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1

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ އަށާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR20/2008 :

ފ
ރ ު
 .1ތަޢާ ަ

މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ
އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ އަށާއި،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަމުގައި ދަންނަވައި ،މިއޮޑިޓްގައި ސެންޓަރުގެ އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ވެދެއްވި
އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި

ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
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 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 (2.1ކުރުގޮތަކަށް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި  24ޖުލައި  1984ގައި ހިންގަން ފެއްޓުނު "މެރިން ރިސާރޗް

ސެކްޝަން" ގެ ނަން  11ނޮވެމްބަރ  1998އިން ފެށިގެން "މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވީ
ނަމަވެސް ސެންޓަރގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހިންގަވަމުން އައިސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް

މެރިން ރިސޯސަސްގެ ދަށުން ހިނގާ ވަކި ބަޖެޓެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިސެންޓަރުގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތަކަކީ:
.1

މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގުމަށާއި މަސްވެރިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާ
ދިނުން،

.2

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިރާސާ ކުރުން،

.3

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ މާޙައުލުތަކުން ލިބެންވާ އިޤްތިޞާދި ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާ ކުރުން،

.4

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މާޙައުލު ބޭނުންކޮށްގެން އިޤުތިޞާދީ ފައިދާ ލިބިދާނެ އާގޮތްގޮތް ހޯދުމަށް
ދިރާސާކުރުން،

.5

ރާއްޖޭގެ

މަސްވެރިކަމުގެ

ދާއިރާ

ފުޅާކޮށް

ކަނޑުން

ލިބޭ

އާމްދަނީ

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

ކަނޑުގެ

ދިރުން

އާލާކުރެވޭނޭގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާ ކުރުން،
.6

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަމޫނާ ނަގައި އެތަކެތި ދެނެގަނެ ކެޓަލޮގް ކުރުން،

.7

ރާއްޖެއިން މަދުވަމުންދާ ކަނޑުގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ ،ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި
ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުން،

.8

މަސްވެރިކަމާ ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން،

.9

އިޤުތިޞާދީ ބޭނުން ހިފުމަށާއި އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމަތު ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން،

 .10މަސްވެރިކަމާ ކަނޑުގެ ތަޙުލީލް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި
މަޝްވަރާ ދިނުން،
 .11މަސްވެރިކަމާއި

ކަނޑުގެ

މާޙައުލާ

ބެހޭ

ތަޢުލީމީ

ނިޒާމް

ތަރައްޤީކޮށް

ހަރުދަނާ

ކުރުމަށްޓަކައި

ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން ،އަދި
 .12ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބައިލެޓަރަލް ،މަލްޓިލެޓަރަލް ،ރީޖަނަލް އަދި
އިންޓަރނެޝަލް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ،މިއެވެ.
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 (2.2މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ހިންގާ މައިގަނޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ހ.

އިތާމުތް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :އިތާމުތް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިތާމުތް އާލާކުރުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް
ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިއްބައިދޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ
މަގުސަދުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއި ދެމެދު  8އޮކްޓޯބަރ 2003

ގައި ސޮއިކުރެވިގެން ހިންގާ "ޕާރލް ކަލްޗަރ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ،އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް"
އެކެވެ .އެގޮތުން ވ .އަތޮޅު ބޮޑުމޮހޮރާގައި ޕާރލް ކަލްޗަރ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންގެ މައިގަނޑު ކަންތައްކަން

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް  7އޮކްޓޯބަރ  2008އަށް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އަދި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އިތާމުތް އާލާކުރުން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު
ކުރެވޭ ހިސާބަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދަތު  18މަސްދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް

އެއްބަސްވެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެކުރިން އިތާމުތް އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ވ .އަތޮޅުގައި

ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅު ނުކުރުމުން ބ .އަތޮޅުގައި މި
މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިއަށްވުރެންވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މި މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

އިތާމުތް އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި

މިތަނުގެ ތަހުލީލުތަކުން ދައްކާކަމުން މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ
މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ،މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ގުޅިގެން

ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރައްވައިގެން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވެފައި ،ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަޙުލީލު ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް
ނިމިފައިވާތީ ،މި މަސައްކަތުގެ މަގުސަދު ހާސިލުވާނީ ވިޔާފާރި އުސޫލުން މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކަށް މިމަސައްކަތް

ދަސްކޮށްދެވި ،އެ މަސައްކަތް ފެށިގެންކަމުގައި ވާތީއެވެ.
ށ.

ފާނަ އާލާ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :ފާނަ އާލާ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ފާނަ އާލާ ކޮށްގެން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް

އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ހެއްދެވުމާއި އަދި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 2005

ގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވަންފެށި  5އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .އަދި މީގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ފާނަ
އާލާކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު މިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ އާންމު ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން

މިކަން

ކުރެވޭނެގޮތްތައް ފަހިކޮށް ދެއްވައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ކުރެވެމުންދަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންނެވެ .އެއީ މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި
އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި  100,000ރުފިޔާ ހިމަނައިގެންނެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި މަސްވެރިން އަތުން ގަންނަ ކަސްފާނަ އެއްގަމު ޓޭންކްގައި ވިއްސައި ،އަދި ކުދި ފާނަ ބޮޑެތި

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމުގެ އިތުރުން ޓޭންކްތަކުގައި މާގަނޑު މަސް ވިއްސައި އާލާކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ފާނައަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި މަދުވަމުން އަންނަ މަހުގެ ބާވަތަކަށް ވެފައި އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވަރަށް މަގްބޫލް އަދި
އަގުބޮޑު މަހެއްކަމުން ،މިހާރު ފައްޓަވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ނިމުމަކަށް ގެންނެވުން މުހިންމު ކަމަށާއި ،އަދި

މިހާތަނަށް ހޭދަވެފައިވާ ފައިސާގެ އަގު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައް ހޯއްދަވައިގެން
މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ގެންދެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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އިތާމުތް

އަދި

ފާނަ

އާލާކުރުމުގެ

 .3ނިންމުން

ޕްރޮޖެކްޓްއަކީ

ވަޒީފާއާއި

އާމްދަނީގެ

އިތުރު

ފުރުޞަތުތަކެއް

ލިއްބައިދޭ

މަސައްކަތްތަކެއްކަމުން ،އަދި މިކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުތަކެއްވެސް ކުރެވި ،ކުރެވުނު ތަހުލީލުތަކުން ރަނގަޅު
ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މަސައްކަތްތައް ރޭވި ފެށިގެން ދިޔަގޮތަށް ގެންގޮސް ކާމިޔާބު ނިމުމަކާ ހިސާބަށް

ގެންދެވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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