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  އި،ށާސަރވިސަސް ލިމިޓެޑައައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން 
  : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް ،އަށާއިޖުމްހޫރިއްޔާސުލްއީރަ

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007 ގެއައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
  AR18/2008 : ރިޕޯޓް ނަންބަރު

 
 
 

 
 

  

 2007ގެ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ކުރެވުނު  )2007/4(ގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ރިޕޯޓު މި
މެދު އަޅަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާކުރެވުނު ރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަވަނަ އަހަ
އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިކަންކަން ރަ، އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައިރަށާއި ޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑައައިލެން

  . ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ

 ކަމުން، މިކުރާ ކުންފުންޏެއް މި ކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް
ގެ ޕަރފޯމަންސް އާއި ގަވަރނަންސް ޑިޓްގައި ބޮޑަށް ބަލާލެވިފައިވާނީމި އޮ ،އޮޑިޓްގައި އެމަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުކުރާކަމާއި

ފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ކަންކަމަށް ކަމުގައި 
  .ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

ވަނަ  2005 ،ކަމުގައި ވިޔަސް ތައްއަހަރުގެ މަސައްކަތްވަނަ  2007ގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ މި އޮޑިޓް
 ކުންފުނިން ހިންގާފައިވާ މައިގަނޑު މަޝްރޫޢުތައްވެސް ބަލާ ދިރާސާކޮށްފައިގެ ނިޔަލަށް  2008އަހަރުން ފެށިގެން 

މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ހުށަހަޅައިމި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް  .ވާނޭކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ
 www.audit.gov.mv ެގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ.  

  
 
  

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުއްޓުމާއި  ވަނަ އަހަރު އެއަރ 2000އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑަކީ 
 ވަނަ ދުވަހު 2000އޭޕްރީލް  13އިން  55/2000އޮފީހުގެ ޤަރާރު ނަންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ގުޅިގެން

އިގަނޑު ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މަ .ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެކެވެ ލަތްދައުދިވެހި  އިންސައްތަ 100އުފައްދަވާފައިވާ، 
ފްލައިޓްތަކަށް ފަސިންޖަރުން ޗެކިން ، މަތިންދާބޯޓުގައި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި

އެހެނިހެން އެއަރލައިންތަކުގެ ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އޭޖެންޓުގެ  ޚިދުމަތްދިނުމާއި، ގެއެއަރ ކާގޯ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި،
ބިއުރޯ ހިންގުން  ބޭރުގެ އެއަރލައިންތަކަށް ގްރައުންޑް ހެންޑްލިންގގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި، އަދި ޓްރެވަލް ޚިދުމަތްދިނުމާއި،

މީގެ އިތުރުން ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާ އުފުލުންފަދަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމާއި ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ އެހެނިހެން  .ހިމެނެއެވެ
 .ޙަރަކާތްތައް ހިންގުންވެސް ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ
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  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތައްތް ކަމަށްވާ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ޚިދުމަ  )2.1

ގެ ނިޔަލަށް،  2007ރެ ވަނަ އަހަރު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އުފެދުނީއްސު 2000ން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އި 1 ތާވަލު
ވައިގެ  ކުރާ މީގައި ކުންފުނިން. ސާފު ފައިދާއެވެ ލިބޭއެ ކުންފުނިން ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަތީޖާ އެއްކޮށްލުމުން 

ގްރައުންޑް ހެންޑްލިންގ އާއި، ކާގޯ ހެންޑްލިންގ އާއި، ލައުންޖް އޮޕަރޭޝަން އަދި އެހެން ދަތުރުފަތުރުގެ އިތުރުން 
ތާވަލުން . ހިމެނެއެވެ ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ކަން ކޮށްގެން) އޭ.އެސް.ޕީ(ކުގެ ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އޭޖެންޓް އެއަރލައިންތަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ،  16.5ވަނަ އަހަރު  2000ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަދައިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް 
 24.1ވަނަ އަހަރު  2005މިލިޔަން ރުފިޔާ،  50ވަނަ އަހަރު  2004މިލިޔަން ރުފިޔާ،  33.3ވަނަ އަހަރު  2002

  .މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ 20.3މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި  36.8ވަނަ އަހަރު  2006މިލިޔަން ރުފިޔާ، 

  )ރުފިޔާ '000( ނިޔަލަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ގެ 2007އިން  0200:  1ތާވަލު 

 2000 2001 2002 2003  2004  2005  2006  2007  
         

  20,300  36,814  24,054  49,969 41,888 33,292 14,780 16,502  ސާފު ފައިދާ
 

ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ޖުމުލަ ނަތީޖާގެ ގޮތުގައި ފައިދާ ދެއްކިކަމުގައި ވިޔަސް، ކުންފުނީގެ  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން
އްކަތް ކަމަށްވާ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ވިޔަފާރިން ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ލިބެމުން ދަނީ ގެއްލުން ކަމުގައި މައިގަނޑު މަސަ
އެހެންކަމުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ވިޔަފާރި އަކީ ކުންފުނިން ކުރާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އަކީ  ޑު އާމްދަނީމިގޮތުން ލިބޭ އެންމެ ބޮ. ހިންގޭ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ އިން ސަބްސިޑައިސް ކުރެވިގެން
މިއީ އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާ އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ދޭ . އިން ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ" ގްރައުންޑް ހެންޑްލިން"

 ށްއަށް ލިބޭ ފައިސާއިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އަ) MACL(ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ ސްޚިދުމަތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް
 .އޭވިއޭޝަން ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެވޭ ނުސީދާ ސަބްސިޑީއެކެވެ ޑްމިއީ ޙަޤީގަތުގައި އައިލެންއެހެންކަމުން . ލިބޭ ފައިސާއެވެ

ރަށް ބޮޑުތަން އަޅާބަލާއިރު ވަ ކުރީ އަހަރުތަކާއޭގެ އިވާ ގެއްލުން ޚިދުމަތުން ވެފަ ވަނަ އަހަރު އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ 2007
ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގިނަ  2007ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ،  މީގެ. އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ރޭޓަރުންނާއި އެކު ޓުއަރ އޮޕަ ފަތުރުވެރިން އުފުލުމަށް ރިސޯޓްތަކާއިއަދި ރިސޯޓްތަކެއް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، 
ވީނަމަވެސް، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކޮށްފައިކުންފުނީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި ، އެއްބަސްވުންތައް ވެފައިވުމާއެކު

ގައި އެރިސޯޓްތައް ނުހުޅުވުމުން، އެ ރިސޯޓްތަކަށް މީހުން އުފުލައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚު
 .ދަނީ ނުލިބުމެވެއާމް
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ކުންފުނީގެ ން ދިއުމާއި އެކުވެސް، ކުންފުނި ހިންގެނީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުން ގެއްލުންވަމު
އިން  އާމްދަނީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ކަމަށްވާ ގްރައުންޑް ހެންޑްލިންގ އާއި ކާގޯ ހެންޑްލިންގ ގެ ޚިދުމަތުން ލިބޭ

މިހާރު ކުންފުނި ރާވައި ބައްޓަންކޮށް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާގޮތަށް ނުލައި އްސައިގެން ކަމުންނާއި، މިފައިސާއާއި ފަރުޖަ
  .ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ ށް ނުފެންނަކުންފުނި ހިންގިދާނެ ކަމަގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނެވި

ގެ އޮޑިޓްގައި  2009އާއި  2008ޓަވާފައިވާ ކަމަށާއި، ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން ފައް މިކަމާ
 .މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް، ވީމާ

 ވެސް ނޫންކަމުންނާއި،ކަމެއްޅުއަދި ރަނގަ ކުރެވޭނެއަބަދަށް ސަބްސިޑައިސް ކުރުމަކީ ކުރައްވާ ވިޔަފާރިތައް ތާދައުލަތުން 
އައިލެންޑް ކަމުން،  ޅަފަތުގައި އެވިޔަފާރީގެސަބްސިޑައިސް ކުރައްވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ދައުލަތުން

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރައްވައި ފުޅާކުރެއްވުން  ގެކުންފުނީ ށްވަރަ ސަބްސިޑީއަކާ ނުލައި ހިންގޭގެ ވިޔަފާރިވެސް އޭވިއޭޝަން
  .ދަންނަވަމެވެ ކަމުގައި މުހިންމު
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  ކުރުންކުޑަ ވިޔަފާރިތަކުގައި އިންވެސްޓް ގުޅުން މަޤްޞަދުތަކާކުންފުނީގެ މައިގަނޑު   )2.2

އުފުލުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ފްލައިޓްތަކަށް ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ މަތިންދާބޯޓުގައި ފަސިންޖަރުން 
ފަސިންޖަރުން ޗެކިން ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި، އެއަރ ކާގޯގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި، އެހެނިހެން އެއަރލައިންތަކުގެ 

ތްދިނުމާއި، ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އޭޖެންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި، ބޭރުގެ އެއަރލައިންތަކަށް ގްރައުންޑް ހެންޑްލިންގގެ ޚިދުމަ
ޓްރެވަލް ބިއުރޯ ހިންގުމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާ އުފުލުންފަދަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމާއި ގުޅިގެން 

 ކުގައިވިޔަފާރިތަ ބައެއް ހިންގަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ކަމުގައި ވާއިރު، މި މަޤްޞަދުތަކާއި ގުޅުން ކުޑަ
  . ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އިންވެސްޓް

މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް "އިވާ ކުންފުނި ފަމަޑިވަރުގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުފައްދާ. މިގޮތުން ޅ
ވަނަ  2007ރުފިޔާ ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި،  މިލިޔަން 9ގަތުމަށް  )9% ކުންފުނީގެ(ޙިއްސާ  90,000ގެ " ލިމިޓެޑް

އިތުރުން  މީގެ. ފައިވެއެވެޚަރަދު ކުރައްވާރުފިޔާ  މިލިޔަން 3.9 ޙިއްސާ ގަތުމަށް 39,600 މީގެތެރެއިން ހަރުގެ ނިޔަލަށްއަ
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ކުއްޔަށް ހިފާ، އަދި ހިންގުމާއި، އެއަރޕޯޓް 

އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް "މެދުވެރިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތައް 
ރުފިޔާ  މިލިޔަން 5ގަތުމަށް  )33.33% ކުންފުނީގެ(ޙިއްސާ  50,000ގެ  )އެއިމް( "މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރުފިޔާ  މިލިޔަން 1 އްސާ ގަތުމަށްޙި 10,000 ތެރެއިން މީގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2007ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި، 
  . ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ

ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ކުންފުނީގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ކުރެވުނު  ންއައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނު ދެ ކުންފުނީގައި މި
ސަރުކާރުގެ އެންގުމުގެ މަތިން ކޮށްފައިވާ، ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިގެން އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވުރެ ބޮޑަށް، 

ގުޅުން ކުޑަ ވަރަށް އުޞޫލުތަކުން ބަލާއިރު މާ ހަރުދަނާ ނޫން، އަދި ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި 
ނެކަމަށް އި އޭގެ މަންފާ ކުންފުންޏަށް ލިބޭކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައަދި  ކަމަށާއި، ވޭޓެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއިންވެސްޓްމަން

 .ވެކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެ ޓްތަކެއްއިންވެސްޓްމަން ބޫލުނުކުރެވޭޤަ

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް، ވީމާ

ގައި މަސައްކަތްތަކު ޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން އާކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންކުޑަ ވިޔަފާރިތަކުގައި އިންވެސް
ބަދަލުގައި، މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ހަރުދަނާކޮށް،  ބައިވެރިވުމަށް ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތައް ހޭދަކުރުމުގެ

މަންޓެއް އިންވެސްޓް އަދި އާ. އެބައިތަކުން ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮތަށް ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރައްވަން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
ނަމަވެސް، އެއީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ، އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބަލާއިރު ފައިދާހުރި ކުރެއްވި

މިހާރު ކުރައްވާފައިވާ މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން އަވަހަށް  ،ދަންނަވައިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށް އިންވެސްޓްމަ
  .މިންޖުވުން ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ކޮށްދޭ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުންއިގެން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ބިިލް ހަދަ )2.3

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  މަށްރާތްތަކުން އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކެވުފަ ހޯއްދަވާފަހުން ފައިސާދައްކާ ގޮތަށް ކުންފުނިން ޚިދުމަތް 
 ނަމަވެސް. ދުވަހެވެ 30ނުވަތަ  15އިންވޮއިސް ޙަވާލުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  މުއްދަތަކީ ދެއްވާއައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން 

 ފިޔާމިލިޔަން ރު 29.5 ގޮސްފައިވާއި ފާއިތުވެގެންގިނަ ދުވަސް ދުވަހަށްވުރެ  30ނުލިބި  ،ގެ ނިޔަލަށް 2009މާރޗް  31
 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެގެން 30ނުލިބި  ،ގެ ނިޔަލަށް 2007ޑިސެމްބަރ  31 މިއީ އެބަހުރިކަމަށާއި،

   .ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ 3އަށްވުރެން ގާތްގަނޑަކަށް ރުފިޔާ މިލިޔަން  10.5 ގޮސްފައިވާ

އަހަރަށްވުރެން ގިނަ ދުވަހު  4އޮފީސްތަކާއި،  ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަތެރޭގައި  ފަރާތްތަކުގެނުދައްކާ  ފައިސާ އަނބުރާ
ގައި ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ ކުރީގެ މިނިސްޓަރަކާއި، ރާއްޖޭގެ އެންމެ  ޖެނުއަރީ 2009ފަހު ހުންނެވުމަށް ނުދައްކަވާ ފައިސާ

މިފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް  ،ހިމެނޭ ކަމަށާއި )ޕީ.އާރު.ޑީ( ޔިތުންގެ ޕާޓީދިވެހި ރައް ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ބޮޑު އެއް
 ގޮތަށް ދައްކަވާ ފައިސާ އަނބުރާދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15 މިގޮތުން .ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަޅުއްވާފައިފިޔަވަޅެއް މާނަވީ 

އަށް ދޫކުރެވުނު ކްރެޑިޓް  ޕީ.އާރް.ހަމަޖައްސައިދެވުނު ޑީލައްކަ ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއް  1ގައި  2008އޯގަސްޓް  21
 2009ނުވާ ކަމަށާއި،  ދައްކަވާފައި މަސް ދުވަސްވީއިރުވެސް 4މިފައިސާ  ،ލައްކަ ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި 8.5

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެލައްކަ ރުފިޔާ ނުދައްކަވައި އޮތް ކަމުގައި  5.15ގެ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށްވެސް މީގެތެރެއިން 

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް، ވީމާ

. ކުންފުންޏަށް ލިބެންހުރި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާ މިހާރުން މިހާރަށް ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ  .ހ
ކުރައްވައިގެން ހިންގާ ކުންފުންޏެއްކަމުން މިގޮތަށް  ފުންޏަކީ ދައުލަތުން ސަބްސިޑައިސްމިހެން މިދެންނެވީ ކުން

  . ކުރެވޭ، ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންހުރި ކަމަކަށް ވާތީއެވެ ދަރަންޏަށް ދޫކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ ފުދުންތެރިކަމުގެ ބޭރުން

ޖެހޭ ންމެހެން ކުރައްވަންވެލްފެއަރ ފަދަ ކޮމަދުކުރައްވައި،  ށްދެއްވުންސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކްރެޑިޓަށް ދަތުރުކޮ  .ށ
މިހެން މިދެންނެވީ ސަރުކާރުގެ . ދަންނަވަމެވެ މަދުކުރެއްވުމަށް ދެއްވާ ކްރެޑިޓް ން ކަންކަމަށްކަންކަމަށް ނޫ

 ،ތީ އާއިވާނެ ދަތުރުތައްވެސް ކުރެވެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކަމުންނާއި، އެކަމަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައި
ދަދަކަށް ގިނަ އަގިނަ އާއި، އަދި  ހިމަނާފައި ނެތް ޚަރަދު ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން ކުރެވިގެން ނުވާނެތީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި

އިތުރުވެގެންދާތީއާއި ބުރަވެ ދުވަހަށް ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 
  . ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާތީއެވެއެމަސައްކަތުގެ 

އެއީ އެފަދަ . މަދުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ތްތަކަށްވެސް ކްރެޑިޓަށް ދަތުރުކޮށްދެއްވުންރާގޮތުން ނުފޫޒުގަދަ ފަސިޔާސީ   .ނ
ންނާއި، ދައުލަތުން ކަމު ގައި އުނދަގޫވެ ދިގުލައިގެންދާފަރާތްތަކުން ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވުން އާންމުގޮތެއް

ން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ފައިސާ ދައްކަވާ ގޮަތަށް ދަތުރު ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ ކުންފުންޏަކު ސަބްސިޑައިސް
  .ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އުސޫލުން މާ އެކައުންޓަބިލިޓީ،ކޮށްދެއްވުމަކީ 
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  ބެލެހެއްޓުން ރަޖިސްޓަރީހަރުމުދަލުގެ  )2.4

ހަރުމުދަލާއި އަގުބޮޑު ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް އާއި ރޯޓަބްލްސް އަދި ރުފިޔާގެ އަގުހުރި  މިލިޔަންއެތައް  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަކީ
ބަލަހައްޓަވަމުން ނަމަވެސް، މިތަކެއްޗާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ގެންގުޅޭ ކުންފުންޏެއް ޓޫލްސް

 ލާއި އެފަދަ އަގުބޮޑު އެހެނިހެން ތަކެތިހޯދޭ ހަރުމުދަ އެހެންކަމުން ކުންފުންޏަށް. ފާހަގަކުރެވެއެވެގެންދަވާފައިނުވާ ކަމުގައި 
ގެއްލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވި، އެތަކެތި ބާވެ ހަލާކުވުމުން އެތަކެތި ބަދަލުކޮށް ހެދުމަށް އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް 

 . އެކުލަވާލަން ދަތިވެ މި މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރަން އުނދަގޫވާކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައްވީމާ، 

ކުރައްވާފައިވާ، ވަރަށް އަގުބޮޑެތި  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަކީ ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން އިންވެސްޓް
ހަލާކުވަމުންދާ ވަރަކަށް މިތަކެތި މިތަކެތި ބާވެ  ،ހަރުމުދަލާއި ސްޕެއަރސް އާއި ރޯޓަބްލްސް ފަދަ ތަކެތި ހުރި ތަނެއް ކަމުންނާއި

މިކަންކަން ކުރެވޭނީ ހަރުދަނާ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް  ،ކަމުންނާއި ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހިންގަންޖެހޭ ކުންފުންޏެއް
އެސެޓް  މިފަދަ ކުންފުންޏަކަށް އެކަށީގެންވާކުރެވޭނީ  އަދި މިފަދަ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ،ކަމުންނާއި އެކުލަވާލެވިގެން
  . އެއް އޮވެގެން ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިފަދަ ރަޖިސްޓަރއެއް އަވަހަށް އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެރަޖިސްޓަރ

މިގޮތުން، މިހާރު ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ގުނާ، އެތަކެތީގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރެއް ޖައްސަވައި، 
ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް  ދުން ރަޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްއަދި އެއަށްފަހު ޤަވާޢިގައި ހިމަނުއްވައި،  އެތަކެތި އެސެޓް ރަޖިސްޓަރ

  . ދަންނަވަމެވެ
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  ހަރަކާތްތެރިކަންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  )2.5

ވަނަ މާއްދާގައި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި، ކުންފުނީގެ  20 ޤަވާޢިދުގެގެ ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
ވިޔަފާރި އިންތިޒާމްކޮށް، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 

  ވަންވާނެކަމަށާއި، ކޮންމެ ދެ ޖަލްސާއެއްގެ ދޭތެރޭގައި ޖަލްސާ ބާއް 4މީލާދީ އަހަރަކު މަދުވެގެން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
 2008މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ  3

  މީގެތެރެއިންއިވަނީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފަ ދަދަށްއަބާއްވަންޖެހޭ އެންމެ މަދު އަހަރުގެ ތެރޭގައި  9ވީ މިގެ ނިޔަލަށް 
  . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޖަލްސާދެ ގައި ބޭއްވިފައިވަނީ އެންމެ  2008އަހަރުގައި ކަމަށާއި،  3

ގިނަ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލައާއި މެދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  މުހިންމުޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަންޖެހޭ 
. ތަކެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ" ސަރކިއުލަރ ރިޒޮލޫޝަން"ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފޮނުއްވާ  ތިއަށް ފުރުޞަތު ނެމަޝްވަރާ

ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ގަތް ޑޭޝް  2008ސަރކިއުލަރ ރިޒޮލޫޝަން މެދުވެރިކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި 
 އިންވެސްޓްމަންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު ގަތުމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެއަރޕޯޓް 8- 300

ޙިއްސާ ގަތުމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި، ޝްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމުންފަދަ،  33.33%ގެ  )އެއިމް(
 އެކިއެކި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް މިގޮތުން. ދިގުރާސްތާގައި ކުންފުނީގެ މިސްރާބާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިންމުންތައް ހިމެނެއެވެ

 .ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ރ ރިޒޮލޫޝަންސަރކިއުލަ 16ގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު  2007އާއި  2006

  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

ރާއްވަވައި، ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތް  .ހ
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޖަލްސާތައް ބާއްވަވައި، ބޯޑުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރައްވައި، ދިގު ރާސްތާގައި 

އި ބިނާކުރަނިވި ކުންފުނީގެ މިސްރާބާއި ގުޅިފައިވާ ނިންމުންތައް، އެކަންތައްތަކުން ލިބޭނޭ މަންފާއާއި ގުޅޭގޮތުން ބޯޑުގަ
  .ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ މިފަދަ ކަންކަން ނިންމެވުން ރަނގަޅު

އުމުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ޤައައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަކީ ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަ  .ށ
ހެޔޮގޮތުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  މިކުންފުނި ،އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވާތީ

އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އަދާކުރައްވައި، ކުންފުނީގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ 
  .މަށް ދަންނަވަމެވެކުރެއްވުމުގައި މާހިރުންގެ ލަފާހޯއްދަވައި، މާނަވީ ގޮތެއްގައި ބޯޑު ހިންގެވު

ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވަން އުނދަގޫ ކަމުގައިވާނަމަ، އޯލްޓަނޭޓް ޑިރެކްޓަރުން . ނ
ބައްލަވައިލެއްވުންވެސް ރަނގަޅު  މަށްދަދު ކުޑަކޮށް އިތުރުކޮށްލެއްވުން ފަދަ ކަންކައަހަމަޖައްސަވައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ 

  . ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ
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  ގައި ހުރި މައްސަލަތައް "ކާގޯ ސިސްޓަމް" )2.6

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ބައެއް ގައި ންގައި ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރއައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ކާގޯ ހެންޑްލިންގ އޮޕަރޭޝަ
ފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި  ވަނަ އަހަރު 2006މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގައި ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން 

އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ  އަދި އެޅިފައިނެތްކަމާއި،މިހާތަނަށް  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްމައްސަލަތަކާއި މެދު އެދެވޭ 
 .ކަންކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގެއްލުމާއި، ޚިޔާނާތްތެރިވުން ފަދަ

  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

ކާގޯ ހެންޑްލިންގ އޮޕަރޭޝަން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހޯއްދަވައިގެން ބޭނުން 
ނުވަތަ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ކޮންޓްރޯލްސް ވަރުގަދަކޮށްގެން އެއިން . ންނަވަމެވެދަން ފެންނަކަމުގައި އްވަކުރަ

  .ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ވާނަމަ، މިހާރުން މިހާރަށް އެކަން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ވަނީ ގެއްލުންކަމުގައި ވާތީއާއި،  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިކަމަށްވާ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުން އަދިވެސް  

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ، އަދި ދައުލަތުން ކުރައްވާ  އަހަރަކު ނުސީދާކޮށް ސަބްސިޑައިސްދައުލަތުން މިވިޔަފާރި ކޮންމެ 
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަކީ  ،ށް ސަބްސިޑައިސް ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ އަދި ރަނގަޅު ކަމެއްވެސް ނޫންކަމުންވިޔަފާރިތައް ތާއަބަދަ

ސަބްސިޑީއަކާ ނުލާ ހިންގޭވަރުގެ ތަނަވަސް ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރެއްވުން 
  . މެވެކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަ
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