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1

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް :
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR25/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު
މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (04/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ )ކުންފުނީގެ(

އހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި މިކުންފުންޏަށާއި،
 2007ވަނަ ަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .މި ކުންފުންޏަކީ

ވޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމުން ،މިއޮޑިޓްގައި އެމަސައްކަތް ތަކުރާރު
ޕްރައި ެ

ގ
ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑަށް ބަލާލެވިފައިވާނީ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވޭ މިންވަރު ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސްއަށާއި ،ހެޔޮ ގޮތުގައި ކުންފުނީ ެ
އ އެހީތެރިވެދެއްވި އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ
ހިންގުން ނުވަތަ ގަވަރނަންސްއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގަ ި

ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ކރީގެ ބައެއް އަހަރުތަކާއި
މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް އޭގެ ު
 2008ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްވެސް ބެލިފައިވާނެއެވެ.

މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި

ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއަކީ ،ވަރަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ މާލޭ އެއަރޕޯޓް

ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުންފުންޏަކުން ކުރުމަށްޓަކައި 1994 ،ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ 100%
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެކެވެ .މިކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މާލޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު )އެއަރޕޯޓް( އާއި

އެއަރޕޯޓްއާއި ގުޅޭ ހުޅުލޭގެ މަސައްކަތްތައް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައިވާ ސަރަހައްދީ

ވައިގެ ބަނދަރުގެ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

ޝން ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތައް
ވައިގެ ބަނދަރުގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ،ވައިގެ ބަނދަރުގެ އޭވިއޭ ަ

ބެލެހެއްޓުން ،ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓްގައި ގްރައުންޑް ހެންޑްލިންގ ޚިދުމަތް ދިނުން ،މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަނެ

އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ބަހައްޓައިގެން ވިއްކުން ،އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ،އަދި މީގެ

ރށުތެރޭގެ ޓްރެފިކް
އިތުރުން ހުޅުލޭގެ މަގުތަކާއި ،ޖެޓީތަކާއި ،ނެރުތަކާއި ،ފަޅާއި ،ބިންހިއްކުމާއި ،ލިންކް ރޯޑްގެ މަސައްކަތާއި އަދި ަ
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ .އެހެން ސަރަހައްދީ އެއަރޕޯޓްތައް ހުރި ރަށްރަށުގެ އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގެ

ނން ކުރެވޭތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް ބަލަހައްޓަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
މަގުތަކާއި ،ފުރާ ލެފުމަށް ބޭ ު
އެންވަޔަރަންމެންޓް އިން ،އެމިނިސްޓްރީގެ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ސެކްޝަން އިންނެވެ.
2

 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 (2.1ކުންފުނި ދަތުރު ކުރަމުންދާ މިސްރާބު
ތާވަލު  2000 : 1އިން  2007އަށް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދާއި ،ފައިދާ ،އާއި ރާއްޖެއައި ފްލައިޓްގެ އަދަދާއި ،އައިސްގޮސްވި މީހުންގެ
އަދަދާއި ،އުފުލުނު މުދަލުގެ އަދަދު

6

5

4

3

2

1

2000

2003

2004

2005

2006

2007

ހ

އާމްދަނީ

)މިލިޔަން ރުފިޔާ(

622

770

1,057

1,012

1,509

1,864

ށ

ޚަރަދު

)މިލިޔަން ރުފިޔާ(

492

579

829

868

1,322

1,731

ނ

ސާފު ފައިދާ

)މިލިޔަން ރުފިޔާ(

130

192

228

144

186

133

ރ

ރާއްޖެ އައި ފްލައިޓްގެ އަދަދު

)ހާސް ފްލައިޓް(

9

11

9

10

13

ބ

އައިސް/ގޮސްވި މީހުންގެ އަދަދު

)ހާސް މީހުން(

1,393

1,577

1,153

1,573

1,811

ޅ

އުފުލުނު މުދާ

)ހާސް ޓަނު(

28

35

37

44

45

ކ

އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ސާފު ފައިދާ

)(%

25%

22%

14%

12%

7%

21%

ތާވަލު  1އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2000ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު

ދަތުރު ކުރަމުންދާ މިސްރާބު އަންގައިދޭ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދާއި ،ސާފު ފައިދާއާއި ،އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ފައިދާ
)ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ( އާއި ރާއްޖެއަށް އައިސް/ގޮސްފައިވާ ފްލައިޓްގެ އަދަދާއި ،އައިސް ގޮސްވި މީހުންގެ އަދަދާއި،

އުފުލުނު މުދަލުގެ އަދަދުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ.

ފޮޅުވަތް )ހ( އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2000ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  622މިލިޔަން
ރުފިޔާ

2007

ގައި

1.864

ބިލިޔަން

ރުފިޔާއަށް

އިތުރުވެގެން

ގޮސްފައިވާތަނެވެ.

ފޮޅުވަތް

)ށ(

އިން

ތިޔަ

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން ދިޔަގޮތަށް  2000ވަނަ އަހަރު ހިނގި  492މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދު
 2007ގައި  1.731ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާ މިންވަރެވެ .ފޮޅުވަތް )ނ( ގައި ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ

ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ  2000ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މައްޗަށް
ދިއުމަށްފަހު  2004ގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ސަބަބުން  2005ގައި އިހުސާސްކުރެވުނު ދަތިކަމުން  2006ގައި

އަރައިގަތުމަށްފަހު ،އަނެއްކާ  2007ވަނަ އަހަރު  133މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތަނެވެ .އަދި ފޮޅުވަތް )ކ(
އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ކުންފުނީގެ ފައިދާ )ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ(  2003ގައި  25%ގެ

ގޮތުގައި ހުރުމަށްފަހު ،ޖެހިގެން އައި  2004ވަނަ އަހަރު  22%އަށް 2005 ،ގައި  14%އަށް 2006 ،ގައި  12%އަދި
 2007ގައި  7%އާ ހަމައަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތަނެވެ .ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ އަހަރުން އަހަރަށް ދަށަށް ދަމުން މިދަނީ،
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ފޮޅުވަތް )ހ( ގައިވާ އާމްދަނީ  2000ގައި  622މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  2007ގައި  1.864ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ،

ފޮޅުވަތް )ރ( އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ރާއްޖެއަށް އައިސް ގޮސްވި ފްލައިޓްގެ އަދަދު  2003ގައި  9ހާހުން  2007ގައި
 13ހާހަށް އިތުރުވެ ،ފޮޅުވަތް )ބ( ގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓްގެ މަގުން އައިސް ގޮސްވި މީހުންގެ އަދަދު

 2003ގައި  1.393މިލިޔަނުން  2007ގައި  1.811މިލިޔަނަށް އިތުރުވެ ،އަދި ފޮޅުވަތް )ޅ( ގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
މަތިންދާ ބޯޓުން އުފުލުނު މުދާ  2003ގައި  28ހާސް ޓަނުން  2007ގައި  45ހާސް ޓަނަށް އިތުރުވެފައިވާ އިތުރުވުމާއި
އިދިކޮޅަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދަށަށް ގޮސްފައި މިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން
ކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ )ޑީސަލް( އަގު ބޮޑުވުމާއި ،ބޯޓުތަކަށް ވިއްކަން ގަންނަ ތެލުގެ )ޖެޓް ފިއުލް( އަގު ބޮޑުވި
ނިސްބަތުން ބޯޓުތަކަށް ކުންފުނިން އެ ތެޔޮވިއްކާ އަގު މައްޗަށް ޖެއްސިފައި ނުވާތީއާއި ،ހުޅުލޭގެ ފަޅުކޮނުމާއި ،ބިން

ހިއްކުމާއި ،މަގުހެދުން ފަދަ އެއަރޕޯޓް ހިންގުމާއި ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތަކާއި ،އެއާގުޅޭ ޚަރަދުތައް
ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައިވާތީއާއި ،ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްވެސް ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައިވާތީއާއި ،ކުންފުނީގެ

ހިންގުންތެރިކަން މުޅިން ބޮއްސުންލާފައިވާތީ ކަމުގައި ފެނެއެވެ.
ފޮޅުވަތް )ކ( ގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ ދަށަށް
ދިއުމަކީ

ކުންފުނިން

މިކަމާމެދު

ވަރަށް

ބޮަޑަށް

ސަމާލުވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ

ކަމެއްކަމުގައި

ފާހަގަކޮށް ،ކުންފުނީގެ

ހިންގުންތެރިކަމާއި ،ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިގެން ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިތުރު ކުރައްވައި،
ސާފު ފައިދާ ދަށަށްދާން ފަށާފައިވާ ދަށަށް ދިއުން އަނބުރާލައްވަން ޖެހިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކޮށްގެން ހިންގާ މަސައްކަތް ތަކަކަށްވެފައި ،އެފަދަ
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އާކޮށް ،އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާ ކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ވަރުގަދަކޮށް ،އަދި

ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްގެން ސާފު ފައިދާއާއި ސާފު ފައިދާގެ ނިސްބަތް )ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ( ރަނގަޅު ކުރެވިގެން
ކަމުގައިވާތީއެވެ.
ވީމާ އަޅުންވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން ހަރުދަނާ ކުރައްވައިގެންނާއި ،ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވައިގެންނާއި ،އިސްރާފު މަދުކުރައްވައި
ގެންނާއި ،އަދި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރައްވައިގެން ،ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި ފައިދާ އިތުރު ކުރައްވަން ޖެހިފައިވާކަމަށް

ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ވެހިކަލްއާއި،
އިކްއިޕްމަންޓްތަކާއި އަދި އެހެން އެސެޓްތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އާކޮށް ،ތަރައްޤީކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައިވެސް

ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 (2.2މަގުހެދުމާއި ،ފަޅުކޮނުމާއި ،ބިންހިއްކުންފަދަ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތައް
އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތާއި ސީދާ ގުޅުންނެތް ނަމަވެސް ،ހުޅުލޭގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެއަރޕޯޓްސް

ކުންފުނިން ހުޅުލޭގައި ވަރަށް ގިނަ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާކަމާއި ،އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިނގައި،
އެމަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ނުހިންގެވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފާއި ގެއްލުންވެ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ

ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހުޅުލޭގެ މަގުތައް ހަދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ފަޅުކޮނުމާއި ،ބިންހިއްކުމާއި،
ތޮށިލުމާއި ،ނެރުތަކާ ބަނދަރުތައް ހަދާ ބެލެހެއްޓުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .އެއީ އެއަރޕޯޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު

ގިނަވުމާއި ،ހުޅުލޭގައި ހިންގާ ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލާއި ،ސީޕްލޭން ކުންފުނިތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ،ހުޅުމާލޭގެ ލިންކް ރޯޑު ފަދަ
ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުލޭގައި ކުރެވޭ ކަންތައް އިތުރުވެ ފުޅާވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެންކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިމަސައްކަތް ހިންގުމުގައި ދިމާވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަކަކީ ދެބައިން ބާވެފައިވާ ސެކަންޑް ހޭންޑް ތަކެތި
ގަތުމާއި ،ގަންނަ ތަކެތި ބޭނުންނުކުރެވި ހަލާކުވެދިއުމާއި ،ގަނެގެން ގެނައުމަށްފަހު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ
ނުހެދުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ވީރާނާވުމާއި ،އެތަކެތި ގަނެގެން ގެންނައިރުވެސް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވުން ފަދަ

ކަންކަމެވެ.

އަދި މަސައްކަތްތައް ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަމާއި،

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނިން ބޭރުބަޔަކު ލައްވާ މިމަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ކުރުވޭނެ އަގަށްވުރެން ކުންފުނިން މިހާރު

މިމަސައްކަތް ކުރަނީ މާ ޚަރަދު ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމުގައިދޭހަވެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މިމަސައްކަތްތައް ކުރާ ސެކްޝަނާއި
އަދި އެސެކްޝަނާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކުގައި  2000ވަނަ އަހަރު ތިއްބެވީ  277މުވައްޒަފުންކަމާއި 2007 ،ގައި

 377މުވައްޒަފުންނަށްވުރެން އިތުރުވެފައިވާކަމާއި ،މުޅި ކުންފުނީގައި  2000ވަނަ އަހަރު  1200އަށް ވުރެން ގިނަ

މުވައްޒަފުން ތިއްބެވިކަމާއި 2007 ،ގައި މިއަދަދު  1600މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެން އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ .ހަމައެއާއެކު،
 2000ގައި މަގުހެދުމާއި ،ފަޅުކޮނުމާއި ،ބިންހިއްކުންފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޔުނިޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 12.5
މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ވެފައިވާއިރު  2007ގައި  23.5މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ވެފައިވާކަމާއި މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ
ފައިދާ ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި މަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވުމުގެ ސަބަބުން

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ގެއްލުންވެ އިސްރާފުވެފައިވާ މިންވަރުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ގަނެވިފައިވާ ބައެއް
ތަކެތީގެ މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

 ޑަމްޕް ޓްރަކް  :ކުންފުނިން ހިންގާ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވެގެން  2004ވަނަ އަހަރު ހޯއްދަވާފައިވާ
 4ޑަމްޕް ޓްރަކްތަކަކީ  1988އާއި  1993އާއި ދެމެދު އުފައްދާފައިވާ ބައު ތަކެތި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،މިތަކެތި

އެތެރެކުރިއިރުވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއި ،މި ތަކެތި ގަނެގެން ގެނައިފަހުން އެއްގޮތަކަށްވެސް

ބޭނުންކުރެވިފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި ،މި ޓްރަކްތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  1.7މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެން އިތުރުވާ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިޑަމްޕް ޓްރަކްތަކުގެ އުމުރު  10އަހަރަށްވުރެން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އެތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވިޔަނުދިނުމުން ،ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެކަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އެވިއޭޝަންއަށް ދެންނެވުމުން ،އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް
އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ދެއްވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓުން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ލިޔުއްވައިގެން

ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކޮށްފައިވާ

5

ތަކެތި

ކަމުގައި

ލިޔުންތަކުން

އެނގޭކަމަށާއި،

މިއީ

ކަނޑައެޅިގެން ކޮރަޕްޝަންއާއި ،މަކަރާއި ހީލަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ފްރޯޑް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެން

މިދެންނެވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުން  10އަހަރަށް ވުރެން ކުރީގައި އުފައްދާފައިވާ ވެހިކަލް
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ހުއްދަ ނުދެއްވިއަސް އަދި އެފަދަތަކެތި އެ މިނިސްޓްރީއިން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެއްވާ ގޮތަށް އޮތް
ނަމަވެސް ،މިތަކެތި މި ކުންފުންޏަށް ގެނެސް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެތެރެކޮށް ،އަދި  4ޓްރަކްގެ ތެރެއިން

 3ޓްރަކް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެންނާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ އިންޖިނޭރުން ރަސްމީގޮތުން ބަލައިގަންނަން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މި
ތަކެތި ރަނގަޅު އަދި ބޭނުން ހިފޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނެސް ބޭނުން ނުކުރެވި

ވީރާނާވެގެން ގޮސްފައިވާތީއެވެ.

" ކްރަވްލަރ ހައިޑްރޮލިކް އެކްސްކަވޭޓަރ"  2004 :ވަނަ އަހަރު ހޯއްދަވާފައިވާ "ކްރަވްލަރ ހައިޑްރޮލިކް އެކްސްކަވޭޓަރ"
އަކީވެސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިއިރުވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާތީވެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުން

ނުކުރެވި ބާއްވާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދަބަރަށްވެ ވިނަގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮވެ އެއަށް ވެޔޮ އަރާފައިވާ އެއްޗެކެވެ .އަދި

މިއީ ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުން ކުންފުނީގެ އިންޖިނޭރުން ރަސްމީގޮތުން ބަލައިގަންނަން
އުޒުރުވެރިވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ .މި އެކްސްކަވޭޓަރއަށްވެސް  1.4މިލިޔަން ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ
ކަމަށާއި މިއީ ކަނޑައެޅިގެން މަކަރާ ހީލަތާ ފްރޯޑްގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެން

މިދެންނެވީ

އެއީ

އެއަށް

ބޭނުންވާ

ސްޕެއަރޕާރޓްސް

ތަނަކުން

އެއްވެސް

ގަންނަން

ނުލިބޭވަރަށް

ބައުވެފައިވާ

އެއްޗެއްކަމުންނާއި ،އަދި އެއީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ރާއްޖެ ގެނެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ގަނެގެން

ގެނެސްފާނެ ހާލަތެއްގައި އޮތް އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވާތީއާއި ،ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ބޭނުންތެރި ރަނގަޅު
އެއްޗެއްގެ ނަމުގައި ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ އެއްޗެއް ގެނެސްފައިވާތީއެވެ.

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެ އިކްއިޕްމަންޓުން އެކަނިވެސް ކުންފުންޏަށް ޖުމުލަ  3.1މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެން

ގިނައިން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެ އިސްރާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހެން މިކަން ހިނގާފައި މިވަނީ ކުންފުނީގެ ހިންގުން
ރޭވިފައިވާލެއް ދޯދިޔާކަމުންނާއި ،މަސައްކަތާއި ޒިންމާތައް ރަނގަޅަށް ބެހިފައި ނެތުމުންނާއި ،ކުންފުނީގައި ޖަވާބުދާރީވުން

މުޅިންހެން

ނެތިގެންގޮސްފައިވާތީއާއި

ފްރޯޑާއި

ކޮރަޕްޝަންއަށް

މަސްލަހަތައްވުރެން އިސްކުރެވިފައިވާތީ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މަގުފަހިވެ،

އަމިއްލަ

މަސްލަޙަތުތައް

ކުންފުނީގެ

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ހުޅުލޭގެ މަގުތަކާއި ލަފާފުރާ ނިޒާމް ބެލެހެއްޓުންފަދަ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި މީހުން ހޯދައިގެން ކުންފުނިން
އަމިއްލައަށް މިމަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކުންފުނިން ބޭރު ބަޔަކަށް މިމަސައްކަތް ދޫކޮށްލައްވައިގެން ނަމަވެސް

މިމަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން އިސްރާފާއި ޚަރަދުކުޑަ ގޮތެއްގައި ކުރެއްވެން އޮތް ގޮތްތައް ބައްލަވައިގެން މިމަސައްކަތް
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޓަން ކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ށ .މަތީގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ހޯދިފައިވަނީ މިފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް
އަދި ދައުލަތަށް ވަރަށް ގެއްލުން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކެއްގެ ތެރެއިންކަމުން ،މިމަސައްކަތް ރާވައި

ހިންގަވާފައިވާ ބަޔަކު މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ،ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ
 3.1މިލިޔަން ރުފިޔާ މިކަމުގައި ޒިންމާވާ މީހުން އަތުން އަތުލައްވައި ،އެމީހުނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ވެސް
ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.3ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން
މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު އިސްވެ ގޮސްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މީގެ ފަހުގެ ބައިތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ
ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ހިންގުންތެރިކަން ރާވައި ބައްޓަންކުރެވިފައިވާލެއް ދޯދިޔާ ކަމުން ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތައް ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްވެރިން  :މިފަދަ ކުންފުންޏަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ބޭފުޅުން ކުންފުނީގައި ތިއްބެވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް
ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާއި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެން އަވަހަށް ބަދަލުވުމާއި،

މިފަންތީގައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަމާއި ތަޖުރިބާ މަދުކަމާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ އުޅުންތަކާއި ގުޅުންތައް
ރަނގަޅު ނޫންކަމަށާއި ،ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ވަރަށް އެކަހެރިގޮތަކަށް ހިނގަމުންދާކަމާއި ،ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ގެނެވެނީ

ދުރުވިސްނުމެއްގެ ތެރެއިން ނޫންކަމާއި ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ބެލެވިގެންކަމާއި ،ފަހަކަށްއައިސް ވަކިބައެއްގެ އަމިއްލަ
މަސްލަހަތާއި ފައިދާއަށް ބެލެވިގެން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ތެދުވެރިކަން

ހުއްޓިގެންވަނީ ކުންފުންޏަށް ނޫންކަމާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި ކުންފުނި އެތަނުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައިސްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ މިނިސްޓަރު ފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތަކެތި ގަތުމާއި ބީލަން ހިންގުން  :ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގައި އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ ކުންފުންޏަށް

ތަކެތި ގަތުމާއި ،ތަކެތި ގަތުމަށް ބީލަން ހިންގާ ގޮތާއި ،ގަނެގެން ގެންނަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމާއި ،މިފަދަ
ތަކެއްޗަކީ ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން އޭގެ އަގު އަދާކުރެއްވުމާއި ،ތަކެތި ހޯދެނީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދުރުވިސްނުމެއްގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް ނޫންކަމާއި ،ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ދުވަސްވެ
ބައުވުމުން އެތަކެތި ބަދަލު ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްނެތި ކަމުގައެވެ .އަދި ޒިންމާ ނެގުމާއި

ޖަވާބުދާރީވުން މުޅިންހެން ނެތިގެން ގޮސްފައިވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ތަކެތި ގަތުމަށާއި
މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ޚިލާފުވެ ،އޯޑަރުދެވޭ ތަކެތި އޭގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއެއްގޮތަށް ނުލިބުމާއި،

މިގޮތަށް ލިބޭ ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ތަކެތިވެސް ކުންފުނިން ގަބޫލުކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ،އަދި މަސައްކަތްތައް ލަސްވެ
ދިގުލައިގެންގޮސް ޚަރަދު ބޮޑުވުމުންވެސް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ނުކުރެވިގެންދާކަމާއި ،ކުންފުންޏަށް ލިބޭ
ގެއްލުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު އަތުންއެއްވެސް އެދެވޭ ބަދަލެއް ނުލިބޭކަމާއި ،އަދި މިފަދަ ކަންކަން މިހާ ދޯދިޔާކޮށް ހިނގާއިރުވެސް
ކުންފުނިން މިފަދަ ކަންކަމާމެދު އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

މީގެއިތުރުން އިމާރާތްތައް ހެދުމާއި ،ކުރުވޭ މަސައްކަތާއި ގަންނަ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހޯދުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު
ކަންތައްތައް

ހުންނަކަމަށާއި ،ބީލަން

ހިންގަނީ

ކުންފުނިން

ކަމާއި،

ބީލަން

ބެލުމަށް

އެކި

އެކިވަރުގެ

ކޮމިޓީތައް

ހެދިފައިވީނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ނުގެންދެވޭކަމާއި ،ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނީގެ
މެނޭޖްމަންޓާއި

މުވައްޒަފުން

މުޢާމަލާތު

ކުރެވިގެން

ދަރަޖައަށް

ނުވާ

މުޢާމަލާތު

ކުރެވޭކަމާއި،

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި

ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި ދޭތެރޭގައި އުފެދުން ރަނގަޅު ނޫން މިންވަރަށް ގާތްގުޅުންތައް އުފެދޭކަމާއި،

މިނިސްޓްރީންނާއި ،ރައީސް އޮފީހުންވެސް ބީލަމުގެ ކަންކަމުގައި ބެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މިގޮތުގެމަތިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއްމައްސަލަތައް ތިރީގައި ހިމަނާފައިއެވަނީއެވެ.


"އެކްސްރޭ މެޝިން"  :ތަކެތި ގަތުމަށް ބީލަމަށްލުމުގެ ކުރިން ،ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތު
ވަކިކުންފުންޏަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރެވޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ
ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  14އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ އެކްސްރޭ މެޝިނަކީވެސް ހަމައެކަނި

މިދެންނެވި ކުންފުނިން ހޯއްދަވާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ބީލަމަށް ނުލައިވެސް މި ކުންފުނިން މެޝިން

ހޯދާފައިވާކަމަށާއި މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ  2004ވަނަ އަހަރު  4.7މިލިޔަން

ރުފިޔާއަށް

ބައްލަވައިގެންފައިވާ އެކްސްރޭ މެޝިނެއްކަމުގައެވެ .މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މި މެޝިން ބައްލަވައިގަތީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް
ވައިގެމަގުން އެކްސްޕޯޓް ކުރާތަކެތި އެކްސްރޭ ކުރަން ކަމުގައި ވިއަސް ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު މި މެޝިން ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު
މި މެޝިނުން މިކަން ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭތީ މެޝިން ހުރީ މިހާރު ބޭނުންނުކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



"ރެސްކިއު ބޯޓު"  :ރާއްޖޭން ބޭރުން ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ރެސްކިއު ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު އާކުރުމަށްޓަކައި

 2006ވަނަ އަހަރު ޓެންޑަރ ކުރުމަކާއިނުލައި  1.9މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ދެއިންޖީނު ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ.
މިބޯޓަކީ ފްލައިޓެއް ކަނޑަށް ޖައްސަންޖެހިއްޖެ ފަދަ ނުވަތަ ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވެދާނެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން

ބޭނުންކުރުމަށް އަބަދުވެސް ތައްޔާރީ ޙާލަތެއްގައި ބޭއްވެންޖެހޭ އުޅަނދެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ
އަގުބޮޑު އަދި އެހާ މުހިންމު ބޯޓެއް ،އެ ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަވާފައި
ނެތްކަމުން ،އިންޖީނު ބައްލަވައިގެންތާ  3އަހަރު ނުވަނީސް މިބޯޓު އޮތީ ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ

ގޮތެއްގައި ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.


"އެއަރ ފީލްޑް ލައިޓިންގ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް"  2007 :ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް  5.1މިލިޔަން ރުފިޔާ
ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ "އެއަރ ފީލްޑް ލައިޓިންގ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް" ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުންފުނިން
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިކަން ކުރުމަށް ފަންނީ ގޮތުންނާއި ،މާލީގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް
ކުރިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ނޫންކަމާއި ،އޭގެބަދަލުގައި ،މިސިސްޓަމް ހަދާބައެއްގެ އަތުން ގަނެގެން ކުންފުންޏަށް

ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މެދުވެރި ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،އަދި މިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިފަދަ ނިޒާމުތައް އުފައްދާ އަދި

ސަޕްލައި ކޮށްދޭން ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ  1.6މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިކަން މިގޮތަށް ހިނގަނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއާއި ،ފައިނޭންސް ކޮމިޓީއާއި ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެއްބަސްވުންތަކާއި

ދެބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުން  :ކުންފުނީގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރެއްވުމާއި ،އެވިޔަފާރިތައް
މެދުވެރިކޮށް ކުންފުންޏާ މުޢާމަލާތު ކުރެއްވުންފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާ ކުންފުނީގެ މަސްލަޙަތު

ފުށުއަރައި ،ހެޔޮގޮތުގައި ކުންފުނީގެ މަސްލަޙަތަށް މަސައްކަތްކުރަން އުނދަގޫވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަ
ކުރެވުނު މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން  24މެއި  2006ގައި  8ލައްކަ ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ "ސީޑޫ" ބްރޭންޑްގެ

މޫދުގައި ބޭނުން ކުރާ ޖެޓްސްކީތަކެއް ކުންފުންޏަށް ގަނެފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު ،މިއުޅަނދުތައް ގަތުމަށް ކުންފުނިން ހުޅުވާލި
ބީލަމުގައި ،މިއުޅަނދުތައް ވިއްކުމަށް  8އޮގަސްޓް  2005ގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އެއްފަރާތަކީ މިއުޅަނދުތައް ރާއްޖޭގައި
ވިއްކުމުގެ ސޯލްއެޖެންޓްކަން ހޯދާފައިވާ ކުންފުނިކަމާއި ،މިކުންފުނީގެ ވެރިޔަކީ އެއަރޕޯޓް ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއްކަމާއި ،އޭގެ

ސަބަބުން

ބީލަންތައް ބާތިލްކުރެވި އަލުން  17ޑިސެމްބަރ  2005ގައި ބީލަމަށްލައިގެން ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެހެން
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ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ހަމަ މިކުންފުނިން ކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި ،އަދި ފުރަތަމަފަހަރު ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ  3ލައްކަ
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުއަގެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިކަމުގައި އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކުތެރޭގައި މިއުޅަނދުތައް

ހޯއްދަވާފައިވާ މަޤްޞަދަކީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާ ތަކުގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ސޭފްޓީ ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއުޅަނދުތަކަކީ މިފަދަކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ އުޅަނދުތަކެއް ނޫންކަމަށް

ލަފާދީފައިވާކަމާއި ،އަދި މިއުޅަނދުތައް ހޯދުނުތާ  3އަހަރުވެސް ނުވަނީސް މި އުޅަނދުތައްވަނީ ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ
ހާލަތުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ކުންފުނީގެ ހިންގެވުން މުޅިން ބައްޓަން ކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވައި ،މިކަން ގެންދެވެން އޮތް ތަފާތު
ގޮތްތައް ބައްލަވައިގެން ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން ބަދަލުކުރައްވައި ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ށ .ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި ،ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެދުވެރިކަން ކުންފުންޏަށް އޮންނަ ގޮތަށާއި،
އެބޭފުޅުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ތަޖުރިބާއާއި ހިންގުންތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެން މަޤާމުތައް ހަމަޖައްސަވައި،
އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމެވުންތަކުގައި ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި،
ވަޒީފާތަކާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސެވުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މިގޮތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ސީދާކޮށް އަދި ނުސީދާކޮށް އެހެން ވަޒީފާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް
ހަމަޖައްސަވައިގެންނާއި ،ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތުގެ ކުރިޔަށް އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ނުނެރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިގެން ،އަދި

ކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފުންނާ އެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް ނޯންނަ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތައް ހަމަޖައްސަވައިގެން

މެނުވީ ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ މިންވަރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުފެންނަކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.

ނ .ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގުޅުން ނުބޭއްވޭގޮތަށް ،އަދި ކޮންޓްރެކްޓް
އުސޫލުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ކޮންސަލްޓަންޓުން ފަދަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި

ދޭތެރޭގައި ގައިގޯޅި ގުޅުންތައް ނުއުފެދޭގޮތަށް ވަޒީފާގެ ކަންތައްތަކާއި ،ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި ،ކުންފުނިން ތަކެތި
ގަތުމާއި ،ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތްކުރުން ރާވައި އިންތިޒާމް ކުރެއްވުން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.4އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިންނަކުން ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ކުންފުނިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިނަކަށް ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި ދެއްވާފައިވާ ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ގެ ޚިދުމަތުގެ

އަގުގެ ތެރެއިން  4.1މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދިވެސް ކުންފުންޏަށް ނުލިބި އެބައޮތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެން ދިމާވާންޖެހުނީ

މި އެއަރލައިނާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު  1މޭ  2000ވަނަ އަހަރު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ގެ
ޚިދުމަތަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެން ދަށް ރޭޓެއް އެގްރީމެންޓްގައި ލިޔެވި އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާތީ
ކަމުންނާއި ،ނަމަވެސް ކުންފުނިން އިންވޮއިސް ހަދަނީ އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރޭޓަށްވުރެން މަތީ ރޭޓަކުންކަމުން،

މިއެއަރލައިނުން އެކަން ޤަބޫލުނުކޮށް އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ ދައްކަމުންދާތީއެވެ .އަދި މި
އެއަރލައިންއިން މިހާރުވެސް ފައިސާ ދައްކަނީ އެގްރީމެންޓްގައި ލިޔެފައިވާ ދަށް ރޭޓުގައި ކަމަށާއި 2004 ،ވަނަ އަހަރުން

ފެށިގެން މި އެގްރީމެންޓް މިހާރުވަނީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގްރީމެންޓް އަދިވެސް އާކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކުންފުންޏަށް މިހާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައި މިވަނީ އަދި މިހާރުވެސް ލިބެމުން މިދަނީ މި އެގްރީމެންޓް ކުރެވުނުއިރު

ކުންފުނީގައި ތިއްބެވި ވެރިންގެ އިހުމާލުން ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެއީ މިފަދަ އެގްރީމެންޓެއް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިން
އަކާއެކު ކުރައްވާއިރު ބައްލަވަންޖެހޭ ވަރަށް ނުބައްލަވައި ،އަދި ބަހައްޓަވަންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަން ނުބަހައްޓަވައި މިކަން

ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ފެންނާތީއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މި އެއަރލައިނަށް ދެއްވި ޚިދުމަތަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ ،ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަދިވެސް ލިބިފައިނުވާ  4.1މިލިޔަން
ރުފިޔާ މި އެއަރލައިނާއި ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ލިބޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ .ކުންފުނިން މި އެއަރލައިނަށް ދެމުންގެންދެވި ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ނަގަންޖެހޭ ފީ

ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެން ދަށް ރޭޓެއްގައި ނަގާގޮތަށް އެގްރީމެންޓް ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގައި ކޮންމެވެސް

މީހަކު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކޭތީވެ މިކަން ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު އެބަޔަކު ޖަވާބުދާރީކުރެއްވުން
ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ނ .މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ރޭޓަށްވުރެން ދަށް ރޭޓެއްގައި ފީ
ނެންގެވުން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަވައި ،އެގްރީމެންޓް އާ ކުރައްވައިގެން އަދި މިކަން ހަމައަކަށް އަޅުއްވައިގެން ،ދެފަރާތަށްމެ

ފައިދާ ހުރި އިންސާފުވެރި އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ގެ ފީ ނަންގަވަން ފެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.5ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިންގުނު " 4ވަނަ ފިޔަވަހީގެ" މަޝްރޫޢުތައް
ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓުގެ " 4ވަނަ ފިޔަވަހީގެ" ދަށުން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  3މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލެވި މި ތިން
މަޝްރޫޢަށް  30.6މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ހިންގަވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ -:

ހ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލް ،އިންޖީނުގެ ،ޓަވަރ ،އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލް )ކުވެއިތް ފަންޑާއި އޯޕެކް ފަންޑުން ،ސައުދީ ފަންޑް(

 15.884މިލިޔަން ޑޮލަރު

ށ ރާޑަރ އާއި މުވާސަލާތީ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުމަށް )ސޮސައިޓީ ޖެނެރަލް – ފްރާންސް(

 9.860މިލިޔަން ޑޮލަރު

ނ ކަރަންޓް ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުން )ބޭންކް އޮފް ސިލޯން(

 4.873މިލިޔަން ޑޮލަރު
 30.617މިލިޔަން ޑޮލަރު

ޖުމުލަ

މިހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައިވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދެވިފައިވަނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ

ފައިސާ ގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މި  3މަސައްކަތުގައިވެސް ވަރަށް
ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އަށަގެން ،ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަރަށްބޮޑަށް ލަސްވެ ،ޚަރަދު ބޮޑުވެ ،ކުންފުންޏަށް ވަރަށްބޮޑު އިސްރާފާއި

ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެކުލަވާލަމެވެ.
 .1މަސައްކަތް ފެށުނުއިރު މަސައްކަތް ރޭވި ފީސިބިލިޓީ ހެދުނުތާ  10އަހަރު ދުވަސްފާއިތުވެ ،އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި
ބޭފުޅުންނާއި ،ގެންގުޅެވުނު ވިސްނުންތަކާއި ،އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ބަދަލުވެފައިވުން،

 .2މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމަށް ވުރެން ބޮޑަށް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދައިދޭ
ބަޔަކަށް

އިސްކަން

ދެވިގެންކަމުން،

ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ވަރަށް

ދަށްވެ،

އެތައްފަހަރަކު

ތަކުރާރުކޮށްގެންނޫނީ މަސައްކަތް ނުނިންމުމާއި ،މަސައްކަތް ލަސްވުމާއި ،ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވެ ނުވަތަ

ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ ތަފާތުކޮށް ތަކެތި ލިބުމާއި ،އަދި މިއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް މިކަން

ހުއްޓުވަން ނުވަތަ ބަދަލު ހޯދަން އެއްވެސް މާނަވީކަމެއް ކުރެވިފައިނުވުން،

 .3ބީލަން ހިންގުމުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގައި ބީލަން ހިންގާ އުސޫލުތަކާއި ތަފާތު ،ބައެއް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަން
ހިންގާފައިވުން ،އަދި

 .4އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް ،އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުނިންމެވި ،ނިމުނު ދުވަހަކުން ނިންމާގޮތަށް
މަސައްކަތް ރޭވި ހިނގަމުން ދިއުން ،ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މި މަސައްކަތްތައް ރޭވި ހިންގިފައިވާ ދޯދިޔާ ކަމުގެ ސަބަބުން ގާތްގަޑަކަށް  30މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނަގައިގެން ނިންމަން

ހިންގެވި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚަރަދު ،ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓަށް އަރާފައިވާ  1.4މިލިޔަން ޑޮލަރާއެކު ،ޖުމުލަ  43.5މިލިޔަން ޑޮލަރަށް
އިތުރުވެފައިވާ ކަމާއި ،އެކި މަސައްކަތް ނިންމަން އޮތް މުއްދަތަށް ވުރެން އިތުރަށް  2އަހަރާއި  5އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތު
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ހޭދަވެގެން ދިޔައިރުވެސް މަސައްކަތް ނިންމިފައި ނުވާކަމާއި 2008 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް މި މަސައްކަތުން

އަތްދޫކޮށްލައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވެ ބަލައިގެންފައި ނެތްކަމާއި ،މި މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައި ހުރި

ކޮންސަލްޓަންޓް މިހާރުވަނީ ފޮނުވާލައްވާފައިކަމާއި ،އަދި އެމަސައްކަތް ހިންގަނީ މިހާރު ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންކަމާއި،

ޕްރޮޖެކްޓް އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ބަޖެޓުން ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަކިވަކި މައްސަލަތަކަކީ:
 .1ޖެނެރޭޓަރުތައް  :ހުޅުލޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ގެނެސް ބެހެއްޓި  3ޖެނެރޭޓަރުގެ
މަސައްކަތް  2008ގެ ނިޔަލަށްވެސް ނުނިމޭކަމާއި ،ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް އެހާތަނަށްވެސް ހައްލުވެފައި ނެތުމުން

މިއިންޖީނުތަކުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުމާއި ،އެހެންކަމުން ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި އިންޖީނުތައް
އަދިވެސް ދޫކޮށް ނުލެވޭ ކަމާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް މިހާ ލަސްވުމުންވެސް މިތަކެތީގެ ފުރިހަމަ އަގު ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ އަދާ

ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިންޖީނު ބެހެއްޓި ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އިތުރަށް "މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން"
ކަމަށާއި ކުންފުނިން މިކަން ޤަބޫލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ޖަނެރޭޓަރުތަކުގެ

އޭ.ވީ.އެލް.އޯ.އެސް ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް އޮޕަރޭޓް ނުކުރުމާއި ،އިލެކްޓްރިކް ޕަންޕް އާއި ތެޔޮހުންނަ ރިޒާވޮއަރ

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހުމާއި ،އިންޓެލް އެންޑް އެގްޒޯސްޓް

ވޭލްގެ މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެނެރޭޓަރތަކުގެ އިންޓެލް އެންޑް އެގްޒޯސްޓް ވޭލް ބަދަލުކުރެވިފައިވުމާއި،
ޖެނެރޭޓަރުތަކުގެ އިންޓެލް ވޭލްގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޖެނެރޭޓަރުގެ ސިލިންޑަރ ހެޑް ނަގަންޖެހުމާއި،

ޖަނެރޭޓަރުތަކުގެ

އެގްޒޯސްޓް

ލީކުވުމާއި،

ޑިފަރެންޝިއަލް

ޕްރެޝަރ

ސެންސަރުގައި

މައްސަލަތަކެއް

ހުރުމާއި،

ޖެނެރޭޓަރުތަކުން ތެޔޮ ލީކުވުމާއި ،އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު އެތައް މައްސަލަތަކެއް މިޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ވަނީ ދިމާވެފައެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން މި  3ޖެނެރޭޓަރަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން

ހެދި  3ޖެނެރޭޓަރކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމާއި ،އަދި ފިއުލް މީޓަރުގެ މައްސަލަ ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަންބަލާ
ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި

އިންޖީނުތައް

ހުޅުލޭގައި

އިގިރޭސިވިލާތަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 .2ރާޑަރ

ސިސްޓަމް

ސިސްޓަމެއްކަމަށް

:

ރާޑަރ

ކުންފުނިން

ސިސްޓަމަކީ

ބަހައްޓައި

ރާއްޖެފަދަ

ގަބޫލުނުކުރާކަމާއި،

ހަރުކުރުމަށްފަހު

ރާޑަރ

ލޮނުގެ

ރާވައި

ފިއުލް

އަސަރު

ބޮޑު

އަތުރައިގެން

މީޓަރުތައް

ފޮނުވަންޖެހިފައިވަނީ

ތަނަކަށް

އެއްގޮތަކަށްވެސްފުދޭ

ހިންގި

ފުރަތަމަ

މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައިވެސް ރާޑަރ ރަނގަޅަށް ހިގާފައިނެތްކަމާއި ،މީގެ އިތުރުން ސޭފްޓީ ބްރޭކަރާއި އިމަޖެންސީ ބްރޭކަރު

ހަލާކުވެފައިވުމާއި ،ބޭރުގައި ޖަހާފައިވާ އެންޓަނާ ތަކުގައި ދަބަރު ޖަހާފައިވުމާއި ،ޕަވަރ ލެޑްތައް ނުދިއްލުމާއި ،މެއިން
ޔުނިޓްގައި ކޫރު އެޅިފައިވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހުރިއިރުވެސް މި ހުރިހާ ގޯހަކާއެކު ކުންފުނިން މި ސިސްޓަމް ގަބޫލުކޮށް
ބަލައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .3އިމާރާތްތައް  :ޖެނެރޭޓަރ ބަހައްޓާފައިވާ އިމާރާތް ނިންމާފައިވާއިރު ،ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ކުޑަ ދޮރުތަކުން އިމާރާތުގެ
އެތެރެއަށް ފެން އެޅޭކަމާއި ،ޖެނެރޭޓަރު ބަހައްޓާފައިވާ އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ހަދާ ނިންމާފައި ހުރީ އެފަދަ ކަމަކަށް
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫންކަމާއި ،އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރު ހަދާފައިވާއިރު ޓަވަރު މަތީގައި ފެން ހަރުލުން ފަދަ

ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މި ކަންކަން އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުކުރެވޭކަމާއި ،އެއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އިމާރާތްކުރާ
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ފަރާތުން ނުލިބޭކަމާއި ،މިކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރިޓެންޝަން ފައިސާވެސް މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން

ހިފަހައްޓާފައިނުވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 .4ޖޫރިމަނާ  :އިމާރާތްކުރާ ފަރާތުން ހުށައަޅާ އިންވޮއިސްތަކާއި ބިލްތައް އެއަރޕޯޓް ކުންފުންޏަށް ލިބުމުން ،ކުންފުނިން

އެބިލްތައް ފޮނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ކަމާއި ،މިނިސްޓްރީން އެބިލްތައް ފޮނުވަނީ

ލޯނުދިންފަރާތަށް ކަމާއި ،ލޯނުދިންފަރާތުން އިމާރާތް ކުރާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްކުރާ
ފަރާތުން އެއަށް އިންޓްރެސްޓް ނަގާކަމާއި ،މިގޮތުން  56,000ޑޮލަރު ކުންފުނިން ޚަރަދުވެފައިވާކަމާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން
ކުންފުނިން

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް

މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނުގެންދެވުމުގެ ނަމުގައި ކުންފުނި ޖޫރިމަނާވެފައިވާކަމާއި ،ކުންފުނިން މިކަންކަން ރަނގަޅަށް
ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ޖޫރިމަނާއަށް އެއްބަސްވެ ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ ކަމުގައިވެސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .5ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޮވުން  :ހަތަރުވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބީލަމަށް
ހުށަހެޅުމުން ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ރައީސް އޮފީހުން ހޮވި ކޯރޑިނޭޝަން ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު

ކޮންސެލްޓެންސީ ދިނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގުނު

އިވެލުއޭޝަނުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލޯނުދިން ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު
އިވެލުއޭޝަންގެ ކަންތައް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކުރިޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް
އަލުން މުޠާލިޢާކުރުމުން ކޮންސެލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަންގައި ފަންނީ ގޮތުން ތިންވަނަ

ދަރަޖައިގައި އޮތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ،ލޯނު ދިން ފަރާތުގެ ބާރުއެޅުމުގެމަތިންކަމަށް ބެލެވޭ
ގޮތެއްގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށައެޅި  5ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ވަނައަށް ދަރަޖަކުރި

ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މި ފަރާތަކީ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްކަމަށް ދަރަޖަ ކުރެވުނު
ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަށްވުރެ  1.1މިލިޔަން ޑޮލަރު އަގު ބޮޑުކޮށް ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންޓްރެކްޓަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންތައް ގެންގޮސް މިކަމުގައި އެތައް ދުވަހެއް ފާއިތުވެގެން
ދިޔައިރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާތަކުންވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މިކަމާމެދު
އަޅުއްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލެއް ކުންފުނިން ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަން
އެނގެން ނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ޕްރޮޖެކްޓް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ

1

މިލިޔަން

ޑޮލަރުވެސް

ހޯދަން

ކޮންޓްރެކްޓަރާ

ދައުވާކޮށްފިނަމަ

އެފައިސާއަށްވުރެން

މާ

ބޮޑު

ގެއްލުމާއި

ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާހުރެ ކަމުގައި ބެލެވޭ ގޮތެއްގައި ކުންފުނިން އެފައިސާ މައާފު ކޮށްދެއްވާފައި

ވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
" 4ވަނަ ފިޔަވަހީ" ގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވެގެން ކުންފުންޏަށް ވެފައިވާ ގެއްލުން މަސައްކަތްކުރި

ފަރާތްތަކުން ހޯއްދެވުން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް މިހާބޮޑަށް ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ
ކޮންބައެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި އެބަޔަކު މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ފެންނަކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންމިދެންނެވީ މި މަސައްކަތަކީ ދައުލަތަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ޖުމުލަ  30.6މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނަންގަވައިގެން ފެއްޓެވި

މަސައްކަތްތަކެއް ބޮއްސުންލުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން  12.9މިލިޔަން ޑޮލަރު އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ޖުމުލަ  43.5މިލިޔަން

ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމުންނާއި ،މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށި އިރު އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށްވުރެން
ވަރަށް ބޮޑުތަން ޕްރޮޖެކްޓް އަގުބޮޑުވެފައިވާ ކަމުންނާއި ،މި ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ފުރިހަމަ އަގު ނުލިބި ވަރަށްބޮޑު
ގެއްލުމާއި އިސްރާފު އެކުލެވިފައިވާތީއެވެ.
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 .3ނިންމުން

އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކަކީ ކުންފުނީގެ ވެރިން އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވުމާއި ،ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން

މުޅިން ބޮއްސުންލާފައި ވުމުންނާއި ،ކުންފުނި ހިންގުމުގައި އަދި ކުންފުނީގެ އިސްމުވައްޒަފުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް
އައްޔަންކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރެވިފައިވާކަމުންނާއި ،ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ
ތެދުވެރިކަން

ހުއްޓިގެންވަނީ

ކުންފުންޏަށް

ނޫންކަމުންނާއި

ކުންފުނިން

ބޭރުގައި

ތިއްބެވި

ބައެއް

އަމިއްލަ

ފަރުދުންނަށްކަމުންނާއި 4" ،ވަނަ ފިޔަވަހީގެ" ދަށުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ލޯނު ނަންގަވައިގެން ބައްލަވައިގެންފައިވާ ތަކެއްޗާއި
ހައްދަވާފައިވާ ތަންތަނުން ކުންފުންޏަށް އޭގެ ފުރިހަމަ އަގު ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަން ނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަރަށް ބޮޑެތި ލޯނު ނަންގަވައިގެން ހިންގުނު " 4ވަނަ ފިޔަވަހީގެ" މަސައްކަތަކީ

ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު އަދި އެހާމެބޮޑު ގެއްލުމާއި އިސްރާފްއެކުލެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެން ހިންގިފައިވާ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިކަމުގައި ކޮންމެވެސްބަޔަކު ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
އަދި ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަވާގޮތްތަކާއި ކުންފުންޏަށް ބައްލަވައިގަންނަ ގޮތް ހަރުދަނާ ކުރައްވައި ،މިހާރު ދިގު ދެމިގެންދާ

" 4ވަނަ ފިޔަވަހީގެ" މަސައްކަތްތައް ނިމުމަކަށް ގެންނަވައި ،މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭ ގޮތެއްގައި އެބޭފުޅުންގެ މަޤާމާއި
މުސާރަ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސަވަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށް ،ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން އެހެން ވަޒީފާތަކާއި

މަސައްކަތްތަކާއި ،ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުން ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.

މިހުރިހާ ކަމަކާއެކު ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަންޖެހޭކަމާއި ،ކުންފުނިން ކުރައްވަން ބޭނުންވާ
މަސައްކަތްތަކާއި ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޚިދުމަތްތަކަށް އާވިސްނުކަމުން ބައްލަވައި ،އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓަށް ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އާކުރައްވަން ޖެހިފައިވާކަމާއި ،މިއީ
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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