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 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 7-STKH/7/2014/2(PR) ރު:ނަންބަ

 ނޫސް ބަޔާން

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  3122ގެ ޑު ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ 

މިއަދު ނެރެފީމެވެ. ވާރކްްސ  ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް  3122ވާރކްސް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެްޑގެ 

ާމީލ ، ތީއޮފީހަށް ހުށަހަޅާފަިއ ނުވާ ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ތައްވަނަ އަހަރުގެ ާމލީ ބަޔާން 3122ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 

 ގޮތް ވަީނ ނުވެފައެވެ. ކުެރވޭޓްޓްކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކުރެވޭ އޮޑިއޮޑި ބަޔާންތައް

ވަނަ ައަހުރ  3122ިމ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ާފހަގަކޮށްަފއިވާ ކަންތައްތަކަކީ އެ ކުްނފުނިން ، އެހެންކަމުން 
ަފިއވާ ށްިޚލާފަށް ކޮ ޤާނޫނުތަާކއި ގަވާއިދުތަކާ ،ފާހަގަުކރެވުނު ުތތައް ރިވިއުުކރުމުެގ ތެރޭގައި ހިންގާަފއިވާ ބައެްއ ުމޢާމަލާ

ކަންތައްތަކާއި ޕާރފޯމަންސްާއއި ގަވަރނަންސް އާއި ގުުޅންހުރި މައްަސލަތަކެވެ. އަިދ މީގެ އިތުރުން ގަވަރނަްނސް 
 މައްަސލަތައް ފާަހގަކުރެުވނު ަކންކަމުގައި ުކރީގެ ައހަރުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ިދރާސާުކރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 އްތައް;މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަ ުކރެވޭ ުމިހންމު ކަންތަ

ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ "ިހންާގ ކްސް ކޯރވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަދި ގައިބެހޭ ާޤނޫނުދިވެިހރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏާ .2
 އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.އް ތައްޔާރުޮކށް ބަޔާންތަ ިއވާ ގޮތަށް ކުންުފނީގެ މާލީއިުދ" ގަގަވާ

ޕްޮރޖެކްޓެްއ  45ލަ ވަނަ ައހަުރ ޖުމް  3122ވަނަ ައަހރާއި  3121 ލާފަށް ސަރުކާރުން ޚި ތަކާ ބީލަމުގެ ުއސޫލު .3
ކުންުފނިްނ  ޕްޮރޖެކްޓުގެ މަސަްއކަތް އެ 35އޭގެ ތެެރއިން  ކަމާއި، އްވާަފއިވާރަކު ލު ހަވާ ވާރކްްސ ކޯޕަޭރޝަނާ

 ލުޠިތަކުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ބާޓްކްެއ ޕްރޮޖެ ،އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ
ަފއިވަނީ އެކަށީގެންާވ ށްއްަކތް ސަރުކާރުން ހަވާުލކޮޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ މަސަ ،ެއހެންކަމުން .ވާކަންކޮށްފައި

އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުންުފންޏަށް ލިބިފައިވާ މިްނވަުރ  ،ރޭވުންތެރިކަެމއް ނެތި
ހަމަޔަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުންފުންަޏށް ނިންމާލެވިފަިއވަނީ  ޚާތާރީގެ ރިޕޯޓު ކަން. އަދި މި ނެތި އްވަޒަންކުރުމެ 

ަސރުކާރުްނ މި ުކންފުނި ުއފެއްިދ ަމޤްަޞދު ެއކަށީގެންވާ ގޮތެއްަގިއ  ،ކަމުން އެންމެ ޕްރޮެޖކްޓެއްގެ މަސައްަކތް
 ނުވުން.ޙާޞިލުުކރެވިަފއި 
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ނީގެ ޕްރޮކިުއމަންްޓ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ުކންފު 23 ާވރކްސް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑާ ހަާވލުުކރިސަރުކާރުން  .4
ނީެގ ފަިއވުްނ. އަދި ކުްނފުށްހަާވލުކޮ ފަރާތްތަކާ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެކި  2:9.7ާލފަށް ޚިއުސޫލުތަކާ 

 ގެން ބޮޑުހިލަ ށްހަވާލުކޮ ޑް )އިންޑިޔާ( އާ .އެްކސްޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެާލފަށް އެމް.އެމްޚިޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކާ 
ނ. ލާފަށް ޚިތަކާ ލާފަށް ފައިސާ ީދފައިުވމާއި، މި ުއޫސލުޚި ެއއްބަސްވުމާ  ކުންފުންާޏއެކު ވެފައިވާ އެ ،ގެނައުމާއި

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގެނައުމުގެ ަމސައްކަތް އެމް.އެމް.ެއކްސްޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެާޑ  ކުޑަފަރީގެ ބަނަދރު
 މުާދގެނައުމުން ެއމުަދލަށް ުފންޏާއެކު ެވފައިވާ ެއއްބަސްވުާމ ޚިލާފަށް އެ ކުންފުިނން ކުން  ހަވާުލކޮށްފައިުވމާއި، އެ

 މިލިއަން ރުފިޔާ ަދއްކާަފިއވުން.  2.7
ސްދޭން ހުޅުާވިލ ތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންސްޓްރަްކޝަން މެޓީރިައލް ގެނެވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަްނ ލިމިޓެުޑގެ ޕްރޮޖެކްޓު .5

މުދާ ގެންނަން އެއްބަްސިވ  އިން)ސްރީލަންކާ(  ކްރިތިކާ އިންޓަރނޭަޝނަލް ކޮށްފައިވާ ސްީރ ބީލަން ކާމިޔާބު
 4އަދަދަށްުވރެ އިތުރަށް ގެނައި މުދަލަށާއި މުދާ ގެންނަން އެއްަބސްވި އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގަިއ ގެނައި މުދަލަށް 

 ދައްާކފައިވުން.ެއ ކުންފުންޏަށް ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ 
 ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް ސޮލިުއޝަން ބިލްޓް ޑިޒައިންމަސައްކަތް ހަާވލުުކރެވިަފއިވާ  ހެދުުމގެ  ބަނދަރު ވެލިޫދގެ ނ. .6

ކުރުމަށްަފހުެވްސ ލުޠިސަރުާކރުން ިމ ޕްރޮެޖކްޓް ބާ ،ތީއެއްވެްސ ގޮތަކަށް މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެްނގޮސްަފއި ނުވާ
ރުިފާޔ  މިލިއަން 2.8 ދީފައިވާ މިޓެޑަށްލި ޕްރައިވެޓް ސޮލިއުޝަން ބިލްޓް ޑިޒަިއން ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ

ަދރު ހެުދމުގެ މަސައްކަތް ހަާވލުުކރެވިަފއިވާ ޯކސްޓަލް ވެންަޗރްސ ނއަނބުރާ ހޯާދފައި ނުވުން. އަިދ ރ. ފައިނު ބަ
ކުންފުނިްނ  ދައްާކފައިވާިއރު، އެ ޔާުރފި މިލިއަން 6ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވާރކްްސ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 

 3.2ކީ ބާ، ތީިމލިއަން ުރފިޔާގެ ަމސަތްކަތް ކަމަށްވާ :.3ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިިމފައިވަނީ 
 އެ ކުްނފުންޏަށްމިލިއަްނ ރުފިާޔ އަކީ ކޯސްަޓލް ވެންަޗރްސ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑުން ނުކުރާ މަސަްއކަތަށް 

 ދައްކާަފއިވާ ަފއިސާކަން.
ކޮްނޓްރެކްޓް އުޞޫލުްނ -ސަބް  ތައްޕްރޮޖެކްޓުލިމިޓެޑާ ހަާވލުކޮށްފަިއވާ ެއކިއެކި  ސަރުކާރުން ވާރްކސް ކޯޕަރޭަޝން .7

ހަދާފަިއވާ އެއްބަްސވުންތައް އެކުލަާވލުުމގައި ކުންފުީނގެ ަމސްލަހަތަށްވުރެ ބޮޑަްށ  އެކު ކާފައިވާ ކުްނފުނިތަށްހަވާުލކޮ
 މަސައްކަތް ހަާވލުުކރެވޭ ަފރާތުެގ މަސްަލހަތަށް އިސްކަންީދފައިުވން.

ްޑ ސެނޮކް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ލާފަށްޚިޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަާކ  ގެވާރކްސް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިެޓޑު  .8
 ގަނެފަިއވުން. އެކްސްކަވޭޓަރު 3ުރފިޔާއަށް މިލިއަން  6.5ަހވާލުކޮށްެގްނ  ލަންކާ( އާ)ސްރީ

ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި ެއހީތެރިެވ ވަޑަިއެގންނެވި ޙަފްލާެއއް އީުސލް ޖުމްޫހރިއްޔާ ބައިވެިރވެރަ ބޭއްވި ގުޅީފަޅުގައި .9
ބަެއްއ  ގެވާރްކސް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑު ،ިއގަތުުމންވަޑަެއދި ންރަީއސުްލ ޖުްމހޫރިްއޔާގެ އޮީފހުދިނުމަށް 

 ަމލީ ގޮތުން ަބއިވެރިވެ އެހީތެިރވެ ދިނުން ފިަޔވައި އިތުރު ަކމެއް ޢަަޒފުން އެ ޙަްފލާ ތައްޔާުރކޮށްދިނުމުގައި މުވައް
 ،ގުޅޭ އެއްެވސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި އެަކމާ ،ތައްޔާރުކުުރމުގެ ޚަރަދަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެޙަފްލާ   ކޮށްފައި ނުވާއިރު،

 ރުފިޔާ ކުްނފުނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރ ކުންފުިނން ނަގާފައިުވން. 291-/000,
ސްޕެޝަލް ޫޓލްސް ިހމެނޭ "ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން" ެއއް ޓެޕްކޮން ސިންގަޕޯރ ޕޯސްޓިންގ ސޭލްސް ޕްަރއިވެްޓ  .:

މެޭނޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ައމިްއަލ  ގެރުފިޔާ ވާރްކސް ކޯޕަޭރޝަން ިލމިޓެޑު -/146,999ލިމިޓެޑުން ގަތުމަށް 
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ކުްނފުންޏަްށ  "ޓޯޓަލް ސްޭޓޝަން"ހަމަޔަށް  ގެ ތާރީޚާީވނަމަެވސް މި ރިޕޯޓުއި އެކައުންޓަށް ކުންފުނިން ަޖމާކޮށްދީފަ
ގަތުމަށްޓަކައި މެނޭިޖންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަިމއްލަ އެަކއުންޓަށް ކުންފުނިން  "ޓޯޓަލް ްސޓޭޝަން"ލިބިފައި ނުވާިއރު، 

 ލިބިފައި ުނވުން.  އަނބުރާ ފައިސާ ކުްނފުންޏަށް ޖަމާކުރި
ނޑު ޝީޓްޕަިއލް  25ޫދކޮށްފައިވާ ން ހެވީލޯޑް މޯލްިޑވްސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވާރްކސް ކޯޕަޭރަޝން ލިމިޓެޑު .21 ގަ

ލިބިފަިއ ނުވުން. އަދި ކުްނފުންޏަށް އެއްވެސް މަންފާެއއް ނުލިބޭ ޮގތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިމ  އަނބުރާ ކުންފުންޏަށް
ދޫކޮށްފަިއަވީނ  ތައްޝީޓްޕައިލްމި ޝީޓްޕައިލްތައް ޯހދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަަސއްކަތެއް ކުންފުނިްނ ކޮށްފައި ނުވުން. 

އެގޮތަށް  އި،އުޓީ މެނޭޖަރަށް ފޯނުން ގުޅަޑެޕި މެނޭޖިްނގ ޑިރެކްަޓރ ކުންފުނީގެ ތިލަފުށި ސަިއޓުގެ ކުންފުނީގެ
ްނގ މުން ކަަމށް ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ީދފައިވުން. ީމގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިމަުލކުރުމަށް އެންގު ޢަ

މާ ގުޅިގެްނ ކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓުްނ ޔޮޓް ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްެގ ޑިރެކްޓަރުގެ އެންގު 
ގެ ނިޔަަލްށ   2012އޮކްޓޫބަރު  2އިން ފެށިގެން ަކރަންޓު ދޫުކރަމުން ދާއިރު،  3121ޑިެސމްބަރ  39ޓަށް ސައި

ލްޑިްވްސ ޔުނިޓުގެ ކަރަންޓަށްވާ ފަިއސާގެ ެއއްވެސް މިންަވރެއް ޔޮޓް ޓުާއރސް މޯ 37,376ދޫކޮށްފައިާވ 
 ހޯާދފައި ނުވުން. ާވރކްްސ ކޯޕަރޭޝަނަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

ވާރކްްސ ކޯޕަޭރޝަން ިލމިޓެުޑގެ ތިލަފުށީ ސައިޓުން އެކިެއިކ ފަރާތްތަކަށް ވިއްާކފައިވާ ބަެއއް މުަދލާއި ުކއްޔަށް  .22
ކޮށްފައި ުނވުން. ައދި ބިްލކޮށްގެން ވިއްާކފައިާވ ތަކެއްޗާިއ ކުއްޔަށް ީދފަިއާވ ދޫކޮށްފައިާވ ބައެއް ތަކެއްޗަށް ބިލު

ރުފިޔާ މި ރިޕޯޓުެގ  -/134,055ފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފަިއސާގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ އަގާއި ކުލީގެ ގޮތުގަިއ ކުން
ތާރީޚާ ހަމައަށް ކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ނުވުން. އަދި އެ ފަިއސާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ަމސައްކަތެއް ކުންފުނިްނ 

ންެޖހޭ ަފއިސާ ހޯުދމަްށ ކޮށްފައި ނުާވއިރު، ކުްނފުނީެގ މުަދލާއި ތަކެތި ިވއްކައިގެްނނާއި ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބެ
 .ގެްނގޮސްަފއިނުވުންކުަރމުން ހޭ ފަރާތްތަކަށް ގަާވއިދުން ބިލުބިލުކުރަންޖެ 

ގާއިމުުކރުމަށް ދިެވހި ސަރުކާރުން ވާރކްްސ  ނ. ކުޑަފަރީގެ ބަނަދރު ހެުދަމށާއި ނ. މިލަދޫގެ ނަުރދަާމގެ ނިޒާމު .23
ބައި ކްރެޑިްޓ -މިލިއަން ުރފިޔާގެ ްސޓޭންޑް 61ކާުރގެ ކޯޕަރޭޝަން ިލމިޓެޑަށް ހަމަޖަްއސައިީދފައިވާ އިންޑިޔާ ސަރު

ދާ ޚިާލފަށް ކުންފުނިން ބޭނުން ކޮށްފައިވުން. އަދި ލޯނަށް ގަވާއިދުން ފަިއާސ ޞައެ ލޯނު ނެގި ަމޤް ، ފެސިލިޓީ
 ދައްކަމުން ުނގެންދިުއމުގެ ސަަބބުން ލޯނު އިންޓަރެސްޓް އިތުުރވަމުން ދިއުން.

ތިޖޫރީ ފަޅާަލއިގެން ތިޖޫރީގައި ހުރި ފަިއސާ ވަގަްށ ގެންގޮސްަފއިވުްނ.  ވާރކްސް ކޯޕަޭރޝަން ިލމިޓެޑްގެ .24
ފައިސާގެ ހިސާބު އެއްެވްސ ގޮތަކަށް ކުންފުނިން ބަލަހަްއޓަމުން ނުގެންދިުއމުެގ  ބަހައްޓާ ތިޫޖރީގައި  ،ނަމަވެސް
 ަޔޤީން ކުރެވެން ނެތުން. އޮޑިޓަރުންނަށްއްަޙ އަދަދު ޞަިއރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ަފއިސާގެ ފަޅާލި ތިޖޫރީ ،ސަބަބުން

ގުޅިގެން ާސވަރގެ ހާޑް ޑްރައިވް ެފއިްލވުމުެގ  އަށް ދިމާވި މައްަސަލއަކާވާރކްސް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެްޑގެ ސާވަރ .25
އިްނ  3121ބަރ ނޮެވމް 34ކުންފުނީގެ ާމލީ ިހސާބުތައް ބަލަހައްޓާ "އެކްޓްރެްކ ސޮފްޓްވެއަރ" ގެ  ،ސަބަބުން

ިރްލ އޭޕް 2"ހިއުމަން ރިޯސސް ޮސފްޓްވެައރ" ގެ  ،ތައް ގެއްިލފަިއވާއިރުދެެމދުެގ ޑޭޓާ އާ  3122ޖޫން  36
ދެމެުދގެ ޑޭޓާތައްވެސް ގެްއލިފަިއވުން. އަދި ެގއްލުނު ޑޭާޓތައް ރިކަވަރުކރުމަްށ  އާ 3122ޖޫން  36އިން  3122

ކުރެވިަފއި ނުވުްނ. ވަރޑޭޓާތައް ރިކަ  ،ސާވަރެގ ހާޑް ްޑރައިްވ ސިންަގޕޫރަށާއި އެމެރިާކއަށް ފޮނުާވފަިއ ވީނަމަެވސް
 އަދި ސާަވރގެ ބެކަޕްވެސް ަނާގފައި ނުވުން.
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މިލިައން ރުިފާޔ  22.5އެކި ފަރާތްތަކުން ވާރްކސް ކޯޕަރޭަޝން ިލމިޓެޑަށް  ވަނަ ައހަރު ިނމުނުިއރު 3122 .26
އަދަެދއްަކްނ އްޙަ ޞަެދއްކި ނަމަވެސް، އެ އަަދދަކީ  ކަމަށް ކުންފުީނގެ އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ލިބެންޖެހޭ

ވަނަ އަހަުރ  3122ޔަޤީންކުެރވޭ މިންވަރަށްުވރެ ކުންފުނީގެ ިހސާބު ބެލެހެއްުޓން ދޯދިޔާކަން. އަދި 
އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެްނާވ  ،ނިމުނުއިރުެވސް ކުްނފުންޏަށް ިލބެންޖެހެނީ ކިހާ އަދަެދއްގެ ފަިއސާކަން ދެެނގަނެ

 މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ުނވުން.
 60.7ޕަޭރޝަން ިލމިޓެޑަށް ހޯދާފައިވާ ުމދަާލއި ޚިދުަމތްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެިކ ފަރާތްތަކަށް ވާރކްސް ކޯ .27

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަްނޖެޭހކަމަށް ކުންފުނީގެ އެކައުންިޓންގ ސިސްޓަމުްނ ދެއްިކ ނަމަވެސް، ކުްނފުނީެގ 
ޖުްމަލ ަފރާތްތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ ފަިއސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެެހއްޓިފައިާވ ޮގތުން އެ އަަދދަކީ ކުްނފުނިްނ އެކި 

ން ެނތުން. އަދި، ކުންފުިނން އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްަކންޖެޭހ ފައިާސގެ އަަދުދ އަދަދުކަްނ ޔަޤީންުކރެވެ
 ވަނަ އަހަރު ިނމުނުިއރުވެސް އެކަށީގެްނވާ މަަސއްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވުން. 3122ދެނެގަނެ، އެ ަފއިސާ ެދއްކުމަްށ 

ފައިާވ ށްއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔައް ދޫކޮން ސީލައިން ހޯލްިޑންގްްސ ޕްރަލިމިެޓޑު ވާރކްސް ކޯޕަޭރޝަން .28
ނޑަށް ފެތުމުެގ ސަބަބުން ލިބުުނ  އެކްސްކަވޭޓަުރ އަިދ ޓްރެކްޓަުރ ނ. ާމފަރުން މާެލ ގެނަުއމުެގ މަގުމަތީަގއި ކަ

 ރެ ިގނަ ރުފިޔާ ކުންފުްނޏަށް ލިބިފަިއ ނުވުން.މިިލއަނަށްވު :.4ގެއްލުުމގެ ބަދަުލގެ ގޮތުގައި ިލބެންޖެހޭ 
ވަަނ އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ  3122ޚިލާަފށް ކުންފުނީގެ ހަރުުމދާ އެިކެއކި ފަރާތްތަކަށް  ކުންފުނީގެ އުޫޞލުތަކާ .29

 ވިއްކާފަިއވުން.
ޯހދާަފއިވާ މުަދލާއި ޚިުދމަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްަކންެޖޭހ  އެކިއެކި ފަރާތްތަކުންށް ވާރކްސް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަ  .:2

މުއްދަތުގަިއ ފަިއސާ ނުަދއްކަިއގެން ކުންފުިނ ޖޫިރމަނާ ެވަފއިވުން. ާވރކްސް ކޯޕަރޭަޝްނ ލިމިޓެޑުގެ ހިންާގ 
ގަވާއިދާ ިޚލާފަށް އަދި ަސރުކާރާއި ސަރުކާރު ބަިއވެރިާވ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު މެންަބރުންގެ މުާސރައާިއ 

ނ ވަނަ  :311ށް "ސްޕެޝަލް ެއލަވަްނސް" ގެ ޮގތުގައި ޑާ ޚިާލފަށް ކުންފުނީގެ ޗެައރމަނައިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ
އަށްުވރެ ގިަނ ރުފިޔާ ލަްއކަ  7ުރއަރީ ަމހުގެ ނިަޔލަށް ވަނަ ައހަުރގެ ފެބު 3123ފެށިގެްނ އަހަރުެގ ޖޫން މަހުން 

 ފައިސާ ކުްނފުނިން ީދފައިވުން. 
ކުުރވުަމށާއި އިތުރުގަޑީގަިއ ވައި ިއތުރުގަޑީގައި ަމސައްކަތްގެ މުވަްއޒަފުން ލައްލިމިެޓޑުވާރކްސް ކޯަޕރޭޝަން  .31

ނޑައަާޅފަިއވާ އުޫޞލުތަކާ ޚިލާފަށް ބައެއް މުވައްަޒފުން ަލއް ަވއި އިތުރުގަޑީަގިއ ފައިސާ ދޭން ކަ
ުކާރ ފުނީަގއި މަސައްކަތް. އަދި ކުން ަފއިާސ ދީފައިުވން އެ މުވަްއޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީ ،ކުުރވައިމަސައްކަތް

 މުވައްަޒފުންނަށް މުސާރަ ދިނުުމގައި އުނިއިތުރު ުހރުން.
ވާރކްސް ކޯޕަޭރޝަން ިލމިޓެްޑގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ެލއްވުަމށް ކުންފުނިން އެކުލަާވލާަފއިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިާލފަށް  .32

މަންޓް، ބެނިފިޓްސް އެްނޑް ސެލަރީ ޕޮިލީސ" ބައެއް މީހުން ވަީޒފާއަށް ވައްާދފައިވުން. ައދި ކުންފުީނގެ "އެްމޕްލޯއި
 އާ ޚިލާފަށް މުވައްަޒފުންނަށް ަވޒީފާގެ ކުިރއެރުން ީދފަިއވުން.

 ތާބެެލެހއްޓުމުގެ މަސަްއކަ އައްޑޫ ސިޓީގައި ަހަދމުންދިޔަ ބަނދަރުތައް ިލމިޓެޑުން ވާރކްސް ކޯޕަޭރޝަން .33
ާލފަށް ޚިއާ  "ސެލަރީ ޕޮލިސީ އިަމންޓް، ބެނިފިޓްސް އެންޑްޕްލޯމްއެ "ސައިޓް މެނޭޖަރަްށ ކުންފުނީގެ  ހަވާުލވެުހރި

 މަންޓް ޕްޮރސީޖަރސް މެނުައލާ ވާރކްސް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮިކއު ސްޕެޝަްލ އެަލވަންސް ދީފަިއވުން.
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ކުރިމަތިލާފަިއވަީނ ަވރޭްޖ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯުދމަށް ކުރެވުނު އިުޢލާނާ ގުޅިގެން ެއކަަމށް ލާފަށް ކުންފުންޏަށް ސުޚި
އަލުްނ  ،ާމަފއި ވަނިކޮށްކުރުމަށް ބިޑް ިއވެލުޭއޝަން ޮކމިޓީން ނިންާލންޢުރާތަކުން ަކމަށްވާތީ، އަލުން އި އެންމެ ފަ 

 ކޮށްަފއިވުން.ކުިރަމތިލި ހަމައެކަނި ފަރާތަށް މަސަްއކަތް ހަވާލު އި،ުނލަ އިޢުލާްނކުރުމަކާ
ށް ކުންފުނީގެ ބޯުޑ މެންބަރުން ރިޓަޔަރމަންޓް ެޕންޝަން ސްީކމުގަިއ ލާފަޚިިހރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނާ ދިވެ .34

 ބައިވެރިެވފައި ނުވުން.
ގެ ފަުހްނ  3121އޭްޕރިލް  25ރީ މަށް ހޯދޭ ަހރުމުަދލުެގ ރަޖިސްޓަވާރކްސް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެުޑގެ ބޭނު .35

ފުނީގެ ބޭނުމަށް ހޯދައިަފއިާވ ކުން  ،. މިހެްނވުމުގެ ސަބަބުންނުވުންގެންގޮްސފައި ށް ބަލަަހއްޓަުމންއެއްވެސް ގޮތަކަ
ައގުބޮޑު  ،ން ނެުތން. އަދި ކުންފުނީގެ ތިަލފުށި ސައިޓުގައިދާ ކުންފުނީަގިއ ހުރިކަން ޔަގީންުކރެވެމެހާ ަހރުމު ންއެ

ވަރަށް ގިނަ ހަރުުމދާ އެއްެވްސ ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ހުރިިއރު، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ހަުރމުދާ ސައިޓުގައި ހުންނަާތ 
 ދުަވސްވުުމގެ ސަބަބުން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ަވރަށް ހަލާުކވެަފއިވުން. ގިނަ

ނޑައަޅާަފއިާވ ގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުްނފުނި ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު  .36 ން ކަ
 ގެްނގޮްސފައި ުނވުން.ެއއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން  އުޞޫލުތަކާ

 

 2546ޖުމާަދލްޫޢލާ  22

 3125ޗް މާ 23

 

 

 ސްޓޭކްހޯލްަޑރ ިރލޭޝަްނސް 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 


