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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަށާއި،
ގ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ،އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ،ކުރީ ެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ،އެމިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ގެ
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR16/2008 :

 .1ތަޢާރަފު

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ،އެމިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން

ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއިމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްޓަކައި ،މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް
އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްއަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް

ގެނައުމެވެ.

މިރިޕޯޓް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒު ކުރެވިފައިވާނީ  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއިން އެންމެ ބޮޑު

ހޭދަ ކުރައްވައިގެން ހިންގާ އެއް މަސައްކަތަކީ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުން ކަމަށްވުމާއިއެކު  2006ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ހިންގަވަމުން ގެންދާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އާއި ނޭޝަނަލް ހާބަރ ޕްރޮގްރާމާއި ރިޕެއަރ ޕްރޮގްރާމަށް
ތަފްޞީލުކޮށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދަށުން ހިނގާ "ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ސަރވިސަސް" ހިންގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކިންކަމުން ،މިސަރވިސަސް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ވަކި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

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

ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި މިނިސްޓްރީ އާއި ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބުނު
އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި
ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.
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 .2މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް
 (2.1ވިޔަފާރި ލޯނުނަގައިގެން ބަނދަރުތަކަށް ޚަރަދުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2007ވަނަ އަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރު ބަނދަރުތައް ހައްދަވަން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ

 1.02ބިލިޔަން ރުފިޔާއާއި 260 ،މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި ދެއަހަރަށް ޖުމުލަ  1.28ބިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .އަދި މިފައިސާ

ހޯއްދަވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރާއްޖޭންބޭރުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން
 2007އާއި  2008ގައި ޖުމުލަ  943.8މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ
އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން  421.4މިލިޔަން ރުފިޔާ  2008ނޮވެމްބަރގެ ނިޔަލަށް

އެފަރާތްތަކަށް ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށާއި 522.4 ،މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަވަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި  2008ނޮވެމްބަރުގެ
ނިޔަލަށް ނުދައްކަވާ އޮތް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި  421.4މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަވާފައި ވަނީ  2008ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހޯއްދަވާފައިވާ އަގު ބޮޑު ލޯނަކުންނާއި
ބަޖެޓް ފައިސާ އިން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެންނެވެ .އަދި  522.4މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ފައިސާ ލިބޭނެވަކި ދިމާއެއް މި މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ އެގްރީމެންޓް ކުރެވުނު އިރު އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން  7ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ގާތްގަޑަކަށް 222

މިލިޔަން ރުފިޔާ  2009ގެ ބަޖެޓުން ދައްކަވާ ގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ .އަދި މިއީ މިފަދަ
ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގެވުމުގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަމަލުކުރެއްވުން ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި ،ވަރަށް
ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ހިންގަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުއެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ވިޔަފާރި ލޯނު ނަންގަވައިގެން ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވުމަކީ ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދަށް ވަރަށްބޮޑު ނުރައްކާތަކާ
ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވައި ،މިފަދަ ކަންކަމުން މަނާވެގަތުން ބުއްދިވެރި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި
ފައިސާ ލިބޭނެ ވަކި ފަރާތެއް އެނގި ޔަޤީންނުވާޙާލު މިފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައްކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވައި އެގްރީމެންޓުތައް
ކުރެއްވުމަކީވެސް ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިއަށްވުރެން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މިފަދަ މަސައްކަތް
ރާވައި ހިންގެވުން ބުއްދިވެރި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.2ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގަވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑް ނޭޝަނަލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިންކަމަށާއި ނަމަވެސް މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ހަލުއިމިނެއްގައި ކުރިޔަށްނުދާތީ  2006ވަނަ
އަހަރު މިމަޝްރޫޢު ހިންގެވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލު

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ  2006ވަނަ އަހަރު ފައްޓަވައިގެން  2008ގެނިޔަލަށް  3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމުލަ  75ރަށުގައި

ބަނދަރު ހަދައި )މިއިން ކޮންމެ ބަނދަރެއްގެ ބޮޑުމިނަކީ  200ފޫޓް ×  300ފޫޓް( ނިންމެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

މަޝްރޫޢެކެވެ .ނަމަވެސް 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ޖުމުލަ  26ރަށުގެ
ބަނދަރުކަމަށާއި،

މި

މަޝްރޫޢުގެ

ދަށުން

ބަނދަރުތައް

ހެއްދެވުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރައްވާފައިވަނީ

އެއްގޮތަކަށްވެސް

ދުރުރާސްތާއަކަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ޕްލޭންކޮށް ރޭވިގެން ނޫންކަމާއި ،މިހާރުން މިހާރަށް ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައި
 2008ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކަމަށް ދޭހަވެއެވެ .އެހެންކަމުން ބަނދަރުތައް ހަދަމުން ގެންދިޔަ ގޮތާއި މެދު

ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާ އުފުލިފައިވާކަމާއި ،ބައެއް ރަށްރަށުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަނުދީ ހުއްޓުވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.
މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމުގެ އުޞޫލުން
ނޫންކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީއިން އެކިފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލު

ކުރައްވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް މިނިސްޓްރީއިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބަނދަރުތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ހަދާ ބަނދަރުތަކަކަށް ވުމާއިއެކު ،ބަނދަރުތައް

ހަދާ ނިމޭތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ބަނދަރު ބޭނުންކުރުން ދަތިވާ ހިސާބަށް ނުދާގޮތަށް،
ދުރުރާސްތާއަށް ޕްލޭން ކޮށްރާވައިގެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުން ވަރަށް މުހިންމުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި

ބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާތަނުން ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުން ނާރާފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް

މިމަސައްކަތް

ހިންގެވުން

މުހިންމުކަމާއި،

މުހިންމުކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

އާންމުކޮށް

ހުޅުވާލެވޭ
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ބީލަމުގެ

އުސޫލުން

މިމަސައްކަތް

ކުރެއްވުން

 (2.3މަސައްކަތްތައް ފެށޭފަހުން މަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނައުން
މިނިސްޓްރީއިން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ނޭޝަނަލް ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓާއި އަދި ބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން

މަސައްކަތް ހިގަމުންދާ ބަނދަރުތަކުގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތް ފަށާފަހުން ،ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބަނދަރު ހަދާގޮތާއި
މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކުރާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ބަނދަރު ކުރަހާ ފަރުމާކޮށްފައިވާގޮތް ބަދަލުކޮށް ،އަދި ބަނދަރުގެ
ބޮޑުމިނަށްވެސް ބަދަލުގެނެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިހެން މިކަން ހިގަން މެދުވެރިވަނީ ދުރުރާސްތާއަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިނުވާތީއާއި ،އާބާދީއަށާއި ހަޤީޤީ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަން

ދެއްވަންވީވަރަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެތައް އަހަރުތަކެއްގައި ނުހެދި ހުރި ބަނދަރުތައް އަވަސް އަވަހަށް ހަދާ
ނިންމުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން މަސައްކަތް ހިންގަވާފައިވާތީކަމަށް ފެނެއެވެ .މަސައްކަތްތައް ފެއްޓޭފަހުންމިފަދަ ބަދަލުތައް

ގެންނަން ޖެހުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތައް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި ،އަދި
އެއްބަސްވެވޭ އަގުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ،ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަންދާޒާ ކުރިވަރަށް ވުރެން ދެގުނައަށް ޚަރަދު

ބޮޑުވެ ،އަދި މިފަދަ ބޮޑު ޚަރަދާއި ބުރަ މަސައްކަތުން ބަނދަރު ހަދާ ނިމުމަށްފަހު ،ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް
ހިތްހެޔޮކަމާއެކު ބަލައިގަންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް އެތަންތަން ހެދިފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ބަނދަރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި ދަތިތައް ދިމާވެފައިވަނީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ،މިމަސައްކަތް މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރައްވަން ރާވައި ،އެއްފަހަރާ ހަދާ ނިންމޭ ވަރަށްވުރެން ގިނަ

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިގެން ހިންގަވާފައިވާތީ ކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައްވެސް

ހަމަޖެހިފައިނެތުމާއި ،މިކަމަށް ބޭނުންވާވަރަށް ވަގުތު ހޭދަ ކުރެވިފައިނުވާތީކަމަށްވެސް ފެނެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބަނދަރުތައް ދުރުރާސްތާއަކަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުން
ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވައި ،އޮބި އޮންނަ ވަރަށްވުރެން ގިނަ ބަނދަރު އެއްފަހަރާ ފެއްޓެވުމުގެ ބަދަލުގައި،

މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ރާވައި ހިންގޭވަރަށް އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާ ގޮތާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް
ބެއްލެވޭނެ ދުވެއްޔެއްގައި ،ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަށް ބައްލަވައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ
އިސްރާފު ކުޑަ ގޮތެއްގައި މިފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކުގެ އަގު ފުރިހަމައަށް ލިބިގަތުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.4ގިނަ ބަނދަރުތަކެއްގެ މަސައްކަތްވަނީ ލަސްވެ ،ޚަރަދު ބޮޑުވެފައި
މިނިސްޓްރީއިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގިނަ ބަނދަރުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުނިމި ލަސްވެފައިވުމާއި،
ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިނަށް ގިނަގިނައިން ބަދަލުގެންނަން ޖެހުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަނދަރުތައް ހެދެނީ ވަރަށް ޚަރަދާއި
އިސްރާފު ބޮޑު ގޮތެއްގައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ތިރީގައިއެވަނީ މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ރަށްރަށެވެ.
.1

ގ.އ ނިލަންދޫ  :ނޭޝަނަލް ހާބަރ އެންޑް ރެކްލަމޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގއ .ނިލަންދޫގައި 600 x 250

ފޫޓުގެ ބަނދަރެއް  300ދުވަސްތެރޭ ނިންމުމަށް  17.8މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ
ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ އެއްބަސްވުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ  6ފެބްރުއަރީ  2007ގައެވެ .ނަމަވެސް މިކުންފުނިން

އެރަށުގައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި އަދި މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން  11މާޗް

 2008ގައި މަސައްކަތުން ވަކިކުރެއްވިއިރު ކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތެވެ .އަދި
ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަވެފައިވާ މިންވަރު ރަނގަޅަށް ނުބައްލަވައި ،މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށާއި
ކޮނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  12.2މިލިޔަން ރުފިޔާ އެކުގައި އެފަރާތަށް ދައްކަވާފައިވާކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ބެއްލެވުމަށް ސާރވޭކުރެއްވީވެސް މިފައިސާ ދެއްކެވި ފަހުން ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުނިން ހިންގި ،އެއަށް ފުރިހަމަ އަގު

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

ހެދުމުގައި ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ އިތުރު ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.

ހ .މިރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މިކުންފުނީގެ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ

ހުރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށާއި ،މިގޮތުން ނިލަންދޫ ބަނދަރުހެދުމަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި ދިޔަވަރު ހިކިކަމުން

ނިލަންދޫއާއި ކައިރި ނުކުރެވިގެން ކައިރީގައި އޮތް ގ.އ ދާންދޫ ފަޅުތެރޭގައި ބަހައްޓައި އެރަށުންދާންވެގެން

އެރަށުގެ ފަޅުތެރެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކޮނެފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުންފުނި 108,000

ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުނާއި ތަކެތި

ނުގެންގޮސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ރައްޔިތުން

މިނިސްޓްރީގައި މައްސަލަ ޖައްސަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި އަދި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް
ބޭފުޅެއް އެރަށުގައި ބަހައްޓަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ށ .މިކުންފުނިން މަސައްކަތް ވަކި ކުރުމަށްފަހު ،އަދި މަސައްކަތަށް އަގުވެސް ދެއްކި ފަހުން ސާވެޔަރުން ހަދާފައިވާ
ސައުންޑިން

ރިޕޯޓެއް

ދައްކާގޮތުން

ކޮނެފައިވާ

ސަރަޙައްދުގެ

ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ  3މީޓަރަށް ކޮނެފައިނެތްކަމާއި،

ބައެއް

ހިސާބުތަކުން

އެއްބަސްވުމުގައި

އަދި ހަތަރެސްކަނަށްވުރެން ދިގުކޮށް ކޮންނަން

ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރެއް ކޮނެފައި އޮތީ ” “Dގެ ބައްޓަމަށް ކަމުގައިވާތީ ،ބަނދަރުގައި ހުންނަންޖެހޭ 150,000

އަކަފޫޓް ހަމަވާ ވަރަށް ކޮނެފައި ނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮނެފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ވަންނައިރު

ދޯނިފަހަރު ބީހި އެ އުޅަނދުފަހަރަށް ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާކަމަށް ރަށުއޮފީހުން މިނިސްޓްރީއަށް އެކިފަހަރު މަތިން
އަންގާފައިވެއެވެ.

6

ނ .މި ކުންފުންޏަށް  11.66މިލިޔަން ރުފިޔާ ދެއްކެވިއިރު އެފައިސާއިން އުނިކުރަންޖެހޭ ،ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ 4.90
ލައްކަ ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއިން އުނިނުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވާތީ ،މިއީ މިނިސްޓްރީއަށް އަދިވެސް ލިބެންޖެހޭ

ފައިސާއެއްކަމާއި ،މިފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މާނަވީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިނެތްކަމާއި ،އަދި މިފައިސާ
މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު ހޯއްދެވިދާނެ ކަމާމެދުވެސް ޝައްކު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއީ އެކުންފުނިން

ހުށައަޅާފައިވާ ޕަރފޯމަންސްއާއި އަދި އެޑްވާންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތުވެސް ހަމަވެފައިވާތީއެވެ.

ރ .ބަނދަރުގެ ނެރު ކޮނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްޔިތުންނަށް ކަމުނުގޮސްގެން އިހުތިޖާޖު ކުރުމުން
އެހެންދިމާލަކަށް ނެރު ބަދަލުކޮށް އެމަސައްކަތް އެކުންފުނި ލައްވާ ކުރުވާފައިވާއިރު އެފަރާތުން އެމަސައްކަތުގެ އަގު

ހުށަނާޅައި މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އަދި އެކުންފުނި މަސައްކަތުން ވަކި ކުރި ފަހުން  5.4މިލިޔަން

ރުފިޔާގެ ބިލެއް ހުށައެޅުމުން ފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިތުރު މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ

ޓެންޑަރ ބޯޑުން ކަނޑައަޅުއްވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ޙިލާފަށެވެ .އެއީ ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ،ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  10%އަށްވުރެން ބޮޑުނަމަ އެމަސައްކަތެއް
ޙަވާލުކުރައްވަންވާނީ

މަސައްކަތުގެ

ތަފްޞީލާއި

އެކު

ޓެންޑަރބޯޑަށް

ހުށަހަޅުއްވައިގެން

ކަމުގައިވެފައި،

މިނިސްޓްރީއިން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެންނެތީމައެވެ .އަދި ފަހުން ކޮނުނު ނެރުގެ ދިގުމިނާއި
ފުޅާމިން އެނގެން ނެތްކަމާއި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްނެތި  5.4މިލިޔަން
ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ބ .މިކުންފުނިން ނިލަންދޫ ބަނދަރުގެ ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 5%

އަށްވާ  69.4ހާސް ޑޮލަރ ) 8.9ލައްކަ ރުފިޔާ( މިނިސްޓްރީއިން ނެންގެވީވެސް ،އެފައިސާ ނުނަންގަވައި

ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ ނެގުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު  4އޮގަސްޓް  2008ގައި ހަމަވަމުން ދާކަމުގައި މިއޮފީހުން

ދެންނެވުމުންކަމުގައި

ފާހަގަކޮށް،

މިފަދަ

މަސައްކަތްތައް

ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަވާފައި ނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރާއްވަވައި

ހިންގެވުމުގައި

ގެންގުޅުއްވަންޖެހޭ

ޅ .މިކުންފުނިން މި މަސައްކަތް ވަކި ކުރުމަށްފަހު 6 ،މަސްދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް ،ނޮވެމްބަރ  2008ގައި
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ  45.6މިލިޔަން ރުފިޔާއަށްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އިތުރު ޚަރަދެއް

ކުރައްވަން ނުޖެހި މަސައްކަތް ނިންމާލެވިއްޖެނަމަ ޖުމުލަ  57.8މިލިޔަން ރުފިޔާ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދޫކުރި

 45.6މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި މިކުންފުންޏަށް ދޫކުރި  12.2މިލިޔަން ރުފިޔާ( މިބަނދަރަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށާއި ،މިއީ
މިހާރު ނިލަންދޫގައި ހަދަމުންދާ  600 x 250ފޫޓް ގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެވްރެޖްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް

ބަލާއިރު މި ސައިޒުގެ  2ބަނދަރު ހެދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
.2

މ .މުލަކު

 :މ .މުލަކުގައި  750 x 250ފޫޓުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  300ދުވަސް ތެރޭ 27.9

މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ނިންމުމަށް ހަމަ މި ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  10މެއި  2007ގައެވެ .ނަމަވެސް

އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވުމާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން 2008

ވަނައަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ރަށުގެ ރައްޔިތުންވަނީ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން  16ޖުލައި  2008ގައި

އެކުންފުންޏާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރަސްމީގޮތުން އުވާލައި ،މި މަސައްކަތުން ކުންފުނި ވަކިކުރައްވާފައިވާއިރު

މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ހ .ކުންފުނީގެ

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޕަރފޯމަންސް

މަސައްކަތުގެ

މުއްދަތު

ސެކިއުރިޓީގެ

 30އޮކްޓޫބަރ  2008ގައި ހަމަވާކަމަށް މިއޮފީހުގެ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު އެމުއްދަތު އިތުރުކުރައްވަން

ދެންނެވުމުންވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ  1.4މިލިޔަން
ރުފިޔާ )  108,600ޑޮލަރ( ނުލިބި ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކުންފުނިން ހުށައަޅާފައިވާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު  30އޮކްޓޯބަރ  2008ގައި

ހަމަވެފައިވާކަމަށާއި ،މި އާ ނުކުރުމުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންއޮތް  1.2މިލިޔަން ރުފިޔާ )  93,836ޑޮލަރ(
ނުލިބި ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް ޖުމުލަ  2.6މިލިޔަން

ރުފިޔާ ) 1.2މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި  1.4މިލިޔަން ރުފިޔާ( ހޯއްދަވާފައިނުވުމާއި ،މިފައިސާ ދެންއަނބުރާ

ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނަކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ .މިކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލެވުނުއިރު އެކުންފުންޏަށް ޖުމުލަ  13މިލިޔަން ރުފިޔާ ދެވިފައިވާކަމަށާއި،
އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތް އަލުން ކޮށްނިންމައި ،އަދި މުޅި ބަނދަރު ހަދާ ނިންމުމަށްޓަކައި

މިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ  21.1މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް މަސައްކަތް މިހާރު
ކަމަށާއި،

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

މިއަގަށް

ޕަބްލިކް

ސަރވިސަސްއިން

ވާރކްސް

މަސައްކަތް

ބަރާބަރަށް

ނިންމިކަމުގައިވިއަސް ،މިރަށުގެ ބަނދަރު ހަދަން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅުނު އަގަށްވުރެ  6.2މިލިޔަން ރުފިޔާ

އިތުރަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
.3

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

މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެކުންފުނީގެ ތަކެއްޗާއެކު ރަށުން ފައިބާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތަށް ކުރިއަށް
ދައްކަވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި އޮތް  5ލައްކަ ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް އަދިވެސް ލިބިފައި ނުވާކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީއިން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރައްވާ އެހެން ކުންފުނިތަކާ ޚިލާފަށް ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ
ޙަވާލު ކުރެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް ،އެކުންފުނިން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި
އެއްވެސް

ފައިސާއެއް

އަތުނުލައްވާކަމަށާއި،

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން

މަސައްކަތްތަކަށް

ކުރާ

ފައިސާ

ދޫކުރައްވަނީ

މިމަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީއިން ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި ފާސްކުރައްވާފައިނޫން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން  2007ގައި ހުއްޓާލެވުނު މިރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށްވެސް

އެހެންފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.4

ސ .މަރަދޫ  :ސ .މަރަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ  15ޖޫން  2007ގައި
180

ދުވަސްތެރޭ

)ޑިސެމްބަރ

(2007

ގައި

29.4

މިލިޔަން

ރުފިޔާއަށް

ނިންމުމަށް

ރާއްޖޭން

ބޭރުގެ

ކުންފުންޏަކާއެވެ .މިމަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންދެވުނުތަނާ ކުރިން މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނެސް

 4.3މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރު މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމުގެ މުއްދަތު  27ޖުލައި  2008އަށް
އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހުވެސް ރައްޔިތުން ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޖެއްސުމުން
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވައިގެން ބަދަރުގެ ކުރެހުމަށް ބަދަލު ގެނެސް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި

އިތުރު  9.7މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެ މަސައްކަތާއެކު ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުގެ އިތުރުން ޖުމުލަ  14.1މިލިޔަން ރުފިޔާ
) 9.7މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި  4.3މިލިޔަން ރުފިޔަ( ހޭދަވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ  48%ނުވަތަ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅައެއްބައި ވަރުގެ އިތުރުވުމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8

މިބަނދަރުތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެހެން  13ބަނދަރަކަށް  14.5މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމާއި ،މިއީވެސް
މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް އެކިއެކި ބަދަލުތައް ގެންނަވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ގއ .ނިލަންދޫ ،މ .މުލައް އަދި ލ .ކުނަހަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކުންފުނިތަކުން އެޑްވާންސް
ޕޭމަންޓް އާއި ޕަރފޯމަސް ގެރެންޓީއަށް ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް  3.6މިލިޔަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އިން ނުހޯއްދަވައި

ދޫކޮށްލައްވާފައިވާތީ މިކަމުގައި އުޅުއްވި ފަރާތްތަކުން ފައިސާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ހެދުނު ހުރިހާ ބަނދަރެއްހެން ،ބަނދަރު ހެދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުންނާއި ،އިތުރު

މަސައްކަތް ހިމަނައި އެއަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރުވެ ،ޚަރަދު ބޮޑުވެ ،އިސްރާފް އިތުރުވެފައިވާތީ މިކަމާމެދު ކޮންމެސް
ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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 (2.5ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ
މިނިސްޓްރީއިން ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އަށް އާންމުކޮށް ނަންގަވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  5%ކަމަށާއި އަދި
މިއީ ޓެންޑަރ ބޯޑު ހުއްދަކުރާ އެންމެ ކުޑަ އަގުކަމަށާއި ނަމަވެސް ،ކޮންމެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުމަށް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ  5%އަށްވުރެ މާބޮޑު ޚަރަދު ހިނގާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތުގެ ޒާތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާ

ފަރާތުން

މަސައްކަތް

ވަކިކުރަންޖެހިގެން

ވަކި

ކުރުމަށްފަހު

އެހެން

ބަޔަކާ

މަސައްކަތް

ދައުލަތަށް

ވަރަށް

ޙަވާލުކޮށްގެން

މަސައްކަތް

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑުކަމެއް ކަމުން ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ
ނުބަހައްޓަވައި

މިމަސައްކަތްތައް

ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ

ހަވާލުކުރެއްވުމަކީ

ގެއްލުންހުރި

ކަމެއްކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހޯއްދަވާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްހެން މުއްދަތަށްވުރެން

ލަސްވެފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުނުކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި މިފައިސާ އެއްގޮތަކަށްވެސް
މިނިސްޓްރީއިން

އަތުނުލައްވާކަމުން ،ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއިން

ހާސިލްކުރަންއުޅޭ

ބޭނުން

އެއްގޮތަކަށްވެސް

ނުކުރެވޭކަމަށާއި އެފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ނުލިބި ގެއްލިގެންދާ ފައިސާއެއް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހާސިލް

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިނިސްޓްރީއިން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ އަތުލައްވާއިރު ،މިފަދަ މަސައްކަތެއް ފަށައިގަންނަންދާ

ޚަރަދަށް ބައްލަވައިގެން ނެންގެވުމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރައްވާ ފަރާތުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ

ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ބަދަލުކުރައްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ މިކަމުން ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާވަރުގެ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި
ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނެންގެވުމާމެދު ވިސްނެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.6މިނިސްޓްރީއަށް ގަނެފައިވާ "ޑޮކިއުމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް" ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް
މިނިސްޓްރީއިން  9ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ

ލިޔުންތަކާއި އަދި މިނިސްޓްރީއިން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ފޮނުއްވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމްޕިއުޓަރ މެދުވެރިކޮށް
ބެލެހެއްޓެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްކަމަށްވާ "ވޯކްފްލޯ އީ.އެމް.އެސް" ގެ ބައެއް ކަމުގައިވާ "މެނޭޖްމަންޓް އޮފް
ކަރަސްޕޮންޑަންސް )އެމް.އޯ.ސީ(" މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ،މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކަށް އެކަމާބެހޭ

ތަމްރީނު ދިނުމަށް  2ލައްކަ ރުފިޔާއަށް އެއްބަސްވެ 31 ،ޑިސެމްބަރުގައި މިފައިސާ އެކުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު

ކުންފުންޏަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ތަމްރީނުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނުނިންމަނިސް ،މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު އެފަރާތަށް
ދެއްވާފައިވާ ކަމާއި ،އަދި އޮޑިޓް ނިމުމާއި ހަމަޔަށްވެސް މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ތަމްރީނުކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި އަދި

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފެށިފައިނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.
މިމަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭ ހިސާބަށް
މިޕްރޮޖެކްޓް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ މުހިންމު

ކަމެއްކަމަށާއި ،އަދި ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިއްޖެނަމަ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރަނގަޅު ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީ ގެނެވޭކަމެއް
ނަމަވެސް ،މިފަދަ ކަންތައް ހަރުދަނާގޮތަކަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަދި ގެއްލުން ބޮޑުކަމެއް ކަމުން މިފަދަ

މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގެވުމުގައި މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.7އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ޚަރަދު
ފަޅު ގޮއްވުން  :ތ.ވަންދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި އެރަށުގެ ފަޅުތެރޭން ގިރިއެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން ތ.

ވަންދޫ އާއި ތ .ހިރިލަންދޫގެ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ސާރވޭ ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ތ.
ވަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެރަށަށް  2.73ލައްކަ ރުފިޔާ އާއި ތ .ހިރިލަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ

ބަދަލުގައި  74ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވުމަށެވެ .ނަމަވެސް މި ބަދަލާމެދު ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަލުން

ސާރވޭކުރުމަށްފަހު ނިންމަވާފައިވަނީ ތ.ވަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް  1.7މިލިޔަން ރުފިޔާ ދެއްވުމަށާއި،
ތ.ހިރިލަންދޫ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް  3ލައްކަ ރުފިޔާ ދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ .ލިބުނު ގެއްލުން ދެފަހަރަށް ސާރވޭ

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

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓުން ކަމުން ،މިއީވެސް މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްނޫން ކަމަށާއި ،މިފައިސާ

އެކުގައި ހިސާބު ކުރެވިފައިވާންވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ދެއްކި ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއީ މިފަދަ ހުރިހާ ޚަރަދަށް
ރ ްއ ުވ ަމ ް
ރ ުކ ެ
ނ ިއ ުތ ު
ރ ުވ ް
ޖ ާވ ުބ ާ
ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވެަ ،
ށ ަޓ ަކ ެއ ެވ.
ދ ި
ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗް  :މިނިސްޓްރީއިން ހިންގަވަމުންގެންދާ ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުރެވޭ
ޢިމާރާތްތަކާއި ފަޅުކޮނެ ތޮށިލާދެވޭ ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ކުރައްވަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް

ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކުރަންޖެހުމުން ޚަރަދު ބޮޑުވާތީވެ ،ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެއްވުމުގެ ނަމުގައި  2006ވަނަ އަހަރު
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން  8ލައްކަ ރުފިޔާ އާއި ޕަބްލިކް ވާރކްސް އިން  8.3ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ޖުމުލަ

 1.63މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ،ރާއްޖޭގައި މިވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންޏަކުން ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗެއް ،ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ
ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްނަމަވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރައްވައި ހަމައެކަނި

އެންމެ ފަރާތަކުން އަގު ހޯއްދަވައިގެން އެފަރާތުން ލޯންޗް ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،އަދި ލޯންޗް ގަތުމުގެ ސަބަބުން

މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ ކަނޑުދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވީނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީއިން ރާއްޖެތެރެއަށް
ކަނޑުމަގުން ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވުމުގެ ބަދަލުގައި  2007ވަނައަހަރު ރާއްޖެތެރެއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރައްވާފައިވާ

ދަތުރު ޚަރަދު ގާތްގަނޑަކަށް  1ލައްކަ ރުފިޔާއިން  5ލައްކަ ރުފިޔާއަށް އާދެ 5 ،ގުނައަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އާއި "ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް" އާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ވިޔަފާރި  :މިނިސްޓްރީއިން ބަނދަރު ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލު ކުރައްވާއިރު ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ގާ ) Lބްލޮކްސް( މިނިސްޓްރީއިން

ދެއްވާގޮތަށް އެއްބަސްވެ މިމަސައްކަތް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއާއި ޙަވާލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ،މިކަމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް

ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ގާ ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތަށް ފައިދާގެ ޕަސެންޓެއް އެއްކޮށްގެން ހައްދަވާ
އަގަކަށް މިނިސްޓްރީއިން ގާ ބައްލަވައިގަންނަވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިއީ މިނިސްޓްރީގެ ދެއަތް ،އެއްއަތުން

އަނެއް

އަތަށް

ވިޔަފާރިކުރެއްވުން

ކަމަށާއި،

އަދި

ސަރުކާރުގެ

މުދަލާއި

ފައިސާ

ހޭދަކުރުމުގެ

ޤަވާޢިދާ

ޚިލާފަށް

ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމެއްކަމަށާއި ،މަގާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާ

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ބަދަލު ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުން ރެކެން ރާވާފައިވާ

ރޭވުމެއް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް  2006ވަނައަހަރުގެ މާރޗް އިން ފެށިގެން  2008ވަނަ އަހަރުގެ މޭ

މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ޖުމުލަ  41.4މިލިޔަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ބަދަލު
ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

12

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ޚަރަދުތައް ކުރައްވަންޖެހޭ އެއް މުއައްސަސާއަކުން ޚަރަދުކުރައްވައި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރު ކުރައްވައި ،އަދި ފަޅުގޮއްވުމާއި
ސާރވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ދެއްވަންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ކުރެއްވުމަކީ މިފަދަ މަސައްކަތުގެ އިތުބާރާއި
ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓެވުމަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ށ .ލޯންޗް

ފަހަރާއި

އުޅަނދުފަދަ

ތަކެތި

ބައްލަވައިގަންނަވާއިރު

އެކަމަށް

އެކަށީގެންވާ

ދިރާސާއެއް

ކުރައްވައިގެން

ބައްލަވައިގަތުމާއި އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ޚަރަދުތައް
ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ނ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް އާއި މިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ މުޢާމަލާތްތައް ހުއްޓާލައްވައި ،ބަނދަރު
ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމާއިގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުރައްވައިގެން އެއް އަތުން
އަނެއް އަތަށް ވިޔަފާރި ނުކުރައްވާ ގޮތެއްގައި މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ ޖަވާބުދާރީވުން

ގެންގުޅުވުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް
 (2.8ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން "ޓެކްސް" ގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
ޓެކްސް ރެވެނިއުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރައްވަންޖެހޭ "ފަޅު ހުއްދަ" އާއި" ،ފައްތިޔާ ފީ" ،އަދި ދަރުބާރުގެ

ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވައިގެން ލިބޭ ފައިސާއާއި ،ތަނުގެ ބާވެފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި ވިއްކަވައިގެންނާއި ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް

ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ،ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް އިން ބަލައިގަނެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް
ޖަމާކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައެވެ .ނަމަވެސް މިއީ  2005ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް
ވާރކްސް ސަރވިސަސް އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ބަލައިގަނެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް
ޖަމާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ފައިސާކަމަށާއި ،މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް މިކަންތައްތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް  2.1މިލިޔަން ރުފިޔާ

ލިބޭކަމަށާއި ،މިހާރު ޢަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ
ގާތްގަނޑަކަށް  25.3މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ސީދާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް އަށް

ޖަމާކުރެވި ބޭނުން ކުރެވެމުން ދާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ބޭނުންކުރައްވާ ވެހިކަލާއި އިކުއިޕްމެންޓްތަކާއި އަދި ދަރުބާރުގެއާއި މާލޭގެ ފަޅަކީ ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކުރައްވާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރުވެސް މިތަކެއްޗާއި ތަންތަން

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ކުރައްވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންކަމަށާއި ،މިތަންތަން ބަދަލުކޮށް އާ ކުރައްވަނީވެސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންކަމަށާއި ،މިގޮތުން މިކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ދޫކުރެއްވުމުން އެފައިސާ

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ބަދަލު ކުރެވޭކަމަށާއި ،މިތަކެއްޗާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވައިގެންނާއި ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދެއްވައިގެން ލިބޭ ފައިސާއަކީވެސް ސީދާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވެން ޖެހޭފައިސާކަމަށާއި ،ޕަބްލިކް
ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތަކުން ހޯދޭ އާމްދަނީ ނޫންކަމާއި ،އެތަނުގެ މަސައްކަތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ
ނުލިބި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭވަރުގެ އާމްދަނީ ނުލިބޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ފަޅު ހުއްދައާއި ފައްތިޔާ ފީ އަދި ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވައިގެންނާއި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއަކީ
ދައުލަތަށް ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާކަމުން މިފައިސާ ޖަމާކުރައްވަންވާނީ ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު
އެކައުންޓަށްކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރައްވާވަރުގެ ވިޔަފާރި އާއި އާމްދަނީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް
ވާނަމަ ،ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީއަށް އެކަނި ޚިދުމަތްދޭ ސާރވިސްއެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން

ނުބާއްވަވައި ކޯޕަރަޓައިސް ކުރައްވައި ،ކުންފުންޏެއް ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާމެދު ވިސްނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އެއީ

އެތަނުގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަލުވިކަމާއެކު

އެފިޝަންޓްކޮށް

ކުންފުންޏެއްގެ

ގޮތުގައި

ކުރުމަށާއި،

ޖަވާބުދާރީވުން

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ .އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ރެގިއުލޭޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަވާ މިނިސްޓްރީއަކުން ކުރައްވަން
އެކަށޭނެ ،އަދި ރަނގަޅަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތަށް ނުވާތީއެވެ .ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގެވުން ފީސިބަލް
ނޫކަމަށްވާނަމަ ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފަދަ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ މި މަސައްކަތް ގުޅުވާލެއްވުމުގައި ނުވަތަ މި

މަސައްކަތް އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގައިވެސް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެން ވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިފައިވާ ސާރވިސް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން ކުންފުންޏެއް ގޮތަށް ހިންގެވުމަކީ
ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ .މާލެ ވަށައިގެންވާ ބޭރު ތޮށިން އެތެރޭގައިވާ ސަރަހައްދަކީ "މާލޭ މުނިސިޕަލް" އޭ ކިޔޭ ސަރަހައްދުކަމުން ،މިތަންތަން

ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވައި ،އެތަންތަން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ބަލަހައްޓަވައި އެކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަންގަވަންޖެހޭ

ޓެކްސްއާއި ފީ ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ނެންގެވުންފަދަ ކަންކަމަކީ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ އިން ކުރެއްވުން މާ ލާއިޤު ކަމެއްކަމުގައި ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އެއީ މިވަސީލަތްތައް
ބަލަހައްޓަވައި އެފަދަ ޚިދުމަތް ދެއްވުމަކީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ .އަދި
ކޮންމެ ތަނަކުން މިފައިސާ ބަލައިގެންކަމުގައިވިޔަސް މިއީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީކަމުން މިފައިސާ ޖަމާކުރައްވަން ޖެހޭނީ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.9ރާއްޖެތެރޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޫކުރެވޭ ފައިސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އޮފީސްތަކަށް ދޫކުރައްވާ ބަޖެޓުން،
އަހަރު ނިމުމުން ޚަރަދުނުވެ ހުންނަ ބާކީ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،އަދި
ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށް ކޮންމެ މަހަކު ޚަރަދު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ފޮނުއްވަން ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް އަތޮޅުތަކުގައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓެވުން މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ރަށްތަކުގެ މަގުތައް
ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެއްވާ ފައިސާ ކޮންމެ ހަތަރު މަހުން އެއްމަހު
ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު ދެއްވާފައިވާ  22.6މިލިޔަން
ރުފިޔާ މިދެންނެވި ގޮތަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން އަހަރު ނިމުނުއިރު
ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ދައްކަނީ ޖުމުލަ  18.8މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،އަދި ޚަރަދުނުވެހުރި  3.8މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ
އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާނުކޮށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށް ބަހައްޓަވާފައިވާ ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީއިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ފޮނުއްވާ ފައިސާއަކީ މިނިސްޓްރީއިން ކުރެވޭ
ޚަރަދުކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާކަމުން ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް
އާންމުކޮށް ފޮނުއްވާ ޚަރަދު ރިޕޯޓަކީ ހަޤީޤަތުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީއިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް
ފައިސާ ބަދަލުކުރާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީއިން ކުރައްވާ ޙަޤީޤީ "ޚަރަދު" ނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއާއި ،މިނިސްޓްރީއިން ކުރައްވަން ގަސްދުކުރާ ކަންތައްތަކާއި ،އެކަންތައްތައް ކުރައްވަން
ގަސްދުކުރައްވާ ގޮތެއްގެ އަލީގައި ،މި ސާރވިސަސް ހިނގާގޮތް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވައި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް އެގޮތުގައި ފެންނަން އޮންނަގޮތަށް މިމުއައްސަސާތައް ބައްޓަން ކުރައްވައިގެން ހިސާބުތައް
ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރީއިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް
ބަދަލުކުރައްވާ ފައިސާއަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގޮތުގައި ހިސާބުކުރެއްވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ،އެފައިސާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް
ސަރވިސަސްއިން ޚަރަދުކުރެއްވުމުން ނޫނީ އެއީ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެއްވުން ދޫކޮށްލައްވައިގެން ހިސާބުތައް ސީދާ
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.10މިނިސްޓްރީއިން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ،އެކަމަށް ލިބޭ ފައިސާ
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( ގެ ދަށުން  2007ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް

ދޫކުރެވުނު

ފައިސާގެ

ތެރެއިން

ބައެއް

މަސައްކަތްތަކަށް

ފޮނުވޭ

ފައިސާ

ޕަބްލިކް

ވާރކްސް

ސަރވިސަސްއަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިގޮތަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް މަސައްކަތް ނުހިންގެވޭ
ވަރަށް ފައިސާ ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރެވި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މާލޭގެ ވަށައިގެންވާ ބޭރުތޮށި
މަރާމާތު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ  2މިލިޔަން ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް
މިނިސްޓްރީއިން ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މީގެ ތެރެއިން  1.4މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން  104ޝީޓް ޕައިލް
ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނެވިފައިވުމުގެ އިތުރުން  2008ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ
ނިޔަލަށްވެސް މާލޭގައި ޝީޓްޕައިލް ކޮށްގެން ކީވޯލްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިނުވާކަމާއި ޚަރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާ
މި ސާރވިސަސްގައި ބެހެއްޓިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ހ.ދ ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ 6

މިލިޔަން ރުފިޔާވެސް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިންވެސް ހޭދަނުކުރެވި ހުރި

ފައިސާވެސް މިސާރވިސަސްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

އެކިއެކި ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން

އެކަންކަމަށް ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާއާމެދު ކަންތައް ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް

ފިނޭންސްއަށް ރައްދުކުރެއްވުމެވެ .އަދި މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް މިގޮތަށް މިކަން ކުރެއްވުމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ޕަބްލިކް
ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ހިންގާ ކަންކަމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދެއްވާކަމުގައިވާތީ ،ބަޖެޓުން
ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާއަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އެފައިސާ އަނބުރާ ރައްދު
ކުރައްވައިގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ.
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 (2.11ފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުން ހަރުދަނާ ކުރައްވަންޖެހޭ
ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސާރވިސަސްގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެފަދަތަނެއްގައި
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭފަދަ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި
ގެންގުޅުއްވަންޖެހޭ ރައްކާތެރި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ތަނުގައި ޤާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް
ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިކަންމިހެން ދިމާވަނީ އެތަނަކީ ދައުލަތުގެ

ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބިގެން ހިންގާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓެއްނަމަވެސް އެތަން ހިންގަވަން
ބޭނުންފުޅުވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެތަން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭފަދަ ގޮތަށް އަދި ބައްޓަން
ކުރެވިފައިނުވާތީއެވެ.

ހ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ  2006ވަނައަހަރާއި އަދި  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި
ނެތްކަމާއި،

ހިސާބު

ބެލެހެއްޓެވުމަށް

ޕްރޮގްރާމެއް

ގެންގުޅުއްވިނަމަވެސް

މިބޭނުންކުރަން

އެގެނީ

މަދު

މުވައްޒިފުންނަށްކަމާއި ،ތަނުގެ ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް އަޅާފައިނެތްކަމާއި ،ތަނަށް ގަންނަ

ހަރުމުދަލުގެ ތަފްސީލް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނެތުމާއި ،ބައެއް ޚަރަދުތައް ތަކުރާރުވެ ދެފަހަރަށް ހިސާބުތަކުގައި

ހިމެނިފައިވުމާއި އަދި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަށް ވުރެ  16.2މިލިޔަން ރުފިޔާ ގިނައިން ލިބުނުކަމަށް
ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އިންވޮއިސްތައް އެއް ފަހަރަށްވުރެ
ގިނައިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުގައި ހިމެނުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް  2006ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ދައްކާ "ޑިވިޑެންޑް" ގެ
ގޮތުގައި

2007

ވަނަ

އަހަރު

4.1

މިލިޔަން

ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީއަށް

ދައްކަވާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިއީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދެއް
ނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ސަބަބަކީ ޙިއްސާގެ ފައިދާއަކީ ނުވަތަ "ޑިވިޑެންޑް" އަކީ ތަނުގެ އަހަރީ މާލީ

ހިސާބުތައްޔާރުކުރެވި ،ލިބޭފައިދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައަޅާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު ،ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ
 2006އަދި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައްޔާރުނުކޮށް މިފަދަ ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާފައި އޮތުމަކީ ތަނުގެ

ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމާއި ތަނުގެ ހިންގުން ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާގޮތް ރަނގަޅު ނޫންކަން ދައްކުވައިދޭ

ކަމެއްކަމާއި ،އަދި މިއީ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަކީ ފައިދާ ވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވުމަށް ކުރެވިފައިވާ
ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ތަކެތި ގަތުމާއި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި ރައްކާތެރި ގޮތްތަކެއް ތަނުގައި

ގާއިމުވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ތަކެތި ގަންނަ ސެކްޝަންގެ އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ ފައިނޭންސް

ސެކްޝަންގެވެސް އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުކަމާއި ،އަދި ތަނަށް ތަކެތި ހޯއްދެވުމުގެ ހުރިހާ ބާރަކާއި އިޚްތިޔާރެއް

އެއްމުވައްޒިފެއް އަތްމަތީގައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އޮންނަންޖެހޭ
ރައްކާތެރިކަން ގެއްލި ޚިޔާނާތަށް މަގުފަހިވެ ،އިސްރާފާއި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުސަތު

ވަރަށްބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ބ .ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަވާއިރު އެއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތި ،ތަކެތި ގަންނަ

ސެކްޝަނުން އަންގަވާ ކޮންމެ އެންގެވުމަކަށް ފައިސާ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ،އިންވޮއިސްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ތަކެތި ގަންނަ ސެކްޝަނުގައި ބެހެއްޓެވުމަށްފަހު ،ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުއްވަނީ ހަމައެކަނި އިންވޮއިސް ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިންވޮއިސްތައް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުއްވާއިރު އެއާއިއެކު އެއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުހުންނަ
މައްސަލަ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންއިން މެނޭޖްމަންޓްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވީނަމަވެސް މިކަން އިސްލާޙް ކުރުމަށް
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ .އަދި އިންވޮއިސްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ،ތަކެތި ގަންނަ ސެކްޝަނުން

ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން އިންވޮއިސްތަކަށް ހަދާ ޗެކްތަކަކީ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭ ޚަރަދެއް ކުރައްވަން
ތައްޔާރުކުރެވޭ ޗެކްތަކެއްކަން ނޭނގޭކަމަށާއި މިފަދަ ޚަރަދު ތަކުގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ތަނަށް ތަކެތިގަތުމާއި ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތާއި ބާރުތައް އެކެއްގެ އަތްމަތީގައި ނުބާއްވަވައި ވަކިކޮށްލައްވައިގެން

އެކައުންޓްސް އާއި ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައި އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ރާއްވަވައި ،ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.12ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ގައިގޯޅި ގުޅުންތައް
ހ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް އަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާއި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯއްދެވުމުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި
ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ތަކެތިގަނެފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް

ފޮނުވައިގެން ގަންނަންޖެހޭ އަގުބޮޑު ތަކެތި ޓެންޑަރބޯޑަށް ނުފޮނުވައި އަދި ޢިޢުލާން ނުކޮށް އަމިއްލައަށް އަގު ހޯއްދަވައިގެން
ގަންނަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ރާއްޖެއިންބޭރުން ތަކެތިގަތުމުގައި ގިނައިން ތަކެތިގަނެފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ
ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މިފަރާތާއި އެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ގިނަވެ ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާއި

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ދެމެދު އުފެދެންނުވާނެފަދަ ގައިގޯޅި ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ސްރީލަންކާ އަށް

ވަޑައިގަންނަވާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކުންފުނިން ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު އެފައިސާ އަނބުރާ

ހޯދުމަށް ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިއިގެ އިތުރުންވެސް އިކްއިޕްމެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ހޯއްދެވުމަށް
އިއުލާން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ދަތުރުހައްދަވައިގެން ސްރީލަންކާއަށްގޮސް ބާޒާރުކުރާކަމަށާއި ،މިއީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި

ފައިސާގެ ހިސާބުބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢީދާ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށާއި އަދި މިކަމުގައި ޚިޔާނާތް ހިމެނިފައިވާކަމުގައި
ބެލެވެއެވެ.
ށ .ކޮންސްޓްރަކްޝަން

މެޓީރިއަލް

ގަތުމުގައި،

އެފަދަ

ތަކެތީގެ

ވިޔަފާރިނުކުރާ

ފަރާތްތައް

މެދުވެރިއެއްގެ

ގޮތުގައި

ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން މިފަދަ މެޓީރިއަލްސް ގަނެފައިވާއިރު އިއުލާންނުކޮށް ،އަދި އެހެންފަރާތަކުން އަގު ބަލާފައި
ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނުން އަމިއްލައަށް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލްތަކުގެ ތަފުސީލު

ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނަތީއްޖާއެއްގެ ގޮތުން ނުލިބޭތަކެއްޗަށް ބިލްހަދައިގެން ފައިސާ ނެގުމުގެ

ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ނ .މިނިސްޓްރީއިން ޙަވާލުކުރައްވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން ބީލަމަށްލުން
މަޖުބޫރުވާ އަދަދަށް ވުރެ ކުދި އަގުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަހާލައިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން
މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކަކީ މިފަދަ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެގްރީމެންޓެއް

ނޫން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ގިރާ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތަށް ދުވާލަކު 3,000

ކޮޑި ފޫޓް ވެލި ނެގުމަށް ރަށު މީހަކާ އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ޖުމުލަ ނަގަންޖެހެނީ ކިތައް ކޮޑިފޫޓް ވެލިކަން

އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުގެ އިތުރުން ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ދުވަހެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައި
ނެތްކަމާއި ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  65,000ކޮޑިފޫޓުގެ ވެލި ބޭނުންވާ ކަމަކަށް  150,000ކޮޑިފޫޓުގެ ވެލި ނަގާ އެއަށް އަގު

ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯއްދެވުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭގޮތް،

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.13ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދާފައިނުވުން
އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ތަންތަން ކުއްޔަށްދީގެން ލިބެންޖެހޭ ވަރައްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރިކަމަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ސަރވިސަސްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ 28.99
މިލިޔަން ރުފިޔާ ޑިސެމްބަރު  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުރިކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .އެއީ-:
ތާވަލު  : 1ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ލިބެންވާ ފަރާތް

ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީއިން

17,875,740

ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

7,540,391

ޖޫރިމަނާ ސްޓިކާއިން ލިބެންޖެހޭ

3,011,750

ޑީ.އާރް.ޕީ އިން )ދަރުބާރުގެ ކުލި(

330,759

އައި.ޑީ.ޕީ އިން )ދަރުބާރުގެ ކުލި(

40,093

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން )ދަރުބާރުގެ ކުލި(

30,789

އެމް.ޑީ.ޕީ އިން )ދަރުބާރުގެ ކުލި(

1,090

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ

157,721

ޖުމުލަ

28,988,333

ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އިން ލިބެންޖެހޭ ) 2.14ބައްލަވާ(

2,087,466

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުލިބި އޮތް  28.99މިލިޔަން ރުފިޔާ މިހިނދުން މިހިނދަށް ހޯއްދަވާ އާމްދަނީއަށް
ޖަމާކުރެއްވުމަށާއި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  2.09މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.14ހަރުމުދަލުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައި ނުވުން
ހ .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  1998އާއި  1999ވަނަ އަހަރު ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވާ

 2ކޮންނަ ބޯޓާއި އަދި ޓަގު ބޯޓެއް މަގުހަދަން ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތުގެ ތަކެއްޗަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއިއެކު

ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ .މިތަކެއްޗަކީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސްގޮތަކަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ހިސާބުތަކުގައި

ހިމަނާފައިވާ ތަކެއްޗެއްނޫންކަމުން ،މިތަކެތީގެ ހަޤީޤީ އަގަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވެން ނެތްކަމަށާއި ،ބަލަށް ކެނޑުމުގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަގުތަކުގެ ޞައްޙަކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި މުޢާމަލާތުގައި ކޮންނަ ބޯޓުގެ ދެ ބޯޓާއި،
ޓަގު ބޯޓެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެތަކެތި ބަލަށް ކެނޑުމުން ޖެހޭ އަގަކީ ޖުމުލަ  53.3މިލިޔަން ރުފިޔާނަމަވެސް ،މިތަކެތީގެ

އަގުކަމުގައި ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެންމެފަހުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ  40މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ފާހަގަ

ކުރެވެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް އަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ދެއްވަންޖެހޭ 40

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ދެއްވާފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް  2.09މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި

ލިބިފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި މުޢާމަލާތް ކޮށް ނިމުމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން މިތަކެތި އަގު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން
އަގު ކުރުވާފައިވާއިރު އެއިރު ބާޒާރުގައި މިފަދަ އިކުއިޕްމެންޓް ތަކުގެ އަގު ހުރިގޮތާއި އަދި ދަގަނޑުގެ އަގަށް އައިސްފައިވާ

ބަދަލަށްބަލައި މި ތަކެތި އަގުކޮށްފައިވަނީ  18.125މިލިޔަން ޑޮލަރ ) 232.91މިލިޔަން ރުފިޔާ( އަށެވެ .އެހެންކަމުން
ބޭރުބަޔަކު ލައްވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ކުރުވި އަގާއި މިތަކެތީގެ އަގުކަމުގައި ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއިން
އެއްބަސްވެ ޤަބޫލުކުރި އަގާ އަޅާ ބަލާއިރު  195.2މިލިޔަން ރުފިޔާ ) (232.91-37.71ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ސަރވިސަސްއަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ނަމަވެސް މި މުޢާމަލާތުގެ އާޚިރު ނަތީޖާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް
ސަރވިސަސްގެ

ހިސާބުތަކުގައި

ފެންނަން

ނެތްކަމާއި،

އެއީ

އެތަނުގެ

ހިސާބުތައް

ރަނގަޅަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައި

ނެތްކަމުންނާއި ،އަދި މިމުޢާމަލާތު މިގޮތަށް އަގުކޮށްގެން ކުރެވިފައި މިވަނީ ހާމަކަމާއެކު އެތަނުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވި

ފެންނަން ނެތުމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިއިކްއިޕްމެންޓް ތަކަކީ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ހިސާބުތަކުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިމެނިފައިނުވާ އެއްޗެއްކަމުން،

މިތަކެތި ގަނެފައިވާ އަގުކަމަށް ދައްކާފައިވަނީ އޭގެ ޞައްޙަ އަގުތައް ކަމުގައި ބެލެންނެތްކަމާއި މި މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން
ލިބުނުގެއްލުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައި ރެކޯޑްކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި ޕަބްލިކް
ވާރކްސް ސަރވިސަސް އަކީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އަދި އިކްއިޕްމެންޓްތައް

ގެންގުޅޭ ތަނެއްނަމަވެސް މިތަނުގައި ހުރި ހަރުމުދާތައް ލިސްޓްކުރައްވައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއްތައްޔާރުކޮށް

ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްގައި  2006ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ނަމުގައި
ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ދޯންޏެއް ކަމުގައިވާ "ރިވެލި ) "3-ރަޖިސްޓްރި ނަންބަރު  2007 (8437Aވަނަ އަހަރުގެ

ފަހުކޮޅު ނީލަން ކިޔާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަނުގައި ލިބެންނެތްކަމުން މިދޯނި
ގަނެފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށް ކަމާއި ،އަދި ދޯނި ވިއްކާލާފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކަށް ،ކޮން އަގެއްގައިކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.
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ނ 1998 .ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހާއި  2000ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ދެ ޖީޕްގެ ރެޖިސްޓަރ
ބާޠިލް ކޮށްފައިވާއިރު ނީލަން ނުކިޔާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް ވެހިކަލްތައް ބޭނުންނުކޮށް
އަދި ނީލަން ނުކިޔާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން އަވީގައި ވެހިކަލްތައް ހުންނަންޖެހުމުން ހަލާކުވެ ،ނީލަމުގައި ލިބޭނެ އަގު

ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ތަކެތި މިގޮތަށް ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓެވުމުން މިތަކެތި ގެއްލުންވެސް
އެކަށީގެންވެއެވެ.

ރ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް މަސައްކަތްތަކުގައި
ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ކްރޭނަކާއި އަދި މަގުހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ
ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ފަދަ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އިކްއިޕްމަންޓް އާއި

ޓޫލްފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅޭ ތަނެއްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުބެލެހެއްޓެވުމަކީ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް އުދަގޫވެ،

ތަކެތި ގެއްލި ،ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް ދަންނަވަމެވެ .ވީމާ މިހާރުންމިހާރަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
ސަރވިސަސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ވާ ހުރިހާ ހަރުމުދަލެއް ލިސްޓްކުރައްވައި ،ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައި ،ހަރުމުދަލުގެ
ރަޖިސްޓްރީއެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އެއީ މިކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން ނޫނީ މިތަކެތި ގެއްލުނަނުދީ ބަލަހައްޓައި

މިތަކެއްޗާމެދު ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވޭނެ ކަމުންނާއި ،މިފަދަ ތަކެތި ބާވެމުސްކުޅިވުމުން އެތަކެތި ބަދަލުކޮށް ހެދުމަށް
"އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" އެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް މިމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭތީއާއި ،އަދި މާލިއްޔަތުގެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރައްވަންޖެހޭ ހިސާބުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް މިކަން ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމުގައިވާތީއެވެ.
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 (2.15ސްޓޮކް ގެ ގޮތުގައި ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ،ތިޖޫރީ ފައިސާ ގެ ހިސާބު
ބެލެހެއްޓުން
ހ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް އަކީ ގިނަޢަދަދެއްގެ އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،ޑީސަލް ،ޕެޓްރޯލް އަދި
ލުބްރިކޭޓް އޮއިލް އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގަނެ ބޭނުންކޮށް ،ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ދާ ތަނަކަށް ވާއިރު

ތަނަށް ގަންނަ ތަކެއްޗާއި ،ބޭނުންކުރެވޭ ،އަދި ބޭނުންކުރަން ބަހައްޓާފައިހުންނަ ތަކެތީގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ނެތްކަން

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ގަނެވޭތަކެތި ސްޓޮކްގައި ހިމަނައި ،ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ސްޓޮކުން ބާކީ ކޮށް ސްޓޮކުގައި

އެވަގުތެއްގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ޢަދަދު އެނގޭނެހެން ރެކޯޑް ކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށާއި ،މިތަކެތި ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވި

ބަންދު ކުރެވިފައިވެސް ނުހުންނަކަމާއި ،އިސްމުވައްޒަފުން ގިނަފަހަރަށް މުދަލަށް އެދޭ ފޯމެއްވެސް ބޭނުންކުރުމެއްނެތި ތަކެތި
ބޭނުންވުމުން ސްޓޮކުން ނަގައި ބޭނުން ކުރައްވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ސްޓޮކްގެ ހިސާބުތައް ފުރިހަމަޔަށް ބެލެހެއްޓިފައި
ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި ނެގި ،ގެއްލި ،އަދި މަދުވުމުގެ މަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

ށ .ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ އާއި އަދި ތިޖޫރީން ނަގާ ފައިސާ އެނގޭނެހެން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ބަލަހައްޓަވާފައެއް

ނުވެއެވެ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަކީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބޭ ތަނަކަށް ވެފައި ޕެޓީކޭޝްގެ

ގޮތުގައިވެސް ފައިސާ ގެންގުޅުއްވާ ތަނަކަށް ވުމާއެކު މިގޮތަށް ލިޔެކިޔުން ނުބެލެހެއްޓެވުމުގެ ސަބަބުން ޚިޔާނާތަށް
ވަރަށްބޮޑަށް މަގު ހުޅުވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓެވުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ލިޔުމުން

ހަވާލުކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ސްޓޮކްގައި ބަހައްޓަވައިގެން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ގަނެވޭ ތަކެތި ރެކޯޑްކޮށް ނުބެލެހެއްޓެވުމަކީ ،ޚިޔާނާތް ހިންގުމަށާއި އަމިއްލަ

ބޭނުންތަކަށް އެފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއްކަމަށް ވުމާއި އެކު ،ސްޓޮކަށް ގަންނަ ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި

ހިމަނުއްވައި އަދި ސްޓޮކުން ދޫކުރެވޭތަކެތި ހިސާބުތަކުން އުނި ކުރައްވައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ސްޓޮކްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުއްވާ ތަކެތި ބަލަހައްޓަވައި ،މިހާރުން މިހާރަށް މިކަން

ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ށ .ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްއަކީ ކެޕިޓަލް ވަކިކުރި ތަނެއްގެ ނަމުގައި މިވަގުތު ހިންގުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ
ޚަރަދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުން އިސްތިސްނާވީ ނޫންކަމަށާއި ،ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމުގައިވެސް

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ފައިސާއާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރެވިގެން ވާނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މިހާރުން
މިހާރަށް އަމަލު ކުރައްވައި ،ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ،ފައިސާ ގެންގުޅުއްވުމުގެ ކަންތައްތައް މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް

ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

24

 .3ނިންމުން
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް މިމަސައްކަތްތައް ރާވާ

ހިންގަމުން އައިސްފައިވަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަދި ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފާއި ގެއްލުން ހުރި ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި،
ކުރެވޭ ހޭދާއާ އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ހާސިލްނުވެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ،މިރިޕޯޓުގައި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި ،އަދި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ގެއްލުންތަކަށްވެސް ،މި މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގެވި
ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

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

ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސް މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބަނދަރުހަދައި ،މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ޚަރަދު
ބޮޑު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިހާރަށްވުރެ މަދު ރަށްތަކެއްގައި އާބާދީވެ ،ބަނދަރު ހެދުމާއި ތަރައްޤީގެ އެހެން މަސައްކަތްތައް

ހިންގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އާބާދީ އަތުރާލުމަކީ މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އޭގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބިގަތުމަށް ކޮންމެހެން
މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބުރަހެލިކަމަކީ
ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ވަކިން ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކުރައްވާވަރުގެ ވިޔަފާރި އާއި އާމްދަނި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް

ވާނަމަ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީއަށް އެކަނި ޚިދުމަތްދޭ ސާރވިސްއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބާއްވަވައި
ކޯޕަރަޓައިސް ކުރައްވައި ،ކުންފުންޏެއް ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާމެދު ވިސްނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އެއީ އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް

ހަލުވިކަމާއެކު އެފިޝަންޓްކޮށް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށާއި ،ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ .މިގޮތަށް ވަކި

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގެވުން ފީސިބަލް ނޫކަމަށްވާނަމަ ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފަދަ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ މި

މަސައްކަތް ގުޅުވާލެއްވުމުގައި ނުވަތަ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް މިމަސައްކަތް ދޫކޮށްލެއްވުމުގައިވެސް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެން
ވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިފައިވާ ސާރވިސް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން ކުންފުންޏެއް

ހިންގަވާގޮތަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ހިންގެވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއީ

މިނިސްޓްރީ އަކީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަދާ ހިންގާ ތަންފީޒު ކުރައްވާ ތަނެއްކަމުންނާއި،
މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހިންގަން އުފެދިފައިވާ ތަނަކަށްނުވާތީއެވެ.
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