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1

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR23/2008 :

 .1ތަޢާރަފު

މިރިޕޯޓްގެ

ބޭނުމަކީ

އޮޑިޓް

ޤާނޫނު

)(04/2007

ގެދަށުން

ކުރެވުނު

މޯލްޑިވްސް

ނޭޝަނަލް

ޝިޕިންގ

ލިމިޓެޑުގެ

 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް

ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްއަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުމެވެ .މި ކުންފުންޏަކީ ޕްރިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުން،

މިއޮޑިޓްގައި އެމަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުކުރާކަމާއި ،މިއޮޑިޓްގައި ބޮޑަށް ބަލާލެވިފައިވަނީ ޕާރފޯމަންސްއާއި ގަވަރނަންސްގެ
ކަންކަމަށްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުސަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  2007ވަނައަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް ގަވަނަންސް މައްސަލަތައް ފެނުނު
ބައެއް އޭރިޔާތަކުގެ ކުރީއަހަރުގެ ހިސާބުތަކާއި  2008ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްވެސް ބެލިފައިވާނެއެވެ.

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

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މިހިނގާ ކުންފުންޏަކީ 1 ،ޖޫން  1999ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ

 100%ހިއްސާވާގޮތަށް އުފައްދަވައި ،އޭގެކުރީގައިވެސް ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އެމަސައްކަތްތައް
ހިންގުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .މިކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އާގު ބޯޓުފަހަރުދުއްވުމުގެ ވިޔާފާރި ކުރުމެވެ.

2

 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 (2.1ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އެމް.އެން.އެސް.އެލް  :މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް )އެމް.އެން.އެސް.އެލް( އުފެދިފައިވަނީ މީގެ
 60އަހަރު ކުރިން  1948ގައި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ )އެމް.އެން.ޓީ.ސީ( ނަމުގައެވެ .ރާއްޖެއަށް

ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މި ކުންފުނި  1984ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އުވާލައި ،ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ހުރި

ބޯޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ބޯޓަކަށް ވަކި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި ،ބޯޓުތަކުގެ

މިލްކުވެރިކަން އެކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުކޮށް ،މިހުރިހާ ބޯޓުފަހަރު ދުއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ މެނޭޖްމަންޓް ލިމިޓެޑް
)އެމް.އެން.އެސް.އެމް.އެލް( ގެ ނަމުގައި އާ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނުއެވެ .އަދި އެއަށްފަހުވެސް ކުންފުނިން ދުއްވާ

ބޯޓުތަކުން ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ދަށްވުމާއި ކުންފުނީގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާތީ އިތުރު އާމްދަނީ

ހޯދުމަށް ޝިޕިންގ ދާއިރާއާއިއެއްވެސް ގުޅުމެއްނެއް މަސައްކަތްތަކަށް ކުންފުނި އެނބުރިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މީގެތެރޭގައި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ،ޝީޓް ޕައިލް ކުރުމާއި ،ފެންތާނގީ ބަނުން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ލޯނެއްނަގައިގެން
ރިސޯޓެއްގަނެ އެރިސޯޓް ބޭރުބަޔަކަށް ކުޔަށް ދިނުންފަދަ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މިހާ ހިސާބުން ،މިހާރު މިއޮތް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް )އެމް.އެން.އެސް.އެލް(  1999ވަނަ އަހަރު އުފައްދައި،

އެމް.އެން.އެސް.އެމް.އެލް އިން މެނޭޖް ކުރަމުން ދިޔަ  23ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ހުރި ބޯޓުތައް އެމް.އެން.އެސް.އެލް ނަމުގައި
އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި ،ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ބޯޓުތައްވެސް ވިއްކާލައި ،އަދި  2002ވަނަ އަހަރުގެ

އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް އަލުން ބައްޓަންކުރުމަށްފަހު މިހާރު ކުންފުނީގައި އޮތީ  3ބޯޓެވެ .އަދި
އޭގެފަހުންވެސް މާއެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ވަނީ ކުންފުނީގެ ބެލެންޝީޓް

އެއްކޮށް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް ސަރުކާރަށް ކުންފުނިން ދަރާފައިވާ ހުރިހާ ދަރަނިތައް މަޢާފްކޮށް ކޮށްދެއްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
 1984ގައި އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން ނަގައި ސަރުކާރުން ދައްކަވާފައިވާ ލޯނަކާއި ،ކުވެއިތް ފަންޑުން ނަގާފައިވާ

ލޯނުވެސް ހިމެނެއެވެ .މި ދެ ލޯނަކީ ދެ ބޯޓު ގަންނަން ނެގި ދެ ލޯނުކަމަށާއި ،ލޯނު ނަގައިގެން ބޯޓު ގަތްތާ މާގިނަ
ދުވަސްތަކެއްނުވެ އެބޯޓުތައް ވިއްކާލާފައިވާކަމަށާއި ،ބޯޓު ވިއްކާލައިގެންވެސް ލޯނު އަދާ ނުކުރެވުނުކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން

މިހާތަނަށްވެސް ލޯނު ދައްކަމުން އައިސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަމަށާއި ،މިތަނުން އެއް ލޯނު ވަނީ

ދައްކާނިމިފައި ކަމަށާއި ،އަނެއް ލޯނު ދައްކާ ނިމޭނީ  2010ގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހުރިހާ ބަދަލަކާއެކު އަދިވެސް
ކުންފުނިންވަނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ގެއްލުންކަމާއި ،އަދި  2009ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށްވެސް ކުންފުނި ހިނގަމުންދަނީ

ގެއްލުންވެގެން ކަމަށާއި ،ބޯޓުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނުންވެސް މިހާރު ވަނީ ގެއްލުންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

3

ދައްކަނީ

 2002އިން  2008ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ހާލަތު  2008 :ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ބައްޓަން ކުރުމަށްފަހުވެސް

ގެއްލުންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އެގޮތުން  2002އިން ފެށިގެން  2008އަށް ކުންފުނީގެ ނަތީޖާ ތާވަލު  1އިން ތިޔަ
ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ.

ތާވަލު  2002 : 1އިން  2008އަށް އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދު ،އަދި ސާފު ފައިދާ ) '000ޑޮލަރު(

7

6

5

4

3

2

1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ހ އާމްދަނީ

7,325

8,844

12,207

15,771

19,405

25,090

25,412

ށ ޚަރަދު

9,143

10,735

12,911

15,722

19,221

29,043

32,195

ނ ސާފުފައިދާ) /ގެއްލުން(

)(1,818

)(1,891

)(704

49

184

)(3,953

)(6,783

ނ
ރ އެހެން އާމްދަ ީ

1,559

908

1,619

1,031

1,219

1,127

1,079

ބ އެހެން އާމްދަނީއާއި އެކު ސާފު ފައިދާ)/ގެއްލުން(

)(259

)(983

915

1,080

1,403

)(2,826

)(5,705

ތާވަލު  1ގެ ފޮޅުވަތް )ހ( އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2002އިން ފެށިގެން އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރެވެ .އެއީ
 2002ގައި  7.325މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ  2008ގައި  25.412މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ފޮޅުވަތް )ށ( އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ޚަރަދުތައްވެސް އިތުރުވަމުން ގޮސް  2002ގައި ހޭދަވި
 9.143މިލިޔަން ޑޮލަރު  2008ގައި  32.195މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ .ފޮޅުވަތް )ނ( ގައި އެވަނީ ކުންފުނީގެ

ނަތީޖާގެ ގޮތުގައި  2002ގައި  1.818މިލިޔަން ޑޮލަރު ގެއްލުންވެ ،އަދި  2003ގައި  1.891މިލިޔަން ޑޮލަރު ގެއްލުންވެ،

 2004ގައި  704ލައްކަ ޑޮލަރު ގެއްލުންވުމަށްފަހު  2005ގައި  49ހާސް ޑޮލަރާއި 2006 ،ގައި އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު

ހާސް ޑޮލަރުގެ ކުޑަ ފައިދާއެއްވުމަށްފަހު އަނެއްކާ  2007ގައި  3.953މިލިޔަން ޑޮލަރުން ގެއްލުންވެ ،އަދި  2008ގައި
 6.783މިލިޔަން ޑޮލަރުން ގެއްލުންވެފައިވާތީއެވެ .މިއީ ބޯޓު ދުއްވައިގެން ނެރެވުނު ނަތީޖާއެވެ.

ބޯޓު ދުއްވުމުގެ އިތުރުން ބޯޓު ދުއްވުމާ ގުޅުމެއްނެތް މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ހިމެނުމުން ކުންފުނީގެ ނަތީޖާ

ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ކަމުގައިދައްކައެވެ .މިގޮތުން ލިބުނު އިތުރު އާމްދަނީ ފޮޅުވަތް )ރ( އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ .އެއީ
 2002ގައި ލިބުނު  1.559މިލިޔަން ޑޮލަރާއި 2003 ،ގައި  9.08ލައްކަ ޑޮލަރާއި 2004 ،ގެ  1.619މިލިޔަން ޑޮލަރާއި،

 2005ގެ  1.031މިލިޔަން ޑޮލަރާއި 2006 ،ގެ  1.219މިލިޔަން ޑޮލަރާއި 2007 ،ގެ  1.127މިލިޔަން ޑޮލަރާއި،
 2008ގައި ލިބުނު  1.079މިލިޔަން ޑޮލަރެވެ .އަދި މީގެތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ދައްކަން އޮތް ހުރިހާ ދަރަނި

މާފުކުރުމުން ،ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ  23.654މިލިޔަން ޑޮލަރުވެސް  2008ގެ ހިސާބުތަކުގައި

4

ހިމެނިފައިވާ ނަމަވެސް 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޙަޤީޤީ ނަތީޖާ ކަމުގައިވާ  5.705މިލިޔަން ޑޮލަރު އަންދާޒާކޮށްފައި އެވަނީ މި

 23.654މިލިޔަން ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުހިމަނައެވެ.

ކުންފުންޏަށް ބޯޓު ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީވެސް ހިމަނައިގެން ނިކުންނަ ،ނަތީޖާ ފޮޅުވަތް
)ބ( އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ .އެއީ  2002ގައި  2.59ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން 2003 ،ގައި  9.83ލައްކަ ޑޮލަރުގެ

ގެއްލުން 2004 ،ގައި  9.15ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ފައިދާ 2005 ،ގައި  1.080މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާ 2006 ،ގައި

 1.403މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާަ 2007 ،ގއި  2.826މިލިޔަން ޑޮލަރު ގެއްލުމާއި އަދި  2008ގައި  5.705މިލިޔަން ޑޮަލަރުގެ

ގެއްލުމެވެ .އެއީ ތާވަލު  1ގެ ކޮލަމް ) (1ގެ ފޮޅުވަތް )ބ( ގައި  23.654މިލިޔަން ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުހިމަނައެވެ.

 2008ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓް )ހިސާބުތައް( މުޅިން ބައްޓަންކޮށް ،އެހާތަނަށް ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް

ދައްކަވަންޖެހޭ  23.654މިލިޔަން ޑޮލަރު މާފުކޮށްދިނުމުން ،އެއަހަރު  17.950މިލިޔަން ޑޮލަރު ފައިދާވެފައިވާ ކަމުގައި ކުންފުނީގެ
ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .އެއީ  23.654މިލިޔަން ޑޮލަރު "އާދަޔާ ޚިލާފު" އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނުކަމުގައި އެކައުންޓިންގ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދައްކާ ހިސާބުކުރުމުންނެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކުންފުންޏަށް އެކި އަހަރުތަކުގައިވެފައިވާ ޖުމުލަ ގެއްލުމަކީ  24.14މިލިޔަން )ތާވަލު  ،2ކޮލަމް
) (2ފޮޅުވަތް )އ(( ޑޮލަރެވެ .ނަމަވެސް  2008ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓް ބައްޓަންކުރުމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް
ކުންފުނިން ދައްކަވަންޖެހޭ  23.654މިލިޔަން ޑޮލަރު މާފުކޮށް ،އެއާ ގުޅުވައިގެން ކުންފުނީގެ ހުރިހާ އިމާރާތްތައް )މީގެ ތެރޭގައި

މާލޭގައި ހުރި  7އިމާރާތާއި ސިންގަޕޫރުގައި ހުރި  2އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ( ސަރުކާރަށް ނެންގެވުމުން ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓް

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިކަމަށާއި ،އެ ބަދަލުތައް ތާވަލު  2އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

5

ތާވަލު  2008 : 2ނިމުނު އިރު ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓް

1

2
 '000ޑޮލަރު
31.12.2007

31.12.2008

ތ
ހ  3އާގުބޯޓާ ،އެހެނިހެން ތަކެ ި

9,368

13,839

ށ އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ ފައިސާ ،ސްޓޮކް ،އެހެނިހެން

7,136

3,481

ނ ނަގުދު ފައިސާ

135

116

ރ ޖުމުލަ އެސެޓްސް

16,639

17,436

ބ ލޯނާއި ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި

)(39,452

)(15,619

ޅ ކުންފުނީގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ދައްކަންޖެހޭ

)(1,328

)(1,330

ނ
ކ ޖުމުލަ ދަރަ ި

)(40,780

)(16,949

އ ދަރަންޏަށްވުރެން އެސެޓްސް އިތުރުވާ މިންވަރު

)(24,141

487

ލ
ވ ރައުސްމާ ު
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ފ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކުންފުނީގެ އަގު )ނެޓް ވާރތް(
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ތާވަލު  2އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2008އާއި  2007ގެ ހިސާބުތަކެވެ .ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ  2008ނިމުނުއިރު
ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި  16.949މިލިޔަން ޑޮލަރު )ކޮލަމް ) ،(1ފޮޅުވަތް )ކ(( އެބައޮތްކަމަށާއި ،ކުންފުނީގެ ބޯޓްފަހަރާއި

އެހެން އެސެޓްތަކާއެކު ޖުމުލަ  17.436މިލިޔަން ޑޮލަރު )ކޮލަމް ) ،(1ފޮޅުވަތް )ރ(( އެބަހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި

ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން  4.87ލައްކަ ޑޮލަރު )ކޮލަމް ) ،(1ފޮޅުވަތް )އ(( ކުންފުނީގެ ނެޓްވާރތްގެ ގޮތުގައި ،ނުވަތަ ދަރަންޏަށްވުރެން
ކުންފުނީގެ އެސެޓްތައް ގިނަކަމުގައި ދައްކައެވެ .ނަމަވެސް ،ސިންގަޕޫރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެމް.އެން.އެސް.އެލް ގެ

 100%ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ  2008ގެ ނިޔަލަށްވެފައިވާ
ގާތްގަނޑަކަށް  5ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން މީގައި ހިމެނުމުން އެމް.އެން.އެސް.އެލް ގެ  2008ގެ ނިޔަލަށް ނަތީޖާއަކީ ގެއްލުމެވެ.
އަދި "ނެގެޓިވް ނެޓްވާރތް" ނުވަތަ އަރަންޏަށްވުރެން ދަރަނި ބޮޑުވުމެވެ.

މިވަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ނެގެޓިވް "ނެޓްވަރތު" އަކީ ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ޢަދަދެއް ކަމަށް
ނުފެންނަކަމަށާއި 2009 ،ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ މި ގެއްލުން އަދި މިއަށްވުރެންވެސް ބޮޑަށް
އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ،ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް އަދިވެސް ވަރަށްބޮޑު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާއިމެދު ވަރަށް

އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަވައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އެންމެފަހުން

ކުންފުނި "ރީސްޓްރަކްޗަރ" ކޮށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.

6

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަވައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ކުންފުނިން އަދިވެސް ވަނީ ގެއްލުންކަމުންނާއި 2008 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި
ކުންފުންޏާއި ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏާއި ދެކުންފުނީގެ "ނެޓްވާރތް" އަކީ މުޅިން ގެއްލުންކަމުންނާއި 2009 ،ގެ ކުންފުނީގެ

ހިންގުމުގައި ވާ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ނެޓްވާރތް މުޅިން ގެއްލުމަށް ބަދަލުވެ މިއަށްވުރެންވެސް ބޮޑަށް ހާލަތު

ދަށަށްދާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމުންނާއި ،ކުންފުނީގެ ދަރަނި އަދިވެސް ހުރީ މިވަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް އެކަށީގެންވާ

ގއި ކަމުންނާއި ،ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބި ކުންފުނި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ
ވަރަށްވުރެން މަތީ ަ
ވަރަށްވުރެން މާލީހާލަތުދަށް ކަމުންނެވެ.
ށ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނި ބައްޓަން ކުރެވުނު ގޮތަށްވުރެން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުންފުނި ބައްޓަން ކުރައްވައި،
ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްކަމުގައިވާ އާގުބޯޓު ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފައިދާވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވޭވަރަށް ،ނުވަތަ

މިކުންފުނިން އިތުރު ބުރައެއް ދައުލަތަށް ނުލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވަން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނ .އެމް.އެން.އެސް.އެލް މިހާރު އޮތީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެމިއޮވެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި "ގޮއިން ކޮންސާރން"
އެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިކަމަށް މިހިނދުން މިހިނދަށް ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވައިފިނަމަ ކުންފުންޏާއި ދައުލަތުގެ

ދަރަނިވެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 (2.2ކުންފުންޏަށް ގަނެފައިވާ  3އުޅަނދު
 2007ވަނައަހަރު ޓެންޑަރަށް ނުގޮސް ކުންފުނިން ގާތްގަނޑަކަށް އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަންގަވައިގެން ކޮޅުވެއްޓިއަކާއި،

ޓަގުބޯޓަކާއި އަދި ބަނޑެއް ބައްލަވައި ގެންފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއުޅަނދުތައް  2007އޯގަސްޓް މަހު މާލެ ގެނެސް
 2008ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށްވެސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަވާފައި

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓަވާފައިވާކަމާއި ،މިތަކެތީގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވި ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުގައި އަޅާފައިވާކަމާއި ،މިތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ދައްކަން ފައިސާ ނެތުމުން  2009ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މީގެ

ތެރެއިން ޓަގުބޯޓު ވިއްކަވާލައްވަން އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވިއްކާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ

ހޯއްދަވައިގެން މިގޮތަށް މިފަދަ ރޭވުންތެރިކަން ކުޑަގޮތެއްގައި ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމާއި އިސްރާފު
އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިފަދަ

ތަކެތި

ބައްލަވައިގަންނަވާއިރު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް

ކުރައްވައިގެން މިފަދަ ތަކެތި

ގަންނަ

އުޞޫލުން

ބައްލަވައިގެންނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިފަދަ ތަކެތި ބައްލަވައިގަންނަވާއިރު ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު
ކުރެވޭވަރަށް ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކު ތަކެތި ބައްލަވައި ގެންނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.3ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ހުރިފައިސާ
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ގޮތުގައި

ކުންފުނީގައި ރައްކާކުރެވި ކުންފުނީގެ ޙަވާލުގައި  1.3މިލިޔަން ޑޮލަރު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެކައުންޓެއްގައި  2006ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިފައިސާ ކުންފުންޏަށް

ޓަގު ބޯޓަކާ ،ކޮޅުވެއްޓިއަކާއި ،މުދާ އުފުލާ ބަނޑެއް ގަތުމަށްޓަކައި  2007ވަނަ އަހަރު ވަނީބޭނުންކޮށް ހުސްވެފައެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ

ގޮތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ބޭންކުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފައިސާވަނީ ބޭނުންކޮށް ހުސްކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން،
މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުން މިވަގުތު މުވައްޒަފުންގެ ފައިސާ ދައްކާއަދާކުރާނެ ގޮތެއްނެތްކަމާއި ،މިފައިސާ ދެއްކޭނީ

ކުންފުނީގައި ހުރި އުޅަދުތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުން އެފައިސާ ލިބިގެންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ފައިސާއަކީ ކުންފުނީގެ ހަވާލުގައި ކުންފުނިން ބޭނުންއިރަކު ނެގޭގޮތަށް

ގެންގުޅެވިގެންވާނޭ ފައިސާއެއްނޫންކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު މިހިދުން މިހިދަށް މިގޮތަށް ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މިފައިސާ ދެވޭނެ ގޮތެއްވެސް އަވަހަށް ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 .3ނިންމު ް

 1948ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކި ނަންނަމުގައި ހިންގަމުން އައިސްފައިވާ މިހާރުގެ އެމް.އެން.އެސް.އެލް އިން ދުއްވަމުން

ގެންދެވި ބޯޓް ފަހަރަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ މާގިނަ ބޯޓްފަހަރު ނެތުމުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު

ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުހުރި ވަސީލަތެކެވެ .ނަމަވެސް ބޯޓް ދަތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިހާރު އާންމުންނަށް ހުޅުވާ ލައްވާފައިވާ
އަދި ،އާންމުން ބައިވެރިވާ މަސައްކަތަކަށް ވުމާއި ،އަދި މިމަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރަމުން އަންނަ
މަސައްކަތަކަށް ވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން މި ވިޔަފާރި ކުރެވެނީ ވަރަށް ގެއްލުން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް ކުންފުނި އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށްވުރެން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މިކުންފުނި ބައްޓަން
ކުރައްވައިގެން ނޫނީ މި ކުންފުނި ހިންގޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި ކުންފުނިން އަދިވެސްވަނީ ގެއްލުންކަމުގައި ވާތީއާއި ،މިގޮތަށް

މި ކުންފުނި ހިންގަވާ ކަމުގައިވާނަމަ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ކުންފުނި އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވެ އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތްވެސް
އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވުމެވެ.
ކުންފުނީގެ ހާލަތު ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރުތަކެއްގައި މިހާދަށަށް ދިއުމަށް ދޫކޮށްފައި ބާއްވައިގެން ކުންފުންޏާއި ދައުލަތް ދަރަނި
ކުރުވައިފައިވާތީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މިކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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