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 ޙާޟިރީ

 ޖުމްލަ

172 
 މެމްބަރު

 ސަރުކާރު ތަމްޘީލް ކުރައްވާ

1 
 މެމްބަރު

75 
 މެމްބަރުން

97 
 ޕްރޮކްސީ

 ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޘީލް ކުރައްވާ

171 
 މެމްބަރުން

 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގަތް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން

 އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ޗެއަރމަން 7483ދަފްތަރު ނަމްބަރ ރސ 
 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މއ. ލާލްބާޣް

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު  ޑިރެކްޓަރ ހއ. ކެލާ، ފިނޮޅު
 އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު ޑިރެކްޓަރ މއ. މަނަސް

 ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ މ. ވޭވިންގލައިޓް
 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފް ޑިރެކްޓަރ ތިނަދޫ. ގދ، މުޝްތަރީގެ

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ޑިރެކްޓަރ ހ. ޓޫ ހާރޓްސް

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ ރަޝީދު ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ގ. ރަސްހުވަނދު

  ނަން މަޤާމް ދާއިމީ އެޑްރެސް
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

01

 ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެއްޓުން

 .  މިއައިޓަމް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވީ އަލްފާޟިލާ ސަޚާވަތު އިބްރާހިމްއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

02

 ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް އިއްވުން

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް 

މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ޖަލްސާ ފަށްޓަވާ ދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

 .  ޗެއަރމަން އަލްފާޟްިލ ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދުއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

 ކޯރަމް

 ީ172ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކ 
.  މެމްބަރުންކަމަށް

 ިޕްރޮކްސީއާއި  97މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  172މ
. 172ޖަލްސާއަށް ޙާޟިިރުވެވަޑައިގެންނެވި   މެމްބަރުން ކަމުގައި

 ުސަރުކާރު  –މި ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރ- 
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ،ތަމްސީލްކުރައްވަނީ

.  ބޯޑުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖުކަމަށް

 

 ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު

 ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 39ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގ، 
ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން

ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނީ 
 51ކުންފުނީގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ މަދުވެގެން 

   30މެމްބަރުން ނުވަތަ އެފަދަ  51އިންސައްތަ ތަމްސީލްކުރާ 
.  މެމްބަރުންގެ ޕްރޮކްސީންގެ ޙާޟިިރުގައިކަމަށް

 ެ84.13މިވަގުތު މިޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގ 
މެމްބަރުން  172އިންސައްތަ ތަމްސީލްކުރާ 

.  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް

ުޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ކޯރަމް ވަނީ  ،ވުމާއެކ
.  ލިބިފައިކަމުގައި

 

 ރިޔާސަތު

 ުވަނަ  60ގެ 96/10  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނ
 ވަނަ މާއްދާއާއި 61މިކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  ،މާއްދާއާއި

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތީން ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގެ   40
.  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމަށް

ްޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ، އަދި މި ދެ މާއްދާގެ ދަށުނ

ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެމްބަރުންނާއެކު ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ 
.  އިޚްތިޔާރު ލިބިގަންނަވާކަމަށް

ްޗެއަރމަން  ،އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ،ސަރުކާރުނ
އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

.  2016ޑިސެމްބަރ  ގައިކަމަށް

ީބޯޑުގެ ކުރީގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް  ،ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކ
އަޙްމަދު ނިޔާޒުގެ ޗެއަރމަންކަމުގެ ޒަޢާމަތުގައި އެސްޓީއޯގެ ގިނަ 

 .  ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ އަހަރެއްމަކަށް

 ާމިކަންކަމުގައި ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު ދެއްވާފައިވ
އިރުޝާދުތަަކަށާއި ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ 

މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްޞާދާރުންގެ ނަމުގައި ޗެއަރމްަނ  ،ބޯޑާއި
.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒުއަށް ޝުކުރު ދެންނެވި

 ަފާއިތުވި އަހަރަކީ އެސްޓީއޯއަށް ގޮންޖެހުންތައް ގިނ
. އަދި ހަމަމިއާއެކު ކުންފުނީގެ ގިނަ  ،އަަހަރެއްކަމުގައި

.  ކަންތައްތަކެއް ހަރުދަނާކުރެވުނު އަހަރެއްކަމަށް

ްކުންފުންޏަށް  ،އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް މުރާޖަޢާކޮށ
 ،ބޭނުންވާ ޕޮލިސީ އަދި ޕްރޮސީޖަރތައް ތައްޔާރުކޮަށް
ތަންފީޒުކުރުމަށް ތާވަލްއެއް ކަނޑައެޅިގެން ޚާއްޞަ 

 .  މަސައްކަތެއްކުރެވުނުކަމަށް

 ާފާއިތުވި އަހަރުވެސް ފެށިގެންއައީ ވިޔަފާރިތަކުން އިތުރު މަންފ
ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދިނުމަށާއި އޭގެން މުޖުތަމަޢުއަށް އިތުރު 

.  މަންފާތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަޒުމާއެކުގައިކަމަށް

 ުމިގޮތުން ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު 

 .  ހުށަހަޅުއްވާދެއްވާނެކަމަށް

 ްމިހިނގަމުންދާ އަހަރަކީވެސް ކުންފުންޏަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށ
.  ހެދުމަށް ކުންފުނިންދަނީ ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންކަމަށް

ްކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ، އަދި ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލައްވަމުނ
. هللاމާތް   ބަރަކާތް ލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

03

 އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުން
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1. .  ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެއްޓުން

2. .  ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް އިއްވުން

3. .  އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުން

4. .  ފާއިތުވި އަަހރު އެސްޓީއޯގެ ޕަރފޯމަންސް ހުށަހެޅުން

 ޙިއްޞާދާރުންގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކުރުން. .5

 ؛ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން .6

.، ވަނަ އަަހރުގެ 2015  ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ 04ޖޫން  2016  .6.1  އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް. 2016 .6.2

6.3. 2016 .  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް

6.4. .  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ

6.5. 2017 .  ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

7. .  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން

8. .  ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން

 ޖަލްސާ ނިންމުން. .9

  

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
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04
ފާއިތުވި އަހަރު އެސްޓީއޯގެ ޕަރފޯމަންސް 

 ހުށަހެޅުން

 .  މިއައިޓަމް ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރުއެވެ
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 ެވަޑައިގެންތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ރަމަޟާން މަހުގ
.  ހެޔޮ ދުޢާ އާއި ތަޙުނިޔާ ދެންނެވި

 ް1964ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުމާއި ގުޅިގެނ 
ވަނަ އަހަރު އަތިރީމާފަންނު ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓް ނުވަތަ 

.އޭ ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ  .ޓީ އޭ
.  ކުރެވުނުކަމަށް

ީއޭރު ރާއްޖޭގައި ތިބި ، މިކުންފުނި ރަޖްސްޓްރީ ކުރެވުނ
ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިން ފޮނުވާލުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ 
މިކުންފުނި ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް

ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ، މެދުވެރިކޮށް
.  މަޤްޞަދުގައި

1979  ްވަނަ އަހަރު މިކުންފުނީގެ ނަން ވަނީ ސްޓޭޓ
.  ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި

 ިވަނަ އަހަަރު މިކުންފުނި ވަނީ ޕަބްލިކް  2001އަދ
.  ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައި

 ްޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވުމާޖެހެންދެނ
ރައްޔިތުންނަށް ، މިކުންފުނިއައީ މުޖުތަމަޢު ބިނާކުރާ

އަސާސީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި 
 .  މަސައްކަތްކުރަމުން

 ިއެހެންނަމަވެސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަކަށްވުމާއ
.  ގުޅިގެން މިކުންފުނީގެ ވިސްނުންވަނީ ބަދަލުކުރަންޖެހިފައި

 ޭއެގޮތުން އެސްޓީއޯއަކީ ހަމައެކަނި އަސާސީ ޚިދުމަތްދ
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފައިދާއެއް ލިބޭ ، ކުންފުންޏެއްގެ އިތުރުން

 .  ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށް މަޖުބޫރުވި

ުރާއްޖެއަށް ، އެސްޓީއޯއިން ފުރަތަމަ ވިޔަފާރިކުރަން ފެށިއިރ
ޢާންމުކޮށް އެތެރެކުރާ އަސާސީ މުދާ އެތެރެކުރަނީ 

 އެސްޓީއޯއިން އެކަނި.

ުރާއްޖޭގެ ، އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކަށް ބާލާއިރ
އެސްޓީއޯއިން ، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް އައި ތަރައްޤީއާއެކު

.  ކުރަމުންއައި ވިޔަފާރި ވަނީ ސްޓީމްލައިންކުރެވިފައި

 ުއެސްޓީއޯއިން ކުރާ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލާލާއިރ
ގެދޮރު ، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުން ފެށިގެން

ޒީނަތްތެރިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
. ، ސާމާނު  ލުއިފަސޭހަގޮތަކަށް ފޯުރކޮށްދިނުން ހިމެނޭ

ްރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް ، މީގެ އިތުރުނ
އެސްޓީއޯ ، ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ސުޕަމާރޓުން ދަނީ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 
އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަތަކާއި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން ، ކާބޯތަކެތި

.  މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުން

 ާކޮންމެ އަހަރަކު ރަމަޟާންމަހު ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވ
) އެތެރެކޮށް، ބިސް، ޕެރިޝަބަލްސް (ފިޔާ ވަކި ، އަލުވި

އަގުތަކެއްގައި އެސްޓީއޯ ފިހާރަތަކާއި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން 
 މެދުވެރިކޮށް ދަނީ ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން.

 ީއެސްޓީއޯއާއި އެންމެ ފަހުން ގުޅުނު ވިޔަފާރިއަކ
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑް 

. ) ގެ ވިޔަފާރި  (މިފްކޯ

 ެމަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ލޭނާރުކަމަށާއި މިއީ ކާބަފައިންގ
އިރުއްސުރެ ކުރަމުންއައި ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް މެނޭޖިންގ 

.  ޑިރެކްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި

ުއެސްޓީއޯ ، އަދި އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ އައުމާއެކ
ރައްޔިތުންނާއި ކައިރި ކުންފުންޏަކަށް ، މިވަނީ މިހާރަށްވުރެ

 ބަދަލުވެފައ.ި

 ްއެސްޓީއޯއިންވަނީ ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުނ
ކުންފުންޏެއްގެ  9، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
.  މައްޗަށް ހިމެނޭ ގްރޫޕެއް އުފައްދާފައި
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 ާމިކުންފުނިތަކަކީ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދ
ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ 

.  ކުންފުނިތަކެއް

ެއިންސައްތަ  100 މިކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯގ
ޙިއްޞާ އޮންނަ އަދި ޢާންމުންނާއި ޕްރައިވެޓް ޕާޓީތަކާއި 

ދުނިޔޭގެ ފުންނާބު އުސް ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން 
 އަުފއްދާފައިވާ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ.

 ިމިހާހިސާބުން ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސްއާއ
މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން 

.  ހުށަހަޅުއްވާދެއްވި

ެ10ފާއިތުވެދިޔަ ، އެގޮތުން ކުންފުނީގެ އަދި ގްރޫޕްގ 
ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގެ އެހީގައި ، އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސް

.  ހުށަހެޅުނު

2013،2014   ިއަށް ބަލާލާއިރު ފެންނަންހުރި  2015އަދ
.  ސޭލްސް ޓްރެނޑް ފާހަގަކުރެއްވި

2010  ްއަށް ނެޓް ކަރަންޓް އެސެޓްސް  2014އިނ
. މީގެ މާނައަކީ އެ  ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި
އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނި މިވަނީ ކުންފުނީގެ ބިލްތައް 

މިހެންދިާމވީ ، ނުދެއްކޭ ހާލަތަށް ގަޮސްފައިކަމަށާއި
.  ސަބަބުތަކަކާއިހުރެކަމަށް

ްއެއަހަރުތަކަކީ ދުނިޔޭގައި އަދި ، ފުރަތަމަކަމަކަށ
ރާއްޖޭގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދީ ގޮންޖެހުންތަކެއް 

.  ދިމާވި އަހަރުތަކެއް

 ްޚާއްޞަކޮށް ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް މައްޗަށ
. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ، ގޮސްފައިވާ އަހަރުތަކެއް

ކުންފުންޏަށް ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ، ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަަށްގޮސް
.  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ އަަހރުތަކެއް

ްތެލުގެ އަގުތައް ، ގެ ފަހުން މިވަނީ 2014، އެހެންނަމަވެސ
ކުންފުނީގެ ، ޑޮލަރު ލިބުން ފަސޭހަވެ، ދަށަށް ގޮސް

.  ބިޒްނަސް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައި

ްގެ ފަހުން ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރީ  2014، މިގޮތުނ
މިކުންފުންޏަކީ އަމިއްލަ ، ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް ދައްކާ

ކުންފުނީގެ ، ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާ
މިކުންފުންޏަކީ ބޭންކްތަކާއި ، ބެލަންސް ޝީޓް ރަނގަޅުކޮަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސަޕްލަޔަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ޤަބޫލްކުރާ 
 ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށ.ް

ްކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިދާ ، އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުނ
ވާނީ ކޮސްޓް ސޭވިންގ ގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް 

.  ޙިއްޞާކުރެވިފައި
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ް2015 ،2014 ،ސޭވިންގ ތަކަށް ބަލާއިރު، މިގޮތުނ 
މިލިއަން   500ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަކޮށް 2016އަދި 

އެއްހާ ރުފިޔާ ކޮސްޓް ސޭވިންގ ގެ ގޮތުގައި 
.  ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެވިފައިވޭ

 ްއެސްޓީއޯއަކީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއ
ކުންފުނީގެ ، ދިނުމަށް އުފެދިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުމާއެކު

އޮބްޖެކްޓިވްއަކީ އެއް އިރެއްގައިވެސް ޕްރޮފިޓް 
 ެމކްސިމައިޒް ކުރުމެއްނޫނ.ް

 ިކުންފުނިން ބޭނުންވަނީ އެދެވިގެންވާ ޕްރޮފިޓެއް ނެގުމަށާއ
، ޙިއްޞާދާރުންނަށް ރަނގަޅު ރިޓާން އެއް ދިނުމަށްފަހު

އެސްޓީއޯއަށް ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަަކަށް ބޭނުންވާ 
ފައިނޭންސް ނުވަތަ ބޭނުންވާ ފައިސާ ރިޓެއިންކުރުން 

 ކަމަށް.

 ްއެސްޓީއޯ ގްރޫޕް ކުންފުނިތަކުން އަބަދުވެސ
މަސައްކަތްކުރަނީ އެސްޓީއޯއިން ކުރާ ކޮންމެ 

. އަދި  ވިޔަފާރިއެއްގައި ލީޑިންގ ކުންފުންޏަކަށްވުމަށް
މިކަން ަކށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިވިޔަފާރިތަކަށް އަބަދުވެސް 

.  އިންވެސްޓްކުރަންޖެހޭ

ިފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ، އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައ
ޝޯރޫމްތައް ، ރެޑީމިކްސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން، ބޮޑުކުރުން

ތަރައްޤީކުރުން އަދި މަލްޓި ސްޓޯރީ ވެއަރ ހައުސްއެއް 
.  ހެދުމަށް މަސައްަކތް ކުރެވިފައިވޭ

ް1 މިއީ ގާތްގަނޑަކަށ .  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް

ްއަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި   2ކުރިޔަށްއޮތް، މިޕްރޮޖެކްޓްތައ
ނިންމޭނެކަމަށާއި މީގެ ފައިދާ ހުރިހާ 

.  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށާއި ކުންފުންޏަށް ވެގެންދާނެކަމުގައި

 ުއެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުންފުނިތަކާއި އަޅާބަލާއިރ
އެދެވިގެންވާ ރަނގަޅު ރިޓާންއެއް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޭ 

 ކުންފުންޏެއް.

ީއެގޮތުން މިއަހަރު ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާއަކ ،

.  51ޙިއްޞާއަކަށް  ރުފިޔާ

ީއަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ   50އެސްޓީއޯއަކ
 ކުންފުންޏެއް.

 ްކުންފުނި އުފެދުނު މައިގަނޑު މަޤްޞަދު އަބަދުވެސ
.  ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ

 ިކުންފުނީގެ ފައުންޑިންގ ވެލިއުސް އަދ
ޕްރިންސިޕަލްސްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް 

ހަމަމިއާއެކު ކުންފުނީގެ ، އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށާއި
ޕްރައޮރިޓީޒްއާއި ސްޓްރެޓަޖީތައް ރީއެލައިން 

.  ކުރަންޖެހޭކަމަށް

ާއެސްޓީއޯއަކީ އަަބަދުވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ވިޔަފާރިކުރ ،

ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވިޔަފާރިތައް ބައްޓަންކޮށް 
 .  ސްޓްރެޓަޖައިޒް ކުރަމުންއަންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށް

ްމުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި ، މިކަން ކުރުމަށ
އެސްޓީއޯއަކީ އަބަދުވެސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ، ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްދޭ
 ކުންފުންޏެއްކަމަށް.

ުއެސްޓީއޯއަކީ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ، ހަމަމިއާއިއެކ
ދަށުންވެސް މުޖުތަމަޢުއަށް އަދި ޤައުމަށް ވަރަށް ގިނަ 

 މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްކަމަށް.

 ްކުންފުނީގެ ޕްރޮފިޓްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބައެއ
.  އަބަދުވެސް އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭ

 ްއަދި މިއީ ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރުމުގާ އަބަދުވެސް ވިސްނަނ
.  ޖެހޭ ކަމެއް

 ްކުންފުންޏާ ބެހޭގޮތުން ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއ
އަދިވެސް ، ލިބިލެއްވިކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމުގައި ދަންނަވާ

ކުންފުންޏާބެހޭ ، މުސްތަޤްބަލުގައި މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއްގައި
އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާުކރުމުގެ ފުރުޞަތެއް 

، ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަަމަށް ދަންނަވަމުން

.  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަގެ ވާހަކަ ނިންމަވާލެއްވި
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05
 ޙިއްޞާދާރުންގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކުރުން
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މިއައިޓަމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިއަހަރުގެ ޖަލްސާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  

.  ރެޖިސްޓަރކުރެއްވި ޙިއްޞާދާރު އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބެއިރުއެވެ

މިޕޯޓަލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ވާނެ ކަމުގައި  

އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު 

.  ވިދާޅުވިއެވެ
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06
ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް 

 އެހުން
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. ުނެއެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު ވޯޓު ނެގުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވ ވެ

. އަދި މިސިސްޓަމް ވަނީ ރާއްޖޭގައި  މިސިސްޓަމަކީ އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ

ހަރަކާތްތެރިވާ ަބއިނަލްއަގުވާމީ އޮޑިޓް ފާރމެއް ކަމަށްވާ އަރނެސްޓް އެންޑް ޔަންގް އިން ޓެސްޓު ކުރައްވާފައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

. އަދި .، ދެވުނެވެ މިޖަލްސާގެ ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާނީ އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ  

 ްޙިއްޞާދާރުން ޚިޔާރުކުރައްވާގޮތަކަށް ވޯޓު ، ގެ ދަށުންވާ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކިން ވޯޓަށް އަހާލުމުން 6އެޖެންޑާ އައިޓަމ
.  ދެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެ

ުވޯޓު ދެއްވުމަށްފަހ ،.  ވޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ

ަޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ، ކުރައްވަންހުރި ސުވާލުތަކާއި ދެއްވަންހުރި ޚިޔާލުތައް، ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެފަދަ ސުވާލެއް ނެތްނަމ
 ޚާއްޞަކުެރވިފައިވާ އައިޓަމްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވުނެވެ.

.  ވޯޓު ދެއްވަންވީގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއްގެ އެހީގައި ހުށަހެޅުނެވެ

ްކުރިޔަށް ހުރި އައިޓަމްތަކަށް ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓުނެގުމަށް ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން އިންނެވި ، މިހާހިސާބުނ
 .  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

ުމ. މޫންލައިޓްވާދީ /، ސާލިޙްهللا އަދި މިކަމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދ A056259  .  އިންކާރު ކުރައްވާކަމަށް ދެންނެވިއެވެ

ްއިންސައްތައަށްވުރެ  10ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، އެހެންނަމަވެސ
މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރަންހުރި ، ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު، ގިނައިން ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރެއް

 .  އައިޓަމްތަކަށް ޕޯލް އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

06.1. 
ގައި ބޭއްވި  14ޖޫން   2016 
، ވަނަ އަހަރުގެ 2015މިކުންފުނީގެ 

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 
 ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަަދަދު 172

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާ ޢަދަދު 948,020

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 946,902

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 1,118

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 946,873

 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 29

ޙިއްޞާ ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ   946,873ޖުމްލަ

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ  2015 ވޯޓާއެކު

.  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

06.2. 
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ   2016 

 ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަަދަދު 172

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާ ޢަދަދު 948,020

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 946,902

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 1,118

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 946,728

 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 174

ޙިއްޞާ ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ   946,728ޖުމްލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް  2016 ވޯޓާއެކު

 .  ފާސްކުރެވުނެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

06.3. 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް    2016 

ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް 
 ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަަދަދު 172

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާ ޢަދަދު 948,020

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 946,943

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 1,077

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 946,699

 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 244

ޙިއްޞާ ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ   946,699ޖުމްލަ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ   2016ވޯޓާއެކު

 ހިސާބުތައް ފާސްކުރެވުނެވެ.
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

06.4. 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް 
 ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ ކަނޑައެޅުން. 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަަދަދު 172

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާ ޢަދަދު 948,020

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 948,020

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 0

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 942.610

 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 5,410

ޙިއްޞާ ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ  942,610ޖުމްލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާއަކަށް  2017،ވޯޓާއެކު

51.00 .  ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ
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06.5. 
ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ  2017

ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ 
 އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން. 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަަދަދު 172

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާ ޢަދަދު 948,020

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 947,727

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 293

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 945,220

 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 2,507

ޙިއްޞާ ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ   945,220ޖުމްލަ

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއްގެ  2017ވޯޓާއެކު 

ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަކަށް  45,580.00، ގޮތުގައި

.  ކޭޕީެއމްޖީ ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރަން ހޮވުމަށް ބޯޑުން  2017

.  45,580.00،ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ކޭޕީއެމްޖީއެވެ

ކޭޕީއެމްޖީން އެސްޓީއޯ އޮޑިޓްކުރާތާ ކިތައް އަހަރުވެއްޖެތޯ 

 A056259 މ. މޫންލައިޓް ވާދީ /، ސާލިޙްهللا ަޢބްދު

ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ޗެއަރމަން  4 މިއީ، ސުވާލުކުރެއްވުމުން

 .  އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ

 މ. މޫންލައިޓް ވާދީ /، ސާލިޙްهللا މިކަމާމެދު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

A056259 ީއޭނާ ހަނދާންވާގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން ، ވިދާޅުވ

އަހަރަކުން އޮޑިޓަރުން  3ކުރިން ގެންގުޅޭ އުޞޫލަކީ ކޮންމެ 

މިއައިޓަމަށް އޭނާ އިންކާރު ، ބަދަލުކުރުންކަމަށާއި ވީމާ

 .  ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

މިކަމާމެދު ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު 

.އޭގެ  .ޑީ .އެމް ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯގެ އޮޑިޓަރުން ބަދަލު ކުރަނީ ސީ

 5ކޮންމެ، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ލަފާދީފައިވާގޮތުގެ މަތީން

 .  އަހަރަކުން ކަމަށެވެ

 ،އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކޭޕީއެމްޖީގެ ނަން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ

އެއީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤުުވާމީ އޮޑިޓް 

އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ، ފަރމްތަކުގެ ފަރާތުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު

 .  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭތީއެވެ
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07
ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް 

.  ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން

 .  މިއައިޓަމްއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިފައިވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގެ އެހީގައެވެ
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 ްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށ

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ބަދަލެއް ގެންނަވާފައި 

ނުވާކަމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން 

.  ބުޯޑން ކުންފުންޏަށް އަންގަވާފައިވޭ

ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިހިނގާ އަހަރު ބޯޑުގައި ، ވީމ

، ތިއްބަވާނީ އަލްފާޟިލް ޙުުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު

، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ ، އަލްފާޟިލް ާޢމިރު މަންޞޫރު

.  އަދި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފް ކަމުގައި

 ެމިއައިޓަމްގެ ދަށުން ދެން އޮންނާނީ ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގ

ފަރާތުން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ 

ބޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ، ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

މިމަޤާމަށް ، ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިްނ އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު

ވާދަކުރުމަށް ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވޯޓު 

.  ނެގުންކަމަށް

 ްކޮމިޓީ އަދި ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވަނީ މިމަޤާމަށ

މަޤާމަށް ވާދަކުރުމުގެ ، ކުރިމަތިލެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް

.  ފުރުޞަތު ދިނުމަށްކަމުގައި

 ުމިމަޤާމަށް ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ، ފަރުޞަތު / ހ. ޓޫހަރޓްސް

އަދި އަލްފާޟީލާ   689-95އަބޫބަކުރު / ދަފްތަރު ނަންބަރު

.  އާއިޝަތު ފީަޒނާ / ބިލަތްމާގެ ގދ.ގައްދޫ

ުމިއައިޓަމަށް ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓު ކަރުދާސް މެދުވެރިކަޮށްކަމަށް ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދ 

. ހަމަމިއާއެކު މިއައިޓަމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓު ނެގުުމގެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ، ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

.  ހަމަޖެހިފައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ުމިއައިޓަމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓު ނެގުމަށް ، އެއްވެސް ޙިއްޞާދާރެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނުވާނަމަ، އެއަށްފަހ

.  ހުށަހެޅުނެވެ

ީކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ސްކްރީންއިން ފެންނަ އެޓެންޑަންސް ގައި   172ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކ

. އަދި މި   A056259މ. މޫންލައިޓް ވާދީ / ، ސާލިޙްهللا މީހުންކަމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  166ވަނީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 .  ތަފާތުއައި ކީހިނެތްކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ުޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތް ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ސަރުކާރު ، ހަމަމިއާއެކ

 .  ތަމްސީލްކުރައްވާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

ުމ. މޫންލައިޓް ވާދީ /  ، ސާލިޙްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދ A056259 ްކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޗެއަރމަނ

އެޓެންޑަންސް ސްކްރީނުން ޢަދަދުތައް ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޙިއްޞާގެ ، އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ

 .  ޢަދަދުންކަމަށެވެ
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ްއަދި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިނ ،

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް 

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރެއްގެ ، ލިބިގެންވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން

ހައިސިިއްޔަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިުވމުގެ ހައްޤު 

 .  ސަރުކާރަށްވެސް ލިބިގެންވާކަމަށެވެ

ްމިއައިޓަމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ، ވަގުތު ސަލާމްކުރުމުގެ ގޮތުނ

ގ. ، ވޯޓް ނެގުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން

. އަދި   A055545ލޭކް /  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

ރިހިދޫލަގެ ، މުިހށަހެޅުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު

.  A004700ޏ. ފުވައްމުލައް   ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ

ުއެހެން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފަސޭހައަކަށް، ހަމަމިއާއެކ ،

މިއައިޓަމަށް ވޯޓު ނެގުމުގައި ސަރުކާރުން ބައިވެރި ވާނެތޯ 

.  ނުވަތަ ނޫންތޯ އަންގާދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ

 ުބޭފުޅުންގެ  3އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ އަކަށް ދާއިރ

ތެރެއިން ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް އަހާނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށްކަން 

ނިންމީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ބަލަން ބޭނުންވާކަމަށް އަލްފާޟިލް 

.  A073991، ޖަމީލްهللا ޢަބްދު  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 ްމިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލ

ނަންތައް ، ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ

ތަރުތީބުކުރެވިފައިވަނީ  ފޯމް ހުށަހެޅި ތަރުތީބުކަމަށާއި 

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

 .  އެއްކޮށްކަމަށެވެ

ުސަރުކާރުން މިވޯޓުގައި ބައިވެރިވާނެތޯ ނުވަތަ ، ހަމަމިއާއެކ

ނުވާނެތޯ ނިންމަވާނީ އެފަރާތުން ކަމަށާއި ރިޔާސަތުން 

 .  މިކަމުގައި ގޮތެއް ނުނިންމޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ުވޯޓު ލެވެނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ، އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓުލާއިރ

  ، ކަން އެނގޭނެތޯ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ވަހީދާ

A023606  .  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 ްމިކަމާމެދު ޗެއަރމަން ވިދާޅުވީ ސްކްރީނުން ތިނ

 .  ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި ފޮޓޯވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ

ަމިއައިޓަމަށް ސަރުކާރުން ވޯޓު ދެއްވަން ނިންމަވައިފިނަމ ،

އެ އަރައިގަނެވެނީ ދެންތިބި ޙިއްޞާދާރުންގެ ހައްޤަށްކަމަށް 

 .  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ީސަރުކާރު އަދި ޕަބްލިކް ، މިކަމާމެދު ޗެއަރމަން ވިދާޅުވ

. އަދި  އަކީވެސް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންކަމަށެވެ

ޙިއްޞާދާރަކަށް ވޯޓު ނުދެވޭނެކަމަކަށް ރިޔާސަތަކުން 

. ވުމާއެކު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރާ ، ނުބުނެވޭނެކަމަށެވެ

ކަންކަން ނިންމުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ޖަލްސާއަަށް 

ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ ޙިއްޞާދާރުންނަށްވެސް ވޯޓު 

 .  ދެވޭނެކަމަށެވެ

 ްމިިއައިޓަމަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެއްވެސ

މިއައިޓަމަށް ، ޙިއްޞާދާރަކު އިންކާރު ނުކުރެއްވުމާއެކު

 .  ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓު ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ
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 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަަދަދު 172

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާ ޢަދަދު  948,020

 ވޯޓު ދެއްވި ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު  947,697

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު  323

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު  922,364

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު  24,291

 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ  1,042

ޙިއްޞާ ތަމްސީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ   922,364ޖުމްލަ

އަލްފާޟިލް ، ވަނަ އަހަރަށް  2018-2017ވޯޓާއެކު

ޕަބްލިކް ، ހ.ޓޫހާރޓްސް، މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު

ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

.  ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްުކރެވުނެވެ

2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   
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 ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުން
.ށްފޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެއްވީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިލެތްމީރުކޮށްލެއްވުމަކަށް ދަޢުވަތު އެރުވުމަ ަހުގައެވެ  



 27 

 

2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

08
 

 ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން

މިއައިޓަމް ކުރިޔަށް ގެންދެވީ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

. އެގޮތުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން އެބޭފުޅެއްގެ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރ ވިދާޅުވެ ، ޝަހީރުއެވެ

 .  ދެއްވުމަށް ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ހަނދުމަކޮށްދެއްވިއެވެ

. އެއީ 3ފަހަަރކު ގިނަވެގެން ، އަދި ކުރައްވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ޔަޤީން ، ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 .  ކުރުމަށްޓަކާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

 .  ސުވާލު ކުރައްވާއިރު އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެހެން ވަގުތު ނެްނގެވުމަށް ޗެއަރމަން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެެވެ

. ، ހަމަމިއާއިއެކު ކުންފުންޏާއި ވިޔާަފރިއާއި ގުޅުންހުރި ސުވާލުތައް ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ  
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

 A073991، ޖަމީލްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޕެރެޒެންޓޭޝަންއިން ފެނުނު ފަދައިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާ  .1
އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް މަދު ވަމުންދާކަމަށް ، ފައިދާ

. އަދި މިއަހަރީަކ އެއްވާނަކަށް  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
.  3ޑިވިޑެންޑް ދައްކުރެވޭ  ވަނަ އަހަރުކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އެހެނަސް ކުންފުނި ދަނީ ކުރިޔަށް ކަމަށާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް 
ލިބޭ ފައިދާ އެނިސްބަތުން މައްޗަށް ނުދަނީ ކީއްވެގެންތޯއާއި ކިހާ 

ހިސާބަކަށް ދަށަށް ގޮސްފައިތޯ ދެން މައްޗަށް އަރާނީ 
.  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

އެސްޓީއޯއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާވާ ކަމަށް ބުނާ ތެލުގެ  .2
، ވިޔަފާރިން ފާއިތިުވ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ ކުޑަވެފައިވާއިރު

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށްވެފައި 
ފައިދާ ކުޑަވި ، މިހާރު އުފުލެމުން ދާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން

.  ސަބަބެއް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

މިފްކޯ އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ދަށަށް ގެނައުމުން އެސްޓީއޯއަށް ވީ  .3
 .  ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 

ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް  A073991، ޖަމީލްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު 

 ؛ވިދާޅުވީ

އެސްޓީއޯގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޮޑެތި  .1
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ވާހަކަ 

 . ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔާދެވިފައިވާނެކަމަށެވެ
އަދި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާއިން ކޮންމެވެސް ވަރެއް މި 

 . އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށެވެ
މިއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން މުސްތަޤްބަލުގައި ބޮޑެތި 

ފައިދާތަކެއް ކުންފުންޏަށް ވެގެންދާނެކަމަށާއި މިފަދައިން 
ކުންފުނިން ކުރާ ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ހަމަ 

 . ޙިއްޞާދާރުންނަށްވެސް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއްކަމަށެވެ
އެސްޓީއޯ އަކީ ޙިއްޞާއަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ، ހަމައެހެންމެ

.  ފައިދާއެއް ބަހާ އެއް ކުންފުނިކަމަށެވެ

ޢާންމު ، އެސްޓިއޯއަކީ ރީޒަނަބަލް އަގަކާއި ކުޑަ މާޖިންއެއްގައި .2
ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ވާނެގޮތަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 
ދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

. އަދި ބޮޑު ފައިދާއެއް ނަގައިގެން ޢާންމު  ވިދާޅުވިއެވެ
ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އުނދަގޫ ޖައްސަން ކުންފުނިން ބޭނުން 

. އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ވަަރަށް ސާފުކޮށް ތެލުގެ ، ނުވާކަމަށެވެ
އަގުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ކުންފުނީގެ އެހެން ސެގްމަންޓްތަކުން 
ލިބުނު ފައިދާ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސޭވިންގ 

.  ހުށަހަޅާދެވިފައިވާކަމަށެވެ

މިފްކޯގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ، މިފްކޯ މިކުންފުންޏާ ހަވާލުވީ .3
. ނަމަވެސް މިފްކޯއަކީ  ހާލާއެކު ކަމަށް ޤަބޫލްކުރައްވާކަމަށެވެ
ވަރަށް ބޮޑު އެސެޓް ބޭސްއެއް ކަމަށާއި މިފްކޯ އެސްޓީއޯއާއި 
 . ގުޅުމުން އެސްޓީއޯއަށްވެސް ލިބޭ ފައިދާތަކެއް ހުރިކަަމަށެވެ

އެއްކަމަކަށް ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ ފަސޭހަކަން 
. އެސްޓީއޯއަކީ މުދާ ގަތުމަށް ބޭރު ފައިސާއަށް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މިފްކޯ އިން ، ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ ވާންޖެހޭ ކުންފުންޏެއްކަމާއި
މަސް ވިއްކައިގެން ހޯދާ ބޭރު ފައިސާއިން އެސްޓީއޯގެ 

 . ވިޔަފާރިއަށް މިކަމުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
އެސްޓީއޯގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިއަކީ ތެޔޮ ، އަދި ހަމައެހެންމެ

މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ސަބަބުން ތެލުގެ ، ކަމަށްވެފައި
 . ވިޔަފާރި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާކަމަށެވެ

ދެކުންފުންޏަށް ، މިފްކޯ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް އައުމުން، އެހެންކަމުން
 . ވެސް ލިބޭ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މިފްކޯއަށްވަނީ މިހާރު ބައެއް ރަނގަޅު ބަދަލުތައް 
ގެނެވިފައިކަމަށާއި އެބަދަލުތައް މަސްވެރިންނަށްވެސް 
 . ރިއަލައިޒްވަމުން އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 10މަސް ނުވަތަ  6ކުންފުންޏެއް ހަވާލުވާތާ ، އެހެންނަމަވެސް
މަސް ތެރޭގައި ނެރެން ބޭނުންވާ ފައިދާތަކެއް އަދި 
. އެހެންނަމަވެސް ، ނުނެރެވޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިފްކޯ ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރަނގަޅު 
  .  ވަމުންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

 A003148، ރަޝީދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންވެސް އެސްޓީއޯ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  5މީގެ  .1
ދާއިރާއަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކައާއި 

އިންވެސްޓްކުރެވިފައި ވާ ވާހަކައާއި އިންވެސްޓް ކުރެވެމުންދާ 
ވާހަކަ އަދި އޮޕަރޭޝަނަށް އަންނާނެ ވާހަކަ ވަނީ އަޑު 

. އެހެންނަމަވެސް މިރޭގެ  އިވިފައިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ޕްރެޒެންޓޭޝަނުންވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރެވިފައިވާ 

އިންވެސްޓްމަންޓެއް ފެންނާކައް ނެތްކަމަށާއި މިދާއިރާއަށް 
އޮޕަރޭޝަނަލީ މިކަން ފެށުން ، އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާނަަމަވެސް

 .  ލަސްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް  A003148، ރަޝީދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު 

 ؛ވިދާޅުވީ

، ފާއިތުވި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައިވެސް ދަންނަވާލިފަދައިން .1

ހުޅުމާލެގައި ހަދަމުން ދިޔަ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތްތައް 
މަޑުޖައްސާލެވިފައި ނުވަތަ ހުއްޓާލެވިފައި އެވަނީ ދިމާވި ގިނަ 
. އަދި ކުންފުނީގެ ވިސްނުން ހުރީ  ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައިކަމަށެވެ
. އެގޮތުން ހޮޓަލް ވިއްކާލުމަށް  މިހޮޓަލް ވިއްކާލުމަށްކަމުގައެވެ

 . ގިނަ ފަރާތްތަކަކާއި ވާހަކަވެސް ދެކެވިފައިވާކަމަށެވެ
ސަރުކާރާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއި ، އެހެންނަމަވެސް

މިހާރު ވިސްނަމުންދަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
އުސޫލުން މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްހުރި އޮޕްޝަންތައް 
. އަދި މިނެގޯޝިއޭޝަންތައް ރަނގަޅަށް ގޮސްފިނަމަ ، ބެލުމަށެވެ

، މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދެވި، މާ ގިނަދުވަސްތަކެއްނުވެ

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ހޮޓެލް  12ކުރިއަށް އޮތް 
. މިމަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  ހުޅުވިދާނެކަމަށެވެ
ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވަނީ މިމަޢުލޫމާތު އަހަރީ ޢާންމު 

.  ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާކުރަން ކަމަށެވެ

 

 A004700، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު

ސުވާލުކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ އައިޓަމަށްވެސް ވަގުތެއް  .1
ކަނޑައެޅުއްވުން ރަނގަޅުކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު 

 .  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

އެސްޓީއޯއަކީ ތެލުގެ ، ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން .2
ސީދާ ، ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ފަރާތަކަށް ވާއިރު

ކޮންސިއުމަރއަށް ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ އުސޫލަކީ އޭގެ އެންމެ ފައިދާ 
. އަދި  ބޮޑުވާނެ ގޮތްކަމުގައި ޤަބޫލްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް އޭގެ މަންފާ 
ލިބޭނެކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލްކުރައްވަނީ މިގޮތަށް ވިއްކައިގެންކަމަށް 

. އަދި ބްރޯކަރެއް ނުވަތަ އެހެން ބައެއް  ވިދާޅުވިއެވެ
މެދުވެރިވެގެން ތެޔޮ ވިއްކަމުންދާތީ ކޮންސިއުމަރުންގެ ގޮތުގައި 
ތިބި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކެއް ހުރިކަމުގައި 
. އަދި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާއިރު އެސްޓީއޯއަށް  ވިދާޅުވިއެވެ

. މިޚިޔާލާމެދު  ލިބޭ ފައިދާ ކުޑަވެގެން ދާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
.  ދެކިލައްވަނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް  A004700، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު
ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު 

 ؛ވިދާޅުވީ

އެސްޓީއޯގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިއަކީ ތެޔޮކަމަށާއި ތެޔޮ  .1
ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް ލޮޖިސްޓިކްސް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަކި 
ސަބްސިޑިއަރީއެއް (ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ 

. އަދި  -ލޓޑ  ) އުފެއްދިފައިވާކަމަށެވެ އެފްއެސްއެމް
އެފްއެސްއެމް މެދުވެރިކޮށް އެހެން ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ތެޔޮ 

ވިއްކާކަމަށާއި އެފްއެސްއެމްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް 
މެދުވެރިކޮށް މިދަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ ޑިސްޓްރިބިއުޓް 

. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭއަކީ އުފެދިފައި ، ކުރަމުންކަމަށެވެ
އޮންނަގޮތުން ލޮޖިސްޓިކްސް މެނޭޖްކުރަން ވަރަށް ދަތި ޤައުމެއް 

ކަމަށާއި ހަމައެކަނި އެފްއެސްއެމްއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކެޕޭސިޓީއެއް އެކުންފުނީގައި ނެތް ކަމަށް 

. އެހެންކަމުން މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެކިއެކި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
 .  ކުދި ޑިސްޓްރިބުއިޓަރުން އުޅެން އެބަޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

އެސްޓީއޯއިން ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަނުމަކީވެސް ކުދި ، އަދި
އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހެލްތީ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން 

 . ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އިކޮނޮމީގައި ކޮންމެވެސް ސްޕޭސްއެއް 

އެފްއެސްއެމް ، އޮންނަން ޖެހޭކަމަށާއި މިހެންދެންނެވިނަމަވެސް
އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ވީވަރަކުން ތެޔޮ 

.  ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

 A056659، ސާލިޙްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 2001ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަކަށް ވެފައި ވަނީ ، އެސްޓީއޯ .1
 105ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 

. އަދި މިއަހަރަކީ  ރުފިޔާ ބަހާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ދަށް ޢަދަދު ބެހި ފަހަރުކަން 

. މާދަމާ ބޮޑު  ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ޙިއްޞާދާރު ޙިއްޞާއެއް ނެތޭ ވިދާޅުވެދާނެކަމަށާއި މިވާހަކަ 
ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަންޖެހެނީ ބޯޑު ބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރުގެ 

މައިނޯރިޓީ ޙިއްޞާދަރުންގެ ، ސިކުނޑިތަކަށް މިވާހަކަ ވައްދާ
ޕްރޮޓެކްޝަންއެއް އޮންނަން ޖެހޭކަމާއި ޙިއްޞާދަރުންގެ 
އިޙްސާސްތައް ހިފެހެއްޓުން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުންކަަމަށް 

.  ވިދާޅުވިއެވެ

މިފްކޯއަކީ އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ތަނެއް  .2
ސަބަބަކީ މިއީ ބަލި ކުއްޖަކަށްވާތީކަމަށް ، ނޫންކަމަށާއި

. މިކުއްޖާގެ ކޮންޓްރޮވަރސީއަކީ މުޅި ރާއްޖެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ދަންނަ ކޮންޓްރޮވަރސީއެއްކަމަށާއި މިކުއްޖާގެ ހާލަތާއިމެދު 
. އަދި  އެސްޓީއޯވެސް ހަމްދަރުދީ ވާންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

އެސްޓީއޯގެ ، އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ފާހަގަކޮށް
އެންމެ ފުންނާބު އުސް ކުންފުންޏަކީ އެލައިޑް ކަމަށް 

. އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ  ވިދާޅުވިއެވެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާއި ޗެއަރމަން މިޖަލްސާގައި ޙާޟިިރުވެ 

މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މި ޖަލްސާއަށް ،  ތިއްބެވިއިރު
 . ވަޑައިގެން ނެތް ކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
މިކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން މިޖަލްސާއަށް 

ޙާޟިރުވާންޖެހޭކަމަށާއި މިވާހަކަތައް އަޑު އަހަން ޖެހޭނެކަން 
. ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އެންމެ ރަނގަޅު ރިޓާން އެއް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެނީ އެލައިޑް 
އެކުންފުނީގެ ، އިންޝުއަރެންސްއިން ކަން ފާހަގަކުރައްވާ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީލް އަދި 
. ވީމާ މިފަދަ ބަލި ، އެކުންފުނީގެ ޓީމްއަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ

ކުއްޖެއް ލިބުމުން ކޮންމެސް ވަރަކަށް ރީސްޓަރކްޗަރ ކުރަން 
ޖެހޭކަމަށާއި މިފްކޯއާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ރީސްޓަރކްޗަރ ކުރުމަށް 

.  އެޅުއްވި ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

، ރެޑިސަން ބްލޫއާއިއެކު ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަން .3

އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފެށީވެސް ބޭރު ފައިސާ ހޯދަން 
ކަމަށާއި މިހާރު މިފްކޯއާއި ދޭތެރޭވެސް ތިޔަ ބުނުއްވަނީ 

. ފާއިތުވި އަހަރު ރެޑިސަން  އެފަދައިންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
މިހާރު ، ހޮޓެލް ޕްރޮޖެކްޓް ވިއްކާލަން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުސޫލުން މެނޭޖްކުރަން އުޅޭކަމަށް މިއަދު 
މިބިޒްނަސްއަށް މިވަނީ ކިހިނެތްތޯ ، ވިދާޅުވުމުން

. އެސްޓީއޯގެ ކޯ ބިޒްނަސް އަކީ ކޮބައިތޯއާއި  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
އެސްޓީއޯއިން މިހާރު ވިލިމާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަޑަތައް ހަދާ 

. އެސްޓީއޯގެ ކޯ ބިޒްނަސް  ތަންވެސް ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
މިހާރު އޮޅިއްޖެކަމަށާއި މިކުންފުނީގެ ކޯ ބިޒްނަސް އަކީ ކޮބައިތޯ 

.  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

ޔޫއެން ގްލަޯބލް ކޮމްޕެކްޓްގައި އެސްޓީއޯ ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް  .4
، ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓަކުންވެސް، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު

ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓެއް ފެންނަން 
. ވީމާ އެސްޓީއޯއިން މި ، ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ކޮމްޕެކްޓަގައި ބައިވެރިވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 
 .  ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 

ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް  A056659، ސާލިޙްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު 

 ؛ވިދާޅުވީ

ކުންފުނީގެ ފާއިތު އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބައްލަވާ  .1
ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން ޙިއްޞާއަކަށް  2013، ލައްވައިފިނަމަ

ބަހާފައިވަނީ މިއަހަރު ބަހަން ނިންމިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ މަދު 
. ކުރިންވެސް  ޢަދަދެއްކަން އެނގިލައްވާނެކަމަށެވެ

ޕްރެޒެންޓެޝަންގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ، ދެންނެވިފަދައިން
ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާނީ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިކަމަަށާއި 
އެއީ ޙިއްޞާދާރުންނަށްވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި ފާއިދާކުރާނެ 

. ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ކަންކަންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއެވެ
ހެދޭނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ކޮންމެސް ވަރެއް ރީޓެއިން 

ކޮށްގެންކަމަށާއި މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއްގައިވެސް 
. މިނޫން ގޮތަކަށް  މިކަންތައްކުރާގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
 .  މިކަންތައް ކުރަން ވަރަށް ދަތިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މިފްކޯއަކީ ބަލި ދަރިއަކަށް ވެދާނެކަމަށާއި މިފްކޯގައި  .2
އިޝޫތަކެއްވެސް ހުރެދާނެކަމަށް ޤަބޫލްކުރައްވާކަމުގައި 

 .  ވިދާޅުވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

އޭގެމާނައަކީ މިފްކޯއަކީ ޕޮޓެންޝަލްއެއް ނެތް ކުންފުންޏެއް 
ނޫންކަމަށާއި މިފްކޯއަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެސެޓް ބޭސްއެއް އަދި 
 . ވަރކް ފޯސްއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
މިފްކޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ލޭ ނާރާ ގުޅިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި 
މިފްކޯއަކީ އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްކަމަށާއި އަދި 
މިފްކޯއަކީ ޓަރން އަރައުންޑް ކުރެވޭނެ ކުންފުންޏެއްކަމަށް 

. މިފްކޯ މިކުންފުންޏަށް ނެގީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ވިދާޅުވިއެވެ
ބެލުމަށްފަހ, ރަނގަޅު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

. އެސްޓީއޯއަށް މިފްކޯ ނެގި  އޮތުމުންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ
ދުވަހުން ފެށިގެން ދަނީ މިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓް ރީސްޓްރަކްޗަރ 
ކުރަމުންކަމަށާއި މިހާތަނަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

. އެެގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް އަދި  ކުރެވިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
އެކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަން ރީސްޓްރަކްޗަރ 

. އަދި މިކަމުގެ ހެޔޮ ބަދަލު  ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
. ވީމާ ، މިހާރު މަސްވެރިންގެ ކިބައިން ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

މިފްކޯ އެސްޓީއޯއަށް ނެގުމަކީ މުޅި ރާއްޖެއަަށް އަދި 
 . މަސްވެރިކަމަށް ފައިދާވާނެ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
އަދި އެކުންފުނި ޓަރންއަރައުންޑް ކުރެވިގެންދާތަން ހުރިހާ 

 . ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ދައްކާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން ޖަލްސާއަށް 
ވަޑައިގެން ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު 

. އަދި ޖަލްސާގައި  ރަނގަޅަށް ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިއެވެ
ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވިކަން 

 .  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ރެޑިސަން ހޮޓެލްއާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބު ވަނީ ކުރިން  .3
އެރުވިފައިކަމަަށާއި އެހެންކަމުން ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް 

.  އެސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ގަސްތުނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

އެސްޓީއޯއިން ވާނީ ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓްގައި ބައިވެރިވެފައިކަމަށާއި  .4
ވަނަ ޞަފްހާގައި އެއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  81އެނުއަލް ރިޕޯޓްގެ 

.  އޮންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 

 A066093، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ބަހަން ހުށަހެޅި ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް  .1
ހުށަހެޅުމުން ވޯޓް ނަގަމުން ދިޔައިރު ސްކްރީނުން ވަރަށް ގިނަ 
. މީގެން ފެނިގެން ދަނީ  ރަތް ކުލަ ފެނުނުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ޙިއްޞާދާރުންގެ ކަންބޮޑުވުންކަމަށާއި އެސްޓީއޯގެ ފައިނޭންޝަލް 
ހައިލައިޓްސްއަށް ބަލާލާއިރު ފާއިތުވި އަހަރު ޙިއްޞާގެ 

. އެހެންނަމަވެސް  378ފައިދާއަކަށް  ރުފިޔާ ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ
ރުފިޔާކަމަށާއި އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  51މިރޭ ބަހަން ހުށަހެޅި 
. ބާކީ  13.5ލިބުނު ފައިދާގެ ގެ  އިންސައްތަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

އަކީ އެމްޑީ ވިދާޅުވާގޮތުން ވެއްޖެޔާ ސަސްޓެއިން ކުރެވިފައިވާ 
ފައިސާކަމަށާއި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާއެއް 

ޙިއްޞާދާރުންނަކަށް ނުއެއް ބެހޭނެކަން އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް 
. އެހެންނަމަވެސް ފައިނޭންޝަލް  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ސްޓޭޓްމަންޓަށް ބަލާލާއިރު އަނެއްކާވެސް ވަރަށް އަނދިރި 
. އެއީ ގުޅުންހުރި ، ދިމާލެއް ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ބިލިއަން  1.7ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލަ 
. މިއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ  ރުފިޔާކަމަށް އަރާފައިވާކަމެވެ

އޭރިއާއެއްކަމަށާއި އެއީ އެސްޓީއޯގެ މިހާރުގެ އެސެޓްސްގެ 
ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްއަށް ވުރެވެސް ބޮޑު 

. މާނައަކީ ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް  ޢަދަދެއްކަމަށް ފާހަަގަކުރެއްވިއެވެ
ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.6އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްއަށް 

ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖަހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު 
. ނޯޓް  މިވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗައްގޮސްފައިކަމެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  22ނަމްބަރ 
މިލިއަން  349ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ލިބެންޖެހޭ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  340ފެނަކައިން ލިބެންޖެހޭ ، ރުފިޔާ
މިލިއަން  117މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިން ލިބެންޖެހޭ 

. މިފާހަގަކޮށްލީ  ރުފިޔާ ވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެެވެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ޢަދަދުތައް 

އަދި ބައެއް ޢަދަދުތައް ކޮންސޮލިޑޭޓް ނުކޮށްވެސް ، ކަމަށާއި
ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެެވ. މިސާލަކަށް ފިއުލް ސަޕްލައިޒް 

ކޮމްޕެނީގެ ކޮލަމްގެ  178މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން 
މި ޢަދަދު ގްރޫޕްގެ ކޮލަމްގެ ދަށުގައި ، ދަށުގައި އޮތްއިރު

. މިގޮތަށް މި އޮންނަކަމަށް ވަނީވިއްޔާ  ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ރުފިޔާއަށް އެރިޔަސް  600ނޫނީ  500ޙިއްޞާގެ ފައިދާ 

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން މާބޮޑު އެއްޗެއް ނޯންނާނެކަމަށް 
. އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ  ވިދާޅުވިއެވެ

 .  މިއީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

 . އެނުއަލް ރިޕޯޓް މިބުނެދެނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
އެހެންކަމުން ކުންފުނިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަންވީ އެއް 

ކަމަކީ މިހާ މައްޗަށް މީގެ އައުޓްސްޓްޭނޑިންގ ދާކަމަށް 
 . ވަނީވިއްޔާ މިބައި ހަރުދަނާކުރުންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ފާއިތުވި އަހަރަށްވުރެ މިޢަދަދު މިވަނީ ބޮޑުވެފައިކަމަށާއި  

މިފައިސާ ނުލިބެންޔާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޭނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ 
. އަދި އިންވެސްޓްކުރާނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯވެސް  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
. ހަމަގައިމުވެސް ޖެހޭނީ ބޮރޯ ކުރަންކަމަށާއި  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

ބޮރޮވިންގސް އަދި އިންޓްރެސްޓް ކޮސްޓް ، މިފަހަރުވެސް ލޯން
. މިއީ ވަރަށް  ވަނީ މަތިވެފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެއްކަމަށާއި މިއަށް ޚާއްޞަ ސްޓްރެޓަޖީއެއް 
. އެހެން ނޫނިއްޔާ މިކުންފުންޏަށް ، ރާވަން ޖަހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 . ފައިދާ ވިނަމަވެސް ބަހާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި އަބަދުވެސް ޖެހޭނީ ދަރަނި ފަހަތުން ދުވަންކަމަށް 

 .  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް  A066093، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު
ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ / ޗީފް ފައިނޭންޝަލް 

 ؛ވިދާޅުވީ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވި ފަދައިން މިކުންފުނީގެ  .1
ރިލޭޓަޓް ޕާޓީގެ ރިސީވަބަލްސް ފުދޭ ވަރަކަށް މަތީގައި 

. މިކުންފުނީގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކެއް ހިނގަނީ  އުޅޭކަމަށެވެ
ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއިއެކު ކަމަށާއި 
ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަކީ އެސްޓީއޯގެ 

. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ރިލޭޓަޓް ޕާޓީސް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފެނަކައަކީ އެސްޓީއޯގެ ވަރަށް 

 ި ބޮޑު ކަސްޓަމަރެއްކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހެލް ސެކްޓަރއާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ޕޭކުރާ އެކިއެކި 
ތަންތަނަށްވެސް އެސްޓީއޯއިން ވަރަށް ގިނަ މުދާ 

. އެހެންކަމުން އަބަދުވެސް  ސަޕްލައިކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ވަރަށް ބޮޑު ރިސީވަބަލްއެއް އޮންނަކަމަށާއި ރިސީވަބަލް އިތުރު 

ވުމަކީ ޝާހިދު ވިދާޅުވި ފަދައްިނ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި 
. އަދި މަސައްކަތްކުރަމުން  ޤަބޫލްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ކޭޝް ވިޔަފާރި ، މިދަނީ ރިސީވަބަލްސް ވީވަރަކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް
.  ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 A034333، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު

. އެއީ މިހާރު ކަން  .1 ކުޑަ ޚިޔާލެއް އަރުވަންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ހިންގަމުންދާ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ޤަވާޢިދު ބަދަލުކޮށްލުންކަމަށާއި 

އެއީ އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީވެސް 
ސަރުކާރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުންކަމަށް 
. ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ނަމުގައި ޑިރެކްޓަރަކު  ވިދާޅުވިއެވެ

ހޮވާގޮތަށް ޤަވާޢިދު އޮވެފައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ޙިއްޞާ އޮންނަ 
ބޭފުޅަކު އެ ޑިރެކްޓަރަކު ހޮވުމުގައި ވޯޓު ދިނުމަކީ 

. އެހެންކަމުން  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
 . އެކަން ޤަވާޢިދަށް ފައްތާލަން ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ 

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކަށް ހެދީމާ އެކަން ނިމުނީކަމަށާއި 
ކޮންމެހެން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެނަމުގައި ބޭފުޅަކު 
ހުރެފަ ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާދާރު އެކަމަށް ވޯޓު ދިނީމަ ދެކޮޅު 
. މީގެ ކުރިން އެހެން ނުވާކަމަށާއި  ނުޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރ ހޮވަނީ ހަމަ 

. އަދި  ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ވޯޓު ދީގެންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާދާރު ވޯޓު ނުދޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ 
ޙިއްޞާދާރު މިކަމަށް ވޯޓު ދެންޏާ މިއީ ބޮޑު ޖޯކެއްކަމަށް 

.  ވިދާޅުވިއެވެ

 

ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލާމެދު  A034333 ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު
 ؛ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ

ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެއްކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިސްނާ  .1
މުސްތަޤްބަލުގައި އެޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ރޭވުމަށް 

. އަދި ވިދާޅުވާހެން މައި  މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ޙިއްޞާދާރު ވޯޓު ދިނީމާ އުނދަގޫތަކެއް މެދުވެރިވާކަމަށާއި 
އެހެންނަމަވެސް ޙިއްޞާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ހައްޤު 

. މިއީ  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ކުންފުނީގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ 

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމެއްކަމަށާއި މިޚިޔާލު 
.  ބަލައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

 A023690، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުސެއިން މަނިކު

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބައި ރުފިޔާ ދީފައި ފުޓް ބޯޅަ ކުޅޭ މީހާއަށް  .1
. މިއީ  އެތައް މިލިއަނެއް އެބަ ޚަރަދުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

.  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 

ކުރެއްވި  A023690، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުސެއިން މަނިކު
ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

 ؛ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

ކުންފުނީގައި ހެދިފައިވާ ޕޮލިސީތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް  .1
ކުންފުނީގެ މާކެޓިންގ ޚަރަދުތައް ކުރެވޭއިރު ބައެއް ފަހަރަށް 
ފުޓް ބޯޅަ ޓީމްތަކާއި އެނޫންވެސް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

. މިއީ އެވޮއިޑް ނުކުރެވޭ  ކަންކަމަށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރެވޭކަމަށެވެ
ކަމެއްކަމަށާއި ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ 

ކުންފުނީގެ ފައިދާ ރަނގަޅުކޮށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ރަނގަޅު 
.  ރިޓަންއެއް ދިނުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 

 A010650، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު

ދާދިފަހުން ޚަބަރު ލިބުން ގޮތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  .1
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެން 

 . ތެޔޮ ވަޅުތަކެއްގަންނަން އުޅުއްވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އޮއިލް 

ކޮމްޕެނީއިން ދެންވެސް ތެޔޮ ގަންނަން އުޅުއްވާއިރު ދެފުށް 
އެއްވެސް ކަހަލަ ތުހުމަތުގެ އިނގިލިތަކެއް ، ފެންނަގޮތަކަށް

ދިއްނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެއްވުންކަމަށް 
.  ވިދާޅުވިއެވެ

ވަރަކަށް  12އެސްޓީއޯގެ ޖަލްސާތަކަށް އަންނަތާ  .2
 40އަހަރުވެއްޖެކަމަށާއި މާލޭގެ މަގުމަތިން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭތާ 

. މިކަހަލަ  ވަރަކަށް އަހަރު ވަނީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ
ޖަލްސާއެއްގައި އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހެޔޮ ބަހެއް 

އަލާްފޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ނޫނީ ބުނެފައެއް ނެތްކަމަށް 
. އެެއީ މުސާރަ ކުޑަވެގެން ކަމުގައިވިޔަސް ނޫނީ  ވިދާޅުވިއެވެ

ބޯނަސް މަދު ވެގެން ކަމުގައި ވިޔަސްމެ ކަމަށް 
. އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ، ފާހަގަކުރެއްވިއެެވެ

ޖަލްސާ ނިމުނުތަނާ ސިނަމާލެ ކައިރިން އެއް ރޭ ވަރަށް ބާރަށް 
ބާރީ ނޫނީ ނުޅޭނެ އެސްޓީއޯ ޖަލްސާއެއްގައި ، 'މީހަކު

' ކިޔާ ވަރަށް ބާރަށް ގޮވިކަމަށް  ސުވާލުކުރަން އިނގޭ މީހެއް
. އެރޭ އެމީހަކު ހިޔެއްނުވޭ ބިމުގައި ފައިވެސް ޖެހޭ  ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި  ހެނެއް އަދި ހަމަހޭގައި ހުރިހެންވެސް ވިދާޅުވިއެވެ
އެއީ ، ކައިރީގަ ތިބި މީހުން އެއީ ކާކުތޯ ސުވާލުކުރުމުން

هللا އެސްޓީއޯ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ކާރު ޑަރަައިވަރު ޢަބްދު

ި އެބޭފުޅާއަށް އެމްޑީ ކާރުގައި  ރަޝީދު ކަމުގައި ބުނިކަމަށާއި
އިންނަވާ ދައްކަވާ ސިއްރު ވާހަކަތައްވެސް އިންގޭނެކަމަށާއި 

ފަހަރެއްގައި ބޮޑު އެއްޗެއް އެމްޑީ ދެއްވީ ކަމަށްވެސް 
. ދަންނަވަން މިއުޅޭނީ ، ވެދާނެކަމަށް ބުނިންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ

ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެވެސް މައިގަނޑު އަސާސަކަށް ވާންޖެހޭނީ 
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤުކަމަށާއި މިދަރަޖައަށް ދިޔައިމާ 
. މިއީ މީގެ  ކަންތައްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންވެސް ދަންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި  30
ތަންކޮޅެއް ރީތިކޮށްވެސް އޭނާއަށް އެސުވާލުކުރެވޭނެކަމަށް 
. މިގޮތަށް މަގުމަތީގައި ކަންތައްތައް ކުރީމާ އެއީ ، ވިދާޅުވިއެވެ
ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަަލެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ 

.  މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރެއްވީކަމްަށ ވިދާޅުވިއެވެ

 

ފާހަގަކުރެއްވި  A010650، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު
ކަންތައްތަކާމެދު ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު 

 ؛ވިދާޅުވީ

ތީިއ ވަރަށް ޕަރސަނަލް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި  .1
އެހެންނަމަވެސް އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން 
 . ތިކަހަލަކަމެއް ދިމާވުމުން ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމަށެވެ

އެހެންނަމަވެސް މުސްތަޤްބަލުގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ނުވާނެގޮތަކަށް 
ކަންކަން ރޭވިދާނެކަމަށާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 

 .  އެއްވެސް މީހަކާ ދިމާނުކުރަން އަންގަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

 A007235، ރަޝީދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އަލްފާޟީލް ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު އެވިދާޅުވަނީ އޭނާގެ ވާހަކަ ކަމަށް 
. އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރަޝީދު އެސްޓީއޯގައި هللا ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އަހަރު ވެއްޖެކަމަށާއި ދުވަހަކުވެސް މީހަކާދިމާލަށް އެއްޗެހި  37އުޅޭތާ 
 .  ކިޔާފާ ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 

ފާހަގަކުރެއްވި  A007235، ރަޝީދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ކަންތައްތަކާމެދު ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު 

 ؛ވިދާޅުވީ

މިއީ މިޖަލްސާއާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށާއި  .1
އެހެންކަމުން އެވާހަކަ ރިސީވް ކުރެވެން ނެތްކަމަށާއި މިކަން ދެ 

.  ބޭޅުން ނިންމެވުމަށެވެ

 

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ 
 ، ލޓޑގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ހިޔަލީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 100އަލްފާޟިލް ހިޔަލީ މުޙައްމަދު ރަޝީދުއަކީ އެސްޓީއޯގައި  .1
ޙިއްޞާ އޮވެގެން މިޖަލްސާގެ  1ޙިއްޞާ އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި 

އެސްޓީއޯ މުވައްޒަފުން ، މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަންކުރުމާއި
ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް 

.  އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ؛ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރިކަމަކަށް ނުވާތީ މަޝްވަރާ 
.  ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށެވެ

 

 A032681، އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ޙުސެއިން އިބްރާހިމް

އިޖްތިމާޢީ ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރާކަމަށް  .1
މީގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ، ދަންނަވާފައިވާތީ

. ދަޢުލަތުން  ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ފައިސާ ދީފައި 

އެސްޓީއޯއިން އެއްވެސް ސިޔާސީ ، އޮންނަ ބަޔަކަށް ވާތީ
.  ޕާޓީއަކަށް ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 

ކުރެއްވި  A032681، އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ޙުސެއިން އިބްރާހިމް
ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް 

 ؛އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓިއަކުން އެއްވެސް ކަމެއްކުރަން ސީދާ  .1
އެސްޓީއޯއަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެދިލައްވާފައި ނުވާކަމަށާއި 
އެސްޓީއޯއިން ސީދާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެއްވެސް 

.  ޚަރަދެއްކޮށްފަައި ނުވާނެކަމަށެވެ

 

 A056259މ. މޫންލައިޓް ވާދީ / ، ސާލިޙްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެން މިޖަލްސާއަށް އަންނަނީ އެއްވެސް ގޮތަކުން  .1
ޑިރެކްޓަރުން ރުޅި އަރުވަން ނުވަތަ ދެރަ ކުރާކަށް ނޫންކަމަށާއި 

މިޖަލްސާއަށް އަންނަނީ ކުންފުނި ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް އަދި 
ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ރަނގަޅުކުރުމަށާއި މިތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 
. މިކަންތަކަކީ ފަހުގެ  އެޑިއުކޭޓްކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
ޖީލްތަކަށް އައިސް ދިރާސާ ކުރާނެ ކަންކަންކަމަށާއި މިއަދު 

މިދެންނެވި ވާހަކަތަކަކީ ރިކޯޑަށްޓަކައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް 
. އެގޮތުން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު  ވިދާޅުވިއެވެ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާޢިދުކޮށް އެހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރައްވަން 
 .  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

، އަހަރީ ޖަލްސާގައި ވަރަށް ގިނައިން ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވި .2

 . އެސްޓީއޯއިން ޒަކާތް ދައްކަން ފެށިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ކޮންމެވެސް ސަބަބުތަކަކާއި އެކު އެކަން ވަނީ ، އެހެންނަމަވެސް

ހުއްޓިފައިކަމަށާއި މުދަލުގެ ޒަކާތް ނެރުމަކުން އެއީ ހުއްޓުނީކީ 
. ޒިންމާދާރުކޮށް މިފައިސާ  ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
. އެހެންކަމުން ، ުޔޓިލައިޒްކުރުމަށް މަޝްވަރާދެއްވިއެވެ

އެސްޓީއޯއިން ޒަކާތް ދައްކާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 
.  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

ދާދި ފަހުން ، އެސްޓީއޯގެ ބޯޓަކުން ޑްރަގްސް އެތެރެކުރި ވާހަކަ .3
. މިއީ  ނޫހެއްގެ ފަލަ ސުރުހީއަށް އަރާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

. މިކަން  ކިހިނެތް ހިނގާ ދިޔަކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
އިސްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖްމަންޓްއިން ކުރެއްވީ 

.  ކޮންކަމެއްތޯވެސް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

އެސްޓީއޯގެ ، މާލެގައި ކަރަންޓް ޔަގީންނުވާތީ، މީގެ އިތުރުން .4
ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުގައި ކުޑަ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓާދިނުމަށް 

.  އެދިލެއްވިއެވެ

 

 A056259މ. މޫންލައިޓް ވާދީ / ، ސާލިޙްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުތަކާއި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން 
 ؛މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ

އެސްޓީއޯއިން ކުރިންއައީ ޒަކާތް ދައްކަމުންކަމަށާއި  .1
އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޓެކްސް ދައްކާތީ ޒަކާތް 

 .  ނުދައްކާކަމަށެވެ

ދާދި ފަހުން ޑްރަގް ފެނުނު ބޯޓަކީ އެސްޓީއޯގެ މުދާ ހިފައިން  .2
ދިޔަ ބޯޓެއްކަމަށާއި އެއީ އެސްޓީއޯގެ ބޯޓެއް ނޫންކަމުގައި 

. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ތަންކޮޅެއްކުރިން އެސްޓީއޯގެ ، ވިދާޅުވިއެވެ
ބޯޓަކުން ޑްރަގް ފެނުނުކަމަށާއި އެމައްސަލަ ޕޮލިސް 

ސަރވިސްއިން ތަހުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލައިގައި ބައިވެރިވި 
 . މުވައްޒަފުން ވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
އަދި މިހާރު އެސްޓީއޯއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް 

 .  ސްކްރީންކުރެވޭކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން ދިމާވާ މައްސަލައަށް ދެއްވި ޚިޔާލަކީ ވަރަށް  .3
ރަނގަޅު ޚިޔާލެއްކަމަށާއި މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމަށް ބަލާއިރު ޕެޓްރޯލް 

ޝެޑްތަކުން ވަރަށް ގިނަ އެކިއެކި މައްސަލަ މިހާރު 
. މިކަންތަކަށް ބަލާ އަލަށް ހަދާ ، އަންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ތިދެންނެވި ފަދަ ފަސޭހަ ތަކާއި 
އެކު ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް ހެދުމަށް ވާނީ ނިންމާފައިކަމަށް 

. އެކަމާގުޅޭ ކުރެހުންތައް މިހާރު ނިމި މިއަހަރުގެ ، ވިދާޅުވިއެވެ
.  ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 A010650، ލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދުއަ

އަހަރު އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާތަކަަށް  12ފާއިތުވި  .1
އައިއިރު މިހާ ފުރިހަމަކޮށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިއޮތް 

. ޖަލްސާ  ޖަލްސާއެއް އަދި ނުދެކޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
އިންތިޒާމްކުރި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

.  ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ

 

ސްޓޭޓް ، ޗެއަރމަން ައލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު
 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ޚާއްޞަކޮށް ، ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން، ނިންމާލުމުގެ ކުރިން
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުގެ ފަރާތުން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރ ހޮވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 . ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލަކީ ވަރަށް ކޮންސަރނެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
. އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު  މިޚިޔާލުތައް ވަނީ ބަލައިގަނެފައިކަމަށާއި

 .  ހައްލެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ 

 ؛ތެރޭގައި

ްއެސްޓީއޯގެ ވިޔަފާރި މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުޅާވެގެންގޮސްފައިކަމަށ 

ިވިޔަފާރި ފުޅާވެގެންދިޔައިރު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާ ޑިވިޑެންޑްގެ ވާހަކަތައްވެސް ދެކެވިއްޖެކަމުގައ 

ްމުސްތަޤްބަލުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރަންހުރިކަމަށ 

 ްއެތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރު ކޮށްދެވޭނެގޮތ

 އެސްޓީއޯއިން ހަދާދޭންޖެހޭކަމަށް

ްއެއީ އެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖޭގެ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭން އުފެދިފައި އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވީީތީކަަމަށ 

ިފައިދާވެސް ނަގަންޖެހޭ ކުންފުންޏަކަށް ވާތީކަމުގައި، އަދ 

 ްމިހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސްކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި ބޯޑުގެ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ތަކަކާއި ވަރަށ

 ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަމަށް

 ެއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މުސްތަޤްބަލުގައި ތިބޭފުޅުންނާ އެސްޓީއޯ ފެނިގެންދާނީ ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި މިއަށް ވުރ

 ބޮޑަށް މީހުން އުފާވަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް 

ްތިބޭފުޅުންވެސް ބަލައިގަންނާނެ އަދި އިތުރަށް ޙިއްޞާދާރުންވެސް އިތުރުވާނެ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށ 

ާދަޢުވަތުއެރުވުނު ފަރާތްތަކުން އަދި ، ޙިއްޞާދާރުން، ރޯދަމަހުގެ މިފަދަ ވަގުތެއްގައި އެސްޓީއޯއަށް ވަގުތުދެއްވ

 ޝުކުރުއްދެެންނެވި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށްް، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ވަޑައިގެންނެވިކަަމަށްޓަކައި

ުހަމަމިއާއެކ ، . މިއަހަރުވެސް ކުރިން ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތަށް ލިބުނު ތަރުޙީބް ފާހަގަކުރެއްވި

އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަަކށް ، އެގޮތުން މިޖަލްސާއަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް

 ކުށަކަށްނުވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވި، ޙިއްޞާދާރުން އަމިއްލަފުޅަށް ޙާޟިިރުވި ޖަލްސާކަމަށް ދެންނެވުމަކީ
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ްމިއަހަރު ، އަދި ކުރީ އަހަރު ލިބުނު ޚިިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް މިއަހަރުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތަފާތުކުރެވިފައިވާގޮތަށ

ލިބުނު ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް ޖަލްސާގެ ކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް 

 ދެންނެވި

 ެފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު އަދި ޝަހީރުގ

ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ހީާވގި ޓީމާށާއި ޖުމްލަކޮށް ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވި، ފާހަގަކޮށް

ްއެއަޒުމައިގެން ، އަދި މިއަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް އިތުރު މަންފާތަކެއް ލިބޭނެ އަހަރެއްކަމަށް އުންމީދުކޮށ

 މަސައްކަްތކޮށްދެއްވުމަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި މުވައްޒަފުންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންނެވި

ްފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏަށް ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާއި ، ހަމަމިއާއެކު އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުނ

 ސަޕޯޓަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވި

ިމިކުރާ ، ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކަކީ އެސްޓީއޯއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު އަހަރުތަކަކަށް އެދ

އަދިވެސް އެއްފަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ މުބާރަކުބާދީ ، ބަރާކަތް ލެއްވުމަށްއެދިهللا މަސައްކަތުގައި މާތް 

 ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި، އަރިސްކުރައްވާ

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ   2016ގައި ފެށުނު  22:15ވަނަ ދުވަހުގެ  2017މޭ 30

.   12:30އެރޭގެ މެންދަމު  ގައެވެ
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2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ   

  އެޖެންޑާ އައިޓަމް ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 

  އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ވަނަ އަހަރުގެ 2015  ގައި ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ 04ޖޫން  2016 946,873

  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް 2016 946,728

  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް 2016 946,699

  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ 942.610

  ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން 2017 945,220

  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން 922,364

 
 މިމަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފާ ވަނީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު / ހ. ޓޫ ހާރޓްސް
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