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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR26/2008:

ފ
 .1ތަޢާރަ ު
މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 2007
އަހަރީ

ވަނައަހަރުގެ

އޮޑިޓްއިން

ކރެވުނު
ފާހަގަ ު

އިސްލާޙީ

ކަންތައްތަކާމެދު

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި

މިނިސްޓްރީއަށާއި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .މިރިޕޯޓް
ނ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  2007ވަނައަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީއަހަރުތަކާއި އަދި  2008ގެ މައިގަނޑު
އަމާޒުކުރެވިފައިވަ ީ
ވސް ބަލާލެވިފައިވާނެކަމަށާއި ،އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އިތުރުން ،ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމާއި ހެޔޮގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ
ޙަރަކާތްތަކަށް ެ

ހޭދަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް

ނ ޝުކުރު ވެރިވަމެވެ.
ހެޔޮހިތު ް

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

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  6އަހަރު ދުވަހުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު  2007ވަނަ އަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރުގައި

ޗށްގޮސްފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން
ބަޖެޓް ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑުތަން މައް ަ

މުސާރަ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ހޭދަ ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ 2004
އިން ފެށިގެ ް
ނ  2008އާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުތަކެވެ.
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 2009އަންދާޒާ

ހ

ބަޖެޓް ޖުމުލަ )މިލިޔަން ރުފިޔާ(

5.018

5.972

8.439

20.063

19.205

12.292

ށ

މުސާރަ

1.877

2.360

2.590

3.598

6.193

5.590

ފޮޅުވަތް )ހ( ގައި އެވަނީ  2004އިން  2008އަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދާއި  2009އަށް ހިގާނެކަމަށް

އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ޚަރަދެވެ .އެއީ  2004ގައި  5.018މިލިޔަން ރުފިޔާ 2005 ،ގައި  5.972މިލިޔަން ރުފިޔާ 2006 ،ގައި

 8.493މިލިޔަން ރުފިޔާ 2007 ،ގައި  20.063މިލިޔަން ރުފިޔާ 2008 ،ގައި  19.205މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި  2009އަށް

ރއި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ
އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ  12.292މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 2007 .ވަނަ އަހަ ާ

ޓ
ބަޖެޓަށް ވުރެން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވަނީ އެއިރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން ް

އެންޑް ޓްރޭޑަށް ބަދަލުވެ ،މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާވުމާއި ގުޅިގެން ކަމުގައި ފެނެއެވެ 2007 .ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު

ވ
ބޮޑުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ  1.094މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ،އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިގާފައި ާ

 1.009މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި 1.249 ،މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދާއި ،ކޮންސަލްޓެންސީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަވެފައިވާ
 3.792މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ .އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ  1.042މިލިޔަން

ލޔަން ރުފިޔާގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ޚަރަދުގެ
ރުފިޔާއާއި 1.597 ،މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އިމާރާތު ކުލީގެ ޚަރަދާއި ،އަދި  9.346މި ި
ސަބަބުންނެވެ.
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 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
(2.1

ނޭޝަނަލް ހޭންޑިކްރާފްޓް ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީއިން "ނޭޝަނަލް ހޭންޑި ކްރާފްޓް ސެންޓަރ" އެއް އުފައްދަވައި އެތަން ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދަވަން އިޢުލާނު

ކުރައްވައިގެން އެކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލެއްވުމުން ،ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓުން ގަންނަ ހަދިޔާގެ ވިޔަފާރި

ހިންގުމުގެ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތަކަށް މި ނޭޝަނަލް ހޭންޑި ކްރާފްޓް ސެންޓަރ  3އަހަރުދުވަހަށް ހިންގައިދެއްވުމަށް
ދައުވަތު އަރުވައި ،އެފަރާތާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު  14އޯގަސްޓް  2006ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޯގަސްޓް

 2006އާއި އޮކްޓޯބަރ  2007އާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ  14މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައި އެވާ ކަންކަމަށް
 2.932މިލިޔަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއިން އެފަރާތަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ - :
ތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވޯކިންގ ކެޕިޓަލްގެ ގެޮތުގައި

 1,050,000ރުފިޔާ

ތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި

 478,871ރުފިޔާ

 570,850ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ތައްޔާރުކުރުމަށް
މުސާރައާއި އެލަވަންސް

 401,913ރުފިޔާ

ޖުމުލަ

 2,932,776ރުފިޔާ

 431,142ރުފިޔާ

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިތަން ރަސްމީކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައިވަނީ ތަން ހުޅުވުނުތާ  14މަސް ދުވަސް ފާއިތުވިފަހުން

ސެޕްޓެމްބަރ  2007ގައިކަމަށާއި ،ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނު މަހު ތަން ބަންދުކޮށްފައިވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިސެންޓަރު އުފައްދަވައި އެތަން ހިންގެވުން ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދާއި،
ތަނުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާ ފަދަ އަންދާޒާތައް ހިމެނޭ ރަނގަޅު ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ނުވަތަ

ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހަދައި އޭގެ ދަށުން ނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން
އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  2.932މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މިކަމުން ރާއްޖޭގެ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ސިނާއަތަށް
އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިތަން ހިންގި  14މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި

ސެންޓަރުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިއްކާފައި އޭގެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާފައި ނެތްކަމާއި ،ތަނުން ވިކުނު ތަކެތީގެ

ސޭލްސް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތީ އެންމެ ފަހަރަކު ކަމަށާއި ،އެއީ ސެޕްޓެމްބަރ  2007ގެ  15ވަރަކަށް
ދުވަހުގެ ރިޕޯޓެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ސެޕްޓެމްބަރ  2007ގެ ފަހުން މިތަނަށް އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރައްވާފައި
ނެތްކަމަށާއި ،އެހާ ހިސާބުން އެތަން ހިންގުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެތަން ހިންގުން ހުއްޓާލުމުން އެތަނަށް

ހޯދާފައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް އަނބުރާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާކަމެއްވެސް އެނގެންނެތްކަމަށާއި ،މިތަނުގެ މަހު
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ހިސާބުތަކާއި އަދި އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،މިތަނުން
މި  14މަސްދުވަހަށްވީ ގެއްލުންކަމެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއްކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ

 3މަހުން އެއްމަހު އޮޑިޓަރުންލައްވާ މިތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަވައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް
އެގްރީމެންޓްގައި އޮތް ނަމަވެސް މިކަންވެސް ހިނގާފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިތަނަށް ދެއްވާފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ހައްދަވައި ،ނުވަތަ ހޯއްދަވައިގެން ދައުލަތުން ހޭދަކުރެއްވި ފައިސާ އަނބުރާ

ހޯއްދަވައި ،އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.2މިނިސްޓްރީއަށް ހޯއްދަވާ ހަރުމުދާ
 2007ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ،ފަރުނީޗަރު ފަދަ ހަރުމުދަލާއި ،އަދި އޭގެ ކުރިންވެސް
މިނިސްޓްރީއަށް ހޯއްދަވާފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ "ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރެޖިސްޓަރީ" އެއް ބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދަވާކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލައްވައި އެފުރިހަމަ ކުރައްވައި ،މިރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ
ތަކެއްޗަށް "އެސެޓްސް ނަންބަރެއް" ދެއްވައި ،އެ ނަންބަރު އެ އެއްޗެއްގައި ރަނގަޅަށް ފާހަގަވާނެ ގޮތަކަށް ޖައްސަވައިގެން

މިތަކެތި ބެލެހެއްޓެވުމަކީ މިފަދަ ތަކެތި ގެއްލުނަ ނުދީ ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި އަދި މިފަދަ ތަކެތި އާކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ކޮންމެހެން
މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި  2009ނިމޭ ހިސާބުން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ފައިނޭންޝަލް

ސްޓޭޓްމަންޓް

ތައްޔާރު

ކުރައްވަންޖެހޭ

ކަމަށްވާއިރު،

މަސައްކަތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މިއެކުލަވާލުމަކީ

މިއަހަރު

ނިމުމުގެކުރިން

ކޮށްނިމިފައިވާ

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
އޮފީހުގެ މިފަދަ ހުރިހާ ތަކެތި ގުނައި ،ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރަޖިސްޓަރީއެއް އުފައްދަވައި ،އެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރިހާ ހަރުމުދާ

ހިމަނުއްވައިގެން މިރަޖިސްޓަރީ  2009ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.3ކުންފުނީގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން
 .1އަހަރީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  :ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު  10/96ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓްރޭޑަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އަހަރީ
ރިޕޯޓާއި ،އެޤާނޫނުގެ  71ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް
ހުށަހަޅައި ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސްއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ .އަދި ގަވާއިދުން މިރިޕޯޓްތައް
ހުށަނާޅާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާގޮތަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް އަހަރީ ހިސާބުތައް
ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އަށް ހުށަހަޅުއްވާތޯ މިނިސްޓްރީއިން ބައްލަވަމުން ނުގެންދަވާކަމަށާއި ،އަދި ޤާނޫނާ
ޚިލާފުވުމުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަރާބަރަށް އަޅުއްވަމުން ނުގެންދަވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ކުންފުނީގެ ޤާނޫނު  10/96ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރައްވައި ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް
ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި ،ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން  :ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ލިމިޓަޑް ލަޔަބިލިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަކީ ދާދި
ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށާއި މިއީ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަދި މިގޮތުން އުފެދިފައި ހުންނަ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުންވެސް ހަމަމިހާ
ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަޖެއްސޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
ބަދަލުކުރުން މިހާ ފަސޭހައިން ހަމަޖެއްސެން އޮންނާތީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލަށް މިކަމުން ވަރަށް ބޮޑު ނޭދެވޭ
އަސަރުތަކެއް ފޯރާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ ކުންފުނި އުފައްދަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ހިއްސާދާރުންގެ
މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އިން ބައްލަވަންވާ ވަރަށް ނުބައްލަވައި ކުންފުނި އުފެއްދެވުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާތީއެވެ .ނަތީޖާއަކީ
ވިޔަފާރި ނުކުރާ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ހުރުމާއި ،މަކަރާ ހީލަތާ ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ހިންގާ މީހުން
މިފަދަ ބައިވަރު ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ފަހަރަކު ކުންފުންޏަކުން މިފަދަ ފްރޯޑް ހިންގަމުން ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލެވިފައިވުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ހަމަ މިގޮތަށް އެއް ހިއްސާދާރެއްގެ ނަންމަތީގައި އޮންނަ ހިއްސާ ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން
އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބަދަލު ކުރެވޭކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިކަމުގައިވެސް ހިއްސާ
ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއިން ނުބައްލަވާކަމާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުންނާއި
އެހެން ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި މާލީ ޒިންމާތަކަށް މިނިސްޓްރީން ނުބައްލަވައި ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަކީވެސް
ލިމިޓަޑް ލަޔަބިލިޓީ ކުންފުނީގެ ތޮށިގަނޑުގައި މީހުން ފިލާ ތިބެގެން މަކަރާ ،ހީލަތާ ،ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ހިންގުމަށް
ހުޅުވިފައިވާ މަގެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

6

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ލިމިޓަޑް ލަޔަބިލިޓީ ކުންފުނި އުފައްދައި ދެއްވުމުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމާއި ،ކުންފުނި
އުފައްދައި ދެއްވުމުގެ ކުރިން ހިއްސާދާރުންގެ ކްރިމިނަލް ރެކޯޑާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ މާލީ ޒިންމާތަކާ ސާބިތު ދަރަނި

ފަދަ ކަންކަން ބަލާ ޗެކް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމް ކުރެއްވުން ވަރަށް މުހިންމުވެފައިވާ ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.

ށ .ކުންފުނީގެ

ހިއްސާ

އެއް

ފަރާތުން

އަނެއް

ފަރާތަށް

ބަދަލު

ކުރުމުގައިވެސް

އެ

ދެފަރާތުގެ

މައުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމާއި ،ހިއްސާ ބަދަލު ކުރެވޭ ސަބަބުތަކާއި ،ދެ ފަރާތުގެ މާލީ ޒިންމާއާއި ،ކްރިމިނަލް ރެކޯޑް އަދި

ސާބިތު ދަރަނި ފަދަ މައުލޫމާތު ބަލައި ޗެކްކުރެއްވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުން މުހިންމުވެފައިވާ ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.4ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހި މިޝަނުގައި ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއިން ބޭތިއްބެވުން
 2008ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހި މިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއެއް

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ބަހައްޓަވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  2007ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޑިޔާގެ
ނިއުދިއްލީގައި

ހުންނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައި

ކޮމިޝަނުގައިވެސް

ޓްރޭޑް

ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއެއް

މިނިސްޓްރީގެ

ބަޖެޓުން

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ބަހައްޓަވާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޖެނީވާގައި ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއެއް ބެހެއްޓެވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމެއްކަމުގައި ބައްލަވަނީ ރާއްޖެއަށް ޔޫރަޕުގެ

ޤައުމުތަކުންނާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދުމާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމެވެ .ނަމަވެސް މިތަނުގައި މިގޮތުން ކުރެވެން

ހުރި މަސައްކަތާއި ،އިތުރު މަސައްކަތް ހިންގެވުމުގައި ހުރި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި ،އަދި އަހަރަކު މިނިސްޓްރީއިން ޖެނީވާއަށް
އެތައްދަތުރެއް ކުރައްވާ ކަމުންނާއި ،ރާއްޖެއަށް އެހީ ހޯއްދެވުމުގައި އަދި ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމުގައި އެންމެ

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އެހީ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ސޮއިކުރެވޭ އެގްރީމެންޓް
ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި ،ކޮންމެހެން އެރަށުގައި ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުން ތިއްބެވުމުގެ މައްޗަށް
ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނިއުދިއްލީގައި ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއެއް ބެހެއްޓެވުމުގެ ބޭނުމަކީ އިންޑިއާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކުންނާއި ސެންޓްރަލް ސަރުކާރުން

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކާބޯތަކެއްޗާއި އިމާރާތްކުރާ ތަކެތި ދަތިނުވެ ހޯއްދެވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ،ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަވާ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްގެ ދަތުރުފަތުރާއި މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ބަޖެޓްގެ ދަތިތަކެއް ހުރިކަމާއި،

މި މަސައްކަތުގައި ދަތުރުފަތުރު ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭކަމުން ،މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިގެން ކުރެވޭ މި މަސައްކަތް
ރިވިއުކޮށްލެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މި ދެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްވެސް މިތަންތާގައި ބައިތިއްބަވައިގެން އެބޭފުޅުންނަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެން ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ބޮޑުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭތީ މިދެބޭފުޅުން މިތާ ބައިތިއްބަވައިގެން މިވަގުތު ލިބޭ

ފައިދާއާއި ހިނގާ ޚަރަދު އަލުން މުޠާލިޢާ ކުރައްވައިގެން މިބޭފުޅުން ބޭތިއްބެވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަކީ މިމަސައްކަތްތަކުން

ލިބެންވާ ފައިދާއާއި އަގު އޭގެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.5ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ރޯޔަލްޓީ ނެގުން
ރޯޔަލްޓީ ނަންގަވަން ފެށުން  :ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން
ރޯޔަލްޓީ ނަންގަވަންޖެހޭގޮތަށް ނަންގަވަމުން ނުދާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި

ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރިއްސުރެން އެއްވެސް ރޯޔަލްޓީއެއް ދައްކަވާފައި ނުވާ ކުންފުނިތަކާއި ،ވަކި ހިސާބަކުން ފެށިގެން
ރޯޔަލްޓީ ދެއްކެވުން ހުއްޓާލައްވާފައިވާ ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .މިހެން މިކަން ދިމާވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ

ރޯޔަލްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމަކީ ކޮންބައެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން މުޅިން ޔަޤީންނުވެ އޮންނާތީ ކަމަށާއި ،ރޯޔަލްޓީ

ދައްކަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އަދި ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ބަރާބަރަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއުއަށް
އަންގަވައިގެންނާއި ،އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއުއިން ބަރާބަރަށް ރޯޔަލްޓީ ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު

ހޯއްދަވައިގެންނާއި އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިގެން އެފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރައްވާތީ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަކި ހިސާބަކުން ރޯޔަލްޓީ ދެއްކެވުން ހުއްޓާލައްވާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ ފޮރިން

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައްވަން ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެންކަމަށާއި 2 ،އޭޕްރީލް  2007އިން

ފެށިގެން އެ ގަވާއިދު އާކޮށް ނިމެންދެން ރޯޔަލްޓީ ދެއްކެވުން މަޑުޖައްސަވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯއްދެވުން  :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
ގޮތުގައި 2008 ،ގެ ނިޔަލަށް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  4,682,413ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބައެއް ފަރާތްތައް މިހާރުވަނީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފައިކަމުން

މިފައިސާ އެކުގައި މިހާރު ލިބޭނެކަމާމެދު ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ.

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ރޯޔަލްޓީ ނެގުމާބެހޭ މިހާރުގެ އުސޫލުތައް އެކަށީގެންނުވާ ކަމުގައިވާ ނަމަ މި އުސޫލުތައް
އަވަހަށް ބަދަލު ކުރައްވައިގެންނާއި ،ރޯޔަލްޓީ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިގެން ،އެ

މައުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއުއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިގެން ،އަދި އިންލެންޑް ރެވެނިއު ޑިޕާޓްމަންޓަށް

ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް މިނިސްޓްރީއިން ބަރާބަރަށް ހޯއްދަވައިގެން އެފަރާތްތަކާމެދު
އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިގެން ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް
ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
މިހެން މިދެންނެވީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ޤާނޫނު ހިންގެވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ތިޔަ
މިނިސްޓްރީއާއި ކަމުގައިވުމާއި ،މިކަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކަމުގައިވާތީއެވެ.
ށ.

ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނުލިބިހުރި ފައިސާ އަވަހަށް ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިހާ ގިނަ ފައިސާ ދައުލަތަށް

ނުލިބި މިހާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ މިކަމުގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.6އީ.އީ.ޒެޑް ކުރާ މަސްވެރިކަން
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ  75މޭލާއި  200މޭލާއި ދޭތެރޭގައި ހިމެނޭ "އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން" )އީ.އީ.ޒެޑް(

ގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވަނީ މުޅިންވެސް ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށެވެ .ނަމަވެސް ހަޤީޤަތުގައި
ހުއްދަދެވިފައިވާ

މަސްވެރިކަންކުރަން

ކުންފުނިތަކުން

ދިވެހި

ގެންގުޅޭ

އުޅަނދުތަކަކީ

މުޅިންވެސް

ރާއްޖޭން

ބޭރުގެ

އުޅަނދުތަކެވެ .މިއުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތާއި ،ދިވެހި ކުންފުނިތަކާއި ދެމެދު އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މި

އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސްވެރިކަންކުރަނީ މުޅިންވެސް ބޭރުމީހުންނެވެ .މިއުޅަނދުތައް އައިސް ގޮސްވާ ސަރަޙައްދުތައް ދެނެގަނެ

މޮނީޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި މި ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޯސްޓްގާރޑްގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރިންގ ޑިވައިސްއެއް ހަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އީ.އީ.ޒެޑް ގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ދެބާވަތެއްގެ ހުއްދައެކެވެ .އެއްބާވަތަކީ އުޅަނދުފަހަރުން ކޮންމެ
އުޅަނދަކަށް  27,500ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ނެގުމަށްފަހު  200ދުވަހު މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެވެ .މިފަދަ
އުޅަނދުފަހަރުތައް މިސަރަޙައްދުން ކިތަންމެ ގިނައިން މަސް ބޭނިކަމުގައިވިޔަސް އިތުރަށް އެއްވެސް ރޯޔަލްޓީއެއް ސަރުކާރަށް

ދައްކާކަށް ނުޖެހެއެވެ .އަދި މިއުޅަނދުފަހަރު މަސްބާނަނީ ކިހާވަރަކަށްކަމެއް ބަލާ ޗެކްކުރާ ގޮތަކަށްވެސް ހަމަޖެހިފައެއް
ނޯވެއެވެ.

ދެވަނަ ބާވަތުގެ ހުއްދައަކީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނެޓް ޓަނޭޖަކަށް  50ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ގެ ރޭޓުން  1އަހަރު ދުވަހަށް ދެވޭ

ހުއްދައެކެވެ .މި ފަންތީގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ ނެޓް ޓަނޭޖަކަށްވުރެ އިތުރަށް ބާނާ ކޮންމެ ޓަނޭޖަކަށް  50ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ
ރޭޓުން ފައިސާ ނަގާގޮތަށް ރޭވިފައިވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ބޯޓްފަހަރުން މަސް ބާނައިގެން މާލެ އައިސް މަސް ކިރުވަނީ

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ތިއްބަވައިގެން ކަމުގައި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އުޅަނދުގެ ކޮންމެ ގްރޮސް
ޓަނޭޖަކަށް ލައިސަންސް ފީގެ ގޮތުގައި  10ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ދައްކަވަންޖެހެއެވެ .ތާވަލު  1ގައި އެވަނީ މިމަސައްކަތުގެ ބައެއް
ތަފާސް ހިސާބެވެ.

ތާވަލު  : 1އީ.އީ.ޒެޑް ގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު

1

2

3

2007

2008

ހ

ރޯޔަލްޓީ )ރުފިޔާ(

7,126,526

8,952,267

ށ

ކުންފުނީގެ ޢަދަދު

9

9

ނ

 9ކުންފުނިން ގެންގުޅޭބޯޓްގެ ޢަދަދު

45

33

ރ

ބޯޓަކަށް ޖެހޭ ރޯޔަލްޓީ )ރުފިޔާ(

158,367

271,280

ތާވަލު  1ގެ ފޮޅުވަތް )ހ( ގައި އެވަނީ  2007ގަޔާއި  2008ގައި އީ.އީ.ޒެޑް ގައި މަސްވެރިކަމުން ސަރުކާރަށް ރޯޔަލްޓީގެ

ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއެވެ .އެއީ  7.126މިލިޔަން ރުފިޔާ ) 5.5ލައްކަ ޑޮލަރު( އާއި  8.952މިލިޔަން ރުފިޔާ
)6.9

ލައްކަ

ޑޮލަރު(

އެވެ.

ފޮޅުވަތް

)ށ(

ގައި

އެވަނީ

މިސަރަޙައްދުގައި

މަސްވެރިކަން

ކުރަންދެވިފައިވަނީ

 9ކުންފުނިކަމަށާއި ،ފޮޅުވަތް )ނ( ގައި އެވަނީ މި  9ކުންފުނިން ދުއްވާފައިވަނީ  2007ގައި  45ބޯޓާއި  2008ގައި
 33ބޯޓް ކަމުގައެވެ .ފޮޅުވަތް )ރ( ގައި އެވަނީ މިއިން ކޮންމެ ބޯޓަކުން އެވްރެޖްކޮށް  2007ގައި ދައްކާފައިވަނީ

 1.58ލައްކަ ރުފިޔާ ) 12ހާސް ޑޮލަރު( އަދި  2008ގައި ދައްކާ ފައިވަނީ  2.71ލައްކަ ރުފިޔާ ) 21ހާސް ޑޮލަރު(
ކަމުގައެވެ.

11

އީ.އީ.ޒެޑްގައި މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރުތަކަށް ހުއްދަ ދެއްވާއިރު މިއުޅަނދު ފަހަރުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި،

އަދި އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގަފާނޭ ހަރަކާތްތައް ވެސް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މިކަން
ރޭވިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މިހާރު މިއުޅަނދު ފަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ބަލަހައްޓަވަނީ ކޮންމެ

އުޅަނދެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ "މޮނިޓަރިންގ ޑިވައިސް" އެއް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާރޑުންކަމަށާއި،

މިކަމުން އެނގެނީ ހަމައެކަނި އެ މޮނިޓަރިންގ ޑިވައިސް ހަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރު އުޅޭ ސަރަހައްދު އެކަނިކަމުންނެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން މިސަރަޙައްދުގައި މިގޮތަށް ހުއްދަދެއްވައިގެން ކުރާ މަސްވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ "ކޯސްޓަލް" މަސްވެރިކަމުގެ

ގޮތުގައި  75މޭލަށްވުރެން ރާއްޖެއާ ގާތުން ކުރާ މަސްވެރިކަމަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރޭތޯ ނުވަތަ ކޮށްފާނެތޯ
ބައްލަވައި ދިރާސާއެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން އީ.އީ.ޒެޑްގައި މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުން އިންލެންޑް ރެވެނިއުއަށް

ދައްކަންވެފައި  21ޖޫން  2009ގެ ނިޔަލަށް  1,498,653ރުފިޔާ ނުލިބިވެއެވެ .ފައިސާނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
މިހާރު މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ބައެއް ކުންފުނި ހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
އީ.އީޒެޑްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ގޮތް ބަލާ މޮނީޓަރ ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ .އަދި އީ.އީ.ޒެޑް ގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަވަންޖެހޭ
 1.498މިލިޔަން ރުފިޔާ އެފަރާތްތަކުން ހޯއްދެވުމަށްވެސް ދަންނަވައި ،މިހާގިނަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީއަށް ނުލިބިއޮތުމުން
ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 .3ނިންމުން

 .1ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ރޯޔަލްޓީ ނަގާ ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ރޯޔަލްޓީ ނެންގެވުން

ހުއްޓާލައްވާފައިވާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަމުން ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ވަރަށް ގިނަ އާމްދަނީ ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި
ފާހަގަކޮށް ،މިގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް އަދިވެސް އިތުރު މުއްދަތު ނަގާނެ ކަމުގައިވާނަމަ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން
މީގެ ކުރިންވެސް ރޯޔަލްޓީ ނަގަމުންއައި ފަދަ ގޮތަކަށްނަމަވެސް އަލުން ރޯޔަލްޓީ ނަންގަވަން ފައްޓަވަން ފެންނަކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.

 .2ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކާއި ،އޮޑިޓަރުގެ
ރިޕޯޓް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއަށް

ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ގަވާއިދުން މިރިޕޯޓްތައް ހުށަނާޅާ ކުންފުނިތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކޮށް ،މިޤާނޫނު ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .3ކުންފުނިތައް އުފެއްދުމުގަޔާއި ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބަދަލު ކުރުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި،

މީގެތެރޭގައި އެފަރާތްތަކުގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ،ކްރިމިނަލް ރެކޯޑް ،އަދި ސާބިތު ދަރަނި ފަދަ މައުލޫމާތުބަލައި ޗެކް
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީގައި ހަމަޖެއްސެވުމަކީ މިހާރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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