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  ،އެޑިޔުކޭޝަނަށާއި އޮފް މިނިސްޓްރީ

   ހުށަހަޅާ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ،އަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  :ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ  2007 ގެންއެޑިޔުކޭޝަ އޮފް މިނިސްޓްރީ

  AR29/2008: ނަންބަރު ރިޕޯޓް
  
 
  

  

ގެ ދަށުން ޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެތާނމިނިސްކުރެވުނު ގެ ދަށުން  )2007/4( މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު
ގުޅޭގޮތުން  އެކަންތައްތަކާއި، ގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއިއޮޑިޓްއަހަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ 2007 ހިނގާ ތަންތަނުގެ

ށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ އެޑިޔުކޭޝަނައަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
  .މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ

ގަމުން އައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ ނގެ ދަށުން ހިނމި ރިޕޯޓުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެތާ
ގައި ރިޕޯޓްތަކެއް ވަކިހިމެނިފައިވާނީ ވަކި އެބައިތައް އެޑިޔުކޭޝަން ފަދަ ތަންތަނުގެ ހަރަކާތްތައް ހިމެނިފައިނުވާނެކަމާއި،

  . ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ

މީގެ އިތުރުންވެސް . ޚަރަދުތަކަށެވެހަރަކާތްތަކަށާއި  ގެވަނަ އަހަރު 2007ގޮތެއްގައި  މިއޮޑިޓްގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު
 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއް 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއްޚަރަދުތަކާއި 2007

   .ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެޚަރަދުތަކަށްވެސް 

ލީމު އުތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ( މުއައްސަސާ 3ގެ ދަށުން ހިނގާ މިނިސްޓްރީއާއި، މިނިސްޓްރީ މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ
) ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު، ސެންޓަރ ފޯރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން، އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް

ސްކޫލްގެ ތެރެއިން  220 މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާމީގެ އިތުރުން . އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ
ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގައި ސްކޫލްގެ އޮޑިޓް 44 ހަމަޖެހިގެން އޮޑިޓް ކުރެވުނުޑިޓް ކުރުމަށް މިއަހަރު އޮ

އަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގައި ކުރިދޫކޮށް ލެވުނު ސްކޫލްތަކުގެ އޮޑިޓް  މިއަހަރު އޮޑިޓް ނުކޮށް ހިމެނިފައިވާނެ ކަމަށާއި،
  . ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެކުރިއަށް

ޚަރަދުތަކުންނާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ހާސިލުވެފައިވާ ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި، މި ރިޕޯޓުގައި 
އާންމުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ހޭދަތަކާއި މަސައްކަތްތައް ނަތީޖާއާއި، އަދި ހެޔޮގޮތުގައި 
ބަލާލެވިފައިވާނެކަމަށް ދަންނަވައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ  ހިންގިފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް

  .ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

  .ގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ www.audit.gov.mvވެބްސައިޓް މި އޮފީހުގެ  އިހަޅަމި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަ
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  ރަކާތްތައްޙަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ކުރުގޮތަކަށް   )2.1

ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ  ގެނުރަސްމީ ތައުލީމުލީމާއި އުމަދުރަސީ ތަ މަސްއޫލިއްޔަތަކީމައިގަނޑު  މިނިސްޓްރީގެ
 ލީމުދޭ މަރުކަޒުތައްއުތަ ،ހިންގުމާއި އިލައެކުލަވާ ތައްލުޞޫނުންވާ ގަވާއިދުތަަކާއި އުއެކަމަށްބޭއިމްކުރުމާއި ޤާތަންތަން 
ޓެވުން ކަމުގައި ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއް ގެދާއިރާ ލީމީއުތަ، ފެންވަރު ބަލާ ސަނަދުދީ ގެލީމުއުރާއްޖޭގައި ދެވޭ ތަ ،ރީކޮށްރަޖިސްޓަ

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  ގެ ދަށުން ހިނގާއި، މިނިސްޓްރީންނާޑިޕާރޓްމަންޓްއި 13މިނިސްޓްރީގެ  ރާވައި ހިންގަވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން ކަތްމިމަސައް
މިނިސްޓްރީގެ އެއީ . ންނެވެސްކޫލްތަކު 220ސަރުކާރުގެ  އި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ހިންގަވާންނާމުއައްސަސާއި 3

ތަނުގެ ފެންވަރު ބަލާ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްބައި، މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭބައި، ބޭރުގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްބައި، ފައިސާއާބެހޭބައި، 
 ބަލަހައްޓަވާ މާއި ޢުމްރަނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށްއިމާރާތް ކުރުބަޔާއި ބެހޭރާވައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެހީގެ ދަށުން 

މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުގައި ، އާއިސެކްޝަން ޒޯން  6 ތައް ބަލަހައްޓަވާތައްބެހޭބައި، އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަން އިދާރީކަންކަމާ ބަޔާއި
" ލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުއުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަ "ހިނގާ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު އާއި މަންހަޖުތައް އުފައްދަވާ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް "ތަކާ ބެހޭ އިމްތިޙާނު އާއި،" ފޯ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންސެންޓަރ "ނުރަސްމީ ތައުލީމުދޭ އާއި، 
  .ސްކޫލްއެވެ 220މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވާ  އަދި" ސްޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން

ސަރުކާރުން  އެެއީ. އެވެސްކޫލް 342 ރީކޮށްފައިވަނީރަޖިސްޓަމިނިސްޓްރީގައި  ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި
މާލެއާއި  އާއި، އަދި ސްކޫލް 43  ގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހިންގަވާރައްޔިތުންއާއި، އެކި ރަށްރަށުގައި ސްކޫލް 220 ވާހިންގަ

ގައި ތިޔަ  1ތާވަލު  .އެވެސްކޫލް 79އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ފީ ނަގައިގެން 
  .ބެވެމިދާއިރާގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 

  )ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ނުހިމަނައި( ކުގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބުޚަރަދުތަ ނާއި،ޓީޗަރުން ،ވަނަ އަހަރުގެ ސްކޫލްތަކާއި، ކިޔަވާ ކުދިންނާއި 2007:  1ތާވަލު 

 6  5  4  3  2  1  

  ލީމުއުޘާނަވީ ތަ  ލީމުއުފަށާ ތަ  ޕްރީ ސްކޫލް    
މަތީ ޘާނަވީ 

  ލީމުއުތަ
  ޖުމުލަ

  580  24  170  216 170 ތަކުގެ ޢަދަދުާލޙައިދިނުމުގެ މަުރވަކަިޔ ގެމުޅި ރާއްޖޭ ހ
  97,131  2,486  29,417  50,377 14,851 ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަުދމުޅި ރާއްޖޭގެ  ށ
  6,992  328  2,569  3,463 632 ޓީޗަރުންގެ ޢަދަުދމުޅި ރާއްޖޭގެ  ނ
  14  8  11 15 23 ޓީޗަރަކަށްޖެހޭ ކުދިންގެ ޢަދަުދމުޅި ރާއްޖޭގެ  ރ
  %100  %3  %30  %52 %15 އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިން ބ
  %32 އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކިޔަވާ ކުދިންމުޅި ރާއްޖޭގެ   ޅ

 936.6  )މިލިޔަން ރުފިޔާ( ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  2007  ކ

  

 ކަންތައްތައް ވުނުގައި ފާހަގަ ކުރެކުރުމުއޮޑިޓް .2
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ސްކޫލްއާއި، ޕްރައިމަރީ ނުވަތަ އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ބައެއް ސްކޫލް ތަކުގައި ޕްރީ ) ހ(ގެ ފޮޅުވަތް  1ތާވަލު 
 342 ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ހިންގަވާކަމުން ލީމުތައުއި އަދި މަތީ ޘާނަވީ ލީމާއުއި، ޘާނަވީ ތަލީމާއުފަށާ ތަ

އި، އާމަރުޙަލާޕްރީ ސްކޫލް  170އެއީ . ވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެހިންގަ ގެ ކިޔެވުންމަރުޙަލާ 580 ޖުމުލަ ސްކޫލުގައި
  .އެވެމަރުޙަލާމަތީ ޘާނަވީ  24އާއި، މަރުޙަލާޘާނަވީ  170އާއި، މަރުޙަލާލީމު އުފަށާ ތަ 216

 97,131ލަ ތަކުގައި ކިޔަވަމުންދަނީ ޖުމުސްކޫލްރާއްޖޭގެ  ނިމުނުއިރު ވަނަ އަހަރު 2007ގައިވާ ފަދައިން ) ށ(ފޮޅުވަތް 
 29,417ލީމުގައި އުކުދިން، ޘާނަވީ ތަ 50,377ލީމުގައި އުކުދިން، ފަށާ ތަ 14,851ޕްރީ ސްކޫލްގައި  ،އެއީ .ކުދިންނެވެ

  .ކުދިންނެވެ 2,486ލީމުގައި އުކުދިން، އަދި މަތީ ޡާނަވީ ތަ

 ،ކުދިންނާއި 7,501ކިޔަވާ  ތަކުގައިސްކޫލްއަމިއްލަ  ،ކުދިންނާއި 51,783ތަކުގައި ކިޔަވާ ސްކޫލްސަރުކާރު މީގެތެރޭގައި 
ނާއި ކުދިން 29,777 މިއީ މާލޭގައި ކިޔަވާ. ހިމެނެއެވެ ކުދިން 37,847ކިޔަވާ ތަކުގައި ސްކޫލްހިންގާ  ރައްޔިތުން

  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެކުދިން 67,354 ކިޔަވާއަތޮޅުތަކުގައި 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ  ،ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުހިމަނައިގައިވާ ފަދައިން ) ނ(ފޮޅުވަތް 
އި ނާންޓީޗަރު  ބިދޭސީ 2,381 ށާއި، އެއީކަމަ ކުރައްވަމުންދާޓީޗަރުން މަސަަައްކަތް  6,992 މުޅި ރާއްޖޭގައިދާއިރާއެއްގައި 

ސަނަދުތައް ގެންގުޅުއްވަނީ އެކިއެކި ކިޔަވާ ދިނުމުގެ  އޭގެތެރެއިން އަދި. ވެއެވެފާހަގަކުރެ ކަމުގައި ޓީޗަރުން ދިވެހި 4,611
ދިނުމާބެހޭ އެއްވެސް ކިޔަވާ )ކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ ހަތަރުބައި 25(% ޓީޗަރުން 1,742 އިޗަރުންކަމަށާޓީ )%75( 5,250

ޓީޗަރުންގެ  6,992އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އުޅުއްވާ  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ސަނަދެއް ނުގެންގުޅުއްވާ
ކަމުގައި  މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާމުވައްޒަފުން  9,386ޖުމުލަ  އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއެކު 2,394އިތުރުން 

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

. ކުއްޖަކަށް ޓީޗަރެކެވެ 14ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދަކީ ކޮންމެ ގައިވާ ފަދައިން ) ރ(ފޮޅުވަތް 
ކުއްޖަކަށް  14ކޮންމެ އެވްރެޖްކޮށް މާއި، ކަކުއްޖަކަށް ޓީޗަރެއް 19ންމެ ކޮ ގެ ސްކޫލްތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ޖެހެނީނަމަވެސް މާލޭ

ޅީ ގަނނަމަވެސް ފުދުންތެރިކަން ހުރިނަމަ ރަ .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެޚަރަދު ބޮޑު މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރެއްވުމަކީ ޓީޗަރަކު 
ތަފާސް ހިސާބުން  މި ގައިނިސްބަތުން ޓީޗަރުން ގިނަ ކަމު ކުރުންކަމަށާއި، މުޅިރާއްޖޭގެމިއަށްވުރެންވެސް ޓީޗަރުން ގިނަ 

ތަފާސް ހިސާބުން  އާއި، މިގޮތަށްގައި ކަމުގައިވާތީނީ ކުދިކުދި އެތައް ރަށެއްއުޅެދިރިއްޖޭގެ އާބާދީ ހަޤީޤަތުގައި ރާ ދައްކަނީ އެއީ
މިނިސްޓްރީން ކަމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ކުދިން ތިބެވޭނެ ލާހެއްގައިކު، ސް މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައިޔަވިދެއްކިކަމުގައި

މިތަފާސް ހިސާބުން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި، ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކުދިން އެބަތިބި ކަމުގައި ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ކަ
އެދެވޭ ގޮތުގައި  ރަށްތަކުގައި ހިންގޭ ސްކޫލުތަކުގެ މަންފާ އެންމެއުޅެމުންދާ ހުރިހާ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ދޭހަވަނީ 

  . ނުލިބޭކަމާއި، ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމާމެދު އާވިސްނުމަކުން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާކަމެވެ

ލީމުގެ ދަރިވަރުން އުފަށާ ތަ )52(%އިން ދައްކުވައިދެނީ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެން ގިނަ ކިޔަވާ ކުދިންނަކީ ) ބ(ފޮޅުވަތް 
 ލީމީ ދާއިރާއިންއުތަފަންތިތަކަށް  މި، )30(% ލީމުގެ ދަރިވަރުންކަމާއިއުޘާނަވީ ތަކަމަށާއި، ދެން އެންމެ ގިނައީ 

  .މިންވަރެވެ އިސްކަންދެއްވަންޖެހިފައިވާ

އިން  12ޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ގްރޭޑް ނގާތްގަނުވަތަ ، %32ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ވައިދެނީ އިން ދައްކު) ޅ(ފޮޅުވަތް 
  .ކުދިންކަމާއި، މިދާއިރާއަށްވެސް ސަަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވަންޖެހިފައިވާ މިންވަރެވެދަށުގައި ކިޔަވާ 
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 2007ކޭޝަނާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެބަޖެޓުން ޔުމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި ގައިވާ ފަދައިން) ކ(ފޮޅުވަތް 
 (%12)މިލިޔަން ރުފިޔާ  113.64ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން  ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާމިލިޔަން  936.6ވަނައަހަރު 

 604.49، އަދި މެޝިނަރީސް ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށާއި ރާތުގެ މަރާމާތަށާއިއިވަނީ އިމާރާތް ކުރުމަށާއި އިމާޚަރަދު ކުރެވިފަ
ހިންގުމުގެ އޮފީސް  (%23)މިލިޔަން ރުފިޔާ  218.46 ،ޚަރަދުވެފައިވަނީ މުސާރައަށް ކަމަށާއި (%65)މިލިޔަން ރުފިޔާ 

އަހަރުދުވަހު އެޑިއުކޭޝަންއަށް  10މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  .ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް
އާ ދެމެދުގެ  %17 އާއި %14 ދައުލަތުން ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޖުމުލަ ބަޖެޓްގެ

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމުގައި %15 ވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ދައުލަތުގެ މުޅިބަޖެޓުގެއެށާއި މިންވަރެއްކަމަ

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

 ތަކަށް  ކުދިން އިތުރުވެފައިވާކުލާސްތަކުގެ ސްކޫލުބައެއް މުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ފުޓީޗަރުންގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހި
ގޮތް ބައްލަވައި ދިރާސާކުރައްވައިގެން، މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަންފަޅި ބެހިފައިވާގޮތް އަލުންބަލުން ބައްޓަންކުރެއްވުން 

އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ އާބާދީއަށް ބައްލަވައިގެން އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގަވާ . ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ
ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ތަކާއި ދަންފަޅި ބައްޓަންކުރެއްވުންވެސް ކޮންމެހެން މުހިންމު މަރުޙަލާޔަވައިދެއްވާ ސްކޫލުތަކުގައި ކި

ބޮޑެތި  މިދާއިރާއަށްމިހެން މިދެންނެވީ  .އެއްފަސްކުރުމާމެދު އާވިސްނުމަކުން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ
ލީމާއި ހުނަރުވެރިކަން ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ތަވީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިގެން މެނު

  . ނުފެންނާތީއެވެ
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  އިމްތިޙާނު" އޭ ލެވެލް"އާއި " އޯ ލެވެލް " )2.2

  އީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް .ސީ.ޖީސްކޫލުތަކުން ރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރު 2007އިގަންނަވަނީ އިން ތިޔަ ފެނިވަޑަ 2ތާވަލު 
 ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންނާއި އެކުދިން ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ) އޭ ލެވެލް(އެޑްވާންސް ލެވެލް އީ .ސީ.ޖީއާއި ) އޯ ލެވެލް(

ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުން އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ މުޅި ގައި އެވަނީ  1ކޮލަމް  .ބައެއް ތަފާސް ހިސާބެވެ
މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގައި އެވަނީ  2ކޮލަމް . ތަފާސް ހިސާބެވެގެން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއާއި އެހެން ބައެއް ބައިވެރިވެ

ކޮލަމް . ތަފާސް ހިސާބެވެ ސްކޫލްތަކުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެގެން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއާއި އެއާގުޅޭ އެހެން ބައެއް
މާލެއަށް ހަމައެކަނި ގައި އެވަނީ  4އަދި ކޮލަމް . ތަފާސް ހިސާބެވެއޯ ލެވެލްގެ  ވާއަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްގައި އެވަނީ  3

  . އޯ ލެވެލްގެ ތަފާސް ހިސާބެވެނިސްބަތްވާ 

  :  )2ކޮލަމް ( އިމްތިޙާނުއޯ ލެވެލް 

ން ސްކޫލުތަކުގެ ކުދިންނާއި އަތޮޅުތަކު 2,439ން މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުރު ހަވަނަ އަ 2007ގައިވާ ގޮތުން ) ހ(ފޮޅުވަތް 
މިއީ . ވެފައިވެއެވެގައި ބައިވެރިއިމްތިޙާނުއޯ ލެވެލް  އީ.ސީ.ކުދިން ޖީ 7,949ކުދިންނާއެކު މުޅި ޖުމުލަ  5,510

ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކު ) ރ(މާއްދާކަމަށާއި، ފޮޅުވަތް  39,430ޖުމުލަ ގައިވާ ގޮތުން  )ށ(ފޮޅުވަތް 
ގައިވާ ގޮތުން މިކަމަށް ) ނ(ފޮޅުވަތް . މާއްދާގައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ 5ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް 

ރުފިޔާ އާއި  މިލިޔަން 14.74 މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ން ބައިވެރިވި ކުދިންނަށްގެ ސްކޫލުތަކުއަތޮޅުތަކު
ރާއްޖޭގެ މިލިޔަން ރުފިޔާއާއެކު  6.79 ތުގައިގެ ޚަރަދުގެ ގޮފީމާއްދާތަކުގެ  ން ބައިވެރިވި ކުދިންނަށްމާލޭގެ ސްކޫލުތަކު

މިލިޔަން  21.53ޖުމުލަ  ގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައިފީއިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ އެއަހަރު  ންސްކޫލުތަކުހުރިހާ 
  .ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ

 ބައެއް ތަފާސް ހިސާބުގެ އިމްތިޙާނުލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ކުދިންނާއި  އާއި އޭލެވެލް  އޯސްކޫލްތަކުން ވަނަ އަހަރު  2007 : 2ތާވަލު 

1 2  3  4  5  

  އޯލެވެލް މާލެ އޯލެވެލް އަތޮޅުތައް އޯލެވެލް މުޅި ރާއްޖެ  އޭލެވެލް މުޅިރާއްޖެ

  ހ ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންގެ އަދަދުއިމްތިޙާނު 2,439 5,510 7,949 1,024
  ށ ހެދި މާއްދާތަކުގެ އަދަދު އިމްތިޙާނު 12,553 26,877 39,430 3,256

  ނ )ރުފިޔާ(ޖުމުލަ ޚަރަދު މާއްދާފީގެ  6,794,030 14,739,785 21,533,815 8,242,200
  ރ  އެވްރެޖްކޮށް ކުއްޖަކު ބައިވެރިވި މާއްދާގެ ޢަދަދު 5 5 5 3

 

  ބ ފާސްވީ މާއްދާގެ އަދަދު  6,097 6,662 12,759 2,193
  ޅ ފެއިލްވީ މާއްދާގެ އަދަދު  6,456 20,215 26,671 1,063

 

  ކ %ފާސްވީ މާއްދާގެ  49% 25% 32% 67%
  އ %ފެއިލްވީ މާއްދާގެ  51% 75% 68% 33%

 

  ވ )ރުފިޔާ(ޚަރަދު ތަކުގެ ފީގެ ފާސްވީ މާއްދާ 3,090,360 3,222,970 6,313,330 5,494,470
  މ )ރުފިޔާ(ޚަރަދު  މާއްދާތަކުގެ ފީގެފެއިލްވީ  3,703,670 11,516,815 15,220,485 2,747,730

އިން  "D"ލެވެލްއަށް  އޭއަދި . އިން މައްޗެވެ "C"ކަމުގައި ބެލިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއިން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުން އޯ ލެވެލްއިން ފާސް: ނޯޓް
   .މައްޗެވެ
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މަތީ ގްރޭޑެއް  އިން ފެށިގެން" C"ތެރެއިން  ހެދި މާއްދާތަކުގެ  ގައި އިށީން ކުދިންއިމްތިޙާނުގައި އެވަނީ ) ބ(ފޮޅުވަތް 
އަށްވުރެން " C"ގައި އެވަނީ ) ޅ(ފޮޅުވަތް މާއްދާއިންކަމާއި،  12,759ފާސްވެފައިވަނީ ޖުމުލަ އޯ ލެވެލްއިން ލިބިގެން 
   .އްދާއިން ފެއިލްވެފައިވާކަމަށެވެމާ  26,671ލިބިގެން ދަށުން 

 ގައި އެވަނީ) އ(ކަމަށާއި، ފޮޅުވަތް  %32ގެ ތެރެއިން ފާސްވެފައިވަނީ ތަކުގައި އެވަނީ ބައިވެރިވި މާއްދާ) ކ(ފޮޅުވަތް 
ފެއިލް ވުރެން ގިނަ ޢަދަދެއް ދެބަޔަށް ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ %68އޯ ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން 
 %51މާލެއިން  ވެފައިވާކަމުންނާއި، ފެއިލް %75ން ބައިވެރިވި މާއްދާގެ ގެ ސްކޫލުތަކުއަތޮޅުތަކު އެއީ. ވެފައިވާކަމަށެވެ

ގައި ގައި އޯ ލެވެލް 2007 ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުންގައިވާގޮތުން ) މ( އަދި) ވ( ފޮޅުވަތް .ފެއިލް ވެފައިވާކަމުންނެވެ
 6.31ފީ އަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ  ތަކުގެފާސްވި މާއްދާ ހެދި މާއްދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އިމްތިޙާނު ބައިވެރިވި ކުދިން

ޚަރަދު  މިލިޔަން ރުފިޔާ 15.22  އި އެކަނިވެސްޙާނުގެ ފީގެގޮތުގައިމްތިމާއްދާތަކަށް  ފެއިލްވިމިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމާއި 
  .ކުރެވި އިސްރާފު ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  ) :3ކޮލަމް (ނަތީޖާ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި އަތޮޅުތަކުގެ 

މާއްދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން  39,430ން ސްކޫލުތަކުވަނަ އަހަރު  2007ގައިވާގޮތުން ) ށ(ފޮޅުވަތް 
ގައިވާ ގޮތުން އެއަހަރު ) ހ(ން ކަމަށާއި، އެއީ ފޮޅުވަތް ގެ ސްކޫލުތަކުމާއްދާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އަތޮޅުތަކު 26,877

  ކުދިން 5,510ކުދިންގެ ތެރެއިން  7,949ން އޯ ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކު
ން ބައިވެރިވި ގެ ސްކޫލުތަކުއަތޮޅުތަކުގައިވާގޮތުން ) އ(ފޮޅުވަތް ން ބައިވެރިވެގެން ކަމަށާއި، ގެ ސްކޫލުތަކުއަތޮޅުތަކު

މަތިން ފާސްވާ  ވަރަށްއިމްތިޙާނުގައި އޯލެވެލް  ،މިއީ. ކުރެވެއެވެވެފައިކަމުގައި ފާހަގަފެއިލް ވަނީ  %75މާއްދާތަކުގެ 
ދާއިރާ ހިންގަވަން ތިއްބެވި  ލީމީއުތަ ،ކަމުގައިވިޔަސްރާއްޖޭގެ ކިޔަވާކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު މަދުކުދިބަޔަކު 

ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހަރުދަނާ  ކޮށް މިކަމާމެދު ވަރަށް އަވަހަށްވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގައިސްވެރިން ކަންބޮޑު
  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެޖެހިފައިވާ ނަތީޖާއެއްބަދަލުކުރައްވަން  އް އަޅުއްވައިގެންފިޔަވަޅުތަކެ

އެކި މިނިސްޓްރީގެ އަދި އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކުގެ ބައެއް ކަންކަމަށާއި ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކަށާއި މިހެން މިދެންނެވީ 
ފައިވާއިރު މިއަހަރު ސްކޫލް ނިންމި ކުދިންގެ މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާ 936 ވަނަ އަހަރު 2007 ކަންކަމަށް

ނިމިގެން މިދަނީ އަދި ސްކޫލް ދައުރު . އެއީ ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅުތަކުންނެވެ .ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ފެއިލްވެފައިވާތީއެވެ
ހޯދުން އުނދަގޫގޮތަކަށް، ލީމީ މީހުން އުގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ތަރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ރަނ

  . ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ ވެސްކަމުގައިމިކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ބޭކާރުވެ އެކަމުން ލިބޭ މަންފާ ވަރަށް ކުޑަގޮތަކަށް 

   ) : 1ކޮލަމް ( އިމްތިޙާނު އޭ ލެވެލް

އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ބައެއް ތަފާސް  ސްކޫލްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ 2007ގައި އެވަނީ  1ގެ ކޮލަމް  2ލު ތާވަ
ކުދިން، ކޮންމެ ކުއްޖަކު އެވްރެޖްކޮށް  1,024އިމްތިޙާނު ހަދާފައިވަނީ ން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުއެއަހަރު . ހިސާބެވެ

މުޅި ރާއްޖެއިން  ގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ފީއަށްއިމްތިޙާން. މާއްދާއެވެ 3,256 ،މާއްދާގެ ރޭޓުން 3ގާތްގަޑަކަށް 
އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ގައިވާގޮތުން ) ބ(ފޮޅުވަތް . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 8.24ޚަރަދުވެފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2007

، ވެފައިކަމަށާއިފާސްމާއްދާއިން  2,193އިން ފެށިގެން މަތީ މާރކްސް ލިބިގެން އޭލެވެލްގެ  "D"ނަތީޖާއާއި ޚިލާފަށް 

އެހެންކަމުން . އެވެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެ %67 އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ގައިވާގޮތުން މިއީ) ކ(ފޮޅުވަތް 
ނަމަވެސް މިއީ . އޯލެވެލްއާއި އަޅާބަލާއިރު އޭލެވެެލްގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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ކަމަށް ބަލައިގެންނާއި، އޭލެވެލް ހަދާ ސްކޫލުތަކަށް ވަދެވެނީ އޯލެވެލްގެ އެންމެ " D"އަކީ ދަރަޖަފާސްވާ އޭލެވެލްއިން 
މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު އޭލެވެލްގެ  ވަރުންކަމުންޖާގައޮތް މިންތަކުގައި ކުލާސްތެރެއިންވެސް  މަތިން ފާސްވާ ކުދިންގެ

ޙަޤީޤަތުގައި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްކަމަށް ބެލުން އުނދަގޫކަމުގައި  ބައި ފާސްވުމަކީވެސްދެތިންބައިކުޅަ 
 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  :ފިޔަވަޅުތައް  ލާޙީޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ  2007(މިލިޔަން ރުފިޔާ  936ވަނަ އަހަރު  2007ލީމަށް އުމަދުރަސީ ތަދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން   .ހ
 ވި މާއްދާތަކަށްބައިވެރިދަރިވަރުން ނުގައި އާއި، އަދި އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާ )%15ޖުމުލަ ބަޖެޓްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 
ޓިއުޝަން  ،މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިގެންނާއި 21.53ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ  2007ދައްކަންޖެހޭ ފީ ގެ ގޮތުގައި 

ލީމާބެހޭ ދާއިރާގެ އުނަތީޖާ މިހާ ދަށްކަމުގައި ތަދިނުމަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދާއި ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން ލިބުނު 
ވާކަން ފާހަގަކޮށް، މިކަމާމެދު ސަރުކާރުން މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް އިސްބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެގިވަޑައިގަންނަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2007މިހެން މިދެންނެވީ . އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ
މިއޮތީ މުޅިންހެން މަގުން  އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ މަދްރަސީ ދައުރުގެ ކިޔަވާދިނުން

  .ކައްސާލާފައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ

އުލަތުގެ ދަވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2008ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިމްތިޙާނުލެވެލްގެ އީ އޯ .ސީ.ޖީ  .ށ
، ވިޔަސްހިތްވަރެއްކަމުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި މި މަސައްކަތަށް  ބަޖެޓުން ދެއްކެވުމަކީ

މީގެ އަގު މިއަށްވުރެން އަށް ވުރެންވެސް ދަށުގެ ނަތީޖާއެއްކަމުން " C"އަށް ލިބެނީ   %68ބައިވެރިވާ މާއްދާތަކުގެ 
  .މުހިންމުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ ޚަރަދު ކުރެއްވުންރަނގަޅަށް ލިބޭ ގޮތަކަށް މި 

ލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫލުތަކުގައި އުމުޅި ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ތަވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2008 މިހެން މިދެންނެވީ  
އަދި އޭ އޯ ލެވެލް ކުދިންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ކުދިންނަށް ކިޔަވަމުންދާ 

ގައި  2007، ތީއާއިދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރުން ދައްކަވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާން ލެވެލް 
މިކަމުން  ކުރެވިމިފަދަ ބޮޑު ހޭދައެއް އިމްތިޙާނު ފީގެ ގޮތުގައި އެކަނިވެސް ލިބުނު އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ ފަދަ ނަތީޖާއަކަށް 

  .މިފައިސާ ބޭކާރުވެގެންދާތީއެވެނުލިބި  މަންފާއެއް

  

  

  

  

  

  

 

 



9 
 

  މައްސަލަތައް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ،މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި  )2.3

  ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ހިންގަވާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ރާވާ :ގުޅުންތައް ރޭވިފައިވާގޮތް   - 1
ޒޯނު ސެކްޝަން ހިންގެވުމުގެ އިތުރުން،  6ސްކޫލްގެ ކަންތައް ބައްސަވައިގެން ބަލަހައްޓަވާ  220ސެކްޝަންއާއި،  7

ޤައުމީ މަންހަޖް އެކުލަވާލައި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް (ސެންޓަރުވެސް  3މިނިސްޓްރީއާއި ވަކިން ހިންގަވާ 
ލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިންގަވާ އުނުރަސްމީ ތަ، އާއި" މަރުކަޒުލީމް ކުރިއަރުވާ އުދިވެހި ރާއްޖޭ ތަ"ހިންގަވާ 

އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިމްތިޙާންތައް ހިންގާ ، "ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން"
  . ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ") ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް"ބެލެހެއްޓުމަށް 

މިހުރިހާ ތަންތަނުގެ އިދާރީ އަދި ފައިސާއާއިބެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އުޅުންތަކާއި ނަމަވެސް 
ގުޅުންތައް އޮންނަންވީ ގޮތް ރަނގަޅަށް ރޭވި، ލިޔުމުން ބަޔާންކުރެވި އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންކަން ސާފުކޮށް 

  .އެނގެން އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ

ންކަމުން، ނިންމުންތައް ނިންމުމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންއަރައި، ކަންކަން އެހެ
ނިންމުން ލަސްވެ ދިގުލައި، އެތައްބަޔަކު އެއްކަމެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރައްވަންޖެހި، މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ 

އެއީ ފެންނަފެނުމުގައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށާއި، . ވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެފައިރަށްވުރެން މުވައްޒަފުން ގިނަވެވަ
މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވީ 

ނާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ހިސާބަށް ނަމަވެސް، ހަޤީގަތުގައި ކަންތައް ހިނގަނީ މިހެންނޫންކަމުން
  .ގެނެވިގެންނޫނީ ކުދިކުދި ނިންމުންތައްވެސް ނިންމެން ނޯންނާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

މަސައްކަތްތައް ހިންގަވަން ގަސްދު ކުރައްވާގޮތް ރަނގަޅަށް ރާއްވަވައި، އެކިއެކި މަގާމުތަކަށް ދެވިފައިވާ 
އެއްގެ ގޮތުގައި " އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް"އިޚްތިޔާރުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކާއި ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކުރެއްވުމަށް ޒަފުންނަށް މިކަންކަން ސާފުކޮށް އަންގަވައި އަހުލުވެރި ލިޔުމުން އެކުލަވާލައްވައި، ހުރިހާ މުވައް
މީގެ އަލީގައި މިނިސްޓްރީގެ މަޤުސަދުތަކާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްވަވައި، އަދި . ދަންނަވަމެވެ

ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުމަކީ މުވައްޒަފުން  ހަމަޖައްސަވައިގެން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން
  .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ހިންގެވުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ
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މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅު   :ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން   - 2
އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންކަން ތިރީގައި ، ވާ ކަންކަން އެބަހުރިކަމާއިކުރައްވަންޖެހިފައި

  .ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ

ކުދިންނަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން އުޅޭ ސްކޫލްތަކަށް  500 :މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާފައިސާ   .ހ
ބަޖެޓް ވަކިކުރި ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ސީދާ އެ ސްކޫލްތަކަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ ދެއްވަނީ 

އަށް ވުރެ މަދުން ކުދިން އުޅޭ ސްކޫލްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެވޭ ފައިސާ ދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  500
 ތުން ފައިސާ ފޮނުއްވާފައިވަނީމިގޮ. އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބަޖެޓުން ނެންގެވުމަށް ފަހު އެތަންތަނަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ

  ފައިސާ ކޮންމެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ބަޖެޓްމަހުން އެއްމަހު، އަދި  3މުސާރައަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންމެ 
މިފައިސާ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ނަންގަވައި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް . މަހަކުންނެވެ 6

ކަށް ޖަމާކުރުމުން، ނުވަތަ ބައެއް ހާލަތްތަކެއްގައި އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓްތަ
ފޮނުއްވާ  މިގޮތަށް ވަނީ އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނީ ކަމަށާއި،އްމިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުގައި ލިޔު ،ޖަމާކުރުމުން

ންނަ ފައިސާ ސްކޫލްތަކުގެ ނަމުގައި ހު ބާކީ ބޭނުން ނުކުރެވިއެތަންތަނުން ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމޭ އިރު 
އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް މިފަދަ ފައިސާ އެ އެކައުންޓްތަކަށް އެއްވެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަކަމަށާއި، 

 ނަމެއްގައި ކިހާ ހުރީ ކޮންތަންތަނެއްގެމިހާރު ގައި މިގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކުއިތުރުވަމުން ދާކަމަށާއި، 
  . ފައިސާއެއްކަންވެސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން އެނގެންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ބަލަހައްޓަމުންދާ ސްކޫލްތަކުގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ދިނުމަށް ފައިސާ  :މުސާރަ ދިނުން   .ށ
ވަނަ އަހަރުގެ  2008ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލަށް މިހާރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަމުންދާ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ފޮނުވުމުގައި 

މުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށް ނުވަތަ އްވައެވަގުތަކު އެސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްކުރަނިޔަލަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވަނީ 
އްސުރެ ގައި އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކުރީއަހަރުތެރޭސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށާއި މަޤާމްތަކަށް 

މިހެންވުމުން  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއެސްކޫލެއްގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މުސާރަ ޝީޓްގައި ވާ ޢަދަދުތަކަށް
އެެއްފަހަރު މަދުން މުސާރައާއި އުޖޫރަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާއަށްވުރެ ގިނައިން ނުވަތަ ބަ

ޕިއުޓަރުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ކޮމް މިގޮތުން .ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ ގެންދެވޭ ކަމުގައިސްކޫލްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވަމުން
މުވައްޒަފުންގެ ނުގެންނަވައި  ންޖެހޭ ބަދަލުތައްވަނަންހުންނަ މުސާރަ ޝީޓް އެއްމަހުން އަނެއްމަހަށް ކޮޕީކޮށް އެއަށް ގެ

ގެ ޖެނުއަރީން  2005މިގޮތުން . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމުގައިގެންދަވާ ޖަމާކުރައްވަމުންޓްތަކަށް ފައިސާ އެކައުން
  ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދެއްވަންޖެހޭ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް 

ރުފިޔާ ރާއްޖޭގެ ބޭންކް ތަކުގައި އެމުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކަށް  ހާސް 336
އަނބުރާ ފުން އަތުން މުވައްޒައި ހަމަޔަށް އެ ޚާމިފައިސާ މި ރިޕޯޓްގެ ތާރީ ވޭކަމަށާއި،ޖަމާކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

  .ފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށްނެތެވެއަތުލެވި

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްއި ހުށަހަޅާ އަޅުއްވަން  ،ވީމާ

މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓްތަކުގައާއި، އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގެ ނަމުގައި ވަކިވަކި ސްކޫލްތަކުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް   .ހ
މިހާތަނަށް އެއްކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ވަކިވަކިން އެތަންތަނާ ގުޅުއްވައިގެން ސާފު 

ނުވަތަ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި މައުލޫމާތު ސާފުވާން ނެތްނަމަވެސް މި  ، ކުރެއްވުމަށްފަހު
ކުރި މަގުގައިވެސް . ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ލިޑޭޓަޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭގޮތަށް އިދާރީ އިންތިޒާމު މިގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބާކީވާ ފައިސާ ކޮންސަ
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މިހެން މިދެންނެވީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދައުލަތުން ބަޖެޓް ދެއްވާތީއާއި، . ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
ރުސަތު އަހަރު ނިމޭއިރު ނުނިމި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމުގެ ފު

އޮތްކަމުންނާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވިގެން ނޫނީ މިގޮތަށް ފައިސާ ބެހެއްޓެވުމުން 
  .ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުން އުނދަގޫވެ އޮޅުންއަރާތީއެވެ

ހޭދަކުރެވެމުންދަނީ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ގާތްގަނޑަކަށް މި  .ށ
ޒަފުން އްވުރެ ގިނަ މުވަހާހަށް 9އިރާގައި ގާތްގަނޑަކަށް މުސާރައާއި އުޖޫރަ ދިނުމަށްކަމަށްވެފައި މުޅި ދާ

ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިއުމާއިއެކު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައި ގެ ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރުމުގައި 
އް ތަކްޝީޓުރަދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރައްވާ ވޯމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރައްވައި، އަދި މުސާމިހާރު ޢަ

މުވައްޒަފުން ނޫން ބަޔަކު ޗެކްކޮށް، ހުއްދަދެއްވައިގެން މި މަސައްކަތް މިކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރައްވާ 
  .ކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

މުވައްޒަފުން ހިމެނިގެން އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ  8މިނިސްޓްރީގައި  :އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް އިންޓަރނަލް   .ނ
މަސައްކަތް ހިންގަވާ ކަމަށާއި، މިތަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ބަޖެޓްގެ އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ފައިސާ ބަދަލު 

ދެއްވުމާއި، މިނިސްޓްރީން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް " ހުއްދަ" ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި މިކަން ކުރުމަށް
އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި ، ހިންގުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަންއިން ކުރައްވާ ބައެއް ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމާއި
 ލިބިއްޖެނަމަމިނިސްޓްރީއަށް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަވާ ތަންތަނުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޝަކުވާއެއް 

  . ބެއްލެވުން ފަދަ ކަންކަމެވެއެކަންކަން 

މަންޓްއިން ކުރައްވަންނުޖެހޭ، އަދި ކުރައްވައިގެންނުވާނޭ މަސައްކަތްވެސް ޑިޕާޓްނަލް އޮޑިޓް މީގެތެރޭގައި އިންޓަރ
ލޭގޮތަށް ހިމެނޭ ކަމުންނާއި، އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްއިން ބަލަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބެ

މަސައްކަތް ރާވައި  ރޭވިފައިނުވާ ކަމުންނާއި، މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގަވަނީ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ
އިން ހާސިލުވާންޖެހޭ ކަންކަން ހާސިލު ހިންގަވަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

  .ކުރެވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަ ވާކަމަށް ނުފެންނަ

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްއި ހުށަހަޅާ އަޅުއްވަން  ،ވީމާ

މިނިސްޓްރީއަށް މިވަގުތުން މިވަގުތަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ޚިދްމަތް ކޮންމެހެން ބޭނުންފުޅު 
މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަމަށްވާނަމަ، މިޑިޕާޓްމަންޓް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވައި، މިތަނުގެ މުވައްޒަފުން 

ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުން މުޅިން ހުއްޓާލައްވައި، މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާއާއި 
ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާގޮތް ބަލާ ފާސްކޮށް މިކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ން އެހެން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި، އަދި މިތަނުގެ މަސައްކަތް ޙަޤީޤީ އިންޓަރނަލް ނޫ
އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ރާވައިހިންގާ ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރައްވައިގެން، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ސީދާ 

އަދި އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރައްވާ ކަންތައްތައް ، އްސަވައިމިނިސްޓަރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖަ
އެކަންކަމުގެ މުޢާލާތް ނުކެނޑެނީސް އެކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތަށް ރާވައިގެން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

   .ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޓީމެއް ބޭއްވުން މިފަދަ މިނިސްޓްރީއެއްގައި 
ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓިންގ އާއި ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައް 

އިންޓާރނަލް ، މިވަގުތުން މިވަގުތަށް އެހެންކަމުން. ރަނގަޅަށް ރޭވި ބައްޓަންކޮށްގެން ނުހިންގޭތީ ކަމުގައި ދެކެމެވެ
އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެންމެ އިސްކަން ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި، ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބެލެހެެއްޓެވުމުގެ 

ކަން ކަންތައްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް އެންމެ އިސްކަން ދެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވައި، މި
އަވަހަށް ރަނގަޅުކުރެއްވުމުން އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެން ދާނޭކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށް، 
ފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށްފަހު އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ 

  .ންނަވަމެވެކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަ

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ވަރަށް ގިނަ ޓީޗަރުންނާއި  :ޓީޗަރުންނާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު   .ރ
ފަރާތްތަކުން ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތާއި ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ 

. ގެންދަވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކުރައްވަމުންނަ ފަރާތްތަކުން ގި މަސައްކަތްވެސް މިނިސްޓްރީގެ ވަރަށް
ސްކޫލްތައް އަދި ، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ޒޯން ސެކްޝަނާއިމިނިސްޓްރީގެ މީގެތެރޭގައި 
މަންރިސޯސް މިނިސްޓްރީއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ތަންތަނުގެ މިފަދަ މައުލޫމާތު އެތަންތަނުގެ ހިއު. ހިމެނެއެވެ

ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުންވެސް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި  މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަންއަދި ޑިޕާޓްމަންޓުންނާއި 
ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ތަނަކުން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މައުލޫމާތު . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ  ދިމާވެ އެއްގޮތްނުވާމައުލޫމާތު އެއްކަމަކާގުޅޭ ކުން ބަލަހައްޓަވާ ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށާއި، ދެތަނަ
ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް ތަރުތީބު ކުރައްވައިފިނަމަ މިހާރު މިކަމުގައި ބޭނުން ކުރައްވާ 

ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މިމަސައްކަތް މާ ފުރިހަމައަށް  ތައްއި ވަސީލަތްތަކަށް ވުރެން މަދު ވަސީލަތްމުވައްޒަފުންނާ
  . ކުރެއްވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްއި ހުށަހަޅާ އަޅުއްވަން ، ވީމާ

ރަނގަޅަށް ބައްޓަންކުރައްވައި، މިތަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ  ގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްމިނިސްޓްރީ
ކުރައްވައިގެން މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ތަނަކަށް ބޭނުންވާ މިކަމާބެހޭ ޚިދުމަތާއި 

ވައްޒަފުންނަށް މީގެތެރޭގައި މު. އެހީތެރިކަން މިތަނުން ފޯރުކޮށްދެއްވާގޮތަށް ރޭއްވެވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފެނެއެވެ
މުސާރަ ދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ އެހެން މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓެވުމާއި، ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުން ފަދަ ކަންކަން 

  .ހިމެނެއެވެ

މިނިސްޓްރީގަޔާއި، މިނިސްޓްރީއިން މާލޭގައި : ކަންކަމުގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ފައިސާއާއި   .ބ
ލީމު ކުރިއަރުވާ އުތަދިވެހިރާއްޖޭގެ (ސެންޓަރު  3ސްކޫލް އާއި، އަދި މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުން ހިނގާ  13ބަލަހައްޓަވާ 

ގައި ) ސްމަރުކަޒު، ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން، އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ކުރައްވަނީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވަކިވަކިން އެކަމަށް މުވައްޒަފުން  ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމުގައި ވަރަކަށް  90މިހުރިހާ ތަނެއްގައި މިކަމަށް  ،ބައިތިއްބަވައިގެން ކަމަށާއި
ގަތުމާއި، ބިލްތަކަށް މުސާރަ ދިނުމާއި، ތަކެތި  ޒަފުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައިމިމުވައް. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި، ޚަރަދުތައް ހިސާބުތަކަށް ވައްދައި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުއް
  . ފޮނުއްވުން ހިމެނެއެވެ
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ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމާއި ފައިސާ ދޫކުރުމާއި  އިން ބަލަހައްޓަވާމިނިސްޓްރީމީގެ އިތުރުން 
ކޮންމެ ޒޯނަކަށް ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން  6 ސްކޫލްތައް ،ކޫލްތަކުގެ އިދާރީ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުންއެސް

މުވައްޒަފުން  6މިނިސްޓްރީގައި ވަކި ސެކްޝަނެއް އުފައްދަވައިގެން މިއިން ކޮަންމެ ސެކްޝަންއަކަށް ގާތްގަޑަކަށް 
ލައްވައިގެން މިއިން ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިވަރުންވެސް 

 . މިތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ނުހިނގާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭވަރަށް ވުރެން ބޮޑު  ،ތަނުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށްމިތަންއެހެންކަމުން 
މިކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެން ބޮޑު އިސްރާފު ހިމެނިގެންވާކަމަށާއި، އެތައްބަޔަކު ، ޚަރަދު ހިނގާކަމަށާއި

އެއްކަމެއް ކުރުމުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ އެހެން 
  .އްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެ މުވައްޒަފުން މިތާނގައި ގެންގުޅެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެމަސަ

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްއި ހުށަހަޅާ އަޅުއްވަން ، ވީމާ

މިތަންތަނުގެ ފައިސާއާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓަވާ ސެކްޝަންތައް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވައި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ 
ތަނަކަށް ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓާ އެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އުފައްދަވައި އެތަނުން ހުރިހާ ތަނަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ 

އަދި މިގޮތުން ހަމަޖައްސަވާ   .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ފެނެއެވެ
ޕަރޭޝަންސް މެނުއަލްއެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން އުސޫލުތަކާއި މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތް އޮ

މީގެއިތުރުން މި މަސައްކަތުގައި މިވަގުތު ގެންގުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީގެ . ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މެއް ނެތްނަމަ އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން ދިމަދިމާއަށް ބޭނުންވާނަމަ އެދިމަދިމާއަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ނުވަތަ އެފަދަ ބޭނު

  . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެރަނގަޅުއެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުންވެސް 

ދާމީހުންގެ  ސްކޯލަރޝިޕްގައި އަދި، ސްކީމް ކްރެޑިޓް، ފަންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް :މުސާރައިން ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާ     .ޅ
ދެއްކުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން  މިކަންކަމަށް ފައިސާމަޢުލޫމާތުވެސް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުން 
މިފަދަ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ނުކަނޑައި  އަދި ،ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާ ނުކަނޑާ މުސާރަދެވޭކަމާއި

ކޯސް ނިންމާފައި ނުވަތަ މެދުކަނޑާލާފައި  ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދާމީހުން ކޯސް ،ވޭ ކަމާއިފޮނު ވެސްއަތޮޅުތަކަށް
އެކަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް  ހުށަހެޅުމުންނޫނީލޫމާތު އެމީހަކު މިނިސްޓްރީއަށް އުއެމީހަކާބެހޭ މައައުމުން 

  .ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެމިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްއި ހުށަހަޅާ އަޅުއްވަން  ،ވީމާ

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް މިނިސްޓްރީގައި ހިންގޭނެ ހުނަރުވެރިކަމާއި އިންތިޒާމުތައް ރާއްވަވައިގެން ނޫނީ މުވައްޒަފުންގެ 
މުސާރައިން ކަނޑައިގެން، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެފައިސާ ފޮނުއްވުމުގެ ކަންތައް 

ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވުންކަމުގައި ، ހިންގެވުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ގެއްލި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އޮޅުންއަރައި
ފާހަގަކުރެވޭތީ މިފަދަ ހުނަރުވެރިކަމާއި އިންތިޒާމުތައް ރާއްވަވައިގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން މުހިންމު 

  .ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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ފައިލްކުރެވޭނެ ރަނގަޅަށް ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔުންތަކާއި، އެހެނިހެން ލިޔުންތައްވެސް  :އް ފައިލްކުރުން ލިޔުންތަ  .ކ
އެއްކަމަކާ ބެހޭ ޖައްސަވާފައި ނެތުމުން އެކި ސެކްޝަންތަކުން އެކިގޮތްގޮތައް ފައިލްކުރަމުން ދިއުމާއި ނިޒާމެއް ހަމަ

އެއްބަޔަކު ބަލަހައްޓާނެކަމަށް އަނެއް ، ލިޔުންތައް ގިނަވެ ތަފާތު ތަންތަނުގައި ފައިލްކުރެވި އެއްބާވަތެއްގެ ލިޔުންތައް
ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ރައްކާކުރެވިފައި ނުހުންނަ ކަމުގައި ބޭނުންތެރި ގޮތެއްގައި  ކުޑަކުރެވި،ބަޔަކު ފަރުވާ 
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްއި ހުށަހަޅާ އަޅުއްވަން، ވީމާ

ލިޔުންތައް ފައިލްކުރައްވާނެގޮތް ރާއްވަވައި ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށްފަހު، މިއިންތިޒާމުތައް ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރައްވައި، 
މިކަމުގައި އުޅުއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ދަސްކޮށްދެއްވައިގެން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރެއްވުމަށް 

  .ދަންނަވަމެވެ

މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ  : ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުން  .އ
އޭ އާއި ބޭންކް .އެމް.އެމް(އް ތަޓުބޭންކް އެކައުންތަނެއްގައިވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ތަންތަނުން ހިންގަވާ ކޮންމެ 

މީގެތެރޭގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުން ނުކުރައްވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ގެންގުޅުއްވާކަމާއި، ) އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި
 434މިއިން ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރައްވަންޖެހޭކަމާއި، މިގޮތުން ޖުމުލަ ، ހުރިކަމާއި

ޓެމުން ނުގެންދެވޭ ކަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓް ބަލަހައްޓަވަންޖެހި، ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްއެކައުންޓަށްވުރެ ގިނަ 
މާލޭގެ ހުރިހާ . ތަކެވެއެކައުންޓްއަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އެކައުންޓަކީ  337މީގެތެރެއިން . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ތެރެއިން ތަކުގެއެކައުންޓްމާލޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގެ . އެވެ 97ލައަކީ ނަމުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކުގެ ޖުމު ތަންތަނުގެ
. ބަޖެޓްއެކައުންޓް ހިމެނޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ 12ގެ ކަންކަަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ

ކަމަށާއި ބަރާބަރަށް މިމަސައްކަތް ނުކުރެވޭ އަދިނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން އުނދަގޫވެ، 
މަށާއި، މިހާ ގިނަ ބޭންކް އެކައުންޓް ކަ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާމިއެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް 

ކަމުން އަދި ފައިސާއާއި ހިސާބު ހުޅުވައި ބަލަހައްޓަވަންޖެހެނީ ތަނުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުން ހަރުދަނާ ނޫން
  .ބެލެހެއްޓެވުން ފަސޭހައިން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްއި ހުށަހަޅާ އަޅުއްވަން، ވީމާ

ބޭނުން ނުކުރައްވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރައްވައި، ދެން ހުރި އެކައުންޓްތަކުގެ ހަޤީޤީ ބޭނުންތައް ބައްލަވައި ދިރާސާ 
ރެވެނިއު ކުރެއްވުމަށްފަހު މިއެކައުންޓްތައް ބަންދު ކުރައްވައި އަދި އެ އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 

ފަންޑަށް ޖަމާކުރައްވައި، މިއެކައުންޓްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވޭނެ މިންވަރަށް މަދުކުރައްވައި، އަދި މިދާއިރާގައި 
  .އިތުރު އެކައުންޓް ހުޅުވުން ހިފަހައްޓަވައި ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އެއް މިނިސްޓްރީގެ " އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސްޕަރވިޝަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ސެކްޝަން" :ފެންވަރު ބެލުން   .ވ
މިނިސްޓްރީން ރާވާ ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތައް  ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީތެރޭގައި ހިންގަވާ ކަމަށާއި، މިސެކްޝަން އިން 

ދެވޭ ، ރިކަމުގެ ފެންވަރު ބަލާ ރަނގަޅު ކުރެއްވުމާއިހިނގަންވީގޮތަށް ހިނގާތޯ ބެއްލެވުމާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ހިންގުންތެ
މިކަންކަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މިސެކްޝަނުން  .ޤީ ކުރުމަށް ލަފާދެއްވުމެވެލީމުގެ ފެންވަރު ބައްލަވައި މިކަން ތަރައްއުތަ

ޖެހޭ އިޞްލާޙީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިސެކްޝަނުން ހުށައަޅާ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަން
  .ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ އަޅުއްވަމުން ނުގެންދެވޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

ސްކޫލްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ކިޔަވާދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުން މިސެކްޝަނުން 
ހަޅުއްވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ބަރާބަރަށް އެޅޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމުން ނޫނީ މި ސެކްޝަންގެ ހުށަ

  . މަސައްކަތުގެ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

މާލޭ އޮފީހުގައި އުޅުއްވާ ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ ހުރިހާ  މިނިސްޓްރީގެ: ޓެލެފޯން ޚަރަދު މޯބައިލް ފޯން ގަތުމާއި   .މ
އަދި . ހޯއްދަވާ ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެފޯނު މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި މޯބައިލް 

ފޯނު ގެއްލުމުން އެފަރާތް  އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ގެއްލިގެންވެސް ފޯނު ގަނެދެއްވާފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތަށް
ފައިވާކަންވެސް ގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު އެޅިއެކަށީކުރައްވަންޖެހޭ ހިނދު އޭގެ ބަދަލުގައި ޒިންމާ އެކަމުގައި 

ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފޯނުވެސް ގަނެދެއްވާފައި އެބަހުރިކަމަށާއި، މޯބައިލް ފޯނު  11,000އެނގެންނެތްކަމާއި 
ސް ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައްވާފައި ނެތްކަމާއި،  ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މިކަމުގައި ޚަރަދު ގަނެދެއްވުމާބެހޭ އެއްވެ

  .ކުރެވިގެންނުވާންވީވަރަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައްޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

ފޯނު ގަނެދެއްވުން މުޅިން ހުއްޓުވާލެއްވުން ފެންނަކަމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި މޯބައިލް 
މިހެންމިދެންނެވީ ވަކި އަގެއްގެ ފޯނު ގަތުމުގެ ޕޮލިސީއެއް ކަނޑައަޅުއްވައިގެން އެކަން ތަންފީޒު . ދަންނަވަމެވެ

ވަރަށް ބޮޑަށް  ންނުކުރެވޭކަން އެހެން އޮޑިޓްތަކުންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ މިނޫންގޮތަކަށް މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވު
  . އުނދަގޫވެފައިވާތީ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ދާއިރާގެ އެކިތަންތަނަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު ފައިސާ މިނިސްޓްރީގެ  :އަހަރު ނިމޭއިރު އަދާނުކޮށް ހުރި ބިލްތައް   .ފ
ސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުން ރުފިޔާގެ ބިލްތައް ހުރިކަމަށް މިނިމިލިޔަން  13.48ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2008ނުދައްކާ 
މީގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ފެނާއި ކަރަންޓާއި ފޯނު ޚަރަދުގެ ބިލްތަކާއި ކެޕިޓަލް . ދައްކައެވެ

ގެ ދަށުން ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު 2008މި މަޢުލޫމާތު . ޚަރަދުތަކާއި ގުޅުންހުރި ބިލްތަކެވެ
އަންގަވާފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި މިކަން މިހެން މިދިމާވަނީ ބަޖެޓްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޤަވާއިދުން 

  . ހިމެނިފައިނުވާ ޚަރަދުތައް ހިންގޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައްޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

ބަޖެޓްގައި ނެތް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވައި، ޚަރަދު ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށާއި މަހުންމަހަށް 
ބަލަހައްޓަވައިގެން ބަޖެޓް ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރައްވައި އޭގެ އަލީގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބަޖެޓް 

  . ންނަވަމެވެބެލެހެއްޓެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަ
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ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން، ގާލް  :ސްކޫލް ކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ  .ދ
 2008ރުފިޔާ އަދި މިލިޔަން  1.28 ޖުމުލަ ވަނަ އަހަރު 2007ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކެޑޭޓް ކޯ ހިންގުމަށް 

 ތަފްޞީލް ގެ ޚަރަދު ކުރާތަންތަނުން މި ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާއިރު މިލިޔަން  1.25 ޖުމުލަ ވަނަ އަހަރު

މި . ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ދާކަންހުށަހަޅުއްވަމުން ނުގެން މިނިސްޓްރީއަށް ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް ޚަރަދު ނުވަތަ
ތެރޭގައި ރާވާ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ  އަހަރު، ދޫކުރައްވަނީ މިތަންތަނުން ފައިސާ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް

މިއިންއެއްވެސް ތަނަކުން ލަފާކުރާ  ވިޔަސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައިޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ބަޖެޓް
  .ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެސް ބަޖެޓެއް

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައްޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

މިފަދަ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓާއި، ޚަރަދު ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން މިތަންތަނަށް ފައިސާ 
ދޫކުރެއްވުމަށާއި، އެތަންތަނުން ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްފަހަރު ޚަރަދު ރިޕޯޓު ފޮނުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން 

  . ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ކިޔަވާކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތް ހޯދުމާއި ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން 2.4)

 ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާ ތަކުގައި ކުލާސް ގެ 12 ން 1 ގްރޭޑް މަދުރަސާތަކުގެ ތަކާއިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް
 ވަނަ 2008 ހަމަޖައްސަވައި އުސޫލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ސަރުކާރުން ތަކެތި އެހެނިހެން ބޭނުންވާ ކިޔެވުމަށް ޓެކްސްޓްފޮތާއި

 ދިރާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2008 ގޮތުން މި. ފަށާފައިވެއެވެ ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި ފެށިގެން އަހަރުން ދިރާސީ އަހަރުގެ
 ޚަރަދުގައި ސަރުކާރުގެ ތަކެތި އެހެނިހެން ބޭނުންވާ ކިޔެވުމަށް ޓެކްސްޓްފޮތާއި ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އަހަރަށް

މި ގޮތުން ފޮތާއި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ . ކުރެވިފައިވެއެވެ ޚަރަދު މިލިޔަން ރުފިޔާ 54 ގާތްގަނޑަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް
މުހިންމު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ފާހަގަ  ބެލެހެއްޓުމުގައިފޮތްތަކުގެ ސްޓޮކް  ތަކެތި ހޯދައިދެއްވުމާއި،އެހެނިހެން 
 . ޚުލާޞާކޮށްލަމެވެތިރީގައި 

ހިލޭ ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި،  ތަކެތިއި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ކިޔަވާކުދިންނަށް ސްކޫލް ޓެކްސްޓް ފޮތާ .ހ
ބެލެނިވެރިންގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ބެލުމެއްނެތި އަދި ފުދުންތެރި ކުދިންނަށް ފޮތް ބޭނުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް 

ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް ހިލޭ މިކަންރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ބެލުމެއްނެތި 
ގެންދާ ކަމެއްކަމުގައި ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެހެޔޮގޮތުގައި ޚަރަދުބޮޑު، ދައުލަތުގެ ފައިސާ އޭގެ އެންމެ 

  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ސްޔަވިކުރައްވާ ކަމުގައިބޮޑު ޚަރަދެއް ވަރަށް ފޮތްތަކަށް ސަރުކާރުން  އްވާ ޓެކްސްޓްސްކޫލްކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ދެ  .ށ
ފޮތްތައް ބޭނުންކުރިޔަސް އެހެން ކުއްޖަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ އަދި އެއްކުއްޖަކު  ،އަހަރަށް ބަދަލުނުވާ އެއްއަހަރުން އަނެއް

 ވުރެންތްތައް އެއްފަހަރަށްފޮއިގެން އެވައްކުދިންނަށް ދޫކުރަ ންއަނބުރާ އަތުލައްވައިގެން އެފޮތްތައް އަލުން އެހެ
ގެންގުޅުއްވުމުގެ ސަބަބުން މިއީ މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފް އްވުމުގެ އުސޫލެއް ނުގިނަފަހަރު ބޭނުން ކުރެ

  . ފާހަގަކުރެވެއެވެހިމެނިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި 

އެް ފޮތްތައް ބޭނުން އެއްޖޭން ބޭރުން ގެނެވޭ ބަރާއްޖޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކާއި ރާސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް   .ނ
އްރަރު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މިގޮތަށް ހުންނަ ފޮތްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޤަކިޔަވާދެއްވާ މުނުކުރެވި ބެހެއްޓިފައިހުރެ، 

ހަރު ވަނަ އަ 2007މިގޮތުން  .ފާހަގަކުރެވެއެވެބައެއް ބޭކާރުވެ ގުދަން ތަކުގައި އިތުރުވެފައި އެބަހުރި ކަމުގައި 
ފޮތަކީ މިގޮތަށް ރުފިޔާ ގެ މިލިޔަން  2.76ރުފިޔާގެ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން މިލިޔަން  9.30ނިމުނުއިރު ސްޓޮކުގައި ހުރި 

ކުރާ ފޮތްތަކާއި، އެކި ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުން މީގެތެރޭގައި. ބޭކާރުވެފައިވާ ފޮތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ން މަތީގެ ސައިންސްގެ މާއްދާ ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް އި 8ޓީޗަރުން  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފޮތްތަކާއި، ގްރޭޑް 

 .ފޮތްތައް ހިމެނެއެވެ ކެމިސްޓްރީ، ބަޔޮލޮޖީ، ފައިވާ ފިޒިކްސްވިވަނައަހަރުގައި ގެނެ 2004ރާއްޖެއިން ބޭރުން 
 75މަހަކު (ރުފިޔާ  ހާސް 904 ކުލީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކުގުދަންތަކުގެ  ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ށްމިފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމަ

ކޮށްގެން ބަލަހައްޓަވަން ނުޖެހޭކަމުގައި ޚަރަދުކުރެވޭކަމަށާއި، މިގޮތަށް ބޭކާރުވެފައިވާ ފޮތްތައް ގުދަން) ރުފިޔާ ހާސް
ހާސް ރުފިޔާ،  262ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެއަހަރަކު ވާނަމަ މި ޚަރަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި، ނުވަތަ 

އޭގެ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި، އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުނު ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް މިހާރު މިވަނީ 
  .ވެފައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެބަދަލުސަބަބުން ބޭކާރު ޚަރަދު ހިނގާ ލަޔަބިލިޓީ ނުވަތަ ބުރައަކަށް 
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  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައްޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

ފޮތްތައް ދޫކުރެއްވުމުގައި ފޮތް ހޯދުމުގައި ފުދުންތެރިކަން ނެތްކުދިން ބައްލަަވައިގެން ފޮތް ދޫކުރެެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
ހިންގެވުމަށާއި، އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޮތްތައް އަނބުރާ އަތުލައްވައިގެން އެއް އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ 

  . ތަށް ދޫކުރައްވައިގެން މިފަދަ ޚަރަދު ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެއަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮ

ގައި ފޮތް ބޭނުންވާ ޢަދަދުތައް މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް އަންދާޒާ މުގަޔާއި ފޮތް ބައްލަވައިގަތުވުމުއަދި ފޮތް ޗާޕްކުރު
އްވުންވެސް މުހިންމުކަމަށާއި، މިހާރު ބޭނުން ނުކުރެވި އިތުރުވެފައިވާ މަދުކުރެން ކާރުވުބޭ މިފަދަ ޚަރަދުތައްކުރައްވައިގެން 

ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުވެސް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ފޮތްތައް ނައްތާލައްވައިގެން މިތަކެތި  ގޮތްފޮތްތައް ބޭނުންކުރެވެން ހުރިގޮތް
  .ގުދަންކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ވޭ ޚަރަދުތްތަކާއި ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ކުރެއިމާރާ 2.5)

 ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަކާއި:  ތްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުއިމާރާއެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމާއި  .1
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ފައިވީނަމަވެސް ލިބިބިންތައް ހިލޭ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން ހިންގުމަށް 

ބޭނުން ކުރައްވަމުން ތްތައް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އިމާރާއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  ނުހިފި ބޮޑު އަގުގައިއެބިންތަކުގެ ބޭނުން 
ވަނަ އަހަރު  2008މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ސަބަބުން  ގެންދެވުމުގެ

މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ  މިގޮތުން. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ވެފައިވާރުފިޔާ ޚަރަދުމިލިޔަން  9.16ގާތްގަނޑަކަށް 
  .ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެގައި  3 ދަށުގައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތައް ތާވަލު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތައް:  3ތާވަލު 

  ތުން ކުރާ ބޭންުނއިމާރާ އަކަފޫޓް ތުގެ ނަންއިމާާރ/ ގޯތި   #
  ންނާއި ބެހޭ ޔުނިޓް ހިންގުންރުޗަޓީ ބިދޭސީ/ މާލޭ ޒޯން/ ޕީ ސެކްޝަން.އޭ 13,370  މުއިވެޔޮދޮށު.މ  1

  ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން ހިންގުން  4,419  މާތިލަ.މ  2

  ހުސްކޮށް އޮތް ބިމެއް  23,967  އްދީން ބިލްޑިންގ ގޯތިޙުލާޞަ  3

  ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން  3,800  ބަންޑާރަވިލާ.ހ  4

  ގާރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކެޑޭޓް ކޯ ހިންގުން  3,550  ކްރެސެންޓްމޫން.ހ  5

  މަށްބޭނުންކުރުއަދި އިމްތިޙާން ހޯލްތަކަށް އީ ގެ ގުދަނަކަށް .ޕީ.ޑީ  3,800  ގޯލްޑަން ސަންބީން.މ  6

  ގެ އެނެކްސް ހިންގުންއީ .ސީ.ސީ  19,156  ޗާންދަނީގެ. މއ  7

  ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި. އެސް.އީ.އެމް 12,000  އެސް .އީ.އެމް  8

  ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި ސްކޫލް .އެސް.ޕީ.އީކުރީގެ  12,000  ސްކޫލް. އެސް.ޕީ.އީ  9

  މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ  -  ސްކޫލް 220  10

  ސްކޫލް ކުދިންގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް 0.20ހެކްޓަރ   ފިނޮޅު ފޭދޫ.ކ  11

  
  ގޯއްޗާއި އިމާރާތާއި، 9އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މިނިސްޓްރީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި  3ތާވަލު 

 މާތިލަ، ސަލާހުއްދީން ބިލްޑިންގ.އިވެޔޮދޮށުގެ، މމު.މމީގެތެރޭގައި . ހިމެނެއެވެ) ފޭދޫފިނޮޅު.ކ(ރަށް  1، ިސްކޫލްއާއ 220
ކުރީގެ  އެސް އަދި.އީ.ޗާނދަނީގެ، އެމް. މއ ،ގޯލްޑަން ސަންބީމް.މ ކްރެސެންޓްމޫން،.ހ ބަންޑާރަވިލާ،.ހ ގޯތި، ހުރި
   .ގެ އިމާރާތާއި ގޯތި ހިމެނެއެވެ ސްކޫލް. އެސް.ޕީ.އީ

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައްޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ  ،ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޚަރަދުވަމުންދާތީ ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާތްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އިމާރާ
ގެ ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރެއްވޭނެ ގޮތަށް ތުގައި މިނިސްޓްރީރަނގަޅު ގޮތްތައް މިހާރަށްވުރެ އިމާރާދަށުގައި ހުރި ބިންތަކާއި 

މުޅިން އްވައި، އަދި މިކަން މަދުކުރަކުއްޔަށް ހިފުން ތްތައް އިމާރާއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަގުގައި  ރާއްވަވައިގެން
  .ދަންނަވަމެވެ ގަޅު ކަމުގައިމަކަށް ގެންނެވޭތޯ ބެއްލެވުން ރަނިމު
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   ގެ ކުލި މުމަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ބިޣާޒީ ސްކޫލް ހިންގު ،ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލާއި .2

 އައިސްފައިވަނީހިންގަމުން ) ސްކޫލްޔޫތް އިންޓަނޭޝަނަލް މިހާރު ލާލޭ (ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް : ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ވަނަ އަހަރު  2003އިން އިމާރާތް ކޮށް ) ސީ.ޑީ.އެޗް(ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޔުނިޓުން 

މި ތަން ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ އިމާރާތް ކުރުމަށް  .އިމާރާތެއްގައެވެބިމަކާއި އި ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ އާ އެޑިޔުކޭޝަން
ވައިގެން އިމާރާތާއި ބިން ސީ އަށް ދައްކަ.ޑީ.އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗް 20ބިމު ކުލި  އިހިނގި ޚަރަދާ

އަހަރު  20 ކުރިޔައް އޮތް ގެ މަގުން ރުފިޔާ މިލިޔަން 2.48މި ގޮތުން އަހަރަކު  .ގޮތަށެވެމިނިސްޓްރީއަށް މިލްކުކުރެވޭ
އެއީ  .އެވެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެ ންޖެހޭވަސީއަށް ދައްކަ.ޑީ.އެޗްރުފިޔާ މިލިޔަން  49.54ލަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމު

 20އަދި އާއި  ރުފިޔާމިލިޔަން  2.88ބިމުގެ އަގު ގޮތުގައި ، އާއި ރުފިޔާމިލިޔަން  25ތުގެ އަގު ގެ ގޮތުގައި އިމާރާ
ވަނަ އަހަރު  2005 އަދި 2004މި ގޮތުން  .އެވެރުފިޔާމިލިޔަން  21.46އަހަރުގެ އިންޓަރެސްޓް ގެ ގޮތުގައި 

 24.34ދައްކަންޖެހޭ ނަމަވެސް ބިމުގެ އަގާއި އިންޓަރެސްޓް ގެ ގޮތުގައި  .އެވެވާފަދައްކަފައިސާ ވަނީ  ދައްކަވަންޖެހޭ
މިނިސްޓްރީއިން ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް  ވާތަށް ހިނގި ޚަރަދު ދައްކައިމާރާހަމައެކަނި  ،ދައްކަންނުޖެހި ރުފިޔާމިލިޔަން 

ސީ އިން މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވެންނެތް ކަމަށް .ޑީ.ވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެޗްދިއެ
ސޮއި ޓްގައި އަދިވެސް މިނިސްޓްރީއިން އަންގަވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިކަމާގުޅޭ އެގްރީމެން

 .ނުކުރައްވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 އަކަ 9,827 ދަށުން އެހީގެ ހިލޭ ސަރުކާރުގެ ސިންގަޕޫރު ހުޅުމާލޭގައިބިމަކީ  ޣާޒީ ސްކޫލް ހިންގަމުންދާ :ޣާޒީ ސްކޫލް 

ފައިވާ ބިމެއް ދީ ކުއްޔަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެޑިޔުކޭޝަން ބިމަކީ އަޅާފައިވާ ސްކޫލް .ސްކޫލެކެވެ އަޅާފައިވާ އްގައިބިމެ ގެ މީޓަރު
ކަވަންޖެހޭ ގޮތަށް އެގްރީމެންޓްގައި ދައް ރުފިޔާ ހާސް 647 އަހަރަކު ގޮތުގައި ކުލީގެ ބިމު ،ކަމުގައި ދޭހަވާކަމާއި

އިން ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއިން އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ސީ.ޑީ.އެޗް
   .ފާހަގަކުރެވެއެވެސޮއި ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމުގައި އަދިވެސް މިއެގްރީމެންޓްގައި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއިން 

މިކަމާ ބެހޭ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރެވިކަމާއި، ތް މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ އިމާރާމިދެސްކޫލްގެ ބިމާއި 
ނުވާތީ ކަމުގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި ފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވަނީ އުފެދިމިދެސްކޫލާމެދު މިހާރު 

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  : ފިޔަވަޅުތައް ލާޙީޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

ދެފަރާތުގެ  ތައްކަންތައް އާއި އެހެން ންޖެހޭ ފައިސާވައިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަބިމާއި މި ދެސްކޫލްގެ 
ންޓެއް ކުރައްވައިގެން މިތަންތަން ބޭނުން ކުރައްވަމުން ގެންނެވުމަށްފަހު، މިތަންތަނާގުޅޭ ގޮތުން އެގްރީމައެެއްބަސްވުމަކަށް 

 ކުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައްމިފަދަ މަޝްރޫޢުތަ ރަނގަޅު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، އަދި ކުރިމަގުގައިވެސްގެންދެވުން 
  . ހެއްޓެވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެލެގަޅަށް ބެނރަލިޔެކިއުމުން 

  
  
  
  
  
  
  



21 
 

  ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫޢު 2.6)

. ހޯއްދަވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެގޮތަކަށް ފައިސާ  3ތަފާތު ހިންގަވަނީ ހިންގާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް  މި ދާއިރާގައި
ތިރީގައި . ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބިގެންނެވެ ،ރާއްޖޭންބޭރުން ލޯނު ނަގައިގެންނާއި، އެހީ އާއިހިލޭ އެއީ ބޭރުގެ 

 . ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ ފާހަގަކުރެވިފައިއެވަނީ އޮޑިޓް ސާމްޕްލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާލެވުނު

މާލެ އާއި ރާއްޖެ  :އެއްގޮތަށް ނުކުރެވުން  އިންޓާތް ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެގްރީމައިމާރާސްކޫލް  .1
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަރަށް  ތް ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މިނިސްޓްރީންއިމާރާތެރޭގައި ސްކޫލް 

ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން ހިންގާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެން 
ންޓް އަދި އެގްރީމަ، ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މުއްދަތަށް ނުނިމި، އެއްބަސްވާ އަގަށްވުރެން ޚަރަދު ބޮޑުވެ

އަދި މިކަން މިހެން ދިމާވަނީ ބައެއްފަހަރު  ،ތަންފީޒުނުކުރެވި ޕްރޮޖެކްޓް ދިގުލައިގެންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި
  .ޒިންމާތައްވެސް ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެއްވޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެމިނިސްޓްރީގެ 

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާއިރު ކުރެހުންތައް ރަނގަޅަށް ބަލާ ފާސްކޮށް، މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އިމާރާތް
ގެންނަން ނުޖެހޭގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރައްވައި، މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ސުޕަވައިޒްކުރައްވައި، މަސައްކަތްކުރައްވާ 

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންގައި އަދި އެގްރީމެންޓާ  ،ރަނގަޅަށް ބާއްވަވައިގެންފަރާތްތަކާއިއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް 
  . ތަންފީޒު ކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއެގްރީމަންޓް 

 2007އަތޮޅުގައި  20ޔުނިސެފުން ރާއްޖޭގެ : އެހީގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރތައްހިލޭ ޔުނިސެފްގެ  .2
މިލިޔަން ރުފިޔާ  29.87ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުމަށް  20ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ  1.49މިއީ އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ސެންޓަރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް . ޚަރަދުވެފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
މައުލޫމާތު ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކާއި ފަންނީ އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ން ޚަރަދުކުރެވިގެ

ސެންޓަރެއްގައި ޓީޗަރ  7ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ތަންތަންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މީގެތެރެއިން 
މިތަންތަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެދެވޭ ސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު ޑި 2008އެޑިޔުކޭޓަރެއް ނެތިގެން 

މިތަންތަން ހިންގުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަށް . ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
. ރި ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރުންނެވެފާހަގަކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް އިންޓަނެޓް ގުޅިފައިހުރުމާއި، މިމަސައްކަތް ހިންގަވާނެ ހުނަރުވެ

މިނިސްޓްރީގައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް  އާއި، ނަމަވެސް މިރަށްރަށުގައި އިންޓަނެޓް ގުޅުން ރަނގަޅަށް ނުލިބޭތީ
 .ނެތުމުން މިތަންތަން ބަރާބަރަށް ނުހިނގާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އިންވެންޓްރީއެއް މިފަދަ ބައެއް ސެންޓަރުތަކުގައި ނެތް ކަމަށާއި، އަދި ތްތަކާއި އެކު ޔުނިސެފުން ދެއްވާ ތަކެތީގެ އިމާރާމި
ލީމު ކުރިއަރުވާ އުމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މިތަންތަން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަ

  .މަރުކަޒުންވެސް މި އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް މުހިންމު އެއްކަމަކީ މިފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހިލޭ އެހީގައި 
އެތަންތަން އުފެއްދެވުމަށްފަހު އެތަންތަނަށް ހިނގާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ހޯދައި ހިންގަވާނެ  ބަލައިގަންނައިރު  ،ހޯއްދަވައި

ނެތި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހޯއްދެވުމުން ސަރުކާރަށް އެކަން ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ބުރަ ގޮތަކާމެދު މާ ބޮޑު ފިކުރެއް
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އަކަށް  ބުރައަކަށް ނުވަތަ ލަޔަބިލިޓީއުފުލަންޖެހޭ އަކަށް ވެގެންގޮސް، ހިލޭ ލިބޭ އެސެޓެއް ބައެއް ފަހަރު 
  .ބަދަލުވެގެންދާކަމެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ، ވީމާ

ހިންގުމަށް  ގައި އެފަދަ ތަންތަން ރަނގަޅަށްބަލައިގަންނައިރު، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުތަކުލިބި، ބޭރުގެ މިފަދަ އެހީ 
ގެން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި ޕްލޭންކުރައްވައި ބައްލަވައި ކަން ލިބޭނެގޮތްތަކަށްވަސީލަތްތަކާ ހުނަރުވެރިބޭނުންވާ 

 . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ މަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމެއްހިންގެވުހިންގެވުމަކީ މިފަދަ އަގުހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި 

މިއީ މާލެ އާއި އެއްފެންވަރަކަށް  :ތްތައް އިމާރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ  "ގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްއިންޓަރ" .3
ލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް އަދި އިޤްތިޞާދީ ފުދުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އުތަ

އެހީއާއި ޔޫރަޕިއަން ގަމުގައި، ވޯލްޑް ބޭންކް ގެ ލޯންގެ .އޭދަފުށި އަދި ލ.ކުޑަހުވަދޫ، ބ.ނައިފަރު، ދ.މަޤްޞަދުގައި ޅ
މި މަޝްރޫޢު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ . ށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢެކެވެދަށުން ކުރިއަގެ ހިލޭ އެހީގެ ) ޔޫ.އީ(ޔޫނިއަން 

ރަށުގައި ހިންގަމުންދާ  4މި . މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަންއިންެނެވެ
ކަށް ވުރެން ގިނަ ކަންކަމަށް ންޑްރީ ސްކޫލްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، އެއްކަމަމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެކަ

ކުދިން ދިރިއުޅެމުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ރެޒިޑެންޝަލް އިމާރާތްތައް ހެދުމާއި، މަލްޓި ޕާރޕަސް ބޭނުން ކުރެވޭ 
ދަސްކޮށްދޭ ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރުތަކެއް ޤާއިމްކުރުން  ންޓަރުތަކަކާއި، އަދި މަސައްކަތާއި ހުނަރުވެރިކަންސެލާނިންގ 
  .ހިމެނެއެވެ

ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ  އިމާރާތް ހަދާ ނިންމެވުމުގެ 12ވުނު ބީލަމަށް ލެމިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 
އަމީން ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރެވުނު  4މިލިޔަން ރުފިޔާގެ  62.29އެއީ، . ތިންފަރާތަކާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރެވުނު ވިމްލާ  7މިލިޔަން ރުފިޔާގެ  71.85 ،އިކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެއް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރޮޕް  1.6އާއި، އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން

  . ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ

ތަށް ތަފާތު އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު މަސައްކަ 5ފައިވާ މީގެ ތެރެއިން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ޙަވާލުކުރެވި
  އިތުރުކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން

އިތުރު ފަރާތްތަކާއި އަލުން މިމަސައްކަތް  ފައިވާކަމާއި،ވަކިކުރެވި އެކުންފުނިން މަސައްކަތްގައި  2009ފެބްރުއަރީ  10
ވަކިކުރެވުނު  ،ބައްލަވައިގެންޙަވާލުކުރައްވައިފިނަމަ މަސައްކަތް ނުނިމި އިތުރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާނެ ކަމަށް 

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި  އަދި، އާއި މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވައިއަލުން ވިމްލާމަސައްކަތް  4މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 
  .  ފައިސާ ވިމްލާއާއި އަނބުރާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެރީގައި ހިފެހެއްޓުނު މިނިސްޓް

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 އިއެގްރީމެންޓާމިކަންކަމަށް ކުރެވޭ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެއިން ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންނުވެ ހިންގެވޭނީ 
ންޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވިގެން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެގްރީމަ އިޚިލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންގެވުމުންނާއި، އެގްރީމެންޓާ

ކުރެއްވުން ންޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވިފައިވާ އެގްރީމަ އިންޓާކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، އެގްރީމަ
   . ފާހަގަކުރަމެވެ މުހިންމު ކަމުގައި
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  އާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓެވުން  އިންވެންޓްރީ  2.7)

ގިނަ ތަންތަނުން އެތަންތަނަށް ހޯއްދަވާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓްގައި ޗެކްކުރެވުނު   .ހ
ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަވާފައި  ހިމަނުއްވައިގެންގައި އެއް" ރީއެސެޓްސް ރެޖިސްޓަ ޑްފިކްސް"ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް 

 77.58ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް  2007ނުވާކަމަށާއި 
 ގައި ހިމަނައި ހިސާބުމިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ހޯދާފައިވާކަމަށާއި، މިތަކެތި ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރެޖިސްޓަރީ

  . ކުރެވިފައިވާ ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ހޯދާފައިވާ ތަކެތި އެތަކެތި ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވެންދެން ބެހެއްޓިފައި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވުމަށް   .ށ
މިގުދަންތަކުގައި ހުންނަ ތަކުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގުދަންހުންނަނީ މާލޭގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުންނަ 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ، ތަކެތީގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް، އެތާނގައި ހުރި ތަކެތީގެ ޢަދަދާއި ދިމާކޮށް ހަދަމުން ނުގެންދާކަމަށާއި
މިތަންތާނގައި ހުންނަން ޖެހޭ ތަކެތި ބަރާބަރަށް އެތަންތަނުގައި ހުރިކަމެއް ނުވަތަ ނެތް ކަމެއްވެސް، ތަކެތި މަދުވޭތޯ 
ނުވަތަ ނުވޭތޯ، އަދި މަދުވާނަމަ މަދުވަނީ ކޮންއެއްޗެއްކަންވެސް އެނގޭގޮތަށް ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ކަމުގައި 

  .ފާހަގަކުރަމެވެ

ބަހައްޓާފައިވާ ކިޔަވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގެ ހިސާބު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގުދަނުގައި   .ނ
މިހިސާބުތަކާއި ގުދަންތަކުގައި ހުރި ފޮތްތަކާއި ފޮތްތަކުގެ ޢަދަދު ތަކާ ދިމާނުވާ ކަމުގައި  ،ވާނަމަވެސްބަލަހައްޓާކަމުގައި 
 ތަކެތި ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެވިފައިހުރި ވަރަށް ހިސާބު ބެލެހެއްޓިގެން ނޫނީމިގޮތަށް ރަނގަޅަށް . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަރަށް ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި ކަމަށާއި، އަދި މިފަދަ ތަކެތި ބޭނުންވާނުގެއްލި ބެލެހެއްޓޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެތް
  . ފާހަގަކުރަމެވެކަމުގައި  ވަރަަށް އުނދަގޫކަމެއްއިސްރާފު ކުޑަ ގޮތަކަށް ހޯދައި ބެލެހެއްޓެވުމަކީވެސް 

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ޞްވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި

އެއް ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ގާއިމުކޮށް ބަރާބަރަށް  "ރަޖިސްޓަރީފިކްސްޑް އެސެޓްސް "ހިސާބު ބަލަހައްޓާނެ މިފަދަ ތަކެތީގެ 
ކޮންމެ އެސެޓެއްގައި ނަމްބަރެއް  ގެން އަދިބަލަހައްޓަވައި، ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ޢަދަދުތަކާއި މިހިސާބުތަކާ ދިމާކުރައްވައި

  .އްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެޖައްސަވައި މި ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބެލެހެ

ބެލެހެއްޓެވުމަށްވެސް ސްޓޮކް ރެކޯޑްތައް ރަގަޅަށް ފޮތްތަކުގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން މީގެ އިތުރުން އަދި 
 . ދަންނަވަމެވެ
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 ފަންޑް ލީމީއުތަ ) 2.8

 މަގުފަހިކޮށް ލީމު ހާސިލުކުރުމުގެއުނަށް ތަކުދިން  ކިޔެވެންނެތް އަމިއްލައަށްން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަފުދުންތެރި ،ޑަކީފަން ލީމީއުތަ

ވަނަ  1956 ތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވަޞީލަތް ޢުމްރާނީއިމާރާތްތައް ބިނާކުރުން ފަދަ  ށްބޭނުންވާތަންތަނަ ކިޔަވައިދޭ  ،އިށާދިނުމަ
ރައްޔިތުން ޝާމިލްވާގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ،އަހަރު ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން

އެއީ . ދެއްކެވި ފައިސާއިންނެވެފަރާތްތަކުން ފަންޑަށް އަމިއްލަ ފައްދާފައިވަނީ މިފަންޑު އު .އްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެފަންޑެ
 67,005ނަގުދު  ،އާއިޙިއްސާގެ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮތް ހިއްސާ 4,716 ގެ ފިޔާރު 10މައިޓް ކުންފުނީގެ 

ކަން ލިޔުންތަކުން ދެއްކި ވަކިއެއްޗެއްމި ފަންޑު ފަށައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން . ވެއެރުފިޔާ 114,165ލަ އެކު ޖުމުއާއިރުފިޔާ
 އަކީގައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ 4ލު ތާވަ ލީމީ ފަންޑުގެ ނަމުގައިއުތަ ،ފެންނަންނެތް ނަމަވެސް

 .ފައިސާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެލީމީ ފަންޑަށް ދެއްވާފައިވާ އުއެކިދުވަސްވަރު ތަސަރުކާރުން 

 ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތައްލީމީ ފަންޑުގެ އުލީމީ ފަންޑާއި ތައުތަ:  4ތާވަލު 

  އިމާރާތުން ކުރާ ބޭނުން  އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ފަންގިފިލާ އަކަފޫޓު  ނަންއިމާރާތުގެ / ގޯތި  #

  ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތެއް  ލީމީ ފަންޑްއުތަ  9 1,279   1ފިލާ ބިލްޑިންގ  1

  ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތެއް  ލީމީ ފަންޑްއުތަ  9  1,660  2ފިލާ ބިލްޑިންގ   2

  ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފިހާރައަކާއި ގުދަނެއް  ލީމީ ފަންޑްއުތަ  2  4,272  ނަންބަރު ފިހާރަ 2އިސްމާއިލް ދީދީގޯޅި  މުޙައްމަދު  3

  ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފިހާރައެއް  ލީމީ ފަންޑްއުތަ  2  473  ނަންބަރު ފިހާރަ 30ޗާންދަނީމަގު   4

  ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފިހާރައެއް  ތައުލީމީ ފަންޑް  2  182  ނަންބަރު ފިހާރަ 5މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީގޯޅި   5

  މުވައްޒަފުންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  6  4,000  އެދުރުވެހި. ވ  6

  ގުދަން 8ފިހާރައާއި  4ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ   ތައުލީމީ ފަންޑް  -  16,000  ނަންބަރު ކޮށީގައިވާ ބިން 369މާލޭގެ   7

 ފިހާރަ 2 ދޫކުރެވިފައިވާކުއްޔަށް   ތައުލީމީ ފަންޑް 1 177.16  ފިހާރަ 2 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ގޯތީގައި ހުރި  8

 ފިހާރަ 2 ރެވިފައިވާދޫކުކުއްޔަށް   ތައުލީމީ ފަންޑް 1 286  ފިހާރަ 2އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި   9

  ފިހާރަ 3 ދޫކުރެވިފައިވާކުއްޔަށް   ލީމީ ފަންޑްއުތަ  1 1,162  ފިހާރަ 3ހެންވޭރު ސަނީސައިޑް ގޯތީގައި ހުރި   10

  އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް  ތައުލީމީ ފަންޑް  -   7,800  މާމިގިލީ. އދ  11

  އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް  ތައުލީމީ ފަންޑް  -   5,678  މަހިބަދޫ. އދ  12

  ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް އެއްވެސް  ތައުލީމީ ފަންޑް  -   6,400  ތިމަރަފުށި. ތ  13

  އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް  ތައުލީމީ ފަންޑް  -   5,320  ހޮޅުދޫ. ނ  14
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ފަންޑަށް ލިބޭ  ،އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ ހިސާބުތަކާއި ލީމީ ފަންޑުގެއުރުފިޔާއިން ފަށައިގަނެވުނު ތަ 114,165ގައި  1956
ގައި ތިޔަ ) ހ(ގެ ފޮޅުވަތް  5ތާވަލު  .ގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ 5އާމްދަނީ އާއި ހިގާ ޚަރަދުގެ ޚުލާސާއެއް ތާވަލު 

ގައިވާ ގޯތިތަކުގައި އަޅާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި  4ރީ ކުރެވިފައިވާ ތާވަލު ރަޖިސްޓަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ފަންޑުގެ ނަމުގައި 
މިލިޔަން  21.574ހުރި އަގަކީ  ގެ ނިޔަލަށް 2008ޑިސެމްބަރު  31ތި ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު ހުރި ތަކެ އެތަންތާގައި
ގައިވާ ކުލީގެ ) ނ( މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި 29.617ގައިވާ ބޭންކުގައިހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ) ށ(އަދި ފޮޅުވަތް . ރުފިޔާކަމަށެވެ

މިލިޔަން ރުފިޔާ  9.376ގައިވާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ) ރ(މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި، ފޮޅުވަތް  1.301ގޮތުގައި ލިބެންހުރި 
މިލިޔަން ރުފިޔާ  65.870ހިއްސާއާއެކު ޖުމުލަ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ  4ގައިވާ ފަންޑުން ގަނެފައިވާ ) ބ(އާއި، ފޮޅުވަތް 

  . ވެއެބަހުރިކަމުގައެ އެޑިއުކޭޝަން ފަންޑުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި

ގައިވާ ) އ(މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި، ފޮޅުވަތް  1.596ވަނީ ފަންޑަށް ކުރިއަށް ލިބިފައިވާ ކުލީގެ ފައިސާގެ ގައި) ކ(ފޮޅުވަތް 
  . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 64.274 ސާފު ފައިދާގެއެއްކުރެވިފައިވާ ފަންޑަށް ކަނޑައި  ޚަރަދުވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި 

) މ(ފޮޅުވަތް . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 11.071ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  2008ގައިވަނީ ) ވ(ފޮޅުވަތް 
 2008ގައި އެވަނީ ) ފ(ފޮޅުވަތް . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 2.223ގާފައިވާ ނގައި އެވަނީ ފަންޑުގެ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހި

ވަނަ އަހަރުގެ  2008ގައި އެވަނީ ) ދ(އަދި ފޮޅުވަތް . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 5.137ވަނަ އަހަރު ފަންޑުން ވެވުނު އެހީގެ 
  . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 3.71ސާފު ފައިދާގެ 

  މާތައްލީމީ ފަންޑުގެ މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންތައު:  5ތާވަލު 

    200831-12- 200731-12-  
      ) އެސެޓްތައް(މިލްކިއްޔާތު   

  21,690,505 21,574,800  )އިމާރާތްތަކާ، ތަނުގައިވާ ތަކެތި(ހަރުމުދާ   )ހ(

  22,890,904 29,617,977  ބޭންކުގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ  )ށ(

  1,012,887  1,301,094  ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާ  )ނ(

  11,761,523 9,376,799  ލޯންގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ  )ރ(

  4,000,000  4,000,000  ފައިވާ ހިއްސާގަނެފަންޑުން   )ބ(

  61,355,819  65,870,670  ޖުމުލަ) އެސެޓްތަކުގެ(މުޅި މިލްކިއްޔާތުގެ   )ޅ(

      އަދި އެއްކުރެވިފައިވާ ފައިދާ )ލައިބިލިޓީތައް( މާލީ ޒިންމާ  

  791,809 1,596,578  ލިބިފައިވާ ކުލިކުރިއަށް   )ކ(

  60,564,010  64,274,092  އެއްކުރެވިފައިވާ ފައިދާ  )އ(

  61,355,819  65,870,670  އާއި އެއްކުރެވިފައިވާ ފައިދާމާލީ ޒިންމާގެ ޖުމުލަ  

      

 2007 2008  އާމްދަނީއާއި ކުރެވުނު ހޭދަ  

  11,741,820 11,071,449  އާމްދަނީ   )ވ(
  (1,637,403)  (2,223,938)  އިދާރީ ޚަރަދު   )މ(
  (4,605,202)  (5,137,431)  ފަންޑުން ވެދެވުނު އެހީތައް  )ފ(
  5,499,215  3,710,080  ސާފު ފައިދާ  )ދ(
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 މިނިސްޓްރީއިންއެކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ލީމީ ފަންޑުގެ ކަންތައްތައް ރޭވި ހިންގެމުން ގެންދެވެނީ ތައު
މިފަންޑުގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އިސްލާހު ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމުގައި ، ވިޔަސްކަމުގައި  ބަލަހައްޓަވައިގެން
  . މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަންޑުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދަވަނީ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލެވި އޭގެ ދަށުންކަމުގައި   .1
" ޓްރަސްޓް"ނުވަތަ  ސެއްތޯޚުފަންޑުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނީ ވަކި ޝަ، ވިޔަސް

 އެންމެ ރަނގަޅަށްކަމުން ފަންޑުގެ ހަރަކާތްތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ އެއްތޯ އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި، އެހެން
  . ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އެއް އެކުލަވާލެވިގެން މިކޮމިޓީއިން ފަންޑުގެ ކަންތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވިޔަސް، " ހިންގާ ކޮމިޓީ"ފަންޑުގެ . 2
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން މަންދޫބުން އައްޔަން ގަނޑު ގޮތެއްގައި މައިމިކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 

ކުރެވިގެންކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީއިން ހިންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްކަންދެވިގެން މިނިސްޓްރީއިން ނުފޫޒު 
  . ފޯރުވޭ ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ފަހަރު ލޯނު  ،ށް ވަކި ގަވާއިދުތަކެއް ހަދާފައިވީ ނަމަވެސްފަންޑުން ލޯނު ދިނުމަ  .3
 ،ދެއްވާފައިވުމާއި، ލޯނު ދެއްވާފައިވާ ޢަދަދުގެ ބައިކުޅަބައެއް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަހަރު ހަމަޖައްސަވާފައިވުމާއި

  .މުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެބައެއް ލޯނުތައް ދައްކަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަ

ބޭނުމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ހަރުދަނާ މީހުން ބިނާކުރުމާއި މިފަދަ ރަނގަޅު  ޤީޤީފަންޑު އުފައްދަވާފައިވާ ހަ  .4
ކަމުގައި ނުވާ، އަދި މިނިސްޓްރީގެ  ތައްމިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް، ވިޔަސްއިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހިންގުމަށް ކަމުގައި 

  . ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ކުރަން ދަތިވާ ބައެއް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ފަންޑުން ކުރެވޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގެ ބަޔަކު މިކަމަށް ޚާއްސަ މުވައްޒަފުންފަންޑުގެ ހިންގުން ބަލަހައްޓަވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ   .5
  . ގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވައިގެންނެވެމުވައްޒަފުންގެން، އެކުރެވި

  :ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ޞްއަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އި، ވީމާ

އެގޭގޮތަށް ފަންޑު ބައްޓަން ކުރައްވައި އެއާ އެއްގޮތަށް ފަންޑުގެ އިދާރީ ހިންގެވުން ބަދަލު  ހައިސިއްޔަތުފަންޑުގެ ޤާނޫނީ   .ހ
  . ކުރައްވައި މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުން ރަގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ފަންޑު ޑުގެ ފައިސާ ގަވާއިދު މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާ ކުރައްވައިގެން، ފަން ހިންގާގަވާއިދާ އަސާސީ ފަންޑުގެ   .ށ
ހިންގުމާބެހޭ ސީދާ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަނުކުރައްވައި، ހަރުދަނާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް 

  . ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެހޭދައެކަނި 

ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލޯނު ދޫކުރެއްވުމުގެ  ފަންޑުން ލޯނު ދޫކުރުން މިހާރަށް ވުރެން ރަގަޅު ކުރައްވައި، ލޯނު  .ނ
ކަންތައް ހިންގެވުމަށާއި، މިނިސްޓްރީއާއި ސަރުކާރުން ލޯނު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކަންކަމަށް މިފަންޑުން 

   . ލޯނު ދިނުން ހުޅުވިފައި ނޯންނަފަދަ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް މިކަން ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ފާހަގަކުރެވޭ ނަމަވެސް،  ގަޅު ވަނަތަކެއްގައިނއޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ވަރަށް ރަ  .1
ވަނަ  2007 ،މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި 936ވަނަ އަހަރު  2007ލީމަށް ތައުދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މަދުރަސީ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވި އަދި ޓިއުޝަން ދިނުންފަދަ  21.53އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާ ފީއަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް  2007އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތާއި ފައިސާ ހޭދަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް 

 މާއްދާއިން %68އޭގެ ތެރެއިން  ،މާއްދާގައި ބައިވެރިވެ 39,430ކުދިން  7,949ން އިމްތިޙާނުގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކު
"C" ަފީގެ އިމްތިހާނު މިގޮތުން ފެއިލްވި މާއްދާތަކުގެ ތީޖާއެއް ލިބިގެން ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަށްވުރެން ދަށް ނ

 .ވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެރެވި ބޭކާރުވެފައިމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކު 15.22ވަނަ އަހަރު  2007ޚަރަދަށް އެކަނިވެސް 
 %51މާލެއިން ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ  ފެއިލްވެ، އަދި %75އެއީ އަތޮޅު ތަކުން ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ 

    .ވާތީއެވެފެއިލްވެފައިވާ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔަވާދިނުން މިއީ މުޅި މުޖުތަމައު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި، މިފަދަ ނަތީޖާއަކުން ދޭހަވަނީ 
މިކަމާމެދު ވަރަށް  ގަޅުކުރަން ވަގުތު ނަގާނެކަމުގައިވާތީނވާކަމާއި، އަދި މިކަން ރަރަށް ބޮޑަށް މަގުން ކައްސާލާފައިވަ

  .ވެކެކަމެއަވަސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން ޖެހިފައިވާ 

އެޑިޔުކޭޝަން ނުހިމަނައި، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި  ހަޔަރަ  .2
 4ނުވަތަ ކޮންމެ  %25(ޓީޗަރުންނަކީ  1,742އިން ދަވާކަމާއި، މީގެތެރެންޗަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެޓީ 6,992

ރުން ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، ނުގެންގުޅުއްވާ ޓީޗަ ވާދިނުމާބެހޭ އެއްވެސް ސަނަދެއްޔަކި) ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން އެއްޓީޗަރަކީ
ލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިކަމާމެދު ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމުގައި ތައު ރާއްޖޭގެ

    .ދަންނަވަމެވެ

 "އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް"މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެވި  އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި، އަދިމިނިސްޓްރީގެ  . 3
އެހެން ބައެއް ކަންކަމުގައި ސާއާއި ބެހޭ ކަންކަމާއި އަދި އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުމުން އިދާރީ ކަންކަމާއި ފައި އެއްގެ ގޮތުގައި
އޮޅުން އަރައި، ގޮތްތައް ނިންމުން ދަތިވެ، ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންކަމުގައިވެސް އެންމެ އިސްވެރިންނާއި  ވަރަށް ބޮޑަށް

މިނިސްޓްރީގެ  ،އެއް މަސައްކަތެއް ކުރަން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގެންގުޅެވި، ހަމަައަށް ގެނެވިގެންނޫނީ ކަންކަން ނުނިންމި
ތަނުގެ  ،ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ބޮޑު ބޭކާރު ޚަރަދު މިކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ އިދާރީ ކަންކަމުގައި ހިގަން ޖެހޭނެ ވަރަށްވުރެން

  . އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވަން ޖެހިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ އޮނިގަނޑާއި މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތްއިދާރީ 

  

 ނިންމުން.3
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