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ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ،އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR6/2008 :

 .1ތަޢާރަފު

މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓްޤާނޫނު ) (4/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮންޕެނީގެ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާއިމެދު އަޅަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ކުންފުންޏަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ،
މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .މިއޮޑިޓުގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ
އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ  7އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި ކުންފުނިން ހިންގާފައިވާ މައިގަޑު މަޝްރޫޢުތައްވެސް

ބަލާ ދިރާސާ ކޮށްފައިވާނޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި މިއޮޑިޓަކީ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓެއްނޫން ކަމަށާއި ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް

ކަމަށާއި ،އެއީ ކޮންމެއަހަރެއްގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުންލައްވާ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ކުރަމުން
ގެންދާތީއާއި މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައްވެސް އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާތީއެވެ .އަދި މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ

މެނޭޖްމަންޓާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިފުރުޞަތުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިއޮޑިޓްގައި ލިބުނު
އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓު

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މާލިއްޔަތު

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅި

އެކޮމިޓީން

ބަލައިގަތުމުން،

މިއޮފީހުގެ

ވެބްސައިޓް

 www.audit.gov.mvގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއަކީ އެކިއެކި ނަމުގައި  1949ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ އަގުހުރި ޚިދްމަތް ރައްޔިތުންނަށް
ފޯރުކޮށްދެމުން އައިސްފައިވާ  100%ސަރުކާރުން ހިއްސާވާ ވަރަށް ޚިދްމަތްތެރި ކުންފުންޏެކެވެ .ސްޓެލްކޯއިން މިވަގުތު މާލޭގެ
އިތުރުން ރާއްޖޭގެ  32ރަށަކަށް  27އިންޖީނުގެ އަކުން ޚިދްމަތް ދެމުން ދެއެވެ .މިކުންފުނީގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

އޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ އިތުރުން ،ކަރަންޓު ވަޔަރުކުރުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމާއި،
ތެރޭގައި އާއްމު ރަ ް

ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ކުރެވޭ އާ އީޖާދުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާއިގުޅޭ އީޖާދުތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު
ނ އިތުރު ޚިދްމަތްތައް ދިނުން ހިމެނޭކަމުގައި
ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،އަދި ކަރަންޓާއި ބެހޭ ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި އެހެނިހެ ް
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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 .2މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަޑު ކަންތައްތައް
 (2.1ކުންފުނި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު 2005 ،ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނިން ދައްކާފައިވަނީ ފައިދާކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަމަވެސް

ކުންފުނީގެ

ވިޔަފާރިއަކީ

އަގުބޮޑެތި

ކެޕިޓަލް

އިންވެސްޓްމަންޓް

ކުރަންޖެހޭ

ވިޔަފާރިއެއް

ކަމުގައިވިޔަސް ކުންފުނީގައި މިކަންކަމަށް ރިޒާރވްއެއް ނުބަހައްޓައި ފައިދާގެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ސަރުކާރުން އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ ކަމުންނާއި ،ތެލުގެ އަގުބޮޑުވެ ކަރަންޓްގެ އަގުތަކަށް
ބަދަލު އައިސްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން  2006ވަނަ އަހަރާއި  2007ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.
އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު މިންވަރަށްވުރެން އިތުރަށް  54މިލިޔަން ރުފިޔާ
ހޭދަވެ ،ކޭޝްފްލޯ ޑެފިސިޓްވެފައިވެއެވެ.

ހަމަ މިގޮތަށް  2008ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު މިންވަރަށްވުރެން އިތުރަށް

 195މިލިޔަން

ރުފިޔާ ހޭދަވެ ޑެފިސިޓް ވެފައިވާކަމާއި 2008 ،ގެ ފަހު  6މަސްދުވަހު ލިބޭނެ މިންވަރަށް ވުރެން އިތުރަށް  679މިލިޔަން
ރުފިޔާ ހޭދަވެ ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭކަމަށާއި ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  2008ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ  873މިލިޔަން
ރުފިޔާ ޑެފިސިޓްވާނެކަމުގައި އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން  2007ވަނަ އަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ 928
މިލިޔަން ރުފިޔާ ޑެފިސިޓްވާނެކަމުގައި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.
ތާވަލު  1ގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތު ބަޖެޓުގައި
ހިމަނައިގެން ލިބުނު  200މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި 2008 ،ގެ ޚާއްޞަ ބަޖެޓުން ލިބުނު  30މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންކުރުމުންވެސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޚިދްމަތް ނުހުއްޓި ހިންގުމަ ް
ށ  698މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކުންފުނީގެ

ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .މިފައިސާ ހޯދޭނެ މަގެއް އަދި މިހާތަނަށް ހަމަޖެއްސިފައިނުވާ ކަމަށާއި މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް

މިފައިސާ ލިބޭނެ މަގެއް ހޯދައި ހަމަޖައްސައިގެން ނޫނީ ކުންފުނީގެ ޚިދްމަތް މެދު ނުކެޑި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނުފެނެއެވެ.
 2007ގެ  54މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓާއި 2008 ،ގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ  195މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓްގެ
ޖުމުލަ  249މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓް އާއެކުވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނި މިއަހަރު މިހާތަނަށް ނުހުއްޓި
ހިންގިފައިވަނީ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދެއްވާފައިވާ  230މިލިޔަން ރުފިޔާ ) 2008ގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެއްވި 200
މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ޚާއްޞަ ބަޖެޓުން ދެއްވި  30މިލިޔަން( ގެ އެހީގަޔާއި ،އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް
ކްރެޑިޓަށް ގަންނަ ތެލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި އެހެން ބައެއް ދަރަނި ދެއްކުން ލަސްކޮށްލައިގެންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިގޮތުން  13އޮކްޓޯބަރ  2008އާއި ހަމައަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ގަނެފައިވާ ތެލަށް  234މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ

ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު މިހާ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުން އެފައިސާ
މާލަސްނުކޮށް ދައްކައި އަދާ ނުކޮށްފިނަމަ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވިޔަފާރި ހިންގުން ދަތިވެ ސްޓެލްކޯއަށް އިތުރަށް ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ ލިބުން

އުދަގޫވެދާނެ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ކުންފުނި ހިންގަން މިފަދަ ބޮޑު ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ހިނދު ،އަދި މިފައިސާ ލިބޭނެ އެހެން އެއްވެސް މަގެއް މިހާތަނަށް
ހޯދިފައި ނެތުމުން 2008 ،ގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިނެތް  30މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީއެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ

"ޚާއްޞަ ބަޖެޓް" އިން  6އޯގަސްޓް  2008ގައި ދޭންޖެހުނު ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ވީމާ ކުންފުނި ހިންގުމަށް ފައިސާ
ހޯދާނެދާއިމީގޮތެއް ހަމަނުޖައްސައި ،ތެޔޮ ބިލްތައް އަދާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސަބްސިޑީގެ

ގޮތުގައި ފައިސާކޮޅެއް ހޯދައިގެން ކުންފުނީގެ ޚިދްމަތް ދޭގޮތަށް އޮތުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި،

ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްގެން ކުންފުނި ހިންގުމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އިތުރުވެ ،ދައުލަތުގެ ފޮރިން ރިޒާވަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މިފަދަ ދަރަޖައަކަށް ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ގޮސްފައިމިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މިއިން ޒަމާނަކު ބޮޑުނުވާ
މިންވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާތީއެވެ .އަދި އެއާއެކު ތެލުގެ އަގު މިހާބޮޑުވެފައިވާ ނަމަވެސް ތެލުގެ އަގަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް
މިއަހަރުތަކުގައި ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލުގެނެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  2002އިން ފެށިގެން
ކަރަންޓުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް ތާވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ .އަދި މީގެ ޚުލާޞާއަކީ -:


 2002ވަނައަހަރު ކަރަންޓުގެ އަގުތައް ޔުނިޓަކަށް  10ލާރި އަގުހެޔޮވެފައިވުން،



 2003ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް ޔުނިޓަކަށް  15ލާރި ހުރިހާ ފަންތިއަކުން އަގުހެޔޮވެފައިވުން ،އަދި



 2005ވަނަ އަހަރު އަލަށް ރޭޓްތަކެއް އެކުލަވާލައި 300 ،ޔުނިޓަށްވުރެން ދަށުގެ ރޭޓްތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް  10ލާރީ

އަގުހެޔޮކުރުން ،މިއެވެ.

ވީމާ ،އެޅުއްވުމަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
ހ .މިހާރުން މިހާރަށް އެސްޓީ.އޯ.ގެ ތެޔޮބިލްތައް ދައްކާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާމެދު އެސް.ޓީ.އޯ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްއާއެކު ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން އަވަހަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމެވުން،
ށ .ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދެއްވަން ޚިޔާލު ކުރައްވާނަމަ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ސަބްސިޑީ ހަމަޖައްސަވައި،
ކުންފުނި ހަރުދަނާ ކަމާއެކު ހިންގޭވަރަށް ކަރަންޓުގެ ރޭޓުތައް އެކުލަވާލެއްވުން،
ނ .ހެޔޮގޮތުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި މިކަން އެންމެންނަށް އަންގައި ޢާންމުކުރެއްވުން،
ރ .ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ،ކުންފުނިތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއި މަގުމަތީބޮކިތަކާއި ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ދިއްލުންފަދަ ކަންކަމުގެ
ޚަރަދަކީ މުޅި މާލޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  30%ކަމުން ،ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް މިންވަރު
މަދުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް އެޅުއްވުން،
ބ .ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކާމިޔާބު ކުންފުނިތަކަށް ބައްލަވައިގެން ރާއްޖޭގެ މާޙައުލާ ގުޅޭގޮތަށް ރާއްޖޭން
ބޭރުން މިމަސައްކަތްކުރާ ހަރުދަނާ ބަޔަކާ ސްޓެލްކޯ ގުޅިވަޑައިގަތުން،
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 (2.2ފުޅާވަމުން އަންނަ ކަރަންޓުގެ ބޭނުންތަކަށް މެދުނުކެނޑި ޚިދްމަތް ދިނުމަށް އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓް
ހަދަންޖެހޭ
މާލެއާއި މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ  32ރަށެއްގައި ކުންފުނިން މިހާރުވެސް ޚިދްމަތް ދެމުންދާއިރު ،އަދި މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް
މިޚިދްމަތް ފުޅާކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު ކުންފުނިން ޚިދްމަތް ދެމުންދާ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި

ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރާއި ،ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އިކްވިޕްމެންޓްތައް ބާވެ ،އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް އުފައްދައި

ސަޕްލައި ކޮށްދޭ މިންވަރަށްވުރެން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާވަރު އިތުރުވަމުން ދާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކަރަންޓު
އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ،މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތަކާއި
ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އިކްވިޕްމެންޓް ހޯދަން ޖެހިފައިވާކަމާއި އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑު ހޭދައެއްވާނެކަމުގައި ފާހާގަކުރެވެއެވެ.

މިގޮތުން އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ މާލޭގެ ހާލަތުކަމާއި ،ކުންފުންޏަށް މާލޭގައި މިހާރު ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން

ލިބިފައިވަނީ  34މެގަވޯޓްސް ކަމާއި ،މިހާރުގެ ޑިމާންޑް ހުރިމިންވަރުންވެސް އެއްވެސް ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރެއް ނިއްވާލައިގެން

މަރާމާތެއް ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ކުންފުނިން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި މާލޭގެ ޑިމާންޑް  2009ވަނަ
އަހަރު  35މެގަވޯޓްސް އަށްވުރެން މައްޗަށް ދާނެކަމަށާއި ،މާލޭގެ ޖަނެރޭޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ

ޤާބިލްކަން

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

"ފޯރތް

ޕަވަރ

ސިސްޓަމް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް"

ގެ

ނަމުގައި

އިތުރު

ޖެނެރޭޓަރުތަކާއި

އިކްވިޕްމެންޓްތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިކަމަށް  779މިލިޔަން ރުފިޔާ )ތާވަލު 1
ގައިވާގޮތުން  2008ގައި  297މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި  2009ގައި  482މިލިޔަން ރުފިޔާ( ބޭނުންވާކަމާއި ،މީގެތެރެއިން 433
މިލިޔަން ރުފިޔާ ޑެނިޑާގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި ،ބާކީ  346މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ގޮތެއް އަދި
ހަމަޖެހިފައިނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި ކުންފުނިން ކަރަންޓު ފޯރު ކޮށްދެމުންދާ  32ރަށުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ވަރަށް
ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވާކަމާއި ،މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިކަން ފޯރާފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭކަމުގައި
ދތިކަމުގެ ސަބަބުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެވިފައި
ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި ،އެއީ ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ަ
ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިޚިދްމަތް ތަރައްޤީ ނުކުރެވިފައި ވާތީ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އެޅުއްވުމަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
ހ .މިހާރު ކޮންމެރަށެއްގައި ވަކިވަކި ޖެނެރޭޓަރުތަކެއް ބަހައްޓައިގެން ކޮންމެރަށެއްގައި ވަކިން ކަރަންޓުދޭ އުސޫލު ނޫން އެހެން
ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް ބެލުމާއި ،މިފަދަ ކަންކަން މަތީފެންވަރުގައިކުރާ އެހެންފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓު

އުފައްދައި ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާގޮތް ބަދަލުކޮށް ތަހުޒީބުކޮށް ތަރައްޤީކުރުން،
ށ .ކެޕިޓަލް ޕްރޮގްރާމަކާއި ކެޕިޓަލް ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލައްވައި ،ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އާ އިންޖީނުފަދަ ތަކެތި މިއާ އެއްގޮތަށް
ހޯއްދަވައި ،މަރާމާތުކޮށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ބަދަލު ކުރެއްވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެއްވުން،
ނ .މިވަގުތު ކުންފުނިން ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ދެނީ މާލެއަށާއި މާލޭގެ އިތުރުން  32ރަށަކަށް ނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދަކީ
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައިވާތީ ރާއްޖޭގެ ދެންހުރި ރަށްތަކަށްވެސް މިޚިދްމަތް ފުޅާކުރެވެން

އޮތް ގޮތްތައް ބައްލަވައިގެން ޚިދްމަތް ދެއްވުން.

5

ތާވަލު  2008 : 1ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ޑެފިސިޓް އާއި  2009ވަނަ އަހަރަށް
ލަފާކުރެވޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

މިލިޔަން

ޑެފިސިޓް

ރުފިޔާ

 2007ވަނަ އަހަރުގެ ޑެފިސިޓް

54

 2008ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށް ޑެފިސިޓްވެފައިވާ މިންވަރު

195

 2008ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ހަމަސް ދުވަހަށް ޑެފިސިޓް ވާނެކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރައްވާ

382

 2008އަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާ ކުރައްވާ

* 297

 2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ ޑެފިސިޓް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ

928

 2008ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސަބްސިޑީސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

)(200

 6އޯގަސްޓް  2008ގައި ޚާއްޞަ ބަޖެޓުން ތެޔޮ ބިލްތަކަށް ލިބުނު ސަބްސިޑީ

)(30

 2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ

698

 2009ވަނަ އަހަރު ހިގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

* 482

 2008ނިޔަލަށްވާ ޑެފިސިޓް އާއި 2009ވަނަ އަހަރު ހިނގާނެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އެއްކޮށް ޖުމުލަ ޑެފިސިޓް

1,180

* 2009 ،2008ގައި ހިގާނެކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު (297+482) 779 :މިލިޔަން ރުފިޔާ.

ތާވަލު  1990 : 2އިން ފެށިގެން ކަރަންޓުގެ އަގުތަކަށް އައި ބަދަލު
 1990ން  2001އަށް

 2002ން  2003އަށް

200
ޔުނިޓަށް

ވުރެ ދަށް

 2004ން  2005އަށް

200
ޔުނިޓަށްވު

200
ޔުނިޓަށްވު

200
ޔުނިޓަށްވު

200
ޔުނިޓަށްވުރެ

200
ޔުނިޓަށްވުރެ

ރެ މަތި

ރެ ދަށް

ރެ މަތި

ދަށް

މަތި

 2005ން މިއަދާ ހަމައަށް
100
އިން

ދަށުގެ

-101
200
އަށް

-201
300
އަގު

300
އިން
މަތި

ވިޔަފާރި ތަންތަނަށް

3.50

4.00

3.40

3.90

3.25

3.75

3.15

3.25

3.65

3.75

ގޭގެއަށް

2.00

2.50

1.90

2.40

1.75

2.25

1.60

1.70

2.15

2.20

ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް

2.50

3.00

2.40

2.90

2.25

2.75

2.15

2.25

2.65

3.75

6

 (2.3ކުންފުނިން ރާއްޖޭންބޭރުން ގަނެ އިމްޕޯރޓް ކުރާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސްގެ އަގު އަދާކުރާ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތް
 2007ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ކުންފުންޏަށް ރާއްޖޭންބޭރުން ގަނެފައިވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސްތައް ގަނެފައިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ބީލަމަށް ނުގޮސް ކުންފުނިން ޚިޔާރުކުރާ މަދުބައެއްގެ އަތުން ކަމުގައިފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ގަންނަ މުދާ ކަސްޓަމުން

ޑިއުޓީ ދައްކާފައި ނެރެނީ ސްޓެލްކޯއަށް ތަކެތި ވިއްކާ އަގުގެ ގޮތުގައި މުދާވިއްކާ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅާ އަގުގެ

 25%މުދާވިއްކާ ފަރާތަށް އިތުރަށް ދައްކައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު ކަމުގައި ކަސްޓަމަށް
މުދާވިއްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަގަކީ ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅާ އަގަށް ވުރެން މާދަށް އަގެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މުދާފޮނުވާ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަނީ އޭގެ ޞައްޙަ އަގު ކަމުގައިވާނަމަ ކަސްޓަމަށް އެއަށްވުރެން ދަށްއަގެއް ހުށަހެޅުމަކީ

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެން މަދުން ޑިއުޓީދެއްކުމެވެ .އެއާއި ޚިލާފަށް ކަސްޓަމަށް ހުށަހަޅަނީ އޭގެ ޞައްޙަ
އަގުކަމުގައިވާނަމަ ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަނީ މުދަލުގެ ޞައްޙަ އަގަށްވުރެން ބޮޑު އަގެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމަށްވާނަމަ ކުންފުންޏަށް
ހުށަހެޅޭ

އަގުގެ  25%ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށާއި ކްލިއަރެންސަށް ދެއްކުމުން ކުންފުންޏަށް ގަނެވޭތަކެތީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޮޑު

ވެގެންދާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެން މިކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ވެސް އެގިގެންކަމަށާއި،

ކުންފުނީގެ ވެރިންނާއި މުދާވިއްކާފަރާތާއި އުފެދޭ ގައިގޯޅި ގުޅުމެއް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .މިގޮތަށް  25%ދައްކަވާފައިވާ
އިންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން  7އިންވޮއިސް ތަފްޞީލުކޮށް ބެލުމުން ،އޭގެ ތެރެއިން  4އިންވޮއިސްއަށް ޖުމުލަ  52,721ޑޮލަރު

އިތުރަށް ދައްކާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއަށްވުރެން މާގިނަ މުއާމަލާތްތައް މިގޮތަށް އިތުރު 25%

ދައްކައިގެން ހިންގާފައިވާކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ވީމާ ،އެޅުއްވުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
ހ .ކުންފުންޏަށް ގަންނަ ތަކެއްޗަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑު ތަކެތިކަމުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ނޫންގޮތަށް ތަކެތި
ނުހޯއްދަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން،

ށ 25% .ދައްކައިގެން ގަނެފައިވާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ،މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ޞައްޙަ
އަގުތޯ ރަގަޅަށް ހިސާބުކޮށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ،އެއަގުތަކަކީ އޭގެ ޞައްޙަ އަގަށްވުރެން ބޮޑު އަގެއް ކަމުގައިވާނަމަ މުދާ ވިއްކި
ފަރާތުން އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވައި ،އަދި މިއީ ކުންފުނީގެ ވެރިންނާ ގުޅިގެން ހިންގިފައިވާ ކަމެއްކަމުން އެކަމުގައި
ބައިވެރިވާ މީހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން،
ނ .ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ އޭގެ ޞައްޙަ ހަމަ އަގުކަމަށްވެފައި ކަސްޓަމަށް ހުށަހަޅަނީ އޭގެ ޞައްޙަ ހަމަ އަގަށް ވުރެން
ދަށް އަގެއްކަމަށް ބެލެވޭނަމަ ،އެކަން ކަސްޓަމަށް ހުށަހެޅުއްވުން.
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 (2.4ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
ހ .މެނޭޖްމަންޓް

އެކައުންޓްސް

:

މަހުންމަހަށް

މެނޭޖްމަންޓަށް

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ

ބޭނުންވާ

ބަރާބަރަށް

ހިސާބުތައް

ތައްޔާރުކުރެވިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނި ހިގާގޮތް ދެނެގަންނަން ބޭނުންވާ ހިސާބުތައް
ނެތުމުން އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ދަތިވެ ލަސްވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ށ .އިންވެންޓްރީ

ބެލެހެއްޓުން

:

މަސައްކަތުގެ

ކުންފުނީގެ

ޒާތުން

ވަރަށްގިނަ

ގޮތުގައި

އިންވެންޓްރީގެ

ހިމެނޭ

ސްޕެއަރޕާރޓްސްފަދަ ތަކެތި ގަނެ ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ގުދަނުގައި

މިފަދަކަންކަން އެކަށީގެންވާވަރަށް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމަކީ އޭގެ
ކން ވަކިން ތަފާތު މުވައްޒަފުންގެ
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އެތަކެތި ބަލައިގަނެ ،ދޫކޮށްހެދުން ފަދަކަން ަ
ބެލުމުގެދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވިޔަސް މިގޮތަށް މިކަން އިންތިޒާމުކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި ،މިފަދަ ކަންކަމުގެ

ސަބަބުން

 614,000ރުފިޔާ

އިންވެންޓްރީ

ހިސާބުތަކުގައި

ނުހިމެނި

ކުންފުނީގެ

ގުދަނުގައި

އެބަހުރިކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ .ހަރުމުދާ :

ސްޓެލްކޯއަކީ ކަރަންޓު އުފައްދައިގެން ވިއްކާ ކުންފުންޏެއްކަމުން މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ،އަގުބޮޑު،

މަރާމާތުކޮށް

އެސެޓްސް

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ވަރަށްގިނަ

މެޝިންތަކާއި

އިކްވިޕްމަންޓްތައް

ހޯދާފައިވާކަމާއި،

މިތަކެތި

ރެޖިސްޓްރީގައި ރަނގަޅަށްލިޔެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މީގެ

ނަތީޖާއަކީ މިފަދައަގުބޮޑު މުހިންމު ތަކެތި ގެއްލި ކުންފުންޏަށް އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުންވުން ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މިގޮތުން  2003ގެ ކުރިން ގަނެފައިވާ މުދަލުގެ ތެރެއިން އެސެޓްސް ރަޖިސްޓްރީގައި އެއީ
ކޮންއެއްޗެއްކަން އެގެންނެތް

 11.3މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހިމަނާފައި ހުރިކަމާއި ،އޮޑިޓުކުރުމުގެ ތެރޭގައި މިތަކެތި

ކުންފުނީގައި އަދިވެސް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އެތަކެތި ކުންފުނީގައި އަދިވެސް އެބަހުރިކަން އެނގޭނެ
އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި ،އަދިވެސް މިގޮތަށް ގަނެފައިވާ ވަރަށްގިނަ ތަކެތި ގަންނަން ދިޔަ ފުރިހަމަ އަގުގެ ބަދަލުގައި
އަންދާޒާ އަގެއް އެސެޓްސް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާކަމާއި ،މިގޮތަށްވެސް  1.3މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަތް އަގުގެ
ބަދަލުގައި އަންދާޒާކުރާ އަގުތަކެއްގައި ހިސާބުތަކަށް ވައްދާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްސްތައް ގަންނައިރު ލިބޭ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސްތައް

ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބަލައި ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދާކަމާއި ،މިގޮތަށް ހޯދާ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްސްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކަށް ގެންދާ

ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްސްތަކާއި އެކު ހުންނަ ސްޕެއާރސް އަލުން އެރަށެއްގެ ސްޓޮކަށް ވައްދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މިގޮތަށް
އަމަލުކުރުމުން އެއް އައިޓަމް ދެފަހަރަށް ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި  4.9މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މިފަދަ ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ވީމާ ،ލަސްނުކޮށް ތިރީގައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަށް އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހ .މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް މަހުންމަހަށް ތައްޔާރު
ކުރައްވަންޖެހޭ މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓްސް ތައްޔާރުކުރެއްވުން،
ށ .މުދާ ބަލައިގަންނަ ފަރާތާ ،ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތާ ،މުދާ ދޫކުރާ ފަރާތަކީ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި
ހަމަޖައްސަވައި ،މިގޮތަށް އިންވެންޓްރީގެ މަސައްކަތް ހިންގަވައި ،އިންވެންޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުން،

ނ .ފިކްސްޑް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މުދާތައް ގުނައި ،ލިޔެކިޔުންތަކާ ދިމާކޮށް ،އަދި ލިޔެކިޔުން ތަކުގައި އެއީ
ކޮންއެއްޗެއްކަން އެގެންނެތް ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކޮށް ،މިފަދަ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި ،އަދި ބަރާބަރަށް
ހިސާބު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމުކުރުން،
ރ .ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާމެދު ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ޖަވާބުދާރީކޮށް
ޒިންމާދާރު ކުރުވުން ،އަދި
ބ .ދެފަހަރަށް ހިސާބުތަކަށް ވައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ރަގަޅަށް ބަލައި ހަމަޖެއްސެވުން.
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 .3ނިންމުން

ސްޓެލްކޯގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު

ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްހެން އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތައް

ގ ބޯޑް އައްޔަން ކުރުމާ ،މިކަންކަމުގައި
ކަނޑައެޅުމާއި ،ކުންފުނީގެ ހިންގުމާ ،މުވައްޒިފުން ލައްވާ ވަކިކުރުމާ ،ޑިރެކްޓަރުން ެ
ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި ،ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތްތައް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ރޭވި
ހިންގޭތީވެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނި ހިންގުން ދަތިވެ ،މުވައްޒަފުން ބައިބައިވެ ،ކުންފުނީގެ

ވަޒީފާތަކުގައި ގާތްތިމާގެ މީހުން އުޅުން ރަނގަޅު ނޫންވަރަށް ގާތްތިމާގެ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖެހި ،ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،އަދި ކުންފުންޏާ ކުންފުންޏަށް ތަކެތި ވިއްކާ ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކާ އެކު ވިޔަފާރި ކުރުން ފަދަ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންތައް ޢާންމު ވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނތިއްބަވާ ގޮތަށް
ު
 2004ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓަރުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި
ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި 2008 ،އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި
ނުތިއްބަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައިވާކަމީ ސްޓެލްކޯވެސް ހެޔޮގޮތުގައި ހިންގުމަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިއްމު ދެފިޔަވަޅު ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މިހެޔޮ ދެބަދަލުގެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދެކަމެއް

ބިނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކުންފުނި ހިންގުމާއި ،ކުންފުނީގެ ބޯޑް އައްޔަންކުރުމާއި ،ބޯޑުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުވުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސީ ކުލަވަރު މުޅިން ނައްތާލައި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ކުންފުނި
ބޭނުން ނުކުރުމެވެ .މިކަން ހާޞިލް ކުރެއްވޭނެކަމަށް ފެންނަނީ ޑިރެކްޓަރުން ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވޭ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ

މަސްލަޙަތަށް

ބެއްލެވުމުގެ

ބަދަލުގައި

ކުންފުނި

ހންގެވުމުގެ
ި

ޤާބިލްކަމަށް

ބައްލަވައިގެން

ކުންފުންޏަށް

ޑިރެކްޓަރުން

ހަމަޖައްސަވައިގެންނެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޢިޖްތިމާއީ
ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެހެން ސިޔާސަތެއް ވާނަމަ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު ކުރިޔަށް ކަނޑައެޅުއްވުމަށްފަހު ކުންފުނި

ނޓަށް
ދުވަހުންދުވަހަށް ހިންގުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއިއިޚުތިޔާރު ބޯޑަށާއި މެނޭޖްމަ ް
ދެއްވައިގެން ކުންފުނިން ވިޔަފާރީގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލު ކުރުމާމެދު ބޯޑް ޒިންމާ ކުރުވައިގެންނެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކީ ،މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ގޮތަށް ،ނުވަތަ "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރަސްޓް" އުފެދުމަށް ޖާގަ ނުލިބޭ ގޮތަށް
ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ ދިނުމާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ،މުވައްޒިފުންގެ ކަންތައްތައް ރޭއްވެވުމެވެ.
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