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މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕލކ
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC‐280/2006 :
މި ހިއްސާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ) 18ޖޫން  ( 2009ގައެވެ .އަދި މި ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ( ގަ އާއި ރައްޖޭގެ ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް )އާރ.އޯ.ސީ( ގައި ބޭއްވިފައިވާނެއެވެ.
އކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު (10/96އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
މި ހިއްސާގެ ބަޔާން ަ
ރަޖިސްޓްރަރ ގެ އަރިހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ބަޔާނެކެވެ.
މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ކުންފުނިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި މި
މައުލޫމާތުތަކަކީ ،ތެދު އަދި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން ،މިކުންފުނިން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ .ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ،މުހިންމު
ނުކުތާއެއް ނުހިމަނައި ،ނުވަތަ މުހިންމު ހަޤީޤަތެއް ފޮރުވާފައި ނުވާނެކަންވެސް ،މިކުންފުނިން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ .މިކަންކަން
ކުންފުނިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހެޔޮނިޔަތުގައި
އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ .މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކަކީ މިކުންފުނިން ޤަބޫލް ކުރާ އަދި
މިކުންފުނިން ޒިންމާނަގާނެ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ.
މި ހުށަހެޅުމަކީ

ށ ނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ ހިއްސާ ގަތުމުގެ
ހަމައެކަނި މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތަ ް

ދައުވަތެއްނޫނެވެ .މިހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް
ހާމަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވާނެއެވެ .އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މީހަކު ދިން ނަމަވެސް ނުވަތަ އެއްވެސް ކަމެއް
މީހަކު ހާމަކުރި ނަމަވެސް ،އެއީ މިކުންފުނީގެ ހުއްދައާއެކު އެމީހަކު ކުރި ކަމެއް ކަމުގައި ބައްލަވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
މި ހިއްސާގެ ބަޔާ ް
ނ ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރުން ،އެއްވެސް ހާލެއްގައި
މާނަކޮށްދެނީ މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް މި ބަޔާން ލިޔުނު ތާރީހުން ފެށިގެން
ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާނެކަމަކަށް ނޫނެވެ.
ހިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމަށް ނިންމަވަންވާނީ މި ހިއްސާގެ ބަޔާން ރަގަޅަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ކިޔުއްވުމަށް ފަހުގައެވެ .މި ހިއްސާގެ
ބަޔާނުގެ  10ވަނަ ބާބުގައި ހިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ހުރެދާނެ ގެއްލުންތައް ވާނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ .ހިއްސާ ބައްލަވައިގަންނަން
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާ ބައްލަވައިގަންނަވަން ނިންމަވަންވާނީ ހިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމުން ލިބިވަޑައިގެންފާނެ މިފަދަ
ކށް ބަދަލުއައިސްދާނެ ފަދަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
ގެއްލުންތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައެވެ .ހިއްސާގެ އަގުތަ ަ
މިގޮތަށް ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް ނުވަތަ ދަށަށް ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް އަދި ދަށަށް
ދިޔުމަކީވެސް ވެދާނެކަމެއްކަން ހިއްސާ ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ހިއްސާބައްލަވައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެނެގަންނަން ވާނެއެވެ.

މި ހިއްސާގެ ބަޔާން ކިޔުއްވުމަށްފަހު މި ލިޔުމުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމަކާއިމެދު އޮޅުންއަރާނަމަ ،ހިއްސާ ބައްލަވައިގަންނަވާ
ތޖުރިބާކާރެއްގެ ލަފާ ހިއްސާ
ފަރާތްތަކުން އެފަރާތެއްގެ ސްޓޮކް ބްރޯކަރ ،ބޭންކް މެނޭޖަރ ،ވަކީލެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ަ
ބައްލަވައިގަތުމުގެ ކުރިން ހޯއްދެވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ.

ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުން
ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅޭ މި ހުށަހެޅުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަދި ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވާކަމެވެ.
މި ހިއްސާގެ ބަޔާން މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ޕލކ އިން އެދެނީ އާއްމުންނަށް

ހުޅުވާލައިގެން ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު ެ
ގ  100ދިވެހި ރުފިޔާގެ 688,123 ،އާއްމު ހިއްސާ ،ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 165/-
ރުފިޔާގެ މަގުން ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން އެއްފަހަރާ އަގުދައްކާގޮތަށެވެ.
-

މި ހިއްސާގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ) 18ޖޫން  2009ގައެވެ(.

-

މި ހިއްސާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ  6ޖުލައި  2009ގެ ހެނދުނު  8:00އިން  18އޯގަސްޓް

 2009ގެ މެންދުރުފަހު  13.30އާއި ހަމައަށެވެ.
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1.0

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ ނަން:
ޤާނޫނީ ބާވަތް:

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.

ދށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު (10/96ގެ ަ
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން  9އޭޕްރިލް  2006ގައި އުފައްދާފައިވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ކުންފުންޏެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ އާއްމު ހިއްސާ.
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ

C‐280/2006

ނަމްބަރު:

އުފެދިފައިވާ ތަން:
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ އޮފީސް:

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގ.ފަތުރުވެހި1 ،ވަނަ ބުރި
ބުރުޒު މަގު،

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން+(960) 334 7766 :

ފެކްސް+(960) 334 7733 :

އީމެއިލްinfo@mtdc.com.mv :

ވެބްސައިޓްwww.mtdc.com.mv:
ކުންފުނީގެ

ދ
އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަ ު

ސެކްރެޓަރީ:

އަލަމާގެ

ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން:

އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގ

ބ.ކެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޗަރޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް
1ވަނަ ބުރި

ގ.ސޯސަނީ

ރަށްދެބައި މަގު

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ހިއްސާ ދޫކުރުމުގައި

ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރޒް

އެހީތެރިވާ ޤާނޫނީ

މ .ލަކްސްލޮޖް

ހިއްސާ ދޫކުރުމުގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

ވަކީލު:

އެހީތެރިވާ ބޭންކު:

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު  ،11ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ޑިރެކްޓަރުންގެބޯޑު
ނަން

މަޤާމު

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

އިބްރާހިމް ސަލީމް

ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން /ނޮން އެގްޒެކަޓިވް

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

މުހައްމަދު މިހާދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  /އެގްޒެކަޓިވް

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އަބްދުލް ޤަފޫރު

ޑިރެކްޓަރ  /ނޮން އެގްޒެކަޓިވް

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އިސްމާއިލް ޔާސިރު

ޑިރެކްޓަރ  /ނޮން އެގްޒެކަޓިވް

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ތޯރިޤް އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ  /ނޮން އެގްޒެކަޓިވް

ޢާއްމުހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާފައިވާ

ހަސަން ޒަރީރު

ޑިރެކްޓަރ  /ނޮން އެގްޒެކަޓިވް

ޢާއްމުހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާފައިވާ

ޝާހިދު އަލީ

ޑިރެކްޓަރ  /ނޮން އެގްޒެކަޓިވް

ޢާއްމުހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާފައިވާ

އަޙުމަދު ޝަރީފު

ޑިރެކްޓަރ  /ނޮން އެގްޒެކަޓިވް

ޢާއްމުހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާފައިވާ

8

2.0

މިހިއްސާގެދައުވަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް

މިދައުވަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.
ގ.ފަތުރުވެހި 1 ،ވަނަ ބުރި،
ބުރުޒު މަގު،
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކީލު:

ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރސް
މ.ލަކްސްލޮޖް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭންކު:

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ނަމްބަރު  ،11ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެކްރެޓަރީ:

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.
ގ.ފަތުރުވެހި 1 ،ވަނަ ބުރި،
ބުރުޒު މަގު،
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެކައުންޓަންޓުން:

އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް
ޗަރޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް
 1ވަނަ ބުރި
ގ.ސޯސަނީ
ރަށްދެބައި މަގު،
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
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 3.0ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބައެއް ބަސްތަކުގެ މާނަ
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

އީ.ޕީ.އެފް

އެމްޕްލޯޔީސް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު

އެމް.އެސް.ޑީ

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ

އެމް.އެސް.އީ

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.

އެސް.ޓީ.އެފް

ސްޓޮކް ޓްރޭޑިންގ ފްލޯ

10

 4.0މިހިއްސާ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް އިބާރާތްތަކުގެ މާނަކުރުން:
ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމު  /ފޯމު:

މާނަކޮށްދެނީ މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ދަށުން ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން

މާރކެޓް ދުވަސް:

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް )އެމް.އެސް.އީ( ހުޅުވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއް.

މިނިސްޓްރީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ހުށަހެޅިފައިވާ ހިއްސާ:

މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އާއްމުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ )(688,123

އާއްމު ހިއްސާ  /ހިއްސާ:

ކުންފުނީގެ މެމޮރެންޑަމް އަދި އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

ހިއްސާގެ ބަޔާން:

ހިއްސާގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީހަކީ ) 18ޖޫން  2009އެވެ(.

ހިއްސާ ދޫކުރާ އަގު:

މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ދަށުން އާ ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަގެއް.

ތައްގަޑު  /ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު:

ހިއްސާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތައްގަޑު.

ހިއްސާދާރުން:

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް.

ހިއްސާދާރަކަށްލިބޭ
އަދަދު:

ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހަ ސަތޭކަ އައްޑިހަ އަށް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ތޭވީސް ހިއްސާ.

ހިއްސާއަކަށް  100/-ދިވެހި ރުފިޔާގެ މަގުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ.

ހިއްސާގެ ކުންފުނީގެ އާރޓިކަލްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު

ފިޔަވާ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ލިބޭނީ ގިނަވެގެން ،ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ މުޅި ޖުމްލަ އާއްމު

ހިއްސާއެއްގެ  0.1%އެވެ.

ބޯޑު  /ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު:

ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން

ކުންފުނި:

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ޓޫރިޒަމް ޤަވާއިދު:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާ ބެހޭ ޤަވާއިދު (2/99) 1999
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 5.0ހިއްސާ ދޫކުރުމާބެހޭ މައުލޫމާތު
 5.1ހިއްސާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ދައުވަތު
މި ހިއްސާގެ ބަޔާނަކީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ އާންމު ހިއްސާގެ ތެރެއިން ހަސަތޭކަ

އައްޑިހަ އަށް ހާސް އެއްސަތޭކަ ތޭވީސް ) (688,123ހިއްސާ ،ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް ) (65/-ރުފިޔާގެ

ޕްރިމިއަމްއެއް ލައިގެން  165/-ރުފިޔާގެ މަގުން ،އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ތިރީގައިވާ ބާބު  5.4ގައި ހިއްސާގަތުމުގެ
ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތަކަށް ދެވޭ ދައުވަތެކެވެ.

ސ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުން ،އެހިއްސާތައްވާނީ މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާ އާންމު ހިއްސާތަކާއި
ހިއް ާ
އެއްފެންވަރުގެ އަދި ވޯޓްލުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ހިއްސާއަކަށެވެ .އަދި ،ކުންފުނިން ބެހުމަށް ނިންމާ

ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤުވެސް ލިބިގެންވާ ހިއްސާއަށެވެ.

5.2

ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މަޤްސަދުތައް
ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރެވޭނީ ހއ .އަތޮޅު އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ބިނާކުރުމަށެވެ.
މި ސިޓީ ހޮޓެލް ނުވަތަ  3ސްޓަރ ޕްލަސް ރިސޯޓަކީ ހުއްދަ ލި ި
ބފައިވާ  100އެނދުގެ ރިސޯޓެކެވެ .ރިސޯޓުގެ
ސްޓާފް ކުއަޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި ރިޒޯރޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާ ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ވާ ހުރިހާބިޑްތައް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި

އިވެލުއޭޓުކޮށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި ހޮޓެލް ބިނާކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް  2009ވަނަ އަހަރުގެ

ފަހުކޮޅު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

5.3

މިދައުވަތަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު
ތހާރުކުރުމާއި ޕްރޮމޯޓުކުރުން
މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ހަރަދެއް ،އޭގައި ޤާނޫނީ ފީ ،އެޑްވައިސަރީ ފީ ،އިޝް ި
އަދި ޕްރިންޓުކުރުމުގެ ފީ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  1.5މިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް

ލަފާކުރެވެއެވެ.

5.4

ހިއްސާއަށް އެދެވޭނެ ފަރާތްތައް:
މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިއްސާ ގަންނަން އެދުމުގެ ދައުވަތު ދެވިފައިވަނީ ދިވެހި
ރައްޔިތުންނަށެވެ.

5.5

ހިއްސާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
ހިއްސާ ގަތުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވޭނީ  6ޖުލައި  2009ދުވަހުގެ ހެދުނު  8:00ގައެވެ .އަދި އެ
ދުވަހުން ފެށިގެން  30މާރކެޓް ދުވަހު އެ ފުރުސަތު ހުޅު ި
ވފައި އޮތުމަށްފަހު  18އޯގަސްޓް  2009ދުވަހުގެ 13:30
12

ގައި ބަންދުވާނެއެވެ .މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހުގެ ކުރިން ހުރިހާ ހިއްސާތައް ވިކުނު ނަމަވެސް މި ފުރުސަތު،
ބަޔާންވެދިޔަ  30މާރކެޓް ދުވަހު 18 ،އޯގަސްޓް  2009ގެ  13:30އާ ހަމަ ަ
އށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަންތައް އެއްފަހަރާ

އަދި ވަކިވަކިންވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް

ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ސެކްޝަން  5.12ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.

5.6

އަންޑަރ ރައިޓްކުރުން
މި ހިއްސާގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާ އަންޑަރައިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ .ހިއްސާ

ގަތުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ހިއްސާ ނުވިކިވާނަމަވެސް ،ތިރީގައިވާ މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ

ސެކްޝަން ) (5.12ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިއްސާ އެލޮޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުނިން ކުރިއަށް
ގެންދާނެއެވެ.

ގަންނަން ދައުވަތު ދެވިފަ ި
އވާ ހިއްސާތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެކްޝަން ) 5.2ހިއްސާ

ދޫކުރުމުގެ މަޤްސަދު( ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަސަ ް
އކަތަށް ކަމަށް ވުމާއި އެކު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ހިއްސާއެއް

ނުވިކުމުގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތަށް އެއްވެސް މާލީ ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އެ ދަތިތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި

ކުންފުނީ ތެރޭން ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް މާލީ އެހީ ހޯދޭނެކަމަށް ކުންފުނިން ދެކެއެވެ.

5.7

ހިއްސާގެ ބަޔާނާއި ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމު
މި ހިއްސާ ބަޔާނުގެ އެނެކްސް  2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުން މި ހިއްސާގެ ބަޔާން އަދި ހިއްސާއަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމު ހިލޭ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ލިބެން

ހުންނާނެއެވެ.

އަދި

ބޭނުންވެއްޖެ

ހާލަތެއްގައި

ފޯމުގެ ކޮޕީ މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމު

ފެކްސް

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް 5.8.6 ،ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ

ގެ

ޒަރީއާއިންވެސް

ފޯމުތައް ފިޔަވާ

އެހެނިހެން ފޯމުތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ފެކްސް ނުވަތަ އީ-މެއިލް ގެ ޒަރީއާއިން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ބައެއް

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

5.8

ހިއްސާއަށް އެދެންވީ ގޮތް
ދ ފޯމުގެ އަނެއް ފުށުގައި އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައް
 5.8.1ހިއްސާއަށް އެދޭ އިރު ހިއްސާއަށް އެ ޭ
ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .މި އިރުޝާދުތަކާ ހިލާފަށް ނުވަތަ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ
ގޮތްތަކާ ހިލާފަށް ނުވަތަ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 5.8.2ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެފަރާތެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު)އައި.ޑީ ކާޑު(
ނަންބަރު ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.އައި.ޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން

ވާނެއެވެ .މި ލިޔުންތައް ނެތް ފޯމުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ
ބޭންކެއްގައި

ހުޅުވާފައިވާ

ނަންބަރާއި

އެކަންއުންޓް

13

ތަފްސީލް

ހިއްސާގަތުމަށް

އެދޭފޯމް

ގައި

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިއެކައުންޓަކީ މުސްތަޤުބަލްގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަށް ލިބޭ ޑިވިޑެންޑް

ޖަމާކުރެވޭނެ އެކައުންޓްވެސް މެއެވެ.

 5.8.3ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ފުރިހަމަކު ަ
ރއްވަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ހިއްސާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ
އެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ،އަދި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

 5.8.4ހިއްސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތުގެ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ )އެމް.އެސް.ޑީ( ގައި

އފަރާތުގެ
ވާ އެކައުންޓަށް އެކަންޏެވެ .ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެސް.ޑީ ގައި ެ
އެކައުންޓެއްވާނަމަ ،ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތަނުގައި އެ އެކައުންޓު
ނަންބަރު ޖައްސަވަން ވާނެއެވެ .އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓެއް ނެތް ފަރާތެއްނަމަ ،ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމާއި

އެކު އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ

އަށެވެ .މިފަދަ އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް

ހީކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ .އަށާރަ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވަން
ބޭނުންފުޅުވާ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން އެކައުންޓު ހުޅުވަންވާނީ އެކުއްޖެއްގެ ނަމުގައެވެ.

 5.8.5ހިއްސާ

ގަތުމަށް

އެދި

ހުށަހެޅޭނީ

މަދުވެގެން

އެއް

ހިއްސާއަށެވެ.

ގިނަވެގެން

3,333

ހިއްސާގަންނަންވެސް އެދެވިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ހިއްސާ އެކަށައެޅޭނީ މިބަޔާނުގެ  5.12ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

ކ ފޮނުވަންވާނީ
 5.8.6ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފޯމުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ޖުމްލަ ފައިސާއާއި އެ ު

ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި މި ި
ހއްސާގެ ބަޔާނުގެ އެނެކްސް

 2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ތަނަކަށް ހިއްސާ ގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ

ކުރިންނެވެ .ފެކްސް ،އީމެއިލް ނުވަތަ މިފަދަ ވަސީލަތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

5.9

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
 5.9.1ހިއްސާ ގަތުމުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ފޯމަކާއި އެކު ވަކިން ،ކޭޝްގެ ގޮތުގައި

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން ނުވަތަ ބޭންކް ޑްރާފްޓަކުންނެވެ .ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ

ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި މިފަދަ ޕޭމަންޓު ތަކަށް ބޭންކުން ނަގާފާނެ ބޭންކު ޗާޖު ފަދަ ހަރަދުތަކުގެ
ޒިންމާ އުފުލާނީ ހިއްސާ ގަންނަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ .ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކަންވާނީ މި

ބަޔާނުގެ އެނެކްސް  2ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމާއި

އެކުގައެވެ.

 5.9.2އެއްވެސް ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭންކެއްގެ ބޭންކް ޑްރާފްޓަކުން
ފައިސާ ދައްކާނަމަ" ،މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ" އަށް ލިބޭގޮތަށް
"އެކައުންޓް ޕޭއީ އޮ ް
ނލީ" ޖަހައި ،ކްރޮސް ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

5.9.3

ހިއްސާގަންނަ ފަރާތަކީ

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވާ ފަރާތެއްނަމަ ފައިސާ ދައްކާނީ ކޭޝްއިން ނުވަތަ ބޭންކް

އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ގެރެންޓީ ލިބިފައިވާ ޗެކަކުން ނުވަތަ ބޭންކު ޑްރާފްޓަކުންނެވެ .އެއީ ކުންފުނީން

ފައިސާ ނެގުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައެވެ.
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 5.9.4ހިއްސާ ގަތުމަށް ދައުވަތު ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  2މާރކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކަށް ލާރި ޖަމާ
ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތުން ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބާތިލް

ކުރަމަށްފަހު އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދެވޭނެއެވެ .ހިއްސާ ަ
ގތުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމަކީ ސައްހަ ފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ޗެކަކީ ރަގަޅު ޗެކެއް

ފރަތަމަ ހުށަހަޅާ ޗެކަކީ ސައްހަ ޗެކެއް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ .ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކު ު
ނޫންނަމަ އެ ފޯމު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ށހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކާއި އެކު އޮންނަން ވާނީ އެންމެ ޗެކެއް ނުވަތަ ބޭންކު
 5.9.5ހިއްސާއަށް އެދި ހު ަ
ޑްރާފްޓެކެވެ.

 5.9.6ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މަތީގައިވާ ސެކްޝަ ް
ނ  5.8ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ފަދައިން ،ގަންނަން ހުށަހަޅާ ހިއްސާގެ އަދަދާއި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ އަގު ގުނަކުރުމުން

އަންނަ އަދަދެކެވެ .ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ އިތުރުވާ

މިންވަރެއް އަނބުރާ ރައްދު ކޮށްދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ
އަދަދަށްވުރެ ަ
މދުވާނަމަ އެ ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 5.10ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމު ޤަބޫލު ނުކުރުން
 5.10.1ފުރިހަމަ ނުވާ ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ،މި ހިއްސާގެ ބަޔާނާއި ހިއްސާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ
ޝަރުތުތަކާއި މާއްދާތަކާއި ހިލާފަށް ވާ ފޯމުތަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

 5.10.2ހިއްސާ ގަތުމަށް ދެވިފައިވާ ދައުވަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ ެ
އވެ.
 5.10.3މި ބަޔާނުގައި ފާޅުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ހިއްސާއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ޤަބޫލުކުރުމަށް އިންކާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 5.11ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމުތަކާއި ،އަނބުރާ ދައްކާ ފައިސާ އަދި ޝެއަރ ސެޓްފިކެޓް
ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޗެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޤަބޫލުނުކުރެވޭ
ހާލަތެއްގައި އެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު

އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދެވޭނެއެވެ .ހިއްސާ ދޫކުރެވިފައި ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ

ފައިސާ ރައްދުކޮށްދެވޭނީ ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން

 30މާރކެޓު

ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ .ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ޖަމާކުރެވޭނީ ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ފަރާތުން ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަ ެ
ށވެ .ބަޔާންވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ހިއްސާ ގަންނަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ދެވޭނެއެވެ.

ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން

ބޭންކް ރޭޓުން އިންޓަރެސްޓް

މިބަޔާނުގެ 5.8.4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް

ހުށަހެޅުމުން ހިއްސާތައް ،ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  20މާރކެޓް ދުވަސް ހަމަވުމު ެ
ގ

ކުރިން ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ .މި ހިއްސާތައް ޖަމާކުރެވޭނީ ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓަށް

އެކަންޏެވެ .އެހެންނަމަވެސް ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާނަމަ ،އެމްއެސްޑީ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް

ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.
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ހިއްސާ ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވޭތާ  5މާރކެޓު ދުވަހަށްވުރެ ލަސްނޫން މުއްދަތެއްގެ

ތެރޭގައި ހިއްސާތައް ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 5.12ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާތައް އެކަށައެޅުން.
ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ އަންނަނިވި މައިގަނޑު ގޮތްތަކުގެ

މަތިންނެވެ.
)(1

ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ގަނެވޭނީ ކުންފުނިން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާއްމު ހިއްސާގެ )މިބަޔާނުގައި

)(2

ފނިން ހިއްސާ ވިއްކި ދެމަރުހަލާގައި  100ހިއްސާ
ފުރަތަމަ ހިއްސާ އެކަށައެޅޭނީ މީގެ ކުރިން މިކުން ު

ވިއްކަން ހުށަހަޅާފައި ހިއްސާތަކާއި އެކު( ގިނަވެގެން ޖުމްލަ ހިއްސާގެ  0.1%އެވެ.

ގަނެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ ހިއްސާ އެކަށައެޅޭނީ ،މީގެ ކުރިން މިކުންފުނިން ހިއްސާ

ވިއްކި ދެމަރުހަލާގައި ބައްލަވައިގެންފަ ި
އވާ ހިއްސާއާއިއެކު 100 ،ހިއްސާ ހަމަވަންދެނެވެ .ނުވަތަ 100

ހިއްސާއަށް ވުރެން މަދުން އެދިފައިވާނަމަ އެ އަދަދަށެވެ.
)(3

ނ ،ބާކީ ހުރި ހިއްސާތައް
) (2ގައި ވާގޮތަށް ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާތައް އެކަށައަޅާނިމުމު ް
ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

އެ ފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދު ހަމަވަންދެން

ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ) (0.1%ހަމަވަންދެ ް
ނ އެކަށައެޅޭނެއެވެ.

ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ގަންނަން ހުށަހެޅުން
)(4

) (2ގައި ވާގޮތަށް ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާތައް އެކަށައަޅާނިމުމުން ،ބާކީ ހުރި ހިއްސާތައް

ހިއްސާ ގަތުމަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޯ ރާޓާ ގެ އުސޫލުން އެ ފަރާތަކުން އެދިފައިވާ
ހިއްސާގެ އަދަދު ހަމަވަންދެން ނުވަތަ
ހަމަވަންދެން އެކަށައެޅޭނެއެވެ.

ހިއްސާދާރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު )(0.1%

ވިއްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ވިކިއްޖެނަމަ
)(5

ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް އެފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު
ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ) (0.1%ހަމަވަންދެން އެކަށައެޅޭނެއެވެ.

 5.13ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން
ހިއްސާ ދޫކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފެށޭ ތާރީހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ފުރަތަމަ ހިއްސާގެ
ބާޒާރު ހުޅުވޭ ތާރީޙާއި ދެމެދު ހިއްސާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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 .6ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާޒާރުގެ މަލަމަތި
ކުދި ޖަޒީރާ ރައްތަކެއް ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ތަފާތު ސިފަތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ޤައުމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ 90,000
ރށްތައް ފެތުރިފައިވަނީ މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ  0.1%ގައެވެ .ޤައުމުގެ
ސްކުއަރ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ަ 1190
އާބާދީ ކަމުގައިވާ  300,000މީހުން ދިރިއުޅެނީ މީގެ ތެރެއިން  185ރަށުގައެވެ .ބާކީ ދެން ހުރި ރަށްތައް ބޭނުންކުރެވޭނަމަ
ބޭނުންކުރެވެނީ މުޅިންހެން އިޤްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށެވެ .މިގޮތުން މިރަށްތައް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވެނީ ފަތުރުވެރި ކަމަށާއި
ދަނޑުވެރިކަމަށެވެ1972 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުވުން ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ލިބުނު ވަރަށް
ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ .މިގޮތުން މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވީ އިޤްތިސާދު ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާން
ފެށިއެވެ .ގާތްގަޑަކަށް އެންމެ  35އަހަރު ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިމެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ގިނަބައެއްގެ
އާމްދަނީ ހޯދާ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމުގެ ޒަރީއާ ކަމުގައެވެ .މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ގިނައިން
ނ އިތުރުކޮށްދޭ ދާއިރާއެވެ .ސަރުކާރުގެ ރައުސުލްމާލު ޓެކްސްގެ
ބޭރުފައިސާ ވަންނަ ދާއިރާއެވެ .އަދި ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް އެންމެ ގިނައި ް
 90%އަކީ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޓެކްސްއެވެ.
2004ވަނަ އަހަރު އޭޝިއާއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ހާދިސާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު  375މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމަށްފަހު
ށފަހު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ރަގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ .ސުނާމީއިން ލިބުނު ހީނަރުކަމަ ް
ގެއްލުންލިބުނު ރިސޯޓުތައް އަލުން އާރާސްތުކޮށް ،އިތުރު އާ ރިސޯޓުތައް ހުޅުވުން ވެގެން ދިޔައީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލުން ދިރުން
ގެނުވައިދިން ކަމެއްކަމުގައެވެ .މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ގާތްގަޑަކަށް  19,000އެނދުގެ ޖާގަ އެކުލެވޭ  90އަށް ވުރެ ގިނަ
ރިސޯޓުތަކަކީ އެރިސޯޓުތަކެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިވެ އެމީހުންގެ ޗުއްޓީ
ހޭދަކޮށްލުމަށް ގިނައިން ހިޔާރުކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވެފައެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ކެޕޭސިޓީ
 2008ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖުމްލަކޮށް  19،704އެނދުގެ  94ރިސޯޓާއި  1،110އެނދުގެ  13ހޮޓެލް
ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައެވެ .މީގެ ތެރެއިން  2008ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  18،032އެނދުގެ  83ރިސޯޓާއި 1،110
އެނދުގެ ހޮޓެލް ވަނީ އޮޕަރޭޓުކުރެވިފައެވެ .މުޅި ޖުމްލަ  5،451،178ޓުއަރިސްޓު

ބެޑްނައިޓް ގެ މަގުން  2007އާއި އަޅާ

ބަލާއިރު  2008ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓު ތަކާއި ހޮޓެލް ތަކުގެ ޓުއަރިސްޓް ބެޑް ނައިޓް  3.0%އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ .ފާހަގަކުރެވޭ
ވނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮޕަރޭޓުކުރުވޭ އެނދުގެ ކެޕޭސިޓީ  8.8%އަށް އިތުރުވެ އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ
ގޮތުގައި ަ 2008
މެދުތެރޭ ޓުއަރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދައްވުމުގެ ސަބަބުން  2007އާ އަޅާ ކިޔާއިރު ވިޔަފާރީގެ
އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓު ވަނީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 2008ވަނަ އަހަރު  5.4%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .ނަމަވެސް ،ރިސޯޓު ތަކާއި ހޮޓެލް
ތަކުގައި

ފަތުރުވެރިން މަޑުކުރާ ދުވަސްތައް އެވްރެޖްގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރު  7.8ދުވަހުން  2008ވަނަ އަހަރު 8.8

ދުވަހަށް އިތުރުވެފައެވެ.
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 2008ގެ ނަތީޖާ

ޖެނުއަރީ-

މެއި-އޯގަސްޓް

އެޕްރިލް

ސެޕްޓެމްބަރ-

ޖުމްލް

ޑިސެމްބަރ

އެރައިވަލްސް

266،877

288،546

277،589

683،012

2007އިން ބަދަލު އައި %

3.7%

-0.4%

-0.7%

1.1%

ބެޑް ނައިޓްސް )ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލްތައް(

2،139،838

1،546،000

1،764،040

5،451،178

 2007އިން ބަދަލު އައި %

7.1%

0.9%

0.1%

3.0%

އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް )ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލްތައް(

92.6

66.5

75.0

78.0

 2007އިން ބަދަލު އައި %

-2.8%

-4.9%

-6.4%

-5.4%

މަޑުކުރި ދުވަސްތަކުގެ އެވްރެޖް މުއްދަތު

8.7

9.1

8.6

8.8

އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ އެނދުގެޖާގަ )ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލްތައް(

19،106

18،867

19،272

19،081

 2007އިން ބަދަލު އައި %

9.4%

8.4%

8.7%

8.8%

ނަކަލްކުރީ :މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި  2007ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އެ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ
ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ  1.1%އިތުރުވެފައެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި
 2008ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ  683،012ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ މުޅި ޖުމްލައިން  72%ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓެއް ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޔޫރަޕުންނެވެ .ނަމަވެސް ،މި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދައް
ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރި ކަމަށްވެސް ފޯރާފައެވެ .މިގޮތުން  2008ވަނަ އަހަރު ޔޫރަޕްގެ
ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދައްވެފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ .މިގޮތުން ޔޫރަޕުން މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިން
ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމުތައް ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ  6.7%އަދި 11.4%
އަށް ވެއްޓިފައެވެ .މިގޮތުން އިޓަލީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 32%
ހިއްސާވާ ދެގައުމުގެ ގޮތުގައެވެ.

18

އޭޝިޔާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މާކެޓެވެ .އެއީ  2008ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި
ފަތުރުވެރިންގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ  21%އެވެ .އޭޝިޔާ ސަރައްހަދުގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަކީ ޗައިނާ ،ޖަޕާން ،ކޮރެއާ އަދި
ލއި އެކު ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ގޮތުގައި އޭޝިއާއިން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ގިނައަދަދެއްގެ ޗައިނާ
އިންޑިއާއެވެ .އުފަ ާ
ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު  20.3%އިތުރުވެފައެވެ .މީގެ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އެމީހުންގެ ރަށާ ކައިރި
ހިސާބުތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލްތައް ހޯދަން ބޭނުންވުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.
އެމެރިކާ އަދި އެފްރިކާއިން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  2008ވަނަ
އަހަރު މެދުއިރުމަތި ހިމެނިފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އިތުރުވި ޤައުމުކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް
ހިތާމައަކީ ،އެއީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ މުޅި ޖުމްލައިގެ އެންމެ  2%ކަމަށްވުމެވެ .ދޯހާ އަދި ދުބާއީ އާއި ރާއްޖެއާއި
ކރިއަށް
ދެމެދު އޮންނަ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް އިތުރުވެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް ފަސޭހަވުމުން ،މި ސަރަހައްދު ބެލެވިފައިވަނީ ު
އޮތްތާނގައި ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ވަރަށް ފައިދާކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ކަމުގައެވެ.

ޤަވާއިދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
ފަތުރުވެރިކަން މި ާ
ހރު ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރެވެމުން ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  3ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން  2011 -2007ގެ
ރ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގަ
ދަށުންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  1999 (2/99ވަނަ އަހަ ު
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނެ ޒޯން ތަކާއި ރިސޯޓު ހެދުމަށްޓަކައި ރަށް ކުއްޔައް ދިނުމާއި ޓުއަރިސްޓު ހޮޓާ ތަކާއި ޓުއަރިސްޓު ގެސްޓް
ހައުސްތައް ބިނާކުރުމަށް ބިން ކުއްޔައް ދިނުމާއި މެރީނާތައް އުފައްދާނެ ސަރަހައްދުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް
މއި ،ޑައިވިންގ ސެންޓަރުތަކާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް އަދި މިފަދަ
ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓު ކުރު ާ
އެހެނިހެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ.
ހުރިހާ ރަށްތަކަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ރަށްތަކެވެ .އަދި މިރަށްތައް ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ
ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުއްޔައް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އެރަށެއްގައި އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ތަނެއް އަމިއްލަ ކުރުމާއި އެ ރަށެއް އަމިއްލަ
ކުރުމާއި ދެމެދު ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއްވެއެވެ .ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި
ގ އިންވެސްޓްމަންޓު ތަކާއި  10މިލިޔަން
ރަށެއް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  25އަހަރެވެ .އެއީ ޕަބްލިކް ކުންފުނި ތަކު ެ
ޔޫއެސް ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓު ކުރެވޭ ހާލަތްތައް އިސްތިސްނާކޮށްފައެވެ .ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ

ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުން،

ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގެންފި ހިނދެއްގައި ރިސޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓު  10މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ވުރެ
ރގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް
އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެ ރަށެއް  35އަހަ ު
ކުންފުންޏަކަށް ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ކުންފުނިތަށް ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތަށް ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ
އެފަރާތްތަކަށް ރަށް  50އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ.
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ޓުއަރިޒަމާ

ބެހޭ

ޤާނޫނުގައި

އަދިވެސް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ފަދައިން

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމުން

ލިބޭ

ކުލި،

ރގެ
ފަތުރުވެރިކަން/އޮކިއުޕަންސީ/އެނދުގެ ޓެކްސް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން /ލައިސަންސް ފީ ބެލެވޭނީ ފަތުރުވެރިކަމުން ސަރުކާ ު
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ޒަރީއާއެއްކަމުގައެވެ .އެކްސްޕޯޓު ،އިމްޕޯޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  (31/79ވަނީ އިމްޕޯޓު
ގ ޒައާމަތެއް ތައާރަފުކޮށްދީފައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް އުފެދި ހިންގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު
ޑިއުޓީ ެ
)ޤާނޫނު ނަންބަރު  (10/96ގެ ދަށުންނެވެ .އަދި ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދަނީ ރަޖިސްޓްރަރ
އޮފް ކޮމްޕެނީސްއިން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުންނެވެ.

ސިނާޔަތުގެ ކުރިމަގުދެކޭ ގޮތް އަދި ކުރިމަތި ވެފައިވާ ދަތިތަށް
ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުން މިދާ އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ދުރުނޫން ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ
މކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑެތި މާކެޓުތައް ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން
މިންވަރު ދަށަށް ދިޔު ަ
ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ2009 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް
ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ  9.6%އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިއީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ އެ މަހަށް ބަލާއިރު
މގެ ސަބަބުން ،ފާއިތުވި  5އަހަރުގެ
 47،283މީހުންނެވެ .ބޮޑެތި ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ލިބެންވާ ފައިސާ ނުލިބު ު
ތއްވެސް ލަފާކުރެވިފައިވާ  31.7%އިން  8.0%އަށް ދަށަށް
ކުރިއެރުމުގެ މައިގަޑު ކަމުގައިވާ އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ހަރަކާތް ަ
ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބުރަވެފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީވެ ރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލަކުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ .ޖައްވު ހޫނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު
ނލެވިއްޖެނަމަ ލޮނުގަނޑު
ބިރެކެވެ .އެއްވެސް ޤައުމަކަށް އަދި ސަރުކާރަކަށް އެކަނި ހައްލު ނުކުރެވޭނެ މި މައްސަލަ އާއިމެދު އަޅާ ު
ބޮޑުވުން ،ތޫފާނުތަކުގެ ގެއްލުންތައް ގިނަވުން ،އަދި ސާފުފެން ލޮނުވުން ފަދަ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ކަމެކެވެ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި ވަސީލަތެއްކަމުގައި ވާ މުރަކަ ފަރުތަކަށްވެސް ހުރި ބިރެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80
ޕަސަންޓު ރަށް ތަކަކީ މޫދުގެ ލޮނުގަނޑުގެ އެއް މީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ މިންވަރެއް ފެނުން މަތީގައި ވާ ރަށްތަކަކަށް ވާތީވެ ،ކުރިއަށް
އޮތް ކައިރި މުސްތަޤްބަލުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ.
ގެރެންޓީނޫން ގޮތްގޮތައް ފަރުވާކުޑަކޮށް ބިނާކުރެވިފައިވާ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރުތައް ނުވަތަ ސަޕޯޓު ހިދުމަތްތައް )ހާއްސަކޮށް ދުއްވާ
އުޅަނދު ަ
ފހަރު( އެއީވެސް މި ސިނާޔަތައް ހުރި ފިއްތުންތަކެކެވެ .މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަކީ އެއަރބަސް  340ނުވަތަ
ޔސް އެތަނުގައި ހިފެހެއްޓެނީ މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ
ބޮއެއިންގ  747-300ފަދަ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ޖެއްސޭ ތަނެއް ކަމުގައި ވި ަ
ވަކި މިންވަރެކެވެ .އަދި އޮތް ހަމައެކަނި ރަންވޭ އަކީ ސީޕްލޭން ޖެއްސުމުގެ މަގުވެސް އެއާއި ލާމެހިފައިވާ ތަނެކެވެ .ލިބިފައިވާ
ސީޕޯޓްސްއާއި ސްޓޯރޭޖް ވަސީލަތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ރިސޯޓު އިމާރާތްކުރުމަށް ސަޕްލައި ކުރަންޖެހޭ ސާމާނު ސަޕްލައި
ކުރުންވެސް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.
މި ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަރައިގެން އަންނަ މާކެޓުތައް ކަމުގައިވާ ޗައިނާ ،ރަޝިޔާ އަދި އިންޑިޔާއިން އަންނަ
ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ދައްކައެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޗައިނާ އަންނަނީ އައުޓްބައުންޑް ފަތުރުވެރިކަމުގައި
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އަރައިގެން އަންނަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މާރކެޓް ކަމުގައެވެ .އަދި މިހާރު ބެލެވިފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާ ހިމެނިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ
އައުޓްބައުންޓް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ކުރީގައިވާ  10ޤައުމުގެ ތެރޭގައެވެ .އިންޑިޔާ އަކީ އެދެވިގެންވާ ފައިދާތަކެއްވާ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓް ނިޒާމެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ އާބާދީގެ މިންވަރަށްބަލާ އެގައުމުގެ މެދު ފަންތީގެ ކުރިއެރުން މި
ފާއިތުވި އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވުމާއިއެކު އެޤައުމުގެ އިތުރުވަމުންދާ ހޭދަކުރަނިވި އަމިއްލަ އާމްދަނީއެވެ.
ކުރުގޮތަކަށް ބުނަނީ ނަމަ ،ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ތަންދެމުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަކީ އޭގައި
ތތައް ޒަމާންވީ ޗުއްޓީގެ
ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ގިރާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން މާކެޓް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަ ް
އ( ތައް ބާއްވާ
ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން ،ބައްދަލުވުންތައް ،އިންސެންޓިވްސް ،ކޮންވެންޝަންސްތައް އަދި އެގްޒިބިޝަން )އެމް.އައި.ސީީ .
ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރުންފަދަ ކަންކަމީ ބޮޑު މާރކެޓް ޝެއަރ އެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ރަންގަޅުކަންކަމެވެ.
ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެއާ ކައިރީގައި ވާ އޭޝިއާގެ މާކެޓުތައް ކަމުގައިވާ )ސިންގަޕޫރު ،ޗައިނާ ،ހޮންކޮންގ އަދި ޖަޕާން( ޤައުމުތަކާއި
ގަލްފު އަދި މެދު އިރުމަތީގެ )ދުބާއީ އަދި ދޯހާ( ފަދަ ޤައުމުތަކަށް މިފަދަ ކަންކަމަށް މާރކެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 .7ކުންފުންޏާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
 7.1ތައާރަފު
 9އެޕްރިލް  2006ގައި އުފެދުނު މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ މައިގަޑު މަޤްސަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ނޔަތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމެވެ .މިގޮތުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ވަނީ  2007ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް
ސި ާ
އ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ
އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ .އެމްޓީޑީސީ ގެ މައިގަޑު މަޤުސަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގަ ި
ހިއްސާ

އިތުރުކޮށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ސިނާއަތް

ބައްޓަން

ކުރިމަގަށް

ވީހާވެސް

ކުރުމުގައި

ގިނަދިވެހި

ރައްޔިތުންނަށް

ފުރުސަތުހޯދާދިނުމެވެ .މިމަޤްސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެމުޅި ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ތެރެއިން  0.1%އެއީ ވަކި ފަރުދަކަށް
ގަނެވޭ ހިއްސާގެ އެންމެ ގިނަ މިންވަރުކަމުގައި ހަމަޖެއްސިގެން ދިޔައެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އުފެދުނުއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  15ރަށް
ދިނުމަށްހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
ހެރެތެރެވަނީ

އެމްޓީޑީސީ

ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

މިވަގުތު ،އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  9ރަށެވެ.
އިން

އަމިއްލައަށްތަރައްޤީކޮށް

ހޮޓަލެއްތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ނިންމާފައެވެ.

އަދި

ހަމަ

މީގެތެރެއިން އައްޑުއަތޮޅުގައި އޮތް
އެފަދައިން

އުލިގަމުގައި

ސިޓީ

ބާކީ  7ރަށް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީގޮތުން

ކުރިއަރާފައިވާ ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުނިތަކަށް ކުއްޔަށާއި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ އުސޫލުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދެވިފައެވެ.

 7.2ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ އުއްމީދަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވާދަވެރިންނަށްވުރެ ކުރި އަރާ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު
ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އިތުބާރުކުރެވޭ އެއް ކުންފުންޏަށްވުމެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތު ވަރުގަދަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދނުމެވެ.
ސިނާޔަތުގެ ކުދި ބޮޑު އިޤްތިސާދީ ފައިދާތައް ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނަށާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އިތުރުކޮށް ި
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 7.3ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށްދާގޮތް
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ އަމިއްލަ

އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އޯނަރޝިޕް ލިބިފައިވާ "ހެރެތެރެ" އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.

މަސައްކަތް ނިމުނީ  2007ވަނަ

ދަށުންކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ .އަދި މިހާރު

އަދި މި ރިސޯޓު ވަނީ  20އަހަރު ދުވަހުގެ

ލީޒް

އެގްރީމަންޓެއްގެ

ކ ވެސް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ "އުލިގަމު" ރިސޯޓަ ީ

އިން އަމިއްލައަށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރިޒޯޓެކެވެ.

އިތުރު  2ރަށެއް ދަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވެމުންނެވެ.

އަދި ބާކީ އޮތް  5ރަށް ވަނީ ސަބްލީޒް އެގްރީމަންޓް ތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއްޤުވާމީ ކުންފުނިތަކަށް ،ތަރައްޤީކޮށް
ހިންގުމަށް ،ކުއްޔަށްދެވިފައެވެ.

މި ރަށްތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ސެކްޝަން  7.8ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި

ވާނެއެވެ.

 .7.4މުސްތަޤްބަލުގައި ނެރެވޭ ހިއްސާގެ ބަޔާންތައް
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދު ބިނާވެފައިވަނީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީ
އވެރިވުން
ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށެވެ .މީގެ ބޭނުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ބަ ި
ކއެކި ކަންތައްތައް ރޭވުމުގައި މި މަޤްސަދު
އިތުރުކުރުމާއި ލިބޭ ފައިދާ އެއްވަރަކަށް ބެހުމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުންފުނީގެ އެ ި
ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރުގޮތް ހިޔާރުކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވޭތޯ ބަލައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހާސިލުކޮށް އެތަނަކަށް
ފަތުރުވެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެފައިވާ ތަނަކަށްވެފައެވެ .މި ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން
މަސައްކަތް

ކުރަމުންގޮސްފައިވަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ

ސިނާއަތުގައި

ވީއެންމެބޮޑަކަށްބައިވެރިވެ

މިސިނާއަތުގެ

މަންފާއާއިފައިދާ

ޢާއްމުފަރުދުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
މިގޮތުން އަވަސް ކުރިއެރުމެއް އެދެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބޭނީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  9ރަށް ތަރައްޤީކޮށް އަދި
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިރަށްތަކުގައިވާ މުދަލާއި އިމާރާތްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިގެންނެވެ .ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ
އިން ފުރަތަމަ ރާވާ ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ ،ފުރަތަމަ  10އަހަރުގެ މުއްދަތު ނިމޭއިރު ެ
އމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ
ރައުސްލްމާލް

 606މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .މި  10އަހަރުގެ

އެވްރެޖް އަހަރީ ފައިދާ 25

މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ .ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް  15ރަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާ
ހަވާލުކުރުމުން ކުރިޔަށްއޮތް  25އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖް އަހަރީ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  40މިލިޔަން ޔޫއެސް
ޑޮލަރު ހޯދޭނެއެވެ.
ދުރުމުސްތަޤްބަލުގައި ކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކަށް ވާނީ ކުންފުނި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގައި ފުރިހަމައަށް
އިންވެސްޓްކުރާ މާލީ ކުންފުންޏަކަށް ވުމެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުން ،އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ހިންގުން ފުޅާކުރުމަށް
ވިސްނާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހޮޓެލް އިމާރާތްތަކާއި މިކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާ ތަކުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި
އިންވެސްކޮށްގެނެވެ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ،އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން
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ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވާ މާކެޓްތަކުން އިކުއިޓީ އަދި ބޮންޑް ގަނެވިދާނެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ސަރަހައްދީ ގޮތުންނާއި
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންނާއި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ސިނާޔަތްތަކުގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެވޭނެއެވެ.

 7.5މާލިއްޔަތުގެ ތާރީހީ ހުލާސާ
ކުންފުނި އުފެދުނު ތާރީހުންފަށައިގެން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ހުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތ
ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ މާލިއްޔަ ު

2006

2007

2008

ދިވެހި ރުފިޔާ މިލިޔަނުން

ނޮން ކަރަންޓް އެސެޓްސް

173

615

907

ކޭޝް

116

345

433

ޖުމްލަ އިކުއިޓީ

145

170

345

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

124

307

250

ރެވެނިއު

0

19

281

އިންޓަރެސްޓަ އަދި އެހެނިހެން އާމްދަނީ

1.4

10

73

ނެޓް ޕްރޮފިޓް/ލޮސް

)(4.6

7.0

114

 7.6ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު
މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް މިކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލަކީ ދިހަ ބިލިއަން ) (10،000،000،000ރުފިޔާއެވެ .މިއީ 100
ރުފިޔާގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ އެއްސަތޭކަ މިލިޔަން ) (100،000،000އާންމު ހިއްސާއެވެ.
މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ އަގަކީ ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު މިލިޔަން ފައްސަތޭކަ އެކާވީސް ހާސް )(264،521،000
ރުފިޔާއެވެ .މިއަދަދު ބެހިފައިވަނީ  100ރުފިޔާގެ ދެ މިލިޔަން ހަ ސަ ޭ
ތކަ ސާޅީސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ދިހަ )(2،645،210
ހިއްސާއަށެވެ .މީގެން އަގުދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ އަގަކީ އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ މިލިޔަށް ހައްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް ފަސްސަތޭކަ
ފަންސާސް ) (180،750،550ރުފިޔާއެވެ .މި އަދަދު ބެހިފައިވަނީ  100ރުފިޔާގެ އެއްމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ ހައްހާސް ފަސްސަތޭކަ
ފަންސާސްފަސް ) (1،807،505ހިއްސާއަށެވެ.

މިހާރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާލިބިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހިއްސާދާރު

%

ދިވެހި ސަރުކާރު

57%

ހިއްސާގެ އަދަދު
1,500,000

އާއްމުން

43%

1,145,210

ޖުމްލަ

100%

2,645,210
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 7.7ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި
 31.12.2008ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ތަފްސީލު މި ބަޔާނުގެ  16ވަނަ ނޯޓުގައިވާ އޯޑިޓްކުރެވިފައިވާ
މާލިއްޔަތުގެ ބަޔާނުގައި ވާނެއެވެ.

 7.8ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެހުރިހާ ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި

އިކްއިޕްމަންޓް

ގެ އަގު ޑިޕްރިޝިއޭޓް ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުން ޑިޕްރިޝިއޭޓް

ކުރުމަށްފަހު ރެކޯޑު ކުރެވެއެވެ .ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް ޑިޕްރިޝިއޭޓް ކުރުމުގައި "ތެދު-ރޮނގު އުސޫލް"
ބޭނުންކޮށްގެން އެސްޓްތައް ގަނެފައިވާ މަހުންފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް އެސެޓްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުން
ކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
އޮފީސް އިކްއިޕްމަންޓް

 5އަހަރު

އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް

 3އަހަރު

ފަރުނީޗަރާއި ،ފިޓިންގްސް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް

 5އަހަރު

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

 10އަހަރު

އުޅަނދުފަހަރު

 10އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރު އިކްއިޕްމަންޓް

 3އަހަރު

ކަރަންޓު ސާމާނު

 5އަހަރު

މުވާސަލާތީ އިކްއިޕްމަންޓް

 5އަހަރު

މިބަޔާނުގެ ނޯޓު  8ގައި ހިމެނޭ އޯޑިޓް މާލީ ބަޔާނުގައި  31.12.2008ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުދަލަކާއި ތަކެތި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  9ރަށުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 -1ހެރަތެރެ
ހެރަތެރެއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ

ދެކުނުގައި މިވަގުތު ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ރިސޯޓެވެ .މި ރަށަކީ މާލޭ ބައިނަލް އަޤުވާމީ

ވައިގެބަނދަރާއި  513ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ.
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ސ.އަތޮޅުގައިވާ ސަރަހައްދީ ގަން އެއަރޕޯޓަށް ވައިގެ މަގުން އެއްގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ދެވެއެވެ .އަދި ހެރަތެރެ ވަނީ ގަން
އެއަރޕޯޓާއި  15ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ .ހެރަތެރޭގެ ދިގު އަމާން ގޮނޑުދޮއްތަކާއި ހަމަހިމޭން މާހައުލަކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އަންނަ
ފަތުރުވެރިނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ތަނެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ހެރަތެރެ ތަރައްޤީކޮށްފައިވަނީ  4ތަރީގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 546 .އެނދުގެ މި ރިސޯޓު ހިންގަން ފެށީ
2007ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ .އަދި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ  30ޖެނުއަރީ 2008ގައެވެ .ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ މެނޭޖްމަންޓު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  20އަހަރަށް  26މެއި  2008ގައެވެ.

 .2އުލިގަމު
އުލިގަމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެއުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ރަށެކެވެ .މި ރަށަކީ  2,500މީޓަރު ދިގު ރަށެކެވެ .މި ރަށަކީ ހުޅުލޭ
ލމީޓަރު ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ .އަދި ހދ .ހަނިމާދޫ ސަރަހައްދީ އެއަރޕޯޓާއި  44.7ކިލޯމީޓަރު
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއަރޕޯޓާއި  320ކި ޯ
ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް މިރަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  27ފެބްރުއަރީ  2007ގައެ ެ
ވ .އަދި ނިންމާފައިވަނީ 100
އެނދުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެއް އެޅުމަށެވެ .މިރަށަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވުމާއިއެކު އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދާއިރާއިން މުޅިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް
އެންމެ ލަސްވެގެން  2009ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމޭވަރު ވާނެއެވެ.

 .3ވޮޑަމުއްލާ
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ މި ރަށް  51/49އޮނިގަނޑަކަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕަރޓްނަރޝިޕެއްގެ
ދަށުން ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ .ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ  51%ހިއްސާކުރާނީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިންނެވެ .އަނެއް  49%ހިއްސާކުރާނީ އާއްމު
އިންވެސްޓަރުންނެވެ .ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަކީ މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ
ކުންފުންޏަށް ދެވިފައިވާ ނަމެވެ.
ވޮޑަމުލާ ސަބްލީސް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކުރެވިފައިވަނީ  31އޮގަސްޓު  2008ގައެވެ .މި ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  300އެނދުގެ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ރިސޯޓު ހިންގުން އެންމެ ލަސްވެގެން  2011ވަނަ އަހަރުގެ
ކުރީކޮޅު ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 .4އެކުޅިވަރު
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ

އިން

ރާވާފައިވަނީ

ޖޮއިންޓ

ވެންޗަރ

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

ދަށުން

20/80

އޮނިގަނޑު

ހިމެނޭގޮތަށް

ރަށް

ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ .ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ގެ  20%އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށް ވާއިރު  80%މިލްކުވާނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕާޓްނަރަށެވެ.
އީ.އެން.އޭ ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަކީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެކެވެ .ކުންފުނީގެ  20%މިލްކުވަނީ

25

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށެވެ .އަދި  80ޕަސެންޓް މިލްކުވަނީ ރިޒް ކާލްޓަންއަށެވެ .ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
 31މާޗް 2008ގައެވެ .އަދި އެކުޅިވަރު ކުއްޔައްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  1ޖުލައި 2008ގައިވަނީ ސޮއެކޮށްފައެވެ.
ރަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  180އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ހިންގަން ފެށޭނެކަމަށް އަންދާސާކުރެވެނީ
 2011ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.

 .5އެނބޫދޫފުއްޓާއި އޮޅުވެލި
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ވަނީ މއ .ސައްކެޔޮގަސްދޮށުގެ ،ޑރ.އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކަށް ކުއްޔައްދީފައެވެ .ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ
އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2008ގެ އޭޕްރިލްގައެވެ .ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  260އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު
ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ހިންގަންފެށޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭނީ 2010ގައެވެ.

 .6ނާގޮށި
ނާގޮށި ރަށަކީ ހދ .ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ .މިރަށަކީ  2550މީޓަރު ދިގުމިނުގައި ހުންނަ ހުދު ވެލީގެ
ގޮނޑުދޮއްތަކެއް ހިމެނޭ ބިމުގެ ގޮތުން 50ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރާ  283ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހިމެނޭ
މި ރަށަކީ ހދ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދީ އެއަރޕޯޓާއި  32.1ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހިމެނޭ ،ވައިގެމަގުންނަމަ  45މިނެޓުން ދެވޭ
ރަށެކެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން މިރަށް ކުއްޔައް ދީފައިވަނީ ތްރީކޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ .ލޓޑ އަށެވެ .ކުއްޔައް ދިނުމުގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 2007ގައެވެ .ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  600އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު
ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ހިންގަން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2010ގައެވެ.

 .7ކިހަވަށް ހުރަވަޅި
ބ.އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ރަށަކީ ބޮޑު އާބާދީއެއް އެކުލެވިގެންވާ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ .މިރަށަކީ  563މީޓަރު
ގ ގޮނޑުދޮއްތަކެއް އެކުލެވޭ ،ބިމުގެ ގޮތުން  8ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ .މިރަށަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ
ދިގުމިނުގައި ހުންނަ ހުދު ވެލީ ެ
ބަނދަރާ  135.6ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ .ސްޕީޑް ބޯޓުގައި  3ގަޑިއިރުން ދެވޭނެއެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން މިރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ތައިލެންޑުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މައިނަރ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަބުއަން ލޓޑ އަށެވެ .ކުއްޔައްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކޮށްފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރު  2007ގައެވެ.
ޓއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  164އެނދުގެ ު
ރިސޯޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ  28ސެޕްޓެމްބަރު 2008ގައެވެ .އަދި ހިންގެން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2010ގައެވެ.
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 .8މަގުއްދުއާ
މަގުއްދުއާއަކީ ގދ .އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ  685މީޓަރު ދިގު ބިމުގެ ގޮތުން  14.5ހެކްޓަރ ގެރަށެކެވެ .މި ރަށަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ވައިގެ ބަނދަރާ  432ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ރަށެކެވެ .ގދ .އަތޮޅުގައިވާ ކާޑެއްދޫ ސަރަހައްދީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދިޔުމަށް ނަގަނީ
 45މިނެޓެވެ .އަދި އެތަނާއި ރިސޯޓާއި ދެމެދު ވަނީ  46ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިނެކެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން އެރަށް ސަބްލީސްކޮށްފައިވަނީ ތުރުކީ ވިލާތުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުންފު ް
ނޏެއް ކަމުގައިވާ އަޙްމެޓް އައިޑިނީޒް
އިސްޓާޓް އަށެވެ .ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކުރެވުނީ  24އޮކްޓޯބަރ  2007ގައެ ެ
ވ .ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުގެ
ދަށުން ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  200އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ރިސޯޓުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ
ހުއްދަ ދީފައިވަނީ  19ނޮވެމްބަރު  2008ގައެވެ .އެރަށް ހިންގަން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2010ގައެވެ.

 .9ކޮނޑޭމަތީލާބަނދު
ގއ .އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ކޮނޑޭމަތީލާބަދު ރަށަކީ  479މީޓަރު ދިގުމިނުގައިވާ ބިމުގެ ގޮތުން  3.8ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ.
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރާ މިރަށާ ދޭތެރޭގައި ވަނީ  407ކިލޯމީޓަރެވެ .ގއ އަތޮޅުގައިވާ ކާޑެއްދޫ ސަރަހައްދީ
ވައިގެބަނދަރަށް ދިޔުމަށް ނަގަނީ  45މިނެޓެވެ .އަދި އެތަނާއި ރިސޯޓާއި ދެމެދު ވަނީ  56ކިލޯމީޓަރެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއިން މިރަށް ސަބްލީސްކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ރެޒޮނަންސް ޕވޓ .ލޓޑ އަށެވެ .ސަބްލީސް
ދށުން ރަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކުރެވުނީ  23އޮކްޓޯބަރ 2007ގައެވެ .ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުގެ ަ
ދެވިފައިވަނީ  100އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ރަށުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވަނީ  28އޮގަސްޓު
2008ގައެވެ .އަދި ހުޅުވޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2010ގައެވެ.

 7.9ވިޔަރީގެ އެއްބަސްވުންތައް
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއިއެކު ދިގުމުއްދަތުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން  9ރަށެއް ޓުއަރިސްޓު
ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  9ރަށުގެ ތެރެއިން
ހަމަޖެހިފައެވެ.

 2ރަށެއްވަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

އަދި  5ރަށެއް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި

ތަރައްޤީކުރާގޮތަށް

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެހެން ޕާޓީތަކާއި އެކު ކުއްޔައްދިނުމުގެ

ގމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ
އެއްބަސްވުންތަކުގައިވަނީ ޝާމިލްވެފައެވެ .އަދި ހެރަތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓު ވަނީ  20އަހަރު ދުވަހަށް ހިން ު
ދަށުން ޔޮޓް ޓުޔަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައެވެ.

 7.10ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީސް
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ) .އެމްޓީޑީސީ( އާއި ޔޮޓް ޓުޔާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)"ވައިޓީއެމް"( އާ ދެމެދު  26މެއި  2008ގައި ސޮއިކުރެވުނު އައްޑު އަތުޅު ހެރެތެރޭ ރިޒޯޓް ސަބްލީސް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ

 14ވަނަ މާއްދާއާ އެމްޓީޑީސީ އިން ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށްބުނެ އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން  64،458،104އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމްޓީޑީސީގެ
27

ފަރާތުން ލިބިގަތުމަށާއި ސަބްލީސް އެގްރީމަންޓް ދެމެހެއްޓުމަށް އެދި ވައިޓީއެމް އިން އެމްޓީޑީސީ އާ ދެކޮޅަށް  11ޖެނުއަރީ 2009
ގައި މަދަނީ ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ .އަދި  28އޭޕްރިލް  2009ވީދުވަހު

މަދަނީ ކޯޓުންވަނީ މިމައްސަލައިގެ

ހުކުމްއިއްވާފައެވެ .އެ ޙުކުމް ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ؛

 .1ސަބްލީޒް އެގްރީމެންޓް ގެ  14ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްޓީޑީސީ ގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ
ކޮށްފައިނުވާކަން،

 .2ޔޮޓް

ޓްއާރޒް

މޯލްޑިވްސް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ދަޢުވާގައި،

އެކުންފުންޏަށް

ލިބުނު

ގެއްލުންކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 64،458،104ޔޫއެސް ޑޮލަރ )ފަހުން  46،261،242ޔޫއެސް ޑޮލަރ އަށް ބަދަލުކުރި( އެއީ ،އެމްޓީޑީސީގެ ފަރާތުން

ު
ކރަންޖެހޭކަމެއް ނުކުރުމުން ،އެކުންފުންޏަށް ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ސާބިތު ކޮށް ނުދެވުމާއެކު،
އެބަދަލަކީ ނަގާދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫންކަން،

 .3ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ 30 ،ނޮވެމްބަރ  2008އިން ފެށިގެން ޤަވާއިދުން ދައްކަން
ޖެހޭކުލި ނުދައްކާ އަދި އެގްރީމެންޓްގެ  9ވަނަ އަދި  12ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
އެހެނިހެންގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުވެސް ނުދައްކާ ،ހެރަތެރޭގައި ތިބެ ވިޔަފާރިކުރަމުންކަމަށްވާތީ ،މަދަނީ ކޯޓުންދެކޭގޮތުގައި،
ކުރިންދެންނެވި ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުދައްކާ ،ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް
އިން އެރިޒޯޓްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާ ހޯދަމުން ދިއުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ހަމައެއްނެތްކަމެވެ .އަދި
ހަމައެހެންމެ ،ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ރިޒޯރޓްގައި ތިބިހާހިދަކު ،ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެއްކުމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގޭނެކަމަށެވެ.

 7.11ޑިވިޑެންޑް ސިޔާސަތު
ޑިވިޑެންޑުގެ

ސިޔާސަތު ހަމަޖައްސާ ،ކަނޑައަޅާނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ .އަދި ޑިވިޑެންޑް ފާސްކުރާނީ ކުންފުނީގެ

ނކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އަށާއި ،ރައުސުލްމާލަށް ބޭނުންވާ
ޢާއްމުޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންނެވެ .ޑިވިޑެންޑް ސިޔާސަތު ބި ާ
ކަންތައްތަކާއި ،މުސްތަޤްބަލުގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ފަންޑާއި އަދި ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައެޅުމުގެ ވަގުތުގައި
ކުންފުނީގެ ހާލަތު ގެ މައްޗައް ބިނާކޮށެވެ.
އަދިހަމަ އެހެންމެ ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ގެ ލިސްޓިން ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ،ޑިވިޑެންޑް ބަހަންވާނީ
އެކުންފުންޏެއްގެ ނުބަހާހުރި އެކިއުމަލޭޓެޑް ފައިދާ އިންކަމުގައެވެ .އެމްޓީޑީސީ އިންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ ލިސްޓިން ޤަވާޢިދާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 .8ޑިރެކްޓަރުން އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު
 8.1ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  4ޑިރެކްޓަރުންނާއި
ޢާއްމު ހިއްސާދާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  5ޑިރެކްޓަރުން އެކުލެވޭ ،މުޅި ޖުމްލަ  9ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.
އއެކު
އާއްމު ހިއްސާދާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ޑިރެކްޓަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމާ ި

28

އާއްމު ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވުމަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނޫއަސާސީ ގައި ތަންދޭކަމަކަށްނުވުމާއެކު އެބޭފުޅާ

ވަނީ ޑިރެކްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.
މި ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް ބޯޑު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަނިވި ބޭފުޅުންނެވެ.
ނަން

އެޑްރެސް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

ރ
އުމު ު
41

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު

40

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު

43

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު

32

މ.ހުއިވަނި

އަލްފާޟިލް ތޯރިކް އިބްރާހިމް

40

ގ .ނޫމަރާގެ

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު

31

ބަގީޗާގެ

އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ

38

ވާރުގެ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފް

39

މއ.ބަންދުގެ
މާލެ،
މއ.މޮންޓްރިއަލް

ގުލާބީ މަގު
މާލެ،

ނަންބަރު  129މަރަދޫ
އައްޑު އަތޮޅު

މާލެ،

މާލެ،

ށ.މަރޮޝި

ސ .ހުޅުދޫ
މއ.ލައިޓް ކޯނަރ
މާލެ،

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް  /ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ޗެއަރމަން ކަމަށް އިސްކުރެވުނީ  13ޖެނުއަރީ  2009އަކުން ފެށިގެންނެވެ.
ނޓްއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
އުމުރުން  41އަހަރުގެ އަލްފާޟިލް ސަލީމް އަކީ އިޓަލީއިން ހޮޓެލް މެނޭޖްމަ ް
ދާއިރާގައި  20އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ރާއްޖޭގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ސަލީމަކީ ރާއްޖެއިން

ބައެއްރިޒޯރޓްތައް ހިންގާ

ބޭރުގެ ވަރަށްގިނަ ވަރކްޝޮޕް ތަކާއި ސެމިނަރ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ
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ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި  2002ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ ކެނޭސް ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަގްޒަރީ
ޓްރެވަލް މާޓު )އައި.އެލް.އެމްޓީ( ގައި ބައިވެރިވި މަދު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ.

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު  /މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު ފުރަތަމަ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ  2006ވަނަ އަހަރުގެ ގައެވެ .އަދި ނޮވެމްބަރ
ގތުގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން  13ޖެނުއަރީ
 2008ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ޮ
 2009ގައި ސަރުކާރުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަނު ކުރެއްވެވިއެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ ގެ ކުރީގެ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން މި ބޭފުޅާ ވަނީ ފައިނޭންސް އާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ގެ ދާއިރާއިން  15އަހަރަށް
ވުރެ

ދިގު

މުއްދަތެއްގެ

ތަޖުރިބާ

ހޯއްދަވާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީގައި

ހުންނެވިއިރު

މި

ޅ
ބޭފު ާ

ވަނީ

ސަރުކާރުބައިވެރިވާ

ބައެއްކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި އައިލެންޑް
އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ހިމެނެއެވެ .އުމުރުން  40އަހަރުގެ އަލްފާޟިލް މިހާދަކީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު  /ޑިރެކްޓަރ
އުމުރުން  43އަހަރުގެ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ  13ޖެނުއަރީ  2009ގައެވެ .ހޮޓެލް އެންޑް
ކޭޓަރިންގ ގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަބްދުލް ޤަފޫރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  20އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ
ޖއިން ބޭރުގެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެގްޒިބިޝަންސް އަދި ފެއާ ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަބްދުލް
ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ރާއް ެ
ޤަފޫރަކީ ޔޫކޭ ގެ ކޮލަމްބަސް ޕްރެސް އިން ދެއްވާ މާކެޓިންގ ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު  /ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު ) (32ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ  13ޖެނުއަރީ  2009ގައެވެ .ޤާނޫނީ ވަކީލެއްކަމުގައިވާ
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާއިލް ޔާސިރަކީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  10އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނެވި
ނޑް ސިވިލް
ބޭފުޅެކެވެ .ޔޫކޭ އިން ބެޗެލަރޒް އޮފް ލޯ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ޔާސިރު އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެ ް
އޭވިއޭޝަނުގެ ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާރޒް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓަންޓު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ.

އަލްފާޟިލް ތޯރިގް އިބްރާހިމް  /ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް ތޯރޤް އިބްރާހިމް ) (40އަކީ ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އެންޖިނިއަރެކެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ

ވަރަށްގިނަ ޕަބްލިކް

ކުންފުނިތަކާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތައް އަދި ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓު ތަކުގައގެ ސަރވިސަސް ސިސްޓަމްތައް ފަރުމާކޮށް ބިނާކުރުމުގައި
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ބައިވެރިވެފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މި ސިނާޔަތުގައި  13އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ތޯރިޤް

އަކީ ބިލްޑިންގ

ސައިންސް އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު  /ޑިރެކްޓަރ
ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރާގޮތަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އައްޔަނު ކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު ބޯޑަށް
އަލުންއައްޔަނު ކުރެވުނީ  16ޖުލައި  2008ގައެވެ .އުމުރުން  31އަހަރުގެ ޒަރީރުއަކީ މެލޭޝިޔާއިން ފައިނޭންސް ރޮނގުން
މާސްޓަރ އޮފް ސަޔަންސް ހާސިލުކުރައްވާ ފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ވޭތިވެދިޔަ  9އަހަރު ޒަރީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އައީ
އވެ .މިހާރު ޒަރީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގަ ެ
ނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ފައިނޭ ް

ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް )ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ( ގެ މަޤާމުގައެވެ.

އަދި ޒަރީރު ވަނީ ސަރުކާރުގެގިނަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ބޯޑު ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ– /ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ ) (38ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެވުނީ ޖުލައި  2008ގައެވެ .ޝާހިދު އަލީ ވަނީ
މ.ބީ.އޭ( އަދި މާސްޓަރ އޮފް މެނޭޖްމަންޓު )އެމް.އޯ.އެމް(
އޮސްޓްރޭލިޔާއިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )އެ ް
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .ޝާހިދުއަކީ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓު ،ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެޕްރެއި ަ
ސލްސް ،ޕްރޮޖެކްޓު ފައިނޭންސް ފަދަ
ގިނަ ރޮނގުތަކުން ތަޖުރިބާ ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މިވަގުތު އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި
ވލޮޕްމަންޓް ބޭންކު އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
ޝާހިދު އަލީ އަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ވޯލްޑް ބޭންކު ،އޭޝިއަން ޑި ެ
ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝަރީފު  /ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝަރީފު )(39

ޢާއްމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރެވުނީ ޖުލައި 2008

ގައެވެ .ޝަރީފް އަކީ ޗެއަރމަން ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ ގެ ގޮތުގައި ގިނަ ކުންފުނި ތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
ބޭފުޅެކެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ސައިރިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރު އަދި ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ހިމެނެއެވެ.
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 8.2ޑައިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓްތައް
މި ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭއެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތެވެ.

 8.3ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ
މި ބަޔާނުގެ ތާރީހާ ހަމައަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ ކަންޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ އެވެ.
ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން

ތަމްސީލުކޮށްދޭ ފަރާތް

ލިބިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމު

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި

-

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި

100

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި

-

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި

250

އަލްފާޟިލް ތޯރިގް އިބްރާހިމް

އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ

100

އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ

އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ

90

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު

އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ

150

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފު

އާއްމުކޮށް ހޮއްވަވާފައިވާ

100

ކުންފުނީގެ އާޓިކަލްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އާއްމުންގެ ތެރެއިން ހޮއްވަވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަދުވެގެން 50
ހިއްސާ ކުންފުނީގައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުނަށް ވަކި އަދަދެއްގެ ހިއްސާ ކުންފުނީގައި އޮތުން
ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

 8.4ޑިރެކްޓަރުންގެ އިމޮލިއުމަންޓް
 2008ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވުނު މުސާރަ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އިމޮލިޔުމަންޓް )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ނަން
 .1އަލްފާޟިލު ހުސައިން އަފީފް

87,333

 .2އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު ސާލިހް

65,333

 .3އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު ވަހީދު

110,333

 .4އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު މިހާދު

50,667

ސޔާމު މުހައްމަދު
 .5އަލްފާޟިލު އަހުމަދު ި

3,900

 .6އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު ޝިހާބް

72,000

 .7އަލްފާޟިލު އަހުމަދު މުއިއްޒު

32,667
32

 .8އަލްފާޟިލު ހަސަން ޒަރީރު

87,000

 .9އަލްފާޟިލު ހުސައިން ޝަފީއު

32,667

 .10އަލްފާޟިލު ތޯރިޤް އިބްރާހީމް

82,000

 .11އަލްފާޟިލު ޝާހިދު އަލީ

70,167

 .12އަލްފާޟިލު އަހުމަދު ޝަރީފް

54,667

 .13އަލްފާޟިލާ ލީނާ މުހައްމަދު ޒާހިރު

36,667

 .14އަލްފާޟިލު ޔަޒީދު މުހައްމަދު

36,667

 .15އަލްފާޟިލު މުހައްމަދު ރަޝީދު

36,667

 8.5ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު -މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  /ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު ފުރަތަމަ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ  2006ވަނަ އަހަރުގެ ގައެވެ .އަދި ނޮވެމްބަރ
 2008ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން  13ޖެނުއަރީ
 2009ގައި ސަރުކާރުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަނު ކުރެއްވެވިއެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ ގެ ކުރީގެ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން މި ބޭފުޅާ ވަނީ ފައިނާންސް އާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ގެ ދާއިރާއިން  15އަހަރަށް
ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ .މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވިއިރު މި ބޭފުޅާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ ވުޒާރާތަކުގެ
ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
ސަރވިސަސް ހިމެނެއެވެ .އުމުރުން  40އަހަރުގެ އަލްފާޟިލް މިހާދަކީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު  –/ޗީފް އެކައުންޓަންޓު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދުއަކީ ފާއިތުވި  8އަހަރު ދުވަހު އެކައުންޓިން އާއި ފައިނޭންސް ގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ
ބޭފުޅެކެވެ .ރަޝީދު އެމްޓީޑީސީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  1ނޮވެމްބަރ  2007ގައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު  /މެނޭޖަރ ،ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބް އަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސްއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ތަހާނީ

ބ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
އަކީ މިދާއިރާއިން  2އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތަޖްރި ާ

ގުޅިވަޑައިގަތީ  1އެޕްރިލް 2007ގައެވެ.
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ތަހާނީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނިޔާޒް  /މެނޭޖަރ ،އޮޕަރޭޝަންސް
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނިޔާޒް އަކީ އިކޮނޮމިކްސް ،ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް ސޯޝޮލޮޖީ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ
ބޭފުޅެކެވެ .މި ބޭފުޅާ ވަނީ ފާއިތުވި  8އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ .ނިޔާޒު އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  5ނޮވެ ް
މބަރު 2007ގައެވެ.

އަލްފާޟިލް އިސްލާހް ޝަރީފް –/މެނޭޖަރ ،ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް
އަލްފާޟިލް އިސްލާހް ޝަރީފަކީ ބިޒްނަސް ސްޓަޑީސްގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
މިބޭފުޅާއަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާގައި ގާތްގަޑަކަށް  6އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
މޤާމަށެވެ.
ބޭފުޅެކެވެ .މި ބޭފުޅާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  14މެއި  2006ވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ަ
އަލްފާޟިލް އިސްލާހް ޝަރީފަކީ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ އިދާރީއޮފީހުގެ ވަޒީފާއަކަށް އައްޔަންކުރެވުނު ފުރަތަމަ
ބޭފުޅާއެވެ .އަދި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެ ހިންގުމުގައާއި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ފެއްޓެވުމުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު  /މެނޭޖަރ ،އިންވެސްޓަރ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުއް ސަމަދު އަކީ ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓްއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
އ
ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ނިންމެވުމަށް ފަހު މި ބޭފުޅާވަނީ ފާއިތުވި  9އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު އެކިއެކި ދާއިރާގަ ި
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .ޢާރިފް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައި ވަނީ  2މާޗް  2008ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މިކުންފުންޏާ

ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޢާރިފު ހުންނެވީ ފޮރިންެއިންވެސްޓްމަންޓް ސާރވިސަސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު  /މެނޭޖަރ ،ފައިނާންސް
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނާންސް އިން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.
އަދި މިބޭފުޅާ އަކީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް ގެ ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނިޝަނެއްވެސް
މެއެވެ.

ލީމާން އަކީ އެކައުންޓިންގ ،ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި އޯޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން  5އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މި ބޭފުޅާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއި ގުޅިފައިވަނީ  1ސެޕްޓެމްބަރު  2006ވަނަ އަހަރުއެވެ.
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 .9ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރުމުގެ މަލަމަތި
 9.1ތާރީހާއި ސިޔާސީ ހާލަތު
 1965-1887އާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ އިންގިރޭސިންގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައެވެ .މި ޤައުމަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުނީ
އޔާއަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރީގައި
 1965ވަނަ އަހަރުއެވެ .އަދި  1968ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަ ޖުމްހޫރި ް
އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެދިފައެއް ނުވެއެވެ .އައްޔަންކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވައިގެން ހޮވިފައިވަނީ އަމިއްލައަށް
ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ .ވެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު އަދި ކެބިނެޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައި އޮތީ ޤައުމުގެ
ގ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ
ރައީސްއަށެވެ 5 .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޤައުމު ެ
މަޖްލިހުން އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުން ޤައުމަށް ލިބެމުން އައި މާލީ ތަނަވަސްކަމާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ މިނިވަންކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ޒުވާނުންވެސް
ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ .މިގޮތުން  2008ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހު އާ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކުލަވާލެވި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި
ޤައުމުގައި މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ މަލްޓި ޕާޓީ ތަކެއް އެކުލެވޭ ރިޔާސީ
އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން ގ.ކެނެރީގެ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ނޮވެމްބަރ  2008ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ
ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

9.2

މާލީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ނިޒާމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމަކީ ބޭންކް ތަކުން ޑޮމިނޭޓް ކުރަމުންދާ ހަނި ދާއިރާއެކެވެ .ބޭންކިން ދާއިރާ އެކުލަވާލެވިގެންވަނީ

ލޯކަލް

ޑވްސް އާއި އިތުރު ބޭރުގެ  5ކޮމަރޝަލް ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތައް ހިމެނިގެންނެވެ.
ކޮމަރޝަލް ބޭންކެއް ކަމަށްވާ ބޭންކް އޮފް މޯލް ި
ބޭންކް ނޫން އެހެނިހެން މާލީ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ އިންޝުރަންސް ކުންފުނިތަކާއި ،ފައިނާންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީއަކާއި،
ހައުސިންގ ފައިނޭންސަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏަކާއި މަނީ ސަރވިސަސް ބިޒްނަސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓް
އ ބޭންކު ނޫން މާލީ ފަރާތްތައް
އިންޓަރމީޑިއަރީސް އެވެ .ސެކުއިރިޓީޒް މާކެޓް އިންޓަރމީޑިއަރީސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކާ ި
މތިންނެވެ .ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ( ގެ ލަފާގެ ަ
އޮތޯރިޓީ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓު

ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ފަރާތެވެ .މި ފަރާތައްވަނީ ސެކިއުރިޓީސް

މާކެޓް އިންޓަރމީޑިއަރީސް އަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބްރޯކަރސް ،ޑީލަރސް،
ކސްޗޭންޖާއި ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީސް ހިމެނެއެވެ.
އިންވެސްޓްމަންޓު އެޑްވައި ޒަރުން ،އަދި ސްޓޮކް އެ ް

 9.3ކެޕިޓަލް މާރކެޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ މަސްއޫލިއަތެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީސް
ޤަވާއިދު  2006ގެ ދަށުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އުފެދި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  2006ވަނަ އަހަރުއެވެ.
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ސެކިއުރިޓީސް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް
އެކުލަވާލުމަށެވެ .އަދި މީގެ ސަބަބުން ހިއްސާ އާއި އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީސް ގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކައިރިން
އއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް
ބެލެހެއްޓޭނެ މާކެޓެއް ބިނާކުރެވިގެން ދެއެވެ .މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު )އެމް.އެސް.އީ( ާ
ޑިޕޮސިޓަރީ )އެމް.އެސް.ޑީ( އަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކެކެވެ.
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އަސާސީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
 .1އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން
 .2ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ހިންގުން
 .3މާރކެޓް އިންޓަރމީޑިއަރީސް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ލައިސަންސްދޫކުރުން
 .4އިންސާފުވެރި ޓްރާންސްޕޭރަންޓް އަދި ޒިންމާދާރު ސެކުއުރިޓީސް މާކެޓެއް އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުން
 .5ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކުރިއަރު ާ
ވ އިތުރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބާރުއެޅުން
 .6ޕޮލިސީއެއް ތައާރަފުކޮށް ސަރުކާރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓު އުފައްދާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ލަފާ ދިނުން
މިއަދާ ހަމައަށް ،އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ ހަމައެކަނި ފުރުސަތަކީ އެމްޓީޑީސީ އިންނާއި އެހެން ތިން
ހއްސާކޮޅެކެވެ .މި ތިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކީ ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް
އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ މަދު ި
ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަދި

ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އެވެ .މި

ހިއްސާތަކުގެ ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގެ ވިޔަފާރި ކުރެވެނީ  2002ވަނަ އަހަރު އުފެދިފައިވާ ސެކިއުރިޓީސް ޓްރޭޑިންގ ފްލޯ
މެދުވެރިކޮށެވެ .މިހާރު މިތަން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ގޮތުގައެވެ.
ޑެޓް ސެކިއުރިޓީގެ ޕްރައިމަރީ މާރކެޓަށް ބަލާލާ އިރު ،މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީސްވެސް އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ
އެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ ދަރަނީ ެ
ގ ސެކިއުރިޓީއެއް އާއްމު ފަރުދުންނަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ .ނަމަވެސް 2004 ،ވަނަ
އަހަރު އުފެދުނު ސަރުކާރުގެ ދަށުން ހިންގާ ވުޒާރާއެއް ކަމަށްވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނާންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
އުފެދުމަށްފަހު ކޯޕަރޭޓް ބޮންޑު ލިބޭނެ ގޮތްވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .މި ބޮންޑުތަކަކީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުން ކަމުގައިވާ
ވިޔަފާރީގެ ބޭންކުތަކާއި ބައެއް ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ތަކުން ވަނީ ސަބްސްކުރައިބް ކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެމް.އެމް.އޭ
އިން ޓްރެޝަރީ ބިލް ދޫކޮށް މި ބިލްތައް ވިޔަފާރި ބޭންކު ތަކަށާއި ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސްތަކަށް ވިއްކައެވެ.
މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އެކްސްޗޭންޖު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ .ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓް މެދުވެރިކޮށް
ކެޕިޓަލް އިމްޕޯޓުކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށާއި އަދި ބިދޭސީންނަށް ނުހަނު މިނިވަންކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.
ހއްދައަށް އެދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ .އަދި
ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ބޭރުފައިސާގެ އެކައުންޓެއް ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރުގައި ހުޅުވުމަށް ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ބޭންކުތަކުގައި އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނާއި ދެމެދު އަމަލުކުރެވޭ ގޮތް
ތަފާތުވެގެނެއް ނުވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުގައި އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ ކުރިން
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ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވެއެވެ .އަދި މިވަގުތު ،އަހަރީ ރޯޔަލްޓީ އެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ .މި އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ ސަރުކާރާއި އެ
ތއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސް ވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .ފައިދާ ބަދަލުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނުވެއެވެ.
އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާ ާ

 9.4ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް
އެމް.އެސް.އީ ގެ ފުރަތަމަ ބޯޑުގައި ނަން ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޯޕަރޭޓު
ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތައް  1ޖެނުއަރީ  2008އަކުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ .ދެވަނަ ބޯޑުގައި ނަން ލިސްޓު
ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން މި ކޯޑަށް އަމަލުކުރަން ފައްޓަންޖެހޭނީ  1ޖެނުއަރީ  2009އަކުން ފެށިގެންނެވެ.
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ މި ކޯޑުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފުރަތަމަ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުފެދުނު އިރު ގެންގުޅުނު މުހިއްމު ސިފަތަކެއް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އޭގައި ހިއްސާދާރުންގެ ހައްޤުތަކާއި ،އޯނަރޝިޕް ފަންކްޝަންތަކާއި ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ރޯލު ،ބޯޑު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި ވަޒީފާ ފާޅުކޮށް ފެންނަން އޮންނާނޭހެން ސްޓޭންޑަޑްތަކެއް އެކުލެވެއެވެ.
ލިބުނު މިންވަރަކުން ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވަކި އުސޫލެއްގެ
މަތިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުރަސްމީ
ސައިޓް ސަރވެއިލަންސް ތަކެއް ހިންގަވައެވެ .މި ސަރވެއިލަންސް ތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން
އެތަންތަނުގެ ހިންގުން ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 9.5ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ބިނާވެފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށާއި އިސްލާމީ ޝަރީއާއަތަށެވެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ
ބިލްތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމުންނެވެ.
ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނީ މާލޭގެ ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަކީ ޗީފް ޖަސްޓިސް އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ސްޕްރީމް ކޯޓެވެ.

 9.6މާލީ ކަންތައްތަކުގެ މަލަމަތި
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވިފައިވީ  8.3%އިތުރުވާނެކަމަށެވެ .ނަމަވެސް  2008ވަނަ އަހަރުގެ
ނޮވެމްބަރު މަހު އެމް.އެމް.އޭ އިން އިއުލާނުކުރެއްވި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޖީ.ޑީ.ޕީ ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން  2008ވަނަ އަހަރު
އިތުރުވެފައިވަނީ  5.7%އެވެ .މިފަދަ ގޮތަކަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ ދަށަށް ދިޔުމުގެ މައިގަޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ ފަތުރުވެރިން
ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު ކުއްލިގޮތެއްގައި މަދުވެ އަދި މަސްވެރިކަންވެސް ދަށަށް ދިޔުމެވެ.
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މިއާއިއެކު 2009 ،ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވުނު  10.3%އިން  4.5%އަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ ދަށްވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
އިސްލާހުކުރެވުނު ޖީ.ޑީ.ޕީ ރިޕޯޓުގައި  2009ވަނަ އަހަރު މިފަދަ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ދައްކާ މައިގަޑު ސަބަބަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި
އިމާރާތްކުރުން ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 73

ޕަސަންޓް ކަމުގައިވާ ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ދިމާވަމުންދާ އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން

 2009ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ އެންމެ  0.4%އެވެ.
ދންޖެހޭ
ހޯ ަ

މާލީ

އެހީތައް

ހޯދުމުގައި

ދަތިތަކާއި

ކުރިމަތިވަމުން

ދާތީ

ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ

ރިސޯޓުތަށް

އިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތައްވެސް މަޑުޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
މާލޭގެ ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންފްލޭޝަން ވަނީ ނޮވެމްބަރު  2008ން ޑިސެމްބަރު  2008އަށް  12.1%ން  12.0%އަށް
ދަށްވެފައެވެ .މި އަދަދު ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ  12މަހުގެ އަހަރީ ޕަސަންޓެޖް ތަފާތުގެ ބަދަލުވާ ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް
އެވަރޭޖުންނެވެ.

 10.0ހިއްސާ ގަތުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ކުންފުނިން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ބޮޑެތި ރިސްކު ތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަކީ ހިއްސާ ގަންނަން
ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކުރިން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް
ގ ދަށުގައިވާ ކަމަކަށް ވާއިރު އަނެއްބައި ރިސްކުތަކަކީ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ބާރެއް
ރިސްކުތަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ ކުންފުނީގެ ބާރު ެ
ނުފޯރުވޭނޭފަދަ ކަންތައްތައް ދަނެގަތުންވެސް މުހިއްމެވެ.
ތިރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވިފައިވާ ނުކުތާ ތަކަކީ ހިއްސާގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުންޏާއި މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި
އެހީއަކަށް ވާނެ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ .ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކުރިން ހިއްސާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ތިރީގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާ އެއާއި މެދު ވިސްނާ އަދި މީގެ އިތުރުން މި ބަޔާނުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި
މާލިއްޔަތުގެ ނަތީޖާ އާއި ހިއްސާގެ ވިޔަފާރީގެ އަގުތައް ހިމެނިފައިވާ ބައިތައް ކިޔުން މުހިއްމެވެ.
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 10.1ރިސްކު ދަށްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް
ރިސްކު ދަށްކުރުމަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ކޮންމެ ބޮޑު ސިނާޔަތަކަށްވެސް މުހިއްމުކަމެކެވެ.

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ވަނީ ވިޔަފާރީގެ ރިސްކު

ފއެވެ .މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ކުންފުނިން
ވަކިމިނެއްގައި ހިފަހައްޓާ ،ހެޔޮގޮތުގައި ފައިދާ އިތުރުކުރުމުގެ މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ަ
ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ  3ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރިއެވެ .އެއީ  2ރަށް ފުރިހަމަ އޯނަރޝިޕްގައި ތަރައްޤީކޮށް 2 ،ރަށް ޖޮއިންޓް
ވެންޗަރ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުން އަދި  5ރަށް ކުއްޔައްދީގެންނެވެ .މީގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެންމެ ނިޒާމަކަށް ބުރަނުވެ
ހިއްސާދާރުންގެ ބޮލުގައި އެޅޭ އިތުރު ޒިންމާތަ ް
އ ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.
ތިރީގައި ހުލާސާ ކުރެވިފައި އެވަނީ ކުންފުނިން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ރިސްކުތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކާއި މި ކަންތައްތައް
ހައްލުކުރުމަށް ކުންފުނިން ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުގެ ރިސްކު
މާކެޓް އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބަދަލުވުމުގައި ކުންފުނީގެ ރިސްކު ބޮޑުވުން މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވަނީ ދިގު ދެމެމުންދާ ކުންފުނީގެ
ދަރަނި ތަކާއި އިތުރުވަމުންދާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުތަކާއެވެ .ރިސްކު ކުޑަކުރުމުގެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މެނޭޖްމަންޓުން ޤަވާއިދުން
ދަރަނީގެ ބާކީ އޮތް މިންވަރު ބަލާ މާކެޓުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ .އަދި ހަމަ މި މޭރުމުން
މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އިކުއިޓީ ދަރަނީގެ ރޭޝިއޯ އަދި މުދަލުގެ ދަރަނީގެ ރޭޝިއޯ ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
މިގޮތުން މާލިއްޔަތު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިކުރިޓީ ދަރަނީގެ ރޭޝިއޯ މަދުވެގެން  1ގައި ހިފެހެއްޓެންޖެހެއެވެ.

ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު
ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ މާރކެޓަށް މި ކުންފުނި ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ .ބޭރުފައިސާ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ލިބޭނީ
ގަނެވިއްކުމުންނާއި ،ބޭރުފައިސާއިން ކުރެވޭ މުއާމަލާތުންނެވެ .އަދި ބޭރުފައިސާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން
ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ކުންފުނި އުވުމުގެ ރިސްކު
ކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ ކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތުގެ ނިޒާމުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ފަސޭހަތަކާއި ހިނގަމުންދާ ފަންޑިންތަކާއި ދެމެދު ހަމަހަމަ
ކންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި މަސައްކަތުގެ ކެޕިޓަލް ދެމެހެއްޓުމަށްޓައި ،ކުންފުނި އުވުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ
ކަމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެު .
ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ އެސެޓްސް
ބަލަހައްޓަމުންގެންދެއެވެ.

ކުންފުންޏަށް ރިސްކެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެކުލަވާލާފައި އެވަނީއެވެ.
) (1ޤައުމާ ގުޅުންހުރި ރިސްކުތައް ،ހާއްސަކޮށް ސިޔާސީ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް
ވމުންދާ މާހައުލުގައި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ.
އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އަދި ބަދަލު ަ
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) (2މާކެޓް ރިސްކުތައް ،ހާއްސަކޮށް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެތިކަމަށް
ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރު އަދި އެހެނިހެން ވާދަވެރި ޓުއަރިސްޓު މަންޒިލުތަކުގެ ގޮންޖެހުންތައް.
) (3އާއްމުގޮތެއްގައި ކައުންޓަރ ޕާޓީ ސަޕްލަޔަރ އާއި ގުޅިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ރިސްކުތައް ،ނުވަތަ ކޮންޓްރެކަޓަރ ރިސްކުތައް އަދި
އެހެނިހެން ކުރިއެރުންތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކުންފުނިން ވެފައިވާ ސަބްލީސްތަކާ ގުޅުންހުރި ކްރެޑިޓް ރިސްކުތައް.
) (4މާހައުލުގެ ރިސްކުތައް ،މިސާލަކަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ދަތުރުފަތުރަށާއި ކުންފުނީގެ މުދަލަށް ކުރާ
ނޭދެވޭ އަސަރާއި އަދި ބަދަލުވަމުންދާ މޫސުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެފަދަ ކުދިކުދި ޤައުމުތަކުގެ އުފެދުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތައް.

 10.2އެމްޓީޑީސީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ނެރުއްވާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް
ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ މުހިއްމުކަމަށް ބިނާކޮށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ވަނީ ފާޅުކަންބޮޑު ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް
ޤަބޫލުކުރުވަނިވި އުސްމިންތަކަކަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނެނީ  9ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން ހަތް ޑިރެކްޓަރުންނަކީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއަކީ އިބްރާހިމް ސަލީމެވެ .އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އުފުއްލަވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  /ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ މުހައްމަދު މިހާދުއެވެ .އަދި ޗެއަރމަން އާއި މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަނީ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި
އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޗެއަރމަންއެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުންނީގެ
ކަންކަމުގައި ހިޔާލާއި ލަފާ ދީ ،ކަންތައްތަކުގައި މަގުދައްކައި ދިނުން ކަމުގައި ވާއިރު ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަކީ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާ ލެވިފައިވަނީ  2ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .އެއީ ،ނޮމިނޭޝަން

އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން

ކޮމިޓީއާއި އޯޑިޓް ކޮމިޓީއެވެ .މިއިން ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި މުސްތަޤިއްލު  4ޑިރެކްޓަރުން ހިމެނެއެވެ.
މި ބޯޑުގެ ހުރިހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަކި ހާއްސަ ރަސްމީ ނިޒާމެއް މިވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި ނުވި ނަމަވެސް މިފަދަ ނިޒާމެއް
އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކުންފުނީގެ
އާޓިކަލްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އަދި ބޯޑުގެ ލަފައާ އެއްގޮތައްތޯ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ބަ ާ
ލ
ފާސްކޮށްހަދައެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓްތައް އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ،ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓުން ބަލަހައްޓަމުންދާއިރު އިންޓަރނަލް
އޯޑިޓްތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސް ،ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސްއިންނެވެ.
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 10.3އިޖްތިމާއީ ކޯޕަރޭޓް ޒިންމާތައް
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަށް
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކެނޑިނޭޅި ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ .އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ މައި މަޤްސަދު ބިނާވެފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ
ކުރުމުގެ ތަފާތު ކަންތައްތައް މި ޤައުމުގައި ހިންގާ؛ އެއިން ލިބޭ ފައިދާތައް ހަމަހަމަ މިންގަނޑަކަށް ބަހާލެވޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ،ލޯކަލް އިންޑަސްޓްރީތައް ފުޅާކޮށް އަދި ދިވެހި މުޖްތަމައުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަރަށް ތަފާތު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .އެއީ މުޖްތަމައަށް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިއްސާ ސީދާ ގޮތުގައި ލިބޭފަދަ ނިޒާމެކެވެ .މި ގޮތުން ،ރައްޔިތުންނަށް މި ސިނާޔަތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށާއި
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ .މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ހިއްސާދާރުންގެ އެދުންތަކާއި ޝުއޫރުތައް
އަދި އުއްމީދުތައްވަނީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ކުރިއެރުވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެހީ އަކަށް ވެގެން ގޮސްފައެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުން އިޤްތިސާދަށް ލިބޭ ބޮޑެތިފައިދާ ތަކަކީ ސާފުކޮށް ފެނި އަގުދުކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކެވެ.
އ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށްވުރެ
ނަމަވެސް ،ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި އޭގެ ބާރު އާދައިގެ ރެވެނިއުސް ތަކާ ި
މާބޮޑުވެގެން ދެއެވެ .އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ވިސްނޭގޮތުގައި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތަކީ ފަހަރުގައި އެހެން އެއްވެސް ސިނާޔަތަކަށްވުރެ
ގިނައިން ވާދަވެރިކަމުގެ ފުރުސަތުތައް މުއްސަނދި ދާއިރާއެކެވެ .ހާއްސަގޮތެއްގައި އިޖްތިމާއީ ފެންވަރެއްގައެވެ .އަދި މި
ސަބަބަށްޓަކައި ،އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ އަމާޒަކީ މިފަދަ ފައިދާތައް އިޤްތިސާދީ ފެންވަރުގައި ކުރިއެރުވޭނޭފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ވިސްނާ
ރޭވުމެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އުއްމީދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތުގެ ކުދި ބޮޑު އިގްތިސާދީ ފައިދާތައް ދެނެގަނެ ،ހިއްސާދާރުންނާއި
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ އުއްމީދުތައް ފުޅާކުރެވޭވަރަށް މާލިއްޔަތު ވަރުގަދަކޮށް އެތަނުގެ މައި ވާދަވެރިންނަށްވުރެ މައްޗަށް އުފުލި،
ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ އިތުބާރުކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަށް ވުމެވެ.

 .11ލިޔެ ކިޔުންތަށް ބެލުން
ކުންފުނީގެ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އާއި އެންމެ ފަހުން އޮޑިޓު ކުރެވުނު ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް އާއްމު ވިޔަފާރި
ގަޑިތަކުގައި ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ އޮފީހުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތާރީހުން ފެށިގެން ހިއްސާދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގން  30މާކެޓު
މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ނުވަތަ ހިއްސާ ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާ ދުވަސް ކަމުގައިވާ  6ޖުލައި  2009އިން ފެށި ެ
ދުވަސް ވަންދެން ބެލިދާނެއެވެ.

 .12ހުއްދަތައް
ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އިން ނާއި ،ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އހެނިހެން ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ވަނީ ދީފައެވެ.
އޮތޯރިޓީއިން އަދި ެ

41

އަދިމީގެ އިތުރުން ،މިކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓްތަކުގެ އަސްލު ބަލަންބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް އެރިޕޯޓްތައް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

 .13ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤްރާރު
އަޅުގަނޑުމެން ،ތިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އަދި މި ބަޔާނުގައި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައި
ވ ފަރާތްތައް އިޤްރާރުވެ ޔަގީންކަން މި އަރުވަނީ:
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ާ
)ހ( މި ހިއްސާގެ ބަޔާން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ފާސްކޮށްފިންކަމަށެވެ .އަދި މީގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކުގެ ސީދާކަމާމެދު
އަޅުގަނޑުމެން އެކުގައި އަދި ވަކިވަކިންވެސް ު
ފރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލާނެކަމަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ
އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މީގައި ހިމެނިފައިވާ އެއްވެސް ބަޔާނެއް އޮޅިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ހަޤީގަތެއް އުނިކުރެވިފައި ނުވާނެކަމުގެ
ޔަޤީންކަން އެކަށީގެންވާ ހޯދުންތަކެއް ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަރުވަމެވެ.
ސޮއި

ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު
އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު
އަލްފާޟިލް ތޯރިޤް

އިބްރާހިމް

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު
އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝަރީފް

42
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އަޅުގަނޑުމެން ،ތިރީގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ،އަދި މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ،
ގ.ފަތުރުވެހި  1ވަނަ ފަނގިފިލާ ،ބުރުޒު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ފަރާތްތައް1 ،
ޖެނުއަރީ  2008އިން  31ޑިސެމްބަރ  2008އާއި ހަމައަށް އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ
އެންމެހާ ހޯދުންތައް ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ އެންމެ ރަގަޅަކަށް ޔަޤީންކަން މި އަރުވަނީ:
)ހ( ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މިންގަނޑެއްގައި ބެލެހެއްޓިފައިވާކަމަށާއި
)ށ( ކުންފުނީގެ ކަރަންޓް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ފޮތްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދަކީ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ހޯދޭނެ
ވަރުގެ އަދަދެއް ކަމަށް.
)ނ( މި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ސެކްޝަން  7.10ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮންޓިންޖަންޓް ލަޔަބިލިޓީސް ނޫން އެހެން
ކޮންޓިންޖަންޓް ލަޔަބިލިޓީސް ނުވާކަމަށް.
)ރ( ކުންފުނިން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ދަށުގައިވާ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއަކާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް
ނުވާކަން.
)ބ( ހާމަ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ރިޒާވްތަކަށް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް އަސަރުކުރާނޭ ފަދަ އެއްވެސް އާދަޔާ
ހިލާފުކަމެއް ނުވާކަމަށް.
މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި ،އެންމެ ފަހުން ހާމަކުރެވުނު ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގެ ފަހުން ކުންފުނީގެ
ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ ރައުސުލްމާލަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޤްރާރު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަން

ސޮއި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިހާދު
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޤަފޫރު
އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ޔާސިރު
އަލްފާޟިލް ތޯރިގް އިބްރާހިމް
އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަރީރު
އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަލީ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފު
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 .15އެމްޓީޑީސީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ބައެއް މާއްދާތައް
ކުންފުނީގެ ގާނޫނާއި މިހިންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ބާރު ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުރަތަމަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑަށް ކަނޑަ އެޅޭނީ ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ  4ފަރާތަކާއި މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރާ
 5ފަރާތެކެވެ.
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވުމަށް ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  50ހިއްސާ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައި ވާންވާނެއެވެ.
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރާ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވުމެއް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
ބޯޑުގެ ޖަލްސާ އެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިންމާނީ ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ .ވޯޓް ދޭނީ
އަތްއުފުލައިގެންނެވެ .ވޯޓް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ވޯޓެއް ޗެއަރމަން އަށް ދެވިދާނެއެވެ.
ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ،ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ  2ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ  3ޑިރެކްޓަރުންނާއިއެކު،
ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތު އެޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.
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)މިއީ އާނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށްކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާއެކެވެ(.
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ،ގ.ފަތުރުވެހި،
ބުރުޒުމަގު ،މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ،
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ .ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް،

މިނިވަން އެކައުންޓަންޓުގެ ރިޕޯރޓް
ތައާރަފް
މި މިނިވަން އެކައުންޓަންޓުގެ ރިޕޯޓަކީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެދުމުގެ މަތިން 18 ،ޖޫން  2009ގެ ތާރީޚުގައި
އާއްމުކުރާ165 ،ރ އަށް ި
ވއްކަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ،ޖުމްލަ އަގަށްވައި  113,540,295ރ .އަދާކޮށް ހަލާސްކޮށްފައިވާ 668,123
ހިއްސާ އާ ގުޅިގެން އާއްމުކުރާ ހިއްސާގެ ބަޔާނެއްގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކޮއްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
ކުންފުނީގެ ފަސްމަންޒަރު
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަކީ  9އޭޕްރިލް  2006ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .ކުންފުނިގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ޓޫރިސްޓް
ރިސޯރޓް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ،ރިސޯރޓް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި،ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ،ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުކަން ކުރުމާއި އަދި
އެޖެންޓްކަން ކުރުމެވެ.
މާލީ ބަޔާން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް މި ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2006ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  31ޑިސެމްބަރ  2006އަށް ނިމުނު  8މަހާއި  21ދުވަހުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން.
 31ޑިސެމްބަރ  2007ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ،ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާގެ ބަޔާން.
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ،ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާގެ ބަޔާން.
މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓް ކުރުން.
މަތީގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން ތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އޯޑިޓް ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތަކެކެވެ.
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އޯޑިޓް ރިޕޯރޓްތައް
ނިމިގެންދިޔަ  31ޑިސެމްބަރ  2006އާއި  31ޑިސެމްބަރ  2007އަދި  31ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރ
ފާޅުކޮއްފައި ވަނީ ސާފު އޮޑިޓް ރިޕޯޓެކެވެ.
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް
 31ޑިސެމްބަރ  2006އަށް ނިމުނު މުއްދަތުގެ މާލީ ބަޔާނާއި  31ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ނިމުނު އަހަރާއި  31ޑިސެމްބަރ
ހމަތަކަށް ފެތޭ
 2008އަށް ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ަ
ގޮތަށެވެ .މަތީގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓްރިކަލް
ކޮންވެންޝަން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުން މުއާމަލާތެއް ހިނގިއިރު އަގު ބަޔާންކުރާ އުސޫލުންނެވެ .އެކަމަކު ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުން
ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަން ބަޔާން ކޮއްފައިވާނެއެވެ.
ފައިދާ ބެހުން
 2007ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ‐ 151,017,975/ރ .ހިއްސާ ދާރުންނަށް ބެހުމަށް ކުންފުނިންފާސްކުރިއެވެ.
ފަހުން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް
ޔޮޓް ޓުއާރސް އާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ހިލާފުވެފައި ވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް
އލުން ކަމަށް ބުނާ  64,458,104ޔޫއެސް ޑޮލަރު
އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޔޮޓް ޓުއާރސް ލިމިޓެޑް އަށް ލިބުނު ގެ ް
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޑިސެމްބަރ  2008ގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާ ެ
ދކޮޅަށް ދައުވާ ކުރިއެވެ .ނަމަވެސް ތިރީގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ނުކުތާ ތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ:
 .1ސަބްލީޒް އެގްރީމެންޓް ގެ  14ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްޓީޑީސީ ގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ
ކޮށްފައިނުވާކަން،

 .2ޔޮޓް

ޓްއާރޒް

މޯލްޑިވްސް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ދަޢުވާގައި،

އެކުންފުންޏަށް

ލިބުނު

ގެއްލުންކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 64،458،104ޔޫއެސް ޑޮލަރ )ފަހުން  46،261،242ޔޫއެސް ޑޮލަރ އަށް ބަދަލުކުރި( އެއީ ،އެމްޓީޑީސީގެ ފަރާތުން

ނފުންޏަށް ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ސާބިތު ކޮށް ނުދެވުމާއެކު،
ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކުރުމުން ،އެކު ް
އެބަދަލަކީ ނަގާދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫންކަން،

 .3ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ 30 ،ނޮވެމްބަރ  2008އިން ފެށިގެން ޤަވާއިދުން ދައްކަން
ޖެހޭކުލި ނުދައްކާ އަދި

އެގްރީމެންޓްގެ  9ވަނަ އަދި  12ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

އެހެނިހެންގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުވެސް ނުދައްކާ،

ހެރަތެރޭގައި ތިބެ ވިޔަފާރިކުރަމުންކަމަށްވާތީ ،މަދަނީ ކޯޓުންދެކޭގޮތުގައި،

ކއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުދައްކާ ،ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް
ކުރިންދެންނެވި ު
އިން އެރިޒޯޓްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާ ހޯދަމުން ދިއުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ހަމައެއްނެތްކަމެވެ .އަދި
ހަމައެހެންމެ ،ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ރިޒޯރޓްގައި ތިބިހާހިދަކު ،ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެއްކުމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގޭނެކަމަށެވެ.
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މިނިވަން ކަމާއި ހުރި ހުރަސްތައް
އަޅުގަނޑުމެންގެ އިރުޝާދަކީ ހިއްސާ ގަންނަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަންނީ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެފަރާތެއްގެ
ބޭނުން ތަކަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.
ހިއްސާ ގަންނަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުވުން އެދެމެވެ.
ހިއްސާގެ ބަޔާން ނުވަތަ ހިއްސާގެ ބަޔާނުގެ ބައެއް ނަމަވެސް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ހިއްސާގެ ބަޔާން ހެދުމުގެ
ހުއްދައެއްވެސް އާރނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ ފަރާތުން ހޯދާފައެއް ނުވާނެ އެވެ .އަދި މިރިޕޯރޓު ހިމެނުމުގެ ހުއްދަ
ދެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައެވެ.
ހިއްސާ ގަންނަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަ ކޮއްލަމެވެ.
ހިއްސާގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އާރނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ އެއްވެސް
ހުއްދައެއް ހޯދާފައެއް ނޯންނާނެއެވެ .އަދި މި ރިޕޯރޓް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާނީ ހަމައެކަނި ހިއްސާގެ ބަޔަނުގައި
ހިމެނުމަށް އެކަންޏެވެ.
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ މިނިވަން އޮޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުން ފިޔަވައި އާރނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ އެއްވެސް
ޕާޓްނަރަކާއެކު އެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އާއެކު ކޮއްފައެއް ނުވެއެވެ.
ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި މި ރިޕޯރޓް ހިމެނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހިއްސާ ގަތުމަށް ލަފައެއް ނުވަތަ
އިރުޝާދެއް ދިނުމުގެ މަދުސަދުގައި ނުވަތަ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާ ދޭތެރޭ ނުވަތަ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭނެ އެއްވެސ ނަފާއަކަށް އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް
އިން އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ނުދެއެވެ.
މާލީ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުން،އަގު އަދާކުރާގޮތަށް މިރިޕޯރޓް ހެދުން ފިޔަވައި ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތުން
ށ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.
ނިކުމެދާނެ އެއްވެސް ނަތީޖާއަކަ ް
އެހެންކަމުން "މިނިވަން އެކައުންޓެންޓްގެ ބަޔާން" ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އަސްލައް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހިއްސާގެ
ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ.
 18ޖޫން 2009
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 17.0އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕލކ
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް
 31ޑިސެމްބަރ 2008
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ެ
ޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އާއި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ )"ގްރޫޕް"( ގެ  31ޑިސެމްބަރ 2008
ވ އަހަރީ ހިސާބާއި ،ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި ،ހިއްސާގެ އަގުތަކަށް އައި
ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގެ އެއްކުރެވިފައި ާ
ބަދަލުތަކާއި ލިބުނު ފައިދާއާއި ،ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ހިސާބުތަކާއި ،ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު
ނ
ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާއާއި އެހެނިހެން ބަޔާންކުރުވަނިވި ނޯޓްތައް އެކުލެވިގެންވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އަޅުގަނޑުމެ ް
އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މިލިޔުމާއެކު ހިމަނައި ހުށަހެޅީމެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރ ) 10/96ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،މި ރިޕޯޓަކީ ކުންފުނީގެ
މސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓެއްގައި
މެންބަރުންގެ ޖަމާޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މި ަ
އަޅުގަނޑުމެން

ކުންފުނީގެ

މެންބަރުންނަށް

ބަޔާންކުރުން

ލާޒިމުވާ

ކަންތައްތައް

އެފަރާތްތަކަށް

ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ

ގޮތް

މެދުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށާއި ،އަދި މިނޫން އެހެން އެއްވެސް މަޤްޞަދެއްގައި ނޫންކަމުގައި ދަން ަ
ނވަމެވެ .ވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ނވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތަކަށް ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޖަމާޢަތަށް
އޮޑިޓް މަސައްކަތަށް ،މި ރިޕޯޓަށްު ،
ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާވާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ.
މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު.
ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިސާބުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތައް
އެކަށައެޅުމާއި އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމެވެ .މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ،އޮޅިގެން ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް
ނަމަވެސް ،ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ނުހުންނާނެފަދަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އެތަކެތި ހެދުމަށްޓަކައި
ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކެއް އެކަށައެޅުމަށާއި އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް
ފަރުމާކުރުމާއި ،ތަންފީޒުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން؛ ހިސާބުކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން؛ އަދި
އެޙާލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒީ ހިސާބުތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު.
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އޮޑިޓަށް ބަލާފައި ،މި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް
ހުށަހެޅުމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

އޮޑިޓް

ހިންގާފައިވަނީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް
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އޮޑިޓިންގ

ސްޓެންޑަރޑްސް

)ހިސާބުކުރުމުގެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު( ތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .މި ދެންނެވި މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ،އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުމާއި ،މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތުން
އެއްކިބާވެފައިވާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ޔަޤީންކަމެއް ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް އޮޑިޓް ރާވައި ހިންގުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.
އޮޑިޓެއްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ ޢަދަދުތަކާއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ހޯދުމެވެ .ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ،އެއީ އޮޅިގެން
ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ނަމަވެސް ،ހިސާބުތަކުގައި ހުންނާނޭފަދަ ނުވަތަ ހުރެދާނެފަދަ ޙާލަތްތައް ބަލައި ހޯދުމަށް
)ރިސްކް އެސެސްމަންޓް( އަދި އެނޫންވެސް އޮޑިޓާބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތްތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތައް
ކަނޑައަޅާނޭ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރެވެ .މިގޮތުން ރިސްކް އެސެސްކުރެވޭނޭ އުޞޫލު އޮޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީ ،މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް
ނ އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތަކަށް
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތު ް
ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ފެންނަ އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ޤާބިލުކަމާމެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ބެލޭ ބެލުމެއްނޫނެވެ.
ޓމުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި،
މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިސާބުތައް ބެލެހެއް ު
ތކުގެ އަންދާޒާތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޢަދަދުތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން،
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބު ަ
ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިމަޢުލޫމާތައް ބިނާކޮށް އޮޑިޓަރުންގެ ޙައިޡިއްޔަތުން
އެއްޗެކޭ ބުނުމަށް ފުދޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ނމުން
ނި ް
އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި 31 ،ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ،އަދި އެތާރީޚަށް ހުސްވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕުގެ މާލީ
ޞއްވުރެއް އެއްކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކުން،
ޙާލަތާއި މާލީ ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ޙަޤީޤީ ތަ ަ
ޑތައް(
އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް )ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނ ު
އާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދައްކުވައިދޭކަމަށް ފެނެއެވެ.
)ސޮއި(
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
އާމްދަނީގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު

އަހަރު ނިމުނު
31.12.2008

ނ
ކުންފު ި

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2008

ގްރޫޕް

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007

ނޯޓް
3

ރ.
281,152,337

ރ.
19,158,605

ރ.
281,152,337

ރ.
19,158,605

7

)(85,666,568

)(5,780,838

)(85,728,468

)(5,780,838

195,485,769

13,377,767

195,423,869

13,377,767

ނ
އެހެނިހެން އާމްދަ ީ

4

49،326،268

5،690،700

49,387,316

6،065،415

ވިއްކުމާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޚަރަދުތައް

9

)(13،416،804

)(194،004

)(13،482،832

)(228،551

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

8

)(119,078,216

)(13,634,389

)(120,807,528

)(14,084,308

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

6

112،317،017

5,240,074

110،520،825

5,130,323

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަ ީ
ނ

5

23,797,121

4،878،771

23,797,121

4،878،771

ދ
ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭ ަ

10

)(21،666،376

)(2,465,397

)(21،666،376

)(2,465,397

ރ/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ /
މުޅި އަހަ ު

114،447،762

7,653,448

112،651،570

7,543,697

ކުދި ހިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ

-

-

މައި ކުންފުނީގެ އެކުއިޓީ ގެންގުޅޭ

)(96،803

114،447،762

އާމްދަނީ

ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް

ޖުމުލަ ފައިދާ

)ގެއްލުން(

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދW

11

)(2,391
7,546,088

7,653,448

112،748،373

114،447،762

7,653,448

112،651،570

7,543,697

63.32

4.58

62.32

4.51

ޞ6 .ން ފެށިގެން ޞ 20 .ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ބެލެންސް ޝީޓް
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ނ
ކުންފު ި

 31.12.2008ގައި
ރ.

ނޯޓް

31.12.2007

 31.12.2008ގައި

ރ.

ރ.

ގައި އޮތް ގޮތް

އޮތް ގޮތް

ގްރޫޕް

31.12.2007
ގައި އޮތް ގޮތް

އޮތް ގޮތް

ރ.

އެސެޓްތައް

ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

12

39,075,274

615,625,675

39,969,439

615,625,675

13

97,168

87,091

280,221

87,091

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ

14

ސަބްސިޑިއަރީއަށް ކޮށްފައިވާ

15

867،974،483
102,000,000

251,400,000

867،974،483
-

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް

-

އިންވެސްމަންޓްތައް

1,009,146,925

867,112,766

908,224,143

615,712,766

16

-

10,461,346

-

10,461,346

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

17

312,011,599

168,750,944

312,120,442

168,750,944

ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންކް

22

433,654,065

345,894,590

436,582,605

345,899,388

ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
އިންވެންޓްރީތައް

އަންނަންހުރި

ބެލެންސްތައް

ތއް
ޖުމްލަ އެސެޓް ަ

1,754,812,589

1,392,219,646

1,656,927,190

1,140,824,444

ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީއާއި ލައިބިލިޓީޒް
ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީ

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

18

180,750,550

167,797,750

180,750,550

198,805,825

-

198,805,825

ނ(
ޖުމްލަ ފައިދާ ) /ގެއްލު ް

)(34،203،954
345.352.421

2,397,304

)(36،010،703

2,289,944

170,195,054

މައިނޯރިޓީ އިންޓްރެސްޓް

-

-

343،545،672
5,500,806

170,087,694

ޖުމްލަ އިކުއިޓީ

345.352.421

170,195,054

349،046،478

175,685,303

250,575,000

307,115,000

250,575,000

307,115,000

ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

167,797,750

5,597,609

ދިގު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒް

އިންޓްރަސްޓް ދައްކަންޖެހޭ އަނބުރާ

19

ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ
ކުރު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒް

އިންޓްރަސްޓް

ދައްކަންޖެހޭ

ނނާއި
ވިޔަފާރި ް

އެހެނިހެން

ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ
ދައްކަންހުރި

ގުޅިފައިވާ

ޢަދަދުތައް

ފަރާތްތަކަށް

އަނބުރާ

19

70,675,000

14,135,000

70,675,000

14,135,000

ގޮތްގޮތުން

20

848،146،149

585,997,676

848،566،693

586,039,848

21

102,000,000

256,927,623

-

-

ދައްކަންޖެހޭ

52

ކުންފުނި
31.12.2007

 31.12.2008ގައި

ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް
ޖުމްލަ އިކުއިޓީއާއި ލައިބިލިޓީޒް

ނޯޓް
22

އޮތް ގޮތް

ގްރޫޕް
ގައި އޮތް ގޮތް

 31.12.2008ގައި
އޮތް ގޮތް

31.12.2007
ގައި އޮތް ގޮތް

ރ.
138,064,019

ރ.
57,849,293

ރ.
138,064,019

ރ.
57,849,293

1,754,812,589

1,392,219,646

1,656,927,190

1,140,824,444

މިހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އެކަށައަޅައި ހުށަހެޅުމަކީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ބޯޑުގެ ފަރާތުން އަދި ބޯޑުގެ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ،
ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން
(1

މުޙައްމަދު މިހާދު

(2

ހަސަން ޒަރީރު

ސޮއި

ޞ 6 .ން ފެށިގެން ޞ 21 .ގެ )އޮރިޖިނަލްރިޕޯޓުގެ( ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ
ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

ރ.
167,797,750

ރިވެލުއޭޝަން

ކުންފު ި
ނ

ރިޒާވް
ރ.

-

ޖުމްލަ ފައިދާ /

ލ
ޖުމް ަ

ރީސްޓޭޓެޑް

ރީސްޓޭޓެޑް

)ގެއްލުން(

ރ.
163,151,647

ރ.
)(4,646,103

ދ
ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަ ު

-

-

)(610,041

)(610,041

-

7,653,448

7,653,448

ބެލެންސް  31ޑިސެމްބަރ  2007އާހަމައަށް

167,797,750

-

2,397,304

170,195,054

12,952,800

-

-

12,952,800

މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިދާ

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

ދ
ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަ ު

-

-

)(31,045

)(31,045

-

-

198,805,825

ދ
މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައި ާ

-

198,805,825

)(151,017,975

)(151,017,975

-

114،447،762

ބެލެންސް  31ޑިސެމްބަރ  2008އާހަމައަށް

180,750,550

198,805,825

)(34،203،954

ޑިވިޑެންޑް

ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

ރިވެލުއޭޝަން

ހިއްސާގެ

ރައުސުލްމާލް

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު
މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައި ާ
ދ

ށ
ބެލެންސް  31ޑިސެމްބަރ  2007އާހަމައަ ް
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

ރިޒާވް

ޕ
ގްރޫ ް

ޖުމްލަ

)ގެއްލުން(

ފައިދާ

114،447،762
345،352،421
/

ލ
ޖުމް ަ

ރ.
167,797,750

-

ރ.
)(4,646,103

ރ.
163,151,647

-

-

)(610,041

)(610,041

167,797,750

-

7,546,088

7,546,088

-

2,289,944

170,087,694

12,952,800

-

12,952,800

-

)(31,045

)(31,045

ޑިވިޑެންޑް

-

-

)(151,017,975

)(151,017,975

ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

ދ
މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައި ާ

-

198,805,825

-

198,805,825

-

-

112،748،373

ބެލެންސް  31ޑިސެމްބަރ  2008އާހަމައަށް

180،750،550

198,805,825

)(36،010،703

ދ
ރ ު
ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަ ަ

-

112،748،373
343،545،672

ޞ6 .ން ފެށިގެން ޞ 20 .ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ހިސާބުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ކުންފު ި
ނ

ޕ
ގްރޫ ް

31.12.2008

31.12.2007

 31.12.2008ގައި

ރ.

ރ.

ރ.

ގައި އޮތް ގޮތް

ގައި އޮތް ގޮތް

31.12.2007
ގައި އޮތް ގޮތް

އޮތް ގޮތް

ރ.

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ) /ޙަރަކާތްތަކުގައި
ބޭނުންކުރެވުނު( ކޭޝް ފްލޯވތައް

ނ(
އަހަރު/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ)/ގެއްލު ް
ނ,
އެޖަސްމެންޓް ގެނެވު ު

ބަލަށްކެނޑުން

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތަކުގެ އެމޯރޓައިޒޭޝަން
ލީސް ރެންޓްގެ އެމޯރޓައިޒޭޝަން

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ
ފައިސާހޯދަން ކުރިހޭދަ

ނ
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ ރިކްލަސިފިކޭޝަ ް

ނ
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަދަލުކުރު ް

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން

ލިބުނު ގެއްލުން

ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ބަދަލުތައް

އިންވެންޓްރީތައް )އިތުރުވުން(/މަދުވުން

ވިޔަފާރިންނާއި

އެހެނިހެން

)އިތުރުވުން(/މަދުވުން
ވިޔަފާރިންނާއި

ގޮތްގޮތުން

އެހެނިހެން

)އިތުރުވުން(/މަދުވުން

އަންނަންހުރި

ގޮތްގޮތުން

114،447،762

7,653,448

112،651،570

27,254,947

1,646,381

27,316,847

1,646,381

68,022

44,181

87,108

44,181

)(23,797,121

307,975
)(4,878,771

)(23,736,073

307,975
)(5,253,486

21,666,376

2,465,397

21,666,376

2,465,397

)(669,168,658

-

)(669,168,658
839,583,668

-

-

20,798

49،768

20,798

310،054،996

7,259,409

308،450،606

6,774,943

10,461,346

)(10,461,346

10,461,346

)(10,461,346

)(143،260،655

)(160,141,278

)(137،841،875

)(160,141,278

839,583,668

ދާންހުރި

534,863,414

261،713،659

262،092،032

529,377,963
365,550,282
)(214,352

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން އުފެއްދުނު ފައިސާ

438،969،346

371,520,199

443،162،109

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ

)(13،806،385
425,162,961

)(214,352

)(13،806،385
429,355,724

ފައިސާހޯދަން ކުރިހޭދަ ދައްކާފައި

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ

ޙަރަކާތްތަކުން

ލިބުނު

)ޙަރަކާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު( ކޭޝްފްލޯވތައް
ޕްރޮޕަރޓީ،

ޕްލާންޓް

އަދި

ޕމަންޓް
އެކުއި ް

371,305,847

7,543,697

365,335,930

/

ހޯދުމާއި

)(290,288,214

)(415,348,203

)(291,502,621

)(415,348,203

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް ހޯދުމަށް

)(78،099
)(31,045

)(80,000
)(610,041

)(71،665
)(31,045

)(80,000
)(610,041

ޑިވިޑެންޑް ފައިސާ

ލިބުނު އިންޓްރެސްޓް

)(151،017،975
23,797,121

4,878,771

)(151،017،975
23,736,073

5,253,486

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ސާފު

)(417,618,212

)(411,159,473

އިމާރާތްކުރުން

ހިއްސާ ފައިދާބެހުމަށް ދިޔަޚަރަދު

ފައިސާ

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ

ޙަރަކާތްތަކުން

ލިބުނު

/
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)(418,887,233

)(410,784,758

ނ
ކުންފު ި
31.12.2008

31.12.2007

 31.12.2008ގައި

ރ.

ރ.

ރ.

ގައި އޮތް ގޮތް

ލތައް
ނ( ކޭޝްފް ޯ
)ޙަރަކާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވު ު

އިންޓްރެސްޓް ބެއަރިންގ ބޮރޮވިންގއިން ލިބުނު

ޕ
ގްރޫ ް
ގައި އޮތް ގޮތް
ރ.

350,932,947

-

)(154,404,572

-

ފައިސާހޯދަން ކުރިހޭދައިން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ

-

211,142,075

-

216,742,075

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ސާފު އިތުރުވުން

7,544,749

171,288,449

10،864،491

171,293,247

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ވިއްކުމުން ލިބު ު
ނ
އިންޓްރެސްޓް
ދެއްކުމުން

ބެއަރިންގ

ބޮރޮވިންގތައް

-

ގައި އޮތް ގޮތް

އޮތް ގޮތް

31.12.2007

އަނބުރާ

) /މަދުވުން(

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

-

14,613,700

-

288،045،297
295,590,046

116,756,848
288,045,297

350,932,947

-

20,213,700
)(154,404,572

288،050،095
298,518,586

116,756,848
288,050,095

)ނޯޓް (17

ޞ6 .ން ފެށިގެން ޞ 20 .ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
.1

ތ
ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު

1.1

ޢާއްމު
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ދަރަންޏަށް
ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ހުންނަނީ ހ .އާގެ )4ވަނަ

ފަންގެފިލާ( ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.

ރ" ރިސޯޓާއި ހއ .އަތޮޅުގައި "އުލިގަމު" ރިސޯޓު އިމާރާތްކުރުމަށާއި،
ޙވާލުކުރެވިފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅުގައި "ހެރަތެ ަ
ކުންފުންޏާ ަ
ކރުމަށް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށެވެ.
ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ އެހެން ރަށްރަށް ތަރައްޤީ ު
ސަބްސިޑިއަރީ

ކުންފުނީގެ  98%ހިއްސާ އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ ،ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަކީ  05ޖޫން  2007ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޖސްޓްރީކޮށް
ރެ ި

ހިންގަމުންގެންދާ

ދަރަންޏަށް

ޒިންމާވާންޖެހޭ

މިންވަރު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކުންފުންޏެކެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީގެ

ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ހުންނަނީ ހ .އާގެ )4ވަނަ ފަންގެފިލާ( ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.
.2

ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ

2.1

ޢާއްމު ސި ާ
ޔސަތުތައް
ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ  31ޑިސެމްބަރ  2008ގައި އަދި އޭގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި،

އާމްދަނީގެ ހިސާބުތަކާއި ،ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ހިސާބުތަކާއި ،އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުތަކާއި

އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ ނޯޓްތައް )"މާލީ ބަޔާންތައް"( އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ
ސްޓޭންޑަރޑްސްގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތެއެވެ.

ނނެވެ.
ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޯސްޓް ބޭސިސް" އުޞޫލު ް
2.2

ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ގޮތް
އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  31ޑިސެމްބަރ އާހަމައަށް މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ވސް ޕލކ ގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހިމެނެއެވެ .ސަބްސިޑިއަރީގެ މާލީ ބަޔާންތައް
ޕލކ އާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ފަތުރު މޯލްޑި ް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ،މައި ކުންފުންޏާ އެއް ރިޕޯޓިންގ އަހަރަކަށް އަދި އެއްގޮތްކުރެވިފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

މޢާމަލާތްތަކާއި ،އާމްދަނީއާއި އަދި ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި
އެސެޓްސްގައި ހިމެނިފައިވާ ގްރޫޕްގެ މެދުގައިވާ އެންމެހައި ބެލެންސްތަކާއިު ،
ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކުން ކުރާ ފައިދާއާއި ލިބޭ ގެއްލުންތައް އެކުގައި އުނިކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީއަކީ ހޯލްޑިންގ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ޝަޚްޞެކެވެ .ހިންގުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ކުންފުންޏަށް

ޚޞުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެޝަޚްޞުގެ މާލީ އަދި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށް ގޮތްކިޔުމ ެ
ުގ
އެޝަ ް
ބާރު ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ކުންފުންޏަށް ލިބުމުންނެވެ.
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ސަބްސިޑިއަރީ

ގަންނަ

ތާރީޚަކީ

ސަބްސިޑިއަރީތައް ފުރިހަމައަށް

އެއްކުރެވިފައެވެ.
2.3

ހޯލްޑިންގ

ކުންފުންޏަށް

ހިންގުމުގެ

ބާރު

ލިބޭ

ތާރީޚުކަމަށްވާތީ،

އެތާރީޚުން

ފެށިގެން

އެއްކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އެ ހިންގުމުގެ ބާރު ނެތިގެންދާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ހުންނާނީ

އަޅާކިޔޭ މަޢުލޫމާ ު
ތ

ގްރޫޕްއި ް
ނ ގެންދަނީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެއް އުޞޫލަކުން ބޭނުންކުރަމުންނެވެ .އަދި އެއީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު

ށފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއް އުޞޫލަކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެކެވެ .ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަންތަނުގައި ،އަޅާކިޔޭ
ބޭނުންކޮ ް

މަޢުލޫމާތު ތަކުރާރުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ.
2.4

ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުން
ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ

ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ވަކި ޝަޚްޞެއްގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް އަގުކޮށް ބަޔާންކުރެވެނީ
އެޝަޚްޞެއް ހިނގާ އިޤްތިޞާދީ ވެށީގެ ފައިސާ )ޢަމަލުކުރެވޭ ފައިސާ( އިންނެވެ .މި އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް

ލ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ޢަމަ ީ
މުޢާމަލާތްތަކާ ބާކީތައް

ނ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ .ބޭރު ފައިސާ
ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަ ީ

ބަދަލުކުރުމުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ބޭރު ފައިސާއިން ހުރި އެސެޓްއާއި ލައިބިލިޓީޒް އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ނން ގޮތަކަށް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެކަމެއް
މިފަދަ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ .މި ޫ
ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިގެންނެވެ.

2.5

މާލީ އެސެޓްތައް
މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބެންކްގައިވާ ފައިސާ އަދި އަންނަންހުރި ފައިސާ ހިމެނެއެވެ .ކޮންމެ މާލީ

އެސެޓަކަށްވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.6

މާލީ ލައިބިލިޓީޒް
މާލީ ލައިބިލިޓީޒް ބަހާލެވިފައިވަނީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބާވަތުންނެވެ .މާލީ ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓާއި،

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާ ،ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި ފައިސާއާއެކު ،ހިމެނެއެވެ .މާލީ ކޮންމެ
ލައިބިލިޓީއެއްގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

2.7

އިންވެންޓްރީތައް
އިންވެންޓްރީތައް އަގުކޮށްފައިވަނީ ،ލަހުން ވިކެމުންދާ ތަކެއްޗަށާއި ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ތަކެއްޗަށް އެކަށޭނެ ވަރެއް ދޫކުރުމަށްފަހު،

އިންވެންޓްރީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގުގެ ދަށް މިންވަރަށެވެ .އިންވެންޓްރީގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ،ތަކެތި

ގަތުމާއި ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި ހެންޑްލިންގ ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ .ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގަކީ ޢާންމުކޮށް

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީތައް ވިއްކާލެވޭނެ އަގުން ،ވިއްކާލުމަށް މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ޢަދަދެވެ.

އިންވެންޓްރީގެ ކޮންމެ ގިންތިއެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ "ވެއިޓަޑް އެވަރޭޖް" އުޞޫލުންނެވެ.
2.8

ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި
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ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި ބައި ،އެއީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި  30ދުވަހާއި  90ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ބައެއް ،ފުރަތަމަ

އެކުލަވާލަނީ ހަމަ އަގުގައެވެ .ދަރަނި ފައިސާ ނުލިބޭނެކަމުގެ )އޮބްޖެކްޓިވް( ހެކި ހުރިނަމަ ،އެ ދަރަންޏަށް ޕްރޮވިޜަން

ހަދާފައިވާނެއެވެ .ޚަލާސްނުކުރާނެ ދަރަނި ފާހަގަވުމުން އެދަރަނިތައް އެއްކިބާކޮށްފައި )ރައިޓް އޮފް( ވާނެއެވެ.
2.9

ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި
ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭންކަތަކުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި އަތުގައި ހުރި ފައިސާއެވެ.
ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ )ކޭޝްފްލޯ( ބަޔާނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްތައް ފިޔަވައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ "އިންޑައިރެކްޓް މެތަޑް" ގެ އުސޫލުންނެވެ.
2.10

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު
އަދި އަގަށް އަންނަ އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ އަގުގައެވެ .ބުނެވިދިޔަ އަގުގެ ތެރޭގައި،
ރެކޮގްނައިޒްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާނަމަ އެ ހިނގި
ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

ތގެ އަގު ،އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި މަސައްކަތުގެ ކަރަދު ،އަދި
އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ތަކެ ީ
ޕްރޮޑަކްޝަން އޯވަރހެޑްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ހިމެނެއެވެ .ގްރޫޕްއިން ގަނެފައިވާ ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ

ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ،އެ ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ގަތުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެ އެސެޓްތައް ހޯދި މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ

މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.

ޕްލާންޓް އަދި މެޝީނަރީގެ މުހިންމު އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރާނަމަ ،އަދި ރެކޮގްނައިޒްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެއީ

އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްއާއެކު އި ު
ތރުވާ އެއްޗެއްގެ

ތެރޭގައި އެ މުހިންމު އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނެއެ ެ
ވ.

ލ" ބޭނުންކޮށްގެން ،އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ
ދ-ރޮނގު އުޞޫ ު
ގްރޫޕްގެ ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަލަށް ކެނޑުމުގައި "ތެ ު

މަހުން ފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެސެޓްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކުގެ

ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ:
އިމާރާ ް
ތ

 23އަހަރު

މެޝިނަރީސް

 05-10އަހަރު

އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

 05-10އަހަރު

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު

ފަރުނީޗަރާއި ،ފިޓިންގ އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

 10އަހަރު

އުޅަނދުފަހަ ު
ރ

 10އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

 03އަހަރު

އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު

މުވާސަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު
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ނކުރުމުން ނުވަތަ ވިއްކާލުމުން އިތުރު
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ އައިޓަމެއް ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ،އެ އައިޓަމްގެ ބޭނު ް

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ނުކުރެވޭ ޙާލު މެދުވެރިވުމުން ،އެއައިޓަމް ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރެވޭނެއެވެ .އެސެޓެއް

ކށް ލިބޭ ޢަދަދާ
ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރުމުން ކުރާ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ލިބޭ ގެއްލުމެއް )އެސެޓާއެކު އިތުރުވާ ޢަދަދާ ވިއްކާލުމުން ޖުމްލަ ޮ
ދެމެދު ހުރި ތަފާތުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރުމުން( ހިމަނާނީ އެ އެސެޓް ޑީރެކޮގްނައިޒްކުރެވުނު އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

2.11

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީސް
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީޒް ފުރަތަމަ އަގު ކުރެވެނީ ގަތް އަނގާއި ގަންނަންކުރެވުނު އިތުރު ހޭދައަށް ބަލާފައެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ އެއިރެއްގެ އަގު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އެފަދަ ޕްރޮޕާޓީއެއްގެ ބަ ެ
އއް ބަދަލުކޮއްފިނަމަ އެބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ
ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ބެލި އޭގެ އަގަށް އިތުރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އާންމުކޮށްކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަރަދު އޭގެ އަގަށް
އިތުރު ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ ހަމަ އަގު ބަދަލުވާ ހިނދެއްގައި އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ
ނވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށެވެ.
ގެއްލުން ވެއްދިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފައިދާ ު
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއެއް ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނީ އެޕްރޮޕަޓީއެއް ވިއްކާލުމުން ،ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުން އެޕްރޮޕަޓީއެއް
ބޭނުން ކުރަން ހުއްޓާލާދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި އިތުރު ނަފާއެއް އޭގެއިން ނުލިބޭކަމަށް ފެނުމުންނެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް
އޓުމުން އޭގެއިން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެއްދިފައިވަނީ
ޕްރޮޕަޓީއެއް ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން ކުރުން ހު ް
އަހަރުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށެވެ.

2.12

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް
އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓެއް ގަނެފައިވާނަމަ ،ގަތް އަގުގައި އަދި ގަތް ތާރީޚުގައި ކެޕިޓަލައިޒް ކޮށްފައިވާނެއެވެ .ގްރޫޕްއިން ގަނެފައިވާ

އންޓެންޖިބްލް އެސެޓް ގަތުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެ އެސެޓްތައް ހޯދި މަޤްޞަދު
އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ،އެ ި

ހާސިލުވާ މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.
އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ،އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި މަސައްކަތުގެ ކަރަދު ،އަދި
ޕްރޮޑަކްޝަން އޯވަރހެޑްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ހިމެނެއެވެ.

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ހިމެނެއެވެ.
ފުރަތަމަ ހިމެނުމަށްފަހު ،ހުރިހާ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހަމައަގުން އެމޯޓައިޒޭޝަން ޚަރަދާއި އަގަށް އަންނަ

އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ.

ގްރޫޕްގެ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް އެމޯޓައިޒްކުރުމުގައި "ތެދު-ރޮނގު އުޞޫލު" ބޭނުންކޮށްގެން ،އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ މަހުން
ެރގައި
ފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެސެޓްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކުގެ ތ ޭ

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ:

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ  03އަހަރު

2.13

އެސެޓްތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަ ު
ލ
ހާދިޡާއެއް ހިނގައިގެން ނުވަތަ ހާލަތައް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ
އިޝަރާތެއްވެއްޖެނަމަ ،ގްރޫޕްގެ އެސެޓްތައް ،އިންވެންޓަރީތައް ފިޔަވައި ،ކުރިއަށް ގެންދާއަގުތަކަށް އަންނަ އުނިކަން މުރާޖަޢާ ކުރަމުން

ގެންދެއެވެ .އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު އެއެސްޓުން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުގައި އެ

ގެއްލުން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ޓއްގެ ފެއަރ ވެލިއުއިން އެއެސެޓް ވިއްކުމުގެ އަގު
އެސެޓެއްގެ ލިބޭނެ އަގުކަމުގައި ބަލަނީ އެއެސްޓް ނުވަތަ ފައިސާ ލިބޭޔުނި ެ

އުނިކުރުމުން އަންނަ އަގާއި ބޭނުން ކުރުމުގެ އަގުގެ ތެރެއިން މަތީ އަގެކެވެ .އެސެޓްގެ ލިބޭނެ އަގު ވަޒަންކުރަނީ،

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެހެން އެސެޓް ނުވަތަ އެސެޓްތަކާއި ވަކިން ފައިސާ އެއަށް ނުލިބޭ އެސެޓެއްފިޔަވައި ،ވަކިވަކިންނެވެ .ބޭނުން
ކުރުމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަނީ ،މުސްތަޤުބަލުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާ މިހާރުގެ އަގަށް ޑިސްކައުންޓްކޮށްގެންނެވެ .އެއީ

60

ފައިސާގެ މިހާރުގެ އަގާއި އެއެސެއްގެ ރިސްކްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މިހާރުގެ މާކެޓަށް ނިސްބަތްވާ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުތަކަކުންނެވެ.
ނ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ،
ކުރިން ހިމެނިފައިވާ އުނިކަމުގެ ގެއްލުން ނެތިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ދަށަށް ހިނގައިދާ ެ

ލިބިދާނެ އަގު އަންދާޒާކުރަނީއެވެ .ކުރިން ހިމެނިފައިވާ އުނިކަމުގެ ގެއްލުން ބަދަލުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ފަހުން އުނިކަމުގެ

ގެއްލުން ހިމެނުނުފަހުން އެއެސެޓަށް ލިބޭނެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އަންދާޒާއަށް ބަދަލު އައިސްފާވާނަމައެވެ .އިތުރުކުރެވޭ
ށވުރެ
އަދަދަކީ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި އުނިކުރުމުގެ އަގު ހިމެނިފައިނުވިނަމަ ،ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގުން ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު އަންނަ ޢަދަދަ ް
މަތީ ޢަދަދަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

2.14

ލއިބިލިޓީޒްއާއި ޕްރޮވިޜަންތައް
ަ

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެނގެންހުރި އެންމެހައި ލައިބިލިޓީޒްތައް ހިސާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚަށް ފަހު މިއަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހާދިސާތަކެއް މެދުވެރިވެދާނެކަން ދެނެގަނެ ،މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކަށީގެނ ާ
ްވ
ޙައްލުތަކާއި ބަދަލުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

2.15

ޕްރޮވިޜަންތައް

ޕްރޮވިޜަނެއް ފާހަގަކުރަނީ ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ،ކުރީގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން،

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ވަޞީލަތެއް ބޭރުވެގެންދާއިރު ،އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާތީ ،އެލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް

ނކުރުމަށެވެ .ބެލެންސް ޝީޓްގެ ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި ޕްރޮވިޜަންތައް މުރާޖާކޮށް
އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔާ ް
އެއިރެއްގެ އެންމެ ރަނގަޅު އަންދާޒާއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ.

2.16

ލައިބިލިޓީޒްތައް

ފހަގަކޮށްފައިވަނީ ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން ނުވަތަ ބެލެންސް ޝީޓްގެ
ބެލެންސް ޝީޓްގައި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ގޮތުގައި ާ

ރގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ލައިބިލިޓީޒްއެވެ .ނޮން-ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްއަކީ ބެލެންސް ޝީޓްގެ
ތާރީޚުން ފެށިގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތެ ޭ
ތާރީޚުން ފެށިގެން  1އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ލައިބިލިޓީޒްއެވެ.
2.17

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި

ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން  30ދުވަހާއި  90ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީ އޭގެ އަގުގައެވެ.

ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީވެސް އޭގެ އަގުގައެވެ.
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހުށަހެޅުމަށް އެއްކޮށްފައިވާ ޑެޕޮސިޓްތައްވެސް ހިމަނާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ

ޢަދަދުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
2.18

ނގާފައިވާ ފައިސާ
އިންޓަރެސްޓް ދައްކާގޮތަށް އަނބުރާ ދައްކަން ަ

އެންމެހައި ލޯންތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރަނީ އޭގެ ހަމަ އަގުން މުޢާމަލާތުގެ އަގު
ތށެވެ.
އުނިކޮށްގެން އޭގެ ސާފު ޢަދަދު އޮންނަ ގޮ ަ
ފުރަތަމަ

ހިމެނުމަށްފަހު،

އިންޓްރެސްޓް

ދައްކަންޖެހޭ

ލޯންތަކާއި

އަނބުރާ

ދައްކަން

ނަގާ

ފައިސާ

ފަހުން

ބަޔާންކުރަނީ

އެމޯރޓައިޒްކޮށްފައިވާ އަގުގައެވެ .އެއަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި އެހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކާ ދޭތީގެ ތަފާތު ގެންދަނީ އެފައިސާއެއް ނަގާފައިވާ
މުއްދަތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރަމުންނެއެވެ.

އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާތައް ރީޕަރޗޭސްކުރުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ދެއްކުމުން ،އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ޢަދަދާއި

ޔނުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ.
އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޢަދަދާ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތު ވަގުތުން އާމްދަނީ ބަ ާ
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2.19

އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދުތައް

އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދަކީ އެސެޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާސިލުކުރަން ގަސްތުކުރާ މަޤްޞަދަށް ވާސިލުވާން ދިގު

މުއްދަތެއް ނަގާ އެސެޓެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަށް ސީދާގޮތުން ނިސްބަތްވާ ޚަރަދަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން

ކ އެޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެ އެސެޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކެޕިޓަލައިޒްކުރެވިފައިވާ ޚަރަދަކަށް ނުވާނަމަ ،އެޚަރަދަ ީ
ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.
2.20
ހ.

ލީސް

ކުންފުނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ގޮތުގައި

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެތަނެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އެކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ގެއްލުންތަކަކަށް

ޒިންމާވާނަމަ،

ފއިދާއެއް
އެބަޔާންކުރެވެނީ ހިފައިފާވާ ބައިގައެވެ .މިފަދަ ކުއްޔަށް ހިފުނތަކާ ގުލިގެން ދައްކާފައިސާ) އެއާ ގުޅިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ަ
ކެނޑުމަށްފަހު( ކުއްޔައްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި "ތެދުރޮގު" އުސޫލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާން ކުރެވެއެވެ.

ށ.

ކުންފުނި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި
ތިންވަނަ ފަރާތަކައްކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުންތައް ޕޮރޮޕެޓީ ،ޕުލާންޓް ،އިކުއިޕްމަންޓް ތެރޭގައި ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.
އެއްޗެތިއެކަށީގެން ވާގޮތެއްގައި ބޭނުން

ކުރެވޭނެ މުއްދަތައް ބަލައި ބަލަށް ކަނޑައިފައި ވަނީ ކުންފުއަޔަށް މިލުކުވެގެންވާ އެފަދަ

ޕޮރޮޕެޓީ ،ޕުލާންޓް ،އިކުއިޕްމަންޓާ އެއްގޮތަކަށެވެ .ކުއްޔަށް ލިބިދޭ ާ
އމުދަނީ ) އެއާ ގުޅިގެން ލިބޭ ހުރިހާފައިދާއެއް ކެނޑުމަށްފަހު (
ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި "ތެދުރޮނގު" އުސޫލުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

2.21

ނ
އާމްދަނީ ހިމެނު ް

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދްމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ސޭލްސް ޓެކްސްއާއި ޑިސްކައުންޓް
ކެނޑުމަށްފަހު އޮންނަ ސާފު ޢަދަދެވެ .އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަންނަނިވި ވަކި ޝަރުޠުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ:

)ހ(

ޚިދްމަތްދިނުން

)ށ (

އިންޓްރެސްޓް

)ނ(

އެހެނިހެން

ޚިދްމަތެއް ދިނުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނިފައިވަނީ ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދްމަތް ދިނުމުންނެވެ.

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިމެނިފައިވަނީ ،އިންޓްރެސްޓް ލިބުމާމެދު ޝައްކު ނުއުފެދޭނަމަ ،އެއިންޓްރެސްޓް ޖަމާވަމުންދާ ވަރަކުންނެވެ.

އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން

މިންވަރަކުންނެވެ.

2.22

ލިބޭ

އާމްދަނީތައް

ހިމެނިފައިވަނީ

އެއާމްދަނީއެއް

ލިބޭ

އަހަރެއްގެ

ތެރޭގައި

އާމްދަނީ

ލިބެމުންދާ

ޚަރަދުތައް ހިމެނުން
އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވަނީ އެޚަރަދަކާއި އާމްދަނީގެ ވަކި އައިޓަމަކާ ހުރި ސީދާގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

އަހަރުގެ ފައިދާ ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ،ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ހަލުވިކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި
ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް އާމްދަނީއަށް ޗާޖްކޮށްފައިވެއެވެ.

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވިޔަފާރިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ދާއިމީ ބާވަތެއްގެ
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އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ބަލާފައިވާނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ

ގޮތުގައެވެ.

ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ ފައި ާ
ދ

2.23

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ ފައިދާ ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ އެފައިދާ

ބަހާލުމަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރާ ހިސާބު ބަލަހައްޓާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ .ބަހާލެވޭ ފައިދާ ބެހޭނީ ހަމައެކަނި

ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ހިއްސާތަކަށެވެ.

މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތައް

2.24

ކުންފުނިގެ ހަރަކަތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތަކަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް )
ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ގެއްލުމައެކު( އާއި ދަރަނިގެ ގެއްލުމާއި ފައިސަނެތުމުގެ ގެއްލުން ހިމެނެއެވެ .މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ އޭގެ
ނ އެނގޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމާއެކު ،ކުންފުނިން މިގެއްލުންތައް ހިންގައި ބެލުމައްޓުމުގައި ބަލަނީވިހާވެސް ގެއްލުން
މިންވަރު ލަފަކުރަ ް
ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުންފުނީގެ މާލީ އުފެއްދުންތެރިކަން ބެލެހެއްޓޭތޯއެވެ.
މިފަދަ ގެއަލުންތަށް ހާއްސަދާއިރާ ތަކުގައި ބަލަހައްޓަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ
ގެ ަ
އލުމާއި ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ފައިސާނެތް މިންވަރަށް އިންވެސްތް ކުރުމުގެ ގެއްލުމެވެ.

މާކެޓް ރިސްކް

ހ.
.1

ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް
ކުންފުންޏަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިވެސް މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ ތަނަކަށްވުމާއެކު ،ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކު އެކި

ފައިސާ އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެއެވެ .ކުރިޔަށް ކުރާ ވިޔަފާރިގެ މުއާމަލަތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކައް ހުށަހެޅި
އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒްގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

.2

ޕްރައިސް ރިސްކް
ސބަކީ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކުންފުނިވަނީ އިކްއިޓީ ސެކިއުރިޓީޒް ގެ ޕްރއިސް ރިސްކް އަށް ހުޅުވިފައެވެަ .
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ވިއްކާލެވިދާނެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ.

ށ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް
ކުންފުންޏަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ދަރަނީގެ ރިސްކެއްނެތެވެ .ކުންފުނިން ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
ދަރަންޏަށް ޚިދުމަތާއި މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ކުންފުންޏަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ނ.

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް
ކުންފުންޏަށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި އެހެންފަރާ ް
ތތަކުން އަނބުރާދައްކާގޮތަށް ފައިސާނެގުމުގެތެރޭގައިއެވެ .މިގޮތަށް
ޅފައިވާ ރޭޓެއްގައި ނުވަތަ ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައިއެވެ .އަދި މިރޭޓްތައް އަބަދުމެ މުތާލިޢާ
ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކަނޑައެ ި
ކުރަމުންދެވެއެވެ .ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކާއި ގުޅިގެން އެފޮރުވާނި ހަތިޔާރެއްނެތެވެ.

ރ.

ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް
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ފައިސާ ނެތުމުގެ ހައްލެއްކަމުގައިވަނީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާއާއި ވިއްކާލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމެވެ .އެހެންމެ ފަންޑުކުރަން
ބޭންނުން ާ
ވ

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރެއްގެ

ފައިސާ

ދަރަނީގެ

ގޮތުގައި

ލިބޭނޭގޮތް

ހަމަޖެހިފައިވުމުވެ.

އަދި

މާކެޓްގެ

މަގާމް

ބަންދުކޮށްގެންނެވެ .އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނި އަދި ގުރޫފް ކޮމިޓްވެފައިވާ ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ނެތެވެ.

2.25

ކެޕިޓަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް
ކެޕިޓަލް މެނޭޖުކުރުމުގެ ގުރޫޕްގެ ބޭނުމަކަށް ބަލާފައިވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާހޯދުމާއި
އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރއެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ .މިކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިވިޑެންޑް ދޭވަރު ،ހިއްސާދޫކުރާވަރު އަދި ދަރަނި
މަދުކުރުމަށް ގުރޫޕުންނިންމާނެއެވެ.
ގުރޫޕުން ކެޕިޓަލް މޮނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިންގް ރޭސިއޯއަ ް
ށ ބަލައިގެންނެވެ .މިރޭޝިއޯއަކީ ސާފުދަރަނި ޖުމްލަ ކެޕިޓަލްއިން
ލދަރަނިން ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދާއި
ގެއްލައިގެން ބަލާމިންގަނޑެކެވެ .ސާފުދަރަންޏަކީ ޖުމް ަ
ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްގޮތް ތަކެތިއުނިކުރުމުން ލިބޭމިންވަރެވެ .ޖުމްލަ ކެޕިޓަލްއަކީ އެކުއިޓީއާއި ސާފުދަރަނި އެއްކުރުމުން
ލިބޭމިންގަނޑަކެވެ.
ނނާއި ކެޕިޓަލް
 2007ވަނަ އަހަރު ގިއަރިންގް ރޭޝިއޯ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބަކީ ޕޮރްޕަޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމު ް
ޚަރަދުކުރުމުންނެވެ.

2.26

ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޝަން
އިންޕެއަރމަންޓަށް ކަނޑާ ،ޓްރޭޑް ރިސީވެބަލްސް އާއި ޕޭޔަބަލްސްގެ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނީ ފެއަރވެލިއުގެ ގޮތުގައެވެ.
ފައިނޭންޝަލް ލަޔަބިލިޓީޒް ގެ ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވަނީ އެބާވަތުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓްރޫމަންޓަށް ލިބިފައިވާ
މުސްތަޤްބަލުގެ ކޭޝް ފްލޯ މިއަދުގެ މާރކެޓްރޭޑަށް ޑިސްކައުންޓްކޮށްގެންނެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
އަހަރު ނިމުނު
31.12.2008

ކުންފު ި
ނ

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007

ރ.
3

އާމްދަނީ

4

އެހެނިހެން އާމްދަ ީ
ނ

ސަބްލީސް އާމްދަނީ

ނ
ހެރަތެރައިން ލިބުނު އާމްދަ ީ

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2008

ރ.

281,152,337

ޕ
ގްރޫ ް
އަހަރު ނިމުނu
31.12.2007

ރ.

19,158,605

ރ.
19,158,605

281,152,337

46،628،375

528,587

ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

-

3,272,615

61,048

3,647,330

1,782,063

-

1,782,063

ސްކްރެޕް ވިއްކުމުން

-

17,435

-

17,435

-

2،570،000

ރ-އޯޕަނިންގ ރެވެނިއު
ހެރަތެރަ ޕް ި

ނ
އެމް.އެން.އެސް.އެލް ކްލެއިމް ލިބު ު

ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްލިކޭޝަން ފީ

ނ
ބިޑް ކެންސަލް ވުމުން ލިބުނު އާމްދަ ީ
ދ
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލުބުނު ފައި ާ
މާރުކުރުމުން އިތުރުވި

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

5

މާލީ ފައި ާ
ދ

6

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފައިދާ  /ގެއްލު ް
ނ

އިންޓަރެސްޓް

ޗާރޖިންގއަށްފަހު ބަޔާންކުރެވިފައި
އޮޑިޓް ފީ

-

59،565

2،570،000
14،332

82,275
657

46،628،375

59،565
-

528,587

82,275
657

68,328

7,068

68,328

7,068

49،326،268

5،690،700

49,387,316

6،065،415

23,797,121

4,878,771

359,255

77,100

-

10,638,746

-

584،928
27,254,947

138,864
1,646,381

584،928
27,316,847

1,646,381

68 ,022

44,181

87,108

44,181

ނ
އިމާރާތްކުރުމުގެ ސާމާނު ގެއްލު ް

-

117,094

49,768

117,094

1،047،285

717,896

1،113،318

717,896

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް

24،301،880

194,004

24،367،908

228,551

ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނަށް ދެވުނު ބަދަ ު
ލ

37,368,448

-

37,368,448

-

ލ
ހުޅުދޫ ޖެޓީ ހެދުމަށް ދެވުނުބަދަ ު

446,640

-

446,640

-

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު )ނޯޓ(6.1c

23,172,527

1,824,172

23,614,486

1,844,972

ރ
ނ  -ހެރަތެ ަ
އިންޕައަރމެންޓް ޕްރޮވިޝަ ް

ފ
ޕްރޮފެޝަނަލް ީ

ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދުތައް
ނ
ލުއި މުދަލުގެ އެމޮޓައިޒޭޝަ ް

ރ
ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫ ަ

322،150
10,638,746

65

57,825

23,797,121

4,878,771

138,864

6.1

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަ ު
ދ
މުސާރައާއި އުޖޫރަ

15,947,451

1,460,948

16,370,710

1,481,749

5،539،313

234,657

5،539،313

234,657

ނ
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރު ް

2،985

-

7،685

-

53،094

45,094

ލ
މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަ ް

1،040،000

-

57،094

45,094

1،050،000

126،367

4,646

126،367

ވަރކް ޕަރމިޓް އަދި ވީސާ

207،335

3,000

207،335

255،982

75,827

255،982

23،182،580

1,824,172

23،624،539

މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާ އެކޮމޮޑޭޝަން
މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ
ރަމަޟާން އެލަވަންސް

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ހޭދަވި

7

އޮޕަރޭޓިންގ ސަޕްލައިސްގެ ޚަރަ ު
ދ

ނ
ކުންފު ި

އަހަރު ނިމުނު
31.12.2008

އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ރެންޓް

3,000
75,826
1,844,973

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2008

ރ.

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007
ރ.

ރ.

47،696،523

3،737،640

47،696،523

3،737،640

10،715،098
27,254,947

396،817
1,646,381

10،715،098
27,316,847

396،817
1,646,381

85,666,568

5,780,838

85,728,468

5,780,838

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ

89،1647
10,638,746

567,500
-

960،200
10,638,746

-

ދ
މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަ ު

23,172,527

1,824,172

23,614,486

1,844,972

296،802

67,398

296،802

67,398

11،580،824

91,570

11،608،219

91,570

80،500

84,000

80،500

84,000

687،257

36,684

687،257

ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދުތައް

10،389
-

583,449

10،389

ތ
ޓެލެފޯނާއި މުވާޞަލާ ް

882،124

އޮޕަރޭޓިންގ އެކުއިޕްމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައިސް
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބާވުން

8

4,646

ގްރޫޕް

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007

ރ.

-

ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް
ރ
ބޭޑް ޑެޓް  -ހެރަތެ ަ
ބޭންކް ޚަރަދުތައް

ކަރަންޓު ޚަރަދުތައް
ސެކްރެޓަރީ ފީސް
އިންޝުއަރެންސް
ބޯރޑް މީޓިންގ ޚަރަދުތައް

567,500

36,684
583,449

91,359

484،188

220,497

938،302

91,359

ޕްރިންޓިންގ އެންޑް ސްޓޭޝަނަރީ

612،454

491,573

869،940

558,238

523،959

230,382

77,100

ފ
ޕްރޮފެޝަނަލް ީ

322،150

57,825

523،959
359,255

230,382

584،928

138,864

584،928

138,864

އޮފީސް ކުލި
އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ
ޕްރީއޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތައް

ފެނުގެ ޚަރަދުތައް
ޕޯސްޓޭޖް

ނ
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓު ް
ކްލީނިންގ ސަޕްލައިސް
ނ
ލުއި މުދަލުގެ އެމޮޓައިޒޭޝަ ް

ނ
ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި މުދާ އުފުލު ް
ލީގަލް ޚަރަދުތައް

-

5,888,910

-

116،059

5,888,910

5,940

118،973

3،088

1,526

31،218

1,708

1،352،674

204,616

1،391،192

204,616

2،047،481
68,022

44,181

2،047،481
87,108

9،102،996

120,947

9،139،771

212،667

242,750

353،567

66

68,415

5,940

68,415
44,181
120,947
262,752

ފ
ލައިސަންސް އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ީ
ފ
ސަބްސްކްރިޕްޝަން ީ

64،200

280,210

82،205

541،652

1,100

ރ
ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް  -ހެރަތެ ަ

1،180،070
8,021,985

14,952

541،652
1,193,172

14,952

2,148,932

8,021,985

2,148,932

ޑިރެކްޓަރުންގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް

153،118

150,396

153،118

150,396

އިމާރާތްކުރުމުގެ ސާމާނު ގެއްލުން

158,231

117,094
-

158,231

-

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

257,728

-

257,728

-

ނ
ސަރވޭކުރުން އަދި ފަރުމާކުރު ް

-

-

-

92,498

37،368،448

-

37،368،448

-

7،501،077

-

7،501،077

-

އޮފީސް ޚަރަދުތައް

-

ލ
އެކުއިޕްމަންޓް ކު ި

ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދު

ޓްއަރ އޮޕަރޭޓަރުނަށް ދިން ގެއްލުމުގެ ބަދަ ު
ލ

ހެރެތެރެ ޗެނެލް ކެނޑުން
ހުޅުދޫ ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުމަށްދިން ބަދަލު

1,305

446،640
195,252

އެހެނިހެން ޚަރަ ު
ދ

119,078,216
ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް

9

އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ވިޔަފާ ި
ށ
ރ ކުރިއެރުވުމަ ް

78,339
13,634,389

120,807,528

194,004

13،416،804

194,004

21,666,376

2465,397

1،027،242

10

މާލީ ޚަރަދު

11

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓެރެސްޓް

1,100

1,305

446،640
207,023

12،389،562

މާރކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު

-

290,210

117,094

78,339
14,084,308

228,551

12،455،590

228,551

1،027،242
13،482،832

2,465,397

21,666,376

11.1

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ އާދައިގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ އެއަހަ ު
ނ(
ރ/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ ) /ގެއްލު ް

11.2

ދނީއާއި ހިއްސާގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އާމް ަ

އެއަހަރު/މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ޢަދަދުގެ ވެއިޓަޑް އެވްރެޖް ނަމްބަރުން ގެއްލައިގެންނެވެ.

31.12.2008
ދ
ނިއުމަރޭޓަރ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢަދަ ު
މުޅި

އަހަރު/މުއްދަތުގެ

ސާފު

ފައިދާ

/

)ގެއްލުން(
ޑިނޯމިނޭޓަރގެ

ގޮތުގައި

އާދައިގެ ހިއްސާގެ ޢަދަދު

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ވެއިޓަޑް

ކުންފު ި
ނ

ރ.
114،447،762

31.12.2007

31.12.2008

ރ.
7,653,448

ރ.
101,766,494

ނަމްބަރ

ނަމްބަރ

ނަމްބަރ

1،807،506

1,671,888

1،807،506

ޕ
ގްރޫ ް

31.12.2007
ރ.
7,543,697
ނަމްބަރ
1,671,888

އެވްރެޖް ނަމްބަރު
4.58

63.32

67

62.32

4.51

12

ނ
ކޮމްޕެ ީ

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އެކުއިޕްމަންޓް
ހަމަ އަގުގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

01.01.2008
ގައި ބެލެންސް

އިތުރުވި

ރ.

ރ.

އޮތްގޮތް

12.2

ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި

ބެލެންސް އޮތްގޮތް

ރ.

ރ.

ޑިސްޕޯސަލްތައް

ބިލްޑިންގ

-

735،938،775

735،938،775

-

މެޝީނަރީޒް

1,757,127

47،173،219

48،930،346

-

އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

244,732

376,209

429،576

191,365

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

217,456

10,404,918

10،598،888

23,486

ފަރުނީޗަރ ،ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

1,129,979

39,763,958

40،503،483

-

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

2,892,550

1،694،258

4,586,808

-

އުޅަނދުފަހަރު

1,279,860

)(90،528

1،189،332

-

ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

693,583

10,556,879

10،620،217

630,245

އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް

117,108

15،048،064

15،165،172

-

މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

114,563

21,577

11،886

124,254

8,446,958

860,887,329

867،974،483

1,359,804

އިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

01.01.2008

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

 31.12.2008ގައި ބެލެންސް

ގައި ބެލެންސް

ޚަރަދުވި

ރ.

ރ.

ރ.

ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް

608,823,945

38،224،830

608,823,945

38،224،830

ލ
އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖުމް ަ

608,823,945

38،224،830

608,823,945

38،224،830

01.01.2008

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ގައި ބެލެންސް

 31.12.2008ގައި ބެލެންސް

އިތުރުވި

ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި

އޮތްގޮތް

އޮތްގޮތް

12.3

އަހަ ު
ރގެ ތެރޭގައި

 31.12.2008ގައި

ނ
ބަލަށްކެނޑު ް

އޮތްގޮތް

ރިކްލެސިފައި ކުރެވުނު

އޮތްގޮތް
ރ.

 /ބަދަލުކުރެވުނު

ޑިސްޕޯސަލްތައް
ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ބިލްޑިންގ

-

7،924،628

7،924،628

-

މެޝީނަރީޒް

724,536

2،906،193

3،630،729

-

އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

35,033

58,519

41,802

51,750

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

37,683

8,820,829

8,852,942

5,570

145,167

1,770,358

1,794,545

120,980

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

352,546

178،993

531،539

-

އުޅަނދުފަހަރު

147,973

49،555

197،528

-

ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

142,712

562,891

399,490

306,113

އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް

31,920

4،085،713

4،117،633

-

ފަރުނީޗަރ،

އެކުއިޕްމަންޓް

ފިޓިންގސް

އަދި

68

މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

12.4

27,658

897,268

899,979

24,947

1,645,228

27,254,947

28,390,815

509,360

31.12.2008

31.12.2007

ސާފު އަގު

ރ.
850,444

ރ.
6,801,730

38،224،830
39,075,274

608,823,945

ހަމައަގުގައި

އިމާރަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އެކުއިޕްމަންޓް
12.5

ޕ
ގުރޫ ް

ހަމަ އަގުގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

01.01.2008

ގައި ބެލެންސް

އިތުރުވި

ރ.

ރ.

އޮތްގޮތް

12.6

615,625,675

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

31.12.2008
ގައި ބެލެންސް

ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި

އޮތްގޮތް

ޑިސްޕޯސަލްތައް

ރ.

ރ.

ބިލްޑިންގ

-

735،938،775

735،938،775

-

މެޝީނަރީޒް

1,757,127

47،173،219

48،930،346

-

އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

244,732

474,302

429،576

289,458

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

217,456

10,404,918

10،598،888

23,486

ފަރުނީޗަރ ،ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

1,129,979

39,955,896

40،555،807

530,068

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

2,892,550

1،694،258

4،586،808

-

ރ
އުޅަނދުފަހަ ު

1,279,860

)(90،528

1،189،332

-

ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

693,583

10,705,611

10،620،217

778,977

އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް

117,108

15،048،064

15،165،172

-

މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

114,563

41,342

19،351

136,554

8,446,958

861,345,587

868،034،272

އިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

1,758,543

ގައި ބެލެންސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ޚަރަދުވި

ރިކްލެސިފައި ކުރެވުނު

ރ.

ރ.

ރ.

ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް

608,823,945

38،778،570

608,823,945

38،778،570

ލ
އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖުމް ަ

617,270,903

900,124,427

1،476،858،217

40,537,113

01.01.2008
އޮތްގޮތް
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 /ބަދަލުކުރެވުނު

31.12.2008
ގައި ބެލެންސް
އޮތްގޮތް
ރ.

12.7

01.01.2008

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

31.12.2008

ނ
ބަލަށްކެނޑު ް

ގައި ބެލެންސް

އިތުރުވި

ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި

ގައި ބެލެންސް

ޑިސްޕޯސަލްތައް

އޮތްގޮތް

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ބިލްޑިންގ

-

7،924،628

7،924،628

-

މެޝީނަރީޒް

724,536

2،906،193

3،630،729

-

އޮފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

35,033

68,810

41,802

62,041

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

37,683

8,820,829

8,852,942

5,570

ފަރުނީޗަރ ،ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

145,167

1,791,130

1,797,700

138,597

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

352,546

178،993

531،539

-

ރ
އުޅަނދުފަހަ ު

އޮތްގޮތް

12.8

147,973

49،555

197،528

-

ކޮމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

142,712

591,210

399,490

334,432

އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް

31,920

4،085،713

4،117،633

-

މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

27,658

899,786

900,410

27,034

1,645,228

27,316,847

28,394,401

567,674

31.12.2008

31.12.2007

ރ.
1,190,869

ރ.
6,801,730

38،778،570
39,969,439

608,823,945

ސާފު އަގު
ހަމައަގުގައި

އިމާރަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

12.9

615,625,675

އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ފަދައިން ،ކުރީގެ ބޯރޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަފީފްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ
ބައެއް މެޝީނަރީއާއި އެކުއިޕްމަންޓް އަގަކާނުލައި "ހެރަތެރަ" ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ .ކުންފުނިން ޖެހެނީ

ހަމައެކަނި ހިނގަމުން ާ
ދ މަސައްކަތުގެ ޚަރަދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ،އެތަކެތި ހިންގުމުގައާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިންގާ ޚާރަދުތަކާ ޙަވާލުވާށެވެ.

13
13.1

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް

އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖުމްލަ ޢަދަދު ،ހަމައަގުގައި

01.01.2008

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ގައި ބެލެންސް

އިތުރުވި

އޮތްގޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި
ސޕޯސަލްތައް
ޑި ް

31.12.2008
ގައި ބެލެންސް
އޮތްގޮތް

ރ.

ރ.

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

131،272

78،099

ރ.
-

209،371

ނ
ޖުމްލަ – ކުންފު ި

131،272

78،099

-

209،371

ނ
ކޮމްީ ެp

ރ.

ަ
ސބްސިޑިއަރީ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
ޖުމްލަ – ގްރޫޕް

-

202,139

-

202,139

131،272

280،238

-

411،510

70

13.2

އެކިއުމަލޭޓެޑް އެމޯރޓައިޒޭޝަނާއި އިމް ެ
ޕއަރމަންޓް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

01.01.2008

ގައި ބެލެންސް

ޚަރަދުވި

ރ.
44,181

ރ.
68,022

ރ.
-

44,181

68,022

-

އޮތްގޮތް

ކޮމްެpނީ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
ނ
ޖުމްލަ – ކުންފު ި

ަ
ސބްސިޑިއަރީ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

44,181

ޖުމްލަ – ގްރޫޕް
13.3

އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސާފު ޢަދަ ު
ދ
ނ
ކޮމްޕެ ީ

ގްރޫޕް

14

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

19،086
87,108

31.12.2008
ގައި ބެލެންސް

ރިކްލެސިފައި

އޮތްގޮތް

ކުރެވުނު /

ބަދަލުކުރެވުނު

ރ.
112,203
112,203

-

19،086
131,289

-

87،091

97,168

87،091

280,221

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ
31.12.2008

ކޮމްޕެނީ

31.12.2007

31.12.2008

ރ.

ރ.
669,168,658

ގްރޫޕް

31.12.2007

ރ.
669,168,658

-

ފެއާރ ވެލިއު އަށް އިތުރުވި

198,805,825

-

198,805,825

-

 31- 12- 2008އަށް ފެއާރ ވެލިއު

867,974,483

-

867,974,483

-

 31- 12- 2008އަށް އަގު

ރ.
-

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީޒް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ފެއާރ ވެލިއު އަށެވެ .ފެއަރ ވެލިއު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ވެލުއާރޒް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ގެ ވެލުއޭޝަން އަށް ބަލާފައެވެ .މިއީ  22މެއި  2008އާހަމައަށް އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ މިނިވަން ވެލުއާރ އެކެވެ .މޯލްޑިވްސް

ވެލުއާރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މިސިނާއަތުގެ ތަކެތި އަގު ކުރުމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ބައެކެވެ .ފެއާރ ވެލިއު އަންގައިދެނީ ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު

ލިބެގެން މި އެސެޓްސް ތައް ގަންނަން ބޭނުންވާބަޔަކަށް ،ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު ލިބެގެން މި އެސެޓްސް ތައް ވިއްކަން ހުށަހަޅާބަޔަކު،

ަދދެވެ.
އެސެޓްތައް އަގު ކޮށްފާވާތާރީޙުގައި ،ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ވިއްކަން ކަނޑައަޅާނެ އ ަ

15

ސބްސިޑިއަރީއަށް
ަ

އިންވެސްމަންޓް

ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ކުރާ

ނ
ކޮމްޕެ ީ

 %ހޯލްޑިންގ

94.80%

ޕ
ގްރޫ ް

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

102،000،000

251،000،000

-

-

ރންޓްގެ
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަނަށް ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާތުން މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނަންހުރި ސަބްލީސް ެ

ޢަދަދުތަކުން އުނިކޮށް ެ
ގން އިންވެސްމަންޓްގެ އަގުދައްކާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
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16

އިންވެންޓްރީތައް

ކޮމްޕެނީ
31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

-

10,461,346

-

އިންވެންޓްރީތައް

31.12.2008

ނ
ކޮމްޕެ ީ

ރ.
17

ވިޔަފާރިންނާއި
އަންނަންހުރި

އެހެނިހެން

ނ
ކަނޑަން އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްރޮވިސަ ް

އެޑްވާންސް

ދައްކާފައިހުރި

ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ޕްރީޕޭމަންޓްތައް
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

ގުޅިފައިހުރި ފަރާތްތައް
ނ
އެހެނިހެ ް

18
18.1

31.12.2007

31.12.2008

ރ.

ރ.

31.12.2007
10,461,346

ޕ
ގްރޫ ް

31.12.2007
ރ.

ގޮތްގޮތުން

ރ
ވިޔަފާރިން އަންނަންހު ި

ސަޕްލަޔަރުންނަށް

ޕ
ގްރޫ ް

4,069,605

207،732،068
)(10،638،746

207،732،068
)(10،638،746

4,069,605

197،093،322

47,440,677

102،559،810

292،871

99,525,465

536،313

134،599

17,715,197

-

11،930،997

-

11،930،997

312،011،599

168,750,944

312،120،442

197،093،322

102،559،810

4,069,605
4,069,605
47,440,677
99,525,465
17,715,197
168,750,944

ހިއްސާގެ ރައުސްމާ ު
ލ

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު އެކުލެވިގެންވަނީ ހިއްސާއެއްގެ އަގަށް 100/-ރ .ޖެހޭ  100,000,000އާދައިގެ ހިއްސާގެ

މައްޗަށެވެ.

18.2

ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާ ު
ލ

 31.12.2008ގައި

 31.12.2007ގައި

ރ.
249,907,300

ރ.
249,907,300

އޮތްގޮތް

 01.01.2008އާހަމައަށް 100/-ރ .ގެ  2,099,473އާދައިގެ ހިއްސާ
އަހަރު ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސW

އޮތްގޮތް

2007ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާ 100/- -ރ .ގެ  146,137އާދައިގެ ހިއްސާ

-

14,613,700

 2008ގައި100/-:ރ .ގެ  837،705އާދައިގެ ހިއްސާ ) 2007ގައި100/- :ރ .ގެ

)(83،770،450

)(96,723,250

ދޫކޮށްފައި ފައިސާ ދައްކަން އަންގާފައިނުވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
 967,233އާދައިގެ ހިއްސާ(

 31.12.2007އާހަމައަށް ،ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާ ު
ލ
18.3

ވޯޓިންގ ޕަވަރ

180،750،550

167,797,750

އެކި ފަހަރުފަހަރު މަތިން އިޢުލާނުކުރެވޭ ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ކުންފުނީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއް

ބގެންވެއެވެ.
ވޯޓު ލިބުމުގެ ޙައްޤު އާދައިގެ ކޮންމެ ހިއްސާއެއްގެ ވެރިފަރާތަކަށް ލި ި

72

ދައްކަންޖެހޭ

19

އިންޓްރަސްޓް

19.1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

އަނބުރާ

ދައްކާގޮތަށް

އަނބުރާ

ދައްކާގޮތަށް

އަނބުރާ
 1އަހަރު ތެރޭގައި

ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ

އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ

ތ
އާހަމައަށް އޮ ް

ރ.

ރ.

70،675،000

250،575،000

321،250،000

ކުންފުނިން

70،675،000

250،575،000

321،250،000

321,250,000

ގްރޫޕްއިން

70،675،000

250،575،000

321،250،000

31.12.2007

ހޯދާފައިވާ ލޯނުތައް

ލޯން ރިޕޭމަންޓްތައް

ބެލެންސް
ރ.

އަނބުރާ
އަނބުރާ

ދައްކާގޮތަށް

ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ
19.3

321,250,000

31.12.2008
އާހަމައަށް އޮތް
ބެލެންސް

ރ.

321،250،000

-

ރ.
-

ރ.
321,250,000

ކުންފުނިން

321،250،000

-

-

321,250,000

ގްރޫޕްއިން

321،250،000

-

-

ޓަރމް ލޯން – ބީ.އެމް.އެލް )(15.3
ދައްކާގޮތަށް

ޖުމްލަ

ރ.

އާހަމައަށް އޮތް

19.2

ޖުމްލަ

އާހަމައަށް އޮތް

ރ.
321,250,000

ޓަރމް ލޯން

ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

 1އަހަރު ފަހުން

31.12.2008

31.12.2007

321,250,000

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޝން ކޯޕޮރޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ
މި ޓަރމް ލޯން ފެސިލިޓީ އަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޕްރޮމޯ ަ
 US$ 25,000,000ގެ ފެސިލިޓީއެކެވެ .މިފެސިލިޓީއަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އިންޓްރެސްޓަކީ އަހަރަކު  3.5%އާއެކު މަދުވެގެން އަހަރަކު

 8.5%ގައި  3މަސްދުވަހުގެ  LIBORއެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ  2007އާހަމައަށް އައިއިރު ،ކުންފުނިން ވަނީ މިލޯނުގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދު
ނަގާފައެވެ .މިލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓް ޕީރިއަޑަކީ  2އަހަރުގެ ގްރޭސް މުއްދަތަކާއެކު ،ޑިސެމްބަރ  2008އިން ފެށިގެން  10އަހަރެވެ .އަދި

ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހެނީ ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވަރުގެ  32ކުއޯރޓަރލީ އިންސްޓޯލްމަންޓުންނެވެ:

މަސް  1އިން  24އަށް ) 2އަހަރު( :ވިދިގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އަރާފައިވާ ޖުމްލަ އިންޓްރެސްޓް އާ އެއްވަރުގެ ކުއޯރޓަރލީ ޕޭމަންޓްތަކެއް
ރ( US$ 1,100,000 :ގެ ކުއޯރޓަރލީ ޕޭމަންޓްތަކެއް
މަސް  25އިން  120އަށް ) 8އަހަ ު
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވޭ މުދާތަކަކީ މަތީގައިވާ ލޯނާ ގުޅިގެން )އެހެނިހެން ބައެއް މުދަލާއެކު( ރަހުނުކޮށްފައިވާ މުދަލެވެ:
ނ" މައްޗަށް ލޯނު ނެގި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާއި ،އެކި ފަހަރުފަހަރުމަތިން
އައްޑޫ އަތޮޅު ހެރަތެރައިގެ "ބި ް

ރިސޯޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ،ނުވަތަ ރިސޯޓުގައި ހުންނަ ހިފައިގެން ނުގެންދެވޭ އެސެޓްތަކާއި ،ރިސޯޓުގެ އެންމެހައި ހިފައިގެން
ގެންދެވޭ އެސެޓްތަކެވެ.

އެފަރމެޓިވް ކޮވެނަންޓް
ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަވެ އަދި  6މަސްދުވަހުގެ ދެ މުއްދަތަށް ވިދިވިދިގެން  1.5:1ގެ ޑެބޓް ސަރވިސް ކަވަރޭޖް ދެމެހެއްޓުމުން މެނުވީ

ލޯނުނެގި ފަރާތުގެ ދެންއަންނަ އޭ.ޖީ.އެމް އާއި ޖެހިގެންއަންނަ އޭ.ޖީ.އެމްގައި އެފަރާތުގެ ޗެއަރމަނާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބަދަލުކޮށްގެން

ނުވާނެއެވެ .ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗެއަރމަން ނުވަތަ މަނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،ލޯނުގެ ފައިސާ އިތުރަށް ދޫކުރުމެއް

ނޯންނާނެއެވެ .އަދި ސެންކްޝަން ސިޓީގެ ދަށުން ލޯނުނެގި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެގޮތް މެދުވެރިކުރުމަށް ރިސޯޓުގެ

73

އޮޕަރޭޝަންތައް ހިނގަމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ލެޓަރ އޮފް އަންޑަރޓޭކިންގއެއް ސަރުކާރު ހިއްސާދާރު ގާތުން އެދުމުގެ

ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
20

ތން
ވަިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ު
ދައްކަންހުރި ފައިސާ

އަހަރު ނިމުނު
31.12.2008

ކުންފު ި
ނ

ރ.
ވަިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ
ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތައް
-

އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

10،897،378

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ

1،304،276
49,594,331

މުވައްޒަފުންނަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާ

7،552
733,555,340

އެކްރުއަލްސް
ސބްލީޒް
ަ

ރަށްތަކަށް

ފައިސާ

ކުރިޔަށް

ލިބުނު

21

ގުޅިފައިވާ

ޢަދަދުތައް
ފަތުރު

މޯލްޑިވްސް

ސަބްސިޑިއަރީ(
22

ފައިސާ

ހިސާބުތަކުގެ

ބަޔާނުގައި

ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

ރ.

1,529,681

-

46,331,975

10،897،378

536,209,357
1,325,541
585,997,676

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007

1,529,681

1،686،070
49,633,081

7،552
733,555,340
848،566،693

46,331,975
643,065
536,209,586
1,325,541
586,039,848

ދައްކަންހުރި

ޕލކ

ލިބުނުގޮތާއި

ރ.

ރ.

601,122

848،146،149
ފަރާތްތަކަށް

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007

ނ
އަހަރު ނިމު ު
31.12.2007

ޕ
ގްރޫ ް

ހޭދަވި

)ގުޅުން:

102،000،000

256,927,623

-

-

ގޮތުގެ

ފައިސާއާއި

އަތުގައިހުރި ފައިސާ

177,931

65،638

70،638
28,544,155

178,160

ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާ

25،620،615

146,991,944

ފިކްސްޑް ޑެޕޮސިޓް

407،967،812

198,724,715

345,899,388

ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް

433،654،065
)(138,064,019

345,894,590

407،967،812
436,582,605

)(57,849,293

)(138,064,019

)(57,849,293

295,590,046

288,045,297

298,518,586

288,050,096

23

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްސް

23.1

ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ކޮމިޓްމަންޓްސް

146,996,514
198,724,715

ޕލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ގްރޫޕްގެ ޕަރޗޭސް
 31ޑިސެމްބަރއާހަމައަށް ،ހެރަތެރަ ރިޒޯޓް އިމާރާތްކުރުމަށާއި ޕްރޮޕަރޓީް ،
ކޮމިޓްމަންޓްތަކެއް ވެއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި އެހެންނަމަވެސް ލިބިފައިނުވާ

ކުންފުނި
31.12.2008

ގްރޫޕް
31.12.2007

ރ.

ރ.
2,005,552

-

74

ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގައިވާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އިންވެސްމަންޓް

23.2

ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާގެ  51%ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ދޫކުރުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވަނީ
10,000/ރ .ގެ  25,140އާދައިގެ ހިއްސާއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ދޫކުރާނީޓ.ޑީ.ސީގެ އިންވެސްމަންޓް ދަށްކުރެވިފައިވަނީ 10,000/-
 10,000/ރ .ގެ  20,000އާދައިގެ ހިއްސާ ކަމަށްވާތީ ،މިހާރު އެމްީ .ރ .ގެ  10,200އާދައިގެ ހިއްސާ ) 20000ގެ  ،(51%އެކުޖުމްލަ 102,000,000/-ރ .އެވެ.
ޑިވިޑެންޑް ޕަރ ޝެއަރ

24

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން ޑިވިޑެންޑް ކަނޑަނާޅާހާހިނދު ޑިވިޑެންޑް އަކީ ކިހާވަރެއްކަމެއް ފާހަގައެއްނުކުރެވޭނެއެވެ2007 .

ވ .އެއީ މުޅި ޖުމުލަ 151017975
ވަނައަހަރު ފައިސާއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް  90ރުފިޔާބެހުމަށް ކަނޑައަޅާފައެ ެ

ރުފިޔާއެވެ.

މިފައިސާ ހިމެނިފައިވާނީ  2008އަހަރުގެ ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީ ތެރޭގައެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރު ބެހި  2007ވަނަ އަހަރުގެ

ޑިވިޑެންޑް ގެ ސަބަބުން

 2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށްހުރި ޖުމުލަ ފައިދާ ދަށްކަނީ ނެގެޓިވް ކޮށްނެވެ .އެހެންނަމަވެސް،

ނ އަހަރު ޑިވެޑެންޑް ބަހަންނިންމީ ،ތަފާތު ބެލުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،މުސްތަޤުބަލުގައި ލިބެން
ޑިރެކްޓަރުން  2008ވަ ަ
ހުރިފައިދާއިން އެ ޑެފިސިޓް ކަވާރ ކުރެވޭނެކަމަށް ބަލާފައިކަމަށް ދެކެމެވެ.

25

ކޮންޓިންޖަންޓް އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒް

26

ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް

މިހިސާބު ތައް ހެދިތާރީޚާހަމައަށް މެޓީރިއަލް ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓެއް އަދި ލައިބިލިޓީ އެއްވެސް ނެތެވެ.

ނ
ގުޅިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަ ް

މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް

ނ
ހުރި ގުޅު ް

 2008ވަނަ އަހަރަށް ވާ
ޢަދަދުތައް

ކޭ.އޭ.އެސް.އޭ

ޕވޓ .ލޓޑ.

ހޯލްޑިންގސް

މީރު

ކޮމަން ޑިރެކްޓަރުން

)(1,060,607

ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ .ލޓޑ.

އައިލަންޑް

ރ.
542,790

ރިޒޯޓް

ކޮމަން ޑިރެކްޓަރު ް
ނ

އެމް.އައި.އާރްގެ

)އެމް.އައި.އާރް(

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭޒް

ކޮމަން ޑިރެކްޓަރުން

ވެރިފަރާތަކީ

ދ/ޚިދްމަތް ގަނެފައި
މު ާ

58,842

ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

)(87,661

މު ާ
ދ/ޚިދްމަތް ގަނެފައި

1,180,769

ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

)(1,608,075

ޚިދްމަތް ގަނެފައި
ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

މޯލްޑިވްސް

އެސޯސިއޭޝަން

ޓުއަރިޒްމް އިންޑަސްޓްރީ )މަޓީ(

އޮފް

ކޮމަން ޑިރެކްޓަރު ް
ނ

ޚިދްމަތް ގަނެފައި
ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި

ސްޓެލްކޯ

ކޮމަން ޑިރެކްޓަރު ް
ނ

ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ސބްސިޑިއަރީ ކުންފު ި
ނ
ަ

ޚިދްމަތް ގަނެފައި
ޢަދަދުތައް ހަމޖެހިފައި
އަނބުރާލިބޭނެ ޚަރަދުތައް
ނަ ް
ނ-ކޭޝް ޝެއަރ އިންވެސްމަންޓް

75

415,850
)(673,894
498,000
)(579,000
225,714
)(203,295
134,599
102,000,000

ނޓްތައް
މާލީ އިންސްޓްރުމަ ް

27

މާލީ އެސެޓްތަކާއި މަލީ ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއު

27.1

މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތައް )ކުރު މުއްދަތުގައި(

ކުރު މުއްދަތުގައި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއު އޭގެ ކުރިޔަށްގެންދާ އަގާ ގާތްގަޑަކަށް އެއްވަރެވެ .އެއީ ދާދި
އަވަހަށް ނުވަތަ ކުރު މުއްދަތެއްގައި އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީއެވެ.
ދިގު މުއްދަތުގެ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތައް

ޑިރެކްޓަރުން ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ދިގު މުއްދަތުގައި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއު ބެލެންސް ޝީޓްގައި އޭގެ
ކުރިޔަށްގެންދާ އަގު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ އެވެ.

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކަށް އެކްސްޕޯޒްވެފައިވާ ގްރޫޕްގެ މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް މުއްދަތުހަމަވާ ތަރުތީބުން ،ކުރިޔަށްގެންދާ

27.2

އަގާއެކު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

2008
ޖުމްލަ

އެފެކްޓިވް

އިންޓްރެސް

 1އަހަރު
ދެމެދު

ޓް ރޭޓް

ޓަރމް

ލޯން

ބީ.އެމް.އެލް
ބޭންކް

ރ.
8.50%

 2އަހަރު

 2އަހަރާއި 3
އަހުރު ދެމެދު

ދެމެދު
ރ.

ރ.

321,250,000

28،270،000

138,064,019

138,064,019

ނުވަތަ 3.5%

 +ލައިބޯ
8.50%

 1އަހަރާއި

56,540,000

-

 3އަހަރާއި

-

 4އަހަރާ 5
އަހަރު

 4އަހަރު

ފހުން
ަ

ދެމެދު

ދެމެދު

ރ.
56,540,000

 5އަހަރު

ރ.

ރ.

56,540,000

-

ރ.

56,540,000

66،820،000

-

-

އޯވަރޑްރާފްޓް
459,314,019

28

166,334,019

56,540,000

56,540,000

56,540,000

ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް

56,540,000

ވނަ ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޔޮޓް ޓްއަރޒް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އެމްޓީޑީސީ އާ ދެކޮޅަށް،
ަ 2008

66،820،000

ހެރަތެރަ ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް

ދިނުމާބެހޭގޮތުން 26 ،މެއި  2008ގައި އެމްޓީޑީސީއާއި ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އާދެމެދު ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓާ ،އެމްޓީޑީސީ

އިން ޚިލާފުވީކަމަށްބުނެ ،އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 64،458،104 ،ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދުމަށްއެދި މަދަނީ ކޯޓަށް
މަދަނީ ކޯޓުންވަނީ މިމައްސަލައިގެ ހުކުމްއިއްވާފައެވެ .އެ ޙުކުމް ގައި

ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި  28އޭޕްރިލް  2009ވީދުވަހު
ޔންވެގެނވަނީ؛
ބަ ާ

 .4ސަބްލީޒް އެގްރީމެންޓް ގެ  14ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްޓީޑީސީ ގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ
ކޮށްފައިނުވާކަން،

 .5ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި ،އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 64،458،104ޔޫއެސް ޑޮލަރ )ފަހުން  46،261،242ޔޫއެސް ޑޮލަރ އަށް ބަދަލުކުރި( އެއީ ،އެމްޓީޑީސީގެ ފަރާތުން

ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކުރުމުން ،އެކުންފުންޏަށް ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ސާބިތު ކޮށް ނުދެވުމާއެކު،

އެބަދަލަކީ ނަގާދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫންކަން،

ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ 30 ،ނޮވެމްބަރ  2008އިން ފެށިގެން ޤަވާއިދުން ދައްކަން ޖެހޭކުލި
ނުދައްކާ

އަދި

އެގްރީމެންޓްގެ

9

ވަނ

އެހެނިހެންގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުވެސް ނުދައްކާ،

އަދި

 12ވަނަ

މާއްދާއާ

އެއްގޮތަށް

ކުލި

ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން

ލިބޭ

ހެރަތެރޭގައި ތިބެ ވިޔަފާރިކުރަމުންކަމަށްވާތީ ،މަދަނީ ކޯޓުންދެކޭގޮތުގައި،

ކުރިންދެންނެވި ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުދައްކާ ،ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އިން

ޝރުއީ ހަމައެއްނެތްކަމެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ޔޮޓް
ަ
އެރިޒޯޓްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާ ހޯދުމުން ދިއުމުހެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަދި
ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ރިޒޯރޓްގައި ތިބިހާހިދަކު ،ކުއްޔާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

ދެއްކުމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ޔޮޓް ޓްއާރޒް މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގޭނެކަމަށެވެ.
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c
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.
ޙިއްސާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު

 688,123ޢާއްމު ޙިއްސާ ވިއްކުމަށް
ޙިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު:

) 100/-ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ޙިއްސާއެއް ވިއްކާ އަގު) 165/- :ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ(

ކުންފުނި ރަޖި ް
ސޓްރީ ނަންބަރު:

C-280/2006

ޙިއްސާ ވިއްކަން ފަށާ ދުވަސް:

 6ޖުލައި 2009

ޙިއްސާ ވިއްކަން ހުއްޓާލާ ދުވަސް 18 :އޯގަސްޓް 2009
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ޑިރެކްޓަރަށް،
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން މިހާރު ވިއްކަވަމުން ގެންދަވާ ޙިއްސާގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދަށް އަޅުގަނޑަށް ޙިއްޞާ
ފމާއެކު އެ ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ދައްކަންވީ ފައިސާ ފޮނުވީމެވެ .ކުންފުނީގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އާއި މެމޮރަންޑަމް އަދި އާރޓިކަލްސް އޮފް
ވިއްކެވުންއެދެމެވެ .މި ޯ

އެސޯސިއޭޝަންގައިވާ ޝަރުތު ތަކުގެ މަތިން އެ ޙިއްޞާތައް ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސް ވަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑު އެދިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދު އަދަދަކަށް ދެއްވުން

އޞާ އާއި ބެހޭ
އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާނަމެވެ .މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޙިއްޞާ ދާރުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑަށް ދޫކުރައްވާ ޙި ް

ތަފްޞީލާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަން އޮންނާނޭހެން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ޙިއްސާގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ޙިއްޞާގެ އަދަދު..............................................:
ފުރިހަމަ ނަން................................................:

އަގު :ޙިއްޞާ އަކަށް  165/-މަގުން.........................................ރުފިޔާ

ދާއިމީ އެޑްރެސް ............................................:

ވ ގޮތުގައި ޖައްސާ:
ފައިސާ ދައްކަ ާ

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު.....................................:

5
ބޭންކް ޑްރާފްޓް

ޗެކް

މަގު........................................................:

ފައިސާ

މިހާރު އުޅޭއެޑްރެސް......................................... :

ބޭންކް.................................................... :

އަތޮޅާއި ރަށް...............................................::

ޗެކް /ބޭންކް ޑްރާފްޓް ނަންބަރު................................:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު........................................ :

ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު................................... :

ބޭންކް ގައި އެކައުންޓްހުޅުވާފައިވާގޮތަށް ނަން )އިގިރޭސިބަހުން(....................................................................... :
ބޭންކްގެ ނަން................................................:

ބްރާންޗް....................................................:

އެމް އެސް ޑީ ގައި ޙިއްޞާ ޖަމާކުރަން ބޭނުންނަމަ ،އެކައުންޓް ނަންބަރު............................................................... :
އެމް އެސް ޑީ އެކައުންޓެއް ނެތް ނަމަ މިފޯމާއެކު މިވާ "ސެކިއުރިޓީ އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ ފޯމް  "1ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ސޮއި

...........................................................................................................................................

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.
ފައިސާ ބަލައިގެންކަމުގެ ރަސީދު

މޫނުމަތީ އަގު  100/-ރުފިޔާގެ ޙިއްޞާއެއް  165/-ރުފިޔާގެ މަގުން  ..............ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ދެއްކި .........................ރުފިޔާގެ  /ޗެކް
ނަންބަރު )............................ޗެކެއް ނަމަ( ފައިސާއިން ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ ބޭންކަށް ޗެކް ޖަމާވުމުންނެވެ.

ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން................................................. :

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު..................................:

200 /.........../..........
.............................................
ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތުގެ ސޮއި
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ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތް:
 .1ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި ފޯރމެއް ފުރަންވާނެއެވެ.
 .2މި ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އެއްވަރު ސައިޒްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީވެސް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯރމްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫ ު
ލ ކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ޙިއްޞާ ގަނެވޭނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަމުގައެވެ .ކުންފުނި /ޖަމާއަތް ފަދަ ތަންތަނުގެ ނަމުގައި ޙިއްޞާއެއް ނުގަނެވޭނެ އެވެ.
އވެ .އެންމެ ގިނަވެގެން ގަނެވޭނީ  3333ޙިއްޞާއެވެ.
 .4އެންމެ މަދުވެގެން ގަނެވޭނީ  1ޙިއްޞާ ެ
 .5އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު ޖައްސަވަން އޮތްތަނުގައި ،އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު ޖައްސަވާށެވެ.
 .6ޗެކުން ފައިސާ ދައްކަވާނަމަ ،ޗެކް ހައްދަވާނީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ނަމުގައި ހަމައެކަނި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށެވެ.
 .7ޙިއްޞާ ގަތުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކަވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ މާލޭގެ ގޮފިތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައިވާ ގޮފިތަކަށެވެ.
 .8ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަޑައަޅައިފައިވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ހިއްސާދާރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓްއަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށެވެ .ވީމާ ،މިފޯމުގައި
އެދިފައިވާގޮތަށް ބޭންކު އެކައުންޓްއާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވަންވާނެއެވެ.
 .9އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ނަމުގައި ި
ޙއްޞާ ގަންނަނަމަ ،އޭނާގެ ފަރާތުން ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯރމްގައި ސޮއި ކުރާނީ އެކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ /
މަންމަ ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން އެކުއްޖެއްގެ ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.
.10ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،އެފަރާތެއްގެ ޙިއްޞާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޖަމާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެމް.އެސް .ޑީ ގައި އެކްއުންޓް ހުޅުވިދާނެއެވެ.
މިފަރާތްތަކުން ޙިއްޞާ އަށް އެދޭ ފޯމްގެ އިތުރުން "ސެކިއުރިޓީޒް އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ ފޯމް  " 1ފުރުއްވަން ވާނެއެވެ
 .11ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
**************************************
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MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD
6th floor, M. Gold Hill, Chaandhanee Magu, Male'
Phone: 330 6868 Fax: 330 5034
website: www.msd.com.mv

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 1 (Individuals)
1 c m O f E d e a c n w vu Lu h c Tc n u aw k e a c s I Ti ru ai k e s

iaos WnUmwn egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea
cSwmurukiaosiawgILog WviawgutWrwf ctWv
wmwncaejcauk wDuk Erufun urwhwa 18)
(.eveaWairevineleb InWruk iaos

Particulars of Applicant
ut WmUluAwM egut Wrwf Edeacn wvuLuh cTcn uawk ea
Full Name:
cnwn wmwhiruf
National ID Card No:

Date of Birth

urwbcnwn cDWk.IDiawa

cKIrWt cnwfua

Gender:
cscnij

Male
cnehirif

Female
cnehcnwa

Permanent Address:
csercDea ImiaWd
Atoll / Island
cSwr iaWLotwa
Current Address:
csrDa
sercDea ELa
Lua urhm
rWh m
Atoll / Island
cSwr iaWLotwa
Contact No.:
cawturwbcnwn enELug
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:
cliaem-Ia

.eveawmwnWvcnunEb cnwrukWmwj cSwTcnuawkea ckcnEb Wdiawf Ebil cSwaWscaiH egutWrwfwyit InWvcawruk wmwhiruf iawbim*

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

cawtudiaWvwg .evemedeacnunidiawvuLuh cTcnuawkea iawg (ID.csea.cmea) IrwTisopiD csITiruaikes cscviDclOm iawgumwn WviawfcSokcnWywb iawgItwm .1
.evemwvcswbcaea cSwmurukulwmwA cSwkwtudiaWvwgea ,iawyik ,ibilcSwncnerwhwa
(www.msd.com.mv) .evencnuTiawscbev iaWncnia ID .csea .cmea InWncnuh cnebil udiAWvwq eg ID.csea.cmea .2
.evemwnWgcnwa cnukwmuyil iawgEret eguhwvud ctwkcawswm 7 cSwaID.csea.cmea cnwkea ,wmwnejcaevutwa caelwdwb cSwkwtWmUluAwm csevcaea WviawfcSokcnWywb iawgItwm .3
cSwTcnuawkea ckcnEb ,wmwnWvcnunEb cnwrukWmwj cSwTcnuawkea ckcnEb Wdiawf egWscaiH idwa .eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa ukeaiaWacmOfEdea cSwmuvuLuhcTcnuawkea .4
.eveaenEhejcnwLwhwSuh caemuyil irukUd cniackcnEb wdwfEnEgia utWmUluAwm egcTcnuawkea ckcnEb wtwvun (cpilcs cTisopiD)cpilcs egumwkiruk WmwjWsiawf
(cTekifcTes eguhwvudcnwfua Wvurwbcnwn cDWk ID.iawa ,wmwnWvun iawfWdcawh cDWk ID.iawa)cDWk ID.iawa egWjcaukea wmwncaejcauk Erufunurwhwa 18 *
.eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa egWairevineleb idwa
.evemedea cnuvcaedcSok Wmwj cSwTcnuawkea ID.csea.cmea eguDnwguLwa WBcaiH WrukUd cSwDnwguLwa iawgUxiaim
……………/…………/……………

………………………………………………………..

iaos egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

c K I rW t
cSwmunEb eg(Is.IT.cmea) inufcnuk WrukUd WBcaiH

FOR ' MTDC ' USE (Issuing Company)
Received By
Date

Name

Signature

Stamp

Signature

Company Seal

MTDC Plc
Application Serial No.:

cSwmunEb egID.csea.cmea

FOR MSD USE ONLY
Form No:

……….……/……….…… ………………………….

Client's MSD account number:

Requested to MSD

……………………………………………………………

Remarks:

Authorised To MSD :
ctWrwf cnid wdcauh

urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

……………………………………………………………
Date, Name & Signature

called/ emailed / collected
MTDC Share Issue 2009

އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
-

-

އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ ފޯރމާއި އެއްވަރު ސައިޒްގެ ފޮޓޯކޮޕީވެސް ޤަބޫލް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައިވާ ފޯމް ފިޔަވައި އެހެން ފޯމެއް މިއިޝޫ މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެމް.އެސް.ޑީ އިން

ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ.

 އެކައުންޓު ހުޅުވަން އެދޭ ފޯމް )(1

 މިފޯމް އާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު) .ކޮމްޕިއުޓަރައި ް
ޒޑް އައި.ޑީ ކާޑު(
 18 .2އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަދި ބެލެނިވެރިޔާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .އައި.ޑީ ކާޑު ހައްދާފައި ނުވާނަމަ ،އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް.
ބންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާ ކުރިކަމުގެ ސްލިޕް )ޑިޕޮސި
 .3ޙިއްސާއަށް ލިބޭ ފައިދާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންބޭނުންވާނަމަޭ ،
ސްލިޕް( ނުވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަޢޫލޫމާތު އިގޭނޭފަދަ ބޭންކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޯޓް :މުއްދަތު ހަމަ ެ
ވފައިވާ އައި .ޑީ ކާޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

