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 އާއި ނިންމުން  ހުލާސާ 

ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދަވާފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  2013މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަކީ  .1
ދާްނ  ބޭނުމަކީ ޙައްޖަށް ކޯޕަރޭޝަންގެހިއްސާ އެކުލެވިގެންވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މި  ސަތޭކަ ޕަސެންޓް

އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން  ށް ުލއި ފަސޭހަކަމާއި އެކު މި އަޅުކަން ބޭނުންވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ 
   ޤާއިމުކުރުމެވެ. ގަސްދުކުރާ ދިވެހިންގެ ފައިސާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް އަދާކުރުމަށް

އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް  ރައްކާކޮށްގެން ޙަްއޖުގެ އަޅުކަންމީގެ އިތުރުން ދުރާލާ ރާވައިގެން ފައިސާ ފަހަށް  .2
އެ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އެ ފައިސާ ދިން  ،ފައިސާއިން ޙަލާލު އިންވެސްޓުމަންޓުތަކެއްކޮށް ތަނަވަސްކޮށްދީ، އެ

ކުރުމުއްދަތެއްގައި ލިބޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމެއް  ވާ ފައިސާމެދުގައި ބަހާލައިެގން، ޙައްޖަށް ދިއުމުމަށް ބޭނުން  ފަރާތްތަކުގެ
 ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އަމާޒެކެވެ.  ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް އަވަހަށް ޙައްޖަށް ެދވޭނޭ ގޮތް ެހދުމަކީވެސް، ހަމަޖައްސައި

މާއި އަދި ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ޙައްޖުގެ ރަނގަޅުކުރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ދުވަސްވަރު ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު .3
ފޯރުކޮށްދީ، ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ  ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފުރިހަމައަޅުކަން 

 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ތްއެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާ އަދި ފިކުރީ ގޮތުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް
  .ކޯޕަރޭޝަނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ރާވާ ހިންގުމުގައި  2015އަދި  2014ފަރާތުްނ  ކޯޕަރޭޝަންގެމި އޮޑިޓްގެ މަޤްޞަދަކީ  .4
ފައިާދ ހޯދުމުެގ ބޭނުމުގައި ކޮްށފައިވާ  ، ގޮތާބޭނުްނ ކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް ކޯޕަރޭަޝންގެ ،ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ

ޙައްޖުވެރިން  ،ފަރާތުން އަމާޒުކުރި ނަތީޖާ ާހޞިލްވިތޯއާ ކޯޕަރޭޝަންގެޙައްޖު ދަތުރުތަކުން  ،އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ނަތީޖާއާ
 ރުކޮށްދީފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ.ފޯފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް  ހިތްހަމަޖެހޭ

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާފައިވާނީ ޙައްޖާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ޙައްޖު މި އޮޑިޓްގައި  .5 ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަ
ނޑު އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތެވެ . އުމްރާގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މައިގަ

ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް މި އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިނުވަނީ އޮޑިްޓގެ ވަގުތާއި ރިސޯސްއަށް ރާގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ވީނަމަވެސް އުމް
އަދި މި އޮޑިޓްގައި ކުރުމުގެ ގޮތުންނެެވ.    އަމާޒު ގެ މަަސއްކަތްއޮޑިޓް)ޙައްޖު ދަތުރު(  ށްބޮޑު މަސައްކަތަ ރިސްކްބަލާއިރު 

ނޑައަ ވަނަ އަހަރުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ުމއާމަލާތްތައް ކަމުގައިވީ ނަމަވެްސ  2015އަދި  2014ފައިވަނީ ޅާބަލަން ކަ
 ވެސް ބަލާފަިއވާނެއެވެ.ކަންތައްތައްބައެއް 
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2            ގެ 03 ޙާފުޞަ

 ހުލާސާ ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ 

ފަިއވަނީ ކުްނފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ޙައްޖުވެރިންގެ ހުރުމުގެ ޚަރަާދއި، ދަތުރުފަތުރާއި ޙައްޖު ކިުޓގެ ކަންަތއް ކޮށް
 އިތޯ ބެލުން ތެްއގަގޮ

ށްފައިވާ އަދަދު ކިޓަށް ޚަރަދުކޮ ޙައްޖުވަނަ އަހަރު  2015 ރަދުކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ވަނަ އަހަރު ޙައްޖު ކިޓަށް ޚަ 2014 .6

ސް ފަސްސަތޭކަ )ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސްހާ 440,542 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2014 ޙައްޖު ކިޓަށްއިތުރުވެފައިވުން. މިގޮތުން 
ސަތޭކަ )އެއްމިލިއަން ފަސް 1,559,559ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ   2015 ،އް( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރުދޭސާޅީސް 

 ން ރަދުކޮށްފައިވާ ވަރުފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވައެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން. ޙައްޖުވެރިއަކަށް ޚަ
 2015 ވާއިރުރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައި ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް() 935 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިއަކަށް 2014 ބަލާނަމަ

  ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން. ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް()ބާރަ ސަތޭކަ  1,265 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިއަކަށް

 

ނޭންސް އެންޑް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފި ،އެކަށީގެންާވ ވަގުތު ނެތުމުންއާންމު ބިޑަކަށް ގޮސްގެން އެއަރލައިނެއް ހޯދުމަށް  .7
އަށް ޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީ ޖުވެރިންކޯޓާއަށް ޙައް )ސަތޭކަ( 100 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ިއތުރު 2014 ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައާ އެކު

 އިވާ އަގަށް ވުރެ ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވެފަ ޖުވެރިންއްޙަ ގެންދިޔުމަށް މެގާ މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިން 
 .މަށްވުންކަ)ސަތޭކަ( ޑޮލަރު އިތުރަށް 100 ޙައްޖާޖީއަކަށް

 
ލާޒާ ހޮޓަލާ ޙައްޖު ޕްވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މައްކާއިން ހިފާފައިވާ ރިޟާ  2014 .8

ރާތުން ރިޟާ ފަގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ  2014 ފެބުރުވަރީ 19 އްގޮތަށްކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެ
ހަ އެކެއް( ދިތް)އެއް ލައްކަ ބާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ހަ 112,271 އެޑްވާްނސް ޕޭމަންޓް ގޮތުގައި %10 ޕްލާޒާ ހޮޓަލަށް

ގައި  2014 ޖޫން 18 ފަރާތުންޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ރޭޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު ދައްކާފައިވުން. އަދި ޙައްޖު ކޯޕަ
އްޖުވެރިންގެ ޙަފާސްކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ ރިޒޮލިއުޝަންގައި ރިޟާ ޕްލާޒާ ހޮޓަލް ހަރަމްފުޅާއި ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން 

ކި ފައިސާ އަނބުރާ ޝަކުވާ ލިބެމުންާދތީ ރިޟާ ހޮަޓލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ުއވާލުމަށް ނިންމަިއ އެޑްވާންސަށް ދެއް
ބަސްވުމުގައި ށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ިނންމާފައިވުން. އެހެން ނަމަވެސް ރިޟާ ޕްލާޒާ ހޮޓަލާއެކު ަހދާފައިވާ އެއްހޯދުމަ

ފައިސާ   އެކު މިއެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ އަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާ
 ގޮތެއް ނެތުން.    ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އަނބުރާ ހޯދޭނެ އެއްވެސް

ވެސް ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ތަފާތު އެކި ޙާލަތްތަކުގައި 11ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސީގެ  .9
ސް، ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ ވާދަވެިރކަމާއެކު ޤާބިލް ފަރާްތތަކަށް ހަަމހަމަ ފުރުސަތު ދެވޭގޮތައްކަމަށް

 ކޯޕަރޭޝަންގެ މައްކާ އަދި މަދީނާއިން ހޮޓާ ހިފުުމގެ ކުރިން ށްވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިން ބޭތިއްބުމަ 2015އަދި  2014
 ހޮޓާތަކަކީ ކުންފުންޏަށް ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ހިފާފައިވާ  ،ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި އެކި ފަރާތްތަކުން އަގު ބަލާފަިއނުވާތީ

  ގޮތަށް ިހފާފައިވާ ހޮޓާތަކެއްކަން ޔަޤީން ުކރެވެން ނެތުން. އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވި

އަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ކޮށްފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރުތަކުން މާލީ ގޮތުން ގެއްލުން ވެފައިވުން. މިގޮތުން  2016އިން  2014 .10
)ހަތްމިލިއަން އަްށލައްކަ  7,811,400ގައި  2015 ،)ަހތްލަްއކަ ނުވަދިހަ އަްށހާސް ސާދަ( ރުިފޔާ 798,014ގައި  2014
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3            ގެ 03 ޙާފުޞަ

 ކަ)ހަތަރު ިމލިއަން އަްށލައްކަ އަްށޑިހަހާސް ހަތަރުސަތޭ 4,880,440ގައި  2016އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ އަދި 
އަކަށް ޖެހޭ އަދަދަށް ަބލާނަމަ ޙައްޖުވެރިގެއްލުން ވެފައިވުން. މިއީ  ކޯޕަރޭޝަނަށްސާޅީސް( ރުފިޔާގެ ޙައްޖު ދަތުރުތަކުން 

 6,335އަކަށް ޖުވެރިޙައް ގައި 2015 ،(ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް)އެއްހާސް  1,694އަކަށް ޖުވެރިޙައް ގައި 2014
)ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތެއް(  5,137އަކަށް ޖުވެރިޙައް ގައި 2016އަދި  ،)ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސްފަހެއް(

   ކަމުގައިވުން.  އްމެލުރުފިޔާގެ ގެއް

 މާލީ އަދި ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާތޯ ބެލުން ކޯޕަރޭޝަންގެ

ވަނަ ައހަރު  2014މިގޮުތން  ެވފައިވުން.ށްދަމާީލ ހާަލތު ވަރަށް  ގެވަނަ އަހަރު 2015 އަދި 2014 ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ .11
ވަނަ  2015)ތިން މިލިައން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަތްސަކޭތަ ހަތްދިހަ އެކެްއ( ރުފިޔާ އަދި  3,578,771

 ވުން.ވެފައި ކޯޕަރޭޝަނަށް)ހަތް މިލިއަން ހަތާވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔާގެ ގެއްލުން   7,027,503އަހަރު

މު މަސައްކަތަކަށް ވީނަމަވެސް، ޙައްޖު ންހިބޯޑުގެ މު ކޯޕަރޭޝަްނގެމާލީ ހާލަތު ގަވާއިދުން ދެނެގަތުމަކީ  ކޯޕަރޭޝަންގެ .12
މާލީ ހާލަތު  ކޯޕަރޭޝަންގެކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން މިފަދަ އެނާލިސިސްއެއް ހަދާފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތުން. މީގެ އިތުރުން 

ތު ވަރަށް ދައްކަމަށް ދެއްކުން. މިގޮތުން މާލީ ހާލަ ކޯޕަރޭޝަންގެދެނެގަތުމަށް އޮޑިޓަރުން ހަދާފައިވާ ރޭޝިއޯ އެނާލިސިސްއިން 
އަށް ކުންފުނި ހިންގާފައިވަނީ ގެއްލުމެއްގައި ކަމާއި މި ދެއަހަރު މާލީ ހާލަތު ދައްވެފައި ވީނަމަވެސް  2015އިން  2014

ލިޔެކިޔުންތަކުން ފަރާތުން އަޅާފަިއވާކަމެއް  ކޯޕަރޭޝަންގެގަޅު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނމާލީހާލަތު ރަ ކޯޕަރޭޝަންގެ
 (1ޗާޓު )  އިރު އެސެޓްސްއަށްވުރެ ލައިބިލިޓީސްއެސެޓްސްއާއި ލައިބިލިޓީސް އަޅާބަލާ ކޯޕަރޭޝަންގެއެނގެން ނެތުން. އަދި 

   ވުން. އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވެފައި (1ޗާޓު ) ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ންގެކޯޕަރޭޝަ ،އިތުރުވެފައިވުމާ

 މަސަްއކަތްތަުކން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން  ކޯޕަރޭޝަންގެކުންފުނި އުފެއްދި މަޤްޞަދާިއ 

ވަނަ  2017ސޫލަށް "ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާއި ބެހޭ އު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން .13
ނަވެގެން ނުވާނޭ ގިއަްށވުރެ  %50ދޫކުރާ ކޯޓާ  ކޯޕަރޭޝަނަށްިމ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޙައްޖު  ފައިވުމާ،ބަދަލު ގެނެސްއަހަރު 

ންޖެހުންތަކެްއ މަޤްޞަދު ހާސިލު ުކރުމަށް ގޮޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ުކރިޔަށް އޮތްތާގައި  ،ވުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
 ތިވުން.ކުރިމަ
 

ނޑައަޅާނޭ ގޮތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވޮލަންޓިއަރުން ޙައްޖު ދަތުރުތަުކގައި ބައިވެރިކުރާނެ ނިސްބަތެްއ ކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ .14
ސްބަތައްކަން ނުންވާ ނިއުޞޫލެއް ލިޔެ އެކުލަވާލާފައި ނެތުމުން މި ދެ އަހަރުގައި  ވޮލަންޓިއަރުން ހިމަނާފައިވަނީ ބޭ
ނޑައަޅާފައި  ޔަޤީންކުރެވެން ނެތުން. އަދި އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަލާނޭ ކަންތައްތަކުގެ ުއސޫލެއް ކަ

އް ކަމެއް  ޤާބިލް ފަރާތްތަކެހޮވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެކަމަށް ،ނުވުމުން މުވައްޒަފުން ހޮވާފައިަވނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންކަމާ
 ޔަޤީންކުރެވެން ނެތުން. 

އެގޮުތްނ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ  ވުން.ވެސްޓްމަންޓްތަުކން އަމާޒުކުރިވަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިންޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އި .15
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިދާެގ ބޭސް ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ބަލާަފއިވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްެގ 
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ކުްނފުިނން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  ،އަހަަރކަށް( ކަމަށްވެފައި)  %4.6ކަމުގައިާވ އަހަރަކަށްއިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 
ންޓްތަކުންވެސް ބޭސް ރޭޓަށްވުރެ މަތިން ފައިދާ ލިބިފައިވުން. އެގޮތުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަ
ގެ  %5.9ހައުސިްނގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން  ބިފައިވުމާ،ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލި %14.34 ލިމިޓެޑް އިން

 ފައިދާ ލިބިފައިވުން.

ފެންވަރާމެދު  ން ޙައްޖުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނު .16
ޖަށްދިޔަ ފަރާތްތަކުން ހައް ،ވޭގައިއަދި ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް އޮޑިޓަރުން ކުރި ސާ ،އިހިތްހަމަޖެހޭކަމާ

ދަތުރުގައި ވިސާ ދޭން  ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު 1435 ފާހަގަ ކުރުން. އެގޮތުން ކޯޕަރޭަޝންގެ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ދަތުރުކަމުގައިވާ
އް ޕޯޓް ރީޑަރ މެޝިނެއިން ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަން ވާއިރަށް އެޭބުފޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ މޮޑެލްގެ ޕާސްޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީ

ރާްތތަކުގެ ތަޖުރިބާ ނެތުމުެގ ޙައްޖު ދަތުރުގައި އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުނު ފަ ،އިހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމާ
އެހީތެރިންނަށް  ،އިކަމާސަބަބުން ސަޢޫދީގެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގައި ދޭންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ދެވިފައި ނުވާ

  ވެރިން ތްކަން ޙައްޖުބިމުގައި ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނެޢަރަފާތު 
އްޖު ކިޓާ ދޭތެރޭ ޙަޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޙައްޖުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިން  އަހަރު ވަނަ  1435 އަދިފާހަގަކުރުން. 

ޖުވެރިންގެ ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައް 1436 އަދި 1435 ފާޅުކޮށްފައިުވން. މީގެ އިތުރުންން ޖެހޭކަހިތްހަމަނު
ގެ އިންތިޒާމް އަދި ެކއުމު ،އިކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކޮށް ޮފނުާވފައިވާ ސިޓީތަކުގައި އެހީތެރިންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާ

މެ ބޮޑަށް ދިމާވި ވަނަ އަހަރު އެން 1436  ބަޔާންކޮށްފައިވުން.ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަން ރަގަޅަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން
 ވޭގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކުރުން.މައްސަލައަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުންކަމަށް ސާ

 އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދާ އަޅާބަލާއިރު ނެރެވުނު ނަތީޖާއާމެދު ދެކޭގޮތް ނިންމުން 

ފެއްދި ކުންފުނި އު އަސާސްތަކަށް ބަލާއިރު، ކޯޕަރޭޝަންގެމޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އުފެއްދި ސަބަބުތަކާއި  .17
އެހެން ނަމަވެސް  ކެމެވެ.މަށް މިއޮފީހުން ދެމަޤްޞަދު ހާޞިލް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ކޮށްފައިވާކަ

އަމާޒުތައް އެންމެ  ގެކޯޕަރޭޝަންވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ދު
އި ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތަްއ ފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައިވާ ކަމަކަށް މި އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ. އަދި ޙައްޖުވެރިންގެ ހުރުމުގެ ޚަރަދާ

ވެރިންނަށް ކޮށްފައިވާ ަޙއްޖު ،ިމއޮފީހުން ދެކެމެވެ. މިޮގތުން ަކންގޮތަްށ ނޫން ހުރިދާކޮށްފައިވަނީ ކުންުފންޏަށް އެންެމ ފައި
ވާ ސަބަބުތަކުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައި. އިތުރުވެފައެވެ ން ވަރަށް ބޮޑުތަ  ގައިވަނީ 2015ވުރެ އަށް  2014ޚަރަދުތައް 
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުޮކށްފައި ތަކާ ލުނުބަލައި ހަމަެޖހިފައިވާ އުސޫޙައްޖުވެރިން ތިޭބނޭ ެއކަމަޑޭޝަން ހޯދުމުގައި ރަގަޅަށް ތެރޭގައި، 

ންވަރު އަހަރަކަށް ވުރެ ފެޙައްޖުވެރިންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ  ،އިވުމާވެފައިން ގެއްލު ށްނުވުމުގެ ސަބަބުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަ
 ތައް އަގު ބޮޑުކޮން ޚަރަދު ބައެއް ންމުއެންމެ ފަހު ވަގުތު އިތުރު ޙައްޖުކޯޓާ ދީފައިވު ،އިކޮށްފައިވުމާއަހަރެއް ރަނގަޅު 

  ހިމެނެއެވެ. ކުރަންޖެހުން 

ނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ޙައްޖު ދަތުރުތަކުން ކުންފުންޏަށް ގެއް ކޯޕަރޭޝަންގެމީގެ އިތުރުން  .18 . އަދި ވެފައިވެއެވެލުންމައިގަ
ފައިވާތީ އަދި ވަނަ އަހަރުވެސް ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ވެ 2015އަދި  2014މާލީ ހާލަތަްށ ބަލާއިރު  ކޯޕަރޭޝަންގެމުޅި 

 ކޯޕަރޭޝަންގެ ގުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅާ ނަމަ ކުރިމަ ހަރުދަނާގަޅު ކުރުމަށް ނމާލީ ހާލަތު ރަ ކޯޕަރޭޝަންގެކުރިމަގުގައި  
 ހުްނ ދެކެމެވެ.  މިއޮފީ ކަމެއްކަމަށްއެކަށީގެންވާ މަކީމަތިލާން ޖެހުކާ ކުރިތަހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތި
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5            ގެ 03 ޙާފުޞަ

ނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައި ކޯޕަރޭޝަންގެހާލަތު ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް،  ކޯޕަރޭޝަންގެމާލީ ގޮތުން  .19 ވާ ޙައްޖު ދަތުރުތައް މައިގަ
ށް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ރާތުން ވީހާ ގިނަ ބަޔަކަފަ ކޯޕަރޭޝަންގެވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  2015އަދި  2014

ފަރާތުން  ޕަރޭޝަންގެކޯމަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން އިްނތިޒާމްކޮށް ރާވާފައިވާކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ރުގެ ފައިދާއެއް ކޮށް ކުންފުނިން ައމާޒުކުރިވަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރާވަނަ އަހަރު ޝަރީޢާ ހުއްދަ 2015އަދި  2014

 މަށް މިއޮފީހުން ދެކެެމވެ.ހޯދާފައިވާކަ

ރުކޮށްދިނުަމށް ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިންނަށް ފޯ 2015އަދި  2014ލަ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޖުމް .20
ރު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަހަ އަމާޒުކުރިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ފުރަތަމަ އަހަރަށް ވުރެ ދެވަނަ 

ގަޅު ފެންވަރެއްގަިއ ނ ރަކަންތައްތައް  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގަޅު ކޮށްފައިވާކަމަށް މި އޮީފހުން ދެކެމެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ނރަ
ޝަންގެ ތަކެއް ކޯޕަރޭގަޅު ކުރާޭނ ގޮތްނދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަަކށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޯޕަރޭޝަްނގެ މާލީ ހާލަުތ ރަ

ނޑައަޅަންޖެހެއެވެ  .ބޯޑުން ކަ

 އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދޭ ގޮތް 

 މާލީ ޤާބިލިއްޔަތު ރޭޝަންގެކޯޕަ ،ގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައިނނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަޙައްޖުވެރިން .21
 ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ކުްނފުންޏަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނޭ ގޮތަކަށް ޙައްޖުވެރިންނަށްދޭހުރި މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު 

 ދަންނަވަމެވެ.ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

 ކަށަވަރުކުރުމުގައި  ދަދުއަ ކޯޓާގެ ،ބޮޑުވެފައިވާތީ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ ނަށްޙައްޖުވެރިން ލިބުމުން  ކޯޓާ ވަގުތު ފަހު އެންމެ .22
 ކޯޓާ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޙައްޖު އެއަހަރެއްގައި ލައިގެން ކުރިޔާ ހަރުަދނާކޮށް ވުރެ މިހާރަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްަފހު، ދަތިތަކަށް ހުރި

  .ދަންނަވަމެވެ އްސުމަށްހަމަޖެ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އިސްލާމިކް އިކޯޕަރޭޝަނާ ޙައްޖު ިއންތިޒާުމތަކެއް އެނގޭނޭ އަދަދު ލިބޭނޭ

ަލކަށް: ހަރަމްފުޅާ ހޮޓާލާ ހޯދުމުގަިއ ބަލަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެއް )މިސާ ހޮޓާ ބައިތިްއބާނެކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޙައްޖުވެރިން  .23
ނޑައަޅާފައިވާ ކަން، ކައިރި މިންވަރު ނޑައެޅުމަށާއި އަދި ކަ ތައްތަކަށް  ކުރިޔާލައި ހޮޓަލުގައި ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް ހުރިތޯ( ކަ

ސީއަށް މުވައްޒަފުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލިވީ ޮހޓާ ކުއްޔަށް ނުހިފުަމށް ދަްނނަވަމެވެ. ައދި ބެލުމަށްފަުހ މެނު
ކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނު

ނުވާފަަދ  ފުންޏަށް ގެއްލުންދުމުގައި ކުންހޯއި ޚިދުމަތް އްޔާތަކެތި ހޯދުމުގަ ށް ކޯޕަރޭޝަނަފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި
ގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމުންތަކަކީ ބޯޑު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާގުޅޭމެވެ. އަދި ގޮތެއްގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ދަންނަވަ

އިވާ އެޑްވާންސް ހޮޓަލަށް ދީފަ ރިޟާ ޕްލާޒާކުރިން ދެންނެވުނު އަދި  ނިންމާ ނިންމުންތަކަކަށް ހެދުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. 
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  އިލިބިފައިވާތީ މިކަމުގަ ންކޯޕަރޭޝަނަށް ާމލީ ޮގތުން ގެއްލުފައިސާ އަނބުރާ ލިބިފަިއނުވުމުގެ ސަބަބުން 

 އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މެދު ފިޔަވަޅު ކާފަރާތަ އެމާލުވެފައިވާަނމަ، ހުއެއްވެސް ފަރާތަކުން އިމާލެއްވޭތޯ ބެލުމަްށފަހު ހުއި

މާލީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ގަވާއިދުން ފައިނޭންޝަލް އެނާލިސިސްތައް ހެދުމަށް  ކޯޕަރޭޝަންގެޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން  .24
މާލީ ހާަލތު ދަަށށްދާ  ކޯޕަރޭޝަްނގެދަންނަވަމެވެ. އަދި ިމ އެނާލިިސސްތައް ބޯޑު މީޓިންގ ތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

ގަޅު ނމާލީ ހާލަތު ރަ ކޯޕަރޭޝަންގެއަދި  ނަވަމެވެ.ގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނސަބަބުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ރަ
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mailto:info@audit.gov.mv


 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

6            ގެ 03 ޙާފުޞަ

 ގާޢިމު ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުނި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް މިކަންތައްތައް ، ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދައި
 ދަންނަވަމެވެ. ކުރުމަށް

 ލަށްދިއުމާ ބެހޭ އުސޫއްޖަށް މީހުން ެގންޙަދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން  2017  .25
ފަރާތްތަކާއި  ގޮތުން ކަމާގުޅޭއަށް ކުރިމަގުގައި ދިމާވެދާނޭ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅޭކޯޕަރޭޝަންޙައްޖު ގުޅިގެން  ބަދަލާއިގެނެސްފައިވާ 

ނަޑއެޅުމަށް ދަމަޝްވަރާއެކު  ން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަދި މިޮގތުންނަވަމެވެ. ކޮށް، މައްސަލަތަްއ ހައްލުކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ކަ
ނިންމުމަކަްށ   ފަދަގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރުނާރާ ކޯޕަރޭޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލު ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

 ހެދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ތަކަކީ ކަމަށް ޤާބިލް ރާތްގެންދާ ފަގޮތުގައި  ވޮލަންޓިއަރުންގެގަޅު ކުރުމަށް ނދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަވެރިންނަށް ޙައްޖު  .26
ނޑައަޅައި ހަމަހަމަ ދެފު އުސޫެލއްވޮލަންޓިއަރުން ހޮވުމަށް  ކަމުގައި ހެދުމަށް ފަރާތްތަކެއް ނަ ފަދަ ގޮތެއްގައި ފެން ށްކަ

 އެހީތެރިވުމަށް އްޖުވެރިންނަށްގަޅު ކުރުމަށް ޙަނޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރައަދި  ވޮލަންޓިއަރުން ހޮވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ.
ނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  މިންަވރެއްޭބނުންވާނޭ ވޮލަންޓިއަރުން   ކަ

ވެރިންގެ ފަރާތުން މައުލޫާމތު ރަގަޅު ކުރުމަށް ޙައްޖުއަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  .27
ޝަންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަޮކށް އެކަންތައްތަކަކީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭހޯދުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ހިތްހަަމ 

ނޑައަޅައި  އްތްތަގޮދަތުރަކަށް އެކަންތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭނޭ  ކުރާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވާނަމަ، ށް މަންކަކުރެވޭނޭ ކަ އެ ކަ
ން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް  ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުރަނގަޅު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުންކަންކަން 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.
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 ފުރަތަމަ ބައި: ތަޢާރަފު 

ޤަރާރަކުން އުފައްދަވާފައިވާ ދިވެހި  ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2013މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަކީ  1.1
އޮންނަ  ހިއްސާ އްތައިން ސައްތަދަރުމަ އަށް އެދި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސަ ޙައްޤުގައި، ރައްޔިތުންގެ

ތިވެރި ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަމާ އެކު މަ ބޭނުމަކީ ޙައްޖަށް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެކުންފުންޏެކެވެ. 
ގަސްދުކުރާ ދިވެހިންގެ ފައިސާ  ހަމަޖައްސައި، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްއަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  އަޅުކަން ޙައްޖުގެ

 .ޤާއިމުކުރުމެވެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްާޓނެ ނިޒާމެއް

ވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދި އަދި ދުރާލާ ރާވައިގެން ފައިސާ ފަހަށް ރައްކާކޮށްގެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން 1.2
ބޭ ފައިދާ އެ ފައިސާ އެ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން ލި ،ފައިސާއިން ޙަލާލު އިންވެސްޓުމަންޓުތަކެއް ކޮށް ތަނަވަސްކޮށްދީ، އެ
ބޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމެްއ ލި ކުރުމުއްދަތެއްގައި  ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ބޭނުްނވާ ފައިސާ، މެދުގައި ބަހާަލއިގެން ދިން ފަރާތްތަކުގެ

 .ރައްޔިތަކަށްވެސް އަވަހަށް ޙައްޖަށް ދެވޭެނ ގޮތް ހެދުމެވެ ވެހިހަމަޖައްސައި، ކޮންމެ ދި 
ޖަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅުކުރުމާއި އަދި ޙައް  ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ދުވަސްވަރު ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު

ޖިސްމާނީ،  ،ށްިދނުމާ އެކުފޯރުކޮ ގްރާމުތައްފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރުމަށް ޭދންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އެންމެ
 ލްޑިވްސް ޙައްޖު ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަކީވެސް މޯ ނަފްސާނީ އަދި ފިކުރީ ގޮތުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް

 .ކޯޕަރޭޝަނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެވެ

ތެރެއިން ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ފުިރހަމަ ކުރަން ޭބނުންާވ  ރާވައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެމީގެ އިތުރުން، ޢުމްރާެގ ދަތުރުަތއް  1.3
ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ ވެސް މޯލްޑިވްސް  އެ ޚިދުމަތް ކުޑަ އަގެއްގައި، ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް، މަގުދައްކައިދީ ފަރާތްތަކަށް

 .ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ އަމާޒެކެވެ

 ގައި ހިމެނިފައިވަނީ މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް ބަްސތަކުގެ މާނައެވެ.  1ޗާޓު  1.4

 )ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް ބަސްތައް( 1ޗާޓު 

އޮރިއެންޓެޑް  ރިޒަލްޓް
 އެޕްރޯޗް 

ނޑައަޅާފައިވާ މަޤްޞަދު ކަނ ހާސިލުކަންތައްތަކެއް  ޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ކަ
ރިޒަލްޓް  ޓަރުން ބޭނުންކުރަނީަމްށ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިހާސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލު ގޮތަށް
 ންޓެޑް އެޕްރޯޗްއެވެ. އޮރިއެ

   

އޮރިއެންޓެޑް  ޕްރޮބްލަމް
 އެޕްރޯޗް 

 އެނަލައިސްކޮށް މައްސަލައެއް ވެރިފައިކޮށްފާހަގަ ުކރެވިފައިވާ  އެންޓިޓީގައި ހުރިކަމަށް
 ޕްރޮބްލަމް ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓަރުން ޭބުނންކުރަނީ ސަބަބު ެދނެގަުތން މައްސަލަ ދިމާވާ

 އޮރިއެންޓެޑް އެޕްރޯޗްއެވެ.
   

 ޕްރޮފިޓް މާޖިން ގްރޮސް
ވެ. ގޮރޮސް ޕްރޮފިޓަބިލިޓީ ދެނެަގތުމަށް ހަދާ ރޭޝިއޯއެކެ މި ރޭޝިއޯއަކީ ކުންފުނީގެ
މަށްފަހު ހިސާބުކުރަނީ ޖުމްލަ ފައިދާއިން އާމްދަނީ ގެއްލު ޕްރޮފިޓް މާޖިން ރޭޝިއޯ

   ހޯދައިގެންނެވެ. ޕަސެންޓޭޖް
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 ޕްރޮފިޓް މާޖިން  ނެޓް
ވެ. ނެޓް ޕްރޮފިޓަބިިލޓީ ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ރޭޝިއޯއެކެ މި ރޭޝިއޯއަކީ ކުންފުނީގެ
ށްފަހު ފައިދާއިން އާމްދަނީ ގެއްލުމަހިސާބުކުރަނީ ސާފު  ޕްރޮފިޓް މާޖިން ރޭޝިއޯ

   ހޯދައިގެންނެވެ. ޕަސެންޓޭޖް
   

އޮން ކެޕިޓަލް  ރިޓާން
 އެމްޕްލޮއިޑް 

އެސެޓްސް  އެމްޕްލޮއިޑް ރޭޝިއޯއިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުނީގެ ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް
ފު ސާފައިދާ ހޯދާފައިާވ މިންވަރެވެ. މި ރޭޝިއޯ ިހސާބުކުރަނީ  ބޭނުންކޮށްެގން

ންޓޭޖް އެމްޕްލޮއިޑް )ނެޓް އެސެޓްސް( ގެއްލުަމށްފަހު ޕަސެ ފައިދާއިން ކެޕިޓަލް
 ހޯދައިގެންނެވެ.

   

 ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ

 ކުންފުނީެގ ކުންފުނީގެ ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްސް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް ރޭޝިއޯއަކީ
ރި މިންވަރު ހު  ކުންފުނީަގއިދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން  ކުރު މުއްދަތުގެ

ތުގެ ރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރަނީ ކުންފުީނގެ ކުރުމުއްދަ އެކެވެ. މިއޯދައްކައިދޭ ރޭޝި
ންޓް ރޭޝިއޯ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި ގެއްލައިގެންނެވެ. ކަރަ އެސެޓްސް އިން ކުންފުނީގެ

ތުގެ އެސެޓް ކުުރމުއްދަމަތިނަމަ އޭގެން އަންގައިދެނީ ކުންފުނީގެ  )އެކެއް( އަށްވުރެ 1
ޔަތުކަން ކުންުފނީގެ ކުުރ މުއްދަތުގެ ދަރަނި ދެއްކުމުެގ ޤާބިލިއް ބޭނުންކޮށްެގން
 ހުރި ކަމެވެ. ކުންފުނީގައި

   

ކަލެކްޝަން  ރިސީވަބަލް
 ޕީރިއަޑް 

ޖެހޭ ފައިސާ ޕީރިއަޑް އިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުންޏަށް ލިބެން ރިސީވަބަލް ކަލެކްޝަން
ރަނީ މިރޭޝިޯއ ހިސާބުކު އެވެރެޖްކޮްށ ަނގާފައިވާ މުއްދަތެވެ. ބަލައިގަތުގައި

 މަލާތްތައް ވިޔަފާރި މުޢާ ކުންފުިނން ކޮށްފައިވާ އިން ކުންފުންޏަށް ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ
    . އާއި ގުނަކޮްށގެންނެވެ 365ދުވަުހން ބަލާނަމަ  ،)ސޭލްސް( ގެއްލުމަށްފަހު

   

 ޕޭޔަބަލްސް ޕީރިއަޑް 

ރާތްތަކަށް ދައްކައިދެނީ ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަްނޖެހޭ ފަ އިންޕޭޔަބަލް ޕީރިއަޑް 
ނިން ކުރު ކުންފުމިރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރަީނ   ނަގާފައިވާ މުއްދަތެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމަށް

ސް ޕަރޗޭސަ  މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން )ޓެރޭޑް ޕޭޔަބަލްސް( އިން 
   ގެންނެވެ.  އާއި ގުނަކޮށް 365ުދަވުހްނ ަބާލަނަމ ، ގެއްލުމަށްފަހު

   

 ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ

ސާވާ ރޭޝިއޯއަކީ ކުންފުިނން ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފަިއސާއަށް ބަރޯ ގިއަރިންގ
ނޑެކެވެ. ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ ހިސާބު ކުރެވޭ  މިންވަރު ފާތު ތަދައްކުވައިދޭ މިންގަ
 ބެލުމުގައި ގިއަރިންގ ިމންވަރުހުރެއެވެ. މިގޮތުްނ، މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް  ގޮތްތައް

 .ބަލާފައިވަނީ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލުގެ ނިސްބަތުންނެވެ
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 އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް

( INTOSAIއިންސްޓިޓިއުޝަންސް )މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް  1.5
( ISSAIs )އިން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އިންޓަނޭޝަަނލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ޑިޓްގެ ދެ އެޕްރޯޗު އޮފޯރ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް"  ގައިވާ އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މި އޮޑިޓަކީ ޕަރފޯމަންސް 
އަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓެކެވެ. އެޕްރޯޗް އެއްކޮށްލައިގެން ކުރި 'ރިޒަލްޓް އޮރިއެންޓެޑް'އަދި  'ޕްރޮބްލަމް އޮރިއެންޓެޑް' ކަމަށްވާ

 ،ވުނު މައްސަލަތަކަށާމި ދެ އެޕްރޯޗްގެ ދަށުން މި އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިވާނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެ
ޑިޓުގައި ބެލުމަށް މި އޮވެ. ރެކުރަން ބޭުނންވި ަނީތޖާ ހާސިލު ކުރެވުނު މިންވަލުތަކުން ހާސިމަސައްކަތް ކޯޕަރޭޝަންގެއެ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ރޭޝަންގެ އަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ހިންާގފައިވާ ކަންތަްއތަކާއި އެކޯޕަ 2015އިން  2014ކަ
ނޑު ސްއެޕަރފޯމަން  ބަލާފައިވާނެއެވެ. އެ ބައިތަކަކީ:ބަޔަކަށް  3ވެ. މިގޮތުން މި އޮޑިޓުގައި މައިގަ

ންޏަށް އެންމެ ފަިއާދ ޙައްޖުވެރިންގެ ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި، ދަތުރުފަތުރާއި ޙައްޖު ކިުޓގެ ކަންތައް ކޮށްފައިަވނީ ކުންފު ހ. 
 ހުރި ގޮތަށްތޯ ބެުލން 

 މާލީ އަދި ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާތޯ ބެލުން  ކޯޕަރޭޝަންގެށ. 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ފަރާތުން ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންްޓތަކާއި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެވަނަ އަހަރު  2015އަދި  2014ނ.  
 މަޤްސަދު ހާޞިލުވެފައިވޭތޯ ބެުލން. 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕަރފޯމަންސް ބެލުން ކަމު 1.6 ގައިވީ ނަމަވެސް، މި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މައިގަ
އްވެސް ވަރަކަށް ކަންަކން އެ އަށް މީހުން ގެންގޮސްދިނުމުގެއޮޑިޓްގައި ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތެއްކަމުގައިވާ އުމްރާމި 

 ބަލާފައެއް ނުވާނެއެވެ.  
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ދެވަނަ ބައި: ޙައްޖުވެރިންގެ ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި، ދަތުރުފަތުރާއި ޙައްޖު ކިޓުގެ ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް 
 ބެލުން  ތެއްގައިތޯ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮ 

ަތއްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މުގައި ބަލަންޖެހޭ ަކންން ޙައްޖުވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައް ކުރުމޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނު 2.1
އަޅާފައިވަނީ މި ނޑައެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އަދި ޙައްޖުވެރިންނާ ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ކަ އްޕްލޭނެ

 ކްޓަރުންގެ ބޯޑުންޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން ޑިރެ މީގެ އިތުރުން ކޯޕަރޭޝަނުން އެއްގޮތަެށވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނާ
ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.   ފާސްކުރުމަށް ކަ

ޙައްޖުވެރިން މައްކާއާއި  އި ދާރަބިއްޔާއަށް ގެންދިޔުމުގެ ވައިގެ ދަތުރުގެ ޚަރަޢަ ޢުދީޙައްޖުވެރިން ސަ ،މިބައިގައި ބަލާފައިވާނީ 2.2

ވެރިންނަށް އެންމެ ފައިދާ ޙައްޖުވެރިންގެ ކިޓުގެ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ކުންުފންޏަށާ ޙައްޖު އި ޚަރަދާ މަދީނާގައި ތިބުމުެގ ހޮޓާ

 ތައް ބަލާފައިވާނެއެވެ. ކަންތައްަތއް ހާސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައް މިހުރި ގޮތުގައިތޯއެވެ. 

  ާއަދި މަދީނާގައި މައްކާ  ،އިޚަރަދާ  މަތިންދާ ބޯޓުތަްއ ޗާޓަރުކުރުމުގެ އަށް ގެންދިއަޙައްޖުވެރިން މައްކާ އަދި މަދީނ  

 . ބެުލންތޯ މެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށްޚަރަދު ކޮށްފައިވަީނ ކުންފުންޏަށް އެން ތިބުމުގެ ހޮޓާ

 ްތޯ ބެލުންޙައްޖު ކިޓް ހޯދާފައިވަނީ ކުންފުްނޏަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށ.  

 ްލަ ގޮތެއްގައި ޙައްޖުގެ ޚަރަދުތަކާއި ޙައްޖުވެރިން ގެންގޮސްގެން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ައޅާބަލައި، ޙައްޖުގެ ޖުމ

ނަގާ ފައިސާއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޙައްޖުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޚަރަދުތަކާއި ޙައްޖުވެރިން އަތުން 

 .އެކަށޭނެ އަދަދެއްތޯ ބެލުން

 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖު ކިޓަށް ކޮށްަފއިވާ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވުން 2015ވަނަ އަހަރު ޙައްޖު ކިޓަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް ވުރެ  2014

ތުން ހައްޖަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޙައްޖާޖީންނަށް ޙައްޖު ކިޓުގެ ގޮތުގައި ދަަބސް އިހުރާމުގެ ގޮތުގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާ 2.3
ދީފައިވާ  ވަނަ އަހަރު 2014 ،ފައިވެއެވެ. މިގޮތުންބޭނުންކުރާ އިހުރާމް ފޮށާ ފޮތި ައދި އެހެނިހެން ތަކެތި ދިނުަމށް ަހމަޖައްސާ

ށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންޙައްޖުވެރި ގައި 2015ރާމް، އަދި ހިޖާބް ފޮތި ހިމެއެވެ. އަދި  ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ފޮށި، ހޭންޑް ަލގެޖް، އިޙް
އިޙްރާމް، ހިޖާބް ޮފތި، ޓޮއިެލޓްރީޒް ބޭގް، އުނަަގނޑުގައި އަޅުވާ ދަބަސް އަދި ، ޙައްޖު ކިޓުގެ ތެރޭގައި ފޮށި، ޭހންޑް ލަގެޖް

)ހަތަރުލައްަކ  440,542ވަނަ އަހަރު  2014ސްނެކް ބޮކްސް ހިމެނެއެވެ. ޙައްޖު ކިޓަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން 
 1,559,559އަހަރު ޙައްޖުކިޓަށް  ވަނަ 2015އް( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު ދޭސާޅީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް 

)އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވައެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 
ވަނަ އަހަރު  2015ވާއިރު ކޮށްފައި( ރުފިޔާ ޚަރަދުނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) 935ވަނަ އަހަރު ޙައްޖާޖީއަކަށް  2014
ޙައްޖު ކިޓަށް ބޮލަކަށް ޮކށްފައިވާ   ކޮށްފައިވެއެވެ.( ރުިފޔާ ޚަރަދު ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް)ބާރަ ސަތޭކަ  1,265އަކަށް ވެރިޙައްޖު

އެވެ. ޚައްޖު ކިޓަށް ޖުމްލަކޮށް ކޮްށފައިވާ ޚަރަދާއި ޙައްޖާޖީއަކަށް  %35އަްށ އިތުރުވެފައިވަނީ  2015އިން  2014ޚަރަދު 
 ަގއި ހިމަނާފައިވަނީއެވެ.  1ތާވަލު  ބޮލަކަށްޖެހޭ އަދަދު
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 ޙައްޖު ކިޓަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު  -1ތާވަލު 

 ތަފާތު )%( އިން  2015 2014 ތަފްޟީލް 

  1,233 471 ޙައްޖާޖީންގެ އަދަދުަ 

 %254 1,559,559 440,542 ޙައްޖު ކިޓަށް ޖުމްލަކޮށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު 

 %35 1,265 935 ޙައްޖު ކިޓަކަށް ހައްޖާޖީއަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު 

ނޑު 2015ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  2014 2.4 ސަބަބެއްކަމަށް އެ  ވަނަ އަހަރު ޙައްޖު ކިޓަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވާ މައިގަ
ކޮށްދިން ދަބަސްތަްއ ވަނަ އަހަރު ފޯރު 2014ޙައްޖުވެރިންނަށް ޙައްޖު ކިޓްގެ ގޮތުގައި  ،ކޯޕަރޭޝަނުން މައުލުމާތު ދީފައިވަނީ

ނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޙައްޖު ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިން  2015 ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،ގެ ފެންވަރު ދަށްތީމަދުވުމާއި އެ އެއްޗެ
 ހައްޖު ކިޓު ވަނަ އަހަރުގެ 2015ގަޅު ކުރުމުންކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ނދަދާއި ފެންަވރު ރަކިޓްގެ ލަގެޖްގެ އަ

، އިމަށާވާކަުދތައް ހިނގާފައިވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ލޯގޯއާއި ކުަލތައް ޭބނުްނކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އިތުރު ޚަރަކޮށްފައިތައްޔާރު

ރޭޝަންއިން ކޯޕަ ތީކަމަށްވާ ފައިދާއާއި ފަސޭހަތަކެއް  އިންވެސް އެ ށްކޯޕަރޭޝަނަ އިނާމިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ޙައްޖާޖީން
ޕަރޭޝަންގެ މާލީ ކޯ ގެ ގޮތުން،ގަޅު ކުރުމުނޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަ ން ދޭކޯޕަރޭޝަނު ،. ނަމަވެސްފައިވެއެވެމައުލޫމާތު ދީ
ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރިމަގަށް  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކުރާނަމަ ޔަތް ކުރުމެއްނެތި ކޯޕަރޭޝަނުގެހާލަތަށް ރިއާ

 އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

 އިތުރުވެފައިވުން  އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން ޙައްޖުެވރިންގެ ދަތުރަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ވަނަ އަހަރު  2014 

 3 ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި މައްކާއަށް ގެންދާނޭ  ޙައްޖުވެރިން ގައިޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 2.5
ޓޭޝަންތައް ކޯއެ ލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް އިވެ ކުންއެއަރލައިނަ

އްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެންމެ ފުަރތަމަ ޙަވަނަ އަހަރު ޙައް 2014 މިގޮތުން ދިރާސާކުރަން ޖެހެއެވެ.
އެއަރލައިނަކުން   3 މީހުންގެ ޯކޓާައށް މީހުން މައްކާއަށް ގެންާދނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުާލނަށް 400ލިބިފައިވާ 

ން އިވަލުއޭޓް  ކުރުމަށްފަހު ލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިވަ
ން ޕަސިންޖަރަކަށް އިއެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  ހޮވާފައިވަނީ މެގަ މޯލްޑިވްސްއެވެ. އަދި މެގަ މޯލްޑިވްސް 

 ނަގާފައި ވެއެވެ.  ކަށްއެއަރލައިން ދަތުރަ ގެ މަގުންޑޮލަރު އެމެރިކާ)އެއްހާސް(  1,000

ރޒްއިން  100އިުތރު ، ކޯޓާގެ އިތުރަށް 400ވަނަ އަހަރު ދިން  2014ން މީގެ އިތުރު 2.6 ކޯޓާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ
ދިން ގޮތުގައި ާއންމު ބިޑަކަށް ގޮސްގެްނ  މައުލޫމާތު ންޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނު 

މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައާއެކު އިތުރުވި  ،ވަގުތު ނެތުމުންއެއަރލައިނެއް ހޯދުމަށް އެކަށީގެްނވާ 
އަށް ގެންދިޔުމަށް ވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މެގަ މޯލްޑިވްސްއާއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީކޯޓާގެ މީހުން  100

 އެމެރިކާ )އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ(  1,100މަށް ފަސިންޖަރަކަށް އަށް ގެންދިޔުޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީކޯޓާއަށް  100ހަވާލުކުރެވުނު 
ޑޮލަރު އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި ޖުމްލަކޮށް ަބލާނަމަ  100ޑޮލަރު ނަގާފައި ވެއެވެ. މިއީ ކުިރން އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 

ކެވެ. މިހެން މިކަންތަްއ )އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެ 154,200މިއީ 
މަުއލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި  ންދިމާވެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ވަުގތު ނެތި ިއތުރަށް ކޯޓާ ހަާވލުުކރުމުންކަމަށް ކޯޕަރޭޝަނު
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ގުޅޭ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއެކު  އާކޯޓާ
 .    ފައިވެއެވެމައުލޫމާތު ދީ ނުންރާކޮށްފައިވާނޭކަމަށް ކޯޕަރޭޝަމަޝްވަ

 ތު އެންމެ ފަހުވަގު  ،ތަކަށްާވއިރުކަންތައްތަކަކީ ކުރިޔާލައި ރާވައިގެން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައް އިގުޅޭ އެންމެހަ ޖަށްދާ ފަރާތްތަކާޙައް 2.7
ދު އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދާނޭ ގުޅޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ޚަރަ ޙައްޖާ ގެންދިއުމަށް މެދުވެރިވުމަކީ  ފަރާތްތަކެއްއިތުރު 
ގަޅު ނފުރިހަމަކަމާއި ރަމެ ހަމަޖައްސަން ޖެހުމަކީ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ އެންކަންތައްތައް އެންމެ ފަހުވަގުތު އަދި   ކަމެކެވެ.

 ފެންވަރެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާނޭ ކަމެކެވެ.

ވަނަ އަހަރު ރިޟާ ހޮޓަލަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ  2014ރިންގެ އެކަމަޑޭޝަނަށް ޙައްޖުވެ
 ހޯދާފައިނުވުން 

ށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަ ތަކެތި ހޯދުމާއިބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާގައި  1 ގެޕޮލިސީޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  2.8
 ހުރި އަދި ހާމަކަން ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ފައިދާ ރުމުގައިހޭދަކުކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާ 
އް ޚިދުމަތްތައް ބައެ ންއްޖު ކޯޕަރޭޝަނު ޙަ ،ނަމަވެސް .ވެމަށެމަތިންކަން ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނޭކަ ގެބޮޑު ޒިންމާދާރު ގޮތެއް

ވަނަ  2014  ،ންނޫނެވެ. މިގޮތު އްކުރަނިވި ގޮތެއްގައެއެންމެ ފައިދާ ށްކޯޕަރޭޝަނަ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައިހޯދާފައިވަނީ 
ލާޒާ ހޮޓަލެވެ. އަދި އަހަރު ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މައްކާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިފީ ރިޟާ ޕް

ގައި ޙައްޖު  2014ފެބުރުވަރީ  19ގޮތަށް ރިޟާ ޕްލާޒާ ހޮޓަލާއި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއް
އްކަ ބާރަހާސް )އެއްލަ 112,271ގޮތުގައި  ގެއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް %10ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ ރިޟާ ޕްލާޒާ ހޮޓަލަށް 

ވެފައިވާ މެދު ދެހޮޓަލާ ރިޟާ ޕްލާޒާ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި ޑޮލަރު ދައްކާފައެވެ. އެމެރިކާ ދުއިސައްތަ ހައްދިހަ އެކެއް( 
ޓް ޕޮލިސީ )ޖަދުވަލު އެއްބަސްވުމުގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ، ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިޔުމަން

ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ޫނންޅަހަ( ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ގޮތަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަްށ ހުށ4ަމާއްދާ ، 1
ވާންސް ޓީމުގެ މެންބަރަކު އްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މައްކާގައި ޙައްޖުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ދިޔަ އެޑްކު، ޙަހަމަ މިއާއެ

މިނެްޓ  55މަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި ރިޟާ ޕްލާޒާ ހޮޓަލުން ޙަރަމްފުޅަށް ދިއު ގައި 2014ޖޫން  18
ގައި ހޮޓަލުން ބަހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޙައްޖު މޫސުމުރަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށްނަގާކަމަށާއި ކާރޫބާރު މަގުތަކެއް ހު

 ކޮށްފައި ވެއެވެ.ޙަރަމްފުޅަށް ދިއުމަކީ ނާދިރުކަމެއް ކަމުގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ސާކިއުލަރ ރިސޮލިއުޝަންގައި ބަޔާން

ރިޟާ ޕްލާޒާ ހޮޓަލް ހަރަމްފުޅާ ގައި  2014ޖޫން  18ރާތުން މީގެ އިތުރުން ޙައްޖު ކޯޕަޜޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަ 2.9
ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޙައްޖުވެރިންގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ ިރޟާ ހޮޓަލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ނިންމައި 

 އޮޑިޓަރުންަނށްށްފައިވާކަމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން މަޝްަވރާކޮބޯޑުގައި އެޑްވާންސަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަްށ 
ރިޟާ ޕްލާޒާ ހޮޓަލާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ  ،ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މަްށ ހަދާފައިވާ އެގްރީމަންޓް ހޮޓާ ހިފު މީގެއިތުރުންފައިސާ އަކީ އަނބުރާ ނުލިބޭެނ ފައިސާއެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
 ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.

މި ބުނެވިދިޔަ ކަންތަްއތައް މިެހންހުރުމާއެކު ޙައްޖުވެރިން ބޭތިްއބުމަށް ރިޟާ ޕްލާޒާ ޮހޓާ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަީނ ޙައްޖުގެ   2.10
ގަޅަށް ނުބަލައިކަން ނރަ ކަންކަންންސް ޓީމުން މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ދިޔަ އެޑްވާ
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ނުަވތަ  ފަރާތަކުން ވަކިއެކަމަްށ ބޭކާރު ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެިހ  ންހާމަވެއެވެ. އަދި މިހެން މިކަްނަތއްވުމަކީ ކޯޕަރޭޝަނު
 ނާޖައިޒު ފައިދާ ނެގުމަށް މަގުފަހިވާނޭކަމެެކވެ.  ގެއެކަމު ފަރާތްތަކަކުން

 ގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުން ޙައްޖުވެރިން

ތަފާތު އެިކ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތުގައި 11ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސީގެ   2.11
ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ، ވާދަވެރިކަމާއެކު ޤާބިލް ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު 
ދެވޭގޮތަށެވެ. އަދި މިޮގތަށް ކަްނ ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުްނ ކޯޭޓޝަން ހޯދިދާނެކަަމށް ވެސް ބަާޔންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެްނ 

މައްކާ އަދި މަދީނާއިން ހޮޓާ ހިފުމުގެ ކުރިްނ  ށްވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިން ބޭތިއްބުމަ 2015އަދި   2014ނަމަވެސް 
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޯޭޓޝަން ޯހދައި އެިކ ފަރާތްތަކުން އަުގ ބަލާފަިއނުވާީތ، ޙައްޖުވެރިން ތިބުަމށް 

ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތަށް ހިފާފައިވާ ހޮޓާތަކެއްކަން ޔަޤީން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. މިގޮތުން  ހިފާފައިވާ ހޮޓާތަކަކީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ
އަްށ ގެންދިޔަ ޙައްޖުވެރިން ޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީވަަނ އަހަރު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި  2015ކޯޓޭޝަން ނުހޯދާ 

ހޮޓާ ހިފާފައެވެ މިގޮތުން ހިފާފައިވާ  2ހޮޓާ އަދި މަދީނާ އިން  3ބޭތިއްބުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ މައްކާއިން 
ކޮށްފައިވާ  ށްގައި ހިމަނާފައިވަނީއެވެ. އަދި ޙައްޖާޖީންގެ އެކަމަޑޭޝަނަ 2ތާވަލު ހޮޓާތަކާއި އެ ހޮޓާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް 

 ގައި ހިމަނާފައިވަީނއެވެ.  3ތާވަލު  ދުޖުމްލަ ޚަރަދާއި ބޮލަކަށްޖެހޭ އަދަ

 ގައި ޙައްޖުވެރިންގެ އެކަމަޑޭޝަންއަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު  2015 – 2ތާވަލު 

 ޑޮލަރުން(ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު )ޔޫ.އެސް  ޙައްޖު ވެރިންގެ އަދަދު  ހޮޓަލުގެ ނަން 

 886,099 400 ދައްލާ އަޖްޔާދް )މައްކާ(

 482,573 200 ހޮޓަލް ބަރަކާ )މައްކާ(

 1,782,841 700 އައްރިފާ އަޖްޔާދު )މައްކާ(

 119,034 600 ހޮޓަލް ސޮފްރާ )މަދީނާ(

 131,367 700 ހޮޓަލް މަވައްދާ އަލް ވާހާ )މަދީނާ(

 3,401,914  ޖުމްލަ 

ތޭކަ އެްއ )ިތން މިލިަޔން ހަތަރު ސަ 3,401,914ވަނަ އަހަރު ޖުްމލަ  2015ޚަރަދަށް  ގެއެކަމަޑޭޝަންޙައްޖާޖީންގެ   2.12
 ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.  3 ،ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ސާދަ( ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު
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 ުު ގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދ 2015އަދި  2014ޙައްޖުވެރިންގެ އެކޮމޮޑޭޝަނަށް  -3ތާވަލު 

 % 2015  2014 ތަފްޟީލް 

  1,233 471 ޙައްޖަށް ގެންގޮސްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 

 %303 3,401,917 843,578 ރުން(ޙައްޖުވެރިންގެ އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު )ޔޫ.އެސް ޑޮލަ 

 %54 2,759 1,791 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން() ބޮލަކަށްޖެހޭވަރު 

 %303  ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުވެރިންގެ އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު 2015 އިރު ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާ 2014 2.13
ވަނަ އަހަރު އިތުރުވެފައިވަނީ  2015އިތުރުވެފައެވެ. މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް  %54އިތުރުވެފައިވާއިރު ބޮލަކަށްޖެހޭ ވަރުވަނީ  

ޚަރަދު ވަކިން ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހިފައިވުމުންނާއި ޙައްޖު ޫމސުމާއި ވަރަށް ގާތްވެފަިއ ނަށް ކެއުމުގެ ޙައްޖުވެރިބައެއް 
ވަނިކޮށް އިތުރު ކޯޓާ ިލބި އެަފރާތްތަކަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެްއސުމަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ބޮުޑ އަގުގައި ހޮޓާ ހިފަްނ 

ވާދަވެރި ބީލަމެއްެގ ތެރެއިން ޫނންގޮތަކަްށ  ،ނަވަމެސް ދީފައިވެއެވެ.މައުލޫމާުތ  ންނުޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަ މަށްންކަމުޖެހު
ތިބޭނޭ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާނަމަ ޤާބިލް ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުދެވުމަކީ  ޙައްޖުވެރިންނަށް

  ވާނެއެވެ. އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި މިކަމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު

 އަށް ގެއްލުން ވެފައިވުން.  2016އިން  2014ޙައްޖު ދަތުރުތަކުން ކުންފުންޏަށް 

ނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު  2.14 ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މައިގަ
ވި ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ިދުނމަށް ޙައްޖު ދަތުރުތަކަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ހިެމނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފުރުސަތުތައް ދެމެހެއްެޓނި

އަށް ޙައްޖު  2016އިން  2014ފޫބައްަދންޖެެހއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  ޙައްޖު ދަތުރުތަކުން ލިބޭ އެއްޗަކުން އްކުރާ ޚަރަދުތަ
އިްނ  2014ގެއްލުން ވެފައެވެ. މިގޮތުން  ކޯޕަރޭޝަނަށްކޮށްފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރުތަކުން މާީލ ގޮތުންަވނީ  ކޯޕަރޭޝަނުން

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އަދި އަށް ޙައްޖު ދަތުރުތަކަށް ޖުމްލަކޮށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާއި ބޮލަކަށް ޙައްޖު ދަތުރަކަށް  2016
 ގައި ވަނީއެވެ.  5 ތާވަލު އަދި 4ތާވަލު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު 

 ޙައްޖު ދަތުރަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ގެއްލުން ވެފައިވާ އަދަދު -4ތާވަލު 

 2016 2015  2014 ތަފްޟީލް 

 )ޕްރޮވެޝަނަލް( 905 1233 471 ޙައްޖާޖީންގެ އަދަދު 

 68,111,001 87,709,545 32,774,201 (ޙައްޖު ދަތުރު ޖުމްލަ އާމްދަނީ )ރުފިޔާއިން 

 (72,991,441) (95,374,565) (33,572,215) ޙައްޖު ދަތުރު ޖުމްލަ ޚަރަދު )ރުފިޔާއިން(

  (146,380)  ( )ރުފިޔާއިން  އެކްސްޖޭންޖް ފައިދާ/ގެއްލުން 

 (4,880,440) (7,811,400) (798,014) )ރުފިޔާއިން( ފައިދާ/ގެއްލުން 
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 (ބޮލަކަށްވާަވރުން) އަދަދު ވެފައިވާ ގެއްލުން ދަތުރުން ޙައްޖު -5 ތާވަލު

 2016 2015  2014 ތަފްޟީލް 

 1233 471 ޙައްޖާޖީންގެ އަދަދު 
905 

 )ޕްރޮވެޝަނަލް(

 71,696 71,135 69,584 )ރުފިޔާއިން( އާމްދަނީދަތުރު ބޮލަކަށްޖެހޭ  ޙައްޖު

 (76,833) (77,351) (71,278) ޙައްޖު ދަތުރު ބޮލަކަށްޖެހޭ ޚަރަދު )ރުފިޔާއިން(

  (119)  )ރުފިޔާއިން(  އެކްސްޖޭންޖް ފައިދާ/ގެއްލުން

 (5,137) (6,335) (1,694) )ރުފިޔާއިން( ފައިދާ/ގެއްލުން

 

ށްލައްަކ އަ)ހަތްމިލިައން  7,811,400 ގައި 2015 ،)ަހތްަލއްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް ސާދަ( ރުފިޔާ 798,014 ގައި 2014 2.15
 ކަ  ހަތަރުސަތޭ )ހަތަރު މިލިއަން އަށްލައްކަ އަށްޑިހަހާސް 4,880,440 ގައި 2016އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ އަދި 

 އަދަދަށް ބަލާނަަމ އަކަށް ޖެހޭޙައްޖުވެރިން ވެފައިވެއެވެ. މިއީ ގެއްލު  ކޯޕަރޭޝަނަށްޙައްޖު ދަތުރުތަކުން  ،ސާޅީސް( ރުފިޔާ
 6,335 އަކަށްޖުވެރިޙައް ގައި 2015 ،އް(ހަތަރެ ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ)އެއްހާސް  1,694އަކަށް ޖުވެރިޙައް ގައި 2014

ސް ހަތެއް( )ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީ 5,137 ވެރިއަކަށްޙައްޖު ގައި 2016އަދި  ،)ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސްފަހެއް(
 ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެކެވެ. 

ޙައްޖު  ވަނީ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. މިގޮތުންކޯޕަރޭޝަނުންރުމަށްޓަކައި ޙައްޖު އްޖު ދަތުރުތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަ ކުޙަ 2.16
ގްރޫޕާއިއެކު ޙައްޖު މޫސުމަށް މައްކާއިން  ވަނަ އަހަރު އައްރިފާ އަލް އޮމްރާނީ ހޮޓަލް 2016ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ 

 1023 ކޮޓަރި )ޖުމްލަ 204 އަހަރުގެ ެއއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ 5ހޮޓަލެއް ހިފުަމށް 

   ލުން އަދި ޑޮލަރުގެ އަގުން ބަލާނަމަ ދީ ރިޔާޢު)ފަންސާސް މިލިއަން ފަސްލައްކަ( ސަ 50,500,000 އަހަރަށް 5 އެނދު(
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް  ހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް(ހަ)ތޭރަ މިލިޔަްނ ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  13,466,667

އަދި ޑޮލަރުގެ އަގުން ބަލާަނަމ  ރިޔާލް ސަޢުދީ)ދިހަ މިލިއަން(  10,000,000 އަހަރު 4 ކުއްޔަށް ދޭގޮތަށެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ 
 އަދި ފަހު އަހަރުޑޮލަރެވެ.  ަހސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް(   މިލިޔަންދެ) 2,666,667

)ދެމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ  2,800,000ލު، ޑޮލަރުގެ އަގުން ބަލާނަމަ ރިޔާ ސަޢުދީ)ދިހަ މިލިއަން ަފސްލައްކަ(  10,500,000
ނޑާލައި ޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި  ހާސް( ޑޮލަރެވެ. ގެ އާންމު ޚިދުމަތްތަކުން ބައެއް ސަބްސިޑީތައް ކަ

މި އެއްބަސްވުމަކީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ފައިދާ ކުރާެނ  ،ޓެކްސްތައް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އަދި ބައެއް
ޙައްޖު  އެކުއިބެހޭ އިދާރާތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބޮޑުކުރުމާޙައްޖު ދަތުރު އަގު މީގެ އިތުރުން  އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އް މި އޮޑިޓްކުރި ވަކި ގޮތެއި މެދު ޖު ދަތުރު އަގުބޮޑު ކުރުމާއްއެހެންނަމަވެސް ޙަފައެވެ. ކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާކޯޕަރޭޝަނުން
ހިއްސާ ކުރަނީ  %98 ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ންމާފައެއް ނުވެއެވެ. ތެރޭގައި ނި  (2017 މުއްދަތު )ޖުލައި

ގެ އަތުން ނަގާ ފީއަށް ބަދަލުގެނެސްގެްނ ޙައްޖުވެރިންކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަުކގައި  ،ޙައްޖުވެރިން ދައްކާ ފައިސާއިންކަމަށްވާތީ
ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމަކަށްވާނެއެވެ. އަދި  ދަތުރުތަކުން ނުވަތަ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްގެން މެނުވީ ޙައްޖު

ނޑު އާމްދަނީއަށްވާއިރު ޙައްޖު ދަތުރުތަކަކީ ކޯޕަރޭޝަ ޑެތި ގެއްލުންވުމަކީ ކުންފުިނ ދަތުރުތަކުން ބޮ އްޖުޙަންގެ މައިގަ
 ކުރިމަގުގައި ދެމި އޮތުމަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެކެވެ. 
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 މާލީ އަދި ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާތޯ ބެލުން  ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިންވަނަ ބައި: 

އެކަމާ  ދިއުމުގެ ގޮތުންގެން ކުރިއަށް  ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޙައްޖާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ންމޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނު 3.1
 ކޯޕަރޭޝަންގެކަންކަމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޯޕަރޭޝަންގެމީގެ އިތުރުން އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.  ގުޅޭ

 ތިރީގައި ވަނީއެވެ. ލުަޖއްސާފައިވާ އުސޫވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަން ހަމަ

 ްށް ހަދާފައިވާ ފުނީގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ނެުގމުގައި ކުނ
 އޮގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރއާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރުން

  ިޑުން ފާސްކޮށްގެން ލާ އެއްގޮތަށް ބޯޞޫކިޔުމަންޓްގެ އުރޮޕް ކޯޕަރޭޝަންގެކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގައ
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން  ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން

  ްބޯޑުން ފާސްކޮށްގެން ކުރުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުންފުނިން ކުރަން ޖެހޭ އެހެނިެހން ޚަރަދުތައްވެސ 

ލުަމށް އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތް މިކަންކަން ބެތޯއެވެ. މާލީ އަދި ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކޯޕަރޭޝަންގެމިބައިގައި ބަލާފައިވާނީ  3.2
 ތް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮ

 ެރުދަނާތޯ ބެލުން. ހަމާލީ ހާލަތު  ކޯޕަރޭޝަންގ 
 ުދުތަކެއްތޯ ބެލުން. ކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަކަރަދުތަޚަކޮށްފައިވާ  ގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައިހިންގުމު ންކޯޕަރޭޝަނ 

 ވެަފއިވުންވަނަ އަހަރަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް މާލީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން  2015އިން  2014

ގަުޅ ނހާލަތު ރަމާލީ  ކޯޕަރޭޝަންގެދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ުކރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  ގެ މަސައްކަތްތައްޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން 3.3
ނޑުއުފެއްދުމުގެ އެތަން  ގޮތުގައިއަދި ކުންފުންޏެއްގެ . އެވެވާންޖެހެ ސަރުކާރަށް ބަރޯސާ ނުވެ އެއް ބޭނުމަކީ  މައިގަ

މާލީ ބަޔާުންނ ނަމަވެސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ  ފައިސާއިން ޚަރަދުތައް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންިދއުމެވެ.ކުންފުންޏަށް ިލބޭ 
 މިގޮތުން މާލީ ހާލަތު ވަރަށްވެސް ދަށެވެ.   ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެވަނަ އަހަރު  2015 ވަނަ އަހަރާއި 2014 ންދައްކާ ގޮތު

)ތިން ިމލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަްށހާސް ހަތްސަކޭތަ ަހތްދިހަ އެކެއް( ރުފިާޔ  3,578,771ވަނަ އަހަރު  2014
 )ހަތް ިމލިއަން ަހާތވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔާގެ ގެއްލުން  7,027,503ރުވަނަ އަހަ 2015އަދި 

 ށް ވެފައިވެއެވެ.ކޯޕަރޭޝަނަ

 2014) ފައިސާއިންނާއިކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ން ޫފބައްދާފައިވަނީ ަސރުކާރުމިހާތަނަށް ޚަރަދުތައް  ކޯޕަރޭޝަންގެޙައްޖު   3.4
 އުމްރާ ދަތުރުތަކުން ލިބޭ ފައިދާއިްނނާއި ،މިލިއަން ރުފިޔާ( 15ވަނަ އަހަރު  2015މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  10ވަނަ އަހަރު 

ދައްކާ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ އިންނެވެ. ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރިއަށް  ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ތާވަލު  އެއްޞާޚުލާގެ "ބެލެންސް ީޝޓް " އަދި 6ތާވަލު  އެއްޞާގެ ޚުލާ "ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް"ގެ  2015 އަދި 2014

 ހިމަނާފައިވަނީއެވެ.  ގައި 7
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 ޞާ "ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް" ގެ ޚުލާ -6ތާވަލު 

 2015 2014 ތަފްޟީލް 

 (ރުފިޔާއިން) (ރުފިޔާއިން)

 101,022,885 34,988,667 އާމްދަނީ 

 (107,556,657) (35,049,007) ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް  

 (6,533,772) (60,340) ލޮސް   /ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް 

 (6,663,474) (4,704,546) އެހެނިހެން ޚަރަދު 

ފައިނޭންސް އިންކަމް/އެހެނިހެން 
 އިންކަމް 

1,225,141 6,169,743 

 - (39,026) ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 

 (7,027503) (3,578771) ނެޓް ޕްރޮފިޓް/ ލޮސް 

ކެއް( ރުފިޔާ )ތިން ިމލިއަން ފަސްސަތޭަކ ހަތްދިހަ އަްށހާސް ހަތްސަކޭތަ ހަތްދިހަ އެ 3,578,771ވަނަ އަހަރު  2014  3.5
 ން)ހަތް ިމލިއަން ަހާތވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔާގެ ގެއްލު  7,027,503ވަނަ އަހަރު 2015އަދި 

 ވެފައިވެއެވެ. ނަށްކޯޕަރޭޝަ

 "ބެލެންސް ޝީޓު"ގެ ޚުލާޞާ -7ތާވަލު 

 2015 2014 ތަފްޟީލް 

 )ރުފިޔާއިން( )ރުފިޔާއިން(

 32,685,617 2,127,924 ރަންޓް އެސެޓްސް  ކަ -ނޮން 

 55,439,786 83,922,384 ކަރަންޓް އެސެޓްސް   

 88,125,403 86,050,308 ޖުމްލަ އެސެޓްސް   

 24,047,220 53,618,937 ނޮން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް  

 59,905,608 26,231,293 ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް 

 4,172,575 6,200,078 ޖުމްލަ އިކުއިޓީ 

 88,125,403 86,050,308 ޖުމްލަ އިކުއިޓީ އަދި ލައިބިލިޓީސް  
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ހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ ކުރިމަގުގައި ކުންފުނި ދެމެ ވަމުން ިދޔުމަކީދަށްއަހަަރކަށްވުރެ އަހަރެއް މާލީހާލަތު  ކޯޕަރޭޝަންގެ 3.6
  ދަތިވާނޭކަމެކެވެ. ހިންގުމަށް 

ފަރާތުން  ކޯޕަރޭޝަންގެގަޅު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނމާލީ ހާލަތު ރަ ،އިމާލީ ހާލަތު ދަށްވެފައިވުމާ ކޯޕަރޭޝަންގެ
 އަޅާފައި ނުވުން.

މާލީ ހާލަތަށް ައންނަ އެކިއެކި ބަދަލުތައް ދިާރސާކޮށް މާލީ ހާލަތު ދަށްވެފައިާވ ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަުބ  ކޯޕަރޭޝަންގެ 3.7
މާލީ ާހލަުތ  ކޯޕަރޭޝަންގެގަޅު ުކރުމަށް ވީހާވެސް އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި ނދެނެގަނެ، އެަކން ރަ

މާލީ ހާލަތު ގަވާއިދުން ދެނެގަތުމަކީ  ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެހެދިގެންނެވެ.  ދެނެގަނެވޭނީ މާލީ ހާލަތު ދެނެގަުތމަށް ދިރާސާތަކެއް
ލިޔެކިޔުންތަކުން ހަދާފައިވާކަމެއް  އެނާލިސިސްއެއްބޯޑުން މިފަދަ  ޒިންމާއެއްކަމުގައި ވާއިރު،ބޯޑުގެ މުހިއްމު  އެ ކުންފުނީގެ

 އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

ން ހަދާފަިއވާ ރޭޝިއޯ އެނާލިސިސްއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ޙައްޖު މާލީ ހާލަތު ެދނެގަތުމަށް އޮޑިޓަރު ކޯޕަރޭޝަންގެ 3.8
އަށް ކުންފުިނ ހިންގާފަިއވަނީ ގެއްލުމެއްގައެވެ.  2015އިން  2014ކޯޕަރޭޝަންގެ މާލީ ހާލަތު ވަަރްށ ދަށެވެ. މިގޮތުްނ 

ނި ކުރިމަގުގަިއ ކުންފުން ބަލާއިރު ވިޔަފާރީގެ ނަޒަރު ،ދަރަނި އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވެފައިވުމުން ކޯޕަރޭޝަންގެއަދި 
 ޗާޓު އިން  2 ޗާޓުސުވާލު އުފެދެއެވެ. މިގޮތުން އޮޑިޓަރުން ހަދާފައިވާ ރޭޝިއޯ އެނާލިސިސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމާ މެދު 

 ގައި ހިމެނިފައިވަނީއެވެ.  7

 މާޖިން އަދި ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޮސް ޕްރޮފިޓް ގޮ -2ޗާޓު 

 

ނޑުމުން ފައިދާ ުނވަތަ  3.9 އްލުން ވެފައިާވ ގެގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާޖިންއަކީ ކުންފުނިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން ީސދާ ޚަރަދު ކެ
ނަ އަހަރަށްވުރެ ވަ 2014މިންވަރު ދައްކައިދޭ ރޭޝިއޯއެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާޖިން 

-%0.2 ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ގްރޮސް ޕްރޮިފޓްގެ 2014ތައް ދަށްވެފައެވެ. މިގޮތުން ވަނަ އަހަރު ަވނީ ވަރަށް ބޮޑު 2015
 އަށް ދަްށވެފައެވެ.  %6.5-ވަނަ އަހަރު މިއަދަދުވަނީ   2015ދައްކާއިރު 

ވާ ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާޖިންއަކީ ކުންފުނިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކެނޑުމުން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެފައި 3.10
 -10ވަނަ އަހަރު % 2014މިންވަރު ދައްކައިދޭ ރޭޝިއޯއެކެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާޖިންގެ ގޮތުގައި 

ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާޖިން ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާޖިން

2014 -0.2% -10%

2015 -6% -7%

-0.2%

-10%

-6% -7%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

ރޮފިޓް މާޖިންގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާޖިން އަދި ނެޓް ޕް
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ނެޓް ޕްރޮފިޓް  ކޯޕަރޭޝަންގެއެވެ.  -7ނީ %ކަވަނަ އަހަރު ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާޖިންގެ ގޮތުގަިއ ދައް 2015ދައްކާއިރު 
 ކޯޕަރޭޝަންގެއަށް ދައްވެފައި ވީނަމަނެސް ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެފައިވާ އަަދދަށްވުރެ  2015އިން  2014މާޖިންގެ ގެއްލުން 

 ނީ ނެގެޓިވް އަދެދެކެވެ. ކަޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައިވާތީ މި ދެއަހަރުވެސް ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާޖިންގެ ގޮތުގައި ދައް

 އެމްޕްލޮއިޑް  ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް -3ޗާޓު 

 

 ފައިދާ ވެފައިވާ ނެްޓ އެސެޓްސްގެ އަގުން ބަލާއިރު ުކންުފންޏަށް ކޯޕަރޭޝަންގެދައްަކއިދެނީ  ކެޕިޓަލްއިން ރިޓާން އޮން  3.11
ކަނީ ނެގެޓިްވ ގޮތުގައި ދައް ކެޕިޓަލްގެއަހަރުވެސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ރިޓާން އޮން  2015އަދި  2014ނިސްބަތެވެ. 

 2015އިން  2014. އަދަދުތަކެކެވެ. މިހެން ވެފައިވަނީ ދެ އަހަރުވެސް ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ
 2014މިކަން ދިމާވެފައިވަނީ  ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިހެން (%168-)ގުނަ  3 ކެޕިޓަލްވަނީރިޓާން އޮން  ،އަށް ބަލާއިރު

މި މުއްަދތުގައި  ައދި ހަމަ ،އަށް ސާުފ ގެއްުލމުގެ ގޮތުގައި ކުންުފންޏަށް ިލިބފައިވާ އަދަދު ދެގުަނ ވުމާއި 2015އިން 
 ނެޓް އެސެޓްސް ދަށްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކޯޕަރޭޝަންގެ

 ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ -4ޗާޓު 

 

މާލީ )އެކެއް( ައހަރު ތެރޭގަިއ އަދާކުރަންޖެހޭ  1މާލީ އަހަރު ިނމޭތާ  ކޯޕަރޭޝަންގެކަރަންޓް ރޭޝިއޯ އިން ދައްކައިެދނީ  3.12
ކަރަންޓް އެސެޓްސް ބޭނުންކޮށްގެްނ  ކޯޕަރޭޝަންގެކުންފުނީގައި ހުރި މިންވަރެވެ. މިއީ  ކަން ލުޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގާބި

ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ބަލަން ބޭނުންކުރާ ރޭޝިއޯއެކެވެ. ކުންފުންޏެއްގެ ކަރަންޓް  ކޯޕަރޭޝަންގެ

ރިޓާން އޮން އިކުއިޓީ

2014 -58%

2015 -168%

-58%

-168%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޮއިޑް 

2014 2015

ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ
2014 3.20

2015 0.93
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( އަށް ވުރެން ދޭއް) 2( ނުަވތަ ެއއަށްވުރެން މަތީ އަދަދެކެވެ. ދޭއް) 2ރޭޝިއޯގެ އެންމެ އެދެވިގެންވާ މިންވަރަކީ 
ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ެދއްކުމުގައި ކުންފުންޏަށް ދަށްވެއްޖެނަމަ އެއިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުނިން 

އިން  3.2ވަނަ އަހަރަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ ވަނީ  2015އިން  2014ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެކަމެވެ. 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާއަށް  1)މާލީ އަހަރު ނިމޭތާ   އަށް ދަށްވެފައެވެ. ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ އަކީ ކަރަންޓް އެސެޓު 0.93

 ވިޔަފާރީގެ  ،ައހަރުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާސްކުރަންޖެހޭ 1ބަދަލުކުރެވޭ މުދާ( ގެ ނިސްބަުތން ކަރަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް )

ނޑު ސަބަބަކީ  ،ހުރި މިންވަރު ދައްކައިދޭ ރޭޝިއޯއެއްކަމަށްވުމުން (ދަރަނި ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ ދަށްވެފައި ވުމުގެ މައިގަ
)ތިނެއް( ުގނަ ދަށްެވގެން ދިއުމެވެ. މިހެްނ  3ލަންޓް ކޭޝް އަދި ކޭޝް އިކުިއވަ ކޯޕަރޭޝަންގެއަށް  2015އިން  2014
ޓްތައް ކަރަންޓް އެ އިންވެސްޓްމަން ،ވެފައިވަނީ ކުންފުީނގައި ހުރި ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ސަބަބުންދިމާ  މިކަން
ނޑުމުގެ ސަބަބުންެނވެ. މީގެ އިތުރުން ންއެސެޓު މި މުއްދަތުގައި ވަނީ ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން އެޑްވާންސަށް ނަގާފައިވާ  ،ކެ

 ކަރަންޓް ލައިބިލިީޓސް ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ދެގުނަ އިތުރުވެފައެވެ. ،ފައިސާގެ އަދަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ

 ޕީރިއަޑް  ކަލެކްޝަން ރިސީވަބަލްސް: 5 ޗާޓު

 

ފައިވާ މުއްދަތެވެ. މި ރިސީވަބަލްސް ކަލެކްޝަން ޕީރިއަޑްއިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ަނގާ 3.13
ވަނަ  2014ކީ ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ރިސީވަބަލްސް ކަލެކްޝަން ޕީރިއަޑަ ލާފައިވާނީރޭޝިއޯ ބަ

ޖެހޭ ފައިާސ ދުވަހެވެ. މީގެން ދައްކައިދެނީ ހޯދަން )ސަތާރަ( 17ވަނަ އަހަރު  2015އަދި  ،ދުވަސް )ތޭރަ( 13އަހަރު 
 ކޯޕަރޭޝަންގެ ހޯާދފައިވުމަކީ  ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ކަމެވެ. އަދިކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުންުފނިން ހޯދާފައިވާ

 ދާނޭކަމެކެވެ.   ރަނގަޅުވެގެންކޭޝް ފްލޯ 
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ޑްރިސީވަބަލްސް ކަލެކްޝަން ޕީރިއަ

ރިސީވަބަލްސް ކަލެކްޝަން ޕީރިއަޑް
2015 17.45

2014 13.10
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 ޕީރިއަޑް  ޕޭޔަބަލްސް:  6 ޗާޓު

 

 ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ދެއްކެނީޕޭޔަބަލްސް ޕީރިއަޑްއިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ  3.14
 4ނަ އަހަރު ވަ 2015ދުވަސް އަދި  5ވަނަ އަހަރު  2014ތެރޭގައިކެމެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕޭޔަބަލްސް ޕީރިއަޑަކީ 

ކާ ކުންފުންޏެއްކަމެވެ. ރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައް ކުކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދުވަހެވެ. މިއިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުންޏަ
  މެކެވެ. އަދި ފައިސާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަކީ ކުންފުނީގެ ކޭޝްޕްލޯއަށް އޭގެން އަސަރުކުރާނޭކަ

 ރޭޝިއޯ  ގިއަރިންގ: 7 ޗާޓު

 

ން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކެޕިޓަލު ކޯޕަރޭޝަންގެ ތަްއ އަދާކުރުމަށްދަރަނި ކޯޕަރޭޝަންގެގިއަރިންގ ރޭޝިއޯއިން ދައްކައިދެނީ  3.15
މިންވަރެވެ. ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ ބަލަނީ އިންސައްތައިންނެވެ. ދަްށ ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯއެއް ދައްކައިދެނީ އެ ކުންފުންޏަކީ 

ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމެވެ. އަދި މިފަދަ ކުންފުންޏަކީ  އަދާކުރުމުގެ ދަރަނިތައް ފަސޭހަކަމާއެކު  ކޯޕަރޭޝަންގެ
 ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ ވަނަ އަހަރު  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ށް ކުންފުންޏެކެވެ. ރިސްކް ދަ

 2014 ކޯޕަރޭޝަންގެ. މިގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު، ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ
އަށް  %95 އެ ރޭޝިއޯ ވަނަ އަހަރު 2015 ކަމަށްވާއިރު %89 އެކުންފުނީގެ ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯއަކީ ވަނަ އަހަރު

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން ޙައްޖުވެރިންގެ  2015. މި މުއްދަތުގައި ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ މަތިވެފައި މިވަނީ އިތުރުވެފައިވެއެވެ

5.46 
4.32 
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ލިބުުނ މާލީ ގެއްުލން ދަރަނި ގިނަުވން އަދި ކުންުފންޏަށް އަހަރުގަިއ  ،އަތުން އެޑްވާންސަށް ނެިގ ފަިއސާ ގިނަވުމާއި
ދަރަނި  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މައިގަޑު އެއް ސަބަބަކީބޮޑުވުމުންނެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ މަތިކަމަށް ދައްކާ
އެހެނީ، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އެ . މެވެފައިވުގުނުމުގައި ކުންފުންޏަށް ޙައްޖުވެރިން ދޭ އެޑްވާންސްގެ ފައިސާ ހިމަނާ

 އެވެ.ޙައްޖުވެރިން ދޭ އެޑްވާންސް ފައިސާރަނީގެ ގޮތުގައި ބަާލ އަދަދުގެ ބޮޑު ނިސްބަތަކީ ދަ ކުންފުނީގެ
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މަސައްކަތްތަކުން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ވެފައިވާ  ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަތަރުވަނަ ބައި: ކުންފުނި އުފެއްދި މަޤްޞަދާއި 
 މިންވަރު ދެނެގަތުން 

ލުއި ފަސޭހަކަމާ އެުކ  ދާން ބޭުނންވާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖަށްޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އުފެއްދި   4.1
ހިންގެ ފައިސާ ގަސްދުކުރާ ދިވެ އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މި އަޅުކަން

 ހިމެނެއެވެ. ޤާއިމުކުރުން  އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްާޓނެ ނިޒާމެއް

ހި ރައްޔިތުންނަށް އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެ ދުރާލާ ރާވައިގެން ފައިސާ ފަހަށް ރައްކާކޮށްގެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ،އަދި 4.2
އިދާ އެ ފައިސާ ދިން ފައެ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން ިލބޭ  ،ފައިސާއިން ޙަލާލު އިންވެސްޓުމަންޓުތަކެއްކޮށް  ތަނަވަސްކޮށްދީ، އެ

ދަ އިންތިޒާމެއް ފަކުރުމުއްދަތެއްގައި ލިބޭނެ  މެދުގައި ބަހާލައިގެން، ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ގެފަރާތްތަކު
ހަށް ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އަވަ ކޮންމެ ދިވެހިމަތިވެރި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ބޭުނންވާ ހަމަޖައްސައި، 

 ހިމެނެއެވެ. ކޯޕަރޭޝަންގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ޙައްޖުގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުން

އި އަދި ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ރަނގަޅުކުރުމާ މީގެ އިތުރުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ދުވަސްވަރު ދެވޭ ޚިދުަމތްތަކުގެ ފެންވަރު  4.3
، ފޯރުކޮށްދީ، ޖިސްމާނީ ަތއްތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ  ކުރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އެންމެ

 ސް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ވެއެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަކީ  ނަފްސާނީ އަދި ފިކުރީ ގޮތުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް
 .ކޯޕަރޭޝަނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެވެ

ސިލްވެފައިވާ ހާމަސައްކަތްތަކުން ނަތީޖާ  އެ ތަނުގެއުފެއްދި މަޤްސަދާއި   ކޯޕަރޭޝަންޙައްޖުމިބައިގައި ބަލާފައިވާނީ  4.4
 ވެ.މިންވަރެވެ. މިކަންކަން ބެލުމަށް އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ވަނީއެ 

 ުލް ކުރެވޭފަދަ ގެ އަމާޒުތައް ޙާޞިޙައްޖު ކޯޓާ ބެހުމުގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ގެންގުޅޭ އުޞޫލަކީ އެ ކޯޕަރޭޝަނ
 އުޞޫލުތަކެއްތޯ ބެުލން. 

 ްޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރާގޮތް ބެލުނ. 
 ެފަރާތުން ކޮށްފައިާވ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ަނތީޖާ ޙާޞިލްވި މިންވަރު ދެނެގަތުން. ކޯޕަރޭޝަންގ  

  ްކާ އެއްގޮތަށް އަމާޒުތަ ކޯޕަރޭޝަންގެނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންވަރު ޙައްޖުވެރިންޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުނ
  ޙާޞިލްވެފައި ވޭތޯ ބެލުން.

މަޤްސަދު ހާސިލު ވާފަދަ  ކޯޕަރޭޝަންގެރަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލަކީ ޙައްޖު ކޯޓާ ބެހުމުގައި ޢަމަލުކުގައި  2016އިން  2014 
 ވަނަ އަހަރު މި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވުން.  2017 ،އުސޫލެއް ނަމަވެސް

ދިއުމަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ޢަމަލު ންއަށް ޙައްޖަށް މީހުން ގެ  2016އިން  2014 4.5
މި އުސޫލުގައި  .ވެއަށެ"ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާއި ބެހޭ ޢުސޫލު" ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ލިބޭނޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުްނ  ކޯޕަރޭޝަނަށްޙައްޖު  %50ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން 
އަށް  2016އިން  2014ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މަޤްޞަދުކަމަށްވާ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތެއް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްސަދު 

http://www.audit.gov.mv/
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ަވނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަްއޖަށް މީހުން ެގންދިއުމަށް  2014ވަނީ ހާސިުލކޮށްފައެވެ. މިގޮތުްނ ކޯޕަރޭޝަނުންޙައްޖު 
ޖާގަ )ފަސްސަތޭކަ(  500އިންސައްތަ ނުވަތަ  50މީހުންގެ ޖާގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން  )އެއްހާސް( 1000ލިބިފައިވަނީ 

ޖާަގ  )ފަންސާސް( 50ޖާގައިގެ ތެރެއިން )ފަސްސަތޭކަ(  500. މި ޑަށެވެން ލިމިޓެދީފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަ
ރޒްގެ ބޭނުމަށް ރިޒަރވް ކޮށްފައިވެއެވެ. ބާކީ  ޖާގައަށް )ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް(  450މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

ނޑައަޅަނީ ޙައްޖު މީންދަންޖެހޭ ޙައްޖުވެރިންނާއި ޙައްޖުގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިންގެ ގޮތުަގއި ގެ ހުންގެ އަަދދު ކަ
ވަނަ އަހަރު އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި  2014ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. އެގޮތުން 

 ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާްނ މުވައްޒަފަކާއި 4ީމހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިެމނެނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ )ނަވާވީސް(  29ނަގާފައިވަނީ 
 އެހީތެރިންނެވެ. )ފަންސަީވސް( 25ކޮށްގެން ނެގުނު 

 ދީ ސަޢު ޖާގައާއި )އެްއހާސް(  1000ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ހައިޞިއްޔަތުން ލިބުނު  2015އަދި   4.6
 ލިބިފައި ކޯޓާ )ދެހާސް( 2000ޖާގައާ އެކު ޖުމްލަ  )އެއްާހސް( 1000ރަސްގެފާނުގެ ޚާއްޞަ އިނާޔަތުގެ ދަށުން ލިބުނު 

 1298ޕަރޭޝަން އަށް ކޯޒް އިން ިލބުނު މަުޢޫލމާތަށް ަބލާއިރު މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު އާވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކް އެފެ
ޖާގަ އަށެއް(  )ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ 298މީގެ ތެރެއިން  ޖާގަ ދީފައި ވެއެވެ.)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަތިހަ އަށެއް( 

ދުއިސައްތަ ) 298މިނިސްޓްރީއިން މި އެހެންނަމަވެްސ އިސްލާމިކް  ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުންތަކަށެވެ.ޚާއްޞަ
ޙައްޖު ދި އަޖާގައެވެ. )ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަހެއް(  295ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ  ނުވަދިހަ އަށެއް( ޖާގައިގެ ތެެރއިން

ނޑައަޅާ)އެއްހާސް(  1000 ކޯޕަރޭޝަންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ފައިވަނީޖާގައަށް ޙައްޖުވެރިންނާއި އެހީތެރިން ކަ
ނޑައަ 2015ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނެވެ. އެގޮތުން   62ޅާފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ކަ

  މީހުންނެވެ. )ފަސްދޮޅަސް ދެއެއް(

ންދިއުމާ ބެހޭ އިންވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެއިސްލާމިކް އެފެއާޒްވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  2017 4.7
 ގިނަވެގެން  އަށްވުރެ %50ދޫކުރާ ކޯޓާ  ކޯޕަރޭޝަނަށްޙައްޖު އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އަދި މި ބަދަލާ ގުޅިގެން 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ރުމަށް ރޭޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލު ކުޙައްޖު ކޯޕަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިހެން
ކޯޓާގެ ގޮތުގަިއ ނީ ވަކުރިޔަށް ހުރި ކަންތައްތައް ރާވާަފއި ކޯޕަރޭޝަނުން ޙައްޖުކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި 

ންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ކުކަމުން މަދުން ކޯޓާ ލިބިއްޖެަނމަ  ކޯޓާ ލިބޭނޭކަމަށް ބަލައިެގން މަދުނުވާނޭ އަދަދަކަށްއަށްވުރެ  50%
    ުވްނ އެކަށީގެންވެއެވެ. ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންމާލީ ގޮތުން އިންތިޒާމްތަކަށް ދަތިވުމާއި 

ނޑައަޅާފައި ނުވު މިންވަރެއްއެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާނޭ  ނޑައަޅާފައި ނުވުން. ކަ  މާއި އެހީތެރިން ހޮވާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ކަ

ބޭނުމަކީ ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ދިވެިހ  ކޯޕަރޭޝަންގެޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ، އެ  4.8
 ،ސައި ދިނުްނ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުންރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަމާެއކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައް

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަީކ 
ސަންޖެހެނީ ޙައްޖު އެހީެތރިންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެސް ހަމަޖައް ،އިރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަވާެނ ގޮތެއް ކަމުގައިވާތީއާ

ނޑައަޅާފައިވާކަމަށް  ،ކޯޕަރޭޝަނުން ކަމަށްވާތީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އެހީތެރިންގެ ގޮުތގައި އެކަށޭނެ އެންމެ މަދު އަދަދެއް ކަ
 )ނަާވވީސް( 29ަވނަ އަހަރު އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ނަާގފައިވަނީ   2014. މިގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދީަފއިވެއެވެ

 25މުވައްޒަފަކާއި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެން ނެގުނު  4މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ 
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ނޑައަޅާފައިވަނީ  2015ައދި  އެހީތެރިންނެވެ.)ފަންސަވީސް(  )ފަސްދޮޅަސް ދެއެއް(  62ވަނަ އަހަރު އެހީތެރިްނގެ ގޮތުގައި ކަ
)ފަންސާސް  54މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންގެ ތެރެއިން ނެގި  8ނެނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެމީހުންނެވެ. 
އަށް ީމހުން ހޮވާފައިވަީނ ޢާއްމުކޮށް އިުޢލާން ކުރުމުން ކުރިމަތިިލ ޖާގަ)ފަންސާސް ހަތަރެއް(  54މީހުްނނެވެ. މި ހަތަރެއް( 

ވައްޒަފުންނާއި ވޮލަންޓިއަރުްނ ޙައްޖު ދަތުރުތަކުގައި މު ކޯޕަރޭޝަންގެ ،ނަމަވެސް ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދީގެންނެވެ.
ނޑައަޅާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ލިޔެ އެކުލަވާލާފައި ނެތުމުން މި ދެ އަހަރު  ވޮލަންޓިއަރުްނ  މިންވަރެއްބައިވެރިކުރާނެ  ކަ

އަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި  2016އިން  2014ޔަޤީންކުރެވެން ނެތެވެ.  މިންވަަރށްކަންހިމަނާފައިވަނީ ބޭުނންވާ 
 ގައި ވަނީއެވެ.  8 ޗާޓުފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 

 ތަފްީޞލް ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވި އަޅުކަމުގައި  ޙައްޖުގެ އަހަރު ވަނަ 2015 އަދި 2014:  8 ޗާޓު

 

ގެ ޙައްޖުވެރިން ގައި 2015ގައެވެ. އަދި  6.2ހުރީ %ގައި  2014 އަދަދުއެހީތެރިންގެ  ނިސްބަތުން ގެޙައްޖުވެރިން 4.9
ވަނަ އަހަރު ހައްޖަށް ގޮސްފައިވާ  2015ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ  2014ގައެވެ. %5.0   ހުރީ އަދަދުއެހީތެރިންގެ  ނިސްބަތުން
ވަަނ އަހަރު ޙައްޖުވެރިންގެ  2015ގެ އަދަދު އެތައް ގުނައެއް އިތުރު ވެފައިވާއިރު ވޮލަންޓިއަރުންގެ އަދަދުވަނީ ޙައްޖުވެރިން

އަދި އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަލާނޭ ކަންތައްތަކުގެ އުސޫލެއް  ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަދުވެފަެއވެ.
ނޑައަޅާފައި ނުވުމުން ހޮވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެކަމަށް ޤާބިލް  ،އިމުވައްޒަފުން ހޮވާފައިވަނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންކަމާ ކަ

ނިސްބަތާ އަާޅ  ރިންގެޖުވެއްޙަފަރާތްތަކެއް ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވެން ނެތެވެ. އަދި ކަމުގެ ޤާބިލްކަން ނެތް ފަރާތްތަކެއް ހޮވުމާއި 
ނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިދުމަތް ނުދެވުމަކީ ޖުވެރިންއް ޙަ މަދުވުމުގެ ސަބަބުންގެ އަދަދު ޓިއަރުންންބަލާއިރު ވޮލަ

 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

 ލިބިފައިވުން ފައިދާއެއް އަމާޒުކުރިވަރުގެ އިސްވެސްޓްމަންޓްތަކުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙައްޖު

އެއް ނަފާޙަލާލު ، އިންެވސްޓްކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ގަސްދުގައި އެއްކުރާ ފައިސާ 4.10
 2014. އެ ގޮތުން ޒުކަމުގައި އެކުންފުނިން ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެހޯދައިދިނުމަކީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެއް އަމާ

އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ ކުންފުޏެއް ކަމުގައިވާ ފި 2015އަދި 
ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.  ޙައްޖުވެރިންހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގައި 

ސްޓް ކޮށްފައިވަނީ އެ މުޟާރަބާ އެގްރީމަންޓްއެއްގެ ތެރެއިން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި އިންވެ
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 ފަރާްްްަކުގެ ްަފްީީލްވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވ2015ިއަދި 2014

ޙައްޖުވެރިން ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވޮލަންޓިއަރުން
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ފަރާތުން ކުރަމުންދާ ތެލުގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގައެވެ. އަދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް  ކޯޕަރޭޝަންގެ
ދޫކުރާ ސްކޫކު ގައެވެ. މި ދެ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ވެސް ޙައްޖު  ކޯޕަރޭޝަންގެކޯޕަރޭޝަންގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވަނީ އެ 

ގެ މަިތން ކުރެޭވ އިސްލާމީ ުޢޞޫލުތަކުއެ އިންެވސްޓްމަންޓްތަކަކީ ންސް ކޮމިޓީން ޔަރީޢާ ކޮމްޕްލަކޯޕަރޭޝަން ގެ ޝަ
ކޮށްފައިވާ  ކޯޕަރޭޝަނުންޙައްޖު ފާސްކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެކެވެ.  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކަމަށް 

 ގައިވަނީއެވެ.   8 ޗާޓު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އިންވެްސޓަމަންޓްތަުކން ލިބިފައިވާ ފައިދާ

 ފައިދާ  ލިބުނު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިމިޓެޑުގެ ކޯޕަރޭޝަން ޙައްޖު: 8 ތާވަލު

އިވެސްޓްކުރި ފައިސާގެ  އިންވެސްޓްކުރި ތާރީޚް އިންވެސްޓް ކުރި ކުންފުނި

 އަދަދު )ރުފިޔާއިން(

ލިބުނު ފައިދާ 

 )ރުފިޔާއިން(

ލިބުނު ފައިދާގެ 

)%( 

އެސްޓިމޭޓް ކުރި 

 ފައިދާގެ )%(

2014 

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް 

 ލިމިޓެޑް

 4.6 14 7,172,220 50,000,000 2014އޮކްޓޯބަރު  20

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން 

- 1,000,000 59,040 5.9 4.6 

2015 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

 - - - 30,000,000 2015ޑިސެންބަރު  30

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

 - - - 20,000,000 2016ސެޕްޓެންބަރު  29

 

ޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮށްފައިާވ އިްނވެސްޓްމަންޓަކީ ފިއުލް ސަޕްލަިއސް މޯލް 4.11
 )ފަންސާސް މިލިއަން( ރުފިޔާގެ  50,000,000ގެ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ކުރެވުނު  %8.5ލިމިޓެޑްގައި އަހަރަކު 

ޙައްޖު  ޓުންމަންގައެވެ. މި އިންވެސްޓް 2014އޮކްޓޯބަރު  20އިސްވެސްޓްމަންޓެވެ. މި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 
 ގެ ނިޔަލަށްވަނަ އަހަރު 2015ފައިދާ( އަދި  %2.4މިލިއަން ރުފިޔާ ) 1.2ވަނަ އަހަރު ގެ ނިޔަލަށް  2014ކޯޕަރޭޝަނަށް 

  ގެ ގޮތުގައިފައިދާ( ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން މި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޖުމްލަ ފައިދާ %11.8މިލިއަން ރުފިޔާ ) 5.9
 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. 7.1 (14%)

ސާސް އެއް )ފަން 51,000,000ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގައި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖުމްލަ  4.12
 މިލިއަން( ރުފިޔާގެ )އެއް 1,000,000ލިއަން( ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮށްފައިވަނީ މި

  30,000,000 ގައި 2015ޑިސެންބަރު  30ގެ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް  %8ސުކޫކް އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ. އަދި އަހަރަކު 
 2016ސެޕްޓެންބަރު  29 މަންޓް އެގްރީމަންޓްއެއްގަިއ ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ.)ތިރީސް މިލިއަން( ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓް

ންޓް )ވިހި މިލިއަން( ރުިފޔާގެ އިސްވެސްޓްމަ 20,000,000ގެ ފައިދާ އެއް ލިބޭގޮަތށް  %10ގައިވެސް  އަހަރަކު 
  އެގްރީމަންޓް އެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

27            ގެ 03 ޙާފުޞަ

ހަރު ނިމުނުއިރު ވަނަ އަ 2014ރޭޝަންގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިޭނންސް ކޯޕަ 4.13
ންސާސް )ފަ 50,640ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2015)އަށްހާސް ހަތަރު ސަޭތކަ( ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެ. އަދި  8,400

އެވެ.  5.9ކީ %އައިދާގެ އިްނސައްތަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެ. މި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޖުމްލަ ފަ
ގެ ސުކޫކުން ލިބުނު މި ފައިދާ އަކީ ހަމައެކަނި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިންވެސްޓްކުރި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ

 ފައިދާ އެވެ. 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ  ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިދާގެ ބޭސް ރޭްޓގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިަވނީ މޯލްޑިްވސް 4.14
ވާ ހުރިާހ )އަހަރަކަށް( އެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިން ކޮށްފައި %4.6ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކަމުގައިވާ 

ސް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުންވެސް ޭބސް ރޭޓަށްވުރެ މަތިން ފައިދާ ލިބިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފިއުލް ސަޕްލައި 
ޕަރޭޝަނުން އިނޭންސް ކޯހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަ ،ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އިރު %14.34 ޑުންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

 ގެ ފައިދާ ލިބިފައިވެއެވެ. 5.9%

ކުރިޔަށް ޓްމަންޓްތަކުން އެ ފަދަ އިންެވސްމާއި އަދި ިލބިފައިވު ފައިދާކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން  ކޯޕަރޭޝަނުންޙައްޖު  4.15
 ގަޅު ވެގެން ދާނޭ ކަމެކެވެ. ނމާލީ ހާލަތު ރަ ކޯޕަރޭޝަްނގެލިބުމަކީ  ނުގައިއޮތްތަ

ހިތްހަމަޖެހޭކަމާއި އަދި ބައެްއ  ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޙައްޖުވެރިންނަށް ފޯރުކޮްށދީފައިވާ ބައެްއ ހިދުމަތްތަކާ މެުދ ޙައްޖުވެރިން
  ހިތްހަމަނުޖެހޭަކން ހާމަކޮށްފައިވުން މެދު ޚިދުމަތްތަކާ

މުހިއްމު އެއް  ކޯޕަރޭޝަންގެވަނަ އަހަރު ފެށިގެންދިޔަ ހިސާބުން  2014މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް  4.16
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ  ،ޚިދުމަތްތަކެއް ޙައްޖުގައި ފޯރުކޮށްދީ  ރަނގަޅު އަމާޒަކީ ޙައްޖަށް ދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު

ވަނަ އަހަރުގެ  1435އްކަތްުކރުމެވެ. އެ ގޮތުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ދަތުރުކަމުގައިވާ ލާބައާއި މަންފާއަށް މަސަ
ހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް  އަމާޒާ އެއްގޮތަށް ެފންވަރު ކޯޕަރޭޝަންގެފަރާތުްނ  ކޯޕަރޭޝަންގެޙައްޖު ދަތުރުގައި ޙައްޖުވެރިންނަށް 

 ވަނީއެވެ. ތިރީގައިކަންތަްއތަްއ  ހަގަވިފާފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭތޯ އޮޑިޓަރުން ެބލިބެލުމުގައި 

މޮޑެލްގެ ޕާސްޕޯޓް  އިން ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަން ާވއިރަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީވިސާ ދޭން  -
 މައްސަލަ ކުރިމަތިވުން. ގައިރީޑަރ މެޝިނެއް ހޯދުމު

ޢޫދީގެ ތަންތަަނށް ފަާރތްތަކުެގ ތަޖުރިބާ ނެތުމުެގ ސަބަބުްނ ސަޙައްޖު ދަތުރުގައި އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުނު  -
 ޒިޔާރަތް ކުރުމުގައި ދޭންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދެވުން.

 ން.ނުވުރުކޮްށދެވިފައި އެހީތެރިންނަށް ޢަރަާފތު ބިމުގައި ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުޫލމާތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯ -

ހީތެރިންގެ އެއްބާރުލުން އްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހާަމކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގައި އެމީގެ އިތުރުން ޙަ 4.17
 ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނުލިބުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަން ރަގަޅަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން ބަޔާން

ވި ފަރާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި 1436އަދި  1435ވަނީ ގައި 10 އަދި ޗާޓު 9ޗާޓު  ، 9ތާވަލު  4.18
 1436އަދި  1435 ސަރވޭގެ ނަތީޖާ ެއވެ. މި ސަރވޭގައި ސުވާލުކޮށިވާނީފޯނު މެދުގައި މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަްށ ުކރެވުނު 

 ކާއެވެ. ފަރާތަ 50ވަނަ އަހަރު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް ގޮސްފައިވާ 
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

28            ގެ 03 ޙާފުޞަ

 ނަތީޖާ ސަރވޭގެ ކުރެވުނު ފެންވަރާމެދު ޚިދުމަތްތަކުގެ ދިން ޙައްޖުވެރިންނަށް: 9 ތާވަލު

 ނަތީޖާ ސަރވޭގެ ބެލުމަށްކުރި ފެންވަރު ޚިދުމަތްަތކުގެ ދިން ޙައްޖުވެރިންނަށް އަހަރު ވަނަ 1435:  9 ޗާޓު
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ރަގަޅު ރަގަޅެއްނޫން އެހެނިހެން/ފުދޭ

 

 ސަރވޭގައި ސުވާލު ކުރެވުނު އޭރިއާ

1435 1436 

 ފުދޭ/އެހެނިހެން ރަގަޅެއްނޫން ގަޅުނރަ ފުދޭ/އެހެނިހެން ރަގަޅެއްނޫން ގަޅުނރަ

ފޯރުކޮށްދޭ ޙައްޖު ކިޓްގެ ޙައްޖުވެރިންނަށް 

 ފެންވަރު
52% 48% 0% 97% 3% 0% 

ޙައްޖުވެރިންނަށްދޭ ވެކްސިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 

 އިންތިޒާމް
95% 5% 0% 97% 3% 0% 

ޙައްޖުވެރިންނަށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 

 އިންތިޒާމް
100% 0% 0% 100% 0% 0% 

 %17 %21 %62 %9 %14 %77 ގެ އިންތިޒާމްރުޙައްޖުވެރިންގެ ދަތުރުފަތު

 %10 %24 %66 %19 %14 %67 ޙައްޖުވެރިންގެ ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް

 %7 %0 %93 %4 %10 %86 ޙައްޖުވެރިންގެ ހުރުމާއި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމް

 %0 %6 %94 %0 %10 %90 އެހީތެރިންގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ މިންވަރު
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30            ގެ 03 ޙާފުޞަ

  ހަމަތައް : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ 1އެޕެންޑިކްސް 

 

 އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރސް  ތަފްސީލް 

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންެގ ގެ  2016ިއން  2014މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް 
ާވ ގޮތުން އޮޑިޓަރުން ބަާލފައި. މިބަލާފައިވާނެެއވެލިއެކިޔުންތައް 

 1435  ނާއިލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭ
ތަްއ  ޙައްޖު ދަތުރާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންވަނަ އަހަރު 1436 އަދި

 ހިމެނެއެވެ. 

 މުރާޖަޢާކުރުންލިއެކިޔުންތައް 

ތައްތައް ކަން ޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަތާއި ޙައްޖާ ގުޅޭ އެންމެހާޙައްޖު ކޯ
ހޭ އިސް ކަމާބެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބަލަހައްޓަމުްނދާ ގޮތް  ދެނެގަތުަމށްޓަކައި 

 ވާެނއެވެ.  މައުލޫމާތު ހޯދާފައިަބއްދަލުކޮށްއަދި މުވައްޒަފުންނާ ވެރިންނާ 

 ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެން

އަދި  2014 ކޯޕަރޭޝަންގެމާލީ ހާލަތު ދެެނގަތުމަށް  ކޯޕަރޭޝަންގެ
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ބޭނުންޮކށްގެްނ ވަނަ އަހަރުގެ  2015

 2016އަދި  2015 ،2014 ނެއެވެ.ރޭޝިއޯ އެނާލިސިސް ހަދާފައިވާ
ން ފައިދާ/ގެއްލުޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ،  ކޯޕަރޭޝަންގެނަ އަހަރު ވަ

    ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ެއނާލިސިސް ހެދިފައިވާނެއެވެ. 

 ކަލްއަދި ސްޓެޓިސްޓި އެނަލިޓިކަލް ރިވިޔު
 ލިސިސް ނައެ

 ޝަނުން ކޯޕަރޭޙައްޖު  ތަކާމެދުޚިދުމަތް ނުން ފޯރުކޮށްދޭޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަ
 ފޯުނ އި ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކަ ޙައްޖަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފަރާތްތައް

 ވޭއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. ސާ

 ސަރވޭކުރުން
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