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1

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުގެ  2007ވަނަ އަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަމްބަރު AR35/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުގެ  2007ވަނަ
އަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަޅަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ހުށަހަޅައި އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

މި ރިޕޯޓު އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް،

 2005އާއި  2006ގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި އަދި  2009ވަނަ އަހަރުގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައްވެސް ބަލާ ދިރާސާ
ކުރެވިފައިވާނޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިއޮޑިޓްގައި ފައިސާއާބެހޭ މުއާމަލާތުގެ އިތުރުން ،ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމާއި ހެޔޮ

ގޮތުގައި ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނޭކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި
އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮހިތުން ޝުކުރުދަންނަމެވެ.

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

ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
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 .2އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 (2.1ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަކީ ،ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސްތަކާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި
މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އިދާރާތަކުން ބަލައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް އިދާރާއަކުން މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
 25ޑިސެމްބަރ  1996ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ދަށުން ހިނގާ ވަކި ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުން

1

ނޮވެމްބަރ

ގައި

1999

ނެރެފައިވާ،

"ސަރުކާރުގެ

ތަންތަނާއި،

އެތަންތަނާ

ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް" ،މިލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ޓެކްސްއާބެހޭ ސިޔާސަތު ހިންގުމާއި؛ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީގެ

ބިންގާ ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި؛ ޤާނޫނީގޮތުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ޓެކްސްތަކާއި ،ޓެކްސް ފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ
ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި؛ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަނީ އެކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށާއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރަށްތޯ ބެލުމާއި؛ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ،ފީ ،ނުވަތަ

އެހެނިހެން ފައިސާ ،ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމަޔަށް ދައްކާތޯ ބެލުމާއި؛ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި؛ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުދީ ،އެ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭތޯ

މަސައްކަތް ކުރުމާއި؛ އަދި ޓެކްސް ދެއްކުމާބެހޭ އިދާރީ ޚަރަދު ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ރޭވުމެވެ.

ނަމަވެސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އުފެދުނުތާ ގާތްގަނޑަކަށް  13އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެ

ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކުރަމުން އަންނަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެކިއެކި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

ދައުލަތަށް ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުން އެކަނި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން
ދައްކަވާ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ބަލައިގަތުމުގެ އިތުރުން ،އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަވަންޖެހި ،ނަމަވެސް ނުދައްކަވާ ފައިސާ

ހޯއްދަވައި އަތުލެއްވުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މިޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކިއެކި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯއްދަވައި އަތުލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް
އެދެވޭގޮތެއްގައި ނުހިނގުމުގެ ސަބަބުން  31ޖުލައި  2009ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ޓެކްސް އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި

ލިބެންޖެހޭ،

ނަމަވެސް

ނުލިބި

117

މ ިލ ި ޔ ަ ނ ް

ރުފިޔާ

)ތ ާ ވ ަ ލ ު

1

ގެ

ޖުމުލަ

)ހ((

އެބައޮތްކަމަށާއި،

 30ސެޕްޓެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް މިއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

3

މީގެ އިތުރުން ،އަލަށް ހަދަން ދޫކުރެވިފައިވާ ރިޒޯޓްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގަޔާއި އެތަންތަނުގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  31ޖުލައިގެ

ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ ނަމަވެސް އަދިވެސް ނުލިބި  1.092ބިލިޔަން ރުފިޔާ )ތާވަލު  ،1ޖުމުލަ )ށ(( އެބައޮތްކަމަށާއި މިއިން

އެއްވެސް ފައިސާއެއް  30ސެޕްޓެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހިސާބުތަކުގެ ތަފްސީލް
ތާވަލު  1ގައި އެކުލެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ވާހަކަ މިއޮފީހުން ނެރެފައިވާ  2007ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ރިޕޯޓުގައި،

އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ވާހަކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ
ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ތާވަލު  31 : 1ޖުލައި  2009ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބިހުރި ފައިސާ )ރުފިޔާ(
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

ތަފްޞީލް

ލިބެންޖެހޭ

ޓެކްސް ލަސްވުމުން

ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާ

ޖުމުލަ

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
ރިޒޯޓް

141,296

1,005,000

1,146,296

ސ
ހޮޓެލް ް

139,638

731,000

870,638

ގެސްޓް ހައުސް

42,432

79,000

121,432

ދ
ސފާރީ އުޅަނ ު
ަ

115,439

793,000

908,439

ޖުމުލަ

438,805

2,608,000

3,046,805

ރިޒޯޓް ކުލި
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރިސޯޓްތަކުން ލިބެންޖެހޭ

44,417,754

ރ ކުލި )މެދުފުށި ރިޒޯޓް(
ސނާމީއާއި ގުޅިގެން  2005ގައި ލަސްކު ި
ު

7,956,000

7,956,000

ނ ލިބެންޖެހޭ
ކުލިއާކުރި ރިސޯޓްތަކު ް

9,077,586

9,077,586

ޖުމުލަ

61,451,340

42,316,202

42,316,202

86,733,956

103,767,542

އެހެނިހެން
ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ރޯޔަލްޓީ އަދި އިދާރީފީގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ ފައިސާ

1,288,412

5,025,317

3,736,905

318,400

318,400

ސްކިޕްޖެކް އިންޑަސްޓްރީ ރޯޔަލްޓީ )ފުނައްޑޫ ޓޫނާ ޕްރޮޑަކްޓްސް(

14,989

3,658,901

3,673,890

ފިޝިންގ ރޯޔަލްޓީ )އީ.އީ.ޒެޑް ކޮމްޕެނީސް(

1,359,486

10,000

1,369,486

ޖުމުލަ

5,111,380

5,275,713

10,387,093

67,001,525

50,199,915

117,201,440

10,614,375

12,747,609

23,361,984

67,517,625

675,235,241

742,752,866

2,869

45,168

48,037

153,764,488

153,858,854

307,623,342

7,911,375

10,897,919

18,809,294

)ށ(

ޖުމުލަ

239,810,732

852,784,791

1,092,595,523

)ނ(

މުޅި ޖުމުލަ ލިބެންޖެހޭ

306,812,257

902,984,706

1,209,796,963

ފިއުލް ރީއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ )އެސް.ޓީ.އޯ(

)ހ(

ލ
ޖުމު ަ

ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ވިލިނގިލި އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބެންޖެހޭ
ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ހުދުފުށިން ލިބެންޖެހޭ

ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ )ޕިކްނިކް އައިލެންޑްސް(

ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ) އަލަށް ދޫކުރެވުނު ރިޒޯޓްތައް(
ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ )ޓްރާންސިޓް ހޮޓެލްސް(

4

ތާވަލު  1ގައިވާ ޖުމުލަ  1.209ބިލިޔަން ރުފިޔާ )ފޮޅުވަތް )ނ(( ގެ ތެރެއިން  1.092ބިލިޔަން ރުފިޔާ )ފޮޅުވަތް )ށ((

އަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ހޯދަން އުނދަގޫވެދާނެ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  117މިލިޔަން ރުފިޔާ
)ފޮޅުވަތް )ހ(( އަކީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ހޯދެން އޮތް ފައިސާކަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދޭހަވެއެވެ.

މިހާގިނަ ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި ،ނަމަވެސް ނުހޯދި ދިގުލައިގެންދާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި - :

 -1ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލުތައް ބަރާބަރަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހެދި
ބެލެހެއްޓިފައިނެތުން،

 -2ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދައި އަތުލުމުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތަކީ ޑިޕާޓްމަންޓްތޯ ނުވަތަ އެކިއެކި ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް
ހިންގާ ފަރާތްތައްތޯ ރަނގަޅަށް ސާފުނުވެ އޮޅުން އަރާފައިއޮތުން )މިސާލަކަށް ،ޓްއަރިޒަމް ޓެކްސް ނުދައްކާ

ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސްއޫލު ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްތޯ ،ނުވަތަ އިންލަންޑް ރެވެނިއު
ޑިޕާޓްމަންޓްކަން މުޅިން ސާފުވެ ޔަޤީންވެފައި ނެތުން(،

 -3ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ހަރުނުލުމާއި ،މިއޮޑިޓްގައި ބަލައިލެވުނު ވޭތުވެދިޔަ  5ވަރަކަށް އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ،ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ލެވެލްގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަމާއި،

ޤާބީލްކަމާއި ،ހަރުދަނާކަމާއި ޒިންމާދާރުކަން ނެތުމާއި ،މަސައްކަތްތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާކޮށް އޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި

ތަން ހިންގަން ކަނޑައަޅާ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެން އަވަހަށް ބަދަލުވުމާއި ،މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ

 5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  4ފަހަރަށް ވެރިޔާ ބަދަލުވެފައިވުން،

 -4އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ރާވައި ބައްޓަންކުރެވިފައި
ނެތުމާއި ،އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހެދިފައިނެތުން،

 -5އެކިއެކި ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތައް ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުން ،އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ،ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މިފަދަ ތަފްޞީލު އެމުއައްސަސާތަކުން އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޑިޕާޓްމަންޓާއި ބަރާބަރަށް

ހިއްސާކޮށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރައްވަންޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލުނުކުރެވުން ،އަދި
 -6ރާއްޖޭގައި އެގްރީމަންޓްތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ތަންފީޒުކުރެވުން ބަލިކަށިވެ ހީނަރުވަމުން ދިއުމާއި ،މިކަމަށް
ބަހައްޓަންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަން ނުބެހެއްޓެވުން ހިމެނެއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން ހަނިވެ ،އެޑިޕާޓްމަންޓް ވަނީ

ހަމައެކަނި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެތަނަށް ދެއްކި ފައިސާއެއް ބަލައިގަންނަތަނަކަށް މުޅިންހެން
ބަދަލުވެފައެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ 31 .ޖުލައިގައި ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބިއޮތް  117މިލިޔަން ރުފިޔާ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް
ހިންގަވައިގެން އެފައިސާ އަތުލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

5

ށ .ރިޒޯޓްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ،ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންވަންދެން އޮތް  1.092ބިލިޔަން ރުފިޔާ އާމެދު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެކެވިގެން ގޮތްތަކެއް ނިންމަވައި ،ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށްވެސް ލިބޭތޯ ބައްލަވައިގެން
ހޯއްދެވުމަށާއި ،ފައިސާ ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކުން ރަށްތައް ސަރުކާރަށް ނަންގަވައި ގެންވެސް މިކަންކަން ނިމުމަކަށް
ގެންނެވުން މުހިންމުކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނ .އެކިއެކި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކުން ހޯއްދަވައި އަތުލެއްވުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއާ ހަވާލުކޮށްގެން ،އަދި ޤާނޫނުތަކާ

ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އިންތިޒާމުތައްވެސް ރާއްވަވައިގެން ،އެކަންކަން
ހިންގެވުމަކީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ކުރައްވަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ރ .އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކާ ،ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް އިންލަންޑް ރެވެނިއު
ޑިޕާޓްމަންޓުން ޓެކްސް ޤާނޫނު ހިންގަވާ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް ބަރާބަރަށް ފޮނުވައިގެން ،އަދި އެމުއައްސަސާތަކުން
ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައްވެސް ކުރައްވައިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އާމްދަނީ ބަރާބަރަށް ހޯއްދެވޭނެ އިންތިޒާމު

ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

6

 (2.2އަތޮޅުތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

ފަ އިސާ

ލިބެންވާ

އަތޮޅުތަކުން ބަލައިގަނެގެން މާލެ ފޮނުވައި ،އަދި ޑިޕާޓްމެންޓާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި،

ވަރަށްވުރެން

އުނިއިތުރުކޮށް

ބަލައިގަނެވިފައިވާ

ކަމަށްބުނެ

އާމްދަނީ

އެކައުންޓަށް

ޖަމާނުކޮށް

 31ޑިސެމްބަރ  2007ގެ ނިޔަލަށް  3.3މިލިޔަން ރުފިޔާ" ،ރާއްޖެތެރެއިން ފޮނުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު

ސާފުނުވެ" ގެ ނަމުގައި އެމް.އެމް.އޭގައި އޮންނަ ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމާއި ،މިފައިސާ  31އޮގަސްޓް 2009
ގެ ނިޔަލަށް  7.2މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިފައިސާއަކީ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވި ހިސާބުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަށްވާއިރު މިފައިސާ އާމްދަނީއަށް
ނުވައްދައި ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ މިފައިސާ ދައުލަތުގެ ބެޖެޓުން ބޭރުގައި ޚަރަދުކުރެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައި

އޮތުންކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނުވައްދައި ބެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އުނި އިތުރުވެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް
އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޑިޕާޓްމަންޓާއި ،އަތޮޅުތަކުން ޓެކްސްގެގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް
އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށް

ވުރެން ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްސީލު އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން އަތޮޅުތަކަށް ބަރާބަރަށް

ފޮނުވައި ،އަތޮޅުތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ތަފްސީލު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށް ބަރާބަރަށް ފޮނުވައި،
އަދި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ބޭންކް ހުންނަ އަތޮޅުތަކުގެ ބޭންކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމާކުރުމާއި ،ބޭންކް ނުހުންނަ

އަތޮޅުތަކުގެ ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެންމެ ލަސްވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭންކަށް ޖަމާކޮށް ،އަދި ފައިސާ

ބަލައިގަތުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުއައްސަސާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވަގުތުން ވަގުތަށް

ހައްލުކޮށް ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ފައިސާ ބަރާބަރަށް އަތޮޅުތަކުން ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ހ ި މ ެ ނ ެއ ެ ވ ެ.
ށ .މިހާރު އުނިއިތުރުކޮށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

އަތޮޅުތަކުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅައިގެން ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުންފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ

ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން އާމްދަނީއަށް ޖަމާކޮށް ،އިތުރަށް ފައިސާނެގިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ
އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުން،
ނ .މިހާތަނަށް އުނިއިތުރު ހުރުމުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށްހުރި  7.2މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ
އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން ،އަދި

ރ .އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިގަނެފައި ،ނަމަވެސް ރައްދުނުކޮށް ހުރި ފައިސާ ބައެއް
ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމުގައިވާތީ މިފައިސާ މިހިނދުން މިހިނދަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހޯދައި އަތުލެއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.3ޑިޕާޓްމަންޓަށް މިހާރު ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ބޭންކްތަކުން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
ދައުލަތުގެ

ޓެކްސް

އާމްދަނީގެ

ގޮތުގައި

ބަލައިގަންނަން

ޑިޕާޓްމަންޓުން

ހަމަޖެހިފައިވާ

ފައިސާގެ

ތެރެއިން

ސީދާ

އެޑިޕާޓްމަންޓަށް މިހާރު ބަލައި ގަންނަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާގެ ގާތްގަނޑަކަށް  18%ގެ މިންވަރެއް ކަމުގައި

ފ ާހ ަ ގ ަ

ކުރެވެއެވެ.

ބާކީ

82%

އަކީ

ސީދާ

މޯލްޑިވްސް

މަނިޓަރީ

އޮތޯރިޓީއަށް

ބަލައިގަންނަ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  2008ވަނައަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަލައިގަނެފައިވަނީ  464މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

ފައިސާކަންވެސް

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ހޯދައި އަތުލުން ކަމުގައިވާތީ،
ދައްކާ ފައިސާ ހަމައެކަނި ބަލައިގަތުން ފަދަ މަސައްކަތަށް ތަނުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން
ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ތަނަށް ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުން އެމް.އެމް.އޭއަށް ބަދަލުކޮށްގެން ،ޑިޕާޓްމަންޓުން ސަމާލުކަން ދެއްވުން

މުހިންމީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބޭ ފައިސާ ހޯދައި އަތުލުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެން

މިދެންނެވީ ،ތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބިހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީއާއި،
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނުލިބި އެބަހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މިވަގުތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތީގެ ފީ ފިޔަވައި އެހެން
ހުރިހާ ފައިސާ އެމް.އެމް.އޭ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން އެމް.އެމް.އޭ އިން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފިނަމަ
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތާއި މިއާމްދަނީ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިވެ މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް މިމަސައްކަތް
ތަރައްޤީވެގެންދާނެ ކަމުގައި ފެނެއެވެ.

ށ .އެކިފަރާތްތަކުން ދައްކަވާ ބިމުކުއްޔާއި އިމާރާތުގެ ކުލި ފަދަ އެއްބާވަތެއްގެ ކަމަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
މުއްދަތާއި އެހެން މިންގަނޑުތައް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ވީހާ އެއްގޮތް ކުރެއްވުންވެސް މުހިންމު
ކަމަށާއި ،އެއްގޮތް ކުރައްވައިފި ނަމަ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ހިސާބުތައް ބަލެހެއްޓުން ތަރައްގީ ވެގެންދާނެ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނ .އަމިއްލަ މީހުންގެ ޗެކުންވެސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި 30 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް
 265,000/-ރުފިޔާ އަށްވުރެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ފައިސާ

ނުލިބިފައި އެބަހުރިކަމާއި މީގެތެރެއިން  1998ގައި ލިބިފައިހުރި ބައެއް ޗެކްވެސް އެބަހުރި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީވެ،

ބޭންކުން ގެރެންޓީކޮށްފައިވާ ޗެކު ފިޔަވައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކު ގަބޫލުކުރުން ހުއްޓާލައްވަން ފެންނަ ކަމުގައި
ދަންނަވައި ،އަދި މިހާރު ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ޗެކްތަކަށްވެސް ފައިސާ ހޯއްދަވަންފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

8

 .3ނިންމުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަކީ ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ބަލަހައްޓާ
މުއައްސަސާއެއްކަމުން ،މިއާމްދަނީ ބަރާބަރަށް ހޯދައި ބަލަހައްޓައި ،އަދި މިމަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ރާއްވަވައިގެން މިމުއައްސަސާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުން ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރަމެވެ.

އަދި ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތްކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ،ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން
ނުލިބިހުރި ،ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލަސްނުކޮށް ހޯއްދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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