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1

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށާއި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
ސޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ
ް
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR4/2008 :

 .1ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ
)އެސް.ޓީ.އޯ( ގެ  2007ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި

އެސް.ޓީ.އޯއަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .މި

ކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުން ،މިއޮޑިޓްގައި

އެމަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުކުރާކަމާއި ،މިއޮޑިޓަކީ ޕާރފޯމަންސްއާއި ގަވަރނަންސް އޮޑިޓެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
އެހެންކަމުން މިރިޕޯޓަކީ ކުންފުނިން ކުރެވިފައިވާ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރަށްވުރެންވެސް ކުންފުނި
ހެޔޮގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީ ކުރެވެން ހުރިކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ .މިރިޕޯޓްގައި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް އެސް.ޓީ.އޯގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް،
މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  2007ވަނައަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް ގަވަރނަންސްގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަ

ކުރެވުނު ކަންކަމުގައި އޭގެ ކުރީއަހަރުތަކާއި އަދި  2008ގެ ލިޔުންތައް ބަލާފައިވާނެއެވެ.

މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ،އެކޮމިޓީން ބަލައިގަތުމުން ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

 www.audit.gov.mvގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންއަކީ  1964ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ކެޕިޓަލް ވަކިކުރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

ހިނގަމުންއައި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އަގުހުރި ވިޔަފާރި ތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށް ހިންގާދީފައިވާ އަދި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް
މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

 2001ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސް.ޓީ.އޯ ހިގަމުންދަނީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ޝެއަރ ކެޕިޓަލް

އެކުލެވިގެންވަނީ ސަރުކާރުގެ  92.29%އާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ  7.71%ހިއްސާގެ މައްޗަށެވެ .އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތަކީ އިމްޕޯރޓްކުރުމާއި އިމްޕޯރޓްމުދާ ވިއްކުމެވެ .އިމްޕޯރޓް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބާވަތްތަކަކީ ކާޑުގެ

ބާވަތްތަކާއި ،ތެލުގެ ބާވަތްތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ތަކެއްޗެވެ .ކާޑާއި ތެލުގެ ބާވަތްތައް އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގެއްގައި ހުސްނުވެ
ރާއްޖޭގައި ލިބެންހުންނަގޮތަށް ރާވައި ،ހިންގުމީ އެސް.ޓީ.އޯ ގެ އެންމެބޮޑު އެއްޒިންމާއެވެ .އެގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ވިޔަފާރީގެ

އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރަނީ ތެލުގެ ބާވަތްތަކާއި އޭވިއޭޝަން ފިއުލްއެވެ.
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 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

(2.1

ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް

ހ .ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ގަތުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް :

އެސް.ޓީ.އޯ އަށް

ގަންނަކާޑުގެ ބާވަތްތައް 2007 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓުން ފެށިގެން  50%ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ގަންނަ ގޮތަށް
ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް ،ބީލަމަށް ލާންޖެހޭ  50%ވެސް ގިނަފަހަރަށް ގެނެވެނީ ބީލަމަށްނުލައި "އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓް" ކިޔާ

އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ،ހަމައެކަނި އެކުންފުނިން އަގުހޯދައިގެންނެވެ .އަދި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ސްރީލަންކާގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ "ރޯޔަލް އެޖެންސީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އަގުހޯދުމަށްފަހު އެއަގަށްވުރެން ކުޑަ ތަފާތަކުން

އަގުހެޔޮކޮށް އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓްއިން އަގުހޯދައިގެންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ .ބީލަމަށް ނުލައި ގަންނަތަކެތި އަގުބޮޑުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ :

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓް

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލާއި އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓްގެ މުދަލާއި އަޅާބެލިއިރު އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓް އިން

އެތެރެކޮށްފައިވާ ކާޑުގެބާވަތްތަކުގެ އަގުބޮޑުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2006އަދި  2007ވަނަ އަހަރު އެހެން
ފަރާތްތަކުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކޮށްފައިވާ ރޭޓްތަކާ އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓުގެ ރޭޓުތަކާއި އަޅާ ބަލައިގެން ބެލުނު ޝިޕްމަންޓް

ތަކުން އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓުން މި ދެ އަހަރު ޖުމުލަ  22,140,993ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެވިފައިވާ ކަމުގައި މިއޮފީހުގެ

އަންދާޒާތަކުން ދައްކައެވެ .މިގޮތަށް އަގު ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ ،ބީލަމަށްނުލައި އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މުދާގެނައުމުން

ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި  2008ވަނަ އަހަރު ބީލަމަށްލައިގެން ހުރިހާ އިމްޕޯޓް މުދާ ހޯދާގޮތަށް ނިންމުމުން ބީލަމުގައި
އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެކުންފުނިން ބީލަމަށް ނުލައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެން ދަށްކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވޭތީވެސް ބީލަމަށް ނުލައި އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓުން ގަންނަ މުދަލުގެ އަގު އާންމުގޮތެއްގައި ބޮޑުކަމުގައި ދޭހަވެއެވެ.

ނ .ގާތްގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވޭ :

އިންޑިޔާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓްކިޔާ

ކުންފުންޏަކުން  2006އަދި  2007ގައި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އިމްޕޯޓްކުރި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި އެނޫން ބާވަތްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ޖުމުލަ  501,907,032ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  431,289,881ރުފިޔާ އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް
ދެއްކުމަށްފަހު،

 70,617,151ރުފިޔާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓްގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ މީގެކުރިން ހުންނެވި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އާއިލީގޮތުން ވަރަށް ގާތް އަމިއްލަފަރުދަކާއެވެ.
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ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
 .1މާނަވީގޮތަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އޭގެ މަންފާ ހެޔޮގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގޮތަށް ނޫނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި އަދި އެހެން
މުދާވެސް ކުންފުންޏަށް ނުހޯދުން.

 .2އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ތަކެތި ގަންނަ ސަޕްލަޔަރުންނަށާއި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ތަކެތި ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު ހިންގޭ މުޢާމަލާތު
ތަކުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް މެދުވެރި ނުކުރެއްވުން .އަދި
ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ،އެފަރާތްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ސީދާ ފައިސާ ފޮނުވުން.
 .3އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓަށް މިގޮތަށް ދޫކުރެވިފައި ހުރި ފައިސާ ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި ،ނަހަމަ ގޮތުގައި ފައިސާއެއް ދެވިފައިވާނަމަ
އެފައިސާ ދެވުނު ފަރާތުން އަނބުރާ ހޯއްދެވުން .މިގޮތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ފައިސާ އިތުރަށް ދެވިފައިވާނަމަ

އެމުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން.
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 (2.2ހަމައަށް ނުލިބޭ މުދަލުގެ އަގު އަނބުރާ ހޯއްދަވަންޖެހޭ
ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކޮށްފައިވާ ހިލަޔާއި ހިލަވެލި ،ހަނޑޫ ،ހަކުރު ،އަދި ފުށުގެ ޢަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު އިންވޮއިސް ގައިވާ ޢަދަދަށް
ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ ނަމަވެސް އެޢަދަދަށް މުދާ ލިބިފައިނުވުމާއި ،ލިބޭ މުދާ ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހަލާކުވެފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބޭ މުދަލަށްވުރެން އިތުރަށް މުދާ ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
މިމައްސަލަތައް އެސް.ޓީ.އޯގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން  2006އާއި  2007އާ ދެމެދު އެތެރެކުރެވުނު

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން މަދުވާ މުދަލާއި ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލުގެ އަގު ގާތްގަޑަކަށް  14,325,318ރުފިޔާ ވަރުވެއެވެ .މިފައިސާއަކީ
މުދާވިއްކާ ފަރާތްތަކުން

ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ކުންފުންޏަށް ލިބެންވާނެ ފައިސާއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް މަދުވާ

ތަކެއްޗަށް ،ތަކެތިން ނުވަތަ ފައިސާއިން ބަދަލު ހޯދިފައި ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2006އަދި  2007ވަނަ އަހަރުގައި އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓް މެދުވެރިވެގެން ލިބުނު ހުރިހާ ހިލައާއި ހިލަވެލީގެ ފައިސާ ދެއްކި

އިންވޮއިސްގައިވާ ޢަދަދަށްވުރެން ގުދަނަށް ލިބުނު ޢަދަދު މަދުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ނުލިބޭ
ތަކެއްޗަށް އެމް.އެމް.އެކްސްޕޯޓަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ  6,006,462ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވާ ތަކެތި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކާޑުގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވި އަދި ބޯޓު މަތީގަޔާއި ދަތުރުމަތީގައި ރަނގަޅަށް

ނުގެންގުޅެވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށްގިނަ މުދާ އޭގެ ހަމައަގު ނުލިބޭ ވަރަށް ހަލާކުވާ ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ
ޝިޕްމަންޓަކުންވެސް މިމައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުންވެސް ކުންފުންޏަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވާކަމުގައި ފާހަގަ

ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
 .1ފައިސާ

ދައްކަވާފައިވާ

އިންވޮއިސްގައިވާ

ޢަދަދަށްވުރެން

މަދުން

ލިބިފައިވާ

މުދަލުގެ

ތަފްޞީލް

ރަނގަޅަށް

ޝިޕްމަންޓްތަކުން ބައްލަވައި ،މަދުން ލިބިފައިވާ ބާވަތްތަކަށް ތަކެތިން ނުވަތަ ފައިސާއިން އަވަހަށް ބަދަލު ހޯއްދެވުން.

ވަކިވަކި

 .2އެކިއެކި ޝިޕްމަންޓްތައް ލިބުނު އިރު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބައްލަވައި ،މީގެ ބަދަލު
އިންޝުއަރެންސް އިން ނުވަތަ މުދާ ގެނެސްދީފައިވާ ޝިޕިންގ ކުންފުނިން ހޯއްދެވުން.

 .3ލިބޭ މުދާ ހަލާކުވަނީ ޕެކެޖްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ކަމުގައި ވާނަމަ މިމައްސަލަ މުދާފޮނުވާ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ
ދައްކަވައިގެން ރަނގަޅު ކުރެއްވުން.

 .4މުސްތަޤްބަލްގައި ،މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ތަފްޞީލު ބައްލަވައި ،އިންޓާރނަލް އޮޑިޓުންވެސް މިކަން ޗެކްކޮށް ،ގެއްލުންލިބޭ
މުދަލުގެ ރިޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ،އަދި މިފަދަ މުދަލަށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މުދާލިބޭތާ

މާގިނަދުވަސް ފާއިތުނުވަނީސް ހޯދުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ރާވައި ހަމަޖެއްސެވުން.
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ކުންފުންޏަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނު ފެސިލިޓީ

އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ބޭރުފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  3ފަރާތަކަށް ލޯން
ފެސިލިޓީތަކެއް ދޫކުރައްވާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ -:

ހ" .ސަން އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް" ދޫކުރެވުނު ލޯނު :

އެސް.ޓީ.އޯ އިން ސަން އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް  2003އިން ފެށިގެން  2005ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއީ

އެފައިސާ

ޑޮލަރުން އަނބުރާ ދައްކަވާ ގޮތަށެވެ .ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ކުރިއަށް  3މަހާ ހަމައަށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ ޑޮލަރުގެ ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް
ޗެކް އެސް.ޓީ.އޯ ގައި ބަހައްޓާފައެވެ .ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން ގިނަ ޗެކްތަކުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން އެ

ޗެކްތައް އަތުލާފައި އޭގެ ބަދަލުގައި އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ އެހެން ޗެކްތަކެއް ބަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އަދި މިގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެހެންކަމުން އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ސަން އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޖުމުލަ  112,731,250ރުފިޔާގެ ) 8,775,000ޑޮލަރު( ލޯނު ފެސިލިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގައި
ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ.

އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެމަރަލްޑް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 1

ށ" .އެމެރަލްޑް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް" ދޫކުރެވުނު ލޯނު :

އޭޕްރީލް  2003އިން  3އޭޕްރިލް  2005ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ލޯނު ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެއީ އެފައިސާ ޔޫއެސް
ޑޮލަރުން އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށެވެ .އެހެންކަމުން އެމެރަލްޑް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  11,333,347ރުފިޔާގެ

) 888,890ޑޮލަރު( ލޯން ފެސިލިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށާއި އެމެރަލްޑް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މިދެފަރާތުގެ ވެރިޔަކީ އެކަކު ކަމަށް
ދޭހަވާކަމާއި ،މި ދެފަރާތަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ޖުމުލަ އަކީ  124,064,597ރުފިޔާ ) 9,663,890ޑޮލަރު(

ކަމުގައި ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ.

ނ" .ޔޮޓް ޓުއާސް" އަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނު :

އެސް.ޓީ.އޯ އިން "ޔޮޓް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަށް  2003އިން

ފެށިގެން  2004އަށް ލޯނަކާއި ކްރެޑިޓަށް ކުންފުނިން ތަކެތި ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެގްރިމަންޓް ކުރެވިފައިވަނީ  1އަހަރު
ދުވަހަށެވެ .ނަމަވެސް މިލޯނުގެ ފައިސާ ދައްކާ ނިންމިފައިވަނީ  4އަހަރަށް ވުރެންވެސް ފަހުން  2008ވަނަ އަހަރުގައެވެ .ލޯނު

ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ދިވެހި ރުފިޔާ މިޕާރޓީ އަށް ދޫކޮށްފައި ލޯނު ދައްކާއިރު ޑޮލަރުން ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ.
މިގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ޑޮލަރު ލިބުނު ނަމަވެސް މިއީ އިންޓްރަސްޓް ނުލާ އެސް.ޓީ.އޯ އިން މިފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ލޯނެކެވެ.

ލޯނު ދޫކުރަނީ ކުރިޔަށް ތިން މަހާ ހަމަޔަށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ ޑޮލަރު ޗެކް އެސް.ޓީ.އޯ ގައި ބަހައްޓާފައެވެ .ނަމަވެސް މީގެ ގިނަ

ޗެކްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެޗެކްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޗެކްތަކެއް ބަހައްޓާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  1އަހަރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  8,169,588ރުފިޔާ ) 640,752ޑޮލަރު( އަދި އެސް.ޓީ.އޯގެ ފިހާރަތަކުން  2,008,660ރުފިޔާ ދިގު
މުއްދަތަކަށް ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ޔޮޓް ޓުއާސް އަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ
ޖުމުލައަކީ  10,178,248ރުފިޔާ ކަމުގައި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

މި  3ލޯނު ފެސިލިޓީވެސް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްވެސް އިންޓްރަސްޓެއް ނުނަގައިކަމާއި ،މިލޯނަށް ވަރަށް ބޮޑު

އިންޓްރެސްޓެއް އަރާނެކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
އެސް.ޓީ.އޯ އަކީ ލޯނު ދޫކުރާ މާލީ އިދާރާއެއް ނޫންކަމުން މިފަދަ ލޯނު ދޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ރާވައި
ހަމަޖެއްސުން.
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އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް އިމްޕޯޓްކުރާ ބޭހާއި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް

ބޭހާއި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް އެސް.ޓީ.އޯއިން އިމްޕޯޓްކުރަނީ ،އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްއިން
އަގު ހޯދައިގެން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ފޮނުވުމުން އެއަގަށް އެއަގުހޯދި ފަރާތްތަކުންނެވެ .މިގޮތަށް މިތަންތަނުން އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް

ބޭހާއި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގަންނަނީ ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ޤަވާއިދުގައި ސަރުކާރަށް ގަންނަ ތަކެތި އެސް.ޓީ.އޯ
މެދުވެރިކޮށްގެން ހޯދުމަށް އޮންނާތީ ޓެންޑަރިންގ އުސޫލުން އެއްކިބާވެ މިޤަވާއިދަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުންކަމުގައި ފާހަގަ

ކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯއިން ބީލަމަށްނުލާ ބޭހާއި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތައް އިމްޕޯޓްކުރެވެނީ އެއެއްޗެއް
ލިބެންހުންނަ އަގަށްވުރެ އެތައްގުނަ އަގުބޮޑުކޮށެވެ .މިގޮތުން  2007ގައި މިތަކެތި ގަންނަން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތުން މި އޮޑިޓްގައި

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް އިން އެދިގެން އޭ.ޑީ.ކޭއިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ  4އެކްސް ރޭ މެޝިންތަކަށް ކަސްޓަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާއެކު ޖެހޭ ޖުމުލަ އަގަކީ  670,034ރުފިޔާއެވެ .އޭ.ޑީ.ކޭއިން އެސް.ޓީ.އޯއަށް

ބިލްހަދާފައިވަނީ އޭގެ  4ގުނައަށްވުރެން ބޮޑުކޮށް  2,900,887ރުފިޔާއަށެވެ .އެސް.ޓީ.އޯއިން މެޑިކަލް ސަރވިސަސްއަށް
ބިލްހަދާފައިވަނީ އޭ.ޑީ.ކޭއިން ބިލް ހަދާފައިވާ އަގަށް  10%އެއްކޮށްފައި  3,190,976ރުފިޔާއަށެވެ .ވީމާ ،މި  4މެޝިނަށް
 2,520,941ރުފިޔާ ސަރުކާރު ބަޖެޓުން އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މެޝިނެއް ގަނެވިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް
 5މެޝިންގެ އަގުގައިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ށ .ހަމަމިގޮތަށް އަނެއްކާވެސް  4އެކްސްރޭ މެޝިން އޭ.ޑީ.ކޭ އިން އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްއިން

ގަނެފައިވެއެވެ .އޭ.ޑީ.ކޭއިން މިމެޝިންތައް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާއެކު އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކީ  834,719ރުފިޔާއަށެވެ.
އޭ.ޑީ.ކޭއިން އެސް.ޓީ.އޯއަށް އިންވޮއިސް ކޮށްފައިވާ އަގަކީ  4ގުނައަށްވުރެން ބޮޑުކޮށް  3,442,538ރުފިޔާއަށެވެ .އަދި

އެސް.ޓީ.އޯއިން މެޑިކަލް ސަރވިސަސްއަށް ބިލް ކޮށްފައިވަނީ އޭ.ޑީ.ކޭގެ އަގަށް  10%އެއްކޮށްފައި  3,786,800ރުފިޔާއަށެވެ.
އެހެންކަމުން މި  4މެޝިނަށް  2,952,084ރުފިޔާ އިތުރަށް ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ހޭދަވެފައިވާކަމަށާއި މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
އެކްސްރޭ މެޝިނެއް ލިބިފައި މިވަނީ  4މެޝިނަށްވުރެންވެސް ބޮޑު އަގެއްގައެވެ.

ނ .ހަމަ މިގޮތަށް އެހެން ފަހަރަކު އޭ.ޑީ.ކޭއިން މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތަކެއް  273,192ރުފިޔާއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިތަކެތި އޭ.ޑީ.ކޭއިން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ވިއްކާފައިވަނީ  3ގުނައަށްވުރެން ބޮޑުއަގެއްގައި  942,101ރުފިޔާއަށެވެ .އަދި

އެސް.ޓީ.އޯއިން މެޑިކަލް ސަރވިސަސްއަށް ވިއްކާފައިވަނީ އޭ.ޑީ.ކޭގެ އަގަށް  10%އިތުރުކޮށްފައި  1,036,458ރުފިޔާއަށެވެ.

ވީމާ ،މި އިކުއިޕްމަންޓްތައްވެސް ދައުލަތަށް ލިބިފައި މިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  4ގުނަ އަގު ބޮޑުކޮންނެވެ.

ރ" .ޝެޑޯ މެޑިކަލް ސަރވިސް ޕވޓ ލޓޑ" ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން  20ސަކްޝަން ޕަމްޕް ގަތުމަށްޓަކައި އެތަނުން އަގު ހޯދާފައި
އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ގަނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް "ޝެޑޯ މެޑިކަލް ސަރވިސް" އަކީ އިމްޕޯޓް ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ
ފަރާތަކަށް ނުވާތީ އެފަރާތުން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ "ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިޒް" ކިޔާ ކުންފުންޏެއް ލައްވައެވެ .މިކުންފުނިން

އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަގަކީ  143,481ރުފިޔާއަށެވެ .އަދި ޝެޑޯ މެޑިކަލް ސަރވިސަސް އިން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އިންވޮއިސް

ކޮށްފައިވާ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  2ގުނަ ވަރުގެ އަގެއްގައި  253,760ރުފިޔާއަށެވެ .އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން މެޑިކަލް
ސަރވިސަސްއަށް ވިއްކާފައިވަނީ ޝެޑޯ މެޑިކަލްގެ އަގަށް  10%އިތުރުކޮށްފައި  279,136ރުފިޔާއަށެވެ .އެހެންކަމުން
 135,654ރުފިޔާ ސަރުކާރު ބަޖެޓުން އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޕަންޕެއް ގަނެވިފައި މިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  2ޕަންޕް

ގަނެވޭ ވަރުގެ އަގަކަށެވެ.
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ބ .މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ  4އައިޓަމްގެ އިތުރުންވެސް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް،

ބޮޑު އަގުގައި އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަރަށް ގިނަ ބޭސް ގަނެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނަމަވެސް އެހުރިހާ މުޢާމަލާތު މިރިޕޯޓުގައި ނުހިމަނައި މިފަދަ މުޢާމަލާތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި

ގަނެފައިވާ އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމެނުމަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

 .1މިފަދަ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނުދެއްވުމަށާއި ،ސަރުކާރަށް
އެސް.ޓީ.އޯ އިން ގެނެސްދެއްވަންވާނީ ސީދާ އެސް.ޓީ.އޯ އިން އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯއްދަވާ ހެޔޮ އަގުގައިކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މިހާރުން
މިހާރަށް މިމަސައްކަތް ރާވާ އިންތިޒާމުކުރެއްވުން.

 .2މިގޮތަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަގުބޮޑުކޮށް ތަކެތި ހޯދައިދީފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ނޭގި
ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިކަމަށާއި ،އަދި އެސް.ޓީ.އޯ ގައި މިމަސައްކަތް ކުރަން ޙަވާލުވެތިބި މީހުން ސީދާ މިކަމުގައި ބައިވެރި

ވުމެއް އޮވެގެން ނޫނީ މިވަރުގެ މަސައްކަތެއް ރާވައި ހިންގޭނެކަމަކަށްވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމުގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުން ހޯއްދަވައި އެމީހުން މިކަމުގައި ޒިންމާ ކުރުވައި ،ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ،އަދި

 .3މިގޮތަށް ބޮޑުއަގުގައި އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ގަނެދެއްވާފައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު
ވަކިވަކިން ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެ އިދާރާތަކުން އެފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްޓަކައި
އެމަޢުލޫމާތު ދެއްވައި އެހީވެ ދެއްވުން.
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އެ އިދާރާތަކަށް

 (2.5ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ހ .މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ ބޭރުން އިތުރު މަސައްކަތް ކުރެއްވުން :

ކުންފުނީގެ

އެކި

ފަންތީގައި

އުޅުއްވާ

ވަރަށްގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން އަމިއްލަ މަސައްކަތް ނުވަތަ ދެވަނަ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ

ވިޔަފާރިއެއްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ 70 .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް އަވަސްގޮތަކަށް ބަލާލުމުންވެސް
އޭގެ ތެރެއިން  29%މުވައްޒަފުން ކޮންމެވެސް ބޭރު މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެތެރެއިން ކުންފުނިން

ކުރާ މަސައްކަތާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރައްވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި މިގޮތުން ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު

އެއްމަސައްކަތްކަމަށްވާ އިމްޕޯޓް މުދާ އެތެރެކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޯޓްފަހަރު ޗާޓަރ ކުރުމާ ހަވާލުވެހުންނެވި އެންމެ އިސް
މުވައްޒަފަކީ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޝިޕް ބްރޯކަރޭޖް ކުންފުންޏެއް ހިންގަވާ ފަރާތެއްކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކޮންޓްރެކްޓަށް ކުރުވާ ޢާންމު މަސައްކަތްތައް އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ

މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުންޏަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  2006އާއި  2007ގައި އެކަނިވެސް
 1,178,732ރުފިޔާ ގެ މަސައްކަތް މިގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ށ .އިމްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް:

އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކާޑުގެ ތަކެއްޗާއި ،ހިލައާއި ހިލަވެލި

އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި ޢާއިލީ ގުޅުން ހުރި މުވައްޒަފުން ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންވަންދެން އެމަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް

އުޅުއްވާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި ،އޭގެ ސަބަބުން މިދާއިރާ ރޭވިފައިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޙިމާޔަތްކުރެވި އެހެންމީހުނާ
ބެއްސުން ވަރަށް ކުޑަކޮށްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއަކީ ،މިރިޕޯޓްގައި،

ޚާއްސަކޮށް  2.1ގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުންފުނިން މައިގަނޑު މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ މިފަދަ ގުޅުންތަކާއި ރޭވުންތަކުގެ
ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން އެހެން މަސައްކަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ނުކުރައްވާ ގޮތަށާއި ،އަދި އެއްވެސް
ޙާލަތެއްގައި ކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ނުކުރައްވާ ގޮތަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ މުހިންމު ސަޕްލަޔަރުންނާއި

ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ނުކުރައްވާގޮތަށް

ކުންފުނި ރާވައި ހަމަޖެއްސުން .އަދި ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން

މުހިންމު އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގައި ނުތިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ މިހާރުވެސް މިހެން ހުރި ބައެއް ދާއިރާތައް މިހިނދުން
މިހިނދަށްވެސް އަލުން ރާވާ ހަމަޖެއްސެވުން.

މިހެންމިދެންނެވީ މިކަން މިގޮތަށް އޮތުމަކީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ރަނގަޅަށް ބައްޓަން ކުރުމަށާއި ،ކުންފުނި ހެޔޮ ގޮތުގައި
މިހާރަށްވުރެވެސް ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި

ވާތީއެވެ .ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން

ރަނގަޅު މެނޭޖަރުން ލިބުން އުނދަގޫކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ އާދަކާދަ މިވަގުތުއޮތީ މިފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ރާވައި

ހިންގަން ދަތި ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތައް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލު ކޮށްލުން އުދަގޫ ގޮތަކަށް އޮތް ނަމަވެސް މިބަދަލު
މެދު ރާސްތާގައި ނަމަވެސް ގެނައުމަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވިސްނައި މަސައްކަތް ފެށުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި ފެނެއެވެ .އަދި

މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ މުސާރަތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންނާއި ،ކުންފުނީގެ ހިންގުމާ ސަރުކާރުން ސީދާ ބެހިވަޑައި

ނުގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިގެންނާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑު މިނިވަންކޮށްގެންނާއި ،އަދި
ރާވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މެނޭޖްމެންޓާއި ވަޒީފާތައް އަލުން

(2.6

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ

ކުންފުނީގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް ރޭވި ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި މިހާރު އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް
މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ބަދަލު ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މިވަގުތު ކުންފުނީގައި ވަކި އިންޓާރނަލް

އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމެންޓެއް އޮތް ނަމަވެސް ،އެޑިޕާޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ހުރިހާ ފިހާރަ
ތަކުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭރު އޮޑިޓް ކުންފުންޏަކުންވެސް އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރާ

ކަމަށާއި ،މިކުންފުނިންވެސް މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވެނީ ސްޓޮކްގެ މަސައްކަތަށްވާތީއެވެ.

މިހެން މިކަން ރޭވިފައި އޮތުމުން ކުންފުންޏަށް މުދާ ގަތުމާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފަދަ މުހިންމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ޤަވާޢިދުން
ބަލާ ޗެކް ނުކުރެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
.1

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ފަންތިން ނަންގަވައި ،އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް
މިނިވަންކަމާއެކު ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށްބައްޓަންކޮށް ،އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ސީދާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޖަވާބުދާރީވާގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުން ،އަދި
.2

އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތް ބަލާ ގޮތަށް އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް މީގެ ތެރޭގައި،

އައުޓްލެޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މުދާ އޯޑަކުރުމާއި އިމްޕޯޓްގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ،އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމެންޓް އާއި ،ކޭޝް
މެނޭޖްމެންޓް އާއި ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަދަ މަސައްކަތްތައް ޝާމިލުވާ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމެންޓް ތަކުގެ

މަސައްކަތްތައް ހިމަނައިގެން މިމަސައްކަތް ފުޅާ ކުރައްވައި ،އަދި އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓަރުންގެވެސް އެހީގައި އިންޓާރނަލް

އޮޑިޓްގެ އޮނިގަނޑާއި ،މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،މުވައްޒަފުން މިކަމަށް ތަމްރީނުކޮށް ފަރިތަ ކުރުވުން.
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(2.7

ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ބޭރުފައިސާ ހޯދުން

އެސް.ޓީ.އޯ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެންވެސް ގަނެވިއްކާ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދައިން ބޭރުފައިސާއަށް ތަކެތި ގަނެ އިމްޕޯޓްކޮށްގެން
ދިވެހި ރުފިޔާއަށް އެތަކެތި ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ .އަދި ޚާއްޞަކޮށް ތެލާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެތެރެކުރާ ކަމުން

ކުންފުންޏަށް ވަރަށް ގިނައިން ބޭރުފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ތަފާތު ފަރާތްތަކުން ބޭރުފައިސާ ހޯއްދަވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މިގޮތުން ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްބޭފުޅުންއަތުންވެސް  2007ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2,468,086ރުފިޔާ އަށް ޑޮލަރުގަނެފައިވެއެވެ.

އަދި ކުންފުނީގެ ބޭރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުންވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑޮލަރު ގަނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް

ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ތަކުން ނޫންގޮތް ގޮތުގައި ބޭރުފައިސާ ގަނެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުންފުނީގެ އެންމެ

އިސްބޭފުޅުންނާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުންފުނިން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނޭދެވޭ
އަސަރުފޯރާ ކަމެކެވެ.

މިކަން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް މިހާރުވެސް

އިޙުސާސް ކުރެވިފައިވާކަމާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން

އެފަރާތްތަކާއެކު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.

މިގޮތުން  5މާޗް  2008ގެ ނިޔަލަށް މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުން  10,492,507ރުފިޔާ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހި

ނުލިބިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރައްވައިގެން ފަދަ ގޮތްގޮތުން ބޭރު ފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ ކަންތައް ނުކުރައްވައި ،އެއަށްވުރެން
ހަރުދަނާ އިންތިޒާމެއް ސަރުކާރާއި ،ބޭންކުތަކާ ވާހަކަ ދެކެވިގެން ހަމަޖެއްސުން.

މިހެން މިދެންނެވީ މިކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބޭރުފައިސާ ހޯދުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެން
އަގުބޮޑުކޮށް ބޭރުފައިސާ ގަނެވޭތީ ކަމުންނާއި ،އެސް.ޓީ.އޯ ފަދަ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންޏަކުން މިފަދަ
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ރަސްމީ އަގު އެއަށްވުރެން ބޮޑު އަގަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނޭނގި
ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް އެޅިދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،އަދި އެންމެ ފަހުން  2001ޖުލައި މަހު އެމް.އެމް.އޭ އިން ޑޮލަރުގެ

އަގު ބަދަލު ކުރައްވަން ޖެހިފައިވަނީ އެއީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަގުބޮޑުކޮށް

ޑޮލަރު ގަންނަން ފެށުމުން ކަމުންނާއި ،މިގޮތަށް

މިކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްފަރާތަކީ އެސް.ޓީ.އޯ ކަމުގައި ބެލެވިފައިވާތީއެވެ.

އެއާއެކު ،ސަރުކާރުން އަންގަވައިގެން ދެއްވާ ވަރަށް ބޮޑު އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތެއް އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭކަމުން،
ބޭރުފައިސާ ގެ ބޭނުންތައް ހަމަޖެއްސެވުން ރަނގަޅީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ އާއި އަދިވެސް ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަވައިގެންނެވެ.
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ވަކަރުފަޅި  2007ވަނަ އަހަރު ވިއްކާލެވިފައިވާގޮތް

އެސް.ޓީ.އޯ އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ވަކަރުފަޅި ރިޒޯޓް  2007ވަނަ އަހަރު އެސް.ޓީ.އޯއިން
ވިއްކާލައްވާފައިވަނީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި ނުއަގުގައި ކަމުގައި މިކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުން ދޭހަވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކަންހިނގައި
ނިމިގެން ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއެއް ތިރީގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.

 .1ވަކަރުފަޅި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އިންވެސްޓްކޮށް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް

 25އަހަރު

ދުވަހަށް  1އޮކްޓޯބަރ  1992އިން  31ޑިސެމްބަރ  2017ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެކެވެ .ރަށް ލިބުމުން

ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަށް ހަދާ ހިންގުމަށް އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓްރޭޑް )އަތަމާ ޓެރެވަލްސް( އާ އެސް.ޓީ.އޯ އާ ދެމެދު

އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ  31ޑިސެމްބަރ  1992ގައެވެ.

މިއެގްރީމެންޓް

ކަމަށާއި މުއްދަތު ހަމަވަނީ  31ޑިސެމްބަރު  2008ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ކުރެވިފައިވަނީ

 16އަހަރަށް

 .2ވަކަރުފަޅި ވިއްކާލުން މަޖުބޫރު ވެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށެއްގައި އަތަމާ

ޓްރެވަލްސްއިން އިންވެސްޓްކޮށްފައި އޮތްކަމަށް ބަލައިގެންނާއި ،އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން އިންވެސްޓްކޮށްފައި އޮތީ "އިން -ނޭމް-

އޮންލީ" ކަމަށް ބަލައިގެން އެރަށް އެސް.ޓީ.އޯ އަތުން ،އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުލިބި ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު
ކުރިމަތި ކުރެވިގެންނެވެ .އަދި ވަކަރުފަޅި ،ހޮލިޑޭ އައިލެންޑާ އަޅާކިޔާ ،އަދި ހޮލިޑޭ އައިލެންޑްގައި ވިލާ ޝިޕިންގ ގެ ފަރާތުން

އިންވެސްޓްކޮށްފައި އޮތުމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަތުން އެރަށް ނެގި ވިލާ ޝިޕިންގ އަށް ލިބުނު ގޮތަށް ވަކަރުފަޅި ގެއްލިދާނެކަމަށް
ދެކެވިގެންނެވެ.

 .3ވަކަރުފަޅި ގަންނަން އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނު ނަމްބަރު ) (3/94އާ ޙަވާލާދީފައިކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިޤާނޫނު ހިނގާފައިވަނީ މުއްދަތެއް ނެތި ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކަމަށާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) (3/94ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) (2/99ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމުން އުވިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،ޤާނޫނު ނަމްބަރު )(3/94

ވަކަރުފަޅިއަށް ނުހިނގާ ކަމަށާއި ،އެއީ އެރަށް ކަނޑައެޅިގެން  25އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް
ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާތީ ކަމުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ހޯއްދަވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ .އަދި އެރަށުގައި
އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވަނީ އަތަމާ ޓްރެވަލްސްއާ އެކު ކުރެވިފައި އޮތް އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން އެސް.ޓީ.އޯ

އަށް ޙައްޤު ގޮތުގައި އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ އެފައިސާ އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އިން ހޭދަ ކޮށްގެން ކަމުގައި
ލިޔެ ކިޔުންތަކުން ދޭހަވެއެވެ.

 .4އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އިން ވަކަރުފަޅި ފަސްޓް ކްލާސް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ "ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓް" ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާގޮތުން ވަކަރުފަޅި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ހިންގުމަށް އަތަމާ
ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓްރޭޑްއަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ އެފަރާތުން އެސް .ޓީ .އޯ އަށް ރިޒޯޓް ޢިމާރާތްކުރާ އަހަރު އެޑްވާންސް ރެންޓްގެ

ގޮތުގައި  4މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ދިނުމާއި ،އަދި އޭގެ ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި  :ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު

އަހަރަކު 206,150

ޑޮލަރު؛  3ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  5ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަހަރަކު  250,000ޑޮލަރު؛  6ވަނަ އަހަރާއި  7ވަނަ އަހަރު

އަހަރަކު  315,000ޑޮލަރު؛  8ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  12ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަހަރަކު  350,000ޑޮލަރު؛ އަދި 13
އަހަރުން ފެށިގެން  15ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އަހަރަކު  317,000ޑޮލަރު ދިނުމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ.
 .5މިއެގްރީމެންޓްގައި ބުނާ ގޮތުން އަތަމާ ޓްރެވަލްސްއިން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ޢިމާރާތްކުރާ އަހަރު ދޭންޖެހޭ  4މިލިޔަން ޑޮލަރު
އަތަމާއިން މިރަށް ފަސްޓް ކްލާސް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ޢިމާރާތް ކުރާ
އަހަރު އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބެންޖެހޭ  4މިލިއަން ޑޮލަރު އަތަމާ ޓްރެވަލްސްއިން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް ވަރަށް
ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
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 .6އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބެންޖެހޭ  4މިލިއަން ޑޮލަރު އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އިން އިންވެސްޓް ކުރުމުން "ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް
އެގްރީމަންޓްގެ"  4ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނާގޮތުން އަތަމާ ޓްރެވަލްސް އަށް ލިބެނީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރިޒޯޓް
ހިންގުމުގެ ބާރުތަކާއި ،ރިޒޯޓުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެކެވެ .އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބެނީ އަހަރު ކުއްޔެވެ .އެގޮތުން އަތަމާ

ޓްރެވަލްސް އިން ކުލީގެ ގޮތުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް  14އަހަރާ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ 3,820,550
ޑޮލަރެވެ .މީގެތެރެއިން އެސް.ޓީ.އޯ.އިން ސަރުކާރަށް

 2,157,500ޑޮލަރު ރިޒޯޓް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން  2007ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފާއިތުވެފައިވާ  14އަހަރާއި  6މަސް ދުވަހުގެ ކުއްޔަށް އެސް.ޓީ.އޯ.
އަށް ލިބިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އަހަރަކަށް  114,693ޑޮލަރު މަގުން  1,663,050ޑޮލަރެވެ.

 .7ވަކަރުފަޅި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ވިއްކާލަން ނުފެންނަ ކަމަށް  6ފެބްރުއަރީ  2006ގައި އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި
ނިންމަވާފައިވެއެވެ .ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބައްލަވާފައި ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑުގޮތަކީ ވަކަރުފަޅި
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ވިއްކާނުލުން ކަމުގައެވެ.

 .8ކުންފުންޏަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ޤާނޫނީ ލަފާލިބިފައިވަނީ ރަށަށް އިންވެސްޓްކުރީ އެސް.ޓީ.އޯ ނޫންކަމާއި ރަށް
ވިއްކާލަން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ .އަދި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ގާނޫނީ
ލަފަޔަށްވެސް ބައްލަވާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވާފައިވަނީ އެންމެ "މަސްލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތަކީ" ރަށް އަތަމާ

ޓްރެވަލްސް އަށް ވިއްކާލުން ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާގައިވަނީ ރިޒޯޓް ވިއްކާލަން

ނުޖެހޭނެކަމުގައެވެ.

 .9ވަކަރުފަޅި ވިއްކާލެވިފައިވަނީ  7,441,939ޑޮލަރަށެވެ .މިއަގު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  2007އިން  2017އަށް އަތަމާ ޓްރެވަލްސް
އިން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި  2007އަށް ޑިސްކައުންޓް ކުރުމުން ޖެހޭ  3,647,848ޑޮލަރަށެވެ.

 .10ނަމަވެސް  3,647,840ޑޮލަރަކީ މިފަދަ ރަށެއްގެ  2007ގައި ހުރި މާރކެޓް އަގު ނޫން ކަމަށާއި މިއަށްވުރެން މާބޮޑު އަގުގައި
މިރިޒޯޓް އޯޕަން މާކެޓް ގައި ވިއްކާލެވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ އެރަށަށް  10މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވުރެން އިތުރަށް

އިންވެސްޓް ކޮށްފިނަމަ އިތުރު  10އަހަރުވެސް ލިބޭނެތީ އާވެސް އެކުގައެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ވަކަރުފަޅިއަކީ ދައުލަތުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބިފައި އޮތް ވަރަށް އަގުހުރި މުދަލެއް

ކަމާއި ،އެ ވިއްކާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާއިއެކު ކަމަށް ލިޔެކިއުންތަކުން ދޭހަވާކަމުން ،ދައުލަތަށް
ލިބުނު މި ގެއްލުމަށް ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ވީމާ މިކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން އަނބުރާ ހޯއްދަވައި
އެފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ސައިފަތްދަނޑުގެ ނަތީޖާ

ސްރީލަންކާއިން ގަނެފައިވާ ސައިފަތްދަނޑު ގަތުމަށް ހަދާފައިވާ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއަކީ އެސައިފަތްދަނޑުގެ ކަންތައްތައް ތަފްޞީލްކޮށް
ބަލާ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ދިރާސާކުރެވިގެން ހެދިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަކަށް ލިޔެކިއުންތަކަކުން ނުދައްކައެވެ .އެއީ ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭން

ބޭރުގައި ހެދޭ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވެފައި ،ސްރީލަންކާގެ މާޙައުލު އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު ސައިފަތްދަނޑު އޮތް ޙާލަތާ އެތަނުގެ

މަސައްކަތު މީހުންނާއި ބެހޭ ކަންކަމާއި ،އެތަން ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅަށް ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާނޭ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެހެން

ވަސީލަތްތަކާއި ،އެވިއްކާލަން ވެއްޖިއްޔާ ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކާ މިފަދަކަންކަމަށް ބަލައި ދިރާސާގައި ހިމަނާފައި ވާކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި އިންވެސްޓްމަންޓް ގަންނަން  612,332ޑޮލަރު ހޭދަކޮށް ،އަދި އެތަން ތަރައްޤީކުރަން
 607,786ޑޮލަރާއެކު ޖުމުލަ  1,220,118ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ½ 4އަހަރު ސައިފަތްދަނޑު ހިންގައިގެންވެފައިވާ
 463,028ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމާއެކު  1,683,146ޑޮލަރު މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލައިގެން
ލިބުނު  500,000ޑޮލަރު ކެޑުމުންވެސް  1,183,146ޑޮލަރު މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުން ½ 4އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުންފުންޏަށް ވާން ދިމާވިއިރު ،ސައިފަތްދަނޑު ހިންގަން ބޭނުންވަރަށް އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެވިފައިވާކަން

އެނގެންނެތްކަމަށާއި ،ސައިފަތްދަނޑުގައި ފަތް ހެއްދުމަށްަ ،އދި ހައްދާ ފަތް ސައިފަތަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފެކްޓަރީއަށް ކުރަންޖެހޭ
އިންވެސްޓްމަންޓްވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހެދިފައި އޮތްކަމަށް ފެންނަންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކޮންމެ އަގެއްގައި ނަމަވެސް ވިއްކާލަން ނިންމައިގެން 2007

މި އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލައްވާފައިވަނީ އެއިން ގެއްލުންވާތީ

އޯގަސްޓްގައި ވަގުތުން  250,000ޑޮލަރު އަތުލައްވާފައި ،އަދި  15އޯގަސްޓް  2008ގައި  125,000ޑޮލަރު

ލިބޭގޮތަށް ،އަދި

 15އޯގަސްޓް  2009ގައި  125,000ޑޮލަރު ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ތާރީޚު ޖަހާފައި ދޫކޮށްފައިވާ  250,000ޑޮލަރުގެ ދެ ޗެކް

ބާއްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި އިންވެސްމަންޓް ވިއްކާލާފައިވަނީ ،ނުއަގުގައި ،އެއިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލާކަން ސްރީލަންކާގައި އިޢުލާން ނުކޮށް،
މާލޭގެ ނޫހުގައި އެކަނި އިޢުލާންކޮންގެންނެވެ .ވިއްކާލެވިފައިވަނީ ،މިސައިފަތްދަނޑު ގަތްއިރުވެސް ކުންފުނީގައި ހުންނެވި މެނޭޖިންގ
ޑައިރެކްޓަރގެ ދައުރުގައި ،ސައިފަތް ދަނޑު ގަތް އިރުގެ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަންއާ އާއިލީ ގޮތުން މިހާރު ގުޅިފައިވާ މީހަކަށެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުންފުންޏަށްވެފައިވަނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ އަދި ،އެއީ ކޮން ބައެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ބައްލަވައި އެމީހުން

އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުން.
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އާ ޢިމާރާތް މެނޭޖްކުރެވިފައިވާ ގޮތް

އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑްއޮފީސް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ޓެންޑަރކޮށްގެން "ޓާންކީ" ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި
ކޮންޓްރެކްޓަރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތްނިންމާ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރުމަށް  32,637,981ރުފިޔާއަށެވެ.

އަދި ޢިމާރާތުގެ

މަސައްކަތް މުޅިން ނުނިމިވަނިކޮށް އެޢިމާރާތުގެ އިންޓީރިއާ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިނުކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން

އަމިއްލައަށް އިޢުލާންކޮށްގެން  12,059,649ރުފިޔާގެ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ހަމަ އެކޮންޓްރެކްޓަރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.
މިދެޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  44,697,630ރުފިޔާއެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޢިމާރާތް ނިންމާފަހުން ދިމާވާ ކަންތައްތައް ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގައި

ބަހައްޓާފައިހުރީ ޖުމުލަ  2,818,157ރުފިޔާއެވެ .ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުންކަނޑައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ
ޖުމުލައަކީ  2,535,997ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ މިހާރުވަނީ

އެކުގައި ކުންފުންޏަށް ނެގި ހުސްވެފައިކަމަށާއި މިއިން އެއްވެސް ބައެއް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަނބުރާ ދޭންޖެހޭކަމަކަށް ހިސާބުތަކަކުން
ނުދައްކައެވެ.

އެހެންކަމުން

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް

ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާގެ

ޖުމުލައަކީ

39,343,476

ރުފިޔާ

) (44,697,630 - 2,818,157 - 2,535,997އެވެ .މީގެ އިތުރުން ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު  2,535,997ރުފިޔާ

ބޭނުން ކުރަންނުޖެހިއްޖެނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މިހާތަނަށް
ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ  50,099,155ރުފިޔާއެވެ .ވީމާ ،އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑްއޮފީސް ޢިމާރާތް ނިންމުމަށް އެގްރީމެންޓްކުރެވި

އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން  10,755,679ރުފިޔާ ) (50,099,155 - 39,343,476ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފައްޓާފައިވަނީ  18ޖުލައި  2001ގައެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް
ކޮންޓަރެކްޓަރާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  18މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ .ޢިމާރާތުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
ނިމިފައިވަނީ  24މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  29ޖޫން  2003ގައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޓީރިއާގެ މަސައްކަތަށް  6މަސް ދުވަހުގެ

ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަމައެ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ.
ކަނޑައެޅިފައިވާ

މިމުއްދަތާއި

އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތް

މުޅިން

ނިންމަން

ތާރީޚަކީ  31ޑިސެމްބަރ  2003އެވެ .ރިޓެންޝަން މުއްދަތަކީ  1އަހަރު ދުވަހެވެ .މިމުއްދަތު ހަމަވަނީ 2004

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ .ނަމަވެސް  22މެއި  2005ގައި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މަސައްކަތް ހިންގަން ފެށިފައިވާ
އިރުވެސް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްވަނީ މުޅިން ނުނިމިއެވެ .އަދި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް 2005

ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
ޢިމާރާތްކުރުމާއި

ޢިމާރާތުގައި

ބޭނުންކުރެވިފައިވާ

ތަކެތީގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުމުގެ

ނަމުގައި

ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ

ފައިސާ

ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ރިޓެންޝަން މުއްދަތު ނިމުނު އިރުވެސް ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮލިޓީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ރިޓެންޝަން ފައިސާ މިހާތަނަށްވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފައިނަލް ރިޕޯޓްވެސް  22ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޢިމާރާތް ނިންމުން ލަސްވެފައިވަނީ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް )ބީ.އޯ.ކިޔު( ގައި ކުށްޖެހިފައިވާތީ އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފާހަގަ

ކުރެވިގެން ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ހުއްދައާއެކު އެކަން ރަނގަޅުކުރަން މެނޭޖްމެންޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ބީ.އޯ.ކިޔު އަށް ބަދަލުގެނެސްފައި
ވާތީއެވެ .އަދި މިޢިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިޔު ހަދާފައިވަނީވެސް މިކޮންސަލްޓެންޓްކަމަށްވާތީ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމުގައި ޑިޒައިންކުރުމާއި އިންޖިނިއަރިންގައި ހުރި އުނިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށާއި،
15

ހަމައެއާއެކު އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިނގާފައިވާކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފުރަތަމަ އަންދާޒާ ކުރިވަރަށްވުރެން ވަރަށް ބޮޑުތަން ޚަރަދު ބޮޑުވެ،

މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމުންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ލަސްވެ ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި ޢިމާރާތް ކުރަން ފެށިފަހުން
 7އަހަރަށްވުރެން ގިނަ އަހަރުވީއިރު މިމަސައްކަތް މުޅިން ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ،ހެޑް އޮފީހުގެ އިމާރާތާބެހޭ ކަންކަން މުޅިން ނިންމާލެވިފައިނުވާތީ އެސް.ޓީ.އޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓްއިން ހެޑް އޮފީހުގެ

ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްވެސް ވަނީ މުޅިން ނިމުމަކަށް ނުގެނެވިފައެވެ .އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑްއޮފީސް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހެޑްއޮފީހުގެ އެއަރކޮންޑިޝަން މަސައްކަތް

 7,054,103ރުފިޔާއަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ގޮތުގައި އެސް.ޓީ.އޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ތެރެއިން އެސް.ޓީ.އޯ ހޯމް
އިމްޕްރޫވްމެންޓަށް ލިބިފައިވަނީ  5,653,415ރުފިޔާކަމާއި ،މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެތެރެއިން ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ
 1,400,688ރުފިޔާ އަދިވެސް އެސް.ޓީ.އޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
 .1ކޮންސަލްޓަންޓުން

ލައްވާ

ފައިނަލް

ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރުވައިގެން

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް

ހުށަހަޅުއްވައި،

ޢިމާރާތްކުރުމުގައި

މައްސަލައެއްވާނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ކުރުވުމަށްފަހު ،އަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ

އަނބުރާ ދައްކަވައިގެން ،ޕްރޮޖެކްޓް އަވަހަށް ނިމުމަކަށް ގެންނެވުން.

 .2އެސް.ޓީ.އޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓަށް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން ލިބެންވާ ފައިސާވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރު އަތުން އަވަހަށް އަނބުރާ
ހޯއްދަވައި މިމަސައްކަތްވެސް ނިމުމަކަށް ގެންނެވުން.
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 .3ނިންމުން

-1

 2008ގެ ކުރީކޮޅު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި ،މިބަދަލާއެކު މީގެ ކުރީގައި ވަރަށް ގިނަ އަހަރު
ތަކެއްގައި ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރުގައި އަޅުއްވަން ފައްޓަވާފައިވާ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް
ކުރިއަށް

ގެންދެވި،

އޭގެ

އިތުރު

މަސައްކަތްތަކެއްވެސް

މިހާރުގެ

މެނޭޖިންގ

ޑިރެކްޓަރ

ކުރައްވާފައިވާ

ކަމަށާއި،

މެނޭޖްމަންޓްގައި އިސްކޮށްއުޅުއްވާ އެހެން ބޭފުޅުންހެން މިކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ
ކުރެވިފައިވާތީ އެކަމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަން ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
-2

ކުންފުނީގައި ހުރި ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ،މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގައި އަދާ ކުރައްވާ
ވަޒީފާގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރުމާ ،ކުންފުންޏާއެކު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތު ހިންގުމާ ،ކުންފުނީގެ ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު
ވިޔަފާރި ހިންގުން ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަވައި ،އަދި ކުންފުނީގެ އިސްމަޤާމުތަކާ އަދި ކުންފުނީގެ ގުޅިފައިވާ
މަސައްކަތް ތަކުގައި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ ހިންގުން ބައްޓަން ކުރެއްވުން ވަރަށް
މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

-3

ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ،ކުންފުންޏަށް ޤާބިލު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް ހަމަޖައްސަވައި ،އަދި ކުންފުނި ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން
ގެންގުޅުއްވާނެ އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ކުންފުނި ހިންގުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދޫކޮށްލައްވައި ،ބޯޑު
ޒިންމާ ކުރައްވައިގެން ކުންފުނި ހިންގުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާގޮތަށް ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާއި މެދު މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ
ގުޅުންތައް ކޮންމެހެން ބަދަލު ކުރައްވައި ،ސިޔާސީ ކުލަވަރު ނެތި ކުންފުނި ހިންގުމަށް ދޫކޮށް ލެއްވުމަކީ ކޮންމެހެން
ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެއީ ކުންފުނީގެ ހިންގުން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ އެގޮތުން ކަމަށްވާތީއެވެ.
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ކުންފުންޏަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށް ޓްރޭޑް ކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމުން ،ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ބޭރުފައިސާ ސީދާ
ގޮތުގައި ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ހޯއްދެވުމަށާއި ،އެހެން ގޮތްގޮތުން ހޯއްދަވަން އުޅުއްވުމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ ވަރަށް
ބޮޑަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިދަނޑިވަޅުގައި ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އަލުން މުޠާލިޢާ
ކުރައްވައި ،ކުންފުނިން މާގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވި "އޯވަރ ޓްރޭޑިންގ" ހެއްދެވޭކަމަށްވާނަމަ ބައެއް ވިޔަފާރި މަޑު
ޖައްސާލައްވައިގެން ނަމަވެސް ބޭރު ފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރެއްވުން މުހިންމު
ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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