ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2015

ޔައުމިއްޔާ
 04ޖޫން  2100 ،2016އިން  0030އަށް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ބޯގަންވިލާ ހޯލް

ޙާޟިރީ
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގަތް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު
ޗެއަރމަން
ހަސަންކާރިގެ ،ސ .މީދޫ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ/
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
މއ .ލާލު ބާޢު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ/
ޗީފެ ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ
ފިނޮޅު ،ހއ .ކެލާ

އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
މއ .މަނަސް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން
ޝަރީފް
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
މުޝްތަރީގެ ،ގދ .ތިނަދޫ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
ހ .ޓޫ ހަރޓްސް

ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ
ރަޝީދު
ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
ގ .ރަސްހުވަނދު

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު
ޖުމްލަ

392
މެމްބަރުން

ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޘީލް ކުރައްވާ

ސަރުކާރު ތަމްޘީލް ކުރައްވާ

391

1

މެމްބަރުން

މެމްބަރު

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ރަފިއްޔާ
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
މ .ވޭވިންގލައިޓް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން
މިއައިޓަމް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ސަޚާވަތު އިބްރާހިމްއެވެ.

ޖަލްސާ ފެށުން


ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 392
މެމްބަރުންކަމަށާއި ،އެއީ ޕަބްލިކް ޙިއްޞާ ތަމްޘީލްކުރައްވާ 391
މބަރު ކަމުގައި.
މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރު ތަމްޘީލްކުރައްވާ  1މެ ް



މި  392މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  322ޕްރޮކްސީއާއި ޖަލްސާއަށް
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  70މެމްބަރުން ކަމުގައި.



އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ،ކުރިން ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުޅުވާލި
ފުރުޞަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އަދި އޭގެ ނަތީޖާއަކީ މިއަހަރުގެ
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަކީ އެސްޓީއޯގެ ތާރީޚްގައި އެންމެ ގިނަ ޙިއްޞާދާރުން
ބައިވެރިވާ ޖަލްސާކަން ފާހަގަކުރެއްވި.



ހަމަމިއާއެކު ،މިޖަލްސާ އަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް
ކުންފުންޏަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ޙިއްޞާދާރުން ވަޑައިގެންފައިވާ
ޖަލްސާކަމަށް ވެސް ޤަބޫލްކުރެވޭކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި.



މިކަމަށްޓަކައި ޙިއްޞާދާރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރުދެންނެވި.
މިއީ ކުންފުނިން މިފަދައިން ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ
ށ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ފަހަރަށްވުމާއެކު ،ކުރިޔަށް ހުރި ޖަލްސާތަކަ ް

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް
ލސާ ފަށްޓަވާ ދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ޖަ ް
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒްއެވެ.

ހުޅުވާލުމުގައި މިފަހަރު ލިބުނު ފީޑްބެކް އަދި ޚިޔާލުތަކަށް
ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެކަމުގައިވެސް ދެންނެވި.

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 392

ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު


ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ވާގޮތުގެމަތީން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ
ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނީ ކުންފުނީގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވާ

އެއީ ޕަބްލިކް ޙިއްޞާ ތަމްޘީލްކުރައްވާ  391މެމްބަރުންނާއި
ސަރުކާރު ތަމްޘީލްކުރައްވާ  1މެމްބަރު

ރައުސުލްމާލުގެ މަދުވެގެން  51އިންސައްތަ ތަމްޘީލްކުރާ  30މެމްބަރުން
ނުވަތަ އެފަދަ  30މެމްބަރުންގެ ޕްރޮކްސީންގެ ޙާޟިރުގައިކަމަށް.

ރިޔާސަތު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު  96/10ގެ  60ވަނަ މާއްދާއާއި،
މިކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  61ވަނަ މާއްދާއާއި  40ވަނަ މާއްދާގައި
ނމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ
ވާގޮތުގެމަތީން ކުންފުނީގެ ޢާ ް
ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމަށް.

މި  392މެމް ަ
ބރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  322ޕްރޮކްސީއާއި
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރު ވެވަޑައިގެންނެވި  70މެމްބަރުން

އެޖެންޑާ

.1

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.

.2

 29މެއި  2015ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

.3

 2015ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބޯޑުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.

.4

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން.

.5

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.

.6

 2016ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.

.7

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން.

.8

ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން.

.9

ޖަލްސާ ނިންމުން.

ވޯޓު ދިނުން


ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް ފާސްކުރާނީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ
 45ވ ަ ނ ަ މ ާ އ ް ދ ާ ގ ެ )ހ( ގ ަ އ ި ވ ާ ގ ޮ ތ ު ގ ެ މ ަ ތ ީ ނ ް މ ެ މ ް ބ ަ ރ ު ނ ް ގ ެ ވ ޯ ޓ ަ ށ ް
އަހައިގެންކަމަށް.



ކާސްޓިންގ ވޯޓެއްވެސް ޗެއަރމަންއަށް ދެވިދާނެކަމުގައި.


ސކްރެޓޭރިއަޓްއާ ޙަވާލުކުރެއްވި .މިއައިޓަމް ހުށަހެޅުނީ
އެރުވުމަށް ެ
ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގެ އެހީގައި.

އަދި ހަމަ މިޤަވާޢިދުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތުގެމަތީން
ނ ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ވޯޓު ދޭނީ އަތް
އެހެންގޮތަކަށް ވޯޓު ދޭ ް
އުފުލައިގެންކަމަށާއި މިހެން ވޯޓު ދޭނަމަ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ







ދެންނެވުނު.

ނަގާނަމަ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެމެމްބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ





ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކުވެސް އަމިއްލަފުޅަށް ކަމަށް ދެންނެވުނު.

ޞައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނީ އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ



އައިޓަމްއެއް ފާސް ު
ކރުމަށް ނެގޭ ވޯޓް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ،ކުންފުނީގެ ހިންގާ
ޤަވާޢިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މެމްބަރެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ޗެއަރމަން ދޭ ވޯޓުގެ އިތުރަށް ،ގޮތެއް ނިންމުމަށް

ޢންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮވާ އައިޓަމްގައި އެއައިޓަމަށް ވޯޓު
އެހެންނަމަވެސް ާ
ދިނުމަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސް ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވައްޓާލަދެއްވަންވާނީ

މިޤަވާޢި ު
ދގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުގެމަތީން ނެގޭ ވޯޓުގެ
ފަރާތުންކަމަށް.

ކޮ ް
ނމެ އައިޓަމަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ،ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ
އެއައިޓަމަކަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ވޯޓް ކަރުދާސް އޮފިޝަލާއި ހަވާލުކުރުމަށް

ވޓު
މެމްބަރުން އެދިއްޖެނަމަ ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓް ނެގިދާނެކަމަށާއި މިހެން ޯ
ޙިއްޞާއަކަށް  1ވޯޓް ދެވޭނެކަމުގައި.

ޖަލްސާގައި އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓު ކަރުދާސް
މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ދެންނެވުނު.

އެއް ވޯޓުކަމަށް.
ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުގެ ޙިއްޞާގެ  10އިންސައްތަ ތަމްޘީލްކުރާ

އެއަށްފަހު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި ވޯޓު ބޯޑު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް



ވޓު ބޯޑު ބޭނުންކުރާނީ ޖަލްސާގައި
ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެރުވިފައިވާ ޯ
ފާސްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އައިޓަމަކަށް އަލުން ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި އެކަނިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނު.

 29މެއި  2015ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމަށް  08މޭ  2016ގައި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތު ހަމަވެފައިވަނީ  26މޭ  2016ގައެވެ .މިމުއްދަތުގެތެރޭގައި އެއްވެސް
ފސްކުރުމަށް
ޙިއްޞާދާރެއްގެ ކޮމެންޓެއް ކުންފުންޏަށް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ .މިއާއެކު 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ާ
ހުށަހެޅުނެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު
ނެގުނީ ޕޯލް އުސޫލުންނެވެ.
ސ .ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ ތަމްޘީލްކުރައްވާ ފަރާތް A041948

މިހާހިސާބުން ފެށިގެން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު
ދިނުމަށް ހުށަހެޅުއްވި.
ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން
ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ  45ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ ،ކުންފުނީގެ

ވޯޓު ގުނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް
ލވާހިދު މޫސާއެވެ.
އަޙްމަދު ޝިފާން އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ް
ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ޖުމްލަ ޙާޟިރީން

)ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުން(

953,267

ރައުސުލްމާލުގެ ޙިއްޞާގެ  10އިންސައްތަ ތަމްޘީލްކުރާ މެމްބަރުން އެދިއްޖެނަމަ
ފހަގަކުރެއްވި .އަދި ޖަލްސާގައި
ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓް ނެގިދާނެކަމަށް ޗެއަރމަން ާ
ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު ދިނުމަށް ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރު ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު،
ދެން ކުރިޔަށްހުރި އައިޓަމްތައް ފާސްކުރުމުގައި ޙިއްޞާދާރުން ވޯޓު ދެއްވަންވާނީ
ޕޯލް އުޞޫލުންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި .މިހެން ވޯޓުދޭއިރު ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް
އެމެމްބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް  1ވޯޓް ދެވިދާނެކަމަށް

100%

ވޯޓު ދިން

ވޯޓު ނުދޭ

948,045

5,222

99.5%

0.5%

ފާހަގަކުރެއްވި.
ސ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބް ،ރިހިދޫލަގެ  /ޏ .ފުވައްމުލަކު A004700

ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓުލުމަށް ޖަލްސާގައި ފާސްވުމުން ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ

މިއާއިއެކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

ތިއްބެވި ޙިއްޞާދާރުންގެ ބޭނުމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް ވިދާޅުވި .ޖަލްސާއަށް

މެމްބަރުންގެ  99.5%ވޯޓާއި އެކު

ޙާޟިރުވުމުގެ ބޭނުން ގެއްލިއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވި .ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު

ފާސްކުރުން ފަދަ އާދައިގެ ކަމަކަށް ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓް ދިނުމަށް ނިންމުމުން،

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޙއްޞާދާރުންގެ ބޭނުން އެއްފަރާތަކަށް އެއްލާލިކަމަށް އިޙްސާސްކުރެވޭކަމަށް
ި
ވިދާޅުވި އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވި.
ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން
ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު  96/10އަދި
އެސްޓީއޯގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ
ނ ފާހަގަކުރެއްވި .ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ،ހިންގާ
މަތިންކަމަށް ޗެއާރަމަ ް
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުންފުނީގެ  10އިންސައްތަ ތަމްޘީލްކުރައްވާ
ޙިއްޞާދާރުން އެދިއްޖެނަމަ ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވި.

 2015ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބޯޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
ކުންފުނީގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ވަނީ  20މޭ  2016ގައި ޢާންމު ކޮށްފައެވެ.

ގދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބޯޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިނ ާ
ވޯޓު ނެގުނީ ޕޯލް އުޞޫލުންނެވެ.
ނމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާން އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާހިދު މޫސާއެވެ.
ވޯޓު ގު ު
ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ޖުމްލަ ޙާޟިރީން

)ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުން(

953,267
100%

ވޯޓު ދިން

ވޯޓު ނުދޭ

947,020

6,247

99.3%

0.7%

މިއާއިއެކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެމްބަރުންގެ  99.3%ވޯޓާއި އެކު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވުނެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން
މއައިޓަމް ހުށަހެޅުނީ ސްލައިޑް ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއްގެ އެހީގައެވެ.
ި
މިޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ފާހަގަކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި:



 2015ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ޓަރންއޯވަރއަކީ  7.3ބިލިއަން ރުފިޔާި .
މއީ  2014ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  20.6އިންސައްތައިގެ ދައްވުމެއް.
މިދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުންފުނީގެ މައި ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ ތެލުގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ދަށަށް ދިއުމާއެކު ،ކުންފުނިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގަށް
ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލާއި ގުޅިގެން.



ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ އަކީ  1.5ބިލިއަން ރުފިޔާ .މިއީ ފާއިތުވި އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  7އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް .މިޢަދަދު މަތިވެފައިވަނީ
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މުދާ ގަތުމަށް ކުރި ހޭދަ ކުޑަކޮށް ،އިންވެންޓަރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި ޓްރޭޑިންގ ސެގްމަންޓްގެ ތެރެއިން މެޑިކަލް އަދި
އެހެނިހެން ސެގްމަންޓްތަކުން ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވުމުން.



 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާއަކީ  678މިލިއަން ރުފިޔާ.



މިއީ  2014ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  11އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއް.


ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ .އެގޮތުން ސަރުކާރުން ކުންފުނީގެ އައްޑިހަ
އެކެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް ) (81.6އިންސައްތަ ޙިއްޞާ ނިސްބަތްކުރާއިރު

އ ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު
މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ،އެސްޓީއޯގެ ތާރީޚްގަ ި

ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ޙިއްޞާކުރަނީ ކުންފުނީގެ އަށާރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް

ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ އޯލް އައިލެންޑް ފާމަސީ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާ

) (18.4އިންސައްތަ.

ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި އަދި މިޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން މީހުން
އ މައްޗަށް ދިއުން .އަދި
ބިނާކުރުމަށް ހޭދަ ކުރެވުނު ޚަރަދުތަ ް



 2014ވަނަ އަހަރު ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނީގެ 547

ހަމަމިއާއެކު 2015 ،ވަނަ އަހަރު އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީ

ފއިވަނީ
ޙިއްޞާ ވަނީ ވިކިފައި .އެގޮތުން އެންމެ މަތިން މުޢާމަލާތު ކުރެވި ަ

 2014ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ދަށްވެފައިވުން .މިއާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު

ޙިއްޞާއަކަށް  980ރުފިޔާއަށް .އެންމެ ދަށުން ޙިއްޞާ ވިކިފައިވަނީ 400

ޖމަންޓް
ސަބަބަކީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން މެނޭ ް

ރގެ އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވަނީ
ރުފިޔާ އަށް .އަހަ ު

ސަރވިސަސް ދެމުން ގެންދިޔަ އާސަންދަ ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް  2015ވަނަ

ޙިއްޞާއެއް 500ރ .އަށް.

އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެލައިޑާއި ވަކިކުރުން އަދި ބީއެމްއެލްގައި އޮތް
އެސްޓީއޯގެ ޙި ް
އޞާ  2014ވަނަ އަހަރު ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ 29
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ އެއަހަރު އެކައުންޓްކުރެވިފައިވުން.


ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތަށް އެއްވެސް



މިއާއެކު ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން އަކީ
 450.8މިލިއަން ރުފިޔާ.

ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރާއި
އަޅާބަލާއިރު  29މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށްކުރެވިފައި .އެއީ  2014ވަނަ އަހަރު
 196މިލިއަން ރުފިޔާއިން  2015ވަނަ އަހަރު  167މިލިއަން ރުފިޔާއަށް.
މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުންފުނީގެ ލޯންތަކާއި ބޭންކު އޯވަރޑްރާފްޓްތައް
ރީސްޓްރަކްޗަރކުރެވި ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތައް ކުޑަކުރެވިފައިވުން.
ވފައިވާ ޢަދަދު
ހަމަމިއާއެކު ،އެކްސްޗޭންޖް ލޮސްގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓްކުރެ ި
ކުޑަކުރެވިފައިވުން.



 2015ވަނަ އަހަރު ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި
 435މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ .މިއީ  2014ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު



ޝީޓާއި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

ވމެއް .ހަމަމިއާއެކު ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ
 9އިންސައްތައިގެ ދަށް ު

ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ޕޯލް އުސޫލުންނެވެ.

ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު 424ރ .އިން  2015ވަނަ އަހަރު 382ރ.

ވޯޓު ގުނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަ ު
ދ

އަށް ދަށްވެފައި.

ޝިފާން އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާހިދު މޫސާއެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި
ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ  84.6މިލިއަން ރުފިޔާ.



މިހާހިސާބުން  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް

ކުންފުނީގެ ނެޓް އޮޕަރޭޓިންގ ކޭޝްފްލޯ ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރާއި
އަޅާބަލާއިރު  2015ވަނަ އަހަރު  362މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައި.

ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ޖުމްލަ ޙާޟިރީން

)ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުން(

953,267

އެގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު  19މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު 2015
އަހަރު ލިބިފައިވަނީ  381މިލިއަން ރުފިޔާ.


އިންވެސްޓްކުރުމަށް ަ
ޚރަދުކުރެވުނު ފައިސާ ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު 77
މިލިއަން ރުފިޔާއިން  2015ވަނަ އަހަރު  281މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
އިތުރުވެފައި .މީގެތެރޭގައި މައިގަނޑުކޮށް ހިމެނެނީ ރެޑިސަން ހޮޓަލަށާއި

100%

ވޯޓު ދިން

ވޯޓު ނުދޭ

946,318

6,949

99.3%

0.7%

ރވުނު ޚަރަދު.
ކުރީގެ އުމަރު ޝޮޕިންގ އާކޭޑްގައި ހަދާ އިމާރާތަށް ކު ެ


 2015ވަނަ އަހަރު ގްރޫޕްގެ އިކުއިޓީ ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު ވަނީ

މިއާއިއެކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ  99.3%ވޯޓާއި

 2014ވަނަ އަހަރު ހުރި  1.9ބިލިއަން ރުފިޔާއިން  2.2ބިލިއަން

އެކު  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ބެލެންސް ޝީޓާއި

ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައި.

ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުތައް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ކަނޑައެޅުން
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާއިން ޙިއްޞާއަކަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާ ޢަދަދަކީ ޙިއްޞާއަކަށް  57.00ރުފިޔާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.

ސ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ،ގ .ލޭކް A055545

ުމގެ
ސަރުކާރު ޙިއްޞާ ތަމްޘީލް ކުރައްވަން ވަޑައިގެން އިންނެވި ބޭފުޅާއަށް ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައި އަދި ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ވޯޓު ދިނ ު
އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެ .އަދި އަތް އުފުލައިން ވޯޓު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ .ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް މިޖަލްސާގައި
މޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް އުޞޫލް ބަދަލުވެސް ކުރެވިދާނެ .ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގުމުން ވޯޓް ގުނުމަށް
ނުހިނގާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން .އަދި ި
ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުވެސް އެބަދޭ .އަދި ،ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ .އެހެންކަމުން،
ުކށްދެއްވުމަށް
ސަރުކާރު ޙިއްޞާ ތަމްޘީލްކުރައްވާ ފަރާތުން ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގުމުގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ސުވާލ ޮ
ރިޔާސަތަށް އެދެން.
ޖ .އަލްފާ ި
ޟލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން
ސުވާލުގެ ޖަވާބު ކުރިންވެސް އެރުވިފައިވާނެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ޕޯލް އުސޫލުންނެވެ.
މނޭޖަރ
ވޯޓު ގުނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް ެ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާން އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުލްވާހިދު މޫސާއެވެ.

ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ޖުމްލަ ޙާޟިރީން

)ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުން(

953,267

މިއާއިއެކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ  99.2%ވޯޓާއި
އެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ

100%

ވޯޓު ދިން

ވޯޓު ނުދޭ

945,200

8,067

99.2%

0.8%

ފައިދާ
ފާސްކުރެވުނެވެ.

 2016ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
މިއައިޓަމް ހުށަހެޅުނީ ސްލައިޑް ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއްގެ އެހީގައެވެ .މިމަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  6އޮޑިޓް ފާމަކުން ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ.
މީގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޝޯޓް ލިސްޓްކުރެއްވި  3ފަރާތާއެކު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތަކަކީ:

އޮޑިޓް ފަރމް

ހުށަހެޅުއްވި އަގު )ޔޫއެސް ޑޮލަރުން(

ކޭޕީއެމްޖީ

39,000.00

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް

46,110.00

އަރނެސްޓް އެންޑް ޔަންގް

48,760.00

މިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށް އެސްޓީއޯއިން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ
 39,000.00ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ކޭޕީއެމްޖީކަމަށް ހުށަހެޅުނު.
މިފަރާތަކީ  2014އަދި  2015ވަނަ އަހަރުވެސް މިކުންފުނި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތް.

 2016ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ
އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ޕޯލް އުސޫލުންނެވެ.
ވޯޓު ގުނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާން އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުލްވާހިދު މޫސާއެވެ.

ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ޖުމްލަ ޙާޟިރީން

)ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުން(

953,267

މިއާއިއެކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 99.2%

100%

ވޯޓާއި  2016ވަނަ އަހަރަށް އެސްޓީއޯގެ އޮޑިޓަރުންގެ

ވޯޓު ދިން

ވޯޓު ނުދޭ

945,796

7,471

99.2%

0.8%

ގޮތުގައި ކޭޕީއެމްޖީ ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރަށް ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން
ިލއްވުމަށް އެދި
ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑުގައި ތިއްބަވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅުއްވާ ދެއްވުމަށާއި މިމަޤާމަށް ކުރިމަތ ެ
ޙއްޞާދާރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ  14ފެބްރުއަރީ  2016ގައެވެ.
ި
އެގޮތުން ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް  21ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވިފައިވެއެވެ.

28

މާރިޗް

2016

ގައި

ލިބުނު

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން

ގ ސިޓީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު ެ

އެންޑް

ކުރިޔަށް އޮތް

އަހަރަށް އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުގައި ސަރުކާރު ތަމްޘީލްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ
ގޮތުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނަކީ؛

އެއަށްފަހު މިއައިޓަމް ވޯޓު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް ޙިއްޞާދާރުންގެ
ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ކިޔައިދެވުނެވެ.
މިއައިޓަމްއަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓު ކަރުދާސް
ޓ ކަރުދާސްކޮޅު
މެދުވެރިކޮށް .އެގޮތުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެރުވިފައިވާ ވޯ ު

ފޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު )ޗެއަރމަން(
 .1އަލް ާ
 .2އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު )މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ(
 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު )ޑިރެކްޓަރ(
 .4އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު )ޑިރެކްޓަރ(
 .5އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ )ޑިރެކްޓަރ(
 .6އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފް )ޑިރެކްޓަރ(
ޑިރެކްޓަރކަމަށް ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވުމަށް
ވއެވެ.
އެދި ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  2ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައި ެ
ބޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން މިފަރާތްތައް
އިވެލުއޭޓްކޮށް ،މިފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ޓއިން ހުށަހަޅުއްވާ ބޯޑުން
އަދި ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމި ީ
ފާސްކުރެއްވީ މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި  2ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިންތިޙާބަށް
ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ.

ފުރުއްވުމަށްފަހު ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވައްޓަވާލެއްވުމަށް ދެންނެވުނު.
ޕރޮކްސީ ތަމްޘީލްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓު ދެއްވާއިރު އެފަރާތްތަކުން
ް
ތަމްޘީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދު ،ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެން ވޯޓު ދެވިދާނެކަމަށް ދެންނެވުނު .މިހެން
ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ،ވޯޓު ކަރުދާހުގައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ
ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ޖައްސަވަންވާނީ ،ދޭން ބޭނުންވާ ވޯޓުގެ ޢަދަދުކަމަށް.
މލަ ޢަދަދުން ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުފުޅުވާނަމަ އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި
ޖު ް
ދިމާލުގައި ހެޔޮ ފާހަގައެއް ޖެއްސެވިދާނެކަމަށް ދެންނެވުނު.
ވޯޓު ދިނުމާ ،ގުނުމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ،ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެރުވިފައިވާ
ނޑާގައި ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތުދެވުނު.
ތަފްޟީލް އެޖެ ް
އެއަށްފަހު ،ވޯޓު ދެމުންދާ ވަގުތުގައާއި ،ވޯޓު ގުނަމުންދާ ވަގުތުގައި
ތަރުޝީޙުވެފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުން ވޯޓުގެ
ކަންކަން ބެއްލެވުމަށް އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފު ް
ނނާއެކު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް 2
ފަރާތެއް ކަނޑައަޅުއްވައިދިނުމަށް ޗެއަރމަން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިފަރާތްތަކަކީ؛

ފޟިލް
އެގޮތުން ،ވޯޓު ދިނުމުގައާއި ގުނުގައި ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ  1އަލް ާ
މުޙައްމަދު ފަރުޞަތުގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވެދެއްވީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ޖައިލަމް  A160078އަދި ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު  2އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
ލަތީފްގެ

ފަރާތުން

ހަރަކާތްތެރިވީ

އަލްފާޟިލް

ޝިހާބު

މުޙައްމަދު

 A004700އެވެ.
މިހާހިސާބުން
ލ މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު
އަލްފާޟި ް
ހ .ޓޫ ހާރޓްސް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފް
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު
A-GF-C1

ޙިއްޞާދާރުންނަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ފަރިއްކޮޅަކަށް

އިންސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވާ ،ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނެވެ.
ޖަލްސާ އަނބުރާ ފަށާފައިވަނީ  11:20ގައެވެ.
ޖަލްސާ

އަލުން

ފެއްޓެވުމަށްފަހު

ޕަބްލިކް

ޙިއްޞާދާރުންގެ

ތން
ފަރާ ު

ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ
ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވުނެވެ.

ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްޘީލްކުރައްވާ )(A041948
މިއައިޓަމްއަށް ވޯޓު ލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިނުވާކަމަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލީމާތަށްޓަކަށް ދެންނެވިއެވެ.

ގ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރަށް ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ެ
ޢަދަދު

%

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު  /ހ.ޓޫހަރޓްސް

25,028

75.9%

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަޠީފް  /ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ A-GF-C1

7,955

24.1%

ވޯޓު ނުލާ

-

-

ބާތިލް

2

0

ޖުމްލަ

32,985

100%

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ޙިއްޞާދާރުންގެ  75.9އިންސައްތަ ވޯޓާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރު ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޡީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރއަކަށް
އގެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ،ހ .ޓޫ ހާޓްސް ހޮވިވަޑަ ި

މިއާއެކު ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނަކީ؛
 .1އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު )ޗެއަރމަން(
ޙމަދު ޝަހީރު )މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ(
 .2އަލްފާޟިލް އަ ް
 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު )ޑިރެކްޓަރ(
 .4އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު )ޑިރެކްޓަރ(
 .5އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ )ޑިރެކްޓަރ(
ނ ޝަރީފް )ޑިރެކްޓަރ(
 .6އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީ ް
 .7އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު) ،ޢާންމު ޙިއްޞާދަރުން ތަމްޘީލް ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރ( ކަމަށް އިޢުލާންކުރެވުނެވެ.

ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން
މއައިޓަމް ފަށްޓަވައިދެއްވަމުން ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ،ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ސުވާލު ކުރައްވާއިރު އެއްފަހަރާ ގިނަވެގެން 2
ި
ވރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމުގައެވެ.
ސުވާލަށް ު
އަދި އިތުރު ފުރުސަތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެފުރުސަތު ދެއްވާނެކަމަށްވެސް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ.
ސ .އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ،އެހީ ،ކ .ހުޅުމާލެ A010650

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހު ވާނީ ކުންފުނީގެ  3އެޗްއޯޑީއެއްގެ

ރިޔާސަތުން އިއްވެވި ހުކުމަކީ ޤަބޫލްކުރެވޭ ހުކުމެއް ނޫން .މިޖަލްސާއަކީ

މައްޗައް ކޮރަޕްޝަން އާއި ގުޅޭ ސިޓީ އެއް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ

ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ .އަދި މިއީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު

ޑިރެކްޓަރއަށް ފޮނުވާފައި .މިއީ ،މެޑިކަލް ސަރވިސް-މާލެ ،މެޑިކަލް

ރކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ނޫން .ޤާނޫނީ
ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެއް .މިއީ ޑި ެ

ސާރވިސް-ރީޖަނަލް އަދި ފިއުލް އެންޑް ލުންބރިކަންޓްސް/

ގޮތުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކެއް އަދި އިޙްސާސްތަކެއްވެސް

ނގެ
ކޮންސްޓަރަކްޝަން މެޓިރިއަލްސް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ކުންފު ީ

އެބަހުރި .އެހެންކަމަށްވާއިރު މިޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުން ބޭނުން ވާހަކަ އެއް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުން ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހަދަމުންގެންދިއުމާ އެސްޓީއޯގެ

އަދި ބޭނުން ސުވާލެއްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ް
ނ ޖެހޭ .އެއީ ،މިޖަލްސާ ގެ

ނންކުރުމާއި ނަހަމަގޮތެއްގައި އެސްޓީއޯގެ މުދާ
މުވައްޒަފުންނާއި ލޯންޗް ބޭ ު

 2ގަޑިއިރު ދިޔައީ ކުންފުންނީގެ އެކި އެކި ކަންކަމަށްވާތީ .އެހެންކަމުން

ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓިއެއް .ހަމަ މިއާއިއެކު ،މިއަހަރު

ކން ބޮޑުގޮތެއްގައި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ބޭނުން
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހާމަ ަ

ޖެނުއަރީގައި ވާނީ މިކަން ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި .އަދި މަޢުލޫމާތު

ސުވާލެއް އަދި ބޭނުން ވާހަކައެއް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ދެއްކުމަށް

ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިމައްސަލަވަނީ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިންވެސް ބަލާ

ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ.

ނިންމާފައި .އެހެންކަމުން މިބޭފުޅުންނާއި ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް އެޅިފައިވާ
މޓީގެ ޗެއަރމަން ޖަވާބުދާރީ
ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިސުވާލަށް އޮޑިޓް ކޮ ި

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޞިރުވާތާ  23އަހަރު ވަނީ
ވެފައި .މިޖަލްސާގައި ކުރުމަށް  40ސުވާލު ގެނައިން .ވީމާ ،ކުރަންވީ 2
ސުވާލުތޯ ނުވަތަ ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ސުވާލެއް ކުރަންވީތޯ.

ވުމަށް އެދެން.
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖްމަންޓިން އެސްޓީއޯ ހިންގަމުންދާ ދުވެލި ސަރުކާރުގެ
އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވުރެ މަޑުކަން ފާހަގަކުރެވޭ .އެކަމުގެ ޝަކުވާ
ޢަންމު ފަރާތްތަކުންކުރޭ .ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ހަ ު
ރދަނާ ނޫނީތޯ؟

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން

މެނޭޖްމަންޓިން މިކަމަށް ދޭން އޮތް ރައްދަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދުވެލިމަޑޭ

ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދައިން ފަހަރަކު  2ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ދފުށި ފިހާރާއިން ދަޅު މަސް
ދަންނަވަންޖެހެނީ މިސާލަކަށް ،ބ .އޭ ަ

ދަންނަވަން .އެއީ ،ހުރިހާ ޙިއްޞާދާރުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ

ނުލިބޭތާ  4މަސް ވެފައިވާއިރު ދަވާދު ދަޅެއްވެސް ރޯދައަށް ލިބެން

ބޭނުމުގައި .އަދި އޭރުން ޖަވާބު ދެއްވަންވެސް ފަސޭހަވާނެ .އިތުރަށް

ނެތުމުން.

ސުވާލު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެ ފުރުސަތު ޖަލްސާގެ ވަގުތު
ތަންދޭ މިންވަރަކުން ދެއްވާނަން.
ސ .އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ،އެހީ ،ކ .ހުޅުމާލެ
A010650

ވަކި ވަގުތެއް މި އައިޓަމްއަށް ދެވިފައިވޭތޯ؟

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި މިފަހަރު ބަހާފައިވަނީ
ސ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް.
ހަތް ހާސް ރުފިޔާ އާއި އަށް ހާ ް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީ ފަދަ
ކުންފުނިތަކުން ވިހި ހާހާއި ތިރީސް ހާހާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ކޮންމެ
ބހާފައިވޭ .އެހެންނަމަވެސް
މުވައްޒަފަކަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ަ
އެސްޓީއޯއަށް ފައްސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ލިބުނުއިރު ކުންފުނީގެ

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން

ބޯނަސް އެންމެ ގިނައިން ލިބުނު މުވައްޒަފަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ އަށް

މިއައިޓަމްއަށް ދޭން ލަފާކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ  30މިނެޓް.

އށް ވުރެ
ހާހެއްހާ ރުފިޔާ .އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގައިވެސް އެސްޓީއޯ ަ
މުވައްޒަފުން ގިނަ .އެހެންނަމަވެސް އެތަނުންވެސް ބޯނަސްއަށް މިއަށް

ސ .އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ،އެހީ ،ކ .ހުޅުމާލެ
A010650

ގެންނެވި ހުރިހާ ސުވާލެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި
ބައްދަލުކުރައްވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް އެދެން.

ވުރެ ގިނައިން ބަހާފައިވޭ .ކޮބައިތޯ މިކަމުގެ ހިޤީޤަތަކީ؟

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ކޮންސިސްޓަންސީ ބަލަންއެބަޖެހޭ .ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ފާއިތުވި

ކުންފުނީގެ  3ވެރިއެއް ވެގެން ގެސްޓްހައުސްއެއް ހަދަމުން

އަހަރުގެ ނިސްބަތުން މިއަހަރު ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައެޅިނަމަ

އަންނަކަމަށް ދަންނަވާ އަލްފާޞިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު

ހނެ .މިއީ ހެލްތީ ފައިނޭންޝަލް
ޙިއްޞާއަކަށް  48ރުފިޔާ ބަހަންޖެ ޭ

އެސްޓީއޯއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވޭ .މިސިޓީ ވަނީ

ސްޓޭޓްމަންޓެއް 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ ލޯން އަދި ލައިބިލިޓީ

އޭ.ސީ.ސީއަށް ކޮޕީކޮށްފައި .އެސްޓީއޯއަށް މިމައްސަލަ ލިބުމުން

ދަށްވެފައިވޭ .ނެޓް ކޭޝްފްލޯގެ ގޮތުގައި  381މިލިއަން ރުފިޔާ

ވާނީ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް މިމައްސަލަ ބެލުމަށް އަންގާފައި.

އހެންކަމުން މިގޮތަށް ޑިވިޑެންޑް ބަހައިފިނަމަ ޕޭއައުޓް
އެބަހުރިެ .

އަދި ،ކުންފުނީގެ ޤަވާޢިދުތައް ރަނގަޅުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

މީޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ .ބޯޑުގައި މަޝްވަރާ

ވނީ އަޅާފައި.
ާ

ކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަހަރު އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑްއެއް ބެހުމަށް

އެސްޓީއޯއަށްވުރެ މިނިވަންކަމާއެކު އޭ.ސީ.ސީއިން މިމައްސަލަ

ލއަން ރުފިޔާގެ
ހުށަހަޅަން .މިއަހަރު އީޕީއެސްއަށް ލިބުނު  382މި ި

ބެލޭނެކަމަށް ޤަބޫލްކުރަން .ވުމާއެކު ،މިހާރު މަޑުކުރައްވަނީ

ތެރެއިން  68މިލިއަން ރުފިޔާ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ 325

އެފަރާތުން ދަންނަވާ އެއްޗަކަށް.

މިލިއަން ރުފިޔާ ގްރޯތުއަށް ދާނެ .އެނުއަލް ރިޕޯޓްގައި ކުރިއަށް

ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވުރެ އެސްޓީއޯގެ އިންޓަރނަލް
ކޮންޓްރޯލްސް ވަރުގަދަ ވާނެކަން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް
އިނގިލައްވާނެ .އަދި ،ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ
އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮސީޖަރތައް
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށް.
ކުންފުނީގެ ދުވެލި އެންމެ ރަނގަޅަށް ފެންނާނެ އެކައްޗަކީ
ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް .ފާއިތު އަހަރަށް ވުރެ
ޓ ރަނގަޅުކަން މިއަހަރުގެ
މިއަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭތްމަން ް
ރިޕޯޓުންވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.
ކުންފުނީގެ ބޯނަސް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލެވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ވަނީ ފާސްކޮށްފައި .ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޯނަސް ދިނުމުގައި
މިޕޮލިސީއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭ .އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޯނަސް ބެހުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ފާއިދާގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް އަދި
މުވައްޒަފުންނަށް ހެދިފައިވާ ވަކި އުޞޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން.

އޮތް އަހަރަށް މާބައިވަރު ފިއުޗަރ ޕްލޭންސްއެއް އޮތްކަމަކަށްނެތް.
އެހެންކަމު ް
ނ ،އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑްއެއް ބެހުމަށް ހުށަހަޅަން .މި
ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ތާޢީދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ދެކެން .އެއީ،
އންސައްތަ ފައިދާ
ކޮންމެ  1ރުފިޔާއަކަށް ސަރުކާރަށް ި 82
ވާނެތީ.
ރެވެނިއު  2ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް ވެފައިވޭ .މިއީ ސަޕްރައިޒެއް
ނޫން .މިއީ އެސްޓީއޯއަށް ވޭކް އަޕް ކޯލްއެއް .އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ
ށ ބަރޯސާކުރުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ރިސްކެއް .މި
ވިޔަފާރިއެއް ތެލަ ް
ރިސްކް ޑައިވަރސިފައި ކުރަންޖެހޭ .މާދަމާވެސް ތެލުގެ އަގަށް
ވާނެގޮތެއް ނޭންގޭ .މިއަށް ވުރެވެސް ރެވެނިއު ދަށްވެދާނެ.
ސޓް އޮފް ސޭލްސްއަށް ބަލާލާ އިރު ދެން ހުރި ހުރިހާ
ކޮ ް
ބަޔަކުންވެސް ގްރޯތުއެއް އައިސްފައިވޭ .މިއީ ވަރަށް އުފާކުރާ
ކަމެއް .އެހެންނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް
އުންމީދުކުރާވަރަކަށް ކުޑައެއްނުވޭ .މީގެ ހަޤީޤަތަކީ ލޯކަލް
ބޑު
ޕަރޗޭސް ގިނަވުންކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ .އެސްޓީއޯ ފަދަ ޮ
ކުންފުންޏަކަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ނުކުރެވެނީ ކީއްވެތޯ؟ ރާއްޖޭގެ އެހެން

ސ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 02-2-90
A066093

މިއަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑް ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މެދު ސުވާލު
އުފެދޭ .ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި
ވ ޢަދަދާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރަކީ އެންމެ ދަށުން ބަހަން
ބަހާފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވާ އަހަރު 2015 .ވަނަ އަހަރު އަރނިންގ ޕަރ
ޝެއަރގެ ގޮތުގައި  382މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ .އެއަހަރު
ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވަނީ އެޢަދަދުގެ  14.9އިންސައްތަ.
 2014ވަނަ އަހަރު ބަހާފައިވަނީ  17.9އިންސައްތަ އަދި އޭގެ
ކުރީ އަހަރު  16.7އިންސައްތަ އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު 35
އިންސައްތަ އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު  43އިންސައްތަ.
އސޫލާއި އޭގެ
އެހެންކަމުން ،ޑިވިޑެންޑް ކަނޑާއަޅާ ު

ވޔަފާރިތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މުދަލުގެ އަގު
ި
ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ.
ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޚަރަދު މިއަހަރުވެސް ބޮޑު .ފާއިތުވި
އަހަރަށް ވުރެ  92މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު .ސޭލްސް އެންޑް
ތރުނަމަ އެކަން ރެވެނިއުއިން ގްރޯތުގެ
މާކެޓިންގ ޚަރަދު އި ު
ގޮތުގައި ފެންނަން ޖެހޭނެ.

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
މިއަހަރަކީ ކުންފުނީގެ އެކްސްޕޭންޝަންއަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ އަހަރެއް ،އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ކޭޝް ފްލޯ
ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހޭ .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ އެހެން
ކުންފުނިތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އެސްޓީއޯއިން ބަހާ ޑިވިޑެންޑް
ރަނގަޅުވާނެ.
އެސްޓީއޯ އަކީ  75އިންސައްތަ ތެލަށް ބަރޯސާވާ ކުންފުޏެއްކަމަށް
ޤަބޫލުކު ަ
ރން .އަދި އެއް ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ބަރޯސާ ވުމަކީ،

އ ކުރަން ވިސްނަންތޯ؟ އެސްޓީއޯއިން
ތަރައްޤީކުރުން ފަދަ ވިޔަފާރިއެ ް
ވަނީ ފުވައްމުލަކުގައި އެއަރޕޯޓެއް ހަދާ އެއާއި އެކު ލިބުނު
ރަށާއެކު ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި .މިއީ
ހންނަމަވެސް
އެސްޓީއޯއިން ވަންނަން ރަނގަޅު ވިޔަފާރިތަކެއް .އެ ެ
ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓް މިހާރު ވަނީ ދޫވެގެން ގޮސްފައި.
ހަމައެއާއިއެކު ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވަނުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު
މިހާރު ގެއްލުނީތޯ؟ އެސްޓީއޯއިން މިވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވިސްނުން
ގެންގުޅޭތޯ؟ އަދި ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓް ގެއްލިގެން ދިއުމުން
ކުންފުންޏަށްވީ ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްތޯ؟

އެޕްރޮޑަކްޓްގެ ވިޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަން އަތުވެއްޖެ ނަމަ މުޅި
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަން އަތުވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވެސް
ރން .ވުމާއެކު ކުންފުނި ޑައިވަރސިފައި ކުރުމާމެދު
ޤަބޫލުކު ަ

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މިގެންދަނީ ވިސްނަމުން .އަދި މިކަމާ ގުޅޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު

ފުވައްމުލަކު އެއަޕޯޓަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވެގެން އެސްޓީއޯއިން

ފަހުން ހާމަކުރާނަން.

ތަރައްޤީ ކޮށްދިން އެއަރޕޯޓެއް .މިޕްރޮޖެކްޓުން ބޮޑު ފައިދާއެއް

ސުޕަރމާޓްގައި ގިނައިން ވިއްކަނީ ލޯކަލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރސް
އަތުން ނަގާ މުދާ .އެހެންނަމަވެސް ،ކޮންމެވެސް ވަރެއް ެ
ގ
ބެލެންސެއް ގެނައުމަށް ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓް ބޭރުން ގެނެސް
ވިއްކަން .ސުޕަރމާޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެއްފުރާޅެއްގެ
ޢންމުން ބޭނުންވާ ގިނަ މުދާ ލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ދަށުން ާ
އެސްޓީއޯއިން ތަކެތި ވިއްކާ ޢާންމު އަގުތަކަށް ބަލާއިރު މުދާ

ވާނެ ކަމަކަށް ދެންނެވިފައެއް ނުވާނެ .އެހެންނަމަވެސް
ނ ކުރިއަށް
މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ސަރުކާރާއި އެސްޓީއޯއިން ގުޅިގެ ް
ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް .އަދި ،މިޕްރޮޖެކްޓާއި އެކު ލިބުނު ރަށަކީ
އެސްޓީއޯއިން ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ރަށަކަށް
ު
ވމާއެކު ،ސަރުކާރުގެ ހުއްދައާއި އެކު އެރަށް މިހާރު ވަނީ
ދޫކޮށްލާފަ .އަދި ،އެރަށުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ކައިރި ހިސާބަކުން
އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ރަށެއް އެސްޓީއޯއަށް ލިބިފައިވޭ.

ހުންނާނީ ރީޒަނަބަލް އަގުތަކެއްގައި.
މެޑިކަލްސްގެ އޯލް އައިލެންޑް ފާމަސީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފުރަތަމަ ގިނަ
އައިޓަމްތަކެއް ލޯކަލްކޮށް ނެގިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މިހާރު

ސ .އަލްފާޟިލް މުޙައް ަ
މދު ޝާހިދު ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 02-2-90
A066093

ކުންފުނިން ގެންނަ ގާތްގަނޑަކަށް  70އިންސައްތަ ފާމަސިއުޓިކަލް

ސެލިންގ އެންޑް މާކެޓިންގ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސޭލްސް

މުދަލަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ބޭސް.

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފަދަ ބައިތައް ހިމެނިގެން ވާނެ ކަމުގައި

ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު ،ސޭލްސް
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި މިނޫންވެސް
އެމުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައް މިބައިގައި ހިމެނިފައިވާނެ.
ހަމައެކަނި ފާމަސީ ޕްރޮޖެކްޓްއަށް  600އެއްހާ މުވައްޒަފުންނަށް
ވަޒީފާ ދެވިފައިވޭ .އެހެންކަމުން މިޚަރަދު ފާއިތުވި އަހަރަށްވުރެ
ވާނީ ބޮޑުވެފައި.
ސ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު ،ރިހިދޫލަގެ ،ޏ .ފުވައްމުލަކު
A004700

އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑްއެއް ބެހުމަށް ތާޢީދުކުރަން.
އެސްޓީއޯއިން ވިޔަފާރީގެ އައު ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރަން .މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯއިން އެއަރޕޯޓް

ނފެނޭ .އެއީ މިކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނީ ސެލިންގ އެންޑް މާކެޓިންގ
ު
އަށް ހިނގާ ޚަރަދު ނުވަތަ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެކަނި.
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކަކީ ވަކިން
ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް .މީގެ ކުރިންވެސް މިސުވާލު ކުރުމުން
ދެއްވާފައިވަނީ ތިޔަ ޖަވާބު .މިކްލެސިފިކޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް
ހުށަހަޅަން.
ރެޑިސަން ހޮޓެލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި
އެސްޓީއޯއިން ހޮޓާ ހިންގާތަން ފެންނާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޚަރަދުތަކުގެ
ތެރެއަށް ސޭލްސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން
އިނާޔަތްތަށް އެކުލެވިފައިވާނެ .އެސްޓީއޯއިން އެކައުންޓްކުރަނީ
އައިއެފްއާރއެސް ގެ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް .އަދި ،ކުންފުނީގެ
ފައިނޭންޝަލްސް ހެދިފައި ވަނީ މިއުޞޫލްތަކަށް ބިނާކޮށް.
އެހެންނަމަވެސް ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ފާހަގަ ކުރެއްވި

ރަނގަޅަށް ހިންގަމުން ދިޔަ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ވަރަށް ބޮޑު
ގޮންޖެހުމަކަށް ވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް .މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގެ
ކުރިން އެމަސައްކަތް ކުރާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި އެކު އެއްވެސް
މަޝްވަރާއެއްކޮށްފައި ވޭތޯ؟ ނުވަތަ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ވިސްނާފައިވޭތޯ؟ އަދި ނުވާނަމަ
މުސްތަޤްބަލުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އެވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަހަލަ
އުސޫލަކާއި މެދު އެސްޓީއޯއިން ވިސްނަވަންތޯ؟

ވރާކުރާނަން.
ނުކުތާ އޮޑިޓަރުންނާއި މަޝް ަ
ރެޑިސަން ހޮޓެލް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ތަކަކާއެކު

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ފެށިގެން އައި ޕްރޮޖެކްޓެއް .ރާއްޖޭގައި ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ

ދުނިޔޭގެ އޮއިލް ޕްރައިސްތައް ބަދަލުވިޔަސް އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ

ރވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް
ރަށްތަކެއް ވަނީ ނުހެދި މަޑުޖެހިފައި .ފަތު ު

ކުޑައެއް ނުވޭ .އެހެންނަމަވެސް ރެވެނިއު ކުޑަވަނީ އޭގެ އަގުތައް

އެސްޓީއޯ އައު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ 60

ކުޑަވުމުން .އެސްޓީއޯއިން ޕްރައިޒިންގ ސްޓްރަކްޗަރ ހަދަނީ

އިންސައްތަ މިހާރު ވެސް ވަނީ ނިމިފައި .މިއަހަރަކީ ކުންފުނީގެ 4

ނގެ
މާކެޓަށް އަދި ކޮމްޕެޓިޝަންއަށް ބަލާފައި .މިކަން ކުންފު ީ

ތތަކެއް ކުރެވޭ އަހަރެއް.
މައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަ ް

ގްރޮސް ޕްރޮފިޓުން ދައްކުވައިދޭ.

ރެޑިސަން ހޮޓަލް ނިންމުމަށް އިތުރު ރިސޯސްތައް ބޭނުންވޭ.
މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަނީ ރެޑިސަން ހޮޓަލް
އއިން ކުރިއަށް ގެންދަން
ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް އެސްޓީ ޯ
ނުފެންނަކަމަށް ނިންމަވާ މި ޕްރޮޖެކްޓް ވިއްކާލަން ނިންމަވާފައި.
އެގޮތުގެމަތީން ،ކުންފުނީގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ،މިހާރު
ކލުމަށް އިޢުލާންކުރެވި ،ނަން ހުށަހެޅި
ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ވިއް ާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވުނު ފަރާތާއި އެކު މަޝްވަރާތައް ފަށާފައި.

ފާމަސީ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުނުއިރު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޢާންމުން
މސީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދިޔަ.
ހިންގާ ،އެސް.އެމް.އީ ގޮތަށް ބެލެވޭ ފާ ަ
އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންފުޅުވި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެމުދާ
ވާނީ އެސްޓީއޯއިން ގަނެފައި .މުސްތަޤްބަލުގައި އެސް.އެމް.އީ
ގޅިގެން މިވިޔަފާރިކުރުމުގެ
ނުވަތަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުޞޫލުން ު
ވިސްނުމެއް އަދި ނެތްް.
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން

އެސްޓީއޯއިން އިސްކަންދޭކަމެއް .އެގޮތުން ،އެކި ރަށްރަށުގައި
ގއި މުދާ
ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އަގެއް ަ

ރެޑިސަން ހޮޓެލް ވިއްކާލުމުން ކުންފުންޏަށް އަދި ޙިއްޞާދާރުންނަށް

ދޫކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން މަޝްވަރާދީފައިވާނެ .އެސްޓީއޯއަކީ ކުދި

އޭގެން ފާއިދާ ކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ.

ވިޔަފާރިތަކަށް ތަރުޙީބުދޭ ކުންފުންޏެއް .މިސާލަކަށް ،ބައެއް
ނމަވެސް ،އެސްޓީއޯ
ފަރާތްތަކުން މިކަން ނެގެޓިވްކޮށް ނެންގެވި ަ

ސ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ،ގ .ލޭކް A055545

ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް އައި ބަދަލާއެކު އެސްޓީއޯއަށް ގެއްލުންވަމުން
އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ .މާޖިންގެ ކިހާވަރެއްގެ އެޖެސްޓްމަންޓެއް
ހަދައިގެން ވިއްކީމަތޯ މިވަރުގެ އިންކަމްއެއް މިފަހަރު
މަދުވެފައިމި ަ
ވނީ؟ ތެޔޮ ވިއްކުމުން ލިބޭ ފައިދާގެ މިންވަރަށް ބަދަލެއް
ނާދޭ .އަދި ބޭނުންވާ ވޮލިއުމްއަކަށް ވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ.
އމްދަނީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް މިވަނީ
އެހެންނަމަވެސްާ ،
އައިސްފައި.
ފާމަސީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެސްޓީއޯއިން ހިންގި ވަރަށް ބޮޑު
ޕްރޮޖެކްޓެއް .އެހެންނަމަވެސް ،ބައެއް ރަށްތަކުގައި ވަރަށް

ސުޕަރމާޓުން ވިއްކާ މުދަލުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  80%މުދަލަކީ ކުދި
ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ނެގޭ މުދާކަން ފާހަގަކުރަން .އެއީ
އދޭ ކަމެއް.
އެފަރާތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ކޮ ް
އެސްޓީއޯއަކީ އެސް.އެމް.އީ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް އިސްކަންދޭ
ކުންފުންޏެއް.

ސ .އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ،އެހީ ،ކ .ހުޅުމާލެ
A010650

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ އިސް މަޤާމެއްގައި
ތިއްބެވި  3ފަރާތަކުން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ

ސ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ބާ ީ
ރ ،ވ .މާނިރު ،ކ .މާލެ
A081073

އެސްޓީއޯއިން ޙިއްޞާ ޕަބްލިކަށް ވިއްކަން ގަސްދުކުރަންތޯ؟

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެ .އެގޮތަށް ،މިރޭ ޖަލްސާއަށް އައި

 2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން

ަ
މގުމަތީ ،އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީރު

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އިންނަވަނީ އެއް ބޭފުޅެއް ،މިއަށް ބަދަލެއް

ޙިއްޞާވާގޮތަށް ލ .ގަމުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހަދަމުންދާ

ނާންނާ ެ
ނތޯ؟ އަދި މި މަޤާމް ފުރުއްވުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް،

ވާހަކައެއްވަނީ އިވިފައި.

މިސާލަކަށް  2އަހަރު ،ހަމަނުޖެއްސޭނެތޯ؟

ހގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް
ރަމަޟާންމަ ު
އަރިސްކުރަން .އަދި ޖަލްސާ އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވި އެސްޓީއޯގެ
ބިއުރޯ މުވައްޒަފުންނަށާއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮމްޕެނީ
ސެކެޓްރީއަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ވަނީ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖަވާބު ދެއްވާފައި .މީގެ އިތުރުން ،ޖަލްސާއަށް
އ
ވަޑައިގަންނަވާ މަގުމަތީ މީހަކު ކުރައްވާ ސުވާލެއް ،އޭގަ ި
ތެދެއްހުރިތޯ ނުބައްލަވާ އެކި ބޭފުޅުންގެ އަބުރާ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ
ފަދަ ގޮތަށް ޖަލްސާގައި ދެއްކެވުމަކީ ރަނގަޅުކަމައް ނޫންކަމަށް
ދެކެން.

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އެސްޓީއޯގެ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ޖަލްސާތަކުގައިވެސް ކުންފުނީގެ
ޙިއްޞާ ވިއްކުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވޭ .އެގޮތުން
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް ސަރުކާރުގެ އަދި ކުންފުނީގެ
ވިސްނުން އެބަހުރި .އެހެ ް
ނނަމަވެސް ،މިވަގުތު އެފަދަ ކަމެއް
ކުރުމަށް ނިންމިފައެއްނުވޭ.
އެސްޓީއޯ ބޯޑަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ކުރިމަތި ލެއްވީ
ތކަކުން މިމަޤާމަށް ކުރިމަތި
އެންމެ  2ބޭފުޅުން .ގިނަ ފަރާތް ަ
ލެއްވުމަށް ހުށަހަޅަން .އެސްޓީއޯ ބޯޑުން އެހެން ބޭފުޅުންވެސް
އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނާނެ.
ސ .އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ޙުސެއިން އިބްރާހިމް ،މ .ޖަވާހިރި
ވާދީ ،ކ .މާލެ A032681

ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އެސްޓީއޯއަކީ ދަޢުލަތުގެ ވިޔަފާރިއެއް .އެހެންނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ
އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި އެކި އަގަށް ތަކެތި ވިއްކަވަނީ

އެސްޓީއޯއަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޑިސްކްލޯޝަރ ޕޮލިސީއެއް

މގައި މާބޮޑު ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި ނުވިކަމުގައި
ކީއްވެގެންތޯ؟ މިކަ ު

ހެދިފައިއޮންނަ ކުންފުންޏެއް .ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ ލެވެލްއިން

ވިޔަސް ،ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގައި މާލެގައި ވިއްކާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު

ފެށިގެން މަތީ ފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއެއް

އަގެއްގައި ތަކެތި ވިއްކާކަމަށް ޚަބަރުލިބިފައިވޭ .ފަހަރެއްގައި މިހާރު

ޅގަނޑު
ކުރާނަމަ އެކަން ހާމަކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއް .އެގޮތުން އަ ު

ވސް ،މާލެ ހިއްކާފަ
ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ނޭންގިދާނެ ،އެހެންނަމަ ެ

ކުރާ ވިޔަފާރިތަށްވެސް ވާނީ ޑިސްކްލޯޒްކޮށްފައި .މިވަގުތު ލ.

މާލޭގެ ބިންތަކުން އެސްޓީއޯއަށް ބޮޑެތި ކޮށިތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ

އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް ނުވަތަ ރިސޯޓެއް ނުހިންގަން.

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރި ހިންގާތަނަކަށް ވާތީ .ދަޢުލަތުގެ

އހެންނަމަވެސް ،މިއީ ވަރަށް ކުރާހިއްވާ ވިޔަފާރިއެއް .އެސްޓީއޯގެ
ެ

ޅތަކުގައި އެއް އަގެއްގައި
ވިޔަފާރިއެއް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮ ު

ޤަވާޢިދުތައް ތަންދިން މިންވަރަކުން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ވިސްނަވާފައި ނުވަނީ ކީއްވެތޯ؟ މިވާހަކަ ވާނީ

އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަން.

ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ އާއިވެސް
ވޔަފާރިއެއް ކަމުން އެއީ
ޙިއްޞާކުރައްވާފައި .އަދި ޖަވާބުގައި މިއީ ި

ސ .އަ ް
ލފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ،އެހީ ،ކ .ހުޅުމާލެ
A010650

މިދެންނެވީ އެމަސައްކަތް ކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން .ޙިއްޞާއޮންނަ
ގޮތަށް ،މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ.
އަދި މިމައްސަލަ ވަރަށް ކައިރިން މިދަނީ ބަލަމުން.

އެކަން ކުރެވެން އޮތްގޮތް ކަމުގައި ވިދާޅުވި .އޭރު އެއްގޮތަކަށް
ވެސް ނުވިސްނޭ ދަޢުލަތުން މިކޮށްދެނީ ދަޢުލަތުގެ ވިޔަފާރިކަމެއް.
އގައި އުޅުއްވާ
މިހާރުގެ ޒުވާން ބޭފުޅުންނަކީ އައު އުދަރެހެ ް
ބޭފުޅުން .އެހެންކަމުން ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އެއް
އަގެއްގައި މުދާ ވިއްކުމުގެ ވިސްނުންއެބަހުރިތޯ؟

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން އެމަޤާމް ފުރުއްވުމަށް ވަކި ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް
ކން ތަޢީދުކުރައްވަން ތިއްބެވިނަމަ އެމުއްދަތު  2އަހަރަށް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ބާރީ ދެއްވި ޚިޔާލަށް ތާޢީދުކުރަން .އެހެން ފަރާތްތަ ު
ކރިމަތި ނުލަނީ ހޮވާނީ އެކަކުކަން އެނގޭތީކަމުގައި .އަދި ދެމިގެންދާނީ އެހުންނަ މީހާކަމަށްވާތީ.
ލިމިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން .މިމަޤާމަށް ު
ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ،ޗެއަރމަން
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތް އެމަޤާމުގައި ދެމިހުރެވޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޚިޔާލަށް
ބދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ .މުސްތަޤްބަލުގައި މިކަމާ
ވެދާނެކަމުގައި .ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ަ
ގުޅޭގޮތުން ވިސްނާނަން.
ނޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޖ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ،މެ ޭ
ައވޭ .އެހެންނަމަވެސް،
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް އެއް އަގެއްގައި މުދާ ވިއްކުމަކީ ކުންފުނިންވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް .އަދި އެކަމާ މަޝްވަރާވެސް ކުރެވިފ ި
ހ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު .އެހެންކަމުން ،މާލެ އާއި އެއް އަގަކަށް ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުން މުދާ ފޯރޮކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެ ޭ
ރަށްތަކަށް މުދާ ފޯރޮކޮށްދިނުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް .އެހެންނަމަވެސް ،ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމި ް
ކ
ވލޮޕްމަންޓްއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަކި އަގުތަކެއްގައި .މުސްތަޤްބަލުގައި އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ވިސްނާ .އެހެންނަމަވެސް ،މިކަންމިހެން ވާނީ
ޑި ެ
ރާއްޖޭގެ ޕޯޓް ފަދަ ތަންތަން ވެސް ޑިވެލޮޕްކުރެވިގެން .މިސާލަކަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑު ވެސަލްއެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ .ޑައިރެކްޓް
ޝިޕްމަންޓްވެސް މިވަގުތު ނުގެންދެވޭ.
ދެއްވި ޚިޔާލުތަކަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ،ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ޖަލްސާ ނިންމުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް
ޗެއަރމަން


ާކރެއްވި.
ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ޖަލްސާގައި އަދި ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމުގައި ޙިއްޞާދާރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު އަދ ު



އކަންކަން
ރކަމާއި އިރުޝާދަށްޓަކައި ެ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ،ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ދެއްވާފައިވާ ފުރިހަމަ އެހީތެ ި
އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ފާހަގަކޮށް ،ޝުކުރު ދެންނެވި.



އަދި ހަމަ މިފަދައިން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެގްޒެކެޓިވް ޓީމްގެ މެމްބަރުން އަދި ޖުމްލަކޮށް އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ފުރިހަމަ
އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދެންނެވި.



ހަމަމިއާއެކު އެސްޓީއޯގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއި ބޭންކަރުންނާއި މީޑިޔާ އަދި މިނޫނަސް އެކިގޮތްގޮތުން ު
ކންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް
ނމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވި.
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ އެ ް



މިރޭގެ މިޖަލްސާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އިވެންޓް މެނޭޖްކުރެއްވި ހަބް ކޮމްޕެނީއަށް ޝުކުރު ދެންނެވި .އަދި ވަރަށް
ޚާއްޞަކޮށް މިޖަލްސާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްއިން ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި.



އކަމުގައި އެދިލެއްވި.
ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކަކީ އެސްޓީއޯއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެ ް



އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރެއްވި.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު

އެއް ސެގްމަންޓް ކަމަށްވާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ،ޢާންމުން ބޭނުންވާ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުތަކެއް ހުރިކަމަށް.



ޗެއަރމަން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިޖަލްސާގެ ކަންތައްތަކުގައި



ކުންފުނީގެ ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ބޮޑުކުރުމާއި މިކަމާ ގުޅޭ ލޮޖިސްޓިކްސް

އެކިގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ،ޚާއްޞަކޮށް އެންމެހާ

ދޅުވި .މިގޮތުން މިހާރު ހުރި ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް
ވަރުގަދަކުރުންކަމަށް ވި ާ

އގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ކުރުނބާ
ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި އެސްޓީ ޯ

ޑަބަލްކުރުމާއި އެތަނުގެ ކީ ވޯލް ބޮޑުކުރުމާއި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ

މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ޝުކުރުދެއްނެވި.


ފެންވަރުގެ ބޮޑު ކެޕޭސިޓީއެއް ހުރި ޓޭންކަރެއް ގަތުން ހިމެނޭކަމަށް .މީގެ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުރެއްވީ ،މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާއަށް

ގ އުތުރާއި ދެކުނުގައި  2ސްޓޯރޭޖް ހެދުމަށްވެސް
އިތުރުން ރާއްޖޭ ެ

ފރާތްތަކުގެ ޢަދަދު ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ
ޕްރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކުރެއްވި ަ

ވިސްނިފައިވާކަމަށް.

ބޮޑަށް އިތުރުކަމަށާއި މީގެން އިންގެނީ މިއަހަރު ޕްރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ހެދުމަށް ހަމަޖެހުމުން ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ތާޢީދުކުރެއްވި



ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް .އެގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު  3ބާރޖް

މިހާބައިވަރު ޙިއްޞާދާރުން ބައްދަލުވާ ޚަފްލާއެއްގައި އެސްޓީއޯގެ ކުރިމަގު

ސަރވިސްއަށް ނެރެވޭނެކަމަށް.

އޞާކޮށްލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވި .އެސްޓީއޯގެ
ޙި ް
ފާއިތުވި އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި މިހާގިނަ ޙިއްޞާދާރުން އަދި



ދެކުނުން ބޮޑު ބިމެއް ނެގިފަކަމަށް .އަދި މިއަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި

އސްޓީއޯއަކީ
އެގޮތުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައިެ ،

ހެދޭ އެންމެ ބޮޑު ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ގދ .ތިނަދޫގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ރައްޔިތުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި

ފެށޭނެކަމަށް.

ޚިދުމަތްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެނޑިނޭޅި
ރމުންދާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް .އަދި އެސްޓީއޯގެ އުންމީދަކީ
މަސައްކަތްކު ަ
ކުންފުނި އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް
އިތުރަށް އިސްލާޙްކޮށް ،މައި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް ،ފައިދާ
ގތުން އެސްޓީއޯގެ މައި
ނެރެ ކުންފުނީގެ ކޭޕެބިލިޓީ އިތުރުކުރުންކަމަށް .މި ޮ

އަދިހަމައެހެންމެ ،ރާއްޖޭގައި އެލްޕީޖީއަކީ ވެސް މިހާރު ޒަރޫރީ ބެނުމަށް
ބވަތެއްކަމުން ،އެލްޕީޖީ ސްޓޯރޭޖް ބޮޑުކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ
ބޭނުންކުރެވޭ ާ

ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިނުގަންނަވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި.


އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ކުންފުނިކަމުގައިވާ ފިއުލް
ޕލައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ފްލީޓް ބޮޑުކުރުމަށް ވެސް
ސަ ް

ފހަގަކުރެއްވި.
މިންވަރުކަމަށް .އަދި އެކަން އުފަލާއިއެކު ާ


އެހެންކަމުން ،ކުންފުނިން މިއަހަރު އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރާކަމަކީ



ހަމައެހެންމެ ،މިއަހަރުގެތެރޭގައި އެލްޕީޖީ ގެ އަގުތައްވެސް ކޮންމެސް
ވަރަކަށް ކުޑަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި.





މެޑިކަލް ސަރވިސަސްއަށް ބަލާލަމުން ،ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު
ޕްރޮޖެކްޓް ކަމުގައިވާ އޯލް އައިލެންޑް ފާމަސީ ޕްރޮޖެކްޓް ވަރަށް ކުރު

މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ވަނީ

ރގައި ވަނީ ނިންމިފައިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި.
މުއްދަތެއްގެ ތެ ޭ

ތަމްރީންތައް ދެވިފައިވާކަމަށް.

އަދި ،ރާއްޖެއަށް ނެރޭ ބޭހަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސް ކަމަށް
ހެދުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ މަޝްޙޫރު ކުންފުނިތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެން މިހާރު
ވަނީ ބައެއް ކުންފުނިތަ ު
ކގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރޝިޕް ނެގި ،އައު

އަހައްމިޔަތުކަމެއް ދީގެންކުރާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވި.

ޑޮކިއުމަންޓްސް ވަނީ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވިފައިކަމަށް.
އެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް ސެކްޓަރއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ

މީޑިއާތަކުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަމިއްލަ ނަމުގައާއި ކުންފުނީގެ

އިކުއިޕްމަންޓްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ސަޕްލައިކުރާ އެއް

ގއި ޝުކުރުދެންނެވި.
ނަމުގައި އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަމު ަ


އަދި ،އެސްޓީއޯއިން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެރުވުމުގައި

ބްރޭންޑްތަކެއް ނެތްކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް ،މިހާރު ދުނިޔޭގެ ނަން

އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން އަދި ޙާއްޞަކޮށް ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ދެއްވާ

މަޝްޙޫރު ވަރަށް ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރޝިޕް

ނނެވި.
އިރުޝާދުތަކަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދެ ް

އެސްޓީއޯއިން ހޯދާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި.





ނ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވި ހުރިހާ
ވާހަކަ ނިންމަވާލައްވަމު ް
ބޭފުޅުންނަށާއި ،ކުންފުނިން ދަންނަވާލި ކޮންމެ ދަންނަވާލުމަކަށް ހުރިހާ

ކުންފުނިކަމަށް .މިކުންފުނިން މިމަސައްކަތް ފެށިއިރު އެހާ ރަނގަޅު





ރއަކާ ގުޅޭ ތަމްރީން
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ،އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ ވިޔަފާ ި
އެކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަކީ ކުންފުނިން ވަރަށް ބޮޑު

ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޭސް މާކެޓަށް ނެރެވިފައިކަމަށް .އަދި މިހާރުވެސް ބައެއް




މީގެ އިތުރުން ،އޯލް އައިލެންޑް ފާމަސީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ވަޒީފާދެވުނު



ދުޢާއަކީ އެސްޓީއޯއަށް މިފަދައިން އަބަދުވެސް ތަރައްޤީ ލިބި ،ނަފާ

ސ
މިދާއިރާއިން ،މެޑިކަލް ސަޕްލައިސްގެ އިތުރުން މެޑިކަލް ސަރވި ް

ކމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ ކުންފުންޏަށާއި ޤައުމަށް
އިތުރުވުން ަ

ދިނުމަށްވެސް ވިސްނިފައިވާކަމަށް.

އަމާން ،ފާގަތި ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ލެއްވުންކަމަށް ދެންނެވި .އަދި

ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން އަންނަހިނދު،

ރަމަޟާން މަހުގެ ވެދުމާއި ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރެއްވި.

އެސްޓީއޯއިން ދަނީ ކޮންސްޓަރަކްޝަން މުދަލުގެ އަގުތަކަށް ހެޔޮ
ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން .އެގޮތުން ހިލަ
ހިލަވެލީގެ އަގު ކުޑަކޮށް ،މާކެޓަށް ނެރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި.
އސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
މިކަންތައްތައް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ެ
އިންޑަސްޓްރީ ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުން ފާހަގަކުރައްވާކަމަށް.


މީގެ އިތުރުން ކޮންސްޓަރަކްޝަން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ރެޑީ
ކށްފައިކަމަށް .މިޕްރޮޑަކްޓް
މިކްސް ކޮންކްރީޓް ވާނީ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް ޮ
ތަޢާރަފްކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މިކަންތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް
ފުޅާނުކުރެވިފައިވާ ސަބަބަކީ މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޙާލަތުންކަމަށް .މިވިޔަފާރި
ވރާ
ފުޅާކުރުމަށް މިހާރު ދަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝް ަ
ކުރައްވަމުންކަމުގައި .މިދާއިރާ އަދި މިވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާވާ

އެއްބާރުލެއްވުމާއި ކުންފުނީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ
މަސައްކަތާއި އެކުގައިކަން ފާހަގަކުރެއްވި.
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ،ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި

މިންވަރަކުން ،މުސްތަޤްބަލުގައި އިތުރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ،ކުޑަ
ވަގުތުކޮޅެއް ތެރޭގައި ކޮންކްރީޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވާ

އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކަކީ އެސްޓީއޯއަށް އިތުރު

ޗންގ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްޑީސީ އާއިއެކު
ބެ ި
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.

ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް ކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި
މވާލެއްވި.
ދުޢާކުރަމުން ޖަލްސާ ނިން ަ

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައްޗެއް ކުރިމަތިވަނީ
ޓކްސްގެ ކަންކަމުގައިކަމަށް .އެހެންކަމުން މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް
ލޮޖިސް ި
ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރެވެމުންދާކަމަށް .އެގޮތުން ދޯނި އަދި ބާރޖް
ފަދަ ތަކެއްޗަށް އިންވެސްޓްކުރެވެމުންދާކަމަށް.



ގެންދެވުނީ ހުރިހާ ޙިއްޞާދާރުންގެ އިޙްލާސްތެރި

މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވި.

ދެއްވާނެކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވި .އަދިހަމައެފަދައިން ،ހުޅުމާލޭގައި



މިއަހަރުގެ ޖަލްސާ މިހާ ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް

އެސްޓީއޯއަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޑީލް ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް
ވާތީ އެސްޓީއޯއަކީ ކަސްޓަމަރ އޮރިއެންޓަޑް ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ އެކިއެކި ތަމްރީން ދެވިފައިކަމަށް.

 04ޖޫން  2016ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  9.00ގައި ފެށުނު  2015ވަނަ
އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ އެރޭގެ މެންދަމު
12:30ގައެވެ.

ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވުނު އައިޓަމްތައް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް

%

 29މެއި  2015ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

99.5%

 2015ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބޯޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

99.3%

ފާސްކުރުން

ފާސްކުރުން

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން

99.3%

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ކަނޑައެޅުން

99.2%

 2016ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

99.2%

ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރަށް ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު  /ހ.ޓޫހަރޓްސް

75.9%

