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2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

  
 އަށްވުރެ ގިނަ 

ކަސްޓަމަރުން

ގައި އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ދަށަށް  2017އޮކްޓޯބަރ 

މިފްކޯ ގެނެވުމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދު 

ވަނީ އިތުރުވެފައި

ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯ 2016

 އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގައި

  
އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން

އަކީ އަންހެނުން 30މީގެ ތެރެއިން %

އަތޮޅުގައި 19އެސްޓީއޯ 

 05، އެލްޕީޖީ ގޭސް އައުޓްލެޓް 4، އީޒީ ފިލް ސްޓޭޝަން 6، އައިސް ޕްލާންޓް 31، ފާމަސީ 187

  އަށްވުރެ ގިނަ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް



  

 

މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

އެސްޓީއޯ ގްރޫޕް

އާމްދަނީ

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ފައިދާ

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

ރުފިޔާއިން

އޮޕަރޭޓިންގ ކޭޝް ފްލޯ

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ޙިއްޞާދާރުން

ގެ ނިޔަލަށް 03އޭޕްރީލް  

ބަހަން ހުށަހަޅާ ޑިވިޑެންޑް
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ޓްރޭޑިންގ

ގޭސް

އިންޝުއަރެންސް

މަަސް ޕެކްކޮށް ވިއްކުން

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

ވިޔަފާރިތަކުން ގްރޫޕްގެ އާމްދަނީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ 

ނިސްބަތް



  

 

ޖަލްސާއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ   6302 ،ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ނަން  03އޭޕްރީލް  6302

 ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޖަލްސާގައި ދެ ގޮތަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. 

ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުުވެގެން

ރެޖިސްޓަރކުރުމުގެ ސުުންގަޑި:

ގެ ކުރިން  0233ގެ  62މޭ  

ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅުއްވައިގެން

ރެޖިސްޓަރކުރުމުގެ ސުުންގަޑި:

ގެ ކުރިން  6633ގެ  62މޭ  

“ އަށް ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 6302އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ”ތިރީގައިވާ ގޮތުންކުރެ ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް 

ހުށަހެޅުއްވިދާނެ

ގައިވާ އޮންލައިން ފެސިލިޓީ 

މެދުވެރިކޮށް

މިފެސިލިޓީ ޕްރޮކްސީ 

ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

އަށް ފެކްސް އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން

ކުރައްވައިގެން

އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް 

 ރިސެޕްޝަނަށް 

ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިގެން
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2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 ؛ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

  ީގެ  03އޭޕްރީލް  6302ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނ

ނިޔަލަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

  ީއަހަރު ވެފައިވާ  02ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވޭނ

 ޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ. )ރެޖިސްޓަރކުރައްވާ ދުވަހާ ހަމައަށް(

  ްއޮންލައިންކޮށް ރެޖިސްޓަރކުރެވޭނީ ޖަލްސާއަށ

ޙާޟިރުވާން އެދޭ ޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ. މިފެސިލިޓީގެ 

 ޒަރިއްޔާއިން ޕްރޮކްސީއެއް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. 

 ” ާއަށް ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް  6302އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސ

ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން “ އެދޭ ފޯމް

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި 

 ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

  ްއަށް  6302އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ”ޙިއްޞާދާރުންނަށ

އަދި ފެކްސްގެ  އީމެއިލް“ ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޒަރިއްޔާއިންވެސް ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި 

 ހަމަމިއާއެކު ހާޑް ކޮޕީ ހެޑް އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

  ްކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ އެއ

 ޕްރޮކްސީއެވެ. 

 6  ީނުވަތަ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮކްސ

 ފޯމްވެސް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.  2، ޙަވާލްކުރައްވާފައިވާނަމަ

 

 

  ީ033އެއް ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ތަމްޘީލްކުރެވޭނ 

 މެމްބަރުންގެ ޕްރޮކްސީއެވެ. 

  ީޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކ

 ޙިއްޞާދާރަކަށްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. 

  ީއަަހަރު  01ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކ

ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. )ރެޖިސްޓަރކުރައްވާ 

 ދުވަހާ ހަމައަށް(

  ީކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް ޕްރޮކްސ

 ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 01 ( ް03އޭޕްރީލް  6302އަހަރުން ދަށުގެ ޙިއްޞާދާރުނ 

ރެޖިސްޓަރކުރާ ފޯމްގައި ، ގެ ނިޔަލަށް(

ބެލެނިވެރިޔާއާބެހޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނެއެވެ. 

  ްމިފޯމްގައި އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވާ އެހެން ބައިތައ

 ފުރިހަމަކުރުމަކީ މަޖްބޫރުކަމެކެވެ. 

  ްފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީތައ

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

  ްފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކުންފުންޏަށް ޔަޤީނ

ސާފުނުވާނަމަ ނުވަތަ  ނުވަތަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ، ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ

 ފޯމް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. ، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

 ްކަނޑައެޅިފައިވާ ، ހުރިހާ ޙިއްޞާދާރުންވެސ

 ވަގުތުގެތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރކުރައްވަންވާނެއެވެ. 



  

 

 ޖަލްސާއަށް ރެޖިސްޓަރކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އެޑްމިޝަން ކާޑެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 ގެންނަވަންވާނެއެވެ.  ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ޙާޟިރީ މާކު ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މިކާޑު

މިކާޑުގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން އެފަރާތުން ތަމްޘީލްކުރާ ޙިއްޞާއާއި 

ޙާޟިރީ މާކު ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކައުންޓަރުގެ ، ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު

 މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމްގައި  ،މިކާޑު އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން

އެގޮތަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

މިއީ މުހިއްމު ކާޑެއް

 

އެޑްމިޝަން ކާޑު

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ 

މަޢުލޫމާތު:

 ނަން:

 އައިޑީ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު:

ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދު:

ތާރީޚް

ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

ނަންބަރު:

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

ކައުންޓަރ ނަންބަރު

އެޑްމިޝަން ކާޑު



  

 

ޖަލްސާ ފެށުމުގެ އެއް ގަޑިއިރު ކުރިޔަށް ޕްރޮކްސީ 

 ބާޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޕްރޮކްސީ ”ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ 

މެދުވެރިކޮށެވެ. މިފޯމް ކުންފުނީގެ “ ބާޠިލްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހެޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި 

 ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  03މޭ  6302ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ 

އީމެއިލް  ގެ ކުރިން  6033

 އެޑްރެހަށެވެ. 

ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތަކުން ޖަލްސާއަށް 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޕްރޮކްސީ ، ޙާޟިރުވެ

ބާޠިލްކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުން

ގެ ކުރިން 2100ވަނަ ދުވަހުގެ  30މޭ  2017

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 



  

 

  ީވަނަ  03މޭ  6302ހާޟިރީ މާކު ކުރުން ކުރިޔަށްދާނ

ބިއްލޫރި ، ދަރުބާރުގޭ، އަށް 6012އިން  6033ދުވަހުގެ 

މާލަމުގައެވެ.

  ްކައުންޓަރެއް ބެހެއްޓިފައި  1ޙާޟިރީ މާކު ކުރުމަށ

ހުންނާނެއެވެ. ހާޟިރީ މާކު ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު 

އެޑްމިޝަން ކާޑު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

 ައެކަން ސަޕޯޓް ، އެޑްމިޝަން ކާޑު ނުގެންދެވޭނަމ

ސްޓާފަކަށް އަންގަވާލައްވަންވާނެއެވެ.

އަށް 6012އިން  6033ވަނަ ދުވަހުގެ  03މޭ  

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

ޙާޟިރީ މާކު ކުރުން

  ްރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ  6ޙާޟިރީ މާކު ކުރާ ކައުންޓަރުނ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން )އާރއެފްއައިޑީ( ކާޑު އަދި ވޯޓު 

ކަރުދާސްކޮޅެއް ހަވާލްކުރެވޭނެއެވެ. 

  ާޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވެދެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކާޑުގައިވ

މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރައްވަންވާނެއެވެ. 



  

 

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިިދުގައި 

ވާގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިނުމާއި ބެހޭ

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 ވޯޓު ދިނުން –ވަނަ މާއްދާ  12

ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ 

ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކުރާނީ މެންބަރުންގެ ވޯޓަށް 

 އަހައިގެންނެވެ.

ވޯޓުދޭނީ އަތް ، އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ، އުފުލައިގެންނެވެ.މިހެން ވޯޓުދޭނަމަ

)އެކެއް( ވޯޓެވެ. ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ  0ދެވޭނީ 

)ދިހައެއް އިންސައްތަ( ތަމްޘީލުކުރާ  03ޙިއްޞާގެ %

ޕޯލްގެ އުޞޫލުން ވޯޓު ، މެންބަރުން އެދިއްޖެނަމަ

ކޮންމެ ، ނެގިދާނެއެވެ. މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ

މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ 

 ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގެ 

އެ ، ޞައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތަށެވެ.

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ނުވަތަ 

ޚާއްޞަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓަށް އެހޭ 

ކަންކަން ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ ފާސްނުވާކަމަށް 

އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން 

ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި 

އެއީ އެމައްސަލަ ނިމިފައިވާ ، ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ

، ގޮތްކަމުގައި އިތުރު ހެއްކެއް ހޯދުމަކާނުލައި

 ސާބިތުވާނެއެވެ.

 

 ވޯޓު އެއްވަރުވުން –ވަނަ މާއްދާ  12

 

ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ނަގާ ވޯޓު 

މެންބަރެއްގެ ޙައިޘިިއްޔަތުން ޗެއާމަން ، އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ

ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކާސްޓިންގ ، ދޭ ވޯޓުގެ އިތުރަށް

 ވޯޓެއް ޗެއާމަންއަށް ދެވިދާނެއެވެ. 



  

 

އާރްއެފްއައިޑީ ކާޑު  6 ،ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ޙާޟިރީ މާކު ކުރެވުމާއިއެކު

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

“.ނުފެންނަ”އަދި ރަތް ކާޑުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ “ ފެންނަ”ފެހި ކާޑުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ޓެބްލެޓެއް  ،އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ހުޅުވާލުމުން

އެރުވޭނެއެވެ. 

އައިޓަމް ފާސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޓެބްލެޓްގައި ފެހި ކާޑު 

 ޖައްސަވާލައްވާ. 

އައިޓަމް ފާސްކުރައްވަން ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާނަމަ 

ޓެބްލެޓްގައި ރަތް ކާޑު ޖައްސަވާލައްވާ.

 ވޯޓް ދެއްވާނެ ގޮތް

ވަނަ އައިޓަމް ފިޔަވާ އެހެނިހެން އައިޓަމްތަކަށް ނެގޭނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓެކެވެ. 2އެޖެންޑާ ގެ 

 ވޯޓު ކަރުދާސް 

 

ފެންނަ

މަރިޔަމް ޕަރުވީން

ޙިއްޞާދާރުން

ޙިއްޞާ

ނުފެންނަ

މަރިޔަމް ޕަރުވީން

ޙިއްޞާދާރުން

ޙިއްޞާ

 އެޖެންޑާ
Agenda 
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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ  2015

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 
Approval of Meeting minutes of 
Annual General meeting of 2015 

 ވޯޓު ކާޑު ޖައްސަވާ
Please place your vote card here 

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 



  

 

ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް އެރުވިފައިވާ ކާޑުގެ ތިރީ ކަނުގައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ މެދުވެރިކޮށް 

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

 ޝުކުރިއްޔާ
Thank you 

ފެންނަ

 ޝުކުރިއްޔާ
Thank you 

ނުފެންނަ

ފެންނަ

999 

2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ކުރިމަތީހުންނަ ސްކްރީނުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ވޯޓު ދެވުނުކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޓެބްލެޓައް މެސެޖެއް އަރާނެއެވެ.  



  

 

ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްދެއްވާނީ ބޯޑުގެ ޗެއާމަންއެވެ.  ،ވޯޓު ގުނުމަށްފަހު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވާނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް 

 ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. 

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު ޢައްޔަންކުރާނީ އަހަރީ ޢާންމު 

 ޖަލްސާގައި ނަގާ ވޯޓުންނެވެ. 

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅެއް ، ޙާޟިރީ މާކު ކުރާއިރު، މިއައިޓަމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށްޓަކައި

ހަވާލްކުރެވޭނެއެވެ. މިކަރުދާހުގައި ޙިއްޞާދާރު އަދި ޕްރޮކްސީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ކެނޑިޑޭޓުންގެ 

 ނަންތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 ބޭނުންފުޅުވާގޮތަކަށް ފާހަގަ ޖެއްސެވިދާނެއެވެ. ، ކެނޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި

ޕްރޮކްސީ ތަމްޞީލްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓު ދެއްވާއިރު އެފަރާތްތަކުން ތަމްޞީލް ކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަަދަދު / 

ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެން ވޯޓު ، ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދު

ވޯޓު ކަރުދާހުގައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ، ދެވިދާނެއެވެ. މިހެން ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

 ދޭން ބޭނުންވާ ވޯޓުގެ ޢަދަދެވެ. ، ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ޖައްސަވަންވާނީ

ޖުމްލަ ޢަދަދުން ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުފުޅުވާނަމަ އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި ދިމާލުގައި ތަމްޞީލްކުރައްވާ 

 ޙިއްޞާ / ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ނުވަތަ ހެޔޮ ފާހަގައެއް ޖެއްސެވިދާނެއެވެ.

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓު ، ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކުވެސް ވޯޓު ދެއްވުމަށްފަހު

 ކަރުދާސްކޮޅު ވައްޓާލައްވަންވާނެއެވެ. 

 ވޯޓު ގުނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

ކުރިޔަށް އޮތް އަަހަަރަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން - 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 



  

 

ޑީރެޖިސްޓަރކުރުން

ޖަލްސާ ހިނގަމުން ދާވަގުތު ޖަލްސާ  ،ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޙިއްޞާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީ ތަމްޘީލްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން

ޑީރެޖިސްޓަރ ކުރައްވަންވާނެއެވެ. މިއީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ، ދޫކޮށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

 ޖުމްލަ ޢަދަދު ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ޑީރެޖިސްޓަރކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް މޭޒުންނެވެ. 



  

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު  2016

ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި، ގައި ދަރުބާރުގޭ 03:33ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  03މޭ  

 . ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތ0ު

ގެ   ޕލކ  އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ  އެންމެހައި   6302ސްޓޭޓް  ކުންފުނީގެ  ޖަލްސާއަށް  ޢާންމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވާ   03މެއި    6302ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  

 ގައި ދަރުބާރުގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ. 03:33އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 

 . ޖަލްސާގެ އެޖެންޑ6ާ

 . ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށްޓުން.0

 . ޗެއާމަންގެ މެސެޖް އިއްވުން.6

 . އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުން.0

 އެސްޓީއޯގެ ޕަރފޯމަންސް ހުށަހެޅުން.   . ފާއިތުވި އަހަރ1ު

 . ޙިއްޞާދާރުންގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކުރުން. 2

 ؛. ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުނ2ް

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ  6302ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  31ޖޫން  6302. 2.0 

 ޔައުމިއްޔާ.

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް. 6302. 2.6

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް. 6302. 2.0

 . ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ.2.1 

ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ  6302. 2.2 

 ކަނޑައެޅުން.

 . ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުން.2

 . ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން.1

 . ޖަލްސާ ނިންމުން.2



  

 

 . ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައ0ް

ގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި  03އޭޕްރިލް  6302ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 “އަށް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 6302އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ . ”1

 6302އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް "އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 

އަށް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފޯމު ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ 

 އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް

 . ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރކުރުނ2ް

ގެ ކުރިން  31:33ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު  62މެއި  6302ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ޙިއްޞާދާރުން 

ގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ   ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް

ނަންބަރަށް ފެކްސް  0011200އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު 

ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ރަޖިސްޓްރީކުރައްވާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަދުމަކޮށްދެމެވެ. 

ގައި  "6302"ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 

 . ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުނ2ް

އަށް  6302އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ، "ޙިއްޞާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި ޖަލްސާއަށް އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަ

ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރކުރެއްވުން  03:33ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ  62މެއި  6302ރަޖިސްޓަރކުމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް 

ގެ  03:33ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ  61މެއި  6302އިދާރީ ކަންކަމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ، އެދެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް

 ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކުންފުނީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. 

އަށް ރަޖިސްޓަރކުމަށް އެދޭ ފޯމު" ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން  6302"އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 

ން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. މި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް

ނަންބަރަށް ފެކްސް  0011200އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ  ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު 

ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ރަޖިސްޓްރީކުރައްވާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަދުމަކޮށްދެމެވެ. 

ޕްރޮކްސީ ޤަބޫލްކުރެވޭނީ ކޮންމެ ވަކި ، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން 11ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 

)ސަތޭކަ( މެމްބަރުންގެ ޕްރޮކްސީއެވެ. ޕްރޮކްސީ އައްޔަނުކުރުމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު   033ފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. "6302"ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް މިކުންފުނީގެ 
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 . ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުން ނުވަތަ ކެންސަލްކުރުނ2ް

ޙިއްޞާދާރުން   ބޭނުންފުޅުވާ  ބާޠިލްކުރައްވަން  ރޭ    03މޭ    6302ޕްރޮކްސީ  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ކުރިން   32:33ވާ  ގެ 

އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އަންގަވަން ވާނެއެވެ. އިތުރު   "ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  "6302"ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް މަޢުލޫމާތު މިކުންފުނީގެ 

 . ޙާޟިރީ މާކުކުރުނ1ް

ހަމަޖެހިފައިވަނީ   މާކުކުރުމަށް  ހާޟިރީ  ފަރާތްތަކުގެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ބައިވެރިވުމަށް  ވާ   03މޭ    6302ޖަލްސާގައި 

ރޭ   ދުވަހުގެ  ރޭގެ    32:33އަންގާރަ  އެ  މާކުކުރުމަށް   32:12އިން  ހާޟިރީ  މާލަމުގައެވެ.   ބިއްލޫރި  ދަރުބާރުގެ  އަށް 

އަންގައިދޭ ، ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  އެބޭފުޅެއްގެ  އަދި  ކާޑު  އެޑްމިޝަން  ހަވާލުކުރެވޭ  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި 

ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. ޖަލްސާގައި ، ކާޑު

 ބައިވެރިވެވޭނީ މިދެންނެވި ސުންމިނެޓްގެ ކުރިން ޙާޟިރީ މާކުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 6302. ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 2

ވެބްސައިޓް   ކުންފުނީގެ  އަދި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ރިސެޕްޝަނުން  އޮފީހުގެ  ހެޑް  ކުންފުނީގެ    މިފޮތް 

 އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިފޮތް ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކުވެސް ކިޔުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 6302. 03

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙު   6302ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ   31ޖޫން   6302

އިޢުލާނުން   -23ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު   00އޭޕްރީލް  6302ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

ގެ ނިޔަލަށް   31:33ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  01މެއި  6302ވާނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ހަމަވާނެއެވެ.  

 އަށް އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ، ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 6302. 00

 

ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ  03އޭޕްރީލް  6302ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  6302މިކުންފުނީގެ  

 ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.  މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
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 . ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުނ06ް

 ؛ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ

  2110. އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 0

 . އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު / މ. ލާލްބާޣ6ު

 ހއ. ކެލާ، . އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު / ފިނޮޅ0ު

 . އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު / މއ. މަނަސ1ް

 . އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ / މ.ވޭވިންގ ލައިޓ2ް

 ގދ. ތިނަދޫ، . އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފް / މުޝްތަރީގ2ެ

ދައުރަށް އޮތް  ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  ، ކުރިޔަށް  އިންތިޙާބުކުރާ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ   0ޢާންމު 

ކޮމިޓީއިން  ރެމިއުނަރޭޝަން  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން  ބޯޑުގެ  މިފަރާތްތައް  ކުރިމަތިލައްވާފައިވެއެވެ.  ފަރާތަކުން 

ބޭފުޅުންވެސް އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވާދަކުރުމަށް   0ނިންމަވާފައިވަނީ މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި  ، އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު

 ؛ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށެވެ. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ

 ހ.ޓޫހަރޓްސް /. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު 0

 221-22ދަފްތަރު ނަންބަރު  /. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު 6

 ގދ.ގައްދޫ ،ބިލަތްމާގެ /. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ 0

ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި " 6302"ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް ، މިފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު

 ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ޢަދަދު 6302. 00

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  6302ކުންފުނީގެ 

 ރ )ފަންސާސް އެކެއް( ރުފިޔާ އެވެ. 20.33ޙިއްޞާއަކަށް 

 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 6302. 01

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓް ފާރމްތަކުން އަގު  6302

 ؛ހޯދިފައިވެއެވެ. މިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތަކަކީ

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަކީ  6302މިފަރާތްތަކުގެ ތެެރެއިން 

 ކޭޕީއެމްޖީއެވެ. 

ހުށަހެޅުއްވި އަގު ޔޫއެސް  އޮޑިޓް ފާރމް

 ޑޮލަރުން

ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތެއް 

 ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން

 ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން 12,213.33 ކޭޕީއެމްޖީ

   23,023.33 ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް

 މިފްކޯގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް އަދި ވެލުއޭޝަން ހެދުން 20,103.33 އަރނެސްޓް އެންޑް ޔަންގު



  

 

 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ދިނުން. 02

އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު ވޯޓު ދޭނީ  ،ވަނަ މައްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތުގެމަތީން 12ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 

)އެކެއް( ވޯޓެވެ. ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ  0ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ  ،އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. މިހެން ވޯޓުދޭނަމަ

ތަމްޘީލްކުރާ މެމްބަރުން އެދިއްޖެނަމަ ޕޯލްގެ އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގިދާނެއެވެ. މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ ކޮންމެ  03ޙިއްޞާގެ %

 12މެމްބަރަކަށްވެސް އެމެމްބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ. ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 

ގޮތެއް  ،މެމްބަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޗެއާމަން ދޭ ވޯޓުގެ އިތުރުން ،ވޯޓު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން މިފަދަ  12 ،ނިންމުމަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ޗެއާމަންއަށް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި

އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި  ،ޖަލްސާއެއްގައި ނެގޭ ވޯޓުގެ ޞައްޙަކައިމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ

 ފަރާތަށެވެ. 

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  "6302"ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް ވޯޓާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ 

 ވޯޓާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. ، ހަމަމިއާއެކު

 6302މެއި  32



  

 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 . ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށްޓުން.0

 . ޗެއާމަންގެ މެސެޖް އިއްވުން.6

 . އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުން.0

 އެސްޓީއޯގެ ޕަރފޯމަންސް ހުށަހެޅުން.   . ފާއިތުވި އަހަރ1ު

 . ޙިއްޞާދާރުންގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކުރުން. 2

 ؛. ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުނ2ް

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ  6302ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  31ޖޫން  6302. 2.0 

 ޔައުމިއްޔާ.

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް. 6302. 2.6

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް. 6302. 2.0

 . ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ.2.1 

ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ     6302. 2.2 

 ކަނޑައެޅުން.

 . ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުން.2

 . ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން.1

 . ޖަލްސާ ނިންމުން.2



  

 

.6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. 6302ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  31ޖޫން  

ޙިއްޞާދާރުންގެ ، ވަނަ ދުވަހު 00އޭޕްރީލް  6302ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނީ 

ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.  ކޮމެންޓް ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ       ، ކޮމެންޓަށް

އެވެ. މިޔައުމިއްޔާއަށް ކޮމެންޓް ހުށަހަޅުއްވާނީ  31:33ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  01މޭ  6302

އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މިއައިޓަމް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެވޭނެއެވެ. އަދި ޙިއްޞާދާރުންނަށް 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދެންނެވޭނެއެވެ. 

މިފޮތުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީއެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 



  

 

ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި  03އޭޕްރީލް  6302ވަނީ  6302ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ. 

އިން ފެށިގެން  62މޭ  6302މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން މިހާރު ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި 

 ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މިއައިޓަމް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެވޭނެއެވެ. އަދި ޙިއްޞާދާރުންނަށް 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދެންނެވޭނެއެވެ. 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް. 6302

.6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 



  

 

އިން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް  03އޭޕްރީލް  6302ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތައް ވަނީ  6302

ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ މާލީ  6302ގެ ފައިނޭންޝަލް ރިވިއުގައި  6302ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ. އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ވަނަ ދުވަހު ކޭ.ޕީއެމް.ޖީ އިން  62އޭޕްރީލް  6302ހާލަތުގެ މައްޗަށް ޢަލި އަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި 

 ސޮއިކުރައްވާފައިވާ މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓްވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 

 މިއައިޓަމް ފާސްކުރުމަށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފެނިލައްވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ދަންނަވާނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ހިސާބުތަކުގެ ރިވިއު ޞަފްޙާ  6302ގައި ހިމެނިފައިވާނެ އަދި  1މާލީ ހާލަތުގެ އުސްއަލިތައް ޞަފްޙާ 

 ގައި ހިމެނިފައިފައިވާނެއެވެ.  02

މާލީ ޙާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

25ސަފްޙާ 

އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގެ އުސްއަލިތައް

އަށް 4ސަފްޙާ 

ރިޢާޔަތްކުރައްވާ

.6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް. 6302



  

 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  

ހިސާބުތައް

 އާމްދަނީ 

މިލިއަން ރުފިިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މި އަދަދު ވަނީ  2,000ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯ ގްރޫޕް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ  6302

މިލިއަން ރުފިޔާ ރެކޯޑްކުރެވިފައެވެ.  2,202އިންސައްތަ އަށް ދަށްވެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2ވަނަ އަހަރު  6302

އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގު ދަށްކުރުމުގެ ސަބަބުން ގްރޫޕްގެ އާމްދަނީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 

 އިންޝުއަރެންސް އަދި އެހެނިހެން ގްރޫޕް ވިޔަފާރިތަކުން އެކަށިގެންވާ އާމްދަނީއެއް ގްރޫޕަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގްރޫޕްގެ މައި ވިޔަފާރި ކަމުގައިވާ ތެލާއި  6302ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން 

ވަނަ އަހަރު ކުޑަވެފައެވެ. އަދި އައު މުދާތައް  6302އިންސައްތައަށް  02ތެލުގެ ބާވަތްކަތުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 

 އިތުރުވެފައެވެ.  00ތަޢާރަފްކުރެވުމާއި ގުޅިގެން ޓްރޭޑިންގ ސެގްމަންޓް ވަނީ %

 

 ޖުމްލަ ފައިދާ އަދި ސާފު ފައިދާ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ޖުމްލަ ފައިދާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ 

 6302މިލިއަން ރުފިޔާ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނުއިރު  0,232ވަނަ އަހަރު  6302އަސަރުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަށްވުމާއެކު އަދި  0,022ވަނަ އަހަރު ގްރޫޕަށް ލިބިފައިވަނީ 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމާއެކު ހިންގުމުގެ ފައިދާ އަށް ވަނީ އެދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައެވެ. އެހެން 

ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ދަށްވެފައި ވުމާއެކު އަދި ގްރޫޕް ކުންފުނިތަކުގެ  6302ޖުމްލަ އާމްދަނީ ، ކަމުގައިވީނަމަވެސް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި މުވައްޒަފުން އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ގްރޫޕަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ 

ވަނަ އަހަރު  6302މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  213މިލިއަން ރުފިޔާއިން  221ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  6302ވަނީ 

، ގޭސް، ދަށްވެފައެވެ. ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާ ވަކި ވަކި ސެގްމަންޓްތަކުން ލިބުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު ތެޔޮ

މަސް ޕެކްކޮށް ވިއްކުން އަދި އެހެނިހެން ސެގްމަންޓްތަކުގައި ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް އެހެނިހެން ވިޔަފާރި އާއި 

 އިންޝުއަރެންސް އިން ވަނީ ފައިދާއެއް ނެރެވިފައެވެ. 

 

 އަހަރުގެ ފައިދާ އަދި ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު ފައިދާ

ވަނަ އަހަރު ގެ  6302މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް  102ވަނަ އަހަރު ގްރޫޕްގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  6302

ރުފިޔާ  021ވަނަ އަހަރު  6302މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  އަދި ޙިއްޞާއަކަށް  100ފައިދާ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 

 ރުފިޔާއެވެ. 016ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ  6302ލިބިފައިވާއިރު 



  

 

 ސާފު މާލީ ޚަރަދު

މިލިއަން ރުފިޔާ( ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.  022:  6302މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ) 22ވަނަ އަހަރު ސާފު މާލީ ޚަރަދު  6302

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މާލީ ޚަރަދު ކުޑަވެފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ކުންފުނިތަކުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް 

ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ކުޑަވުމާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ބޭންކް ޑިޕޮސިޓް އަދި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ 

ބޭރު ފައިސާ ގަންނަން ދިޔަ ޚަރަދުވެސް އެހެނިހެން ، ފައިސާތައް ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުންނެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު

 އަހަރުތަކާއި އަޅާބާލާއިރު ކުޑަވެފައިވުމުގެ ސަބަބުނެވެ. 

 

 ޓެކްސް

ވަނަ އަހަރު  6302މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުނުއިރު  11.2ވަނަ އަހަރު  6302ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 

ޓެކްސް ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ، މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު 20.1މިއަދަދު ވަނީ 

 އިންސައްތަ އެވެ.  06.1ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ 

 

، ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް، ފާއިތުވި އަހަރު ގްރޫޕްގެ އެންމެހާ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޓެކްސް

ބިމު ކުލި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަން ޖެހޭ އެންމެހާ ޓެކްސްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ، ރޯޔަލްޓީ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ދައްކާފައެވެ. 

 

 ކޭޝްފްލޯ

ވަނަ އަހަރު  6302މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު  010ވަނަ އަހަރު  6302ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ހަރާކާތްތަކުން 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ  601ވަނަ އަހަރާއި ބަލާއިރު  6302މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  މިއަދަދަކީ  202ލިބިފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރު ކޭޝްފްލޯ ރަގަޅުވެފައިވަނީ ވިޔަފާރިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރުވުމާއި އެކު  6302ކުރިއެރުމެކެވެ. 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް އަދި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

 ޚަރަދު ކުޑަވުމުންނެވެ. 

 

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ  112ޕްލާންޓް އަދި އިކްއުޕްމަންޓް އަދި އިންވްސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީސްގެ ގޮތުގައި ، ޕްރޮޕަޓީ

އުމަރު ޝޮޕިންގ އާރކޭޑް ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ފުނަދޫ ، ޚަރަދުވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފަސްތަރީގެ ރެޑިސަން ހޮޓެލް

ވަނަ އަހަރު އިންވެސްޓްމަންްޓް ހަރަކާތާއި އެކު ޕްރޮޕަޓީ ޕްލާންޓް އަދި  6302އެކްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު  6302މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވެފައެވެ. ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރާކަތްތަކަށް ބަލާއިރު  610އިކުއިޕްމަންޓަށްވަނީ 

ސަރުކާރުން އެސްޓީއޯއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމާއި

 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުވެފައެވެ.  662ސަރުކާރަށް ޑިވިޑެންޑް ދެއްކުމާއި ގުޅިގެން ޖުމްލަ 

 

 



  

 

 މާލީ ޙާލަތު

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވުމުގެ  600ވަނަަ އަހަރުގައި  6302ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  6302ގްރޫޕްގެ އިކުއިޓީ 

ރުފިޔާއަށް  021ވަނަ އަހަރު  6302ރުފިޔާއިން  016އަހަރު  6302ސަބަބުން ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ 

 01.2ވަނަ އަހަރު  6302އިންސައްތައިން  60.1ވަނަ އަހަރު  6302އިތުރުވެފައެވެ. ރިޓާން އޮން އިކުއިޓީ 

ވަނަ އަހަރު  6302މިލިއަން ރުފިޔާއިން  6,131ވަނަ އަހަރު  6302އިންސައްތަ އަށް ދަށްވިއިރު ނެޓް ޑެޓް ވަނީ 

އިންސައްތަ އިތުރުވުމާއެކު ގްރޫޕްގެ ގިއަރިންގ ވެސް ވަނީ  02މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. ނެޓް ޑެޓް  0,116

 އިންސައްތަ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.  20.0ވަނަ އަހަރު  6302އިންސައްތަ އިން  22.2ވަނަ އަހަރު  6302

ގްރޫޕްގެ ގިއަރިން އިތުރުވެފައިވަނީ އިތުރު ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ގްރޫޕަށް އައުމާއެކު މި ކުންފުޏީގެ ލަޔަބިލިޓީސް  

މިލިއަން  232ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައިި ޖުމްލަ  6302ތައް އެސްޓްތަކަށްވުރެ ގިނަވެ  ޖުމްލަ ނެޓް ޑެޓް އިތުރުވުމުންނެވެ. 

މިލިއަން ރުފިޔާ  101ރުފިޔާ ވަނީ އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ދައްކާފައެވެ. އަދި 

 ވަނަ އަހަރު ނަގާފައެވެ.  6302ވަނީ އަނބުރާ ދައްކާ ގަޮތަށް 

 

 އެކުއިސިޝަން

 033ސެޕްޓެމްބަރ އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުންވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކުންފުނި )މިފްކޯ( ގެ % 6302

ޙިއްޞާ އެސްޓީއޯއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވި ނިންމުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާފައެވެ. ސަރުކާރުންވަނީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ   000.2ފާއިތުވި ތަނުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ، އެކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަލާ

އެސްޓީއޯއަށް ދިނުމަށްވެސް ނިންމަވާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ގިނަ ގޮތްތަކަކުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށް 

ބޭފު ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަތިކަމަށްވެސް އެދެވޭ ޙައްލެއް އަންނާނެކަމަށް ، ޤަބޫލްކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އެސެޓް ބޭސް އިތުރުވެ

ޤަބޫލްކުރެވެއެވެ. އެސްޓީއޯގެ މަޤްޞަދަކީ މިފްކޯއިން ގިނަ މަންފާތަކެއް ގްރޫޕަށްވާނެ ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުންފުނި 

 ބިނާކުރުމެވެ. 



  

 

.6.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ. 

 2017ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ އަދި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 

ގެ ކުރިން ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް  12:00ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  30އޭޕްރީލް 

ގައި ވާނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ.  13އޭޕްރީލް  2017  

ރ. ބެހުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން 51ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާއަކަށް  2016މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

ގައި އިޢުލާންކުރވިފައެވެ.   19އޭޕްރީލް  2017ވާނީ   

އިން ފެށިގެން ޑިވިޑެންޑް ދޫކުރުމަށް ވަނީ  07ޖޫން  2017އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މިޢަދަދު ފާސްވެއްޖެނަމަ 

ޙިއްޞާދާރުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް މަޢުލޫމާތު ، އަވަހަށް ޑިވިޑެންޑް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި، ރޭވިފައެވެ. އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު

 ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓަރކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ އެދުމެކެވެ. 

ޙިއްޞާއަކަށް

ރ.

ޑިވިޑެންޑް



  

 

.6.5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުންފުނި އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވެއެވެ. 

އޮޑިޓް ފަރމުން އަގު ހޯއްދަވާފައެވެ.  0އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިންވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް

ގައި އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން ވަނީ ބޯޑަށް މިއަގުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވަނީ މިހިނގާ  1މޭ  6302އަދި 

އަހަރުގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށްވެސް ކޭޕީއެމްޖީ ޢައްޔަންކުރުމަށެވެ. 

 ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން. 6302 

ހުށަހެޅުއްވި އަގު ޔޫއެސް  އޮޑިޓް ފާރމް

 ޑޮލަރުން

ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތެއް 

 ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން

 ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން  ކޭޕީއެމްޖީ

    ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް

 މިފްކޯގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް އަދި ވެލުއޭޝަން ހެދުން  އަރނެސްޓް އެންޑް ޔަންގު



  

 

7އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން

އެސްޓީއޯ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނާއި ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް 

ވަނަ ދުވަހު ޢާންމުކުރެވިފައެވެ.  09މޭ  2017ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ   

ތިރީގައި އެވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

ފަރާތްތަކެވެ. 

ޗެއާމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ / ސީއެފްއޯ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފް



  

 

ވަނަވަރު

 ޙުުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު 

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 

ޑިސެމްބަރ  32ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 6302

އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  6302އިން  6302ސާލިމް ވަނީ 

އަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް  0222އިން  0221ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ ޗެއަރމަންކަން ކުރައްވާ 

އަހަރު  63ފޯސްގައި ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔަފާރީގައި 

 ގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ސަން ސިޔާމް ގްރޫޕްއާއި ގުޅިވަޑައިގެން އެކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.  0222

އޮޅުވެލި ، ވިލު ރީފް ބީޗް އެނޑް ސްޕާގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރކަމާއި، ސަން ޑައިވިން ގެ ބޭސް ލީޑަރކަން، އެގޮތުން

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ ރިސޯޓް ގެ ، ބީޗް އެނޑް ސްޕާ ރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރކަމާއި

ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރކަން އަދި ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހއ. މަނަފަރު އަދި 

 ނ. އިރުފުށި ރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރކަން ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ސާލިމް ގެންދަވަނީ ސަން ސިޔާމް ، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ

 ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ހިންގަވަމުންނެވެ.

ސާލިމް މިހާރު ގެންދަވަނީ ޔުނައިޓަޑް ކިންގޑަމް ގެ އެންޖްލިއާ ރަސްކިން ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް 

.ހައްދަވަމުންނެވެ



  

 

 އަޙްމަދު ޝަހީރު 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ވަނަ  6300ޑިސެމްބަރ  62ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ، ދުވަހުއެވެ. އަދި

 ގައެވެ. 6302މާރިޗް  32

ޝަހީރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއޯއާއި ގުޅިވަޑައިގެން ކުންފުނީގެ އެސެޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ގެ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތަށް  63މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ފާއިތުވި 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ، ޝަހީރަކީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްނީ ލޓޑ، ފުރުއްވާފައެވެ. ހަމަައެފަދައިން

 އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އަދި އެސްޓީއޯ މޯލްޑިސްވް ސިންގަޕޯ ޕވޓ ލޓޑ ގެ ޗެއަރމަންވެސްމެއެވެ.

ޝަހީރު ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެޑްލައިޑްއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

)އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް( އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޗަރލްސް ސްޓުއަރޓް އިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )މާކެޓިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް( ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

 މުޙައްމަދު މިހާދު 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 

މާރިޗް  61ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 6302

ވަނަ  6332މިހާދު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 

ފައިނޭންސް އަދި އޮޑިޓްގެ ތަޖުރިބާ ، އަހަރު އެކައުންޓަންޓެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އެއަށްފަހު

އާއި ތަޢުލީމް އިތުރަށް ހާޞިލްކުރައްވާ ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވުމަށްފަހު މިހާރު ހުންނެވީ ކުންފުނީގެ ޗީފް 

 ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމްގައެވެ.

މިހާދު ވަނީ ކުންފުނީގައި އީއާރުޕީ އިންމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ޤާއިމްކުރުމުގައި އެސްއޭޕީ އީއާރުޕީ ފައިނޭންސް 

އަހަރު  1ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ އޮޑިޓަރގެ މަޤާމްގައި ، މޮޑިއުލްގެ ކޯ ޓީމް ލީޑަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ

 މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މިހާދަކީ ޗަރޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް ގެ މެމްބަރެކެވެ. އަދި އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީ 

ކުންފުނި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ޗެއަރމަން ކަމާއި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް 

ކޮމްޕެނީގެ ލޓޑ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަންވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ.



  

 

 އާމިރު މަންޞޫރު 

އަލްފާޟިލް އާމިރު މަންޞޫރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 

 6306މެއި  32ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އާމިރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަރާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން 

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކުންފުނިތަށް އުފެއްދުމާއި ކުންފުނިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ވަނީ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާފައެވެ.

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑގެ މެނޭޖިންގ ، އާމިރަކީ ކާޕްޑިއަމް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެެ ޗެއަރމަން

 ޑިރެކްޓަރ އަދި ގްރޭޕް އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ.

އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން އެކިއެކި ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސިންގަޕޯ މެނޭޖްމަންޓް  62އާމިރަކީ ފާއިތުވި 

ޔުނިވަރސިޓީއިން އެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ހާޞިލްކުރައްވާ އެންޓަރޕްރައިޒް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ 

ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަވާ އަލްފާޟިލް އާމިރު މަންޞޫރު ދަނީ ކުއަލިފައިޑް ރިސްކް ޑިރެކްޓަރއަކަށްވުމަށް 

ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރައްވަމުންނެވެ.

 ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 

އޮގަސްޓް  60ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 6301

އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މަލްޓިނެޝަނަލް ކުންފުނި އަދި  62ރަފިއްޔާއަކީ ފާއިތުވި 

ކުރިއަރަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ގްރޫޕެއް ކަމުގައިވާ ސަން ސިޔާމް ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ 

ގެ ޗެއަރމަންސް ބިއުރޯގެ ޑިރެކްޓަރެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޖީއޯކަމުގައިވާ ރީޖަނަލް 

އެލައަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިންގ ޔޫތްގެ އުފައްދެވި އެ އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ ރައީސާއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާއަކީ 

 ވޮލަންޓިއަރިޒަމް އަށް ނެޝަނަލް ޔޫތް އެވޯޑް ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ރަފިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްެލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ކޮލިޝަން 

% އާއި އެކު ޕާޓީ 23ޕާޓްނަރ މޯލްޑިވްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް )އެމްޑީއޭ( ގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރގެ މަޤާމަށް 

އުފެދުނީއްސުރެ ހޮވިވަޑައިގެން މިހާތަނަށް އެމަޤާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭފުޅާއެވެ.



  

 

އަންހެން ބޭފުޅުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑޮކްޓަރޭޓް ރިސަރޗަރއެއް ކަމުގައިވާ ރަފިއްޔާއަކީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 

ބީއެސްއީ )އޮނަރސް( ، އީސްޓް ލަންޑަންއިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )މޭޖަރ އިން އެޗްއާރްއެމް(

އެންސީސީ ޔޫކޭއިން ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ، އިން ބިޒްނަސް އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކޭމްބްރިޖްގެ  

އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއިން ، ލީޑިންގ ދަ ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ގެ ޕަރސަނަލް މެންޓަރކަމާއި –ކުއީންސް ޔަންގް ލީޑަރސް 

އަދި ސައުތް އޭޝިއާއިން ރޯޔަލް އިންސްޓްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސް އޮފް ރޯޔަލް އިންސްޓްޓިޓިއުޓް  

ރަފިއްޔާ އަކީ އިންސްޓްޓިޓިއުޓް އޮފް ، ސިންގަޕޯރ އިން އޮނޮރަރީ ޕްރެޒިޑެންޓްކަން ލިބިފައިވެއެވެ. އަދިހަމައެފަދައިން

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިޓިއުޓް ، އިންސްޓްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސް އިންޑިއާ، ޑައިރެކްޓަރސް ޔޫކޭ

 އޮފް ޖަޕާން ގެ މެމްބަރޝިޕްސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ އައިވައިސީ އެމްބެސެޑަރއެވެ.

އަންހެން ބޭފުޅުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ރަފިއްޔާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ ރާއްޖެއިން 

އެބޭފުޅާ ލިޔުއްވާފައިވާ 'ޗެލެންޖަސް ފޭސްޑް ، އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަނީ އެކިއެކިި އެވޯޑްތައް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން

ބައި ވިމެން ލީޑަރޝިޕް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް' އަށް ރޯޔަލް އިންސްޓްޓިޓިއުޓް އިން ދެއްވި 'އިންޓަރނޭޝަން އެވޯޑް އޮފް 

ވޯލްޑް ވިމެން ލީޑަރޝިޕް ކޮންގްރެސް އިން ދެއްވި 'އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ވިމެން ލީޑަރޝިޕް ، ޑިސްޓިންކްޝަން'

ގޯލްޑަން ގްލޯބް ސަމިޓް ގައި ، ގައި ދެއްވި 'ޔަންގް ވިމެން އެޗީވަރ އެވޯޑް' 2016ވީއައިޑަބްލިއުއޭ ، އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް'

އޭޝިއަން ވިމެން ލީޑަރޝިޕް ، ދެއްވި 'ގޯލްޑަން ގްލޯބް ޓައިގަރ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ވިމެން ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް'

އެކްސެލެންސް އެވޯޑްސް އިން ދެއްވި ' ވިމެން ސުޕަރ އެޗީވަރސް ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ކޯޕަރޭޓް އެންޑް ޕަބްލިކް 

ސައުތް އޭޝިއަން ޕާޓްނަރޝިޕް ސަމިޓް އެންޑް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް އިން ދެއްވި ޔަންގް ވިމެން އިން ، އެފެއާރސް'

ޖޫނިއަރ ޗޭންބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ 'ޓެން އައުޓްސްޓޭޏްޑިންގ ޔަންގ ޕަރސަންސް' ނެޝަނަލް ، ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް'

ރާއްޖޭގެ  2017އަދި ޖޫނިއަރ ޗޭންބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެން އައުޓްސްޓޭޏްޑިންގ ޔަންގ ޕަރސަންސް  2016އެވޯޑް 

އޮނަރީ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.



  

 

 ޢާއިޝަތު ރަޔާހީން ޝަރީފް 

 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާހީން ޝަރީފް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 

 6302މާރިޗް  61ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރގައި  02

ރިސަރޗް އެންޑް ، އިކޮނޮމިކްސް، އެކައުންޓިންގ، މަސައްކަތްކުރައްވަމުންް ގެންދަވާ ރަޔާހީން އަކީ ކޮމާޝަލް ބޭންކިންގ

އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި އިންފޯމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ރިސްކްގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހާޞިލް ، އެނަލިސިސް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި ހޮންގކޮންގ އެންޑް ޝަންގހާއީ ، ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސެންޓްރަލް ބޭންކް

ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ރަޔާހީން އަކީ މިހާރު މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ 

 ޕވޓ ލޓޑގެ ކޮންސިއުމަރ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.

ޒުވާނުން ، ރީޖަނަލް އެލައަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިންގ ޔޫތްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެލަރްގެ މަޤާމްގައި، ހަމަމިއާއިއެކު

 ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުންހިމެނެއެވެ.، ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

، ރަޔާހީން ވަނީ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ އިން ބެޗެލަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )އޮނަރސް(

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން އެޕްލައިޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަދި ހޯކަމަ 

، އިންސްޓްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ގަަވަނަންސް އިން ޑިރެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހައްދަވާފައެވެ. ހަމަމިއާއިއެކު

ރަޔާހީން އަކީ ރޯޔަލް އިންސްޓްޓިޓިއުޓް ސިންގަޕޯރގެ ސީނިއަރ މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.



  

 

 ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް

ތިރީގައި އެވަނީ އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޘީލްކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  

 ފަރާތްތަކެވެ. މިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް އެދި ޙިއްސާދާރުންގެ ވޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ވޯޓު ދެއްވުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ގދ.ގައްދޫ، ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ / ބިލަތްމާގެ
 އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު

698-95/ ދަފްތަރު ނަންބަރު  

މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު / ހ. ޓޫހަރޓްސް

3ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު  2ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު  1ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 

ތަރުތީބްކުރެވިފައިވަނީ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި ތަރުތީބުން.



  

 

 މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ހ. ޓޫހަރޓްސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

 

 

  އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ: 2ފާއިތުވެދިޔަ 

  އިން ފެށިގެން 6302ގެލެކްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

  އަށް 6300އިން  6332ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑިރެކްޓަރ އަދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 

 އަށް 6332އިން  6332މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 

 

  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

  6302 –ސިންގަޕޯރ ، އެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ

  6332 –ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑަމް ، މާސްޓަރްސް އިން ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިންސްޓަރ

  6332 –ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑަމް ، ބީއޭ )އޮނަރސް( އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޯދަމްބްރިއާ

  6331 –ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑަމް ، ޑިޕްލޮމާ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިޑްލްސެކްސް ޔުނިވަރސިޓީ

 6330 -އޮސްޓްރޭލިއާ ، ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޮލޮންގޮންގ

 

  އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި ޑިރެކްޓަރކަން އަދާކޮށްފައިވާނަމަ:

  އިން އަދާ ހަމައަށް 6306އެސްޓީއޯ ޕލކ 

  އިން އަދާ ހަމައަށް 6302އެމްޓީޑީސީ ޕލކ 

 އިން އަދާ ހަމައަށް 6302ގެލެކްޓިކް ޕވޓ ލޓޑ 

 

 ނެތް :އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ނުވަތަ އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާނަމަ 03ކެނޑިޑޭޓާއިމެދު ފާއިތުވި 

 

އަހަރު  6ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓްގެ އާއިލާ މެމްބަރަކު އެސްޓީއޯ ނުވަތަ އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ފާއިތުވެދިޔަ 

ސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކުރަމުންދާނަމަ ނުވަތަ މިއިން ކުންފުންޏެއްގައި އެއްވެ

 ނެތް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ މިހާރުވެސް އަދާކުރަމުންދާނަމަ:

ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ، ވިޔަފާރިއެއް، ތަނެއް، އެސްޓީއޯގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާ ތަޢާރުޟުވާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް

 ނެތް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ:

 

  އަމިއްލަ މަޞްލަހަތެއް ކުންފުނިތަކާއި އެތަންތަނުގައިވާ ޙިއްޞާ:

  ޙިއްޞާ 03,333އެމްޓީޑީސީ 

  ޙިއްޞާ 033ބީއެމްއެލް 

  ޙިއްޞާ 03އެމްޓީސީސީ 

  ޙިއްޞާ 0ދިރާގު 

  ޙިއްޞާ 23އެސްޓީއޯ ޕލކ 

  ޙިއްޞާ 2222ގެލެކްޓިކް ޕވޓ ލޓޑ 

ޙިއްޞާ 13ސެންޗޫރިއަން 



  

 

 އަހުމަދު އަބޫބަކުރު ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 221-22ދަފްތަރު ނަމްބަރ  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 

 އެމްޓީސީސީ ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލް ކުރައްވާ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

 

 

  އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ: 2ފާއިތުވެދިޔަ 

  އިން އަދާ ހަމައަށް 0222ޑެނިކޮން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑިރެކްޓަރ 

  އިން އަދާ ހަމައަށް 6330ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

  އިން އަދާ ހަމައަށް 6300ޔޫ ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

 އަށް 6300އިން  6306ސްޓެލްކޯ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ 

 

  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

  ސެކަންޑްރީ ލެވެލް ސްކޫލް

  ސިންގަޕޯރ، އެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން ޑައިރެކްޓަރޝިޕް ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ

 6300ދިވެހިރާއްޖެ ، ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ސަރޓިފިކޭޓް އިންްސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް

 

  އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި ޑިރެކްޓަރކަން އަދާކޮށްފައިވާނަމަ:

  އިން އަދާ ހަމައަށް 0222ޑެނިކޮން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑިރެކްޓަރ 

  އިން އަދާ ހަމައަށް 6330ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

  އިން އަދާ ހަމައަށް 6300ޔޫ ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

  އަށް 6300އިން  6306ސްޓެލްކޯ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ 

 އިން އަދާ ހަމައަށް 6300އެމްޓީސީސީ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ )ޕަބްލިކް( 

 

 ނެތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ނުވަތަ އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާނަމަ: 03ކެނޑިޑޭޓާއިމެދު ފާއިތުވި 

 

އަހަރު  6ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓްގެ އާއިލާ މެމްބަރަކު އެސްޓީއޯ ނުވަތަ އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ފާއިތުވެދިޔަ 

ސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކުރަމުންދާނަމަ ނުވަތަ މިއިން ކުންފުންޏެއްގައި އެއްވެ

 ނެތް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ މިހާރުވެސް އަދާކުރަމުންދާނަމަ:

ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ، ވިޔަފާރިއެއް، ތަނެއް، އެސްޓީއޯގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާ ތަޢާރުޟުވާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް

 ނެތް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ:

 

  އަމިއްލަ މަޞްލަހަތެއް ކުންފުނިތަކާއި އެތަންތަނުގައިވާ ޙިއްޞާ:

  ޙިއްޞާ 02އެސްޓީއޯ ޕލކ 

  12ޑެނި ކޮންސްޓްރަކްޝަން %

  13ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން %

  ޙިއްސާ 01އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ



  

 

 ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ގދ. ގައްދޫ، ބިލަތްމާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 

 ނެތް މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

 

 

  އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ: 2ފާއިތުވެދިޔަ 

  6302 - 6302މެޕްސް ކޮލެޖް ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރ 

  6306 - 6300ވިލާ ކޮލެޖް ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރ 

  އަށް 6300އިން  6332މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

  އަށް 6332އިން  6332މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

 އަށް 6332އިން  6331މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ )ޓްރެއިނީ( 

 

  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

  6332 –ސީ.އޭ.ޓީ އޭސީސީއޭ 

  6332 –ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައުންޓިންގ އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީ 

 6301އޭސީސީއޭ އެފިލިއޭޓް 

 

 ނެތް އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި ޑިރެކްޓަރކަން އަދާކޮށްފައިވާނަމަ:

 

 ނެތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ނުވަތަ އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާނަމަ: 03ކެނޑިޑޭޓާއިމެދު ފާއިތުވި 

 

އަހަރު  6ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓްގެ އާއިލާ މެމްބަރަކު އެސްޓީއޯ ނުވަތަ އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ފާއިތުވެދިޔަ 

ސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކުރަމުންދާނަމަ ނުވަތަ މިއިން ކުންފުންޏެއްގައި އެއްވެ

 ނެތް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ މިހާރުވެސް އަދާކުރަމުންދާނަމަ:

ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ، ވިޔަފާރިއެއް، ތަނެއް، އެސްޓީއޯގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާ ތަޢާރުޟުވާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް

 ނެތް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ:

 

  އަމިއްލަ މަޞްލަހަތެއް ކުންފުނިތަކާއި އެތަންތަނުގައިވާ ޙިއްޞާ:

ޙިއްޞާ 0އެސްޓީއޯ ޕލކ 



  

 

9އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން

ރިޔާސަތުން މިއައިޓަމްއަށް ހުޅުވާލުމުން ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އަތްމައްޗަށް 

ނެންގެވުމަށްފަހު އެސްޓީއޯ އޮފިޝަލުންނަށް އިޝާރާތް ކޮށްލެއްވުމުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް މައިކް 

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޙިއްޞާދާރުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހޯލްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދެ ސްޓޭންޑް މައިކްވެސް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޙިއްޞާދާރުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑް ނަންބަރު ވިދާޅުވުމަށްފަހު ސުވާލު ނުވަތަ ޚިޔާލު 

 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 



  

 

 ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ތިރިގައިވާ ކަންތައްތައް ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ. 

 

 ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހުގަޑި    6033

 ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ޙާޟިރީ މާކު ކުރަން ފެށޭގަޑި   6033

 ޙާޟިރީ މާކު ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހުގަޑި  6012

 ޖަލްސާ ފެށުން  6633

 ؟ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންފަރާތްތަކަކަށް

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ޙިއްޞާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ؟ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ގަޑިތަކަކީ ކޮބާ

 އެވެ. 02:33ގެ  62މޭ  6302ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ 

 އެވެ.  66:33ގެ  6302މޭ  62ޕްރޮކްސީ ހުށައެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ 

 ؟ޙާޟިރީ މާކު ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޙާޟިރީ މާކު ކުރާ ގަޑީގައި ޙާޟިރީ މާކު ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޙާޟިރީ މާކު ކުރާ ތަނުން ވޯޓު 

 ލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކާޑާއި ކަރުދާސް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ؟ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާއިރު ގެންނަންޖެހެނީ ކޮންކޮން އެއްޗެއް

ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވަރސް ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓަރ ، ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެބޭފުޅެއްގެ އައިޑީކާޑު

 ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރކުރިއިރު އެސްޓީއޯއިން ދެއްވާ އެޑްމިޝަން ކާޑް ގެންނަވަންވާނެއެވެ. 

 

އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  3344383ނުވަތަ  3344395އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އޮފީސް ގަޑި ތަކުގައި 

ޖަލްސާއާއިބެހޭ

ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭ  03މޭ  6302ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  6302

 ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ.



  

 


