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  ،ށާއިމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަ
  : ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ 
  AR19/2008:   ރިޕޯޓް ނަންބަރު

 
 
 

 
 

 
ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ  )2007/4(މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާއިމެދު އަޅަން ހުށަހަޅާ  2007ގެ )މިފްކޯ(ލިމިޓެޑް 
ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް މިފްކޯ އަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ، މި

 .ގެނައުމެވެ

މި ކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމުން، މި 
ގެ ޕަރފޯމަންސް އާއި ގަވަރނަންސް އޮޑިޓްގައި ބޮޑަށް ބަލާލެވިފައިވާނީއޮޑިޓްގައި އެމަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުކުރާކަމާއި، މި 

ހެޔޮހިތުން  މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައިކަންކަމަށް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، 
އި ލިބުނު ޝުކުރުދަންނަވައި، މިފްކޯއަށާއި މިފްކޯގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ރަށްރަށަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ދަތުރު ތަކުގަ

  . މެހުމާންދާރީއަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ގައި  2008ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށްނަމަވެސް އޭގެ ކުރިއާއި  2007މި ރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 
  .ކުންފުނިން ހިންގާފައިވާ މައިގަނޑު މަޝްރޫޢުތަކަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

ގައި  www.audit.gov.mv މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ހުށަހަޅައިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މި ރިޕޯޓު ރައްޔި
 .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

 
  
 
 

އިންސައްތަ  20ގެ ) އޯ.ޓީ.އެސް(އިންސައްތައާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން  80މިފްކޯއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 
ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު .  ވަނަ ދުވަހު އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ 1993ނޮވެމްބަރު  01ޙިއްސާ ހިމެނިގެން 

ތާޒާކަމާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރުމާއި، ފިނިކުރި ރޯމަސް  މަސް ގަތުމާއި، މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި
ބަންދުކުރުމާއި، މަސް ގަނޑުކުރުމާއި، އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ތަކެތި މަހުން އުފެއްދުމާއި، މަށް ފޮށިފޮށީގައި އެކްސްޕޯޓްކުރު

ކުންފުނީގެ އަދި މި މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި . މިތަކެތި ވިއްކުމާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ
ޕަރޭޓްކުރުމާއި، ން ކުރުމާއި، ފްރީޒަރ ވެސެލްތަކާއި ކަލެކްޓިން ވެސެލްތައް އޮއަމިއްލަ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސްވެރިކަ

ވިއްކުމާއި، މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކުމާއި، އަދި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދެ  އުފައްދައި ގަނޑުފެން
 . އެވެވިއްކުންވެސް ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ

 ތަޢާރުަފ.1
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  :އެއީ. މައްޗަށެވެއޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ  3މިފްކޯ އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު 

  ްތަކީ ދަޅުގައި މަސް ފާދިއްޕޮޅު ފެލިވަރުގައި ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަ :ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސ
 ބަންދުކުރުން،

 ްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކަޅުބިލަމަސް  : ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސ
ޖަޕާނުގެ ސްޓޭންޑަޑަށް ތައްޔާރުކުރާ ދިލަޖެއްސި ހިކި (އަދި ކަޓްސުބުޝީ . ގަނެ ފްރީޒްކޮށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން

 އް، އަދިއިރާއެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތެތައްޔާރުކުރުމަކީވެސް ކޫއްޑޫގައި ފުޅާ ދާ) ކަނޑުމަސް

 ްނެލި މާލެއަތޮޅު ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފިނިކުރި ބޮޑުކަން : ކަނޑުއޮތްގިރި ފިޝް ވިލެޖ
ބޮޑުކަންނެލީގެ ބަންދުކޮށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި،  ގަނެ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް

 . ދުއްވުމެވެދޯނި  10އަމިއްލަ ޓަކައި މިފްކޯގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް

. މި ދެންނެވި އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހިނގަމުންދަނީ މާލޭގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ މައި އޮފީހުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ
  ޓަނޭޖްގްރޮސް  ،ބޯޓާއި 3ޓަނުގެ  998ޓަނޭޖް ގްރޮސް  މިފްކޯގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށްޓަކައިމީގެއިތުރުން 

ގްރޮސް  1599 ،ބޯޓާއި 3ލައިން  ލޯންގް ،ކަލެކްޓަރ ވެސަލްއާއި 19 ،ބޯޓާއި ޓަނުގެ އެއް 499 ،ބޯޓާއި 2 ޓަނުގެ 400
އަދި މަސް ބަންދުކުރުމުގެ  .ބޭނުންކުރެއެވެގަނެގެން  ޓަނުގެ ޓޭންކަރެއް 430ޑެޑްވެއިޓް  ،ޓަނުގެ ކެރިއަރ ވެސަލްއަކާއި

އެއް އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރާ ކަމަށާއި، މިތަކެތި ވިއްކަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ބަ
  . ކިޔާ މިފްކޯގެ ފިހާރައިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ" ފަސްމީރު"
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  މިފްކޯގެ ކުރިމަގު )2.1

ނަމަވެސް . އަށް މިފްކޯގެ ވިޔަފާރިން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއެވެ 2007އިން  1993ގައި ހިމެނިފައި އެވަނީ  2އަދި  1ތާވަލު 
އަށް ބައެއް  2002އިން  1993ގައި ދައްކާފައި އެވަނީ ތަކުމުޠާލިޢާކޮށް އަޅާކިޔާލުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން މިތާވަލު

  . އަހަރުތަކެވެ ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ 2007އިން  2002އަހަރުތަކާއި އަދި 
  

  )މިލިޔަން ރުފިޔާ(އިދާ ފަ އަދި، އަށް އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު 2007އިން  1993:  1ތާވަލު 
 

  1 2 3 4 5 6  7  8 9  10  11  
  1993 1996 1997 1999 2000 2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  769  915  777  561  474  494  265  252  365  308 133  އާމްދަނީ ހ
  700  826  680 470  338  354 295 266 226 238 118  ވިއްކި މުދާ ގަތް އަގު ށ
  69  90  97  91  136  139  (30)  (14)  139  70  14  )ގެއްލުން/ (ޖުމްލަ ފައިދާ  ނ
             

  22  31  17  11  83  107  95  97  74  53  18  ޚަރަދުތައް ރ
  24  34  62  61  30  (36)  (186)  (169)  (4)  (83)  (12)  )ގެއްލުން/ (ސާފު ފައިދާ  ބ
                  
  %9  %10  %13  %16  %29  %28 (%11) (%6) %38 %23 %11  "ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ" ޅ
  %3  %4  %8  %11  %6  (%7)  (%70)  (%67)  (%1)  (%27)  (%9)  "ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ" ކ

   
ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ  2007ވަނަ އަހަރު މިފްކޯ އުފެދުނީއްސުރެ  1993އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  1ތާވަލު 

އިން  1993ރުފިޔާ ފިޔަވައި  މިލިޔަން 9ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  1994. ވިޔަފާރިން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއެވެ
    އިން) ބ(ފޮޅުވަތް  ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްގައިވެސް ވަނީ ސާފު ފައިދާއިން ގެއްލުންވެފައި ކަމުގައި ގެ ނިޔަލަށް 2002

ނެޓް (އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ސާފު ފައިދާ ) ކ(ފޮޅުވަތް  ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން .ފާހަގަކުރެވެއެވެ
މުޅިން ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިމާވެފައިވާ  ގެ ނިޔަލަށް 2002އިން  1993ވަނަ އަހަރު ފިޔަވައި  1994) ރޮފިޓް ރޭޝިއޯޕް

 8%އަށް އަދި  11%އިން  6%އިން ފެށިގެން ފައިދާއެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލުވެފައިވާނަމަވެސް މުޅި އާމްދަނީގެ  2003ތަނާއި، 
މިއީ މިފަދަ . އަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީއެވެ 3%އާއި  4%ގައި އެންމެ  2007ގަޔާއި  2006އަށް އިތުރުވުމަށްފަހު 

  . ވިޔަފާރިއަކުން ފައިދާއެއް ލިބުނީކަމަށް ބެލެވޭ ވަރުގެ ނަތީޖާތަކެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވުނު  ގައި 2003އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  1އިން ފެށިގެން މިފްކޯއަށް ފައިދާވާ ކަމަށް ތާވަލު  2003
އޮޕަރޭޝަނަލް "މިއީ ކުންފުނި ހިންގުމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި . އަކާއި ގުޅިގެންނެވެ" ރީސްޓްރަކްޗަރިން ޕްލޭން"

އެއް ނޫން ކަމާއި، ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓް ރީތިކޮށްލުމަށްޓަކައި ހިންގި ކަމެއްކަން " ރީސްޓްރަކްޗަރިން ޕްލޭން
އަށްފަހުވެސް ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް  މިހެން މިދެންނެވީ މި ރީސްޓްރަކްޗަރިން. ރެވެއެވެފާހަގަކު

ގައި  2އާއި، މި ރީސްޓްރަކްޗަރިން ޕްލޭން ހިންގަން ޖެހިފައިވާ ސަބަބު ތާވަލު )) ކ(އާއި ) ބ(ފޮޅުވަތް (އައިސްފައި ނުވާތީ 
  . ނަވާނޭތީއެވެހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުން ފެނިވަޑައިގަން

  

ކަންތައްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު. 2  



 
 

5 

  )މިލިޔަން ރުފިޔާ(އަށް އަރަންޏާއި ދަރަނި، އަދި ރައުސްމާލް  2007އިން  1993:  2ތާވަލު 
 

  1 2 3 4 5 6  7  8 9  10  11  
  1993 1996 1997 1999 2000 2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  394  405  363 306  309  418 480 534 574 588 209  ރުމުދާހަ ހ
  226  279  230  172  113  128  110  164  136  123  112  އިންވެންޓްރީއާއި އަރަނި ށ
  20  20  31  65  58  9  11  13  15  9  19  ނަގުދު ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ނ
 639 705 624 543 480 555 601 712 725 721 339  ޖުމުލަ އެސެޓްސް ރ

             

  432  432  432  432  432  191  191  191  191  191  191  ޙިއްސާގެ ރައުސްމާްލ ބ
  (218)  (238)  (269)  (330)  (390)  (691) (512) (326) (122) (118) (12)  ޖަމާވެފައިވާ ގެއްލުން ޅ
             

  424  511  461  440  437  1,055  921  846  679  680  187  ޖުމުލަ ދަރަިނ ކ
  215  194  163  103  43  (500)  (321)  (135)  46  41 152  "ނެޓް ވާރތް" އ

  
  ވެފައިވާ ގެއްލުން ނިމުނުއިރު އެހިސާބަށް ކުންފުންޏަށް އެކި އަހަރު މަތިން 2002އިން ދައްކާގޮތުގައި  2ތާވަލު 

ކުންފުނީގެ އެސެޓްސް ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ، ))6(ކޮލަމް ، )ޅ(ފޮޅުވަތް (މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާކަމާއި  691
އެއްވެފައިވާ )). 6(ކޮލަމް ، )އ(ފޮޅުވަތް (މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ  500އަށްވުރެ ދަރަނި 

ނެ މިވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމާއި ދަރަނީގެ ސަބަބުން ހިސާބުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮވެދާ
ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމުން މިހިސާބުން ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓް ބަދަލުކުރަން މަޖުބޫރު ) "ގޮއިން ކޮންސާރން"(

  . ޙާލަތަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

މިފްކޯއަށް  ހިސާބަށް ދިއުމުން ހިންގުނު ރީސްޓްރަކްޗަރިން ޕްލޭންގެ ދަށުން، ދައުލަތުން ކުންފުނީގެ ޙާލަތު މިހާ
އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި (މިލިޔަން ރުފިޔާ  672ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ  2002ހޯއްދަވާދެއްވާފައިވާ ލޯނުތަކަށް 

ގެ ތެރެއިން ) މިލިޔަން ރުފިޔާ 241މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  431ދައްކަންޖެހޭ 
މިލިޔަން ރުފިޔާ މަޢާފުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު  281މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  431ންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަ

ޕްރިންސިޕަލްގެ ، މިލިޔަން ރުފިޔާ އަކީ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ ރައުސްމާލު ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައި 150ބާކީއޮތް 
  . ތުގައި ބާއްވަވައި ދެއްވަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމިލިޔަން ރުފިޔާ ދަރަންޏެއްގެ ގޮ 241ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ގަޔާއި އޭގެ ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން  2003މިބަދަލާއި ގުޅިގެން 
ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު  ނަމަވެސް މިބަދަލުގެ. ކުރެވެއެވެކަން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުންފުނިން ފައިދާ ދައް

ވިޔަފާރި ކަމުގައި ބެލެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނެތުމުން ކުންފުނީގެ ހިންގުން މާނަވީ ގޮތަކަށް 
" އޯގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ރޭޝި"ގައިވެސް  2007ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ، ބައްޓަންކުރެވި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި

، 1ތާވަލު ( 3%އަކީ އެންމެ " ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ" ،))11(ކޮލަމް ، )ޅ(ފޮޅުވަތް ، 1ތާވަލު (ކަމަށާއި  9%އަކީ 
  . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ)) 11(ކޮލަމް ، )ކ(ފޮޅުވަތް 

ވަރުގެ )) 11(ކޮލަމް  ،)ބ(ފޮޅުވަތް ، 1ތާވަލު (މިލިޔަން ރުފިޔާ  24ގެ ސާފު ފައިދާ ކަމުގައި ދެއްކި  2007އެހެންކަމުން 
 218ދަދެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިދާ ވިޔަސް، މިހާތަނަށް ކުންފުނިން އެކި އަހަރުތަކުގައި ވެފައިވާ ޖުމުލަ ގެއްލުންކަމުގައިވާ އަ

  އިން ސަލާމަތްވެ، ކުންފުނިން ޙަޤީޤީ ފައިދާއެއް ނެރެން އަދި)) 11(ކޮލަމް ، )ޅ(ފޮޅުވަތް ، 2ތާވަލު (މިލިޔަން ރުފިޔާ 
  . ނަގާނެއެވެ) 218 ÷ 24(އަހަރު ވަރަކަށް  9
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  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

ވަރަށް ކުޑަކޮށް ދެއްކުމުގެ މައިގަނޑު ") ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް("މިފްކޯގެ ވިޔަފާރީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ޖުމުލަ ފައިދާ   .ހ
ގައި ބާޒާރުދުނިޔޭގެ (ސަބަބަކީ ކުންފުނިން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަންޖެހޭ މަހުުގެ އަގަށް ބާރެއް ނުފޯރުވޭގޮތަށް އޮވެފައި 

އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުން ކުންފުންޏަށް ، )މަސް ވިއްކަންޖެހުން އެއިރެއްގައި ހުރި އަގަކަށް
. ގަންނަ މަހުގެ އަގު ސަރުކާރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހަމަޖައްސަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ވާތީއެވެ

. ނި ބައްޓަންކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެހެންކަމުން މިގޮތަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ކުންފު
މިގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ބައެއް ނުވަތަ މުޅި ކުންފުނި ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކާ
  . ގުޅިގެން ވިޔަފާރި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ

ކުންފުނީގެ ހިންގުންވެސް މިހާތަނަށް ބައްޓަންކުރެވެމުން އައިސްފައިވަނީ ކުދިކުދި އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި،   .ށ
ދާހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ އަދި ހިންގަން ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް އެކުގައި ބަލާލާ މީގެތެރެއިން ފައި

ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް އިސްކަންދީ، ފައިދާ ނުވާނެ ފަދަ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ދޫކޮށްލައްވައިގެން ކުންފުނި މާނަވީ 
ކަމުގައި  މު ކަމެއްންގޮތެއްގައި ބައްޓަންކުރެއްވުމަކީ މިހިނދުން މިހިނދަށް ކޮންމެހެން ކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ މުހި

 .ދަންނަވަމެވެ
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  ލިވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްފެ )2.2

ވެފައިވާ ގެއްލުން  ފެލިވަރު ދަޅުމަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއިން އެންމެ ދުވަސްވީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ކަމުގައިވާމިފްކޯގެ 
އުފައްދަން ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެން ތަކެތި ކުންފުނިން ތަކެތިގަނެ، މީގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވެނީ . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ން ބޭރަށް ވިއްކުމުން ރޯމަސް ގަނެގެން ރާއްޖެއި. ވެސަބަބުން ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމެ ވިއްކަންޖެހުމުގެކުޑަ އަގެއްގައި ތަކެތި 

ޞަދުގައި ރޯމަސްގަނެ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްގެން ވިއްކުމަށް ދައުލަތުން ވަރަށް ލިބޭ ފައިދާއަށްވުރެން ބޮޑު ފައިދާ ހޯދުމުގެ މަޤް
ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއިން މިގޮތަށް  ދަޅުމަސްގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފެލިވަރުގެ 

ޓްރެޓީޖިކް އިންވެސްޓްމެންޓެއްކަމާއި، މިފްކޯގެ ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖޭގެ ސް ގެއްލުންވުމަށް ދޫކޮށްލެއްވުން ރަނގަޅު
  . ކުރަމެވެއްކަތް ކަމުގައި ފާހަގަމައިގަނޑު އެއް މަސަ

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް، ވީމާ

މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ދިރާސާއެއް ، ށާއިކަމަވަރަށް އަވަހަށް ނިންމެވުން ފެންނަފެލިވަރުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރައްވާނެ ގޮތެއް 
މިތަން ދިރާސާއިން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފައިދާ ނެރެވިދާނެ ގޮތެއްގައި ހިންގެންނެތްކަމަށް ފެންނަނަމަ މި ބޭނުންވާނެ ކަމަށާއި، 

 ކު ގެއްލުންކުއްޔަށް ދެއްވުން ނުވަތަ ވިއްކާލެއްވުން ފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރައްވައިގެންވެސް މިތަނުން ކޮންމެ އަހަރަ
   . ދަންނަވަމެވެކަމުގައި  މުހިންމުމެހެން ކޮންހެއްދެވުން ގޮތަކަށް  ނުވާނޭފަދަ
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  ހިކިމަސް" ކަޓްސުބުޝީ"ކޫއްޑޫގައި ހަދާ  )2.3

ތައްޔާރުކޮށް ) ޖަޕާނުގެ ސްޓޭންޑަޑަށް ތައްޔާރުކުރާ ދިލަޖެއްސި ހިކި ކަނޑުމަސް( "ކަޓްސުބުޝީ"ހަދާ ކޫއްޑޫގައި 
އަހަރުދުވަހުގެ  5މިފްކޯ އާއި ދެމެދު  ސްޓް މަހު ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާވަނަ އަހަރު އޯގަ 2006އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް 

ސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިފްކޯއިން އުފައްދާ މި އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ގޮތުން އެއްބަ. އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ
އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ކަޓްސުބުޝީ ވިއްކާނެ އަގު . މިކުންފުންޏަށެވެހުރިހާ ކަޓްސުބުޝީ ވިއްކަންޖެހެނީ 

އްދާތަކެއްކަން ގޮތަށް ލިޔެވިފައިވާ މާބުރަވާ ކުންފުންޏަށްޖަޕާނު މި އެއްބަސްވުމުގެ ގިނަ މާއްދާތަކަކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިފްކޯއަށް ވެފައިވާ ގެއްލުމުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަޓްސުބުޝީ ވިއްކައިގެން  2008ފެށުނީއްސުރެ  މަޝްރޫޢު މި
ނުވާކަމަށާއި، މިފްކޯގެ ހިސާބުތައް އެ ފެންވަރަށް ބެލެހެއްޓިފައި ކަމަށާއި، އެކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އެނގެންނެތް މިންވަރު 

މާނަވީ ފައިދާއެއް ނެރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން  މަޝްރޫޢިންދެނެގަނެ، މި  އަދަދު ލިބެމުންދާ ގެއްލުމުގެ
   .މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބޮޑެތި ގެއްލުންވާ ނޫންކަމަށާއި،  އުސޫލު ވިޔަފާރި ކުރައްވާނެ ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން ފައިދާ ނެރުމުގެ ބޭނުމުގައިމިއީ 
ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ޖަވާބުދާރީވާން  ޓްރަޔަލްއަކަށް ފަށައިގެން އޭގެން ގެއްލުންވާނަމަ، އެކަމެއް ހިންގުމަކީތައް މަޝްރޫޢު

ތަކާއި އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކަށް ވާނުވާ ގޮތް ގާތުން ބަލައި މަޝްރޫޢުކަމަށާއި، ކުންފުނިން ހިންގާ ބޮޑެތި ކަމެއް  ޖެހޭ
 . މާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެންޒި މުހިންމުދިރާސާކުރުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ 

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް، ވީމާ

އަހަރަކު ގެއްލުންވާން ދޫކޮށްނުލައްވައި، މިކަމުން ލިބޭނެ ގެއްލުން މިމަސައްކަތް އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮންމެ   .ހ
މިހެން . ވެން ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެއްވައެންމެ ކުޑަ ގޮތަކަށް ބައްލަވައިގެން މިމަސައްކަތުގެ ކުރިމަގު ބިނާ ކުރަ

އޭގެ ސަބަބުން އުވާލައްވައިފިނަމަ ން އެއްބަސްވުއެ  ،އޮތްކަމާއިވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އާއި ހަމައަށް  2011މިދެންނެވީ 
  . ކޮންމެވެސް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިމަސައްކަތް ހުއްޓަވާލެއްވުން ރަނގަޅީ މީގެ އަލީގައި ކަމުގައިވާތީއެވެ

  . ދަންނަވަމެވެ ވެސްމިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްމި މަސައްކަތް މިފަދަ ގެއްލުން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފަށާފައިވާ ފަރާތްތައް   .ށ
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  އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ގަނޑުކުރި މަސް  )2.4

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ")ފިޝް ފްރޯޒަން(" މަސް ގަނޑުކުރި :ގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ފައިސާ "ޑެމަރޭޖް"  )ހ(
ކުއްޔަށް ހިފާ ރީފަރ ވެސްލްތައް ޗާޓަރު ކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން، 
. ޑެމަރޭޖް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތައް ވެސްލް އޮޕަރޭޓްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

) ރުފިޔާ މިލިޔަން 3.53(ޑޮލަރު  274,434.35ތުރަށް ދަ 6ދަތުރުގެ ތެރެއިން  21ތުން މި އޮޑިޓް ގައި ބެލުނު މިގޮ
  .ޖް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހިފައިވެއެވެޑެމަރޭ

 ކުންތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޓަގައި  2007މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޑެމަރޭޖް ޗާޖު ދައްކާފައިވަނީ މާރޗް 
) ރުފިޔާ މިލިޔަން 1.67(ޑޮލަރު  130,102.20ރޭޖަށްވާ ދުވަހުގެ ޑެމަ 43އެއީ  .ބެންކޮކަށް ކުރި ދަތުރެއްގައެވެ

ދުވަހުގެ  21ދަތުރަކަށް ގައި ހަމަ މި ކުންފުނީގެ އެހެން ބޯޓެއް ބެންކޮކަށް ކުރި  2007އަދި މާރޗް . އެވެ
ޑެމަރޭޖްގެ . ދައްކާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ) ރުފިޔާ މިލިޔަން 0.68(ޑޮލަރު  53,208.00ޑެމަރޭޖަށްވާ 

ގޮތުގައި މިހާ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ދައްކަން ޖެހުނީ ފްރޯޒަން ފިޝް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުރާލާ ކުރިއަށް 
ރުކުރާ ޕްލޭން ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ޗާޓަރު ކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޯޓު ބާއްވައިގެން ބަ

މަސްކޮޅުން ލިބޭ އެއްޗަކާއި ޑެމަރޭޖުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ނުބައްދަލުނަމަ މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ 
  .ގެއްލުމެއްކަން ބެލިފައި ނުވާތީއެވެ

ޓް ކުރުމަށް އާންމު ފްރޯޒަން ފިޝް ބެންކޮކަށް އެކްސްޕޯ :ޚިލާފު ބޮޑު ފްރެއިޓް ރޭޓެއްގައި ބޯޓު ކުއްޔަށް ހިފުން  އާދަޔާ  )ށ(
ވެމްބަރު އެހެންނަމަވެސް، ނޮ. ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ 120- 130ގޮތެއްގައި ބޯޓުފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ޓަނަކަށް 

ޓަނުގެ ފްރޯޒަން  3,000ގައި ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކުން ކުއްޔަށް ހިފި ބޯޓަކުން ބެންކޮކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރި  2007
މިކަމުގެ ސަބަބުން . ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ 265ދައްކާފައިވަނީ ޓަނަކަށް  ފިޝް އަށް ފްރެއިޓް

 ×ޓަނު  3,000(މިލިއަން ރުފިޔާ  5.2ގާތްގަނޑަކަށް ދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އައާންމު ގޮތެއްގައި ފްރައިޓް ދައްކާ 
ތައިލެންޑްގެ އެކުންފުނިން ބޯޓުފަހަރު ކުއްޔަށް މި ތާރީޚުގެ ފަހުންވެސް . އިތުރަށް ދެއްކިފައިވެއެވެ)) 265 – 130(

ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ކަމަށާއި، މިނޫން ފަހަރު ފަހަރުގައިވެސް ރީފަރ ބޯޓުފަހަރު،  120- 130ޓަނަކަށް  ހިފާފައިވަނީ
 .ޑޮލަރުގެ މަގުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 125ބެންކޮކަށް ފްރޯޒަން ފިޝް ފޮނުވުމަށް، ޓަނަކަށް 

  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

މަށްޓަކައި ބަރުކުރެއްވުން ހަލުވިކުރެއްވު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޯޓަށް މަސް ރޭވިގެންދުރާލާ ކުރިއަށް   .ހ
   . ކަމަށް ދަންނަވަމެވެމުހިންމުއްވުން ފިޔަވަޅު އެޅު

އްވައި މިކަމުގައި ވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރަބައްލަވައި، އެކަމުގައި މަސްއޫލު ޑެމަރޭޖް އަރަންޖެހުނު ސަބަބު އަލުން. ށ
  . އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުވާނަމަ އެފަރާތަކުން މިފައިސާ އަތުލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މަ، އެކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާނައާދަޔާޚިލާފު ބޮޑު އަގެއްގައި ބޯޓު ކުއްޔަށް ހިފަންޖެހުނު ސަބަބު އަލުން ބައްލަވައި . ނ
  . މަށް ދަންނަވަމެވެތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުއެފަރާތް
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  ހެދުން ސްޓަޑީ ބިލިޓީޒިފީތަކަށާއި އާ އުފެއްދުންތަކަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓް )2.5

އި އުފެއްދުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި އޮޑިޓްގައާ މިފްކޯ އިން ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ 
  : ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް

ޓަނުގެ ކޯލްޑް  2000 ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވުނުުކޫއްޑޫގެ  :އައްޑޫ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް   )ހ(
 ފީޒިބިލިޓީބެލުމުގެ ގޮތުން ހިތަދޫ ގައި ބަހައްޓަން ނިންމުމުގެ ކުރިން އެކަމުން ލިބޭނެ މަންފާ . ސްޓޯރޭޖް، ސ

ގައި އައްޑޫ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީގެ  2007 އަދި 2006އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ސްޓަޑީއެއް ހެދިކަން 
ނިމުނުއިރުވެސް މި ކޯލްޑް  2009މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، އޭޕްރީލް  41.3ސާމާނުތަކަށް 

ން މީގެ އިތުރުން، މިފްކޯއި. ސްޓޯރޭޖްގެ ސާމާނުތައް ހުރީ ނުރާވައި ގުދަނެއްގައި ރައްކާކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ޕްލާންޓެއްވެސް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަމާއި، މިތަނަކީ މިހާރު ހިނގަހިނގާ ހުރި ތަނެއް  ގަނޑުފެންހިތަދޫގައި 

އެތަނުން އެގޮތުން  ،ކަމުގައިވިޔަސް މިތަން ހުޅުވި މަޤްސަދާ އެއްގޮތަށް މިތަނުގެ ބޭނުން ކުރެވެމުން ނުދާކަމާއި
ލިބެމުން  ދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރާ ގާތަކަށްވެސް އާމްދަނީއުފައްދާ ގަނޑުފެން ގަންނާނެ ބަޔަކު ނެތުމުން އާމް

  . ންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެނުދާކަ

އައު އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް ތައާރަފުކުރުމުގެ ކުރިން އެ އުފެއްދުމަކުން ފައިދާ  :ބާޒާރަށް ނެރޭ އައު އުފެއްދުންތައް   )ށ(
ކުރާ ކަމުގެ ހެކި ދައްކައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މިފްކޯ  ލިބޭނެތޯ ނުވަތަ ވާނީ ގެއްލުންތޯ ލަފާކޮށް، އެކަމުގެ ދިރާސާ

  . އިން ދެއްކިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ދޯނި  10ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ  :ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ދޯނި އޮޕަރޭޝަން   )ނ(
 ކަމުގައި ނުވިޔަސްޅުވެރިންނަށް މުސާރަ ދިނުމަކީ މިފްކޯގެ ޒިންމާއެއް މި ދޯނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަ. ގެންގުޅެއެވެ

. ދޯނިތަކުގެ ކައްޕިތާނުންނަށް މުސާރަދިނުމާއި ދޯންޏަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަނީ މިފްކޯއިންނެވެ
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން  1.8ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދޯނި އޮޕަރޭޝަނުން މުޅި ޖުމްލަ  2008މިފްކޯގެ 
ކޮށް، އަމިއްލަ ދޯނިފަހަރުގައި މަސްވެރިކަން ސް އެއިން ލިބޭނެ މަންފާ ދިރާސާމި އޮޕަރޭޝަނަކީވެ. ވެފައިވެއެވެ

އަޅާކިޔުމަށްފަހު ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަނެއް " ބެނެފިޓް- ކޮސްޓް"ކުރުމާއި ބޮޑުކަންނެލި ލިބޭނެ އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ 
  . ގަކުރެވެއެވެނޫންކަން ފާހަ

ބޯޓު ދުއްވުމުން (ބޯޓް މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތިގެން  3މީގެ އިތުރުން، ލޯންގް ލައިންގެ މަސްވެރިކަން ކުރިން ކުރި 
ބޭނުން ނުކޮށް ކަނޑުއޮތްގިރި އަދި ފެލިވަރު ބަނދަރުގައި ބާއްވާފައި އޮތްކަމާއި، ) ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުވާތީ

  . ގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެށް މީހުން ބޭތިއްބުމުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޚަރަދު ހިނގަމުންދާކަމުބޯޓު ބެލެހެއްޓުމަ
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  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

 އާއި  ފީޒިބިލިޓީއެމަޝްރޫޢުތަކުގެ  މަޝްރޫޢުތަކަކީބޮޑެތި  ހިންގޭކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި . ހ

ދިރާސާކުރެވިގެން، އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ފައިދާ ނެރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ " ބެނެފިޓް-ކޮސްޓް"
   . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެމުހިންމުހެދުން މަޝްރޫޢުތައް ކަމުގައި 

ނުވަތަ ނޫންތޯ ދިރާސާ އައު އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ ކުރިން އެ އުފެއްދުމަކުން ފައިދާއެއް ނެރެވިދާނެތޯ . ށ
  . ނޫނީ އެ އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރަން ނުފެށުމަށް ދަންނަވަމެވެ ކުރުމަށްފަހުގައި

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނިފަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަން މުޠާލިޢާކޮށް އެއިން ލިބޭ މަންފާއަށްވުރެ ގެއްލުން ބޮޑު  .ނ
ކަމުގައިވާނަމަ، މަސްވެރިކަން ކުރުން މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްލައްވައި މިފްކޯގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މަސް 

ލައިން މަސްވެރިކަން  ލޯންގްއަދި . ކަމުގައި ދެކެމެވެ މުހިންމުނބުރި ރުޖޫޢަވުން ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ
ކުރުމުން ގެއްލުންވާތީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލާފައި ބޯޓުތައް، އެގޮތަށް ނުބާއްވާ ރަނގަޅު ޙާލަތުގައި އޮއްވާ 

  . ދަންނަވަމެވެ ވެސްވިއްކާލެއްވުމަށް
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  ންމަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުދަރަންޏަށް މުދާ ވިއްކުމުގެ   )2.6

ދަރަންޏަށް މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް . ވިއްކަނީ ދަރަންޏަށެވެ ފިނިކުރި ތާޒާމަސްން ބޭރަށް ވިއްކާ މިފްކޯއިން ރާއްޖެއި
  .ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

މިފްކޯއިން ދަރަންޏަށް : ދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް ނެތުން     )ހ(
ފައިސާ  ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުގެ" ވާދިނަސް ކްރެޑިޓް"ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ކުރިން، އެ ތަކެތި ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ންމެ އެ ، އަދި ދަރަނި އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ދޭނެ މުއްދަތަކާއި. އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލްކަމެއް ނުބަލައެވެ
މީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރި . ނޯވެއެވެ ވެސްކަނޑައެޅުމެއް ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެންކަން ގިނަވެގެން ދަރަނި ބޭއްވޭނީ
އިސާ ނުދައްކާތާ ކިހާ ދުވަހެއް ވުމުން ކަމާއި، ފައިސާ ހޯދުމަށް ޝަރީއަތަށް ދާނީ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާނީ ނުލިބި ހުރި ފަ

ފަރާތް  އަދި މި ހުރިހާ ކަމަކާއި މެދު ދެ. ހުއްޓާލާތާ ކިހާ ދުވަހެއްގެ ފަހުން ކަންވެސް ކަނޑައެޅިފައެއް ނޯވެއެވެ
ތައްޔާރުނުކުރާ ކަމަށާއި، ބައެއްފަހަރު މުދާ ގަންނަ މިފްކޯއިން  ންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްވެސްއެއްބަސްވާގޮތް ބަޔާ

ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި، މީގެ ސަބަބުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު  އެއްބަސްވުމެއްފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ 
  .ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަޅަން

ދަރަންޏަށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތުން، ވަކި : ނުލިބި ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއްގެ ފައިސާ ހުރިނަމަވެސް އިތުރަށް ތަކެތި ވިއްކުން   )ށ(
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވިޔަފާރި ފަށައިގަނެގެން ކުރިޔަށް 

ތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަމުން ނުގެންދާކަމަށާއި، މިކަމާއި މެދު މިފްކޯއިން ގެންދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް، އެ މުއްދަ
ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން، ނުލިބި ހުރި . އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ކަމަށާއި، އެއާ ޚިލާފަށް، މިފަރާތްތަކުން ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއްވެސް ޤަވާއިދުން ފޮނުވަމުން ނުދާ
އަމިއްލައަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަމުން ނުގެންދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ދަރަންޏަށް މުދާ 

ހުން ވިއްކުމަށް ހުއްޓުމެއް ނައިސް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ދުވަ
ތަކާމެދު އަދަދުދުވަހަށް މައްޗަށް ގޮސް، ނުލިބި ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދިމާކުރަން އުނދަގޫވެ، 

  .ދެބަސްވުން އުފެދި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުން އިތުރަށް އުނދަގޫވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

: ކުރުން  "އޯފް- ރައިޓް"ދެން ނުލިބޭނެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުލިބި ގިނަދުވަސް ވުމުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް   )ނ(
ފައިސާ ނުލިބި ގިނަދުވަސްވެގެން އެ ފައިސާ ލިބޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަނބުރާ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ މިފްކޯ އިން  6.64ވަނަ އަހަރު  2007ގެ ގޮތުގައި " ބޭޑް ޑެޓްސް"ނުލިބޭނެ ދަރަނި ނުވަތަ 
ލް ހޯދުމަށް އެދުމުން މިފްކޯ ސީގެ ތަފްއަދަދުނަމަވެސް މި . ނުލިބޭނެ ކަމުގައި ބަލައި ހިސާބުތަކުން އުނިކޮށްފައިވެއެވެ

 މިލިޔަން 0.59އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، ބާކީ ރުފިޔާ މިލިޔަން 6.05އަށް ފޯރުކޮށްދެވުނީ މީގެ ތެރެއިން 
ރުފިޔާއަކީ ކޮން ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެން ކޮން ފަރާތްތަކަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން އެކުންފުންޏަށްވެސް 

ގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އަދަދުހިސާބުތަކުން އުނިކުރި ޖުމުލަ . ސާފުކޮށްދޭން ނޭނގޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ
މިލިޔަން  4.95ލިބެންޖެހޭ  ވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުންރަންސޭސިއެއީ ފަ. ކުންފުންޏަކަށެވެ 2ނިސްބަތްވަނީ ބޭރުގެ 

  .ރުފިޔާ އެވެ މިލިޔަން 0.5ލިބެންޖެހޭ  ޔާ އާއި އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުންރުފި
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ޔޫރަޕްގައި ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ  :ފަރަންސޭސި ކުންފުނި 
ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ  2005ގެ ގޮތްޕަކާ މިފްކޯ އިން މުޢާމަލާތު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ކުންފުންޏެއް
މި ގުޅުން ފެށިފައިވަނީ މިކުންފުނިން މިފްކޯގެ މުވައްޒަފަކަށް ކުރި ފޯންކޯލަކާއި، ފޮނުވި އީމޭލަކާއި . ތެރޭގައެވެ

ގައި ފައިސާ އަދާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުން ފިޔަވައި ދުވަހުގެ ތެރޭ 5މި އީމޭލް ގައި، މުދާ ލިބޭތާ . ގުޅިގެންނެވެ
މިތަނާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން . ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާނެ އުސޫލެއް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވިފައެއް ނުވެއެވެ

މާއި، ކުންފުނީގެ ފެށުމުގެ ކުރިން މިތަނުގެ ފަތިފުށް އެއްވެސް ވަރަކަށް މިފްކޯއިން ދިރާސާ ކޮށްފައި ނުވާކަ
ޔޫ އެއްގައިވެސް .އޯ.ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެމް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންފުދުންތެރިކަން ބަލާފައި ނުވާކަމާއި، 
  .ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިފްކޯ އިން މި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ފަށާފައިވަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ނޫން 
އެބައިމީހުންގެ ޗާލާކީ ވާހަކަތަކުގެ މަޅީގައި ޖެހިގެން ކަމުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އީމޭލްތަކުން 

މިހެން މިދެންނެވީ އެދުވަސްވަރު މިފްކޯ އިން މަސް ވިއްކި ބޭރުގެ އެހެން ކުންފުނިތަކަށްވުރެ މިކުންފުނިން . ދޭހަވެއެވެ
މިފްކޯއިން ސަމާލުކަން މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ، ކަމަށްވީތީޑޮލަރު ބޮޑު 2ސް ގަންނަ އަގު ކިލޯއަކުން ގާތްގަނޑަކަށް މަ

  . ށް ނުފެންނާތީއެވެށް ސަމާލުކަން ދެވިފައިވާ ކަމަދޭންޖެހޭ އެހެން ކަންކަމަ

ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައި ވިޔަސް، މުޢާމަލާތްތައް ފެށިގެން އައި ދުވަސްވަރު ބަރާބަރަށް ފައިސާ ކުންފުންޏާއެކު މި 
ގައި ވެސް ބައެއް އިންވޮއިސް ތަކަށް  2006ގެ ބައެއް އިންވޮއިސް ތަކަށް ހަމައަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމާއި،  2005

  ހަމައަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމާއި އެ އަހަރުގެ ބައެއް އިންވޮއިސް ތަކަށް އެެއްގޮތަކަށްވެސް ފައިސާ ނުދެއްކުމާއި،
އެއްވެސް އިންވޮއިސް ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ގެ ނިޔަލަށް  2007މާރޗް  24ން ފެށިގެން  2007ރުއަރީ ފެބް 11

ގެ ކުރީގެ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  2007އެހެންނަމަވެސް، . އަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
މަސް ވިއްކަމުން ގެންދިއުމަށް މިފްކޯ އިން ނިންމި  އިތުރަށް މި ކުންފުންޏަށްވެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުއްޓާ 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މިކުންފުންޏާއި . ނިންމުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ގެ ފަހުން  2007މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންއައި ފޯނު ނަމްބަރުތަކާއި އީމޭލް އެޑްރެސްތަކުން މާރޗް 

ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭނެ ހަމަ އެއްވެސް މަގެއް ފެނިފައި ނުވާކަމަށް މިފްކޯ އިން 
 . މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ

ގައި ވަރަށް ގާތްގާތުގައި  2005އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން ނުލިބި ވާ ފައިސާއަކީ ޑިސެމްބަރު  :އެމެރިކާގެ ކުންފުނި 
މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓާއި ގުޅޭ . ޝިޕްމަންޓެއްގެ އަގެވެ 2ޓް ކުރި ތާޒާ މަހުގެ އެމެރިކާ އަށް އެކްސްޕޯ

އަށް ލިބުމުގައި އެމެރިކާގެ އިމްޕޯޓް އަދި  ކަސްޓަމްސް ލިޔެކިޔުންތައްތައްޔާރުކުރުމާއި އެ  ލިޔެކިޔުންތައް
ނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ޤާޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 

ބޭނުމެއް އަދި މިހެން މިކަން ދިމާވުމުން މަސްތައް ވަނީ ހަލާކުވެ، އެއްވެސް . ނެގި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ
  .ނުކުރެވޭ ވަރަށް ކުނިވެފައި ކަމަށްވެސް އަންގާފައިވެއެވެ

މި ޝިޕްމަންޓް އެމެރިކާއަށް އެތެރެކުރުމުގައި ދިމާވި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހިގެން އައި ޝިޕްމަންޓް 
މި ޝިޕްމަންޓް . އަކަށް އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓިއެވެ" އިންޓެންސިވް އިންސްޕެކްޝަން"ވެސް 

ކަމަށްވުމުން، މި އާ އެކްސްޕޯޓް ކުރި ދުވަސްވަރު އިއްތިފާގުން ދިމާވެފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ދުވަސްވަރުގެ ޗުއްޓީ
  އިންސްޕެކްޝަން ނިމި، ޝިޕްމަންޓް ނެރެވުނުއިރު މަސްތައް ވަނީ ހަލާކުވެ، އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ ވަރަށް
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މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތުން މިއީ ހޯދަން އުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް ދެން ނުލިބޭނެ  ދެމި. ކުނިވެފައި ކަމަށްވެއެވެ
ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ދިމާވާން މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް . ފައިސާއެއްކަމަށް މިފްކޯ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ

އް ތަކުރާރު ނުވާނޭ ގޮތަށް ދެނެގަތުމަށާއި، ޒިންމާވާ ފަރާތެއް ހޯދައި، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންތައްތަ
މަސައްކަތްތައް ރާވައި، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މިފްކޯ އިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި 

  .ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ލިބޭނެ ކަމަށް ނިންމި ފޮތްތަކުން އުނިކުރެވުނު ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނު
ނިންމުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބިނާވެގެންވަނީ އިންވޮއިސް ނުލިބޭކަމަށް ކަސްޓަމަރު ބުނާ ބުނުމާއި، ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ 
ހެއްކެއް ނެތްނަމަވެސް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމަރު ބުނާ ބުނުމާއި، ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭ ކަމަށް 

ނުމާއި، އިންވޮއިސް ތަކުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ކަސްޓަމަރު ބުނާ ބުނުމާއި، ކަސްޓަމަރާއި ގުޅޭނެ ކަސްޓަމަރު ބުނާ ބު
ބުނާ ބުނުންފަދަ ގޮތެއް ނެތިގެން ފައިސާ ހޯދިފައި ނުވުމާއި، ފަސްމީރު ފިހާރައަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމަށް ކަސްޓަމަރު 

ންޏަށް ތަކެތި ވިއްކައިގެން ފަހުން ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާ ގޮތަށް އަދި މިކަމުން ދޭހަވަނީ ދަރަ. ބަހަނާތަކުގެ މައްޗަށެވެ
 . މިމަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާކަމެވެނެތި މިފްކޯއިން ތަކެތި ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން 

  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

އަށް މުދާ ވިއްކުން " ސީ.އެލްރިވޯލްވިންގ "ނުވަތަ ، "ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް"ބަދަލުގައި ވިއްކުމުގެ ދަރަންޏަށް   .ހ
ދަރަންޏަށް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ހިންގޭނެ މިންވަރަށް އެމަސައްކަތް  ،ބަދަލުކުރައްވައި

   . މަދުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މަ އެއާ އެއްގޮތަށް ވިއްކަވައި، އެގްރީމެންޓް ހަދައި، އެއާ ޚިލާފުވާނަ، އް އެކުލަވާލައްވައިރެޑިޓް ޕޮލިސީއެހަރުދަނާ ކް  .ށ
ވިއްކާނަމަ މިކަމާގުޅޭ ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ގޮތަށް  ދަރަންޏަށް ތަކެތިންފީޒުކުރެއްވުމަށާއި، އެގްރީމެންޓް ތަ

  . ޓުން ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެބެލެހެއް ތައްކުންފުނީގެ ހިސާބު

ފެންނަ  ންލަވައި، އެމީހުން ޖަވާބުދާރީކުރައްވަމިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ޒިންމާވާ ބަޔަކު ބައް 6.64ކުންފުންޏަށް ގެއްލިފައިވާ   .ނ
ގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅި، ނުލިބޭނެކަމަށް ހިސާބުތަކުން ފައިސާ އުނިކުރެވެންޖެހޭނީ މިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ޑިރެކްޓަރުންކަމަށާއި، 

  . ބޯޑުން އެކަން ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި، އެކަމާގުޅޭ ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ކުރުންފައިސާ ގެންގުޅުން ހަރުދަނާ )2.7

މާރޗް  11ފެށިގެން  2006މިފްކޯގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރެއް ކަމަށްވާ ކޫއްޑޫގެ ތިޖޫރީގައި ގެންގުޅޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 
ފެބުރުއަރީ  22މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވެނީ . ފަހަރެއްގެ މަތިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިފައިވެއެވެ 2ގެ ނިޔަލަށް  2009
 30ފެނުނު މައްސަލައާއި، ) މިލިޔަން ރުފިޔާ 1.055(ވަގު ނޫޓު  2110ރުފިޔާގެ  500ގައި މައި ތިޖޫރީ އިން  2006

މީގެތެރެއިން ވަގު ނޫޓު ފެނުނު . ގައި އެހެން ތިޖޫރީ އަކުން ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ މަދުވި މައްސަލައެވެ 2009ޖެނުއަރީ 
ގެއްލުނު ފައިސާގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ވަނީ  ކަމަށާއި، ވަނީ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅިފައި ނިމި މިހާރު ތަަޙުޤީޤުއިގެ މައްސަލަ

  . ކުރެވެއެވެމަރުޙަލާގައިކަން ފާހަގަ ޤީޤީޙުތަ

ރޭވިފައިވާގޮތުން، ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއް ހިންގޭނީ ތިޖޫރީތައް ކޫއްޑޫގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
މީހުންނަށްވެސް ވަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމުގައި ކަމާނުބެހޭ މި ކޮޓަރިއަށް  ،ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެންކަމާއި

ކޫއްޑޫ އަކީ އެތަން މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިންގެ އަތުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް ގަންނަ ތަން . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
ބަދުވެސް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ތަނަކަށްވެފައި، މި ފައިސާގެ ކަމަށްވީ ހިނދު، މިތަނުގެ ޒިންމާގައި އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާ އަ

ރަނގަޅު  ދާގޮތްންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓެމުތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ފައިސާ އަބަދުވެސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ 
ން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގެ ބޭނު) ޓީވީ.ސީ.މިސާލަކަށް ސީ(ނޫންކަމާއި، އެތަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ 

ޓީވީ ސިސްޓަމެއް ހަރުކޮށްފައިވާކަން .ސީ.މިތަނަށްވުރެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ކޫއްޑޫ ފިހާރައިގައި ވެސް ސީ، ހިފާފައި ނުވާކަމަށާއި
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

. ންދެއެވެފަހަރު އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ގުނަމުން ގެ 1ކޫއްޑޫ ތިޖޫރީތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާ މަހަކު 
ވަނަ ދުވަހު  2009މާރޗް  11އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ފައިސާ ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި 

އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޫއްޑޫގެ އޮޑިޓަރުންގެ ޙާޟިރުގައި އޮފީހުގެ  މިނަމްބަރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ،  3ކޫއްޑޫގެ 
  . އިތުރުވިއެވެ) ވަކިލާރި ނުހިމަނައި. (ރ749.61ފޮތުގެ ބާކީއަށްވުރެ  ،ގުނުވުމުންމުވައްޒަފުން ލައްވާ 

ދުވަސް ފަހުން މި ކޭޝް ކައުންޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން  3އެހެން ނަމަވެސް ފައިސާ ގުނުމުގެ 
ފައިސާ ގުނިއިރު ހުރި ޑިނޯމިނޭޝަންތައް ، ޓުގައިވި ރިޕޯމި އޮފީހަށް ފޮނުވަން އެދުމުން ފޮނުތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް 

 500މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވެނީ ފައިސާ ގުނި ދުވަހު ހުރި ޑޮލަރަށްވުރެ . ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ނުވަން އެދުމުން ފޮނުވި މިކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށްފަހު އަލުން ރިޕޯޓް ފޮ. ޑޮލަރު، ކޭޝް ކައުންޓް ރިޕޯޓުގައި އިތުރުވުމެވެ

ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އަދި މި ދެ ރިޕޯޓުގައިވެސް ފޮތުގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި ލާހުޞްރިޕޯޓުގައިވެސް ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ އި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދާއި، ފައިސާ ގުނި ދުވަހު ފޮތުގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓަރުންނަށް ދިން އަދަދު ދިމާނުވާކަން 

މި ރިޕޯޓަކީ ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތުގެ އިތުރުން ކޫއްޑޫގައި ހުންނަވާ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކުވެސް ބައްލަވައި . އެވެފާހަގަކުރެވެ
  .ފާސްކުރައްވާ ރިޕޯޓެކެވެ

ވަކިން އެނގޭނޭހެން  އަދަދުޑިނޯމިނޭޝަން އާއި ނޫޓުގެ ، ކޫއްޑޫގައި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައިވާ ގޮތް ބެލިއިރު
ނަމަވެސް . ކުރެވުނެވެތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާ ފޮތް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ، ނުވާކަމާއި ރެކޯޑްކުރެވިފައި
ފައިސާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އުސޫލުތައް ބެލިބެލުމުން މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް އިންތިހާއަށް  ފެލިވަރުގައި

ކަމުން ދޭހަވަނީ ކުންފުނީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެއް ފަރުވާތެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު، މި
  ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކަށް. މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ނުވާ ކަމެވެ
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އެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ އުސޫލުތަކެއް ދާ އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ބެލުމަކީ މައި އޮފީހުގެ ޒިންމާޢިވާޤައަންގައި، އެކަން 
ގައި ފައިސާ ބަލަހައްޓަން ހުންނަ ކޭޝިޔަރުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ސެންޓަރެއްއިރަކު އެ ޤާއިމްކުރުމަކީ އެ

  .ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ވެގެން ނުވާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

  : ފިޔަވަޅުތައްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ 

ފައިސާ ބަލަހައްޓަން ހުންނަ ކޭޝިއަރުގެ  އެސެންޓަރެއްގައިފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެއިރަކު ކުންފުނީގެ   .ހ
އެއް މިންގަނޑެއްގައި،  ތަޖުރިބާއާއި ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި،

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް މި މަސައްކަތް ކު ރައްކާތެރިކަމާއެ
މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ މި އުސޫލުތަކާއި ، ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލުތައް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކަށް އަންގައި

ނަލް އޮޑިޓުން ބަލައި، މިކަންކަން އޮޕަރޭޝަން މެނުއަލްގައި ހިމަނައި، މިކަންކަން ކުރާނެ ރއެއްގޮތަށްތޯ އިންޓަ
  . ފަރާތްތައްވެސް ކަނޑައަޅައި އަދި އެފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ޓަރއެކަނި ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިން ތިޖޫރީ ހުޅުވައި އެއިން ފައިސާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެކަކަށް  .ށ
ރާއްވަވައި، ޑިއުޓީ ބަދަލުވާއިރުއާއި މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ދުވަސްވަރު ތިޖޫރީތަކާއި އެތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ 

ދެއް އެކުލަވާލައި، އެމަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ ޢިވާޤަތަންތަނުގެ ތަޅުދަނޑި އެކަކު އަނެކަކަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ 
އަދި ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތް . ނަލް އޮޑިޓުން ބެލުމަށް ދަންނަވަމެވެއި އެއްގޮތަށްތޯ އިންޓަރއުސޫލުތަކާމި

  . ދުގައި ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެޢިވާޤަކޯޑު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް  ސަލާމަތީބަދަލުވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ތިޖޫރީގެ 

މިގޮތުން ކުރެވިދާނެ . ދަންނަވަމެވެ ޓީ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށްގެ ސެކިއުރިތިޖޫރީތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނު  .ނ
ނުވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި، އެފަދަ ފަރާތަކުން އާންމުކޮށް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމާނުބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެތަނަށް 

ޓީވީ ހަރުކުރުން .ސީ.އެތަނަށް ވަންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި، ތަނުގައި ސީ
  . ހިމެނެއެވެ
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  ހިފުންހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  )2.8

 2.99ވަނަ އަހަރު  2005ފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ސޮ" ސޮލަމަން"މިފްކޯގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ 
ސެންޓަރުތަކެއްގައިވެސް ފައިސާއާއި މުދަލާ ގުޅުންހުރި މިފްކޯގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަން . މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ

ގެ ފިކްސްޑް އެސެޓް ނަމަވެސް ސޮލަމަން. ދުވެރިކޮށެވެހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރެވެމުންދަނީ މި ސޮފްޓްވެއަރ މެ
އިންވޮއިސިން /ސޭލްސް ޕެކޭޖުގައި އަދި ސޮލަމަންގެ ފުރިހަމަ ން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުހިފާކަމަށާއި،މޮޑިއުލްގެ ބޭނުން މިފްކޯ އި

  . ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރިއިރު މި މޮޑިއުލް ގަނެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމޮޑިއުލް 

ތް މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަ މުހިންމުކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، އިންވޮއިސް ހެދުމާއި އާމްދަނީ އާއި ގުޅުންހުރި 
. ތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ" ކުއިކްބުކްސް"އަދި " އެކްސެސް"، "އެކްސެލް"މިހާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ 

އެކައުންޓްސް "މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމުން ދިމާވެދާނެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި އިންވޮއިސް ތައް ސޮލަމަންގެ 
އިންވޮއިސް އެއް މަދުވުން ، ކުރާއިރު ކުށްޖެހުން އަދި އިންވޮއިސް އެއް ވައްޓާލެވުން މޮޑިއުލް އަށް އެންޓަރ" ރިސީވަބްލް

ނުވަތަ ގެއްލުން، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ދޯދިޔާވުން، އަދި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ އާއި ބެހޭގޮތުން 
  .ނެއެވެތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ޞައްޙަ ނޫން މައުލޫމާތު ހުރުން ހިމެ

  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

އެންމެ ފުރިހަމައަށް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި ފަރާތާ، އަދި އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް މި ސޮފްޓްވެއަރގެ ބޭނުން 
އަދި . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެތޯވެސް ބެއްލެވުން ރަނގަޅު ބެލެހެއްޓޭހިފަން ދަސްކޮށް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް 
  .ދަންނަވަމެވެ ބުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޚާއްޞަކޮށް، އާމްދަނީ އާއި ކްރެޑިޓް ސޭލްސްގެ ހިސާ
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  ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން )2.9

 "މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް"ރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަމިފްކޯގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކު
ރީގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އައިޓަމް ކޯޑެއް ދީފައި ނަމަވެސް މި ރަޖިސްޓަ. ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝީޓުތަކެއްގައެވެ

ހެންކަމުން ހަރުމުދަލުގެ އެ. ފާހަގަކުރެވެއެވެއަދި ހަރުމުދާ ތަކުގައިވެސް މިޒާތުގެ ކޯޑެއް ލިޔެފައި ނުވާކަން ، ނުވާކަމާއި
ހުރި ކުންފުނީގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އަދި ކުންފުނީގައި ތުގައިވެސް ޤަޤީޙަރީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ހަމަ ރަޖިސްޓަ

ކުންފުންޏަށް ގަނެވޭ  ރީގައި ހިމެނޭތޯއާއި،ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްވެސް ރަޖިސްޓަ ތަކެތިތޯއާއި، ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ފެންނަން ހުރި
އެނގެން ޔަޤީންކަމާއެކު ރީގައި ހިމެނިފައިވާކަން ރިހާ ހަރުމުދަލެއް މި ރަޖިސްޓައަދި ތަކެތި ގަނެގެން ކުންފުނިން އުފައްދާ ހު

  . ނެތްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ނޫން އެހެން ތަންތަނުގައި ވާ ތަން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހިމެނޭ ތަކެތި، އެ ތަކެތި ހުރި ތަންރީގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ
މިހެން ދިމާވަނީ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ  .ފާހަގަކުރެވުނެވެމި އޮޑިޓް ގައި ކަން ހުންނަ

ހާ އަދި މި ހުރި. އުސޫލުތަކަކާއި، ލިޔެކިޔުމުން މިކަންކަން ރެކޯޑުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާތީއެވެ
ކަންތައްތަކަކީވެސް މިފްކޯގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އެކިފަހަރުމަތިން މެނޭޖްމަންޓުގެ 

ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  ތައްކަމާއި، ނަމަވެސް މިކަންކަމާސަމާލުކަމަށް ގެނަސްފައިވާ ކަންތައް
  .ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ މެނޭޖްމަންޓުން ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވާ  3މީގެ އިތުރުން، މިފްކޯގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގާތްގަނޑަކަށް 
ސޮފްޓްވެއަރ ގައި ހަރުމުދަލާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ދާދި ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ މޮޑިއުލް އެއް " ސޮލަމަން"

  .ހިމެނިފައިވިޔަސް، މި މޮޑިއުލް ގެ ބޭނުން ހިފާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އިމް ޤާވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި ޙަހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  މި ޑިޕާޓްމަންޓުން. އެވެމެއިންޓެނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާ ކުރެވިފައިވާ

ކޮށްދީފައިވިޔަސް، އަދި ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައްޔާއި މަރާމާތު ހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްސާމާނެއްވެސް ފަސޭ
ކުރުމުގައި  ކުރަންޖެހިފައިވާ ތަކެތި ދެނެގަތުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވިޔަސް، މި މަސައްކަތްތައް

ދިގު މުއްދަތަކަށް މިހެން މިދެންނެވީ ކުޑަ ޚަރަދެއް ކޮށްގެން . އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސަމާލުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ހެއްޓިދާނެ ތަކެތި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ހަލާކުވެ، މަރާމާތުކުރާ ހިސާބަށް ބެ

ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަން ޖެހިފައިވުމާއި، އޮޑިޓް ޓީމުން މިފްކޯގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި  ގޮސް
އެންމެ އިސް ވެރިންނަށް އަދި މި ސެންޓަރުގައި ތިއްބަވާ . މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެލަތު ހުރި މިންވަރުގެ ޙާތަންތަނުގެ ފެނުނު 

މި މައްސަލަތަކާއި މެދު  ބޯޑުގައިނުވާކަމާއި، މިފްކޯގެ  ހެތްކެއް ފެނިފައިގަންނަވާ ކަމުގެ އެކަންކަން މި ބީދައިން ފެނިވަޑައި
  .ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މި ބޭފުޅުން ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން ދޭހަނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ރަށުގެ ތެރެއިން ފެލިވަރާއި ކޫއްޑޫގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލިޔެކިޔުމުންނާއި  3މިފްކޯގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިނގަމުންދާ 
. ދުން އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުން ނުދާކަންވެސް މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެޢިވާޤަކުރެހުންތަކުން ފެންނަގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވި 

ރަކްޗަރ އާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ކަނޑުއޮތްގިރީގެ އިންފްރާސްޓް
ތައްޔާރުކުރެވި އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުން ދާ ކަމާއި، ނަމަވެސް މިއީ މެނޭޖްމަންޓުގެ ހަރުދަނާ ކަމާއި އިސްނެގުމުގެ މަތިން 

  ވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ޝައުޤުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ވުރެން ބޮޑަށް އެރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މު
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ރަށްތައް  އިވާމިފްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފަ. ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ތަކުން ބެލެހެއްޓެން ޖެހޭނެ ބިނާކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ލިޔެކިޔުމުންނާއި ކުރެހުން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހިތުތެރޭގައި ހުރީތީވެ އޭގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ނުކޮށް  ތަންތާނގައިކަމަށާއި، މިއީ އެކަންތައްތައް 
 .ދޫކޮށްލައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް، ވީމާ

ގު ބޮޑު މެޝިންތަކާއި މިފްކޯއަކީ ދައުލަތުން ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ، ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް އަ  .ހ
ންޓް ހުރިތަނެއް ކަމުން، އަދި މިތަކެތި ބާވެ ހަލާކުވާވަރަށް މިތަކެތި ބަދަލުކޮށް އަދި މިތަކެތި ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ އިކުއިޕްމަ

ޏެއްކަމުން މިކަަންކަން ކުރެވޭނީ ރަނގަޅު އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިގެންކަމާއި، ގޮތަށް ހިންގޭ ކުންފުން
މިފަދަ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނީ އެސެޓްތައް ނުގެއްލޭގޮތަށް ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އެސެޓްސް 

ނަންބަރު ކޯޑު ވީމާ ހުރިހާ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ގުނާ، އޭގައި . ކުރަމެވެއެއް އޮވެގެން ކަމުގައި ފާހަގަރީރަޖިސްޓަ
  . މަށް ދަންނަވަމެވެފުރިހަމަ ކުރެއްވު ރަޖިސްޓަރީޖައްސަވައި، އެތަކެތި އެސެޓްސް ރަޖިސްޓަރގައި ހިމަނުއްވައި، 

ހޮޅިތައް ފަދަ ތަކެތީގެ ޗާޓް ތެޔޮ ހޮޅިތަކާއި ފެން ވަޅުލާފައިވާ ކޭބަލްތަކާއި މިފްކޯގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި   .ށ
ނެތްކަމުން، މިތަކެތި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނީ މި ޗާޓްތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިގެންކަމުން މިތަކެތި ހިތުން ދަންނަ މީހުންނާ 

އަދި . އި ދަންނަވަމެވެފެންނަ ކަމުގަ ކު މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރައްވަންދިރާސާތަކާއެއެހެނިހެން ވާހަކަ ދެކެވިގެންނާއި 
މީގެއިތުރުން ސެންޓަރުތަކުގައިވާ ގާ އެތުރި މަގުތަކާއި، މަގަތު ފާލަންތަކާއި، ހާބަރާއި، ކަނޑު ތޮށިތައްވެސް އެ ޗާޓުގައި 

  . ހިމެނުއްވެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ލެހެއްޓެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ބެއެސެޓްސް ރެޖިސްޓަރ ފަދަ އެކައުންޓިން ޕްރޮގްރާމެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެން  ސޮލަމަން  .ނ
  . ދަންނަވަމެވެ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

20 

  އްޒަފުން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުންމުވަ )2.10

މިފްކޯ އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ގުޅި ލާމެހިފައިވާ މޫސުމީ މަސައްކަތްތަކަކަށް ވީހިނދު، އެކިއެކި 
އަގުތަކަށް އަންނަ  ބާޒާރުގެއޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދުރާލާ ރާވައި، މަސްވެރިކަން ހުރިނެތްގޮތާއި 

ގެ ހިންގުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ދުރާލާ ރާވާލެވިފައިވާ، ވިޔަފާރި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުންފުނީ
މިންވަރަށް ކުންފުނިން ހިންގިދާނެ ފުޅާކުރުމުގެ ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި 

ނީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ހަމަ އެހެންމެ ކުންފު. ހިންގިފައިވާ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ
  .ފައި ނުވާކަން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެއެވެވިއެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެކެ

ޕަރޭޝަން އޮ ،)މިސާލަކަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، އެކައުންޓްސް(މީގެ އިތުރުން، މައި އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް 
ސެންޓަރުތަކުގައިވެސް ކުރަމުން ގެންދާކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކި މަސައްކަތްތައް ކުންފުނި ތެރޭގައި އެއްބަޔަކަށް ވުރެން 

މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ކަމާއި،  13ކޫއްޑޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އަދި  .ގިނަ ބަޔަކު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ރުމަކީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި މަސައްކަތެއް ނޫންކަމާއި، އަދި އެ ދަނޑުވެރިކަން ކު

މަސައްކަތުން ލިބޭ އެއްޗަކާއި ކުރެވޭ ޚަރަދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެލެހެއްޓިގެން، ކުންފުންޏަށް އެކަމުން ވާނީ ފައިދާތޯ ނޫނީ 
 .ނޫންކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެއްލުންތޯ ދިރާސާކުރެވިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް

  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

މަސްވެރިކަން ހުރި ނެތްގޮތާއި މާކެޓް އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ގެންނަންޖެހޭ   .ހ
ޙަރަކާތްތެރިވުމާއެކު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

 މަށްވުއްއިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުތްތަކުގައި މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅިވަޑައިގެން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަ
  . ދަންނަވަމެވެ

 ޔަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކުމައި އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކާއި އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް، އެއްބަ  .ށ
   . ން ޖެހިފައިވާކަމަށް ދަންނަވަމެވެވަލައްއްވަވާކުރަން ނުޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރާ

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރައްވާ ޚަރަދާއި އެމަސައްކަތުން ލިބޭ އެއްޗަކާ އަޅާ  13ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޫއްޑޫގައި   .ނ
ރައްވަން ކިޔުއްވުމަށްފަހު މިއީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާއެއްކުރާ ކަމެއްތޯ ބައްލަވައި، މި މަސައްކަތް އަލުން ބައްޓަންކު

  . ޖެހިފައިވާކަމަށް ދަންނަވަމެވެ

  

  
  
  
  
  
  
  



 
 

21 

  އްޑޫ ފިހާރައަށް މުދާ ސަޕްލައިކުރުންކޫ )2.11

. ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ ފިހާރަ ހިންގަމުން ގެންދަނީ ސީދާ މިފްކޯގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، މިފްކޯގެ މުވައްޒަފުން ލައިގެންނެވެ
ނަމަވެސް މިފްކޯގައި ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓެއް . ފިހާރައަށް ބޭނުންވާ މުދާ މާލެ އިން ފޮނުވަނީ މިފްކޯގެ ބޯޓުފަހަރުގައެވެ

މިސާލަކަށް ތަކެތި ގަތުމާއި، ފަހުން މިފްކޯއިން (ދާ ސަޕްލައި ކުރުމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް މު
އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މިފްކޯގެ  މައިކުރަނީ ) ރީއިމްބަރސް ކުރާ ގޮތަށް އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް

ވާ މުދަލުގެ ލިސްޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ހޯލްސޭލްކޮށް މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން މީނާ ފިހާރައަށް ފޮނުވާފައި. މުވައްޒަފެކެވެ
  .ގަންނަން ލިބެންހުރި އަގުތަކަށްވުރެ ބައެއް މުދަލުގެ އަގުތައް ބޮޑެވެ

  : ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

ވެސް  ހޯދޭ އެހެން މުދަލެކޭ އެއްފަދައިން، އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި ހުންނަ ފިހާރަތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ މިފްކޯއަށް
  . ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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  ކަންތައްތައްބައެއް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން  )2.12

ލު ހިމެނިފައިވާ އޮޕަރޭޝަންސް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީ މިފްކޯގައި : އެއް ނެތުން މެނުއަލް ސްއޮޕަރޭޝަން  )ހ(
އެހެންކަމުން ކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި . ފާހަގަކުރެވެއެވެނެތްކަމުގައި  ފެންނަންމެނުއަލް އެއް 

އިމްކުރެވިފައި ނެތްކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެތައް ޤާ ސްކޮންޓްރޯލްހުންނަންޖެހޭނެ އިންޓަރނަލް 
ނަލް އޮޑިޓަރުން ގެންނަމުންދާކަމާއި، މިކަމާމެދު މައްސަލައެއް މެނޭޖްމަންޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ކުންފުނީގެ އިންޓަރ

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމުގައިނުވާ އެއްވެސް އަމަލީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި

ގައި ހުރި މަސް ކޫއްޑޫ އަށް  403ގައި ކަލަމިންޖާ  2009ރުއަރީ ފެބް 05 : އިން މަސް މަދުވުން 403ކަލަމިންޖާ   )ށ(
މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް މަދުވެފައިވާކަމަށް މިފްކޯގެ  10.642ދަދަށްވުރެ ޢަބޭލިއިރު ބޯޓުގެ ސްޓޮކުން ދައްކާ 

ނެގުން ފިޔަވައި އިތުރު  ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން އަތުން ބަޔާނެއްމި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން  .ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ
މަސް އެއްތަނުން  ހިސާބުތައް ދިމާކޮށް، ،އަދި މަސް ކިރުމުގައްޔާއި. ފިޔަވަޅެއް މިފްކޯއިން އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ

 .އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ވެސްހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައްއަނެއްތަނަށް ބަދަލު

މިފްކޯގެ ބޯޓުފަހަރުގެ ތެލުގެ ސްޓޮކްގެ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ  : ސްޓޮކް ޗެކް ނުކުރުން ބޯޓުފަހަރުގެ ތެލުގެ  )ނ(
ތުގައިވެސް ބޯޓުގައި ހުރިތޯ ބޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ޗެކް ނުކުރާކަން ޤަޤީޙަބާކީ ހަމަ 
ތެރެއިން ޚިޔާނާތަށް  މިކަމުގެ، އަށް ވާނުވާ ނޭނގިއެހެންކަމުން ބޯޓުފަހަރުގެ ތެލުގެ ސްޓޮކް . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަގުފަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން

 : ވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައްވީމާ، އަޅުއް

މިފްކޯގައި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްސީލް ހިމެނޭ އޮޕަރޭޝަން މެނުއަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެކި ފަރާތްތަކުގެ   .ހ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭތޯ ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތްތަކަށް މިކަން އަންގައި، އަދި މެނުއަލްއާއި އެއްގޮތަށް 

  .އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޙަވާލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ބެލުން އިންޓަރނަލް

ލުވާ ފަރާތްތައް އި އިހުމާކޮށް، އެ މައްސަލާގަޤީޤުޓަނު މަސް މަދުވި މައްސަލަ ތަޙު 10.642އިން  403ކަލަމިންޖާ   .ށ
އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާ އް ތަކުރާރު ނުވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ސަލަތަޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، ކުރިމަގުގައި މިފަދަ މައް

  .ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބޯޓުފަހަރު ދަތުރު ނިންމާފައިއައުމުން އޭގެ ތެލުގެ ސްޓޮކް، ބޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން   .ނ
ދައްކާ ސްޓޮކް ބާކީއާއި، ޓޭންކުގައި ހުރި ތެލުގެ އަދަދު  އަދި ފޮތުން. ވަމެވެހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަޗެކްކުރަންޖެހޭގަޮތަށް 

  .ވުމަށް ދަންނަވަމެެވެލުވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްތަފާތުވާނަމަ، ވަގުތުން ވަގުތަށް އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި، އިހުމާ
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ގެ ނިޔަލަށް، އެންމެ އަހަރެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްގައިވެސް  2002ވަނަ އަހަރު މިފްކޯ އުފެދުނީއްސުރެ  1993
ނިމުނުއިރު އެހިސާބަށް ކުންފުންޏަށް އެކިއަހަރުމަތިން ވެފައިވާ ގެއްލުން  2002މިގޮތުން . ކުންފުންޏަށް ވެފައިވަނީ ގެއްލުމެވެ

 500އެސެޓްތަކަށްވުރެ ދަރަނި ކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ  މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާ 691
  . ފާހަގަކުރެވުނެވެ އިތުރުވެފައިވާކަން މިލިޔަން ރުފިޔާ

އެއްގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ " ޕްލޭން ރީސްޓްރަކްޗަރިން"ހަރު ހިންގުނު ވަނަ އަ 2003ލަތު މިހިސާބަށް ދިއުމުން ޙާކުންފުނީގެ 
ވީނަމަވެސް ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އެއްވެސް ހަރުދަނާކަމެއް  ރީތިކޮށްލެވިފައި ބެލެންސް ޝީޓް

ގެ  2003އަދި . ގެނެވިފައިނުވާތީ، ކުންފުނީގެ ހިންގުން މާނަވީގޮތެއްގައި ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ
ހަރުން އަހަރަށް ކުންފުނީގެ މާލީ ނުވާކަމާއި، އަ ތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިފަހުންވެސް މިފަދަ ވިޔަފާރިއަކުން ނެރެވެންޖެހޭނެފަދަ ނަ

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެއަނެއްކާވެސް ގޯސްވަމުންދާކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުންދާކަމުގައި ޙާލަތު 

ހިންގޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިގެން ގެންލުންވާކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތަށް ލޮޅުން އަރައިގެން ހިނގައިދާނެ އެހެންކަމުން 
މަސައްކަތްތައް މުޠާލިޢާކުރައްވައި، އެމަސައްކަތްތަކުން ފައިދާ ނެރެވޭނެ މަގުތައް ހޯއްދަވައި، އައު މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ،ކަތްތައްވެސް އަޅާލުން ދެއްވައިމަޝްރޫޢުތަކަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަމާއި އެއްވަރަށް މިމަސައް
ދުރުރާސްތާގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުން  ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގޭ ކުންފުންޏަކަށް ކުންފުންޏަކަށްވުރެ ބޮޑަށް

މިހާރަށް  މިހާރުން އްވަންމުގައި މިފްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި އިސްވެރިންގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރައްވުބައްޓަންކުރެ
  . ޖެހިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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