެލެވޭނީ އެޕޯލްއަށް ހުށަހެޅި ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުން 

ފާސްކުރި ޢާންމު ޤަރާރެއް ކަމަށެވެ.  

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު އެކުވެގެން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާއަކަށް ވޯޓްދޭންޖެހޭ ޖެހުމުގައި، 

އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްމީހަކު އަމިއްލައަށް ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ނުވަތަ ބަދަލުގައި 

މީހަކު ފޮނުވައިގެންކަމަށްވިޔަސް ދޭ ވޯޓަކީ އެ ޙިއްޞާގައި ބައިވެރިވާ އެހެން މީހުންގެ 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ އެންމެންގެ ފަރާތުން ދޭ ވޯޓެއް ކަމުގައި ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ގައި  ރަޖިސްޓްރީ  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ކަޑައަޅާނީ  މީހަކު  އިސް  އެންމެ  މަތިން  މިގޮތުގެ 

ނަންތައް ލިޔެވިފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އާންމު ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު 

ޖަލްސާއަކަށް ޙާޒިރުވެ، ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤުލިބިގެންވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އޭނާގެ 

އެފަދައިން  ޢައްޔަނކުރެވިދާނެއެވެ.  ޕްރޮކްސީއަކު  ޙާޒިރުވުމަށް  ޖަލްސާއަށް  ބަދަލުގައި 

ހައްޤުލިބިގެންވެއެވެ.  ވީޓްދިނުމުގެ  ޙާޒިރުވެ  ޖަލްސާއަށް  ޕްރޮކްސީއަށް  ޢައްޔަންކުރާ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ އުސޫލުތައް  ޤަބޫލުކުރުމުގެ  ޢައްޔަންކުރުމާއި  ޕްރޮކްސީ 

ބޯޑުންނެވެ. 

ކުންފުނީގެ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން އެހެންގޮތަކަށް ފާސް ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ކުންފުނީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އަދަދަކީ މި ގަވާއިދުގެ 65 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޑިރެކްޓަރުން 

ހިމެނޭގޮތަށް، 7 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސޭނީ، 

ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނިސްބަތުން،  ޙިއްޞާގެ  ކުންފުނީގެ  ހަމަޖެއްސޭނީ  މެމްބަރުން  ބޯޑަށް  ކުންފުނީގެ  

%14.29 ޙިއްޞާ މިލްކު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކު، ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސާ 

އުސޫލުންނެވެ.

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ކޮންމެ %14.29 ޙިއްޞާއަކަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި، 

އާއްމު ޙިއްޞާދާރުންގެ މިލްކުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ އަދަދު %14.29 އާ އެއްވަރު 

އެއް  ކުރުމަށް  ތަމްސީލް  ޙިއްޞާދާރުން  އާއްމު  ބޯޑަށް  ކުންފުނީގެ  ނުވިނަމަވެސް، 

ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި، ކޮންމެ 14.29% 

އަކަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސަމުންގޮސް، ވަކި ފަރާތަކަށް %14.29 ހަމަނުވާ ޙިއްޞާ  

ތަމްސީލް ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސާނީ އެ ޙިއްޞާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ 

ޙިއްޞާ އެ ފަރާތެއްގެ މިލްކުގައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އާއްމު ހުރިހާ ޙިއްޞާދާރުން ބަލާނީ 

51
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63 )ހ(ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
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އެއް ޙިއްޞާދާރުގެ ގޮތުގައެވެ.

ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ފާސްކޮށްގެން،  ޖަލްސާއެއްގައި  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ  ބޭއްވޭ  އަވަހަށް  އެންމެ  ދެން  ބަދަލުތައް،  ގެނެވޭ  ގޮތަށް  އެކުލެވިގެންވާ 

ޙިއްޞާދާރުންގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ބޯޑުގައި ހިމެނޭނީ އެގްޒެކެޓިވް، މުސްތަޤިއްލު އަދި ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 

ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.  ޑިރެކްޓަރުން  އެގްޒެކެޓިވް   2 ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޑިރެކްޓަރަކީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ. އަދި އަނެއް ޑިރެކްޓަރަކީ 

ސަރުކާރުން  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރަމުންދާ  މަޤާމެއް  އިސް  ކުންފުނީގެ 

އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރެކެވެ. 

ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އެފަދަ  ދެމިހުރެއްޖެނަމަ،  ހަމަޔަށް  މުއްދަތާ  އިއުލާންކުރާ  އައްޔަންކުރުމަށް  ބޯޑަށް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  އިންތިހާބުކުރާ  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ  އާންމު  މުވައްޒަފަކަށް 

މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  އަދި  ނުލެވޭނެއެވެ.  ކުރިމައްޗެއް  މެމްބަރުކަމަށް  ބޯޑުގެ 

ގޮތުގައިހުރެ ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމެއް 

އަދައެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދާ  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  އެވަގުތު  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ  އެގްޒެކެޓިވް  ނޮން 

ނުކުރާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ މެމްބަރުންނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ  2/1 އަކީ ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން 

ކަމުގައިވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އަޤްލަބިއްޔަތަކީ 

ޗެއާރޕަރސަންއަކީ  ކުންފުނީގެ  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންކަމުގައި  މުސްތަޤިއްލު 

މުސްތަޤިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

މުސްތަޤިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ:

އެ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

ނުދިޔުމާއި، ފާއިތުވި 1 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި،ކުންފުނީގެ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން 

ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އިސް މަގާމެއް ފުރާފައިނުވުން.

އެ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު، ފާއިތުވި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ 

ތެރޭގައި، ކުންފުންޏާއެކު ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބޮޑު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިނުވުން. 

މީގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން ހޯދާފައިވާ މުސާރަ ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކޮމިޝަނެއް 

ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ ފީ ނުވަތަ ކުންފުންޏާ އެކު ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ލިބިފައިވާ 
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މަންފާ ހިމެނެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރަކު  އެ  ޖަލްސާއެއްގައި  އާއްމު  އަހަރީ  ކުރެވޭ  އައްޔަނު  ޑިރެކްޓަރަކު  އެ 

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ  ކުރެވުމާއެކު،  އިންތިހާބް  ނުވަތަ  އައްޔަނު  ޑިރެކްޓަރުކަމަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެ ޑިރެކްޓަރަކު ހަވާލުވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމަށް 

އައްޔަނު ނުވަތަ އިންތިހާބް ކުރެވޭ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފެށިގެން، ވިދިގެން އަންނަ 

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަކާއި ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތުގައި،އެ ޑިރެކްޓަރަކު، އިސްތިޢުފާ 

ދީފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ ޑިސްކޮލިފައި ވެފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ އާއްމު ޤާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 

މަޤާމުން ވަކި ކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމްގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ. ކުރީ 

ވިދިގެން  ޑިރެކްޓަރުން،  ހުރިހާ  އައްޔަނުކުރާ  ޖަލްސާގައި  އާއްމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ 

އަންނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި މަޤާމުން ވަކިވެގެންދާނެއެވެ. މި ފަދައިން 

ވަކިވާ ޑިރެކްޓަރުން، މި ހިންގާ ޤާވާއިދުގެ 70 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފް ނުވާ ފަދައިން 

އަލުން އެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ނުވަތަ އިންތިހާބް ކުރެވިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން 

އޮތްނަމަވެސް، ދެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ދެމެދު ހިނގާ މުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާއި  އަންނަ  ނިސްބަތަށް  ބެހިފައިވާ 

އެކުލެވިގެންވާގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގައި 

ބަޔާންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.

ބޯޑަށް  ގޮތުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ގޮތުން  މަޤާމުގެ  އަދާކުރާ  ކުންފުނީގައި 

ގޮތުގައި  މެމްބަރެއްގެ  ބޯޑުގެ  ގިނަވެގެން  އެންމެ  ފިޔަވައި  ޑިރެކްޓަރުން  ނޑައެޅޭ  ކަ

ޚިދްމަތް ކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން 6 އަހަރެވެ.

ބޯޑުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން ކަމުގައިވުން 

ޙާޟިރުވުމަށް  ޖަލްސާތަކަށް  ޑިރެކްޓަރަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ނަމަވެސް  ލާޒިމެއްނޫނެވެ.  

އަންގާ އެންގުން ލިބިގަތުމާއި ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާނެއެވެ. 

އަދި  ނޑައަޅާނީ  ކަ އެލަވަންސްތައް  މުސާރައާއި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

އާންމު  ޙިއްޞާދާރުންގެ  މަތިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބަދަލުކުރެވޭނީ 

އާއި  މުސާރަ  ދެވޭ  ޑިރެކްޓަރުންނަށް  އެގްޒެކެޓިވް  އަދި  ފާސްކޮށްގެނެވެ.  ޖަލްސާއިން 

ގެ  ޕޮލިސީ"  ބެނެފިޓް  އެންޑް  "ސެލަރީ  ކުންފުނީގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ އެލަވަންސްތައް 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ޤާނޫނާއި  ބެހޭ  ކުންފުންޏާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ  ހަމަޖެއްސޭ  ބޯޑަށް 

އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުތަކާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކާއި 

ހުންނަންޖެހޭނެ  ކިބައިގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނިތަކުގެ  ޕަބްލިކް  އުސޫލުތަކުގައި 

ކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ހުރި މަޤުސަދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ  73.1
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ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ  އާއި 

އެލަވަންސްތައް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޝަރުތުތައް
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ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން؛

އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ކޯޓަކުން ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމް އަދާކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ 

ކުރެވިފައިވާ  ޑިސްކޮލިފައި  މަޤާމުގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް  ނުވަތަ 

މީހަކަށް ނުވުން؛

އަދި  ކުރެވިފައިނުވުން  އިފްލާސް  ގައުމެއްގައި  ވެސް  އެހެން  ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތު ދަރަންޏެއް ނެތުން؛

ވައްކަން، މަކަރާއި ހީލަތް، ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވުން، ފައިސާގެންގުޅުމުގައި ނޭދެވޭ 

ގޮތްތަކަށް އަމަލުކުރުން، ފައިސާ އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަވާލުވެހުރެ ޚިޔާނާތް ތެރިވުން، 

ރިޝްވަތު ފަދަ ކަމެއްގެ ކުށެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިނުވުން؛

ތެދުވެރި  މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ކުރާ  ގޮތުން  އަމިއްލަ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި،  މަޤާމުގެ 

އަމާނާތްތެރިޔަކުކަމުގައި ވުން؛ 

ކަންކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންތައް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުމާއެކު 

ޙިކުމަތްތެރިޔަކު ކަމުގައިވުން؛

މާލީރިޕޯޓުތައް ކިޔައި، ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން

އެހެންމީހުންނާ އެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ތަކުގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި، ހަރުދަނާކަމާއެކު 

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ވުން؛

ބުއްދިސަލާމަތުން ހުރި،  މީލާދީ ގޮތުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ 

އަދި

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ 

ޙިއްޞާދާރެއް ކަމުގައިވުން، މިއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކު، އޭނާ ޑިރެކްޓަރުކަންކުރާ ނުވަތަ މަސްލަޙަތެއް އެކުލެވޭ އެހެން 

އުޅޭކަން  ކުރުމަށް  ވިޔަފާރިއެއް  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމެއް  ކުންފުނިން  ކުންފުންޏަކާއެކު 

އެނގުމުން، އެކަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް، ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ ޗެއަރމަންއަށް 

ވޯޓު  ނުވަތަ  ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ  މުޢާމަލާތުގެ  އެ  އަދި  ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމުން 

އެ  ނިކުންނަންޖެހޭނެއެވެ.  ޑިރެކްޓަރު  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ޖަލްސާއިން  އެ  ދޭއިރު، 

ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ބަލުމުގައި، އެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 

ނަން ހުށަހެޅުދާނެއެވެ. އަދި ބޯޑުގައި ސަރުކާރުން އައްޔަނުކުރާ  ޑިރެކްޓަރުންވެސް ތިބޭނެއެވެ.
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ކޮންފްލިކްޓް އޮފް 

އިންޓްރެސްޓް

ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނުކުރުން
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ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުން، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޢަދަދު މަދުކޮށް އަދި ގިނަ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ، ޑިރެކްޓަރުން މަޤާމުން 

ޢަދަދު  މެމްބަރުންގެ  ވަކިވާންޖެހޭ  މަޤާމުން  ބަދަލުގެނެސް،  އުޞޫލަށް  ވަކިވާންޖެހޭ 

މަދުކޮށް، ނުވަތަ ގިނަވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކަމެއް  ކަމަކުންކުރެ  ތިރީގައިމިވާ  މަތިން،  ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ޑިރެކްޓަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ  

ހުރެވެން  މަޤާމްގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  އޭނާއަށް  ދަށުން  ޤަވާއިދެއްގެ  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް 

ނެތުން، ނުވަތަ މަނާވުން، ނުވަތަ ޑިސްކޮލިފައިވުންް؛ ނުވަތަ

ޑިރެކްޓަރަކު ބަނގުރޫޓުވުން؛ ނުވަތަ

އޭނާއަކީ ބުއްދި ހަމަނޫން މީހެއްކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

ޑިރެކްޓަރ ނިޔާވުން؛ ނުވަތަ

ކުންފުންޏަށް ނޯޓިސް ދިނުމާއެކު ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިނުން؛ ނުވަތަ

ކުންފުންޏަށް  ނުވަތަ  ވާންއުޅެފިނަމަ،  ނުވަތަ  ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެނަމަ  ކުންފުންނަށް 

ގެއްލުންވަފަދަ ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުރަން އުޅެފިނަމަ؛ ނުވަތަ

މަސްދުވަހުގެ    3 ނުވަތަ  ބައްދަލުވުމަށް،   3 ބޯޑުގެ  ނުލައި،  ހުއްދައަކާ  ބޯޑުގެ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައްވާ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކަށް )މި ދެ މުއްދަތުން ކުރު މުއްދަތަށް( 

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ؛ ނުވަތަ  

ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާ ޚިލާފަށް ލޯނެއް، ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް، ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް 

ޤަބޫލުކުރުން؛ ނުވަތަ

އެ ޑިރެކްޓަރެއް، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 87.9 ވަނަ މާއްދާގައިވާ، އެ 

ޑިރެކްޓަރަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން، ކްރެޑިޓެއް، ލޯނެއް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ 

ލޯނެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އެއްބަސްވުމެއްގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފުވުން؛ ނުވަތަ

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތަކުން ނަމަވެސް، ޑިރެކްޓަރަކު ކުންފުނި ބައިވެރިވާ ނުވަތަ 

ބައިވެރިވުމަށް ޤަސްދުކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ހިނދެއްގައި؛

އެކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތުގެ ޒާތު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ހާމަނުކުރުން، 

ނުވަތަ 

87.1

87.2

87.3

87.4

87.5

87.6

87.7

87.8

87.9

87.10

86

87

ޑިރެކްޓަރުންގެ އަދަދު ގިނަކޮށް 

މަދުކުރުން

ޑިރެކްޓަރުން މަޤާމުން 

އިސްތިއުފާދިނުމާއި ވަކިކުރުން
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ޖަލްސާއިން  ކުރާ  މަޝްވަރާ  ބެހޭގޮތުން  އެކޮންޓްރެކްޓަކާއި  ފަހުގައި  ހާމަކުރުމަށް 

ނުކުތުމަށް އިންކާރުކުރުން.

ހިންގާ  ކުންފުނީގެ  ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭނެ  ކޮންމެހެން  ކިބައިގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

ގަވާއިފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފައަކުންކުރެ އެއްވެސް ސިފައެއް އުނިވުން. 

  

އެންގުމަކާނުލައި، ސަރުކާރުން  ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި، ސަބަބެއް  ފެނިއްޖެ  ސަރުކާރަށް 

އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

87.11

87.14 ސަރުކާރުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 

ޑިރެކްޓަރުން ވަކިކުރުން
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 ފޯމު  ްފަރޓްރާންސ އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް
 ކުންފުނި، ޕަރޓްނަރޝިޕް، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި އެހެނިހެން(، )ފަރުދުން

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އެހެން ފަރާތަކަށް ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމެވެ. މިފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ރައިޓްސް  ިއީ، އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސްމ
  ުމަށް އެދޭ ފަރާތުން 'އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް އިޝޫ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު' ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގަތ

  އެމްއެސްޑީ ސެކިއުރިޓީޒް އެކައުންޓު ނަންބަރު

 އެމްޓީސީސީގެ ޙިއްޞާދާރުގެ ތަފްޞީލު .1
  ް ނަންބަރުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު / ރަޖިސްޓްރޭޝަނ 1.1
ފުރިހަމަ ނަން /  1.2

 ކުންފުނީގެ ނަން

 

  އުފަން ތާރީޙް )ފަރުދުން އެކަނި( 1.3
ދާއިމީ އެޑްރެސް / ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  1.4

 އެޑްރެސް

 

  ނަން 
  މަގު 
  އަތޮޅާއިރަށް 
  ޕޯސްޓް ކޯޑު 
  ގުޅޭނެ ނަންބަރު 1.5

 ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލު .2
  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު / ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު 2.1
ފުރިހަމަ ނަން /  2.2

 ކުންފުނީގެ ނަން

 

  އުފަން ތާރީޙް )ފަރުދުން އެކަނި( 2.3
ދާއިމީ އެޑްރެސް / ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  2.4

 އެޑްރެސް

 

  ނަން 
  މަގު 
  އަތޮޅާއިރަށް 
  ޕޯސްޓް ކޯޑު 
  ުޅޭނެ ނަންބަރުގ 2.5

 ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން، ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް އެދޭ ޙިއްޞާގެ ތަފްޞީލު .3
  ޢަދަދުޓްރާންސްފަރކުރުމަށް އެދޭ ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ  3.1

 ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު: .4
ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ، ރައިޓް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް  މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް،

އި ެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައެއްބަސްވަމެވެ. އަދި، މިގޮތުން ޓްރާންސްފަރކުރެވޭ ރައިޓްސް ގަތުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރާނީ، ކުންފުނީގ
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭކަމަށް މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުންނެެވެ. 

 ސޮއި:  ނަން:  4.1
 ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު:  .5

ޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން، ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް އިޝޫ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާއެކު، ކަނޑައަ
ްޞާ ގަތުމަށްޓަކައި، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަކީ، އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި، ޙިއ

 ްމާވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެމެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ޒިނ
 ސޮއި:  ނަން:   5.1
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ހިއްސާގަތުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް

ރެކޯޑް ޑޭޓުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ރައިޓްސް އިޝޫގައި ހިއްސާ ގަނެވޭނެއެވެ. 

ޓްރޭޑްކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ޓްރާންސްފަރ  ރައިޓްސް  ދަށުން  އުޞޫލުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ފަރާތަކުން،  ލިބިފައިވާ  ރައިޓްސް  އަދި، 

މި  ފަރާތްތަކަށް  ތިރީގައިވާ  ހުޅުވާލުމުން،  ވިއްކުމަށް  ހިއްސާ  ޢާންމުކޮށް  ގަނެވޭނެއެވެ.  ރައިޓްސް  ގޮތުންވެސް،  ނަތީޖާއެއްގެ 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ގަނެވޭނެއެވެ. 

ދިވެހިރައްޔިތުން  •

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޝަޚްޞުތައް  ޤާނޫނީ  ވަކި  ޝަރުތުފުރިހަމަވާ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ކުންފުނިތައް  ވިޔަފާރި   •

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ %100 ދިވެހިން ހިއްސާވާ ޤަނޫނީ ޝަޚްޞުތައް

ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް

ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ވަކިވަކި ފަރުދުން  .1

ދެލިކޮޕީ  ސާފު  ދެފުށުގެ  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ނުވާ  ހަމަ  މުއްދަތު  ނަމަ،  ރައްޔިތެއް  ދިވެހި   •

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ، ޞައްޙަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ސާފު ކޮޕީ، އަދި ގަންނަން އެދޭ   •

ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ނަކަލެއް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ޤާނޫނީ ޝަޙްޞުތައް  .2

ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއް ނަމަ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތަ ނަކަލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. '  •

ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްގެ ފަރާތުން ޙިއްޞާ ގަތުމަށާއި ގަންނަން ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު، ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން   •

އެނގޭނޭ ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ ޤާރާރެއްގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް ނަކަލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއް ތަމްޞީލުކުރުމަށް ޤަރާރުގައި ކަ  •

އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެ ފުށުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް / ޕާސްޕޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރާ ޞަފްޙާގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ނަކަލެއް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ހުޅުވާފައިވާނަމަ،  އެކައުންޓެއް  އެމް.އެސް.ޑީ  ނަމުގައި  ޤާނޫނީ ޝަޙްޞުގެ   •

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ނަމޫނާއާއި  ގައިވާ  ޖަދުވަލު  ބަޔާނުގެ  ޙިއްޞާގެ  ހުށަހެޅުމަކާއެކު،  ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  އެޓާރނީގެ  އޮފް  ޕަވަރ   •

އެއްގޮތަށް، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު
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ހިއްސާ ގަތުމަށް އަދި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް

ހިއްސާ ގަތުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ޖަދުވަލުގައިވާ "އެމްޓީސީސީ ރައިޓްސް އިޝޫ އެޕްލިކޭޝަން 

އެކައުންޓް  އެމްއެސްޑީ  އަދި  ހުށަހެޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ފޯމް" 

އާ  ފޯމް"  ހުޅުވުމަށްއެދޭ  އެކައުންޓް  "އެމްއެސްޑީ  ޖަދުވަލުގައިވާ  މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ  ހުށަހަޅާނީ  ފަރާތެއްނަމަ  ހުޅުވާފައިނުވާ 

އެކުއެވެ.

ފޯމް ހުށަހަޅާނެގޮތް   .3

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި ފައިސާ ދެއްކުމާބެހޭގޮތުން 

ނުވަތަ  އެޑްރެހަށް  ތިރީގައިވާ  މިކުންފުނީގެ  ފައިސާދެއްކުމަށްފަހު  އިހުތިޔާރުކުރާގޮތަކަށް  ގޮތްތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

ޕޮއިންޓްތަކަށް ޙިއްޞާގަތުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުހަމަވުމުގެ  ނޑަޅާ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރާ ކަލެކްޝަން  މިކުންފުނިން ކަ

ކުރިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދައްކާނީ،  ފައިސާ  ޖުމްލަ  ދައްކަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  ފޯމުފުރުމަށްފަހު،  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  ފޯމުގައި  އެދޭ  ހިއްސާގަތުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭތެރޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ  ކަ

ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓް ތަކަށެވެ. މިގޮތުން ޤާއިމް ކުރެވޭ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް މިޕްރޮސޕެކްޓަސްއާ އެކު ނުވަތަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަލެކްޝަން  ހިއްސާވިއްކަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާއްމުކޮއް އިއުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. މިކުންފުނިން ކަ

ޕޮއިންޓަކަށް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހެޑް އޮފީސް

3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، 

މާލެ، 20057

ދިވެހިރާއްޖެ 

އެޕްލިކޭޝަން  ކޮންމެ  ހުށަހެޅޭ  ދަންނަވަމެވެ.  ވާހަކަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  އެޕްލިކޭޝަންތައް  ހުށަހަޅާ  ފަހުން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު 

ފޯމަކަށް ފޯމް ބަލައިގެންކަން އެނގޭނެ ލިއުމެއް ދެވޭނެއެވެ. 

މެދުވެރިކޮށްވެސް  ޕޯރޓަލް  "އިންފިނިޓީ"  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ޑިޕޮސިޓަރީގައި  ސެކިއުރިޓީޒް  މޯލްޑިވްސް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި 

ހިއްސާގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. "އިންފިނިޓީ" ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ގަންނާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު 

ހިއްސާވިއްކަން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

ފައިސާ ދައްކާނެގޮތް  .4

4.1 އޮންލައިން ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާގެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް  

ޙިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަގާ ޙިއްސާގެ އަދަދު    

ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދެވެ. އެގޮތުން މިއަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.   

އޮންލައިން ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ޑެބިޓް/ކްރެޑިޓް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ.   
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4.2 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ސީދާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް  

ޙިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަގާ ޙިއްސާގެ އަދަދު    

ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދެވެ. އެގޮތުން މިއަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.   

ޙިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކަވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނުވަތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވާ 15.42 ރުފިޔާގެ    

ނޑައަޅާ ޢަދަދެކެވެ.  ރޭޓުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ ގޮތުގައި ކަ  

ހިއްސާ ގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ޗާޖަސްއެއް ދައްކާނީ   

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕޮއިންޓް ސޭލްސް މެޝިން މެދުވެރިކޮށް   

ފައިސާ ދެއްކުމުން މާޗަންޓް ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރާ އަދަދު ނުހުމެނެއެވެ.  

ހިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމަށްޓަކައި ނަގުދު ފައިސާ، ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް މެދުވެރިކޮށް ހަދާ ޑެބިޓް/ކްރެޑިޓް ކާޑު   

ޕޭމަންޓް، އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރ، ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭންކެއްގެ ގަރަންޓީ ދެވިފައިވާ   

ޗެކަކުން، ބޭންކު ޑްރާފްޓަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ.   

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރައިޓްސް އިޝޫ އެކައުންޓްގެ ނަން:     

     7701-100668-004 ރުފިޔާއިން ފައިސާ ދައްކާނަމަ:  އެކައުންޓް ނަމްބަރ:     

7701-100668-001 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ:                 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޭންކު:     

ހުށަހަޅާފައިވާ  ގަންނަން  ހިއްސާ  ފައިސާ  ދައްކާ  ގޮތުގައި  އަގުގެ  ހިއްސާގެ  ފޯމާއެކު  އެޕްލިކޭޝަން  ގަތުމައްޓަކައި  ހިއްސާ 

ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ އެކަށައަޅައި ނިމެންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓް ތަކަށެވެ.

ހިއްސާ ގަންނަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، 2 މާކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ 

ހިއްސާއެއް  ފޯމަކަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ރައްދުކުރެވި،  އަނބުރާ  އެފައިސާ  ހިނދެއްގައި،  ލިބިއްޖެ  ފައިސާ  މިޗެކުގެ  މިމުއްދަތަށްފަހު 

ނުލިބޭނެއެވެ. ހިއްސާ ގަތުމަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމަށް ފައިސާ، ޗެކަކުން ދައްކަފައިވާނަމަ، އެޗެކެއް ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ފައިސާ  

ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފޯމު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޙިއްސާގަތުމަށްޓަކައި ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަނާ އެކު މިކުންފުނިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި 

ހުޅުވާފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރައިޓްސް އިޝޫ" އެކައުންޓް އަށް ފައިސާ ފޮނުވިކަން އަނގައިދޭ ސްލިޕް 

ނުވަތަ ޓެލެގްރަފިކް ޓްރާންސްފަރ ގެ ކޮޕީއަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

5.  ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާ އެކަށެއެޅުމާއި، ޑިޕޮޒިޓްކުރުން

ހިއްސާ ވިއްކުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލާފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޗެކް ކުރުމަށްފަހު 14 މާރކެޓް 

ދުވަސް ތެރޭގައި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާގެ އެލޮޓްމަންޓް ހެދިގެންދާނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، އެމް.އެސް.ޑީ ސެކިއުރިޓީޒް 

އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ގިނަވެގެން 38 މާރކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާތައް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 
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3.7 ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބާތިލުވުން

ނޑައެޅިފައިވާ ޢުސޫލްތަކަށް ނުފެތޭ ފޯމުތައް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތަކާއި މިހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ކަ

އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ފޯމުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ހިއްސާ ގަތުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަ

ނުލިބިއްޖެ  ފައިސާ  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅޭ  އެޗެކެއް  ދައްކާފައިވާނަމަ،  ޗެކަކުން  ފައިސާ  ފޯމަށް  ހުށަހެޅޭ  ގަތުމަށް  ހިއްސާ 

ހާލަތެއްގައި އެފޯމު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

3.8 ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވުމުން ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިދިނުން

ހުޅުވާލާފައިވާ  ކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހިއްސާ ގަތުމަށް  ބާތިލްވެއްޖެނަމަ އެއާއެކު އަދާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް  ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދި 

އެކައުންޓަށް  ބަޔާންކޮއްފައިވާ  ފޯމުގައި  އެޕްލިކޭޝަން  އެފަރާތަކުން  ތެރޭގައި  ދުވަސް  މާރކެޓް   30 ހަމަވުމަށްފަހު  ސުންގަޑި 

ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ޖަމާކުރާއިރު ބޭންކް ޗާރޖަސް ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ އަދަދު 

އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ފައިސާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ޙިއްސާގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ބާތިލްވެއްޖެނަމަ، 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެވިފައިނުވާނަމަ، އެފަރާތަކުން 

ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށް، އަހަރަކަށް 3.5% ގެ ރޭޓުން އިންޓަރެސްޓް ދެވޭނެއެވެ.

3.9 އެހެނިހެން މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު 

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީއަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/2 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(  .1

ގެ ދަށުން، ޑިޕޮސިޓަރީ ޚިދުމަތް ދީ، ސެޓިފިކެޓަކާނުލައި، ޙިއްޞާގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 

އެމްއެސްޑީގެ  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަކަށް  ގަންނަ  ޙިއްޞާ  ޙައްޤު  ހޯދުމުގެ  ސެޓްފިކެޓް  ޙިއްޞާގެ  އެމްއެސްޑީއިން   .2

ޙިއްޞާގެ  ދަށުން  ޤަވައިދުގެ  ކަމާބެހޭ  ހިނދެއްގައި،  ބޭނުންވެއްޖެ  ނަގަން  ސެޓްފިކެޓް  ޙިއްޞާގެ  ވެރިފަރާތުން،  އެކައުންޓުގެ 

ސެޓްފިކެޓް ނެގުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

ސެޓްފިކެޓް  ޙިއްޞާގެ  އެމްއެސްޑީގައި  ހިންގުމަށް  މުޢާމަލާތް  ޙިއްޞާގެ  އެކްސްޗޭންޖްގައި،  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް   .3

ޖަމާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ހިންގުމަށް،  މުޢާމަލާތް  އަދި  ޖަމާކުރުމަށް،  ޙިއްޞާ  އެކައުންޓަށް  އެ  ހުޅުވުމަށާއި  އެކައުންޓު  ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުން   .4

އަންނަނިވި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު އެމްއެސްޑީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ސެކިއުރިޓީޒް އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށް އެދޭ ބޯޑުގެ ޤަރާރު  -

ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އަދި ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ބޯޑުގެ ޤަރާރު  -

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ބާރު ދީފައިވާ ފަރާތް އަންގައިދޭ ޤަރާރު  -
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Particulars of Applicant
utWmUluAwM egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

Full Name:
cnwn wmwhiruf
National ID Card No. (For Maldivians) : Passport No. (For foreigners):
urwbcnwn uDWk Ediawgcnwa cnwkcaetiycawr ihevid (wmwncaeaIsEdib) urwbcnwn cTOpcsWp

Nationality: Birth Certificate No. (If a foreigner is a minor):
utwycaimuawq (wmwncaejcauk wDuk IsEdib) :urwbcnwn egcTekifcTes eguhwvudcnwfua

Gender: Male Female Date of Birth
cscnij cnehirif cnehcnwa cKIrWt cnwfua

Permanent Address:

Atoll / Island

Current Address:
csercDea ELua urWhim
Atoll / Island

Contact No. Mobile Phone
cliawbOm cnOf

E-mail
cliaem-Ia

(Optional ްމަޖުބޫރެއް ނޫނ)
Bank Account No. in Maldives:
urwbcnwn cTcnuawkea ckcnEb

Bank Account Name:
cnwn egcTcnuawkea  ckcnEb

Bank Name:
cnwn ckcnEb

DECLARATION އިޤްރާރް
1- I hereby request to open and maintain a Securities Account in the MSD with the particulars given above.

Date cKIrWt

FOR DEALING COMPANY USE ONLY ް ހަމައެކަނި ޑީލިން ކުންފުނީެގ ބޭނުމަށ

Broker License No:
urwbcnwn cscnwsiawl rwkOrcb

FOR MSD USE ONLY ް.އެސް.ހަމައެކިަނ އެމް ޑީގެ ބޭނުމަށ

Form No: Client's  MSD  account number:
urwbcnwn cmOf urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

Entered by: Remarks:
ctWrwf irukWTcnea :އިތުރު ބަޔާން

Authorised by:
ctWrwf cnid wdcauh

c

3rd Floor, Gadhamoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male' 
Phone: 330 6868  Fax: 330 5034

(cnudurwf umcnWa) 1 cmOf Edea cnwvuLuh cTcnuawkea csITiruaikes

cSwr iaWLowtwa

MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD

csercDea ImiaWd

website: www.msd.com.mv

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 1 (Individuals)

Additional Identification 
Provided (For foreigners) :

C-
85

/2
00

8

Authorised Signature & Stamp
of Dealing Company.

. މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އަންގާނަމެވ7ެޑީ އަށް .އެސް.މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން އެމް- 3

called/ emailed / collected
wfenwgiawlwb/wfcSokcliaemIa/wfWLug

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

A /-C

Applicant's Signature
(If applicant is below 18 years, then guadian has to sign.)

އެކައުންޓް ހުޅުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި
(. އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްނަމަ ސޮއި ކުރާނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވ18ެ)

Please sign in the 2 boxes below.
.cSwmurukiaosiawgILog 2 WviawgIrit

Date, Name & Signature
iaos ,cnwn ,cKIrWt

cSwr iaWLowtwa

. ޑީގައި ހުޅުވައި ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް އެދެމެވެ.އެސް.މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތައް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ އެކައުންޓެއް އެމް- 1

(. އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވwww.msd.com.mvެޑީ ވެބްސައިޓް .އެސް.ޑީގެ ޤަވާޢިދު އެމް.އެސް.އެމް). ޑީ ޤަވާޢިދުތައް އަހަރެންނަށް ލިބި، ކިޔައި، އެޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.އެސް.އެމް- 2
2- I have received and read the rules of MSD and hereby agree to comply those rules of MSD. (MSD rules are available at MSD website, www.msd.com.mv)

3- If there is any change to the information provided above, I hereby agree to inform MSD within 7 working days.

cawturwbcnwn enELug
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Maldives Securities Depository Pvt Ltd 
3rd Floor, Gadhamoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male'  

T: +960 330 6868, F: +960 330 5034 
E: msd@mse.com.mv, W: www.msd.com.mv 

 
 

Reg. No.: C-85/2008 

 

 :Documents required for Account Opening :އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 :ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ

 .މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ .1

 :އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްނަމަ 18 .2

a.  ީޑީ .އައި)އެކުއްޖާގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕ

ޑީ ކާޑު ނަންބަރުވާ އުފަންދުުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި .ކާޑު ހައްދާފައި ނުވާނަމަ، އައި

 (ފޮޓޯކޮޕީ

b. ިރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ ކުއްޖާގެ އުފަންދުުވަހުގެ ޑީ ކާޑުގައި ބެލެނިވެ.ކުއްޖާގެ އައ

 .ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ

c.  ެކުއްޖާގެ މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ

 . އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ

d.  ާދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަރާތުގެ މުއްދަތުހަމަނުވ

އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ އާއިއެކު އެފަރާތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ 

 .ބެލެނިވެރިޔެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ

މީހަކު  ޑީއަށް ޙާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި.އެސް.އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދޭފަރާތައް އެމް .3

މިގޮތުން ފޮނުވާއިރު މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް ބަދަލުގައި . ފުނުވިދާނެއެވެ

އައްނަ މީހާގެމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯ ކޮޕީ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

Locals: 
1. Photocopy and Original of valid National 

Identity Card (NIC). 
2. In case of a minor (below 18 years); 

a. Original and photocopy of a valid National 
Identity Card of minor (if minor do not 
have NIC, then original and photocopy of 
birth certificate which has NIC number on 
it).  

b. Original and photocopy of birth certificate 
should be provided if NIC does not give 
the name of parents. 

c. Original and Photocopy of a valid National 
Identity Card of the parent. 

d. If there is a legal guardian then original 
and photocopy of his/her National Identity 
card and original and photocopy of the 
document to confirm that legally he/she 
has been appointed as legal guardian. 

3. If form cannot be submitted in person then it 
can be submitted through a representative. 
Then the original and photocopy of a valid 
National Identity Card of representative need 
to be submitted. 

 

 :ބިދޭސީއެއްނަމަ
މުއްދަތުހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއާއެކު ނަމާއި އުފަން ތާރީޚް އަންގައިދޭ އެހެން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ  .1

 .ކޮޕީއެއް

 :އަހަރުނުވާ ކުޑަކުއްޖެނަމަ 81އުމުރުން  .2

a.  ައުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކްޓްގެ ކޮޕީއެއްމުއްދަތުހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތ. 

b.  ،ީޤާނޫނީގޮތުން އެ ކުއްޖާގެ  އެފަރާތަކީބައްޕަ ނޫނީ މަންމަގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕ

ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަގެ ނަމާއި އުފަން އަދި  އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަކަން

 މެއްގެ ކޮޕީއެއްލިޔު އިތުރުދުވަސް އަންގައިދޭ އެހެން 

c. ްޤާނޫނީގޮތުން  އެކު އެފަރާތަކީކޮޕީއާ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓ

އަދި އެފަރާތުގެ ނަމާއި އުފަން ތާރީހް  .އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 . ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއްއިތުރު އަންގައިދޭ އެހެން 

Foreigners: 
1. Photocopy of valid Passport and photocopy of 

any other document confirming the full name 
and date of birth of the applicant. 

2. In case of a minor (below 18 years); 
a) Photocopy of valid Passport or birth 

certificate and photocopy of any 
document confirming that he/she is the 
parent or the legal guardian of the minor. 

b) Photocopy of valid Passport of the parent 
or legal guardian and photocopy of any 
other document confirming the full name 
and date of birth of the parent or the legal 
guardian. 

 

 :ނޯޓް

  ްއެކައުންޓު ހުޅުވަންއެދޭފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށ
 .  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ޑީ އަށް.އެސް.އެމް

 ީފޯމް ލިބެން ހުންނާނ: 
 .އިން(ޑީ.އެސް.އެމް)މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ  .8
 )www.msd.com.mv(ޑީގެ ވެބްސައިޓްއިން .އެސް.އެމް .2
 .ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގް ކުންފުނިތަކުން .3

  ައެޓެސްޓްއެތަކެތީގެ ފޮޓޯކޮޕީ ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަސްލު ހުށަހެޅެން ނެތްކަމުގައިވާނ 
 .ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ެތީގެ އަސްލު ހުންނަށްޖޭހޭނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ނުވަތަ ދިވެހި ފުމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކ
މިނޫން ބަހަކުން ހުރިކަމުގައިވާނަމަ އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް އެޓެސްޓް . ބަހުންނެވެ

 .ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

Note: 
 Account Opening Form can be submitted 

through a licensed Dealing Company. 
 Forms are available at: 

1. Maldives Securities Depository Pvt Ltd (MSD). 
2. MSD Website (www.msd.com.mv) 
3. Licensed Dealing Company. 

 All documents have to be notarized, if unable 
to provide originals. 

 All documents submitted need to be in English 
or Dhivehi. If the original document is ant 
other language it need to be translated to 
English and notarized. 
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Form No: ……………………….………………

urwbcnwn cmOf

Particulars of Applicant
utWmUluAwM egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

Company Name:
cnwn egInufcnuk 

Registered Address:
csercDea WviawfcSokIrcTcsijwr

Business Addresses:
csercDea egIrWfwyiv

Company Registry No. Date of Incorporation
urwbcnwn IrcTcsijwr egInufcnuk cKIrWt unuveruk IrcTcsijwr

Contact Numbers:
cawturwbcnwn enELug

E-mail
cliaem-Ia

Bank Account No.: Bank Name:
urwbcnwn cTcnuawkea cnwn ckcnEb

Bank Account Name:
cnwn eguTcnuawkea ckcnEb

Particulars of Dealing Company
utWmUluAwm Eheb WNcnufcnuk cgcnilID

Broker License No:
urwbcnwn cscnwsiawl rwkOrcb

1. We hereby request you to open and maintain a Securities Account in the Maldives Securities Depository Company Pvt Ltd (MSD).
We have read the terms and conditions as stated in the MSD rules and agree to abide by them.  
MSD rules are available in MSD website (www.msd.com.mv)

2. We undertake to inform you in writing of any change of the particulars given above within 7 working days.

Particulars of Authorized Persons  iaos WnUmwn egutWrwf WvuLuh cTcnuawkea 
cawtctWrwf Wviawfivedwdcauh cSwmurukiaosiawgILog 2 WviawgIrit

 iaos WnUmwn  iaos WnUmwn
1 Full Name: …………………………………………………………………………
cnwn wmwhiruf 
Designation: …………………………………………………………………………
umWgwm
Date: …………………………………………………………………………
cKIrWt

 iaos WnUmwn  iaos WnUmwn
2 Full Name: …………………………………………………………………………
cnwn wmwhiruf 
Designation: …..……………………………………………………………………
umWgwm
Date: …………………………………………………………………………
cKIrWt

ulcswa egunwtcnwt wdwf WycaiAcmwj cbwlck/inufcnuk idwa .eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa ukeaiaWacmOfEdea cSwmuvuLuhcTcnuawkea *
Organisation Seal .eveaenEhejcnwLwhwSuh caemuyil WviawfcSokcsWf cnirevulUAcswm cSwmuvuLuh cTcnuawkwa idwa Ipok udiAwvwg Wgcnih

wkcais egInufcnuk WviawfcSokUd cnukcnEb wdwfEnEgia utWmUluAwm egcTcnuawkea ckcnEb wtwvun (cpilcs cTisopiD)cpilcs egumwkiruk Wmwj Wsiawf cSwTcnuawkea ckcnEb  *
.eveaenWvcnwLwhwSuh caemuyil

FOR MSD USE ONLY cSwmunEb ID.csea.cmea

Receiving Officer's ………………………………………………………… Client's  MSD  account number: ………………………………………………………………

Date, Name, Signature and Stamp urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

Requested to MSD ………………………………………………………… Confirmation Slip No: ……………………………………………………………..

Authorised To MSD :  ………………………………………………………… (e-mailed or collected) ………………………………………………………………

ctWrwf cnid wdcauuh Date, Name & Signature

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 2 (Business/Clubs/Associations)

.evemwnWgcnwa cnukwmuyil iawgEret

Authorised Signature & Stamp of Dealing Company

       MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD
c

3rd Floor, Gadhamoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male' 
Phone: 330 6868  Fax: 330 5034

 eguhwvud ctwkcawswm 7 cSwaID.csea.cmea cnwkea ,wmwn ejcaevutwa caelwdwb cSwkwtWmUluAwm csevcaea WviawfcSokcnWywb iawgItwm .2

website: www.msd.com.mv

2  cmOf Edea cnwvuLuh cTcnuawkea csITiruaikes

(www.msd.com.mv) .evencnuTiawscbev iaWncnia ID .csea .cmea InWncnuh cnebil udiAWvwq eg ID.csea.cmea
 .evemwvcswbcaea cSwmurukulwmwA cSwkwtudiaWvwgea ,iawyik ,ibil cSwncnerwhwa cawtudiaWvwg eg ID.csea.cmea .evemedea cnunidiawvuLuh

 cTcnuawkea iawg (ID.csea.cmea) DTl Tvp Inepcmok IrwTisopiD csITiruaikes cscviDclOm iawgumwn WviawfcSokcnWywb iawgItwm .1

C-85/2008



އެމްޓީސީސީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017 130

 

Maldives Securities Depository Pvt Ltd 
3rd Floor, Gadhamoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male'  

T: +960 330 6868, F: +960 330 5034 
E: msd@mse.com.mv, W: www.msd.com.mv 

 
 

Reg. No.: C-85/2008 

 
 :Documents required for Account Opening :އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

  

 ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް؛
.ރެިޖސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީެއއް .1

އަިދ   އެކަުއންޓް ހުޅުުވުމގެ ހުއްދަޕޮސިަޓރީަގއި މޯލްޑިްވސް ސެކިުއރިޓީޒް ޑި .2

ވިފަިއާވ ހުއްދަ ދެ އެަކއުންޓް ހުޅުަވއި ހިންުގުމގެ އެުމއަްއސަާސގެ ނަުމގައި 

 . ގެ ކޮޕީެއއްަގާރރު ކޮމިީޓގެ/ބަޔާންކުރާ ބޯޑުފަރާތްތައް 

 އިތުރު ނުވަތަ އެަފދަ  ަޤވަިއދުހިންގާ ަޤަވއިާދއި  މުައއްަސސާގެ ައސާސީ .3

.ެއއްކޮޕީ ޤަަވއިެދްއގެ

ފަރާތްތަުކެގ  ހުްއދަ ެދވިފަިއވާމުައއްަސސާގެ ަފރާތުން ޮސއިކުުރުމގެ  .4

.ެއއްދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީމުްއދަތުހަަމނުވާ 

 

Local legal entities: 
1. Photocopy of certificate of Registration. 
2. The board resolution authorizing the opening of 

the account with MSD and nominating 
authorized signatories to open and operate the 
account on behalf of the entity. 

3. A copy of the memorandum and articles of 
association or bylaws that govern the entities 
operations. 

4. Photocopy of the valid National Identity Cards 
of authorized signatories. 

 
 

 އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކުންފުނިތަކަށް؛
.ރެިޖސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީެއއް .1

އަިދ   ޕޮސިަޓރީަގއި އެކަުއންޓް ހުޅުުވުމގެ ހުއްދަމޯލްޑިްވސް ސެކިުއރިޓީޒް ޑި .2

ވިފަިއާވ ހުއްދަ ދެ އެަކއުންޓް ހުޅުަވއި ހިންުގުމގެ އެުމއަްއސަާސގެ ނަުމގައި 

 . ގެ ކޮޕީެއއްަގާރރު ކޮމިީޓގެ/ބަޔާންކުރާ ބޯޑުފަރާތްތައް 

ތުުރ ނުވަތަ އެަފދަ އި ަޤވަިއދުހިންގާ ަޤަވއިާދއި  މުައއްަސސާގެ ައސާސީ .3

. ެއއްކޮޕީ ޤަަވއިެދްއގެ

ފަރާތްތަުކެގ  ހުްއދަ ެދވިފަިއވާމުައއްަސސާގެ ަފރާތުން ޮސއިކުުރުމގެ  .4

ނަާމއި އުފަން ާތރީްޚ މުްއދަތުހަަމނުވާ ާޕސްޕޯޓްގެ ކޮޕީާއިއެއކު އެފަރާުތގެ 

  .ލިޔުެމްއގެ ކޮޕީއެއް އިތުރުއަްނގަިއދޭ އެހެން 

Foreign legal entities: 
1. Photocopy of certificate of Registration. 
5. The board resolution authorizing the opening of 

the account with MSD and nominating 
authorized signatories to open and operate the 
account on behalf of the entity. 

2. A copy of the Memorandum and Articles of 
Association or bylaws that govern the entities 
operations.  

3. Photocopy of the valid Passports of authorized 
signatories and copy of any other document 
confirming the full name and date of birth of 
the authorized signatories. 

 
 

 :ނޯޓް

  ްއެކައުންޓު ހުޅުވަންއެދޭފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތައ
 .  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ޑީ އަށް.އެސް.މެދުވެރިކޮށް އެމް

  ްހުންނާނީފޯމް ލިބެނ: 
 .އިން(ޑީ.އެސް.އެމް)ނީ ޕވޓ ލޓޑ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެ .1
 )www.msd.com.mv( އިންޑީގެ ވެބްސައިޓް.އެސް.އެމް .2
 .ރެވިފައިވާ ޑީލިންގް ކުންފުނިތަކުންލައިސަންސް ދޫކު .3

  ުހުށަހެޅެން ނެތްކަމުގައިވާނަ އެތަކެތީގެ ފޮޓޯކޮޕީ ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަސްލ
 .އެޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  ަފޯމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަސްލު ހުންނަށްޖޭހޭނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ނުވަތ
މިނޫން ބަހަކުން ހުރިކަމުގައިވާނަމަ އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް . ދިވެހި ބަހުންނެވެ

 .އެޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 
 
 

Note: 
 Account Opening Form can be submitted 

through a licensed Dealing Company. 
 Forms are available at: 

1. Maldives Securities Depository Pvt Ltd (MSD). 
2. MSD Website (www.msd.com.mv) 
3. Licensed Dealing Company. 

 All documents have to be notarized, if unable to 
provide originals. 

 All documents submitted need to be in English 
or Dhivehi. If the original document is in any 
other language it need to be translated to 
English and notarized. 
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