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 އަަށާއި، ހޯމް އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

  ،މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ 

   : ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007  ލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮކުރީގެ 
  AR17/2008:  ރިޕޯޓް ނަންބަރު

 
 
 
 

 2007ލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮ ކުރީގެގެ ދަށުން ކުރެވުނު  )2007/4( ގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނުމިރިޕޯޓު
ހޯމް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއިމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  . ޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަ އަށާއިޒްއެފެއާރ

ގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުއެޓޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި ހިމަނާފައިވާ ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީމިރިޕޯޓު
ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް  2007ޑު ގޮތެއްގައި ނމިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގައަދި . ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންނެވެ

 ގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ 2008އަދި  ވަނަ އަހަރަށްވުރެން ކުރީގެ ބައެއް އަހަރުތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި 2007 ،ނަމަވެސް
ގައި މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ބަލާލެވިފައިވާނެކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، މިއޮޑިޓު މައްޗަށްވެސް

 .ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ އެ

ގައި  www.audit.gov.mvމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ހުށަހަޅައި،މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް 
  .ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ
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  އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްމިނިސްޓްރީއިން ހިންގަވާފައިވާ   )2.1

ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީ ކުރަން ފެށުނު " ސެލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް"މާފިލާފުށްޓަކީ  .ޅ :މާފިލާފުށި . ޅ. ހ
ނަމަވެސް . ގައެވެ 1989ރަށް އާބާދުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ . ރަށުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ 5

ވެގެން ގޮސްފައިވާއިރުވެސް ރަށް ތަރައްޤީވެ އެއްފަސް އަހަރު ފާއިތު 20އެ މަސައްކަތް ފެށުނު ފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 
މިހެން މިދެންނެވީ ރަށުގެ . ކުރެވެންވީ ވަރާ ގާތަށްވެސް މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ދުކަމުންނާއި  ވަޞީލަތްތައް މީހުންވެސް ހަމަނުވާކަމުންނާއި، ސްކޫލެއް ހުރި ނަމަވެސް ކުދިން މަ 100އާބާދީގައި އަދިވެސް 
ނެތުމުން މާނަވީ ގޮތެއްގައި ސްކޫލް ނުހިންގޭކަމުންނާއި، ގިނަ މީހުން އެމީހުންގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވާދެނީ އެހެން ރަށްރަށަށް 

ކެއް ގެންގޮސްގެން ކަމުންނާއި، ރަށުގައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ސްކޫލްގެ އިތުރުން މާގިނަ ވަޞީލަތްތަ
، ޤާއިމު ކުރެވިފައިނުވާކަމުންނާއި، ރަށުގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުގެ ވަޒީފާތައްކަމުންނާއި

ދަތުރުފަތުރު ކުރަން ރަށުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ބޯޓު ވަނީ ވީރާނާވެ  ،ރަށުގައި މަހަށްދާނެ ދޯންޏެއްވެސް ނެތްކަމުންނާއި
 ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދޯންޏެއް ށް ދާން ބޭނުން ކުރަނީ އެކަމަށްރަށަކައިރީގައިވާ ރަށްފައިވާ ކަމުންނާއި، ހަލާކުވެގެންގޮސް

އޮތްހާވެސް މިނިސްޓްރީން ފެންނަން ، ނެތްކަމުންނާއިމިކަމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް އަދި އި، ންނާކަމު
ޔާސަތެއް ސި ކަމުންނާއި، އަދި މިމަސައްކަތަކީ ހަރުދަނާޕްލޭނެއް " ޔޫސްލޭންޑް "ގޮތުގެ  ރަށުގެ ބިން ބަހާނެ ޕްލޭނަކީ

އި މާލޭގެ ބައެއް ރަށުގައެއަދި . އިގެން ހިންގަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުއެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންނެތީމައެވެއެކުލަވާލައްވަ
ބޭނުން ކުރެވޭ ރަށުން ބައެއް ކަށްވެސް މިކަޙަރަކާތްތަ ސިފައިންގެއެއްހާ ގޯތި ދެވިފައިވާކަމަށާއި،  100 މީސްމީހުންނަށް

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީސް ހިންގުމަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ ކަމަށާއި،  1.5ކަމަށާއި، ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 
މިފައިސާ ހޭދަވެފައިވަނީ ވަރަށް ކަމަށާއި، ވެފައިވާމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު 30އަހަރަށް ގާތްގަނޑަކަށް  ވިއްސަކަށްމިހިނގާ 

ބޮޑު އިސްރާފު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުލިބި ކަމަށާއި، ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީވެސް ނެރެން ބޭނުންވާ 
   . މުންނެވެނެތްކަ ފެންނަން ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީއިންއި، މިފަދަ ންނާކަމުގެ ކޮންމެވެސް ތަސައްވުރެއް ލިޔުމުން އޮވެގެންނަތީޖާ

ފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢްގެ ދަށުން އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއް :މީހުން އެ އަތޮޅު ގެމަނަފުށްޓަށް ބަދަލު ކުރުން  ދިޔަދޫ. ގއ . ށ
ބޭނުން ރަށަކަށް  އެމީހަކު ދިޔަދޫ މީހުން ، އެއަތޮޅު ގެމަނަފުއްޓަށް ނަމަވެސްބަދަލުކުރުމަށް ރާވާފައިއޮތީ ދިޔަދޫ މީހުން . ގއ

ލާފައިވާކަމަށާއި، އެކިމީހުން އެކިރަށަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ގެމަނަފުށީގެ އާބާދީއަށްވުރެން ހުޅުވާފުރުޞަތު ދިޔުމަށް 
އާބާދީ  ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތުން. ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެސް އެރަށު މީހުން ބަދަލުވެފައިވާއާބާދީ މަދު ރަށްރަށަަށްވެ

ޚަރަދުތައް  ކުރައްވަން ބޭނުންވި ކަންތައް އެއްގޮތަކަށް ޙާޞިލްނުވެ މަޝްރޫޢުގެއިން ޙާޞިލް  މަޝްރޫޢުމި އްފަސްކުރުމުގެ އެ
   .ކުރެވެއެވެފާހަގަ  ކަމުގައިގޮސްފައިވާ މުޅިން ބޭކާރުވެގެން

ކުރައްވަން ޖެހިފައިމިވަނީ މި މަޝްރޫޢުތައް ބޮއްސުންލައި، ދައުލަތަށް މިހާބޮޑު އިސްރާފާއި ގެއްލުން ތަޙައްމަލު   
އެއީ މިކަންކަން ފެށުނީއްސުރެން ނިމެންދެން ހިންގަވަން  .ދޯދިޔާކަމުންނެވެގޮތް މިކަންތައްތައް ރާއްވަވައި ހިންގަވާފައިވާ 

  ވާންޖެހޭގޮތަށްކުރެވި ހަމަޖައްސަވާފައި ނެތްކަމުންނާއި، މިމަސައްކަތާއިމެދު އެއްވެސް ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީ ޞަވަކި ބަޔަކު ޚާއް
  

އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް. 2  
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ދުތައް ތަންފީޒުކުރާ މިނިސްޓްރީއަކުން މިފަދަ އިވާގަރޭވިފައި ނެތްކަމުންނާއި، ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ޤާނޫނުތަކާއި 
ސީ ކުލަވަރަށް ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްވުރެން ބޮޑަށް ދަޅަގަދަ ސިޔާގައުމުކަންތައް ކުރަން އުނދަގޫ ކަމުންނާއި، 

 . ކަމަށް ފެންނާތީއެވެބެއްލެވިފައިވާތީ

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

މިމަޝްރޫޢުތައް މިހާ ބޮޑު ގެއްލުމާއި އަދި އިސްރާފު ގިނަ ގޮތެއްގައި ހިންގަވާފައިވާތީ މިކަމުގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު . ހ
  .ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

އެއްހާ ރަށުގައި އުޅެމުންދާތީއާއި، އަދި ގިނަ ރަށްރަށުގެ އާބާދީ ވަރަށް ކުޑަކަމުން،  200ދީ ގާތްގަނޑަކަށް ރާއްޖޭގެ އާބާ. ށ
ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް ގިނަ . މާނަވީ ގޮތެއްގައި އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

ން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން އެކަނި މިފަދަ ކަމެއް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމެއްކަމު
އާއިއެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކަމުގައި ތަޖްރިބާކާރުންގެ އެހީރޭއްވެވުމުގެ ބަދަލުގައި، މި

ރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭއްވެވުމަށާއި، މިކަމުގެ ބޭނުންތަކާއި ފައިދާތައް ހު
އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވައިގެން މިކަމާމެދު އެކުލަވާލެވޭ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން މިމަސައްކަތް ކުރެއްވުން މުހިއްމު 

  .ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ބޭފުޅުންބަރާބަރަށް މުސާރަ ދެއްވާފައި މަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރައްވައި ތިއްބެވި   )2.2

 ބަރާބަރަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދެއްވާފައި، :އެއްގޮތަކަށްވެސް އޮފީހަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭ މުވައްޒަފުން  . ހ
ވަސްތަކަކަށް ބޭފުޅަކު އެއްގޮތަކަށްވެސް އޮފީހަށް ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ދު 17މިނިސްޓްރީގެ 
 ބޭފުޅަކު ތިން އަހަރު ދުވަހަށްވުރެން ގިނަދުވަހު  2މިގަޮތުން . ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެބައިތިއްބަވާފައިވާ

ރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އަހަ 1ތިއްބެވިކަމާއި، ބައެއް ބޭފުޅުން ) ގެ ނިޔަލަށް 2008އިން ނޮވެމްބަރ  2005އޮގަސްޓް (
މަތީ  އަހަރުން 65ގެ އޭޕްރިލްގައި ސަރުކާރުގައި އުޅުއްވާ  2008ބޭފުޅަކު  7މީގެތެރެއިން ފައިވާކަމާއި، ބައިތިއްބަވާ

މިގޮތަށް ބޭތިއްބި މުއްދަތުގައި . ފާހަގަކޮށްލަމެވެ ބައިތިއްބަވާފައިވާކަމުގައިބޭފުޅުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުމާ ހަމައަށް 
 މިގޮތައް ބައިތިއްބަވާފައިވާ . ވެއެވެމުގައި ފާހަގަކުރެމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާކަ 1.4މިބޭފުޅުންނަށް 

  .ގައި ހިމަނާފައިއެވަނީއެވެ 1ބޭފުޅުންގެ މަޤާމާއި، މުސާރައާއި އެލަވަންސް ތާވަލް  17

  ބަރާބަރަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދެއްވާފައި އޮފީހަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭގޮތަށް ބޭތިއްބިފައިވާ މުވައްޒަފުން  : 1ތާވަލު 

  ޖުމުލަ  އެލަވަންސް  މުސާރަ  މަގާމް  #
  164,843  21,728 143,115  އަތޮޅުވެރިޔާގެ ބަދަލު  1
  181,450  14,292  167,159  ޑިރެކްޓަރ  2
  117,433  26,623  90,810 އަތޮޅުވެރިޔާގެ ބަދަުލ  3
  122,496  33,561 88,935  އަތޮޅުވެރިޔާގެ ބަދަލު  4
  92,150  18,275  73,875 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  5
  111,341  26,776  84,565  ކޯޑިނޭޓަރސީނިއަރ   6
  79,663  14,233  65,430 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އޮފިސަރ  7
  81,445  27,195  54,250 އެސިސްޓެންޓް އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ  8
  39,034  7,964  31,070  ކޭޝިއަރ  9

  76,072  23,447  52,625  ޑިއުޓީ އޮފިސަރ 10
 އަހަރު ވުމާއި ގުޅިގެން ވަކި ކުރެވުުނ 65

  48,605  6,685  41,920  ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ 11
  33,070  2,000  31,070  އިންވެސްޓިގޭޓަރ 12
  69,068  20,948  48,120  ޑިރެކްޓަރ 13
  56,373  7,143  49,230 އަތޮޅުވެރިޔާގެ ބަދަލު 14
  62,616  13,386  49,230  އަތޮޅުވެރިޔާގެ ބަދަލު 15
  51,230  2,000  49,230  އަތޮޅުވެރިޔާގެ ބަދަލު 16
  42,592  11,522  31,070  އިންވެސްޓިގޭޓަރ 17
  1,429,482  277,778  1,151,704  ޖުމުލަ  
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އަތޮޅުތަކުގެ އެކި  :މުވައްޒަފުން  ވާވާފައިމަސައްކަތްނެތި ބައިތިއްބަ ދުވަހަށް ކުރާނެބަރާބަރަށް މުސާރަ ދެއްވާފައި، ދުވަހުން   .ށ
މުސާރަ ދެއްވާފައި، ނަމަވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރައްވަންޖެހޭ އެއްވެސް  ރަށްރަށުގައި، އެކި ނަންނަމުގައި، ބަރާބަރަށް

ރާއްޖެތެރޭގެ ޚާއްޞަ "މީގެ ތެރޭގައި، . މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުއްވާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ 38، މަސައްކަތެއްނެތި
ރާއްޖެ "ބޭފުޅުންނާއި، އަދި  10ނަމުގައި  ގެ" އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެހީތެރިން"ބޭފުޅުންނާއި،  25ގެ ނަމުގައި " އެހީތެރިން

  .ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ 3ގެ ނަމުގައި " ތެރޭގެ ވަކީލުން

އަތޮޅުވެރިންނަކީ އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް : އަތޮޅުވެރިން މާލޭގެނެސް ބޭތިއްބެވުން   . ނ
ބައެއް ، ންދެވުމަށް އަތޮޅުގައި ތިއްބަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ނަމަވެސްބަލަހައްޓަވައި، އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ ކުރިޔަށް ގެ

ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއް ނަދުވަހު މާލޭގައި ބައިތިއްބަވާއަތޮޅުވެރިން މާލެ ގެންނަވައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގި
ގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި މަގާމުގެ ފަހުކޮޅާ ހަމައަށް،  2008އިން އޯގަސްޓް  2007އަތޮޅުވެރިޔަކު އޮކްޓޯބަރ 

  .ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ 241,862މާލޭގައި ބަހައްޓަވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިދުވަސްތަކަށް 

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

މަގާމުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު  މިހާ ޖަވާބުދާރީ ކުޑަގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގެވުމަކީ
ށް ވަރަށް ފުޅާ ދޮރެއް ރަޕްޝަނަކުރެވި، ކޮކުރުން ކަމާއި، ދައުލަތުގެ ފައިސާއާ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ބޭނުން

އަދި މިއީ މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ . ހުޅުވިގެން ހިންގަވާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ
ގެންގުޅުއްވި  އަދި ،ރައްޔިތުންނަށް، އާންމުކޮށް އެންމެންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް އުފައްދަވާފައިވާ މަގާމުތަކެއް ނޫންކަމަށާއި

މުވައްޒަފުންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ވަކިބައެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި މަގުބޫލުކަން ހޯއްދެވުމަށް ސީދާ 
މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި ރާވައި ހިންގަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި މިކަމުގައި 

  .ންފައިވާ މިނިސްޓަރުން ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެބައިވެރިވެވަޑައިގެ

އެނޫން . މިހެންމިދެންނެވީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މުސާރަ ދެއްވަންވާނީ އެމީހުންގެ ޚިދުމަތް ދައުލަތަށް ލިބޭ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ
ން ކަމަށް ބެލެވޭނެ އުސޫލެއްނެތް ކަމުގައި ފަާހގަކޮށް، އެއީ ދައުލަތުގެ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރެއްވުމަކީ މުސާރަ ދެއްވު

 .ފައިސާ އަމިއްލަ ފައިދާއަށާއި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވައި ބައްސަވާފައިވާ ފައިސާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ހިންގަވާފައިވާ ޚިޔާނާތް ގަތުމުގައިޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ތަކެތި ބައްލަވައިގެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ  )2.3

 ،ގެންރަށް ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވައިވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމަށް ވަ 2004އަދި  2003
ވަރަށްގިނަ  ގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނާ ކޮރަޕްޝަނާއި ގެމުވައްޒަފުން ބައެއް މިނިސްޓްރީގެ އިސް

  .ކަންތައްތައް ތިރީގައި ޚުލާޞާކޮށްފައި އެވަނީއެވެ މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ .ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ތަކެތި

ގައި ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު މަތީފަރާތު އަތިރިމަތީގައި   2003 :ބަނދަރު ބައްތި  150ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވާ  މިލިޔަން 2  .ހ
 ސްޓޭންޑަޑް"ރުފިޔާއަށް ވުރެން ބޮޑު ޚަރަދުކުރައްވައިގެން  މިލިޔަން 2.02" ބަނދަރު ބައްތި" 150ބެހެއްޓުމަށް  

މިކަމަށް . ވެއެވެ ފައިބައްލަވައިގެންދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ނަމަކަށް ކިޔާ " އިލެކްޓިކަލް ވޯރކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
" ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެންޑް ޓްރޭޑިން އިންޖިނިއަރިންގ  ނަމިރާ"އެއީ . ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވެއެވެ 3ރާއްޖޭގެ 

ނޭޒާ " ،އާއި) ޓޭންޑަޑްސް(" ސްޓޭންޑަޑް އިލެކްޓްރިކަލް ވާރކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ،އާއި) ނަމިރާ(
އެންމެ ހެޔޮ އަގު  އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް .އެވެ) ނޭޒާ(" އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑް

މި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ  ރުފިޔާކަމާއި، އަދި މިލިޔަން 2.021 އިން ހުށަހަޅާފައިވާޑަޑްންހުށަހަޅާފައިވަނީ ސްޓޭ
  .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ސްޓޭންޑަޑްއާއި

ފޯނު ނަންބަރާއި، ހިއްސާދާރުންނަށް ބަލާއިރު މި ކުންފުނިތަކަކީ އެއްބައެއްގެ  ކުންފުނީގެ އެޑްރެހާއި، 3ނަމަވެސް މި 
ކުންފުނިން ކަމުގައި ދައްކައިގެން  3ތަފާތު ކުރެވޭކަމަށާއި، އަގުތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުންފުނިތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަ 

  .ދޭހަވެއެވެ ޤީޤަތުގައި އެއްބަޔަކު ކަމުގައިޙަ

އިން އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިޔުމުގައި، ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް ކަމުގައި ސްޓޭންޑަޑް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު 
ކިޔާ ގެއެއް މާފަންނުގައި ހުންނަކަމަށް ނަމަވެސް މިނަން. ކިޔާ ގެއެކެވެ" ފަތްލިޔާ. މ" ވަނީލިޔުއްވާފައި

ކަމަށާއި، މިއީ މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެޑްރެހެއް ނޫން ކިޔާ ގެއެއް ހެންވޭރުގައި ހުންނަ" ފަތްލިޔާގެ"ގެންނެތްކަމަށާއި، އެނ
ކިޔާ ގެއެއްގެ " އާބިން. ގ" ލިޔުމުގައިވާ ފެކްސް ނަންބަރަކީ،އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި  .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

މިގޭ މީހަކާ  ނަމިރާ ކުންފުނީގެ ވެރިމީހާ އުޅެނީ ނަންބަރެއްކަމާއި،ފޯނު  ފައިވާވާނަމުގައި ދިރާގުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރައް
މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ގޭގެ މީހެއްކަމާއި، ކިޔާ  "ދުރުގެނނިޔަ. މ" އިދެގެން މިއެޑްރެހުގައި ކަމާއި، އަދި މިއީ

ކަމަށާއި މިއީ ނަމިރާގެ ވެރިމީހާގެ ޅިޔަނެއް ދެގެން އެގޭގައި އުޅޭ ނގޭގެ މީހަކާ އިދުރު ނނިޔަ. އަކުވެސް މޖެނެރަލް
   .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

މިކަމުގައި  މިނިސްޓްރީއިންފަރާތުން ކަމުގައި ދޭހަވާކަމާއި،  ޅަނީ ގުޅިފައިވާ ބައެއްގެއެހެންކަމުން މިއަގުތައް ހުށަހަ
އެބޭފުޅުން ބައިވެރިވާކަމަށް ފެންނަކަމަށާއި، ގޭނޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ނގަޅަށް އެނއިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރަ

ގުޅުމެއްގެ ގައިގޯޅި މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބައެއް މުވައްޒަފުންނާ އޮތް  ހިންގައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ މިކަން
 ފަކުވެސްމުވައްޒައިސް  ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ގެނަމިރާއެއްއިރެއްގައި އަދި  .ދޭހަވެއެވެ ކަމުގައިތެރެއިން 

ދެމީހެއްގެ  ނިޔަދުރުގޭ. މ ހިއްސާތައްވަނީ ގެނަމިރާ ހިމެނުނުކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެޅުނު އިރު
 .އާބިންގައި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ބަދަލު ކުރެވިފައިކަމަށާއި، ކުންފުނި މިހާރު ހިނގަނީ ގ މުޅިން މައްޗަށް

 ތަފާތު ބައެއްގެ ހިއްސާދާރުންނަކީ ސްޓޭންޑަޑް ،ބައެއްގެ ކުންފުންޏެއްކަމާއި ގެދުރުގޭނނިޔަ. ޒާއަކީ މނޭ މީގެއިތުރުން

 
 



8 
 
 

މާލޭ  އެކުންފުނިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް ކަމުގައި ލިޔެފައިވާ އެޑްރެހަކީ ކަމުގައިވިޔަސް
އެކުންފުނީގެ ފެކްސް ނަންބަރު ކަމުގައި  އޮތް އެޑްރެހެއް ނޫން ކަމާއި،ލިޔުންތަކުން ފެންނަންމުނިސިޕަލްޓީގެ 

ކަމުގައިވެސް  ނަމްބަރެއް ފައިވާ ފޯނުރީ ކުރައްވާނަމުގައި ދިރާގުން ރަޖިސްޓަ ގެއާބިން. ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގ
  .ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ 2 ތާވަލު ،ވާގޮތްއަގުތައް ހުށަހަޅާފައިމި ތިން ކުންފުނިން  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  ތިން ކުންފުނިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް:  2 ތާވަލު

  6  5  4  3  2  1  

  އެންމެ ހެޔޮ އަގު  ސްޓޭންޑަޑް  ނޭޒާ  ނަމިރާ  ތަކެތި  ޢަަދަދުތަކެތީގެ   ހ
  870,000  870,000  900,000 960,030  ސްޓްރީޓް ލައިޓް ޕޯސްޓް  150  ށ

  10,950  10,950  1,095,000  13,665  ސްވިޗްފޮޓޯ ސެލް   30  ނ

  112,500  1,050,000  112,500  1,680,000  ވޯޓްގެ 150ލައިޓް   300  ރ

  91,000  91,000  94,500  151,900  ކޭބަލް  މީޓަރ 7000  ބ

 1,084,450 2,021,950 2,202,000 2,805,595  ޖުމުލަ  ޅ

  

އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން އެއްބަޔަކު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް  2 ތާވަލު
ހުށަހެޅި ރުފިޔާ  މިލިޔަން 2.8އެންމެ އަގު ބޮޑީ . އަގުގެ ގޮތުގައެވެކި ކި ކުންފުނިން އެކި ތަކެއްޗަށް އެހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ

އެހެންކަމުން . ރުފިޔާއެވެ 2,021,950ޅީ ސްޓޭންޑަޑްއިން ހުށަހެއެންމެ ހެޔޮއަގު  .އަގެވެރުފިޔާގެ  2,805,595ގެ ރާނަމި
ނަމަވެސް އެންމެ ހެޔޮއަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ދެކުންފުނީގެ  .ރުފިޔާއެވެ 783,643ތަފާތަކީ  އެންމެ ބޮޑުއަގާއި އެންމެ ހެޔޮއަގުގެ

 . އެވެ )ރުފިޔާ 2,202,000 –ރުފިޔާ  2,021,950( ރުފިޔާ 180,050އަގުގެ ތަފާތަކީ 

އެންމެ ދަށް އަގަށް މީގެ  ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ، ކުންފުނިކަމުން 3އެއްބައެއްގެ ފުންޏަކީވެސް ކުންތިންމި 
   މިހުރިހާ ތަކެތިކަމަށް ބަލައިގެން ހިސާބު ހެދުމުން  ވިއްކިދާނެތެރެއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ތަކެތި 

ނަމަވެސް މިތަކެތީގެ އެންމެ ދަށް . ގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ ))ޅ(ފޮޅުވަތް ، )1( ކޮލަމް(ޔާއަށް ފިރު މިލިޔަން 1.084
 ރުފިޔާއަށް ކަމުން،  2,021,950މިތަކެތި ހޯއްދަވާފައިވަނީ  މިިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިގެންއަގު ހުށައެޅީ ސްޓޭންޑަޑް ކަމަށް 

   ރުފިޔާ 937,500މި ބީލަމުގެ މަކަރާއި ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން އެކަނިވެސް ދައުލަތަށް 
ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްބަޔަކު  3ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށާއި، ) ރުފިޔާ 2,021,950 –ރުފިޔާ  1,084,450(

ހަމައަގު އެނގެން  ބާޒާރުން ލިބެންހުރިބަލައިގެންފައިވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ތަކެތި މިނިސްޓްރީއިން ޤަބޫލުކޮށް 
 . ބެލެވެއެވެވެފައިވާކަމަށް  ގެއްލުން ދައުލަތަށްގިނަ ފައިސާ އަދި މިއަށްވުރެންވެސް  ނެތްކަމާއި، އެހެންކަމުން

ގައި ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން  2003ޑިސެމްބަރ  31: ދިވެހި ދިދަގަތުން  15,000ރުފިޔާއަށް  މިލިޔަން 1.425 . ށ
ކިޔާ " ލާސްގަމް ޓެެއިމާލެ" އަށްރުފިޔާ މިލިޔަން 1.425ދިވެހި ދިދަ  15,000ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅައިގެން  4ރާއްޖޭގެ 

މާލެގަމް " ،ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކަކީމިމަސައްކަތަށް އަގު . އެވެއިވެބައެއްގެ އަތުން މިނިސްޓްރީއަށް ބައްލަވައިގެންފަ
 .އެވެ "ސީވިއު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަދި ،"ނީޑްލް ވާރކް ޓެއިލާރސް"، "ފާސްޓް ޓެއިލާރސް"، "ޓެއިލާރސް
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އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ނަމުގައި  ނަމިރާޓެލެފޯނު ނަންބަރަކީ މާލެގަމް ޓެއިލާރސްއިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ 
ފާސްޓް ޓެއިލާރސް އިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކީވެސް  .ފޯނު ނަމްބަރެކެވެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

 ނީޑްލް ވާރކް ޓެއިލާރސް އިން އަގު ހުށަހެޅި. ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަފާތު އެހެން ފޯނު ނަންބަރެކެވެނަމިރާ
. ގެ މުވައްޒިފެކެވެނަމިރާޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނީޑްލް ވާރކް ޓެއިލާރސް ގެ ލިޔުމުގައި 

މީގެއިތުރުން ސީވިއު މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީވެސް ފާސްޓް ޓެއިލާރސްގެ އަގު 
މިހެން މިދެންނެވީ ފާސްޓް ޓެއިލާރސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ  .ވާ މީހުން ކަމުގައި ދޭހަވެއެވެފައިހުށަހެޅި ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް

ރަނގަޅު ގޮތަކީ ( 2003ޖެނުއަރީ  20ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި އޮޅިގެން ޖެހިފައިވާ ތާރީޚު ކަމުގައިވާ އަގު ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި 
 ަތކުރާރު ކުރެވިފައިވުމާއި، އަދި އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތި ގައިވެސްސީވިއުއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމު، )2004ޖެނުއަރީ  20

ހަމަ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އިއްތިފާގަކުން މިދެކުންފުނިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ޖަހާފައިވާ ރެފަރެންސް ނަންބަރަކީ 
އަކީ " ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވް ސީވިއު"އަދި މީގެ އިތުރުން . އެއް ނަންބަރެއް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއެވެ

 .ކަމުގައިވެސް ވާތީއެވެރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ފެންނަން ނެތް 

ފޯން ސައުންޑް ރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް މައިކްރޯރަށްވަނަ އަހަރު  2003 " :ސައުންޑް ސިސްޓަމް"މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ  . ނ
ކުންފުނިން އަގު  3 ގުޅިގެން، މިމަސައްކަތަށް އިލާނާޢުކުރެވުނު އި ތަކެއް ބޭނުންވެގެން މިނިސްޓްރީއިންސިސްޓަމް

ރުފިޔާއަށް މިސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް  މިލިޔަން 1.785ހުށަހަޅައިގެން ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން 
އާއި ، )ނޭޒާ" (ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓްޑްއެންޓަރޕްރައިސަނޭޒާ " ހުށަހެޅީ، މިމަސައްކަތަށް އަގު . ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ

 " ސަހުމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ،އާއި) ޓްސްރޕަވަރ ޕާ(، "ޕަވަރ ޕާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް"
  . އިންނެވެ) ސަހުމް(

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް  ރާއްޖޭގެއަކީ  ރެއިން ސަހުމް އިންވެސްޓްމަންޓްތެމީގެ
ގެ ވެރިންގެ ނަމިރާއަދި ނޭޒާ އާއި، ޕަވަރ ޕާރޓްސްއަކީ ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު . ކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ ގެންނެތްނއެ

 3އެހެންކަމުން، މިމަސައްކަތަށްވެސް . އެވެގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކެއްކަން ދޭހަވެ ،އެއްބައެއްގެމިއީ ކުންފުންޏެއްކަމުން، 
މަސައްކަތް ހޯދާފައިވަނީ އެއްބަޔަކު ކަމާއި، ގެން ކުންފުނީގެ ނަމުގައި މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން އަގު ހުށަހަޅައި

ލިޔުންތަކަކީ  ކުންފުނިތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ކަމުންނާއި، ގެ ގޮތުގައި އުޅެނީ އެއްބައެއްހިއްސާދާރުން މިކުންފުނިތަކުގައި
އަދި  ކަމާއި،އާބިން ގައި. އުޅެނީ ގ ވެރިމީހާގެ ނަމިރާ ،ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެއް ކަމުންނާއި ނަމިރާ

އަޑީގައިވަނީ  ތިންކުންފުނީގެ ނަމުގައި އަގުތައް ހުށަހެޅުމުގެކަމުން ގައި ނިޔަދުރުގޭ. އުޅެނީ މ ކުންފުނީގެ ދެންތިބި ވެރިން
 ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއި ޙަވާލުއަދި މިމަސައްކަތްވެސް . ކުންފުނީގެ ވެރިން ކަމަށް ދޭހަވެއެވެ ނަމިރާ ޙަޤީޤަތުގައި

 ކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި،ގިގެންނއެމީހަކަށް، ނުވަތަ ބަޔަކަށް އުޅޭ ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގައި މިކަމުގައި އިސްކޮށް 
  އަކު ރެކްޓަރ ޖެނެރަލްޑި އެއީ މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީގެ. އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ އެމީހުންގެ

  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެއުޅޭ އިނދެގެން  އެގޭ މީހަކާނިޔަދުރުގޭގައި . މ

 ސް އާއިއެކުއެންޓަރޕްރައިސަނޭޒާ ، ވަނަ އަހަރު 2004 : ބަނދަރު ބައްތި 220ވަނަ އަހަރު ބައްލަވައިގެން  2004 . ރ
މިމަސައްކަތުގެ އަގު . ބައްތި ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ 220ރުފިޔާއަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  މިލިޔަން 1.950

ވޯކްސް  ލްސްޓޭންޑަޑް އިލެކްޓްރިކަ"އާއި، " ރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިންޖިނިއަ ނަމިރާ"ހުށަހެޅީ 
 ޓެކް މީޑިއާ ސާރވިސަސް"އަދި އާއި  ،"ނޭޒާ އެންޓަރޕްރަސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް"އާއި ، " ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ތަކުގެ ވެރިންނަކީވެސް މައިގަޑު ގޮތެއްގައި އެއްބައެއްކަމުން،  މިކުންފުނި. އެވެ) ޓެކް މީޑިއާ(" ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މިނިސްޓްރީގައި މިކަމުގައި ، ކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އެްއބަޔަކު ކަމާއިހުށަހަޅައި، މަސައްކަތް ކާމިޔާބުއަގު މިމަސައްކަތަށްވެސް 

 އެއްބާރުލުމާއި، އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި އެމީހުންގެ މާއި، މިކަަން ކޮށްފައިވަނީމިކަމުގައި ބައިވެރިވާކައުޅޭމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 
ގެ ނަމިރާއުޅޭ ންގައި އާބި .ގ ވެސްހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ދެންނެވީ ޓެކް މީޑިއާގެމިހެން މި. ބެލެވެއެވެކަމުގައި އެކުގައި 
ލިޔުންތަކެއް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ހިމެނިފައިވާ  ތަކެއްއި އެއް ޓެލެފޯނު ނަމްބަރުއެއް ފެކްސް ނަމްބަރަކާހިމެނޭތީއާއި،  ވެރިމީހާ
ލައްވައިފިނަމަ ބައްލަވާމިނިސްޓްރީއިން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މިލިޔުންތައް  ،ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރުކުންފުނިތަކުން މި 

ބީލަމެއްގައި މިހާކަންހާވަރު ބަލާ ޗެކް މިފަދަ މިކުންފުނިތައް ގުޅިފައިވާކަން ދޭހަވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، 
  . ނަން ނެތީމައެވެމިކަން މިނިސްޓްރީއިން ބައްލަވައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ފެންނެތީއާއި، ނަމަވެސް ރެވެންޖެހޭކު

ގައި ކުރެއްވި  2005ޖެނުއަރީ  18 : ދިވެހި ދިދަ ބައްލަވައިގެންފައިވޭ 15,000އިންޖީނު މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްޝޮޕަކުން  . ބ
 15,000 އަނެއްކާވެސް ރުފިޔާއަށް މިލިޔަން 1.425ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅުއްވައިގެން  4ލާނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޢުއި

އަހަރު ދުވަސްވެސް  ދިދަ ބައްލަވައިގެންތާ 15,000ޗް މަހު މާ 2004މިއީ . ދިވެހި ދިދަ ބައްލަވައިގެންފައިވެއެވެ
ބޭނުމަކީ  ޙަޤީޤީދަދަކަށް މިދިދަތައް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ޢަނުވަނީސް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިހާ ގިނައިން ހަމަ އެއް 

ޓެކް އަދި ، ނަމިރާޒާ، އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނޭ ތަށްއަދި މިމަސައްކަ. އުފެދޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ ވެސްކޮބައިތޯގެ ސުވާލު
ކުރެވުނީ ކްލޭ ޙަވާލުމަސައްކަތް  .އިންނެވެ" އެންޑް މެޓަލް ވާރކްސް ކްލޭ އިންޖިނޭރިންގ" ،މީޑިއާގެ އިތުރުން

މުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ނޫންކަމާއި މެދުވެރިއެއްގެ ބައި މިއިން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކީ ފެހު. އިންޖިނޭރިންގ އަށެވެ
ކަމާއި، މިއީވެސް ވާދަވެރި ވަނީ ގުޅިފައި ނަމިރާކުންފުންޏާވެސް މިހުރިހާ ކުންފުންޏަކާ އަދި ޓެކް މީޑިއާ ކުޅޭ ބައެއްކަމާއި، 
  . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެއެންމެ ދަށް އަގަށް ކުރުވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން 

މިފަދަ ގޮތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ އަތުން ނުވަތަ ގައިގޯޅިގުޅުން އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން 
ތްތެރިވުމުގެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާ ކަރަޕްޝަނާއިިހޯއްދެވުމަކީ  މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ތަކެތި

އަދި މިނިސްޓްރީއަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ . ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް
މަކަރާ ހީލަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ، ޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަކީން ދޮގު މަލިޔުންތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތު
އެއްބަޔަކު ދައްކައިގެން  ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުންއަދި ތަފާތު . ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ

މަސައްކަތް ހޯދުމަކީ ބީލަން އޮޅުވާލުމުގެ ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް އަގު ހުށަހަޅައިގެން 
 .ޓެންޑަރިންގ އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ފްރޯޑް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ 

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ފެންނަކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ހޯއްދަވައި އެމީހުންނާމެދު  މިކަމުގައި  .ހ
  .ދަންނަވަމެވެ

ހުށަހަޅައިގެން  ލޫމާތާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ބީލަމުގެ އަގުއެއްބަޔަކު، ތަފާތު ތިން ހަތަރު ބައެއްގެ ނަމުގައި ދޮގު މަޢު  .ށ
ގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށްގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދަވައި، އެފަރާތްތަކާމެދު ގަސްދުގައި އޮޅުވާލުމު

  .ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ
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 ކުރުންޤާއިމުއަލިފާން ނިއްވާ މަރުކަޒުތައް އަތޮޅުތަކުގައި  )2.4

 2007ރާވައި، އޭގެ ދަށުން ގެ ފަހުކޮޅު  2005ސަރުކާރުން ޒާމެއް ޤާއިމްކުރަން ފާން ނިއްވާ ނިލިއަ އަތޮޅުތަކުގައިރާއްޖޭގެ 
އަލިފާން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިއީ . ޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެފިރުމިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ  3.2ގައި 

 މީގެ އިތުރުން. ށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެމިކަމައަދި  ގަތުމަށާއި، ނިއްވާ ލޮރީއާއި ފެންޕަންޕު
  .ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ މިލިޔަން 76ގައި  2009

މިހެން މިދެންނެވީ . ޚަރަދެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ ކަމާއެކު ކުރައްވާފައިވާބޭނުންވާ ރޭވުންތެރި ނަމަވެސް މިއީ މިފަދަ ކަމަކަށް
ފޯރުކޮށްދޭން  މި ޚިދުމަތް އެ އަތޮޅުތަކުގެ އެހެން ރަށްތަކަށް، މަށްފަހުކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި އަލިފާން ނިއްވާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރު

މިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ،އާއިގަސްދުކުރާ ގޮތަކާއި، މި ޚިދުމަތް ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވަނީ ކިހާ މިންވަރަށްތޯ
ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި ވިސްނުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެވިދާނެތޯއާއި، މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އޮބިއޮންނާނެ ޚަރަދެއްތޯއާއި 

  . ކަމެއްކަން މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ނެތީމައެވެގެން ރާއްވަވާފައިވާ ހިންގަވައި

އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ކަމުގައި ވިޔަސް ނޫން އަތޮޅުތަކުގައި މި ޚިދުމަތް ދެއްވަނީ ސިފައިންފައްޓަވާފައިވާ ކަތް މި މަސައް
، އްގައި ސިފައިން ތިއްބަވާކަމުންއިމުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ރަށެޤާމިނިޒާމު ސިފައިން ބަލަހައްޓަވައި މޮނިޓަރ ކުރައްވާކަމާއި، 

އިތުރު އެހެން  ކަމެެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަވައިފިނަމަމަސައްކަތް ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ސިފައިން ކުރައްވާއަލިފާން ނިއްވުމުގެ 
މިކަމަށް ފަރިތަ ސިފައިން ތިއްބަވާ ހިންގަވަން ނުޖެހޭނެކަމާއި، ބަޔަކު މިކަމަށް ހޯދައި، ތަމްރީނުކޮށް މުސާރަޔާ އެހެނިހެން ޚަރަދު 

އަގު ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެ ހިިންގެވުމަކީ ހެން ބަޔަކު ލައްވާ މިކަން ރަށްރަށުގައި ސިފައިން ނޫން އެ
  .ފާހަގަ ކުރަމެވެ ބޮޑުވެގެންދާނޭ ކަމެއްކަމުގައި

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ރާވައިގެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ފެއްޓެވުމަށާއި، 
އެހެން އިތުރު މީހުން އަދި . މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ އިސްކަންދެއްވާއަށް ތަރައްޤީ ވިގެ ދެމެހެއްޓެނިގައުމު

އި ހުނަރުވެރިކަން ހުރި ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތް ރިބާއާތަޖުސިފައިން ފަދަ މިމަސައްކަތުގެ ކަތަށް ހޯއްދެވުމުގެ ބަދަލުގައި މިމަސައް
  . ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެޚަރަދު ކުޑަކޮށް މިކަންތައް ރޭވިފައިވާގޮތަށްވުރެން  މިހާރު ،ބޭނުންކޮށްގެން
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   ހިންމަފުށީ ފަޅުން ބިން ހިއްކައިގެން ބިން ކުއްޔަށް ދެއްވުން. ކ  )2.5

ލާ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ހިންމަފުށިން ބިން ޞޫރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ދޫކުރައްވާ އު
، ބިމެއް ށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ބޮޑުމިނެއްގެއެއީ ބިމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހު. ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ފައިވާދޫކުރައްވާ

ނަމަވެސް . އެފައިސާ ސަރުކާރަށް ލިބުމުން ބިން ދޫކުރެއްވުމެވެ ،އެފަރާތުން ފައިސާ ދެއްވާގޮތަށް ސަރުކާރުން ހިއްކެވުމަށްފަހު
ފަރާތަކަށް މިގޮތަށް ބިން  6 އެންގުމަކާނުލައިހިންމަފުށީގައި ބޭނުން މީހަކަށް އޮތްކަން އާންމުކޮށް .މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ކ

ފައިސާ ދައްކަވާފައިވަނީ ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކަވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއަށްކަމާއި، އެއްފަރާތުން  5ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، 
ލައްކަ ރުފިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  8މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ކަމާއި، އަދިވެސް މީގެތެރެއިން ސީދާ 

މިނިސްޓްރީއިން މި ) އެންޑް އެންވަޔަރަންމެންޓް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓްމިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް (މިނިސްޓްރީއަށް 
  . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދައްކަވަންޖެހޭ

މަގުން ލާރި  10ހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް މައަހަރު  5ފުރަތަމަ އަހަރަށްކަމާއި،  25މިބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވަން ރާއްވަވާފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބިމުގައި އިމާރާތްކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްކުރަން ފަށާފައިވާ  2006ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި، 

 ،ކަމާއިބިމަށް ކުލި ނުދައްކަވާބޭނުންކުރެވޭ އެގްރީމެންޓް ތަކުގައި ސޮއިނުކުރެވޭކަމަށާއި، ކަމަށާއި، އަދިވެސް މިފަރާތްތަކާއެކު 
އަހަރު  25ބިން ހިއްކުމަށް ފައިސާ ދެއްކެވި ފަރާތްތަކުން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ  މެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްރީއެގް

ލާރި ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވުމާއި، މިނިސްޓްރީއިން މިކަމަށް  10ހަމަވަންދެން ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އަކަފޫޓަކަށް 
  . ނުވާތީކަމަށް ފެނެއެވެއެއްބަސް

ކުއްޔަށް  ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށްމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖާރނީ ވާރލްޑް ގައި މިނިސްޓްރީއިން  1995: ޖާރނީ ވާރލްޑް 
އަކަފޫޓުގެ ބިމަކާއި ޖެހިގެން، މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ  53,785ދައްކަވަމުން ގެންދަވާފައިވާ ދެއްވާފައިވާ އަދި ބަރާބަރަށް ކުލި 

އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުދައްކަވައި އަހަރުދުވަހު  8ބިމެއް ހިއްކަވައިގެން އެހެން އަކަފޫޓުގެ  61,238ނުނަންގަވައި 
ލާރީގެ  10އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  ،މިބިމަށްއިތުރަށް ހިއްކާފައިވާ . ވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެގެންދަވާފައިބޭނުންކުރައްވަމުން 

މިކުންފުނިން  (x 61,238 x 12 x 8 0.10)ރުފިޔާ  587,884އަހަރު ދުވަހަށް  8ނަމަވެސް ރޭޓުން ކުލި ހިސާބު ކުރި
  . ދައްކަވަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެމިނިސްޓްރީއަށް 

ދެބިމަށް  ގައި މި 2003 ދޫކޮށްލައްވާފައި ބޭއްވުމަށްފަހު،ބޭނުންކުރުމަށް ބިން ނުދައްކައި  އަހަރުދުވަހު ކުލި 8 ނަމަވެސް
ކުލި ދައްކަވާ މިހާރު ދެބިމަށްވެސް އެހާތަނުން ފެށިގެން އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އަކަފޫޓަށް  108,435ޖުމުލަ ، އެކުގައި
އަހަރަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް އެއްވެސް  8އާހަމައަށް އޭގެ ކުރިން ހިނގާދިޔަ  2003 ނަމަވެސް ކަމަށާއި،

ގައި  2003އަކަފޫޓުގެ ތެރެއިން  115,023މިގޮތުން ދެބިމުގައިވާ . މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
މެންޓް ކުރެވުނު ރީގައި އެގް 2003އަކަފޫޓަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  108,435ނީ މުންދައެގްރީމެންޓް ކުރެވި ކުލި ނެގެ

މިކުންފުނިން ބޭނުންކުރަމުން ދެއްކުމަކާއި ނުލައި އެއްވެސް ކުއްޔެއް  )108,435 – 115,023( އަކަފޫޓް 6,588ފަހުންވެސް 
ދައްކަންޖެހޭ  )x 5 x 6,588 x 0.10 12(ރުފިޔާ  39,528 އަހަރަށް 5ވޭތުވެދިޔަ އަކަފޫޓަށް  6,588މި އަންނަކަމަށާއި، 
 .ކުރެވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަ 
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ކުރެވެނީ މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކި ސަރަޙައްދުގައި  .ކ
" ސްލިޕްވޭ"މަސައްކަތްކަމަށްވެފައި، ޖާރނީ ވާރލްޑުން ބިން ބޭނުން ކުރެވެނީ އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެހެލުމަށާއި މަރާމާތުކުރުންފަދަ 

ޙަވާލުކުރައްވަން  ބިން މިނިސްޓްރީއާ ގައި ހިންމަފުށީގެ ބިން ހުސްކޮށް މި 2007އަކަށްކަމުން، މިނިސްޓްރީއިންވަނީ 
އް އަކަފޫޓްގެ ބިމެ 108,435ގައި  2007ޖޫން  14ތިލަފުށިން  .ހިންމަފުށީގެ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ކ އަދި  ،ކަމަށާއިއަންގަވާފައި

ނަމަވެސް . ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެއި އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާކުއްޔަށް ދެއްވަ އެފަރާތަށް އަހަރުދުވަހަށް 20ލާރީގެ ރޭޓުން  10
ވައިގެން ށީގެ ބިން ހުސްކުރައްވާފައިނުވާކަމާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން ތިލަފުށީގެ ބިންވެސް ކުލި ދައްކަހިންމަފު އަދިވެސް

ޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި އިތުރު އެއްވެސް ފި މިއާއިގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން، ބޭނުންކުރައްވާކަމާއި
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބިން  ލާރިއަށް ކުއްޔަށް ދެއްވުމުން، 10ރުފިޔާ ކަމުން،  1ތިލަފުށިން އާންމުކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވަނީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 
 (x 108,435 x 22 0.90)ރުފިޔާ  2,147,013މަސްދުވަހަށް  22 މިހާތަނަށް ވޭތުވެގޮސްފައިވާ ކުއްޔަށް ދެއްވިފަހުން

އަކަފޫޓް ޖާރނީ ވާރލްޑަށް ކުއްޔަށް  108,435 ތިލަފުށިން އަދި. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ
ލާރީގެ ރޭޓުންކަމުން، މިގޮތަށް މިބިން ދޫކުރައްވާފައި  10 އަކަފޫޓަކަށް، ގެ ނިޔަލަށް 2018ދޫކުރެވިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ 

   އަހަރަދުވަހަށް 9ކުރިއަށްއޮތް ގާތްގަނޑަކަށް ބެލެވޭ  ކަމަށްއޮންނާނެލާރީގެ ރޭޓުން ބިން ދޫކުރެވިފައި  10ބާއްވައިފިނަމަ 
ގެއްލިގެން ދާނޭކަމުގައި  ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެ (x 108,435 x 110 0.90) ފައިސާ ރުފިޔާއަށްވުރެން ގިނަ މިލިޔަން 10.7
  . ކުރެވެއެވެފާހަގަ

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުލި ނުދައްކަވާ އަދި އެގްރީމެންޓް ކުރައްވައި،  ބިންތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު އަވަހަށް އެގްރީމެންޓެއް ނުކުރެވި  .ހ
އަދި އެގްރީމެންޓް ކުރުމަކާނުލައި މިފަދަ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމަކީ . ފަރާތްތަކުން ކުލި ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ދަންނަވައި، ހާމަކަމެއް ނެތް ގޮތުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުހިންގެވުމަށްވެސް ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމުގައި 
  .ދަންނަވަމެވެ

ހޯއްދަވައި، އެގްރީމެންޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް އަވަހަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖާރނީ ވާރލްޑްއިން   .ށ
ނުއަގުގައި ދޫކުރައްވާފައިވާ ބިމުގެ ކަންތައްތައްވެސް ރަނގަޅަށް އަދި ތިލަފުށިން . ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

  . ދަންނަވަމެވެހަމައަކަށް އަޅުއްވައި ނިމުމަކަށް ގެންނެވުމަށް ބެއްލެެވުމަށްފަހު ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް މިކަންވެސް 
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  ވެފައިވާ ޚިޔާނާތްނޯދަން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ފައިސާއަށް )  2.6

ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ބަލަހައްޓާ ގަވާއިދުގައި އޮންނަނީ، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ 
" ކްރޮސް ކޮށްފައިވާ"އެފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާގޮތަށް ، ގޭގޮތަށްދޫކުރައްވަންވާނީ ނަގުދު ފައިސާ ނުނެ

އޮފީހުގެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޮފީހަށް ނަގާ ފަައިސާގެ ގޮތުގައި  4މަވެސް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ނަ. ޗެކަކުން ކަމުގައެވެ
ދައްކަވައިގެން  ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ޙަވާލުފަރާތާ ނަގުދު ފައިސާ  4ނަގުދު ފައިސާ ނަންގަވައި، އެ އެކައުންޓުން 

މިގޮތުން ދޫކުރެވުނު ފައިސާއާއި . ފާހަގަކުރެވެއެވެޚިޔާނާތް ހިންގަވާފައިވާ ކަމުގައި އެފަރާތްތަކަށް އެފައިސާ ނުދައްކަވައި 
  . އެވަނީއެވެ ޚުލާސާއެއް ތިރީގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތުގެ

 ފެއްޓެވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ކުރިން ކަރަންޓް ދެމުންގެންދިޔަ ދެއްވަން ޚިދުމަތްގުރައިދޫއަށް ސަރުކާރުން ކަރަންޓްގެ .ކ .ހ

ރުފިޔާ އަދި ކްލަބު  150,000ޖަމިއްޔާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމިއްޔަތުލް އިޞްލާހަށް  2
 ،ރުފިޔާ 217,450ޖުމްލަ  އެކުއާއިރުފިޔާ 67,450ހަވޭލްސްއަށް 

 ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދޮރުގެ ސަރުކާރުން ފަރުގައިނޮޅިވަރަން.ހދ .ށ
  ،ރުފިޔާ 115,678އިން ނެގި   B 755727ޗެކް ނަމްބަރ  ،ގައި 2002ޖުލައި  21ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ގޮތުން މަސައްކަތަށް ރަނގަޅުކުރުމާއި އިތުރު ގެތަކަށް ފާާޚާނާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތުޅާދޫ ފާޚާނާ ނިޒާމު. ބ. ނ
ވަނިކޮށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ގައި ފޮނުވާފައި 2001ޖެނުއަރީ  18އަތޮޅު އޮފީހަށް .ބޭނުންވާ ފައިސާ ބ

 އަދި، ރުފިޔާ 157,075ނަގާފައިވާ  ގެންލިޔެފޮތުގައި  ފައިސާގެ އިތުރަށް ނަގާއެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހުއްދަދޭ

  ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރު ކުރި ބައިގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލަށް އެރަށަށް ފޮނުވަންޖެެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައިއުނގޫފާރު ރީޖަނަލް    .ރ
 .މިއެވެ، ރުފިޔާ 35,450އިންނެގި  B726113ގައި ޗެކް ނަމްބަރު  2002އެޕްރީލް  3

އިން ނަގުދު ފައިސާ ނަންގަވައި، އޭ .އެމް.އެމް އޮފިސަރބަޖެޓް އެސިސްޓެންޓް މައްސަލައިގާވެސް އޭރުގެ އެއޮފީހުގެ  4މި 
ކަމަކަށް އެފައިސާ ކޮންމެވެސް ޔާލީ ނަންތަކެއް ލިޔުއްވައިގެން ޚިފޮތުގައި " ކުރާޙަވާލުފައިސާ "ކުރެއްވި ކަމަށް ޙަވާލުއެފައިސާ 

ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރައްވާފައި  ކަމާއި، އެފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތްކަމަށް މަތީގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ
މިހެން މިދެންނެވީ މިގޮތަށް ފައިސާ ދެއްވިކަމުގައި ލިޔެ ސޮއި އަތުލައްވާފައިވާ މީހުންނަކީ . ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ގެންނއިވާކަމަށް އެއެފައިސާ ލިބިފަ ފަރާތްތަކަށްލިޔުއްވާފައިވާ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ ބައެއް ނޫން ކަމުންނާއި، މިފައިސާ ލިބެންޖެހޭ 
އެސިސްޓެންޓް  އެއީ މާލުވާ ކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި،ވެރިންވެސް ބައިވެރިވެ އިހުއޮފީހުގެ އެހެންއަދި މިކަމުގައި އެ .ނެތުމުންނެވެ

 އަކުވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިޙަ އިމާގެވުޗެކުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެއިރަކު އޮފީސް ހިން 4ތައްޔާރުކުރެއްވި ބަޖެޓް އޮފިސަރ 
ގޯސްތަކެއް މީގެ އިތުރުން މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން، އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރަށް  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ
ވާކަމުގައި އެއްބަސްވެފައި  ތިމާގެމީހަކުއޭނާއާއި އޭނާގެ  ވެސްއޭގެތެރެއިން ބައެއް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވެހެދިފައިވާ ކަމަށް އެއްބަސް

  .ކުރެވެއެވެފާހަގަ 

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް ރުފިޔާ އަކީ  525,653 މިފައިސާއާއި މެދު ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ
 .ށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެހޯއްދެވުމަ އަތުންއޭނާގެ މިފައިސާ  ،މުގައި ފާހަގަކޮށްވާންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަޒިންމާއޮފިސަރ 
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  ހޭ ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިި ނުވުންލިބެންޖެރާ އަނބުމިނިސްޓްރީއަށް  ) 2.7

 ،"ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސް"ހުއްޓަވާާލައްވަަންޖެހޭ  އި ގުޅިގެން ދެއްވުންވަޑައިގަތުމާޕެންޝަން ލިބި މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް
  ދެއްވަމުން ގެންދަވާފައިވާކަމާއި،މިނިސްޓްރީއިން ހުވެސް ފަންޝަނުގެ ފައިސާ ލިބެން ފެށުމަށްލިބި، ޕެޕެންޝަން

ވަނަ އަހަރުގެ  2008ދެއްވާފައިވާކަމާއި،  ރުފިޔާ 45,172ގެ ނިޔަލަށް  2006ފެބްރުއަރީ   28އިން  2003ބަރ އޮކްޓޯ 1
  .އެވެނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއަތުލައްވާފައިބުރާ ފައިސާ މި ޑިރެކްޓަރު އަތުން އަނނިޔަލަށްވެސް މި

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

  .ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ މިނިސްޓްރީގައި ކުރީގައި އުޅުއްވި މި މުވައްޒިފު އަތުންމިފައިސާ 
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  ދޫކުރެއްވުންއަތޮޅު ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް   )2.8

. އާހަމައަށް އަތޮޅު ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވަނީ މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ 2005
ގެ ނުފޫޒާއި ބާރު މަގާމުކަމާއި، ތަކެއްގެ ދަށުންއުޞޫލުވަރަށް ހަރުދަނާކަމެއްނެތް ނަމަވެސް މިކަން ހިންގަވާފައިވަނީ 

މިހެން މިދެންނެވީ . މަގު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަ ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް،
ދިނުން އާންމުވެފައިވާތީއާއި، ކުލީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެވަނަ ފިހާރަވެރިއަކަށް ކުއްޔަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން

ބޮޑު ކުލި ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ފިހާރަ  ން އިޢުލާން ކުރިނަމަވެސް އެންމެލި ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން ކުއްޔަށްދޭއެންމެ ބޮޑު ކު
ދައްކަން ނުދޭކަމުންނާއި، އެންމެ ބޮޑު ކުލި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ކުލި، ފިހާރަ ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން  ކުއްޔަށް

ހާރަ ކުއްޔަށް ދޭގޮތައް ރައީސް އޮފީހުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާކަމުންނާއި، މިއީ އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފިއެއަގަށް އުޒުރުވެރިނުވާނަމަ 
  . ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭތީއެވެއުޞޫލުޚިލާފު ކަމެއްކަމުގައި ވާތީއާއި، މިދެ ޙާމުޅި އުސޫލާ ރޫ

ބަލާ ޗެކް ފަހަރަކު ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާގޮތް ހުރިހާ ދެވިފައިވާ  ކުއްޔަށްގޮތުން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ އަތޮޅު ފިހާރައެއް މި 
ކުއްޔަށް  ފިހާރަ 21ދެއްވާފައިވާ  އަށް ކުއްޔަށް 2004އިން  2000ން އުޞޫލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އޮޑިޓް ސާމްޕަލް ނަގާ 

ބަލާ ޗެކްކުރުމުން، ފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފަން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެން ދަށް އަގެއްގައި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން  ދެވިފައިވާގޮތް
ފަހަރަކު ހުރިހާ ކަމަށާއި، އަދި  ން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭޔަމިލި 4.48ލިބެންއޮތް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން  ށްދައުލަތަ
   .ގެއްލިފައިވާނޭކަމަށް ބެލެވެއެވެދައުލަތަށް ފައިސާ  ވުރެވެސް ގިނަށްމިއަ ،ކްކޮށްފިނަމަބަލާ ޗެ ގޮތްދެވިފައިވާޔަށް ކުއް ފިހާރަ

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ފައިސާއާ މެދު މިނިސްޓްރީއިން  ފައިވާ ގިނައަތޮޅު ފިހާރަތަައް ކުއްޔަށް ދެއްވުމުގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެ
  . ގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެޖަވާބުދާރިވެވަޑައި
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   ށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚަރަދުތައްވާއިދާ ޚިލާފަގަސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ   )2.9

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައްލިޔެ މިނިސްޓްރީއިން ބައެއް ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ 
 . ޚިލާފަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެވާއިދާ ގަބެލެހެއްޓުމުގެ 

އަކީ އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމެޓީތަކާއި އެފަދަ  8.16ގެ އައިޓަމްކޯޑް  80ކ /ބަޖެޓް އދެންނެވީ މިމިހެން 
މީހުންބިނާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި " އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލަށް" ،ތަންތަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދުކަމަށް ވީނަމަވެސް

އޮފީހުގެ މާއި، ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވު 4,595,077މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެއައިޓަމުން 
 ފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަށްރުފިޔާއަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކުއްޔަށްހިފާ  30,000މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ޢިމާރާތަކުން ގުދަނެއް މަހަކު

   .ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ހުއްދަ ހޯއްދަވާފައިނުވާ

އަތޮޅު  ،އިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޤާއިމުކުރަމުންދާ ހިއުމަން ރިސޯސް ސިސްޓަމްތައް ޤާތަކުން އަތޮޅު އޮފީސްމީގެ އިތުރުން 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު  ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައި،ލާން ކުރުމަކާއިނުލާ އަތޮޅު އޮފީސްތަކަށް ތިން އޮފީސްތަކުން އިޢު
ގައި އުޅޭ ޓީ ސެކްޝަން.އޭގެތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ އައި ،އެއް ތިންފަރާތަކުންކަމާއިހަމަ ގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެއަތޮޅެއްގައި އަ

ބިޒް " ،އާއި "ސައިބެކްސް މޯލްޑިވްސް"ކަމަށްވާ  ދެކުންފުނި ފެއަރީވިލާގެ އެޑްރެހުގައިވާ.މމުވައްޒަފެއްގެ އެޑްރެސްކަމަށްވާ 
ކޮންމެ  މިއިންއަދި . ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއަގު ކުންފުންޏަކުން  ކިޔާ" އެޓޯލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފާހަގަ  ކަންށްމިފަރާތަޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ، ކަމާއިސައިބެކްސް މޯލްޑިވްސް  ހެޔޮއަގު ހުށަހަޅަނީއަތޮޅަކަށްވެސް އެންމެ 
   .އެވެކުރެވިފައިވެ

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް  އްގޮތަށް ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމާއިސަރުކާރުގެ ފައިސާއާބެހޭ ގަވާއިދާ އެ  .ހ
  .ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  .ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެކަންތައްތައް ބައްލަވައި އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ނުރަނގަޅު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ   .ށ
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ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ރާވައިގެން، ހަރުދަނާ 

ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގައުމުތަކަކާ އެއްގޮތަށް އިސްރާފު ނެތި ހިންގެވުމަކީ އުޞޫލު
ހިންމަފުށީގެ ބިންތައް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އަވަހަށް އެގްރީމެންޓް ކުރައްވައިގެން މިހާރު ނުލިބި . އަދި ކ. ފާހަގަކުރަމެވެ

ބީލަންތަކުގައި ވެފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ  ހުރި އާމްދަނީ ހޯއްދެވުމަށާއި، މިނިސްޓްރީއިން ހިންގެވިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި  ފައިސާ މައްސަލަތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި، ދައުލަތަށް މިކަމުން ގެއްލުންވެފައިވާ

  . ދަންނަވަމެވެ

  

  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ނިންމްުނ .3



csIfoa egclwrenej rwTiDoa

www.audit.gov.mv

info audit.gov.mv@

Tel no: 332 3939

Fax no: 331 6430


	01
	Audit Report _FINAL _20090508
	09

