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 ޓްރޭޑިންގ 24.5%

58.7% 

 އާމްދަނީ
 ޖުމްލަ ފައިދާ

 ސެގްމެންޓްތަކުން އާމްދަނީއަށް ކުރި ހިއްސާ

 އެސްޓީއޯ
 ގައި 2018

 10,873 މިލިއަން ރުފިޔާ
 މިލިއަން ރުފިޔާ

1,509 

2.3% 

12.3% 

2.0% 

0.2% 

 ފިއުލް

 ފިޝަރީޒް

 ގޭސް

 އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

 އިންޝުއަރަން



 4 

 

80 

58 
 ހިއްސާއަކަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ އަދަދު

247 (218) 
 ހިންގުމުން ލިބުނު/ ހޭދަވި ފައިސާ

 މިލިއަން ރުފިޔާ
 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރުފިޔާ ،ހިއްސާއަކަށް  

 މިލިއަން ރުފިޔާ

 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

 ޓެކްސަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާ
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 ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅުއްވައިގެން

. 2ޖަލްސާގައި   ގޮތަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ

cs@stomaldives.net www.sto.mv  

އޮންލައިން ޕޭޖު ގައިވާ 
 މެދުވެރިކޮށް

 އަށް އީމެއިލް އެޑްރެހަށް
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް 

 ރިސެޕްޝަނަށް 

3344533 
 ނަންބަރު ފެކްސްއަށް

 ؛ހުށަހަޅުއްވާނީ“ އަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 2018އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ”

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

 ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 

    ގެ ކުރިން  00:00ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2019މޭ  14

 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެގެން
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ީގެ  2019 އޭޕްރީލް 25 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިންނެވޭނ

 .  ނިޔަލަށް ހިއްސާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ

ީއަހަރު ވެފައިވާ  16 ޖަލްސާއަށް ހާޒިިރުވެވަޑައިންނެވޭނ

(  ހިއްސާދާރުންނަށެވެ. (ރަޖިސްޓަރީކުރައްވާ ދުވަހާ ހަމައަށް

”ާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  2018 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސ

ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން “ އެދޭ ފޯމް

. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 .  ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ

” ާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  2018އަހަރީ ާއންމު ޖަލްސ

ގައި  6ހުށަހެޅުއްވޭނެ ގޮތްތައް ސަފްޙާ “ އެދޭ ފޯމް

 .  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 ްކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށްވެސް ޢައްޔަންކުރެއްވޭނީ އެއ

 .  ޕްރޮކްސީއެވެ

2  ީނުވަތަ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮކްސ

. ، ހަވާލްކުރައްވާފައިވާނަމަ  އެފޯމްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ

    ީއެއް ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ތަމްސީލުކުރެވޭނ

100  .  މެންބަރުންގެ ޕްރޮކްސީއެވެ

 ީޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކ

 .  ހިއްސާދާރަކަށްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ

 ީއަހަރު  18ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކ

. (ރަޖިސްޓަރީކުރައްވާ  ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ

(  ދުވަހާ ހަމައަށް

 ީކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް ޕްރޮކްސ

 .  ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

18 ) ް2019އޭޕްރީލް   25އަހަރުން ދަށުގެ ހިއްސާދާރުނ 

( އަށް  2018 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ”، ގެ ނިޔަލަށް

ބެލެނިވެރިޔާ / ، ގައި“ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ބަލަދުވެރިޔާއާއިބެހޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ިއީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވާ އެހެްނ ބައިތައް  ،ފޯމްގައ

 .  ފުރިހަމަކުރުމަކީ މަޖްބޫރުކަމެކެވެ

 ުފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީތައް ފޯމާއެކ

.  ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ

 ްފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކުންފުންޏަށް ޔަޤީނ

ސާފުނުވާނަމަ ނުވަތަ  ނުވަތަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ

 ފޯމް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. ، ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާނަމަ

ްކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ، ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންވެސ

 .  ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރައްވަންވާނެއެވެ

 ްމިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިންނެވޭނީ ޖަލްސާއަށ

ކުންފުނިން ، ހާޒިރުވުމަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިތަކާއި ހަމައަށް 

 .  ރަޖިސްޓަރީކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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 އެޑްމިޝަން ކާޑު

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

 .  އެޑްމިޝަން ކާޑެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ހާޒިރީ މާކުކުރުމަށް 

.  ވަޑައިގަންނަވާއިރު މި ާކޑު  ގެންނަވަންވާނެއެވެ

މި ކާޑުގައި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 .  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 

 ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުން
 ގެ ކުރިން 2100ވަނަ ދުވަހުގެ  2019މޭ  16

ޖަލްސާ ފެށުމުގެ އެއް ގަޑިއިރު ކުރިޔަށް ޕްރޮކްސީ 

. ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުމަށް  ބާޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ

“ ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުމްަށ އެދޭ ފޯމް”ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ 

. މިފޯމް ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ  މެދުވެރިކޮށެވެ

. އަދި ކުންފުނީގެ  ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 .  ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ

ވާ ބުރާސްފަތި  2019މޭ  16ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ 

 cs@stomaldives.netގެ ކުރިން  2100 ދުވަހުގެ 

 .  އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ

ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށް ޖަލްސާއަށް 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެެވޭނީ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ، ހާޒިރުވެ

.  ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރުމަށްފަހުއެވެ

 ހާޒިރީ މާކުކުރުން
 އަށް 2145އިން  2100ވަނަ ދުވަހުގެ  2019މޭ  16

ވާ  2019މޭ  16ހާޒިރީ މާކުކުރުން ކުރިޔަށްދާނީ 

، އަށް 2145އިން  2100ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 

. ހާޒިރީ މާކުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  ދަރުބާރުގޭގައެވެ

އެޑްމިޝަން ކާޑު އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 

 .  ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ

) ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ 2ހާޒިރީ މާކުކުރާ ކައުންޓަރުން ދެ (

) ކާޑު  .ޑީ .އައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން (އާރ.އެފް

 .  ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކާޑުގައިވާ 

.  މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރައްވަންވާނެއެވެ

 

 ޑީރަޖިސްޓަރީކުރުން

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީ 

ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ، ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން

، ޖަލްސާ ދޫކޮށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

. މިއީ ޖަލްސާގައި  ޑީރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ

ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ޔަޤީންކުރުމުގެ 

. ޑީރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި  ގޮތުންނެވެ

 .  ހުންނާނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް މޭޒުންނެވެ

 7 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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 10 

 

 

 ؛ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ވޯޓު ދިނުމާބެހޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

 

 ވޯޓު ދިނުން –ވަނަ މާއްދާ  33

ކުންފުންްޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ނުބުނާހާ ހިނދަކު އަހަރީ  

.  އާންމު ޖަލްސާއިން ކަންކަން ފާސްވާނީ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ

 

 ވޯޓު ދިނުން –ވަނަ މާއްދާ  45

.  ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކުރާނީ މެންބަރުންގެ ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ

. ކުންފުނީގެ  1ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ، އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ) ވޯޓެވެ (އެކެއް

) ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން އެދިއްޖެނަމަ%10 ރައުސްމާލުގެ ހިއްސާގެ  ޕޯލްގެ އުޞޫލުން ވޯޓު ، (ދިހައެއް އިންސައްތަ

. މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ )   1ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް ، ނެގިދާނެއެވެ (އެކެއް

.  ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ

އެ ޖަލްސާގެ ، ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގެ ޞައްޙަކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ

.  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތަށެވެ

ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގިައ ވޯޓަށް އެހޭ ކަންކަން ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ ފާސްނުވާކަމަށް އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

އެއީ އެ މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ، ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ

.، ގޮތްކަމުގައި އިތުރު ހެއްކެއް ހޯދުމަކާއިނުލައި  ސާބިތުވާނެއެވެ

 

 ވޯޓު އެއްވަރުވުން –ވަނަ މާއްދާ  46

، މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޗެއަރމަން ދޭ ވޯޓުގެ އިތުރަށް، ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ

 .  ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ޗެއަރމަންއަށް ދެވިދާނެއެވެ
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.  2 ހާޒިރީ މާކުކުރެވުމާއިއެކު ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށްވެސް .ޑީ ކާޑު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އައި .އެފް  އާރް

 ނުފެންނަ

A999999 

 މަރިޔަމް ޕަރުވީން

100 
 ހިއްސާދާރުން

 
 

999,999 
 ހިއްސާ

 
 

SID: 3 

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

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ، އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ހުޅުވާލުމުން

 .  ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ޓެބްލެޓެއް އެރުވޭނެއެވެ

 

އައިޓަމް ފާސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޓެބްލެޓްގައި ފެހި ކާޑު 

. އަދި އައިޓަމް ފާސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާނަމަ  ޖައްސަވާލައްވާށެވެ

.  ޓެބްލެޓްގައި ރަތް ކާޑު ޖައްސަވާާލައްވާށެވެ

ޖުމްލަ ޕްރޮކްސީ ، ގިނަ ޕްރޮކްސީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން

. މިގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވަން  ބަހާލައިގެން ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ

ބަހާލައިގެން ވޯޓު ދިނުމަށް ، ވޯޓު ކާޑު ޖެއްސެވުމުން، ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

. އަދި ވޯޓު ބަހާލާއިރު  އިތުރު ސްކްރީނެއް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ނުފެންނަ ، ފެންނަ، އެއައިޓަމަކަށް ވޯޓު ދެއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން

 .  އަދި ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދޭން ބަހާލެވިދާނެއެވެ

 ފެންނަ

A999999 

 މަރިޔަމް ޕަރުވީން

100 
 ހިއްސާދާރުން

 
 

999,999 
 ހިއްސާ

 
 

SID: 3 

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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ހިއްސާދާރުންގެ ކުރިމަތީގައިވާ  ،ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި

.  ސްކްރީނުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް އެރުވިފައިވާ ކާޑުގެ ތިރީ 

ކަނުގައިވާ ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

 .  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ވޯޓު ދެއްވުނުކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

 .  ޓެބްލެޓަށް މެސެޖެއް އަރާނެއެވެ

 ފެންނަ

A999999 

 މަރިޔަމް ޕަރުވީން

100 
 ހިއްސާދާރުން

 
 

999,999 
 ހިއްސާ

 
 

SID: 3 

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި  2018 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ

. ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ވާ  2019މޭ  16ހިއްސާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ

.، ގައި ދަރުބާރުގޭ 2200ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ   ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ

 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
01 .  ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން

02   .  ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

 ؛ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން 03

.2017 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  2018 މޭ 30    3.1  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

3.2    2018 .  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

3.3    2018 .  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް

3.4    .  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ

3.5    2019 .  ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

04 .  ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން

05 .  ހިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން

 .ޖަލްސާ ނިންމުން 06

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު އަދި އެޖެންޑާ
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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް   2017ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ 2018މޭ  30

ވީ ބުދަ ދުވަހު ކުރި މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު             2019އޭޕްރީލް    10އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

60-ADM/2019/86 ުއިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތ . ވާ  2019މޭ   09އިޢުލާނުން ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ

.    1600ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ

 

ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ލިޔުމަކުން ، ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

ނަންބަރު ފެކްސްއަށް ނުވަތަ  3344533ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ 

cs@stomaldives.net .   އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ

 .3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ  2018މޭ 30 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުނ2017ް  

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި  ،ވީ އަންގާރަ ދުވަހު  2019އޭޕްރީލް 30ވަނީ 2018 ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  . . މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން މިހާރު ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ  ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 .3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުން 2018 
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ވީ އަންގާރަ ދުވަހު   2019އޭޕްރީލް 30ވަނީ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް  2018

 .  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް  2018 ،ގެ ފައިނޭންޝަލް ރިވިއުގައި 2018އަހަރީ ރިޕޯޓް 

. އަދި މި ރިޕޯޓާއެކު .ޖީ އިން  2019އޭޕްރީލް  23 ،އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ .ޕީއެމް ވަނަ ދުވަހު ކޭ

 .  ސޮއިކުރައްވާފައިވާ މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓްވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 .3.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 2018
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.   ،ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނިން ވަނީ މާކެޓްގައި ވާދަވެރި ޖާގައެއް ހޯދާ މައި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ
މާކެޓަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް ވަނީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި  ،ރިޕޯޓްކުރުމަށް އައިި ބަދަލުތަކަކާއި ،އެހެންނަމަވެސް

 .  ކުރިމަތިވެފައެވެ

. އަދި އެއަށްފަހު އިންޝުއަރެންސް އަދި  2018އެންމެ ބޮޑު އަމްދަނީއެއް  ވަނަ އަަހަރު އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް ލިބިފައިވަނީ ތެލުގެ ސެގްމަންޓުންނެވެ

. އެހެންނަމަ . މިސެގްމަންޓްތަކުން ވަނީ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަދި މާޖިންއަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއްކޮށްފައިވެއެވެ ް ވެސޓްރޭޑިންގ ސެގްމަންޓުންނެވެ

. މީގެ އިތުރުން، ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓްގައި ފިނިކުރި މަހުގެ އަގު ދަށްވުމާއެކު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް  ،ފިޝަރީޒް ސެގްމަންޓަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ

ފިޝަރީޒް  ،ކްރެޑިޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލަށް ލިބެންޖެހޭ ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ޕްރޮވިޝަން ހަދާ އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ،އިތުރުވުމާއި

.  ސެގްމަންޓަށް ލިބުނު ގެއްލުން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ

 އާމްދަނީ
. އެގޮތުން، ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް އެކަށީގެންވާ 2018 ވަނަ އަހަރު ސާފު އާމްދަނީގެ  2018، ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ

.  9.1ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ  2017، ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު 10.9ގޮތުގައި   ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 

 

 

ބިލިއަން   1.8ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ސާފު އާމްދަނީ ވަނީ  2017، އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ސެގްމަންޓަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެ

. ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާކެޓްގައި ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގަށް ވަނީ ބަދަލު ގ . މިއާއެކު ެނެރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ ވިފައެވެ

. މިއާއެކު ތެޔޮ ރައްކާކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބަނ އަމިއްލަ  ުންތެލުން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ

. މިއާއެކު . ، ފަރާތްތަކުން އެސްޓީއޯއާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ  ތެލުގެ މާކެޓްގެ ބޮޑު ބައެއް ކުންފުންޏަށް ވަނީ ޔަޤީންކުރެވިފައެވެ

2018 

1.8 

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 2018މާލީ އުސްއަލިތައް 
 

 އާމްދަނީ

 އާމްދަނީ

 ބިލިއަން ރުފިޔާ
10.9 

ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު    

 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް
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 ޖުމްލަ ފައިދާ
 

 

  

 

ގްރޫޕުން ޚިދުމަތް ހޯދާ  ފަރާތްތައް ، ވަނަ އަހަރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެސްޓީއޯ ގްރޫޕުން މަސައްކަތްކުރީ ޖުމްލަ ފައިދާ ހިފެހެއްޓުމާއެކު 2018

. ޖުމްލަ ފައިދާ އިތ . މިއާއެކު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއެކު ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިދާވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ މުދާ ، ވުމުގައިުރުއިތުރުކުރުމަށެވެ

. އެހެންނަމަވެސް އާމްދަނީ އ ރުވެފައިވާ ިތުގަތުމާއި މުދާ ގެނައުމުގެ ނިޒާމަށާއި އުސޫލްތަކަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުތައްވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ

. ފިޝަރީޒް ސެގްމަންޓިން ޖުމްލަ ގެއްލުން ލިބިފައިވިނަމަވެސް 5، ޖުމްލަ ފައިދާ އިތުރުވެފައިވަނީ، ނިސްބަތަށް ބަލާ ޖުމްލަކޮށް ، އިންސައްތަ އެވެ

 .  އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގެ ޕަރފޯމަންސްއަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ ފައިދާ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ

 ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
 

 

 

ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ގްރޫޕްގެ ސާފު ފައިދާ ވަނީ  2017ތެލާއި އިންޝުއަރެންސް ސެގްމަންޓްއިން އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން 

.  އެހެންނަމަވެސް ފިޝަރީޒް ސެގްމަންޓްއިން ސާފު ފައިދާ އެއް ނުނެރެވި ކްރެޑިޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލަށް ލިބެންޖެހޭ ލިބި ހުރި ނު އިތުރުވެފައެވެ

.  2017ފައިސާގެ ޕްރޮވިޝަން ހަދާ އުސޫލު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން   ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ގްރޫޕްގެ ސާފު ފައިދާވަނީ ދަށްވެފައެވެ

 

247 
2018 

 މިލިއަން ރުފިޔާ

315 
2017 

 މިލިއަން ރުފިޔާ

1,509 
2018 

 މިލިއަން ރުފިޔާ

1,435 
2017 

 މިލިއަން ރުފިޔާ
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 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ހޮޓަލް 
 އިމްޕެއަރމަންޓް ގެކުރިން

 ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިޔަށް ލިބުނު ފައިދާ އަދި ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ
 

 

  

 

 

 

 

 ފައިނޭންސްކުރުމަށް ހިނގި ސާފު ޚަރަދު
އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ކުންފުނިތަކަށް ގިނަ ، ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން

. އެގޮތުން ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާވަރަކަށް ކުންފުނީގެ ސަޕްލަޔަރުންނަށް ދައްކ ޖެހޭ ަންގޮންޖެހުންތަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެެވެ

. މިއާއެކު  . އަދި މީގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ވަނީ އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހިފައެވެ ވަނަ އަަހަރު  2018ފައިސާވެސް ވަނީ ލަސްވެފައެވެ

.  62ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2017ފައިނޭންސްކުރުމަށް ކުރި ސާފު ޚަރަދު ވަނީ   މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ

 

 ހުޅުމާލެ ހޮޓަލުގެ އިމްޕެއަރމަންޓު
. މިއާއެކު ، ފާއިތުވި އަަހަރު އެސްޓީއޯ ގްރޫޕުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ މައި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ އޭގެން އިތުރު މަންފާ ހޯދުމަށެވެ

. މިނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ހޮޓާ ، އެސްޓީއޯގެ މައި ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅުން ނެތް ކަންކަމަށް ކުރާ ޚަރަދު ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ނިންމިފައެވެ

. އެގޮތުން ހުޅުމާލެ ހޮޓަލްގެ ފެއަރ ވެލިއުއަށް ބަލާ މިޕްރޮޕަރޓީގެ މާކެޓް ވެލި ެ ގޮތުގައި އުގދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

. މިއާއެކު 210 . ، މިލިއަން ރުފިޔާ އިމްޕެއަރކުރުމަށް ނިންމުނެވެ  އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް ވަނީ ސާފު ގެއްލުމެއް ލިބިފައެވެ

 

 

80 
2018 

 މިލިއަން ރުފިޔާ

 ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ

211 
2017 

 މިލިއަން ރުފިޔާ
25 
2018 

 ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

137 
2017 

 ރުފިޔާ
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 އަތުގައިހުރި ފައިސާ
. ފާއިތުވި އަހަރު، ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން ، ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ  ފައިސާ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ

 . ެ އިތުރުން މީގއެސްޓީއޯ ގްރޫޕުންވަނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ބޭންކަކުން ނެގި ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް ލޯނަކުން ސަޕްލަޔަރ ކްރެޑިޓް ރީފައިނޭންސްކޮށްފައެވެ
.ސަ ގްރޫޕަށް ލިބެންހުރި ފައިސާގެ އަަދަދު އިތުރުވުން ވެގެންދިޔައީ ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ ދަށްވުމަށް ދިމާވި އިތުރު  ބަބަކަށެވެ

. މުސްތަޤްބަލުގައި ގްރޫޕަށް ލިބޭ މަންފާ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މުހިންމު ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި ވަނީ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައެވ މިގޮތުން ެ
. ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަކީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ  388އިންވެސްޓްމަންޓް ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ އައުޓްފޮލޯ އަކީ  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

" ލް ފައިދާ ވަމުންދާ ވިޔަފާރި ކަމުގައިވުމާއެކު ތެޔޮ ރައްކާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ފުޅާކުރުމަށް ގްރޫޕުން ފެށި "އެކްސްޕޭންޝަން އޮފް ފިއު ސްޓޯރޭޖް
 .  ފާއިތުވި އަހަރު ވަނީ ނިމިފައެވެ

 

 މާލީ ޙާލަތު 
ދިގު މުއްދަތެއްގެމަތީން ފައިދާއެއްނުވާ ، އެސްޓީއޯ ގްރޫޕުން މަސައްކަތްކުރީ އެސެޓް ބޭސް ހަރުދަނާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަޤުބަލަކަށް ވިސްނާ

. މިއާއެކު  . މީގެ އިތުރުން އެކްސްޕެކްޓެޑް  2018އެސެޓްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލެ ހޮޓަލް ވަނީ އިމްޕެއަރކުރެވިފައެވެ
.  328ޖުމްލަ އިމްޕެއަރމަންޓްގެ އަދަދު ، ކްރެޑިޓް ލޮސް ހިސާބުކުރުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ އަރާފައެވެ

. 7,697ވަނަ އަހަރު  2018އިން  7,738ވަނަ އަހަރު  2017މިއިމްޕެއަރމަންޓްގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ އެސެޓްސް ވަނީ   އަށް ދަށްވެފައެވެ

. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާޒާރުގައި ތެލ އަގު  ުގެއަދި ހަމަމިއާއެކު ޖުމްލަ ލަޔަބިލިޓީސް ވަނީ މިމޭރުމުން އިތުރުވެފައެވެ
ތެޔޮ ގަތުމަށް ކުރި ޚަރަދަށް ނަގަންޖެހުނު ލޯނާއި ބޮރޮވިންގ ، އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެމުން ނުދިޔުމާއެކު، އިތުރުވަމުން ދިޔަވަރަށް

 .  އިތުރުވުމެވެ

 

 ވަނަ އަަހަރަށް ބަލާލުމެއް 2019
. ، އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ވަނަ އަހަރު ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ  2019މުސްތަޤުބަލު ރަނގަޅުކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ

. އެގޮތުން މާކެޓް އިތުރުވުމާއެކު ތެލަށް ކުރި ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާ ތެލުގެ ، ްކޮށްޔަތސެގްމަންޓަކުންވެސް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ
. މިއާއެކު ގްރޫޕުންވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ހިންގުމާއި ، ވިޔަފާރިން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނެރެވޭނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފައެވެ

. ، ރޭވުންތެރިކަން ހަރުދަނާކޮށް  ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ސެގްމަންޓެއްގެ ޕަރފޯމަންސް އިތުރުކުރުމަށް ސްޓްރެޓެޖީތައް ހަދާފައެވެ
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58 

 ބަހަން ހުށަހަޅާ ޑިވިޑަންޑު

ހިއްސާއަކަށް ،ރުފިޔާ  

ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވޭނީ އަދި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިވިޑަންޑު  2018ކުންފުނީގެ 

ގެ ކުރިން ހިއްސާގެ  1200ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  2019  އޭޕްރީލް   25  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 

.  2019އެޕްރީލް   10 މުޢާމަލާތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް   ގައި ވާނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ

 

ރ. ބެހުމަށް 58ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް  2018މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

.   2019އެޕްރީލް   23ނިންމަވާފައިވާކަން ވާނީ   ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 .3.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ހިއްސާއަކަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ ކަނޑައެޅުން
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، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓް ފަރމުން 3ރާއްޖޭގައި އޮޑިޓް މަސައްކަތް ކުރާ ، އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް

 . . އެގޮތުން ލިބުނު އަގުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ  މިއަހަރުވެސް އަގު ހޯދިފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ  2019މިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

. ކޭޕީއެމްޖީއަކީ ފާއިތުވި   . އަހަރުވެސް ކުންފުނި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ 5ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވަނީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

. ޖީ . އެމް . ޕީ . 5ފާއިތުވި  ކޭ  އަހަރު ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން

. ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް  ފާއިތުވި އަހަރު އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

. އަރނެސްޓް އެންޑް ޔަންގު  ފާއިތުވި އަހަރު އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

 ޔޫއެސް ޑޮލަރ 49,820.00

 ޔޫއެސް ޑޮލަރ 56,922.00

 އެސް ޑޮލަރ57,240.00  

 އޮޑިޓް ފަރމް ހުށަހެޅުއްވި އަގު ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޔާއެކު މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން

 .3.5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އެ ފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން، ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ 2019
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. މިއާއެކު، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިވަގުތު ، ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަވާކަން އަންގަވާފައެއްނުވެއެވެ

  ؛އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ / މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން އަމްރޫ މުޙައްމަދު ރަޝާދު

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

 އަލާްފޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު

 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޒާހިޔާ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ / ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ   

އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ، ނޮން އެގްޒެކެޓިވް   

އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ، ނޮން އެގްޒެކެޓިވް   

 ؛ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި މިވަގުތު އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރައްވަނީ

ފަރާތަކުން ނަން  6އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޙާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ، ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރަށް

. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ނޮމިނޭޝަން ، މި މަޤާމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވި ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ

މިމަޤާމަށް އިނިްތޙާބްކުރުމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްތަކަކީ ތިރީގައި ، އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން ކުރެއްވި އިންޓަވިއުއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 .  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ

. ، ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2018  އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޙާބުކުރައްވަންޖެހޭނީ މީގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ

 ގދ.ގައްދޫ ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ / ބިލަތްމާގެ. 1

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރުޝްމާ / ހ. މޮސްކޯގެ. 2

 ސ. ހިތަދޫ، އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު / ކޮތަންމާގެ. 3

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޝާލް އަޙްމަދު / މއ.މަލުވިލާ. 4

އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ، ނޮން އެގްޒެކެޓިވް  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ  

 .4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން
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 އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން އަމްރޫ މުޙައްމަދު ރަޝާދު

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް އަދި ، އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން އަމްރޫ މުޙައްމަދު

.    2018ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ، ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ގައެވެ

އަމްރޫއަކީ މިވަގުތު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ އަދި ލަފާޖު މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓްގެ 

. އަދި އައްޑޫ އިންޓަރނެޝަނަލް އެއާޕޯރޓްގައި އެކުންފުނީގައިވާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ، ޗެއަރމަންއެވެ

 .  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ހިއްސާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތްވެސްމެއެވެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކުންފުނީގެ ޗީފް ، ގެ ނިޔަލަށް 2012އިން ފެބްރުއަރީ  2010 އަމްރޫ ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ

. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ އޮިކނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ޑެޕިއުޓީ އަންޑަރ ، އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރކަން ކުރައްވާފައެވެ

. މީގެ ، ވަނަ އަހަރު 2018ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމް އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ

އިންތިޙާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި ސަތޭކަ ، ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށްފަހު 2018 ،އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި

. އަދި އޭނާއަކީ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނެޝަނަލް ކައުންސިން އަދި އިކ މިކް ކޮމިޓީގެ ޮނޮދުވަހުގެ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންކަން އަދާކުރައްވާފައެވެ

 . . މިއާއެކު އޭނާއަކީ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ  މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ

  އަމްރޫ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނެޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސޓީއިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ސަންޑަރލޭންޑް

 .  ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗެލަރ އޮފް ސައެންސް އިން ކޮންޕިއުޓަރ ސްޓަޑީޒް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑަށް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

.    2016ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ މާރިޗް   ގައެވެ

ވަނަ   2009މިހާދު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 

ފައިނެންސް އަދި އޮޑިޓްގެ ތަޖުރިބާ އާއި ތަޢުލީމް  ،އެކައުންޓަންޓެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އެއަށްފަހު ،އަހަރު

. ެ މއިތުރަށް ހާސިލުކުރައްވާ ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވުމަށްފަހު މިހާރު ހުންނެވީ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގ ަޤާމްގައެވެ

.ޕީ އީ .އޭ .އާރ.ޕީ އިންޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ޤާއިމްކުރުމުގައި އެސް ޓީމް ލީޑަރއްގެ -އާރ.ޕީ ފައިނޭންސް މޮޑިއުލްގެ ކޯ.މިހާދު ވަނީ ކުންފުނީގައި އީ

.  4ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ އޮޑިޓަރގެ މަޤާމްގައި ، ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ  އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ

. އަދި އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި މޯލްޑި ް ވްސމިހާދަކީ ޗާޓާރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސްގެ މެމްބަރެކެވެ

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެކެވެ. 
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 އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު

 އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެގްޒެކެޓިވް-ނޮން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑަށް، އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު

.   2012ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ މޭ    ގައެވެ

 . ޢާމިރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ

. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް އުފެއްދުމިާއ އެކުންފުނިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އޭނާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވ ޢާމިރަކީ ކާޕޭޑިއަމް ެ

ލިލީ އިންޓަރނެޝަނަލް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓަޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ގްރޭޕް އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ، މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ ޗެއަރމަން

 .  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރވެސްމެއެވެ

. ޢާމިރު ވަނީ ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީއިން  25ޢާމިރަކީ ފާއިތުވި  އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ

. އަދި މެލޭޝިޔާގެ އެންޓަރޕްރައިޒް ރިސްކު ޕްރެކްޓިޝަނަރޒްގެ ކުއަލ އިޑް ރިސްކު ިފައެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ

. ޢާމިރު މަންޞޫރު ވަނީ ފިލިޕީންސްގެ ޓަރލެކް ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސި އިން ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ހުރިހާ މޮޑިއުލްއެއް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

 .  މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ

 

 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޒާހިޔާ

 އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެގްޒެކެޓިވް-ނޮން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑަށް، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޒާހިޔާ

.   2018ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ    ގައެވެ

. އަދި މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ  ޒާހިޔާއަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއެކެވެ

ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ދަތިތަކާބެހޭ ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ބަލާ

. މިމަސައްކަތުގެ ކުރިން އަދި ، ބަޖެޓް ،ފިސްކަލް ޕޮލިސީ، ޒާހިޔާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ މޮނިޓަރީ ،ގޮތުން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގަވެ

. ހަމަމިއާއ . ރައީސް އޮފީހުގައި ޒާހިޔާ ވަނީ އެކިއެކި މަޤާމްތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ ޒާހިޔާާ ވަނީ  ެކުއިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުންތަކާބެހޭ ސެކްޝަންގައެވެ

. ސްޓޭޓް ޓ ޑިންގ ްރޭހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާގެ ދައުރުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ

. ކުރއޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުމުގެ ކުރިން ޒާހިޔާ ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނެޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަންވެސް އަދާ  ައްވާފައެވެ

ާންސިޝަން ޓްރޒާހިޔާ ވަނީ ސައުތު ކޮރެޔާގެ ކޮރެޔަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓްއިން މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ވިތު ޓްރިޕަލް މޭޖަރ އިން 

. އަދި މީގެ އިތުރުން ޒާހިޔާާ ވަނީ ، އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް އިންޓަރނެޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް އިކޮނޮމީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ

 .  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަންގެ ބެޗެލަރ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ
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ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ -ޕަބްލިކް ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް އިންތިޙާބުކުރުމަށް ޝޯޓް
 ؛ފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

 1ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު    

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ   

 ބިލަތްމާގެ / ގދ. ގައްދޫ   

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ އަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (ބިޒްނަސް ސްކޫލް) ގެ އެސޯސިއޭޓް 

. އަދި އޭނާއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަދި މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް  ލެކްޗަރަރއެކެވެ

. މީގެ އިތުރުން ކޮންސަލްޓަންސީ އަދި އޮޑިޓިންގ ގެ ، އަމިއްލަ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި، ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރއެކެވެ

. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އްޮފ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރކަން ވިލާ ކޮލެޖުގެ ވިޒިޓިންގ ، މަސައްކަތްވެސް ކުރައްވައެވެ

 ލެކްޗަރަރކަން އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

) އިން އެޕްލައިޑް އެކައ .އޭ އެފްލިއޭޓް މެމްބަރޝިޕް އަދި ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް (އޮނަރސް .ސީ .ސީ ޓިންގ ުންއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ ވަނީ އޭ

. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ .ޓީ ހައްދަވާފައެވެ .އޭ ވެސް ާމްއާއި ސީ

. ހަމަމިއާއެކު އޭނާ ވަނީ ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިރެކްޓަ ގެ ރސްފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

 .  އެގްޒެކެޓިވް ސެޓިފިކޭޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

.  1ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކުންފުނީގެ  2018އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާއަކީ   ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތެވެ

 

 2ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު    

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރުޝްމާ   

 ހ.މޮސްކޯގެ   

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރުޝްމާއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ 

. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރުޝްމާ ވަނީ  . އަދި ހަމަމިއާއެކު މެޕްސް ކޮލެޖްގެ ލެކްޗަރަރއެކެވެ ކޯޑިނޭޓަރެކެވެ

ބީހައިވް ، އިންޓަރނެޝަނަލް ރެޑް ކްރޮސް އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓްކަން

ން  ނަލަހިޔާ ހޮޓަލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިްސޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވްކަން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަ

 .  އޮފިސަރކަމާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރކަންވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ

ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް (އޮނަރސް) އިން ހިއުމަން ރިސޯސް ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރުޝްމާވަނީ މާސްޓަރ އޮފް މެނޭޖިރިއަލް ސައިކޮލޮޖީ

.އޭ ޑިޕްލޮމާ އިން އެއަރލައިން ޓިކެޓިންގ، މެނޭޖްމަންޓް .ޓީ .އޭ ރެޒަވޭޝަން ، ބީޓެކް ނެޝެނަލް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް އަދި އައި

 .  އެންޑް މާކެޓިންގ ހައްދަވާފައެވެ

.  1ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކުންފުނީގެ  2019އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ރުޝްމާއަކީ   ޙިއްޞާގެ ވެރިފަރާތެވެ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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 3ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު    

 އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު   

 ސ.ހިތަދޫ، ކޮތަންމާގެ   

) ގެ ސްޓެޓިސްޓިކް ޑިވިޝަންގެ  .އޭ .އެމް އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް

. ހަމަމިއާއެކު އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރަކީ މޯލްޑިވްސް ، އެސިސްޓަންޓު އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރއެވެ

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަދި ޕެކްޓޮރާ އެންޓަޕްރައިސެސް ޕވޓ ލޓޑގެ ބޯޑު 

. މީގެ އިތުރުން .ބީ އިނެްވސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން، ޑިރެކްޓަރެކެވެ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ، އޭނާ ވަނީ ބީ

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފައިނޭންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަން އަދި ، ޓުއަރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަން

.އޭގައި އަދާކުރައްވާފެައވެ. .އެމް .އޭގެ އިންފޯމޭޝަން އޮފިސަރ / މީޑިޔާ އޮފިސަރކަމާއި މިނޫންވެސް ގިނަ މަޤާމްތަކެއް އެމް .އެމް  މެމް

، ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް އިން ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް، އަލްފާޟިލް މަންޞުޫރ ޒުބައިރު ވަނީ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ކ ޓަލް މާކެޓް ެޕިއެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމަރސް އަދި ސްޓެސްޓިކަލް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕްލޮމާއެއް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

. ހަމަމިއާއެކު އޭނާ ވަނީ ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ، ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

ލްތައް ިއުޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިރެކްޓަރސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެޓިފިކޭޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ގިނަ މޮޑ

.  ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

. 1ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކުންފުނީގެ  2016އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރަކީ   ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތެވެ

 

 4ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު    

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޝާލް އަޙްމަދު   

 މއ.މަލުވިލާ    

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޝާލް އަޙްމަދު މިހާރު އަދާކުރައްވާ މަޤާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑެނިކޮން 

ޫޔ ޓުއަރޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑގެ މެނޭޖަރކަން

. މީގެ އިތުރުން އޭނާވަނީ ކުޑަފަރި ޔޫތު ، ޑިރެކްޓަރކަން އަދި ރަބާޙް އިންޓަރނެޝަންލ ޕވޓ ލޓޑ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން ހިމެނެއެވެ

ސްރީ ލަންކާގެ ސްޓޫޑަންޓް އެސޯސިއޭޝަން ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކަން އަދި ކްލިކް ކޮލެޖްގެ ، މޫވްމަންޓުގެ އިލެކްޓެޑް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކަން

 . .ޓީ.އެސް ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓްކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ .ޓީ .އައި  ޑަބްލިއު

ޑިޕްލޮމާ އިން ވެބް ޑިޒައިނިންގ އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޝާލް އަޙްމަދު ވަނީ ޑިޕްލޮމާ އިން ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް

. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ބެޗެލަރސް ޑިގީްރ އިން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މާކެޓިންގ ގެ ބައެއް މޮ ުލްތައް ޑިއމެނޭޖްމަންޓް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

 .  ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ

.  1ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިކުންފުނީގެ  2019އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޝާލް އަޙްމަދަކީ   ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތެވެ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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ރިޔާސަތުން މިއައިޓަމްއަށް ހުޅުވާލުމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އަތް 

މައްޗަށް ނެންގެވުމަށްފަހު އެސްޓީއޯ އޮފިޝަލުންނަށް އިޝާރާތް ކޮށްލެއްވުމުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް މައިކް 

 .  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 

ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ހިއްސާދާރުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ވިދާޅުވުމަށްފަހު ސުވާލު ނުވަތަ  

 .  ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ

 

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކާބެހޭގޮތުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ނުވަތަ މި 

ގެ  1600ވަނަ ދުވަހުގެ  2019މޭ  14 ،ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލެއްވާނަމަ

ލިޔުމަކުންނަމަ އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ  ، ކުރިން ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ

cs@stomaldives.net   ަ3344383ނަންބަރު ފެކްސްއަށް ނުވަތަ  3344533އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ނުވަތ  

ގައި އޭޖީއެމްއަށް ޚާއްޞަކޮށް   www.sto.mvނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް 

ކޮމެންޓިާއ ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހިއްސާދާރުންނަށް ، އާންމުކޮށްފައިވާ ޕޭޖްގައި ހިމެނޭ ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް

 .  ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 .5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ހިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން



 30 

 



 31 

 

 ޖަލްސާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  2019މޭ  16ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2018

. ،ގައި ދަރުބާރުގެ  2200  ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ

 

 ؛ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވަންޖެހޭ ސުންގަޑިތައް

 ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހުގަޑި  2100

 ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހާޒިރީ މާކުކުރަން ފެށޭގަޑި  2100

 ހާޒިރީ މާކުކުރުން ބަންދުކުރާ ގަޑި  2145

 ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި 2200

 ؟ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކަށް

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިތަކުގެ ކުރިން، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ

.  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށާއި ހިއްސާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 ؟ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ ކޮބާ

ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2019މޭ  14ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާން ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ 

00:00 .  އެވެ

 ؟ހާޒިރީ މާކުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ

 .  ހާޒިރީ މާކުކުރާ ތަނުން ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކާޑުތައް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

 ؟ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާއިރު ގެންނަންޖެހެނީ ކޮން އެއްޗެއް

ނުވަތަ ޑްރައިވަރސް ލައިސަންސް އަދި ޖަލްސާއަށް ، ޕާސްޕޯޓް، ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެބޭފުޅެއްގެ އައިޑީކާޑު

 .  ރަޖިސްޓަރީކުރެއްވުމުން އެސްޓީއޯއިން ދެއްވާ އެޑްމިޝަން ކާޑު ގެންނަވަންވާނެއެވެ

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

 2018ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 
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