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  އަށާއި، ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް 
ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ އަދި ،ށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ

  ގެ    ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއެމިނިސްޓްރީގެ އާއި،  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
  : ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007 

  AR16/2008: ރިޕޯޓް ނަންބަރު
 
  

  
 
 

  
ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް  )2007/4(މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން  2007ގެ ރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް ސައެމިނިސްޓްރީގެ  ،އާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް މިހާރުގެ  ލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްޓަކައި،ކަންތައްތަކާއިމެދު އިޞްފާހަގަ ކުރެވުނު 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ރައީސުލް ،އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްއަށާއި
  .ގެނައުމެވެ

އެންމެ ބޮޑު  މިނިސްޓްރީއިންވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް  2007ނީ ޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒު ކުރެވިފައިވާމިރިޕޯޓް މައިގަނ
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2006ގާ އެއް މަސައްކަތަކީ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުން ކަމަށްވުމާއިއެކު ންހި ކުރައްވައިގެން  ހޭދަ
އާއި ނޭޝަނަލް ހާބަރ ޕްރޮގްރާމާއި ރިޕެއަރ ޕްރޮގްރާމަށް  ން ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުމުން ގެންދާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަވަހިންގަ

ޕަބްލިކް ވާރކްސް "އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދަށުން ހިނގާ . ލެވިފައިވާނެއެވެއިތަފްޞީލުކޮށް ބަލަ
އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު  ރވިސަސްސަކަމުން، މިވަރަށް ބޮޑަށް ވަކިން އިމިނިސްޓްރީއާހިންގަމުންދަނީ  "ރވިސަސްސަ

  . ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ވަކި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

އަދި ގަވަރނަންސް ) ނަތީޖާ ހާސިލުވުން(ޕަރފޯމަންސް ، )ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން(  މިރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ފައިނޭންޝިއަލް
ގެ ދާއިރާ ކަމުގައި ) މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުން އެންމެންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް މުކޮށްއާން ހެޔޮގޮތުގައި(

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބުނު  ގެސަރވިސަސް ވާރކްސްއާއި ޕަބްލިކް  މިނިސްޓްރީފާހަގަކޮށް، މިއޮޑިޓްގައި 
  . އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

އި ގަ www.audit.gov.mv މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ހަޅައި،މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަ
  .ކުރެވޭނެއެވެޝާއިޢު 
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 ވިޔަފާރި ލޯނުނަގައިގެން ބަނދަރުތަކަށް ޚަރަދުކުރުން )2.1

ބަޖެޓަކީ ވަނަ އަހަރު ބަނދަރުތައް ހައްދަވަން ފާސްކުރައްވާފައިވާ  2008ވަނަ އަހަރާއި  2007ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 
މިފައިސާ  އަދި. ބިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 1.28 ޖުމުލަދެއަހަރަށް އާއި  ން ރުފިޔާޔަމިލި 260ރުފިޔާއާއި،  ބިލިޔަން 1.02

އެހެންކަމުން . ހޯއްދަވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރާއްޖޭންބޭރުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ނމިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ބަ 943.8ގައި ޖުމުލަ  2008އާއި  2007

ނޮވެމްބަރގެ ނިޔަލަށް  2008މިލިޔަން ރުފިޔާ  421.4އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން 
ނޮވެމްބަރުގެ  2008ންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވަމިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަ 522.4ވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް ދައްކަ

  .އޮތް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ނުދައްކަވާ ނިޔަލަށް

ލޯނަކުންނާއި  ހޯއްދަވާފައިވާ އަގު ބޮޑުވިޔަފާރި އުސޫލުން ވަނަ އަހަރު  2008މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަވާފައި ވަނީ  421.4މި 
މި މަސައްކަތް މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ފައިސާ ލިބޭނެވަކި ދިމާއެއް  522.4އަދި . ނެވެއިން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެންބަޖެޓް ފައިސާ 

 222ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ގާތްގަޑަކަށް  7ގެން ނެތްކަމާއި، ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން ނއެ ކުރެވުނު އިރު އެގްރީމެންޓްކުރުމުގެ 
އަދި މިއީ މިފަދަ  .ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސްމިހާރު ދައްކަވާ ގޮތަށް ގެ ބަޖެޓުން  2009ޔާ ރުފި މިލިޔަން

ޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވަރަށް ރަނގަބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގެވުމުގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަމަލުކުރެއްވުން 
  .ންގަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުއެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ހި

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ރަށްބޮޑު ނުރައްކާތަކާ ވަ އިޤުތިޞާދަށްޤައުމުގެ  ކުރައްވާފައިވުމަކީ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ވިޔަފާރި ލޯނު ނަންގަވައިގެން ޚަރަދު
އަދި . ކަމުގައި ދަންނަވައި، މިފަދަ ކަންކަމުން މަނާވެގަތުން ބުއްދިވެރި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެކުރުވަފާނެ ކަމެއް ކުރިމަތި

ކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވައި އެގްރީމެންޓުތައް މިފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައްލު ޙާގި ޔަޤީންނުވާނފައިސާ ލިބޭނެ ވަކި ފަރާތެއް އެ
މިއަށްވުރެން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މިފަދަ މަސައްކަތް އި ފާހަގަކޮށް، ކަމުގަ ކުރެއްވުމަކީވެސް ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަ

  . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެބުއްދިވެރި  ރާވައި ހިންގެވުން
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4 

  ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު)  2.2

އެންޑް ނޭޝަނަލް މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގަވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން 
ވަނަ  2006އިންކަމަށާއި ނަމަވެސް މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ހަލުއިމިނެއްގައި ކުރިޔަށްނުދާތީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލު . ފައިވެއެވެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބަދަލު ކުރައްވާމިނިސްޓްރީ އޮން އަހަރު މިމަޝްރޫޢު ހިންގެވު
ރަށުގައި  75އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމުލަ  3ގެނިޔަލަށް  2008ވަނަ އަހަރު ފައްޓަވައިގެން  2006ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ 

ށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަމެވުނިން) ފޫޓް 300 ×ފޫޓް  200ކީ ބޮޑުމިނަ ބަނދަރެއްގެކޮންމެ މިއިން (ބަނދަރު ހަދައި 
ރަށުގެ  26ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ޖުމުލަ  2008 ،ނަމަވެސް .މަޝްރޫޢެކެވެ

އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރައްވާފައިވަނީ  ދަރުތައް ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތްބަނދަރުކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބަނ
 ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައިމިހާރުން މިހާރަށް ، ނޫންކަމާއިށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ޕްލޭންކޮށް ރޭވިގެން ދުރުރާސްތާއަކަ

ބަނދަރުތައް ހަދަމުން ގެންދިޔަ ގޮތާއި މެދު  އެހެންކަމުން. ދޭހަވެއެވެކަމަށް ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  2008
އި، ބައެއް ރަށްރަށުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަނުދީ ހުއްޓުވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ށް ގިނަ ޝަކުވާ އުފުލިފައިވާކަމާވަރަ

  .ކުރެވެއެވެ

މުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އާންގެންދެވީ  މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރައްވަމުން
ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލު  މިނިސްޓްރީއިންރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެކިފަ ނިސްޓްރީއިންމިނޫންކަމަށާއި، 

ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މިނިސްޓްރީއިންމިގޮތަށް . ގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެެއެވެކުރައްވައި
  .މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވުމުގެއޮފީހުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން މަސައްކަތްތައް ހަލުއި

 

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ހަދާ ބަނދަރުތަކަކަށް ވުމާއިއެކު، ބަނދަރުތައް  ވަރަށް ބޮޑުރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބަނދަރުތަކަކީ 
 ފަހަރަށް ބަނދަރު ބޭނުންކުރުން ދަތިވާ ހިސާބަށް ނުދާގޮތަށް،އުޅަނދުގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ނިމޭތާ ހަދާ 

އަދި . މުހިންމުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެވަރަށް މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުން  ރާވައިގެންލޭން ކޮށްދުރުރާސްތާއަަށް ޕް
ފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުން ނާރާބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާތަނުން 

މުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމުގެ އުސޫލުން މިމަސައްކަތް ކުރެއްވުން ންކަމާއި، އާމުހިންމު މިމަސައްކަތް ހިންގެވުން
  .ދަންނަވަމެވެ ވެސްމުކަމުގައިންމުހި

  

  

  

  

  

  

  



 
 

5 

  ގެނައުންބޮޑެތި ބަދަލުތައް  މަސައްކަތަށްމަސައްކަތްތައް ފެށޭފަހުން  2.3)

ދަރުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނޕްރޮޖެކްޓާއި އަދި ބަ ހާބަރނޭޝަނަލް  ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މިނިސްޓްރީއިން
ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބަނދަަރު ހަދާގޮތާއި  ،މަސައްކަތް ހިގަމުންދާ ބަނދަރުތަކުގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތް ފަށާފަހުން

ބަނދަރުގެ  ފަރުމާކޮށްފައިވާގޮތް ބަދަލުކޮށް، އަދި ބަނދަރު ކުރަހާ ކުރާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެންގެން ހަމަނުޖެހިތްމެދު ހި
ށް އަމާޒު ކުރެވިގެން މިހެން މިކަން ހިގަން މެދުވެރިވަނީ ދުރުރާސްތާއަ. ފާހަގަ ކުރެވެއެވެވޭ ކަމުގައި ބޮޑުމިނަށްވެސް ބަދަލުގެނެ

 ށާއި ހަޤީޤީ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަންއާބާދީއަނުވާތީއާއި، ކުރައްވާފައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް
ންވީވަރަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެތައް އަހަރުތަކެއްގައި ނުހެދި ހުރި ބަނދަރުތައް އަވަސް އަވަހަށް ހަދާ ދެއްވަ

ދަލުތައް މަސައްކަތްތައް ފެއްޓޭފަހުންމިފަދަ ބަ. އަމާޒުކުރެވިގެން މަސައްކަތް ހިންގަވާފައިވާތީކަމަށް ފެނެއެވެ ނިންމުމަށް
އަދި  ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި،ގެންނަން ޖެހުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތައް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުނިމި 

 ކުރިވަރަށް ވުރެން ދެގުނައަށް ޚަރަދުބައެއް ރަށްރަށުގައި އަންދާޒާ އެއްބަސްވެވޭ އަގުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ނުނިމި، 
ދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ނބަދަ ބޮޑު ޚަރަދާއި ބުރަ މަސައްކަތުން ބަނދަރު ހަދާ ނިމުމަށްފަހު، ބޮޑުވެ، އަދި މިފަ

  .ހެދިފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެއެތަންތަން ފަދަ ގޮތަކަށް ބަލައިގަންނަ  ހިތްހެޔޮކަމާއެކު

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2008ބަނދަރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި ދަތިތައް ދިމާވެފައިވަނީ 
ގިނަ  ހަދާ ނިންމޭ ވަރަށްވުރެންއިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، މިމަސައްކަތް މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރައްވަން ރާވައި، އެއްފަހަރާ 

އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައްވެސް . ހިންގަވާފައިވާތީ ކަމަށް ފެނެއެވެޓަވައިގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފައް
  .ހަމަޖެހިފައިނެތުމާއި، މިކަމަށް ބޭނުންވާވަރަށް ވަގުތު ހޭދަ ކުރެވިފައިނުވާތީކަމަށްވެސް ފެނެއެވެ

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބަނދަރުތައް ދުރުރާސްތާއަކަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ރާއްޖޭގެ  
 ،މުގެ ބަދަލުގައިވުފެއްޓެ އޮބި އޮންނަ ވަރަށްވުރެން ގިނަ ބަނދަރު އެއްފަހަރާމު ކަމުގައި ދަންނަވައި، ންވަރަށް މުހި

ޅަށް ރަނގަހިނގާ ނުހިގާ ގޮތާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އަދި މަސައްކަތް  ވަރަށްންގޭގަޅަށް ރާވައި ހިނރަމަސައްކަތްތައް 
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ  ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަށް ބައްލަވައިގެން ދުވެއްޔެއްގައި،ނެ އްލެވޭބެ

މުކަމެއް ކަމުގައި ންމުހި ކޮންމެހެންފުރިހަމައަށް ލިބިގަތުމަށް މިފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކުގެ އަގު އިސްރާފު ކުޑަ ގޮތެއްގައި 
  .ދަންނަވަމެވެ
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  ލަސްވެ، ޚަރަދު ބޮޑުވެފައި ގިނަ ބަނދަރުތަކެއްގެ މަސައްކަތްވަނީ 2.4)

 ،މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުނިމި ލަސްވެފައިވުމާއި ގިނަ ބަނދަރުތަކެއްގެކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ  މިނިސްޓްރީއިން
ބަނދަރުތައް ހެދެނީ ވަރަށް ޚަރަދާއި ގިނަގިނައިން ބަދަލުގެންނަން ޖެހުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިނަށް

  .ވޭ ބައެއް ރަށްރަށެވެތިރީގައިއެވަނީ މިގޮތުން ފާހަގަކުރެ. އިސްރާފު ބޮޑު ގޮތެއްގައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 x 250 600ނިލަންދޫގައި . ނޭޝަނަލް ހާބަރ އެންޑް ރެކްލަމޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގއ : އ ނިލަންދޫ.ގ  .1
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ރުފިޔާ އަށް  މިލިޔަން 17.8ދުވަސްތެރޭ ނިންމުމަށް  300ފޫޓުގެ ބަނދަރެއް 

ނަމަވެސް މިކުންފުނިން . ގައެވެ 2007ފެބްރުއަރީ  6ފައިވަނީ ކުރައްވާ ސޮއިމުގެ އެއްބަސްވުުގައި ޙަވާލުކުރެއްވު
މާޗް  11އެރަށުގައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި އަދި މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން 

އަދި . ގެ މަސައްކަތެވެކޮނުމު ވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބަނދަރުކުރެއިރު ގައި މަސައްކަތުން ވަކިކުރެއްވި 2008
 ލަވައި، މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށާއިނުބައްޅަށް ރަނގަކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަވެފައިވާ މިންވަރު 

މިލިޔަން ރުފިޔާ އެކުގައި އެފަރާތަށް ދައްކަވާފައިވާކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  12.2ކޮނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ސާރވޭކުރެއްވީވެސް މިފައިސާ ދެއްކެވި ފަހުން ކަމަށާއި، އަދި އެކުންފުނިން ހިންގި، އެއަށް ފުރިހަމަ އަގު  ބެއްލެވުމަށް

ދެވިފައިވާ ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ފެންވަރު ކަމުނުގޮސްގެން އަލުން އެހެން 
ތިރީގައި އެވަނީ މިރަށުގެ ބަނދަރު . ފާހަގަކުރެވެއެވެވާކަމުގައި ހަވާލު ކުރައްވާފައި މިމަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ

  .ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ އިތުރު ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ ހެދުމުގައި

މިކުންފުނީގެ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ މިރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ   .ހ
ދިޔަވަރު ހިކިކަމުން ތަކެތި ހުރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށާއި، މިގޮތުން ނިލަންދޫ ބަނދަރުހެދުމަށް ގެންދިޔަ 

ގެން އ ދާންދޫ ފަޅުތެރޭގައި ބަހައްޓައި އެރަށުންދާންވެ.ކައިރި ނުކުރެވިގެން ކައިރީގައި އޮތް ގ ނިލަންދޫއާއި
 108,000 ޚިލާފަށް ކޮނެފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުންފުނި  ދާޤަވާޢިއެރަށުގެ ފަޅުތެރެ 

 ތަކެތިއަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުނާއި  .ފައިވެއެވެކުރައްވާރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާވެސް 
މުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ރައްޔިތުން ނުގެންގޮސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއު

އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ . މިނިސްޓްރީގައި މައްސަލަ ޖައްސަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ
ސް އެއްވެ ގެ ފަރާތުންށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއްލެވުމަބެއަދި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ގޮތް  ފެންވަރާއިިމަސައްކަތުގެ 

 .   ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެބޭފުޅެއް އެރަށުގައި ބަހައްޓަވާ

ފަހުން ސާވެޔަރުން ހަދާފައިވާ  މިކުންފުނިން މަސައްކަތް ވަކި ކުރުމަށްފަހު، އަދި މަސައްކަތަށް އަގުވެސް ދެއްކި  .ށ
ދައްކާގޮތުން ކޮނެފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި  ރިޕޯޓެއްސައުންޑިން 

 ށް ކޮންނަންހަތަރެސްކަނަށްވުރެން ދިގުކޮއަދި ،  މީޓަރަށް ކޮނެފައިނެތްކަމާއި 3ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ 
 150,000ގައި ހުންނަންޖެހޭ ބަނދަރު ކަމުގައިވާތީ،ގެ ބައްޓަމަށް  ”D“ ކޮނެފައި އޮތީ ބަނދަރެއް  ހަމަޖެހިފައިވާ

ވަންނައިރު އެހެންކަމުން ކޮނެފައިވާ ސަރަޙައްދަށް  .ނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެފޫޓް ހަމަވާ ވަރަށް ކޮނެފައި އަކަ
ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާކަމަށް ރަށުއޮފީހުން މިނިސްޓްރީއަށް އެކިފަހަރު މަތިން ދުފަހަރަށް ނއެ އުޅަދޯނިފަހަރު ބީހި 
 .އަންގާފައިވެއެވެ
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 4.90ދައްކާފައިވާ  އިރު އެފައިސާއިން އުނިކުރަންޖެހޭ، ކުރިއަށްމިލިޔަން ރުފިޔާ ދެއްކެވި 11.66 ކުންފުންޏަށް މި  .ނ
މިއީ މިނިސްޓްރީއަށް އަދިވެސް ލިބެންޖެހޭ  ،ފައިވާތީރީއިން އުނިނުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރައްވާމިނިސްޓް ލައްކަ ރުފިޔާ

ފައިނެތްކަމާއި، އަދި މިފައިސާ ކުރައްވާމަސައްކަތެއް މާނަވީ އެއްވެސް  މިފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްސާއެއްކަމާއި، ފައި
އެއީ އެކުންފުނިން . މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު ހޯއްދެވިދާނެ ކަމާމެދުވެސް ޝައްކު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

  .ހަމަވެފައިވާތީއެވެ އެޑްވާންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތުވެސްއަދި  ހުށައަޅާފައިވާ ޕަރފޯމަންސްއާއި

އިހުތިޖާޖު ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ކަމުނުގޮސްގެން  ސަރަހައްދުބަނދަރުގެ ނެރު ކޮނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   .ރ
ލައްވާ ކުރުވާފައިވާއިރު އެފަރާތުން އެމަސައްކަތުގެ އަގު  އެކުންފުނިއެހެންދިމާލަކަށް ނެރު ބަދަލުކޮށް އެމަސައްކަތް 

 ންޔަމިލި 5.4މަސައްކަތުން ވަކި ކުރި ފަހުން  އެކުންފުނިތް ކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އަދި ހުށަނާޅައި މަސައްކަ
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  އިތުރު. ފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެއެޅުމުން ފައިސާ ދޫކުރައްވާރުފިޔާގެ ބިލެއް ހުށަ

ދުގައިވާ ޤަވާޢިޓެންޑަރ ބޯޑުގެ  އެއީ. ތަކާ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ޙިލާފަށެވެދުޤަވާޢި ޓެންޑަރ ބޯޑުން ކަނޑައަޅުއްވާ
އަށްވުރެން ބޮޑުނަމަ އެމަސައްކަތެއް  %10 ގޮތުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަގު، ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ

 ،ކަމުގައިވެފައި އިގެންލާއި އެކު ޓެންޑަރބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީއްވަޙަވާލުކުރަ
އަދި ފަހުން ކޮނުނު ނެރުގެ ދިގުމިނާއި  .ގެންނެތީމައެވެނއެޢަމަލުކުރައްވާފައިވާކަން މިގޮތަށް  މިނިސްޓްރީއިން

މިލިޔަން  5.4އެއްބަސްވުމެއްނެތި އިތުރު  ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކުމިމަސައްކަތް ކުރުމަށް  ނެތްކަމާއި އެނގެންފުޅާމިން 
 .ހަގަ ކުރެވެއެވެފައިވާކަން ފާދެއްވާ ރުފިޔާ

 %5ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ ސެކިއުރިޓީ ޕަރފޯމަންސްނިލަންދޫ ބަނދަރުގެ  މިކުންފުނިން  .ބ
ސާ ނުނަންގަވައި އެފައި ،މިނިސްޓްރީއިން ނެންގެވީވެސް )ރުފިޔާ ލައްކަ 8.9(ޑޮލަރ  ހާސ69.4ް  އަށްވާ

މިއޮފީހުން ހަމަވަމުން ދާކަމުގައި ގައި  2008އޮގަސްޓް  4މުއްދަތު  ދެވިފައިވާފައިސާ ނެގުމަށް  ބޭންކުގައި ހުރި
 މުގައި ގެންގުޅުއްވަންޖެހޭ ހިންގެވުދެންނެވުމުންކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ރާއްވަވައި 

  .ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަވާފައި ނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ

ގައި  2008ނޮވެމްބަރ  ،މަސްދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް 6 ،މަސައްކަތް ވަކި ކުރުމަށްފަހު މިކުންފުނިން މި  .ޅ
 އެހެންކަމުން އިތުރު ޚަރަދެއް، ން ރުފިޔާއަށްކަމަށާއިޔަމިލ45.6ި ފައިވަނީ ސީ އާއި ޙަވާލު ކުރައްވާ.ސީ.ޓީ.އެމް

 ދޫކުރި ސީއަށް.ސީ.ޓީ.އެމް(ރުފިޔާ  މިލިޔަން 57.8 ޖުމުލަނުޖެހި މަސައްކަތް ނިންމާލެވިއްޖެނަމަ  ކުރައްވަން
މިއީ ، މިބަނދަރަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށާއި) މިލިޔަން ރުފިޔާ 12.2 އާއި މިކުންފުންޏަށް ދޫކުރިމިލިޔަން ރުފިޔާ  45.6

ފޫޓް ގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެވްރެޖްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް  x 250 600 މިހާރު ނިލަންދޫގައި ހަދަމުންދާ
  .ބަނދަރު ހެދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ 2ބަލާއިރު މި ސައިޒުގެ 

 27.9ދުވަސް ތެރޭ  300ފޫޓުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  x 250 750 މުލަކުގައި. މ : މުލަކު . މ  .2
ނަމަވެސް . ގައެވެ 2007މެއި  10ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ހަމަ މި ކުންފުންޏާށް ރުފިޔާ އަށް ނިންމުމަ މިލިޔަން

 2008އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވުމާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން 
ގައި  2008ޖުލައި  16އެހެންކަމުން  ކަތް ހުއްޓުވާފައިކަމަށާއި،މަސައް ވަނައަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ރަށުގެ ރައްޔިތުންވަނީ

ފައިވާއިރު ވަކިކުރައްވާކުންފުނި މި މަސައްކަތުން  ،އެކުންފުންޏާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރަސްމީގޮތުން އުވާލައި
 .ހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެމިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާ
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  ރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތުފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޕަހުށަހަޅާކުންފުނީގެ ފަރާތުން   .ހ
ކުރުމަށްފަހު އެމުއްދަތު އިތުރުކުރައްވަން  ގައި ހަމަވާކަމަށް މިއޮފީހުގެ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަ 2008ރ އޮކްޓޫބަ 30

 މިލިޔަން 1.4ޖުމުލަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިދެންނެވުމުންވެސް 
  .ކުރެވެއެވެނުލިބި ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާާާާކަން ފާހަގަ) ޑޮލަރ  108,600(ރުފިޔާ 

ގައި  2008އޮކްޓޯބަރ  30ރެންޓީގެ މުއްދަތު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެމީގެ އިތުރުން އެކުންފުނިން ހުށައަޅާފައިވާ   
) ޑޮލަރ  93,836(ރުފިޔާ މިލިޔަން  1.2 ތްކަމަށާއި، މި އާ ނުކުރުމުން މިިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންއޮހަމަވެފައިވާ

 ންޔަމިލި 2.6ޖުމުލަ  ލިބެންއޮތްދައުލަތަށް  އެހެންކަމުން. ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެނުލިބި ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާ
ހޯއްދަވާފައިނުވުމާއި، މިފައިސާ ދެންއަނބުރާ  )މިލިޔަން ރުފިޔާ 1.4މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި  1.2( ރުފިޔާ
  . ނެކަމަށް ނުފެންނަކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެލިބޭ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ދެވިފައިވާކަމަށާއި،  13 ޖުމުލަންފުންޏަށް ކުމަސައްކަތް ހުއްޓުވާލެވުނުއިރު އެ މިކުންފުނީގެ .ށ
ނިންމުމަށްޓަކައި ދާ ހަ އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތް އަލުން ކޮށްނިންމައި، އަދި މުޅި ބަނދަރު

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް މަސައްކަތް މިހާރު  21.1 ޖުމުލައަށް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް 
އިން މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ސަރވިސަސް ވާރކްސްބްލިކް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަގަށް ޕަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ  6.2ރަތަމަ ކަނޑައެޅުނު އަގަށްވުރެ ނިންމިކަމުގައިވިއަސް، މިރަށުގެ ބަނދަރު ހަދަން އެންމެ ފު
  .ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެއިތުރަށް ޚަރަދުވާނެ

ސީ ން އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ .ސީ.ޓީ.ކުނަހަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް. ލ: ކުނަހަންދޫ . ލ  .3
ސީން ވަނީ .ސީ.ޓީ.ބަޔަކު ގެއްލުންދީ ކޭބަލްތައް ބުރިކޮށްލުމުން އެމް ގައި ރަށުގެ 2007ޖުލައި  11ތަކެއްޗަށް 

ކުރިއަށް އެފަރާތަށް ރަށުން ފައިބާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެކުންފުނީގެ ތަކެއްޗާއެކު 
ނުވާކަމުގައި  ލިބިފައިވެސް އަދި އަށްލައްކަ ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ 5އޮތް  ފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބިދައްކަވާ

ސީ އާ .ސީ.ޓީ.އެމް ،އެހެން ކުންފުނިތަކާ ޚިލާފަށްކުރައްވާ ޙަވާލު  މިނިސްޓްރީއިން މަސައްކަތްއަދި . ފާހަގަކުރަމެވެ
ގޮތުގައި  އޭގެ ބަދަލުގެއެކުންފުނިން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްފިނަމަ ، ޙަވާލު ކުރެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް

ދޫކުރައްވަނީ  ކަށް ފައިސާމަސައްކަތްތަ ސީން ކުރާ.ސީ.ޓީ.އެމް ،ކަމަށާއިއަތުނުލައްވާއެއްވެސް ފައިސާއެއް 
މީގެ  .ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޅަށް ބައްލަވައި ފާސްކުރައްވާފައިނޫންރަނގަ މިނިސްޓްރީއިން މިމަސައްކަތްތައް

ގެ ނިޔަލަށްވެސް  2008ށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރ ގައި ހުއްޓާލެވުނު މިރަ 2007އިތުރުން 
  .އެހެންފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގައި  2007ޖޫން  15މަރަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ . ސ  :މަރަދޫ . ސ . 4
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ނިންމުމަށް މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް  29.4ގައި ) 2007ޑިސެމްބަރ (ދުވަސްތެރޭ  180

ބަދަލުގެނެސް  ކުރިން މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް މިމަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންދެވުނުތަނާ .ކުންފުންޏަކާއެވެ
އަށް  2008ޖުލައި  27މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް  4.3

ރައްޔިތުން ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޖެއްސުމުން  އެއަށްފަހުވެސްއަދި . އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ
ލު ގެނެސް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވައިގެން ބަދަރުގެ ކުރެހުމަށް ބަދަ

. ފައިވެއެވެއިތުރު ކޮށްދެއްވާމުއްދަތު ގެ ނިޔަލަށް  2008ޑިސެމްބަރ  ގެ މަސައްކަތާއެކުރުފިޔާ  މިލިޔަން 9.7އިތުރު 
 މިލިޔަން ރުފިޔާ 14.1ޖުމުލަ  އަގުގެ އިތުރުންމި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައިވާ އެހެންކަމުން 

 ނުވަތަ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ %48 ކަމަށާއި، މިއީ ހޭދަވެފައިވާާ) މިލިޔަން ރުފިޔަ 4.3މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި  9.7(
  . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެދެބައިކުޅައެއްބައި ވަރުގެ އިތުރުވުމެއް ޑަކަށްނގާތްގަ
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މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމާއި، މިއީވެސް  14.5ބަނދަރަކަށް  13މިބަނދަރުތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެހެން 
  .މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް އެކިއެކި ބަދަލުތައް ގެންނަވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

  

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

އެޑްވާންސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކުންފުނިތަކުން ބަނދަރުގެ ކުނަހަންދޫ . މުލައް އަދި ލ. ނިލަންދޫ، މ. ގއ 
މިނިސްޓްރީ އިން ނުހޯއްދަވައި  މިލިޔަން ރުފިޔާ 3.6 ލިބެންއޮތްދައުލަތަށް  އަށްޕޭމަންޓް އާއި ޕަރފޯމަސް ގެރެންޓީ

އަދި  .ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ އުޅުއްވި ފަރާތްތަކުން ފައިސާއަށް މިކަމުގައިދޫކޮށްލައްވާފައިވާތީ 
އި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުންނާއި، އިތުރު ބަނދަރު ހެދުމުގަމީގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ހެދުނު ހުރިހާ ބަނދަރެއްހެން، 

އިސްރާފް އިތުރުވެފައިވާތީ މިކަމާމެދު ކޮންމެސް  ،ޚަރަދު ބޮޑުވެ ،އިތުރުވެމަސައްކަތް ހިމަނައި އެއަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ 
  .ދެކެމެވެކަމުގައި ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ 
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  ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފޯމަންސް ގެރެންޓީރޕަ 2.5)

ކަމަށާއި އަދި  5%އަށް އާންމުކޮށް ނަންގަވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  ގެރެންޓީޕަރފޯމަންސް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ  މިނިސްޓްރީއިން
މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުމަށް ކޮންމެ ބަނދަރެއްގެ  ،މިއީ ޓެންޑަރ ބޯޑު ހުއްދަކުރާ އެންމެ ކުޑަ އަގުކަމަށާއި ނަމަވެސް

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާއްކަތުގެ ޒާތުން މިމަސަ، ވުރެ މާބޮޑު ޚަރަދު ހިނގާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއިއަށް 5%ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ވަކިކުރަންޖެހިގެން ވަކި ކުރުމަށްފަހު ފަރާތުން 

ދަދަކަށް ފައިސާ ޢަޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ކަމުން ކަމެއް ޚަރަދު ބޮޑުވަރަށް  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަކީ
ނުބަހައްޓަވައި މިމަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކުރެއްވުމަކީ ދައުލަތަށް ވަރަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަމުގައި 

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްހެން މުއްދަތަށްވުރެން  ހޯއްދަވާ ހާލަތްތަކުގައިވެސްއަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުނުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި މިފައިސާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނަމަވެސް ކަމަށާއި، ލަސްވެފައިވާ

އެއްގޮތަކަށްވެސް ހާސިލް މިނިސްޓްރީއިން އަތުނުލައްވާކަމުން، ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއިން ހާސިލްކުރަންއުޅޭ ބޭނުން 
  .ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެކަމުގައިނުލިބި ގެއްލިގެންދާ ފައިސާއެއް ދައުލަތަށް އަކީ އެފައިސާ  ނުކުރެވޭކަމަށާއި

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ފަށައިގަންނަންދާ  އަތުލައްވާއިރު، މިފަދަ މަސައްކަތެއްރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕަ މިނިސްޓްރީއިން
ފަރާތުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ކުރައްވާ  ލުޙަވާއަދި މަސައްކަތް ، ވުމަށާއިޚަރަދަށް ބައްލަވައިގެން ނެންގެ

ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާވަރުގެ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ބަދަލުކުރައްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ މިކަމުން ސަބަބުން 
  . ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ ނެވުންވިސް ނެންގެވުމާމެދުޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް  "ޑޮކިއުމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް"މިނިސްޓްރީއަށް ގަނެފައިވާ  2.6)

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ  ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއެކުގައި  2007ޑިސެމްބަރ  9 މިނިސްޓްރީއިން
ޕިއުޓަރ މެދުވެރިކޮށް ންތައް ކޮމްލިޔެކިޔުވާ ހުރިހާ އްއެހެން އޮފީސްތަކަށް ފޮނު މިނިސްޓްރީއިންލިޔުންތަކާއި އަދި 

މެނޭޖްމަންޓް އޮފް " ވާބައެއް ކަމުގައި ގެ" އެސް.އެމް.ވޯކްފްލޯ އީ"މަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްކަމަށްވާ ބެލެހެއްޓެވު
ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކަށް އެކަމާބެހޭ މި  އިމުކޮށްދިނުމާއި،ޤާމިނިސްޓްރީގައި )" ސީ.އޯ.އެމް(ކަރަސްޕޮންޑަންސް 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު އެކުގައި ޑިސެމްބަރުގައި މިފައިސާ  31 ،ރުފިޔާއަށް އެއްބަސްވެލައްކަ  2ދިނުމަށް ތަމްރީނު 
ނަމަވެސް ތަމްރީނުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނުނިންމަނިސް، މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު އެފަރާތަށް  .ކުންފުންޏަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ

އަދި  ނުވާކަމާއިއަދި އޮޑިޓް ނިމުމާއި ހަމަޔަށްވެސް މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ތަމްރީނުކުރެވިފައި  ދެއްވާފައިވާ ކަމާއި،
 .ވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެމުގައިކަބޭނުން ކުރަން ފެށިފައިނުވާޕްރޮގްރާމް  އެސޮފްޓްވެއަރ ވެސް ވަރަކަށްއެއްމިހާތަނަށް 

ކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭ ހިސާބަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފައިވަނީ މިމަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރައްވާ
  . މުގައި ފާހަގަކުރަމެވެޕްރޮޖެކްޓް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައި ނުވާކަމި

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

މު ންމުހިޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކައި ޓައޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް
 ވޭކަމެއްގެނެ ޅު ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީރަނގަސައްކަތްތަކަށް މައޮފީހުގެ އަދި ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިއްޖެނަމަ  ،ކަމެއްކަމަށާއި
މިފަދަ ކަންތައް ހަރުދަނާގޮތަަކަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަދި ގެއްލުން ބޮޑުކަމެއް ކަމުން މިފަދަ  ،ނަމަވެސް
   .މު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެންއްވުން މުހިތަކެއް ގެންގުޅުއުސޫލުހަރުދަނާ  މިހާރަށްވުރެންމުގައި ގެވުރާވާ ހިންތައް މަސައްކަތް
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  އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ޚަރަދު  2.7) 

. ވަންދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި އެރަށުގެ ފަޅުތެރޭން ގިރިއެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން ތ.ތ :ފަޅު ގޮއްވުން 
. ފައިވަނީ ތށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅުއްވާގެއްލުން ސާރވޭ ކުރުމަހިރިލަންދޫގެ ގެތަކަށް ލިބުނު . ވަންދޫ އާއި ތ

ހިރިލަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ . ރުފިޔާ އާއި ތ ލައްކަ 2.73 ވަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެރަށަށް
އަލުން  ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ންނަމަވެސް މި ބަދަލާމެދު ގެއްލު. ދެއްވުމަށެވެރުފިޔާ ހާސް  74 ބަދަލުގައި

 ،ށާއިރުފިޔާ ދެއްވުމަމިލިޔަން  1.7 ވަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް.ފައިވަނީ ތސާރވޭކުރުމަށްފަހު ނިންމަވާ
ސާރވޭ  ގެއްލުން ދެފަހަރަށް ލިބުނު. ކަމަށެވެ ރުފިޔާ ދެއްވުމަށް ލައްކަ 3 ހިރިލަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް.ތ

ކުރައްވައިގެން މިހާ ތަފާތު ބޮޑު ދެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވުމަކީ މިމަސައްކަތް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން 
ނީ ދެއްވާފައިވަ 50%ދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި، އަނެން  50%އަދި، މިޚަރަދުގެ . ކަމުގައިފެނެއެވެ

ޅުގޮތްނޫން ކަމަށާއި، މިފައިސާ ރަނގަގެ ބަޖެޓުން ކަމުން، މިއީވެސް މިކަން ކުރަން އެންމެ ސަރވިސަސް ވާރކްސްޕަބްލިކް 
އެއީ މިފަދަ ހުރިހާ ޚަރަދަށް . ނީ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ދެއްކި ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެއެކުގައި ހިސާބު ކުރެވިފައިވާންވާ

  .ަޖާވުބާދިރުވްނ ިއުތުރުކެރްއުވަމްށަޓަކެއވެ ، ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

މުންގެންދާ ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުރެވޭ ވަހިންގަ މިނިސްޓްރީއިން : ންޗްގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯ
ކުރައްވަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް  މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްޓަކައިޢިމާރާތްތަކާއި ފަޅުކޮނެ ތޮށިލާދެވޭ ރަށްތަކުގެ 

ވަނަ އަހަރު  2006ނަމުގައި  ބޮޑުވާތީވެ، ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެއްވުމުގެންޗް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކުރަންޖެހުމުން ޚަރަދު ލޯ
 ލަޖުމު ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ލައްކަ 8.3 ވާރކްސް އިން ރުފިޔާ އާއި ޕަބްލިކް ލައްކަ 8 މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން

ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ  ،ންޗެއްލޯގަލްފް ކްރާފްޓް  އަށް، ރާއްޖޭގައި މިވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންޏަކުން ން ރުފިޔާޔަމިލި 1.63
ހަމައެކަނި  އްނަމަވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރައްވައިމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެންއާޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ންޗް ގަތުމުގެ ސަބަބުން ން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ލޯންޗް ގަނެފައިވާކައެފަރާތުން ލޯ ގެންއިވަދައްހޯ އަގުމެ ފަރާތަކުން ންއެ
ރާއްޖެތެރެއަށް  މިނިސްޓްރީއިން ،ފައިވީނަމަވެސްބެލެވިތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެގެން ދާނެކަމަށް ދަކުރާ ކަނޑު މިނިސްޓްރީއިން

ފައިވާ ރާއްޖެތެރެއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރައްވާ ވަނައަހަރު 2007ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވުމުގެ ބަދަލުގައި  ވާކަނޑުމަގުން ކުރައް
އިތުރުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ގުނައަށް  5އާދެ، ލައްކަ ރުފިޔާއަށް  5ލައްކަ ރުފިޔާއިން  1ގާތްގަނޑަކަށް ދަތުރު ޚަރަދު 

  . ކުރެވެއެވެ

ބަނދަރު ހެދުމުގެ  މިނިސްޓްރީއިން : އާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ވިޔަފާރި" ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް "މިނިސްޓްރީ އާއި 
ން އިމިނިސްޓްރީ )ބްލޮކްސް L(ގާ  ބޮޑެތިމަސައްކަތް އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލު ކުރައްވާއިރު ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 

 މިކަމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް،  ކަމަށާއި ކުރައްވާއާއި ޙަވާލު ސަރވިސަސްވާގޮތަށް އެއްބަސްވެ މިމަސައްކަތް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ދެއް
އެއްކޮށްގެން ހައްދަވާ އެފަރާތަށް ފައިދާގެ ޕަސެންޓެއް  ގާ ތައްޔާރުކޮށްއިން ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވިސަސްވާރކްސް 
ދެއަތް، އެއްއަތުން މިނިސްޓްރީގެ މިއީ . އެވެގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެ އިން ގާ ބައްލަވައިގަންނަވަމުންމިނިސްޓްރީ އަގަކަށް
ޚިލާފަށް  ދާޤަވާޢިސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހޭދަކުރުމުގެ ކަމަށާއި، އަދި  ރެއްވުންވިޔަފާރިކު އަތަށް އަނެއް
ން ލިބޭ ފައިސާ މަގާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުކަމެއްކަމަށާއި،  އްވަމުންގެންދަވާކުރަ

ން ރެކެން ރާވާފައިވާ ދުޤަވާޢިޚަރަދު ކުރުމުގެ  ސާގެން ސަރުކާރުގެ ފައިބަދަލު ކުރައްވައިއަށް ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް 
ވަނަ އަހަރުގެ މޭ  2008ވަނައަހަރުގެ މާރޗް އިން ފެށިގެން  2006މިގޮތުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ، ރޭވުމެއް ކަމަށާއި

އަށް ބަދަލު ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް މިނިސްޓްރީއިން ން ރުފިޔާ ޔަމިލި 41.4 ލަވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ޖުމު 12މަހުގެ 
 .ފާހަގަ ކުރެވެއެެވެ ކަންއިވާކުރައްވާފަ
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  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ފަޅުގޮއްވުމާއި ކުރައްވައި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރު ކުރައްވައި، އަދި ޚަރަދުޚަރަދުތައް ކުރައްވަންޖެހޭ އެއް މުއައްސަސާއަކުން . ހ
ފަދަ މަސައްކަތުގެ އިތުބާރާއި ން ދެއްވައިގެން ކުރެއްވުމަކީ މިދެއްވަންޖެހޭ ސަމާލުކަސާރވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް 

  .މަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެދެމެހެއްޓެވުޔަޤީންކަން 

ގަންނަވާއިރު އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ދިރާސާއެއް ކުރައްވައިގެން ތަކެތި ބައްލަވައިއުޅަނދުފަދަ  ފަހަރާއި ލޯންޗް  .ށ
ދާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ޚަރަދުތައް ޢިއަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާބައްލަވައިގަތުމާއި 
  .ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށްވެސް

 ހުއްޓާލައްވައި، ބަނދަރު މަލާތްތައްޢާމުއާއި މިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ  ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް . ނ
ކުރައްވައިގެން އެއް އަތުން  ވާލުޙަ ވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމާއިގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްޙަވާލުކުރެހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ފުރިހަމަ ޖަވާބުދާރީވުން  މިފަދަ ކަންކަމުގައިވިޔަފާރި ނުކުރައްވާ ގޮތެއްގައި މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ  އަތަށް އަނެއް
  .ގެންގުޅުވުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް 

      ގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުން" ޓެކްސް"އިން ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް  )2.8

އަދި ދަރުބާރުގެ ، "ފައްތިޔާ ފީ" ،އާއި" ފަޅު ހުއްދަ"ންޖެހޭ އްވަޓެކްސް ރެވެނިއުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރަ
އިގެންނާއި ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ވައާއި، ތަނުގެ ބާވެފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި ވިއްކަގެން ލިބޭ ފައިސާކުރައްވައިކުއްޔަށް ދޫ
އިން ބަލައިގަނެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް  ސަރވިސަސް ސްގެން ލިބޭ ފައިސާ، ޕަބްލިކް ވާރކްރައްވައިކުކުއްޔަށް ދޫ

ޕަބްލިކް ހަރު ވަނަ އަ 2005މިއީ ނަމަވެސް  .އެވެއި ބޭނުންކުރައްވަބަދަލުގައި އެތަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ރެއްވުމުގެޖަމާކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ބަލައިގަނެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް  ،އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިން ސަރވިސަސްވާރކްސް 

ން ރުފިޔާ ޔަމިލި 2.1ގާތްގަނޑަކަށް  ށް އެވްރެޖްކޮށް މިކަންތައްތަކުންޖަމާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ފައިސާކަމަށާއި، މަހެއްގެ މައްޗަ
ގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުންޢަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ  ލިބޭކަމަށާއި، މިހާރު

އަށް  ސަރވިސަސްސީދާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ޔަމިލި 25.3ގާތްގަނޑަކަށް 
  .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެން ދާކުރެވެމުޖަމާކުރެވި ބޭނުން 

ވެހިކަލާއި އިކުއިޕްމެންޓްތަކާއި އަދި ދަރުބާރުގެއާއި މާލޭގެ ފަޅަކީ ދައުލަތުގެ  އިން ބޭނުންކުރައްވާސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް 
ތަންތަން ވެސް މިތަކެއްޗާއި އަދި މިހާރު، ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކުރައްވާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަމަށާއި

ނީވެސް އްވަމަށްޓަކައި ޚަރަދު ކުރައްވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންކަމަށާއި، މިތަންތަން ބަދަލުކޮށް އާ ކުރަމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެވު
އެފައިސާ  މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ދޫކުރެއްވުމުންދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންކަމަށާއި، މިގޮތުން މިކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ގެންނާއި ޚިދުމަތް މިތަކެއްޗާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވައި ،އަށް ބަދަލު ކުރެވޭކަމަށާއިސަރވިސަސް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
ޕަބްލިކް  ،ޖެހޭފައިސާކަމަށާއި ގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވެންގެން ލިބޭ ފައިސާއަކީވެސް ސީދާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީދެއްވައިފޯރުކޮށް

ބަޖެޓުން ފައިސާ ގެ މަސަައްކަތްތަކުން ހޯދޭ އާމްދަނީ ނޫންކަމާއި، އެތަނުގެ މަސައްކަތުން ދައުލަތުގެ ރވިސަސްސަވާރކްސް 
  . ނުލިބޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ އާމްދަނީހިންގޭވަރުގެ  ނުލިބި މަސައްކަތްތައް

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ކީ ގެންނާއި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއައަދި ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވައި ފީ ފައްތިޔާފަޅު ހުއްދައާއި   .ހ
ކަމުން މިފައިސާ ޖަމާކުރައްވަންވާނީ ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު ދައުލަތަށް ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

  .އެކައުންޓަށްކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް  ލުން ކުރައްވާވަރުގެ ވިޔަފާރި އާއި އާމްދަނީވިޔަފާރި އުސޫ އިންސަރވިސަސްވާރކްސް ޕަބްލިކް 
އެތަން އެއްގެ ގޮތުގައި ސާރވިސްމިނިސްޓްރީއަށް އެކަނި ޚިދުމަތްދޭ  ސަރވިސަސްވާރކްސް ޕަބްލިކް  ،ވާނަމަ

އެއީ . ނުބާއްވަވައި ކޯޕަރަޓައިސް ކުރައްވައި، ކުންފުންޏެއް ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާމެދު ވިސްނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު އެފިޝަންޓްކޮށް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށާއި، ޖަވާބުދާރީވުން 

ން އްވަރއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަވާ މިނިސްޓްރީއަކުން ކުރައްކަތްތަކަކީ ރެގިއުލޭޓަފަދަ މަސައަދި މި. އިތުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ
ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގެވުން ފީސިބަލް  .ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތަށް ނުވާތީއެވެ ށްގަޅަނއެކަށޭނެ، އަދި ރަ

މި ނުވަތަ  ކާ މި މަސައްކަތް ގުޅުވާލެއްވުމުގައިފަދަ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުންފުންޏަ ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް ،ނޫކަމަށްވާނަމަ
 .ވެސް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެން ވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެމަސައްކަތް އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގައި



 
 

15 

ގޮތަށް ހިންގެވުމަކީ  ގޮތުގައި އޮވެގެން ކުންފުުންޏެއް ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިފައިވާ ސާރވިސް ސެންޓަރެއްގެ
  .ޅުކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެރަނގަ

މިތަންތަން  އޭ ކިޔޭ ސަރަހައްދުކަމުން،" ސިޕަލްމާލޭ މުނި" ބޭރު ތޮށިން އެތެރޭގައިވާ ސަރަހައްދަކީމާލެ ވަށައިގެންވާ . ށ
ޖެހޭ ގަވަންންއެކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަ ޓަވައިބަލަހައް އެތަންތަން ބޭނުންކުރާ ގޮތް، ދެއްވައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ

އިން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރވިސަސްފަދަ ކަންކަމަކީ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ންގެވުންމާއި ނެއްވުޓެކްސްއާއި ފީ ކަނޑައެޅު
 ލަތްތައްސީވަމިއެއީ  .ގައި ދަންނަވަމެވެފެންނަކަމު ކަމެއްކަމުގައި ޤުކުރެއްވުން މާ ލާއިމާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ އިން 

އަދި . މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ ދެއްވުމަކީޚިދުމަތް އެފަދަ ބަލަހައްޓަވައި 
ކޮންމެ ތަނަކުން މިފައިސާ ބަލައިގެންކަމުގައިވިޔަސް މިއީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީކަމުން މިފައިސާ ޖަމާކުރައްވަން ޖެހޭނީ 

 .ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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    ދޫކުރެވޭ ފައިސާދައުލަތުގެ ބަޖެޓުުން ބެލެހެއްޓުމަށް މަރާމާތުކޮށް ރާއްޖެތެރޭގެ މަގުތައް  )2.9

 ބަޖެޓުން، ރީތަކަށާއި އޮފީސްތަކަށް ދޫކުރައްވާކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި
އަދި  ،ޖެހޭ ކަމަށާއިއެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރައްވަން ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީބާކީ އަހަރު ނިމުމުން ޚަރަދުނުވެ ހުންނަ 

 އަށްއެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ކު ޚަރަދު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވާބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށް ކޮންމެ މަހަ
ރަށްތަކުގެ މަގުތައް  މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ހެއްޓެވުންބެލެ މަގުތައް ނަމަވެސް އަތޮޅުތަކުގައި. ވަން ޖެހެއެވެއްފޮނު

ކޮންމެ ހަތަރު މަހުން އެއްމަހު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެއްވާ ފައިސާ މަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބެލެހެއްޓެވު
ން ޔަމިލި 22.6ވަނަ އަހަރު ދެއްވާފައިވާ  2007މިގޮތުން ، ކަމަށާއިދަވާވަމުން ގެންއްއަށް ފޮނުސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް 

ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން އަހަރު ނިމުނުއިރު  ،ވާފައިވާކަމަށާއިއްއަށް ފޮނުސަރވިސަސް ރުފިޔާ މިދެންނެވި ގޮތަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
ން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ޔަމިލި 3.8ހުރި އަދި ޚަރަދުނުވެ ،ން ރުފިޔާ ކަމަށާއިޔަމިލި 18.8 ޖުމުލަޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ދައްކަނީ 

ކަމުގައި  ފައިވާއިން ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށް ބަހައްޓަވާސަރވިސަސްއާމްދަނީ އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާނުކޮށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް 
ކުރެވޭ  މިނިސްޓްރީއިންވާ ފައިސާއަކީ އްއަށް ފޮނުސަރވިސަސް ވާރކްސްމިނިސްޓްރީއިން ޕަބްލިކް އަދި  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީއިން ،ދައްކާކަމުން ކުންހިސާބުތަމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުކަމަށް 
އަށް ސަރވިސަސްން ޕަބްލިކް ވާރކްސް އިކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީހަޤީޤަތުގައި ވާ ޚަރަދު ރިޕޯޓަކީ އްފޮނު އާންމުކޮށް
 .ކުރަމެވެނޫންކަމުގައި ފާހަގަ  "ޚަރަދު" މިނިސްޓްރީއިން ކުރައްވާ ޙަޤީޤީދަލުކުރާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކަމަށާއި، ފައިސާ ބަ

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުރައްވަން ން ކުރައްވަން ގަސްދުކުރާ ކަންތައްތަކާއި، އެކަންތައްތައް އިއާއި، މިނިސްޓްރީސަރވިސަސްވާރކްސް ޕަބްލިކް 
ކުރައްވައި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ގާގޮތް އަލުން ބައްޓަންނސް ހިސަގަސްދުކުރައްވާ ގޮތެއްގެ އަލީގައި، މި ސާރވި

ންނަގޮތަށް މިމުއައްސަސާތައް ބައްޓަން ކުރައްވައިގެން ހިސާބުތައް އޮޚަރަދުކުރައްވައިގެން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް އެގޮތުގައި ފެންނަން 
އަށް ސަރވިސަސް ވާރކްސްން ޕަބްލިކް އިއެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ .ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެތައްޔާރު 

 ވާރކްސްލައްވައި، އެފައިސާ ޕަބްލިކް ސާބުކުރެއްވުން ހުއްޓަވާފައިސާއަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގޮތުގައި ހި ބަދަލުކުރައްވާ
ހިސާބުތައް ސީދާ ސާބުކުރެއްވުން ދޫކޮށްލައްވައިގެން ހިި އީ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައިޚަރަދުކުރެއްވުމުން ނޫނީ އެއިން ސަރވިސަސް

     .ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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  ން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެކަމަށް ލިބޭ ފައިސާ އިމިނިސްޓްރީ )2.10

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  2007ގެ ދަށުން ) ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ(ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 
ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ފޮނުވޭ ފައިސާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް 

ގެވޭ މަސައްކަތް ނުހިންއަށް ސަރވިސަސްކްސް ރފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިގޮތަށް ޕަބްލިކް ވާއަށް ބަދަލު ކުރައްވާސަރވިސަސް
 ގެ ވަށައިގެންވާ ބޭރުތޮށިމިގޮތުން މާލޭ. ބަހައްޓާފައިވެއެވެވަރަށް ފައިސާ ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރެވި 

އަށް ސަރވިސަސް ސްވާރކް ރުފިޔާ ޕަބްލިކް މިލިޔަން 2ފައިވާ ށް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ދޫކުރައްވާމަރާމާތު ކުރުމަ
ޝީޓް ޕައިލް  104ގެން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވައި މިލިޔަން 1.4ގެ ތެރެއިން އަދި މީ ،ފައިވާކަމަށާއިވާއްން ފޮނުއިމިނިސްޓްރީ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  2008 ގެނެވިފައިވުމުގެ އިތުރުންރާއްޖޭން ބޭރުން ގެން ށްކޮޙަވާލުރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއި 
ރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާ ޚަ ކަމާއިކުރައްވާފައިނުވާނިޔަލަށްވެސް މާލޭގައި ޝީޓްޕައިލް ކޮށްގެން ކީވޯލްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 

 .ގައި ބެހެއްޓިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެސްސަސާރވިމި 

 6ފައިވާ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދޫކުރައްވާ ޕީ އިން މިނިސްޓްރީ.އައި.އެސް.ށް ޕީޢަދ ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫ.ހ
ންވެސް ހޭދަނުކުރެވި ހުރި މީގެ ތެރެއިވާފައިވާކަމަށާއި، އްއަށް ފޮނުސަރވިސަސްން ރުފިޔާވެސް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ޔަމިލި

  .ގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެސްސަސާރވިމިފައިސާވެސް 

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަށް ބަދަލު ކުރައްވާސަރވިސަސް އެކިއެކި ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެފައިސާ  ގޮތަކީޅު ރަނގަމެދު ކަންތައް ކުރެއްވުން ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާއާއެކަންކަމަށް ބޭނުން 

މިހެން މިދެންނެވީ ޕަބްލިކް  .މެވެކުރެއްވު މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް މިގޮތަށް މިކަން އަދި. ރައްދުކުރެއްވުމެވެފިނޭންސްއަށް 
ބަޖެޓުން ކަމުގައިވާތީ، ލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދެއްވާއިން ހިންގާ ކަންކަމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުސަރވިސަސް ވާރކްސް

 އަނބުރާ ރައްދުއެފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފައިސާއަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނީ  ވި ހުރިޚަރަދު ނުކުރެ
  .ކުރައްވައިގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ
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  ހަރުދަނާ ކުރައްވަންޖެހޭ  ޓެވުންހިސާބު ބެލެހެއް ފައިސާއާއި )2.11

މުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެފަދަތަނެއްގައި ވަސާރވިސަސްގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަ ސްޕަބްލިކް ވާރކް
ގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަދި ފައިސާ ،ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށާއިޅުރަނގަންޖެހޭފަދަ ވަފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަ

މަލާތްތައް ނާ އުސޫލުތަކެއް ތަނުގައި ޤާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ މުޢާޖެހޭ ރައްކާތެރި ހަރުދަގެންގުޅުއްވަން
މިކަންމިހެން ދިމާވަނީ އެތަނަކީ ދައުލަތުގެ . ހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ މައްސަލަތަކެއް މުގައި ގިނަރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓެވު

އެތަން ހިންގަވަން  ޓެއްނަމަވެސްނުވަތަ ޑިޕާޓްމަން އްސެކްޝަނެއެއްގެ ގާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާންބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބިގެން ހި
ބައްޓަން  އަދިގޮތަށް  ހިންގޭފަދަކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި  އެތަންކަމަށާއި،  ބޭނުންފުޅުވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތަށް

  .އެވެކުރެވިފައިނުވާތީ

ފައި ރީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރައްވާވަނަ އަހަރުގެ އަހަ 2007ވަނައަހަރާއި އަދި  2006ގެ ސަރވިސަސް ސްޕަބްލިކް ވާރކް .ހ
 މިބޭނުންކުރަން އެގެނީ މަދުނަމަވެސް ނެތްކަމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ގެންގުޅުއްވި

ންނަ ތަނަށް ގަ ،ތަނުގެ ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް އަޅާފައިނެތްކަމާއިމުވައްޒިފުންނަށްކަމާއި، 
ތަކުގައި ޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނެތުމާއި، ބައެއް ޚަރަދުތައް ތަކުރާރުވެ ދެފަހަރަށް ހިސާބުރަނގަހަރުމުދަލުގެ ތަފްސީލް 

ލިބުނުކަމަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ ގިނައިން  16.2އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަށް ވުރެ އަދި ހިމެނިފައިވުމާއި 
ވުރެ މިއީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އިންވޮއިސްތައް އެއް ފަހަރަށް. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ 

 .ސަބަބުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެހިމެނުމުގެ  ގިނައިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުގައި

ގެ " ޑިވިޑެންޑް"ކާ ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ދައް 2006އަށް ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް  .ށ
ޜަރީއަށް ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ މިލިޔަން 4.1ވަނަ އަހަރު  2007ގޮތުގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދެއް ކަ ވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންއެއް މިއީފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދައްކަވާ

ތަނުގެ އަހަރީ މާލީ އަކީ  "ޑިވިޑެންޑް"ފައިދާއަކީ ނުވަތަ  ޙިއްސާގެސަބަބަކީ . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ނޫންކަމުގައި
ގެ ސަރވިސަސް ސްލިބޭފައިދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައަޅާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ޕަބްލިކް ވާރކް، ހިސާބުތައްޔާރުކުރެވި

ނުގެ ފައި އޮތުމަކީ ތައް ނިންމަވާސާބުތައްޔާރުނުކޮށް މިފަދަ ނިންމެވުމެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހި 2007އަދި  2006
ޅު ނޫންކަން ދައްކުވައިދޭ ރަނގަބައްޓަން ކުރެވިފައިވާގޮތް  ގެ ހިންގުންތަނުމާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވު

ކުރެވިފައިވާ ދެއްކެވުމަށް އަކީ ފައިދާ ވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސަރވިސަސްއަދި މިއީ ޕަބްލިކް ވާރކްސް  ކަމެއްކަމާއި،
 .ގައި ފާހަގަކުރަމެވެކަމެއްކަމު

މުގައި ރައްކާތެރި ގޮތްތަކެއް ތަނުގައި ގަތުމާއި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެއްވުއިން ތަކެތި ސަރވިސަސްކްސް ރޕަބްލިކް ވާ .ނ
ފައިނޭންސް  ހުންނަވަނީއިސްކޮށް  ތަކެތި ގަންނަ ސެކްޝަންގެމިގޮތުން . ގާއިމުވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުކަމާއި، އަދި ތަނަށް ތަކެތި ހޯއްދެވުމުގެ ހުރިހާ ބާރަކާއި އިޚްތިޔާރެއް ވެސް ގެސެކްޝަން
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އޮންނަންޖެހޭ  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން. ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ކަމުގައިއަތްމަތީގައިވާއެއްމުވައްޒިފެއް 

އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިސްރާފާއި  ،ރައްކާތެރިކަން ގެއްލި ޚިޔާނާތަށް މަގުފަހިވެ
 .ވަރަށްބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
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ތަކެތި ގަންނަ  ،ނެތިއެއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް  އިރުފައިސާ ދައްކަވާތަކަށް އިންވޮއިސްފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން  .ބ
ންތައް ލިޔެކިޔުތަކާއި ގުޅޭ އިންވޮއިސްކަމަށާއި، ކަށް ފައިސާ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާއެންގެވުމަސެކްޝަނުން އަންގަވާ ކޮންމެ 

ކަމުގައި އިންވޮއިސް ކަނި ނީ ހަމައެއްވަފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނު ،މަށްފަހުކްޝަނުގައި ބެހެއްޓެވުސެތަކެތި ގަންނަ 
ނުހުންނަ  އެއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައްއެއާއިއެކު  އިރުފޮނުއްވާފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް  ތައްއިންވޮއިސް .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އިސްލާޙް ކުރުމަށް މިކަން  ފައިނޭންސް ސެކްޝަންއިން މެނޭޖްމަންޓްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވީނަމަވެސްމައްސަލަ 
ތަކެތި ގަންނަ ސެކްޝަނުން  ،ތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައްއިންވޮއިސްއަދި  .ނުވެއެވެއެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައި 

ކުރައްވަން  ޚަރަދެއްތަކަށް ހަދާ ޗެކްތަކަކީ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭ އިންވޮއިސްހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން 
 ސުވާލު އުފެދޭކަމުގައިވަރަށް ބޮޑަށް ތަކުގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު  ޚަރަދުގޭކަމަށާއި މިފަދަ ނކަން ނޭތައްޔާރުކުރެވޭ ޗެކްތަކެއް

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ނުބާއްވަވައި ވަކިކޮށްލައްވައިގެން އެކެއްގެ އަތްމަތީގައި  އި ބާރުތައްތަނަށް ތަކެތިގަތުމާއި ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތާ
ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށް  ރޭވިފައި އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ރާއްވަވައި،ގެ މަސައްކަތް އެކައުންޓްސް އާއި ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

  .ދަންނަވަމެވެ
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  ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ގައިގޯޅި ގުޅުންތައް ) 2.12

މުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި އްދެވުއަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާއި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯ ސަރވިސަސް ސްޕަބްލިކް ވާރކް .ހ
މިގޮތުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް  ،ތަކާއި ޚިލާފަށް ތަކެތިގަނެފައިވާކަމަށާއިދުޤަވާޢިފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ 
އިގެން ވަދައްހޯ އަމިއްލައަށް އަގުތަކެތި ޓެންޑަރބޯޑަށް ނުފޮނުވައި އަދި ޢިޢުލާން ނުކޮށް  ފޮނުވައިގެން ގަންނަންޖެހޭ އަގުބޮޑު
އިވަނީ ސްރީލަންކާގެ މިގޮތަށް ރާއްޖެއިންބޭރުން ތަކެތިގަތުމުގައި ގިނައިން ތަކެތިގަނެފަ. ގަންނަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ

މިގޮތަށް މިފަރާތާއި އެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ގިނަވެ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާއި  ،ކަމަށާއި ކުންފުންޏަކުން
ންޏަކާއި ދެމެދު އުފެދެންނުވާނެފަދަ ގައިގޯޅި ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން ސްރީލަންކާ އަށް އަމިއްލަ ކުންފު
ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކުންފުނިން ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު އެފައިސާ އަނބުރާ ސަރވިސަސް ބްލިކް ވާރކްސްވަޑައިގަންނަވާ ޕަ

މަށް އްދެވުއިގެ އިތުރުންވެސް އިކްއިޕްމެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ހޯމި. ހޯދުމަށް ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
މިއީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި  ،އިގެން ސްރީލަންކާއަށްގޮސް ބާޒާރުކުރާކަމަށާއިވަދައްބަދަލުގައި ދަތުރުހަ ކުރެއްވުމުގެއިއުލާން 

ހިމެނިފައިވާކަމުގައި  ޚިޔާނާތްމިކަމުގައި  މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށާއި އަދި ދާޤަވާޢީފައިސާގެ ހިސާބުބެލެހެއްޓުމުގެ 
  . ބެލެވެއެވެ

ދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އް މެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިނުކުރާ ފަރާތްތަ އެފަދަ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލް ގަތުމުގައި .ށ
ތުން ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިގޮ. ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ގެންބޭނުންކުރައްވައި

އަދި އެހެންފަރާތަކުން އަގު ބަލާފައި  ،މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން މިފަދަ މެޓީރިއަލްސް ގަނެފައިވާއިރު އިއުލާންނުކޮށް
އްޓުމުގެ ބިލްތަކުގެ ތަފުސީލު އަމިއްލައަށް ހިސާބު ބެލެހެޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނުން . ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ނަތީއްޖާއެއްގެ ގޮތުން ނުލިބޭތަކެއްޗަށް ބިލްހަދައިގެން ފައިސާ ނެގުމުގެ  ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
 .ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ށްލުން މައިން ބީލަސަރވިސަސްވާރކްސް ލިކް ޕަބްބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކުރައްވާ މިނިސްޓްރީއިން .ނ
މަސައްކަތްތަކަށް ބަހާލައިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާކަމަށާއި، މިގޮތުން އަގުގެ ކުދި މަޖުބޫރުވާ އަދަދަށް ވުރެ 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެގްރީމެންޓެއް މިފަދަ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކަކީ 
 3,000ގިރާ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތަށް ދުވާލަކު  ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއްގައިމިގޮތުން . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ނޫން ކަމުގައި

ފޫޓް ވެލިކަން ނަގަންޖެހެނީ ކިތައް ކޮޑި ޖުމުލަކޮށްފައިވާއިރު ކޮޑި ފޫޓް ވެލި ނެގުމަށް ރަށު މީހަކާ އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއި
އްވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ދުވަހެ ،ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުގެ އިތުރުންއެގްރީމެންޓްގައި 

ވެލި ނަގާ އެއަށް އަގު  ކޮޑިފޫޓުގެ 150,000ވެލި ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ކޮޑިފޫޓުގެ  65,000 ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އިނެތްކަމާ
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދައްކާފައިވާކަން

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ންޖެހޭގޮތް، އްވަމުގައި ޢަމަލުކުރައްދެވުގެން ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވައިސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކު
ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ގައިދުޤަވާޢިދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 .ތަކާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެދުޤަވާޢިމަށް ހެދިފައިވާ ކުރެއްވުމިފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލު
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  ފައިސާ ހޯދާފައިނުވުން ގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭދައުލަތުގެ އާމްދަނީ )2.13

 ވަރައްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރިކަމަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސްލިބެންޖެހޭ ކުއްޔަށްދީގެން  ކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ތަންތަންއެ
 28.99ޖުމުލަ ލިބެންޖެހޭ  އަށްސަރވިސަސް ވާރކްސްޕަބްލިކް މިގޮތުން  ،ކަމަށާއި ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާސަރވިސަސް

    -:އެއީ .ގެ ނިޔަލަށް ހުރިކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ 2008ން ރުފިޔާ ޑިސެމްބަރު ޔަމިލި

  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ:  1ތާވަލު 

 ރުފިޔާ ލިބެންވާ ފަރާތް

 17,875,740 އިންމިނިސްޓްރީ

 7,540,391 ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 3,011,750 ޖޫރިމަނާ ސްޓިކާއިން ލިބެންޖެހޭ

 330,759 )ގެ ކުލިރުދަރުބާ(އިން ޕީ .އާރް.ޑީ

 40,093 )ދަރުބާރުގެ ކުލި(ޕީ އިން .ޑީ.އައި

 30,789 )ދަރުބާރުގެ ކުލި( ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން

 1,090  )ދަރުބާރުގެ ކުލި(ޕީ އިން .ޑީ.އެމް

 157,721 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ

 28,988,333   ޖުމުލަ 

 2,087,466  )އްލަވާބަ 2.14(އިން ލިބެންޖެހޭ .ސީ.ސީ.ޓީ.ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އެމް

 

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

އާމްދަނީއަށް  ރުފިޔާ މިހިނދުން މިހިނދަށް ހޯއްދަވާ މިލިޔަން 28.99ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުލިބި އޮތް 
  .މަށް ދަންނަވަމެވެއްދެވުމިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯ 2.09ލިބެންޖެހޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ސީ އިން .ސީ.ޓީ.އެމް ރެއްވުމަށާއި،ޖަމާކު
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  ނުވުންހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައި ހަރުމުދަލުގެ މުޢާމަލާތްތައް  )2.14

 ވަނަ އަހަރު ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވާ  1999އާއި  1998ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  .ހ

 ސީ އާއިއެކު.ސީ.ޓީ.މަގުހަދަން ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތުގެ ތަކެއްޗަށް އެމްކޮންނަ ބޯޓާއި އަދި ޓަގު ބޯޓެއް  2
ގައި ހިސާބުތަކު ގެސަރވިސަސް ވާރކްސްން އެއްވެސްގޮތަކަށް ޕަބްލިކް ކުރި މީގެމިތަކެއްޗަކީ . ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަލަށް ކެނޑުމުގައި  ނެތްކަމަށާއި،އަގަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވެން  ޤީޤީހަމިތަކެތީގެ  ،ތަކެއްޗެއްނޫންކަމުންވާ ހިމަނާފައި
، ބޯޓާއި ބޯޓުގެ ދެ ކޮންނަ މި މުޢާމަލާތުގައި. ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެނގެން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަގުތަކުގެ ޞައްޙަކަން 

މިލިޔަން ރުފިޔާނަމަވެސް، މިތަކެތީގެ  53.3ޖެހޭ އަގަކީ ޖުމުލަ ން އެތަކެތި ބަލަށް ކެނޑުމުޓަގު ބޯޓެއް ބަދަލުކުރުމަށް 
މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ފާހަގަ  40އަގުކަމުގައި ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެންމެފަހުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ 

 40ދެއްވަންޖެހޭ ސީ އިން .ސީ.ޓީ.އަށް އެމް ސަރވިސަސް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް .ކުރެވެއެވެ
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި  2.09ދިވެސް ދެއްވާފައިވީނަމަވެސް އަބައެއް ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ރުފިޔާގެ މިލިޔަން

  .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ލިބިފައިނުވާކަމުގައި

ތަކެތި އަގު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ން މިއިސީ.ސީ.ޓީ.މި މުޢާމަލާތް ކޮށް ނިމުމުން އެމް
ބާޒާރުގައި މިފަދަ އިކުއިޕްމެންޓް ތަކުގެ އަގު ހުރިގޮތާއި އަދި ދަގަނޑުގެ އަގަށް އައިސްފައިވާ  އެއިރުއަގު ކުރުވާފައިވާއިރު 

އެހެންކަމުން . އަަށެވެ) ން ރުފިޔާޔަމިލި 232.91(ން ޑޮލަރ ޔަމިލި 18.125އަގުކޮށްފައިވަނީ  ތަކެތިބަދަލަށްބަލައި މި 
އިން ސަރވިސަސް ވާރކްސްމިތަކެތީގެ އަގުކަމުގައި ޕަބްލިކް އަގާއި  ކުރުވި އިން ސީ.ސީ.ޓީ.ބޭރުބަޔަކު ލައްވާ އެމް
ވާރކްސް ޕަބްލިކް  )37.71-232.91(ން ރުފިޔާ ޔަމިލި 195.2އަގާ އަޅާ ބަލާއިރު  އެއްބަސްވެ ޤަބޫލުކުރި

 ވާރކްސްނަތީޖާ ޕަބްލިކް އާޚިރު މަލާތުގެ ޢާނަމަވެސް މި މު .އަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެސަރވިސަސް
ޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ރަނގައީ އެތަނުގެ ހިސާބުތައް ގެ ހިސާބުތަކުގައި ފެންނަން ނެތްކަމާއި، އެސަރވިސަސް

ހާމަކަމާއެކު އެތަނުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވި ގެން ކުރެވިފައި މިވަނީ މަލާތު މިގޮތަށް އަގުކޮށްޢާނެތްކަމުންނާއި، އަދި މިމު
  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ ނެތުމުންފެންނަން 

 ،ކަމުންހިމެނިފައިނުވާ އެއްޗެއްތަކުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިސާބުގެ ސަރވިސަސް އިކްއިޕްމެންޓް ތަކަކީ ޕަބްލިކް ވާރކްސްމި
މި މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން  އަގުތައް ކަމުގައި ބެލެންނެތްކަމާއިޞައްޙަ އޭގެ މަށް ދައްކާފައިވަނީ މިތަކެތި ގަނެފައިވާ އަގުކަ

ޕަބްލިކް އަދި . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައި ރެކޯޑްކޮށްފައިނުވާކަމުގައިލިބުނުގެއްލުން އެއްގޮތަކަށްވެސް 
އަކީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އަދި އިކްއިޕްމެންޓްތައް  ސަރވިސަސް ވާރކްސް

ގެންގުޅޭ ތަނެއްނަމަވެސް މިތަނުގައި ހުރި ހަރުމުދާތައް ލިސްޓްކުރައްވައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއްތައްޔާރުކޮށް 
  .ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެކުގައި ހިމަނާފައިހިސާބުތަ

ގެ ނަމުގައި ސަރވިސަސް ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ޕަބްލިކް ވާރކްސް 2006މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްގައި  .ށ
ވަނަ އަހަރުގެ  A8437 (2007ރަޖިސްޓްރި ނަންބަަރު ( "3- ރިވެލި "ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ދޯންޏެއް ކަމުގައިވާ 

މިދޯނި  ކަމުންމެއް ތަނުގައި ލިބެންނެތްލިޔެކިޔުޅޭ އެއްވެސް ނަމަވެސް މި މުޢާމަލާތާ ގު. ފަހުކޮޅު ނީލަން ކިޔާފައިވެއެވެ
ނެތްކަން ފާހަގަ  އެނގެންކޮން އަގެއްގައިކަން  ،އަދި ދޯނި ވިއްކާލާފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކަށް ،ގަނެފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށް ކަމާއި

 .ކުރެވެއެވެ



 
 

23 

އޭޕްރީލް މަހު ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ދެ ޖީޕްގެ ރެޖިސްޓަރ ވަނަ އަހަރުގެ  2000ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހާއި  1998 .ނ
މިގޮތަށް ވެހިކަލްތައް ބޭނުންނުކޮށް . ބާޠިލް ކޮށްފައިވާއިރު ނީލަން ނުކިޔާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
ލިބޭނެ އަގު ހަލާކުވެ، ނީލަމުގައި  އަދި ނީލަން ނުކިޔާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން އަވީގައި ވެހިކަލްތައް ހުންނަންޖެހުމުން

މިތަކެތި ގެއްލުންވެސް  ންމުގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ތަކެތި މިގޮތަށް ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓެވު ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށް
  .އެކަށީގެންވެއެވެ

ސްޓްރީނުކޮށް މަސައްކަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓްތައް ރަޖި .ރ
މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ކްރޭނަކާއި އަދި މަގުހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ . ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއްވަމުން ގެންދަވާބޭނުންކުރަ

  .ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ވީމާ، 

ފަދަ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އިކްއިޕްމަންޓް އާއި ސަރވިސަސް ޕަބްލިކް ވާރކްސް 
ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް އުދަގޫވެ، މަކީ ރީއެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުބެލެހެއްޓެވުޓޫލްފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅޭ ތަނެއްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓް

 މިހާރުންމިހާރަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސްވީމާ . ޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް ދަންނަވަމެވެޚިޔާނާތާއި ކޮރަ ،ތަކެތި ގެއްލި
ދަލުގެ ހަރުމު ،ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައި ،ގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ވާ ހުރިހާ ހަރުމުދަލެއް ލިސްޓްކުރައްވައިސަރވިސަސް

ގެއްލުނަނުދީ ބަލަހައްޓައި  މިކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން ނޫނީ މިތަކެތި އެއީ .ރަޖިސްޓްރީއެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ބާވެމުސްކުޅިވުމުން އެތަކެތި ބަދަލުކޮށް ހެދުމަށް މިތަކެއްޗާމެދު ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވޭނެ ކަމުންނާއި، މިފަދަ ތަކެތި 

އެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް މިމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭތީއާއި، އަދި މާލިއްޔަތުގެ  "މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެސެޓްސް"
  .ކަމުގައިިވާތީއެވެމުހިންމުޤާނޫނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރައްވަންޖެހޭ ހިސާބުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް މިކަން ކޮންމެހެން 
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ފައިސާ ގެ ހިސާބު  ން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، ތިޖޫރީގޮތުގައި ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެގެ ސްޓޮކް  )2.15
  ބެލެހެއްޓުން

ޑީސަލް، ޕެޓްރޯލް އަދި  އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި،އަކީ ގިނަޢަދަދެއްގެ  ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް  .ހ
ދާ ތަނަކަށް ވާއިރު  ބޭނުންކޮށް، ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަމުންލުބްރިކޭޓް އޮއިލް އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގަނެ 

ން ބަލަހައްޓާފައި ނެތްކަ ތަނަށް ގަންނަ ތަކެއްޗާއި، ބޭނުންކުރެވޭ، އަދި ބޭނުންކުރަން ބަހައްޓާފައިހުންނަ ތަކެތީގެ ހިސާބު
ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ސްޓޮކުން ބާކީ ކޮށް ސްޓޮކުގައި  ސްޓޮކްގައި ހިމަނައި،މިގޮތުން ގަނެވޭތަކެތި . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 ތަޅުލެވިމިތަކެތި ރަނގަޅަށް އެވަގުތެއްގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ޢަދަދު އެނގޭނެހެން ރެކޯޑް ކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށާއި، 
ނެތި ތަކެތި ބޭނުންކުރުމެއްފޯމެއްވެސް މުދަލަށް އެދޭ އިސްމުވައްޒަފުން ގިނަފަހަރަށް ، ންނަކަމާއިބަންދު ކުރެވިފައިވެސް ނުހު
ފުރިހަމަޔަށް ބެލެހެއްޓިފައި  ސްޓޮކްގެ ހިސާބުތައް. ކުރެވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަނަގައި ބޭނުން ކުރައްވާބޭނުންވުމުން ސްޓޮކުން 

  .މަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވެއެވެ މަދުވުމުގެއަދި ނެގި، ގެއްލި، ނެތުމުގެ ސަބަަބުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި 

 ފައެއްއެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ބަލަހައްޓަވާތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ އާއި އަދި ތިޖޫރީން ނަގާ ފައިސާ އެނގޭނެހެން  .ށ
ގެ ތަނަކަށް ވެފައި ޕެޓީކޭޝްލިބޭ އަކީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް . ނުވެއެވެ

މުގެ ސަބަބުން ޚިޔާނާތަށް ނުބެލެހެއްޓެވުލިޔެކިޔުން ތަނަކަށް ވުމާއެކު މިގޮތަށް  ގޮތުގައިވެސް ފައިސާ ގެންގުޅުއްވާ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ލިޔުމުން  އަދި ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓެވުން. ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެވަރަށްބޮޑަށް މަގު ހުޅުވިފައިވާ

  .ފައި ނުވެއެވެކުރައްވާހަވާލު

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ޚިޔާނާތް ހިންގުމަށާއި އަމިއްލަ  ،މަކީތަކެތި ރެކޯޑްކޮށް ނުބެލެހެއްޓެވު މަށް ގަނެވޭވައިގެން ބޭނުންކުރެއްވުސްޓޮކްގައި ބަހައްޓަ .ހ
ހިސާބުތަކުގައި ސްޓޮކަށް ގަންނަ ތަކެތި  ،ބޭނުންތަކަށް އެފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއްކަމަށް ވުމާއި އެކު

އް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަ އުނި ކުރައްވައި ހިސާބުތަކުންއަދި ސްޓޮކުން ދޫކުރެވޭތަކެތި  ހިމަނުއްވައި
މިކަން މިހާރުން މިހާރަށް ސްޓޮކްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުއްވާ ތަކެތި ބަލަހައްޓަވައި، އެއްގޮތަށް  ދާޤަވާޢިބެލެހެއްޓުމުގެ 

  .ދަންނަވަމެވެ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ  މިވަގުތު ހިންގުމަކީއަކީ ކެޕިޓަލް ވަކިކުރި ތަނެއްގެ ނަމުގައި ސަރވިސަސްޕަބްލިކް ވާރކްސް  .ށ
ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމުގައިވެސް ، ން އިސްތިސްނާވީ ނޫންކަމަށާއިދުޤަވާޢިޚަރަދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ 

މިހާރުން  އެއްގޮތަށް ދާޤަވާޢިގައި ބަޔާންކުރެވިގެން ވާނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެދުޤަވާޢިޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ފައިސާއާއިބެހޭ 
ދާ އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިކުރައްވައި، ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ފައިސާ ގެންގުޅުއްވުމުގެ ކަންތައްތައް މިމިހާރަށް އަމަލު 
  .ދަންނަވަމެވެ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް

  

  

  

  



 
 

25 

  

  

 

ވާ ނަމަވެސް މިމަސައްކަތްތައް ރާ މަސައްކަތެއް މުހިންމުޤީގެ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަކީ ޤައުމީ ތަރައް
ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފާއި ގެއްލުން ހުރި ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި، ހިންގަމުން އައިސްފައިވަނީ ވަަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަދި 

މުން، މިރިޕޯޓުގައި އެހެންކަ. ކުރެވޭ ހޭދާއާ އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ހާސިލްނުވެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި، އަދި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ގެއްލުންތަކަށްވެސް، މި މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގެވި 

  .ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ގިނަ ރަށްތަކަކީ ވަރަށް ކުޑަ އާބާދީއެއް އެކުލެވިގެންވާ ރަށްތަކެއްކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 
ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ކިތަންމެ ކުޑަ އާބާދީއެއް ނަމަވެސް، ލަފާ ފުރޭ ގޮތަށް 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ޚަރަދު ، ސް މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބަނދަރުހަދައިނަމަވެ. ފާހަގަކުރަމެވެ
ބަނދަރު ހެދުމާއި ތަރައްޤީގެ އެހެން މަސައްކަތްތައް އާބާދީވެ، މިހާރަށްވުރެ މަދު ރަށްތަކެއްގައި  ބޮޑު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް،
އަތުރާލުމަކީ މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އޭގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބިގަތުމަށް ކޮންމެހެން  ހިންގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އާބާދީ

 ބުރަހެލިކަމަކީއެއް މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު . ފާހަގަކުރަމެވެކަމުގައި މުހިންމު ކަމެއް
  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ އިވާތީއާބާދީ ގިނަ ރަށްތަކަަކަށް ބެހިފަ ރާއްޖޭގެ

ވަކިން، ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކުރައްވާވަރުގެ ވިޔަފާރި އާއި އާމްދަނި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް  ސަރވިސަސް ވާރކްސްޕަބްލިކް 
މިނިސްޓްރީއަށް އެކަނި ޚިދުމަތްދޭ ސާރވިސްއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބާއްވަވައި  ސަރވިސަސްވާނަމަ ޕަބްލިކް ވާރކްސް 

އެއީ އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް . ކޯޕަރަޓައިސް ކުރައްވައި، ކުންފުންޏެއް ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާމެދު ވިސްނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މިގޮތަށް ވަކި . ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ، ހަލުވިކަމާއެކު އެފިޝަންޓްކޮށް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށާއި

ފަދަ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ މި  ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް ،ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގެވުން ފީސިބަލް ނޫކަމަށްވާނަމަ
ވެސް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެން ވުމުގައިނުވަތަ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް މިމަސައްކަތް ދޫކޮށްލެއް މަސައްކަތް ގުޅުވާލެއްވުމުގައި
 ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިފައިވާ ސާރވިސް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން ކުންފުުންޏެއް. ވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

އެއީ . ރަމެވެހިންގަވާގޮތަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ހިންގެވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކު
 ،ތަންފީޒު ކުރައްވާ ތަނެއްކަމުންނާއިމިނިސްޓްރީ އަކީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަދާ ހިންގާ 

  .މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހިންގަން އުފެދިފައިވާ ތަނަކަށްނުވާތީއެވެ
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