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  އްޔާއަށާއި،ރައީސުލްޖުމްހޫރި އަށާއި،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާއަށާއި، އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮފް ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ 
  ގެމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007
 AR32/2008:  ރިޕޯޓް ނަންބަރު

  
  
 
 

 

ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ  )2007/4(ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު  ގެމި ރިޕޯޓު
ހުށަަހަޅާ އިސްލާހީ  ޑު މައްސަލަތަކާއިމެދު އަޅަންނވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަ 2007ކޮންޕެނީގެ 

   ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިރައީ ،ފިޔަވަޅުތައް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީއަށާއި
 ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށްހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ރައްޔި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރާ ކުންފުންޏެއް  އަކީސީ .ސީ.ޓީ.އެމް. ގެނައުމެވެ
ބަލާލެވިފައިވާނީ ހެޔޮގޮތުގައި ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑަށް ރާރު މުން، މި އޮޑިޓްގައި އެމަސައްކަތް ތަކުކަ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓެއްނަމަވެސް، އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކާއި،  2007މިއޮޑިޓަކީ . މައްޗަށާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ
ފާހަގަކޮށް، މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާލެވިފައިވާނެ ކަމުގައި ބައެއް މައިގަނޑު  ގެ ކުންފުނީގެ 2008

  . ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ގައި  www.audit.gov.mv މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި
  .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

  

  

ހިއްސާއާއި،  52.5%ސަރުކާރުގެ  ،ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ފެއްޓުނު 1980ޑިސެމްބަރ  18ސީ އަކީ .ސީ.ޓީ.އެމް
. އްސާވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެހި 40% ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެހިއްސާގެ އިތުރުން  7.5%ގެ  އެލް.އެސް.އެން.އެމް

، ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތްކުރުމާއިޢިމާރާތްކުރުމާއި މިކަމާގުޅޭ މިކުންފުނިން ކުރާ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި 
އިމްޕޯޓްކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ބައެއް ތަކެތި ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިތުރުން ފަޅުކޮނުމާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، 

  .ހިމެނެއެވެ ވެސްވިޔަފާރިކުރުން ވިއްކުމުގެ

  ފުތަޢާރަ  .1
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  ކޮރަޕްޝަންހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގައި ޖެހިފައިވާ ސިޔާސީ ކުލަވަރާއި  2.1)

ޕާޓީގެ  ،ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ،ބަރުންންކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެއިސްވެރިންނާއި ޑިރެކުންފުނީގެ 
 ކުރީގެމިގޮތުން ކުންފުނީގެ . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިވެރިވަމުން ގެންދެވިޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީ

 ކުރީގެ ،ކަމާއިބަރެއްންމެސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ޕާރސަންއަކީޗެއަރ
ބޯޑުގައި ކުރީގެ އަދި ކުންފުނީގެ . ވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަކުރެމީޑިއާ ކެންޕެއިން މެނޭޖަރގެ އެޕާޓީއަކީ ޑިރެކްޓަރ ގމެނޭޖިން

ވިސްގެ ރސަ އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސިވިލް ،ބަރަކު ހިމެނޭކަމާއިންރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެ
 ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްއަދި ރައް ގެ ކައުންސިލް މެންބަރެއްއެޕާޓީނުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހުމުން އަދާ ވަޒީފާ
 ވެސްދެއްވާފައިވާކަންއޮފީހުން ހަމަޖައްސަވައި  މް ރައީސްންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާގެ އެސިސްޓެސީ.ސީ.ޓީ.އެމް

  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ކުރިއެރުން ދެއްވާފައިވާކަމާއި، މިކުރިއެރުން  ގެމުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ 47ގައި  2008އޯގަސްޓް  26މީގެއިތުރުން 
ވަނީ ގާފައިމިގޮތަށް މިކަން ހިނދެވިފައިވަނީ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އާންމު އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމެއް އެނގެންނެތިކަމާއި، 

ފަދަ ހޯދުމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭ ތާއީދުކުރިމަތިވެގެން އައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެމުވައްޒަފުންގެ ގައި  2008
  . ގޮތެއްގައެވެ

  . މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާކަމެވެ ދައުލަތުގެދޭހަވަނީ  މުންމިކަންކަ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ނުފޯރުވޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ޒު ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫ .ހ
  . ބައްޓަންކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބައްލަވައި  އެކަންކަން ،ފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވި .ށ
  . ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ އެކަމާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް

 

 

 

  

 

  ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް އޮޑިޓް .2
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  ކަނޑު ދަތުރުތައް ޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކޮށްދީފައިވާދައްކާގޮތަށް ސިފައިސާ ބިލް ހަދައިގެން ފަހުން  2.2)

  ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އާންމުކޮށް ގެއްލުންވާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްކަމާއި، ފަހަރު ދުއްވާ ބަލަހައްޓާ ކުންފުނީގެ ލޯންޗް
މިލިޔަން ރުފިޔާ  6.9ދުއްވާ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ންޗްފަހަރާއި ފެރީތައްންފުނީގެ ލޯވަނަ އަހަރު ކު 2007

ވަރަށް ބިލް ހަދައިގެން އިސާ ދައްކާގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ފަހުން ފަގެއްލުންވެފައިވާއިރުވެސް 
މިލިޔަން ރުފިޔާ މިޕާޓީއިން ކުންފުންޏަށް  1.1ގެ ނިޔަލަށް  2009ސަބަބުން ޖުލައި ގިނަ ދަތުރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި، މިކަމުގެ 

  . އި ފާހަގަކުރެވެއެވެދައްކަން އޮތްކަމާއި، މިރިޕޯޓްގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް މިއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަވާފައިނުވާ ކަމުގަ

ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު ބައެއް ދަތުރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި، މިފަދަ  %15ވަނަ އަހަރު  2008ވަނަ އަހަރާއި  2007މީގެ އިތުރުން 
ޑިސްކައުންޓެއް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، ކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އާންމު 

ކުންފުނީގެ މަންފާއަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން  ންކުންފުނީގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދެވިގެ ގޮތެއްގައި ގެއްލުން ވަމުންދާއިރު މިއީ
  . ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެބަލަން ދަތިކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް މިކަމުގައި ޑިސްކައުންޓު ދޫކުރުމުގައި  %15 މިޕާޓީއަށް ވާ ގޮތެއްގައިކުންފުންޏަށް ގެއްލުން. ހ
   .ދަންނަވަމެވެފެންނަކަމުގައި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް  ،ޖަވާބުދާރީކުރުވައި

  .ކުންފުނިން ދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ށ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާކަމުން  1.1މިޕާޓީއިން ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ . ނ
ބިލު ދައުލަތުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ،މަށާއިހޯއްދެވުމިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް މިފައިސާ އޭގެ އިންޓްރެސްޓާއެކު 

   .ދަންނަވަމެވެ ވެސްފެންނަކަމުގައި ލެއްވުމަށްޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާ ކާގޮތަށް ކްރެޑިޓަށްހަދައިގެން ފަހުން ފައިސާ ދައް

 ސިޔާސީ ޕާޓީއިން ދައުލަތަށްމަތީގައި ދެންނެވުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު  ހާތަނަށް ކުރެވުނު އޮޑިޓްތަކުގެމި  :ނޯޓް 
  -:އޭގެ ތަފްޞީލަކީ  .އެބައޮތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއަދާނުކޮށް ދަރަނި ބޮޑު  ގެމިލިޔަން ރުފިޔާ 2 ގާތްގަނޑަކަށް

 

  )ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް(    1,100,000 ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް
  )ވައިމަގުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކަށް(    515,000 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

  )ހިފުމަްށދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް (    330,000 ރާންސްޕޯޓްޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް
  ރުފިޔާ    1,945,000  ޖުމުލަ
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  މެނޭޖްކުރުން ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާ  2.3)

މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަމާއި، މިދަރަންޏަށް  102.2ގެ ނިޔަލަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން  2008
ވަނަ އަހަރު އަދާކޮށްފައިވާކަމާއި، ކުންފުނީގެ ވަރަށް ގިނަ  2008މިލިޔަން ރުފިޔާ  8.58އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި 

އަދި މިފައިސާ  ފައިސާ ބަރާބަރަށް ނުހޯދޭކަމާއި، ކަމާއި، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދަނީ ދަރަންޏަށް
ބަރާބަރަށް ނުހޯދުނުނަމަވެސް ކުންފުނިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކުންފުންޏަށް 

  .ކުންފުންޏަށް އަބަދުހެން ފައިސާގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ،އިތުރުނުކުރެވޭކަމުން
  -:މިގޮތުން 

ގެ  2008 ޑިސެމްބަރ 31އްސަސާތަކުން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ އަސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުންނާއި މު. ހ
ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަރަށް މިހެން މިކަން ހިނގަނީ  .ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވެއެވެ މިލިޔަން 115.2ނިޔަލަށް 

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގައި ގިނަ ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކަށް ވެފައި، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް 
 އްކަތްވެގެން ފަހުން ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް މަސައް ހަވާލުތަކެއެތައް ޕްރޮޖެކްޓްސަރުކާރުގެ  ،ފައިސާނެތްކަން އެނގިތިބެ

  . ކޮށްފައިވާތީއެވެ

އަޅައިގެން ލިބެންވާ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ނުދައްކާހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގައި އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކުންފުންޏަށް .ށ
ކުންފުންޏަށް  .އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަބަބެކެވެކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯ މިފަދަ ނުހޯދޭކަމީވެސް 

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ  2 ،ރުފިޔާއާއި މިލިޔަން 7އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ  1ހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެ
މިލިޔަން ރުފިޔާ  9.1ވުރެވެސް ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އަހަރަށް 3ރުފިޔާ އާއި،  މިލިޔަން 5.1 ދުވަސްވެފައިވާ

ހޯދުން އުދަގޫވާނެކަމުގައި އަނބުރާ ރަކަށް ފައިސާ ފާހަގަކޮށް، ފައިސާ ނުލިބި ގިނަދުވަސްވީވަހިމެނޭކަމުގައި 
  އަދި، .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު  2007، ނޫންކަމުން ތައް ފުރިހަމަކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުން .ނ
މިގޮތުން ފައިސާ ނުލިބި . ރުފިޔާ ނުލިބި ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ  400,000މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

  . ވީވަރަކަށް ފައިސާ ހޯދަން އުނދަގޫވާނެ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެސްގިނަދުވަ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

މިންވަރެއްގައި، އަދި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ހޯދޭވަރުގެ ލިބެންޖެހޭ  ،ދަރަންޏަށް ވިޔަފާރިކުރިނަމަވެސް
 ރަނގަޅަށްމި ވިޔަފާރި ކުރެއްވުން މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ދެއްކޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްގައި 

ހޯއްދެވުމަށް އަވަހަށް ންޏަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ކުންފުއަދި އި، މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ދަންނަވަލިޔެކިޔުން ބަހައްޓަވައިގެން މި
  . ދަންނަވަމެވެ
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  ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާ 2.4)

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް "ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ  %99.99ސީ ގެ .ސީ.ޓީ.އެމް
ކިޔާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  "އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން އޮސްޓްރޭލިޔާ"އިން  "ޑްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެކޯޕަރޭޝަން 

ވަރަށް ގިނަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑިވެލޮޕްރިއަލް އެސްޓޭޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ގެދޮރު ބިނާކޮށް ވެފައިވާ ކުންފުންޏަކާއެކު 
މިއީ . ޑޮލަރު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ 550,000ކުރުމަށްޓަކައި  ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްޢަދަދެއްގެ 

ސީއިން މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއަށް ދައްކާފައިވާ އެކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުން .ސީ.ޓީ.އެމް
ޏާއި ހަވާލުކޮށް މިހާގިނަ ފައިސާ މިކުންފުންޏަށް ރަދެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް މިކުންފުންކޮށްފައިވާ ޚަ

ދޫކޮށްފައިވަނީ، މިކުންފުނީގެ މާލީހާލަތާއި، މިކަމުގެ ތަޖުރިބާއާ ހުނަރުވެރިކަމާއި އެންމެފަހުން މިކުންފުނިން މިފަދަ ފައިސާ 
ލާ ދިރާސާ ކޮށްފައިވާކަމެއް ލޫމާތެއް ބަޢުކަށް ހޯދައިދީފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއާއި، މިފަދަ އެއްވެސް މަފަރާތައެއްވެސް 

އަދި މިފައިސާ ދޫކުރެވުނު ކުންފުނިވަނީ އިފްލާސްކޮށް އުވާލުމުގެ . ލިޔެކިއުމުން އެގޭކަށް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
މިއީ  އި،ލިބިފައިނުވާކަމާބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަދިވެސް  އެއްބަސްވުމުގައިދެފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާ  މަރުޙަލާގައި ކަމަށާއި،

  . އަނބުރާ ލިބޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ކަމުގައި ކުންފުނީގެ ފައިސާ ނަގާލާފައިވާ މިއީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ބޮޑެތި ޢަދަދުގެ ލޯނު ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި 
މިފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވޭތޯ ބައްލަވަން ފެންނަކަމުގައި ، ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވައި ކޮށް މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާފާހަގަ

  . ދަންނަވަމެވެ

ކުރާ މިފަދަ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުންފުނީގެ ފައިސާ ހޭދަކުރުމަށް ދައުރުއަދި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި 
  .ހުއްދަނުކުރެވޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ކޮށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، އަދި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ކުންފުނީގެ އިސްމުވައްޒަފުން ޢައްޔަން
ވިޔަފާރި އުސޫލުން  ،ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހަމަޖެއްސެވުމުގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރު ނުޖެހިއެކުލަވާލައްވައި، 
ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިގެން ކުންފުނި މަޤާމުތަކަށް މި މަޤާމުތައް އުފައްދަވައި  ށްގޮތަވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މިނިވަންކަމާއެކު 

  . ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާގެ ކޭޝްފްލޯ މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވައި، ގިނަ އަދި ކުންފުންޏަށް ލި
މަކަރުވެރި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިންގާ ޢަދަދެއްގެ ލޯނު ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 

  . ކުރެވޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެބައިވެރިވުމަށް ކުންފުނީގެ ފައިސާ ޚަރަދު ނު
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