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 ހާޒިރީ

 ޗެއަރމަން
 އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

 7483ދަފްތަރު ނަމްބަރ ރސ 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ / 
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު 
 މއ. ލާލްބާޣް 

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ-ނޮން
 އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު 

 މއ. މަނަސް 

 ސީއެފްއޯ / އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު 

 ހއ. ކެލާ ، ފިނޮޅު

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ-ނޮން
 ޑޮކްޓަރ އާއިޝަތު ރަފިއްޔާ 

 މ. ވޭވިންގލައިޓް 

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ-ނޮން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު 

 ހ. ޓޫހާރޓްސް 

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ-ނޮން
 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޒާހިޔާ 

 ހ. ތަރަފު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން

 ގ. ރަސްހުވަނދު ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ ރަޝީދު

) ތަމްސީލުކުރެއްވީ .، މި ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރު (ސަރުކާރު  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރެވެ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރައްވާ
1 

 މެންބަރު

 ޕަބްލިކް ތަމްސީލުކުރައްވާ
120 
 މެންބަރުން

 ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުއްވި
63 
 މެންބަރުން

 ހާޒިރުވި
58 
 މެންބަރުން

 ޖުމްލަ
121 
 މެންބަރުން

 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
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01 .  ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށްޓުން

02 .  ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް އިއްވުން

03  .  ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

 ؛ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން 04

.2016 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކުންފުނީގެ  2017މޭ  30  4.1  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

4.2 2017 .  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

4.3 2017 .  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް

4.4 .  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ

. ،ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވައި 2018 4.5  އެ ފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

4.6 .  ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙުތައް

05 .  ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުން

06 .  ހިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން

 .ޖަލްސާ ނިންމުން 07

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
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 ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށްޓުން

.  މި އައިޓަމް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފު އަލްފާޟިލާ ސަޚާވަތު އިބްރާހިމެވެ
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 ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް އިއްވުން
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 ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ

) ތަމްސީލުކުރައްވާފައިވަނީ  ، މި ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރު (ސަރުކާރު

.  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންްޑ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރެވެ

ޖަލްސާ ފަށްޓަވާދެއްވީ  ،އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިންނެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި

.  އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ާސލިމް މުޙައްމަދެވެ

.  10:07ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު   2018މޭ   30ޖަލްސާ ފަށާފައި ވަނީ   ޖެހިއިރުއެވެ

ަ ޖުމްލ
 
 

 މެންބަރުން

. 58ޕްރޮކްސީއާއި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި  63މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ   121މި  މެންބަރުންނެވެ

. ،ދަރުބާރުގޭ ،ވީ ބުދަ ދުވަހު  2018މޭ   30 އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ  ފާށަނާ މާލަމުގައެވެ

121 
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 ެވަނަ މާއްދާގެ  39ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން (ހ) ގައި

ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް 

ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެއްޖެކަމަށް 

ބެލެވޭނީ ކުންފުނީގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވާ 

އިންސައްތަ  51ރައުސްމާލުގެ މަދުވެގެން 

. 30މެންބަރުން ނުވަތަ އެފަދަ  30ތަމްސީލުކުރާ   މެންބަރުންގެ ޕްރޮކްސީންގެ ހާޒިރުގައެވެ

 ެމެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމާއެކު 121އިންސައްތަ ތަމްސީލުކުރާ  82.40ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގ، 

.  ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ކޯރަމް ވަނީ ލިބިފައިކަމަށް ޗެއަރމަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު

 ުވަނަ މާއްދާއާއި 61މި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ، ވަނަ މާއްދާއާއި 60ގެ  96/10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނ، 

40 .  ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތީން ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއެވެ

ްޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުންނާއެކު ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ، އަދި މި ދެ މާއްދާގެ ދަށުނ

.  ޗެއަރމަންއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ރިޔާސަތު 
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 ފާއިތުވި އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް 
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 ްޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށ

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާ އާއި ތަޙުނިޔާ 

.  އަރިސްކުރެއްވިއެވެ

 ްކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއ

އައިޓަމަކީ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުންކަން 

ކުންފުނީގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ  ،ފާހަގަކުރައްވަމުން

ޕަރފޯމަންސްއާގުޅޭ ގޮތުން ކުރު ތަފްޞީލެއް 

. މީގެ ތެރޭގައި މާލީ ހިސާބުތަކާއި  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ

ކުރިޔަށް ކުރަން ނިންމާފައިހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ގުޅޭ 

.  ތަފްޞީލު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ

 ުފާއިތުވި އަހަރު  ،ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  7.5ކުންފުނިން ވަނީ 

. މިއީ ވަނަ އަހަރާއި  2016 ،ވިޔަފާރިކޮށްފައެވެ

މި  ،ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެއްކަމާއި 1.1އަޅާބަލާއިރު 

ކުރިއެރުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގު 

ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއިން ވިއްކި ތެލުގެ އަގު 

ތެޔޮ ވިއްކި މިންވަރު އިތުރުވުމާއެކު ކުންފުނީގެ ، ބޮޑުކުރުމާއި

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި  168އެހެން ސެގްމަންޓްތަކުން 

 .  ކުރުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް ކުންފުނީގ

މިލިއަން  936ގްރޮސް ޕްރޮފިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 

. މީގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ، ރުފިޔާއެވެ

ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވި ނިސްބަަތުން އެސްޓީއޯއިން 

 .  ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައި ނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އެހެން ސެގްމަންޓްތަކުން ވަނީ       ، އެހެންނަމަވްެސ

39  .  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ހޯދާފައެވެ

 ެކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކުންފުނީގ

ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްވަރެއްގައި 

ހިފެހެއްޓުމާއެކު ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްކަން 

. ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ  ފާހަގަކުރެވުނުއެވެ

ރިސީވަބަލް  ،އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް

އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން  ،ޕްރޮވިޝަންސް ނުލައި

 .  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ްމިލިއަން ރުފިޔާ ރިސީވަބަލް  27، މީގެ އިތުރުނ

ޕްރޮވިޝަންގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓްކުރެވިފައި ވާކަމުގައި 

 .  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

  ީފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނީގެ ނެޓް ޕްރޮފިޓް ވަނ

76 . ވަނަ އަހަރާ  2016މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށްވެފައެވެ

އަޅާބަލާއިރު ނެޓް ޕްރޮފިޓް ދަށްވެފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ 

ތެރޭގައި އެސްޓީއޯ ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕވޓ ލޓޑ 

، އަށް ލިބިފައިވާ ރަށުގެ ލީސް ރެންޓް އެކައުންޓް ކުރުމާއި

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީސް ކޮމްޕެީނ ލޓޑ 

.  އިން ވެފައިވާ ގެއްލުން ހިމެނެއެވެ

 ުފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނީގެ ގިއަރިންގ ރަނގަޅ

 . މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ކުންފުނީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރސް އިކުއިޓީ ވަނީ ، ހަމަމިއާއުެކ

ބިލިއަން  2ބިލިއަން ރުފިޔާއިން  1އަހަރު  5ފައިތުވި 

 .  ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 .  މި އައިޓަމް ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރެވެ
 ؛މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވި މުހިއްމު ނުކުތާތަކަކީ



11 

 

 ްކުންފުނީގެ ރިސީވަބަލް އިތުރުވުމަކީ ކުންފުންޏަށ

ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމަށާއި ފާއިތުވި އަހަރު 

އިންސައްތަ  41ކުންފުނީގެ ރިސީވަބަލް ވަނީ 

. ރިސީވަބަލް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ކުންފުނިން  އިތުރުވެފައެވެ

ކުރަން ބޭނުންވި ވިޔަފާރިތަކާއި ބައެއް އިންވެސްޓްމަންޓުތައް 

 ކުރުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ްކުންފުނީގެ ރިސީވަބަލް ހޯދުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައ

. އަދި އެސްޓީއޯގެ  ކުރައްވާކަން ޔަޤީންކޮށްދެއްވިއެވެ

މައިގަނޑު ކަސްޓަމަރުންނަކީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު 

ރިސީވަބަލްސް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައްކަމަށްވުމުން

.  ހޯދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ުވަނަ އަހަރު  2017، ކުންފުނީގެ ލޯނުތަކަށް ބަލާއިރ

ބިލިއަން  1.2ނިމުނުއިރު ކުންފުނިން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 

. މީގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް  ރުފިޔާގެ ލޯނު ނަގާފައެވެ

އިންސައްތައަކީ ފުނަދޫ އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް  50

 .  ހޯދާފައިވާ ބޮންޑު ފައިސާއެވެ

  ީއިންސައްތަ   6.3ލޯނުތަކުގެ އެވަރެޖް އިންޓްރަސްޓަކ

މިއީ މި ސަރަހައްދުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ކޮމްޕެޓިޓިވް  ،ކަމާއި

. އަދި މިކަމުން  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ދޭހަވަނީ އެސްޓީއޯއަށް ލޯނު ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ 

ލޯނު ފައިސާ އެސްޓީއޯއިން އަނބުރާ ، އިތުބާރާއި

.  ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ފަރާތްތަކަށް އޮތް މިވަރެވެ

ްކުންފުނީގެ ފައިދާ ފާއިތުވި އަހަރު ދަށްވެފައިވީނަމަވެސ ،

ކުންފުނިން މި އަހަރު ބަހަން ނިންމާފައިވާ ޑިވިޑެންޑް ވަނީ 

. އެސްޓީއޯގެ މައި  7 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ

ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައެޅުމުގައި  ،ހިއްސާދާރަކީ ސަރުކާރަށްވާތީ

ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ޕޮލިސީތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް 

 55ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ، ރިޢާޔަތްކޮށް

 .  ރުފިޔާ ބެހުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ

 ުފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މަޢުލޫމާތ 

ވަނަ އަހަރަކީ ކުންފުނިން  2017 ، ދީފައިވާނެފަދައިން

ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ފަށާފައިވާ އަހަރެއްކަމާއި 

މިލިއަން  393އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

ިކުންފުނީގެ އެންމެ މައި ވިޔަފާރިއަކީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިކަމާއ ،

ސްޓްރެޓެޖިކް  މި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު

ތެޔޮ  ،ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުން ފުނަދޫގެ ސްޓޯރޭޖް ބޮޑުކޮށް

މެޓްރިކް ޓަނު އުފުލޭ ކެޕޭސިޓީގެ  23000އުފުލުމަށް 

. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ފައިދާ  ޓޭންކަރެއް ގަނެފައިވެއެވެ

 ކުންފުންޏަށް ވާން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ްކުންފުނީެގ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިތައް ، މީގެ އިތުރުނ

، ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ދަށުން، ކުރިއެރުވުމަށް

. މިގޮތުން ފާއިތުވި  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ  ،އަހަރުގެ ތެރޭގައި 15-10

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ތިލަފުށީގައި ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ 

 . ބަރތިންގ ފެސިލިޓީއެއް ނެތުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ މިހާރު ދަނީ ގުޅީފަޅުން 

ބޮޑެތި އުޅަނދު ގާތްކުރެވޭ ވަރުގެ ބަރތިންގ  ،ބިމެއް ނަގައި

. މިއީ  ،ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ

އަހަރު ކުންފުނިން ކުރާނެ ވަރަށް  2-3ކުރިއަށް އޮތް 

 މުހިއްމު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ިރެޑީމިކްސް  ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައ

. މި  ވިއްކުމަށް ބެޗިންގ ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ

 ،ވިޔަފާރިއަކީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވާ ވިޔަފާރިއެއްކަމުން

ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ބެޗިންގ ޕްލާންޓް އިންޑަސްޓްރިއަލް 

. މީގެ  ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ، އިތުރުން

ރެޑީމިކްސް ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރަށް އަމާޒުކޮށް

އެތަނުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ދޭން ، ބެޗިންގ ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކޮށް

 .  ފަށާފައެވެ

 ިއެސްޓީއޯއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ،ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ވާތީ

ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލޮޖިސްޓިކްސް 

ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ކުންފުނީގެ  2ސަޕޯޓް އިތުރުކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ އެހެނިހެން  ،ފްލީޓަށް އިތުރުކޮށް

.  އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ

ީކުންފުންޏަށް ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކ ،

އެސްޓީއޯއިން އެތެރެކުރާ މުދާ ގުދަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

  .  ޚަރަދުތައް އިތުރުވުންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ްމިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑަސްޓްރިއަލ

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ  40000ވިލެޖްއިން 

ވެއަރހައުސްއެއް ހެދުމަށް ވިސްނިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

 .  ދެއްވިއެވެ

ިއަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ސަބަބުން މުސްތަޤުބަލުގައ، 

 ،ކުންފުނީގެ މުދާ އެއްތަނެއްގައި ގުދަންކުރުމުން

ލޮޖިސްޓިކްސް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވި ރައްޔިތުންނަށާއި 

ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް 

 ދެވޭނެކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ީއެސްޓީއޯއަކީ މިހާރުވެސް އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ

ބޭނުންކޮށް ކުންފުނީގެ ޕްރޮސެސްތައް ރަނގަޅު 

ފެންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއް 

. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ  ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

, ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ  ޕްރޮސެސްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ޕްލޭންތަކެއް ، އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

.  ހަދަމުން އަންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ާޖަލްސާގެ ކުރިއަށް ހުރި އައިޓަމްތައް ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވ 

ކުންފުނިން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އަދި ކުރިޔަށް  އަދި

ކުރަންހުރި ކަންކަމާބެހޭ ރަނގުަޅ މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

މެނޭޖިންގ ، ލިބިލެއްވިކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމުގައި ދަންނަވާ

.  ޑިރެކްޓަގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވިއެވެ
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 ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
 އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން
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ގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓު ނެގުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ  4ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 .  އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށްކަމުގައި ޗެއަރމަން އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ

 
. ، ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކިން ވޯޓަށް އެހުމުންް ،އަދި  ހިއްސާދާރުން ޚިޔާރު ކުރައްވާގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެ

.، ވޯޓު ދެއްވުމަށްފަހު  ވޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށްވެސް ޗެއަރމަން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ  
 
، ކުރައްވަންހުރި ސުވާލުތަކާއި ދެއްވަންހުރި ޚިޔާލުތައް، ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެފަދަ ސުވާލެއް ނެތްނަމަ

.  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ޗެއަރމަން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

. ،ވޯޓު ދެއްވަންވީގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއެްގ އެހީގައި ހުށަހެޅުނެވެ  
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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙް  2016ކުންފުނީގެ  ،ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި  2017މޭ   30

. އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  2018އޭޕްރީލް  22ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު   2018މޭ  22ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ

 .  ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

. އެހެންނަމަވެސް ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގުމަށް އެއްވެސް  މިއައިޓަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ހިއްސާގެ އަަދަދުންނެވެ

. ، ފަރާތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ . އަދި މިފަހަރު ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދުންނެވެ މިއައިޓަމަށް އަލުން ވޯޓަކަށް އެހުނެވެ  

 .4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ގައި ބޭއްވި ކުންފުނީގެ  2017މޭ 30 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2016  
 ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުން

 ލިބުނު ވޯޓު
 

121  

928,602  

119  

0  

2  

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ   98.35

 ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

. 2016ހިއްސާާދާރުންގެ ވޯޓާއެކު  119 ޖުމްލަ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ
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 .4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް       2017 
 ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

ކުންފުނީގެ ، ވީ ހޯމަ ދުވަހު 2018އޭޕްރީލް  30ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ވަނީ  2017

. އަދި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާއި ހިސާބުތަކާބެހޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ  ގެ  2018މޭ  23ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ

. 2018މޭ  08ސާފުކުރެއްވުމަށް  ،ކުރިން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅުއްވައި  ގައި ވަނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ

 

، މިހާހިސާބުން މިނިސްޓީްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރެއްވުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

މި އައިޓަމަށް ޕޯލް އުސޫލުން ވޯޓު ، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު

. ވޯޓުލުމުގެ ނިޒާމް ޖަލްސާގައި އެއްގޮތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު   (A056259)ސާލިޙްهللا ނެންގެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

. ފުރަތަމަ އައިޓަމްގައި އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓު ދިނުމަށް ނިންމެވީ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ  އިންސައްތަ  10ރިޔާސަތަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

ޕޯލް އުސޫލުން ވޯޓު ދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީކަމުގައި ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް  ،ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރަކު ނުވަތަ ހިއްސާދަރުން

. އަދި މިއައިޓަމްއަށް ޕޯލް އުސޫލުން ވޯޓު ދިނުމަށް ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރު  ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ދެންނެވިއެވެ

.، ހުށަހެޅުއްވުމުން  ކުންފުނީގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މި އައިޓަމަށް ވޯޓު ނަގާނީ ޕޯލް އުސޫލުންކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 ލިބުނު ވޯޓު
 

121  

928,602  

928,352  

250  

927,300  

1,052  

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ   99.86

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

ހިއްސާ  927,300ޖުމްލަ 

ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރުންގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވޯޓާއެކު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް 

.  ފާސްކުރެވުނެވެ
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 .4.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ    2017
 ހިސާބުތައް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ، ޖަލްސާގައި ކުރިޔަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން، މިއައިޓަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން

ދެންހުރި އައިޓަމްތަކަށް ޕޯލް އުސޫލުން ވޯޓު ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރާ އައިޓަމް ފިޔަވައި

.ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވިއެ   ވެ

.  އަދި މި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ތާޢީދުކުރެއްވިއެވެ

.  2017އެއަށްފަހު   ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންީގެ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ

 ލިބުނު ވޯޓު
 

121  

928,602  

928,335  

267  

928,288  

47  

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ   99.97

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުންގެ ޢަަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ  2017ހިއްސާ ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއެކު  928,288ޖުމްލަ 

 ހިސާބުތައް ފާސްކުރެވުނެވެ.
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 .4.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ ކަނޑައެޅުން

 
. 55.00ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ބަހަން ހުށަހެޅުނީ  2017  ރ. އެވެ

 ލިބުނު ވޯޓު
 

121  

928,602  

928,352  

250  

926,070  

2,282  

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ   99.73

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 2017، ހިއްސާ ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއެކު 926,070ޖުމްލަ 

 55.00 .  ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ
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 .4.5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ   2018

 އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ،އޮޑިޓަރުން ހޮވައި

 ،ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަކަށް 48,230.00، ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އޮޑިޓްކުރުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޯޑުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ 2018

. ކޭޕީއެމްޖީ އަކީ ފާއިތުވި  . 4ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ހުށަހެޅުއްވި ކޭޕީއެމްޖީއެވެ  އަހަރުވެސް ކުންފުނި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ

 ލިބުނު ވޯޓު
 

121  

928,602  

928,317  

285  

928,053  

264  

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ   99.94

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ، ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް 2018 ،ހިއްސާ ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއެކު 928,053ޖުމްލަ 

. މިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އުޖޫރައަކީ ، ގޮތުގައި . 48,230.00ކޭޕީއެމްޖީ ޢައްޔަްނކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ  ޔޫއެސް ޑޮލަރުވެ

 
 

  ޔޫއެސް ޑޮލަރ  48,230.00

  ޔޫއެސް ޑޮލަރ  50,350.00

  ޔޫއެސް ޑޮލަރ  52,470.00

 ކޭޕީއެމްޖީ 

 ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް 

 އަރނެސް އެންޑް ޔަންގް
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ްކޮމެންޓް ކުރުމަށް       ، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާޙްތައް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށ

. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމެންޓް ލިބިފައިވަނީ ހަމައެކަނި  2018ފެބްރުއަރީ  18 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ

. މިހެންކަމުން 2 . މީގެ އިތުރުން 7ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު  ،ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުންނެވެ ކުންފުނީގެ ، ދުވަހަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ

، ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އްިސލާޙްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އެރުވިގެން

.، ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 2018މާރިޗް  31، ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް  ހޮޓަލް ޖެންގައި ބޭއްވުނެވެ

 .4.6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް 

 ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙުތައް

 ލިބުނު ވޯޓު
 

121  

928,602  

928,352  

250  

926,009  

2,343  

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ   99.72

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާ އަދަދު 

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

ހިއްސާ ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއެކު ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާޙްތައް  926,009ޖުމްލަ 

.  ފާސްކުރެވުނެވެ
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 ީވީ އަންގާރަ ދުވަހު އާންމުކޮށް   2018މޭ  8ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާޙްތަކުގެ ތަފްޞީލު ވަނ

.  އިޢުލާންކޮށްފައެވެ

ްބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންކަމަށް ޗެއަރމަން ، މި އިސްލާޙްތައް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ

.  މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

ިއަދި މި އިސްލާޙްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި  ،ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާޙްތަކަށް ކޮމެންޓްކުރެއްވ

ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު  ހިއްސާދާރުންނަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

. އެގޮތުން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙުސެއިން  އަށާއި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު އަށާއި ޢަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު، ދެންނެވިއެވެ

ކޮމެންޓްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރި  ހިންގާ ގަވާއިދަށް މަނިކުއާއި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

.  ޝުކުރެއް ޗެއާރމަން ދެންނެވިއެވެ

ްކުންފުންޏާމެދު ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމަށާއި އަދި ހިއްސާދާރުނ، .  ކުންފުންޏަށް ދެއްވާ ވަގުތަށްވެސް ޗެއަރމަން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ

ްހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަ އިސްލާޙްތައް      ، މި އައިޓަމަށް ވޯޓުދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތަށ

. އެހެންނަމަވެސް 3 ، ހިއްސާދާރުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރައްވާނަމަ، ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންކަމަށް ޗެއަރމަން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

 .  ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކަށް އެއްފަހަރާވެސް ވޯޓުދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ާއެކަން ހާމަކުރެއްވުމަށް ޗެއާރމަން  ،މި އިސްލާޙުތަކަށް އެއްފަހަރާ ވޯޓެއް ނަގަން އިޢުތިރާޒްކުރައްވާ ފަރާތެއް އިންނެވިނަމަ، ވީމ

.  އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ުއެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރެއްވުމާއެކ ،.  މިއައިޓަމަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ހުރިހާ އިސްލާޙްތަކަކަަށް އެއްކޮށެވެ
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ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް 
 ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުން
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެސްޓީއޯގެ ، ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރު

 ؛ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ

(  އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު (ޗެއަރމަން

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ)

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

 އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު

 ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ

 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޒާހިޔާ

އާންމު  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް، ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރު

. 3ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން   ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވޭ

 ؛އެފަރާތްތަކަކީ

  (A003300)އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު 

 (A094982)އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ 

 (A073393)އަދި އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ޒުހުރީ 

،  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ވަނީ، މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ، ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 2018އޭޕްރީލް  3

.  ގެންދަވާފައެވެ

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީން އިންޓަވިއު ، ވުމާއެކު

ކުރައްވާފައިވަނީ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ އާއި އަލްފާޟިލް 

.  ޙުސެއިން ޒުހުރީއާއެވެ

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން ކުރެއްވި 

ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރަށް  ،އިންޓަވިއު އިާއ އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު

އާންމު ހިއްސާާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

، އިިންތިޙާބްކުރުމަށް އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ

.  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާގެ ނަމެވެ

ޕަބްލިކް ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

 " ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް "ފެންނަ

. " ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ  "ނުފެންނަ

 .  މިއައިޓަމްއަށް ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދުންނެވެ

 ލިބުނު ވޯޓު
 

121  

928,602  

108  

6  

7  

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ   89.26

 ވޯޓު ނެދެއްވާ ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުންގެ އަަދަދު 

ހިއްސާދާރުންގެ  108ޖުމްލަ 

ވަނަ  2018-2019ވޯޓާއެކު 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ، އަހަރަށް

   (A094982)ފަޒީނާ 

ޕަބްލިކް ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

.  ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ
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 ހިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
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މިއައިޓަމް ކުރިޔަށް ގެންދެވީ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު އާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

 .  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރުއެވެ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެށްޓެވުމުގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރ ، އެގޮތުން

 .  ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

. އެއީ ކުރައްވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  3ފަހަރަކު ގިނަވެގެން  އަދި ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ޗެއަރމަން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމުގެ  ، ޖަވާބު ދެއްވުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަށާއި

 .  ބޭނުމުގައިކަން ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ

ކުންފުންޏާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ސުވާލުތައް ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދިވަޑައިގަތުމެއްކަމަށްވެސް ، ހަމަމިއާއިއެކު

 .  ވިދާޅުވިއެވެ
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 A061504، އަލްފާޟިލް މިޢުޞަމް މުޙައްމަދު ސަލީމް

، އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަލުކުރާކަމަށް ކުރިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއިރު

އޭގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯއަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވާނެކަމަށް 

. އެހެންނަމަވެސް މިރޭގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި  އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވޭ

މިފްކޯގެ ލޮސްގެ ސަބަބުން ގްރޫޕްގެ ޕްރޮފިޓްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް 

. މިކަމާމެދު ވިދާޅުވާނީ ކީކޭތޯ  ؟ދަށްވެފައިވާކަމަށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެ

 
 ؛ޖަވާބުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

މިފްކޯ އަކީ އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކުރެވުނުއިރުވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި 

. އެހެންނަމަވެސް ކުރީ އަހަރުތަކާއި އަޅާބާއިރު ފާއިތުވި  ކުންފުންޏެއް

، އަހަރު މިފްކޯއިން ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕަރފޯމްކޮށްފިައ. އެގޮތުން

މިފްކޯއިން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ހަދާ މަސްވެރިން 

. އަދި މަސްވެރިންނަށް ، އަތުން މަސް ގަންނަ ރޭޓްވެސް ބޮޑުކޮށްފައި

. ރާއްޖޭގެ އެކި  ވިއްކާ ތެލުގެ އަގުވެސް ވަނީ ހެޔޮކޮށްފައި

ހަލާކުވެފައިވާ  ،ކަންކޮޅުތަކުގައި އައިސް ޕްލާންޓްތައް ޤާއިމްކުރެވި

އައިސް ޕްލާންޓްތައް މަރާމާތުކޮށް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އައިސް 

. އަދި  ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ވަނީ މިހާރު ހަމަޖެއްސިފައި

އެސްޓީއޯއާއި މިފްކޯއާ ދެމެދު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ، ހަމައެއާއެކު

. އެގޮތުން އެސްޓީއޯއަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ، ިސނަރޖީއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި

. އަދި އެސްޓީއޯގެ  ފައިސާ ހޯދުމުގައި މިފްކޯގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު

މައިގަނޑު ވިޔަފާރިއަކީ ތެޔޮ ކަމުގައިވާއިރު މަސްވެރިންނަށް އަގު 

ހެޔޮކޮށް ފަސޭހައިން ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވާނީ އެސްޓީއޯއިން 

. މިފަދަ އެތައް ފަސޭހައެއް ވަނީ މިފްކޯއާއި އެސްޓީއޯ  ހަމަޖައްސާދީފައި

ުކންފުންޏަށާއި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީއަށާއި އަދި އެންމެ މުހިއްމު  ،ގުޅުމުން

.  އެއް ފަރާތްކަމުގައިވާ މަސްވެރިންނަށް ކޮށްފައި

 

 

 

 A003148، ރަޝީދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޖަލްސާ މިހާ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާތީ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންގެ 

 ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖަލްސާގައި ވެސް އެސްޓީއޯއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރާ ވާހަކަ ވަނީ ދަންނަވާފިައ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި 

ހަދަމުންދާ ރެޑިސަން ހޮޓަލާބެހޭގޮތުންވެސް ފާއިތުވި އަހަރު ވަނީ 

. އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރު މި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމެނިފައިނުވަނީ 

 ؟ކީއްވެގެންތޯ

 
 ؛ޖަވާބުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖަލްސާގައާއި އެކިއެކި މީޑިޔާ ބްރީފިންގ ތަކުގައިވެސް 

ކުންފުނިން މިހާރު އެންމެ މުހިއްމު ، ކުރިން ދަންނަވާފައިވާނެފަދައިން

ކަމެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މައި ވިޔަފާރިތައް 

. އެހެންކަމުން މި އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް   ،ކުރިއެރުވުމަށް

. ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ހޮޓަލަކީ ވިޔަފާރިއާ  އިންވެސްޓްކުރެވިފައެއް ނުވާނެ

. ކުންފުނިން ވިސްނާފައިވަނީ  ގުޅޭ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓެއް

. އެހެންނަމަވެސް އެ ތަނަކީ ރާއްޖޭން ބޭރު ، ހޮޓާ ވިއްކާލުމަށް

ކުންފުންޏަކާއެކު މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓެއް ހެދިފައިވާ 

އެފަރާތާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދު ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ  ،ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމުން

. އަދި މި  ސަބަބުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ވިއްކާލުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވި ޕްރޮޖެކްޓް ވިއްކާލުމުގެ ކަންކަން ނިމުނުހާ 

 އަވަހަކަށް އެކަމުގެ މުަޢލޫމާތު ހިއްސާދާރުންނާއި ހިއްސާކުރެވޭނެ.
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 A05555، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖު

، އެއީ އިޖްތިމާޢީ -އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިސާދަށް ދިމާވާ ބަދަލުތައް 

އަދި އިތުރުކުރަނިވި  -އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ބަދަަލުތަކާއި 

، އެސްޓީއޯގެ ކާމިޔާބު ތާރީޚު ހިފަހައްޓަވަމުން ،ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން

، މިފަހަރުވެސް ހުށަހެޅުއްވި ސްޓްރެޓަޖީޒް ނުވަތަ އުކުޅުތައް

. އެކަން  ސިޔާސަތުތައް އަދި އަމާޒުތައް އަންނަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތެެރެއިން

ފާހަގަކޮށް ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް އަދި ޚާއްޞާކޮށް 

މެނޭޖިންގ ، ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ އަދި ، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު

ކުންފުނީގެ ހީވާގި ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފްުނނަށް ތަޙުނިޔާއާއި ޝުކުރު 

. ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ދިވެހި  ،ދަންނަވަން

ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެސްޓީއޯއާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ޔަޤީންކަން 

 .  އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ

. އެކަމާގުޅޭ އިތުރު  ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ރަށެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވި

 ؟ތަފްޞީލެއް ލިބިދާނެތޯ

އަކަށް “ އެންމެންގެ އެސްޓީއޯ”ދިވެހި ހުރިހާ ފަރުދުން ޤަބޫލުކުރާ 

މެދުފަންތި އަދި އައު ، އެސްޓީއޯއިން ކުދި، އެސްޓީއޯ ވެގެންދާއިރު

  ؟ ވިޔަފާރިތަކަށް ކިހާ ވަރަކަށް އިސްކަންދެއްވަންތޯ

 
 ؛ޖަވާބުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

އެސްޓީއޯގެ ރިސޯސްތައް މި ވަގުތު ބޭނުންކުރަނީ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު 

. އެހެންނަމަވެސް އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ، ވިޔަފާރިތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް

ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ހޮޓެލްް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިން ނ.އެކުޅިވަރާމެދު މި 

 .  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް

ގެ ގޮތުގައި “ އެންމެންގެ އެސްޓީއޯ”އެސްޓީއޯއަކީ މިހާރުވެސް 

. އެގޮތުން އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓަށް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކުންފުންޏެއް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބޮޑެތި، ބަލާލިނަމަވެސް

ވިޔަފާރިތަކުން ތައްޔާރުކުރާ މުދާ މާކެޓްކޮށްދޭ ވިންޑޯއެއްގޮތުގައި 

 . އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓްއިން މިހާރުވެސް ދަނީ މަސައްކަތްކޮށްދެމުން

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓްގައި ވިއްކަން ހުންނަ ގިނަ މުދަލަކީ ރާއްޖޭގެ 

. މީގެން ދޭހަވަނީ، ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ގަނެ  ، ވިއްކަމުންދާ މުދާ

ރާއްޖޭގެ މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކާއި އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

. އަދި ހަމައެފަދައިން ، އެސްޓީއޯއިން ވަރަށް ސަޕޯޓްދޭކަން

ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އަދި ފިއުލްއަށް ބަލާލި ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އެސްޓީއޯއަކީ މިފަދަ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނިތަކާއި އެކު ، ނަމަވެސް

. އަދި  ވަރަށް ރަނގަޅު ޓަރމްތަކެއްގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއް

 . މި ފަރާތްތަކަކީ އެސްޓީއޯގެ ވަރަށް ލޯޔަލް ކަސްޓަމަރުންތަކެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ، ސަބްސިޑަރީ ުކންފުނިތަކަށް ބަލާލިނަމަވެސް

. އަދި މޯލްޑިވް  ބްރޯކަރސްއަކީ ރާއްޖޭގެ މެދު ފަންތީގެ ކުންފުނިތައް

ގޭސްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 

. އެެހންކަމުން އެސްޓީއޯއިން ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކީވެސް ، ތިބޭނެ

.  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ވިޔަފާރިތަކަށްް ސަޕޯޓްކުރާ ކުންފުންޏެއް

.“ އެންމެންގެ އެސްޓީއޯ”މިއީ ހަމަ ، ވިމާ  އެއް
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 A056659، ސާލިޙްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

. ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  މިރޭގެ ޖަލްސާގެ އިންތިޒާމް އެހާ ހިތްގައިމެއް ނޫން

. ދެން  އަނދިރުވުމުގެ ސަބަބުން ލިޔެފަހުރި އެއްޗެހި ކިޔަން އުނދަގޫ

 .  އޮންނަ ޖަލްސާއެއްގައި މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެދެން

. އަދި  ޖަލްސާއަށް ވަންނަން އައުމުން ދޮރުމަތިން އަޅުގަނޑު ހުއްޓުވި

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރވެފައިވޭތޯ ބެލިި. ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް މިއަށްވުރެ 

.  އަދި ، ފަސޭހަ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރައްޓެހިގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭ

އެހެން މީސްމީހުނަށްވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކެއް 

  .  ހަމަޖެއްސުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއް

މިފްކެޯގ ވާހަކަ  ފާއިތުވި އަހަރާއި މި އަހަރުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައިވެސް

. އަދި އެމްޑީގެ ވާހަކައިގައިވެސް މިފްކޯގެ ބަލި ހާލަތު  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

. އެހެންކަމުން މިފްކޯ އެސްޓީއޯގެ ދަށުގައި  ހުރިވަރު ފާހަގަކުރައްވައިފި

.  އޮތް އޮތުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް

އެސްޓީއޯގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ތެލުގެ ވިޔަފާރި 

. އަދި އެސްޓީއޯއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ  ކުރައްވާ ފަރާތްތައް އެބަ ތިބި

.  އެސްޓީއޯއަށް ނުލިބި ބައެއް އެހެން މީހުން ދަނީ އޭގެން ފައިދާ ނަގަމުން

.، ވީމާ  މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަން އަޅުގަނޑު އެދެން

 ؟ އެސްޓީއޯގެ ދަރަނީގެ ހަލަތަކީ ކޮބައިތޯ

ޕްރޮފިޓްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ، މޭިރ ޑިކްލެއަރ ކުރި ޑިވިޑެންޑަށް ބަލާއިރު

. މިހާބޮޑު އަދަދެއް  75 އިންސައްތަ ވަނީ ކުންފުނީގައި ރިޓެއިންކޮށްފައި

؟ ރިޓެއިން ކުރަނީ ކުންފުނީގެ ކޮން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުންތޯ

 ؟މިއީ ކުންފުނީގެ ކޮްނ ޕްރޮޖެކްޓްއަކަށް ބޭނުންކުރައްވާނެ ފައިސާއެއްތޯ

އެހެންކަމަށްވާނަމަ ގެންނަވާފައިވާ ؟ މިފްކޯ ރީސްޓަރކްޗަރ ކުރެއްވިންތޯ

 ؟ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ؛ޖަވުާބގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

ޖަލްސާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ ޒަމާނީ 

. ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު އެކަންކަން ދާނީ  ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން

. އަދި ހިއްސާދާރުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް  ،ބަދަލުވަމުން

 . ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ގެންދިއުމަށް ވާނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައި

 24ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސަށް އައި ހަމައެކަނި ބަދަލަކަށް ވާނީ 

. މި  ގަޑިއިރު ކުރިން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބަންދުކުރެވިފައިވުން

 . ޕްރޮސެސްއާބެހޭ ގޮތުން ވާނީ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރެވިފައި

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް 

. އަދި ގިނަ ، ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ކުންފުންޏަށްވެސް ވަގުތު ބޭނުންވޭ

 .  ބޭފުޅުން މި ބަދަލު ބަލައިގަނެފައިވޭ

.  މިފްކޯއާގުޅޭގޮތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ވާނީ ޖަވާބު ދެވިފައި

ތެޔޮ އަޅާނެ އުސޫލުތަކެއް  ،އެފްއެސްއެމްގައި ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީއަކާއި

. އެފްއެސްއެމްގެ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ތިޔަ ވިދާޅުވި  ހެދިފައިހުރޭ

. އަދި ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަކި ، ގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

 .  އުސޫލުތަކަކާއި ރޭޓްތަކެއް ހެދިފައިވާނެ

އެސްޓީއޯގެ ގިއަރިންގ ރޭޝިޔޯއާބެހޭގޮތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި 

. އަދި ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައިވެސް ، އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެ

 .  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގިނަވާވަރަކަށް ގިއަރިންގ މައްޗަށްދާނެ

ރީޓެއިން އަރނިންގްސް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ސަބަބުތައްވެސް 

. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ، ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާނެ

ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި އަހަރު އިންވެސްޓްކޮށްފައި ވަނީ 

. އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކަށް އަދިވެސް  ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް

މިފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ، އެހެންކަމުން. އިންވެސްޓްކުރަން އެބަޖެހޭ

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ކުންފުނީގައި ރީޓެއިްނ އަރނިންގްސް ކޮންމެވެސް 

.  ވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން މުހިއްމު
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މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

 ؛މުޙައްމަދު މިހާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ

 . ކުންފުނިން ނަގާ ދަރަންޏަކީ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ނަގާ ދަރަނި

އިންވެސްޓްކުރާ ، ކުންފުނިން ދަރަނި ނަގާ އިންސައްތައަށް އަޅާބަލާއިރު

. އެހެންކަމުން ދަރަނި ނަގައިން ކުރާ  އެއްޗަކުން ލިބޭވަރު ބޮޑު

. އަދި ކުރިއަށްއޮތް ، ޚަރަދަށްވުރެ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވޭ

. ކުންފުނީގެ  ތަނުގައި އޭގެ ފައިދާ ހިއްސާދާރުންނަށްވެސް ކުރާނެ

 . ގިއަރިންގ ލެވެލް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހިސާބެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް 

އިންސައްތައަށްވުރެ ކުޑަ އެހެން ކުންފުންޏެއް ނުވާނެކަމަށް  6.3

. އަދި މި އަދަދަކީ ފައިނޭންޝަލް  ޔަޤީންކަމާއެކު ދަންނަވަންކެރޭ

އިންްސޓިޓިއުޓްތަކުން ކުންފުނިން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރިކަވަރީއާ 

 ދޭތެރޭ އޮންނަ ކޮންފިޑެންސް ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް.

 
 A043298، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ

ބޭފުޅުން  3އާންމު ހިއްސާާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

. އަދި     1ކުރިމަތިލެއްވިއިރު  ބޭފުޅަކު އަނބުރާ ނަން ގެންދަވާފައިވޭ

ބޭފުޅެއްގެ ނަން ވަނީ  1ބޭފުޅަކާ އިންޓަރވިއުކުރެއްވި ނަމަވެސް  2

. އެހެންނަމަވެސް . ، ފާސްނުވެފައި މިކަން ހިނގި ސަބަބެއް ސާފެއްނުވޭ

ނަން ހުށަހަޅާނީ ކުންފުނިން އެދިފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަންތައް ހުރެގެން ކަމަށް 

 .  ޤަބޫލުކުރެވޭ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ، ސާލިޙް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންهللا އަލްފިާޟލް ޢަބްދު

. މީގެ  އަހަރު ކުރިން ފޯމު  2ގައި މިރޭ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކެއް ހުރި

. އަދި މީގެ ކުރީ އަހަރެއްގައި  ،ފުރާ މެއިލްކުރުމުން މިކަން ކުރެވޭ

ދެއްވި ، ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެ އެޓެންޑަންސް ކާޑު ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި

އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކާޑު ލިބޭނެ ، މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް

 . . އެގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައި

މިރޭ މި މައްސަލަ ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އެހެންނަމަވެސް

ދިމާވެފައިވަނީ ދަރުބާރުގެއަށް ވަންނަ ދޮރާށީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން 

. މިސާލަކަށް އޮންލައިންކޮށް ލިބިފައިވާ އެޓެންޑަންސް ، ކުރެއްވި ކަމަކުން

މިނެޓް ތިރީގައި  3ޕްރިންޓްކޮށްގެން ޖަލްސާއަށް އައުމުންވެސް 

. ޖަލްސާއަށް ވަދެވެނީ  އެޓެންޑަންސް ވެރިފައިކުރުމަށް މަޑުކުރަން ޖެހުނު

ކައުންޓަރަކުން ބަލާފައި ކަމުގައިވާނަމަ ތިރިން ބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ 

. ؟ ކޮބައިތޯ  އެފަދަ ކުދިކުދި ހިތްހަމަނުޖެހުން ހުރި

 
 ؛ޖަވާބުގައި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޟަތު ވިދާޅުވީ

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރަކު ހޮވުމަށް ހުޅުވާލި 

. އެތަނުން  3ފުރުޞަތުގައި  ބޭފުޅަކު ނަން  1ބޭފުޅުން ނަން ހުށަހެޅުއްވި

. ބޯޑުގެ  . އެއީ ކޮން ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމެއް ނޭންގެ އަނބުރާ ގެންދެވި

 2ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން ދެން ތިއްބެވި 

. އޭގެ  ބޭފުޅުން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގައި ވަކި މިންގަނޑުތަކަކަށް ބަލާފައިވޭ

 . ތެރޭގައި ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓަކީވެސް ބެލި މިންގަނޑެއް

 . އިވެލުއޭޓްކޮށް ފާސް ނިުވ ފަރާތަކީ އެކަޑެމިކަލީ ދަށް ބޭފުޅެއް ނޫން

ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ރަނގަޅަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކީ 

. އެ  ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް

ފަރާތް އިވެލުއޭޓްކޮށް ލިބެންޖެހޭ އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށުން މާރކްސް 

 ލިބުމުން އެ ފަރާތުގެ ނަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވާފައެއް ނުވޭ.

، އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

މި މަޤާމަށް  ،އެސްޓީއޯގައި މިހާ ބައިވަރު ހްިއސާދާރުން ތިބޭއިރު

. މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަން  ކުރިމަތި ލައްވާ ފަރާތްތައް މަދުކަން ފާހަގަވޭ

 .  ބަދަލުވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން

މިކަމާމެދު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު އިތުރަށް 

 ؛ވިިދާޅުވީ

ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ވީހާވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ފަސޭހަކުރަން 

. މުސްތަޤުބަލުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެ  އަބަދުވެސް ބަލަން

.  ގޮތަށް މިކަން ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން
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 A035046، އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ޙުސެއިން މަނިކު

މެންބަރުން ވަޑައިގެން  118ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ހާޒިރީގައި ޖަލްސާއަށް 

. އެއީ  63ހާޒިރުވި މެންބަރުން އަދި  53 ،ތިއްބެވިކަމަށްވޭ

. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން  121ވޯޓު ލެއްވިއިރު ، ޕްރޮކްސީކަމަށް

.  ހާޒިރުވެ ތިއްބެވިކަމަށް ސްކްރީނުން ދައްކާ

އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރު އޮޑިޓް ފަރމްތައް އެކްސްޓަރނަލް 

. ޚާއްޞަކޮށް އެސްޓީއޯއަކީ ހުރިހާ  އޮޑިޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލައްވާތަން

އެއްވެސް ދިވެހި ކުންފުންޏެއް މިކަމަށް ، ދިވެހިންގެ ކުންފުންޏަކަށް ވާއިރު

 ؟ ކުރިމަތި ނުލަނީތޯ

އެސްޓީއޯގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަކީ ހިއްސާދާރުން ވަރަށް 

. އެއީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ މުހިންމު  ،އެދޭކަމެއް

. ރެޑިސަން ހޮޓަލަށް ދިމާވި އެންމެ މައިގަނޑު  އިންޑަސްޓްރީއަށްވާތީ

 ؟ ދައްޗަކީ ކޮބައިތޯ

 
 ؛ޖަވާބުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިިދާޅުވީ

މެންބަރުން އަރާފައިވަނީ ލިޔުމުގެ  118ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު ސްކްރީނަށް 

. ޖަލްސާގައި ހުރިހާ އައިޓަމެއްގައިވެސް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ  ކުށަކުން

 .121ތިއްބެވި ޖުމްލަ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ވަނީ 

ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް  ،އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަކީ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ދިރުވާ

. އެހެންނަމަވެސް އަދި ރާއްޖޭގައި ހުރި އޮޑިޓް ، ސަޕޯޓްކުރާ ކުންފުންޏެއް

ފަރމްތަކަކީ ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ލެވަލްގެ ކުންފުނިތަކަކަށް 

 ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރމްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެސްޓީއޯއިން އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭގޮތުން  

ޑައިވެސްޓްކުރަން ޖެހުމަކީ  ،އެހާބޮޑު މަޝްރޫޢްެއ ފަށާފައި، ދަންނަވާނީ

. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ، ވަރަށް ދެރަވާކަމެއްކަމުގައި

. ކުރިންވެސް  ކުންފުނިތަކުގައިވެސް ޑައިވެސްޓްކުރުމަކީ އޮންނަކަމެއް

ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި ، ދެންނެވުނު ފަދިައން

، ސްޓްރެޓެޖީތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލާއެކު ބައެއް ކަންކަން ކުރުން ފަސްކޮށް

. މިއީ  ކުންފުނީގެ މައި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ

. މުސްތަޤުބަލުގައި ކުންފުނި ޑައިވަރސްވެ  ،އެގޮތުން ނެގުނު ފިޔަވަޅެއް

މިކަންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބުމުން މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދިއުމުގެ 

. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ، ވިސްނުން އެބަހުރި

 .  ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުން މާ މުހިންމު

 
 A081073، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ބާރީ

ހިއްސާދާރުންނަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހު އެސްޓީއޯއިން އުފުއްލަވާ ބުރައަށް 

. ޚާއްޞަކޮށް ފިޔާ ، ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން

އަލުވި އަދި ބިސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

. މީގެ އިތުރުން ، އެސްޓީއޯއިން ކޮށްދެއްވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރަން

ސުޕަމާރޓްއިން ވިއްކާ ފްރުޓް ކޮކްޓެއިލްގެ އަގު ދަށްކޮށްފައިވާތީ 

.  ކަސްޓަމަރުން އެކަން ވަރަށް އުފަލާއެކު ާފހަގަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވުމަށް ނިންމެވި 

.  2މީގެ  އެއީ، ނިންމުން އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެއްވި މަޝްވަރާއެއް

.  އެކަން ޤަބޫލުކުރައްވާ ތިޔަ ނިންމެވި ނިންމުމަށް ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ

ފުޑް ކޯޓް މަޝްރޫޢުގައި ގޮޅިތައް ދީފައިވަނީ ވަރަށް 

އެކަން . އިންސާފުވެރިކޮށްކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

.  އެގޮތަށް ކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާ ފްލެޓްތައްވެސް ، ހަމަ އެފަދައިން

އޭގެ ، މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ަކންކުރައްވައި

.  ޙައްޤު ވެރިންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދެން

ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މި ފުރުޞަތުގައި ޗެއަރމަން

.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

މި ރޯދަމަހު އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްޓަކައި ކޮންމެ ފިރިހެން ބޭފުޅަކުވެސް 

. . އެންމެ ކޮފީ ތައްޓެއްނަމަވެސް ގިރާ ދެއްވާ  ބަދަލު ފެންނާނެ

 . .ޑީންނާއި ޑިރެކްޓަރ ރަފިއްޔާއަށް ޝުކުރިއްޔާ .އޯ  ހުރިހާ އެޗް

 
 ؛މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

 .  ތިޔަ ދެއްވި ޚިޔާލުތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ
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 A056659، ސާލިޙްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެން 

އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތަށް މަރުޙަބާ ، ފަރާތަށް ޝުކުރުދަންނަވައި

. އަދި ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ، މި ދެ ފަރާތަށްވެސް ދަންނަވަން

 ރިޕޯޓްތައް ބަލާލުމަށް އައިޕެޑެއްފަދަ އެއްޗެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން.

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވި ފަދައިން

. ފާއިތުވި އަހަރުވެސް މިވާހަކަ ވަނީ  ކުންފުންޏަށް ނުލިބޭ މައްސަލަ ބޮޑު

. ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބެނީ ނުވަތަ ހޯދަން  ޖަލްސާގައި ދައްކާފައި

. މިކަމާމެދު ވިސްނަވާގޮތަކީ ކޮބައިތޯ  ؟ނޫޅެވެނީ

މިއީ ؟ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިންގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވީ ކީއްވެގެންތޯ

މާކެޓްގައި ޑިމާންޑަށް ނުވަތަ ޑޮަލަރަށް ނުވަތަ ސްޓޮކަށް އައި ބަދަލާއެކު 

 ؟ އައި ބަދަލެއްތޯ

 
 ؛ޖަވާބުގައި މެނޭޖްިނގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިިދާޅުވީ

ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް 

. ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް މިގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން  ދެވިފައިވޭ

. އަދި ތަފްސީލުކޮށް  ،ހިއްސާދާރުންނަށް ސާުވލުތައް ފޮނުވުމާއި، ދާނަން

 .  ޖަވާބު ހޯދުމަށް ވަގުތު ދެވޭނެ

ރިސީވަބަލް ، ޕްރެޒެންޓެޝަންގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން

. މީގެ  އިތުރުވުމަކީ އެސްޓީއޯއަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްް

ޕޮޒިޓިވް ސައިޑަކީ ކުންފުނީގެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަކީ ސަރުކާރާއި 

. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ  ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

. އަދި ސަރުކާރު  ޕޭމަންޓްތައް ލިބޭނެކަމުގެ ވަރަށް ޔަޤީންކަން އެބައޮތްް

 .  ކުންފުނިތަކާއެކު މިދަނީ ވަރަށް ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންް

އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިންއާ ގުޅިގެން ދެންނެވި މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު 

. އެސްޓީއޯއަކީ މިފަދަ މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުކުރާ  މަޢުލޫމާތެއް ނޫން

. އިންޓަރނޭޝަނަލް އަގުތަކަށް ބަދަލެއް އައިނަމަވެސް  ކުންފުންޏެއް ނޫން

އެސްޓީއޯއިން އެފަދަ މުދަލެއްގެ އަގަށް އެ ނިސްބަތުން ބަދަލެއް 

 .  ނުގެންނަން

 A035046 ،އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ޙުސެއިން މަނިކު

އޮޑިޓް ފަރމްގެ ރިޕޯޓެއް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލިބެން ހުންނާނެ 

 ؟ގޮތެއް ހައްދަވާދެވިދާނެތޯ

 
ޖަވާބުގައި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު 

 ؛ވިދާޅުވީ

. އަދި ކޮންމެ  އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ރިޕޯޓް ކުރަނީ ހިއްސާދާރުންނަށް

އަހަރުވެސް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކާއެކު މި ރިޕޯޓް 

 .  ޕަބްލިޝްކުރެވިފައިވާނެ
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 ޖަލްސާ ނިންމުން
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  ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު

 ؛ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި

ިހިއްސާދާރުންނާއި ދައުވަތުއެރުވުނު ފަރާތްތަކުން އަދި ކުންފުނީގެ ، ރޯދަމަހުގެ މިފަދަ ވަގުތެއްގައި އެސްޓީއޯއަށް ވަގުތުދެއްވައ

.، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށްވެސް، މުވައްޒަފުން ވަޑައިގެންނެވިކަަމަށްޓަކައި  ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ

ިބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަމުގައި އަދި ހިއްސާދާރުންގެ ނަމުގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ޑިރެކްޓަރުންގެ ، އެސްޓީއޯގެ ނަމުގައ

. 6ބޯޑަށް   އަހަރު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތައް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ

  ްފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު އަދި ޝަހީރުގެ ދަށުނ

ހުރިހާ ، މަސައްކަތްކުރައްވާ ހީވާގި ޓީމަށާއި ޖުމްލަކޮށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް

.  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ

ްއެ އަޒުމައިގެން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ، އަދި މި އަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް އިތުރު މަންފާތަކެއް ލިބޭނެ އަހަރެއްކަމަށް އުންމީދުކޮށ

.  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި މުވައްޒަފުންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ްފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏަށް ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާއި ސަޕޯޓަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ، ހަމަމިއާއެކު އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުނ

.  ބޯޑަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ

ީބަރާކަތް هللا މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ، އެސްޓީއޯއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު އަހަރުތަކަކަށް އެދި ،ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރުތަކަކ

.، އަދިވެސް އެއްފަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ މުބާރަކުބާދީ އަރިސްކުރައްވައި، ލެއްވުމަށް އެދި  ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ

 ީ11:45ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު   2018މޭ  30ޖަލްސާ ނިންމާލައްވާފައިވަނ  .  ގައެވެ
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 ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވުނު އައިޓަމްތަކަށް 
 ލިބުނު ވޯޓުގެ ޙުލާސާ
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 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އަހަރުގެ 2016ގައި ބޭއްވި މި ކުންފުނީގެ  30މޭ  2017 119

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް 2017 927,300

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް 2017 928,288

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ 926,070

 އެ ފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ،ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވައި 2018 928,053

 ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް 926,009

 ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން 108

 ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ

 ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދުން

 ހިއްސާގެ އަދަދުން

 ހިއްސާގެ އަދަދުން

 ހިއްސާގެ އަދަދުން

 ހިއްސާގެ އަދަދުން

 ހިއްސާގެ އަދަދުން

 ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދުން
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