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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR7/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  2007ވަނަ
އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަސްޓަމްސްއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .މިރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްގެ ވެރިންނާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް ،މިފުރުޞަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން

މިއޮޑިޓްގައި ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މި ރިޕޯޓު އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް 2007 ،ވަނަ އަހަރަށް

ވުރެން ކުރީގެ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކާއި އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތް ހިންގުން ކަމުން މިމަސައްކަތް

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ތަފްޞީލްކޮށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.

މިރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި އެކޮމިޓީން ބަލައިގަތުމުން ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް
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 .2މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަޑު ކަންތައްތައް
(2.1

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން އަގުތައް ހުށަހަޅަނީ އާއްމުކޮށް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްކޮށް

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށް އިންވޮއިސް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަނީ އާންމު ގޮތެއްގައި

ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގު ދަށްކޮށްކަމާއި ،އެހެންކަމުން މިތަކެތިން ޑިއުޓީ ނެގުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމުން އަގުތައް މައްޗަށް

ޖެއްސުމަކީ ވަރަށް އާންމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ .އަދި ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އަގު ކަސްޓަމުގެ އަގު ކޮމިޓީން މަތިކުރަންވާ ވަރަށް

މަތި ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ،އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަގުމައްޗަށް ނުޖެއްސި އަގު ފާސްކުރާތީއާއި ،އެތެރެކުރާ ވަރަށްވުރެން

މަދު ޢަދަދަށް މުދާ ގެނައި ކަމަށް އަގުފާސްކޮށްގެން ޑިއުޓީ ދައްކާތީއާއި ،ޑިއުޓީދަށް މުދަލުގެ ބާވަތްތައް ގެނައިކަމުގައި

ހުށަހަޅައިގެން ޑިއުޓީދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު
އާމްދަނީ ގެއްލޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2007ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު މުދަލުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  14.034ބިލިޔަން ރުފިޔާ ) 2006ގައި 11.859

ބިލިޔަން އަދި  2005ގައި  9.534ބިލިޔަން ރުފިޔާ( ކަމަށާއި ،އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއިގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް
 5ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަކީ އިންވޮއިސްގެ އަގުދަށްކޮށް މުދާ އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަގުފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން،
ކަސްޓަމްސްގެ އަގުފާސްކުރާ ކޮމިޓީއިން އަގުތައް މައްޗަށް ޖައްސާފައިވާ ޢަދަދެއްކަމަށް ކަސްޓަމުގެ "ޕްރައިސް އެނަލިސިސް

ޓޫލް" އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .އަދި އަގު ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުނު ތަކެތީގެ އަގު ކަސްޓަމްސްގެ
އަގުފާސްކުރާ ކޮމިޓީ އިން މިވަރަށް ބޮޑުނުކުރިނަމަ ،އެވްރެޖް ޑިއުޓީ ރޭޓަކީ  10%ކަމަށް ބަލައިގެންވެސް 2007 ،ވަނަ
އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  589މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށްވުރެން ގިނަ ޢަދަދަކަށް އާމްދަނީ ގެއްލުނީސްކަމުގައި އަންދާޒާ

ކުރެވެއެވެ.

މިހެން މިކަން ހިނގަނީ މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ އަގެއް ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކަސްޓަމުގެ އަގުފާސްކުރާ ކޮމިޓީއިން
އަގުމައްޗަށް ޖައްސާނެކަމަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޔަޤީންވެ ،އަދި މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާނީ

އަގުދަށްކޮށްކަމުގައި

ކަސްޓަމުގެ

އަގުފާސްކުރާ

ޔަޤީންކުރެވޭ ހިސާބަށް

ކޮމިޓީއަށް

އަގުހުށަހެޅުމާއި

އަގުފާސްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް އުނދަގޫވެ ،އެއްފަރާތް އަނެއް ފަރާތުގެ މައްޗަށް އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައިވާތީ ކަމަށްފެނެއެވެ.

މީގެތެރެއިން ޑިއުޓީ ދައްކަން އަގުފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ އަގު ދަށްކޮށް ފާސް ކުރެވިގެން ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
އާމްދަނީ ގެއްލިފައިވާކަމުގައި  2008ގެ މިހާތަނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު މުޢާމަލާތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 .1ސްޕީޑް ބޯޓް )ސަލްޓަންސްވޭ  : (007ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނަމްބަރު  R-10073/08ފޯމްގައިވާ ސްޕީޑް
ބޯޓުގެ އަގުފާސްކޮށްފައިވަނީ އޭގެ އަގަކީ  2.4މިލިއަން ޔޫ.އޭ.އީ ދިރުހަމް ) 716,342ޑޮލަރު( ކަމުގައި

ހުށަހެޅުމުން އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހަމަހުށަހެޅި އަގަށެވެ .މިހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ މިއީ  6އަހަރު ދުވަހު

ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ސްޕީޑް ބޯޓެއްކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި ،މިއީ އަދި

 2007ވަނަ އަހަރު ބަނދެފައިވާ ވަރަށް އާ ސްޕީޑް ބޯޓެއްކަމަށާއި ،އެވިއްކާ އަގަކީ  7.7މިލިއަން ޔޫރޯ
) 11,627,774ޑޮލަރު( ކަމަށެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސް އަގު ކޮމެޓީގެ ޤަވާއިދުން އޭގެ  25%އުނިކުރިނަމަވެސް

ސްޕީޑް ބޯޓްގެ އަގުކަމުގައި ވާނީ  5.8މިލިއަން ޔޫރޯ ) 8,720,830ޑޮލަރ( ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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މިއަގު ފާސް ކުރައްވާފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް އަގު ދަށްކޮށް ،ސްޕީޑް ބޯޓް އެތެރެކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ކަމުގައި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މިސްޕީޑް ބޯޓްގެ އަގަކީ 716,342
ޑޮލަރުކަމުގައި ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެން ޑިއުޓީއަށް  179,085ޑޮލަރު ދައްކަވާފައިވީ ނަމަވެސް ،އޭގެ ފްރައިޓް އަދި

އިންޝުއަރަންސް ނުހިމަނާ ހިސާބުކޮށްފައިވާ އެފް.އޯ.ބީ އަގަކީ  11,627,774ޑޮލަރުކަމުން ،ހަމައެކަނި މިއަގުން

ބެލިކަމުގައިވިއަސް ޑިއުޓީއަށް ޖުމުލަ  2,906,943ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށްފެނެއެވެ .ނޫންނަމަ ކަސްޓަމަށް

އިންޓަނެޓުން ލިބޭ އަގު  25%އިން ޑިސްކައުންޓްކޮށްގެން ޑިއުޓީ ދައްކަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ އަގުކަނޑައަޅާ
އުޞޫލުން ބެލިޔަސް މިސްޕީޑް ބޯޓްގެ އަގު  8,720,830ޑޮލަރު ކަމުގައި ) (11,627,774 x 75%ބެލެވޭކަމަށާއި

އެއަށް  2,180,207ޑޮލަރު ) (8,720,830 x 25%ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 .2ސްޕީޑް ބޯޓް )ސަލްޓަންސްވޭ  : (001ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނަމްބަރު  R-37735/07ފޯމްގައިވާ ސްޕީޑް
ބޯޓުގެ އަގުފާސްކޮށްފައިވަނީ އޭގެ އަގަކީ  2.6މިލިއަން ޔޫ.އޭ.އީ ދިރުހަމް ) 753,066ޑޮލަރު( ކަމުގައި

ހުށަހެޅުމުން އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހަމަހުށަހެޅި އަގަށެވެ .މި ހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ މިއީ  2000ވަނަ
އަހަރު ބަނދެފައިވާ ބޯޓެއް ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި ،މިއީ އަދި 2006

ވަނަ އަހަރު ބަނދެފައިވާ ވަރަށް އާ ސްޕީޑް ބޯޓެއްކަމަށާއި ،އެވިއްކާ އަގަކީ  5މިލިއަން ޔޫރޯ )7,501,789

ޑޮލަރު( ކަމަށެވެ .އަދި ކަސްޓަމުން އަގު ފާސްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންޓަރނެޓުން ލިބޭ އަގުގެ  25%އުނިކުރާ

އުޞޫލުން ބެލި ނަމަވެސް މި ސްޕީޑް ބޯޓްގެ އަގުކަމުގައި ވާނީ  5,626,342ޑޮލަރު ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިއަގު ވެސް ފާސް ކުރައްވާފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް އަގު ދަށްކޮށް ،ހުށަހެޅި އަގަށް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މިގޮތުން މިސްޕީޑް ބޯޓްގެ އަގަކީ  753,066ޑޮލަރުކަމުގައި ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެން ޑިއުޓީއަށް  205,816ޑޮލަރު

ދައްކަވާފައިވީ ނަމަވެސް ،އޭގެ ފްރައިޓް އަދި އިންޝުއަރަންސް ނުހިމަނާ ހިސާބުކޮށްފައިވާ އެފް.އޯ.ބީ އަގަކީ
7,501,789

ޑޮލަރުކަމުން،

ހަމައެކަނި

މިއަގުން

ބެލިކަމުގައިވިއަސް

ޑިއުޓީއަށް

ޖުމުލަ

1,875,447

) (7,501,789 x 25%ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށްފެނެއެވެ .ނޫންނަމަ ކަސްޓަމަށް އިންޓަނެޓުން ލިބޭ އަގު

 25%އިން ޑިސްކައުންޓްކޮށްގެން ޑިއުޓީ ދައްކަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ އަގުކަނޑައަޅާ އުޞޫލުން ބެލިއަސް މިސްޕީޑް

ބޯޓްގެ އަގު  5,626,341ޑޮލަރު ކަމުގައި ) (7,501,789 x 75%ބެލެވޭކަމަށާއި އެއަށް  1,406,585ޑޮލަރު
) (5,626,341 x 25%ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 .3ސުނާމީއަށްފަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ފެށުނު ކަޅުހަން  2,500 :ލީޓަރުގެ ކަޅުހަމުގެ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެ ގޮތުގައި
ކަސްޓަމުން ޤަބޫލުކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ހަމަކަށް  330ޑޮލަރެވެ .މިގޮތުން  27ފެބްރުއަރީ  2008ގައި

ކަސްޓަމްސް ގެ ޑިކްލެރޭޝަން

ފޯމު ނަންބަރު  R-6624/08އިން އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަޅުހަން  110.60ޑޮލަރުން

 330ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރައްވާފައިވެއެވެ .ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މިއީ  50ކިލޯގެ ބަރުދަނުގެ ހަމެވެ.

ނަމަވެސް  2007ވަނައަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަށް ހުށަހެޅި 2,500
ލީޓަރުގެ 3,849 ،ކަޅުހަމުގެ އަގު މުދާ އެތެރެކުރި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް އިން

އެދުމުގެ މަތިން ހަމެއްގެ

އަގަކީ  115ޑޮލަރުކަމުގައި ފާސްކޮށް ދެއްވައި އެރޭޓުން ޑިއުޓީ ނަގާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް

މިހަމަކީ ވެސް

 330ޑޮލަރަށް އަގުފާސް ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ހަމާއި އެއްސައިޒެއްގެ ) 50ކިލޯ ބަރުދަނުގެ(

ހަމެއްކަމަށާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ލިޔެކިޔުން ތަކުން މިއީ  330ޑޮލަރަށް އަގުފާސްކުރި ހަމަށްވުރެން ވަކި ދެރަ
މަރުކާއެއްގެ ހަމެއްކަން ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސް ފަރާތުން ކަސްޓަމަށް ހުށަހެޅި

ޑޮކިއުމަންޓްތަކުން އެނގެންނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެން އިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ  115ޑޮލަރަށް
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ފާސްކުރެއްވި ހަންތަކަކީ  330ޑޮލަރަށް އަގުފާސް ކުރަމުންއައި ހަންތަކަށްވުރެން ކުޑަ ނުވަތަ ފެންވަރު ދަށް
އެއްޗެއްކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަށްނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިޝިޕްމަންޓުން އެކަނިވެސް
ޑިއުޓީ ގެ ގޮތުގައި  2.7މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
 .1ގާތްގަޑަކަށް

14.3

)(5.6 + 8.7

ޑޮލަރުގެ

މިލިޔަން

ދެސްޕީޑް

ބޯޓްގެ

އަގު

1,469,408

ޑޮލަރަށް

ގ އަގު ބޭނުންކޮށްގެން
) (716,342 + 753,066ކުޑަކޮށްގެން އަގުފާސްކޮށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ،އެފް.އޯ.ބީ ެ

ހިސާބު

ހެދުމުންވެސް،

ދައުލަތަށް

ޑިއުޓީގެ

ގޮތުގައި

ނުލިބި

ގެއްލިފައިވާ

3,190,099

ޑޮލަރަށްވުރެން

] ) [ (179,085 + 205,816) – (8,700,000 x 25%) + (5,600,000 x 25%ގިނަ ފައިސާ ،މިދެސްޕީޑް ބޯޓް
އެތެރެކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހޯއްދަވައި މިކަމާއިގުޅިގެން އަޅުއްވަންޖެހޭ

އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުން،

އ
 .2މިއަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު މިހާދަށްކޮށް ފާސްކޮށް ދައުލަތަށް މިހާބޮޑު އާމްދަނީއެއް ގެއްލިގެންގޮސްފައިވާތީ މިކަމުގަ ި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ޒިންމާ ކުރުވުން،

ކޑަކޮށްގެން އަގުފާސްކޮށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
 3849 3.ކަޅުހަން ،ހަމެއް  330ޑޮލަރުން  115ޑޮލަރަށް އަގު ު
ދައުލަތަށް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި  206,884ޑޮލަރު ނުލިބި ގެއްލިފައިވާތީ މިފައިސާ ހަންތައް އެތެރެކުރި ފަރާތްކަމަށްވާ

ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަތުލައްވައި އެބަޔަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން،

 .4ކަޅުހަންތަކުން ދަށް އަގެއްގައި ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަށް ބައްލަވައި އެމީހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ޒިންމާ
ކުރުވުން ،އަދި

 .5ރާއްޖޭގައި މުދާއެތެރެކޮށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގައި މަކަރުހެދުން އަށަގެންފައިވާ މިންވަރުންނާއި ،އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑުވެ
ޓން އުނދަގޫވެ ،އަގުފާސްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އިތުރުވެ ،މުދާ ބޭރަށް ނެރުން ލަސްވަމުންދާތީ
ހިސާބު ބެލެހެއް ު

ނނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަގުތައް
މިކަންކަމާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން "ސެލްފް ޑެކްލަރޭޝަން" )މުދާ ގެ ް

ފާސްކުރުން( ގެ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ތަޢާރަފުކުރުން،
މިކަން ކުރެވޭނީ މިކަމަށް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައްވައި ،ހުރިހާ އިންވޮއިސް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުށަހެޅޭ
އިންވޮއިސްތަކުގެ ބައިކުޅަބައެއް ބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބަލާ ޗެކްކުރާއިރު އަގުދަށްކޮށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންކުރަން ޖެހިލުންވާވަރުގެ ފިޔަވަޅުއަޅައި މިކަންކަން ރަނގަޅަށް

ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ފަހުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މީގެއިތުރުން އިމްޕޯޓްކުރާ ހުރިހާ މީހުން ލައްވާ ޑިއުޓީއަށް އަގު ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާއިރު އަގު ދަށް ނުކުރާނެކަމަށް

އިޤްރާރުކުރުވައި ،އިޤްރާރާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެއާ ޚިލާފުވާން ޖެހިލުންވާވަރުގެ އަދަބާއި ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅައި އަދި
އެކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކޮށްގެންނާއި ،އިޤްރާރުގައި ސޮއި ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫނުކުރާ ފަދަ

ވިސްނުމެއްވެސް ގެންގުޅެގެންނެވެ.

ޓ ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކޮށް ސާފުސީދާ ވިޔަފާރި
މިހެންމިދެންނެވީ ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލަށް ޑިއު ީ

މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ބޮޑު ކަމުންނެވެ.
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 (2.2ދޫކުރާ މުދާ ބަލާ ޗެކްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން
މުދާ އިންސްޕެކްޓްކުރަން ފޮނުވާ އޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސް އިން ވަރަށް
ގިނަ މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ،އަދި
މުދާ ބާލާ ފާސްކުރަމުންގެންދަނީ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ .މިކަން މިހެން

ހުރުމާއެކުވެސް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މުދާ އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ބައެއް އޮފިސަރުން ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން

އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން  2008ވަނަ އަހަރުގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް

ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބެލިބެލުމުން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ އެއް ފަރާތެއްގެ މުދާ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
އެއް އޮފިސަރަކު  106ފަހަރު ދޫކުރެވިފައިވާކަމާއި ،އެހެން އޮފިސަރުން މުދާ އެތެރެކުރާ މިފަރާތުގެ މުދާ އިންސްޕެކްޓްކުރަން

ދޫކުރެވިފައިވަނީ އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް ފަސް ފަހަރުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިގޮތަށް މުދާ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މުދާ އިންސްޕެކްޓް ކުރާ

ފަރާތްތަކާއި މުދާ ގެންނަ ފަރާތާއި ދެމެދު މިފަދަ ކަމަކަށް އެކަށީގެންނުވާވަރުގެ ގާތްކަން އުފެދި މި މުހިންމު މަސައްކަތް
އޭގެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިންގުމަށް ދަތިވާނެކަމަށްވާނެތީއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
 .1އެއްވެސް އޮފިސަރަކު މުދާ އެތެރެކުރާ ވަކި މީހެއްގެ މުދާ އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް އާދަކޮށް ހަމަނުޖެއްސޭ ގޮތަށް އިދާރީ
އިންތިޒާމުތައް ރޭވުން،

 .2އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށް ވަކި އޮފިސަރަކު ކުރިޔަށް ނޭގޭ ގޮތަށް ކޮންމެ އިމްޕޯޓަރެއްގެ މުދާ އިންސްޕެކްޓްކުރަންވެސް
ތަފާތު އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސަވައި ،އަދި ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަދަލުކޮށް ދައުރުވާގޮތަށް
ހަމަޖެއްސުން.
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 (2.3ކަސްޓަމްސްގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ވަރުގަދަ ކުރެއްވުން
ކަސްޓަމްސްގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ގުޑްސް ޑިކްލެރޭޝަން

ފޯމުގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާއި މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ .އަދި މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި
ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލާނެ ފުރުޞަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް މުޅި އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް
އެޑިޕާރޓްމެންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ތަނުގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ބަދަލު ކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި

ޑިޕާރޓްމެންޓުން ކުރާ އޮޑިޓްތަކުގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ފޮނުއްވުން.
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 (2.4މޯބައިލް ފޯން ކޯލްގެ ޚަރަދު
ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފޯނުގެ ކޯލް ޚަރަދު  2008ގައި ޢާއްމުކޮށް އާދަޔާ
ޚިލާފަށް ބޮޑުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރުމަސް ދުވަހަށް  77,113ރުފިޔާ )އެވްރެޖްކޮށް

މަހަކަށް  19,278ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
ވީމާ ،އެއްވެސް ފޯނެއްގެ ޚަރަދު މިހާބޮޑު އަދަދަކަށް ބޮޑުވެގެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި މުވާސަލާތީ ގުޅުމުގެ
ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުން އަދި މިފޯނުން ކުރެވިފައިވާ ކޯލްތަކުގެ ތަފްޞީލް ބެއްލެވުމަށްފަހު އަމިއްލަ ކޯލްތަކުގެ ގޮތުގައި

ކުރައްވާފައިވާ ކޯލްތަކަށްވާ ފައިސާ ފޯނު ބޭނުންކުރެއްވި ފަރާތުން އަނބުރާ ހޯއްދެވުން.
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 .3ނިންމުން

 .1ކަސްޓަމަށް ޑިއުޓީ ދައްކަން ގަސްދުގައި އަގު ކުޑަކޮށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމާއި ،ކަސްޓަމުން މުދާ އެތެރެ ކުރާ
މީހުންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީ ގެއްލޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވީމާ،

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މިދާއިރާގައި މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންޖެހޭ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިހެންމިދެންނެވީ ދައުލަތަށް ގެއްލޭ އާމްދަނީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ބޭރުން މުދާ އެތެރެކޮށްގެން ތެދުވެރިކަމާއެކު ޑިއުޓީ

ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް މިކަމުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުންވެ މަކަރު ނުހަދައި ވާދަވެރި މި ކުޑަކުޑަ ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރިކުރަން
އުދަގޫވުމާއި ،ކަސްޓަމުގެ އަބުރުވެރި މުވައްޒިފުންގެ ނަންފުޅު ހުތުރުވުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު ކިލަނބުވެ

މިފަދަ ނޭދެވޭ ކިތަންމެ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައެވެ.

 .2މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ ކަސްޓަމުގެ ހިންގުމުގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާލެއް
ބޮޑުކަމުންނާއި ،ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ކަސްޓަމުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި މުސާރަ
ބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާތީއެވެ .ވީމާ ،އެއްގޮތަކަށްވެސް ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ކަސްޓަމް ތެރޭގައި ނުހިންގޭ
ގޮތަށް

ވަޒީފާތަކާ

ދަންނަވަމެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ

ކަންތައްތައް

މިހާރުން

މިހާރަށް

ހަމަޖައްސައި

ޕްރޮފެޝަނަލައިޒް

ކުރުމަށް

މިހެން މިދެންނެވީ ކަސްޓަމުގެ އެންމެ އިސްމަޤާމާއި އޭގެ ދަށުގެ އެހެން މަގާމުތައްވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް
ރޭވިގެން ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެއްދާއިރާ ކަމަށްވާ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ނެގުމާއި ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރެވޭ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރެވޭ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި

ހިންގޭނޭކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ.
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