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ުކްނފުީނގެ ިވަޔފިާރ01



އަގު ވަޒަންކުރާ ކަންތައްތައް

 400،000
ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން

އިތުބާރުކުރާމަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ހުރި

ޝައުގުވެރިވާ

ދަންނަ

ޒަމާނީ

 99%
ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ދިވެހިން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮބޑު 
ނެޓްވަރކް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި

ުކްނ ފު  ީނ ގެ ިވަޔ  ފިާރ

ދާިރަގކީ ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ުކީރ ަސުފަގިއވާ ައދި 
ެއްނެމ ުފޅާ ާދއާިރަގއި ުމާއަޞާލތީ ޚުިދަމްތ 

ޯފުރޮކްށޭދ ުކްނުފްނެޏެވ. ޮމަބިއްލ، ިއްނަޓެންޓ، 
ޑޭާޓ ައިދ ފްިކްސޑް ަލއްިނެގ ުފިރަހަމ ަޙްއުލ 

ލިިބޭދ ގަިނ ބާަވްތަތުކެގ ޚުިދަމްތަތްއ ުމިޅ 
ދެިވހާިރްއެޖައްށ ދާިރގްުނ ޯފުރޮކްށެދެއެވ. 

ދާިރުގެގ ެއްނެމ ަމއި ިޙްއާޞާދުރްނަނީކ 52% 
ިޙްއާޞާއެއުކ ީބީޓސީ ައިއލްަނޑްްސ ލިިމެޓޑް 
)ަބެޓލޯްކ( ާއިއ %41.8 ިޙްއާޞ ޮއްތ ދެިވހި 
ަސުރާކެރެވ. ައެންއ %6.2 ިޙްއާޞައކީ ާއްނުމ 

ިޙްއާޞާދުރްނެގ ިޙްއާޞެއެވ. 

ދާިރުގެގ ިވަޔާފިރ ިބާނެވަފއަިވީނ ެއްނެމ 
ަޒމާނީ ައުއ ޚުިދަމްތަތާކިއ ވީަޞަލްތަތްއ 

ޯފުރޮކްށދުިނަމާށއި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެފްނަވުރ 
ަރނަގުޅ ަތުޖިރބާެއްއ ދުިނުމެގ ަފްލަސާފެއްއެގ 

ަމްއަޗެށެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ކްަސަޓަމުރްނެގ ެތޭރަގއި ައިމްއަލ 
ަފާރްތަތާކިއ ުކދި ައިދ ެމުދ ފްަނީތެގ ިވަޔާފިރަތާކިއ 

ޮބެޑތި ުކްނުފނަިތާކިއ ަސުރާކުރެގ ިއާދާރަތްއ 
ހެިމެނެއެވ. ައުޅގަނޑުެމްނ ޯފުރޮކްށޭދ ޚުިދަމްތަތކީ 

ުހިރހާ ުމާއަޞާލތީ ޭބުންނަތަކްށ ެފޭތޮގަތްށ 
ަފުރމާޮކްށަފއިވާ ަޙްއުލަތެކެކެވ. ޭއެގ ެތޭރަގއި 

ަވިކަވކި ކްަސަޓަމުރްނެގ ޚާްއަޞ ޭބުންނަތަކްށ 
ަފުރމާޮކްށެގްނ ޯފުރޮކްށޭދ ޚުިދަމްތަތާކއި ެއްނެމ 

ާއަދިއެގ ެޓެލޯފުނ ޚުިދަމްތަތުކްނ ެފިށެގްނ 
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ްގޯލަބްލ ކްަސަޓަމުރްނަންށ 

ޯފުރޮކްށެދޭވ ިއްނަޓްގޭރަޓޑް ްޕަރއެިވްޓ 
ެންޓަވރިކްނ ޮސިލުއަޝްނ ހެިމެނެއެވ.

400،000 ައްށުވެރ ގަިނ ކްަސަޓަމުރްނާނއި، 
ކްަސަޓަމުރްނަންށ ޚުިދަމްތ ދުިނަމްށ ްސްޓެރެޓިޖްކ 

ޭރުވުމެގ ަދުށްނ ާރްއޭޖެގ ެއކި ަކްނޮކުޅަތުކަގއި 
ާޤިއްމޮކްށަފއިވާ 10 ަމުރަކާޒއި، ެއަތްނަތުނަގއި 
ވީަޒާފައާދުކާރ ތްަމރުީނލިިބަފއިވާ ާޤބުިލ 99% 
ދެިވހި ުމަވްއަޒުފްނާނިއެއުކ، ައުޅގަނޑުެމްނނީ 

ާރްއޭޖަގއި ުމާއަޞާލތީ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށޭދ ެއްނެމ 
ޮބޑު ުކްނުފްނެޏެވ.

ުގުދަރީތ ޮގުތްނ ާރްއޭޖ ުއެފދަިފއިވާ ޮގުތެގ 
ަސަބުބްނ ދިމާވާ ަދިތަތްއ ިގާރޮކްށ، 
ކްަސަޓަމުރްނަންށ ާގުތްނ ޚުިދަމްތ 

ޯފުރޮކްށދުިނަމާށއި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ފޭަސަހިއްނ 
ޚުިދަމްތ ލިިބގެަނޭވެނ ަމުގ ަފިހޮކްށދުިނަމްށަޓަކިއ 
ައުޅގަނޑުެމްނަވނީ ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ޮބޑު ރެީޓިއްލ 
ައދި ޑްިސްޓިރިބުއަޝްނ ިވުއަގ ާޤިއްމޮކްށަފެއެވ. 

ިމޮގުތްނ، ާރްއޭޖެގ ެއިކ ަސަރަޙްއުދަގއި 
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށޭދ 40 

ާޕްޓަނުރްނާނިއ 40 ޑްިސްޓިރިބުއަޓުރްނާނިއ 
120 ެއެޖްނުޓްނ ައދި 3،000 ައްށުވެރ ގަިނ 

ރެީޓިއަލުރްނ ހެިމެނެއެވ. 

ދާިރގްުނވީަނ ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ުފޅާ ަކަވެރްޖ 
ާޤިއްމޮކްށަފެއެވ. ޭއެގ ެތޭރަގއި، ާރްއޭޖެގ މުީހްނ 
ދިިރުއޭޅ ުހިރހާ ަރަށާކިއ ުހިރހާ ރޯިސުޓަތާކިއ 
ުހިރހާ ޮބެޑިތ ިސާނއީ ަރްށަތްއ ހެިމެނެއެވ.

1،200 ިކޯލމަީޓުރެގ ަފއަިބރ ޮއްޕިޓްކ 
ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލައުކްނ ާރްއޭޖެގ ުއުތުރްނ 

ެދުކަންށ ުގުޅވާީދަފއިވާ ަހަމެއަކނި ޮއަޕޭރަޓަރކީ 
ދާިރެގެވ. ައުޅގަނޑުެމްނަވނީ މި ޭކަބްލ 

ެމުދެވިރޮކްށ ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ޮބޑު 3ޖީ ައދި 4ީޖ 
ެއްލީޓީއ ެންޓަވރާކިއ ފްިކްސޑް ްބޯރޑްޭބްނޑް 

ެންޓަވރްކ ާޤިއުމޮކްށަފެއެވ.

27 ައަހުރެގ ަތުޖިރބާާއއި ކްަސަޓަމުރްނަންށ 
ޯފުރޮކްށެދުމްނ ެގްނާދ ުފިރަހަމ ޚުިދަމްތަތާކއި 
ޯހިދަފއިވާ ާކިމާޔީބަތާކެއުކ، ދާިރުގ ެދިމޮއތީ 

މާެކުޓެގ ެއްނެމ ިއްސ ުކްނުފނެީގ ޮގުތަގެއެވ. 
ައިދ ދާިރުގ ވީަނ ޮމަބިއްލ، ެއްނަޓްޕަރިއްޒ ައދި 
ފްިކްސޑް ްބޯރޑްޭބްނޑް ަފަދ ައުގުހިރ މާެކުޓ 

ެސްގމްަންޓަތުކެގ ެއްނެމ ުކީރަގެއެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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ތަސައްވަރު

އަމާޒު

ޑިޖިޓަލްޚިދުމަތްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް 

އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް.

ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުރިހަމަޚިދުމަތްތައް 

އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދީގެން މިދާއިރާގައި އެންމެ 

ކުރީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުން. 
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ައަހުރގެ ުއްސައިލަތްއ02
މާލީ ުއްސައިލަތްއުކްނފުީނގެ އިޖުިތމާީޢ ިޒްނމާކްަސަޓަމުރްނގެ ަތޖުރިބާ



ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާ

ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާ ޢީ ޒިންމާ

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| އަހަރުގެ އުސްއަލިތައް

ައަހުރގެ ުއްސައިލަތްއ

%100 3ޖީ ބްޯރޑްބޭންޑް ކަވަރޭޖް

އެންމެ ޮބޑު ޑޭޓާ އެލަވަންސް

3،000ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވުން

ދިރާގު ސްމާޓް ޓީޗިންގެ ފުރިހަމަ ޙައްލު

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ

ސަރފް ސްމާޓް

406 މުވައްޒަފުންއައު އެޕްރެންޓިސް

ލައިވްޗެޓް

އެންމެ ޮބޑު 4ޖީ އެލްޓީއީ ނެޓްވަރކް

އެންމެ އަވަސް ސްޕީޑް

ޮއންލައިން ޓްރާންސެކްޝަންސް

އެލްޓީއީ-އެޑްވާންސްޑް

ކަސްޓަމަރުންނަށް %40 އިތުރަށް ފައިދާ

މުީހްނ ދިިރުއޭޅ ުހިރހާ ަރަށަކްށ ެއްނެމ ުފަރތަަމ 
ައދި ަހަމެއަކނި 3ޖީ ްބޯރޑްޭބްނޑް ޚުިދަމްތ 

ޯފުރޮކްށދަީފއިވާ ޮއަޕޭރަޓރ 

ިބޒްަނސް ޕްޭލންަތކުަގއި 1 ޓީބީ އާ ަހމައަްށ

ުކަޑުކދިން ރަްއކާތެިރކުުރާމއި ެއީހުވުމގައި 
އެްނެމ ުފޅާ ާދއިރާަގއި މަސަްއކަްތކުރާ ައމިްއލަ 
ަޖމުޢިއްޔާަތކާއި ސްޭޓްކޯހްލޑަރުންނާ ުގިޅގެން 

ަމަސްއަކްތުކެރިވަފިއޭވ

ދިރާގު ޯމްލޑިްވސް ޯރޑް ޭރުހގައި 
ަރޖިސްޓަރކޮށްގެން ބައިވެރިެވަފއިވާ ުދވުންތެރިްނ

މޯްލިޑްވސް ެނޝަަނލް ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ަހިދާޔުކެރުވުނ

58 ރަށެއްަގއި އިުރގެ ަހކަަތއިން ބާުރިލއްބަިއދޭ 
ިސްސަޓްމަތްއ ެބެހްއިޓަފިއޭވ

ުކަޑުކދިްނގެ ެމދުގައި ރަްއކާތެިރަކމާެއކު 
ިއންޓަނެޓް ބޭނުްނކުުރމަށް ބާރުެއުޅމުގެ ގޮތުން 

ިހްނުގުނ ެކްމެޕިއްނ

ދިރާގު ެއޕްރެންިޓްސިޝޕް ޕްރޮގްާރުމގައި 
ަބިއެވިރިވ

ުކަޑުކދިްނގެ ެމދުގައި ރަްއކާތެިރަކމާެއކު 
ިއންޓަނެޓް ބޭނުްނކުުރމަށް ބާރުެއުޅމުގެ ގޮތުން 

ިހްނުގުނ ެކްމެޕިއްނ

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިޑިޖަޓްލޮކްށ ެއީހ ޯފުރޮކްށިދުންނ

ާއބާދެީގ %58 ައްށ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށެދޭވ

ިފްކްސޑް ބްޯރްޑބޭްނޑް ްޕލޭންަތކުަގއި 100 
ެއމްީބޕީެއސް އާ ަހމައަްށ

%50 ގެ ކުރިއެުރމެްއ

ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ުފަރތަަމ ެއްލީޓީއ-ެއޑްވްާންސޑް 
ެންޓަވރްކ

މޮަބއިލް ޑޭޓާ ްޕލޭންަތުކގަިއ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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މާލީ އުސްއަލިތައް

އާމްދަނީ

ޓެކްސްއަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ

ފްރީ ކޭޝް ފްޯލ

ރިޓަރން ޮއން ކެޕިޓަލް އެމްޕްޯލއިޑް )އާރްޯއސީއީ(ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް

ޙިިއްޞާއަކަށް ބެހި ފައިދާ

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ

ބަލަށް ކެނޑުމާއި އިންޓަރަސްޓް، ޓެކްސް 
އަދި އެޮމޓައިޒޭޝަން ނުހިމަނާ ލިބުނު ފައިދާ

2,276 މިލިއަން ރުފިޔާ 

725 މިލިއަން ރުފިޔާ 

853 މިލިއަން ރުފިޔާ 

%35832.5 މިލިއަން ރުފިޔާ 

9.53 ރުފިޔާ 

9.53 ރުފިޔާ 

1,230 މިލިއަން ރުފިޔާ 
2,118 މިލިއަން ރުފިޔާ 

701 މިލިއަން ރުފިޔާ 

798 މިލިއަން ރުފިޔާ 

%22631.4 މިލިއަން ރުފިޔާ 

9.22 ރުފިޔާ 

9.23 ރުފިޔާ 

1,190 މިލިއަން ރުފިޔާ 
7%

3%

7%

58%1.1%

3%

3%

3%

2015

2015

2015

20152015

2015

2015

2015
2014

2014

2014

20142014

2014

2014

2014



ެޗައރޕަރަސްނގެ ަބާޔްނ
ިޢްއަޒްތެތިރ ިޙްއާސާދުރްނ،

ުކްނުފނެީގ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ ަފާރުތްނ 31 ޑެިސްނަބުރ 2015 ަގއި 
ިނުމުނ ައަހުރެގ ުކްނުފނެީގ ައަހރީ ރޯިޕްޓ ުހަށެހުޅުމެގ ުއާފ ލިިބގްަނަނެމެވ. 
ޮމަބިއްލ ައދި ެއްނަޓރްޕަރިއްޒ ޚުިދަމްތަތުކެގ ކްަސަޓަމުރްނ ިއުތުރުވުމެގ 

ަސަބުބްނ، 2.3 ިބލަިއްނ ުރިފާޔެގ ާއްމަދނާީއއި ެޓްކްސައްށ ެކނޑުަމްށަފުހ 
ލުިބުނ 725 މިިލައްނ ުރިފާޔެގ ާއްމަދނާީއެއުކ، 2015 ވަަނ ައަހުރ މާީލޮގުތްނ 
ަރނަގުޅ ަނތާީޖެއްއ ލިިބަފއެިވެއެވ. 2014 ވަަނ ައަހެރޭކ ެއްއަފަދިއްނ، 2015 

ައަހުރެވްސ ިނިމެގްނިދައއީ ަރނަގުޅ ެބެލްންސ ީޝަޓާކެއުކ މާީލ ޮގުތްނ 

ަރނަގުޅ ަނތާީޖެއްއ ލިިބެގްނެނެވ. 2015 ވަަނ ައަހުރ ިނުމުނިއުރ، ުކްނުފނެީގ 
ެންޓ ެއެސްޓެގ މްިނަވަރކީ 2.5 ިބލަިއްނ ުރިފާޔެއެވ. ައިދ ްފރީ ކްޭޝ ްފޯލ 

ުހީރ 853 މިިލައްނ ުރިފާޔެއެވ. ިމއީ، 2014 ވަަނ ައަހާރ ައޅާ ަބާލއުިރ، 7% 
ިއުތުރ ައަދެދެކެވ. ާއްމަދނިީއްނ ިޙްއާޞައަކްށ ެޖޭހ މްިނަވަރްށ ަބާލއުިރ، 2014 

ވަަނ ައަހުރެގ 9.23 ުރިފާޔިއްނ 2015 ވަަނ ައަހުރ ވީަނ 9.53 ުރިފާޔައްށ 
ިއުތުރ ެވަފެއެވ.

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޗެއަރޕަރސަންގެ ބަޔާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015



15

2015 ވަަނ ައަހުރެގ މާީލ ަނތާީޖައްށ ަބލާ، ެޓްކްސައްށ ެކނޑުަމްށަފުހ 
ލުިބުނ ާއްމަދނެީގ %100 ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގއި ެބުހަމްށ ެޖިހެޖިހެގްނ ެދަވަނ 
ައަހުރ ޯބޑުްނ ވީަނ ަލާފ ެދްއވާަފެއެވ. ިމޮގުތްނ، ުޖްމަލ 724 މިިލައްނ ުރިފާޔ 
)ިޙްއާޞައަކްށ 9.53 ުރިފާޔ( ިޑިވެޑްނެގ ޮގުތަގއި ެބުހަމްށ ންިނމާަފއިވާއުިރ، 

ޭއެގެތެރިއްނ 368 މިިލައްނ ުރިފާޔ )ިޙްއާޞައަކްށ 4.84 ުރިފާޔ(، 2015 ވަަނ 
ައަހުރެގ ެތޭރަގިއވީަނ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ަބހާަފެއެވ. ައދި، ބާކީ 356 މިިލައްނ 

ުރިފާޔ )ިޙްއާޞައަކްށ 4.69 ުރިފާޔ( ެބުހަމްށ ިޙްއާޞާދުރްނެގ ުރުހްނ 
ޯހުދަމްށ ުކްނުފނެީގ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސައްށ ުހަށެހުޅަމްށ ވީާނ ންިނމާަފެއެވ.

ޭވުތެވިދަޔ 2015 ވަަނ ައަހުރ، ެއްނެމ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅ ަތުޖިރބާެއްއ 
ކްަސަޓަމުރްނަންށ ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ ްސްޓެރެޓޖީ ހިާސލުުކުރަމްށ ދާިރުގެގ 

ުމަވްއަޒުފްނ ަވުރަބލަިކެމްއ ެނތި ުކރި މަަސްއަކުތެގ ަސަބުބްނ، ުކްނުފނެީގ 
ކްަސަޓަމުރްނެގ ައަދުދ ިއުތުރެވަފއި ެވެއެވ. ިމއީ، ކްަސަޓަމުރްނ ދާިރަގްށ 
ުކަރްއވާ ިއުތބާުރ ަރްމުޒޮކްށޭދ ައިދ ދާިރަގކީ ކްަސަޓަމުރްނ ިޚާޔުރުކަރްއވާ 
ެންޓަވރްކަކްނ ާސިބުތޮކްށޭދ ެހްއެކެކެވ. ދާިރުގ ިޚާޔުރުކެރްއވީީތ ުހިރހާ 

ކްަސަޓަމުރްނަންށ ަވަރްށ އްިޚލްާސެތިރަކމާެއުކ ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ.

ދެިވިހ ަސުރާކުރްނ ެމުދެކނޑުެމްއ ެނތި ެދްއަވަވމްުނ ެގްނަދވާ ެއީހެތިރަކުމެގ 
ައުގ ައުޅގަނޑުެމްނ ވަަޒްނުކަރެމެވ. ައިދ، ދެިވހާިރްއޭޖެގ ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތ 

ތަަރްއީޤޮކްށ ުކިރެއުރުވަމްށ ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ ައްލފިާޟްލ ަޢްބުދهللا 
ާޔީމްނ ަޢްބުދްލ ަޤްއޫޔްމ ެދްއަވވާ ަލާފުފަޅްށ ުކްނުފނެީގ ޯބޑުެގ ަނުމަގއި 

ައުޅގަނޑު ެއަމިނުކާފަންށ ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ. ައދި މުިފރަުޞުތަގއި، 
ިމުކްނުފީނެގ ަމއި ިޙްއާޞާދުރ ަކުމަގިއވާ ަބެޓލޯްކ ްގޫރުޕްނ ައަހުރެތޭރަގއި 

ެދްއވާަފއިވާ ަލަފާޔއި ެއީހެތިރަކަމްށަޓަކއި ެއަފާރަތްށ ވްެސ ުޝުކުރ 
ަދްނަނަވެމެވ.

ދެިވިހ ަސުރާކުރްނ ިއްސަކްނެދްއވާ ަކްނަކުމަގިއ ދާިރުގެގ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ 
ޯބޑުްނާނއި ެމޭންޖަމްނުޓްނ ެދްއވާ ެއީހެތިރަކަމްށ އްިޚލްާސެތިރަކމާެއުކ ުޝުކުރ 
ަދްނަނަވެމެވ. ިމޮގުތްނ ާފަހަގޮކްށެލޭވ ަކްނަތްއަތުކެގ ެތޭރަގިއ: "ޭނަޝްނަވިއޑް 
3ޖީ ްބޯރޑްޭބްނޑް ޯރްލައުއްޓ" ްޕޮރެޖްކްޓ ންިނަމިއ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ާއބާދެީގ 
%100 ައްށ 3ޖީ ްބޯރޑްޭބްނޑް ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށދްިނ ުފަރތަަމ ޮއަޕޭރަޓަރްށ 
ުވމާއި މާެލ-ުހުޅމާެލ ްބިރުޖެގ މަަސްއަކްތުކުރަމްށަޓަކިއ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ 

ެއެހްނ ދިމާލަަކްށ ަބަދލުުކުރމާއި ޮކިމުއނިކަޭޝްނ ޮއޯތރީިޓ ޮއްފ ޯމްލިޑްވްސާއއި 
ާގުތްނ މަަސްއަކްތޮކްށ ޮމަބިއްލ ަންނަބރ ޯޕރަޓިބލީިޓ ާކިމާޔުބަކމާެއުކ 

ަފަށިއަގުތްނ ައދި ެމުދިޒާޔަރްތ ަމުގަގއި ުހިރ ިމުކްނުފީނެގ ޮއީފްސަތްއ ުހރި 
ހާިސުބަތުކަގިއ ަސުރާކުރްނ ަފާށ ަތާފުތ ތަަރްއީޤެގ މަަސްއަކްތަތްއުކުރަމްށ 

ެއީހެތިރުވުމެގޮގުތްނ ެއިހާސުބަގިއ ުހިރ ިމުކްނުފީނެގ ޮއީފްސަތްއ ެއެހްނ 
ަތްނަތަންށ ަބަދލުުކުރުމެގ މަަސްއަކްތަތްއ ހެިމެނެއެވ.

ުކްނުފނި ުއެފުދންީއުސެރ ަފުރވާެތިރަކމާިއެއުކ ިމުކްނުފްނަޏްށ 
ޚުިދަމްތޮކްށެދްއވާަފއިވާ ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ 2015 ވަަނ ައަހުރ 

ވީަނ ރަިޓަޔުކަރްއވާަފެއެވ. ދާިރަގާށއި ެޓެލޮކްމ ިސާނައަތްށ ައްލފިާޟްލ 
ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ ޮކްށެދްއވާަފއިވާ ައުގުހިރ ޚުިދަމްތަތަކްށ ައުޅގަނޑު 
ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ. މރ. އިހާްބ ހްިނާނީވ ވްެސ ވީަނ 2015 ވަަނ 

ައަހުރެގ ޑެިސްމަބުރ ަމުހ ޯބޑުްނ ަވިކެވަވޑައެިގްނަފެއެވ. ުކްނުފނެީގ ޯބޑު 
ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޮގުތަގިއ ިތްއަބަވއި، ިމ ެދޭބުފުޅްނެގ ަތުޖިރބާެގ ައީލަގއި 

ުކްނުފނި ހްިނުގުމަގިއ ެދްއވާަފއިވާ ެއީހެތިރަކްނ ާފަހަގޮކްށ ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ.

މުިފރަުޞުތަގއި، ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ރީަޝާދއި ދާިރުގ ޓުީމެގ ުބަރ 
މަަސްއަކުތްނ، 2015 ވަަނ ައަހުރ ޯހްއަދވާަފއިވާ ާކިމާޔީބަތަކްށ ަތުޢރުީފޮކްށ 

ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ.

2015 ވަަނ ައަހުރ ންިނމާެލވަިފއަިވނީ، ުކްނުފނެީގ ުހިރހާ ިވަޔާފިރަތެކްއަގއި 
ެއްނެމ ުކީރ ަދަރަޖިއަގއި ޮއެވ، ެއ މާެކުޓަތުކަގއި ިއުތުރ ުކިރެއުރްނަތްއ 

ޯހުދމާެއީކަގެއެވ. ިމުކްނުފީނެގ މްުސަތްޤަބްލ ެފްނަނީނ ުއާޖލޮާކެށެވ. 
ައދި، ުކްނުފނެީގ ަތާފުތ ިޑިޖަޓްލ ޚުިދަމްތަތުކެގ ެއީހަގިއ ަފުރުދްނެގ 
ދިިރުއުޅްނ ިއުތަރްށ ުފިރަހަމުކުރުމެގ ތަަޞްއަވަރްށ ވިާޞުލުވަމްށ، 

ެންޓަވރަކާށއި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ުކެރޭވ ަތުޖިރބާ ިއުތަރްށ ުފިރަހަމުކުރަމްށ 
ިއްނވްެސްޓުކަރުމްނ ެގްނާދަނެމެވ.

ުމަޙްއަމުދ ައްޝަމީލ
ެޗައރަޕރަސްނ



ސީީއޯއގެ މެެސޖު
ދާިރުގެގ ޮލުބެވިތ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ،

2015 ވަަނ ައަހަރީކ ަވަރްށ ގަިނ ާކިމާޔީބަތެކްއ ހިާސލުުކެރުވުނ 
ައަހެރްއަކްނ ހާަމުކުރަމކީ ައުޅގަނޑަްށ ލޭިބ ަވަރްށ ޮބޑު ުއަފެލެކެވ. ައަހުރ 
ިނުމުނިއުރ، ުކްނުފނެީގ ާއްމަދނީ، ަބަލްށ ެކނޑުމާއި ިއްނަޓަރްސްޓ، ެޓްކްސ 

ެއޮމަޓިއޭޒަޝްނެގ ުކިރްނ ލުިބުނ ަފއާިދާއއި ެޓްކްސައްށ ެކނޑުަމްށަފުހ 
ލުިބުނ ަފއާިދ ވީަނ ަވަރްށ ޮބޑަްށ ިއުތުރެވަފެއެވ. ުކްނުފންިނޭދ ޚުިދަމްތަތާކއި 

ވީަޞަލްތަތުކެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅުކުރަމްށަޓަކއި ިއްނވްެސްޓުކުރަމްށ ެދުވުނ 
ައަހްއިމަޔުތެގ ަސަބުބްނ، ުކްނުފނެީގ ިވަޔާފިރަތުކެގ މާެކުޓަގިއ ާޤިއުމޮކްށަފއިވާ 
ިއްސ ަމާޤްމ ެދެމެހްއިޓަފއެިވެއެވ. ައދި މިިދަޔ ައަހަރީކ، ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރަތާކ 

ައޅާ ަބާލއުިރ، ންިސަބުތްނ ކްަސަޓަމުރްނެގ ައަދުދ ެއްނެމ ގަިނެވަފއިވާ 

ައަހުރަކްނ ާފަހަގުކަރެމެވ. ައުޅގަނޑުެމްނެގ ފްިކްސޑް ްބޯރޑްޭބްނޑް، ޮމަބިއްލ 
ްބޯރޑްޭބްނޑް ޭޓޑާ ައދި ެއްނަޓރްޕަރިއްޒ ިވަޔާފިރ ވީަނ ުފޅާެވަފެއެވ. ީމެގ 

ަސަބުބްނ، ުކްނުފނެީގ މާީލ ަނތާީޖ ަރނަގުޅެވ، ުކްނުފނެީގ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ 
ލޭިބ ަނާފ ިއުތުރުކެރިވަފއެިވެއެވ.

ުކިރްނ ޭރިވަފއުިނވާ ެދ މަަސްއަކެތްއ ުކަރްނެޖހުުނަކުމަގިއ ީވ ަނަމވްެސ، 
ައަހަރްށ ަކނޑަެއޅުުނ ައމާުޒަތަކްށ ވިާޞުލެވ ިއުތުރ ާކިމާޔީބަތްއ 

ޯހިދަފއެިވެއެވ. ިމ ެދ މަަސްއަކަތކީ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލެގ މާޭލެގ ޭލްނިޑްނ 
ެއެހްނ ަތަނަކްށ ަބަދލުުކުރމާއި ެމުދިޒާޔަރްތ ަމުގަގއި ުހިރ ިމުކްނުފީނެގ 

ޮއީފްސަތްއ ެއެހްނ ަތްނަތަންށ ަބަދލުުކުރުމެގ މަަސްއަކްތަތެކެވ.
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ކްަސަޓަމުރްނަންށ ލޭިބ ޚުިދަމުތެގ ަތުޖިރބާ ުފިރަހަމުކުރުމެގ ްސްޓެރެޓޖީ 
ަތްނފުީޒުކެރވެުނެވ. ިމޮގުތްނ، ކްަސަޓަމުރްނަންށ ލޭިބ ޚުިދަމުތެގ ަތުޖިރބާ 

ިއުތުރުކުރަމްށ ައމާުޒޮކްށެގްނ ިއްނވްެސްޓޮކްށ، ެންޓަވރްކ ަކަވޭރްޖ ިއުތަރްށ 
ުފިރަހަމޮކްށ، ްބޯރޑްޭބްނޑް ްސީޕޑް ައަވްސޮކްށ، ކްަސަޓަމުރްނަންށ ލޭިބ 
ޚުިދަމްތަތްއ ިއުތަރްށ ަރނަގުޅުކެރވަިފއެިވެއެވ. ިމޮގުތްނ، 2015 ައަހުރެގ 

ުމިހްނުމ ުއްސައިލަތުކެގ ެތޭރަގިއ:

ުމިޅ ާރްއެޖައްށ 3ޖީ ްބޯރޑްޭބްނޑް ަކަވޭރްޖ ުފޅާުކެރވި ާރްއޭޖެގ 100% 
ައްށ 3ޖީ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ ަސަބުބްނ، ާރްއޭޖެގ ުމިޅ ާއބާީދައްށ 

ްބޯރޑްޭބްނޑްެގ ޚުިދަމްތ ދްިނ ުފަރތަަމ ޮއަޕޭރަޓުރ ަކުމަގިއ ދެިވހި 
ަސުރާކުރްނ ިމުކްނުފނި ަބަލިއަގުތްނ.

ުކްނުފނެީގ ައަވްސ ޮމަބިއްލ ްބޯރޑްޭބްނޑް ޚުިދަމްތ، 4ީޖ/ެއްލީޓއީ 
ޚުިދަމްތ ުފޅާުކެރވި، ިއުތުރ ަރްށަތަކްށ ޯފުރޮކްށެދވި، ާއބާދެީގ %58 ައްށ 

މިިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށެދުވްނ.

ެއްލީޓީއ-ެއޑްވްާންސޑް ެޓްކޮނޮލީޖ ދެިވހާިރްއެޖައްށ ަތާޢަރްފޮކްށދްިނ 
ެއްނެމ ުފަރތަަމ ޮއަޕޭރަޓުރެގ ޮގުތަގއި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ައަވްސ 

ްސީޕޑް ޯފުރޮކްށދުިންނ.

100 ެއްމީބޕެީއްސެގ ްސީޕޑް ލޭިބ ެއްނެމ ަހުލިވ ަފއަިބރ ްބޯރޑްޭބްނޑް 
ޚުިދަމްތ ދެިވހާިރްއެޖައްށ ަތާޢަރުފޮކްށ މާެލައާށިއ ުހުޅމާެލައްށ މިިޚުދަމްތ 

ޭދްނ ެފުށްނ.

ިއްނޑޯ ޮމަބިއްލ ަކަވޭރްޖ ިއުތަރްށ ަވުރަގަދުކެރވި، ުމިހްނުމ ާއްނުމ 
ޢިމާާރްތަތަކްށ ިއްނޑޯ ޮސިލުއަޝްނަތްއ ޯފުރޮކްށދުިންނ. ައދި 

ުކިރައްށުވެރ ަރނަގުޅ ިއްނަޓެންޓ ްސީޕޑް ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ ޮގުތްނ 
ިއްނަޓރޭނަޝަންލ ެކޭޕިސީޓ ުފޅާުކުރްނ.

ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެހޮޔ ައެގްއަގއި ިޑިޖަޓްލ ޚުިދަމްތަތްއ ޭބުންނޮކްށ 
ަތުޖިރބާުކުރަމްށ ކްަސަޓަމުރްނ ަމްޤޫބުލވޭާނ ައިދ ަގާޔވޭާނ ަފަދ ޮމަބިއްލ 

ެޕެކުޖަތާކިއ ފްިކްސޑް ްބޯރޑްޭބްނޑް ެޕެކުޖަތްއ ަތާޢަރުފުކުރްނ.

ޮއްނަލއްިނޮކްށ ކްަސަޓަމރ ަސރވްިސ ރްިޕެރެޒްނޭޓޓްިވައާކ 
ުމާޢަމާލުތުކެރޭވޭނ ިއުތުރ ވީަޞަލެތްއ ަކުމަގިއވާ ަލއްިވެޗްޓ ަތާޢަރުފޮކްށ، 
ުކްނުފނެީގ "123" ޮކްނެޓްކްޓ ެސްނަޓރެގ ޚުިދަމްތ ަޒމާީނ ެފްނަވަރަކްށ 
ެގެނވި، ައުޅގަނޑުެމްނެގ ކްަސަޓަމުރްނާނ ުމާޢަމާލުތުކަރުމްނާދ ޮގްތަތަކްށ 

ިއުތުރ ުފިރަހަމަކެމްއ ެގެންސިދުންނ.

ކްަސަޓަމރ ަސރވްިސ ެސްނަޓރ )ީސެއްސީސ( ދާިރުގެގ 
ެހޑް ޮއީފްސ ޢިމާާރަތްށ ަބަދލޮުކްށ، ދާިރަގްށ ަވޑަިއަގްނަނވާ 

ކްަސަޓަމުރްނަންށ ާޖަގ ޮބޑު ައދި ހްިތަގިއުމ މާަޙުއެލްއ ާޤިއުމުކުރްނ.

2015 ވަަނ ައަހުރަގއެިވްސ ައުޅގަނޑުެމްނެގ ުމުޖތަަމުޢައްށ ެއީހެތިރަވުމްނ 
ެގްނިދަޔއެީމެވ. ުކްނުފނެީގ އުިޖތިމާޢީ ިޒްނމާެގ ްސްޓެރެޓީޖެގ ަދުށްނ، 

ުކޑުަކދްިނ ޙިމާަޔްތުކުރމާިއ ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދުިނަމީކ ުމިޅ ައަހުރަގއެިވްސ 
ެއްނެމ ޮބޑު ިއްސަކެމްއ ެދުވުނ ާދއާިރެއެވ. ުކރީ ައަހުރަކެތޭކ ެއްއަފަދިއްނ، 

ައުއ ެއްޕެރްނޓްިސެގ ޮގުތަގއި ުޒވާުންނަންށ ުފުރަޞުތ ދީ ައިދ ދާިރުގ 
ޯރޑް ރްޭސ ޭބްއވެުނެވ. ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސީޓާއ ުގިޅެގްނ، 

ިކަޔވާދުިނުމެގ ާދއާިރިއްނ ައުއ ޚުިދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށދުިނމާއި، ޭނާޕުލަގއި 
ހިނާގދަިޔ ހާިތަމެވިރ ިބްނެހުލުމެގ ާކިރާސައާށިއ ާރްއޭޖަގިއ ެފުތިރެގްނދަިޔ 

ެޑްނގީ ހްުނ ޮކްންޓޯރލުްކުރުމެގ މަަސްއަކްތަތަކްށ ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދުިނުމަގއި 
ދާިރގްުނ ަބއެިވިރިވެއެވ.

ުކްނުފނެީގ ުމަވްއަޒުފްނަނކީ ައުޅގަނޑުެމްނެގ ެއްނެމ ޮބޑު ބާެރެވ. 
ިމޮގުތްނ، ދާިރުގެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ ފްަނުނެވިރަކމާއި މަަސްއަކްތެތިރަކްނ 

ިއުތަރްށ ތަަރްއީޤޮކްށ، ުކްނުފނަީގއި ެއަކޭށެނ މަަސްއަކުތެގ ަސާޤަފެތްއ 
ައަށެގްނެނުވުމަގއި ައުޅގަނޑުެމްނ ައަބުދެވްސ ެދިމތޭިބަނެމެވ. ުކްނުފނެީގ 

ެމޭންޖަމްންޓ ޓަީމްށ ޚާްއަޞޮކްށ ަފުރމާުކެރިވަފއިވާ ެމޭންޖަމްންޓ 
ިޑެވޮލްޕމްަންޓ ްޕޮރަގާރެމްއ ވީަނ ހްިނާގަފެއެވ. ިމ ްޕޮރްގާރްމެގ ަމިއގަނޑު 

ަމްޤަޞަދކީ ުކްނުފނެީގ ެއެހިނެހްނ ުމަވްއަޒުފްނ ިއްސ ަމާޤުމަތަކްށ 
ތަަރްއީޤުކުރމާއި ުމަވްއަޒުފްނެގ މަަސްއަކުތެގ ާދއާިރެގ ުކިރެއުރަމްށ 

ެއީހެތިރެވދުިނެމެވ.

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގއި 38 ައަހުރެގ ދުިގ ުމްއަދަތަކްށ 
ޚުިދަމްތޮކްށެދްއުވަމްށަފުހ، ުކްނުފނެީގ ީސއޯީއ ައދި ެމޭނިޖްނ ޑައެިރްކަޓރ 
ަކުމެގ ަމާޤމްުނ ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ ވީަނ ރަިޓަޔުކަރްއވާަފެއެވ. 

ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ ިމުކްނުފަޏްށ ޮކްށެދްއވާަފއިވާ ައުގުހރި 
ޚުިދަމްތަތަކްށ ުކްނުފނެީގ ުހިރހާ ުމަވްއަޒުފްނެގ ަފާރުތްނ ަވަރްށ 

އްިޚލްާސެތިރަކމާެއުކ ައުޅގަނޑު ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ. ައދި ައްލފިާޟްލ 
ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ ައްށ ާފަގތި މްުސަތްޤަބަލަކްށ ެއެދެމެވ.

ިމުކްނުފީނެގ ތަަޞްއުވަރީކ ަފުރުދްނެގ ދިިރުއުޅްނ ާފަގިތުކުރެމެވ. ުމާއަޞާލތީ 
ުހިރހާ ޚުިދަމްތަތެކްއ ޯފުރޮކްށޭދ ުކްނުފްނެޏްއެގ ަހިއިސްއަޔުތްނ، ިމުކްނުފީނެގ 
ޚުިދަމްތަތުކެގ ަސަބުބްނ ަފުރުދްނެގ ުމާއަމާލްތަތަކްށ ިއްނިޤާލެބްއ ެގެންސ، 

ުމުޖތަަމުޢަތަކްށ ާފަގިތަކްނ ެގުނަވިއ ިވަޔާފިރަތާކިއ ިސާނައްތަތްއ ުކިރައަރމްުނ 
ިދުއަމްށ ަމުގަފިހޮކްށދަީފއެިވެއެވ. ިޑިޖަޓްލ ޚުިދަމްތަތަކްށ ިއްނިޤާލެބްއ 

ައްނަނ ުދަވްސަވަރަކްށ ައުޅގަނޑުެމްނ ުކިރަމިތާލއުިރ، މުިދވްަސަވާރދިމާޮކްށ 
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ތަަޞްއުވުރ "ިޑިޖަޓްލ ޚުިދަމްތަތުކްނ ދިިރުއުޅަމްށ ިއުތުރ 

ުފިރަހަމަކެމްއ" ައްށ ވީަނ ަބަދލުުކެރިވަފެއެވ.

ިވަޔާފީރެގ މާެކުޓަގއި ިމުކްނުފންިނ ޯހާދަފއިވާ ެއްއވަަނ ަދަރަޖ ެދެމެހްއުޓަމާށއި 
ިވަޔާފިރ ުފޅާޮކްށ ައދި ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ަނާފ ޯހަދިއިދުނަމްށަޓަކއި، 
ެދަވަނެއްއުނވާ ަފަދ ަތުޖިރބާެއްއ ކްަސަޓަމުރްނަންށ ޯފުރޮކްށދުިނަމކީ 

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ިވަޔާފީރެގ ަމްޤަޞުދަތުކެގ ެއްނެމ ުމިހްނުމ ަކެމްއެގ ޮގުތަގއި 
ެދިމޮއްނާނެނެއެވ. މި ައމާަޒްށ ވިާޞުލުވްނ ިބާނެވެގްނަވނީ، ކްަސަޓަމުރްނ 

ޑޭާޓައްށ ުކާރ ިޑމާްނޑް ެދެނގެަނ ެއިޑމްާނޑަްށ ިއުތަރްށ ިއްސަކެމްއ ދެީގްނ، 
ިޑިޖަޓްލ ޚުިދަމްތަތްއ ިއުތަރްށ ތަަރްއީޤުކުރމާއި ުކްނުފނެީގ ެއްނަޓރްޕަރިއްޒ 

ޚުިދަމްތަތްއ ތަަރްއީޤުކުރުމެގ ަމްއަޗެށެވ.

2015 ވަަނ ައަހުރ ޯބޑުެގ ެމްނަބުރްނ ެވެދްއިވ ެއީހައާށިއ ދާިރުގެގ ުހިރހާ 
ުމަވްއަޒުފްނ ުކަރްއވާަފއިވާ ައުގުހިރ މްިނެންތ މަަސްއަކތްަށ ުޝުކުރ 

ަދްނަނަވެމެވ.

ިއްސމާީޢްލ ރީަޝުދ
ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއިފަސރ ައދި ެމޭނިޖްނ ޑައެިރްކަޓރ



އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

ޑިައެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑު

ަކާނުތްނ ަވައތްަށ:
ުމަޙްއަމުދ ައްޝަމީލ، ައްބުދްއަރްއާޒްޤ ައްލ ޤިާސްމ، ައްބުދްލަރްޙމްާނ ޫޔުސްފ ަފްޚޯރ، 
ައްޙަމުދ ެއްބަރީހްމ ައްބުދްލަޤަދުރ ައްލ ަބޫލޝީ، ަޢްބުދهللا ައްޙަމުދ، އްިމާރްނ ަޢލީ، 

ިއްސމާީޢްލ ރީަޝުދ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްމަލީ
ޗެއަރޕަރސަން ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ަޤުއީމ ންިސަބްތ: ދެިވހާިރްއެޖ
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ަފާރްތ: ދެިވިހ ަސުރާކުރ

ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތުކަރްއވާަފއިވާ ުމްއަދުތ: ެފުބުރަވރީ 2015

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ަސުރާކުރަގއި ައާދުކަރްއވާ ުމިހްނުމ ަމާޤްމަތުކެގެތޭރަގއި، މިިންސަޓރ ޮއްފ 
ްސޭޓްޓ ޯފރ ަފއޭިންންސ ެއްނޑް ްޓެރަޜީރ ައދި ެއްކެޒެކޓްިވ ެހޑް ޮއްފ 

ެނަޝަންލ ިބުއޯރ ޮއްފ ްސެޓޓްިސިޓްކްސ ހެިމޭނ.

ަސުރާކުރަގއި ައާދުކަރްއވާަފއިވާ ުމިހްނުމ ަމާޤްމަތުކެގެތޭރަގއި، 2013 ވަަނ 
ައަހުރ މިިންސްޓރީ ޮއްފ ްޓާރްންސޯޕްޓ ެއްނޑް ޮކިމުއނިކަޭޝްނ ެގ ެޑޕުިއޓީ 
މިިންސަޓރެގ ަމާޤމާިއ 2014 ވަަނ ައަހުރ މިިންސްޓރީ ޮއްފ ަފއޭިންންސ 

ެއްނޑް ްޓެރަޜީރެގ ެޑޕުިއީޓ މިިންސަޓރެގ ަމާޤުމެގ ިއުތުރްނ ެނަޝަންލ 
ެޓްނޑަރ ޯބޑުެގ ެޗައރަމްނެގ ަމާޤްމ ހެިމޭނ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ޯވްނަބާރ ޮކެލުޖްނ ެބިޗަލރްސ ިޑްގރީ 
ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

އެހެނިހެން ޯބޑުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުން
ެންތ

ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން
ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓެގ ެޗައރަޕރަސްނ

މރ. އަބްދުއްރައްޒާޤް އަލްޤާސިމް
ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕަރސަން ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ަޤުއީމ ންިސަބްތ: ަބުހެރިއްނ
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ަފާރްތ: ަބެޓލޯްކ ްގޫރްޕ

ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތުކަރްއވާަފއިވާ ުމްއަދުތ: ޫޖްނ 2013

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
2008 ވަަނ ައަހުރްނ ެފިށެގްނ، ެނަޝަންލ ޭބްންކ ޮއްފ ަބުހެރިއުނެގ 

ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއިފަސރެގ ަމާޤްމ ެގްނަދަވީނ ުފުރްއަވމްުނ. ެއޭބްނާކ 
ުގިޅަވޑަިއަގުތުމެގ ުކިރްނ، ޗްޭސ ެމްނަހަޓްނ ޭބްނާކިއ ްސޭޓްނޑަޑް 
ާޗަޓރޑް ޭބްނުކަގިއ ާޗަޓރޑް ެއަކުއްނެޓްނެޓްއެގ ޮގުތަގއި 7 ައަހުރ 

މަަސްއަކްތުކަރްއވާަފއޭިވ. 39 ައަހަރްށުވެރ ގަިނ ުދަވުހ ޭބްނިކްނ ާދއާިރަގއި 
ަވަރްށ ގަިނ ަތުޖިރބާ ލިިބަވޑަިއެގްނަފއޭިވ.

ެއެމިރާކެގ މަަސޗެޫސޓްްސ ިއްންސިޓުއްޓ ޮއްފ ެޓްކޮނޮލީޖިއްނ ެމޭންޖަމްންޓ 
ަސއްިންސެގ ާދއާިރިއްނ މްާސަޓރްސ ިޑްގރީ ހިާސލުުކަރްއވާ ްސޯލްނ 

ެފޯލިޝްޕ ޯހްއަދވާަފއޭިވ.

އެހެނިހެން ޯބޑުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުން
ެބެނފްިޓ ޮކްމެޕނީ، ަބްހެރިއްނ ިއްސާލިމްކ ޭބްންކ ައދި ަބުހެރިއްނ 

ެއޯސިސޭއަޝްނ ޮއްފ ޭބްނކްްސ ެގ ެޗައރަމްނ.

ަބެޓލޯްކ ްގޫރްޕ )ަބުހެރިއްނ(، ުއްމނިާއ )ޯޖޑަްނ(، ުޝައރ ެޗަންލ 
ައިއެލްނޑްްސ ެއްނޑް ައިއްލ ޮއްފ ޭމްނ )ިއނިގޭރިސިވާލްތ(، ޮކލީިޓެންޓ 

)ުކަވިއުތ( ެގ ެޑޕުިއީޓ ެޗައރަމްނ.

ޭނަޝަންލ ޭބްންކ ޮއްފ ަބުހެރިއްނ، ަދ ްކަރުއްނ ްޕިރްންސ ިއްނަޓޭނަޝަންލ 
ްސޮކަލރިޝްޕ ްޕޮރްގާރްމ، ެސްންޓަރްލ ޭބްންކ ޮއްފ ަބުހެރިއްނެގ ިޑޮޕިސްޓ 

ެއްނޑް ޫޔާއްރައިއޭއ ްޕޮރެޓްކަޝްނ ެގ ޑައެިރްކަޓރ.

ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން
ެންތ



މރ. އަބްދުލްރަޙްމާން ޔޫސުފް ފަޚްޯރ
ޑައިރެކްޓަރ ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ަޤުއީމ ންިސަބްތ: ަބުހެރިއްނ
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ަފާރްތ: ަބެޓލޯްކ ްގޫރްޕ

ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތުކަރްއވާަފއިވާ ުމްއަދުތ: މާިރުޗ 2014

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ަބުހެރިއްނ ޮކަމރަޝްލ ފިެސލީިޓްސ ޮކްމެޕނީ ައދި ޫޔިސްފ ިބްނ ޫޔިސްފ 

ަފްޚޯރ ްގޫރްޕ ޮއްފ ޮކްމެޕންީސެގ ެޗައރަމްނ.

ަބުހެރިއްނެގ ަތާފުތ ުކްނުފނަިތުކެގ ެތެރިއްނ ަބުހެރިއްނ ުކަވިއުތ 
ިއްނުޝައަރްންސ ޮކްމެޕނީ )ީބެއްސީސ(، ީބެއްމެއްމައއި، ެނަޝަންލ ޯމޯޓްސ، 

ަބުހެރިއްނ ްފާލ މްިލްސ ެއްނޑް ީސްފ ްޕޮރަޕީޓްސ )ީބެއްސީސ( ެގ 
ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ ެމްނަބުރަކްނ ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ.

ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ަކިއޯރިއްނ ޮކމާްސެގ ާދއާިރިއްނ ަތުޢލްީމ 
ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

އެހެނިހެން ޯބޑުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުން
ަބްހެރިއްނ ޮކަމރަޝްލ ފިެސލީިޓްސ ޮކްމެޕނީ ާއއި ޫޔިސްފ ިބްނ ޫޔިސްފ 
ަފްޚޯރ ީބެއްސީސ، ައްމލްަކ، ަބްހެރިއްނ ެމީރާނެގ ެޗައރަމްނަކުމެގ ަމާޤްމ.
ޯސަޝްލ ިއްނުޝައަރްންސ ޮއަގަނިއޭޒަޝްނ )ެއްސައިއޯއ( ައދި ުއޫސްލ 

ެއެސްޓ ެމޭންޖަމްންޓ ެގ ެޑޕުިއީޓ ެޗައރަމްނަކުމެގ ަމާޤްމ.

ަބެޓލޯްކ ްގޫރްޕ ައިދ ުޝައރ ެޗަންލ ައިއެލްނޑްްސ ެއްނޑް ައިއްލ ޮއްފ ޭމްނ 
)ިއނިގޭރިސިވާލްތ( ެގ ޯބޑު ެމްނަބުރަކުމެގ ަމާޤްމ.

ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން
ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓެގ ެމްނަބުރަކްނ

ޑރ. އަޙްމަދު އެބްރަހީމް އަބްދުލްޤަދަރު އަލް ބަލޫޝީ
ޑައިރެކްޓަރ ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ަޤުއީމ ންިސަބްތ: ަބުހެރިއްނ
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ަފާރްތ: ަބެޓލޯްކ ްގޫރްޕ

ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތުކަރްއވާަފއިވާ ުމްއަދުތ: ޑެިސްނަބުރ 2015

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ަބުހެރިއްނެގ ްސމާްޓީޓްމ ޮކްނަސްލަޓްނީސެގ ީސއޯީއ. 2014 ވަަނ 

ައަހުރްނ ެފިށެގްނ، ޮކެލްޖ ޮއްފ ިބްޒަންސ ެއޑްމިިންސްޓރަޭޝްނ، ޫޔޯއީބ ަގއި 
ެއިސްސަޓްންޓ ްޕޮރފަެސެރްއެގ ޮގުތަގއި މަަސްއަކްތުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދވާ.
2005 ވަަނ ައަހުރްނ ެފިށެގްނ 2013 ވަަނ ައަހާރ ަހަމައްށ، ެނަޝަންލ 

ޮއިޑްޓ ޮއީފްސ )ަބުހެރިއްނ( ެގ ެރިގުއޭލަޓީރ ެއްނޑް ަޕރޯފަމްންސ ޮއިޑްޓެގ 
ައްނޑަރެސްކެރަޓީރެގ ަމާޤްމ ުފުރްއވާަފއޭިވ.

ީމެގ ިއުތުރްނ، ާއްންސްޓ ެއްނޑް ަޔްންގ ަގިއ ީސިނައރ ެމޭނަޖެރްއެގ 
ވީަޒާފާއއި މިިންސްޓރީ ޮއްފ ަފއޭިންންސަގއި ޑައެިރްކަޓރ ޮއްފ ޮއިޑްޓެގ 

ަމާޤމާއި ެހޑް ޮއްފ ޮކްމިޕުއަޓރ ޮއިޑްޓެގ ަމާޤްމ ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ުސރީ ިއްނ ެއަކުއްނިޓްނ ާދއާިރިއްނ 
ީޕެއްޗޑީ ހިާސލުުކެރްއުވުމެގ ިއުތުރްނ، ެއެމިރާކެގ ަސރިޓަފިއޑް ަޕްބލްިކ 

ެއަކުއްނެޓްންޓ )ީސީޕޭއ( ެއްއ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ޮއްކްސޯފޑް ްބޫރކްްސ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ެއްޕަލއިޑް 
ެއަކުއްނިޓްނ ާދއާިރިއްނ ެބެޗަލރްސ ިޑްގރީ ހިާސލުުކެރްއުވުމެގ ިއުތުރްނ 

2011 ިއްނ ެފިށެގްނ ޭއީސީސޭއ ެގ ެފޯލިޝްޕ ޯހްއަދވާަފއޭިވ.

އެހެނިހެން ޯބޑުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުން
ޫޔޯއބީ ައަލމާްނިއ )ަބުހެރިއްނ( ެގ ެޗައރަމްނ.

ަބެޓލޯްކ ްގޫރްޕެގ ޯބޑް ެމްނަބެރްއ.

ޭއައިއީސީޕޭއ - ެއެމިރާކ ައިދ ޖީީސސީ ެއަކުއްނިޓްނ ެއްނޑް ޮއިޑިޓްނ 
ޮއަގަނިއޭޒަޝްނެގ ެމްނަބެރްއ.

ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން
ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ެޗައރަޕރަސްނ

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا އަޙްމަދު
ޑައިރެކްޓަރ ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ަޤުއީމ ންިސަބްތ: ދެިވހާިރްއެޖ
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ަފާރްތ: ދެިވިހ ަސުރާކުރ

ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތުކަރްއވާަފއިވާ ުމްއަދުތ: ަޖަނަވީރ 2014

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ޑެިސްނަބުރ 2014 ިއްނ ެފިށެގްނ ޯމްލިޑްވްސ ިއްނޑްަސްޓިރައްލ ފަިޝރްީޒ 

ޮކްމެޕނީ )މްިފޯކ( ެގ ެޑޕުިއީޓ ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއިފަސރެގ ަމާޤްމ.
ޫކްއޑޫ ފަިޝރްީޒ ޯމްލިޑްވްސ ްޕަރއެިވްޓ ލިިމެޓޑް ެގ ަފއޭިންންސ ެއްނޑް 

ްޕޮރިކުއމްަންޓ ެގ ޑައެިރްކަޓރެގ ަމާޤްމ ުފުރްއވާަފއޭިވ. މްިފޯކެގ ެމޭންޖަމްންޓ 
ާދއާިރެގ ަތާފުތ ިއްސ ަމާޤްމަތާކިއ ީޗްފ ަފއޭިންނަޝްލ ޮއިފަސރެގ ަމާޤްމ 

ުފުރްއވާަފއޭިވ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ޮއްކްސޯފޑް ްބޫރކްްސ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ެއްޕަލއިޑް 
ެއަކުއްނިޓްނ ާދއާިރިއްނ ެބެޗަލރްސ ިޑްގރީ ހިާސލުުކެރްއުވުމެގ ިއުތުރްނ 

2011 ިއްނ ެފިށެގްނ ޭއީސީސޭއ ެގ ެފޯލިޝްޕ ޯހްއަދވާަފއޭިވ.

އެހެނިހެން ޯބޑުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުން
މްިފޯކާއއި މްިފޯކެގ ޮޖިއްންޓ ެވްނަޗރ ުކްނުފްނެޏްއ ަކުމަގިއވާ ެމިރްނ 

ޯމްލިޑްވްސ ްޕޮރޑަކްޓްްސ ްޕަރއެިވްޓ ލިިމެޓޑްެގ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ 
ެމްނަބުރަކްނ.

ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން
ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ެމްނަބުރަކްނ

އަލްފާޟިލް އިމްރާން ޢަލީ
ޑައިރެކްޓަރ ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ަޤުއީމ ންިސަބްތ: ދެިވހާިރްއެޖ
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ަފާރްތ: ާއްނުމ ިޙްއާޞާދުރްނެގ ަފާރުތްނ

ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތުކަރްއވާަފއިވާ ުމްއަދުތ: ެމއި 2014

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ޮދްނެކޮޔ ްގޫރްޕެގ ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއިފަސރެގ ަމާޤްމ ައާދުކަރްއަވމްުނ، 

ޫޓިރަޒމާއި ައދި ިރައްލ ެއްސޭޓްޓ ިޑެވޮލްޕމްަންޓެގ ިސާނައުތަގއި 
މަަސްއަކްތުކަރްއވާ 12 ައަހުރެގ ަތުޖިރބާ ޯހްއަދވާަފއޭިވ. ރިީތ ަރްށ ރޯިޒުޓެގ 

ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ ެމްނަބުރަކްނ ައާދުކެރްއުވުމެގ ިއުތުރްނ ަމޯހގަނީ 
ްޕަރއެިވްޓ ލިިމެޓޑް ުކީރެގ ިޙްއާސާދެރްއެގޮގުތަގއި ައދި ޑައެިރްކަޓރ ަކުމެގ 

ަމާޤްމ ުފުރްއވާަފއޭިވ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ މްަނޗްެސަޓރ ެމްޓޮރޮޕލަިޓްނ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ެއްމީބޭއ 
ހިާސލުުކެރްއުވުމެގ ިއުތުރްނ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސީޓ ލްަނޑަްނ 

ޮކެލްޖިއްނ ިއޮކޮނިމކްްސިއްނ ެބެޗަލރްސ ިޑްގީރ ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

އެހެނިހެން ޯބޑުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުން
ޮދްނެކޮޔ ްގޫރްޕ ޮއްފ ޮކްމެޕންީސެގ ެޗައރަމްނ ައދި ްބޫލ ޑޮްޓ ްޕަރއެިވްޓ 

ލިިމެޓޑްެގ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ ެމްނަބުރަކްނ.

ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން
ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ެމްނަބުރަކްނ

ާއުރެއްނޖީ ޮކިމީޓެގ ެމްނަބުރަކްނ



އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ

ަޤުއީމ ންިސަބްތ: ދެިވހާިރްއެޖ
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ަފާރްތ: ަބެޓލޯްކ ްގޫރްޕ

ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތުކަރްއވާަފއިވާ ުމްއަދުތ: ެސްޕެޓްނަބުރ 2015

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ެސްޕެޓްނަބުރ 2015 ިއްނ ެފިށެގްނ ދާިރުގެގ ީސއޯީއ ައދި ެއްމީޑ. ދާިރުގެގ 
ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވެގ ަމާޤްމ 8 ައަހުރ ވްަނެދްނ ުފުރްއވާަފއޭިވ. ީމެގ ިއުތުރްނ، 
ޑައެިރްކަޓރ ޮއްފ ެންޓަވރކްްސ )2000-2007(، ެމޭނަޖރ ެންޓަވރކްްސ 

ްޕޭލންިނ ެއްނޑް ްޕޮރެޖްކޓްްސ )1999-2000( ަފަދ ދާިރުގެގ ުމިހްނުމ ިއްސ 
ަމާޤްމަތްއ ުފުރްއވާަފއޭިވ.

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގއި 30 ައަހުރ މަަސްއަކްތުކަރްއވާ ަތުޖިރބާ 
ޯހްއަދވާަފއޭިވ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ީރިޑްނ ަގއި ެއްމީބޭއ 
ހިާސލުުކެރްއުވުމެގ ިއުތުރްނ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ެއްންގލާިއ ޮޕިލެޓްކިންކ 
ުޔިނަވރިސީޓަގއި ެޓެލޮކިމުއނިކަޭޝްންސ ސްިސަޓްމްސ ެމޭންޖަމްންޓ 

ެއްނޑް ިޑަޒިއްނ ިއްނ ެބެޗަލރްސ ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްނ )ޮއަނރްސ( ިޑްގރީ 
ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ. ައދި ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޮއްފ 

ިއްނިޖިނައިރްނ ެއްނޑް ެޓްކޮނޮލީޖެގ ެމްނަބެރްއ.

އެހެނިހެން ޯބޑުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުން
ެންތ

ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން
ެންތ

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

ައްލފިާޟްލ ރުިޟވްާނ ަޝީރްފ ަޖަނަވީރ 2014 ިއްނ ެފިށެގްނ ެފުބުރަވރީ 2015 ާއއި ަހަމައްށ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ ެޗައރަމްނ ަކުމެގ ަމާޤްމ ުފުރްއިވެއެވ.

ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ 2007 ވަަނ ައަހުރްނ ެފިށެގްނ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ ެމްނަބުރަކްނ ުކެރްއުވަމްށަފުހ ެސްޕެޓްނަބުރ 2015 ަގިއ ވީަނ ޯބޑު ެމްނަބުރަކުމްނ 
ިއްސިތުއާފ ެދްއަވވާަފެއެވ.

މރ. އިހާްބ ހްިނަނީވ ޫޖްނ 2013 ިއްނ ެފިށެގްނ ޑެިސްނަބުރ 2015 ާއއި ަހަމައްށ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުެގ ެމްނަބުރަކްނ ުކެރްއިވެއެވ.
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މޭެނޖަްމްންޓ ޓީމު

ަކާނުތްނ ަވައތްަށ:
ިއްސމާީޢްލ ރީަޝުދ، ޮރިބްނ ޯވްލ، ިއަޒެބްލ 
ަހްޖރީ، ާޢިތާފ ަޢލީ، ަޢލީ ިރާޔްޒ، ައްޙަމުދ 

ަމުޢޫމްނ، މްުސާތްޤ ައްޙަމުދ ދީީދ، ުމަޙްއަމުދ 
މްުސައުދ، ައްޙަމުދ ުމަޙްއަމުދ ދީީދ، ުމަޙްއަމުދ 

ހްަޒަމުތ ަޢްބުދهللا، ަޕަވްނ ުކމާްރ ަމަލީޑ



މރ. ޮރބިން ޯވލް 
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ

ީޗްފ ަފއޭިންނަޝްލ ޮއިފަސރެގ ަމާޤަމްށ ަޢްއަޔްނުކެރވީުނ 2015 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 2011 ވަަނ ައަހުރ.

ެއްކިޓްނ ީސެއްފޯއ، ަފއޭިންނަޝްލ ޮކްންޓޯރަލރ ައދި ެއިސްސެޓްންޓ 
ަފއޭިންނަޝްލ ޮކްނަޓޯރަލރ ަފަދ ދާިރުގެގ ުމިހްނުމ ިއްސ ަމާޤްމަތްއ 

ުފުރްއވާަފއޭިވ. ައިދ ީސޑަްބލުިއީސ ްގޫރްޕެގ ޮމާނޯކ ެއްނޑް ައިއެލްނޑްްސ 
ަސަރަޙްއުދެގ ަފއޭިންނަޝްލ ޮކްންޓޯރަލރެގ ަމާޤްމ ުފުރްއވާަފއޭިވ.

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގިއ ަފއޭިންނަޝްލ ައދި ޮއަޕރަޭޝަންލ ާދއާިރިއްނ 
11 ައަހުރުދަވުހެގ ަތުޖިރބާ ޯހްއަދވާަފއިވާ ާޗަޓރޑް ެމޭންޖަމްންޓ 

ެއަކުއްނަޓްނެޓްއ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ްބޫރެންލަގއި ެމޭންޖަމްންޓ 
ްސަޓޑްީސިއްނ ީބެއްސީސ ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ. ައިދ 

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ާޗަޓރޑް ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޮއްފ ެމޭންޖަމްންޓ 
ެއަކުއްނަޓްނޓްްސެގ ެއޯސިސޭއްޓ ެމްނަބެރްއ.

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު 
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ

ީސއޯީއ ައދި ެއްމޑީ ަކުމެގ ަމާޤަމްށ ަޢްއަޔުނުކެރވީުނ 2015 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 1988 ވަަނ ައަހުރ.

ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވެގ ަމާޤްމ، ޑައެިރްކަޓރ ޮއްފ ެންޓަވރކްްސ، ެމޭނަޖރ 
ެންޓަވރކްްސ ްޕޭލންިނ ެއްނޑް ްޕޮރެޖްކޓްްސ ަފަދ ދާިރުގެގ ުމިހްނުމ 

ިއްސ ަމާޤްމަތްއ ުފުރްއވާަފއޭިވ.

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގއި 30 ައަހުރ މަަސްއަކްތުކަރްއވާ ަތުޖިރބާ 
ޯހްއަދވާަފއިވާ ަތުޖިރބާާކުރ ިއްނިޖިނައެރްއ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ީރިޑްނ ިއްނ ެއްމީބޭއ 
ހިާސލުުކެރްއުވުމެގ ިއުތުރްނ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ެއްންގލާިއ ޮޕިލެޓްކިންކ 
ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ެޓެލޮކިމުއނިކަޭޝްންސ ސްިސަޓްމްސ ެމޭންޖަމްންޓ 

ެއްނޑް ިޑަޒިއްނ ިއްނ ެބެޗަލރްސ ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްނ )ޮއަނރްސ( 
ިޑްގީރ ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ. ައިދ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ިއްންސިޓިޓުއްޓ 

ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްނ ެއްނޑް ެޓްކޮނޮލީޖެގ ެމްނަބެރްއ.

މސ. އިޒަބެލް ހަޖްރީ  
ޗީފް މާކެޓިން ޮއފިސަރ

ީޗްފ މާެކިޓްނ ޮއިފަސރެގ ަމާޤަމްށ ަޢްއަޔްނުކެރވީުނ 2016 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 2016 ވަަނ ައަހުރ.

ޮކމާަޝްލ ފްަނކަްޝްނަތުކެގ ާއިއ ްސްޓެރެޓީޖ، ްޕޮރެޖްކްޓ ެމޭންޖަމްންޓ، 
ޯކޮޕޭރްޓ ައިދ ަފއޭިންނަޝްލ ްޕޭލންިނެގ ަތާފުތ ވީަޒާފަތްއ 

ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ.

ޫޔަރްޕ، ެމުދއުިރަމިތ، ެއްފިރާކ، ެކެނޑާ، ުއުތުރ ައދި ެމުދ ެއެމިރާކެގ 
ަތާފުތ ެއަތެކްއ ުމާއަޞާލތީ ުކްނުފނަިތުކަގއި މަަސްއަކްތުކަރްއވާަފއިވާ 

ަބއަިންލައުޤވާީމ ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތެގ ަތުޖިރބާ ލިިބަވޑަިއެގްނަފއިވާ 
ޭބުފެޅްއ.

ުކަރްއވާަފއިވާ މަަސްއަކްތަތުކެގ ެތޭރަގއި ައުއ ޮއަޕރަޭޝްނަތްއ 
ޯލްންޗުކުރްނ، ެއަކީށެގްނވާ ަވަރްށުވެރ ަދްށޮކްށ ހިނަގުމްނާދ ުކްނުފނަިތްއ 

ުކިރެއުރުވމާއި ައދި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ަޒމާނީ ުހަށެހުޅްނަތްއ 
ަތާޢަރްފުކުރްނ ހެިމޭނ.

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގއި 20 ައަހުރ މަަސްއަކްތުކަރްއވާަފއިވާ މާެކިޓްނ 
ަތުޖިރބާާކެރްއ.

ެކެނޑާެގ ޮމްންޓިރައްލ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ިއްނަޓރޭނަޝަންލ 
ެމޭންޖަމްންޓެގ ޮރނގްުނ ެއްމެއްސސީ ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| މެނޭޖްމަންޓް ޓީމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 
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އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޔާޒް 
ޑައިރެކްޓަރ، ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެންޑް ސޭލްސް

ޑައެިރްކަޓރ، ކްަސަޓަމރ ަސރވްިސ ެއްނޑް ޭސްލްސެގ ަމާޤަމްށ 
ައްއަޔުނުކެރވީުނ 2004 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 1999 ވަަނ ައަހުރ.

ެހޑް ޮއްފ ެއޑްމިިންސްޓރަޭޝްނ ެއްނޑް ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ަފަދ 
ދާިރުގެގ ިއްސ ވީަޒާފަތްއ ައާދުކެރްއިވ. ީމެގ ިއުތުރްނ ުޔިނަވރަސްލ 
ެއްނަޓރްޕަރިއަޒްސ ްޕަރއެިވްޓ ލިިމެޓޑްެގ ްގޫރްޕ ޭސްލްސ ެއްނޑް 

މާެކިޓްނ ެމޭނަޖރ ަކުމެގ ަމާޤމާއި ޯމްލިޑްވްސ ިއްންފަލއްިޓ ޭކަޓރްިނެގ 
ެމޭނަޖރ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސެގ ަމާޤްމ ައާދުކެރްއިވ.

ަތާފުތ ިސާނައްތަތުކެގ ިބްޒަންސ ައދި ެމޭންޖަމްންޓެގ ެއކި 
ާދއާިރަތުކަގިއ މަަސްއަކްތުކަރްއވާ 20 ައަހުރެގ ަތުޖިރބާ ޯހްއަދވާަފއޭިވ.

ިސްނަގޫޕުރެގ ެއްސެއްޗޭއީޓީއީސ ޮކެލުޖްނ ހްޮސޕާިޓލީިޓ ެމޭންޖަމްންޓެގ 
ާދއާިރިއްނ ެއޑްވްާންސޑް ިޑްޕޮލމާ ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

އަލްފާޟިލާ ޢާތިފާ ޢަލީ 
ޑައިރެކްޓަރ، އިންޓަރނޭޝަނަލް، ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީ

ޑައެިރްކަޓރ، ިއްނަޓޭނަޝަންލ، ލަީގްލ ެއްނޑް ެރިގުއޭލަޓީރެގ ަމާޤަމްށ 
ައްއަޔުނުކެރވީުނ 2003 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 1988 ވަަނ ައަހުރ.

ަފއޭިންނަޝްލ ޮކްންޓޯރަލރ ަފަދ ދާިރުގެގ ިއްސ ވީަޒާފަތްއ ައާދުކެރްއިވ.

ޯމްލިޑްވްސ ެޕްނަޝްނ ެއޑްމިިންސްޓރަޭޝްނ ޮއީފުހެގ ޯބޑުެގ 
ެޗައރަޕރަސްނެގ ަމާޤުމ ައާދުކަރްއަވމްުނ ެގްނަދވާ.

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގާއިއ ަފއޭިންންސެގ ާދއާިރަގއި 26 ައަހުރ 
މަަސްއަކްތުކަރްއވާ ަތުޖިރބާ ޯހްއަދވާަފއިވާ ާޗަޓރޑް ެމޭންޖަމްންޓ 

ެއަކުއްނަޓްނެޓްއ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ްބެރޑްޯފޑްއްިނ ެއްމީބޭއ 
ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ. ައދި ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ާޗަޓރޑް ިއްންސިޓިޓުއްޓ 

ޮއްފ ެމޭންޖަމްންޓ ެއަކުއްނަޓްނޓްްސެގ ެއޯސިސޭއްޓ ެމްނަބެރްއ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޢުމޫން 
ޑައިރެކްޓަރ، މާކެޓިން

ޑައެިރްކަޓރ، މާެކިޓްނެގ ަމާޤަމްށ ައްއަޔުނުކެރވީުނ 2009 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 1990 ވަަނ ައަހުރ.

ެމޭނަޖރ މާެކިޓްނ ިޑިވަޜްނ، ެމޭނަޖރ ޮމަބިއްލ ެންޓަވރކްްސ ައދި 
ެމޭނަޖރ ޮއްފ ްޓާރްންސމަިޝްނ ެއްނޑް ައރތުު ްސޭޓަޝްނ ަފަދ 

ދާިރުގެގ ިއްސ ަމާޤްމަތްއ ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ. 

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގއި 25 ައަހުރ މަަސްއަކްތުކަރްއވާ ަތުޖިރބާ 
ލިިބަވޑަިއެގްނަފއިވާ ޮކލަިފއިޑް ިއްނިޖިނައެރްއ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ޮކެވްންޓީރ ުޔިނަވރިސީޓަގިއ ިއްނިޖިނައިރްނ 
ެޓެލޮކިމުއނިކަޭޝްންސ ސްިސަޓްމްސ ިއްނ ީބެއްސީސ 

ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

އަލްފާޟިލް މުސްތާޤް އަޙްމަދު ދީދީ 
ޑައިރެކްޓަރ، ކަސްޓަމަރ ޮސލިއުޝަންސް

ޑައެިރްކަޓރ، ކްަސަޓަމރ ޮސިލުއަޝްންސެގ ަމާޤަމްށ ައްއަޔުނުކެރވުނީ 
2009 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 1994 ވަަނ ައަހުރ.

ެމޭނަޖރ ޑޭާޓ ެއްނޑް ައިއީޕ ޮސިލުއަޝްންސ ައދި ެމޭނަޖރ 
ިއްނޮފރމަޭޝްނ ސްިސަޓްމްސ ަފަދ ދާިރުގެގ ިއްސ ަމާޤްމަތްއ 

ައާދުކެރްއިވ. 

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގއި 21 ައަހުރ މަަސްއަކްތުކަރްއވާ ަތުޖިރބާ 
ލިިބަވޑަިއެގްނަފއިވާ ައިއީޓ މާިހެރްއ.

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮކެލްޖ ޮއްފ ޭވްލްސ ަގއި 
ަމިއްކޯރިއެލްކްޓޯރިނކްްސ ެއްނޑް ޮކްމިޕުއިޓްނ ިއްނ ީބެއްސީސ 

ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.



އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ދީދީ 
ޑައިރެކްޓަރ، ހިއުމަން ރިޯސސަސް

ޑައެިރްކަޓރ، ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސެގ ަމާޤަމްށ ައްއަޔުނުކެރވީުނ 2010 
ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 2009 ވަަނ ައަހުރ.

ދާިރުގެގ ެމޭނަޖރ ިބލްިނ ެއްނޑް ްކެރިޑްޓ ޮކްންޓޯރްލެގ ަމާޤމާއި ިރާޔސީ 
ގަނޑުަވުރެގ ެހޑް ޮއްފ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ަފަދ ިއްސ ަމާޤްމަތްއ 

ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ.

ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ައިދ ަފއޭިންންސެގ ާދއާިރަތުކަގާއއި 
ަޕްބލްިކ ެސްކަޓރަގިއ 16 ައަހުރ މަަސްއަކްތުކަރްއވާ ަތުޖިރބާ 

ލިިބަވޑަިއެގްނަފއޭިވ. 

ޮއްސްޓޭރިލާޔެގ ެމުކައީރ ްގެރުޖޭއްޓ ްސޫކްލ ޮއްފ ެމޭންޖަމްނުޓްނ 
ެއްމީބޭއ ހިާސލުުކަރްއވާ ޮއްސްޓޭރިލާޔެގ ޮމާންޝ ުޔިނަވރިސީޓަގއި 
ެބެޗަލރ ޮއްފ ިބްޒަންސ ެއްނޑް ޮކމާްސ ިއްނ ިޑްގީރ )ެއަކުއްނިޓްނ 
ެއްނޑް ަފއޭިންންސއްިނ ްސެޕަޝަލިއްޒެވެގްނ( ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ. 

ައދި ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ާޗަޓރޑް ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޯފ ޕަާސަންލ ެއްނޑް 
ިޑެވޮލްޕމްަންޓެގ ެއޯސިސޭއްޓ ެމްނަބެރްއ.

މރ. ޕަވަން ކުމާރް މަލަޑީ 
ޑައިރެކްޓަރ، އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

ޑައެިރްކަޓރ، ިއްނޮފޭމަޝްނ ސްިސަޓްމްސެގ ަމާޤަމްށ ައްއަޔުނުކެރވުނީ 
2015 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 2015 ވަަނ ައަހުރ.

ާޔ، ެއްމޭއީސެއްޗ )މިހާުރ  ާޔ، ައިއީބެއްމ ިއްނިޑ ެއިރކަްސްނ ިއްނިޑ
ިސިނަވރްސ( ިއްނިޑާޔ ައދި ައަޕްލާޔ ޮމަބިއްލ ޓީީވ ިއްނިޑާޔަގއި 

ިއްސ ަމާޤުމަތްއ ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ.

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގިއ ުދނޭިޔެގ ެއކި ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ްޕޮރެޖްކްޓަތްއ 
ހްިނެގުވުމެގ 17 ައަހުރެގ ަތުޖިރބާ ހްުނެނިވ ިޑިޖަޓްލ ޚުިދަމްތަތާކއި 

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތެގ މާިހެރްއ.

ިއްނިޑައްނ ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޮއްފ ެމޭންޖަމްންޓ ޭބްނަގޯލ ިއްނ 
ެއްގެޒެކޓްިވ ެޖެނަރްލ ެމޭންޖަމްނ ްޕޮރްގާރްމ، ޮއްސޭމިނާއ ުޔިނަވރިސޓީ 

)ިއްނިޑާޔ( ިއްނ ެބެޗަލރ ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްނ ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަޒްމަތު ޢަބްދުهللا 
ޑައިރެކްޓަރ، ޕްޮރޕަރޓީ، ޕްޮރކިއުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޑައެިރްކަޓރ، ްޕޮރަޕރީޓ، ްޕޮރިކުއމްަންޓ ެއްނޑް ެއޑްމިިންސްޓރަޭޝްނެގ 
ަމާޤަމްށ ައްއަޔުނުކެރވީުނ 2004 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 2004 ވަަނ ައަހުރ.

1995 ިއްނ 2004 ައްށ މިިންސްޓރީ ޮއްފ ފޭިންންސ ެއްނޑް ްޓެރަޜީރެގ 
ިއްސ ަމާޤުމަތާކއި ، ިޑާޕްޓަމްންޓ ޮއްފ ިއްނޭލްނޑް ެރެވނިުއެގ 

ެއިސްސަޓްންޓ ޑައެިރްކަޓރެގ ަމާޤުމ ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ.

ަޕްބލްިކ ައިދ ްޕަރއެިވްޓ ެސްކަޓުރަގއި 20 ައަހުރުދަވުހެގ ޮއަޕރަޭޝަންލ 
ައިދ ެމޭނުޖުކުރުމެގ ަތުޖިރބާ ލިިބަވޑަިއެގްނަފއޭިވ.

ަޖާޕުނެގ ޮޔޮކހާމާ ެނަޝަންލ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ަޕްބލްިކ ޮޕިލސީ 
ެއްނޑް ެޓްކޭސަޝްނިއްނ ްސެޕަޝަލިއްޒެވ ިއޮކޮނިމކްްސެގ 

ާދއާިރިއްނ މްާސަޓރްސ ިޑްގީރ ހިާސލުުކަރްއވާ ަހވާީއ ޕިެސފްިކ 
ުޔިނަވރިސީޓަގއި ިބްޒަންސ ެއޑްމިިންސްޓރަޭޝްނިއްނ ެބެޗަލރްސ 

ިޑްގީރ ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.

ެސްޕެޓްނަބުރ 2015 ާއ ަހަމައްށ ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއިފަސރ ައދި ެމޭނިޖްނ 
ޑައެިރްކަޓރެގ ޮގުތަގއި ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ ޚުިދަމްތޮކްށެދްއިވެއެވ.

ޫޖްނ 2015 ާއ ަހަމައްށ ޑައެިރްކަޓރ ިއްނޮފޭމަޝްންސ ސްިސަޓްމްސެގ ޮގުތަގއި 
ަޝަރްދ ްބާރޑޫ ޚުިދަމްތޮކްށެދްއިވެއެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުސްއަދު 
ޑައިރެކްޓަރ، ނެޓްވަރކްސް

ޑައެިރްކަޓރ، ެންޓަވރކްްސެގ ަމާޤަމްށ ައްއަޔުނުކެރވީުނ 2013 ަގިއ.

ދާިރާގ ުގިޅަވޑަިއަގީތ 1995 ވަަނ ައަހުރ.

ެމޭނަޖރ ޮމަބިއްލ ެންޓަވރކްްސ ައދި ެމޭނަޖރ ޯކ ެންޓަވރކްްސ ަފަދ 
ދާިރުގެގ ިއްސ ަމާޤްމަތްއ ައާދުކަރްއވާަފއޭިވ. 

ުމާއަޞާލީތ ިސާނައުތަގއި 20 ައަހުރ މަަސްއަކްތުކަރްއވާ ަތުޖިރބާ 
ލިިބަވޑަިއެގްނަފއިވާ ާޗަޓރޑް ިއްނީޖިނައެރްއ. 

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ަހްލ ަގއި ޮމަބިއްލ 
ެޓެލޮކިމުއނިކަޭޝްންސ ެޓްކޮނޮލޖީ ިއްނ ެބެޗަލރްސ ިޑްގރީ 

ހިާސލުުކަރްއވާަފއޭިވ.
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2015 ަގިއ ަސމާލަުކްނދަީފިއވާ 
ަކްނަތްއަތކާއި މަަސްއަކުތގެ ަނތީޖާ

ކްަސަޓަމުރްނ ުކަރއްވާ ަތޖުރިބާ 
ިއުތަރްށ ފިުރަހަމުކުރްނ

ެދެމެހްއެޓިނވި ޮގެތްއަގއި 2015 ގެ މާލީ ުއްސައިލަތްއ
ޙިްއާޞާދުރްނަންށ ަނފާ



ކަސްޓަމަރުން ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| 2015 ގައި ސަމާލުކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ

2015 ަގިއ ަސމާލަުކްނދަީފިއވާ ަކްނަތްއަތކިާއ 
މަަސްއަކުތގެ ަނތީޖާ

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ްސްޓެރެޓޖީ ޚާްއަޞޮކްށަފއަިވނީ ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ުފިރަހަމ ަތުޖިރބާަތެކްއ ޯފުރޮކްށދުިނަމެށެވ. ައުޅގަނޑުެމްނ ެއްނެމ ިއްސަކެމްއ ދްިނ 
ަކްނަތްއަތުކެގ ެތޭރަގިއ:

ނެޓްވަރކުގެ 
ފުރިހަމަކަން ޔަޤީންޮކށް ދެމެހެއްޓުން

ދާިރުގެގ ެންޓަވރަކީކ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ެއްނެމ 
ޮބޑު ެންޓަވރެކެވ. ައުޅގަނޑުެމްނަނކީ 1،200 
ިކޯލމަީޓުރެގ ަފއަިބރ ޮއްޕިޓްކ ަސްބެމިރްނ 

ޭކަބްލައުކްނ ާރްއޭޖެގ ުއުތުރްނ ެދުކަންށ 
ުގުޅވާީދަފއިވާ ަހަމެއަކނި ޮއަޕޭރަޓެރެވ. ާރްއޭޖެގ 
ެއްނެމ ޮބޑު 3ޖީ ައދި 4ޖީ ެއްލީޓީއ ެންޓަވރްކ 

ާޤިއުމޮކްށަފއަިވނީ މި ޭކަބްލ ެމުދެވިރޮކެށެވ. 

ެންޓަވރްކެގ ުފިރަހަމަކްނ ެދެމެހްއުޓަމްށ ޭވުތެވިދަޔ 
ައަހުރ ެގެނވުުނ ުމިހްނުމ ތަަރްއީޤަތްއ ތީިރަގއި 

މަިވީނެއެވ.

އެންމެ ފުރިހަމަ 4ޖީ އެލްޓީއީ އަދި 3ޖީ 
ނެޓްވަރކް 

ުކްނުފނެީގ ެއްނެމ ިއްސަކެމްއެގ ޮގުތަގއި ުކިރައްށ 
ެގްނިދަޔއީ ުމިޅ ާރްއެޖައްށ ޮމަބިއްލ ްބޯރޑްޭބްނޑް 

ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ މްަޝޫރުޢެއެވ. މި 
މްަޝޫރުޢ ާކިމާޔުބަކމާެއުކ ުފިރަހަމޮކްށ، މުީހްނ 
ދިިރުއޭޅ ުހިރހާ ަރަށަކްށ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށެދވި 

ާއބާދެީގ %100 ައްށ 3ޖީ ްބޯރޑްޭބްނޑް ޚުިދަމްތ 
ޯފުރޮކްށެދުވެނެވ.

ނެޓްވަރކުގެ ފުރިހަމަކަން 
ޔަޤީންޮކށް ދެމެހެއްޓުން

ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފައިދާ 
ޮބޑު ޮގތުގައި އެންމެ ޒަމާނީ 

ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުން

ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް 
ޯފރުޮކށްދިނުން

ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރެތޭރަގިއ، ޏ. ުފަވްއުމލަަކާށއި 
ސ. ހަިތޫދާއިއ ޭފޫދައާށިއ ޅ. ަނިއަފުރަގއި 4ީޖ 

ެއްލީޓއީ ޚުިދަމްތ ާޤިއުމޮކްށ، ާއބާދެީގ %58 ައްށ 
4ޖީ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށެދުވެނެވ. ދާިރަގކީ ާރްއެޖައްށ 

ެއްނެމ ުފަރތަަމ 4ޖީ ެއްލީޓީއ-
ެއޑްވްާންސޑް ޚުިދަމްތ ަތާޢަރުފުކރި ޮއަޕޭރަޓެރެވ.

ޮމބައިލް ޮކލިޓީ ޮއފް ސަރވިސް )ކިއުޯއއެސް( 
އަދި ކަވަރޭޖް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން 

ެންޓަވރްކެގ ެފްނަވުރ ހެިފެހްއުޓަމްށަޓަކއި 
ައުޅގަނޑުެމްނ ެއްނެމ ިއްސަކެމްއީދަފއިވަނީ 
ެމުދެކނޑުެމްއެނިތ ެންޓަވރްކ ިކުއޯއެއްސ 
ައދި ަކަވޭރްޖ ިއުތަރްށ ުފިރަހަމުކުރަމެށެވ. 
ިމަކަމްށަޓަކއި، 2015 ވަަނ ައަހުރެތޭރަގއި 

ންިނމާަފއިވާ ުމިހްނުމ މްަޝުރޫޢަތްއ ތީިރަގިއ 
މަިވީނެއެވ.

މާެލ، ުހުޅމާެލ، ވިިލނގިލި ައދި ުހުޅޭލަގއި 
ިއްނޑޯ ަކަވޭރްޖ ައދި ިކުއޯއެއްސ ިއުތަރްށ 

ުފިރަހަމުކެރވެުނެވ. ިމޮގުތްނ، ަމުގަތުކެގ 
ެދަފާރުތަގިއ 30 ައްށުވެރ ގަިނ ަސއްިޓަތްއ 
ަބަހްއަޓއި ައދި ޚާްއަޞ އިމާާރްތަތުކަގއި 
ޮމަބިއްލ ިއްނ-ިބްލިޑްނ ޮސިލުއަޝްނަތްއ 

ަހުރޮކްށަފއެިވެއެވ.

ުހުޅމާޭލެގ ަކަވޭރްޖ ިއުތަރްށ 
ުފިރަހަމުކުރަމާށއި ުހުޅމާޭލަގއި ައަލްށ 

ާއބާުދެވަފއިވާ ަސަރަޙްއުދަތަކްށ ެންޓަވރްކ 
ުފޅާުކުރަމްށ ޮމަބިއްލ ަސއްިޓަތްއ 

ިއުތުރުކެރުވެނެވ. 

މުީހްނ ދިިރުއޭޅ ަރްށަތުކަގާއިއ 
ރޯިސުޓަތުކަގއި ަކަވޭރްޖ ައދި ިކުއޯއެއްސ 
ިއުތަރްށ ުފިރަހަމ ުކެރވެުނެވ. ީމެގެތޭރަގއި، 

މިހާުރ ަކަވޭރްޖ ލިިބަވޑަިއަގްނަނވާ 
ަރްށަތުކަގިއ 16 ައްށުވެރ ގަިނ ައުއ 

ޮމަބިއްލ ަސއްިޓަތްއ ާޤިއުމުކެރުވެނެވ. 

އިތުރު ރިޯސޓުތަކަށް ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުން

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ަފުތުރެވިރަކުމެގ ާދއާިރެގ 
ތަަރްއީޤައްށ ެއީހެތިރުވުމެގ ިސާޔަސުތެގ ެތެރިއްނ، 
ައުޅގަނޑުެމްނަވީނ ދާިރުގެގ ެއްނެމހާ ޚުިދަމްތަތްއ 

ައުއ ރޯިސުޓަތަކްށ ޯފުރޮކްށދަީފެއެވ. 2015 
ވަަނ ައަހުރަގއި، ެންޓަވރްކ ިއްންފާރްސްޓަރްކަޗރ 

ާޤިއުމުކެރިވ ައުއ 16 ރޯިސަޓަކްށ ޚުިދަމްތ 
ޯފުރޮކްށެދިވަފއެިވެއެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 
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ކަސްޓަމަރުން ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކާއި ގިނަގުނަ ފައިދާތައް

ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅ 
ައދި ަޒމާނީ ޚުިދަމްތަތްއ ެއްނެމ ެއަކީށެގްނވާ 
ައުގަތެކްއަގިއ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ ައުޅގަނޑުެމްނެގ 
ްޕޮރޑަކްްޓަތާކިއ ޚުިދަމްތަތުކެގ ޯޕްޓޯފިލޯއައްށ 

ާފަހަގޮކްށެލޭވ ތަަރްއީޤަތްއ ެގެނވެުނެވ. 

ޮމަބިއްލ ކްަސަޓަމުރްނަންށ ައުގުހިރ ަފއާިދަތްއ
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ޮމަބިއްލ ޑޭާޓ ްޕޭލްނަތްއ 
ތަަރްއީޤުކުރުމެގ ަސަބުބްނ، ކްަސަޓަމުރްނ 

ުކަރްއވާ ޭހަދައްށ %40 ާއ ަހަމައްށ ިއުތުރ 
މްަނާފ ލުިބުމެގ ުފުރަޞުތ ލިިބެގްނިދައެއެވ. 
މިހާުރ ކްަސަޓަމުރްނަންށ ގަިނ ބާަވްތަތެކްއެގ 
ްޕޭލްނަތްއ ެއްނެމ ެއަކީށެގްނވާ ައުގަތެކްއަގއި 

ިޚާޔުރުކެރްއޭވެނެއެވ. ިއުތަރްށ ުކަރްއވާ ޭބުނަމްށ 
ިއުތުރ ައެގްއ ަނާރ ޮގަތްށ ައްނލިިމެޓޑް ޑޭާޓ 
ްޕޭލްނަތްއ ާރްއޭޖަގިއ ޯފުރޮކްށޭދ ަހަމެއަކނި 

ޮއަޕޭރަޓަރީކ ދާިރެގެވ. ީމެގ ިއުތުރްނ، 
ްސމާްޓ ޕްޯސްޓެޕިއޑް ްޕޭލްނަތްއ ިއުތަރްށ 

ުފިރަހަމުކުރަމްށަޓަކއި ހޭިލ ުގުޅްއުވަމްށ 
'ްފީރ ަންނަބުރަތްއ" ްޕޭލްނަތުކަގއި ހެިމުނެނެވ.

ފިކްސްޑް ބްޯރޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 
އަގުހުރި ފައިދާތައް

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ރިެސެޑްނަޝްލ ފްިކްސޑް 
ްބޯރޑްޭބްނޑް ެޕެކުޖަތްއ ަކުމަގިއވާ ައްނލިިމެޓޑް 

ެޕެކުޖަތާކއި ައްލްޓާރފްާސްޓ ައިދ ަފއަިބރ 
ްބޯރޑްޭބްނޑް ެޕެކުޖަތްއ ުމިޅްނ ަބަދލުުކެރުވެނެވ. 
ިމޮގުތްނ، ެޕެކުޖަތުކެގ ެހޮޔައުގަތްއ ހަިފަހްއަޓއި 
ެޕެކުޖަތުކަގިއ ލިިބަވޑަިއަގްނަނވާ ްސީޕޑަްތާކިއ 

ޑޭާޓެގ ައަދުދަވނީ ިއުތުރުކެރިވަފެއެވ. 
ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ަރނަގުޅ ަނާފ 

ަރްއުދޮކްށދުިނަމްށ ުހިރހާ ފްިކްސޑް ްބޯރޑްޭބްނޑް 
ކްަސަޓަމުރްނެގ ޚުިދަމްތ ިއުތުރ ައަގާކުނަލއި 

ެފްނަވުރ ަމިތުކެރވެުނެވ.

ަތުޢލީީމ ާދއާިރައްށ ެއީހެތިރުވަމްށ ްސޫކުލަތަކްށ 
ޚާްއަޞޮކްށ ަފުރމާޮކްށަފއިވާ ްބޯރޑްޭބްނޑް 
ްޕޭލްނަތަކްށ ަރނަގުޅ ަބަދުލަތްއ ެގެނވެުނެވ.

1 ޓީބީއާ ހަމައަށް ޮބޑެތި އެލަވަންސްތައް

ުކދި ައދި ެމުދފްަނީތެގ ިވަޔާފިރަތަކްށ 
ައމާުޒުކެރިވެގްނ ަފއަިބރ ައދި ޭއީޑެއްސެއްލ 

ްބޯރޑްޭބްނޑްެގ ަތާފުތ ައުއ ްޕޭލްނަތްއ 

ަތާޢަރުފުކެރވެުނެވ. ިވަޔާފިރަތުކެގ މަަސްއަކްތަތްއ 
ައަވްސުކުރވާ ިމ ާދއާިރ ތަަރްއީޤުކުރަމްށ 

ަފުރމާުކެރިވަފއިވާ މްިޕޭލްނަތުކަގިއ 1 ީޓީބެގ 
ޑޭާޓާއެއުކ 100 ެއްމީބޕެީއްސެގ ްސީޕޑާ ަހަމައްށ 

ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށެދެއެވ. ިމއީ، މާެކުޓެގ ެއްނެމ 
ޮބޑު ޑޭާޓ ެއަލވްަންސ ައދި ެއްނެމ ައަވްސ 

ްސީޕެޑެވ.

އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެނޭޖްޑް ޚިދުމަތްތައް

ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި، ޮބެޑތި ުކްނުފނަިތަކްށ 
ައމާުޒުކެރިވެގްނ ިއުތުރ ައުއ ޚުިދަމްތަތެކްއ 
ަތާޢަރުފުކެރވި ައުޅގަނޑުެމްނެގ ެމޭންޖޑް 
ޚުިދަމްތަތުކެގ ޯޕްޓޯފިލޯއައްށ ިއުތުރ 

ތަަރްއީޤެގެނވެުނެވ. ިމ ޯޕްޓޯފިލޯއަގއި މިހާުރ 
ެމޭންޖޑް ެސިކުއިރީޓ، ޭވްނ ޮކްނޮސިލޑަޭޝްނ 

ައދި ޮކޮލކަޭޝްނ ޚުިދަމްތަތްއ ހެިމެނެއެވ. 
ގްެސްޓަހުއްސަތަކްށ ެމޭންޖޑް ިއްނަޓެންޓ ައދި 

ެސިކުއިރީޓ ިއްނޮފޭމަޝްނ ެއްނޑް އެިވްންޓ 
ެމޭންޖަމްންޓ )ެއްސައިއީއެއްމ( ޚުިދަމްތަތަކްށ 

ެއޭދ ިވަޔާފިރަތަކްށ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށަޓަކއި 
ެއްނަޓްޕަރިއްޒ ޑޭާޓ ެސްނަޓުރަތްއ ެފްނަވުރ 

ަމިތުކުރުމެގ މަަސްއަކްތ ެފްއުޓެނެވ.

ޚާއްޞަ ޕްޮރޯމޝަންތަކާއި ޮއފަރތައް

ެސްމަސްންގ ެގެލކީްސ ެއްސ6/ެއްސ6 ެއްޖެގ 
ްގޯލަބްލ ޯލްނާޗއި ެއަޕްލ ައިއޯފްނ 6ެއްސ 

ައިދ 6ެއްސ ްޕަލްސ ދާިރުގެގ ްޕޭލްނަތާކެއުކ 
ާރްއެޖަގިއ ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރ ަތާޢަރުފުކެރވެުނެވ. 
ިމ ަސަރަޙްއުދަގިއ ްގޯލަބްލ ޯލްނުޗުކިރ ުދަވހާ 

ެއްއުދަވެހްއަގއި ައުޅގަނޑުެމްނެގ ކްަސަޓަމުރްނަންށ 
ެއޭބުފުޅްނެގ ައުއ ޯފުނަތްއ ދާިރުގ ެންޓަވރުކަގއި 

ޭބުންނުކެރުވެނެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނަވނީ މިިދަޔ ައަހުރެގ ަކެންޓ 
ެފައރަގިއ ދާިރުގ ްސމާްޓ ަލއްިފ - ްސމާްޓ 

ޯހްމެގ ގަިނ ބާަވްތަތެކްއެގ ޚުިދަމްތަތްއ 
ަދްއުކވާާލަފެއެވ. ައިދ ަފއޭިންނަޝްލ ެއްކްސޯޕަގއި 

ޮމަބިއްލ މީަނ ޚުިދަމްތ ަދްއުކވާާލަފެއެވ.

ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި ހްިނގުުނ ޚާްއަޞ 
ްޕޮރމަޯޝްނަތުކެގ ެތޭރަގއި، ެއްނެމ ަމްޤޫބުލ 

ަޤުއުމަތަކްށ ުގުޅްއުވަމްށ ެއްނެމ ުކޑަ ައިއީޑޑީ 
ޯކްލ ޭރްޓ، ޮބެޑތި ިއާނުމަތާކެއުކ ެއްސެއްމެއްސ 

ްޕޮރމަޯޝްނ، ްބޯރޑްޭބްނޑް ެއޑް-ޯއްންސ ިއްނ 
ޑްިސަކުއްނުޓަތްއ، ޮމަބިއްލ ްބޯރޑްޭބްނޑް ޮމެޑްމ 

ްޕޮރމަޯޝްނ، ައުއ ްޕީރެޕއިޑް ަކެނކަްޝްނަތަކްށ 
ޯބަންސ، ައދި ައުއ ޕްޯސްޓެޕިއޑް 

ަކެނކަްޝްނަތަކްށ ކްަސަޓަމުރްނ ަގާޔވޭާނަފަދ 
ިއާނުމަތްއ ެއުކެލޭވ ޚާްއަޞ ްޕޮރމަޯޝްނަތްއ 

ހެިމެނެއެވ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން

ދާިރުގެގ ައަހީރ ުދަވްސ، ަރަމާޟްނ މްަސ 
ައދި ާރްއޭޖެގ މިިނވްަނ ުދަވްސ ަފަދ ޚާްއަޞ 

ުދަވްސަތުކަގއި ައުޅގަނޑުެމްނެގ ކްަސަޓަމުރްނަންށ 
ުޝުކުރ ައާދުކުރުމެގ ޮގުތްނ ހޭިލ ޑޭާޓާއއި 
ޚާްއަޞ ެހޮޔ ައުގަތާކއި ިއާނުމަތްއ ެދުވެނެވ.

ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުން

ކްަސަޓަމރ ަސރވްިސ ިއުތަރްށ ުފިރަހަމ ުކުރަމްށ 
ައދި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ފޭަސަހިއްނ ދާިރުގެގ 

ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ ޚާްއަޞ ަކްނަތްއަތެކްއ 
ުކެރވެުނެވ.

ދިރާގު ޮއންލައިން ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން

ކްަސަޓަމުރްނަންށ ފޭަސަހިއްނ ދާިރުގެގ 
ޚުިދަމްތަތްއ ޯހްއެދުވަމާށއި ިބަލްށ 

ަފއާިސެދްއެކުވމާިއ ެއީހ ޯހްއެދުވަމްށ 
ދާިރުގ ޮއްނަލއްިނ ޚުިދަމްތަތްއ ިއުތަރްށ 

ތަަރްއީޤުކެރވެުނެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނ ަތާޢަރުފުކިރ ަލއްިވެޗްޓެގ ަސަބުބްނ، 
ކްަސަޓަމުރްނަންށ ޮކްނެމ ަވުގެތްއަގިއވްެސ 
ފޭަސަހިއްނ ޮއްނަލއްިނޮކްށ ައުޅގަނޑުެމްނާނ 
ުމާޢަމާލުތުކުރަމްށ ަމުގަފިހެވެގްނދަިޔެއެވ. 
ކްަސަޓަމުރްނަންށ ޮކްނެމ ުދަވެހްއެގ 24 

ަގޑިއުިރ ައިދ ަހުފާތައުކ 7 ުދަވުހ މި ޚުިދަމްތ 
ލިިބަވޑަިއަގްނަނވެާނެއެވ. ައުޅގަނޑުެމްނަނީކ 

ާރްއޭޖަގއި މި ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށޭދ ަހަމެއަކނި 
ެޓެލޮކްމ ޮއަޕޭރަޓެރެވ.

ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި، ޮއްނަލއްިނ ޚުިދަމުތެގ 
ަމިއގަނޑު ެދ ޚުިދަމެތްއ ަކުމަގިއވާ ީއީޒޮޓްޕައްޕ 
ައދި ީއީޒޭޕ ޚުިދަމްތަތްއ ަތާޢަރުފުކެރވެުނެވ. މި 
ޚުިދަމްތަތުކެގ ަސަބުބްނ، ދާިރުގ ެވްބަސއްިޓ 

dhiraagu.com.mv ައިދ ދާިރުގެގ ރްަސމީ 
ފްޭސުބކް ޭޕްޖ

 www.facebook.com/dhiraagufans 
ެމުދެވިރޮކްށ ކްަސަޓަމުންނަންށ ފޭަސަހިއްނ ިބަލްށ 



ަފއާިސަދްއަކވާ ައދި ެއްނެމހާ ްޕީރެޕއިޑް ޚުިދަމަތްއ ީރާޗުޖުކެރްއޭވެނެއެވ. 
ދާިރުގ ޮއްނަލއްިނ ޚުިދަމްތ )ަމިއެއަކުއްންޓ( ަގއި ަރިޖްސަޓީރުކުރަމާކ ުނަލއި 

މި ޚުިދަމްތ ޭބުންނުފުޅުކެރްއެވެއެވ. ާރްއޭޖަގއި މަިފަދ ފޭަސަހ ޚުިދަމެތްއ 
ޯފުރޮކްށޭދ ަހަމެއަކނި ުމާއަޞާލތީ ުކްނުފްނަޏީކ ދާިރެގެވ.

ީމެގ ިއުތުރްނ، ޮއްނަލއްިނ ފްިކްސޑް ްބޯރޑްޭބްނޑް ޯޕަޓްލައްށ ެގެނވުުނ 
ތަަރްއީޤެގ ަސަބުބްނ، ކްަސަޓަމުރްނަންށ ޮއްނަލއްިނ ޯޕަޓްލ ެމުދެވިރޮކްށ ެއޑް-

ޯއްންސ ެންނެގުވުމެގ ިއްނިތާޒުމ ަހަމެޖިހެގްނިދަޔެއެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ކްަސަޓަމުރްނަންށ ައުއ 
ުއެފްއުދްނަތާކއި ެއްނެމ ަޒމާީނ، ެފްނަވުރ ަރނަގުޅ 

ޚުިދަމްތަތާކިއ ވީަޞަލްތަތްއ ޯފުރޮކްށެދުމްނ 
ެގްނިދުއުމެގ ަސަބުބްނ، ާއްމަދނީ %7.4 ައްށ 
ިއުތުރެވ، 2015 ވަަނ ައަހުރ ަރނަގުޅ މާލީ 
ަނތާީޖެއްއ ހިާސލުުކެރިވަފއެިވެއެވ. ދާިރުގެގ 

ެންޓަވރްކ ުފޅާުކުރަމާށއި ެއްނެމ ަފުހެގ ައދި 
ެއްނެމ ައަވްސ ެޓްކޮނޮލީޖ ާޤިއުމުކުރަމްށ 

2015 ވަަނ ައަހުރ ލިިބަފއިވާ 157 މިިލައްނ ުރިފާޔެގ ާއްމަދނީ ަމިއގަނޑުޮގެތްއަގިއ ިބާނެވަފއަިވީނ ޮމަބިއްލ ައިދ 
ެއްނަޓްޕަރިއްޒ ިއްނ ލުިބުނ ާއްމަދނަީއެށެވ. ަކަވޭރާޖއި ޚުިދަމުތެގ ެފްނަވާރއި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ލޭިބ ޚުިދަމުތެގ 
ަތުޖިރބާ ަރނަގުޅުކުރަމްށ ެމުދެކނޑުެމްއެނތި ުކެރވުުނ ިއްނވްެސްޓަމްންޓެގ ަސަބުބްނ، ކްަސަޓަމުރްނެގ ައަދުދ 
ިއުތުތެވަފއެިވެއެވ. ީމެގ ެތޭރަގއި ަމިއގަނޑުޮގެތްއަގއި ހެިމެނީނ، ަހިއ ްސީޕޑް ޑޭާޓައްށ ެއޭދ ކްަސަޓަމުރްނެނެވ.

ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި ަޚަރުދުކުރަމްށ ުކިރަމިތިވ ޮގްނެޖުހްނަތާކެއުކަގއެިވްސ، ަބަލްށ ެކނޑުމާއި ިއްނަޓަރްސްޓ، 
ެޓްކްސ ެއޮމަޓިއޭޒަޝްނެގ ުކިރްނ ލުިބުނ ަފއާިދ ުޖްމަލޮގެތްއަގއި 40 މިިލައްނ ުރިފާޔ ިއުތުރެވަފއެިވެއެވ. ިމއީ، 

ުކރީ ައަހާރ ައޅާ ަބާލއުިރ %3.4 ިއުތުރ ައަދެދެކެވ.

ދިރާގު އެލީޓް ލަައުންޖް
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ެއީލްޓ ކްަސަޓަމުރްނަންށ ޚުިދަމްތދުިނަމްށ ޚާްއަޞޮކްށ 

ަފުރމާޮކްށަފއިވާ ައުއ ެއީލްޓ ަލުއްނެޖްއ ދާިރުގ ަމއި ޮއީފުހަގއި ުހުޅވެުނެވ. 
ެއީލްޓ ްކަލްބ ަލުއްނުޖަގއި ައުޅގަނޑުެމްނެގ ެއްނެމ އްިޚލްާސެތރި 

ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ުފިރަހަމ ޮގުތަގއި ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ 
ުފުރަޞުތ ލިިބެގްނިދައެއެވ. ައުޅގަނޑުެމްނެގ ެއީލްޓ ްކަލްބެގ ެމްނަބުރްނ 
ެއްއވްެސ ެއީހެއްއ ޭބުންނުފުޅެވްއެޖ ހިނެދްއަގއި ކްަސަޓަމރ ަސރވްިސ 

ެސްނަޓަރަކްށ ިޒާޔަރްތުކެރްއުވުމެގ ަބަދުލަގއި ެއީލްޓ ަލުއްނަޖްށ 
ިޒާޔަރްތުކެރްއުވމްުނ ައުޅގަނޑުެމްނެގ ެއުކެވިރ ކްަސަޓަމރ ަސރވްިސ 

ުމަވްއަޒުފްނ ެއްނެމ ިއްސަކެމްއެގ ޮގުތަގއި ކްަސަޓަމުރްނަންށ ެއީހެތިރެވެދެއެވ.

2015 ގެ މާލީ އުސްއަލިތައް

ުކެރވުުނ ިއްނވްެސްޓަމްންޓަތުކެގ ަސަބުބްނ، 
ޮމަބިއްލ ައިދ ފްިކްސޑް ިއްނަޓެންޓ 

ޭބުންނުކުރްނ ިއުތުރެވަފއެިވެއެވ. ައަހުރެތޭރަގއި، 
ުކިރްނ ާރަވިއާފުނވާ ަކްނަކަމްށ ުކަރްނެޖހުުނ 

ަޚަރުދެގ ެތެރިއްނ ެއްނެމ ޮބޑު ަކަމަކްށ 
މާޭލެގ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ ޭލްނިޑްންގ 

ަބަދލުުކަރްނެޖުހުމެގ މަަސްއަކަތްއ ުކަރްނެޖހުުނ 
ަޚަރުދުކުރމާެއކީ ުކިރަމިތިވ ޮގްނެޖުހްނަތާކެއުކެވްސ، 

ަބަލްށ ެކނޑުމާއި ިއްނަޓަރްސްޓ، ެޓްކްސ 
ެއޮމަޓިއޭޒަޝްނެގ ުކިރްނ ލުިބުނ ަފއާިދާއއި 
ެޓްކްސައްށަފުހ ލުިބުނ ަފއާިދެގ1 ންިސަބްތ 

%3.4 ައްށ ިއުތުރެވަފއިވާަކްނ ައުޅގަނޑުެމްނ 
ުއަފާލެއުކ ާފަހަގުކަރެމެވ. ާއްމަދނިީއްނ 

ިޙްއާޞައަކްށ ެޖޭހަވުރ 9.53 ުރިފާޔައްށ ިއުތުރެވ، 
ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ަނާފ ޯހާދެދިވަފއެިވެއެވ.

2014 2015 މިިލައްނ ުރިފާޔ

2,118 2,276 ާއްމަދީނ

1,190 1,230
ަބަލްށ ެކނޑުމާއި ިއްނަޓަރްސްޓ، ެޓްކްސ 
ެއޮމަޓިއޭޒަޝްނެގ ުކިރްނ ލުިބުނ ަފއާިދ1 

701 725 ެޓްކްސައްށަފުހ ލުިބުނ ަފއާިދ

9.23 9.53 ާއްމަދނިީއްނ ިޙްއާޞައަކްށ ެޖޭހ ަވުރ )ުރިފާޔ(

798 853 ްފރީ ކްޭޝ ްފޯލ

2,481 2,479 ެންޓ ެއެސޓްްސ

އާމްދަނީ

ބަލަށް ކެނޑުމާއި އިންޓަރަސްޓް، 
ޓެކްސް އެޮމޓައިޒޭޝަންގެ ކުރިން ލިބުނު 

ފައިދާ

2،276މިލިއަން ރުފިޔާ )7.4%+(

1،230 މިލިއަން ރުފިޔާ )3.4%+(

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| 2015 ގައި ސަމާލުކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

1 ިމީއ ލުިބުނ ުޖްމަލ ާއްމަދނިީއްނ ހްިނުގުމެގ ަޚަރުދ ަކނޑާ، ަބަލްށ ެކނޑުމާއި، ެޓްކްސ، ިއްނަޓަރްސްޓ ައދި ެއޮމަޓިއޭޒަޝްނ ެކނޑުުމެގ ުކިރްނ ެޖޭހ މްިނަވެރެވ. 
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ާއްމަދނީ ިއުތުރުވުމެގ ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ، 2014 ވަަނ ައަހާރ ައޅާ ަބާލއުިރ 2015 ަގއި ެޓްކްސައްށަފުހ 
ލުިބުނ ަފއާިދަވީނ 24 މިިލައްނ ުރިފާޔ ުނަވަތ %3.4 ިއުތުރެވަފެއެވ.

ާއްމަދީނ

ެޓކްްސއަްށަފހު ލިބުުނ ފަިއާދ

ެޓކްްސއަްށަފހު ލިބުުނ ފަިއާދ

ާއްމދަނީއިން ިޙްއޞާައކަށް ެޖހޭ ވަުރ

ިޑިވެޑްންޑ

ަބލަށް ެކނުޑމާއި އިންޓަަރސްޓް، ެޓްކސް ެއމޮޓަިއޭޒޝަްނގެ ކުރިން ލިބުުނ ފަިއާދ

2015 ވަަނ ައަހުރ ލިިބަފއިވާ ަފއާިދ ިއުތުރުވުމެގ ަސަބުބްނ، ާއްމަދނީ ިއްނ ިޙްއާޞައަކްށ ެޖޭހ ަވުރ ުކރީ 
ައަހާރ ައޅާ ަބާލއުިރ %3.3 ިއުތުރެވ ިޙްއާޞައަކްށ 9.53 ުރިފާޔ ލިިބަފއެިވެއެވ.
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ރުފިޔާ )މިލިއަނުން(

ރުފިޔާ )މިލިއަނުން(
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އާމްދަނީއިން ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ވަރު

725 މިލިއަން ރުފިޔާ )3.4%+(

9.53 ރުފިޔާ )3.3%+(
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2015 ވަަނ މާީލ ައަހަރްށ، ުމިޅ ުޖްމަލ 724 މިިލައްނ ުރިފާޔ ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގއި ިޙްއާޞާދުރްނަންށ 
ެބުހަމްށ ުހަށެހިޅަފއެިވެއެވ. )ިމއީ، ިއްނަޓިރްމ ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގއި ެބުހުނ 368 މިިލައްނ ުރިފާޔ ާއިއ ަފއަިންލ 

ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގިއ 2015 ވަަނ ައަހަރްށ ެބުހަމްށ ުހަށެހިޅަފއިވާ 356 މިިލައްނ ުރިފާޔެގ ުޖްމަލެއެވ.(

ޑިވިޑެންޑް

724 މިލިއަން ރުފިޔާ 
)ޓެކްސްއަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާގެ 100%(
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2015 ވަަނ ައަހުރ ިނުމުނިއުރ، ދާިރުގެގ ެއެސްޓ ބްޭސ ުހީރ 3.4 ިބލަިއްނ ުރިފާޔަގެއެވ. ައިދ ެންޓ ެއެސްޓެގ 
ައަދަދީކ 2.5 ިބލަިއްނ ުރިފާޔެއެވ. 2014 ވަަނ ައަހުރ ރަިޓރްނ ޮއްނ ެކޕަިޓްލ ެއްމްޕޯލިއޑް ައީކ 31.4% 

ަކުމަގިއވާިއުރ، 2015 ަގއި ާއްރޯއީސީއ ވީަނ %32.5 ައްށ ިއުތުރެވަފެއެވ.

2015 ވަަނ ައަހުރ، ެކޕަިޓްލ ިއްނވްެސްޓަމްންޓެގ ޮގުތަގއި ޭހަދުކެރވަިފއަިވނީ 358 މިިލައްނ ުރިފާޔެއެވ. ީމެގ 
ެތޭރަގއި ަމިއގަނޑުޮގެތްއަގއި ހެިމެނީނ ޮމަބިއްލ ެންޓަވރްކ ެފްނަވުރ ަމިތުކުރަމްށަޓަކއި 4ީޖ ޚުިދަމްތ އުިރތްަށ 

ުފޅާުކުރަމާށއި ެއްލީޓީއ-ޭއ ަތާޢަރުފުކުރަމާށއި ާރްއޭޖެގ މުީހްނ ދިިރުއޭޅ ުހިރހާ ަރަށަކްށ 3ޖީ ްބޯރޑްޭބްނޑް 
ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ ުކެރވުުނ ިއްނވްެސްޓަމްނެޓެވ.

2015 ވަަނ ައަހުރ ްފރީ ކްޭޝ ްފޯލ )ެކޕަިޓްލ ެއްކްސެޕްނިޑަޗރ ެކނޑުަމްށަފުހ ހްިނުގުމްނ ލުިބުނ ކްޭޝ ްފޯލ( 
ައީކ 853 މިިލައްނ ުރިފާޔެއެވ. ިމއީ، ާއްމަދނީ ިއުތުރެވ ަހުރަދާނ ޮގެތްއަގިއ ަވރިކްނ ެކޕަިޓްލ ެމޭންޖުކުރުމެގ 

ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ، 2014 ވަަނ ައަހާރ ައޅާ ަބާލއުިރ %6.8 ިއުތުރ ައަދެދެކެވ.

ެދެމެހްއެޓިނިވ ޮގެތްއަގއި ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ަނާފ 
ޯހަދިއިދުނަމީކ ައުޅގަނޑުެމްނަންށ ުމިހްނުމ ަކަމަކްށ 
ވާ ހިނުދ، ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ލެިބމްުނާދ ަރނަގުޅ 

ިޑިވެޑްނޑަކީ ިމަކްނ ަރްމުޒޮކްށޭދ ެހްއެކެކެވ.

އެސެޓްސް އަދި އާރްޯއސީއީ

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް

ފްރީ ކޭޝް ފްޯލ

ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރީގެ އުސްއަލިތައް

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް

3،372 މިލިއަން ރުފިޔާ )5.5%+(

358 މިލިއަން ރުފިޔާ )58.6%+(

853 މިލިއަން ރުފިޔާ )6.8%+(

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ނަފާ

މިހާުރ ަޢަމލުުކަރުމްނާދ ިޑިވެޑްނޑް ޮޕިލީސެގ 
ަދުށްނ، ަމުދެވެގްނ، ެޓްކްސ ެދްއުކަމްށަފުހ 

ެޖޭހ ަފއާިދެގ %50 ިޙްއާޞާދުރްނަންށ 
ަރްއުދުކެރޭވެނެއެވ. ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުްނ 
ިޑިވެޑްނޑް ުހަށަހޅާީނ ުނަވަތ ަކނޑަައޅާނީ 

ެކޕަިޓްލ ަޚަރުދަތާކއި ުކްނުފނެީގ ތަަރްއީޤައްށަޓަކއި 
ުކަރްނެޖޭހ ަޚަރުދަތާކިއ ލެިބްނުހިރ ަފއާިސެގ 

ަމްއަޗްށ ެބުލަމްށަފުހަގެއެވ.

ޕަްބިލކް ުކްނފުންޏެއް ގޮތުގައި ިލސްްޓކުުރމަްށަފހު، 2.5 ިބލިއަން ުރފިޔާ  ޭކޝް ޑިިވޑެްނޑްގެ ގޮުތގައި ެބިހފައިެވއެެވ.

2014 2015
70 82 ިޙްއާޞެގ ުމާޢަމާލުތ ެއްނެމ ަފުހްނ ުކެރވުުނ ައުގ )ުރިފާޔ(
89 83 ިޙްއާޞެގ ުމާޢަމާލުތުކެރުވުނ ެއްނެމ ަމީތ ައުގ )ުރިފާޔ(
65 71 ިޙްއާޞެގ ުމާޢަމާލުތުކެރުވުނ ެއްނެމ ަދްށ ައުގ )ުރިފާޔ(
79.98 77.04 ެވިއަޓޑް ެއަވެރްޖ ްޓޭރޑަޑް ްޕަރިއްސ )ުރިފާޔ(
1,567,208 4,783 ުމާޢަމާލުތުކެރުވުނ ިޙްއާޞެގ ައަދުދ
33 29 ުކެރވުުނ ުމާޢަމާލުތެގ ައަދުދ
5.32 6.23 މާެކްޓ ެކޕަިޓަލިއޭޒަޝްނ )ިބލަިއްނ ުރިފާޔ(

2014 2015  
9.23 9.53 ާއްމަދނިީއްނ ިޙްއާޞައަކްށ ެޖުހުނ މްިނަވުރ )ުރިފާޔ(
7.58 8.60 ިޙްއާޞެގ ައާގއި ާއްމަދނެީގ ރިޭޝޯއ
9.22 9.53 ިޙްއާޞ ައަކްށ ެބުހުނ ަފއާިދ )ުރިފާޔ(
32.69 32.62 ިޙްއާޞ ައަކްށ ެޖޭހ ެންޓ ެއެސްޓ )ުރިފާޔ(
100% 100% ިޑިވެޑްނޑް ޭޕައުއްޓ ރިޭޝޯއ )ެއްކުޗައްލ(
13.17% 11.62% ިޑިވެޑްނޑް ީޔްލޑް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| 2015 ގައި ސަމާލުކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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ުކްނފުީނގެ އިޖުިތމާީޢ ިޒްނމ08ާ
ައޅުަގނޑެުމްނގެ ިތމާެވިށައޅުަގނޑެުމްނގެ މުޖުަތަމުޢައޅުަގނޑެުމްނގެ މުަވްއަޒފުްނ



އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ

ުކްނފުީނގެ އިޖުިތމާީޢ ިޒްނމާ
ުކްނުފނެީގ އުިޖތިމާޢީ ިޒްނމާ )ީސެއްސާއްރ( ައކީ 

ައުޅގަނޑުެމްނަންށ ަވަރްށެވްސ ުމިހްނުމަކެމެވ. 
ައުޅގަނޑުެމްނ ެގްނުގޭޅ އުިޖތިމާޢީ ިޒްނމާެގ 

ުއޫސުލަތަކީކ ެވެދޭވ ެއީހެގ ިއުތުރްނ، ިވަޔާފިރާއ 
ުގުޅްނުހިރ ންިނމްުނަތްއ ންިނުމުމަގއި، ެއަކްނަކުމެގ 

ަސަބުބްނ މުީހްނަނާށއި ުމުޖތަަމުޢައާށއި 
ތިމާެވްއަޓްށ ޮކްށާފެނ ައަސުރަތުކެގ ަމްއަޗްށ 
ިރާޔަޢްތޮކްށ ެއަފަދ ންިނމްުނަތްއ ިޒްނމާާދުރ 
ޮގެތްއަގިއ ންިނުމުމެގ ައާސްސެގ ަމްއަޗްށ 

ިބާނެވަފއިވާ ުއޫސުލަތެކެކެވ. ައދި މި 
ުއޫސުލަތްއަވނީ ައުޅގަނޑުެމްނެގ ިހުއމްަނ 

ރޯިސަސްސ، މާެކިޓްނ، ްޕޮރިކުއމްަންޓ ައދި 
ިއާދރީ ަކްނަކްނ ެބެލެހްއުޓްނ ަފަދ ުކްނުފނި 
ހްިނުގުމެގ ަމިއގަނޑު ުއޫސުލަތުކެގ ެތޭރަގއި 

ައަށެގްނެނިވަފެއެވ. 

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ެދެމެހްއެޓިނިވ ިވަޔާފީރެގ 
ުއޫސުލަތަކކީ މުީހްނަނާށއި ުމުޖތަަމުޢައާށއި 
ތިމާެވްއަޓްށ ެހޮޔ ަބަދުލަތެކްއ ެގުނަވިއޭދެނ 

ުއޫސުލަތެކެކެވ. ައުޅގަނޑުެމްނ ހްިނާގ 
ީސެއްސާއްރެގ ަހަރާކްތަތަކީކ ދާިރުގ ީސެއްސާއްރ 
ޮކިމީޓެގ ެބްއެލުވުމެގ ަދުށްނ ުކިރައްށ ާރވާަފއިވާ 

ަކްނަކުމެގ ެތެރިއްނ ހްިނާގ ަހަރާކްތަތެކެކެވ. 
މި ޮކިމީޓެގ ިރާޔަސުތ ަބަލަހްއަޓަވނީ 

ދާިރުގެގ ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއިފަސރ ައދި 
ެމޭނިޖްނގ ޑައެިރްކަޓެރެވ. ައިދ ދާިރުގެގ ެއކި 
ިޑާޕރްޓމްަނުޓަތުކެގ ެއްނެމ ިއްސޮކްށ ިތްއަބވާ 

ޭބުފޅްުނ ިމޮކމީިޓަގިއ ހެިމެނެއެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނ މަަސްއަކްތަތްއ ުކަރމްުނ 
ެގްނަދނީ ުދނޭިޔަގިއ ެއްނެމ ުފޅާާދއާިރެއްއަގިއ 
ީސެއްސާއްރެގ ަހަރާކްތަތްއ ހްިނަގުމްނެގްނާދ 
ުޔަނއެިޓޑް ޭނަޝްންސ ްގޯލަބްލ ޮކްނެޕްކްޓ 
ެގ ެމްނަބެރްއެގ ޮގުތަގއި، ިމ ަޖުމިޢްއާޔެގ 

ިއްނާސުންނެގ ަހްއުޤަތްއ، ޭލަބރ ައިދ ތިމާެވްއާޓިއ 
ެއްނޓި ޮކަރޕަްޝްނެގ ާދއާިރެގ ުއޫސުލަތާކ 

ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ ަމީތްނެނެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނެގ އްިޖތިމާީޢ ިޒްނމާެގ 
ިސާޔަސުތަގިއ ަކނޑަެއޅަިފއިވާ ތްިނ ަތނަބީކ
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ުމަވްއަޒުފްނ، ައުޅގަނޑުެމްނެގ 
ުމުޖތަަމުޢ ައދި ައުޅގަނޑުެމްނެގ ތިމާެވްއެޓެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ހަުނުރެވރި، އްިޙލްާޞެތރި 
ުމަވްއަޒުފްނަނކީ ައުޅގަނޑުެމްނަންށ ލެިބމްުނާދ 

ުކިރެއުރމާއި ާކިމާޔީބެގ ަފަހުތަގއިވާ 
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ިވަޔާފީރެގ ެއްނެމ ުމިހްނުމ ައދި 
ެއްނެމ ާފަހަގޮކްށެލޭވ ބާެރެވ. 2015 ވަަނ ައަހުރ 

ިނިމެގްނިދަޔއުިރ ުފްލ ަޓިއްމ ުމަވްއަޒުފްނެގ 
ައަދީދ 597 ެއެވ. ައދި ުމަވްއަޒުފްނެގ ެތެރިއްނ 

%99 ައީކ ދެިވހްިނަންށ ުވީމ ދެިވހްިނަންށ 
ވީަޒާފ ދުިނަމާށިއ ވީަޒާފަގިއ ަދަމަހްއަޓިއ 

ތަަރްއޤީ ުކުރަމްށ ައުޅގަނޑުެމްނ ުކަރމްުނެގްނާދ 
މަަސްއަކުތެގ ެހްއެކެކެވ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުން

ދާިރުގ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ިޑެވޮލްޕމްަންޓ 
ްސްޓެރެޓީޖަގއި ުކްނުފންިނ ިއްސަނަގިއެގްނ 
ުމަވްއަޒުފްނ ތްަމރުީނުކުރމާިއ ތަަރްއީޤުކުރުމެގ 
ޮއނިގަނެޑްއ ެއުކެލިވަފއެިވެއެވ. ުކްނުފނެީގ 

ައދި ުމަވްއަޒުފްނެގ ައިމްއަލ ލަނޑުަދނިޑަތްއ 
ހިާސލުުކުރަމާށިއ ިވަޔާފީރެގ ަމްޤަޞުދ 

ހިާސލުުކުރަމްށ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ެއީހެތިރެވދުިނުމެގ 
ޮގުތްނ، ުމަވްއަޒުފްނ ތަަރްއީޤޮކްށދުިނަމްށ ގަިނ 

ުފުރަޞުތަތްއ ުހުޅވާެލވަިފއެިވެއެވ. 

2015 ވަަނ ައަހުރ ިނުމުނިއުރ، 65 ތްަމރުީނ 
ްޕޮރްގާރްމ ހްިނަގއި، ެޓްކިނަކްލ ައދި 

ެއެހިނެހްނ ާދއާިރަތުކްނ 406 ުމަވްއަޒުފްނ 
ތްަމރުީނުކެރވަިފއެިވެއެވ. ީމެގ ެތޭރަގިއ، 

މްާސަޓރްސ ައދި ިޑްގީރ ްޕޮރްގާރްމަތްއ 
ހެިމެނެއެވ. ައދި 37 ުމަވްއަޒުފްނ 

ްޕޮރފަެޝަންލ ެސްޓފޭިކަޝްނ ްޕޮރްގާރްމަތްއ 
ުފިރަހަމޮކްށަފއެިވެއެވ.

ައުޅގަނޑުެމްނެގ މަަސްއަކްތަތުކެގ ެތޭރަގިއ ދެިވހި 
ުމަވްއަޒުފްނަންށ ެއިކެއިކ ލީޑަރިޝްޕ ެއްނޑް 

ިޑެވޮލްޕމްަންޓ ްޕޮރްގާރްމަތްއ ައަހުރ ެތޭރަގިއވާނީ 
ުކިރައްށ ެގްނެދިވަފެއެވ. ިމ ްޕޮރްގާރްމަތަކކީ 

ިއްނަޓރޭނަޝަންލ ިއްންސިޓިޓުއަޓުކްނ 
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ުކްނުފނެީގ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ެއްނެމ 

ނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން އަޅުގަ

ޭބުންނެތރި ަބއަިތްއ ަބަލއި، ވީަޒާފެގ ުކިރެއުރަމްށ 
ެއީހެވޭދ ައިދ ވީަޒާފެގ ުކިރަމުގ ަބްއަޓްނުކުރަމްށ 

ިބާނުކެރވަިފއިވާ ްޕޮރްގާރްމަތެކެކެވ.

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ޞިއްހަތާއި 
ރައްކާތެރިކަން

ުހިރހާ ުމަވްއަޒުފްނެގ ިޞްއަހާތއި ަރްއާކެތިރަކްނ 
ަކަށަވުރުކުރަމކީ ައުޅގަނޑުެމްނ ައަބުދެވްސ 

ަވަރްށ ިއްސަކެމްއޭދ ަކެމެކެވ. ދެިވހާިރްއޭޖެގ 
ޤޫާނުނަތާކ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ ަމިތްނ ަޢަމލުުކުރުމެގ 
ިއުތުރްނ، ައުޅގަނޑުެމްނ މަަސްއަކްތުކަރީނ ދާިރުގެގ 

ިވަޔާފީރެގ ާދއާިރަގާއިއ ަވކި މަަސްއަކްތަތުކެގ 
މާަޙުއުލަގއި ަބއަިންލައުޤވާީމ ެފްނަވުރަގިއ ެގްނުގޭޅ 

ުއޫސުލަތާކ ެއްއޮގަތްށ ަޢަމލުުކުރަމެށެވ.

2015 ވަަނ ައަހުރަގިއ، ދާިރުގ ަމއި ޮއީފަހްށ 
ޚާްއަޞޮކްށ ިއްނޑްަސްޓިރައްލ ަފަޔރ ްސޮކޑްެގ 
ޮގުތަގއި ުމަވްއަޒުފްނެގ ޓެީމްއ ތްަމރުީނުކެރވެުނެވ. 

ާރްއޭޖެގ ެއިކ ަސަރަޙްއުދަތުކަގއިވާ ދާިރުގ 
ެސްނަޓުރަތުކަގއި ައިލާފުނެގ ހާިދާސަތުކްނ 
ަސާލަމްތުވުމެގ ތްަމރުީނަތްއ ހްިނަގއި، ެއ 

ެސްނަޓުރަތުކަގާއިއ ދާިރުގ ަމއި ޮއީފުހަގިއ ަފަޔރ 
ޑްިރްލަތެކްއ ުކިރައްށ ެގްނެދުވެނެވ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލާއި އިޖުރާޢަތް

މަަސްއަކުތެގ ުއޫސުލަތާކއި އުިޖާރަޢްތަތްއ 
ިއުތަރްށ ުފިރަހަމުކުރަމްށ ަހުރަދާނ ިފަޔަވުޅަތެކްއ 

ެއުޅުމެގ ޮގުތްނ، މިިދަޔ ައަހުރެތޭރަގިއ ްގީރވްަންސ 
ޮޕިލސީ ެއްނޑް ްޕޮރީސަޖރ ެއްއ ވަނީ 

ެއޅާަފެއެވ. ިމ ޮޕިލީސެގ ަދުށްނ މަަސްއަކާތ  ަކނޑަ
ުގުޅްނުހރި ަކްނަކުމަގއި ުމަވްއަޒުފްނ ަކްނޮބޑުވާ 

ަކެމްއ ަސމާލަުކަމްށ ެގެނުއަމްށ ަމުގަފިހޮކްށެދެއެވ.

މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން

ުމަވްއަޒުފްނ މަަސްއަކަތްއ ަޝުއުގެވިރުކުރަމާށއި 
ަބއެިވިރވްުނ ިއުތުރުކުރަމްށ ަވަރްށ ުފިރަހަމޮކްށ 
ޭރިވަފއިވާ ްޕޮރްގާރެމްއ ާޤިއުމުކެރިވަފއެިވެއެވ. 
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ަތުޖިރބާެއްއ ުކުރުވަމާށިއ ދެިވހާިރްއޭޖެގ 
ައީޑެގ ރިީތަކްނ ަދްއާކުލަމްށަޓަކިއ  ަކނޑު

ެއުކދްިނ ަސްބެމިރްނ ަދުތެރްއަގިއ 
ެގްނެދުވެނެވ.

ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެހީތެރިވުން

ޯމްލިޑްވްސ ެނަޝަންލ ުޔިނަވރިސޓީ ައްށ 
"ދާިރުގ ްސމާްޓ ީޓޗްިނ ޮސިލުއަޝްންސ" 

ަހިދާޔުކެރުވެނެވ. ިމ ސްިސަޓްމ 
ެމުދެވިރޮކްށ ާރްއޭޖެގ ެއކި ަކްނޮކުޅަތުކަގިއވާ 

ެއްމެއްނޫޔެގ ުހިރހާ ެކްމޕްަސަތްއ 
ުގޅާެލުވުމެގ ަސަބުބްނ، ަދިރަވުރްނ ޮކްނެމ 
ަތެންއަގިއ ިތްއެބިވަކުމަގިއިވަޔްސ ުކީރެގ 

ެލްކަޗުރަތާކިއ ަވުގުތްނ ެދުމްނެގްނާދ 
ެލްކަޗުރަތްއ ެއަދރަިވުރްނަންށ ލުިބުމެގ ަމުގ 

ަފިހެވެގްނދަިއެއެވ.

ިޤާޔުސްއދްީނ ްސޫކާލ ުގިޅެގްނ ައަލްށ 
ހްިނގުުނ ްޕޮރެޖްކެޓްއ ަކުމަގިއވާ ްބިރްންގ 

ޯޔ ޯއްނ ިޑަވިއްސ )ީބަވިއޯއޑީ( 
ްޕޮރްގާރްމ ާޤިއުމުކުރަމްށ ެއީހެވުވެނެވ. 

ާރްއޭޖަގއި ައަލްށ ަތާޢަރުފުކެރވުުނ 
ިމ ްޕޮރްގާރްމ ައމާުޒުކެރިވަފއިވީަނ 

ާރްއޭޖަގއި ެޓްކޮނޮލީޖައްށ ައުހުލެވިރުކުރްނ 
ިއުތުރުކުރަމެށެވ. 

ދާިރުގ ެއްޕެރްނޓްިސިޝްޕ ްޕޮރްގާރުމަގިއ 
26 ެއްޕެރްނޓަިސުކ ަބއެިވިރުކެރވެުނެވ. 
ިމއީ، ުޒވާުންނ ެއކި މަަސްއަކްތަތުކެގ 

ހަުނުރ ިއުތުރޮކްށދުިނަމާށއި މަަސްއަކުތެގ 
މާަހުއަލްށ ައުހުލެވިރޮކްށ، މަަސްއަކުތެގ 

ަތުޖިރބާ ޯހުދުމެގ ުފުރަޞުތ ޯހަދިއިދުނުމެގ 
ަމްޤަޞުދަގއި ޭރިވެގްނ ުކިރައްށެގްނާދ 

ތްަމރްީނ ްޕޮރްގާރެމެކެވ.

ުޒވާުންނަންށ ުދްނަފާތ ުދުރ ދިިރުއުޅެމްއ 
ްޕޮރޯމްޓުކުރަމްށ ުކިރައްށެގްނެދުވުނ ެނަޝަންލ 

ޮޓެބޯކ ްފރީ ޫޔުތ ެކްމެޕއްިނަގއި ިމަކަމްށ 
ޭހުލްނެތިރުކުރަމްށ ެއީހެތިރެވދުިނުމެގ 
ޮގުތްނ ޭބްއވުުނ ހިނާގުލުމަގިއ ދާިރުގ 

ޮވަލްނިޓައުރްނ ަބއެިވިރިވެއެވ.

ަހަމަޖްއަސއިދުިނަމްށ ުކެރވަިފއިވާ 
ްސޮޕްނަސރަތްއ ައުއުކެރވެުނެވ.

ުނުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހްުނަނ ުކދްިނަންށ 
ެއީހުވުމެގ ޮގުތްނ، ެއުކދްިނަންށ 

ިކަޔަވިއދުިނަމާށިއ ެއުކދްިނެގ ތަަރްއީޤައްށ 
ޭބުންނވާ ަތެކތި ެކައރ ޮސަސއީިޓައްށ 

ަހިދާޔުކެރުވެނެވ.

ުކޑުަކދްިނ ހިމާަޔްތުކުރަމްށ ެއީހުވުމެގ 
ޮގުތްނ ޭބްއޭވ ދާިރުގ ޯމްލިޑްވްސ ޯރޑް 

ރްޭސ ަގއި ެއްނޑްޯސޮކްށަފއިވާ 8 ައިމްއަލ 
ަޖުމިޢްއާޔައަކްށ 180،000 ުރިފާޔ 

ަހިދާޔުކެރުވެނެވ. 3,000 ަބއެިވިރްނާނެއުކ 
ޭބްއވުުނ ިމ ުދުވަމކީ ުކޑުަކދްިނ 

ަރްއާކެތިރުކުރުމެގ ާދއާިރަގއި މަަސްއަކްތުކާރ 
ައިމްއަލ ަޖުމިޢްއާޔަތުކެގ މަަސްއަކްތަތަކްށ 
ުމުޖތަަމުޢ ޭހުލްނެތިރުކުރުވަމްށ ަފިހޮކްށޭދ 

ވީަޞަލެތެކެވ.

ުނުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހްުނަނ ުކދްިނަންށ 
ެއީހުވުމެގ ޮގުތްނ، ސ. ހަިތޫދ ަޝަރުފްއދްީނ 

ްސޫކުލެގ ްސެޕަޝްލ ެއިޑުއޭކަޝްނ 
ީނޑްްސ ްކާލްސ ައްއޫނުރައްށ 100،000 
ުރިފާޔެގ ައުގުހިރ ަތެކިތ ަހިދާޔުކެރުވެނެވ.

ެއިކ ަޖަމަޢްތަތާކއި ުމައްއަސާސަތާކ 
ުގިޅެގްނ ދާިރގްުނ ިއްނިތާޒުމޮކްށ 

ޮކްނެމ ައަހަރުކ ެއްއަފަހުރ ބާްއަވުމްނ 
ެގްނާދ ްސެޕަޝްލ ްސޯޕޓްްސ 

ފްެސޓަިވްލަގިއ މިިދަޔ ައަހުރ 200 
ުކދްިނ ަބއެިވިރެވަފއެިވެއެވ. ިމީއ، 

ަތާފުތ ުނުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހްުނަނ ުކދްިނ 
ުކިޅަވުރ ަހަރާކްތަތުކަގިއ ަބއެިވިރުވުމެގ 
ުފުރަޞުތ ލިިބޭދ، ެއިކ ަޖމާަޢްތަތާކއި 
ުމައްއަސާސަތުކެގ ެމުދަގއި ިމަކުމަގއި 
މަަސްއަކްތުކުރުމެގ ޫރުޙ ާއާލުކުރުމެގ 

ުފުރަޞުތ ުހުޅވާަލޭދ ަހަރާކެތެކެވ.

ައިމްއަލ ަޖުމިޢްއާޔެއްއ ަކުމަގިއވާ ޝީ ިއްނ 
ުކޑުަކދްިނ ހިމާަޔްތުކުރުމެގ ްޕޮރްގާރެމްއ 

ހްިނުގަމްށަޓަކއި، ެއ ަޖުމިޢްއާޔައްށ 50،000 
ުރިފާޔ ަހިދާޔުކެރުވެނެވ.

ުކޑުަކދްިނެގ ިހާޔެގ ުކދްިނަންށ ުޗްއީޓެގ 
ަހިދާޔެއްއެގ ޮގުތަގއި، ެއުކދްިނަންށ ުއާފެވރި 

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަ ޢުއަޅުގަ

މިިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި ޭބްއވުުނ ެއކި ަހަރާކްތަތުކެގ 
ަސަބުބްނ ުމަވްއަޒުފްނަނާށއި ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ާޢިއާލަތަކްށ ަބއެިވިރުވުމެގ ުފުރަޞުތ 
ލިިބެގްނިދަޔެއެވ. ިމޮގުތްނ ާފަހަގޮކްށެލޭވ 

ަހަރާކްތަތުކެތޭރަގއި، ޑްެސަކްޕ ުފްޓޯބަޅ ުމބާާރާތއި 
ޮނެލްޖ ލްީގ، މްަސޭބުނުމެގ ުމބާާރްތަކުމަގިއވާ 
މްަސެކޮޔުޅ، ޯރަދ ފްެސޓަިވްލ ައިދ ްސާޓްފ 

ެފިމީލ ފްަނ ހެިމެނެއެވ. 

އެމްޕްޯލއީ ޝެއަރ ސްކީމް

2015 ވަަނ ައަހުރެރޭތަގިއ، ދާިރުގ ެއްމްޕޯލއީ 
ެޝައރ ްސީކުމެގ ަދުށްނ ދާިރުގ ިޙްއާޞަތްއ 

ުމަވްއަޒުފްނާނ ަހވާލުުކެރިވ، 630 ައްށ ުވެރ ގަިނ  
ުމަވްއަޒުފްނަންށ ިމ ްސީކްމެގ ަދުށްނ ަފއާިދ  

ލިިބަފއެިވެއެވ. 

ދާިރގްުނ ުމުޖތަަމުޢައްށ ހްިނާގ ީސެއްސާއްރ 
މަަސްއަކްތަތުކެގ ެތޭރަގއި ެއްނެމ ިއްސަކެމްއ 

ެދުމްނ ައްނަނ ާދއާިރަތަކކީ ުކޑުަކދްިނަންށ 
ަރްއާކެތިރަކމާއި ެއީހ ޯފުރޮކްށދުިނމާއި ުޒވާުންނ 

ބާުރެވިރުކުރުވެމެވ.

ކުޑަކުދިންނާމެދު ފަރުވާވެ އަޅާލުން

ައިމްއަލ މަަސްއަކްތުކާރ 
ަޖުމިޢްއާޔެއްއަކުމަގއިވާ ެއޑްޮވޭކިޓްނ ަދ 

ަރިއޓްްސ ޮއްފ ިޗްލަރްނ، ާއްކ ާއ ުގިޅެގްނ 
ުކޑުަކދްިނެގ ެމުދަގއި ަރްއާކެތިރަކމާެއުކ 
ިއްނަޓެންޓ ޭބުންނުކުރަމްށ ބާުރެއުޅަމްށ 

"ަސރްފ ްސމާްޓ" ެކްމެޕއްިނ ހްިނގެުނެވ. 
ިމ ްޕޮރްގާރްމެގ ެތޭރަގއި، ިމަކަމްށ 

ޭހުލްނެތިރުކުރުވުމެގ ަމުޢޫލމާުތ ހެިމޭނ ޓީވީ 
ްކލްިޕަތާކއި ޭރިޑޯއ ްކލްިޕަތާކއި ަމުޢޫލމާުތ 
ަކުރާދްސަތްއ ްސޫކުލަތަކްށ ެދިވަފއެިވެއެވ.

ުދނޭިޔެގ ޯއިޓަޒްމ ައްށ ޭހުލްނެތރުިވުމެގ 
ުދަވުހަގއި، ޯމްލިޑްވްސ ޯއިޓަޒްމ 

ެއޯސިސޭއަޝްނަގިއ ިއްނޑޯ ުކިޅަވުރުކޭޅ 
ަތެންއ ާޤިއުމުކެރުވެނެވ.

ުކޑުަކދްިނެގ ުދަވުހަގއި، ުކޑުަކދްިނެގ 
ިހާޔައްށ ެއީހުވުމެގ ޮގުތްނ ުމަދްއިރުސްނ 



ނޑުމެންގެ ތިމާވެށި އަޅުގަ ކާރިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން
ޭނާޕލަށް ކުިރމަތިވި ބިްނެހުލުމގެ ކާިރސާއާ 

ުގޅިގެން ޭނާޕުލގެ ނަންބަރުަތކަށް ިހލޭ 
ުގޅުން ަހަމޖެްއސައި، ޯމްލިޑވްސް ެރޑް 
ކްެރސެންޓަށް ެއހީތެރިުވމުގެ ގޮތުން، 

ޭނާޕލް ިރީލފް ަފްނޑަށް 100،000 ުރފިޔާ 
ަހިދާޔުކެރުވެނެވ.

މިާނގައި ީމހުްނ ފިިތގެން ހިނގި 
ާހިދސާއާއި މަްއކާގައި ކެރޭނެއް ވެއްިޓގެން 

ހިނގި ހިާތަމވެރި ާހިދސާަތުކގައި، 
ާއއިލާަތކުން ހަްއޖަށް ަވޑައިގެންތިއްެބވި 

ހަްއާޖޖީންނަށް ުމޅި ުދަވހު ިހލޭ 
ުގާޅެލުވުމގެ ިޚުދމަތް ފޯުރކޮްށދެވުެނވެ. 

ުމޅި ރާްއޭޖގައި ޑެްނގީ ހުްނ ފެރުތިެގްނދިޔަ 
ަހިދސާއާ ުގޅިގެން، ަޤުއމީ ހަަރކާތެްއގެ 
ގޮުތގައި ުމޅި ރާްއޖޭގެ ކޮްނމެ ގެައކަށް 
ހިންުގނު ޑެންގީއަށް ހޭލުންތެިރކުުރުމގެ 

ެކްމޕޭުނގައި ދިރާގު ވޮަލންޓިއަރުން 
ަބިއެވިރެވަފިއެވެއެވ.

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
1988 އިން ފެިށގެން، ދިާރަގކީ ިދެވހިާރްއޭޖގައި 
އިާއަދކުރަނިވި ަހކަތަ ެއްނެމ ުފޅާ ދާއިރާއެްއގައި 
ބޭނުްނކުރާ އެއް ކުްނފުންެޏވެ. ދިާރގުގެ ަބއެއް 

ިއކުިއްޕމަންޓް ަސއިޓުަތކަށް ެދވަނައަށް ކަރަންްޓު 
ފޯުރކޮްށދެނީ އިާއަދކުރަވިނި ަހކަތައިންެނވެ. 

ިމގޮތުން، 58 ރަެށއްގައި ދިރާގުްނވަނީ 
ޯސލާ ޕަވަރ ސިސްަޓމްތައް ހަުރކޮށް، ުމޅި 

ާރްއޭޖެގ 1،462 ައަކމީޓަރުގެ ސަަރޙަްއަދކުން 
ޮކްނމެ ައހަަރކު 228،476 ިކލޯވޮޓްއަވަރގެ 

އިާއަދކުރަިނވި ަހކަތަ ުއފަްއަދއެެވ.

މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރަށް އެހީވުން
ރާްއޖޭގައި މެިރން ިރސަރޗް ސެންޓަރުން 

ިތމާވެށި ރަްއކާތެިރކޮށް ެދެމހެއްުޓމަށް 
ކުަރމުން ގެްނދާ ަމސަްއކަތްަތކަށް 154،200 

ުރފިޔާ ަހދިާޔކުރެވި، ިހމާޔަްތކޮްށފަިއވާ 
މަްސަމާހެމހި ރަްއކާތެިރކުުރުމގެ ުމހިްނުމަކމަށް 

ޭހލުންތެިރކުުރުވުމގެ ހަަރކާތްތައް 
ކުރިއަށްގެްނިދުއމަށް ެއހީތެރިެވދެުވނެެވ.

ހަވަނަ ރީޖަނަލް 3އާރް ޯފރަމް އިން 
އޭޝިއާގައި ބައިވެރިވުން

ަހވަނަ ީރޖަަނލް 3އާރް ފޯަރމް ގައި ދިރާގުްނވަނީ 
ޕާޓްނަެރއްގެ ގޮތުގައި ަބއިވެިރެވފަެއވެ. މި 
ފޯަރަމކީ ޭއޝިޔާ ެޕިސިފކް ސަަރޙަްއުދގެ 

ޤަުއމުަތކަށް ކުނި ނައްާތުލމަށް ކުިރމަތިެވރފަިއވާ 
ައދި ކުިރމަތިެވދާނެ ކަންތައްތައް ިހމެިނގެން، 

3އާރް )ިރޑިުއސް، ރިޫޔޒް، ރިސަިއަކލް( 
ދާއިރާއިން އެްނމެ ރަނަގޅު ުއޫސލުތައް 

ޙިްއާޞކުުރމަށް ރާްއޖޭގައި ހިންގުުނ ފޯަރެމކެެވ.

ދިރާގު މައި ޮއފީހުގައި ހަކަތަ އެންމެ 
ރަނގަޅު ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުން

ދިރާގު މައި ޮއީފުހގައި ޤާިއުމކޮްށގެން 
ބޭނުްނކުެރެވުމްނދާ ިތާމވެއްޓާ ރައްެޓހި 

ަވީޞލަތްަތކުގެ ސަބަުބން، ައހަެރއްގެ ތެޭރގައި 
ޭހދަވާ ކަރަންޓު ގާތްަގނަޑކަށް 390،228 

ިކލޯވޮޓްއަވަރ އަށް ދަށްެވގެްނދިއަެއވެ. މިއީ، 
276 މެޓްިރކް ޓަްނގެ ާކބަން ޑައިޮއްކސަިއޑް 
ުނަވަތ 636 ީފާފގެ ތެލާ އެއްވަރު ައަދެދކެެވ.

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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ޯކޕޭްރްޓ ަގަވަންންސ09
ެރިމުއަނރަޭޝްނ، ޮނިމނަޭޝްނ ެއްނޑް ަގަވަންންސ ޮއޑްިޓ ޮކިމީޓގެ ރޯިޕުޓޑައިެރކަްޓުރްނގެ ަގަވަންންސ ރޯިފުޓ

ޮކިމީޓގެ ރޯިޕުޓ



2015 ވަނަ އަހަރު ޯބޑަށް 
ގެނެވުނު މައިގަނޑު ބަދަލުތައް

12 ެފުބުރަވރީ 2015 ަގއި 
ެޗައރަޕރަސްނެގ ަމާޤުމަގއި ހްުނެނވި 

ައްލފިާޟްލ ރްިޟވްާނ ަޝީރްފެގ ަބަދުލަގއި 
ދެިވިހ ަސުރާކުރެގ ަފާރުތްނ ައްލފިާޟްލ 

ުމަޙްއަމުދ ައްޝަމީލ ައްއަޔުނުކުރްނ.

ީސއޯީއ ައިދ ެމޭނިޖްނ ޑައެިރްކަޓުރެގ 
ަމާޤމްުނ ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ 
ރަިޓަޔުކެރްއުވުމްނ، 16 ެސްޕެޓްނަބުރ 

2015 ަގއި ަބެޓލޯްކ ުގޫރްޕެގ ަފާރުތްނ ެއ 
ަމާޤަމްށ ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ރީަޝުދ 

ައްއަޔުނުކުރްނ.

ޮންނ ެއްގެޒެކޓްިވ ައދި ިއްނިޑެޕްނެޑްންޓ 
ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤމްުނ މރ. އިހާުބ 

ހްިނަނީވ ރަިޓަޔުކެރްއުވުމްނ، 31 
ޑެިސްނަބުރ 2015 ަގއި ަބެޓލޯްކ ުގޫރްޕެގ 
ަފާރުތްނ ެއ ަމާޤަމްށ ޑރ. ައްޙަމުދ ައްލ 

ަބޫލޝީ ައްއަޔުނުކުރްނ.

2015 ވަަނ ައަހުރަގިއ ދާިރަގްށ 
ޚުިދަމްތޮކްށެދްއވާަފއިވާ ޯބޑު ޑައެިރްކަޓުރާނިއ 
ެއޭބުފުޅްނ ޚުިދަމްތޮކްށެދްއިވ ުމްއަދުތ ތީިރަގިއ 
މަިވީނެއެވ. ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ެތެރިއްނ ީސއޯީއ/

ެއްމީޑ ިފަޔވާ ެއެހްނ ުހިރހާ ޭބުފޅްުނަނކީ 
ީސެއްމީޑޭއެގ ޯކްޕޭރްޓ ަގަވަންންސ ޯކޑުަގއި 

ަބާޔްނޮކްށަފއިވާ ޮގުތެގ ަމިތްނ ޮންނ ެއްގެޒެކޓްިވ 
ައިދ ިއްނިޑެޕްނެޑްންޓ ޑައެިރްކަޓުރްނެނެވ.

ޯބޑުގެ ޮކމިޓީތައް

2015 ވަަނ ައަހުރަގއި ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓާއއި 
ެރިމުއަނރަޭޝްނ، ޮނިމޭނަޝްނ ެއްނޑް ަގަވަންންސ 

)ާއްރެއްނީޖ( ޮކިމޓީ ަހަރާކްތެތިރެވަފއެިވެއެވ. 
ޮކްނެމ ޮކިމީޓެއްއ މަަސްއަކްތުކަރުމްނަދނީ ޯބޑުްނ 
ައްއަޔުނޮކްށަފއިވާ ެމްނަބުރްނާނިއ ެޗައރަޕރަސްނ 

ޯކޕޭްރްޓ ަގަވަންންސ
ޑައިރެކްޓަރުންގެ ގަވަނަންސް ރިފޯޓު

ަހަމަހަމަކމާެއުކ ެއްނެމހާ ަކްނަކްނ ހްިނުގަމާށއި 
ިވަޔާފީރަގިއ ެގްނުގެޅްނެޖޭހ ުސޫލކީ މްިނގަނޑުެގ 

ެތެރިއްނ ަޢަމލުުކުރަމާށިއ ެދެމެހްއެޓިނިވ ޮގެތްއަގއި 
މަަސްއަކްތުކުރަމްށ ދާިރގްުނ ުމިހްނުމަކްނ ެދެއެވ. 
ިމޮގުތްނ، ިޙްއާޞާދުރްނާނިއ ްސޭޓްކޯހްލޑުަރްނެގ 

ިއުތބާާރއި މްަޞަލަޙުތ ިއްސުކުރަމްށަޓަކއި 
ުކްނުފނިި ހްިނުގަމްށ ޭބުންނވާ ަރނަގުޅ 

ިސާޔަސުތަތްއ ާޤިއުމޮކްށ ަޢަމލުުކުރަމްށ 
ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުްނ މަަސްއަކްތުކެރެއެވ.

ުކްނުފނެީގ ޯކްޕޭރްޓ ަގަވަންންސ )ީސީޖ( ޯކޑުަގއި 
ައުޅގަނޑުެމްނެގ ޯކްޕޭރްޓ ަގަވަންންސ ުއޫސުލަތްއ 

ަބާޔްނުކެރިވަފއިވެާނެއެވ. ަޤވާިއުދަތުކެގ 
އުިމެގެތެރިއްނ ަޢަމލުުކުރްނ ަކަށަވުރުކުރަމްށ 

ެރިމުއަނރަޭޝްނ، ޮނިމޭނަޝްނ ެއްނޑް ަގަވަންންސ 
ޮކިމީޓިއްނ ަޤވާިއުދްނ ދާިރުގެގ ީސޖީ ޯކޑު 

ުމާރަޖާޢުކެރެއެވ.

31 ޑެިސްނަބުރ 2015 ަގިއ ިނުމުނ ައަހާރއި 
ައަހރީ ރޯިފުޓ ާޝއުިޢުކުރމާ ަހަމައްށ ހިނގި 
ުމްއަދުތަގއި، ެކޕަިޓްލ މާެކްޓ ިޑެވޮލްޕމްަންޓ 
ޮއޯތރީިޓ )ީސެއްމީޑޭއ( ެގ ީސޖީ ޯކޑުަގއި 
ާލިޒުމުކާރ ުއޫސުލަތާކ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ 

ަމިތްނ ދާިރގްުނ ަޢަމލުުކުރްނ ަކަށަވުރުކުރަމްށ، 
މިިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި ައުޅގަނޑުެމްނ ިފަޔަވުޅ 

ައޅާަފއެިވެއެވ. ިމަކުމަގއި ިއްސތްިސާނެއްއ ވަާނަމ 
ެއަކްނ ހާަމުކެރވަިފއިވާެނެއެވ. ދާިރުގ ީސޖީ ޯކޑު

 http://www.dhiraagu.com.mv/investor 
ުއްނޯލޑު ުކެރްއޭވެނެއެވ. ިއްނ ޑަ

ޯބޑާއި ޗެއަރޕަރސަން 
އާއި ސީއީޯއ އަދި އެމްޑީގެ 

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ޯބޑު
ުކްނުފނެީގ ިސާޔަސުތަތާކިއ ްސްޓެރެޓީޖަތްއ 

ަކނޑަައޅާ ެއިސާޔަސުތަތާކއި 
ްސްޓެރެޓީޖަތަކްށ ެއްގެޒެކޓްިވ 

ެމޭންޖަމްނުޓްނ ަޢަމލުުކާރ މްިނަވުރ 
ަޤވާިއުދްނ ަބަލމްުނ ެގްނިދުއްނ.

ޗެއަރޕަރސަން
ުކްނުފނެީގ ައާސީސ ަޤވާިއާދއި ަކމާެބޭހ 

ޤޫާނާނިއ ަޤވާިއުދަތުކެގ އުިމެގެތެރިއްނ ޯބޑުެގ 
މްަސޫޢިލްއަޔުތ ައާދުކުރުވމާއި ުކްނުފްނާޏއި 

ޯބޑުެގ ެއްނެމ ިއްސެވިރާޔެގ ަޙިއިޞްއަޔުތްނ 
ެއ ަދުއުރ ައާދުކުރްނ.

މެނޭޖިން  އަދި  ޮއފިސަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް 
ރ ޓަ ކް ރެ އި ޑަ

ޯބޑުްނ ަހވާލޮުކްށަފއިވާ ުކްނުފނެީގ 
ްސްޓެރެޓޖީ ހިާސލުުކުރމާިއ ުދަވހްުނ 

ުދަވަހްށ ުކްނުފނި ހްިނުގުމެގ މްަސޫޢިލްއަޔުތ 
ައާދުކުރްނ.

ޯބޑު މެންބަރުންނާއި ޯބޑު 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް

ައޅާަފއިވާ 4  ަބެޓލޯްކ ިއްނ ަކނޑަ
ޑައެިރްކަޓުރްނ )ީސއޯީއ ައދި ެއްމޑީ 

ހަިމަނިއެގްނ(

ައޅާަފއިވާ 2  ދެިވިހ ަސުރާކުރްނ ަކނޑަ
ޑައެިރްކަޓުރްނ )ެޗައރަޕރަސްނ ހަިމަނިއެގްނ(

ުކްނުފނެީގ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސަގއި ާއްނުމ 
ިޙްއާޞާދުރްނ ިއްނތިޚާުބކާުރ 1 ޑައެިރްކަޓރ

ަބެޓލޯްކާއިއ ދެިވިހ ަސުރާކުރްނ ައްއަޔުނުކާރ 
ަފާރްތަތްއ ދާިރަގްށ ައްނގީަނ ައްއަޔުނުކާރ 

ިޙްއާޞާދުރ ޮސއޮިކްށަފއިވާ ިލުޔަމުކްނެނެވ. 
ައްއަޔުނުކިރ ަފާރުތްނ ިލުޔަމުކްނ ަވިކުނުކާރހާ 

ހިނަދުކ ެއ ޑައެިރްކަޓުރްނ ޯބޑުަގއި ހެިމޭނެނެއެވ. 
ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސަގއި ާއްނުމ ިޙްއާޞަދުރްނ 

ިއްނތިޚާުބކާުރ ަޕްބލްިކ ޑައެިރްކަޓރ، ަމާޤުމ 
ޫދުނުކާރހާ ހިނަދުކ ައދި ަމާޤމްުނ ަވިކުނުކާރހާ 
ހިނަދުކ، ެދައަހުރެގ ުމްއަދަތްށ، ިއްނތިޚާުބކުރި 

ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސއްިނ ެފިށެގްނ ެދަވަނައްށ 
ެޖިހެގްނ ައްނަނ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސ ާއ 

ަހަމައްށ، ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުަގއި ހެިމޭނެނެއެވ.

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޯކޕްރޭޓް ގަވަނަންސް
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ައްލފިާޟްލ ުމަޙްއަމުދ

ައްޝަމީލ

ައްލފިާޟްލ ރްިޟވްާނ 
ަޝީރްފ

މރ. ައްބުދްލަރްއާޒްޤ 
ައްލޤިާސްމ

ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ 
ރީަޝުދ

ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ 
ަވީޙުދ

މރ. ައްބުދްލަރްޙމްާނ 
ަފްޚޯރ

ޑރ. އިހާްބ ހްިނަނީވ

ައްލފިާޟްލ އްިމާރްނ ަޢީލ

ައްލފިާޟްލ ަޢްބުދهللا 
ައްޙަމުދ

ެޗައރަޕރަސްނ

ެޗައރަޕރަސްނ

ެޑޕުިއީޓ 
ެޗައރަޕރަސްނ

ީސއޯީއ ައިދ 
ެއްމީޑ

ީސއޯީއ ައިދ 
ެއްމީޑ

ޮންނ-ެއްގެޒެކޓްިވ 
ޑައެިރްކަޓރ

ޮންނ-ެއްގެޒެކޓްިވ 
ޑައެިރްކަޓރ

ޮންނ-ެއްގެޒެކޓްިވ 
ޑައެިރްކަޓރ

ެއްގެޒެކޓްިވ
ޑައެިރްކަޓރ

ދެިވިހ ަސުރާކުރ

ދިވެހި ސަރުކާރު

ަބެޓލޯްކ ުގޫރްޕ

ަބެޓލޯްކ ުގޫރްޕ

ަބެޓލޯްކ ުގޫރްޕ

ަބެޓލޯްކ ުގޫރްޕ

ަބެޓލޯްކ ުގޫރްޕ

ާއްނުމ ިޙްއާޞާދުރްނ

ދިވެހި ސަރުކާރު

ެފުބުރަވީރ 2015 ިއްނ ިމަޔާދ ަހަމައްށ

ަޖަނަވީރ 2014 - ެފުބުރަވރީ 2015 ައްށ

ޫޖްނ 2013 ިއްނ ިމަޔާދ ަހަމައްށ

ެސްޕެޓްނަބުރ 2015 ިއްނ ިމަޔާދ ަހަމައްށ

ޭމ 2007 - ެސްޕެޓްނަބުރ 2015 ައްށ

މޭ 2014 އިން މިޔަދާ ހަމައަށް

ޫޖްނ 2013 - ޑެިސްނަބުރ 2015 ައްށ

ޭމ 2014 ިއްނ ިމަޔާދ 
ަހަމައްށ

ޖަނަވަރީ 2014 އިން މިޔަދާ 
ހަމައަށް

ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ދާިރުގ ްސްޓެރީޓިޖްކ ްޕޭލްނ، ހްިނުގުމެގ 
ޮއނިގަނޑު ައިދ ނާިޒްމަތާކއި ޮކްންޓޯރްލ 
ްފޭރްމަވރްކ ުމާރަޖާޢޮކްށ ފްާސުކުރމާއި 
ެއަކްނަތްއަތާކ ެއްއޮގްތވާޮގުތެގަމިތްނ 

ެއްގެޒެކޓްިވ ެމޭންޖަމްނުޓްނ ަޢަމލުުކާރ މްިނަވުރ 
ެބުލްނ.

ދާިރަގްށ ުކާރ ިއުތބާާރިއ ަޤަދުރ ހެިފެހްއުޓަމްށ 
ައދި ިޙްއާޞާދުރްނާނެއުކ ޮއްނަނ ިއުތބާުރ 
ހެިފެހްއުޓަމްށ، ާޤ ޫނާނއި ަޤވާިއުދަތާކއި 

ެއަކުއްނިޓްނ ައދި ޮއިޑްޓުކުރުމެގ ުއޫސުލަތާކއި 
ުކްނުފނި ެތޭރެގ ުއޫސުލަތާކ ެއްއޮގަތްށ 

ިސާޔަސުތަތްއ ަކނޑަައޅާއި ެއިސާޔަސުތަތާކ 
ެއްއޮގަތްށ ުކްނުފނި ހްިނގްުނ ަކަށަވުރުކުރްނ.

ައިއ.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ  ެގ މްިނގަނޑަުތަކްށ މާލީ 
ަބާޔްނަތްއ ަތްއާޔުރޮކްށ ުހަށެހުޅްނ.

ޯބޑުްނ ުނެބލަިފއިވާ ަކްނަކމާއި ޯބޑުެގ 
މަަސްއަކްތުކެރޭވ މްިނަވުރ ެބުލްނ.

ހްުސވާ ުމިހްނުމ ެއްގެޒެކޓްިވ ަމާޤުމަތްއ، 
ަދުށަގިއ ތޭިބ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ަހވާުލެވޭވޭނ 

ާޤބިލަުކްނ ޯހަދިއދީ ެއަކަމްށ ޭރުވްނަތްއ 
ޭރިވަފއުިހުރްނ.

ިވަޔާފރި ހްިނުގުމެގ ަކްނަތްއަތްއ މްިނޮކްށ، 
ަބލާ، ޮކްންޓޯރލުްކަރުމްނަދނީ ެއްނެމ 

ެއަކީށެގްނވާ ަހުރަދާނ ރްިސްކ ެމޭންޖުކުރުމެގ 
ނާިޒްމަތުކަގިއަކްނ ަކަށަވުރުކުރަމްށ 

ޮކްންޓޯރލުްކުރުމެގ ނާިޒްމަތްއ ަބާލ ދާިރާސޮކްށ 
ރްިސްކ ެދެނގެަނ ވަަޒްނުކުރްނ.

ެއްނެމ ޮބޑު ެކޕަިޓްލ ަޚަރުދަތާކއި ެކޕަިޓްލ 
ެމޭންޖުކުރމާިއ ޯލުނަތާކއި ެއުކިއިޒަޝްނަތުކެގ 
ަކްނަތްއަތްއ ުކިރައްށާދ ޮގްތ ފްާސޮކްށ ެބުލްނ.

ެއިކ ަފާރްތަތާކެއުކ ހިނާގ ުމާޢަމާލުތަތާކއި 
ުކްނުފނެީގ ެއެސްޓަތްއ ަނަހަމ ޮގުތަގއި 

ޭބުންނުކުރމާިއ ައިމްއަލ ަފއާިދައަކްށ ިސްއުރ 
ަމުޢޫލމާުތ ޭބުންނުކުރްނ ަފަދ މްަޞަލަޙުތ 
ުފުށައާރަފަދ ަކްނަތްއަތްއ ިވަޔުނދުިނަމްށ 
ިސާޔަސުތަތާކއި ުއޫސުލަތްއ ާޤިއުމުކުރްނ.

ުހިރހާ ުމަވްއަޒުފްނާނިއ ދާިރުގ ތްަމީސުލުކާރ 
ެއެހްނ ަފާރްތަތުކްނ ަޢަމލުުކަރްނެޖޭހ ިވަޔާފީރަގިއ 
ެގްނުގެޅްނެޖޭހ ޯކޑް ޮއްފ ޮކްނޑަކްްޓ ާޤިއުމޮކްށ 

ިއުޢާލްނުކުރްނ.

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

މުއްދަތު ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތް

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

2/2

7/5

5/4

2/2

2/2

7/7

7/7

7/7

7/6

6/6

ިމ ރޯިޕުޓ ާޝއުިޢުކެރުވމާ ަހަމައްށ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ޯބޑާިއ ެއޭބުފުޅްނެގ ަތުފީސުލ ަސުފހާ ަންނަބުރ 18 
ަގިއ ަބާޔްނުކެރިވަފއިވެާނެއެވ.



ާއެއުކ ޯބޑުްނ ފްާސޮކްށަފއިވާ ަޓރމްްސ ޮއްފ ެރަފެރްންސ ާއ ެއްއޮގްތވާޮގުތެގ 
ަމީތްނެނެވ. ޯބޑުެގ ަބްއަދުލުވުމެގ ުކިރްނ ޯބޑުެގ ޮކިމީޓެގ ަބްއަދުލވްުނަތްއ 

ތާަވލުުކެރިވ، ަނތާީޖަތްއ ެޖިހެގްނ ޭބްއޭވ ޯބޑުެގ ަބްއަދުލުވުމަގއި 
މްަޝަވާރުކެރެވެއެވ. ޮކިމީޓަތުކެގ ަހަރާކްތަތުކެގ ަތުފީސުލ ެއޮކމީިޓެއްއެގ 

ރޯިޕުޓަގިއ ަބާޔްނުކެރިވަފއިވެާނެއެވ. 

ޯބޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް

ޯބޑުެގ ަބްއަދުލވްުނަތްއ ޮކްނެމ ތްިނަމުހްނ ެއްއަމުހ ތާަވލުުކެރިވެގްނ 
ޭބްއެވެއެވ. ޯބޑުެގ ަސމާލަުކްނ ޭބުންނވާ ޚާްއަޞ ަމްއަސަލަތާކ ެބޭހޮގުތްނ 
މްަޝަވާރުކުރަމްށ ޭބުންނެވްއެޖ ހިނެދްއަގިއ ުނަވަތ ައަވަހްށ ިފަޔަވުޅ ައަޅްނ 
ޭބުންނވާ ަކްނަތްއަތުކަގިއ، ތާަވލުުކެރިވެގްނ ޭބްއޭވ ަބްއަދުލވްުނަތުކެގ ިއުތުރްނ 
ޯބޑުެގ ަބްއަދުލވްުނަތްއ ޭބްއެވެއެވ. ިމޮގުތްނ، 2015 ވަަނ ައަހުރެގ ެތޭރަގއި 

ުމިޅ ުޖްމަލ 7 ަބްއަދުލވްުނ ޭބްއވަިފއެިވެއެވ.

ައޅާަފއަިވީނ ެޗައރަޕރަސްނާއއި ަބެޓލޯްކ  ަބްއަދުލވްުނަތުކެގ ެއެޖްނޑާ ަކނޑަ
ުގޫރުޕެގ ަލާފާއ ެއުކަގެއެވ. ައދި ެއެޖްނޑާައްށ ޮބެޑތި ިޙްއާޞާދުރްނެގ ިޚާޔުލ 
ޯހުދަމްށ ުފުރަޞުތ ދުިނުމެގ ޮގުތްނ، ެދ ަހުފާތ ުކިރްނ ޯބޑުެގ ޑައެިރްކަޓުރްނާނ 

ޯބޑު ަކުރާދްސަތްއ ިޙްއާޞުކެރިވަފއެިވެއެވ. ައދި ޯބޑުެގ ޑައެިރްކަޓުރްނ، 
ެއޭބުފުޅްނ ތްަމީސުލުކަރްއވާ ިޙްއާޞާދުރެގ ަފާރުތްނ ެއްއވްެސ ަކަމާކ ުގިޅެގްނ 

ވާަހަކުފުޅ ަދްއަކަވްނ ޭބުންނުފުޅެވްއެޖަނަމ ެއ ުފުރަޞުތ ެއުރުވުމެގ ޮގުތްނ، 
ޯބޑުެގ ެއެޖްނޑާަގއި ެއެހިނެހްނ ަމްއަސަލަތުކެގ ަނުމަގއި ައިއަޓެމްއ ޮކްނެމ 

ަބްއަދުލުވެމްއަގއެިވްސ ހެިމނަިފއެިވެއެވ.

ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްޞާ

31 ޑެިސްނަބުރ 2015 ާއ ަހަމައްށ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ މްިލިކްއާޔުތަގިއވާ 
ދާިރުގެގ ިޙްއާޞެގ ަތުފީސުލ ތީިރަގިއ މަިވީނެއެވ.

ީސއޯީއ ައދި ެމޭނިޖްނ ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ ިއްސމާީޢްލ ރީަޝުދ 
ައްއަޔުނުކުރަމްށ ުހަށެހުޅްނ.

2014 ެގ ައަހރީ ރޯިޕުޓ ފްާސުކުރަމްށ ުހަށެހުޅްނ.

2014 ެގ ަފއަިންލ ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގއި ިޙްއާޞައަކްށ 4.72 ުރިފާޔ 
ުހަށެހުޅްނ.

2015/16 ެގ ިއްނިޑެޕްނެޑްންޓ ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ ުހަށަހޅާެނ 
ޭބުފޅްުނ ންިނެމުވްނ.

2015 ެގ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނެގ ޮގުތަގއި ޭކޕެީއްމޖީ ައުލްނ 
ައްއަޔުނުކުރަމްށ ުހަށެހުޅްނ.

ިއުތުރ 72 ަރަށަކްށ 3ޖީ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށަޓަކއި ެކޕަިޓްލ ަޚަރުދ 
ފްާސުކުރްނ.

2015 ެގ ިއްނަޓިރްމ ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގއި ިޙްއާޞައަކްށ 4.84 ުރިފާޔ 
ަކނޑަެއޅްުނ.

ްކެރިޑްޓ ޮކްންޓޯރްލ ެއްނޑް ަކެލކަްޝްންސ ޮޕިލސީ ަބަދލޮުކްށ ފްާސުކުރްނ.

ުކްނުފްނަޏްށ ޭބްނުކަތާކއި ަހްއުދަތާކއި ުކްނުފނެީގ ަފާރުތްނ ޮސއުިކަރްނ 
ުހްއަދެދވަިފއިވާ ަފާރެތްއ ަކނޑަައޅާ ފްާސުކުރްނ.

2016 ިއްނ 2020 ައްށ ުކްނުފނެީގ ްސްޓެރެޓޖީ ައދި 5 ައަހުރެގ 
ިވަޔާފީރެގ ްޕޭލްނ ފްާސުކުރްނ.

ުކްނުފނެީގ ޮއޯތރީިޓ ެމްޓިރްކްސ ަބަދލުުކުރްނ.

ދާިރުގެގ ައާސީސ ަޤވާިއާދއި ހްިނާގ ަޤވާިއުދ ަބަދލުުކުރްނ.

2015 ގެ ޯބޑުގެ މުހިންމު ނިންމުންތައް

ިޙްއާޞެގ މްިނަވުރ ޑައެިރްކަޓރ

15,000 އްިމާރްނ ަޢީލ

13,994 ިއްސމާީޢްލ ރީަޝުދ

1,510 ިއްސމާީޢްލ ަވީޙުދ

150 ައްބުދهللا ައްޙަމުދ

11 ރްިޟވްާނ ަޝީރްފ

އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް އާއި ޙިއްޞާދާރުންނާއެކު 
މުުޢާމަލާތުކުރުން

ދާިރުގެގ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ާސުފ، ަސްއަޙ ައދި ެއްނެމ ެއަކޭށެނ ަވުގުތަގއި 
ަމުޢޫލމާުތ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ މަަސްއަކްތުކެރެއެވ. ިމޮގުތްނ، ަހަމަހަމަކމާއި 
ެދުފްއެފްނަނ ޮގެތްއަގއި ަމުޢޫލމާުތ ަބަދލުުކުރަމްށ ަތާފުތ ވީަޞަލްތަތްއ 

ޭބުންނުކެރެއެވ.

މާލީ ރިޯޕޓުތައް

ޮކްނެމ ުކވާަޓރެއްއަގއި ުކްނުފނެީގ މަަސްއަކްތަތުކެގ ެފްނަވުރ ައްނަގިއޭދ 
ރޯިޕެޓްއ، ެއ ުކވާަޓރެއްއ ިނޭމާތ 30 ުދަވުހެގ ެތޭރަގިއ، ދާިރގްުނ 

ާޝއުިޢުކެރެއެވ. މާީލ ައަހުރެގ ުކްނުފނެީގ މަަސްއަކްތަތުކެގ ެފްނަވާރއި 
ަނތާީޖަތާކއި ުއްސައިލަތްއ ހެިމޭނ ައަހރީ ރޯިޕުޓ ައަހުރ ިނޭމާތ 4 މްަސ 
ެތޭރަގިއ ާޝއުިޢުކެރެވެއެވ. ިޙްއާޞާދުރްނ ެއްއވްެސ ަކަމާކ ުގިޅެގްނ ޯވަޓާކ 

ަހަމައްށ ިދުއުމެގ ުކިރްނ ުހިރހާ ަމުޢޫލމާެތްއ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށަޓަކއި، 
ދާިރުގ ަޕްބލްިކ ުކްނުފްނެޏްއ ޮގުތަގއި ލްިސުޓުކުރުމްނ ެފިށެގްނ ުހިރހާ 

ުކވާަޓރ ރޯިޕުޓަތާކއި ައަހރީ ރޯިޕުޓަތްއ ދާިރުގ ެވްބަސއުިޓަގއި 
ާޝއުިޢުކެރިވަފއިވެާނެއެވ.

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޯކޕްރޭޓް ގަވަނަންސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސައީކ ދާިރގްުނ 
ިޙްއާޞާދުރްނާނ ަބްއަދުލޮކްށ ުމާޢަމާލުތުކުރަމްށ 
ޭބުންނުކާރ ެއްނެމ ުމިހްނުމ ވީަޞަލެތެވ. ައދި 
ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސަތުކަގއި ިޙްއާޞާދުރްނ 

ަބއެިވިރުވަމްށ ުކްނުފންިނ ަމުރަޙބާިކަޔެއެވ. ައަހރީ 
ާއްނުމ ަޖްލާސެގ ޯނިޓްސެގ ުކިރްނ ައަހރީ 

ާއްނުމ ަޖްލާސަގއި ިޙްއާޞާދުރްނ ާފުޅޮކްށަފއިވާ 
ިޚާޔުލަތްއ ަސްއަޙަކމާެއީކ ާފަހަގޮކްށަފއިވާަކްނ 

ަކަށަވުރުކުރަމްށ ެއްނެމ ަފުހްނ ޭބްއވުުނ 
ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސެގ ަޔުއިމްއާޔެގ ޑްާރްފްޓ 

ިޙްއާޞާދުރްނ ޮކެމްނުޓުކުރަމްށ ުހުޅވާަލެއެވ.

ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސެގ ެއެޖްނޑާަގއި، ުކްނުފނެީގ 
މަަސްއަކްތަތާކއި ުކިރެއުރްނަތަކްށ ިބާނޮކްށ 
ަތްއާޔުރޮކްށަފއިވާ ީވިޑޯއ ްޕެރެޒްނޓަޭޝެންއ 
ހެިމެނެއެވ. ިޙްއާޞާދުރްނެގ ުސވާުލަތާކއި 
ަކްނޮބޑުވްުނަތަކްށ ަޖވާުބާދރުީވުމެގ ޮގުތްނ 

ޯބޑާއި ެމޭންޖަމްނުޓްނ ަޖްލާސައްށ ހިާޒުރެވެއެވ. 
ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނެގ ރޯިޕާޓ ުގޭޅޮގުތްނ 

ުކެރޭވ ުސވާުލަތަކްށ ަޖވާުބ ދުިނުމަގއި 
ެއީހެތިރެވދުިނަމްށ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރވްެސ 

ހިާޒުރެވެއެވ. ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސަގއި 
ފްާސުކެރވުުނ ަގާރުރަތާކއި ިޙްއާޞާދުރްނ 
ފްާސޮކްށަފއިވާ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސެގ 

ަޔުއިމްއާޔ ދާިރުގ ެވްބަސއްިޓަގއި ިއުއާލްނޮކްށ 
ާޝއުިޢުކެރެއެވ.

ދިރާގު ވެބްސައިޓް

ދާިރުގ ެވްބަސއްިޓަގިއ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ 
ޚާްއަޞޮކްށަފއިވާ ަބއާިގ ެއްނެމ ެއަކޭށެނ 

ަވުގުތަގއި ުކްނުފނެީގ ުމިހްނުމ ުކިރެއުރްނަތުކެގ 
ެއްނެމ ަފުހެގ ަމުޢޫލމާުތަތްއ ާޝއުިޢުކެރެއެވ. 

ދާިރުގ ިއްނވްެސަޓުރްނަންށ ުކްނުފނެީގ 
މަަސްއަކްތަތާކިއ ިވަޔާފރި ހިނަގުމްނާދ ޮގުތެގ 
ެއްނެމ ަފުހެގ ަތުފީސުލ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށަޓަކއި 

ދާިރުގެގ ުމިހްނުމ މާީލ ރޯިޕުޓަތާކިއ ައަހީރ 
ާއްނުމ ަޖްލާސާއ ުގުޅްނުހރި ިއުއާލްނަތާކއި 

ުމާޢަމާލުތަތުކެގ ަތުފީސުލ ދާިރުގ ެވްބަސއްިޓަގއި 
ހެިމެނެއެވ.

އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް 
)އައިއާރް( ޓީމު

ިޙްއާޞާދުރްނާނިއ ްސޭޓްކޯހްލޑުަރްނ ުކަރްއވާ 
ުސވާުލަތަކްށ ޮކްނެމ ުދަވަހުކވްެސ ަޖވާުބދުިނުމެގ 
ޮގުތްނ ދާިރުގަގއި ޓެީމްއ ޚާްއަޞޮކްށަފއެިވެއެވ. 
ިޙްއާޞަތުކެގ ަތުފީސާލިއ ިޑިވެޑްނޑް ެބިހަފއިވާ 

ޮގުތެގ ަމުޢޫލމާުތ ަވުގުތްނ ިޙްއާޞުކެރެއެވ. 
ިއްނވްެސަޓރ ރޭިލަޝްންސައްށ ެއީހެތިރެވދުިނުމެގ 

ޮގުތްނ ދާިރުގެގ ކްަސަޓަމރ ަސރވްިސ 
ޮހްޓަލއްިނަތުކްނާނިއ ޮއީފްސަތުކްނވްެސ 

ިޙްއާޞާދުރްނެގ ަފާރުތްނ ލޭިބ ުސވާުލަތްއ 
ިއްނވްެސަޓރ ރޭިލަޝްންސ ޓަީމްށ ޮފުނަވެއެވ. 

ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި

ދާިރުގެގ މާީލ ހާަލުތ ަރނަގުޅުވމާއި މާެކުޓަގއި 
ދާިިރުގެގ ަދަރަޖައްށ ަބލާ، މިހާުރެގ ިއްޤތާިޞދީ 
ހާަލުތަގއި ުކްނުފންިނ ިވަޔާފީރެގ ރްިސްކަތްއ 

ެއްނެމ ަރނަގަޅްށ ެމޭންޖުކެރެވެއެވ. 2020-2016 
ެގ ުކްނުފނެީގ ްސްޓެރެޓޖީ ައިދ ިވަޔާފީރެގ 
ްޕޭލާނިއ 2015 ެގ ޮއިޑްޓޮކްށަފއިވާ މާލީ 

ަބާޔްނަތްއ ުމާރަޖާޢުކުރަމްށަފުހ، ެފްނަންނ ޮއްތ 
ަކިއރި މްުސަތްޤަބުލަގއި ުކްނުފނި ހްިނުގަމްށ 
ޭބުންނވާ ވީަޞަލްތަތްއ ދާިރުގަގިއ ުހިރަކަމްށ 

ޯބޑުްނ ަކަށަވުރޮކްށެދެއެވ. ައދި ުކްނުފނެީގ މާލީ 
ަބާޔްނަތްއ ަތްއާޔުރުކަރމްުނ ެގްނާދނީ ހިނަގުމްނާދ 

ިވަޔާފިރެއްއެގ ޮގުތަގއި ަބަލިއެގްނެނެވ. 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް

ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ައިމްއަލ މްަޞަލަޙާތ ުކްނުފނެީގ 
މްަޞަލަޙުތ ުފުށައާރ ހާަލްތަތްއ، ުނަވަތ 

ުފުށައާރަކަމްށ ހެީވާދޭނ ހާަލްތަތްއ ެމުދެވިރިވަޔ 
ުނދުިނަމްށަޓަކއި ައަޅްނެޖޭހ ުހިރހާ ިފަޔަވެޅްއ 
ެއުޅަމްށަޓަކއި ޑައެިރްކަޓުރްނ މަަސްއަކްތުކަރްނ 

ެޖެހެއެވ. މްަޞަލަޙުތ ުފުށައާރ ަފަދަކެމްއ 
ޮއެވްއެޖަނަމ ެއަކެމްއ ހާަމުކުރަމްށ ުކްނުފްނާޏ 

ެބޭހ ާޤ ޫނުނ )ާޤ ޫނުނ ަންނަބުރ 10/96( 
ައދި ުކްނުފނެީގ ައާސީސ ަޤވާިއާދއި ޯކްޕޭރްޓ 

ަގަވަންންސ ޯކޑާއި ައުޅގަނޑުެމްނެގ ޯބޑު ާޗަޓުރްނ 
ޑައެިރްކަޓުރްނެގ ަމްއަޗްށ ާލިޒުމުކެރެއެވ. ައދި 
ަބެއްއ ހާަލްތަތުކަގއި މްަޞަލަޙުތ ުފުށައާރ ަފަދ 
ަކެމްއ ޮއެވާދެނތީ ެއަފަދ މްަޝަވާރަތުކަގއި ެއަކމާ 

ިއ  ުގުޅްނުހިރ ޑައެިރްކަޓުރްނ ަބއެިވިރެވަވޑަ

ުނަގްނަނވާ ައިދ ޯވުޓ ުނަލްއަވެއެވ. ުކްނުފނެީގ 
ެމޯޖރީިޓ ިޙްއާޞާދުރްނާނިއ ޑައެިރްކަޓުރްނާނ 

ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތާކ ެއުކ ުކެރޭވ ުމާޢަމާލުތަތްއ 
ޯބޑުްނ ާއަދޮކްށ ރޯިޕުޓޮކްށ ުމާރަޖާޢުކަރމްުނ 

ެގްނެދެއެވ.

އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލް، ރިސްކް 
ޯއވަސައިޓް އަދި ރިސްކް 

މެނޭޖްމަންޓް

ދާިރުގެގ ިވަޔާފީރެގ ބާަވުތްނާނިއ ިވަޔާފިރުކާރ 
މާަޙުއުލެގ ޮގުތްނ ިވަޔާފީރެގ ގަިނ ރްިސްކަތަކާކއި 
ުކިރަމިތާލްނ ެޖިހަފއެިވެއެވ. މަިފަދ ރްިސްކަތުކެގ 

ަމްއަޗްށ ާފަރެވިރެވ، ަބލާ، ރޯިޕުޓުކެރިވ، 
ަހްއުލ ޯހުދަމްށ ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި 

މަަސްއަކްތުކެރިވަފއެިވެއެވ. ޯބޑުްނ ިމަކްނަކްނ 
ެބުލުމެގ މްަސޫޢިލްއަޔުތ ައާދުކަރމްުނަދނީ 

ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ެއީހެތިރަކމާެއުކަގެއެވ. ޯބޑުްނ 
ފްާސޮކްށަފއިވާ 'ޑިެސަޝްނ ެމްޓިރްކްސ' ަގއި 
ިވަޔާފރި ުމާޢަމާލުތަތާކއި ަޚަރުދަތްއ ުކެރޭވެނ 

ެއކި މްިނގަނޑަުތްއ ަކނޑަެއޅަިފއެިވެއެވ. ޮއިޑްޓ 
ޮކިމީޓިއްނ "ރްިސްކ ަރިޖްސަޓރ" ެއްއ ަބަލަހްއާޓ 

ޮކްނެމ ތްިނ ަމުހްނ ެއްއ ަމުހ ުމާރަޖާޢުކަރމްުނ 
ެގްނެދެއެވ. ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓިއްނ ާގުތްނ ުމާރަޖާޢޮކްށ 
ފްާސޮކްށަފއިވާ ިއްނަޓރަންލ ޮއިޑްޓ ްޕޭލްނަގއިވާ 
ޮގުތެގ ަމިތްނ ުކްނުފނެީގ ިއްނަޓރަންލ ޮއިޑުޓްނ 

ައަހރީ ޮއިޑްޓަތްއ ަހަދމްުނ ެގްނެދެއެވ.

މަސައްކަތުގެ އަޙުލާޤީ މިންގަނޑު

މަަސްއަކުތެގ ުހިރހާ ަކެމްއަގއި ަހަމަހަމަކމާއި 
ެދުފްށެފްނަނ ޮގެތްއަގއި ަކްނަކްނުކުރމާއި، 

ިވަޔާފީރަގިއ ެގްނުގެޅްނެޖޭހ ފްަނުނެވިރަކުމެގ ަމތީ 
މްިނގަނޑަުތްއ ހެިފެހްއުޓމާިއ، ެތުދވެެިރަކމާިއ 

ަހުރަދާނަކމާއި ަރނަގުޅ ައުޚާލާޤެއކީ ަޢަމލުުކުރަމްށ 
ުކްނުފންިނ ބާުރައަޅެއެވ. ެއ މްިނގަނޑަުތަކްށ 
ަޢަމލުުކުރަމްށ ުކްނުފނަީގިއ ިސާޔަސުތަތެކްއ 
ައުޅްއވާަފއެިވެއެވ. މި  ޑައެިރްކަޓުރްނ ަކނޑަ

ިސާޔަސުތަތުކެގ ަސަބުބްނ، ުކްނުފނަީގިއ ުދަވހްުނ 
ުދަވަހްށ ުކާރ މަަސްއަކްތަތުކަގިއ، ިވަޔާފީރަގއި 

ެގްނުގެޅްނެޖޭހ ުސޫލކީ މްިނގަނޑަުތަކާށއި 
ުމަވްއަޒުފްނެގ މަަސްއަކުތަގިއ ެގްނުގެޅްނެޖޭހ 

ައުޚާލޤީ މްިނގަނޑަުތުކެގ ެތެރިއްނ ަޢަމލުުކުރަމްށ 



ުކްނުފނަީގިއ ޑައެިރްކަޓުރްނަނާށިއ ެއްގެޒެކޓްިވ 
ެމޭންޖަމްނަޓާށިއ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ެއީހެތިރެވެދެއެވ.

ެސްޕެޓްނަބުރ 2011 ަގިއ ފްާސޮކްށ 
ޭބުންނުކަރްނ ެފުށުނ ދާިރުގެގ ެއިތކްްސ ޮޕިލސީ 

ެއުކަލވާެލވިިަފއިވީަނ، ދާިރުގެގ ާކިމާޔީބ ަބޯރާސަވީނ 
ުކްނުފނެީގ ެއެތޭރަގއި ުމަވްއަޒުފްނެގ ެމުދަގާއއި 
ުކްނުފންިނ ޭބުރެގ ްސޭޓްކޯހްލޑުަރްނާނ ޮއްނަނ 
ަރނަގުޅ ުގުޅްނަތުކެގ ަމްއަޗްށަކްނ ަދެނެގްނެނެވ.

ުކްނުފްނާޏ ައަލްށ ުގޭޅ ުމަވްއަޒުފްނަންށ 
ެއްމްޕޯލއީ ިއްނޑަކަްޝްނ ްޕޮރްގާރްމެގ ަބެއްއެގ 
ޮގުތަގއި ެއިތކްްސ ޮޕިލީސާއއި މަަސްއަކުތެގ 

ައުޚާލޤީ މްިނގަނޑުެގ ަމުޢޫލމާުތ ެދެވެއެވ. 
ައދި ިއުތަރްށ ެބުލަމްށ، ޮއްނަލއްިނ ެއްމްޕޯލއީ 

ޯޕަޓްލަގިއ ާޝއުިޢޮކްށަފއެިވެއެވ.

ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން

ރްިޝަވާތއި ޮކަރޕަްޝަނީކ ދާިރުގަގއި ެއްއވްެސ 
ހާަލެތްއަގއި މާުފުކެރޭވެނ ަކްނަކެމްއ ޫނެނެވ. 

ެއްނިޓ-ްބަރިއަބީރ ިސާޔަސުތަގއި ބާުރައޅާަފއިވާ 
ުއޫސުލަތުކެގ ަދުށްނ ުކްނުފނެީގ ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ެއްނެމހާ ުމާޢަމާލުތަތްއ ެތުދެވިރަކމާެއުކ 
ިއުތބާުރުކެރޭވ ޮގަތްށ ައިދ ުސޫލކީ 

މްިނގަނޑަުތުކެގ ެތޭރަގއި ހްިނގްުނ ާލިޒުމުކެރެއެވ. 
ިސާޔީސ ާޕީޓަތަކާށއި ަހަރާކްތަތަކްށ ުނަވަތ 
ަވިކަވިކ ަފުރުދްނ ހްިނާގ ަކްނަކަމްށ ދާިރގްުނ 

ެއްއވްެސ ިޙްއާޞެއްއ ުނުކާރެނެއެވ.

2013 ިއްނ ެފިށެގްނ، ަސްޕަލަޔުރްނާނއި 
ޮކްންޓެރްކަޓުރްނ ުކްނުފްނާޏެއުކ ޮކްންޓެރްކްޓ 

ަހާދއުިރ، ަސްޕަލަޔރ ޯކޑް ޮއްފ ޮކްނޑަކްްޓ ަގއި 
ޮސއުިކަރްނެޖެހެއެވ. ރްިޝަވާތއި ޮކަރޕަްޝާނއި 
ަމަކުރެވިރަކމާއި ެއަފަދ ިވަޔާފިރަތުކަގއި މާަނުކާރ 

ަކްނަތްއަތާކ ެބޭހ ާޤ ޫނާނއި ަޤވާިއުދަތާކ ެއްއޮގްތވާ 
ޮގުތެގ ަމިތްނ ަޢަމލުުކުރަމްށ މި މަަސްއަކުތެގ 

ައުޚާލޤީ މްިނގަނޑުްނ ާލިޒުމުކެރެއެވ.

ދާިރގްުނ ޭދ ެއީހާއިއ ްސޮޕްނަސރިޝްޕަތުކަގިއ 
ެދުފްށ ެފްނަނ ާސުފ މްިނގަނޑަުތެކްއ 

ެގްނުގުޅަމްށަޓަކއި ޑޮޭނަޝްންސ ެއްނޑް 
ްސޮޕްނަސރިޝްޕ ޮޕިލސީ ެއްއ ވަނީ 

ަކނޑަެއޅަިފެއެވ. ިމ ިސާޔަސުތެގ ަދުށްނ، 
ްސޮޕްނަސރިޝާޕއި ެއީހައްށ ރްަސީމޮކްށ 

ުހަށަހަޅްނ ެޖުހމާއި، ެއަފަދ ެއްޕލޭިކަޝްނަތްއ 

ަބާލ ދާިރާސޮކްށ، ިސާޔަސާތ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ 
ަމިތްނ، ެދޭވ ްސޮޕްނަސރިޝްޕެގ ަމުޢޫލމާުތ 
ހާަމޮކްށ، ރޯިޕުޓުކަރްނ ެޖުހުމެގ ަސަބުބްނ، 

ަގަވަންންސ ަހުރަދާނެވ، ޮކަރޕަްޝްނ ުހްއުޓުވަމްށ 
ާޤިއުމުކެރިވަފއިވާ ެއްނިޓ-ްބަރިއަބީރ ޮޕިލީސައްށ 

ިއުތުރ ބާެރްއ ލިިބެގްނެދެއެވ.

ކަންކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ 
ނިޒާމު

ުކްނުފނި ެތޭރަގިއ ިއްނާސީނ ވީަޞަލާތ 
ެބޭހ ަކްނަކްނ ަހުރަދާނޮކްށ ހްިނުގަމްށަޓަކއި 
ެގްނުގޭޅ ުއޫސުލަތްއ ަވުރަގަދުކުރަމްށ 2014 
ވަަނ ައަހުރ ެތޭރަގިއ ްފޯރޑް ރޯިޕިޓްނ ެއްނޑް 
ވްިސްލ ްބޮލވްިނ ޮޕިލސީ ެއްނޑް ްޕޮރީސަޖރ 

ާޤިއުމުކުރުމެގ ަސަބުބްނ، ައުޅގަނޑުެމްނާނ 
ެއުކަގއި މަަސްއަކްތުކާރ ަފާރްތަތާކއި 

ެއެހިނެހްނ ްސޭޓްކޯހްލޑުަރްނ ައުޅގަނޑުެމްނެގ 
ސްިސަޓްމަތާކިއ ިސާޔަސުތަތަކްށ ުކާރ ިއުތބާުރ 

ިއުތުރެވެގްނ ިދަޔެއެވ.

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްޮގތަށް 
ޢަމަލުކުރުން

ައުޅގަނޑުެމްނެގ ިވަޔާފރި ހްިނަގުމްނ ެގްނަދނީ 
ދެިވހާިރްއޭޖެގ ުކްނުފްނާޏ ެބޭހ ޤޫާނުނ 

)ާޤ ޫނުނ ަންނަބުރ 10/96(، ޯމްލިޑްވްސ 
ެޓެލޮކިމުއނިކަޭޝްނ ެރިގުއޭލަޝްނ 2003، 
ެސިކުއިރޓްީސ ޤޫާނުނ )ާޤ ޫނުނ ަންނަބުރ 

2/2006(، ޮއަޕޭރިޓްނ ަލއަިސްންސަތުކްނ 
ާލިޒުމުކާރ ަކްނަތްއަތާކއި، ޯމްލިޑްވްސ ްސޮޓްކ 

ެއްކްސޭޗްންޖެގ ލްިސިޓްނ ޫރްލްސ، ީސެއްމީޑޭއެގ 
ޯކްޕޭރްޓ ަގަވަންންސ ޯކޑާ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ 

ަމިތްނެނެވ. ައދި ަކމާ ެއަކޭށެނ ޮކްންޓޯރްލަތާކއި 
ަގަވަންންސ ުއޫސުލަތްއ ާޤިއުމުކެރިވެގްނ، ަކމާެބޭހ 

ާޤ ޫނުނަތާކިއ ިއްނޑްަސްޓީރެގ މްިނގަނޑަުތާކ 
ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ ަމިތްނ ުކްނުފންިނ ަޢަމލުުކަރުމްނ 

ެގްނެދެއެވ. ައދި ެއްއވްެސ ާޤ ޫނުނ ަތްނފުީޛުކާރ 
ިއާދާރައުކްނ ިމަކމާ ަތާޢރުުޟެވެގްނ ދާިރަގްށ 

ޯނިޓްސ ޮފުނވާަފިއުނވާަކްނ ައުޅގަނޑުެމްނ 
ަޔީޤްނޮކްށެދެމެވ.

ޮއޑިޓަރުން

ޯމްލިޑްވްސ ްސޮޓްކ ެއްކްސޭޗްންޖަގއި 
ލްިސުޓުކެރުވަމްށަފުހ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނ 

ައްއަޔުނުކަރނީ ޮކްނެމ ައަހަރުކ ޮއްނަނ ައަހރީ 
ާއްނުމ ަޖްލާސަތުކަގއި ިޙްއާޞާދުރްނެނެވ. 

ދާިރުގެގ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނެގ ޮގުތަގއި 
ޭކޕެީއްމީޖ 10 ައަހަރްށުވެރ ގަިނ ުދަވުހ 

މަަސްއަކްތޮކްށަފއެިވެއެވ. ޮއިޑްޓ ާޕްޓަނުރްނ 
ަބަދލުުކުރމާ ުގޭޅޮގުތްނ ީސެއްމީޑޭއ ިއްނ 

ާލިޒުމުކާރ ަކްނަތްއަތަކްށ ަޢަމލޮުކްށަފއިވާަކްނ 
ުކްނުފންިނ ަޔީޤްނޮކްށެދެއެވ. 

ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރ ޮހުވަމްށަޓަކއި، 2015 
ވަަނ ައަހުރަގއި ރްަސީމޮކްށ ެޓްނޑަރުކުރުމެގ 

ްއަކްތ ހްިނގެުނެވ. ިމޮގުތްނ ޮހޭވ  މަސަަ
ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރ ިއުތުރ ެދ މާީލ ައަހަރްށ 

ެޓްނޑަރުކުރަމާކުނާލ ައުލްނ ައްއަޔުނުކުރުމެގ 
އްިޚިތާޔުރ ލިިބދަީފއެިވެއެވ.

ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނ ައްއަޔުނުކުރްނ 
ފްާސުކަރނީ ޮކްނެމ ައަހަރުކ ޮއްނަނ ައަހރީ ާއްނުމ 

ަޖްލާސަތުކަގއި ިޙްއާޞާދުރްނެނެވ.

ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓިއްނ ަލާފ ައުރވާަފއިވާ ޮގުތެގ 
ަމިތްނ،  ޯބޑުްނ ުހަށަހަޅނީ 2016 ވަަނ މާލީ 

ައަހުރެގ ޤޫާނީނ ޮގުތްނ ާލިޒުމުކާރ ޮއިޑްޓުކުރަމްށ 
ޭކޕެީއްމޖީ ައުލްނ ައްއަޔުނުކުރަމެށެވ. 

ުހަށެހިޅަފއިވާ މަަސްއަކުތެގ ައަގކީ، ައުއްޓ ޮއްފ 
ޮޕެކްޓ ަޚަރުދަތާކިއ ީޖެއްސީޓ %6 ުނިހމާަނ، 

ެއްނެމ ަމީތ ީފެއްއެގ ޮގުތަގއި 42،000 ޫޔެއްސ 
ޑޮަލެރެވ.

ޯބޑަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުން

ދާިރުގެގ ހްިނާގ ަޤވާިއުދަގިއވާ ޮގުތެގ ަމިތްނ، 
ޯބޑުްނ ުމާރަޖާޢުކާރނީ ަހަމެއަކނި ާއްނުމ 
ިޙްއާޞާދުރްނ ައްއަޔުނުކާރ ޑައެިރްކަޓުރެގ 

ަމާޤަމްށ ުހަށަހޅާަފއިވާ ޑައެިރްކަޓުރްނަތެކެވ. 
ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސަގއި ާއްނުމ ިޙްއާޞާދުރްނ 

ޯވުޓުލަމްށ ަޕްބލްިކ ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ 
ަންނަތްއ ުހަށެހުޅުމެގ މަަސްއަކާތއި، ުހަށަހޅާ 
ެކްނިޑޑޭުޓްނަނީކ ަޝުރުތ ަހަމވާ ަބެއްއަކްނ 

ަބާލނީ ޯބޑުެގ ަބަދުލަގއި ާއްރެއްނޖީ 
ޮކިމީޓިއްނެނެވ. ޮނިމޭނަޝްނ ުއޫސުލެގ 
ަތުފީސުލ ާއްރެއްނޖީ ޮކިމޓީ ރޯިޕުޓަގއި 

ަބާޔްނުކެރިވަފއިވެާނެއެވ.

ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓެގ ަލާފެގ ަމިތްނ ޯބޑުްނ 
ުހަށަހަޅނީ، ުކިރައްށ ޮއްތ ެދ ައަހަރްށ )27 

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޯކޕްރޭޓް ގަވަނަންސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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ވަަނ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސއްިނ ެފިށެގްނ 29 
ވަަނ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސާއ ަހަމައްށ( ަޕްބލްިކ 

ޑައެިރްކަޓުރެގ ޮގުތަގިއ ައްލފިާޟްލ އްިމާރްނ 
ަޢީލެއެވ.

މިިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި، ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ 
ަވީޙުދ ރަިޓަޔުކެރްއުވމާެއުކ ީސއޯީއ ައިދ ެއްމީޑެގ 

ަމާޤަމްށ ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢްލ ރީަޝުދ 
ައްއަޔުނުކުރަމްށ ުމާރަޖާޢޮކްށ ުހަށެހުޅެނެވ. 

27 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 
)އޭޖީއެމް(

27 ވަަނ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސ ޭބްއުވަމްށ 
ތާަވލޮުކްށަފއަިވީނ 26 ެއްޕރްީލ 2016 
ވާ ައްނާގަރ ުދަވުހ، ޮހެޓްލ ެޖްނ، މާެލ، 

ދެިވހާިރްއޭޖަގެއެވ. ަޖްލާސ ޮއްނާނެނ ަވުގާތއި 
ފްާސުކުރަމްށ ުހަށަހޅާ ަޤާރުރަތްއ ައަހރީ ާއްނުމ 

ަޖްލާސެގ ޯނިޓްސަގިއ ހަިމާނަފއިވާެނެއެވ.

ޑިވިޑެންޑް

2015 ވަަނ ައަހުރެގ ަފއަިންލ ިޑިވެޑްނޑްެގ 
ޮގުތަގއި ިޙްއާޞައަކްށ 4.69 ުރިފާޔ ެބުހަމްށ 
ޯބޑުްނ ުހަށަހަޅެއެވ. 19 ެއްޕރްީލ 2016 ަގއި 
ުކްނުފނެީގ ިޙްއާޞާދުރްނެގ ޮގުތަގއި ަރިޖްސަޓރީ 

ެވަފއިވާ ަފާރްތަތަކްށ، މި ިޑިވެޑްނޑް ެބޭހެނެއެވ. 
ިމ ަފއަިންލ ިޑިވެޑްނޑާއި 2015 ައަހުރ ިއްނަޓިރްމ 
ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގއި ެބުހުނ ިޙްއާޞައަކްށ 4.84 

ުރިފާޔާއެއުކ 2015 ަގިއ ިނުމުނ މާީލ ައަހުރެގ 
ުޖްމަލ ިޑިވެޑްނޑް ައަދަދީކ ިޙްއާޞައަކްށ 9.53 

ުރިފާޔެއެވ.

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުގެ އިޤުރާރު

ެސިކުއިރީޓްޒާއ ެބޭހ ަޤވާިއުދ )ެސިކުއިރީޓްޒ 
ޫދުކާރ ުކްނުފނަިތުކްނ ަމުޢޫލމާުތ ހާަމުކުރުމެގ 

ިޒްނމާާއ ެބޭހ ަޤވާިއުދ( 2010 ަގިއވާ ޮގުތެގ 
ަމިތްނ ތީިރަގިއ މިވާ ަކްނަތްއަތްއ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ 

ޯބޑުްނ ަކަށަވުރޮކްށެދެމެވ.

2015 ެގ ައަހރީ ރޯިޕުޓ 
ަތްއާޔުރޮކްށަފއިވީަނ ރޯިޕުޓުކުރުމެގ ުހިރހާ 

މްިނގަނޑަުތާކ ެއްއޮގަތްށ ަކމާެބޭހ ޤޫާނާނއި 
ަޤވާިއުދަތާކ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ ަމިތްނަކްނ.

ުކްނުފނެީގ ަރުއްސމާުލ ުނަވަތ ެޑްޓ 
ެސިކުއިރިޓްޒަގިއ، ީސާދ ޮގުތްނ ުނަވަތ 
ުނީސާދ ޮގުތްނ ިވަޔްސ، ދާިރުގެގ ޯބޑުެގ 

ޑައެިރްކަޓުރްނ ައދި ެއަފާރްތަތާކ ުގުޅްނުހރި 
ެއްއވްެސ ަފާރެތްއެގ ައިމްއަލ މްަޞަލަޙެތްއ 
ެއުކެލިވަފއި ުނވާަކމާއި ަރުއްސމާުލ ުނަވަތ 

ެޑްޓ ެސިކުއިރިޓްޒ ެނުގުމެގ ަޙްއުޤ 
ލިިބެގްނުނވާަކްނ.

ުކިރައްށ ޮއްތ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސަގއި 
ިއްނތިޙާުބުވަމްށ ުކިރަމިތާލަފއިވާ 

ޑައެިރްކަޓަރާކ ުކްނުފްނާޏ ެދެމުދ ެއްއވްެސ 
ެއްއބްަސުވެމްއ ުނވާަކްނ ައދި ަބަދުލިދުނެމްއ 
ެނތި )ޤޫާނީނ ޮގުތްނ ަދްއަކްނެޖޭހ ަބަދެލްއ 

ިފަޔަވިއ( ުކިރައްށ ޮއްތ ައަހުރެތޭރަގއި 
ުއވާެލެވްނ ެންތ ެއްއބްަސުވެމްއ ުނވާަކްނ.

ހާިސުބކެުރިވަފއިވާ ުމްއަދުތެގ ެތޭރަގިއ 
ުނަވަތ ުމްއަދުތ ިނުމުނިއުރ ުކްނުފްނާޏެއކުު 
ުކްނުފނެީގ ޯބޑުެގ ޑައެިރްކަޓުރްނ ީސާދ 

ުނަވަތ ުނީސާދ މްަޞަލަޙެތްއ ޮއްތ، 
ާފަހަގުކެރޭވ ަވުރެގ ެއްއބްަސުވެމްއ ުނވާަކްނ.

ަބެޓލޯްކ ުގޫރާޕއި ދެިވިހ ަސުރާކާރެއުކ 
ެވިވަފއިވާ ާފަހަގުކެރޭވ ެއްއބްަސވްުނަތުކެގ 

ަތުފީސުލ ުކްނުފނެީގ ޮއިޑަޓޑް ަފއޭިންނަޝްލ 
ްސޭޓްޓަމްންޓްސ )31 ޑެިސްނަބުރ 2015( ެގ 
ުޅްނުހިރ ަފާރްތަތާކެއުކ ުކެރޭވ  26 ވަަނ މާްއާދ 'ގުު

ުމާޢަމާލުތަތްއ' ިއްނ ލިިބަވޑަިއަގްނަނވެާނެއެވ. 

ުމޙަްއަމދު ައްޝަމލީ 
ޗެއަރޕަރސަްނ

އިްސމާީޢލް ަރީޝދު 
ީޗފް ެއްގެޒކެިޓވް ޮއފިސަރ ައދި މެޭނޖިން 

ަޑިއެރްކަޓރ



ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް

2015 ވަަނ ައަހުރ، ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓަގިއ ިތްއެބިވ ެމްނަބުރްނ ތީިރަގއި 
މަިވީނެއެވ. ޮކިމީޓެގ ުހިރހާ ެމްނަބުރްނަނކީ މާީލ ހަުނާރިއ ަތުޖިރބާ 

ލިިބަވޑަިއެގްނަފއިވާ ޮންނ-ެއްގެޒެކޓްިވ ައިދ ިއްނިޑެޕްނެޑްންޓ 

ޮކމިޓީ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

ުކްނުފނެީގ ަހުރަދާނ ިއްނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލ ނާިޒުމަތްއ ާޤިއުމޮކްށ ެއ 
ނާިޒުމަތާކއި ެއްއޮގަތްށ މަަސްއަކްތުކުރުވމާއި، ެއްކްސަޓރަންލ ަފއޭިންނަޝްލ 

ރޯިޕުޓަތުކެގ ަޞްއަޙަކްނ ަކަށަވުރުކުރމާއި، ަޢަމލުުކަރްނެޖޭހ ޤޫާނުނަތާކއި 
ަޤވާިއުދަތަކްށ ަޢަމލުުކުރްނ ަކަށަވުރުކުރމާެއުކ، ޤޫާނީނ ޮގުތްނ ޯބޑުެގ ަމްއަޗްށ 

ާލިޒުމުކާރ މްަސޫޢިލްއަޔާތއި ޯއަވަސއްިޓ މްަސޫޢިލްއަޔުތަގއި ޮއިޑްޓ 
ޮކިމީޓިއްނ ޯބޑަްށ ެއީހެތިރެވެދެއެވ.

ބައްދަލުވުންތައް

2015 ވަނަ ައހަރުތެޭރގައި، ކޮްނމެ ިތން ަމހުން އެއް ަމހު ޮއޑިޓް ޮކމިީޓގެ 
ަބްއދަުލވުން ޭބއްވުެނވެ. ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ހުިރހާ ބަްއަދުލވުންަތުކގައި ީޗފް 
އެްގެޒކެޓިވް ޮއފިސަރ ައދި މެޭނޖިން ަޑއިެރކްޓަރ، ީޗފް ފަިއނޭްނަޝލް 

ޮއފިސަރ ައދި އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓަރ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވިެއވެ. 
ައދި އެ ބަްއަދލުވުންަތުކގައި ބަެޓްލކޯ ގުޫރުޕގެ ީޗފް ފަިއނޭްނަޝލް 

ޮއިފސަރ ައދި ީޗފް އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓަރ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވިެއވެ. 
ހުިރހާ ބަްއަދލުވުންަތުކގެ ެސކްރެޓަރީއެއްެގ ދައުރު ައާދކުެރއްވީ ޯބުޑގެ 

ެސްކެރަޓީރެއެވ.

ފޓު ޯ.އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ރި

އިހާބް ހިންނަވީ

އަބްދުهللا އަޙްމަދު

އިމްރާން ޢަލީ

ޗެއަރޕަރސަން

މެންބަރު

މެންބަރު

ޖޫން 2013 - 
ޑިސެންބަރު 2015

ޖަނަވަރީ 2014 އިން 
މިޔަދާ ހަމައަށް

ޖުލައި 2014 އިން 
މިޔަދާ ހަމައަށް

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

ެފުބުރަވީރ 2016 ަގއި، ޑރ. ައްޙަމދު ައލް ަބޫލޝީ ޮއޑިޓް ޮކމިީޓގެ 
ޗެއަރޕަރސަން އަށް ައއްޔަުނކުރެުވނެެވ.

2014 ެގ ޮއިޑްޓޮކްށަފއިވާ މާީލ ަބާޔްނަތްއ ުމާރަޖާޢޮކްށ ޯބޑުްނ 
ފްާސުކުރަމްށ ުހަށެހުޅްނ.

2015 ވަަނ މާީލ ައަހުރެގ ުކވާަޓުރެގ މާިލްއަޔާތއި ރޯިޕުޓަތްއ ުމާރަޖާޢޮކްށ 
ޯބޑުްނ ފްާސުކުރަމްށ ުހަށެހުޅްނ.

ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓރެގ ެޓްނޑަރެގ މަަސްއަކްތަތްއ ާގުތްނ ަބަލއި، 
2015 ވަަނ މާީލ ައަހުރެގ ުކްނުފނެީގ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓރެގ ޮގުތަގއި 

ޭކޕެީއްމޖީ ައްއަޔުނުކުރަމްށ ުހަށެހުޅްނ.

ްކެރިޑްޓ ޮކްންޓޯރްލ ެއްނޑް ަކެލކަްޝްންސ ޮޕިލސީ ުމާރަޖާޢޮކްށ ޯބޑުްނ 
ފްާސުކުރަމްށ ުހަށެހުޅްނ.

ުކްނުފނެީގ ްޓެރަޝީރ ޮޕިލސީ ުމާރަޖާޢޮކްށ ޯބޑުްނ ފްާސުކުރަމްށ 
ުހަށެހުޅްނ.

2016 ވަަނ ައަހުރެގ ިއްނަޓރަންލ ޮއިޑްޓ ްޕޭލްނ ފްާސުކުރްނ.

ިއްނަޓރަންލ ޮއިޑްޓެގ ުހިރހާ މަަސްއަކްތަތެކްއ ަބަލއި ުމާރަޖާޢުކުރްނ.

މުހިންމު ނިންމުންތައް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޯކޕްރޭޓް ގަވަނަންސް

4/4

4/4

4/4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް

2015 ވަަނ ައަހުރެގ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓރެގ ޮގުތަގއި ިޙްއާޞާދުރްނ 
ައްއަޔުނުކަރްއވާަފއިވީަނ ޭކޕެީއްމޖީ ެއެވ. ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓިއްނ ޭކޕެީއްމޖީ ިއްނ 

ޮކްށަފއިވާ ދާިރުގެގ ޮންނ-ޮއިޑްޓ މަަސްއަކްތަތްއ ުމާރަޖާޢޮކްށ، ެއްކްސަޓރަންލ 
ޮއިޑަޓުރެގ ަޙިއިޞްއަޔުތްނ ޭކޕެީއްމޖީ ުކާރ މަަސްއަކުތެގ މްުސަތިޤްއުލަކމާއި 

ަޞްއަޙަކމާެމުދ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓިއްނ ހްިތަހަމެޖެހެއެވ. ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނ 
މަަސްއަކްތުކަރީނ ީސެއްމީޑޭއެގ ީސޖީ ޯކޑުެގ ްޕެރްކިޓްސ ޯނާޓ ެއްއޮގަތްށަކްނ 

ެއަފާރުތްނ ަކަށަވުރޮކްށެދެއެވ.

ޭވުތެވ ިދަޔ ައަހުރ، މާީލ ރޯިޕުޓަތުކެގ ަޞްއަޙަކްނ ަކަށަވުރޮކްށދުިނަމާށއި 
ެއިރޯޕުޓަތާކެމުދ މްަޝަވާރުކުރަމްށ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ުހިރހާ ަބްއަދުލވްުނަތަކްށ 
ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރ ަބއެިވިރެވަފއެިވެއެވ. ީމެގ ިއުތުރްނ، ޮއިޑްޓުކުރުމަގއި 

ުކިރ ަތުޖިރބާާއ ުގޭޅޮގުތްނ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނެގ މިިނވްަނ ިޚާޔުލ 
ޯހުދަމްށ ެމޭންޖަމްންޓ ުނިހމާަނ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓިއްނ ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓާރ 

ަބްއަދުލުކިރެއެވ.

އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

ޭވުތެވ ިދަޔ ައަހުރެތޭރަގއި، ިއްނަޓރަންލ ޮއިޑްޓ ިޑާޕްޓަމްންޓެގ ެއީހާއެއުކ 
ުކްނުފނެީގ ިއްނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލަތުކެގ ެފްނަވުރ ޮއިޑްޓ ޮކިމިޓިއްނ 

ުމާރަޖާޢުކިރެއެވ. ީމެގ ެތޭރަގއި، މާީލ ަކްނަތްއަތާކއި ުކްނުފނި ހްިނުގުމެގ 
ައޅާަފއިވާ  ަކްނަތްއަތާކއި ރްިސްކަތްއ ޯހާދ ެމޭންޖުކުރަމްށ ަކނޑަ

ޮކްންޓޯރުލަތާކއި ުއޫސުލަތްއ ހެިމެނެއެވ. 

2015 ވަަނ ައަހުރ، 11 ިއްނަޓރަންލ ޮއިޑްޓ ރޯިޕުޓަތްއ ންިނަމއި ޮއިޑްޓ 
ޮކިމީޓައްށ ުހަށެހުޅެނެވ.

ތުަޙީޤުޤަތުކްނ ހާަމވާ ަމަކާރއި ހަީލުތެގ ަމްއަސަލަތްއ ހާަމުކުރްނ ާލިޒުމޮކްށ، 
ވްިސްލްބޮލއްިނ ެއްނޑް ްފޯރޑް ރޯިޕިޓްނ ޮޕިލީސ ަތްނފުީޒުކުރުމެގ ަކްނަތްއަތްއ 

ޑރ. ައްޙަމދު ައލް ަބޫލީޝ
ޗެއަރޕަރސަން، ޮއޑިޓް ޮކމިީޓ

ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓިއްނ ަބާލަފއެިވެއެވ. ެއަފަދ ަމްއަސަލެއްއ ޮކިމީޓައްށ 
ލިިބްއެޖަނަމ ެއ ަމްއަސަލ ތުަޙީޤުޤޮކްށ ުކްނުފނެީގ ުއޫސުލަތާކ ެއްއޮގްތވާ 

ޮގުތެގ ަމިތްނ ެއަކީށެގްނވާ ިއްސާލީހ ިފަޔަވުޅ ެއޭޅެނެއެވ. ޭވުތެވިދަޔ 
ައަހުރެތޭރަގއި، ަމަކާރއި ހަީލުތެގ ެއްއވްެސ ަމްއަސަލެއްއ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓައްށ 

ރޯިޕުޓުކެރިވަފެއްއ ުނެވެއެވ.

ުކްނުފންިނ ުކިރަމިތާލ ޮބެޑތި ރްިސްކަތުކެގ ަމުޢޫލމާުތ ޯބޑަްށ ެއނގްުނ 
ަކަށަވުރުކުރަމްށ ޮކްނެމ ތްިނ ަމުހްނ ެއްއ ަމުހ ުކްނުފނެީގ ރްިސްކ 

ަރިޖްސަޓރ ުމާރަޖާޢުކެރވެުނެވ. ުކްނުފްނާޏ ެދޮކަޅްށ ުހަށަހޅާ ަފއާިސ 
ޯހުދުމެގ ޮބެޑތި ަމްއަސަލަތާކިއ ަޝުރޢީ ަމްއަސަލަތާކ ުގޭޅޮގުތްނ ަމުޢޫލމާުތ 
ހާަމުކަރްނެޖޭހ ުނަވަތ ަފއާިސ ަދްއަކްނެޖޭހ ޙާަލްތަތްއ، ުކްނުފނެީގ ަވީކުލްނާނއި 

ެއްކްސަޓރަންލ ޮއިޑަޓުރްނެގ ެއީހެތިރަކމާެއުކ، ަބަލމްުނ ެގްނެދުވެނެވ.

2015 ވަަނ ައަހުރެތޭރަގއި ިއްނަޓރަންލ ޮއިޑްޓެގ މަަސްއަކްތަތްއ ހިނާގަފއިވާ 
ޮގާތިއ ާޤިއުމޮކްށަފއިވާ ިއްނަޓރަންލ ޮކްންޓޯރްލ މްިނގަނޑަުތުކެގ ާޤބިލަުކމާ 

ޭދެތޭރ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓިއްނ ހްިތަހަމެޖެހެއެވ.



ރެމިއުނަރޭޝަން، ނޮމިނޭޝަން
ފޓު ޯއެންޑް ގަވަނަންސް ކޮމިޓީގެ ރި
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ުމަޙްއަމުދ ައްޝަމީލ

ރްިޟވްާނ ަޝީރްފ

ައްބުދްލ ަރްޙމްާނ ަފްޚޯރ

އްިމާރްނ ަޢީލ

ެޗައރަޕރަސްނ

ެޗައރަޕރަސްނ

ެމްނަބުރ

ެމްނަބުރ

ޫޖްނ 2015 ިއްނ 
ިމަޔާދ ަހަމައްށ

ަޖަނަވީރ 2014 ިއްނ 
ެފުބުރަވީރ 2015 ައްށ

ޭމ 2014 ިއްނ ިމަޔާދ 
ަހަމައްށ

ުޖަލިއ 2014 ިއްނ 
ިމަޔާދ ަހަމައްށ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ

ހާޒިރީ

ހާޒިރީ

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

މުއްދަތު 

ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއިފަސރ، ީޗްފ ަފއޭިންނަޝްލ ޮއިފަސރ ައދި 
ީޗްފ މާެކިޓްނ ޮއިފަސރ ަފަދ ިއްސ ެއްގެޒެކޓްިވ ަމާޤުމަތަކްށ ވީަޒާފ 

ދުިނުމެގ ަކްނަތްއަތްއ ުކުރްނ ުނަވަތ ައްއަޔުނުކުރްނ.

2015/16 ެގ ިއްނިޑެޕްނެޑްންޓ ޑައެިރްކަޓރ ޮނިމޭންޓުކުރްނ.

ުކްނުފނެީގ ައާސީސ ަޤވާިއާދއި ހްިނާގ ަޤވާިއުދ ިއްސާލުޙުކުރްނ.

2015 ެގ ަޕރޯފަމްންސ ޯބަންސ ޮޕިލސީ ައދި 2014 ެގ 
ަޕރޯފަމްންސ ޯބަންސ ެބުހަމްށ ފްާސުކުރްނ.

ދާިރުގ ޮކލްީގ ެޝައރ ްސީކްމެގ ަކްނަތްއަތްއ ަބލާ، ިމ ްސީކްމެގ 
ަދުށްނ ާޤިއުމުކެރިވަފއިވާ ެއްމޮޕޯލީއ ެޝައރ ޯއަނރިޝްޕ ްޓަރްސްޓ 

ުއވާުލްނ.

ުކްނުފނެީގ ހްިނުގުމެގ ޮއނިގަނޑު ުމާރަޖާޢުކުރްނ.

މުހިންމު ނިންމުންތައް

ޮކމިޓީ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

ޮކިމީޓެގ މްަސޫޢިލްއަޔަތކީ މާުސަރާއއި ިއާނަޔްތަތާކ ެބޭހ ިސާޔަސުތަތްއ 
ެއުޅމާއި ޑައެިރްކަޓުރްނ ޮނިމޭންޓ ުކުރމާއި ައްއަޔުނުކުރުމެގ ޮއނިގަނޑު  ަކނޑަ

ެއުޅުމަގއި ޯބޑަްށ ެއީހެތިރުވމާއި ުކްނުފނެީގ ޯކްޕޭރްޓ ަގަވަންންސ  ަކނޑަ
ޮއނިގަނޑުެގ ެފްނަވުރ ެބުލމާއި ެއ ޮއނިގަނޑު ަކނޑަެއޅަިފއަިވީނ ޤޫާނުނަތާކއި 

ަޤވާިއުދަތާކ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ ަމިތްނަކްނ ަކަށަވުރުކުރެމެވ.

މިހާުރެގ ޮކިމޓީ ެއުކަލވާެލިވަފއިވީަނ، ެރިމުއަނރަޭޝްނ، ޮނިމޭނަޝްނ ައދި 
ަގަވަންންސ ިމ ތްިނ މަަސްއަކްތ ެއްއ ޮކިމީޓެއްއެގ މްަސޫޢިލްއަޔެތްއެގ 
ޮގުތަގއި، ޮއަގްސުޓ 2013 ަގެއެވ. ިމޮގތްަށ ަކނޑަެއޅަިފއަިވީނ، ގަިނ 
ެމްނަބުރްނަނކީ ުކީރެގ ެރިމުއަނރަޭޝްނ ެއްނޑް ޮނިމޭނަޝްނ ޮކިމީޓާއއި 

ަގަވަންންސ ޮކިމީޓަގއި މްަސޫޢިލްއަޔުތ ައާދުކަރްއަވމްުނ ެގްނަދވާ 
ޭބުފޅުްނަކމަށްުވމާެއކު، ޮކމިޓީަތުކގެ މަްސޢޫިލއްޔަތުތައް އެްނެމ ފުިރަހމަ 

ގޮތުގައި ައާދކުރުުވމުގެ ަމްޤަޞދުގަެއވެ. 

ބައްދަލުވުންތައް

2015 ވަަނ ައަހުރެތޭރަގއި، ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓެގ ތްިނ ަބްއަދުލވްުނ 
ޭބްއވެުނެވ. ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓެގ ުހިރހާ ަބްއަދުލވްުނަތުކަގިއ ީޗްފ ެއްގެޒެކޓްިވ 
ޮއިފަސރ ައދި ެމޭނިޖްނ ޑައެިރްކަޓރ ަބއެިވިރެވަވޑައެިގްނެނިވެއެވ. ޮކިމީޓެގ 
ެސްކެރަޓީރެއްއެގ ަދުއުރ ައާދުކެރްއީވ ުކްނުފނެީގ ެސްކެރަޓީރެއެވ. ެއެޖްނޑާ 

ުކެރވަިފއިވާ ަވކި ޚާްއަޞ ަކެމްއ ުހަށެހުޅަމްށ ުނަވަތ ަކަމަކްށ ެއީހެތިރުވަމްށ 
ޭބުންނެވްއެޖ ޙާަލުތަގއި، ަބެޓލޯްކ ުގޫރާޕއި ދާިރުގެގ ެމޭންޖަމްންޓ ައްށ ަދުޢަވުތ 

ެއުރވަިފއެިވެއެވ.

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް

2015 ވަަނ ައަހުރ، ެރިމުއަނރަޭޝްނ، ޮނިމޭނަޝްނ ެއްނޑް ަގަވަންންސ 
)ާއްރެއްނީޖ( ޮކިމީޓަގިއ ިތްއެބިވ ެމްނަބުރްނ ތީިރަގއި މަިވނީެއެވ. ޮކިމީޓެގ 

ުހިރހާ ެމްނަބުރްނަނކީ މާީލ ހަުނާރިއ ަތުޖިރބާ ލިިބަވޑަިއެގްނަފއިވާ ޮންނ-
ެއްގެޒެކޓްިވ ައިދ ިއްނިޑެޕްނެޑްންޓ ޑައެިރްކަޓުރްނެނެވ.

ޑައިރެކްޓަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވުންގެ މުސާރައާއި 
އިނާޔަތްތައް

ޑައެިރްކަޓުރްނަންށ ެދޭވ ުއޫޖަރައކީ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ މަަސްއަކްތަތާކއި 
މްަސޫޢިލްއަޔުތަތާކ ެއަކޭށެނ ވާަދެވިރ ުއޫޖަރެއްއަކްނ ަކަށަވުރުކުރަމްށ، ޯބޑުެގ 

ޑައެިރްކަޓުރްނެގ މާުސަރާއއި ިއާނަޔްތަތްއ ެދެވނީ ޯބޑު ޑައެިރްކަޓރްސ 
ެރިމުއަނރަޭޝްނ ިސާޔަސުތަގިއވާ ޮގުތެގ ަމިތްނެނެވ.

ައޅާަފއަިވނީ ަބެޓލޯްކ  ިއްސ ެއްގެޒެކޓުިވްނެގ މާުސަރާއއި ިއާނަޔްތަތްއ ަކނޑަ
ުގޫރުޕެގ ަލަފާޔެއުކ، ަވިކަވކި ަމާޤުމަތުކެގ މަަސްއަކތާަށއި މްަސޫޢިލްއަޔުތ 

ައާދުކަރްނެޖޭހ މްިނަވަރާށއި ެއަފަދ ަމާޤުމަތަކްށ މާެކުޓަގިއ ެދޭވ ޭރުޓަތަކާށއި 
ަމާޤަމްށ ައުލްނ މަީހުކ ޯހަދްނ ެޖިހްއެޖަނަމ ހިނގެާނ ަޚަރުދެގ ަމްއަޗްށ 

ެބުލަމްށަފުހަގެއެވ. ދާިރުގެގ މާުސަރާއއި ިއާނަޔްތަތުކެގ ެޕެކުޖަތްއ 
ައޅާަފއަިވނީ މާެކުޓަގއި ުހިރ ެއެހްނ މާުސަރަތާކ ައޅާ ަބާލއުިރ ަރނަގުޅ  ަކނޑަ
ައދި ުކްނުފނެީގ ުމިހްނުމ ަމާޤުމަތުކަގިއ ތިިބ ުމަވްއަޒުފްނާނއި ުކްނުފނަީގއި 

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޯކޕްރޭޓް ގަވަނަންސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

.
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ތިިބ ތްަމރުީނ ލިިބަފއިވާ ާޤބުިލ ުމަވްއަޒުފްނ 
ުކްނުފނަީގއި ހެިފެހްއޭޓެނަފަދ މްިނަވަރަކެށެވ. ައދި 

ީމެގ ެތޭރަގއި، ަމުހްނ ަމަހްށ ަކނޑަެއޅަިފއިވާ 
ިއާނަޔްތަތާކިއ ަޕރޯފަމްންސ ާއ ުގުޅްނުހރި 

ިއާނަޔްތަތްއ ހެިމެނެއެވ.

ައޅާަފއިވާ ޮގަތްށ   ީސެއްމީޑޭއިއްނ3 ަކނޑަ
ޑައެިރްކަޓުރްނާނިއ ިއްސ ެއްގެޒެކޓުިވްނެގ 

މާުސަރާއއި ިއާނަޔްތަތްއ ހާަމުކުރމްުނ ުކްނުފްނަޏްށ 
މިހާުރ ޮއްތ ވާަދެވިރަކުމެގ ަސަބުބްނ ލިިބާދެނ 

ެގްއުލަމްށަޓަކއި، ަހަމެއަކނި ހާަމުކެރެވނީ 
ޑައެިރްކަޓުރްނާނިއ ިއްސ ެއްގެޒެކޓުިވްނަންށ 

ެދޭވ މާުސަރާއއި ިއާނަޔްތަތުކެގ ުޖްމަލ ައަދެދެވ. 
ިމޮގުތްނ، މާުސަރާއއި ިއާނަޔުތެގ ޮގުތަގިއ )ުކުރ 
ުމްއަދަތްށ ެދިވަފއިވާ ިއާނަޔްތަތްއ ހަިމަނިއެގްނ(4 

ޯބޑު ޑައެިރްކަޓުރްނަންށ ެދިވަފއިވާ ުޖްމަލ ައަދަދކީ 
17.79 މިިލައްނ ުރިފާޔ ައިދ ެއްގެޒެކޓްިވ 

ެމޭންޖަމްނަޓްށ ެދިވަފއިވާ ުޖްމަލ ައަދަދީކ 1.16 
މިިލައްނ ުރިފާޔެއެވ.

ުހިރހާ ޑައެިރްކަޓުރްނާނިއ ިއްސ 
ެއްގެޒެކޓުިވްނެވްސ ވީަނ ުކްނުފނަީގިއ 

ެއޭބުފުޅްނ ުކަރްއވާ މަަސްއަކުތަގއި ައމިިްއަލ 
މްަޞަލަޙުތ ުފުށައާރ ަކެމްއ ުނވާަކަމްށ ަކަށަވުރ 

ޮކްށެދްއވާަފެއެވ.

ދިރާގު ޮކލީގް ޝެއަރ ޕްލޭން 
)ޑީސީއެސްޕީ(

ދާިރުގ ޮކލްީގ ެޝައރ ްޕޭލްނ 
ަތާޢަރުފުކެރވަިފއަިވީނ ެއްމްޕޯލީއ ެބެނފްިޓ 
ްޓަރްސަޓާކ ަހވާލުުކެރިވަފއިވާ ުމިޅ ުޖްމަލ 

225،710 ިޙްއާޞާއެއުކ، ެސްޕެޓްނަބުރ 2011 
ަގެއެވ. 2015 ވަަނ ައަހުރެތޭރަގއި، ެއްމްޕޯލއީ 

ެޝައރ ޯއަނރިޝްޕ ްޓަރްސްޓަގއި ުހރި 
ިޙްއާޞަތްއަވނީ ަކނޑަައޅާ ުމަވްއަޒުފްނަންށ 
ޫދުކެރިވަފެއެވ. ައދި ިމ ްސީކަމްށ ެހިދަފއިވާ 

ްޓަރްސްޓ ވީަނ ޮނެވްނަބުރ 2015 ަގއި 
ުއވާެލިވަފެއެވ. 

ޯބޑު މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުން

ދާިރުގެގ ހްިނާގ ަޤވާިއުދެގ ަދުށްނ، ޮބެޑތި 
ިޙްއާޞާދުރްނ ތްަމީސުލުކާރ ޯބޑު ޑައެިރްކަޓުރްނ 
ައްއަޔުނުކަރީނ ިލުޔަމުކްނެނެވ. ަބެޓލޯްކ ުގޫރުޕެގ 
ަފާރުތްނ ައްއަޔުނުކަރނީ ަހަތުރ ޑައެިރްކަޓުރްނާނއި 
ދެިވިހ ަސުރާކުރެގ ަފާރުތްނ ެދ ޑައެިރްކަޓުރްނެނެވ.

ާއްނުމ ިޙްއާޞާދުރްނ ތްަމީސުލުކާރ ޑައެިރްކަޓރ 
ުހަށަހަޅނީ ޯބޑުެގ ަފާރުތްނ ާއްރެއްނޖީ ޮކިމޓީ 

ެމުދެވިރޮކެށެވ. ަޕްބލްިކ ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ 
ެކްނިޑޑޭުޓްނެގ ަޝުރުތ ަހަމޭވޯތ ުމާރަޖާޢޮކްށ، 
ޮކްނެމ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސެއްއަގއި ާއްނުމ 

ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ުހަށެހެޅެއެވ. 

ެމޯޖރީިޓ ިޙްއާޞާދުރްނާނިއ ދެިވިހ 
ަސުރާކުރްނ ައްއަޔުނުކާރ ޑައެިރްކަޓުރްނެގ 

ވަަނަވުރ ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓިއްނ ުމާރަޖާޢޮކްށ، 
ެއޭބުފުޅްނެގ މްަސޫޢިލްއަޔުތ ެއްނެމ ުފިރަހަމ 

ޮގުތަގއި ައާދުކުރަމްށ ޭބުންނވާ ހަުނާރއި 
ިޢްލުމ ލިިބަވޑަިއެގްނަފއިވާަކްނ ިމ ޮކިމީޓިއްނ 

ަޔީޤްނޮކްށެދެއެވ.

ައްލފިާޟްލ ިއްސމާީޢުލ ަވީޙުދ ރަިޓަޔުކެރްއުވުމްނ، 
ެސްޕެޓްނަބުރ 2015 ަގިއ ދާިރުގ ޕލކ ެގ 

ައުއ ީސއޯީއ ައދި ެއްމޑީ ަކުމަގއި ައްލފިާޟްލ 
ިއްސމާީޢުލ ރީަޝުދ ައްއަޔުނުކެރވެުނެވ. 

31 ޑެިސްނަބުރ 2015 ަގއި، ަބެޓލޯްކ ުގޫރުޕްނ 
ޯބޑުެގ ޮންނ-ެއްގެޒެކޓްިވ ައދި ިއްނިޑެޕްނެޑްންޓ 
ޑައެިރްކަޓެރްއެގ ޮގުތަގިއ ޑރ. ައްޙަމުދ ައްލ 
ަބޫލޝީ ައްއަޔުނުކެރްއިވެއެވ. ޑރ. ަބޫލޝީ 

ައްއަޔުނުކެރްއުވީނ، ޫޖްނ 2013 ިއްނ ެފިށެގްނ 
ޯބޑުަގއި ޚުިދަމްތޮކްށެދްއވާަފއިވާ ައދި ެއ 

ުމްއަދުތަގއި ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ެޗައރަޕރަސްނެގ 
ޮގުތަގއި ޚުިދަމްތޮކްށެދްއވާަފއިވާ މރ. އިހާްބ 

ހްިނަނީވެގ ަބަދުލަގެއެވ.

މިހާުރ ާއްނުމ ިޙްއާޞާދުރްނ ތްަމީސުލުކާރ 
ޑައެިރްކަޓރ ައްލފިާޟްލ އްިމާރްނ ަޢީލައީކ 

2015/2016 ވަަނ ައަހަރްށ ަޕްބލްިކ 
ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ ުކިރަމިތުލަމްށ ާއްނުމޮކްށ 
ިއުޢާލްނުކުރމްުނ މި ަމާޤަމްށ ުކިރަމިތިލ ަޝުރުތ 
ަހަމވާ ަހަމެއަކނި ެކްނިޑޑޭެޓެވ. ޯބޑުެގ ަލާފެގ 
ަމިތްނ، 16 ެއްޕރްީލ 2015 ަގއި ޭބްއވުުނ 
26 ވަަނ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސަގއި ާއްނުމ 
ިޙްއާޞާދުރްނވީަނ އްިމާރްނ ަޢލީ ައުލްނ ެއ 

ަމާޤަމްށ ައްއަޔުނުކަރްއވާަފެއެވ.

2015 ވަަނ ައަހުރ ުކްނުފނެީގ ހްިނާގ ަޤވާިއުދ 
ަބަދލުުކުރމާ ުގިޅެގްނ، ަޕްބލްިކ ޑައެިރްކަޓރ 

ައްއަޔުނުކެރޭވީނ ެދ ައަހުރެގ ަދުއަރްށ، 
ައްއަޔުނުކާރ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސއްިނ ެފިށެގްނ 

ެޖިހެޖިހެގްނ ެދަވަނައްށ ޭބްއޭވ ައަހރީ ާއްނުމ 
ަޖްލާސާއ ަހަމައެށެވ.

ުކްނުފނެީގ ހްިނާގ ަޤވާިއުދެގ ަބަދާލ ުގިޅެގްނ، 
ަޕްބލްިކ ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ ަޝުރުތ ަހަމވާ 
ެކްނިޑެޑުޓްނ ުކިރަމިތުލަމްށ ާއްނުމޮކްށ ިއުޢާލްނ 

ުކުރމްުނ، ެއ ަމާޤަމްށ ުކިރަމިތލި ަހަމެއަކނި 
ޭބުފަޅކީ ައްލފިާޟްލ އްިމާރްނ ަޢީލެއެވ.

3 މާެކުޓަގިއ ޮއްތ ވާަދެވިރަކުމެގ ަސަބުބްނ، ޮކްނެމ ަމާޤުމެގ ަދަރަޖައަކްށ ެދޭވ މާުސަރާއިއ ިއާނަޔްތަތްއ، މާުސަރާއިއ ިއާނަޔްތަތުކެގ ެޕެކުޖ ައިދ ަވިކަވިކްނ ެއްގެޒެކޓްިވ ެމޭންޖަމްނަޓާށިއ 

ޯބޑު ޑައެިރްކަޓުރްނަންށ ެދޭވ މާުސަރާއިއ ިއާނަޔްތަތްއ ހެިމނަިފިއުނެވެއެވ.

4 2015 ވަަނ ައަހުރ ޑައެިރްކަޓުރްނަނާށިއ ެއްގެޒެކޓްިވ ެމޭންޖަމްނަޓްށ ެދުވުނ މާުސަރާއިއ ިއާނަޔްތަތުކ ެތޭރަގިއ ޚުިދަމުތެގ ޮކްންޓެރްކްޓ، ޯނިޓްސ ުމްއަދުތ، ަބަދެލްއެގ ޮގުތްނ ެދޭވ 

ފަީތްއ ައިދ ުކްނުފނެީގ ިޙްއާޞައުކްނ ލޭިބ ަފއާިދެއްއ ުނިހެމޭނެނެއެވ.



ުމަޙްއަމުދ ައްޝަމީލ
ެޗައރަޕރަސްނ، ެރިމުއަނރަޭޝްނ، ޮނިމޭނަޝްނ 

ެއްނޑް ަގަވަންންސ ޮކިމީޓ

ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓިއްނ ޯބޑަްށ ަލާފައުރވާަފއަިވނީ، 26 ެއްޕރްީލ 2016 ިއްނ 
ެފިށެގްނ ެޖިހެޖިހެގްނ ެދަވަނައްށ ޭބްއޭވ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖްލާސާއ ަހަމައްށވާ 
ެދ ައަހުރެގ ަދުއަރްށ، ަޕްބލްިކ ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ ައްލފިާޟްލ އްިމާރްނ 

ަޢީލ ޮނިމޭންޓ ުކެރްއުވަމެށެވ. 

ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު އެކުލެވިފައިވާ ޮގތް

ިދ ަތުޖިރބާާއިއ ފްަނުނެގ  ދާިރުގެގ ޯބޑުަގިއ ިތްއަބވާ ެމްނަބުރްނަނީކ ާޤބުިލ އަަ
ޮގުތްނ ަތާފުތ ާދއާިރަތުކެގ މާިހުރްނެނެވ. ޯބޑުަގިއ ެދ ިޖްނުސެގ ޑައެިރްކަޓުރްނ 

ިތްއެބުވަމްށ ދާިރގްުނ ެއެދެއެވ. ިމޮގުތްނ، ަޕްބލްިކ ޑައެިރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ 
ާޤބުިލ ައްނެހްނ ޭބކަނަބުލްނ ުކިރަމިތެލްއުވަމްށ ހްިތަވުރެދެވެއެވ. ައދި ެމޯޖރިޓީ 

ިޙްއާޞާދުރްނ ޯބޑަްށ ައުއ ެމްނަބުރްނ ައްއަޔުނުކެރްއުވުމަގިއ ީސެއްމީޑޭއެގ 
ިސާޔަސުތަގިއވާ ޮގުތެގ ަމިތްނ ެދ ިޖްނުސެގ ެމްނަބުރްނ ައްއަޔުނުކެރްއުވަމްށ 

ވްިސެނުވަމްށ ަލާފައުރވާަފއެިވެއެވ.

ޯބޑުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭ މިންވަރު

ުކްނުފނެީގ ޯބޑް ޑައެިރްކަޓރްސ ަޕރޯފަމްންސ އެިވުލޭއަޝްނ ޮޕިލީސަގއިވާ 
ޮގުތެގ ަމިތްނ، ޯބޑާއި ޮކިމީޓަތުކްނ މަަސްއަކްތޮކްށަފއިވާ މްިނަވުރ 

ަޓަކއި ައަހރީ އެިވުލޭއަޝްނެއްއ ުކިރައްށ ެގްނެދިވަފއެިވެއެވ. މި  ެބުލަމށްް
އެިވުލޭއަޝްނަތުކެގ ަނތާީޖަތްއ ޯބޑުަގިއ މްަޝަވާރުކެރވަިފއެިވެއެވ. 2015 ވަަނ 

ައަހުރެތޭރަގއި، ޯބޑާއި ޮކިމީޓަތުކެގ މްަސޫޢިލްއަޔުތަތްއ ހްިތަހަމެޖޭހ ަވަރްށ 
ައާދޮކްށަފއިވާަކްނ ާއްރެއްނޖީ ޮކިމީޓިއްނ ަޔީޤްނޮކްށެދެއެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޯކޕްރޭޓް ގަވަނަންސް
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ޮއޑްިޓޮކްށފައިވާ މާލީ ަބާޔްނތްައ10
ްސޓޭޓަްމްންޓ ޮއފް ޮކމްޕިްރހްެނިސވް 

އްިނަކމް 

ކްޭޝފޯްލ ްސޓޭޓަްމްންޓ 

ްސޓޭޓަްމްންޓ ޮއފް ަފިއޭންނަޝލް 
ޮޕިޒަޝްނ 

މާލީ ަބާޔްނތަކާ ގުޅޭ ޯނުޓަތްއ

ްސޓޭޓަްމްންޓ ޮއފް ޗޭްނޖްަސ އްިނ ިއުކއިޓީ 



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
ައުޅަގނުޑމެން، ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުގޅުން ޕަްބިލކް ިލމިެޓޑްގެ 31 ޑިެސމްބަރ 2015 ގައި ިނމުނު ާމލީ ައހަރުގެ ެބލެްންސ ޝީޓާއި، ާއްމަދނީގެ ބަޔާން، 

ހިއްާސދާރުންގެ ރަުއްސާމލަށް ައއި ަބަދލު ގެ ބަޔާން، ިލބުނު ފަިއސާާއއި ެއފަިއސާ ޭހަދކުެރވުނުގޮުތގެ ބަޔާން ައދި މާލީ ހިާސބުަތކުގެ ބަޔާނ ެއުކލަާވުލމަށް 
ބޭުންނކުރެވުނު ުމހިްނމު ސިާޔސަތުަތކުގެ ުޚލާސާ ނޯޓުަތކާއި ަޞްފޙާ 59 ން 113 އަށް ހުަށަހާޅފަިއވާ ިހސާބުަތކާއި ުގޅުްނހުރި ނޯޓުަތއް ަބލާ 

ޮއޑިްޓކޮްށީފެމވެ. 

މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ )ހިންގަވާފަރާތުގެ( ޒިންމާ
ބަިއަނލްައޤުާވމީ ާމލީ ިހސާބުަތއް ިރޕޯްޓކުުރުމގެ ިމންަގނޑާއި އެއްގޮްތވާގޮތުގެ މަތިން ކުްނުފނީގެ ާމލީ ިހސާބުތައް ތައްޔާުރކުުރާމއި އިްނާސފުވެރިގޮތެްއގައި 

ހުަށެހުޅަމކީ ކުްނފުނި ހިންުގމާ ަހވާުލވެތިއްބަާވ ފަރާުތގެ މަސްޫއލިއްޔަެތެކވެ. ިމަމސްޫއލިއްޔަތުގެ ތެރޭަގއި ާމލީ ހިސާބުަތކާއި، ބާޔާންތައް ތައްޔާުރކޮށް 
ެއުކލަާވލައި ހުަށެހުޅުމގައި، ިހސާބުަތކަށް އަސަުރކޮްށާފެނަފދަ ެތދުނޫން މަުޢޫލމާތު، ޮއިޅގެން ުނވަތަ ޮއޅުާވުލުމގެ ނިޔަތުގަިއވިަޔސް ުނހުްނނާެނަފދަ ގޮަތކަށް 

ެއކަށީގެްނވާ އިންޓަރަނލް ކޮންޓްޯރލްތައް ފަުރާމކޮށް ޤާިއުމކޮްށ ެދެމހެއްޓުން ިހމެެނއެެވ.

ޮއޑިޓަރުންގެ ޒިންމާ
ައުޅަގނުޑމެންގެ ަމސްޫއލިއްޔަަތކީ ައުޅަގނުޑމެން ކުރި ޮއޑިޓަށްަބލައި، ިމާމލީ ބަޔާންަތކާިއެމދު ައުޅަގނުޑމެން ެދޭކގޮތް ާހަމކުުރެމވެ. ައުޅަގނުޑމެން ކުްނފުީނގެ 

ިހސާބުތައް ޮއޑިްޓކޮްށފަިއވަނީ އިންޓަރޭނަޝަނލް ޮއޑިޓިންގް ސްޓެްނޑަރްޑސް )ޮއޑިްޓކުުރމުގެ ބަިއނަްލައްޤާވމީ މިންަގނޑު( ަތކާއެްއގޮތަެށވެ. މިގޮތުން، 
ޮއޑިުޓކުުރމުގައި އެްނެމހާ ުސޫލކީ ަހމަަތކަށް ތަާބުވމާއި، ކުްނފުީނގެ މާލީ ހިާސބުަތކާއި އެ ހިާސބުަތކުގެ ބަޔާންަތކަށް އަސަުރކޮްށާފެނަފދަ ެތދުނޫން މަުޢޫލމާތު 
ެއުކލެިވގެންނުާވނެ ަކމުގެ ެއކަީށގެންާވވަރުގެ ަޔޤީްނަކމެއް ިލިބދެވޭނެ ގޮތަށް  ޮއޑިޓް ރާަވއި ކުރިއަށް ގެްނިދުއމަށް ިމދެންެނވި މިންަގނޑުތައް ާލިޒުމކުރެއެެވ.

ޮއޑިޓެއްަގއި ެއުކެލވިގެްނވަނީ ަކނޑަެއިޅފައިވާ އުޫސލުަތކެއްގެ ދަށުން ޮއޑިުޓކުެރވޭ ިހސާބުަތުކގައިވާ ައަދދުަތކާއި، ބަޔާްނކުރެިވަފއިވާ މަުޢޫލމާތުަތކާެބހޭ ގޮތުން 
ޮއޑިޓަށް ގަޫބުލކުރެވޭ ެހިކޯހުދމެވެ. މި އުޫސލުތައް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ ޮއޑިޓަރުންނަށް ެފންނަގޮތުގައި ާމީލިހސާބުަތކަށް އަސަުރކޮްށާފެނަފދަ ެތދުނޫން މަުޢޫލމާތު 
އެއީ ޮއޅުާވުލމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ޮއިޅގެން ަނަމވެސް، ިހސާބުަތކުގައި ުހންނާނެ ުނވަތަ ހުެރދާެނ ަފދަ ާޙލަތްތައް ަބލާ ޯހުދމަށް )ިރްސކް ެއސެްސމަންޓް( 

ރިއާޔަްތކޮްށފައެވެ. ިމގޮތުން ިރްސކު މުާތލިއާ ކުުރމުަގއި، މާލީ ހިާސބުަތކާއި، ބަޔާންތައް ތައްޔާުރކޮށް ެއުކލަާވލައި ހުަށެހުޅުމގައި، ކުްނުފނީެގ ފަރާތުން 
ެއުކލަާވލައި ައަމުލކޮްށފަިއވާ އިންޓާަނލް ޮކންޓްރޯލްަތކަށް ެބުލމަްށަފހު ެއަފދަ ާޙލަތްަތކަށް ެއކަށީގެްނވާ ޮއޑިުޓކުުރުމގެ ުއޫސލު ަކނޑަައޅަެއވެ. ަނމަެވސް 

ިމގޮތަށް ެބލޭ ެބުލަމކީ ކުްނުފނީގެ އިންޓާަނލް ކޮންޓްޯރލްަތުކގެ ޤާިބުލަކާމެމދު ެދކޭގޮތް ާހަމކުުރމަްށބެލޭ ެބުލެމއް ނޫނެވެ. ީމގެ އިތުރުްނެވސް ޮއޑިުޓކުުރުމގައި 
ެބލޭ ކަންަތއްަތކުގެ ތެރޭގައި، ހިސާބުަތއް ެބެލހެއްުޓުމގެ ަހމަަތކާއި، އުޫސލުަތކުގެ ސަްއަޙަކމާއި،  ކުްނފުިނން ެއކުަލާވާލފަިއވާ ިހސާބުަތުކގެ އަްނާދޒާ ކުުރުމގެ 

ސަްއަޙަކން، ުޖްމަލގޮެތއްގައި ކުްނފުނީގެ ާމލީ ިހސާބުަތާކއި ބަޔާންތައް ެއުކަލާވލައި ހުަށަހާޅަފއިވާ ގޮުތގެ ސަްއަޙކަން ެބލުން ިހމެެނއެެވ.

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް )ކުރީ ސަފްހާއާއި ގުޅޭ(
ކުްނުފނީގެ ާމލީ ިހސާބުަތާކިއެމދު ގޮތެއް ނިްނުމމަށް، ެއކަީށގެންވާ މިްނވަރަށް މަުޢޫލމާާތއި )ޮއޑިޓް( ެހކި ޯހިދފަިއވާ ަކމަށް ައޅުަގނުޑމެން ގަޫބުލކުަރެމވެ. 

ދެކޭޮގތް
ައޅުަގނުޑމެްނ ެދޭކގޮުތގައި 31 ޑިެސމްބަރ 2015 ގެ ނިަޔލަށް، ައދި އެތާރީޚަށް ިނމުުނައހަރުގެ ތެރޭގައި ކުްނފުނީގެ ާމލީ ޙާލަތާއި ާމލީ ހަަރކާތްތެިރަކމާއި 
ފަިއސާ ދައުރުިވގޮުތގެ ހަީގގީ ަތސައްވުެރއް އިންޓަރޭނޝަަނލް ފައިޭންނަޝލް ިރޕޯިޓންގ ސްޭޓްނޑަރްޑސް )ާމލީ ހިާސބުަތއް ބަޔާްނކުުރުމގެ ބައިަނލްައގްާވމީ 

ިމންަގނޑު( އާއި އެްއގޮތްވާގޮތަށް ދަްއކުވަިއެދއެެވ.
 

ޗާރަޓރޑް ެއކައުންޓަންްޓްސ
11 ފެބްުރއަރީ 2016

ާމެލ
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 ޞަފުހާ 4
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް )އާމްދަނީގެ ބަޔާން(

 

 

 

 

 ތަކެއް އަދަދު ކުރެވޭ ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނި 

 

މު  ންމުހި މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ  އަށް ހިމަނާފައިވާ 51 އިން ޞަފްޙާ 9ޞަފްޙާ މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާފައި  02އަދި  01މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ޑިސެމްބަރ    31
2014 

ޑިސެމްބަރ    31
2015 

  ނޯޓް 

 ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   (000ރ. ) (000ރ. )
    
 އާމްދަނީ  7 2,275,773 2,118,320
 ހިންގުމަށް ދިޔަޚަރަދުތައް   8 (1,045,368) ((928,108

 ޓައިޒޭޝަން(އަދި އެމޮ ޑިޕްރިސިއޭޝަން) ބަލަށް ކެނޑި 14އަދ13ި (352,247) (344,892)
 އެހެނިހެން އާމްދަނީ  9 4,659 14,421

 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ   882,817 859,741
 މާލީ )ފައިނޭންސް( އާމްދަނީ  10 19,505 17,385

 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  10 (52,515) 58,095))
 ސާފު މާލީ )ޚަރަދު(/އާމްދަނީ   (33,010) (40,710)

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިންފައިދާ   849,807 819,031
 ޓެކްސް ޚަރަދު  11 (125,284)  (118,462) 

 މުއްދަތު/އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ   724,523 700,569
    
 ށް ޖެހުނުފައިދާ  އަކަ ހިއްސާ    

 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާ 12.1 9.53 9.23
 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާޑައިލިއުޓެޑް  12.2 9.53 9.22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޮކމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް )އާމްދަނީގެ ބަޔާން(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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 ޞަފުހާ 4
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް )އާމްދަނީގެ ބަޔާން(

 

 

 

 

 ތަކެއް އަދަދު ކުރެވޭ ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނި 

 

މު  ންމުހި މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ  އަށް ހިމަނާފައިވާ 51 އިން ޞަފްޙާ 9ޞަފްޙާ މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާފައި  02އަދި  01މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ޑިސެމްބަރ    31
2014 

ޑިސެމްބަރ    31
2015 

  ނޯޓް 

 ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   (000ރ. ) (000ރ. )
    
 އާމްދަނީ  7 2,275,773 2,118,320
 ހިންގުމަށް ދިޔަޚަރަދުތައް   8 (1,045,368) ((928,108

 ޓައިޒޭޝަން(އަދި އެމޮ ޑިޕްރިސިއޭޝަން) ބަލަށް ކެނޑި 14އަދ13ި (352,247) (344,892)
 އެހެނިހެން އާމްދަނީ  9 4,659 14,421

 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ   882,817 859,741
 މާލީ )ފައިނޭންސް( އާމްދަނީ  10 19,505 17,385

 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  10 (52,515) 58,095))
 ސާފު މާލީ )ޚަރަދު(/އާމްދަނީ   (33,010) (40,710)

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިންފައިދާ   849,807 819,031
 ޓެކްސް ޚަރަދު  11 (125,284)  (118,462) 

 މުއްދަތު/އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ   724,523 700,569
    
 ށް ޖެހުނުފައިދާ  އަކަ ހިއްސާ    

 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާ 12.1 9.53 9.23
 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާޑައިލިއުޓެޑް  12.2 9.53 9.22



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 5

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން )މާލީ ބަޔާން(

 

 
 
 

ޑިސެމްބަރ    31
2014 

  ޑިސެމްބަރ  31
2015 

 ނޯޓް 
 ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

   (000ރ. ) (000ރ. )
    

    
 އެސެޓްތައް    
    
 ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް    
    

 ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ،ޕްރޮޕަޓީ 13 1,879,108 1,949,400
 ޓްތައް އިންޓޭންޖިބްލް އެސެ 14 137,765 61,411
 ޑިފާޑް ޓެކްސް އެސެޓް  11.2 11,396 7,610

 ލަ ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް މް ުޖ  2,028,269 2,018,421
    
 ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް    
   

 އިންވެންޓްރީތައް  15 29,518 28,899
 ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި  16 343,723 317,762

 ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި  17 133 8,437
 ސް އިންވެސްޓްމަންޓް 18 351,430 -

 ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި  19 619,359 823,906
 ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް  ޖުމްލަ   1,344,163 1,179,004

    
 ލަ އެސެޓްތައް މް ޖު  3,372,432 3,197,425

    

 ސްމާލާއި ދަރަނި ރައު    

 ރައުސްމާލު    

 ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު  20 190,000 190,000
 ފައިދާގެ ގޮތުގައިބެހެއްޓިފައިވާ ރިޒާވު   2,288,823 2,290,860
 ލަ ރައުސްމާލު މް ޖު  2,478,823 2,480,860

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޮކމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް )އާމްދަނީގެ ބަޔާން( )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 6

 
 
 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ން( ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން )މާލީ ބަޔާ 

 

ޑިސެމްބަރ    31
2014 

ޑިސެމްބަރ    31
2015 

 ނޯޓު 
 ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

   (000ރ. ) (000ރ. )
 ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި    

126,558 135,305 
21 

 ޕްރޮވިޜަންސް 
  

 ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި  ޖުމްލަ   135,305 126,558
    

   
 ނި ދަރަ  ކުރުމުއްދަތުގެ 

 
 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި   22 686,163 526,140
 އާމްދަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި   72,141 63,867

 ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި  ޖުމްލަ   758,304 590,007
    

 ދަރަނި )ލައިބިލިޓީތައް( ޖުމްލަ   893,609 716,565
    

 ރައުސްމާލާއި ދަރަނި  ޖުމްލަ   3,372,432 3,197,425
 
 

އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ   51އިން ޞަފްޙާ  9މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ޞަފްޙާ 

 އެވަނީއެވެ.ގައި ހިމަނާލެވިފައި 02އަދި  01މުހިންމު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ 

 
 މިހިސާބުތައް ވަނީ ބޯޑުން ފާސްކުރެވިފައެވެ. ބޯޑުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ:

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 7

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު  މިސްޓަރ ރޮބިން ވޯލް 
 

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު  
 އަޝްމަލީ 

 ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
 ރއަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ

 ޗެއަރޕާރސަން

  
 
 

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 7

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު  މިސްޓަރ ރޮބިން ވޯލް 
 

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު  
 އަޝްމަލީ 

 ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
 ރއަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ

 ޗެއަރޕާރސަން

  
 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަން )މާލީ ބަޔާން(

  59

59

  113

 
 
 
 
 

 ޞަފުހާ 4
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް )އާމްދަނީގެ ބަޔާން(

 

 

 

 

 ތަކެއް އަދަދު ކުރެވޭ ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނި 

 

މު  ންމުހި މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ  އަށް ހިމަނާފައިވާ 51 އިން ޞަފްޙާ 9ޞަފްޙާ މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާފައި  02އަދި  01މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ޑިސެމްބަރ    31
2014 

ޑިސެމްބަރ    31
2015 

  ނޯޓް 

 ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   (000ރ. ) (000ރ. )
    
 އާމްދަނީ  7 2,275,773 2,118,320
 ހިންގުމަށް ދިޔަޚަރަދުތައް   8 (1,045,368) ((928,108

 ޓައިޒޭޝަން(އަދި އެމޮ ޑިޕްރިސިއޭޝަން) ބަލަށް ކެނޑި 14އަދ13ި (352,247) (344,892)
 އެހެނިހެން އާމްދަނީ  9 4,659 14,421

 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ   882,817 859,741
 މާލީ )ފައިނޭންސް( އާމްދަނީ  10 19,505 17,385

 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  10 (52,515) 58,095))
 ސާފު މާލީ )ޚަރަދު(/އާމްދަނީ   (33,010) (40,710)

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިންފައިދާ   849,807 819,031
 ޓެކްސް ޚަރަދު  11 (125,284)  (118,462) 

 މުއްދަތު/އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ   724,523 700,569
    
 ށް ޖެހުނުފައިދާ  އަކަ ހިއްސާ    

 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާ 12.1 9.53 9.23
 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާޑައިލިއުޓެޑް  12.2 9.53 9.22



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 8

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޗޭންޖަސް އިން އިކުއިޓީ )ރައުސުލްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން(

 އަށް ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

  އަހަރު ނިމުނުއިރުހުރި  ޖުމްލަ 
ބެހެއްޓިފައިވާ   ފަހަށް 
 ފައިދާ 

ރީ  ޓްރެޜަ 
 ހިއްސާ 

 ހިއްސާގެ 
 ރައުސްމާލު 

 
 ނޯޓު                                 (000ރ. ) (000ރ. ( (000ރ. ) (000. ރ)

 ނިޔަލަށް  ގ2014ެޖެނުއަރީ  1  190,000 (2,628) 2,366,739 2,554,111
 ވިޔަފާރި މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ  - - 700,569 700,569
 އާމްދަނީ  ޖުމްލަ ރުގެ ވިޔަފާރި އަހަ  - - 700,569 700,569

     
 އް މުއާމަލާތްތަ  ޅުންހުރި ގު  ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާ     

   ހިއްސާގެ ނިސްބަތުން އުޖޫރަ ދިނުމަށް ޚަރަދުވި  - 2,628 - 2,628

(776,448) (776,448) 
 
- 

 20.2 ންޑްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު ޑެޑިވި -

(773,820) (776,448) 2,628 - 
މުއާމަލާތްތަކުގެ   ޅުންހުރި ގު  ސާދާރުންނާ ކުންފުނީގެ ހިއް 

 ޖުމްލަ 
     

 ނިޔަލަށް  ގެ 2014 ޑިސެމްބަރ 31 ރައުސްމާލު  190,000 - 2,290,860 2,480,860
     

 ނިޔަލަށް  ގެ 2015ޖަނަވަރީ  1 ރައުސްމާލު  190,000 - 2,290,860 2,480,860
 ސާފު ފައިދާ  އަހަރުގެވިޔަފާރި  - - 724,523 724,523
 އާމްދަނީ  ޖުމްލަ  އަހަރުގެ ވިޔަފާރި  - - 724,523 724,523

 ގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތައް  ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާ     

(726,560) (726,560) 
 
- 

 20.2 ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު ޑިވިޑެންޑް  -

(726,560) (726,560) - - 
މުއާމަލާތްތަކުގެ   ޅުންހުރި ގު  ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާ 

 ޖުމްލަ 
     

 ނިޔަލަށް  ގެ 2015 ރޑިސެމްބަ  31 ރައުސްމާލު  190,000 - 2,288,823 2,478,823

 
 ތަކެއް(އަދަދު ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ )

  މުހިންމު  އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ 49 އިން ޞަފްޙާ  9މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ޞަފްޙާ 

 ގައި ހިމަނާލެވިފައިއެވަނީއެވެ. 02އަދި  01މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޗޭންޖަސް އިން އިކުއިޓީ )ރައުސުލްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން(
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 ޞަފުހާ 4
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް )އާމްދަނީގެ ބަޔާން(

 

 

 

 

 ތަކެއް އަދަދު ކުރެވޭ ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނި 

 

މު  ންމުހި މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ  އަށް ހިމަނާފައިވާ 51 އިން ޞަފްޙާ 9ޞަފްޙާ މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާފައި  02އަދި  01މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ޑިސެމްބަރ    31
2014 

ޑިސެމްބަރ    31
2015 

  ނޯޓް 

 ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   (000ރ. ) (000ރ. )
    
 އާމްދަނީ  7 2,275,773 2,118,320
 ހިންގުމަށް ދިޔަޚަރަދުތައް   8 (1,045,368) ((928,108

 ޓައިޒޭޝަން(އަދި އެމޮ ޑިޕްރިސިއޭޝަން) ބަލަށް ކެނޑި 14އަދ13ި (352,247) (344,892)
 އެހެނިހެން އާމްދަނީ  9 4,659 14,421

 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ   882,817 859,741
 މާލީ )ފައިނޭންސް( އާމްދަނީ  10 19,505 17,385

 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  10 (52,515) 58,095))
 ސާފު މާލީ )ޚަރަދު(/އާމްދަނީ   (33,010) (40,710)

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިންފައިދާ   849,807 819,031
 ޓެކްސް ޚަރަދު  11 (125,284)  (118,462) 

 މުއްދަތު/އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ   724,523 700,569
    
 ށް ޖެހުނުފައިދާ  އަކަ ހިއްސާ    

 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާ 12.1 9.53 9.23
 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާޑައިލިއުޓެޑް  12.2 9.53 9.22
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 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 10

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް )ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާން(

 

   2015ސެމްބަރ ޑި  31 2014ޑިސެމްބަރ  31
 ނިމުނު އަހަރު/މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް  ނޯޓް  (000ރ. ) (000. ރ)

    
 ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ  ހިންގުމުގެ    

 އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން(  849,807 819,031
    
 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އުނިވި    

 )ޑިޕްރިސިއޭޝަން( ބަލަށްކެނޑުނު 13 322,209 319,979
 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ އެމޮޓައިޒޭޝަން  14 30,038 24,913

 އަވަހަށް ދައުރުވެގެންނުދާ މުދަލުގެ ޕްރޮވިޜަން  15 319 546

(10,414) 12,125 16 
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާގެ ޕްރޮވިޜަން/ 

 )ރިވާސަލް(
 އިންޓަރެސްޓު ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ  10 (19,505) (17,385)

 އިންޓަރެސްޓު ޚަރަދު   10 177 -
 އަންވައިންޑިންގ އޮފް ޑިސްކައުންޓްގެ ޕްރޮވިޜަންތައް  10 8,850 448

 ހިއްސާގެ ނިސްބަތުން އުޖޫރަ ދިނުމަށް ޚަރަދުވި  24 - 2,628
 ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެންލިބުނު ފައިދާ  9 (1,000) (627)

1,139,119 1,203,020   
 ވޯކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލު    

(4,411) (938) 
 

 އިންވެންޓްރީތަކަށް އައިބަދަލު 

 ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު  ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން   (36,026) (74,085)

 ސާއަށް އައި ބަދަލު ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައި  8,304 (6,283)

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދައްކަން ހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު   106,535 98,593

 ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ  ހިންގުމުގެ   1,280,895 1,152,933
 އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި   (120,796) (133,495)
 ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ  ގެ ހިންގުމު   1,160,099 1,019,438

   
 

 ހަރަކާތްތައް  އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ 
 ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް , ޕްރޮޕަޓީ  (201,086) (195,424)
 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް ގަތުމަށް  14 (106,392) (25,981)

 ނު ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބު  1,082 986
 އިންޓަރެސްޓް ގޮތުގައި ލިބުނު   16,079 16,717

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
ކޭޝްފްޯލ ސްޓޭޓްމަންޓް )ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަވި ޮގތުގެ ބަޔާން(
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
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 ޞަފުހާ 11

 ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 18 (347,775) -
 އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަވި ފައިސާ   (638,092) (203,702)

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ބަޔާން( ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް )ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ 

 

 ނިމުނު އަހަރު/މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް   2015ސެމްބަރ ޑި  31 2014ޑިސެމްބަރ  31

 ނޯޓް  (000ރ. ) (000ރ. )
 މާލީ ހަރަކާތްތައް    
 ދެއްކުނު  އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި 10 (177) -

 ދޫކުރެވުނު  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި  (726,377) (776,876)

 ހަރަކާތްތަކުން ހޭދަވި ފައިސާ  ފައިސާ ހޯދުމުގެ   (726,554) (776,876)

    
 ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި/)މަދުވި(    (204,547) 38,860

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި   823,906 785,046
 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި  19 619,359 823,906

 
 )ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ  އަދަދުތަކެއް(

 

މު  އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިން  51 އިން ޞަފްޙާ  9މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފްޙާ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާލެވިފައި   02އަދި  01ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ 

 

 

 

 

 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
ކޭޝްފްޯލ ސްޓޭޓްމަންޓް )ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަވި ޮގތުގެ ބަޔާން( )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
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 ޞަފުހާ 4
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް )އާމްދަނީގެ ބަޔާން(

 

 

 

 

 ތަކެއް އަދަދު ކުރެވޭ ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނި 

 

މު  ންމުހި މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ  އަށް ހިމަނާފައިވާ 51 އިން ޞަފްޙާ 9ޞަފްޙާ މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާފައި  02އަދި  01މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ޑިސެމްބަރ    31
2014 

ޑިސެމްބަރ    31
2015 

  ނޯޓް 

 ނިމުނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   (000ރ. ) (000ރ. )
    
 އާމްދަނީ  7 2,275,773 2,118,320
 ހިންގުމަށް ދިޔަޚަރަދުތައް   8 (1,045,368) ((928,108

 ޓައިޒޭޝަން(އަދި އެމޮ ޑިޕްރިސިއޭޝަން) ބަލަށް ކެނޑި 14އަދ13ި (352,247) (344,892)
 އެހެނިހެން އާމްދަނީ  9 4,659 14,421

 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ   882,817 859,741
 މާލީ )ފައިނޭންސް( އާމްދަނީ  10 19,505 17,385

 ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  10 (52,515) 58,095))
 ސާފު މާލީ )ޚަރަދު(/އާމްދަނީ   (33,010) (40,710)

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިންފައިދާ   849,807 819,031
 ޓެކްސް ޚަރަދު  11 (125,284)  (118,462) 

 މުއްދަތު/އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ   724,523 700,569
    
 ށް ޖެހުނުފައިދާ  އަކަ ހިއްސާ    

 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާ 12.1 9.53 9.23
 )ރުފިޔާ(އަކަށް ޖެހުނުފައިދާ ހިއްސާޑައިލިއުޓެޑް  12.2 9.53 9.22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 11

 ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 18 (347,775) -
 އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަވި ފައިސާ   (638,092) (203,702)

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ބަޔާން( ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް )ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ 

 

 ނިމުނު އަހަރު/މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް   2015ސެމްބަރ ޑި  31 2014ޑިސެމްބަރ  31

 ނޯޓް  (000ރ. ) (000ރ. )
 މާލީ ހަރަކާތްތައް    
 ދެއްކުނު  އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި 10 (177) -

 ދޫކުރެވުނު  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި  (726,377) (776,876)

 ހަރަކާތްތަކުން ހޭދަވި ފައިސާ  ފައިސާ ހޯދުމުގެ   (726,554) (776,876)

    
 ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި/)މަދުވި(    (204,547) 38,860

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި   823,906 785,046
 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި  19 619,359 823,906

 
 )ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ  އަދަދުތަކެއް(

 

މު  އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިން  51 އިން ޞަފްޙާ  9މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފްޙާ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާލެވިފައި   02އަދި  01ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 11

 ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 18 (347,775) -
 އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަވި ފައިސާ   (638,092) (203,702)

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ބަޔާން( ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް )ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ 

 

 ނިމުނު އަހަރު/މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް   2015ސެމްބަރ ޑި  31 2014ޑިސެމްބަރ  31

 ނޯޓް  (000ރ. ) (000ރ. )
 މާލީ ހަރަކާތްތައް    
 ދެއްކުނު  އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި 10 (177) -

 ދޫކުރެވުނު  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި  (726,377) (776,876)

 ހަރަކާތްތަކުން ހޭދަވި ފައިސާ  ފައިސާ ހޯދުމުގެ   (726,554) (776,876)

    
 ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި/)މަދުވި(    (204,547) 38,860

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި   823,906 785,046
 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި  19 619,359 823,906

 
 )ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ  އަދަދުތަކެއް(

 

މު  އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިން  51 އިން ޞަފްޙާ  9މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފްޙާ 

 އެވަނީއެވެ. ގައި ހިމަނާލެވިފައި   02އަދި  01ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފްޙާ 
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 ޞަފުހާ 12
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ

 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތް  .1

އްޖޭގެ  ދިވެހިރާ ،ދަށުން އުފެދި 123/1988އަކީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު  ) "ކުންފުނި" ( ޕލކގެ ގުޅުން ދިވެހރާއްޖޭ
ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ  ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ  10/1996 ބަރު ންނަ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު
  .ވެމެ މިކުންފުނީގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ )ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން( ޚިދުމަތްތައް ދިނު ކުންފުންޏެކެވެ. މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ،20403 މާލެ ،2082ޕީ.އޯ. ބޮކްސް  ،އަމީނީ މަގު ،ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީ ނި ކުންފު
 

 .  އިވާ ކުންފުންޏެކެވެލިސްޓްކޮށްފަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި  ،ޏަކީން މިކުންފު

 ތައްޔާރު ކުރެވުނު/ތައްޔާރުކުރާ އަސާސް/އުސޫލް  .2
 

 ޑު(ނ)ބަޔާން އެކުލަވާލެވުނު މިންގަ  ސް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަން  ހ.  

މާލީ ހިސާބުތައް ނުވަތަ  ޑްސް )އައި.އެފް.އާރު.އެސް(ރޕޯރޓިންގް ސްޓެންޑަމާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރި 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  އި ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަޑާ

 އުސޫލް އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ށ.  

ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ  އަގު ގާފައިވާ ނހި  (ޓްރާންސެކްޝަނެއްލާތެއް )މުޢާމަ އެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގުތައްމާލީ ބަޔާންތަކުގައި 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.   (ހިސްޓޯރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން ) އުސޫލާއި

 ފައިސާ  އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ  ނ.  

ފައިސާ ކަމުގައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.   )އާންމުކޮށްބޭނުންކުރާ( ލީބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ކުންފުނީގެ އަމަ ދަދުތައްއަމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 
ދިވެހި ރުފިޔާގެ   މަ ހާސްރިހަމެ ގާތްކުރާ ފުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އެންހުރިހާ މާލީ މަޢުލޫމާތު ދެއްގައި ނވިފައިނުވާ ހިއެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެ

 އަދަދުންނެވެ.

 އަންދާޒާކުރުން  ރ.  

 ،އާމްދަނީއާއި އަދި ލުސޫގެންގުޅޭ އު އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އި.އެފް.އާރް.އެސް އާއި ލީ ބަޔާންތަކާއި ހިސާބުތައް އަކުންފުނީގެ މާ
  (ގެ )ހިންގާފަރާތު  ގެޓު މެނޭޖްމަން އަދަދުތަކަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ.ގެ ދަރަނީ  ހަރުމުދަލާއި ،ޚަރަދާއި

 ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.ތަފާތުތަކެއް  ނަތީޖާތަކާއިމިއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އަސްލު 
 

ކުރެވޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަ ލިޔާ ކުރުންތަކުން ޠާ މިމުއަދި ހަމަ  ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.ލިޔާ ޠާބަބުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މުއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އޭގެ ސަ
ނިންމުންތައް އެކުލެވޭ  މުހިންމުއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި  ބޮޑަށް އަސަރުކުރާފަދަ. މާލީ ބަޔާންތަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ ބަދަލަކާއި ގުޅޭ އަހަރެއްގެއެ

އުސޫލުތައް ނޯޓު   ފަދައެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ތަކަށް އަދަދުހިސާބުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މިމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ 
 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 5 ނަމްބަރު

 

 ޑްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބައެއް ބަދަލުތައް ރހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސްޓެންޑަ    ބ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް
31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ،އާރު.އެސް()އައި.އެފް. ކަށްސްޓެންޑަރޑްތަމިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ  ،)އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ކާއިސްޓެންޑަރޑްތަ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް އާ 
ޖަނަވަރީ   01ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،އެކުއިވުމާބައެއް ބަދަލު ޝާއިޢުކުރެވިފައި އައިބައެއް އިޞްލާހާއި މާނަކުރުމަށް  ގެނެވިފައިވާ 

 ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މިބަޔާންކުރަނީއެވެ. ން 2015
 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތައް   ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންފެށި އަލަށް ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން  އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

 އަދި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

 ތަފްޞީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚު ފެށުނު  ސުރުޚީ 
-2010އައި.އެފް.އާރ.އެސް. ގެ ސައިކަލް 

އަށް   2013-2011އާއި ސައިކަލް  2012
 އް ރިއެރުންތަގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކު

  ތަފާތު  ހުންނަންޖެހޭ ތެރޭގައިގެ ކުރިއެރުންތަކުމި 2014 ޖުލައި 1
 ހިމެނެއެވެ. އްބަދަލުތަ

 

ކުންފުނިން   ،ތައްމި ސްޓެންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ގައި 2015 ވަނީ

 

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް  މި ބަދަލުތަކު 
 ނާދެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއ

 
 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

ކުރެވިދާނެ އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ވަތަ އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އަމަލުއަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނު ،ގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުގައި 2016ޖެނުއަރީ  1
ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި މާލީ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   2015 ،ނަމަވެސް އަދި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވީ 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.ކުންފުނިން ދަލުތައް މިދެންނެވި އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއަށް ގެނެވުނު ބަ 
 

 ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ސުރުޚީ 

   9 އައި.އެފް.އާރު.އެސް
)ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

ން ނުވަތަ   2018ޖެނުއަރީ  1
  އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ 

 އަހަރުތަކަށް 

އަގު  މާލީ މުދަލުގެ  ފުނިތަކުން މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުން 
ޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ  އެމޮޓައިކަނޑައަޅާނީ 

)ފައިނޭންޝަލް   ތަކުން އާލާތްހަމައަގުން އެކުންފުނީގައި މާލީ 
  ވި އަގުކަނޑައެޅުމަށް ފާއިތު އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

އަދި އެމުދަލުން   ގޮތާއިއަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 ންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ލިބޭނެ ކަމަށް އަ

 
އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   9އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  
 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

 15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
)ކޮންޓްރެކްޓް ކަސްޓަމަރުންގެ  

 ދަނީ(ފަރާތުން ލިބޭ އާމް

ން   2018ޖެނުއަރީ  1
ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  

 އަހަރުތަކަށް 

މި އައި.އެފް.އާރް. އެސް އިން އެގްރިމެންޓްތަކުން ލިބޭ  
ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތާރީޚާއި އަދި ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑެއް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ

 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތް  .1

އްޖޭގެ  ދިވެހިރާ ،ދަށުން އުފެދި 123/1988އަކީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު  ) "ކުންފުނި" ( ޕލކގެ ގުޅުން ދިވެހރާއްޖޭ
ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ  ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ  10/1996 ބަރު ންނަ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު
  .ވެމެ މިކުންފުނީގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ )ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން( ޚިދުމަތްތައް ދިނު ކުންފުންޏެކެވެ. މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ،20403 މާލެ ،2082ޕީ.އޯ. ބޮކްސް  ،އަމީނީ މަގު ،ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީ ނި ކުންފު
 

 .  އިވާ ކުންފުންޏެކެވެލިސްޓްކޮށްފަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި  ،ޏަކީން މިކުންފު

 ތައްޔާރު ކުރެވުނު/ތައްޔާރުކުރާ އަސާސް/އުސޫލް  .2
 

 ޑު(ނ)ބަޔާން އެކުލަވާލެވުނު މިންގަ  ސް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަން  ހ.  

މާލީ ހިސާބުތައް ނުވަތަ  ޑްސް )އައި.އެފް.އާރު.އެސް(ރޕޯރޓިންގް ސްޓެންޑަމާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރި 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  އި ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަޑާ

 އުސޫލް އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ށ.  

ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ  އަގު ގާފައިވާ ނހި  (ޓްރާންސެކްޝަނެއްލާތެއް )މުޢާމަ އެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގުތައްމާލީ ބަޔާންތަކުގައި 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.   (ހިސްޓޯރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން ) އުސޫލާއި

 ފައިސާ  އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ  ނ.  

ފައިސާ ކަމުގައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.   )އާންމުކޮށްބޭނުންކުރާ( ލީބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ކުންފުނީގެ އަމަ ދަދުތައްއަމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 
ދިވެހި ރުފިޔާގެ   މަ ހާސްރިހަމެ ގާތްކުރާ ފުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އެންހުރިހާ މާލީ މަޢުލޫމާތު ދެއްގައި ނވިފައިނުވާ ހިއެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެ

 އަދަދުންނެވެ.

 އަންދާޒާކުރުން  ރ.  

 ،އާމްދަނީއާއި އަދި ލުސޫގެންގުޅޭ އު އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އި.އެފް.އާރް.އެސް އާއި ލީ ބަޔާންތަކާއި ހިސާބުތައް އަކުންފުނީގެ މާ
  (ގެ )ހިންގާފަރާތު  ގެޓު މެނޭޖްމަން އަދަދުތަކަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ.ގެ ދަރަނީ  ހަރުމުދަލާއި ،ޚަރަދާއި

 ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.ތަފާތުތަކެއް  ނަތީޖާތަކާއިމިއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އަސްލު 
 

ކުރެވޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަ ލިޔާ ކުރުންތަކުން ޠާ މިމުއަދި ހަމަ  ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.ލިޔާ ޠާބަބުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މުއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އޭގެ ސަ
ނިންމުންތައް އެކުލެވޭ  މުހިންމުއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި  ބޮޑަށް އަސަރުކުރާފަދަ. މާލީ ބަޔާންތަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ ބަދަލަކާއި ގުޅޭ އަހަރެއްގެއެ

އުސޫލުތައް ނޯޓު   ފަދައެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ތަކަށް އަދަދުހިސާބުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މިމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ 
 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 5 ނަމްބަރު

 

 ޑްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބައެއް ބަދަލުތައް ރހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސްޓެންޑަ    ބ.

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 13

 ،އާރު.އެސް()އައި.އެފް. ކަށްސްޓެންޑަރޑްތަމިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ  ،)އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ކާއިސްޓެންޑަރޑްތަ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް އާ 
ޖަނަވަރީ   01ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،އެކުއިވުމާބައެއް ބަދަލު ޝާއިޢުކުރެވިފައި އައިބައެއް އިޞްލާހާއި މާނަކުރުމަށް  ގެނެވިފައިވާ 

 ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މިބަޔާންކުރަނީއެވެ. ން 2015
 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތައް   ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންފެށި އަލަށް ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން  އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

 އަދި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

 ތަފްޞީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚު ފެށުނު  ސުރުޚީ 
-2010އައި.އެފް.އާރ.އެސް. ގެ ސައިކަލް 

އަށް   2013-2011އާއި ސައިކަލް  2012
 އް ރިއެރުންތަގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކު

  ތަފާތު  ހުންނަންޖެހޭ ތެރޭގައިގެ ކުރިއެރުންތަކުމި 2014 ޖުލައި 1
 ހިމެނެއެވެ. އްބަދަލުތަ

 

ކުންފުނިން   ،ތައްމި ސްޓެންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ގައި 2015 ވަނީ

 

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް  މި ބަދަލުތަކު 
 ނާދެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއ

 
 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

ކުރެވިދާނެ އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ވަތަ އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އަމަލުއަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނު ،ގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުގައި 2016ޖެނުއަރީ  1
ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި މާލީ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   2015 ،ނަމަވެސް އަދި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވީ 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.ކުންފުނިން ދަލުތައް މިދެންނެވި އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއަށް ގެނެވުނު ބަ 
 

 ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ސުރުޚީ 

   9 އައި.އެފް.އާރު.އެސް
)ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

ން ނުވަތަ   2018ޖެނުއަރީ  1
  އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ 

 އަހަރުތަކަށް 

އަގު  މާލީ މުދަލުގެ  ފުނިތަކުން މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުން 
ޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ  އެމޮޓައިކަނޑައަޅާނީ 

)ފައިނޭންޝަލް   ތަކުން އާލާތްހަމައަގުން އެކުންފުނީގައި މާލީ 
  ވި އަގުކަނޑައެޅުމަށް ފާއިތު އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

އަދި އެމުދަލުން   ގޮތާއިއަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 ންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ލިބޭނެ ކަމަށް އަ

 
އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   9އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  
 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

 15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
)ކޮންޓްރެކްޓް ކަސްޓަމަރުންގެ  

 ދަނީ(ފަރާތުން ލިބޭ އާމް

ން   2018ޖެނުއަރީ  1
ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  

 އަހަރުތަކަށް 

މި އައި.އެފް.އާރް. އެސް އިން އެގްރިމެންޓްތަކުން ލިބޭ  
ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތާރީޚާއި އަދި ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑެއް  

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ،އާރު.އެސް()އައި.އެފް. ކަށްސްޓެންޑަރޑްތަމިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ  ،)އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ކާއިސްޓެންޑަރޑްތަ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް އާ 
ޖަނަވަރީ   01ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،އެކުއިވުމާބައެއް ބަދަލު ޝާއިޢުކުރެވިފައި އައިބައެއް އިޞްލާހާއި މާނަކުރުމަށް  ގެނެވިފައިވާ 

 ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މިބަޔާންކުރަނީއެވެ. ން 2015
 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތައް   ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންފެށި އަލަށް ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން  އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

 އަދި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

 ތަފްޞީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚު ފެށުނު  ސުރުޚީ 
-2010އައި.އެފް.އާރ.އެސް. ގެ ސައިކަލް 

އަށް   2013-2011އާއި ސައިކަލް  2012
 އް ރިއެރުންތަގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކު

  ތަފާތު  ހުންނަންޖެހޭ ތެރޭގައިގެ ކުރިއެރުންތަކުމި 2014 ޖުލައި 1
 ހިމެނެއެވެ. އްބަދަލުތަ

 

ކުންފުނިން   ،ތައްމި ސްޓެންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ގައި 2015 ވަނީ

 

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް  މި ބަދަލުތަކު 
 ނާދެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއ

 
 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

ކުރެވިދާނެ އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ވަތަ އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އަމަލުއަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނު ،ގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުގައި 2016ޖެނުއަރީ  1
ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި މާލީ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   2015 ،ނަމަވެސް އަދި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވީ 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.ކުންފުނިން ދަލުތައް މިދެންނެވި އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއަށް ގެނެވުނު ބަ 
 

 ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ސުރުޚީ 

   9 އައި.އެފް.އާރު.އެސް
)ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

ން ނުވަތަ   2018ޖެނުއަރީ  1
  އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ 

 އަހަރުތަކަށް 

އަގު  މާލީ މުދަލުގެ  ފުނިތަކުން މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުން 
ޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ  އެމޮޓައިކަނޑައަޅާނީ 

)ފައިނޭންޝަލް   ތަކުން އާލާތްހަމައަގުން އެކުންފުނީގައި މާލީ 
  ވި އަގުކަނޑައެޅުމަށް ފާއިތު އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

އަދި އެމުދަލުން   ގޮތާއިއަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 ންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ލިބޭނެ ކަމަށް އަ

 
އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   9އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  
 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

 15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
)ކޮންޓްރެކްޓް ކަސްޓަމަރުންގެ  

 ދަނީ(ފަރާތުން ލިބޭ އާމް

ން   2018ޖެނުއަރީ  1
ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  

 އަހަރުތަކަށް 

މި އައި.އެފް.އާރް. އެސް އިން އެގްރިމެންޓްތަކުން ލިބޭ  
ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތާރީޚާއި އަދި ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑެއް  

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ،އާރު.އެސް()އައި.އެފް. ކަށްސްޓެންޑަރޑްތަމިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ  ،)އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ކާއިސްޓެންޑަރޑްތަ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް އާ 
ޖަނަވަރީ   01ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،އެކުއިވުމާބައެއް ބަދަލު ޝާއިޢުކުރެވިފައި އައިބައެއް އިޞްލާހާއި މާނަކުރުމަށް  ގެނެވިފައިވާ 

 ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މިބަޔާންކުރަނީއެވެ. ން 2015
 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތައް   ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންފެށި އަލަށް ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން  އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

 އަދި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

 ތަފްޞީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚު ފެށުނު  ސުރުޚީ 
-2010އައި.އެފް.އާރ.އެސް. ގެ ސައިކަލް 

އަށް   2013-2011އާއި ސައިކަލް  2012
 އް ރިއެރުންތަގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކު

  ތަފާތު  ހުންނަންޖެހޭ ތެރޭގައިގެ ކުރިއެރުންތަކުމި 2014 ޖުލައި 1
 ހިމެނެއެވެ. އްބަދަލުތަ

 

ކުންފުނިން   ،ތައްމި ސްޓެންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ގައި 2015 ވަނީ

 

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް  މި ބަދަލުތަކު 
 ނާދެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއ

 
 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

ކުރެވިދާނެ އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ވަތަ އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އަމަލުއަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނު ،ގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުގައި 2016ޖެނުއަރީ  1
ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި މާލީ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   2015 ،ނަމަވެސް އަދި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވީ 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.ކުންފުނިން ދަލުތައް މިދެންނެވި އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއަށް ގެނެވުނު ބަ 
 

 ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ސުރުޚީ 

   9 އައި.އެފް.އާރު.އެސް
)ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

ން ނުވަތަ   2018ޖެނުއަރީ  1
  އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ 

 އަހަރުތަކަށް 

އަގު  މާލީ މުދަލުގެ  ފުނިތަކުން މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުން 
ޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ  އެމޮޓައިކަނޑައަޅާނީ 

)ފައިނޭންޝަލް   ތަކުން އާލާތްހަމައަގުން އެކުންފުނީގައި މާލީ 
  ވި އަގުކަނޑައެޅުމަށް ފާއިތު އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

އަދި އެމުދަލުން   ގޮތާއިއަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 ންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ލިބޭނެ ކަމަށް އަ

 
އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   9އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  
 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

 15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
)ކޮންޓްރެކްޓް ކަސްޓަމަރުންގެ  

 ދަނީ(ފަރާތުން ލިބޭ އާމް

ން   2018ޖެނުއަރީ  1
ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  

 އަހަރުތަކަށް 

މި އައި.އެފް.އާރް. އެސް އިން އެގްރިމެންޓްތަކުން ލިބޭ  
ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތާރީޚާއި އަދި ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑެއް  

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 13

 ،އާރު.އެސް()އައި.އެފް. ކަށްސްޓެންޑަރޑްތަމިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ  ،)އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ކާއިސްޓެންޑަރޑްތަ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް އާ 
ޖަނަވަރީ   01ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،އެކުއިވުމާބައެއް ބަދަލު ޝާއިޢުކުރެވިފައި އައިބައެއް އިޞްލާހާއި މާނަކުރުމަށް  ގެނެވިފައިވާ 

 ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މިބަޔާންކުރަނީއެވެ. ން 2015
 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތައް   ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންފެށި އަލަށް ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން  އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

 އަދި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

 ތަފްޞީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚު ފެށުނު  ސުރުޚީ 
-2010އައި.އެފް.އާރ.އެސް. ގެ ސައިކަލް 

އަށް   2013-2011އާއި ސައިކަލް  2012
 އް ރިއެރުންތަގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކު

  ތަފާތު  ހުންނަންޖެހޭ ތެރޭގައިގެ ކުރިއެރުންތަކުމި 2014 ޖުލައި 1
 ހިމެނެއެވެ. އްބަދަލުތަ

 

ކުންފުނިން   ،ތައްމި ސްޓެންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ގައި 2015 ވަނީ

 

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް  މި ބަދަލުތަކު 
 ނާދެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއ

 
 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

ކުރެވިދާނެ އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ވަތަ އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އަމަލުއަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނު ،ގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުގައި 2016ޖެނުއަރީ  1
ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި މާލީ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   2015 ،ނަމަވެސް އަދި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވީ 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.ކުންފުނިން ދަލުތައް މިދެންނެވި އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއަށް ގެނެވުނު ބަ 
 

 ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ސުރުޚީ 

   9 އައި.އެފް.އާރު.އެސް
)ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

ން ނުވަތަ   2018ޖެނުއަރީ  1
  އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ 

 އަހަރުތަކަށް 

އަގު  މާލީ މުދަލުގެ  ފުނިތަކުން މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުން 
ޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ  އެމޮޓައިކަނޑައަޅާނީ 

)ފައިނޭންޝަލް   ތަކުން އާލާތްހަމައަގުން އެކުންފުނީގައި މާލީ 
  ވި އަގުކަނޑައެޅުމަށް ފާއިތު އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

އަދި އެމުދަލުން   ގޮތާއިއަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 ންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ލިބޭނެ ކަމަށް އަ

 
އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   9އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  
 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

 15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
)ކޮންޓްރެކްޓް ކަސްޓަމަރުންގެ  

 ދަނީ(ފަރާތުން ލިބޭ އާމް

ން   2018ޖެނުއަރީ  1
ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  

 އަހަރުތަކަށް 

މި އައި.އެފް.އާރް. އެސް އިން އެގްރިމެންޓްތަކުން ލިބޭ  
ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތާރީޚާއި އަދި ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑެއް  

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 13

 ،އާރު.އެސް()އައި.އެފް. ކަށްސްޓެންޑަރޑްތަމިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ  ،)އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ކާއިސްޓެންޑަރޑްތަ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް އާ 
ޖަނަވަރީ   01ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،އެކުއިވުމާބައެއް ބަދަލު ޝާއިޢުކުރެވިފައި އައިބައެއް އިޞްލާހާއި މާނަކުރުމަށް  ގެނެވިފައިވާ 

 ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މިބަޔާންކުރަނީއެވެ. ން 2015
 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތައް   ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންފެށި އަލަށް ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން  އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

 އަދި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

 ތަފްޞީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚު ފެށުނު  ސުރުޚީ 
-2010އައި.އެފް.އާރ.އެސް. ގެ ސައިކަލް 

އަށް   2013-2011އާއި ސައިކަލް  2012
 އް ރިއެރުންތަގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކު

  ތަފާތު  ހުންނަންޖެހޭ ތެރޭގައިގެ ކުރިއެރުންތަކުމި 2014 ޖުލައި 1
 ހިމެނެއެވެ. އްބަދަލުތަ

 

ކުންފުނިން   ،ތައްމި ސްޓެންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ގައި 2015 ވަނީ

 

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް  މި ބަދަލުތަކު 
 ނާދެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއ

 
 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

ކުރެވިދާނެ އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ވަތަ އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އަމަލުއަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނު ،ގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުގައި 2016ޖެނުއަރީ  1
ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި މާލީ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   2015 ،ނަމަވެސް އަދި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވީ 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.ކުންފުނިން ދަލުތައް މިދެންނެވި އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއަށް ގެނެވުނު ބަ 
 

 ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ސުރުޚީ 

   9 އައި.އެފް.އާރު.އެސް
)ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

ން ނުވަތަ   2018ޖެނުއަރީ  1
  އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ 

 އަހަރުތަކަށް 

އަގު  މާލީ މުދަލުގެ  ފުނިތަކުން މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުން 
ޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ  އެމޮޓައިކަނޑައަޅާނީ 

)ފައިނޭންޝަލް   ތަކުން އާލާތްހަމައަގުން އެކުންފުނީގައި މާލީ 
  ވި އަގުކަނޑައެޅުމަށް ފާއިތު އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

އަދި އެމުދަލުން   ގޮތާއިއަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 ންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ލިބޭނެ ކަމަށް އަ

 
އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   9އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  
 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

 15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
)ކޮންޓްރެކްޓް ކަސްޓަމަރުންގެ  

 ދަނީ(ފަރާތުން ލިބޭ އާމް

ން   2018ޖެނުއަރީ  1
ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  

 އަހަރުތަކަށް 

މި އައި.އެފް.އާރް. އެސް އިން އެގްރިމެންޓްތަކުން ލިބޭ  
ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތާރީޚާއި އަދި ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑެއް  

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 13

 ،އާރު.އެސް()އައި.އެފް. ކަށްސްޓެންޑަރޑްތަމިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ  ،)އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ކާއިސްޓެންޑަރޑްތަ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް އާ 
ޖަނަވަރީ   01ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،އެކުއިވުމާބައެއް ބަދަލު ޝާއިޢުކުރެވިފައި އައިބައެއް އިޞްލާހާއި މާނަކުރުމަށް  ގެނެވިފައިވާ 

 ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މިބަޔާންކުރަނީއެވެ. ން 2015
 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތައް   ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންފެށި އަލަށް ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން  އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

 އަދި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

 ތަފްޞީލާއި ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚު ފެށުނު  ސުރުޚީ 
-2010އައި.އެފް.އާރ.އެސް. ގެ ސައިކަލް 

އަށް   2013-2011އާއި ސައިކަލް  2012
 އް ރިއެރުންތަގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކު

  ތަފާތު  ހުންނަންޖެހޭ ތެރޭގައިގެ ކުރިއެރުންތަކުމި 2014 ޖުލައި 1
 ހިމެނެއެވެ. އްބަދަލުތަ

 

ކުންފުނިން   ،ތައްމި ސްޓެންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ގައި 2015 ވަނީ

 

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް  މި ބަދަލުތަކު 
 ނާދެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއ

 
 ކުންފުނިން ބޭނުންނުކުރާ އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އަދި ބަދަލުކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި އޭގެ މާނަކުރުންތައް 

 

ކުރެވިދާނެ އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ވަތަ އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އަމަލުއަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނު ،ގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުގައި 2016ޖެނުއަރީ  1
ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި މާލީ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   2015 ،ނަމަވެސް އަދި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވީ 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.ކުންފުނިން ދަލުތައް މިދެންނެވި އާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއަށް ގެނެވުނު ބަ 
 

 ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު  ތާރީޚް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ސުރުޚީ 

   9 އައި.އެފް.އާރު.އެސް
)ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

ން ނުވަތަ   2018ޖެނުއަރީ  1
  އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ 

 އަހަރުތަކަށް 

އަގު  މާލީ މުދަލުގެ  ފުނިތަކުން މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުން 
ޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ނުވަތަ  އެމޮޓައިކަނޑައަޅާނީ 

)ފައިނޭންޝަލް   ތަކުން އާލާތްހަމައަގުން އެކުންފުނީގައި މާލީ 
  ވި އަގުކަނޑައެޅުމަށް ފާއިތު އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(

އަދި އެމުދަލުން   ގޮތާއިއަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 ންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ލިބޭނެ ކަމަށް އަ

 
އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   9އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  
 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

 15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
)ކޮންޓްރެކްޓް ކަސްޓަމަރުންގެ  

 ދަނީ(ފަރާތުން ލިބޭ އާމް

ން   2018ޖެނުއަރީ  1
ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  

 އަހަރުތަކަށް 

މި އައި.އެފް.އާރް. އެސް އިން އެގްރިމެންޓްތަކުން ލިބޭ  
ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތާރީޚާއި އަދި ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑެއް  



67

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 18.އޭ.އެސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މިބަދަލާގުޅިގެން އައި
ކޮންސްޓްރަކްޝަން   11އައި.އޭ.އެސް  ،އާމްދަނީ

 13އަދި އައި.އެފް.އާރު.އައި.ސީ  ކޮންޓްރެކްޓްސް
  ،ރުންގެ ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމްތައްކަސްޓަމަ

ހިސާބުކުރުމަށް   އާއާމްދަނީ ޑްތަކުގައި ރމިސްޓެންޑަ
 އުވާލެވޭނެއެވެ.ޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް ކަ
 

އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   15އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  

 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.
ން   2019ޖެނުއަރީ  1 ލީސް  16އައި.އެފް.އާރ.އެސް. 

ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭމާލީ  
 އަހަރުތަކަށް 

  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ލީސް  16އައި.އެފް.އާރ.އެސް. 
ލީސްގެ   ،އެގްރިމެންޓްގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުންވެސް

  ކާއި،މިންގަނޑުތަ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާނެ އްމުއާމަލާތްތަ
  ހާމަކުރާނެއަދި  ތާއިގެނެސްދެވޭގޮމިންކުރާނެގޮތް، 

 ކުގެ މައްޗަށެވެ.އުސޫލުތަ
  

އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން   16އައި.އެފް.އާރު.އެސް 
ޔާންތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް  ކުންފުނީގެ މާލީ ބަ

 ކުންފުނިން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.
 

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް  ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް އަދި ންޑަރޑްތަކާއި ސްޓޭ އާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

 ވެ.ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ އަސަރެއް ކުރާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެ 

 

 ައަށް   38އަދި އައި.އޭ.އެސް.  16)އައި.އޭ.އެސް.  އެމޮޓައިޒް ކުރާނެ ހަމަތައް އޮޅުންފިލުވާނެ އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތައް  ،ކެނޑުމާއިށްބަލ

 ބަދަލުތައް( ފައިވާގެނެސް

  ްއް ގެނެސްފައިވާ އަހަރީ ކުރިއެރުންތައަށް  2014އިން  2012އައި.އެފް.އާރް.އެސް. ގެ ސައިކަލ 

 ް(އްއަށް ގެނައި ބަދަލުތަ 1)އައި.އޭ.އެސް  ހާމަކުރުނ 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ސިޔާސަތުތައް  މުހިންމު މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ  .3

ނީއެވެ. ހުރިހާ  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަ

 ކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާން

 ސާއިން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް ބޭރު ފައި  3.1

ބޭރުފައިސާ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ  )ދިވެހިރުފިޔާއިން( ޢަމަލީ ފައިސާއިން ،އް ހިސާބުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީމުއާމަލާތްތަބޭރުފައިސާގެ 

މާލީ އެސެޓްތަކާއި ބޭރުފައިސާއިން ހުރި ކުރުމުގައި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި  ފައިސާއަށް ބަދަލު ބޭރުފައިސާ އަމަލީގައެވެ.  ރޭޓް މާރުކުރެވޭ

 މެނިފައެވެ.ބަޔާނުގައި ހި އާމްދަނީނީ ވަ ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުމާއި ފައިދާމަލީ ފައިސާއަށް އަބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚްގައި  ލައިބިލިޓީތައް

 

ހިސާބު ކޮށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ފުރަތަމަ  ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި މާލީ ނޫން ބޭރުފައިސާއިން އަގުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ 

ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ  ގައި އަގުހަމައިން ތެރެ  ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެރޭޓުންނެވެ.  ނުގިދުވަހު ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވުނގަތްއަގުގައި އެމުޢާމަލާތެއް ހި

 އެވެ.އި ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ ރޭޓުގަކަނޑައެޅުނު ތާރީޚުގަ ހަމައަގުދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާނީ  ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި

 )ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް( އާލާތްތައް މާލީ  3.2

 

 ން ޑެރިވެޓިވް()ނޮ  ޓްތައް މާލީ އެސެ  ހ.  

 ތާރީޚުގައެވެ. އެފައިސާ ލިބުނު ނުވަތަ ޖަމާވިތަމަ ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ ފުރަ ،ފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ކުންފުނިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކުން

އެ ހިމެނިފައިވާނީ  ތަކުގައިހިސާބުވާ އެސެޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް( އަގުގައި ހިމެނިފައިހަމަޓްތައް )މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެސެހުރިހާ މާލީ އެނޫން 

 ގައެވެ.  ތާރީޚު ވާކުންފުނި  ފަރާތެއްކަމަށް ގެ ކޮންޓްރެކުޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް

 

އެސެޓް ބަދަލުކުރެވި ށް އެފައިސާ ވަންނަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަ އެސެޓަކުންއެމާލީ އެސެޓްތައް ހިސާބުން އުނިކުރެވޭނީ 

ޓެއްގައި އެސެ ކުރެވިފައިވާބަދަލު ގޮތަކަށް މިފަދަ ގުޅިގެން ލިބިދާނެ މަންފާ އަކާއި ގެއްލުން ބަދަލުކުރުމުންނެވެ.  އެއެސެޓަކާއިކުންފުނިން އަދި 

 ސާބުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ހި އިތުރު އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައ މަސްލަހަތެއް އުފެދިފައި އޮތްނަމަ އެއްވެސް

 

  ހައްގު  ގާނޫނީތައް ހިމެނުމުގެ އަދަދުހަމައެކަނި އެ ގެ ބެލެންޝީޓުގައި ހިމެނޭނީތައް ކުންފުނީއަދަދުމާލީ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ލައިޖައްސާ ބާކީވާ 

ތަކުގައި އެސެޓެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއް ތައް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުއަދަދު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. އަދި އެގޮތުން ބާކީ ކުރެވޭ 

 ކުޑަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 

  

 ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ޑެރިވެޓިވް( -ން )ނޮ ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ 

 * ވަކި މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ސިޔާސަތުތައް  މުހިންމު މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ  .3

ނީއެވެ. ހުރިހާ  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަ

 ކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާން

 ސާއިން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް ބޭރު ފައި  3.1

ބޭރުފައިސާ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ  )ދިވެހިރުފިޔާއިން( ޢަމަލީ ފައިސާއިން ،އް ހިސާބުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީމުއާމަލާތްތަބޭރުފައިސާގެ 

މާލީ އެސެޓްތަކާއި ބޭރުފައިސާއިން ހުރި ކުރުމުގައި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި  ފައިސާއަށް ބަދަލު ބޭރުފައިސާ އަމަލީގައެވެ.  ރޭޓް މާރުކުރެވޭ

 މެނިފައެވެ.ބަޔާނުގައި ހި އާމްދަނީނީ ވަ ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުމާއި ފައިދާމަލީ ފައިސާއަށް އަބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚްގައި  ލައިބިލިޓީތައް

 

ހިސާބު ކޮށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ފުރަތަމަ  ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި މާލީ ނޫން ބޭރުފައިސާއިން އަގުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ 

ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ  ގައި އަގުހަމައިން ތެރެ  ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެރޭޓުންނެވެ.  ނުގިދުވަހު ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވުނގަތްއަގުގައި އެމުޢާމަލާތެއް ހި

 އެވެ.އި ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ ރޭޓުގަކަނޑައެޅުނު ތާރީޚުގަ ހަމައަގުދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާނީ  ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި

 )ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް( އާލާތްތައް މާލީ  3.2

 

 ން ޑެރިވެޓިވް()ނޮ  ޓްތައް މާލީ އެސެ  ހ.  

 ތާރީޚުގައެވެ. އެފައިސާ ލިބުނު ނުވަތަ ޖަމާވިތަމަ ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ ފުރަ ،ފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ކުންފުނިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކުން

އެ ހިމެނިފައިވާނީ  ތަކުގައިހިސާބުވާ އެސެޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް( އަގުގައި ހިމެނިފައިހަމަޓްތައް )މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެސެހުރިހާ މާލީ އެނޫން 

 ގައެވެ.  ތާރީޚު ވާކުންފުނި  ފަރާތެއްކަމަށް ގެ ކޮންޓްރެކުޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް

 

އެސެޓް ބަދަލުކުރެވި ށް އެފައިސާ ވަންނަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަ އެސެޓަކުންއެމާލީ އެސެޓްތައް ހިސާބުން އުނިކުރެވޭނީ 

ޓެއްގައި އެސެ ކުރެވިފައިވާބަދަލު ގޮތަކަށް މިފަދަ ގުޅިގެން ލިބިދާނެ މަންފާ އަކާއި ގެއްލުން ބަދަލުކުރުމުންނެވެ.  އެއެސެޓަކާއިކުންފުނިން އަދި 

 ސާބުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ހި އިތުރު އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައ މަސްލަހަތެއް އުފެދިފައި އޮތްނަމަ އެއްވެސް

 

  ހައްގު  ގާނޫނީތައް ހިމެނުމުގެ އަދަދުހަމައެކަނި އެ ގެ ބެލެންޝީޓުގައި ހިމެނޭނީތައް ކުންފުނީއަދަދުމާލީ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ލައިޖައްސާ ބާކީވާ 

ތަކުގައި އެސެޓެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއް ތައް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުއަދަދު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. އަދި އެގޮތުން ބާކީ ކުރެވޭ 

 ކުޑަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 

  

 ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ޑެރިވެޓިވް( -ން )ނޮ ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ 

 * ވަކި މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ * 

 އެއްފަދަ ތަކެތި * ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

 ފައިސާ  ންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ކު 

ޙަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން  ،ތަކުގެ ތެރެއިންމާލީ އެސެޓް ފައިސާ އަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންހުންނަ

ބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާލަތުގައި ނއިވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަކަށް އަކުރެވިފަ

ރަތަމަ ފަހަރަށް  ފު ހަމައަގާއި އެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިޝޫކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އެއްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެސެޓްތައް އަގު ކުރާނީ އޭގެ ދަ މި ފަ

އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ،ކޮށް ޒްއެމޮޓައިއުސޫލުން  "އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް "ސާބުކުރެވޭނީ އަގުކުރުމަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހި

 ޑުމަށްފަހުގައެވެ.  ނލިބޭގެއްލުން ކެ 

 

 ފައިސާއާއި،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  އި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއިދަރަނީގެ ގޮތުގަތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނީ  ފައިސާގެކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ 

 ފައިސާއެވެ.ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ  ކުންފުންޏާއިއަދި ތަކާއި ގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް 

 

 އެއްފަދަ ތަކެތި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

އޮރިޖިނަލް މެޗުއަރިޓީއާއެކު ބެހެއްޓިފައިހުރި   މުއްދަތަކަށް ރުމަހަށް ވުރެ ކު 3 ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެއްފަދަ ތަކެތީގެއިސާއާއި ފައިސާ ނުވަތަ ފަ

ފައިވާ  އަތުގައި ބެހެއްޓި  ތަކާއި ބޭންކަށް ޖަމާ ނުކޮށްކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓް ގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ފައިސާއާއި ބޭންކު  ފައިސާ އާއިޑިޕޮސިޓް 

 .ފައިސާއެވެ

 

 ވަކި މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 

 ޑެޓް ސެކިއުރިޓީތައް އެފަދަ  ،ނީގައި ހުރިނަމަފުކުން ން ގާބިލުކަ  އެކަމުގެ އަދި ގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަމަވާގޮތަށް ޑެޓް ސެކިއުރިޓީ

މާލީ އެސެޓްތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުރި  ގޮތުގައެވެ.އެސެޓްތަކުގެ  މާލީ ކަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުރި ވަކި މުއްދަތަ ގިންތިކުރެވިފައިވާނީ

އް އަގުކުރަނީ މާލީ އެސެޓްތަ ފަދައެއޭގެ ފަހުން އެއްކޮށްގެނެވެ.  ޚަރަދުތައް ސީދާ ގުޅުންހުރި  އަދި އެއާ ގެ ހަމައަގުއޭ ސާބުކޮށްފައިވާނީ ހިތަމަ ރަފު

 ވަރަކަށް މާލީ އެސެޓްގެ އަގުދަށްވެފައިވާނަމަ އެގެއްލުން އެއްވެސް އުސޫލުން އެމޮޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ރެސްޓް އިންޓަ އިފެކްޓިވް

 އެވެ.އުނިކުރުމަށްފަހު

 

 

 

 

 

 ން ޑެރިވެޓިވް()ނޮ  ލައިބިލިޓީތައް  މާލީ    .ށ

ހުރިހާ  ޅުނު އަގުގައެވެ. އެހެނިހެން ރަތަމަ ހުށަހެރެވިފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ފު ޅުނު ރަހުނުތައް ފުރަތަމަ އަގުކު ގެ ލޯނުތަކާއި ލޯނުތަކަށް ހުށަހެކުންފުނީ 

ތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް( އަގުކުރެވިފައިވާނީ ކުންފުންޏާއި އެ އަގުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ލައިބިލިޓީހަމަ)ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި  ދަރަނިތައްމާލީ 

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ * 

 އެއްފަދަ ތަކެތި * ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

 ފައިސާ  ންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ކު 

ޙަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން  ،ތަކުގެ ތެރެއިންމާލީ އެސެޓް ފައިސާ އަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންހުންނަ

ބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާލަތުގައި ނއިވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަކަށް އަކުރެވިފަ

ރަތަމަ ފަހަރަށް  ފު ހަމައަގާއި އެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިޝޫކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އެއްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެސެޓްތައް އަގު ކުރާނީ އޭގެ ދަ މި ފަ

އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ،ކޮށް ޒްއެމޮޓައިއުސޫލުން  "އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް "ސާބުކުރެވޭނީ އަގުކުރުމަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހި

 ޑުމަށްފަހުގައެވެ.  ނލިބޭގެއްލުން ކެ 

 

 ފައިސާއާއި،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  އި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއިދަރަނީގެ ގޮތުގަތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނީ  ފައިސާގެކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ 

 ފައިސާއެވެ.ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ  ކުންފުންޏާއިއަދި ތަކާއި ގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް 

 

 އެއްފަދަ ތަކެތި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

އޮރިޖިނަލް މެޗުއަރިޓީއާއެކު ބެހެއްޓިފައިހުރި   މުއްދަތަކަށް ރުމަހަށް ވުރެ ކު 3 ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެއްފަދަ ތަކެތީގެއިސާއާއި ފައިސާ ނުވަތަ ފަ

ފައިވާ  އަތުގައި ބެހެއްޓި  ތަކާއި ބޭންކަށް ޖަމާ ނުކޮށްކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓް ގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ފައިސާއާއި ބޭންކު  ފައިސާ އާއިޑިޕޮސިޓް 

 .ފައިސާއެވެ

 

 ވަކި މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 

 ޑެޓް ސެކިއުރިޓީތައް އެފަދަ  ،ނީގައި ހުރިނަމަފުކުން ން ގާބިލުކަ  އެކަމުގެ އަދި ގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަމަވާގޮތަށް ޑެޓް ސެކިއުރިޓީ

މާލީ އެސެޓްތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުރި  ގޮތުގައެވެ.އެސެޓްތަކުގެ  މާލީ ކަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުރި ވަކި މުއްދަތަ ގިންތިކުރެވިފައިވާނީ

އް އަގުކުރަނީ މާލީ އެސެޓްތަ ފަދައެއޭގެ ފަހުން އެއްކޮށްގެނެވެ.  ޚަރަދުތައް ސީދާ ގުޅުންހުރި  އަދި އެއާ ގެ ހަމައަގުއޭ ސާބުކޮށްފައިވާނީ ހިތަމަ ރަފު

 ވަރަކަށް މާލީ އެސެޓްގެ އަގުދަށްވެފައިވާނަމަ އެގެއްލުން އެއްވެސް އުސޫލުން އެމޮޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ރެސްޓް އިންޓަ އިފެކްޓިވް

 އެވެ.އުނިކުރުމަށްފަހު

 

 

 

 

 

 ން ޑެރިވެޓިވް()ނޮ  ލައިބިލިޓީތައް  މާލީ    .ށ

ހުރިހާ  ޅުނު އަގުގައެވެ. އެހެނިހެން ރަތަމަ ހުށަހެރެވިފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ފު ޅުނު ރަހުނުތައް ފުރަތަމަ އަގުކު ގެ ލޯނުތަކާއި ލޯނުތަކަށް ހުށަހެކުންފުނީ 

ތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް( އަގުކުރެވިފައިވާނީ ކުންފުންޏާއި އެ އަގުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ލައިބިލިޓީހަމަ)ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި  ދަރަނިތައްމާލީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ،އުނިކުރެވޭނީ ހިސާބުތަކުން ދަރަންޏެއްމިފަދަ  ގައެވެ.ތާރީޚު  އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ކުންފުނިވާ ފާރީގެވިޔަ ،ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަރާތާއިއެކު ދަރަންޏެއް

 ގެ އަގުއަދާކުރުމުންނެވެ.ދަރަންޏެއްއނުވަތަ ފުރިހަމައަށް  ،ކެންސަލްކުރެވުމުން ،ގެ ދުވަސްހަމަވުމުންދަރަނއެ

 

 ގާނޫނީ ޝީޓުގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި އެއަދަދުތައް ހިމެނުމުގެ ސް ކީވާ އަދަދުތައް ކުންފުނީގެ ބެލެންލައިޖައްސާ ބާ ދަރަނި  )މުދަލާއި( މާލީ އެސެޓާއި 

އަދި އެދަރަންޏެއްގެ ބާކީ ދައްކަން ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއެސެޓެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ދަރަނި  ،ކުންފުންޏަށް ލިބި ހައްގު

 ކުރާނަމައެވެ.ޞް ޚަލާ

 

ބޭނުމަށް ލޭންދޭނަށް ނެގުނު މުދަލަށާއި ހޯދުނު ޚިދުމަތްތަކަށް  ރީގެ ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ވިޔާފާ ތަކުލައިބިލިޓީގެ މާލީ ދަރަނި ނުވަތަ ކުންފުނީ 

ތައް ލައިބިލިޓީ މިފަދަ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ. ކުންފުންޏާއި ދަރަނިތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން  ،ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި

  "އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް " ދަރަނިތައް މިފަދަ  ،ވެ. އޭގެ އިތުރުންމަލާތުގެ އަގު އެއްކޮށްފައެޢާއޭގެ މު ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަސްލުއަގާއި އަދަދުފުރަތަމަ 

 އަގުގައި އަގުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. "އެމޮޓައިޒް"ބޭނުން ކޮށްގެން  އުސޫލު

 ރައުސްމާލު  ހިއްސާގެ    .ނ

  ރަދުވި ޚައިތުރުކުރުމަށް އިތުރަށް  ހިއްސާގޮތުގައެވެ. )އޯޑިނަރީ ޝެއަރ(  ހިއްސާގެ އާންމުކަނޑައެޅިފައިވާނީ  ރައުސްމާލު  ހިއްސާގެ ކުންފުނީގެ 

 އެވެ.އިން އުނިކުރެވިފަޖުމްލަގެ ރައުސްމާލު ވާނީ ފައިސާ

 

 (ންޑް ޑިވިޑެ ފައިދާ ) ހިއްސާގެ 

 ،ތާރީޚްގައި ނިންމި  ބެހުމަށް (ންޑްޑިވިޑެ އިންޓަރިމްފައިދާ ) ހިއްސާގެ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން (ޑަރުން އަރހޯލްއޯޑިނަރީ ޝެދާރުންނަށް )ހިއްސާއާންމު 

ދިނުމަށް   (ންޑްފައިނަލް ޑިވިޑެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ) ހިއްސާގެ ޖުމްލައަހަރުގެ އަދި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ގެ ގޮތުގައި ދަރަންޏެއްގެ ފައިސާ  ބަހަންޖެހޭ

 އްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ދަރަންޏެ ފައިސާ  ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަންޖެހޭތާރީޚްގައި  ނޑައެޅުނުޑިވިޑެންޑް ދިނުމަށް ކަ ،ކޮށްބޯޑުން ފާސް

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ * 

 އެއްފަދަ ތަކެތި * ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

 ފައިސާ  ންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ކު 

ޙަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން  ،ތަކުގެ ތެރެއިންމާލީ އެސެޓް ފައިސާ އަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންހުންނަ

ބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާލަތުގައި ނއިވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަކަށް އަކުރެވިފަ

ރަތަމަ ފަހަރަށް  ފު ހަމައަގާއި އެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިޝޫކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އެއްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެސެޓްތައް އަގު ކުރާނީ އޭގެ ދަ މި ފަ

އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ،ކޮށް ޒްއެމޮޓައިއުސޫލުން  "އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް "ސާބުކުރެވޭނީ އަގުކުރުމަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހި

 ޑުމަށްފަހުގައެވެ.  ނލިބޭގެއްލުން ކެ 

 

 ފައިސާއާއި،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  އި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއިދަރަނީގެ ގޮތުގަތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނީ  ފައިސާގެކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ 

 ފައިސާއެވެ.ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ  ކުންފުންޏާއިއަދި ތަކާއި ގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް 

 

 އެއްފަދަ ތަކެތި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި 

އޮރިޖިނަލް މެޗުއަރިޓީއާއެކު ބެހެއްޓިފައިހުރި   މުއްދަތަކަށް ރުމަހަށް ވުރެ ކު 3 ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެއްފަދަ ތަކެތީގެއިސާއާއި ފައިސާ ނުވަތަ ފަ

ފައިވާ  އަތުގައި ބެހެއްޓި  ތަކާއި ބޭންކަށް ޖަމާ ނުކޮށްކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓް ގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ފައިސާއާއި ބޭންކު  ފައިސާ އާއިޑިޕޮސިޓް 

 .ފައިސާއެވެ

 

 ވަކި މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 

 ޑެޓް ސެކިއުރިޓީތައް އެފަދަ  ،ނީގައި ހުރިނަމަފުކުން ން ގާބިލުކަ  އެކަމުގެ އަދި ގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަމަވާގޮތަށް ޑެޓް ސެކިއުރިޓީ

މާލީ އެސެޓްތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުރި  ގޮތުގައެވެ.އެސެޓްތަކުގެ  މާލީ ކަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުރި ވަކި މުއްދަތަ ގިންތިކުރެވިފައިވާނީ

އް އަގުކުރަނީ މާލީ އެސެޓްތަ ފަދައެއޭގެ ފަހުން އެއްކޮށްގެނެވެ.  ޚަރަދުތައް ސީދާ ގުޅުންހުރި  އަދި އެއާ ގެ ހަމައަގުއޭ ސާބުކޮށްފައިވާނީ ހިތަމަ ރަފު

 ވަރަކަށް މާލީ އެސެޓްގެ އަގުދަށްވެފައިވާނަމަ އެގެއްލުން އެއްވެސް އުސޫލުން އެމޮޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުން ރެސްޓް އިންޓަ އިފެކްޓިވް

 އެވެ.އުނިކުރުމަށްފަހު

 

 

 

 

 

 ން ޑެރިވެޓިވް()ނޮ  ލައިބިލިޓީތައް  މާލީ    .ށ

ހުރިހާ  ޅުނު އަގުގައެވެ. އެހެނިހެން ރަތަމަ ހުށަހެރެވިފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ފު ޅުނު ރަހުނުތައް ފުރަތަމަ އަގުކު ގެ ލޯނުތަކާއި ލޯނުތަކަށް ހުށަހެކުންފުނީ 

ތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް( އަގުކުރެވިފައިވާނީ ކުންފުންޏާއި އެ އަގުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ލައިބިލިޓީހަމަ)ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި  ދަރަނިތައްމާލީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

ީ

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ،އުނިކުރެވޭނީ ހިސާބުތަކުން ދަރަންޏެއްމިފަދަ  ގައެވެ.ތާރީޚު  އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ކުންފުނިވާ ފާރީގެވިޔަ ،ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަރާތާއިއެކު ދަރަންޏެއް

 ގެ އަގުއަދާކުރުމުންނެވެ.ދަރަންޏެއްއނުވަތަ ފުރިހަމައަށް  ،ކެންސަލްކުރެވުމުން ،ގެ ދުވަސްހަމަވުމުންދަރަނއެ

 

 ގާނޫނީ ޝީޓުގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި އެއަދަދުތައް ހިމެނުމުގެ ސް ކީވާ އަދަދުތައް ކުންފުނީގެ ބެލެންލައިޖައްސާ ބާ ދަރަނި  )މުދަލާއި( މާލީ އެސެޓާއި 

އަދި އެދަރަންޏެއްގެ ބާކީ ދައްކަން ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއެސެޓެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ދަރަނި  ،ކުންފުންޏަށް ލިބި ހައްގު

 ކުރާނަމައެވެ.ޞް ޚަލާ

 

ބޭނުމަށް ލޭންދޭނަށް ނެގުނު މުދަލަށާއި ހޯދުނު ޚިދުމަތްތަކަށް  ރީގެ ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ވިޔާފާ ތަކުލައިބިލިޓީގެ މާލީ ދަރަނި ނުވަތަ ކުންފުނީ 

ތައް ލައިބިލިޓީ މިފަދަ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ. ކުންފުންޏާއި ދަރަނިތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން  ،ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި

  "އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް " ދަރަނިތައް މިފަދަ  ،ވެ. އޭގެ އިތުރުންމަލާތުގެ އަގު އެއްކޮށްފައެޢާއޭގެ މު ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަސްލުއަގާއި އަދަދުފުރަތަމަ 

 އަގުގައި އަގުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. "އެމޮޓައިޒް"ބޭނުން ކޮށްގެން  އުސޫލު

 ރައުސްމާލު  ހިއްސާގެ    .ނ

  ރަދުވި ޚައިތުރުކުރުމަށް އިތުރަށް  ހިއްސާގޮތުގައެވެ. )އޯޑިނަރީ ޝެއަރ(  ހިއްސާގެ އާންމުކަނޑައެޅިފައިވާނީ  ރައުސްމާލު  ހިއްސާގެ ކުންފުނީގެ 

 އެވެ.އިން އުނިކުރެވިފަޖުމްލަގެ ރައުސްމާލު ވާނީ ފައިސާ

 

 (ންޑް ޑިވިޑެ ފައިދާ ) ހިއްސާގެ 

 ،ތާރީޚްގައި ނިންމި  ބެހުމަށް (ންޑްޑިވިޑެ އިންޓަރިމްފައިދާ ) ހިއްސާގެ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން (ޑަރުން އަރހޯލްއޯޑިނަރީ ޝެދާރުންނަށް )ހިއްސާއާންމު 

ދިނުމަށް   (ންޑްފައިނަލް ޑިވިޑެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ) ހިއްސާގެ ޖުމްލައަހަރުގެ އަދި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ގެ ގޮތުގައި ދަރަންޏެއްގެ ފައިސާ  ބަހަންޖެހޭ

 އްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ދަރަންޏެ ފައިސާ  ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަންޖެހޭތާރީޚްގައި  ނޑައެޅުނުޑިވިޑެންޑް ދިނުމަށް ކަ ،ކޮށްބޯޑުން ފާސް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 18

 ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓު  ،ޕްރޮޕަޓީ  3.3

 ބަޔާންކުރުމާއި އަގުކުރުން  ހ.  

 ޑަންޖެހޭ ނކަ ލަށްބަ ޖުމްލައެތަކެތީގެ އަގުން  ،އަގުކުރެވިފައިވާނީ ހިމެނިފައިވާ ތަކެތިގޮތުގައި  ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓުގެ ،ޕްރޮޕަޓީހުރިހާ 

 ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ. އަދަދު ޖުމްލަ ހޭއުނިކުރަންޖޭ  )އިމްޕެއަރމެންޓް( ލިބޭ ގެއްލުން އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަދަދާއި (ޑިޕްރިސިއޭޝަން )

 

ޚަރަދުތައް ހުރިހާ އެސެޓާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  ،އެއެސެޓެއް ގަންނަންދިޔަ ޚަރަދާއި ،ގައިދަދުއައަގުގެގޮތުގައި އަގުކުރެވިފައިވާ 

އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރި   ،އަގާއިހެދުމަށް ހޯދުނު ތަކެތީގެ އެއެސެޓުތަކުގެ އަގުގައި  ހަދާފައިވާ އަމިއްލައަށް  ނިންހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ކުންފު

  ނަމަ އެލޯނެއްގެ ނެގުނު އެސެޓެއް ހެދުމަށް ލޯނެއް ،އަދިވެސް އެސެޓާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާއި ،އާއިއްޒަފުންގެ މުސާރަމުވަ

ނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އެފަދަ އެސެޓެއް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެ ގި ނބޭނުންކުރެވުމާއި ހަމަޔށް ހި އެއެސެޓެއް ވިޔަފާރީގައި ،އިންޓަރެސްޓާއި

ގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ  ނނުވަތަ އެއެސެޓެއް ހުރިތަނަކުން ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހި ،ނަމަބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ރިތަނުން އެހެންތަނަކަށް ހު

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އިއަގުގެ ތެރޭގަ ރަދު އެއެސެޓެއްގެޚަގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ނދަކުރުމަށް ހިއިއާލަތަށް ހާ ހުރި އިހު  އެއެސެޓެއް ހުރިތަން  ،ޚަރަދާއި

އޭގެ އަގުވެސް އެސެޓްގެ އަގުގައި  ،ސޮފްޓުވެއާރ އެއް ގަނެފައިވާނަމަ  ޚާއްޞަ ޓަކައި އެފަދަ އެސެޓަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ،އަދި މީގެ އިތުރުން

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

އަގުކުރެވިފައިވާނީ  ބޭނުންކުރެވޭ އެސެޓްތައްށް އި އެކި މުއްދަތަ ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގަ ،ޕްރޮޕަޓީ

 ވަކިވަކިންނެވެ.

 

އެއްޗެއް އެ ކޮށްފައިވާނީ އަދަދުލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ އެއްޗެއް ވިއްކާލުމުން ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓު ،ޕްރޮޕަޓީ

ކުގެ  މުއާމަލާތްތައްގެ އަގުން ބަލަށްކެނޑުނުވަރު ކަނޑާ ބާކީ ކުރެވުނު ވަރާއި ލައިޖެއްސުމަށް ފަހުއެވެ. މިފަދަ އެ އެސެޓެ ،ވިއްކާލެވުނު އަގާއި

 ތައް ހިމެނިފައިވާނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރޭގައެވެ.އަދަދު

 

 އް ޚަރަދުތަ އިތުރު ރެވޭ އެސެޓްތަކަށް ފަހުން ކު  ށ.  

ޓެއްގެ  އެ އެސެ އެކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއްނުވަތަ އޭގެ ޕާޓެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިގެން  ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސެޓެއް ،ޕްރޮޕަޓީ

އެފަދަބަދަލުން އަށް އިތުރުކުރެވިފައި ވާނީ ކުރެވޭ ޚަރަދެއް އެސެޓެއްގެ އަގުގެ ތެރެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް ތެރެއަށްވާނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ ބާކީކުރެވޭ އަގުގެ

މިގޮތުން  ނަމައެވެ.ކަމުގައިވާ ކުރެވޭމިންއެފަދަ ބަދަލެއްގެ އަގު އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި  ،ފައިދާވެގޮތުން  އިގުތިސާދީގައި ކުންފުންޏަށް ބަލު ގުމުސްތަ

ކުރެވޭ  ދުވަހުން ދުވަހަށް އުނިކުރެވިފައެވެ. އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  ބަދަލުކުރެވުނު އެސެޓްގެ އަގުގެ ހިސާބުތަކުންވާނީހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން 

 ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ޚަރަދުތައް

 

 

 

 (ޑިޕްރިސިއޭޝަން ) ބަލަށް ކެނޑުން  ނ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

ަހމަޔަށް  ހިނިގ



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
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ކުރެވުނު ސީދާ  ޗެއް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތަށް ގެނައުމަށްއެއްއެ ،އެސެޓެއްގެ އަގާއި ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ އަދަދު (ޑިޕްރިސިއޭޝަން) ބަލަށްކެނޑޭ

 ދަދަށް ބިނާކޮށްފައެވެ.އަ ކެނޑުމުން ބާކީވާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ވިއްކާލެވޭނެ އަގު  އެއެސެޓެއް ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެއްކޮށް 

 

އުސޫލުން އެއެސެޓެއް  )ސްޓްރެއިޓް ލައިން މެތަޑް( ކޮށްފައިވާނީ 'ތެދު ރޮނގު'އަދަދު ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަލަށްކެނޑޭ ޚަރަދު 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި   އެއެސެޓަކަށް  ،ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު ވަކިވަކިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހުއެވެ. އެއީ ކުންފުނީގެ އެސެޓުތައް

 ވާތީ އެވެ.'ތެދު ރޮނގު'  އުސޫލު ށް ކަވަޒަންކުރެވޭ އުސޫލަ އެންމެ ރަނގަޅަށް އަދި ކުންފުންޏަށް މާލީ އަދި އެހެނިހެން ފައިދާކޮށްދޭނެ 

 

ތައް އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން ބަލަށްކެނޑުމުގައި އެކިބާވަތްތަކުގެ އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތު  'ތެދު ރޮނގު'

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

 އި ދެމެދު އަހަރާ 40އަހަރާއި  25އިމާރާތްތައް:  

 އަހަރާއި ދެމެދު  40އަހަރާއި  5ކޭބަލް ޑަކްޓްތައް:  ސިވިލްވޯކާއި ންޓުގެތެރޭގައި ހިމެނޭޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމެ

 އަހަރާއި ދެމެދު  10އަހަރާއި  3: ކުއިޕްމަންޓްތައްނެޓްވޯކް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އި ންޓުގެތެރޭގައި ހިމެނޭޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމެ

 އަހަރާއި ދެމެދު  7އަހަރާއި  4: ތައްޗްއަދި ލޯން ވެހިކަލް 

 އަހަރާއި ދެމެދު  10އަހަރާއި  4ފިޓިންގް އަދި ފަރުނީޗަރު: 

 

ބަދަލެއްގެންނަން ޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް   ގައި ބަލައިޚު ޝީޓުގެ ތާރީސްބެލެންކޮންމެ އަގު  ތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތާއިއެކަށީގެންވާ ގޮއެސެޓެއް 

 ގެނެވެއެވެ.

     

 ރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ނުނިމި ކު 

ޚަރަދުތަކުތެރެއިން  ނގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހި  ،ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ގޮތުގައިޚަރަދުގެ  ނުނިމި ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ކުރެވިފައިވާ 

 ޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.ޕްރޮއް ފެށިފައިނުވާ ރަކާތްތަހަ ލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ވިޔަފާރީގެ މާ

 

  

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
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 ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓު  ،ޕްރޮޕަޓީ  3.3

 ބަޔާންކުރުމާއި އަގުކުރުން  ހ.  

 ޑަންޖެހޭ ނކަ ލަށްބަ ޖުމްލައެތަކެތީގެ އަގުން  ،އަގުކުރެވިފައިވާނީ ހިމެނިފައިވާ ތަކެތިގޮތުގައި  ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓުގެ ،ޕްރޮޕަޓީހުރިހާ 

 ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ. އަދަދު ޖުމްލަ ހޭއުނިކުރަންޖޭ  )އިމްޕެއަރމެންޓް( ލިބޭ ގެއްލުން އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަދަދާއި (ޑިޕްރިސިއޭޝަން )

 

ޚަރަދުތައް ހުރިހާ އެސެޓާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  ،އެއެސެޓެއް ގަންނަންދިޔަ ޚަރަދާއި ،ގައިދަދުއައަގުގެގޮތުގައި އަގުކުރެވިފައިވާ 

އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރި   ،އަގާއިހެދުމަށް ހޯދުނު ތަކެތީގެ އެއެސެޓުތަކުގެ އަގުގައި  ހަދާފައިވާ އަމިއްލައަށް  ނިންހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ކުންފު

  ނަމަ އެލޯނެއްގެ ނެގުނު އެސެޓެއް ހެދުމަށް ލޯނެއް ،އަދިވެސް އެސެޓާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާއި ،އާއިއްޒަފުންގެ މުސާރަމުވަ

ނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އެފަދަ އެސެޓެއް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެ ގި ނބޭނުންކުރެވުމާއި ހަމަޔށް ހި އެއެސެޓެއް ވިޔަފާރީގައި ،އިންޓަރެސްޓާއި

ގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ  ނނުވަތަ އެއެސެޓެއް ހުރިތަނަކުން ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހި ،ނަމަބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ރިތަނުން އެހެންތަނަކަށް ހު

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އިއަގުގެ ތެރޭގަ ރަދު އެއެސެޓެއްގެޚަގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ނދަކުރުމަށް ހިއިއާލަތަށް ހާ ހުރި އިހު  އެއެސެޓެއް ހުރިތަން  ،ޚަރަދާއި

އޭގެ އަގުވެސް އެސެޓްގެ އަގުގައި  ،ސޮފްޓުވެއާރ އެއް ގަނެފައިވާނަމަ  ޚާއްޞަ ޓަކައި އެފަދަ އެސެޓަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ،އަދި މީގެ އިތުރުން

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

އަގުކުރެވިފައިވާނީ  ބޭނުންކުރެވޭ އެސެޓްތައްށް އި އެކި މުއްދަތަ ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގަ ،ޕްރޮޕަޓީ

 ވަކިވަކިންނެވެ.

 

އެއްޗެއް އެ ކޮށްފައިވާނީ އަދަދުލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ އެއްޗެއް ވިއްކާލުމުން ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓު ،ޕްރޮޕަޓީ

ކުގެ  މުއާމަލާތްތައްގެ އަގުން ބަލަށްކެނޑުނުވަރު ކަނޑާ ބާކީ ކުރެވުނު ވަރާއި ލައިޖެއްސުމަށް ފަހުއެވެ. މިފަދަ އެ އެސެޓެ ،ވިއްކާލެވުނު އަގާއި

 ތައް ހިމެނިފައިވާނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރޭގައެވެ.އަދަދު

 

 އް ޚަރަދުތަ އިތުރު ރެވޭ އެސެޓްތަކަށް ފަހުން ކު  ށ.  

ޓެއްގެ  އެ އެސެ އެކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއްނުވަތަ އޭގެ ޕާޓެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިގެން  ޕްލާންޓު އަދި އިކުއިޕްމެންޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސެޓެއް ،ޕްރޮޕަޓީ

އެފަދަބަދަލުން އަށް އިތުރުކުރެވިފައި ވާނީ ކުރެވޭ ޚަރަދެއް އެސެޓެއްގެ އަގުގެ ތެރެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް ތެރެއަށްވާނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ ބާކީކުރެވޭ އަގުގެ

މިގޮތުން  ނަމައެވެ.ކަމުގައިވާ ކުރެވޭމިންއެފަދަ ބަދަލެއްގެ އަގު އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި  ،ފައިދާވެގޮތުން  އިގުތިސާދީގައި ކުންފުންޏަށް ބަލު ގުމުސްތަ

ކުރެވޭ  ދުވަހުން ދުވަހަށް އުނިކުރެވިފައެވެ. އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  ބަދަލުކުރެވުނު އެސެޓްގެ އަގުގެ ހިސާބުތަކުންވާނީހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން 

 ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ޚަރަދުތައް

 

 

 

 (ޑިޕްރިސިއޭޝަން ) ބަލަށް ކެނޑުން  ނ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015



73

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 
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 ޞަފުހާ 20

 ލް އެސެޓްތައް އިންޓޭންޖިބަ  3.4

 އަގުކުރާނެގޮތް އެސެޓް ކަނޑައަޅާނެގޮތާއި  އިންޓޭންޖިބަލް  ހ.  

އެސެޓްތައް  އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުރި އިންޓޭންޖިބަލްލް ންޓޭންޖިބައިކުންފުނިން ގަނެފައިވާ 

  ޖުމްލަ  )އިމްޕެއަރމެންޓް( ގެއްލުމުގެ ތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަގަށް އައިބަދަލު ،އެމޮޓައިޒޭޝަނާއި ޖުމްލައެއްޗެއް ގަތްއަގުން އެއަގުކުރެވިފައިވާނީ 

 ރުމަށް ފަހުގައެވެ.އުނިކު އަދަދު

 

ގެ ގޮތުގައި ންޓްކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓު އިމްޕްލިމަ ،ސޮފްޓްވެއަރތައް ގަތުމަށާއި ޚާއްޞަކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރާ 

އެކިއެކި  ސޮފްޓްވެއަރގެ ބޭނުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ  ،ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތާއިތައް ސޮފްޓްވެއަރމީގެ އިތުރުން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 .ސޮފްޓްވެއަރގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާނެއެވެވެސް ޚަރަދުތައް 

 

 އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ އިތުރު ޚަރަދުތައް  ށ.  

އެއެސެޓެއްގެ އެއްވެސް  ،ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ސީދާކޮށް އަގުކުރަން އެގުމާއި ،އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ކެޕިޓަލައިޒް ކުރެވިފައިވާނީ

  އަށް ފުރިހަމަ އެއެސެޓެއްގެ ބޭނުން  މުގެ އިތުރުންލުން މަންފާކުރަނިވި އެއްޗަކަށްވުވިޔަފާރީގެ އުސޫ އެއެސެޓަކީ ،ނެތުމާއިޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް 

 ވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.ޤާބިލުކަން ލިބިގެން  ޚަރަދުކުރުމުގެ ންޏަށް ކުންފު  ހިފޭވަރަށް

 

 ޓައިޒޭޝަން އެމޮ  ނ.  

ދުވަހުން  އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ ގުޑުވިލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން  ،ންސޫލު( އުސްޓްރެޓް ލައިން ) 'ތެދުރޮނގު' ކުރެވިފައިވާނީ ޓައިޒް ތައް އެމޮޓުއެސެ

 ވެ.  އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެ  ބޭނުން އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކުރެވޭނެކަމަށް ފެށިގެން އެސެޓްތަކުގެ 

 

 .ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެއި މިތިރީގަ އެސެޓްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ

 އަހަރާއި ދެމެދު  10އަހަރާއި  3  ސޮފްޓްވެއަރ

 ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށް ކުރުކަމަށްވާނަމަ އެއަށްވުރެ އަހަރު ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު  3 )ލައިސަންސް( އްހުއްދަތަ

 އަހަރު  15 ކުރުމުގެ ހައްގު  ނުންކޭބަލް ބޭ

 

 ހަރުމުދަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ނުނިމި ކުރިއަށްދާ 

 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުތެރެއިން  ،ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ކުރެވިފައިވާ ނުނިމި ކު 

 މާލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ފެށިފައިނުވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.

 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 
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 ޞަފުހާ 21

 ރީތައް އިންވެންޓަ  3.5

އެގޮތުން ކުންފުނީގެ އިންވެންޓަރީގެ އަގުގައެވެ. ދަށް އި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގާއި ދެއަގުންކުރެގަތް އަގާއަގުކުރެވިފައިވާނީ ތައްއިންވެންޓްރީ

އަދި އިންވެންޓަރީ މިހާރު   ،ރަދާއިމީގެ ތެރޭގައި އިންވެންޓްރީތައް ގަތުމަށް ދިޔަ ޚައަގުކުރުން ބިނާކޮށްފައިވާނީ އެވްރެޖު އަގެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

 އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްވެސް އިންވެންޓަރީގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ދަކާއި އަދިހުރިތަނަށް ގެނައުމަށް ހިނގި ހުރިހާ ޚަރަ

 

  ،ން އިންވެންޓްރީތައް ވިއްކާލެވޭނެ އަގުންމުގެ ތެރެއިއާންމުކޮށް ވިޔާފާރި ކުރު ،ލް ވެލިއު()ނެޓް ރިއަލައިޒަބަ ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ސާފު އަގަކީ

 ރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ އަދަދެވެ.ޚަމަލާތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢާމުނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް 

 

 މަސައްކަތްތައް  ގެ ކޮންޓްރެކްޓް  ސޭލްސް  ނުނިމި ހުރި  3.6

  ތަކުގެ ގޮތުގައި ޓުސޭލްސް ޕްރޮޖެކް އެތާރީޚަކާއި ހަމަޔަށް  ހިމެނިފައިވާނީ ގޮތުގައިމަސައްކަތްތަކުގެ  ގެކޮންޓްރެކްޓް ސޭލްސް ނުނިމިހުރި 

ތައް އަދަދުލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ އަދަދެވެ. މިފަދަ ކޮށްނިމިފައިވާ މަސައްކަތަށް  އެޕޮރޮޖެކްޓްތަކުން ނަށް ބިލުނުކުރެވި އެހެންނަމަވެސްންކަސްޓަމަރު

ތައް ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން އަދަދު  ބިލްކުރެވުނު ން ލިބުނުގެއްލުމާއި މިހާރުއިއޭގެ ،ފައިވާ ފައިދާ އެއްކޮށްޑައެޅިނކަޚަރަދުތަކާއި ފައިވާނީ އަގުކޮށް 

 ވެ.ހިމެނިފައިވާނެއެ ކަނޑައަޅާ ފިކްސްޑް އަދި ވޭރިއެބްލް އޯވަރހެޑް  ގެ އިތުރުންރަދެއް ޚައެޕްރޮޖެކްޓަކާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި

 

 އަގާއި އެއީ އަސްލު މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވާނީކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައެވެ. ގައިސް ޝީޓް ކުންފުނީގެ ބެލެން

މިހާރު ހިނގަމުންދާ   ނަމަވެސް ންވާނަމައެވެ. އެހެއިތުރު ތަކަށް ވުރެ އަދަދު  ބިލްކުރެވިފައިވާ މިހާރު  ޖުމްލައިވާ ފައިދާއެއްކޮށް ލިބޭ ކަނޑައެޅިފަ

ޑިފަރޑް ގެ )އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ފަހުން  ގެސް ޝީޓް ންހިމެނިފައިވާނީ ބެލެ  އަދަދު މައެވާނައިތުރުއަށް ވުރެ ޖުމްލަކުރިން އަޅާކިޔުނު އަދަދު  ޖުމްލަބިލްތަކުގެ 

 ތެރޭގައެވެ.( އިންކަމް

 

 (ޓް މެން އިމްޕެއަރއަގަށް އަންނަބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ) 3.7

 މާލީ އެސެޓްތައް )ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެނިގެން( ހ.  

މާލީ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ދަށްވެފައިވޭތޯ  އެ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން ،ހަމައަގުން އަގުކުރެވިފައިނުވާ މާލީ ހަރުމުދާތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން

ލުންވާ ފަދަ ހާލަތެއް ގެ އެއްވެސް މާލީ އެސެޓަކަށް ގެއްކުރިން އަގުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީ  ،ގެ ތެރޭގައިލީ އަހަރުމާކުންފުނިން ދިރާސާ ކުރެވެއެވެ. 

 ކުރެވޭނީ  އިމްޕެއަރފަދައިން ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓެއް މި ކުރެވޭނެއެވެ. އިމްޕެައރއެ އެސެޓެއް  ،ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައިދިމާވި ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކި 

 އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތަކަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭނަމައެވެ. ،ސަބަބުން މުސްތަގުބަލަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ކޭޝްފްލޯއަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުއެ އިވެންޓެއްގެ 

 

ބަލާ ބެލުމުގައި އެއެސެޓެއް ވަކިވަކިންނާއި އެސެޓެއް ހިމެނޭ އެސެޓް ގްރޫޕް  ކުރަންޖެހޭތޯ  އިމްޕެއަރ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ އެސެޓްތައް

 އެސެޓްތައް ވަކިވަކި  ވަކިވަކި ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ބެހޭ ،ކުރެއެވެ. އެގޮތުން އަގު ކަނޑައެޅިފައިވާމުޠާލިއާގޮތެއްގައިވެސް ޖުމްލަ

ންޖެހޭތޯ ބެލުމަށް އެހެނިހެން އެސެޓްތައް އިމްޕެއާރ ކުރަ އެސެޓްތަކުގެ އިތުރުން ފާހަގަވާ ކުރެއެވެ. މިފަދަމުޠާލިއާ ކުންފުނިން  ގޮތްތަކެއްގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

ިހެމިނަފިއާވީނ ުކްނުފްނަޏްށ

ިއުތުރާވަނަމ ެއައަދުދ
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 22

 ޓްތަކާއި އަޅާކިޔާ އެއާއި އެއްފަދަ އެހެން އެސެ ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެސެޓްތައް އަގެއް ވަކި ކުރެވެއެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިގެން މުޠާލިއާ ގޮތެއްގައި ޖުމްލަ

 ކުރެވެއެވެ.މުޠާލިއާގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ ބަލާ ކުރަންޖެހޭތޯ އިމްޕެއަރ ގުރޫޕުކޮށް 

 

ކުރެވިފައިވާނީ އެއެސެޓެއްގެ މިހާރުގެ  އަގު ،ޒު ކުރެވިފައިވާ އަގުންއެމޮޓައި ގެއްލުން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައިލިބޭ ންޓަކުން ޕެއަރމެމިފަދަ އިމް

މިހާރުގެ  އަގުކުރުމުން ލިބޭ  އުސޫލުން 'އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ' ،ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ  ޓަކުންކުރިމަގުގައި ކުންފުންޏަށް އެ އެސެއަގާއި

ކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުންފުންޏަށް  އަގުއަގު އަޅާކިޔުމަށްފަހު ބާކީވާވަރެކެވެ. މިގޮތުން 

ޕެއަރ ކުރެވޭ އެސެޓްތަކުގައިވާ  . މިގޮތުން އިމްއް މިންކުރެވެއެވެއެލަވަންސް އެކައުންޓެއްގައި މިފަދަ ގެއްލުންތަ އަދަދާއި ލައިޖެހޭގޮތަށްލިބެންޖެހޭ 

ޕެއަރމެންޓަކުން ލިބޭގެއްލުން އިމް މިފަދައިން މިންކުރެވޭވެ. ގެ ދަށުން މިންކުރެވެމުންދާނެއެ އިންޓަރެސްޓްތައް 'ޑިސްކައުންޓު އަންވައިންޑިން'

 އަލުން ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.ން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކު ތައްދު ކުރެވޭ އަދަދަށްއެގޮތުން  ތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައިކުޑަކުރާފަދަ ހާލަ

 އެސެޓްތައް  އެހެން  ނޫން  އެސެޓްތައް  މާލީ    .ށ

ނިމުމުން  ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްއިންވެންޓަރީތައް ފިޔަވައި  އްމާލީ އެސެޓްތައް ނޫން އެހެން އެސެޓްތަކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

އެ އެސެޓަކުން  ލަތެއް ދިމާވެފައިވާނަމަޙާ ޕެއަރ ކުރެވޭފަދަ ކުރެވޭނެއެވެ. އިމް މުޠާލިއާބެލުމަށް  ދަ ހާލަތެއް ދިމާވެފައިވޭތޯ ފަ ކުރަންޖެހޭ އިމްޕެއަރ

ރި  ބޭނުން ހިފަން ތައްޔާރުނުވެހު  ކުންފުނިން ލް އެސެޓްތަކާއިއިންޓެންޖިބަ ކަނޑައެޅިފައިނުވާމިހާރުލިބޭނެ އަގު މިންކުރެވޭނެއެވެ. ވަކި މުއްދަތެއް

 ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްގެވެސް އެއްވަގުތެއްގައި އަންދާޒާ ކުރެވޭނެއެވެ. އެސެޓުތަކުގެ މިހާރުގެ އަގު

 

 ށްދާނެ ޚަރަދުތައް އަގުން ވިއްކާލުމަހަމަނުވަތަ އޭގެ  އެއެސެޓެއްގެ ވެލިއު އިން ޔޫޒް ގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާނީ މިފަދަ އެސެޓްތަކުގެ މިހާރުގެ އަ 

ގު ކަނޑައެޅުމާއި އެސެޓެއްގެ މިހާރުގެ އަ ދެންނެވުނު  ކުރިން މިދެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް އަންނަ ގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ،އަދަދު ކަނޑައި ބާކީވާ 

މިހާރުގެ   ވި އެކަށީގެންވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކުން ޑިސްކައުންޓްކުރެ ޓަކުން ކުރިމަގުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ އަގު އެ އެސެ މިންކުރުމުގައި

 އަގަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެއެވެ.

 

އެފަދަ އެސެޓުތައް  ވަކިވަކީން ޓެސްޓުނުކުރެވޭނަމަ އެފަދަ އެސެޓްތައް ،ކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށް ހަދާ ޓެސްޓުތަކުގައި އިމްޕެއަރކުންފުނީގެ އެސެޓްތައް 

އެހީވެދޭ   ރިމަގުގައި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުރޫޕުކުރުމުގައި ކުމިފަދައިން  ކުރެވި އަދި ކުދިކުދި ގުރޫޕު ތަކަކަށް ގުރޫޕުކުރެވެއެވެ.ޖުމްލަ

 އެސެޓްތަކަށް )ނުވަތަ ކޭޝް ޖެނެރޭޓިން ޔުނިޓުތަކަށް( ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އެސެޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

 

ޓަކަށް ލިބޭނެކަމަށް އެއެސެ ގެ މިހާރުގެ އަގުނެރޭޓިން ޔުނިޓް މިހާރުގެ އަގު ނުވަތަ ކޭޝް ޖެ އެއެސެޓްތަކުގެ ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން 

ކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ   އިމްޕެއަރ ންދާޒާކުރާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުނަމައަ

 ތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.އަދަދުމާލީ އާމްދަނީ ރިޕޯޓުގައި މި

 

ކުންފުނީގެ މާލީހިސާބުތަކުގައި ކުރިން ހިމެނުނު  ތަކަށް ބަދަލުއައިކަމުގައިވާނަމައަގު އަންދާޒާކުރުމުގައި ގެންގުޅުނު މިންގަނޑު ގެ އަސްލުޓުއެސެ

އެއްވެސް   ގެ އަގު ކުރެވޭނީ އެއެސެޓެއްގެ މިހާރުއިއާދަ ދަކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން އާކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން އި އިމްޕެއަރ

 ( ވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަށެވެ.އަދަދުމެންޓަކާއިނުލާ ކަނޑައެޅޭ  އެސެޓުގެ މިހާރުގެ އަގަށް )ބަލަށްކަނޑައިބާކީވާ އިމްޕެއަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

ިމާހުރ ިލޭބެނ



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
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 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް  3.8

 (ތައް ޕްލޭން ކޮންޓިރުބިއުޝަން ކީމް )ޑިފައިންޑް ޕެންޝަން ސް  ހ.  

ނީގެ  ކުންފު އަދަދަކަށްކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް  ގެ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށްއޭވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު މިއީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ގާނޫނީ އިތުރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ގެ އިތުރުން ކުންފުނިން އަދަދުތަކެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ގެންދާ  ފަރާތުން ދައްކަމުން

 4ރައިން މަދުވެގެން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާ ކުންފުންޏަކަށް ލާޒިމެއްނުކުރެއެވެ. ވެސް ވެސް އަދި އެހެންގޮތަކުން ގޮތުން 

 ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މަށްސްކީ އިންސައްތަ މި 10އަދި ކުންފުނީން  އިންސައްތަ

 

 ނާޔަތްތައް ޢި  ކުރުމުއްދަތުގެ  ށ.  

ގައި ނާޔަތެއް ފޯރުކޮށްދެވުނު ތާރީޚު އިއެ އަގުކުރެވިފައިވާނީ  ނާޔަތްތައްއިރުކޮށްދޭ ކުރުމުއްދަތުގެ އެހެނިހެން ކުންފުނިން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯ 

 ގައެވެ.އޮތްއަގު

 

އުސޫލު   ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ  ޏަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކަށްކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން ކުންފުން  ނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައިއިކުރުމުއްދަތުގެ 

އެއަދަދެއް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ލައިބިލިޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި  ގޮތުން ބާރުލިބިގެން ކުންފުނިން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ބޯނަސް އެއްވާނަމައޮންނަ 

 ތަކެވެ.އަދަދު އަންދާޒާކުރެވޭފަދަ އިތުބާރާއެކު ތަކަކީ އަދަދުހިމެނެއެވެ. މިފަދަ 

 ތައް ޕްރޮވިޜަން  3.9

ގޮތުން ނުވަތަ   ގާނޫނީ ޏަށް ކުންފުންކަމެއްގެ ސަބަބުން ފައިވާ އެއްވެސް އި ހިނގާ ވޭތުވެދިޔަ ތާނގާ ހިސާބުކުރެވެނީ  ގެ ގޮތުގައިނެއްޕްރޮވިޝަ 

ދާނެތީ  ކުންފުންޏަށް އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ އެއްޗަކުން ދޭން ޖެހި އޭގެ ބަދަލު ގި ނބަދަލެއް ދޭންޖެހިދާނެކަން އެލާޒިމްކުރާ  ހެންވެސް ގޮތެއްގައިއެ

 އެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރުމަށެވެ. އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް އެފަދަ ބަދަލެއްގެ އަގުގެ

 

( ނިސްބަތުން ބޮޑުނަމަ)އެ އަދަދެއް ފައިސާގެ މިންވަރު  ންހުރިކުންފުނިން ބޭރުވާކުރިމަގުގައި  ،މިން ކުރުމުގައި އްތަޕްރޮވިޜަން މިގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ 

 ލިއާމުތާ  މިހާރުގެ އަގަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ސީދާ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ރިސްކުތައްން ރޭޓުއިންޓަރެސްޓް ގެ މާރކެޓް މިހާރު  ގެ ކުރިން ޓެކްސް 

  ވާނަމަ ކުންފުނީގެ މާލީ ޚަރަދެއްގެ އަދަދަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު  ،އަދަދުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހުޚަރަދުތައް  ހިނގާ ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް 

 .  ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

 

ގުތަކު  ތަކުގެ އަގު ބަލާނީ އެ ލާޒިމުކުރާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ލަފާކުރާ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ. މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ މާކެޓުގައި އެވަ ޕްރޮވިޜަން

 މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން ނެރޭ ރޭޓެކެވެ. މުގެ ފައިސާގެ އަގު ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ ގެއްލު

 

ގާނެ ނޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްތައް އެހުރިތަނަކުން ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތަނަކުން ނެގުމަށް ހި ގުގައި ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕަރޓީރިމަކު

 ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.ދަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ހިސާބުއާއި އިހުހުރިގޮތަށް ޚަރަދާއި އެ އެސެޓެއް ހުރިތަނެއް އެތަނެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
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 ޚަރަދުތައް އަނބުރާދެއްކުމަށްނެގޭ ލޯނުގެ  3.10

އަހަރެއްގައެވެ.   އެޚަރަދެއް ހިނގާ މާލީ ކިފައިވާނީކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ދެއް  ޚަރަދުތައްކުންފުނިން އަނބުރާދެއްކުމަށްނަގާ ލޯނުގެ 

އެ އެސެޓެއްގެ   ލޯނުތަކުގެ އަގު ހިމެނޭނީ  ދެއްކުމަށް ނެގޭ އަނބުރާ  ގުޅުންހުރިގޮތަށްސީދާ  އެސެޓެއް ހޯދުމުގައި ނުވަތަ އުފެއްދުމާއި އެހެންނަމަވެސް

 އަގުގެ ތެރޭގައެވެ.

 ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާން  3.11

 ންނެވެ.ނީ 'އިންޑައިރެކްޓް' އުސޫލުކުންފުނީގެ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެބަޔާން ހެދިފައިވާ

 ހު ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ށް ފަ ޚަ ރިޕޯޓުކުރާ ތާރީ  3.12

ބައެއް  ގެ ހިސާބުތަކަށާއިކުންފުނީ ބަލައި ހިންމުކަމަށްހިނގައިދިޔަ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މު ބުތައް ރިޕޯޓުކުރި ތާރީޚަށްފަހު ކުންފުނީގެ ހިސާ

 އެވެ.އެބަދަލުތައް ވާނީ ގެނެސްފަ ނަމަތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުނުޕްރޮވިޜަން

 ތައް ޓިންޖެންސީ ކޮމިޓްމަންޓްތަކާއި ކޮން  3.13

 ބަޔާން ކުރެވިފައެވެ.ލަތްތަކުގައި ވާނީ ޙާ ބަޔާން ކުރަންޖެހޭ ހިސާބުތައް  ންފުނީގެ އެކިއެކި ކޮމިޓްމަންޓްތަކާއި ކޮންޓިންޖެންސީތަކުގެކު

 

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން  3.14

ންނަށް ދެވުނު ޑިސްކައުންޓުގެ އަދަދުތައް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ. ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ކުންފުނީން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން ކަސްޓަމަރު

 އެވެ.އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވުނު ޚިދުމަތާއި ވިއްކުނު ތަކެތިން ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އަދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ މިއަދަދުތައް ރަމްޒުކޮށްދެ

 

 ވިއްކި މުދާ  ހ.  

އަދަދުތައް އަގުކުރެވިފައިވާނީ އެމުދަލެއް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ނުވަތަ ލިބޭނެ  ށް ލިބުނު އާމްދަނީގެއާންމު ޙާލަތްތަކުގައި ކުންފުނިން ވިއްކި މުދަލަ

ވިއްކުނު އަދަދަށް ފަހުން ބަދަލުގެނެވިފައިވާނަމަ އެކަމާ ލައިޖައްސާ ބާކީކުރެވުނު  އަސްލުއަގުން އަނބުރާ ގެނެވުނު ތަކެއްޗާއި ދެވުނު ޑިސްކައުންޓާއި

 އަދަދަށެވެ.

 

 ،މަވެ އާލާތްތަކުން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ހާމަކުރެވިފައިވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަ ސަލާތީ މުވާ

 އެކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާނަމައެވެ.

 

 ގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ބިނާކޮށް(ގަންނާނެކަމުގެ ހެކި އޮތުން )އާންމުގޮތެއް  މުދާ * ކަސްޓަމަރު އެފަރާތްތަކަށް ވިއްކުނު

 ލިބޭނެ ހުރިހާ ފައިދާއާއި ގެއްލުން ކަސްޓަމަރުގެ ބާރުގެދަށަށް ދިޔުމުން  މުދަލަކުން* އެ

 މުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޮތުން ލިބޭނެ ކަ * ވިއްކުނު މުދަލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 25

 ނެ ފައިދާ އަންދާޒާކޮށް ބަޔާންކުރަންއެނގުން * ވިއްކުނު މުދަލުގެ އަގާއި އެއިން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ

 ޓުގެ ޒިންމާއެއް އޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެން ،މެދުމުދަލާއި* ކުންފުނިން ވިއްކި 

 އްކައިގެން ލިބޭނެ ސާފު އާމްދަނީއެއް ކަނޑައެޅިގެން އަންދާޒާކުރެވެން އެނގުން މުދާވި* 

 

ދޭންޖެހުނު ހާލަތެއްގައި އަދި އެފަދައިން ދެވޭ ޑިސްކައުންޓުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅިގެން  ކަސްޓަމަރަކަށް ޑިސްކައުންޓެއް ކުރެވުނު ވިޔަފާރިއެއްގައި

ބުތަކުގައި އެނގޭނަމަ އެފަދަ އަދަދެއް މިންކޮށް ހާމަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އަދަދުތައް ކުންފުނީގެ ހިސާ

ވުރެ ގިނަ އިވާނީ ކުންފުނީން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީން އުނިކުރެވުނު އަދަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އާމްދަނީންލިބޭ ފައިދާއިން އެކަކަށްދެއްކިފަ

ކު އެއިރެއްގައި ދެވެމުންދިޔަ އެކިއެކި އާލާތްތަކާއި އެ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ވިޔަފާރިކުރެވިފައިވާނަމަ )އާންމުކޮށް 

 ބަހާލެވިފައެވެ. އާމްދަނީވާނީ ވިއްކުނު އާލާތްތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ އަސްލުއަގަށް ބަލައި ޖުމްލައެވިޔަފާރިން ލިބުނު  ޚިދުމަތެއް(

 

މަރުންގެ ބާރުގެ ދަށަށްދާ ހާލަތާއި ވަގުތުތައް ވިއްކުނު އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ދެވުނު ޚިދުމަތެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން ކަސްޓަ ،ކުރެވުނު ވިޔަފާރިއެއްގައި

 ބިނާވެގެންވަނީ ކުންފުންޏާއި ކަސްޓަމަރާއި ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

 

 ދެވުނު ޚިދުމަތްތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ  ށ.  

  ،މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަވާ ގޮތަށް ކުންފުންޏާއި އެކު 12ތެއްދޭ ވަގުތުގައެވެ. އަގުކުރެވޭނީ އެ އެޚިދުމަ ކުންފުނިން ދެވޭ ޚިދުމަތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ

އެއިންލިބޭ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅޭނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ހަދާ ތާރީޚެއްގައި  ،ވެވިފައިވާނަމަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއް

އެޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވެންދެން އެޚިދުމަތަކުން ލިބޭ  ،ބަލާފައެވެ. ކުރިއަށް ބިލުކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތެއްވާނަމަ އެޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރަށް

 ފަސްކުރެވޭނެއެވެ. އާމްދަނީ ބަޔާންކުރުން 

 

 ،ތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތައް ކުންފުނިން ނުވަތަ އެފަދަ ކުންފުނި ،ކުންފުނިތަކާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން މުވާސަލާތީ އެހެން 

މަޝްވަރާކުރެވޭނީ ވަކިވަކިންނެވެ.   ދެކުންފުނީގެ މެދުގައި ،އެޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވުމުން ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދައިން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތަކާއިމެދު

އެހެންކުންފުންޏަކާއި މެދު  މުވާސަލާތީ  ،އަދަދުތަކެކެވެ. މިފަދަ ވޭނެވާއިދުން ދިރާސާކޮށް މުޠާލިއާކުރެ ގަ އަދި މިފަދަ އަދަދު ތަކަކީ ދެކުންފުނި ދޭތެރޭ 

 ކަނެކްޓް" ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެޖެސްޓު ނުކޮށެވެ.ރދެކުންފުނިން "އިންޓަ ،ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ބަޔާންކުރެވެނީ

 

މަހުން މަހަށް  ލިބެންވާ އާމްދަނީ ވަނީ އެކްރޫ ކުރެވިފައެވެ. ކަސްޓަމަރުން އަތުން  ،މާއި ހަމަޔަށްބިލްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ފެށިގެން މާލީ އަހަރު ނިމު

 ގެ ގޮތުގައެވެ."ޑިފާޑް އިންކަމް " ވިފައިވަނީފަދަ އާމްދަނީ ބެލެ އެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނަމަ  މަހުގެބިލްކުރެވޭ "އެކްސެސް ޗާޖް" އެ

 

ން މެސެޖި ،ކުރެވުނުވަރަށާއި އަދި ކޯލްގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުން ،މްދަނީގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާނީ މަހުފީގެ ގޮތުގައިމޯބައިލް ޚިދުމަތުން ލިބުނު އާ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލުކުރެވުނު އަދަދެވެ. މޯބައިލް މަހުފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ  ތަކަށް އަދި މޯބައިލްއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ ،ޚިދުމަތަށާއި

އެއީ ޕޯސްޓުޕެއިޑް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ   ރެކޯޑުކުރެވި ބިލްކުރެވެއެވެ. ކޯލްގެ އެއާރޓައިމަށް ނަގާއަދަދު  ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ބިލުތައްޔާރުވާއިރު ދަދުއަ

އެޚިދުމަތެއް ކަސްޓަމަރުން  ކަމުގައިވިޔަސް މިންކުރެވެނީ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރެއް ކަސްޓަމަރެއްނުވަތަ ޕްރީޕެއިޑްކާޑު ގަނެގެން ޕްރީޕެއިޑު ޚިދުމަތް

 އެބޭނުންކުރާ މާލީ އަހަރެއްގައެވެ. ބޭނުންކުރުމުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015

ިޚުދމަތްަތކަށް  ކަސްަޓމަރުންނަްށ

ަކްސަޓަމެރްއ ުނަވަތ
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 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 26

 

ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. އެފަދަ  ޖުމްލަ ބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުންޏަށްލިބޭ އާމްދަނީ  އެހެންފަރާތްތަކުން ކުންފުނީގެ ނެޓްވޯކު 

އެގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ   ،އެއްބަސްވުންތަކަށް ބަލައި ވެފައިވާ މުއާޞަލާތީ ކުންފުނިތަކާއެކު

 ގޮތެއްގައިތޯ ނޫނީ އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވި ލައިޖައްސާ ބާކީވާ އަދަދުތޯ ކުންފުނިން ބަލާ ނިންމައެވެ.ޖުމްލަގޮތުގައި 

 

ނެންސާއި މަރާމާތުގެ  ޓެއެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި މެދު ކުރެވިފައިވާ މެއިން ،ދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އާއިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚި

ގެ  ޚިދުމަތްދޭން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  އެއެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނިފައިވަނީ،އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ތެރޭގައެވެ.

 
 ޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމް ލޯ  ނ.  

ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން ލިބޭ ފައިސާއާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ. ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން  ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ

ކުރާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ލިބޭ ފައިސާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ލާޒިމު

 ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން ލިބޭ ޕޮއިންޓްތައް ރިޑީމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތްނަމައެވެ.

  

 ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް  3.15

 ރަދުތައް ޚަ ކުލީގެ  ހ.  

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެވެ. މިއީ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބެހިފައިވާ   ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކަށް ހިފާފައިވާކުލީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކުއްޔަށް 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްގައިވެސް ޓެސްޓުކޮށް އެއީ ފައިނޭންސް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް އެއްތޯ ބަލައި  ލީސްބައިތަކެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތްތަކުގެ 

ދުތައް އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި  ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. ބިމުގެ ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ކުއްޔަށްދާ ޚަރަ 

ގޮތުގައި ދައްކާ ޚަރަދުތަކާއި ޕްރިމިޔަމްތައް ތެދު ރޮނގު އުސޫލު ބޭނުންކޮށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ   ގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްނުހިމަނައެވެ.  މާލީބަޔާނުގައިހިމެނޭ 

 ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ.ބަޔާނުގައި  ގެމްދަނީ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށް ކުންފުނީގެ އާ

 

 މާލީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތައް  ށ.  

ލިބުނު ފައިދާއެވެ. އެގޮތުން އިންޓްރެސްޓުގެ   އިސާއިން ލިބުނު އިންޓްރެސްޓުން މާލީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަ

 ނެވެ.އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިފެކްޓިވްލައި ބަބާކީއަށް އިންވެސްޓުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަގުކުރެވެނީ 

 

ޚަރަދާއި ބޭރު  ންޓް ވެލިއުއަށް ގެނައުމަށްދާ މާލީ ދާފައިވާ ޕްރޮވިޜަންތައް ޕްރެސެހަ ކުންފުނިން ،ޚަރަދުއިންޓަރެސްޓް މާލީ ޚަރަދުގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ 

 ތައް ދެއްކިފައިވާނެއެވެ.އަދަދު ކުން ލިބުނު ގެއްލުމެވެ. ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިލާތްތަ މުއާމަފައިސާގެ 

 

 ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް  ނ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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ޚަރަދު   ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދަ  ންޓެއިން ކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އާމްދަނީގެ ހަރުމުދާ މެއި ،ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްދިޔަ ޚަރަދާއި

 ،ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ އިން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިސާބު ކުރުމުގައި އުނި ކުރެވިފައެވެ. ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު 

ދިޔަ ޚަރަދު ބެލެވިފައިވަނީ  ނާކުރުމަށް އިތުރަށް ހަރުދަ ނުވަތަ  ފުޅާކުރުމަށް ނުވަތަ  ،ހަރުމުދަލެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ.

 ޚަރަދު  ޓެކްސް  3.16

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި  (ޑިފާޑް ޓެކްސްފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް )ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް އާއި  ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭދު ޓެކްސްގެ ޚަރަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 ކްސް ޓެ  ނިމިދިޔަ  އަހަރުގެ  ހ.  

ތުގެ މަތިން ގެ ޓެކްސް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮ ކުންފުނީގެ މާލީތާރީޚުގައި ރާއްޖޭ އަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސްއަށް ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ 

 ހިސާބުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 (ޑިފާޑް ޓެކްސް ) ޓެކްސް ސްކުރެވިފައިވާ ފަ  ށ.  

ޓެކްސް ޚަރަދަށް އަންނަ ބަދަލު   ލައިބިލިޓީގެ އަގުތަކުގެ ފަރަގުގެ ސަބަބުން އެސެޓާއި ންކުރާހިސާބުތަކާއި ޓެކްސް ހިސާބުތަކަށް ބޭނު  މާލީ

 )ޑިފާޑް ޓެކްސް( ގެގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   ޚަރަދު  ފަސްކުރެވިފައިވާ  ޓެކްސް

 

ސާބުކުރެވުނު ފަރަގު "ރިވާރސް"  ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ޚަރަދު ހިހިސާބު ކުރެވިފައިވާނީ  (ޑިފާޑް ޓެކްސްފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ޚަރަދު )

 މާލީ އަހަރުނިމޭ ތާރީޚުގައިވާ ރޭޓުތަކަކަށެވެ.  ކުރެވޭ އިރު ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 

 

މި  ،ނީވާ ޑިފައިނއި ކެޖައްސަވާ ގޮތުގެމަތިން ލައިލައިބިލިޓީތައް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތް ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްޓެކްސް އެސެޓާއި  ފަސްކުރެވިފައިވާ

ޗެއްކަމަށްވާނަމައެވެ. ދެޓެކްސްއަކީ އެއް ޓެކްސް އޮތޯރިޓީއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާނަމަ އަދި މިދެޓެކްސްއަކީ އެއްކުންފުންޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ އެއް

ޓް އަދި ލައިބިލިޓީ  އެސެތުން ފަސްކުރެވިފައިވާ މިގޮ  ،ލައިޖެއްސުން ހުއްދަވާނީ ،މި ދެޓެކްސްއަކީ ތަފާތު ދެކުންފުޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާނަމަ

ކަންޖެހޭ  ލައިޖެއްސުމަށް ދެކުންފުނިން ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ލައިޖައްސާ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ ޓެކްސްއަކީ އެއްމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައް 

   އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 

ޔަފާރިންވާ ގެއްލުމުން ލިބޭ ޓެކްސް ލޮސް އާއި ޓެކްސް ކުރެޑިޓް ކުރިޔަށްހުރި އަހަރުތަކުން ލިބޭނެ ޓެކްސް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ވިފަސްކުރެވިފައިވާ 

. އަދި މިގޮތުން ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކު  ހިމެނިފައިވާނެއެވެއެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް  އަދަދާއިޑޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ނކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިދާއިން ކެ 

  ޑޭނެތޯ މުތާލިޢާ ކުރެވެއެވެ.  ނދަދު ކުރިޔަށް ހުރި އަހަރުތަކުގެ ފައިދާއިން ކެއަގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  ޓެކްސްގެފަސްކުރެވިފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 26

 

ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. އެފަދަ  ޖުމްލަ ބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުންޏަށްލިބޭ އާމްދަނީ  އެހެންފަރާތްތަކުން ކުންފުނީގެ ނެޓްވޯކު 

އެގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ   ،އެއްބަސްވުންތަކަށް ބަލައި ވެފައިވާ މުއާޞަލާތީ ކުންފުނިތަކާއެކު

 ގޮތެއްގައިތޯ ނޫނީ އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވި ލައިޖައްސާ ބާކީވާ އަދަދުތޯ ކުންފުނިން ބަލާ ނިންމައެވެ.ޖުމްލަގޮތުގައި 

 

ނެންސާއި މަރާމާތުގެ  ޓެއެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި މެދު ކުރެވިފައިވާ މެއިން ،ދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އާއިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚި

ގެ  ޚިދުމަތްދޭން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  އެއެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނިފައިވަނީ،އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ތެރޭގައެވެ.

 
 ޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމް ލޯ  ނ.  

ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން ލިބޭ ފައިސާއާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ. ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން  ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ

ކުރާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ލިބޭ ފައިސާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ލާޒިމު

 ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން ލިބޭ ޕޮއިންޓްތައް ރިޑީމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތްނަމައެވެ.

  

 ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް  3.15

 ރަދުތައް ޚަ ކުލީގެ  ހ.  

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެވެ. މިއީ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބެހިފައިވާ   ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކަށް ހިފާފައިވާކުލީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކުއްޔަށް 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްގައިވެސް ޓެސްޓުކޮށް އެއީ ފައިނޭންސް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް އެއްތޯ ބަލައި  ލީސްބައިތަކެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތްތަކުގެ 

ދުތައް އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި  ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. ބިމުގެ ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ކުއްޔަށްދާ ޚަރަ 

ގޮތުގައި ދައްކާ ޚަރަދުތަކާއި ޕްރިމިޔަމްތައް ތެދު ރޮނގު އުސޫލު ބޭނުންކޮށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ   ގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްނުހިމަނައެވެ.  މާލީބަޔާނުގައިހިމެނޭ 

 ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ.ބަޔާނުގައި  ގެމްދަނީ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށް ކުންފުނީގެ އާ

 

 މާލީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތައް  ށ.  

ލިބުނު ފައިދާއެވެ. އެގޮތުން އިންޓްރެސްޓުގެ   އިސާއިން ލިބުނު އިންޓްރެސްޓުން މާލީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަ

 ނެވެ.އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިފެކްޓިވްލައި ބަބާކީއަށް އިންވެސްޓުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަގުކުރެވެނީ 

 

ޚަރަދާއި ބޭރު  ންޓް ވެލިއުއަށް ގެނައުމަށްދާ މާލީ ދާފައިވާ ޕްރޮވިޜަންތައް ޕްރެސެހަ ކުންފުނިން ،ޚަރަދުއިންޓަރެސްޓް މާލީ ޚަރަދުގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ 

 ތައް ދެއްކިފައިވާނެއެވެ.އަދަދު ކުން ލިބުނު ގެއްލުމެވެ. ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިލާތްތަ މުއާމަފައިސާގެ 

 

 ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް  ނ.  
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 ޞަފުހާ 28

 )ފެއަރ ވެލިއު( އަގު ކަނޑައެޅުން ހަމަ  .4

އި ހުށައެޅުންތަކުން އެއެއްޗެހީގެ  ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މިންގަނޑުތަކާ ގެންގުޅޭތައް އަގުކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ މާލީ އަދި އެނޫން އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީ 

އަގު ކަނޑައަޅާ ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ހަމަކުރުމުގައި  އަދަދު ހުށައެޅުމާއި  ތައް އެގޮތުން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ލާޒިމުކުރެއެވެ.އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަ

ތަކުގެ ތަފްސީލުގައި އެކިއެކި އެސެޓުތަކާއި ލައިބިލިޓީ  ލުތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މަތީގައި ދެންނެވުނު ޞޫމިގޮތުން ބޭނުންކުރެވުނު އު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 

 ހަމައަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު އުސޫލުތަށް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  ްއަގު  ޅޭކަނޑައެ އެއްގޮތް ހަރުމުދަލާއި ދަރަންޏަށް  މާކެޓެއްގައި ހަރަކާތްތެރި : 1ލެވެލ 

  ްބިނާކޮށްގެން   ގެ މައްޗަށްސީދާ/ނުސީދާ ކޮށް ލިބެންހުންނަ މައުލޫމާތު ،ކޯޓެޑް ޕްރައިސް ފިޔަވައިއި ގަ 1: ލެވެލް 2ލެވެލ

 އެކަށައަޅާއަގު 

  ްމާކެޓެއްގައި އަގު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްތަކުން ވެސް ހޯދާބަލައި އަގު ކަނޑައަޅަންދަތި  ހަރަކާތްތެރި : 3ލެވެލ

   .ހަރުމުދަލާއި ދަރަންޏެވެ

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ހ.  

) މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި( އަސްލު އަގު އަންދާޒާކުރެވިފައި ވަނީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ އެސެޓުތަކުން  ކުގެމިފަދަ އެސެޓުތަ

 ފަހުގައެވެ.ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށް އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުގައި  ކެޓްމާރނެ ފައިސާގެ މިހާރުގެ އަގު ކުންފުންޏަށް ލިބޭ

 

 އިންވެސްޓްމެންޓްތައް  ބެހެއްޓިފައި ހުރި ވަކިމުއްދަތަކަށް  ށ.  

ޑިސްކައުންޓް  އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުން މާކެޓް ރިޕޯޓްކުރެވޭ ދުވަހުގެ  ،ހަމައަގު އަންދާޒާކުރެވެނީހުރި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ  ބެހެއްޓިފައި ވަކިމުއްދަތަކަށް 

 ބޭނުމަށެވެ.   ހާމަކުރުމުގެމިގޮތަށް ހަމައަގު ކަނޑައަޅަނީ ހިސާބުތައް  ކުރެވިފައިވާ މުސްތަގުބަލުގައި ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޕްރެޒެންޓް ވެލިއުއިންނެވެ.

 

 ޓިވް()ނޮން ޑެރިވެ  ތައް މާލީ ލައިބިލިޓީ  .  ނ

ތަކުން  ކުންފުނިން އަގު އަންދާޒާކުރެވިފައި ވަނީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ލައިބިލިޓީ ތަކުގެ އަސްލުކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ ލައިބިލިޓީ

 ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުގައި  މާރކެޓް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިހާރުގެ އަގު 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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 ޞަފުހާ 29

 އް މު މާލީ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތަ މުހިން  .5

ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމާއި މާލީ ގޮތުން ހޯދާފައިވާ ނަތީޖާ ބަޔާންކުރުމުގައި އެކިއެކި މާލީ އަންދާޒާތަކާއި  ،މުގައިކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހެދު

  މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ނަތީޖާ ބަދަލުވުމަކީ  ،ލަތްތައް ބަދަލުވެއްޖެނަމަޙާނިންމުންތައް ނިންމިފައިވާނެއެވެ. މިއަންދާޒާތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

 ދެކޭގޮތުގައި މާލީ  އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިބަޔާންކުރެވޭ މާލީ އަންދާޒާތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ނިންމުންތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން

މާލީ ނަތީޖާ ޔަގީންނުކުރެވޭފަދަ   ލުތަކެވެ. މިއަންދާޒާތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޞޫދާޒާތަކާއި އުމު އަންންމެ މުހިންހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު އެ

 މު ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭ އަންދާޒާތަކެކެވެ.ންލަތްތަކުގައި މުހިޙާ

 

 (ޑިޕްރިސިއޭޝަން ) ކެނޑުން ށް ބަލަ  އް ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓުތަ  ،ޕްރޮޕަީޓ ހ.

އަގު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ   އެއެއްޗެއްގެއަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތާއި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ  ،ންފުނީގެ ޕްރޮޕަޓީކު

ޖީގެ ކުރިއެރުމާއި އެސެޓުތަކުން ފާގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ. ޓެކްނޮލޮއެސެޓުތަކުގެ ބޭނުން ކުންފުނިން ހި ލައި އަސްލު ދުވަސްވީ އެސެޓުތަކުގެ މުއްދަތަށް ބަ 

އަންދާޒާކުރެވޭ   ސެޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށްއެ ލަތަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެޙާހުރި ރުތައް މިހާއެއެސެޓު ،ކުރެވޭ އިޤްތިސާދީ ބޭނުމާއި

 ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި އަގުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ،މުއްދަތާއި ކަނޑައެޅޭ އަގު

 

އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ އަގު ކުޑަކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށްޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ  ،ކުންފުނިން ޕްރޮޕަޓީ

އިތުރުކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި  އަދަދުކެނޑޭ ށްކުރެވުނު މުއްދަތަށްބަލައި ބަލަ  މުޠާލިއާއަގު އަލުން ހުރި އެއެސެޓުތައްއިރެއްގައި އެ ،ލަތެއްގައިޙާ

އެބަދަލެއް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އަންދާޒާކުރެވުނު  މުއްދަތާއި ކަނޑައެޅޭ އަގު ބަދަލުކުރެވުމުން ނެބޭނުންކުރެވޭ ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުގެ

 ދުވަހުން ފެށިގެން ހިމެނޭނެއެވެ.

 

 (ރމަންޓް އިމްޕެއަ ) އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން  ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓާއި އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުތަކުގެ  ،ޕްރޮޕަީޓ ށ.  

ދޭނެ ފަދަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ މިންގަނޑުތަކުން ދައްކަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުގެ މިހާރުހުރި އަގު އަނބުރާ ނުހޯ 

ލިޔާ ތަށް އަލުން މުތާއަދަދުކަނޑައެޅުނު ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓާއި އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުތަކުގެ އިމްޕެއާރމަންޓަށް  ،ޙާލަތެއްގައި ޕްރޮޕަޓީ

 ލިޔާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.މިފަދައިން މުތާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ،* އެސެޓުތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންނުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާނަމަ

 ،ކޮށްލެވޭފަދަ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަފާހަގަނގުން ޖީގެ ރޮ* ޓެކްނޮލޮ

 ،ކުރެވޭވަރަށް ދަށްވެފައި ނުވަތަ ދަށްވާނެކަމަށް ފެންނަމަފާހަގަ* ކުންފުނީގެ މާޒީގައި ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި ނެރެވުނު ނަތީޖާ 

 ،ކޮށްލެވޭވަރަށް ބަދަލުވެފައިވާނަމަފާހަގަ* ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުންކުރާ ބޭނުން 

 ،ކޮށްލެވޭފަދަ ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވާނަމަ ފާހަގަދީ ގޮތުންނާއި ދުނިޔޭގެ މަސްރަހަށް * އިޤްތިޞާ

 

ކަނޑައެޅުމާއި  ށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާކަންކަމާއި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެކަމަމަންޓު ކުރަންޖެހޭކަމުގެ ހެކިތަކާއި މިގޮތުން އިމްޕެއަރ

 ނިންމަންޖެހެއެވެ. އްނިންމުންތަ މުހިންމުބޭނެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގައި އެސެޓުތަކުން ވިއްކައިގެން ލި
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 30

 

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން  ނ.  

 

ނިންމަންޖެހެއެވެ.  އްމު ނިންމުންތަންކަންކަމާއިމެދު ދިރާސާކޮށް މުހިއަންދާޒާތަކާއި ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން  ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ކުރާ

 ގެ ގޮތުގައިތޯ ނިންމުންއްހިމަނާނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައިތޯ ނުވަތަ އޭޖެންޓެމީގެތެރޭގައި އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ޓްރާންސްމިޝަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ 

 ހިމެނެއެވެ.

 

 ށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަގުކުރުން ކުންފުންޏަ  ރ.  

ރި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިމްޕެއަރމަންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ގެއްލުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކަސްޓަމަރުން  ކުންފުނިންކުރާ ވިޔަފާ 

. މިފަދަ  އިވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ އަންދާޒާއެވެނުކުޅެދިފަ ނުދެއްކުމުން ނުވަތަ ދެއްކުމަށްދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ކުރެވޭ އަދަދަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުގެ މުއްދަތާއި ކަސްޓަމަރުންގެ މައްޗަށް  އަދަދު ރމަންޓުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އައިމްޕެ

ދެކެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ  ދަމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަ ތަޖުރިބާގެ ގެ އަދަދު ކޮށްފައިވާ  (ރައިޓް އޮފް އުނިކޮށްފައިވާ )އޮތް އިތުބާރާއި މާޒީގައި ކުންފުނިން 

ނަމަ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅުނު އަދަދަށް ބަދަލުގެނެވެއެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ޙާލަތަށް  ލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ޙާމާލީ 

 ބަތުން މަދުވެއެވެ.ނިސް އަދަދު )ރައިޓް އޮފް(އަސްލު/ހަގީގީ އުނިކުރާ  ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާނަމަ ކުންފުނިން

 

 ގުޅުން ވިޔަފާރީގެ އެހެން ކުންފުނިތަކާއި ހުރި  މުވާސަލާތީ  ބ.  

އެފަދަ   ލަތްތަކުގައިޙާއެގޮތުން ބައެއް  ގާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ. ކުންފުނިތަކާއި ގުޅުން  މުވާސަލާތީއެހެން  ،ލަތުގައިޙާކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އާއްމު 

ލުތަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެފަދަ  ދާޒާކުރުމުގެ އުޞޫކަނޑައެޅުމަށް އެކިއެކި އަންއް ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތަ ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ

ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ އަދި ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.   ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކުންފުނިތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަކީ 

ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ  އް ލުތަޞޫފަދަ ބަދަލަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ ކަނޑައެޅުމަށްވެސް އަންދާޒާކުރުމުގެ އު މި

 ވެ.ބަދަލުކުރެވެއެއެބަދަލެއް ގެނެވުނު މާލީ އަހަރެއްގައި  ،ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އްއަންދާޒާތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަ

 

 ތައް ޕްރޮވިޜަން  ޅ.  

 ( ވާފަދައިން 3.9)ނޯޓު ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް  ގާނޫނީ ،ކުންފުނީގެ މާޒީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން

 ނިންމެއެވެ. އްތަޖެހޭ ނިންމުންނިންމަންކަނޑައެޅުމުގައި  އްތައަދަދުއެއް ކަނޑައެޅެއެވެ. އަދި އެޕްރޮވިޜަންކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ 

 

 

 ސެގްމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  .6

 2015 ޑިސެމްބަރ 31       ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މުވާސަލާތީލިމިޓެޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ  ޕަބްލިކް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން

  ކަސްޓަމަރުންނަށް ރެސިޑެންޝަލް އަދި ބިޒްނަސް ބޭރުގެ  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން އިވާނީ އެއް ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައިކުންފުނި ހިންގާފަގެ ނިޔަލަށް 

 އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފިކްސްޑްލައިންގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މޯބައިލާއި ބްރޯޑްބޭންޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 31

 

ޗީފް  ޝަން މޭކަރއަކީ ކުންފުނީގެ ސިނުވަތަ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން ޑި  ރާތަކީފަނިންމުންތައް ނިންމާ  މުހިންމުކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ނިންމުންތައް  ންޏާއި ގުޅޭއެކިއެކިކުންފު ސީ.އީ.އޯ އަދި މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރ،  އަދި މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރެވެ. އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ )ސީ.އީ.އޯ(

 ޓެއްގެ ގޮތަށެވެ.އެއް ސެގްމެން  ކުގެ މަންފާ ބަލާފައިވާނީތްތަ މުއާމަލާކުރެވުނު އެކިއެކި  ވިޔަފާރިން ނިންމުމަށާއި

 

 
 2014ޑިސެމްބަރ 31

 
 2015ޑިސެމްބަރ 31

 އާމްދަނީ  .7

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަހާލެވިފައިވަނީ: 000ރ. 000ރ.
 

 މޯބައިލްގެ ޚިދުމަތްތަކުން ލިބުނު  1,413,274 1,310,310

808,010 862,499 
ޑާޓާ އަދި އެހެނިހެން  ،ޓަރޕްރައިސަސްއެން  ،އިންޓަރނެޓް ،ފިކްސްޑް

 ޚިދުމަތްތަކުން ލިބުނު 
2,118,320 2,275,773  

 

  އާއި ލައިސަންސަށް އެހެން މުވާސަލާތީ ކުންފުނިތަކަށް "އައުޓް ޕޭމެންޓްސް"ގެ ގޮތުގައި އިވާ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އެވަނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަ

 ކޮށެވެ.މްލަޖުދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 30

 

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން  ނ.  

 

ނިންމަންޖެހެއެވެ.  އްމު ނިންމުންތަންކަންކަމާއިމެދު ދިރާސާކޮށް މުހިއަންދާޒާތަކާއި ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން  ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ކުރާ

 ގެ ގޮތުގައިތޯ ނިންމުންއްހިމަނާނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައިތޯ ނުވަތަ އޭޖެންޓެމީގެތެރޭގައި އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ޓްރާންސްމިޝަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ 

 ހިމެނެއެވެ.

 

 ށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަގުކުރުން ކުންފުންޏަ  ރ.  

ރި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިމްޕެއަރމަންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ގެއްލުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކަސްޓަމަރުން  ކުންފުނިންކުރާ ވިޔަފާ 

. މިފަދަ  އިވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ އަންދާޒާއެވެނުކުޅެދިފަ ނުދެއްކުމުން ނުވަތަ ދެއްކުމަށްދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ކުރެވޭ އަދަދަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުގެ މުއްދަތާއި ކަސްޓަމަރުންގެ މައްޗަށް  އަދަދު ރމަންޓުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އައިމްޕެ

ދެކެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ  ދަމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަ ތަޖުރިބާގެ ގެ އަދަދު ކޮށްފައިވާ  (ރައިޓް އޮފް އުނިކޮށްފައިވާ )އޮތް އިތުބާރާއި މާޒީގައި ކުންފުނިން 

ނަމަ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅުނު އަދަދަށް ބަދަލުގެނެވެއެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ޙާލަތަށް  ލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ޙާމާލީ 

 ބަތުން މަދުވެއެވެ.ނިސް އަދަދު )ރައިޓް އޮފް(އަސްލު/ހަގީގީ އުނިކުރާ  ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާނަމަ ކުންފުނިން

 

 ގުޅުން ވިޔަފާރީގެ އެހެން ކުންފުނިތަކާއި ހުރި  މުވާސަލާތީ  ބ.  

އެފަދަ   ލަތްތަކުގައިޙާއެގޮތުން ބައެއް  ގާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ. ކުންފުނިތަކާއި ގުޅުން  މުވާސަލާތީއެހެން  ،ލަތުގައިޙާކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އާއްމު 

ލުތަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެފަދަ  ދާޒާކުރުމުގެ އުޞޫކަނޑައެޅުމަށް އެކިއެކި އަންއް ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތަ ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ

ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ އަދި ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.   ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކުންފުނިތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަކީ 

ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ  އް ލުތަޞޫފަދަ ބަދަލަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ ކަނޑައެޅުމަށްވެސް އަންދާޒާކުރުމުގެ އު މި

 ވެ.ބަދަލުކުރެވެއެއެބަދަލެއް ގެނެވުނު މާލީ އަހަރެއްގައި  ،ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އްއަންދާޒާތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަ

 

 ތައް ޕްރޮވިޜަން  ޅ.  

 ( ވާފަދައިން 3.9)ނޯޓު ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް  ގާނޫނީ ،ކުންފުނީގެ މާޒީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން

 ނިންމެއެވެ. އްތަޖެހޭ ނިންމުންނިންމަންކަނޑައެޅުމުގައި  އްތައަދަދުއެއް ކަނޑައެޅެއެވެ. އަދި އެޕްރޮވިޜަންކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ 

 

 

 ސެގްމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  .6

 2015 ޑިސެމްބަރ 31       ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މުވާސަލާތީލިމިޓެޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ  ޕަބްލިކް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން

  ކަސްޓަމަރުންނަށް ރެސިޑެންޝަލް އަދި ބިޒްނަސް ބޭރުގެ  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން އިވާނީ އެއް ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައިކުންފުނި ހިންގާފަގެ ނިޔަލަށް 

 އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފިކްސްޑްލައިންގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މޯބައިލާއި ބްރޯޑްބޭންޑު
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 32

 ކުންފުނި ހިންގުމަށްދިޔަ ޚަރަދު   .8

    2015ޑިސެމްބަރ31 2014ޑިސެމްބަރ31
  000ރ. 000ރ.

 ރަދު ޚަދުމަތްތައް ދިނުމަށް ސީދާ ކުރެވުނު ޚި 321,477 255,176
 (8.1މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް )ނޯޓް  199,030 196,799
 ފީ  ލައިސަންސް 102,159 94,562
 ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ޚަރަދު  42,119 43,585

ވިޔަފާރިންލިބެންޖޭހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށްބެލެވޭ ފައިސާއަށް   11,367 -
 ކަޑައެޅުނު ޕްރޮވިރަން 

 ސަޕޯޓް ސާރވިސްތައް  40,854 38,674
 އެކްސްޓަރނަލް ޕަބްލިސިޓީ  27,450 26,425
 ޚަރަދު އެހެނިހެން އިދާރީ  65,077 66,548
 ނެޓްވޯކް ޚަރަދު  126,832 87,983

 ޕްރޮޕަޓީ ޚަރަދާއި އަސާސީ ޚަރަދު  100,772 112,880
 ޕްރޮޕެޝަނަލް ފީ  8,231 5,476

928,108 1,045,368  
 

 

 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް 8.1 

 
 2014ޑިސެމްބަރ  31

 
 2015ޑިސެމްބަރ 31

 

 000ރ.
 

  000ރ.

 މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި އަހަރީ ބޯނަސްގެ  ޚަރަދު  174,334 169,644
 ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދިޔަ ޚަރަދު  11,412 11,018
 ހިއްސާގެ ނިސްބަތުން އުޖޫރަ ދިނުމަށް ޚަރަދުވި  - 2,628

 އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް  24,464 21,749
205,039 210,210  
 މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތައް ކެޕިޓަލައިޒްކުރެވުނު  (11,180) (8,240)
196,799 199,030  

 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 33

 ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ  .9

 

 ސާފު މާލީޚަރަދު  .10

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ  31
 000ރ.
 

  000ރ.

 މާލީ އާމްދަނީ   
 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  19,505 17,385

 
 
 

 
 
 

 
 މާލީ ޚަރަދުތައް 

 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވި  (177) -
 އަންވައިންޑިން އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވި  (8,850) (448)
 ވި ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުން ގެއްލުން (43,488) (57,647)

(58,095) (52,515)  
 ސާފު މާލީ ޚަރަދު  (33,010) (40,710)

 

 

  

  2015 ޑިސެމްބަރ31 2014ޑިސެމްބަރ  31  
 000ރ.
 

  000ރ.

 އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  13 331
 ލިބުނު ފައިދާ ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓަށް ،ނައްތާލެވެނު ޕްރޮޕަޓީ 1,000 627

ވިޔަފާރިންލިބެންޖޭހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށްބެލެވޭ ފައިސާއަށް   - 10,414
 އިންޕެއާރ ކުރެވުނު ޕްޜޮވިރަން 

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީ 3,646 3,049
14,421 4,659  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 34

 ކްސް ޚަރަދުތައް ޓެ  .11

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ  31
 ޚަރަދު  ޓެކްސް  000ރ. 000ރ.
   

 (11.1ކުރުމުއްދަތުގެ ފައިދާ އިން ނެގުނު ޓެކްސް )ނޯޓު  130,998 119,642
 ކްސްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ލަފާކުރެވުނު ފާއިތުވި އަހަރު ޓެ  (1,928) (11,850)

10,670 (3,786) 
ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްތައް )ދެނެގަނެފައި(/ އަހަރުތެރޭގައި  

 (11.2ބަދަލުކޮށްފައި )ނޯޓް 
118,462 125,284  

 

 އަޅާކިޔުން  އިދާ ޓެކްސްނެގޭ އާމްދަނީ ފަ ފައިދާ އާއި އެކައުންޓިންގ  11.1  

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ  31
  000ރ. 000ރ.

 ޓެކްސް ޚަރަދުގެ ކުރިން ލިބުނު އެކައުންޓިންގ ފައިދާ  849,807 819,031
 އުނިނުކުރެވޭ ޚަރަދު  397,311 360,409

 އުނިކުރެވޭ ޚަރަދު   (373,295) (381,326)
 ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެހޭ އެލަވަންސް  (500) (500)

 އްކަންޖެހޭ ފައިދާ ޓެކްސް ދަ ޖުމްލަ 873,323 797,614
   

 (%15އާމްދަނީ ޓެކްސް ) 130,998 119,642
 

ގޮތުގެ  ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު އާއި  2011/5ގާނޫނު ނަންބަރު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ 

 ދައްކަންޖެހެއެވެ.  ގެ ގޮތުގައިޓެކްސް  15% ގެ މްދަނީއާޓެކްސްކުރެވޭ ޏެއްގެ ން ކުންފުނިތަކުން އެކުންފު ,ންމަތީ

 

 (ފާޑް ޓެކްސް އެސެޓް އެސެޓް )ޑި ޓެކްސް  ފަސްކުރެވިފައިވާ  11.2

  ޑިސެމްބަރ 31 2014 ޑިސެމްބަރ 31
2015 

 

  000ރ. 000ރ.
 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ  7,610 18,280

(10,670) 3,786 
ނު ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް  މާލީ އަހަރުގެތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވު

 އެސެޓުތައް
 ގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ ވިޔަފާރި 11,396 7,610

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 35

އެކައުންޓިންގ   ނީގެ ހުރިހާ ޓެކްސްކުރެވޭ ހަރުމުދަލާއި ދަރަ  ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްސް އަދި )ލައިބިލިޓީސް( 

ގެ   %15ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް  ކުންނެވެ.ން އަންނަ އުނިކުރެވޭ ވަގުތީ ތަފާތުތަ އާއި ޓެކްސް ބޭސްގެ ތަފާތު ބޭސް

 .(%2014:15)ރޭޓުގައެވެ.

 

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  /)ދަރަނި(އެސެޓުތައް ޓެކްސް ފަސްކުރެވިފައިވާ   11.3

 

 2014 ޑިސެމްބަރ 31 2015 ޑިސެމްބަރ 31 
 ޓެކްސް އިފެކްޓް  ވަގުތީ ފަރަގު  ޓެކްސް އިފެކްޓް  ފަރަގު  ވަގުތީ  
 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 

 (10,163) (67,758) (13,349) (88,994) ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ،ޕްރޮޕަޓީ
 (3,205) (21,364) (3,003) (20,018) އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް 

 20,978 139,856 27,748 184,986 އް ޕްރޮވިޜަންތަ
 

  75,974 11,396 7,610      50,734 

 

 ރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްތަކަށް އައި ބަދަލުތައް ފަސްކު  11.4

  2015ޖެނުއަރީ  1 
 ބާކީ ގެ 

ފައިދާ/  
ގެއްލުމުގައި  
 ހިމެނިފައިވާ 

ފަސްކުރެވިފައިވާ  
ޓެކްސް  

 އެސެޓް/)ލައިބިލިޓީ(
 (13,349) (3,186) (10,163) އިކުއިޕްމަންޓް ޕްލާންޓް އަދި ،ޕްރޮޕަޓީ

 (3,003) 202  (3,205) އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް 
 27,748 6,770 20,978 ޕްރޮވިޜަންތައް 

 7,610 3,786 11,396 
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 36

 އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ  އްސާ ިހ .12

 ރނިންގްސް ޕާ ޝެއަރ(ބޭސިކް އާ އަކަށްޖެހޭ ފައިދާ )ހިއްސާ    12.1

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަހަރުތެރޭގައި ގޮތުގައި  ހިއްސާގެއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާވަރު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އާންމު ހިއްސާން ކުންފުނީގެ ފައިދާއި

 އަހަރުގައި ލިބުނު ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ.މުއްދަތު/ކުންފުންޏަށް  ,އެވްރެޖް އަދަދާއި ހިއްސާގެ

 

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ  31
  /އަހަރުގެ ށް ނިމުނު މުއްދަތު ގެ ނިޔަލަ 

   
 ދާރުންނަށް ބެހިދާނެ ފައިދާ )ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(ހިއްސާ 724,523 700,569

75,899 76,000 
އެވްރެޖް   ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހިއްސާގެއާންމު 

 އަދަދު )ހާހުން(
 އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( ހިއްސާ 9.53 9.23

 

 )ޑައިލިއުޓެޑް އާރނިންގސް ޕާ ޝެއަރ( ޖެހޭ ފައިދާ އެންމެ ދަށްވެގެން އަކަށް ހިއްސާ    12.2

ކަނޑައެޅިފައިވާ   އަހަރުތެރޭގައި ގޮތުގައި ހިއްސާގެ ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އާންމު  އަކަށް އެންމެ ދަށްވެގެންޖެހޭ ފައިދާހިއްސާކުންފުނީގެ ފައިދާއިން 

އެންމެ ދަށްވެގެން ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭނެ  ،އުނިއިތުރުތައް ގެނައުމަށްފަހު ހުރިހާ ގެންނަންޖެހޭ  އަދަދަށްހިއްސާގެ  ،އެވްރެޖް އަދަދާއި ހިއްސާގެ

 މިންވަރެވެ.

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ  31
  ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މުއްދަތު/އަހަރުގެ 

   
 ދިވެހި ރުފިޔާއިން( ދާރުންނަށް ބެހިދާނެ ފައިދާ )ހާސްހިއްސާ 724,523 700,569
އެވްރެޖް އަދަދު   ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހިއްސާގެ އާންމު  76,000 76,000

 )ހާހުން(
 އަކަށް އެންމެ ދަށްވެގެން ޖެހޭނެ ފައިދާ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( ހިއްސާ 9.53 9.22

 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 37

 އަދި އިކުއިޕްމެންޓްތައް  ،ޕްލާންޓް  ،ޕްރޮޕީަޓ .13

 

  ނުނިމި ހުރި  ޖުމްލަ 
 އެސެޓްތައް 

ވެހިކަލް   ފަރުނީޗަރުތައް 
އަދި  
 ލޯންޗް  

ޕްލާންޓް އަދި  
 އިކުއިޕްމެންޓްތައް 

   2015ރ ޑިސެމްބަ  31 އިމާރާތްތައް 

 އަގު  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 ގައި  2015 ޖަނަވަރީ  1 419,830 4,622,962 15,712 18,583 113,454 5,190,541
 ހަރުތެރޭ އިތުރުވި އަ - 707 - - 251,395 252,102

 އަހަރުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު  6,243 225,238 671 2,707 (234,859) -
 އަހަރުތުތެރޭ ވިއްކާލެވުނު/ނައްތާލެވުނު - (10,515) - (76) - (10,591)

 ގައި  2015ޑިސެމްބަރ  31 426,073 4,838,392 16,383 21,214 129,990 5,432,052
       

 
 

 ކެނޑުނު ބަލަށް  ޖުމްލަ       
 ގައި  2015 ޖަނަވަރީ  1 108,441 3,104,512 15,256 12,932 - 3,241,141
 މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި  22,577 297,789 346 1,497 - 322,209

(10,406) - (76) - (10,330) - 
މުއްދަތުތެރޭގައި  

 ވިއްކާލެވުނު/ނައްތާލެވުނު އެސެޓްތަކުގެ  

 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31 131,018 3,391,971 15,602 14,353 - 3,552,944

1,879,108 129,990 
 

6,861 
781 1,446,421 295,055 

ގެ ނިޔަލަށް   2015ޑިސެމްބަރ  31
 އަގު  ފޮތުން ދައްކާ ސާފު 

  
ށާއި  ކުރުމަފެންވަރު ރަނގަޅު  ކުގެޚިދުމަތްތަ ގޮތެއްގައި ޖުމްލަތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޚަރަދުގެ  ހަރުމުދަލުގެ ކުރިޔަށްދާނުނިމި  13.1

  ތްތަކަށްކައްއާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މަސަ 2015ޑިސެމްބަރ  31 ފުޅާކުރުމަށްއަދި ނެޓްވޯކް ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް 
 ޚަރަދުވި ފައިސާއެވެ.

   
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 38

 ޖުމްލަ 
 

ނުނިމި ހުރި  
 އެސެޓްތައް 

  ،ވެހިކަލް  ފަރުނީޗަރުތައް 
އަދި   ،ލޯންޗް

 ފަރުނީޗަރުތައް 

ޕްލާންޓް އަދި  
 ކުއިޕްމެންޓްތައް އި 

         2014ޑިސެމްބަރ  31 އިމާރާތްތައް 
 

 އަގު  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 ގައި  2014ޖެނުއަރީ  1 413,745 4,480,125 15,818 17,772 97,718 5,025,178
 މުއްދަތުތެރޭ އިތުރުވި  - - - - 200,195 200,195

ން އެސެޓް މޫވްމަންޓްސް އި 3,148 1,564 - - - 4,712
 ރިޓަޔަރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަން 

 މުއްދަތުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު  3,234 180,264 - 961 (184,459) -
 މުއްދަތުތެރޭ ވިއްކާލެވުނު  (297) (38,991) (106) (150) - (39,544)

 / ނައްތާލެވުނު 
 ގައި  2014ޑިސެމްބަރ  31 419,830 4,622,962 15,712 18,583 113,454 5,190,541

       
 
 ޖުމްލަ 
 

 
ނުނިމި ހުރި  
 އެސެޓްތައް 

 
 ފަރުނީޗަރުތައް 

 
  ،ވެހިކަލް 

އަދި   ،ލޯންޗް
 ފަރުނީޗަރުތައް 

 
ޕްލާންޓް އަދި  
 އިކުއިޕްމެންޓްތައް 

 
 އިމާރާތްތައް 

 

 ބަލަށްކެނޑުނު  ޖުމްލަ  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 ގައި  2014 ޖެނުއަރީ 1 90,884 2,842,786 14,872 11,805 - 2,960,347
 މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި  17,735 300,477 489 1,278 - 319,979

(39,185) 
 
- (150) (106) (38,751) (178) 

މުއްދަތުތެރޭގައި  
ވިއްކާލެވުނު/ނައްތާލެވުނު  

 އެސެޓްތަކުގެ  
 ގެ ނިޔަލަށް  2014 ޑިސެމްބަރ 31 108,441 3,104,512 15,255 12,933 - 3,241,141

1,949,400 
 

113,454 
5,650 457 1,518,450 311,389 

ގެ ނިޔަލަށް   2014ޑިސެމްބަރ  31
 ފޮތުން ދައްކާ ސާފުއަގު 

       
 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 38

 ޖުމްލަ 
 

ނުނިމި ހުރި  
 އެސެޓްތައް 

  ،ވެހިކަލް  ފަރުނީޗަރުތައް 
އަދި   ،ލޯންްޗ

 ފަރުނީޗަރުތައް 

ޕްލާންޓް އަދި  
 ކުއިޕްމެންޓްތައް އި 

         2014ޑިސެމްބަރ  31 އިމާރާތްތައް 
 

 އަގު  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 ގައި  2014ޖެނުއަރީ  1 413,745 4,480,125 15,818 17,772 97,718 5,025,178
 މުއްދަތުތެރޭ އިތުރުވި  - - - - 200,195 200,195

ން އެސެޓް މޫވްމަންޓްސް އި 3,148 1,564 - - - 4,712
 ރިޓަޔަރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަން 

 މުއްދަތުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު  3,234 180,264 - 961 (184,459) -
 މުއްދަތުތެރޭ ވިއްކާލެވުނު  (297) (38,991) (106) (150) - (39,544)

 / ނައްތާލެވުނު 
 ގައި  2014ޑިސެމްބަރ  31 419,830 4,622,962 15,712 18,583 113,454 5,190,541

       
 
 ޖުމްލަ 
 

 
ނުނިމި ހުރި  
 އެސެޓްތައް 

 
 ފަރުނީޗަރުތައް 

 
  ،ވެހިކަލް 

އަދި   ،ލޯންޗް
 ފަރުނީޗަރުތައް 

 
ޕްލާންޓް އަދި  
 އިކުއިޕްމެންޓްތައް 

 
 އިމާރާތްތައް 

 

 ބަލަށްކެނޑުނު  ޖުމްލަ  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 ގައި  2014 ޖެނުއަރީ 1 90,884 2,842,786 14,872 11,805 - 2,960,347
 މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި  17,735 300,477 489 1,278 - 319,979

(39,185) 
 
- (150) (106) (38,751) (178) 

މުއްދަތުތެރޭގައި  
ވިއްކާލެވުނު/ނައްތާލެވުނު  

 އެސެޓްތަކުގެ  
 ގެ ނިޔަލަށް  2014 ޑިސެމްބަރ 31 108,441 3,104,512 15,255 12,933 - 3,241,141

1,949,400 
 

113,454 
5,650 457 1,518,450 311,389 

ގެ ނިޔަލަށް   2014ޑިސެމްބަރ  31
 ފޮތުން ދައްކާ ސާފުއަގު 

       
 

  

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 38

 ޖުމްލަ 
 

ނުނިމި ހުރި  
 އެސެޓްތައް 

  ،ވެހިކަލް  ފަރުނީޗަރުތައް 
އަދި   ،ލޯންޗް

 ފަރުނީޗަރުތައް 

ޕްލާންޓް އަދި  
 ކުއިޕްމެންޓްތައް އި 

         2014ޑިސެމްބަރ  31 އިމާރާތްތައް 
 

 އަގު  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 ގައި  2014ޖެނުއަރީ  1 413,745 4,480,125 15,818 17,772 97,718 5,025,178
 މުއްދަތުތެރޭ އިތުރުވި  - - - - 200,195 200,195

ން އެސެޓް މޫވްމަންޓްސް އި 3,148 1,564 - - - 4,712
 ރިޓަޔަރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަން 

 މުއްދަތުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު  3,234 180,264 - 961 (184,459) -
 މުއްދަތުތެރޭ ވިއްކާލެވުނު  (297) (38,991) (106) (150) - (39,544)

 / ނައްތާލެވުނު 
 ގައި  2014ޑިސެމްބަރ  31 419,830 4,622,962 15,712 18,583 113,454 5,190,541

       
 
 ޖުމްލަ 
 

 
ނުނިމި ހުރި  
 އެސެޓްތައް 

 
 ފަރުނީޗަރުތައް 

 
  ،ވެހިކަލް 

އަދި   ،ލޯންޗް
 ފަރުނީޗަރުތައް 

 
ޕްލާންޓް އަދި  
 އިކުއިޕްމެންޓްތައް 

 
 އިމާރާތްތައް 

 

 ބަލަށްކެނޑުނު  ޖުމްލަ  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 ގައި  2014 ޖެނުއަރީ 1 90,884 2,842,786 14,872 11,805 - 2,960,347
 މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި  17,735 300,477 489 1,278 - 319,979

(39,185) 
 
- (150) (106) (38,751) (178) 

މުއްދަތުތެރޭގައި  
ވިއްކާލެވުނު/ނައްތާލެވުނު  

 އެސެޓްތަކުގެ  
 ގެ ނިޔަލަށް  2014 ޑިސެމްބަރ 31 108,441 3,104,512 15,255 12,933 - 3,241,141

1,949,400 
 

113,454 
5,650 457 1,518,450 311,389 

ގެ ނިޔަލަށް   2014ޑިސެމްބަރ  31
 ފޮތުން ދައްކާ ސާފުއަގު 

       
 

  

ިއްނ ެއެސްޓ



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 39

 އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓް  .14 2015ޑިސެމްބަރ  31 2014ޑިސެމްބަރ  31

 000ރ.
 

 000ރ.
 އަގު 

 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ  175,114 149,405
 ތެރޭގައި ގެނެވުނު އުނި އިތުރުތައް އަހަރު 61,598 25,981
 ނައްތާލެވުނުތެރޭގައި ގެނެވުނު  އަހަރު - (272)

 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ  236,712 175,114
 

 ޒޭޝަން އެމޮޓައި  ޖުމްލަ  2015ޑިސެމްބަރ  31 2014ޑިސެމްބަރ  31
 000ރ.
 

  000ރ.

 އިރު ހުރިބާކީ ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނު 113,703 89,062
 އަހަރު ތެރޭގައި އެމޮޓައިޒް ކުރެވުނު  30,038 24,913
 އަހަރު ތެރޭގައި ގެނެވުނު ނައްތާލެވުނު - (272)

 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ  143,741 113,703
   

 

 

 2014ރ ޑިސެމްބަ  31 2015ޑިސެމްބަރ  31 ހަރުމުދަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު  ކުރިޔަށްދާ ނުނިމި 

 25,981 106,392 އް އަހަރުތެރޭގައި އައި އިތުރުވުންތަ

 (25,981) (61,598) ކުރެވުނު  ރޓްރާންސްފާ  ޓަށް ބަލް އެސެއިންޓޭންޖި

 -  44,794 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ 

 61,411 137,765 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ފޮތުން ދައްކާ ސާފު އަގު 

 

އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށްދިޔަ އާ  2015ޑިސެމްބަރ  31ގޮތެއްގައި ޖުމްލަހިމެނެނީ މި ކުރިޔަށްދާ ހަރުމުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ނުނި 14.1
 އްކަތުގެ ޚަރަދެވެ.ސޮފްޓްވެއަރތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސަ

 

 
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ| އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 40

 ންވެންޓަރީތައް އި  .15 2015ޑިސެމްބަރ  31 2014 ޑިސެމްބަރ 31

 000ރ.
 

  000ރ.

 އިންވެންޓަރީތަކުގެ އަގު  43,848 42,910
 ލަހުން ދައުރުވާ އިންވެންޓަރީއަށް  ،ބޭނުންނުކުރެވޭ (14,330) (14,011)

 (15.1ކަނޑައެޅުނު ޕްރޮވިޜަން )ނޯޓް: 
28,899 29,518  

 

 ބޭނުން ނުކުރެވޭ/ ލަހުން ދައުރުވާ އިންވެންޓަރީއަށް ކަނޑައެޅުނު ޕްރޮވިޜަން    15.1

  2015މްބަރ ޑިސެ  31 2014 ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.
 

  000ރ.

 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރުހުރި ބާކީ  14,011 13,465
 އަހަރުތެރޭ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު/)އުނިކުރެވުނު( 319 546

 މުއްދަތު ނިމުނުއިރުހުރި ބާކީ ވިޔަފާރިގެ  14,330 14,011
 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 41

 ފައިސާ  ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  .16

  2015ޑިސެމްބަރ  31   2014  ޑިސެމްބަރ 31
  000ރ. 000ރ.

 ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  208,989 160,009
ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު  ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ  (55,364) (43,134)

 (16.1ޕްރޮވިޜަން ) ނޯޓު 
116,875 153,625  

 އަށް ލިބެންވާ އާމްދަނީ ކުރި 104,378 107,126
 ކުރިއަށް ދައްކާފައިހުރި ފައިސާއާއި 79,588 66,021
 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  6,526 9,258

201,386 190,492  

(499) (394) 
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް  

 (16.1ކަނޑައެޅުނު ޕްރޮވިޜަން ) ނޯޓު 
200,887 190,098  
317,762 343,723  

 
އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްރޮވިޜަން  16.1  

  ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ  އެހެނިހެން 
ޑިސެމްބަރ   31

2014 
ޑިސެމްބަރ   31

2015 
ޑިސެމްބަރ   31

2014 
ޑިސެމްބަރ   31

2015 
 

 000ރ.
 

 000ރ. 000ރ.
 

  000ރ.

 ހުރިބާކީ  ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު 43,134 91,702 499 720

- - - 12,230 
އަހަރުތެރޭ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި  

 ކަނޑައެޅުނު 
 އަހަރުތެރޭ ބާތިލްކުރެވުނު ޕްރޮވިޜަން  - (10,192) (105) (221)

 އަހަރުތެރޭ ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު - (38,376) - -
 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ  55,364 43,134 394 499

 

 
 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 42

 ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަ  .17

  2015ޑިސެމްބަރ  31 2014ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.
 

  000ރ.

 ބަހުރެއިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީ ބީ.އެސް.ސީ )ބަޓެލްކޯ( 133 8,437
8,437 133  

 

 ންވެސްޓްމެންޓްސް އި  .18

  2015ޑިސެމްބަރ  31   2014 ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.
 

  000ރ.

 ތައްއިންވެސްޓްމެންޓްފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް  227,032 -
 ވަކި މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 124,398 -
- 351,430  

 

ފައިވާނީ ލޯނުތަކާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށެވެ. އަދި އަގުކޮށް  ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ގިންތިކޮށްފައިވާނީ

 އާ ދެމެދެވެ.   4%  އިން 1.75އަހަރަކު %ކީ ރެސްޓް ރޭޓަ ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ އިންޓަމަސްދުވަހަށް ހަމަވާ މިހަ އަގުންނެވެ. އެމޮޓައިޒް

 

މުއްދަތަކަށް   ވަކި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ގިންތިކުރެވިފައިވަނީ ހިމެނޭ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަމަވާ ޓްރެޝަރީ ބިލް ސެކިއުރިޓީ ތެރޭގައި 

 އެވެ.  9ރެސްޓް ރޭޓަކީ އަހަރަކު %ގައެވެ. މި ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ އިންޓަގޮތު  ބެހެއްޓިފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 43

 ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި  އާއި އިސާ ފަ  .19

  2015ޑިސެމްބަރ  31 2014ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.
 

  000ރ.

 އަތުގައި ހުރި ފައިސާ  9,217 12,065
 ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ 441,315 386,819
 ކުރުމުއްދަތަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮސިޓްތައް 168,827 452,022
823,906 619,359  

 

ބަދަލުކުރެވޭފަދަ   އަށްކުރުމުއްދަތެއްގައި ފައިސާކުރު އަދި މަހަށްވުރެ  3އޮރިޖިނަލް މެޗިއުރިޓީ  ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތުގެ ކުރުމުއްދަ

 ތަކެވެ.ޑިޕޮސިޓް ޜަރީ ބިލާއި ފިކްސްޑް ޓްރެ

 މާލު ސް ރައު  .20

 މާލު ރައުސް އްސާގެ ހި 20.1  2015ޑިސެމްބަރ  31 2014ޑިސެމްބަރ  31
  000ރ. 000ރ.

200,000 200,000 
   މާލުރައުސްގެ ސާ އްހިހުއްދަދެވިފައިވާ 

 ރ ގެއަގުގައި(2.5އަކަށް ސާއްހިންމު އާ 80,000,000)

190,000 190,000 
 މާލުރައުސްގެ ސާއްހިއްކާފައިވާ ދަ ހުށަހެޅި އަގު 

 (އަގުގައި ރ ގެ 2.5އާންމު ހިއްސާއަކަށް  76,000,000)
 

 )ޑިވިޑެންޑް(ފައިދާ  ހިއްސާގެ  20.2

ގެ  ކުންފުނީ  އަދިލިބިގެންވެއެވެ. އްޤު ހަ އަދަދެއް ލިބުމުގެ ގޮތުގައި އެފަހަރަކު ކަނޑައެޅޭ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ދާރުންނަށް ހިއްސާ  އާންމުކުންފުނީގެ 

އަކަށް އެއް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާޖަލްސާގައި ކޮންމެ އާންމު އަހަރީ 

 އަކަށް ބެހުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ހިއްސާ

 

 2014ޑިސެމްބަރ  31 2015ރ ޑިސެމްބަ  31 

އަކަހިއްސާ 

 ރ. ށް

ޑިވިޑެންޑް  

 000ރ.

  އަކަށްހިއްސާ

 ރ.

 ޑިވިޑެންޑް 

 000ރ.

 434,902 5.73 358,720 4.72 ފުރަތަމަ ޓްރާންޗް  - ދެއްކި ގެ ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޑް 

 341,546 4.50 367,840 4.84 ދެވަނަ ޓްރާންޗް  - ދެއްކި ގެ ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޑް 

  726,560  776,448 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 44

 ތައް ރޮވިޜަން ޕް  .21

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014 ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.

 
  000ރ.

126,558 135,305 
ނެޓްވޯރކް އާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަންސް  

 ( 21.1)ނޯޓު 

  
 

 ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތު/އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި ބަދަލު 
 ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ  126,558 121,398

 ގެ ތެރޭގައި ހެދުނު ޕްރޮވިޜަންތައްއަހަރު - 4,712
 އަންވައިޑިންގ އޮފް ޑިސްކައުންޓްސް  8,850 448

 ނައްތާލެވުނު މުދަލުގެ އަގަށް ގެނެވެނު އުނިއިތުރު  (103) -
 ގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ ވިޔަފާރި 135,305 126,558

 

 ނެޓްވޯރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަންސް    21.1

ޕްލާންޓް އަދި   ،އަގުކުރެވިފައިވަނީ މުސްތަގުބަލުގައި ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕަޓީ ޕްރޮވިޜަންރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަންސް ރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަނެޓްވޯ 

 ން ގުމިހާރުގެ އަ  ،ހިނގާނެ ޚަރަދު އިއާދަކުރުމަށް އިހުހުރިގޮތަށް ހި ހުރި ތަންތަން އެއެއްޗެ ،ޚަރަދާއިގާނެ ނހި އިކުއިޕްމަންޓުތައް ނައްތާލުމަށް 

ނެޓްވޯރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަން ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ބެލިފައިވާ މިންގަޑުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި  އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

 މިވަނީއެވެ.

 

 2014 ޑިސެމްބަރ 31 2015 ޑިސެމްބަރ 31 

 %7.70 %7.70 ންޓް ރޭޓް ޑިސްކައު

 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 45

 ހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވިޔަފާރިކޮށްގެންނާއި އެހެނި  .22

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014 ޑިސެމްބަރ 31
  000ރ. 000ރ.

 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދަރަންޏަށްނެގުނު  20,274 41,629

 އެކުރޫ ކުރެވިފައިވާ ދަރަނި  526,819 368,931
 ޚިދުމަތްނުދެވޭ ކުރިޔަށްލިބިފައިވާ އާމްދަނީ  72,723 73,720

 ންޑްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޑިވިޑެ 426 243
 ޖީ.އެސް.އެމް ކަސްޓަމަރުންގެ ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ  19,220 17,634
 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ   22,867 23,983

 (22.1)ނޯޓް ޕްރޮވިޝަންސް  23,834 -
526,140 686,163  

 

  ގެ އެންގެވުމަކަށް އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރު  23,834,316އިސާގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރ.ޖެހޭ ފަގެ ގޮތުން ދައްކަންޕްރޮވިޝަން     22.1

 ޚަރަދެވެ.   ހޭދަވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 46

 ތައް ޓް ކޮމިޓްމަން  .23

 ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް 

އަހަރު   ތަރައްގީ ކުރުމަށްއެސެޓްތައް ގަތުމަށާއި އިންޓެންޖިބަލް ،ޕްމަންޓް ގަތުމަށާއިއިކުޕްލާންޓް އަދި އި ،ޕްރޮޕަޓީކޮމިޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ 

 ހުއްޓެވެ. (-/11,246,556 :ގައި  2014 ޑިސެމްބަރ 31) ރުފިޔާ  -/45,572,039 ނިމުނުއިރު

 

 ކުލީގެ ކޮމިޓްމެންޓްތައް 

ލަތްތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ހިންގުމުގެ ކޮމިޓްމަންޓްތައް ވަނީ ފާހަގަ  ޙާނީގެ އާއްމު ކުންފު  ވެސް އިތުރުން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓްމެންޓްގެ

ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކާއެކު ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ   ގެމާރާތުޢިމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނޭނީ ބިމާއި ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 

 ވެ.ކުތާތަކާއި އާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު އެކިއެކި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ތަފާތެ އެއްބަސްވުންތަކެވެ. މިއެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ނު 

 

 މިވަނީއެވެ.ބަޔާންކުރެވިފައި ޝީޓްގެ ތާރީޚްގައި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މިފަދަ ކޮމިޓްމެންޓްސްގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ސް ބެލެން

 

 

އަހަރަށްވުރެ   5 ޖުމްލަ 
 ގިނަ 

އަހަރާއި   2
އި  އަހަރާ  5

 ދެމެދު 

  2އަހަރާއި  1
 އަހަރާއި ދެމެދު 

އެއް އަހަރަށްވުރެ  
 ކުރު 

  2015 ޑިސެމްބަރ 31

  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.

     
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބިމާއި  
އިމާރާތްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  

 ދެއްކުމަށް 
172,333 63,592 56,425 24,735 27,581  

 

އަހަރަށްވުރެ   5 ޖުމްލަ 
 ގިނަ 

އަހަރާއި   2
އަހަރާއި   5

 ދެމެދު 

  2އަހަރާއި  1
 އަހަރާއި ދެމެދު 

އެއް އަހަރަށްވުރެ  
 ކުރު 

   2014ރ ޑިސެމްބަ  31

  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.

     
ބިމާއި  ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 

އިމާރާތްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  
 ދެއްކުމަށް 

153,362 61,362 50,080 19,765 22,155  
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
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 ޞަފުހާ 47

 ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ އިނާޔަތްތައް  ހިއްސާގެ ފުނީގެ ކުން  .24

  ތައާރަފުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ  (ޕީ.އެސް.ސީ .)ޑީ ޕްލޭން ޝެއަރ ކޮލީގްސްދިރާގު  ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ދިރާގު ލިސްޓުކުރެވުމާއި އެކު

 ގައެވެ. 2011ސެޕްޓެމްބަރ   25     ނީ އަލަށް އިފްތިތާހު ކުރެވު ޕްލޭންއެ  ،އިދާރުން ނިންމަހިއްސާޑުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ

 

 ކުރިން  ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިއްސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތެއް

  .މުގެ ހައްގު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދޫކުރުއެ ހިއްސާ މުވައްޒަފުންނަށް ބާކީތިބި ވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ހައްގު ،ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ

 ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ތިބި ބާކީހުރި ހުރިހާ ހިއްސާތައް  ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރު  31 ،މިގޮތުން

 

ށް  ދިނުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ކުންފުންޏަ ހިއްސާ ލުން ސޫދިނުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އުހިއްސާގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތު    24.1

ތެރޭގައި އެޚަރަދުތައް  ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ އެއް ދޫކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ހިއްސާއަގުން ހިސާބުކުރުމަށްފަހު  ހަމަ ،އަގު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 47

 ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ އިނާޔަތްތައް  ހިއްސާގެ ފުނީގެ ކުން  .24

  ތައާރަފުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ  (ޕީ.އެސް.ސީ .)ޑީ ޕްލޭން ޝެއަރ ކޮލީގްސްދިރާގު  ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ދިރާގު ލިސްޓުކުރެވުމާއި އެކު

 ގައެވެ. 2011ސެޕްޓެމްބަރ   25     ނީ އަލަށް އިފްތިތާހު ކުރެވު ޕްލޭންއެ  ،އިދާރުން ނިންމަހިއްސާޑުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ

 

 ކުރިން  ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިއްސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތެއް

  .މުގެ ހައްގު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދޫކުރުއެ ހިއްސާ މުވައްޒަފުންނަށް ބާކީތިބި ވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ހައްގު ،ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ

 ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ތިބި ބާކީހުރި ހުރިހާ ހިއްސާތައް  ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރު  31 ،މިގޮތުން
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  ތައާރަފުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ  (ޕީ.އެސް.ސީ .)ޑީ ޕްލޭން ޝެއަރ ކޮލީގްސްދިރާގު  ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ދިރާގު ލިސްޓުކުރެވުމާއި އެކު

 ގައެވެ. 2011ސެޕްޓެމްބަރ   25     ނީ އަލަށް އިފްތިތާހު ކުރެވު ޕްލޭންއެ  ،އިދާރުން ނިންމަހިއްސާޑުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ

 

 ކުރިން  ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިއްސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތެއް

  .މުގެ ހައްގު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދޫކުރުއެ ހިއްސާ މުވައްޒަފުންނަށް ބާކީތިބި ވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ހައްގު ،ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ
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 މެނޭޖުކުރުން  ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް  ތަކާއި ވަސީލަތް ލީ މާ  .25

 މެނޭޖްކުރުން ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް މާލީ 

 

 ތަޢާރަފް 

 ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރިސްކުތައް  ތައްވަސީލަތްކުންފުނީގެ މާލީ 

 ދަރަނީގެ ރިސްކް  )ހ(

 ކް(ފައިސާނެތުމުގެ ރިސްކް/ )ލިކުއިޑިޓީ ރިސް )ށ(

 މާކެޓް ރިސްކް  )ނ(

 ،އެކިއެކި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ،ކައްމިނޯޓަކީ ކުންފުންޏަށް ދިމާވާ މަތީގައި ދެންނެވުނު ރިސްކުތައް ނުތަ ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް އެރިސްކުތަ 

  އަދި އޭގެ އިތުރުން  ންކަން ބަޔާންކުރާ ނޯޓެވެ.ކުރެވޭނެކަ މެނޭޖުކުރުމަށް ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ  މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި އަދަދުކޮށް އެ ރިސްކުތައް

 ވެސް މިނޯޓުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ނެވުނު ބަދަލުތައް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ގެ

 

 ރިސްކު މޭނޭޖުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އޮނިގަނޑު 

 

 ތައް މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމުގެ އޮނިގަނޑުއެކަށީގެންވާ  އް މެނޭޖްކުރުމަށްކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކުތައް ދެނެގަތުމާއި އެރިސްކުތަ

ލުތަކާއި ނިންމުންތައް ޞޫ އަދި މިއޮނިގަނޑާއި ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅޭ އު ލިއާ ކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ޤާއިމުކޮށް މުތާ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ކުރުމަކީވެސް ނިންމައި އެނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރެވޭގޮތް މޮނިޓަރ

 

ންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖް ކުރަމަށް ގެންގުޅޭ  ތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި މާރކެޓަށް އަކުންފުނީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތް

ލުތައް ޞޫއެކަމާއި ގުޅޭ އެކިއެކި އު  ،ތަކުގައި ންނަށް ހިންގޭ އެކިއެކި ތަމްރީނުކުންފުނީގެ މުވައްޒަފު ލިޔާކުރެވެއެވެ.އޮނިގަނޑުތައް ގަވާއިދުން މުތާ 

ކޮންމެ  ،އުލުގައި ރަނގަޅު އަޚްލާޤާއި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްޙަބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ މާ

  ރަނގަޅަށް އަންގައިދިނުމަށް މަސައްކަތް  އިދުތަކާއި ޒިންމާތައްވާގުޅޭ ގަ މަޤާމާއި އިވާ ރޯލާއި އަދި މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފަ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

އް ނޭޖްމެންޓްގެ އޮނިގަނޑުތަކާއި އެހެނިހެން ކޮމްޕްލައިންސްތައް ބަލާނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓުންނެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަ ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެ

މެންޓުން ހަދާފައިވާ  އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މެނޭޖްމެންޓުން ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން މެނޭޖް

  އެކުލެވޭތޯލޫމާތުތަކެއް މައު ހުރިހާ  ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާއޭގައި ކުންފުނީގެ ރިސްކުތައް  ކާއި އަދި ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް އޮނިގަނޑުތަ 

އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތައް އުފުލުމުގައި އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް އެހީވަނީ އިންޓާނަލް އޮޑިޓުންނެވެ.   ބެލުމަކީވެސް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

  "އެޑްހޮކް "މަށްޓަކައި ގަވާއިދުން ކުރެވޭ ރިވިއުތަކާއި ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލު

ތުގެ ސަބަބުން އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް  ޔައިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ މި މަސްއޫލިއް ރިވިއުކުރެވެއެވެ. އަދި ނަތީޖާތައް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާ ކުރެވެއެވެ.

 ތެރިކަމެއް ލިބެއެވެ.ވަރަށް ބޮޑު އެހީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 49

 ލިސީ ޕޮ  ޓްރެޜަރީ ކުންފުނީގެ 

ސަބަބުން މާލީ ރިސްކުތަކާއި ކުންފުނި ކުރިމަތިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާރކެޓް ރިސްކުތަކާއި  ކުގެކުންފުނިން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަ

ފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖްކުރާ  ދަރަނީގެ ރިސްކުތަކާއި އަދި ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކުތަކެވެ. ކުން  ރޭޓްގެ ރިސްކު( އިންޓަރެސްޓް ،އި)ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކާ

ކުންފުނީގެ ހުރިހާ   އަސަރު ކުޑަކުރުމެވެ.ނޭދެވޭ ކުރާ  ލަތަށްމިފަދަ ރިސްކުތަކުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހާ  ،އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭުނމަކީ

ކުގެ ބާވަތުންނާއި ބައިވެރިވާ  އާމަލާތްތަމު ކުރެވޭ ، ށްމެދުވެރިކޮ މެންޓް ޑިޕާޓް ޓްރެޜަރީއްވެސް ކުރިއަށްދާނީ ކުންފުނީގެ މުއާމަލާތްތަޓްރެޜަރީ 

 މަތިންނެވެ. ހަމަތަކުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބައިވެރިންނަށް ބަލައި

 

ބެލުމުގެ  ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އްވެސް ކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ އެކަމާއިގުޅޭ މުއާމަލާތްތަގެ ހުރިހާ ޓްރެޜަރީ ކުންފުނީގެ 

   ދަށުންނެވެ.

 

ބާކީކުރެވޭ ނަގުދު ފައިސާ  ،ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމާއިއޫމަސް މުހިންމުރީ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ޜަޓްރެ

މަލާތްތައް )ލޯނުތައް އާމު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަދި ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކުތައް މެނޭޖްކުރުމެވެ. ކުންފުނީގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ހުރިހާ  ،އިންވެސްޓްކުރުމާއި

 ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ. ޓްރެޜަރީ ހިމެނޭ ގޮތަށް( ބަލަހައްޓާނީ ކުންފުނީގެ 

 

 ދަރަނީގެ ރިސްކް  ހ.  

 ން މުކުގައި އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުންފުންޏަށް ނުދެއްކުމުއާމަލާތްތަދަރަނީގެ ރިސްކަކީ ކުންފުންޏާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއިމެދު ކުރެވޭ މާލީ 

ކްރެޑިޓް ރިސްކުގެ ގޮތތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހުންނަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އާއި   ލިބޭ ގެއްލުމެވެ.

 އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބުމެވެ.  

 

ޢަދަދެވެ. ޑިޕޮސިޓް   ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ ކަށް ރިސް  ދަރަނީގެ ދަދަކީ ކުންފުނީގެ އަ ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ 

ދުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި ގުޅިގެން ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ޑިޕޮސިޓްކުރުމުގައި ކައުންޓަރޕާރޓީތައް ވީހާވެސް މަ

  އިޚްތިޔާރުކުރާ  ރީ ޕޮލިސީއަށް ބިނާކޮށްޜަ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޓްރެކު މުއާމަލާތްތަމިގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

މިފަދަ ޕޮލިސީތައް ހަދާއިރު މުޅި ކުންފުނި އަދި  މިފަދަ ފަންޑުތައް އިންވެސްޓްކުރާނެ އިންސްޓޫމެންޓްސް ކަނޑައަޅަނީ ބޯޑުންނެވެ. ފަރާތްތަކެކެވެ.

 ރިޢާޔަތްކުރެއެވެ.ތަކަށް ދޫކުރާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓޫމެންޓުތަކަށް އެހެން ކައުންޓަރ ޕާޓީ ފެހެއްޓުމަށްޓަކައިދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު ހި

 

 އާމްދަނީއާއި ބެހޭ  ލިބެންޖެހޭ  ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

ން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް އިސާ ހަމައަށް ނުދެއްކުމުމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދަރަނީގެ ރިސްކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފަ

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ  ،ބާވަތުން . ދަރަނީގެ ރިސްކުން ކުންފުންޏަށް އަންނަބަދަލު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އުނިވުމެވެ އަދަދު ލިބޭނެ 

މަތިވެފައިވާ އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ބެހިފައިވާ  މައްޗަށެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރި ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއްގެ 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖުމަންޓުން ދެނެގަނެއެވެ. އެހެން  ކުރިމަތިވެދާނެ ބަދަލުތައް ށްއަދިވެހިރާއްޖެކުންފުނިތަކާއި  ގޮތް އަދި އާއްމު ރިސްކުތަކުން އެހެނިހެން

 ހިސާބެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިހިސާބެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނޯވެއެވެ. ނަމަވެސް ދަރަނީގެ ރިސްކު ބޮޑު

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 50

 ޕޮލިސީއެއްކަސްޓަމަރެއްގެވެސް ދަރަނީގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވަކިވަކީން ޓެސްޓުކުރެވޭ އާ ކުންފުނިން ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު ކޮންމެ 

އެއް ކަނޑައަޅައި ޕްރޮވިޜަންގެއްލުމަށް ކުންފުނިން  ން މަދުން ނަމަވެސް ލިބޭ ނޭޖްމަންޓުންވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަރަނީގެ ރިސްކުމެ

 ގެއްލުންތައް ވަކިވަކިން ދައްކައިދެއެވެ.ބޮޑެތި މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ  ،ތަކުންޕްރޮވިޜަން ވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ އަންދާޒާކުރެއެ 

 

 ދާއިރާތަކާއި ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކޮށްފާނެ އެންމެ ބޮޑަށް  ރިސްކުނީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ކުންފުންޏަށް ދަރަ

 

 މިހާރުގެ އަގު  2015ޑިސެމްބަރ  31 2014 ޑިސެމްބަރ 31
  000ރ. 000ރ.

 ންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ވިޔަފާރި 215,515 295,374
 ލިބެންހުރި  ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން  133 8,437

 ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް  610,142 811,841
 ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް ގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް  227,032 -

1,115,652 1,052,822  
 

 ޕެއަރމެންޓްގެ ގެއްލުން މް ިއ

 ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. ތަފްސީލްމުއްދަތުގެ  ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އޭގެ

 2014ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.

 2015ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.

 

އިންޕެއަރމެ 
 ންޓް 

 ޖުމްލަ
އިންޕެއަރމެން

 ޓް
  ޖުމްލަ

 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ  30 71,391 361 27,218 470
 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ  180އާއި  31 65,447 10,610 103,555 9,402

 ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ  180 72,151 44,393 36,090 33,262
43,134 166,863 55,364 208,989  

 

އަދަދައް އައި  ،ތަކުގެ އަދަދުތަކާއިޕްރޮވިޜަންސާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިވިޔަފާރިއާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

 ގައި ވާނެއެވެ. 16.1ކުގެ ނޯޓް ތަފްޞީލް މާލީ ހިސާބުތަބަދަލުތަކުގެ 

 

ކަށް ބަލާފައި އިންޕެއަރ ނުކުރެވި ހިމެނިފައިވާ އަދަދުތަކަކީވެސް ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ އަދަދުތަކެއްކަމުގައި މުއާމަލާތްތަ މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ 

 ނެ އަދަދެއް ހުރިކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ.އަދި މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުތަކުގެ އިތުރަށް އިންޕެއަރ ކުރަންޖެހޭ ކުރެވެއެވެ.ޤަބޫލު 

 އިންވެސްޓްމަންޓްސް 

ތަކަށާިއ ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީ  ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުންފުނީގެ 

 ގެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށެވެ.ކުން ދޫކުރާ ކުރުމުއްދަތު ކަބެންކުތަ ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

ށ



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 51

 އާއި އެއްފަދަ ތަކެތި ފައިސާ  އާދި ފައިސާ 

    ރުފިޔާ -/619,359 އާދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ފައިސާމާލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގައި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި   ޓަމުން ގެންދަނީބަލަހައްދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިފައިސާ  ހުއްޓެވެ.( ރުފިޔާ -/823,906: 2014)

 ބެންކުތަކެއްގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

 

 . ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް ށ

 

ކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުންފުނީގައި ނުހުރެދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. މުއާމަލާތްތަފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކަކީ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފައިސާގެ 

ލަކީ އެއިރެއްގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް  ދެއްކޭވަރަށް ކުންފުނީގައި ފައިސާ ޞޫކަމުގައި ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ އު މިފަދަ ކަން 

 ން ނި ބަދުނާމުވެދާނެ ފަދަ ކަމަކުއެސެޓް ބެހެއްޓުމެވެ. އަދި އެގޮތުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވެ ކުންފުފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ 

 ވުމެވެ.ތްސަލާމަ

 

 ތަފްޞީލްތަކެވެ. ތަކުގެ މާލީ ލައިބިލިޓީ ފައިސާނެތުމުގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުންފުނީގެބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ތިރީގައި 

 

 ގައި  2015 ޑިސެމްބަރ 31 މިހާރުގެ އަގު  ރުތެރޭ އެއް އަހަ 
  000ރ. 000ރ.

  
 މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

 
 އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ވިޔަފާރި 517,291 517,291
517,291 517,291  

 
 ގައި  2014ޑިސެމްބަރ  31 މިހާރުގެ އަގު  އެއް އަހަރުތެރޭ 

 މާލީ ލައިބިލިޓީތައް  000ރ. 000ރ.

452,420 452,420 
 

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ 
452,420 452,420  

 

ތައް ކުންފުނިން މެނޭޖްކޮށްފައިވަނީ ޒިންމާއް ކުރުމުގައި އެކުލެވޭ މާލީ އަދި ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތަ ،ޑެންޑް ދެއްކުމާއިނާއި ޑިވިކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯ

 ންނެވެ.ބޭންކުތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއި ހިންގުމުން ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި ކުންފުނީގެ  ލައަށެވެ. ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަނީ އަމިއް

 

އަދި އެ އިރެއްގެ   ،މަލާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަންދާޒާކުރުމަށްޓަކައިއާކުރިމަގުގެ ބޮޑެތި މާލީ މު ،އަންދާޒާކުރުމަށާއި ހާލަތުމެދުމިނުގެ ލިކުއިޑިޓީ 

އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ކުންފުނީގެ   ގަވާއިދުން ލަތު ޙާކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓުން ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ  ،ލަތު ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިޙާލިކުއިޑިޓީ 

 ބަލައެވެ. ގަވާއިދުންމާލީ ފައިސާގެ މިންވަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވެސް  ،ދަރަންޏާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 50

 ޕޮލިސީއެއްކަސްޓަމަރެއްގެވެސް ދަރަނީގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވަކިވަކީން ޓެސްޓުކުރެވޭ އާ ކުންފުނިން ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު ކޮންމެ 

އެއް ކަނޑައަޅައި ޕްރޮވިޜަންގެއްލުމަށް ކުންފުނިން  ން މަދުން ނަމަވެސް ލިބޭ ނޭޖްމަންޓުންވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަރަނީގެ ރިސްކުމެ

 ގެއްލުންތައް ވަކިވަކިން ދައްކައިދެއެވެ.ބޮޑެތި މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ  ،ތަކުންޕްރޮވިޜަން ވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ އަންދާޒާކުރެއެ 

 

 ދާއިރާތަކާއި ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކޮށްފާނެ އެންމެ ބޮޑަށް  ރިސްކުނީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ކުންފުންޏަށް ދަރަ

 

 މިހާރުގެ އަގު  2015ޑިސެމްބަރ  31 2014 ޑިސެމްބަރ 31
  000ރ. 000ރ.

 ންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ވިޔަފާރި 215,515 295,374
 ލިބެންހުރި  ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން  133 8,437

 ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް  610,142 811,841
 ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް ގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް  227,032 -

1,115,652 1,052,822  
 

 ޕެއަރމެންޓްގެ ގެއްލުން މް ިއ

 ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. ތަފްސީލްމުއްދަތުގެ  ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އޭގެ

 2014ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.

 2015ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.

 

އިންޕެއަރމެ 
 ންޓް 

 ޖުމްލަ
އިންޕެއަރމެން

 ޓް
  ޖުމްލަ

 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ  30 71,391 361 27,218 470
 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ  180އާއި  31 65,447 10,610 103,555 9,402

 ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ  180 72,151 44,393 36,090 33,262
43,134 166,863 55,364 208,989  

 

އަދަދައް އައި  ،ތަކުގެ އަދަދުތަކާއިޕްރޮވިޜަންސާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިވިޔަފާރިއާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

 ގައި ވާނެއެވެ. 16.1ކުގެ ނޯޓް ތަފްޞީލް މާލީ ހިސާބުތަބަދަލުތަކުގެ 

 

ކަށް ބަލާފައި އިންޕެއަރ ނުކުރެވި ހިމެނިފައިވާ އަދަދުތަކަކީވެސް ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ އަދަދުތަކެއްކަމުގައި މުއާމަލާތްތަ މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ 

 ނެ އަދަދެއް ހުރިކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ.އަދި މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުތަކުގެ އިތުރަށް އިންޕެއަރ ކުރަންޖެހޭ ކުރެވެއެވެ.ޤަބޫލު 

 އިންވެސްޓްމަންޓްސް 

ތަކަށާިއ ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީ  ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުންފުނީގެ 

 ގެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށެވެ.ކުން ދޫކުރާ ކުރުމުއްދަތު ކަބެންކުތަ ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ 
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 51

 އާއި އެއްފަދަ ތަކެތި ފައިސާ  އާދި ފައިސާ 

    ރުފިޔާ -/619,359 އާދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ފައިސާމާލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގައި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި   ޓަމުން ގެންދަނީބަލަހައްދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިފައިސާ  ހުއްޓެވެ.( ރުފިޔާ -/823,906: 2014)

 ބެންކުތަކެއްގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

 

 . ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް ށ

 

ކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުންފުނީގައި ނުހުރެދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. މުއާމަލާތްތަފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކަކީ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފައިސާގެ 

ލަކީ އެއިރެއްގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް  ދެއްކޭވަރަށް ކުންފުނީގައި ފައިސާ ޞޫކަމުގައި ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ އު މިފަދަ ކަން 

 ން ނި ބަދުނާމުވެދާނެ ފަދަ ކަމަކުއެސެޓް ބެހެއްޓުމެވެ. އަދި އެގޮތުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވެ ކުންފުފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ 

 ވުމެވެ.ތްސަލާމަ

 

 ތަފްޞީލްތަކެވެ. ތަކުގެ މާލީ ލައިބިލިޓީ ފައިސާނެތުމުގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުންފުނީގެބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ތިރީގައި 

 

 ގައި  2015 ޑިސެމްބަރ 31 މިހާރުގެ އަގު  ރުތެރޭ އެއް އަހަ 
  000ރ. 000ރ.

  
 މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

 
 އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ވިޔަފާރި 517,291 517,291
517,291 517,291  

 
 ގައި  2014ޑިސެމްބަރ  31 މިހާރުގެ އަގު  އެއް އަހަރުތެރޭ 

 މާލީ ލައިބިލިޓީތައް  000ރ. 000ރ.

452,420 452,420 
 

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ 
452,420 452,420  

 

ތައް ކުންފުނިން މެނޭޖްކޮށްފައިވަނީ ޒިންމާއް ކުރުމުގައި އެކުލެވޭ މާލީ އަދި ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތަ ،ޑެންޑް ދެއްކުމާއިނާއި ޑިވިކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯ

 ންނެވެ.ބޭންކުތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއި ހިންގުމުން ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި ކުންފުނީގެ  ލައަށެވެ. ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަނީ އަމިއް

 

އަދި އެ އިރެއްގެ   ،މަލާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަންދާޒާކުރުމަށްޓަކައިއާކުރިމަގުގެ ބޮޑެތި މާލީ މު ،އަންދާޒާކުރުމަށާއި ހާލަތުމެދުމިނުގެ ލިކުއިޑިޓީ 

އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ކުންފުނީގެ   ގަވާއިދުން ލަތު ޙާކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓުން ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ  ،ލަތު ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިޙާލިކުއިޑިޓީ 

 ބަލައެވެ. ގަވާއިދުންމާލީ ފައިސާގެ މިންވަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވެސް  ،ދަރަންޏާއި

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 52

 

 . މާރކެޓް ރިސްކް ނ

 

ޓަށް އަންނަބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ  އިންޓަރެސްޓު ރޭ  ގު އަދި ބޭރު ފައިސާގެ އަހިއްސާގެ އަގާއި މާރކެޓް ރިސްކަކީ މާރކެޓުގެ އަގުތަކާއި 

މާކެޓް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރިސްކަށް  ކުރާ އަސަރު ދައްކައިދޭ ރިސްކެވެ. ތަކަށްނުވަތަ އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓް އާމްދަނީއަށް

 ހެއްޓުމާއެކު ލިބޭ އާމްދަނީ ރަނގަޅުކުރުމެވެ.ގަބޫލުކުރެވޭ މިންގަޑެއްގައި ހިފެ ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރު މެނޭޖްކޮށް އަދި ކޮންޓްރޯލްކޮށް

 

 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކު 

ރޭޓްގެ ރިސްކާއި  ުުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރެސްޓްރޭޓް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ނެގިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓް 

ވަގުތާއި ޙާލަތަކަށް   ،ރޭޓުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި މުލިޔާކޮށް ،ޑިޕާޓްމަންޓުން ޓްރެޜަރީނީގެ ކުންފު ،އިކުޑަކުރުމަށްޓަކަ ރިސްކު މި ކުރިމަތިވެއެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް   ކުންފުނީގައި  ގެ ނިޔަލަށް  2015 ޑިސެމްބަރ 31 އެންމެ އެކަށޭނެ މާކެޓް ރޭޓަކަށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 (: ނެތްނިޔަލަށް  ގެ 2014 ޑިސެމްބަރ 31) އެއް ނުވެއެވެ.ޑެރިވޭޓިވްއެއް ބޭނުންކުރެވިފަ ރޭޓް ޓްއިންޓަރެސް އެކުލެވޭ ލޯނެއް އަދި

 

 މިންވަރު  ހުށަހެޅިފައިވާ ކުންފުނި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކަށް 

 ވަނީއެވެ.  ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަސީލަތް ރިޕޯޓްކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އިންޓަރެސްޓް ދައްކާގޮތަށް ނެގިފައިވާ މާލީ 

 

 މިހާރުގެ އަގު  2015 ޑިސެމްބަރ 31   2014 ޑިސެމްބަރ 31
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް  000ރ. 000ރ.

425,022 168,827 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް - މާލީ އެސެޓްތައް

 
 ތައްއިންވެސްޓްމަންޓްފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް  227,032 -
 އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކަށް ކޮށްފައިވާ ރީ ބިލްތަޓްރެޝަ 124,398 -

425,022 520,257  
 

 ވިޓީ އެނަލިސިސް ސެންސިޓި  އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ 

  ރުފިޔާ  ދިވެހިގައި  2015ޑިސެމްބަރ  31 ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން -،ބޭސިސް ޕޮއިންޓުގައިވާނަމަ 100އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވާ މިންވަރު 

މި އެނަލިސިސް ރުފިޔާގައެވެ(.  4,250,220 ގައި މިއަދަދު އުޅެނީ  2014އަދި ) މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަށް 3,242,032

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ނެ ބަދަލުނުވާ ކަންތައްތައް  ބަދަލުވެދާނެހެދުމުގައި ބެލިފައިވަނީ އެހެން ހުރިހާ 

 

 ކު ގެ ރިސް ބޭރުފައިސާ 

 

 ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

ުކްނުފިންނ

ުމާތިލާޔޮކްށ،



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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ވަނީ ބޭރުފައިސާގެ   ބޭރުފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ވަނީ ކުގައިމުއާމަލާތްތަ ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށާއި ހިންގުމުގެ 

. ކުންފުންޏަށް ބޭރުފައިސާއިން އް ކުރެވިފައިވެއެވެމުއާމަލާތްތައަދި ސިންގަޕޯ ޑޮލަރުން  ޔޫރޯ ،ޕައުންޑް ،ޑޮލަރާއި ފައެވެ.ރިސްކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހި

އި އިންޓަކަނެކްޓްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނެއެވެ. އަދި ބޭރުފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް  އާލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ރޯމިން

ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ   އަދި ކުންފުނި ހިމެނޭ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ އެހެންރޯމިންގ ސެޓްލްމަންޓްސް  ،އުޓް ޕޭމެންޓްސްއަ ،ޑިވިޑެންޑާއި ،ޚަރަދުތަކާއި

 ފައިސާ ހިމެނެއެވެ.

 

ޓަރ  ބަލާ މޮނި  ބޭރުފައިސާގެ މިންވަރު  އަދި ޚަރަދުވާ ބޭރުފައިސާއާއި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ,ދުވަހުން ދުވަހަށްޑިޕާޓްމެންޓުން  ޓްރެޜަރީކުންފުނީގެ 

ޓަރ ކުރެވެއެވެ. މިވަގުތު ކުންފުނީގައި ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު  އިޖައްސާ ބާކީވާ އަދަދުވެސް މޮނިކުރެއެވެ. އަދި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުވާ ފައިސާ ލަ

 ކުޑަކުރުމަށް ގެންގުޅެވޭ ފޯވާޑް ފޮރިން އެކްސްޖޭންޖް އެގްރީމެންޓެއްނެތެވެ.

 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   އްނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލެބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފު 

 

 
 ޕައުންޑް 

 
 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު 

 
 ޔޫރޯ 

 
 ގައި    2015 ޑިސެމްބަރ 31 ޑޮލަރު ޔޫ.އެސް 

000 000 000   000    

 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ 23,075 1,693 25 1,053

 ތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން ގޮވިޔަފާރިއާއި  14,661 - - -

 ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި  7,957 2,244 - 1

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަން ޖެހޭ  9 - - -

(38) - (2,101) (11,047) 
ކޮށްފައިވާ   ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ ގޮތުގައި

 އިންވެސްޓްމަންޓް 

1,016 25 1,836 34,655 
ފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް ބޭރު

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް 

 
 ޕައުންޑް 

 
 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު 

 
 ޔޫރޯ 

 
 ގައި  2014 ޑިސެމްބަރ 31 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 

000 000 000   000    
 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ 24,404 1,548 25 11

 ހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނި 4,474 939 1 -

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަން ޖެހޭ  (13,423) (1,893) (2) (3)

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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ވަނީ ބޭރުފައިސާގެ   ބޭރުފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ވަނީ ކުގައިމުއާމަލާތްތަ ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށާއި ހިންގުމުގެ 

. ކުންފުންޏަށް ބޭރުފައިސާއިން އް ކުރެވިފައިވެއެވެމުއާމަލާތްތައަދި ސިންގަޕޯ ޑޮލަރުން  ޔޫރޯ ،ޕައުންޑް ،ޑޮލަރާއި ފައެވެ.ރިސްކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހި

އި އިންޓަކަނެކްޓްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނެއެވެ. އަދި ބޭރުފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް  އާލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ރޯމިން

ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ   އަދި ކުންފުނި ހިމެނޭ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ އެހެންރޯމިންގ ސެޓްލްމަންޓްސް  ،އުޓް ޕޭމެންޓްސްއަ ،ޑިވިޑެންޑާއި ،ޚަރަދުތަކާއި

 ފައިސާ ހިމެނެއެވެ.

 

ޓަރ  ބަލާ މޮނި  ބޭރުފައިސާގެ މިންވަރު  އަދި ޚަރަދުވާ ބޭރުފައިސާއާއި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ,ދުވަހުން ދުވަހަށްޑިޕާޓްމެންޓުން  ޓްރެޜަރީކުންފުނީގެ 

ޓަރ ކުރެވެއެވެ. މިވަގުތު ކުންފުނީގައި ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު  އިޖައްސާ ބާކީވާ އަދަދުވެސް މޮނިކުރެއެވެ. އަދި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުވާ ފައިސާ ލަ

 ކުޑަކުރުމަށް ގެންގުޅެވޭ ފޯވާޑް ފޮރިން އެކްސްޖޭންޖް އެގްރީމެންޓެއްނެތެވެ.

 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   އްނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލެބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފު 

 

 
 ޕައުންޑް 

 
 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު 

 
 ޔޫރޯ 

 
 ގައި    2015 ޑިސެމްބަރ 31 ޑޮލަރު ޔޫ.އެސް 

000 000 000   000    

 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ 23,075 1,693 25 1,053

 ތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން ގޮވިޔަފާރިއާއި  14,661 - - -

 ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި  7,957 2,244 - 1

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަން ޖެހޭ  9 - - -

(38) - (2,101) (11,047) 
ކޮށްފައިވާ   ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ ގޮތުގައި

 އިންވެސްޓްމަންޓް 

1,016 25 1,836 34,655 
ފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް ބޭރު

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް 

 
 ޕައުންޑް 

 
 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު 

 
 ޔޫރޯ 

 
 ގައި  2014 ޑިސެމްބަރ 31 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 

000 000 000   000    
 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ 24,404 1,548 25 11

 ހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނި 4,474 939 1 -

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަން ޖެހޭ  (13,423) (1,893) (2) (3)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 ގެ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބޭރުފައިސާ

 

  އެވްރެޖް ރޭޓް  ރިޕޯޓްކުރާ ދުވަހުގެ ސްޕޮޓްރޭޓް 
2014/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2015/12/31  

   
 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން  1 15.42 15.42 15.42 15.42
 ޔޫރޯ ރުފިޔާއިން  1 17.65 20.60 16.83 18.94
 ގަޕޫރު ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން ސިން 1 11.49 12.24 11.24 11.73
 ޕައުންޑް ރުފިޔާއިން  1 24.20 25.63 23.87 24.21

 

 ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް 

 

ފައިދާ ނުވަތަ   ،ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މައްޗަށްދިޔުން ބޭރުފައިސާއާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު  ,ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތުތައް ނިމުނުއިރު

 ދަދު މިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.ވެދާނެ އަ ގެއްލުން 

 

      2015ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ 31
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
 

  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 މޫވްމަންޓް( 10%ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ) (53,438) 53,438 (23,832) 23,832
 މޫވްމަންޓް( 10ޔޫރޯ )% (3,090) 3,090 (1,124) 1,124

 މޫވްމަންޓް( 10ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރ )% (28) 28 (28) 28
 މޫވްމަންޓް( 10ޕައުންޑް )% (2,425) 2,425 (20) 20

 
 ރ. ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

އަދި   ،ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ،ނާއިވެސްޓަރުންއިން  ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ހަރުދަނާކޮށްގެން ،ސިޔާސަތަކީ ބޯޑުގެ
ރައުސްމާލުގެ ތެރޭގައި ދަމަހައްޓައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމެވެ. ރު މާރކެޓްގައި ކުންފުންޏަށް އޮންނަ އިތުބާ

އާންމު  އިތުރުން މިންވަރުގެ އިދާގެލިބޭ ފަ ންކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ގެ ގޮތުގައިރިޒާވު ކެޕިޓަލް އާއި  ހިމެނެނީ
ރައުސްމާލު   ކުންފުނީގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ. ބިދެވޭނެވަރު މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަނީހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލި

ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް  ންޏަކަށްވުމާއެކު ކުންފު  ދެމެހެއްޓެނިވިކުރިމަގުގައި ކީ މަގުސަދަ މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ކުންފުނީގެ އެއްވެސް  ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރ  31 ކުޑަކުރުމެވެ.ރައުސްމާލުގެ ޚަރަދު  ހައްގުވާ ފައިދާއާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމާއެކު

 : ހުސް(2014ޏެއް ނެތެވެ. )ދަރަން 
 

8 24 594 15,455 
ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް 

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 . މާރކެޓް ރިސްކް ނ

 

ޓަށް އަންނަބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ  އިންޓަރެސްޓު ރޭ  ގު އަދި ބޭރު ފައިސާގެ އަހިއްސާގެ އަގާއި މާރކެޓް ރިސްކަކީ މާރކެޓުގެ އަގުތަކާއި 

މާކެޓް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރިސްކަށް  ކުރާ އަސަރު ދައްކައިދޭ ރިސްކެވެ. ތަކަށްނުވަތަ އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓް އާމްދަނީއަށް

 ހެއްޓުމާއެކު ލިބޭ އާމްދަނީ ރަނގަޅުކުރުމެވެ.ގަބޫލުކުރެވޭ މިންގަޑެއްގައި ހިފެ ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރު މެނޭޖްކޮށް އަދި ކޮންޓްރޯލްކޮށް

 

 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކު 

ރޭޓްގެ ރިސްކާއި  ުުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރެސްޓްރޭޓް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ނެގިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓް 

ވަގުތާއި ޙާލަތަކަށް   ،ރޭޓުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި މުލިޔާކޮށް ،ޑިޕާޓްމަންޓުން ޓްރެޜަރީނީގެ ކުންފު ،އިކުޑަކުރުމަށްޓަކަ ރިސްކު މި ކުރިމަތިވެއެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް   ކުންފުނީގައި  ގެ ނިޔަލަށް  2015 ޑިސެމްބަރ 31 އެންމެ އެކަށޭނެ މާކެޓް ރޭޓަކަށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 (: ނެތްނިޔަލަށް  ގެ 2014 ޑިސެމްބަރ 31) އެއް ނުވެއެވެ.ޑެރިވޭޓިވްއެއް ބޭނުންކުރެވިފަ ރޭޓް ޓްއިންޓަރެސް އެކުލެވޭ ލޯނެއް އަދި

 

 މިންވަރު  ހުށަހެޅިފައިވާ ކުންފުނި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކަށް 

 ވަނީއެވެ.  ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަސީލަތް ރިޕޯޓްކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އިންޓަރެސްޓް ދައްކާގޮތަށް ނެގިފައިވާ މާލީ 

 

 މިހާރުގެ އަގު  2015 ޑިސެމްބަރ 31   2014 ޑިސެމްބަރ 31
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް  000ރ. 000ރ.

425,022 168,827 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް - މާލީ އެސެޓްތައް

 
 ތައްއިންވެސްޓްމަންޓްފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް  227,032 -
 އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކަށް ކޮށްފައިވާ ރީ ބިލްތަޓްރެޝަ 124,398 -

425,022 520,257  
 

 ވިޓީ އެނަލިސިސް ސެންސިޓި  އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ 

  ރުފިޔާ  ދިވެހިގައި  2015ޑިސެމްބަރ  31 ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން -،ބޭސިސް ޕޮއިންޓުގައިވާނަމަ 100އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވާ މިންވަރު 

މި އެނަލިސިސް ރުފިޔާގައެވެ(.  4,250,220 ގައި މިއަދަދު އުޅެނީ  2014އަދި ) މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަށް 3,242,032

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ނެ ބަދަލުނުވާ ކަންތައްތައް  ބަދަލުވެދާނެހެދުމުގައި ބެލިފައިވަނީ އެހެން ހުރިހާ 

 

 ކު ގެ ރިސް ބޭރުފައިސާ 

 

 ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު 

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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 . މާރކެޓް ރިސްކް ނ

 

ޓަށް އަންނަބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ  އިންޓަރެސްޓު ރޭ  ގު އަދި ބޭރު ފައިސާގެ އަހިއްސާގެ އަގާއި މާރކެޓް ރިސްކަކީ މާރކެޓުގެ އަގުތަކާއި 

މާކެޓް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރިސްކަށް  ކުރާ އަސަރު ދައްކައިދޭ ރިސްކެވެ. ތަކަށްނުވަތަ އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓް އާމްދަނީއަށް

 ހެއްޓުމާއެކު ލިބޭ އާމްދަނީ ރަނގަޅުކުރުމެވެ.ގަބޫލުކުރެވޭ މިންގަޑެއްގައި ހިފެ ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރު މެނޭޖްކޮށް އަދި ކޮންޓްރޯލްކޮށް

 

 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކު 

ރޭޓްގެ ރިސްކާއި  ުުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރެސްޓްރޭޓް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ނެގިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓް 

ވަގުތާއި ޙާލަތަކަށް   ،ރޭޓުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި މުލިޔާކޮށް ،ޑިޕާޓްމަންޓުން ޓްރެޜަރީނީގެ ކުންފު ،އިކުޑަކުރުމަށްޓަކަ ރިސްކު މި ކުރިމަތިވެއެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް   ކުންފުނީގައި  ގެ ނިޔަލަށް  2015 ޑިސެމްބަރ 31 އެންމެ އެކަށޭނެ މާކެޓް ރޭޓަކަށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 (: ނެތްނިޔަލަށް  ގެ 2014 ޑިސެމްބަރ 31) އެއް ނުވެއެވެ.ޑެރިވޭޓިވްއެއް ބޭނުންކުރެވިފަ ރޭޓް ޓްއިންޓަރެސް އެކުލެވޭ ލޯނެއް އަދި

 

 މިންވަރު  ހުށަހެޅިފައިވާ ކުންފުނި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކަށް 

 ވަނީއެވެ.  ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަސީލަތް ރިޕޯޓްކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އިންޓަރެސްޓް ދައްކާގޮތަށް ނެގިފައިވާ މާލީ 

 

 މިހާރުގެ އަގު  2015 ޑިސެމްބަރ 31   2014 ޑިސެމްބަރ 31
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް  000ރ. 000ރ.

425,022 168,827 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް - މާލީ އެސެޓްތައް

 
 ތައްއިންވެސްޓްމަންޓްފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް  227,032 -
 އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކަށް ކޮށްފައިވާ ރީ ބިލްތަޓްރެޝަ 124,398 -

425,022 520,257  
 

 ވިޓީ އެނަލިސިސް ސެންސިޓި  އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ 

  ރުފިޔާ  ދިވެހިގައި  2015ޑިސެމްބަރ  31 ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން -،ބޭސިސް ޕޮއިންޓުގައިވާނަމަ 100އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވާ މިންވަރު 

މި އެނަލިސިސް ރުފިޔާގައެވެ(.  4,250,220 ގައި މިއަދަދު އުޅެނީ  2014އަދި ) މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަށް 3,242,032

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ނެ ބަދަލުނުވާ ކަންތައްތައް  ބަދަލުވެދާނެހެދުމުގައި ބެލިފައިވަނީ އެހެން ހުރިހާ 

 

 ކު ގެ ރިސް ބޭރުފައިސާ 

 

 ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު 
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 54

 ގެ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބޭރުފައިސާ

 

  އެވްރެޖް ރޭޓް  ރިޕޯޓްކުރާ ދުވަހުގެ ސްޕޮޓްރޭޓް 
2014/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2015/12/31  

   
 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން  1 15.42 15.42 15.42 15.42
 ޔޫރޯ ރުފިޔާއިން  1 17.65 20.60 16.83 18.94
 ގަޕޫރު ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން ސިން 1 11.49 12.24 11.24 11.73
 ޕައުންޑް ރުފިޔާއިން  1 24.20 25.63 23.87 24.21

 

 ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް 

 

ފައިދާ ނުވަތަ   ،ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މައްޗަށްދިޔުން ބޭރުފައިސާއާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު  ,ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތުތައް ނިމުނުއިރު

 ދަދު މިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.ވެދާނެ އަ ގެއްލުން 

 

      2015ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ 31
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
 

  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 މޫވްމަންޓް( 10%ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ) (53,438) 53,438 (23,832) 23,832
 މޫވްމަންޓް( 10ޔޫރޯ )% (3,090) 3,090 (1,124) 1,124

 މޫވްމަންޓް( 10ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރ )% (28) 28 (28) 28
 މޫވްމަންޓް( 10ޕައުންޑް )% (2,425) 2,425 (20) 20

 
 ރ. ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

އަދި   ،ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ،ނާއިވެސްޓަރުންއިން  ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ހަރުދަނާކޮށްގެން ،ސިޔާސަތަކީ ބޯޑުގެ
ރައުސްމާލުގެ ތެރޭގައި ދަމަހައްޓައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމެވެ. ރު މާރކެޓްގައި ކުންފުންޏަށް އޮންނަ އިތުބާ

އާންމު  އިތުރުން މިންވަރުގެ އިދާގެލިބޭ ފަ ންކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ގެ ގޮތުގައިރިޒާވު ކެޕިޓަލް އާއި  ހިމެނެނީ
ރައުސްމާލު   ކުންފުނީގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ. ބިދެވޭނެވަރު މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަނީހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލި

ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް  ންޏަކަށްވުމާއެކު ކުންފު  ދެމެހެއްޓެނިވިކުރިމަގުގައި ކީ މަގުސަދަ މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ކުންފުނީގެ އެއްވެސް  ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރ  31 ކުޑަކުރުމެވެ.ރައުސްމާލުގެ ޚަރަދު  ހައްގުވާ ފައިދާއާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމާއެކު

 : ހުސް(2014ޏެއް ނެތެވެ. )ދަރަން 
 

8 24 594 15,455 
ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 54

 ގެ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބޭރުފައިސާ

 

  އެވްރެޖް ރޭޓް  ރިޕޯޓްކުރާ ދުވަހުގެ ސްޕޮޓްރޭޓް 
2014/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2015/12/31  

   
 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން  1 15.42 15.42 15.42 15.42
 ޔޫރޯ ރުފިޔާއިން  1 17.65 20.60 16.83 18.94
 ގަޕޫރު ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން ސިން 1 11.49 12.24 11.24 11.73
 ޕައުންޑް ރުފިޔާއިން  1 24.20 25.63 23.87 24.21

 

 ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް 

 

ފައިދާ ނުވަތަ   ،ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މައްޗަށްދިޔުން ބޭރުފައިސާއާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު  ,ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތުތައް ނިމުނުއިރު

 ދަދު މިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.ވެދާނެ އަ ގެއްލުން 

 

      2015ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ 31
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
 

  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 މޫވްމަންޓް( 10%ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ) (53,438) 53,438 (23,832) 23,832
 މޫވްމަންޓް( 10ޔޫރޯ )% (3,090) 3,090 (1,124) 1,124

 މޫވްމަންޓް( 10ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރ )% (28) 28 (28) 28
 މޫވްމަންޓް( 10ޕައުންޑް )% (2,425) 2,425 (20) 20

 
 ރ. ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

އަދި   ،ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ،ނާއިވެސްޓަރުންއިން  ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ހަރުދަނާކޮށްގެން ،ސިޔާސަތަކީ ބޯޑުގެ
ރައުސްމާލުގެ ތެރޭގައި ދަމަހައްޓައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމެވެ. ރު މާރކެޓްގައި ކުންފުންޏަށް އޮންނަ އިތުބާ

އާންމު  އިތުރުން މިންވަރުގެ އިދާގެލިބޭ ފަ ންކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ގެ ގޮތުގައިރިޒާވު ކެޕިޓަލް އާއި  ހިމެނެނީ
ރައުސްމާލު   ކުންފުނީގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ. ބިދެވޭނެވަރު މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަނީހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލި

ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް  ންޏަކަށްވުމާއެކު ކުންފު  ދެމެހެއްޓެނިވިކުރިމަގުގައި ކީ މަގުސަދަ މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ކުންފުނީގެ އެއްވެސް  ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރ  31 ކުޑަކުރުމެވެ.ރައުސްމާލުގެ ޚަރަދު  ހައްގުވާ ފައިދާއާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމާއެކު

 : ހުސް(2014ޏެއް ނެތެވެ. )ދަރަން 
 

8 24 594 15,455 
ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް 

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 54

 ގެ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބޭރުފައިސާ

 

  އެވްރެޖް ރޭޓް  ރިޕޯޓްކުރާ ދުވަހުގެ ސްޕޮޓްރޭޓް 
2014/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2015/12/31  

   
 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން  1 15.42 15.42 15.42 15.42
 ޔޫރޯ ރުފިޔާއިން  1 17.65 20.60 16.83 18.94
 ގަޕޫރު ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން ސިން 1 11.49 12.24 11.24 11.73
 ޕައުންޑް ރުފިޔާއިން  1 24.20 25.63 23.87 24.21

 

 ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް 

 

ފައިދާ ނުވަތަ   ،ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މައްޗަށްދިޔުން ބޭރުފައިސާއާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު  ,ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތުތައް ނިމުނުއިރު

 ދަދު މިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.ވެދާނެ އަ ގެއްލުން 

 

      2015ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ 31
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 ދަށްވުމުން 
ރުފިޔާގެ އަގު  

 މަތިވުމުން 
 

  000ރ. 000ރ. 000ރ. 000ރ.
 މޫވްމަންޓް( 10%ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ) (53,438) 53,438 (23,832) 23,832
 މޫވްމަންޓް( 10ޔޫރޯ )% (3,090) 3,090 (1,124) 1,124

 މޫވްމަންޓް( 10ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރ )% (28) 28 (28) 28
 މޫވްމަންޓް( 10ޕައުންޑް )% (2,425) 2,425 (20) 20

 
 ރ. ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

އަދި   ،ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ،ނާއިވެސްޓަރުންއިން  ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ހަރުދަނާކޮށްގެން ،ސިޔާސަތަކީ ބޯޑުގެ
ރައުސްމާލުގެ ތެރޭގައި ދަމަހައްޓައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމެވެ. ރު މާރކެޓްގައި ކުންފުންޏަށް އޮންނަ އިތުބާ

އާންމު  އިތުރުން މިންވަރުގެ އިދާގެލިބޭ ފަ ންކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ގެ ގޮތުގައިރިޒާވު ކެޕިޓަލް އާއި  ހިމެނެނީ
ރައުސްމާލު   ކުންފުނީގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ. ބިދެވޭނެވަރު މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަނީހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލި

ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް  ންޏަކަށްވުމާއެކު ކުންފު  ދެމެހެއްޓެނިވިކުރިމަގުގައި ކީ މަގުސަދަ މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ކުންފުނީގެ އެއްވެސް  ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރ  31 ކުޑަކުރުމެވެ.ރައުސްމާލުގެ ޚަރަދު  ހައްގުވާ ފައިދާއާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމާއެކު

 : ހުސް(2014ޏެއް ނެތެވެ. )ދަރަން 
 

8 24 594 15,455 
ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް 
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 ޞަފުހާ 58
 

 ކާއިއެކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަ  .26

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑްގެ ބަލަދުވެރި ކުންފުނި އަދި އެކުންފުނީގެ ބަލަދުވެރި ކުންފުނި    26.1

 

ނގިރޭސިވިލާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބަޓެލްކޯ އައިލެންޑްސް  ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏަކީ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ   މިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުންޏަކީ ބަހުރެއިން ޓެލެކޮ ,ބަހުރެއިންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާލިމިޓެޑެވެ. އަދި 

 ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏެވެ.

 

 އް މުއާމަލާތްތަ ޑާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ބަޓެލްކޯ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެ    26.2  

 

  31) ކުރެއެވެ.  ހިއްސާއިންސައްތަ  52 ހިއްސާގެބަޓެލްކޯ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑުން ކުންފުނީގެ  ،ގައި  2015ޑިސެމްބަރ 31

ދުމަތްތަކަށް ދެއްކުނު  ޓެކްނިކަލް ޚިކުރެވުނު  ބަޓެލްކޯ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާއެކު ކުންފުނިން  އިންސައްތަ( 52ގައި   2014ޑިސެމްބަރ

އަދި މުއްދަތައް   ،ވިޔަފާރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިއެކިފަރާތްތަކުގެ ދެއްކިފައިވާ ފައިސާއެވެ.  ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރުން އައުޓްސޯސްސަޕޯޓް ފީ 

ކުގެ  މުއާމަލާތްތަ އެ ،ކާއިމުއާމަލާތްތަކުންފުންޏާއިމެދު ކުރެވިފައިވާ  ބަޓެލްކޯ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާއި ،ހުސްވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

 ބެލެންސްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީއެވެ.

 

  

 އް މުއާމަލާތްތަ މު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ން ހި މު    26.3

 

 މު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މުހިން 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ،މު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީމުހިން

މު ނިންމުންތައް  ނީގެ ކުރިއެރުމަށް ނިންމާ މުހިންކުންފު ،ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާތައް ދިރާސާކޮށް ،ގަވާއިދުން ލިބެންހުންނަމަޢުލޫމާތުތައް 

  މުހިންމު މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި  ޅިފައިވާހެމަތީގައި ހުށަ ފުންނެވެ.މުވައްޒަ އިސްއެހެނިހެން  ނިންމުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހިމެނިފައިވާނީ 

 

 

 

  

  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ  31
  ނިމުނު މުއްދަތުގެ         ނިމުނު އަހަރުގެ     

 000ރ.
 

 އް މުއާމަލާތްތަ  000ރ.

 ޑިވިޑެންޑް  377,811 404,290
 ފީ  މެނޭޖްމެންޓް 36,769 34,811
 އް މުއާމަލާތްތައެހެނިހެން  125 3,863

442,964 414,705  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 59

 2014 ޑިސެމްބަރ 31
ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު  

 މުއްދަތުގެ  

 2015 ޑިސެމްބަރ 31
ނު  ގެ ނިޔަލަށް ނިމު 

 އަހަރުގެ 

 

  000ރ. 000ރ.
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ  1,157 960

 އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  13,901 15,152
 އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންނަށް ދިން ކުރުމުއްދަތުގެ އިނާޔަތްތައް  3,892 4,226

20,338 18,950  
 

 ހުރި ބާކީ ދައްކަންޖެހިފައި   2015ޑިސެމްބަރ 31 2014ޑިސެމްބަރ  31
  000ރ. 000ރ.

8,437 133 
 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 

 

 އް މުއާމަލާތްތަ ދިވެހިސަރުކާރާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ  26.4

 

  2014ޑިސެމްބަރ  31އިންސައްތަ އެވެ. ) 41.8ކުރަނީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ސަރުކާރު   2015ޑިސެމްބަރ 31

ސަރުކާރަށް   ،ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީމުއާމަލާތްތައިންސައްތަ( ކުންފުންޏާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ކުރެވޭ  41.8ސް ވެގައި

އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ އައުޓްޕޭމެންޓްސްތައް   މުވާސަލާތީދައްކަންޖެހޭ ލައިސަންސްފީގެ ޚަރަދުތަކާއި )ލިބޭ އާމްދަނީން 

 ،ވިޔަފާރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ކުއްޔެވެ. ބިމާއި އިމާރާތްތަކަށްކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ސަރުކާރުގެ  އުނިކޮށް( ކުންފުނީގެ އެކި

ކުގެ  މުއާމަލާތްތައެ ،ކާއިމުއާމަލާތްތަ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކުންފުންޏާއިމެދު ކުރެވިފައިވާ  ،އަދި މުއްދަތައް ހުސްވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީއެވެ.ލް ސީބެލެންސްތަކުގެ ތަފް

 

 އް މުއާމަލާތްތަ ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިވަކި 

 

 އް މުއާމަލާތްތަ  2015 ޑިސެމްބަރ 31 2014 ޑިސެމްބަރ 31
  ނިމުނު އަހަރުގެ  ނިމުނު މުއްދަތުގެ           

 000ރ.
 

  000ރ.

 ފީ  ލައިސަންސް 102,559 94,562
 ބިމު ކުލި  9,832 9,775

 ޑިވިޑެންޑް  303,723 325,009
429,346 416,114  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް



 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31

 

 ޞަފުހާ 60

 2014 ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.
 

   2015 ޑިސެމްބަރ 31
 000ރ.

 ހިފައި ހުރި ޖެ ކީ ދައްކަން ބާ 

 ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  (1,858) (1,411)
 ލައިސަންސްފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ (9,356) (8,762)

(10,173) (11,215)  

 

 އް މުއާމަލާތްތަ ކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ ޖުމްލަ ވަކިވަކިނޫން 

 

ސީދާ އަދި   ރުގެދިވެހި ސަރުކާ ،އްމުއާމަލާތްތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސީދާކޮށް އަދި ނުސީދާކޮށް އެކިއެކި 

ކާއެކު ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެޖެންސީތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އޯގަނައިޒޭޝަންތަ ،އޮތޯރިޓީސްތަކާއިބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެކިއެކި  ނުސީދާ

އްސަސަސާތައް ބެލެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި  އަގޮތެއްގައި މި މުޖުމްލަ

ދާ ކުއްޔަށްދިނުމާއި އަދި  ހަރުމު ،ޚިދުމަތްދިނުމާއި ،ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަނެވިއްކުމާއިމުއާމަލާތްތަމުޢައްސަސާތަކާއެކީ ކުރެވިފައިވާ 

 އްވެސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.މުއާމަލާތްތައަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުންނޫން އެހެން 

 

 ޒިންމާ  ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސްގެ  .27

 ޒިންމާއެކެވެ. ނީގެ ބޯޑުގެމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުމި 

 

 ފަހުން ކުރިމަތިވި ކަންތައްތައް ގެ ޚު ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ހެދި ތާރީ  .28

 ލަތެއް މެދުވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.ޙާމާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ  ،ކުރި ފަހުންކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު 

 

 ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީ  .29

އެސް. އެލް.ޓީ  ،ލުން ދިން އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިއިންޓަރނޭޝަނަލް ސަބްމެރިން ކޭބަލަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ކޭބަލަށް ގެއް

ވަނަ އަހަރު   2012)ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ކޮލަމްބޯ އާދެމެދު އަޅާފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ އެއް ހިއްސާދާރު( އިން ވަނީ 

ނީ ކޭބަލަށް ގެއްލުންދިން އުޅަނދު ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމަށް  ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ވަ

އަމުރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް  މިމައްސަލައިގެ ކުރީކޮޅު ބުވަލް އިންޑަސްޓްރީ )ބޯޓުގެ ގަތް ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން( ވަނީ މިއުޅަނދު  

 ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުންކުރި އަމުރު ބާތިލުކުރުމަށް އަމުރެއް ހޯދާފައެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

އަހަރީ ރިޯޕޓް 2015| ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް
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 ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކދި 

 )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ބަޔާންތަ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31
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  ،ގައި ބުވަލް އިންޑަސްޓްރީން ވަނީ މިދައުވާއަކީ ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުންކޮށްފައިވާ ދައުވާއެއްކަމަށް ބުނެ 2014އޭގެ ފަހުން އޭޕްރިލް 

އި  އުވާއާއުޅަނދު ބޭނުންނުކޮށް ބާއްވާފައި އޮތުމުން އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައެވެ. މި ދަ

ގުޅިގެން އެސް.އެލް.ޓީ އިން ވަނީ އިޚްތިޞާޞީ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޖެކްޝަން އެޕްލިކޭޝަންއެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. ހަމަ  

  2015ސެޕްޓެމްބަރ  30އެދައުވާއާއި ވިދިގެން  އެސް. އެލް.ޓީ އިން ވަނީ ބުވަލް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ދެކޮޅަށް ވަކި ދައުވާކޮށްފައެވެ. 

  ކޯޓުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލިސްޓުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެސް.އެލް.ޓީން ވަނީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ރިޖެކްޝަން އެޕްލިކޭޝަން  ގައި 

އަނބުރާ ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ކޯޓުން ވަނީ އެސް.އެލް.ޓީ އަށް ރިޖެކްޝަން އެޕްލިކޭޝަން އަނބުރާ ނެގުމުގެ ހުއްދަދީފައެވެ. އަދި  

ލް އިންޑަސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި ފަހުގެ  ބުވަ

 ތާރީޚެއްގައި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.  

 

އި އަދި ކުންފުނީގެ ވަކީލުންނާއި ކުންފުނިން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ  މިމއްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ

ގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި މިއީ   2015ޑިސެމްބަރ  31ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓުން ނިންމީ، 

 ށެވެ.  ޕްރޮވިޜަނެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޓްރާންސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނުމަ

 

ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރިފަހުން އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް   ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީގެ އިތުރުން

 ގެންނަންޖެހޭފަދަ ނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭފަދަ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީއެއް ނެތެވެ.

 

 ދެއްކުން  އެއްގޮތަށް  އަހަރާއި ހިނގާ  ދަދުތައް އަ  ކުރީއަހަރުގެ  .30

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ކުރިއަހަރުގެ އަދަދުތައް ހިނގާ އަހަރާއި   ،ކުރީއަހަރުގެ އަދަދުތައް ހިނގާ އަހަރާއި އެއްގޮތަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި

 އިވާނެއެވެ.އެއްގޮތަށް އަލުން ގިންތި ކުރަންޖެހުނު ޙާލަތްތަކުގައި އެގޮތަށް ގިންތި ކުރެވިފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް
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