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1

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR29/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު
މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެތާނގެ ދަށުން

ހިނގާ ތަންތަނުގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،އެކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން

އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެތާނގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ
އެޑިޔުކޭޝަން ފަދަ ތަންތަނުގެ ހަރަކާތްތައް ހިމެނިފައިނުވާނެކަމާއި ،އެބައިތައް ހިމެނިފައިވާނީ ވަކިވަކި ރިޕޯޓްތަކެއްގައި

ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
މިއޮޑިޓްގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ ހަރަކާތްތަކަށާއި ޚަރަދުތަކަށެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް

 2007ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއްޚަރަދުތަކާއި 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއް

ޚަރަދުތަކަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.

މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއާއި ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ  3މުއައްސަސާ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމު

ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު ،ސެންޓަރ ފޯރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން ،އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް(
އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ  220ސްކޫލްގެ ތެރެއިން

މިއަހަރު އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިގެން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  44ސްކޫލްގެ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގައި
ހިމެނިފައިވާނެ ކަމަށާއި ،މިއަހަރު އޮޑިޓް ނުކޮށް ދޫކޮށް ލެވުނު ސްކޫލްތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގައި
ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ،ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުންނާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ހާސިލުވެފައިވާ
ނަތީޖާއާއި ،އަދި ހެޔޮގޮތުގައި އާންމުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ހޭދަތަކާއި މަސައްކަތްތައް

ހިންގިފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެކަމަށް ދަންނަވައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.

2

 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 (2.1ކުރުގޮތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ޙަރަކާތްތައް
މިނިސްޓްރީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މަދުރަސީ ތައުލީމާއި ނުރަސްމީ ތައުލީމުގެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ

ތަންތަން ޤާއިމްކުރުމާއި އެކަމަށްބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމާއި ،ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ބަލާ ސަނަދުދީ ،ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުން ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގަވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ  13ޑިޕާރޓްމަންޓްއިންނާއި ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ

 3މުއައްސަސާއިންނާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ހިންގަވާ ސަރުކާރުގެ  220ސްކޫލްތަކުންނެވެ .އެއީ މިނިސްޓްރީގެ

ފައިސާއާބެހޭބައި ،އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްބައި ،ތަނުގެ ފެންވަރު ބަލާ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްބައި ،މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭބައި ،ބޭރުގެ
އެހީގެ ދަށުން ރާވައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބެހޭބަޔާއި އިމާރާތް ކުރުމާއި ޢުމްރަނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓަވާ

ބަޔާއި އިދާރީކަންކަމާ ބެހޭބައި ،އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ  6ޒޯން ސެކްޝަން އާއި ،މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުގައި

ހިނގާ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު އާއި މަންހަޖުތައް އުފައްދަވާ " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު"
އާއި ،ނުރަސްމީ ތައުލީމުދޭ "ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން" އާއި ،އިމްތިޙާނުތަކާ ބެހޭ "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް" އަދި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވާ  220ސްކޫލްއެވެ.
ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ  342ސްކޫލްއެވެ .އެއީ ސަރުކާރުން

ހިންގަވާ  220ސްކޫލްއާއި ،އެކި ރަށްރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހިންގަވާ
އަތޮޅުތަކުގައި

ސްކޫލް

ފީ

ނަގައިގެން

އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކުން

ހިންގާ
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 43ސްކޫލް އާއި ،އަދި މާލެއާއި

ސްކޫލްއެވެ.

ތާވަލު

1

ގައި

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިދާއިރާގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބެވެ.
ތާވަލު  2007 : 1ވަނަ އަހަރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ،ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ،ޓީޗަރުންނާއި ،ޚަރަދުތަކުގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބު )ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ނުހިމަނައި(

6

5

4

3

ޕްރީ ސްކޫލް

ފަށާ ތައުލީމު

ޘާނަވީ ތައުލީމު

ހ

ލތަކުގެ ޢަދަދު
ރޙަ ާ
ޔވައިދިނުމުގެ މަ ު
މުޅި ރާއްޖޭގެ ކި ަ

ށ

ދ
މުޅި ރާއްޖޭގެ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަ ު

ނ

ދ
މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓީޗަރުންގެ ޢަދަ ު

632

ރ

ދ
މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓީޗަރަކަށްޖެހޭ ކުދިންގެ ޢަދަ ު

23

15

15%

52%

2
މަތީ ޘާނަވީ
ތައުލީމު

1
ޖުމުލަ

170

216

170

24

580

14,851

50,377

29,417

2,486

97,131

3,463

2,569

328

6,992

11

8

14

30%

3%

100%

ބ

އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިން

ޅ

މުޅި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކިޔަވާ ކުދިން

32%

ކ

 2007ގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު )މިލިޔަން ރުފިޔާ(

936.6

3

ތިޔަ

ތާވަލު  1ގެ ފޮޅުވަތް )ހ( އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ބައެއް ސްކޫލް ތަކުގައި ޕްރީ ސްކޫލްއާއި ،ޕްރައިމަރީ ނުވަތަ
ފަށާ ތައުލީމާއި ،ޘާނަވީ ތައުލީމާއި އަދި މަތީ ޘާނަވީ ތައުލީމު ހިންގަވާކަމުން ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ 342

ސްކޫލުގައި ޖުމުލަ  580މަރުޙަލާގެ ކިޔެވުން ހިންގަވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ  170ޕްރީ ސްކޫލް މަރުޙަލާއާއި،
 216ފަށާ ތައުލީމު މަރުޙަލާއާއި 170 ،ޘާނަވީ މަރުޙަލާއާއި 24 ،މަތީ ޘާނަވީ މަރުޙަލާއެވެ.

ފޮޅުވަތް )ށ( ގައިވާ ފަދައިން  2007ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދަނީ ޖުމުލަ 97,131
ކުދިންނެވެ .އެއީ ،ޕްރީ ސްކޫލްގައި  14,851ކުދިން ،ފަށާ ތައުލީމުގައި  50,377ކުދިން ،ޘާނަވީ ތައުލީމުގައި 29,417
ކުދިން ،އަދި މަތީ ޡާނަވީ ތައުލީމުގައި  2,486ކުދިންނެވެ.

މީގެތެރޭގައި ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ  51,783ކުދިންނާއި ،އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ  7,501ކުދިންނާއި،

ރައްޔިތުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ  37,847ކުދިން ހިމެނެއެވެ .މިއީ މާލޭގައި ކިޔަވާ  29,777ކުދިންނާއި

އަތޮޅުތަކުގައި ކިޔަވާ  67,354ކުދިންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ފޮޅުވަތް )ނ( ގައިވާ ފަދައިން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުހިމަނައި ،އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ
ދާއިރާއެއްގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި  6,992ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެއީ  2,381ބިދޭސީ

ޓީޗަރުންނާއި

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

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

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ފޮޅުވަތް )ރ( ގައިވާ ފަދައިން ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދަކީ ކޮންމެ  14ކުއްޖަކަށް ޓީޗަރެކެވެ.
ނަމަވެސް މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ޖެހެނީ ކޮންމެ  19ކުއްޖަކަށް ޓީޗަރެއްކަމާއި ،އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ  14ކުއްޖަކަށް
ޓީޗަރަކު ބޭނުންކުރެއްވުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު މިންގަނޑެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ފުދުންތެރިކަން ހުރިނަމަ ރަނގަޅީ

މިއަށްވުރެންވެސް ޓީޗަރުން ގިނަ ކުރުންކަމަށާއި ،މުޅިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ޓީޗަރުން ގިނަ ކަމުގައި މި ތަފާސް ހިސާބުން

ދައްކަނީ އެއީ ހަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ދިރިއުޅެނީ ކުދިކުދި އެތައް ރަށެއްގައި ކަމުގައިވާތީއާއި ،މިގޮތަށް ތަފާސް ހިސާބުން

ދެއްކިކަމުގައިވިޔަސް މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ،ކުލާހެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ކުދިން ތިބެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކުދިން އެބަތިބި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި ،މިތަފާސް ހިސާބުން

ދޭހަވަނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މިހާރު އުޅެމުންދާ ހުރިހާ ރަށްތަކުގައި ހިންގޭ ސްކޫލުތަކުގެ މަންފާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި
ނުލިބޭކަމާއި ،ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމާމެދު އާވިސްނުމަކުން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާކަމެވެ.

ފޮޅުވަތް )ބ( އިން ދައްކުވައިދެނީ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެން ގިނަ ކިޔަވާ ކުދިންނަކީ ) (52%ފަށާ ތައުލީމުގެ ދަރިވަރުން
ކަމަށާއި ،ދެން އެންމެ ގިނައީ ޘާނަވީ ތައުލީމުގެ ދަރިވަރުންކަމާއި ) ،(30%މި ފަންތިތަކަށް ތައުލީމީ ދާއިރާއިން

އިސްކަންދެއްވަންޖެހިފައިވާ މިންވަރެވެ.

ފޮޅުވަތް )ޅ( އިން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ  ،32%ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ގްރޭޑް  12އިން
ދަށުގައި ކިޔަވާ ކުދިންކަމާއި ،މިދާއިރާއަށްވެސް ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވަންޖެހިފައިވާ މިންވަރެވެ.

4

ފޮޅުވަތް )ކ( ގައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެބަޖެޓުން 2007
ވަނައަހަރު  936.6މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން  113.64މިލިޔަން ރުފިޔާ )(12%
ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ އިމާރާތް ކުރުމަށާއި އިމާރާތުގެ މަރާމާތަށާއި އަދި މެޝިނަރީސް ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށާއި604.49 ،

މިލިޔަން ރުފިޔާ ) (65%ޚަރަދުވެފައިވަނީ މުސާރައަށް ކަމަށާއި 218.46 ،މިލިޔަން ރުފިޔާ ) (23%އޮފީސް ހިންގުމުގެ
އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރުދުވަހު އެޑިއުކޭޝަންއަށް

ދައުލަތުން

ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ

ކޮންމެ

އަހަރެއްގެ

މައްޗަށް

ޖުމުލަ

ބަޖެޓްގެ

14%

އާއި

މިންވަރެއްކަމަށާއި އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ދައުލަތުގެ މުޅިބަޖެޓުގެ  15%ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

17%

އާ

ދެމެދުގެ

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ޓީޗަރުންގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގެ ކުލާސްތަކަށް

ކުދިން އިތުރުވެފައިވާ

ގޮތް ބައްލަވައި ދިރާސާކުރައްވައިގެން ،މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަންފަޅި ބެހިފައިވާގޮތް އަލުންބަލުން ބައްޓަންކުރެއްވުން
ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ އާބާދީއަށް ބައްލަވައިގެން އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގަވާ

ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ މަރުޙަލާތަކާއި ދަންފަޅި ބައްޓަންކުރެއްވުންވެސް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ އާބާދީ
އެއްފަސްކުރުމާމެދު އާވިސްނުމަކުން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މިދާއިރާއަށް ބޮޑެތި

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަން ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް
ނުފެންނާތީއެވެ.

5

 " (2.2އޯ ލެވެލް" އާއި "އޭ ލެވެލް" އިމްތިޙާނު
ތާވަލު  2އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2007ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް
)އޯ ލެވެލް( އާއި ޖީ.ސީ.އީ އެޑްވާންސް ލެވެލް )އޭ ލެވެލް( ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންނާއި އެކުދިން ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ

ބައެއް ތަފާސް ހިސާބެވެ .ކޮލަމް  1ގައި އެވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުން އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި

ބައިވެރިވެގެން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއާއި އެހެން ބައެއް ތަފާސް ހިސާބެވެ .ކޮލަމް  2ގައި އެވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

ސްކޫލްތަކުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެގެން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއާއި އެއާގުޅޭ އެހެން ބައެއް ތަފާސް ހިސާބެވެ .ކޮލަމް
 3ގައި އެވަނީ އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ އޯ ލެވެލްގެ ތަފާސް ހިސާބެވެ .އަދި ކޮލަމް  4ގައި އެވަނީ ހަމައެކަނި މާލެއަށް
ނިސްބަތްވާ އޯ ލެވެލްގެ ތަފާސް ހިސާބެވެ.
އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނު )ކޮލަމް : (2
ފޮޅުވަތް )ހ( ގައިވާ ގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން  2,439ކުދިންނާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން
 5,510ކުދިންނާއެކު މުޅި ޖުމުލަ  7,949ކުދިން ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މިއީ
ފޮޅުވަތް )ށ( ގައިވާ ގޮތުން ޖުމުލަ  39,430މާއްދާކަމަށާއި ،ފޮޅުވަތް )ރ( ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކު
ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް  5މާއްދާގައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ފޮޅުވަތް )ނ( ގައިވާ ގޮތުން މިކަމަށް
އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވި ކުދިންނަށް މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  14.74މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވި ކުދިންނަށް މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  6.79މިލިޔަން ރުފިޔާއާއެކު ރާއްޖޭގެ

ހުރިހާ ސްކޫލުތަކުން އެއަހަރު އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ  21.53މިލިޔަން
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ.

ތާވަލު  2007 : 2ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުން އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ކުދިންނާއި އިމްތިޙާނުގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބު
4

3

2

1

އޯލެވެލް މާލެ

އޯލެވެލް އަތޮޅުތައް

އޯލެވެލް މުޅި ރާއްޖެ

އޭލެވެލް މުޅިރާއްޖެ

ހ

އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންގެ އަދަދު

2,439

5,510

7,949

1,024

ށ

އިމްތިޙާނު ހެދި މާއްދާތަކުގެ އަދަދު

12,553

26,877

39,430

3,256

ނ

މާއްދާފީގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

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

ފާސްވީ މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

3,090,360

3,222,970

6,313,330

5,494,470

މ

ފެއިލްވީ މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

3,703,670

11,516,815

15,220,485

2,747,730

5

ނޯޓް :މިނިސްޓްރީއިން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުން އޯ ލެވެލްއިން ފާސްކަމުގައި ބެލިފައިވަނީ " "Cއިން މައްޗެވެ .އަދި އޭ ލެވެލްއަށް " "Dއިން

މައްޗެވެ.

6

ފޮޅުވަތް )ބ( ގައި އެވަނީ އިމްތިޙާނުގައި އިށީން ކުދިން ހެދި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން " "Cއިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް
ލިބިގެން އޯ ލެވެލްއިން ފާސްވެފައިވަނީ ޖުމުލަ  12,759މާއްދާއިންކަމާއި ،ފޮޅުވަތް )ޅ( ގައި އެވަނީ " "Cއަށްވުރެން
ދަށުން ލިބިގެން  26,671މާއްދާއިން ފެއިލްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ފޮޅުވަތް )ކ( ގައި އެވަނީ ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ފާސްވެފައިވަނީ  32%ކަމަށާއި ،ފޮޅުވަތް )އ( ގައި އެވަނީ

ސްކޫލުތަކުން އޯ ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ  68%ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަށްވުރެން ގިނަ ޢަދަދެއް ފެއިލް
ވެފައިވާކަމަށެވެ .އެއީ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވި މާއްދާގެ  75%ފެއިލް ވެފައިވާކަމުންނާއި ،މާލެއިން 51%

ފެއިލް ވެފައިވާކަމުންނެވެ .ފޮޅުވަތް )ވ( އަދި )މ( ގައިވާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުން  2007ގައި އޯ ލެވެލްގައި

ބައިވެރިވި ކުދިން އިމްތިޙާނު ހެދި މާއްދާ ތަކުގެ ތެރެއިން ފާސްވި މާއްދާތަކުގެ ފީ އަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ 6.31

މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމާއި ފެއިލްވި މާއްދާތަކަށް އިމްތިޙާނުގެ ފީގެގޮތުގައި އެކަނިވެސް  15.22މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު
ކުރެވި އިސްރާފު ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ނަތީޖާ )ކޮލަމް : (3
ފޮޅުވަތް )ށ( ގައިވާގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު ސްކޫލުތަކުން  39,430މާއްދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން
 26,877މާއްދާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން ކަމަށާއި ،އެއީ ފޮޅުވަތް )ހ( ގައިވާ ގޮތުން އެއަހަރު
ރާއްޖޭގެ

ސްކޫލުތަކުން

އޯ

ލެވެލްގައި

ބައިވެރިވި

7,949

ކުދިންގެ

ތެރެއިން

5,510

ކުދިން

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވެގެން ކަމަށާއި ،ފޮޅުވަތް )އ( ގައިވާގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވި

މާއްދާތަކުގެ  75%ވަނީ ފެއިލް ވެފައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއީ ،އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ވަރަށް މަތިން ފާސްވާ
މަދުކުދިބަޔަކު ރާއްޖޭގެ ކިޔަވާކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް ،ތައުލީމީ ދާއިރާ ހިންގަވަން ތިއްބެވި
އިސްވެރިން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިކަމާމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހަރުދަނާ

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވައިގެން ބަދަލުކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ ނަތީޖާއެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

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

ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ފެއިލްވެފައިވާތީއެވެ .އެއީ ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅުތަކުންނެވެ .އަދި ސްކޫލް ދައުރު ނިމިގެން މިދަނީ
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ތައުލީމީ މީހުން ހޯދުން އުނދަގޫގޮތަކަށް،

މިކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ބޭކާރުވެ އެކަމުން ލިބޭ މަންފާ ވަރަށް ކުޑަގޮތަކަށް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.
އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނު )ކޮލަމް : (1

ތާވަލު  2ގެ ކޮލަމް  1ގައި އެވަނީ  2007ވަނަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ބައެއް ތަފާސް

ހިސާބެވެ .އެއަހަރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުން އިމްތިޙާނު ހަދާފައިވަނީ  1,024ކުދިން ،ކޮންމެ ކުއްޖަކު އެވްރެޖްކޮށް
ގާތްގަޑަކަށް  3މާއްދާގެ ރޭޓުން 3,256 ،މާއްދާއެވެ .އިމްތިޙާންގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ފީއަށް މުޅި ރާއްޖެއިން
 2007ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވެފައިވަނީ  8.24މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .ފޮޅުވަތް )ބ( ގައިވާގޮތުން އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ
ނަތީޖާއާއި ޚިލާފަށް " "Dއިން ފެށިގެން މަތީ މާރކްސް ލިބިގެން އޭލެވެލްގެ  2,193މާއްދާއިން ފާސްވެފައިކަމަށާއި،

ފޮޅުވަތް )ކ( ގައިވާގޮތުން މިއީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ  67%ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން
އޯލެވެލްއާއި އަޅާބަލާއިރު އޭލެވެލްގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއީ
7

އޭލެވެލްއިން ފާސްވާ ދަރަޖައަކީ " "Dކަމަށް ބަލައިގެންނާއި ،އޭލެވެލް ހަދާ ސްކޫލުތަކަށް ވަދެވެނީ އޯލެވެލްގެ އެންމެ
މަތިން ފާސްވާ ކުދިންގެ ތެރެއިންވެސް ކުލާސްތަކުގައި ޖާގައޮތް މިންވަރުންކަމުން މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު އޭލެވެލްގެ

ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ފާސްވުމަކީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްކަމަށް ބެލުން އުނދަގޫކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މަދުރަސީ ތައުލީމަށް  2007ވަނަ އަހަރު  936މިލިޔަން ރުފިޔާ ) 2007ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ
ޖުމުލަ ބަޖެޓްގެ ގާތްގަނޑަކަށް  (15%އާއި ،އަދި އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މާއްދާތަކަށް

ދައްކަންޖެހޭ ފީ ގެ ގޮތުގައި  2007ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ  21.53މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިގެންނާއި ،ޓިއުޝަން
ދިނުމަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދާއި ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން ލިބުނު ނަތީޖާ މިހާ ދަށްކަމުގައި ތައުލީމާބެހޭ ދާއިރާގެ
އިސްބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެގިވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކޮށް ،މިކަމާމެދު ސަރުކާރުން މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ  2007ވަނަ އަހަރުގެ

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ މަދްރަސީ ދައުރުގެ ކިޔަވާދިނުން މިއޮތީ މުޅިންހެން މަގުން
ކައްސާލާފައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.
ށ .ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލްގެ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން ދެއްކެވުމަކީ މި މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި ހިތްވަރެއްކަމުގައި ވިޔަސް،

ބައިވެރިވާ މާއްދާތަކުގެ 68%

އަށް ލިބެނީ " "Cއަށް ވުރެންވެސް ދަށުގެ ނަތީޖާއެއްކަމުން މީގެ އަގު މިއަށްވުރެން

ރަނގަޅަށް ލިބޭ ގޮތަކަށް މި ޚަރަދު ކުރެއްވުން މުހިންމުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
މިހެން މިދެންނެވީ  2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫލުތަކުގައި

ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ކުދިންނަށް އޯ ލެވެލް އަދި އޭ

ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރުން ދައްކަވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީއާއި 2007 ،ގައި
ލިބުނު އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ ފަދަ ނަތީޖާއަކަށް އިމްތިޙާނު ފީގެ ގޮތުގައި އެކަނިވެސް މިފަދަ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވި މިކަމުން
މަންފާއެއް ނުލިބި މިފައިސާ ބޭކާރުވެގެންދާތީއެވެ.
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 (2.3މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ،ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތައް
 -1ގުޅުންތައް ރޭވިފައިވާގޮތް  :މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ހިންގަވާ
 7ސެކްޝަންއާއި 220 ،ސްކޫލްގެ ކަންތައް ބައްސަވައިގެން ބަލަހައްޓަވާ  6ޒޯނު ސެކްޝަން ހިންގެވުމުގެ އިތުރުން،

މިނިސްޓްރީއާއި ވަކިން ހިންގަވާ  3ސެންޓަރުވެސް )ޤައުމީ މަންހަޖް އެކުލަވާލައި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް

ހިންގަވާ "ދިވެހި ރާއްޖޭ ތައުލީމް ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު" އާއި ،ނުރަސްމީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިންގަވާ

"ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން" ،އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިމްތިޙާންތައް ހިންގާ

ބެލެހެއްޓުމަށް "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް"( ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.
ނަމަވެސް މިހުރިހާ ތަންތަނުގެ އިދާރީ އަދި ފައިސާއާއިބެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އުޅުންތަކާއި

ގުޅުންތައް އޮންނަންވީ ގޮތް ރަނގަޅަށް ރޭވި ،ލިޔުމުން ބަޔާންކުރެވި އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންކަން ސާފުކޮށް
އެނގެން އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

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

ވަރަށްވުރެން މުވައްޒަފުން ގިނަވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ ފެންނަފެނުމުގައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށާއި،

މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވީ
ނަމަވެސް،

ހަޤީގަތުގައި

ކަންތައް

ހިނގަނީ

މިހެންނޫންކަމުންނާއި،

މިނިސްޓްރީގެ

ގެނެވިގެންނޫނީ ކުދިކުދި ނިންމުންތައްވެސް ނިންމެން ނޯންނާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިސްބޭފުޅުންނާއި

ހިސާބަށް

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މަސައްކަތްތައް

ހިންގަވަން

ގަސްދު

ކުރައްވާގޮތް

ރަނގަޅަށް

ރާއްވަވައި،

އެކިއެކި

މަގާމުތަކަށް

ދެވިފައިވާ

އިޚްތިޔާރުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކާއި ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް "އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް" އެއްގެ ގޮތުގައި

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

ވ ަ ޒ ީ ފ ާއ ާ އ ި

މުސާރައިގެ

ހަމަޖައްސަވައިގެން

ކުރިއެރުން

މުވައްޒަފުން

ޖަވާބުދާރީ

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ހިންގެވުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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ކުރެއްވުމަކީ

 -2ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން :
ކުރައްވަންޖެހިފައިވާ

ކަންކަން

ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅު
އެގޮތުން

އެބަހުރިކަމާއި،

ފާހަގަކުރެވުނު

މައިގަނޑު

ކަންކަން

ތިރީގައި

ހ .މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާފައިސާ  500 :ކުދިންނަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން އުޅޭ ސްކޫލްތަކަށް
ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ ދެއްވަނީ ބަޖެޓް ވަކިކުރި ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ސީދާ އެ ސްކޫލްތަކަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް
 500އަށް ވުރެ މަދުން ކުދިން އުޅޭ ސްކޫލްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެވޭ ފައިސާ ދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބަޖެޓުން ނެންގެވުމަށް ފަހު އެތަންތަނަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ފައިސާ ފޮނުއްވާފައިވަނީ

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

މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރުމުން ،ނުވަތަ ބައެއް ހާލަތްތަކެއްގައި އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރުމުން ،މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުގައި ލިޔުއްވަނީ އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނީ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ފޮނުއްވާ

ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމޭ އިރު އެތަންތަނުން ބޭނުން ނުކުރެވި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ ސްކޫލްތަކުގެ ނަމުގައި
ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަކަމަށާއި ،އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް މިފަދަ ފައިސާ އެ އެކައުންޓްތަކަށް އެއްވެ

އިތުރުވަމުން ދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކުގައި މިހާރު ހުރީ ކޮންތަންތަނެއްގެ ނަމެއްގައި ކިހާ

ފައިސާއެއްކަންވެސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން އެނގެންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ .މުސާރަ ދިނުން  :މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ބަލަހައްޓަމުންދާ ސްކޫލްތަކުގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ދިނުމަށް ފައިސާ
ފޮނުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލަށް މިހާރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަމުންދާ ކަމުގައިވީނަމަވެސް  2008ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވަނީ އެވަގުތަކު އެސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށް ނުވަތަ

ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށާއި މަޤާމްތަކަށް އަހަރުތެރޭގައި އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކުރީއްސުރެ

އެސްކޫލެއްގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މުސާރަ ޝީޓްގައި ވާ ޢަދަދުތަކަށްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެންވުމުން

މުސާރައާއި އުޖޫރަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާއަށްވުރެ ގިނައިން ނުވަތަ ބައެއްފަހަރު މަދުން

ސްކޫލްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވަމުންގެންދެވޭ ކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި

ހުންނަ މުސާރަ ޝީޓް އެއްމަހުން އަނެއްމަހަށް ކޮޕީކޮށް އެއަށް ގެންނަވަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ނުގެންނަވައި މުވައްޒަފުންގެ
އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  2005ގެ ޖެނުއަރީން

އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް ދެއްވަންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް
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ހާސް

ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ

ބޭންކް

ތަކުގައި

އެމުވައްޒަފުންގެ

ނަމުގައި

ހުޅުވާފައިވާ

އެކައުންޓްތަކަށް

ޖަމާކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،މިފައިސާ މި ރިޕޯޓްގެ ތާރީޚާއި ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފުން އަތުން އަނބުރާ
އަތުލެވިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށްނެތެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ވަކިވަކި ސްކޫލްތަކުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓްތަކުގައާއި ،އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގެ ނަމުގައި
މިހާތަނަށް

އެއްކުރެވިފައިވާ

ހުރިހާ

ފައިސާގެ

ތަފްޞީލު

ވަކިވަކިން

އެތަންތަނާ

ގުޅުއްވައިގެން

ސާފު

ކުރެއްވުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި މައުލޫމާތު ސާފުވާން ނެތްނަމަވެސް މި

ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ކުރި މަގުގައިވެސް
މިގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބާކީވާ ފައިސާ ކޮންސަލިޑޭޓަޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭގޮތަށް އިދާރީ އިންތިޒާމު
10

ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދައުލަތުން ބަޖެޓް ދެއްވާތީއާއި،
އަހަރު ނިމޭއިރު ނުނިމި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު

އޮތްކަމުންނާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވިގެން ނޫނީ މިގޮތަށް ފައިސާ ބެހެއްޓެވުމުން

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުން އުނދަގޫވެ އޮޅުންއަރާތީއެވެ.

ށ .މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ހޭދަކުރެވެމުންދަނީ
މުސާރައާއި އުޖޫރަ ދިނުމަށްކަމަށްވެފައި މުޅި ދާއިރާގައި ގާތްގަނޑަކަށް  9ހާހަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން

ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިއުމާއިއެކު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައި ގެ ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރުމުގައި

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރައްވައި ،އަދި މުސާރަދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރައްވާ ވޯކްޝީޓުތައް

މިކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ނޫން ބަޔަކު ޗެކްކޮށް ،ހުއްދަދެއްވައިގެން މި މަސައްކަތް
ކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ނ .އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް  :މިނިސްޓްރީގައި  8މުވައްޒަފުން ހިމެނިގެން އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ
މަސައްކަތް ހިންގަވާ ކަމަށާއި ،މިތަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ބަޖެޓްގެ އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ފައިސާ ބަދަލު
ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި މިކަން ކުރުމަށް "ހުއްދަ" ދެއްވުމާއި ،މިނިސްޓްރީން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް

ހިންގުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަންއިން ކުރައްވާ ބައެއް ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަވާ ތަންތަނުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ
އެކަންކަން ބެއްލެވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.

މީގެތެރޭގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ކުރައްވަންނުޖެހޭ ،އަދި ކުރައްވައިގެންނުވާނޭ މަސައްކަތްވެސް

ހިމެނޭ ކަމުންނާއި ،އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްއިން ބަލަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބެލޭގޮތަށް

ރޭވިފައިނުވާ ކަމުންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގަވަނީ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ރާވައި

ހިންގަވަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްއިން ހާސިލުވާންޖެހޭ ކަންކަން ހާސިލު
ވާކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިނިސްޓްރީއަށް މިވަގުތުން މިވަގުތަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ޚިދްމަތް ކޮންމެހެން ބޭނުންފުޅު
ކަމަށްވާނަމަ ،މިޑިޕާޓްމަންޓް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވައި ،މިތަނުގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި

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

ނޫން އެހެން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ،އަދި މިތަނުގެ މަސައްކަތް ޙަޤީޤީ އިންޓަރނަލް

އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ރާވައިހިންގާ ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރައްވައިގެން ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ސީދާ

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

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

ރަނގަޅަށް ރޭވި ބައްޓަންކޮށްގެން ނުހިންގޭތީ ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ،އިންޓާރނަލް

އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެންމެ އިސްކަން ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ،ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ

ކަންތައްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް އެންމެ އިސްކަން ދެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވައި ،މިކަން
އަވަހަށް ރަނގަޅުކުރެއްވުމުން އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެން ދާނޭކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށް،

ފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށްފަހު އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ
ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ރ .ޓީޗަރުންނާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު  :ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ވަރަށް ގިނަ
ފަރާތްތަކުން

ކުރައްވާ

ކަމަށާއި،

އަދި

މިކަމާއި

ގުޅިގެން

މައުލޫމާތާއި

ތަފާސް

ހިސާބު

ބެލެހެއްޓެވުމުގެ

މަސައްކަތްވެސް މިނިސްޓްރީގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީގެތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ،ސްކޫލްތަކުގެ ޒޯން ސެކްޝަނާއި ،އަދި ސްކޫލްތައް

ހިމެނެއެވެ .މިނިސްޓްރީއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ތަންތަނުގެ މިފަދަ މައުލޫމާތު އެތަންތަނުގެ ހިއުމަންރިސޯސް

ޑިޕާޓްމަންޓުންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުންވެސް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ތަނަކުން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މައުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށާއި ،ދެތަނަކުން ބަލަހައްޓަވާ އެއްކަމަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިމާވެ އެއްގޮތްނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ
ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް ތަރުތީބު ކުރައްވައިފިނަމަ މިހާރު މިކަމުގައި ބޭނުން ކުރައްވާ

މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތަކަށް ވުރެން މަދު ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މިމަސައްކަތް މާ ފުރިހަމައަށް
ކުރެއްވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް ރަނގަޅަށް ބައްޓަންކުރައްވައި ،މިތަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ
ކުރައްވައިގެން މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ތަނަކަށް ބޭނުންވާ މިކަމާބެހޭ ޚިދުމަތާއި
އެހީތެރިކަން މިތަނުން ފޯރުކޮށްދެއްވާގޮތަށް ރޭއްވެވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފެނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް

މުސާރަ ދިނުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އެހެން މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓެވުމާއި ،ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުން ފަދަ ކަންކަން
ހިމެނެއެވެ.
ބ .ފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ކަންކަމުގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން  :މިނިސްޓްރީގަޔާއި ،މިނިސްޓްރީއިން މާލޭގައި
ބަލަހައްޓަވާ  13ސްކޫލް އާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުން ހިނގާ  3ސެންޓަރު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމު ކުރިއަރުވާ
މަރުކަޒު ،ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން ،އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް( ގައި

ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވަކިވަކިން އެކަމަށް މުވައްޒަފުން

ބައިތިއްބަވައިގެން ކަމަށާއި ،މިހުރިހާ ތަނެއްގައި މިކަމަށް  90ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިމުވައްޒަފުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ދިނުމާއި ،ތަކެތި ގަތުމާއި ،ބިލްތަކަށް
ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ،ޚަރަދުތައް ހިސާބުތަކަށް ވައްދައި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް

ފޮނުއްވުން ހިމެނެއެވެ.
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މީގެ

އިތުރުން

ސްކޫލްތަކަށް

މިނިސްޓްރީއިން ބަލަހައްޓަވާ

ބޭނުންވާ

ތަކެތި

ގަތުމާއި

ފައިސާ

ދޫކުރުމާއި

އެސްކޫލްތަކުގެ އިދާރީ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ،ސްކޫލްތައް  6ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ޒޯނަކަށް

މިނިސްޓްރީގައި ވަކި ސެކްޝަނެއް އުފައްދަވައިގެން މިއިން ކޮަންމެ ސެކްޝަންއަކަށް ގާތްގަޑަކަށް  6މުވައްޒަފުން

ލައްވައިގެން މިއިން ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިވަރުންވެސް
މިތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ނުހިނގާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިތަންތަނުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ،ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭވަރަށް ވުރެން ބޮޑު

ޚަރަދު ހިނގާކަމަށާއި ،މިކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެން ބޮޑު އިސްރާފު ހިމެނިގެންވާކަމަށާއި ،އެތައްބަޔަކު

އެއްކަމެއް ކުރުމުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ އެހެން

މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެ މުވައްޒަފުން މިތާނގައި ގެންގުޅެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިތަންތަނުގެ ފައިސާއާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓަވާ ސެކްޝަންތައް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވައި ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ

ހުރިހާ ތަނަކަށް ފައިސާ އާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓާ އެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އުފައްދަވައި އެތަނުން ހުރިހާ ތަނަކަށް ބޭނުންވާ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ފެނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހަމަޖައްސަވާ
އުސޫލުތަކާއި

މަސައްކަތް

ބެހިފައިވާގޮތް

އޮޕަރޭޝަންސް

މެނުއަލްއެއްގެ

ސިފައިގައި

ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން

ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މީގެއިތުރުން މި މަސައްކަތުގައި މިވަގުތު ގެންގުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީގެ

އެހެން ދިމަދިމާއަށް ބޭނުންވާނަމަ އެދިމަދިމާއަށް ބަދަލުކުރައްވައި ،ނުވަތަ އެފަދަ ބޭނުމެއް ނެތްނަމަ އަދި ސަރުކާރުގެ
އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުންވެސް ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ޅ .މުސާރައިން ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާ  :ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ،ކްރެޑިޓް ސްކީމް ،އަދި ސްކޯލަރޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުން މިކަންކަމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން

ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާ ނުކަނޑާ މުސާރަދެވޭކަމާއި ،އަދި މިފަދަ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ނުކަނޑައި
އަތޮޅުތަކަށްވެސް ފޮނުވޭ ކަމާއި ،ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދާމީހުން ކޯސް މެދުކަނޑާލާފައި ނުވަތަ ކޯސް ނިންމާފައި
އައުމުން

އެމީހަކާބެހޭ

މައުލޫމާތު

އެމީހަކު

މިނިސްޓްރީއަށް

މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހުށަހެޅުމުންނޫނީ

އެކަން

ބެލޭނެ

އިންތިޒާމެއް

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް މިނިސްޓްރީގައި ހިންގޭނެ ހުނަރުވެރިކަމާއި އިންތިޒާމުތައް ރާއްވަވައިގެން ނޫނީ މުވައްޒަފުންގެ

މުސާރައިން ކަނޑައިގެން ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެފައިސާ ފޮނުއްވުމުގެ ކަންތައް

ހިންގެވުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ގެއްލި ،ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އޮޅުންއަރައި ،ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވުންކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވޭތީ މިފަދަ ހުނަރުވެރިކަމާއި އިންތިޒާމުތައް ރާއްވަވައިގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން މުހިންމު
ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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ކ .ލިޔުންތައް ފައިލްކުރުން  :ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،އެހެނިހެން ލިޔުންތައްވެސް ރަނގަޅަށް ފައިލްކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވާފައި ނެތުމުން އެކި ސެކްޝަންތަކުން އެކިގޮތްގޮތައް ފައިލްކުރަމުން ދިއުމާއި އެއްކަމަކާ ބެހޭ

އެއްބާވަތެއްގެ ލިޔުންތައް ތަފާތު ތަންތަނުގައި ފައިލްކުރެވި ލިޔުންތައް ގިނަވެ ،އެއްބަޔަކު ބަލަހައްޓާނެކަމަށް އަނެއް

ބަޔަކު ފަރުވާ ކުޑަކުރެވި ،ބޭނުންތެރި ގޮތެއްގައި ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ރައްކާކުރެވިފައި ނުހުންނަ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ލިޔުންތައް ފައިލްކުރައްވާނެގޮތް ރާއްވަވައި ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށްފަހު ،މިއިންތިޒާމުތައް ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރައްވައި،
މިކަމުގައި އުޅުއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ދަސްކޮށްދެއްވައިގެން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރެއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

އ .ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުން  :މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ

ތަންތަނުން ހިންގަވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓުތައް )އެމް.އެމް.އޭ އާއި ބޭންކް

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

އެކައުންޓަށްވުރެ ގިނަ ބޭންކް އެކައުންޓް ބަލަހައްޓަވަންޖެހި ،ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެމުން ނުގެންދެވޭ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  337އެކައުންޓަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކެވެ .މާލޭގެ ހުރިހާ
ތަންތަނުގެ ނަމުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކުގެ ޖުމުލައަކީ  97އެވެ .މާލޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން

މިނިސްޓްރީގެ

ކަންކަމަށް

ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން،

ހިސާބު

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ބެލެހެއްޓުން

12
އުނދަގޫވެ،

ބަޖެޓްއެކައުންޓް
އަދި

ހިމެނޭ

ބަރާބަރަށް

ކަމުގައި

މިމަސައްކަތް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނުކުރެވޭކަމަށާއި

މިއެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ،މިހާ ގިނަ ބޭންކް އެކައުންޓް

ހުޅުވައި ބަލަހައްޓަވަންޖެހެނީ ތަނުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުން ހަރުދަނާ ނޫންކަމުން އަދި ފައިސާއާއި ހިސާބު
ބެލެހެއްޓެވުން ފަސޭހައިން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ބޭނުން ނުކުރައްވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރައްވައި ،ދެން ހުރި އެކައުންޓްތަކުގެ ހަޤީޤީ ބޭނުންތައް ބައްލަވައި ދިރާސާ

ކުރެއްވުމަށްފަހު މިއެކައުންޓްތައް ބަންދު ކުރައްވައި އަދި އެ އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު

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

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

ހިނގަންވީގޮތަށް ހިނގާތޯ ބެއްލެވުމާއި ،ސްކޫލްތަކުގެ ހިންގުންތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ބަލާ ރަނގަޅު ކުރެއްވުމާއި ،ދެވޭ
ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ބައްލަވައި މިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ލަފާދެއްވުމެވެ .މިކަންކަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މިސެކްޝަނުން

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިސެކްޝަނުން ހުށައަޅާ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ
ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ އަޅުއްވަމުން ނުގެންދެވޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ސްކޫލްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ކިޔަވާދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުން މިސެކްޝަނުން

ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ބަރާބަރަށް އެޅޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމުން ނޫނީ މި ސެކްޝަންގެ
މަސައްކަތުގެ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މ .މޯބައިލް ފޯން ގަތުމާއި ޓެލެފޯން ޚަރަދު  :މިނިސްޓްރީގެ މާލޭ އޮފީހުގައި އުޅުއްވާ ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި މޯބައިލް ފޯނު ހޯއްދަވާ ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ގެއްލިގެންވެސް ފޯނު ގަނެދެއްވާފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ފޯނު ގެއްލުމުން އެފަރާތް
އެކަމުގައި ޒިންމާ ކުރައްވަންޖެހޭ ހިނދު އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާކަންވެސް
އެނގެންނެތްކަމާއި  11,000ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފޯނުވެސް ގަނެދެއްވާފައި އެބަހުރިކަމަށާއި ،މޯބައިލް ފޯނު

ގަނެދެއްވުމާބެހޭ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައްވާފައި ނެތްކަމާއި،
ކުރެވިގެންނުވާންވީވަރަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މިކަމުގައި ޚަރަދު

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި މޯބައިލް ފޯނު ގަނެދެއްވުން މުޅިން ހުއްޓުވާލެއްވުން ފެންނަކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ .މިހެންމިދެންނެވީ ވަކި އަގެއްގެ ފޯނު ގަތުމުގެ ޕޮލިސީއެއް ކަނޑައަޅުއްވައިގެން އެކަން ތަންފީޒު
ނުކުރެވޭކަން އެހެން އޮޑިޓްތަކުންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ މިނޫންގޮތަކަށް މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް

އުނދަގޫވެފައިވާތީ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ފ .އަހަރު ނިމޭއިރު އަދާނުކޮށް ހުރި ބިލްތައް  :މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އެކިތަންތަނަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު ފައިސާ
ނުދައްކާ  2008ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  13.48މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބިލްތައް ހުރިކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުން

ދައްކައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ފެނާއި ކަރަންޓާއި ފޯނު ޚަރަދުގެ ބިލްތަކާއި ކެޕިޓަލް
ޚަރަދުތަކާއި ގުޅުންހުރި ބިލްތަކެވެ .މި މަޢުލޫމާތު  2008ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޤަވާއިދުން އަންގަވާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި މިކަން މިހެން މިދިމާވަނީ ބަޖެޓްގައި

ހިމެނިފައިނުވާ ޚަރަދުތައް ހިންގޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:

ބަޖެޓްގައި ނެތް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވައި ،ޚަރަދު ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށާއި މަހުންމަހަށް
ބަލަހައްޓަވައިގެން ބަޖެޓް ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރައްވައި އޭގެ އަލީގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބަޖެޓް
ބެލެހެއްޓެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ދ .ސްކޫލް ކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ :ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން ،ގާލް
ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކެޑޭޓް ކޯ ހިންގުމަށް  2007ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ  1.28މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި 2008

ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ  1.25މިލިޔަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާއިރު

މިތަންތަނުން ކުރާ ޚަރަދު ގެ ތަފްޞީލް

ނުވަތަ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި

އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރައްވަނީ މިތަންތަނުން ،އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާވާ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ބަޖެޓްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވިޔަސް މިއިންއެއްވެސް ތަނަކުން ލަފާކުރާ
ބަޖެޓެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
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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 (2.4ކިޔަވާކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތް ހޯދުމާއި ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކާއި މަދުރަސާތަކުގެ ގްރޭޑް  1ން  12ގެ ކުލާސް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ
ޓެކްސްޓްފޮތާއި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިނުމުގެ އުސޫލެއް ހަމަޖައްސަވައި  2008ވަނަ

އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުން ފެށިގެން މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން  2008ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ

އަހަރަށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓްފޮތާއި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި

ހޯދައިދިނުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް  54މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ފޮތާއި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ
އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދައިދެއްވުމާއި ،ފޮތްތަކުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިންމު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް
ތިރީގައި ޚުލާޞާކޮށްލަމެވެ.

ހ .ކިޔަވާކުދިންނަށް ސްކޫލް ޓެކްސްޓް ފޮތާއި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހިލޭ ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި،
ބެލެނިވެރިންގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ބެލުމެއްނެތި އަދި ފުދުންތެރި ކުދިންނަށް ފޮތް ބޭނުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް
ބެލުމެއްނެތި ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ މިކަންކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް
ޚަރަދުބޮޑު ،ދައުލަތުގެ ފައިސާ އޭގެ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާ ކަމެއްކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ .ސްކޫލްކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރައްވާ ކަމުގައިވިޔަސް
އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ބަދަލުނުވާ ،އަދި އެއްކުއްޖަކު ބޭނުންކުރިޔަސް އެހެން ކުއްޖަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޮތްތައް
އަނބުރާ އަތުލައްވައިގެން އެފޮތްތައް އަލުން އެހެން ކުދިންނަށް ދޫކުރައްވައިގެން އެފޮތްތައް އެއްފަހަރަށްވުރެން

ގިނަފަހަރު ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅުއްވުމުގެ ސަބަބުން މިއީ މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފް
ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ .ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނެވޭ ބައެއެް ފޮތްތައް ބޭނުން
ނުކުރެވި ބެހެއްޓިފައިހުރެ ،ކިޔަވާދެއްވާ މުޤައްރަރު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މިގޮތަށް ހުންނަ ފޮތްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު

ބައެއް ބޭކާރުވެ ގުދަން ތަކުގައި އިތުރުވެފައި އެބަހުރި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު
ނިމުނުއިރު ސްޓޮކުގައި ހުރި  9.30މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން  2.76މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެ ފޮތަކީ މިގޮތަށް

ބޭކާރުވެފައިވާ ފޮތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި އެކި ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތްތަކާއި،
ޓީޗަރުން

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފޮތްތަކާއި ،ގްރޭޑް  8އިން މަތީގެ ސައިންސްގެ މާއްދާ ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން  2004ވަނައަހަރުގައި ގެނެވިފައިވާ ފިޒިކްސް ،ކެމިސްޓްރީ ،ބަޔޮލޮޖީ ފޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.
މިފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގުދަންތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު  904ހާސް ރުފިޔާ )މަހަކު 75

ހާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވޭކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ބޭކާރުވެފައިވާ ފޮތްތައް ގުދަންކޮށްގެން ބަލަހައްޓަވަން ނުޖެހޭކަމުގައި
ވާނަމަ މި ޚަރަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ،ނުވަތަ ކޮންމެއަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް  262ހާސް ރުފިޔާ،

ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި ،އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުނު ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް މިހާރު މިވަނީ އޭގެ
ސަބަބުން ބޭކާރު ޚަރަދު ހިނގާ ލަޔަބިލިޓީ ނުވަތަ ބުރައަކަށް ބަދަލުވެފައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
ފޮތްތައް ދޫކުރެއްވުމުގައި ފޮތް ހޯދުމުގައި ފުދުންތެރިކަން ނެތްކުދިން ބައްލަވައިގެން ފޮތް ދޫކުރެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގެވުމަށާއި ،އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޮތްތައް އަނބުރާ އަތުލައްވައިގެން އެއް އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ
އަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ދޫކުރައްވައިގެން މިފަދަ ޚަރަދު ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ފޮތް ޗާޕްކުރުވުމުގަޔާއި ފޮތް ބައްލަވައިގަތުމުގައި ފޮތް ބޭނުންވާ ޢަދަދުތައް މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް އަންދާޒާ
ކުރައްވައިގެން މިފަދަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވުން މަދުކުރެއްވުންވެސް މުހިންމުކަމަށާއި ،މިހާރު ބޭނުން ނުކުރެވި އިތުރުވެފައިވާ

ފޮތްތައް ބޭނުންކުރެވެން ހުރިގޮތްގޮތް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުވެސް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ފޮތްތައް ނައްތާލައްވައިގެން މިތަކެތި
ގުދަންކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

18

 (2.5އިމާރާތްތަކާއި ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ޚަރަދު
 .1އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  :ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަކާއި
ބިންތައް ހިލޭ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން ހިންގުމަށް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި
އެބިންތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފި ބޮޑު އަގުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ބޭނުން ކުރައްވަމުން

ގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި  2008ވަނަ އަހަރު
ގާތްގަނޑަކަށް  9.16މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތައް ތާވަލު  3ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ތާވަލު  : 3މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތައް
#

ތާވަލު

3

ރތުގެ ނަން
ގޯތި  /އިމާ ާ

ނ
އިމާރާތުން ކުރާ ބޭނު ް

އަކަފޫޓް

1

މ.މުއިވެޔޮދޮށު

13,370

އޭ.ޕީ ސެކްޝަން /މާލޭ ޒޯން /ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނާއި ބެހޭ ޔުނިޓް ހިންގުން

2

މ.މާތިލަ

4,419

ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން ހިންގުން

3

ޞަލާޙުއްދީން ބިލްޑިންގ ގޯތި

23,967

ހުސްކޮށް އޮތް ބިމެއް

4

ހ .ބ ަ ނ ްޑ ާ ރ ަވ ި ލ ާ

3,800

ސ ް ކ ައ ު ޓ ް އ ެ ސ ޯސ ިއ ޭޝ ަ ނ ް ހ ި ނ ްގ ު ނ ް

5

ހ.ކްރެސެންޓްމޫން

3,550

ގާރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކެޑޭޓް ކޯ ހިންގުން

6

މ .ގ ޯ ލ ްޑ ަ ނ ް ސ ަ ނ ް ބ ީ ނ ް

3,800

ޑީ.ޕީ.އީ ގެ ގުދަނަކަށް އަދި އިމްތިޙާން ހޯލްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް

7

މއ .ޗާންދަނީގެ

19,156

ސީ.ސީ.އީ ގެ އެނެކްސް ހިންގުން

8

އ ެ މ ް.އ ީ .އ ެ ސ ް

12,000

އ ެ މ ް.އ ީ .އ ެ ސ ް .ހ ި ނ ްގ ު މ ަ ށ ް ދ ޫ ކ ު ރ ެވ ިފ ައ ިވ ާ ގ ޯ ތ ި

9

އީ.ޕީ.އެސް .ސްކޫލް

12,000

ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް .ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި

10

 220ސްކޫލް

-

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ

11

ކ.ފ ޭ ދ ޫ ފ ި ނ ޮ ޅ ު

ހެކްޓަރ 0.20

ސްކޫލް ކުދިންގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް

އިން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ

ފަދައިން

މިނިސްޓްރީގެ

ބެއްލެވުމުގެ

ދަށުގައި

9

ގޯއްޗާއި

އިމާރާތާއި،

 220ސްކޫލްއާއި 1 ،ރަށް )ކ.ފޭދޫފިނޮޅު( ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި މ.މުއިވެޔޮދޮށުގެ ،މ.މާތިލަ ،ސަލާހުއްދީން ބިލްޑިންގ

ހުރި ގޯތި ،ހ.ބަންޑާރަވިލާ ،ހ.ކްރެސެންޓްމޫން ،މ.ގޯލްޑަން ސަންބީމް ،މއ .ޗާނދަނީގެ ،އެމް.އީ.އެސް އަދި ކުރީގެ
އީ.ޕީ.އެސް .ސްކޫލް ގެ އިމާރާތާއި ގޯތި ހިމެނެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް:
އިމާރާތްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޚަރަދުވަމުންދާތީ ،މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ

ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކާއި އިމާރާތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރެއްވޭނެ ގޮތަށް
ރާއްވަވައިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަގުގައި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ހިފުން މަދުކުރައްވައި ،އަދި މިކަން މުޅިން
ނިމުމަކަށް ގެންނެވޭތޯ ބެއްލެވުން ރަގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 .2ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލާއި ،ޣާޒީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް  :ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް )މިހާރު ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް( ހިންގަމުން އައިސްފައިވަނީ
ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޔުނިޓުން )އެޗް.ޑީ.ސީ( އިން އިމާރާތް ކޮށް  2003ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ބިމަކާއި އިމާރާތެއްގައެވެ .މި ތަން ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ އިމާރާތް ކުރުމަށް

ހިނގި ޚަރަދާއި ބިމު ކުލި  20އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ދައްކަވައިގެން އިމާރާތާއި ބިން

މިނިސްޓްރީއަށް މިލްކުކުރެވޭގޮތަށެވެ .މި ގޮތުން އަހަރަކު  2.48މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެ މަގުން ކުރިޔައް އޮތް  20އަހަރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމުލަ  49.54މިލިޔަން ރުފިޔާ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ
އިމާރާތުގެ އަގު ގެ ގޮތުގައި  25މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި ،ބިމުގެ އަގު ގޮތުގައި  2.88މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި އަދި 20

އަހަރުގެ އިންޓަރެސްޓް ގެ ގޮތުގައި  21.46މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .މި ގޮތުން  2004އަދި  2005ވަނަ އަހަރު
ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ ވަނީ ދައްކަވާފައެވެ .ނަމަވެސް ބިމުގެ އަގާއި އިންޓަރެސްޓް ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 24.34
މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަންނުޖެހި ،ހަމައެކަނި އިމާރާތަށް ހިނގި ޚަރަދު ދައްކަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީއިން
އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވެންނެތް ކަމަށް

އަންގަވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިކަމާގުޅޭ އެގްރީމެންޓްގައި އަދިވެސް މިނިސްޓްރީއިން ސޮއި
ނުކުރައްވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޣާޒީ ސްކޫލް  :ޣާޒީ ސްކޫލް ހިންގަމުންދާ ބިމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން  9,827އަކަ
މީޓަރު ގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ ސްކޫލެކެވެ .ސްކޫލް އަޅާފައިވާ ބިމަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމެއް
ކަމުގައި ދޭހަވާކަމާއި ،ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު  647ހާސް ރުފިޔާ ދައްކަވަންޖެހޭ ގޮތަށް އެގްރީމެންޓްގައި

އެޗް.ޑީ.ސީއިން ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއިން އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއިން މިއެގްރީމެންޓްގައި އަދިވެސް ސޮއި ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިދެސްކޫލްގެ ބިމާއި އިމާރާތް މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ މިކަމާ ބެހޭ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރެވިކަމާއި،
މިދެސްކޫލާމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވަނީ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި ނުވާތީ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މި ދެސްކޫލްގެ ބިމާއި އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި އެހެން ކަންތައްތައް ދެފަރާތުގެ
އެއްބަސްވުމަކަށް ގެންނެވުމަށްފަހު ،މިތަންތަނާގުޅޭ ގޮތުން އެގްރީމަންޓެއް ކުރައްވައިގެން މިތަންތަން ބޭނުން ކުރައްވަމުން

ގެންދެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،އަދި ކުރިމަގުގައިވެސް މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައް

ލިޔެކިއުމުން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.6ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫޢު
މި ދާއިރާގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަވަނީ ތަފާތު  3ގޮތަކަށް ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެއީ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ،ރާއްޖޭންބޭރުން ލޯނު ނަގައިގެންނާއި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބިގެންނެވެ .ތިރީގައި

ފާހަގަކުރެވިފައިއެވަނީ އޮޑިޓް ސާމްޕްލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާލެވުނު ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ.

 .1ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެގްރީމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ނުކުރެވުން  :މާލެ އާއި ރާއްޖެ
ތެރޭގައި ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަރަށް

ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން ހިންގާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މުއްދަތަށް ނުނިމި ،އެއްބަސްވާ އަގަށްވުރެން ޚަރަދު ބޮޑުވެ ،އަދި އެގްރީމަންޓް
ތަންފީޒުނުކުރެވި ޕްރޮޖެކްޓް ދިގުލައިގެންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި މިކަން މިހެން ދިމާވަނީ ބައެއްފަހަރު

މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތައްވެސް ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެއްވޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު :

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާއިރު ކުރެހުންތައް ރަނގަޅަށް ބަލާ ފާސްކޮށް ،މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ބޮޑެތި ބަދަލުތައް

ގެންނަން

ނުޖެހޭގޮތަށް

އިންތިޒާމުކުރައްވައި،

މަސައްކަތް

ރަނގަޅަށް

ސުޕަވައިޒްކުރައްވައި،

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ފަރާތްތަކާއިއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ރަނގަޅަށް ބާއްވަވައިގެން ،އެގްރީމެންޓާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންގައި އަދި
އެގްރީމަންޓް ތަންފީޒު ކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ޔުނިސެފްގެ ހިލޭ އެހީގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރތައް :ޔުނިސެފުން ރާއްޖޭގެ  20އަތޮޅުގައި 2007
ވަނަ

އަހަރު

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
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ޓީޗަރ

ރިސޯސް

ސެންޓަރ

ޤާއިމްކުރުމަށް

29.87

މިލިޔަން

ރ ުފ ި ޔ ާ

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

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

ގޮތެއްގައި

ކުރެވިފައިނުވާކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިތަންތަން

ހިންގުމަށް

އެންމެ

ބ ޮ ޑ ަށ ް

ބޭނުންވާކަމަށް

ފާހަގަކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް އިންޓަނެޓް ގުޅިފައިހުރުމާއި ،މިމަސައްކަތް ހިންގަވާނެ ހުނަރުވެރި ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރުންނެވެ.
ނަމަވެސް މިރަށްރަށުގައި އިންޓަނެޓް ގުޅުން ރަނގަޅަށް ނުލިބޭތީ އާއި ،މިނިސްޓްރީގައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް
ނެތުމުން މިތަންތަން ބަރާބަރަށް ނުހިނގާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިއިމާރާތްތަކާއި އެކު ޔުނިސެފުން ދެއްވާ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއެއް މިފަދަ ބައެއް ސެންޓަރުތަކުގައި ނެތް ކަމަށާއި ،އަދި

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މިތަންތަން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމު ކުރިއަރުވާ

މަރުކަޒުންވެސް މި އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް މުހިންމު އެއްކަމަކީ މިފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހިލޭ އެހީގައި
ހޯއްދަވައި ،ބަލައިގަންނައިރު އެތަންތަން އުފެއްދެވުމަށްފަހު އެތަންތަނަށް ހިނގާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ހޯދައި ހިންގަވާނެ
ގޮތަކާމެދު މާ ބޮޑު ފިކުރެއްނެތި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހޯއްދެވުމުން ސަރުކާރަށް އެކަން ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ބުރަ
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އަކަށް ވެގެންގޮސް ،ހިލޭ ލިބޭ އެސެޓެއް ބައެއް ފަހަރު އުފުލަންޖެހޭ ބުރައަކަށް ނުވަތަ ލަޔަބިލިޓީ އަކަށް
ބަދަލުވެގެންދާކަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު :
ބޭރުގެ މިފަދަ އެހީ ލިބި ،ބަލައިގަންނައިރު ،ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުތަކުގައި އެފަދަ ތަންތަން ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާ ހުނަރުވެރިކަން ލިބޭނެގޮތްތަކަށް ބައްލަވައި ޕްލޭންކުރައްވައިގެން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި

ހިންގެވުމަކީ މިފަދަ އަގުހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ހިންގެވުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

" .3އިންޓަރގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ކުރެވޭ އިމާރާތްތައް  :މިއީ މާލެ އާއި އެއްފެންވަރަކަށް
ތައުލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް އަދި އިޤްތިޞާދީ ފުދުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި ޅ.ނައިފަރު ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ ،ބ.އޭދަފުށި އަދި ލ.ގަމުގައި ،ވޯލްޑް ބޭންކް ގެ ލޯންގެ އެހީއާއި ޔޫރަޕިއަން

ޔޫނިއަން )އީ.ޔޫ( ގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢެކެވެ .މި މަޝްރޫޢު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ
މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަންއިންެނެވެ .މި  4ރަށުގައި ހިންގަމުންދާ

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެކަންޑްރީ ސްކޫލްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ،އެއްކަމަކަށް ވުރެން ގިނަ ކަންކަމަށް
ބޭނުން ކުރެވޭ މަލްޓި ޕާރޕަސް އިމާރާތްތައް ހެދުމާއި ،ކުދިން ދިރިއުޅެމުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ރެޒިޑެންޝަލް

ލާނިންގ ސެންޓަރުތަކަކާއި ،އަދި މަސައްކަތާއި ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރުތަކެއް ޤާއިމްކުރުން
ހ ި މ ެ ނ ެއ ެ ވ ެ.

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

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި 71.85 ،މިލިޔަން ރުފިޔާގެ  7ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރެވުނު ވިމްލާ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި 1.6 ،މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެއް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރޮޕް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  5މަސައްކަތަށް ތަފާތު އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދީފައި

ވީނަމަވެސް

އެކަށީގެންވާ

ގޮތެއްގައި

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ނުގެންދިއުމުގެ

ސަބަބުން

 10ފެބްރުއަރީ  2009ގައި އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވިފައިވާކަމާއި ،އަލުން މިމަސައްކަތް އިތުރު ފަރާތްތަކާއި

ޙަވާލުކުރައްވައިފިނަމަ މަސައްކަތް ނުނިމި އިތުރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބައްލަވައިގެން ،ވަކިކުރެވުނު
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  4މަސައްކަތް އަލުން ވިމްލާއާއި މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވައި ،އަދި ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި
މިނިސްޓްރީގައި ހިފެހެއްޓުނު ފައިސާ ވިމްލާއާއި އަނބުރާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު :
މިފަދަ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

އެއިން

ދައުލަތަށް

ބޮޑެތި

ގެއްލުންނުވެ

ހިންގެވޭނީ

މިކަންކަމަށް

ކުރެވޭ

އެގްރީމެންޓާއި

ޚިލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންގެވުމުންނާއި ،އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެގްރީމަންޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވިގެން
ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،އެގްރީމަންޓާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެއްވުން

މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 (2.7އިންވެންޓްރީ އާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓެވުން
ހ .އޮޑިޓްގައި ޗެކްކުރެވުނު މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ ތަންތަނުން އެތަންތަނަށް ހޯއްދަވާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ،ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ
ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް "ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރެޖިސްޓަރީ" އެއްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަވާފައި
ނުވާކަމަށާއި  2007ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް 77.58

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ހޯދާފައިވާކަމަށާއި ،މިތަކެތި ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރެޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ހިސާބު
ކުރެވިފައިވާ ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

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

ތަކެތީގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ،އެތާނގައި ހުރި ތަކެތީގެ ޢަދަދާއި ދިމާކޮށް ހަދަމުން ނުގެންދާކަމަށާއި ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

މިތަންތާނގައި ހުންނަން ޖެހޭ ތަކެތި ބަރާބަރަށް އެތަންތަނުގައި ހުރިކަމެއް ނުވަތަ ނެތް ކަމެއްވެސް ،ތަކެތި މަދުވޭތޯ
ނުވަތަ ނުވޭތޯ ،އަދި މަދުވާނަމަ މަދުވަނީ ކޮންއެއްޗެއްކަންވެސް އެނގޭގޮތަށް ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނ .ގުދަނުގައި

ބަހައްޓާފައިވާ

ކިޔަވާ

ދިނުމަށް

ބޭނުންކުރާ

ޓެކްސްޓް

ފޮތްތަކުގެ

ހިސާބު

ކޮންމެވެސް

ވަރަކަށް

ބަލަހައްޓާކަމުގައި ވާނަމަވެސް ،މިހިސާބުތަކާއި ގުދަންތަކުގައި ހުރި ފޮތްތަކާއި ފޮތްތަކުގެ ޢަދަދު ތަކާ ދިމާނުވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް ރަނގަޅަށް ހިސާބު ބެލެހެއްޓިގެން ނޫނީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެވިފައިހުރި ތަކެތި

ނުގެއްލި ބެލެހެއްޓޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެތްކަމަށާއި ،އަދި މިފަދަ ތަކެތި ބޭނުންވާވަރަށް ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި

އިސްރާފު ކުޑަ ގޮތަކަށް ހޯދައި ބެލެހެއްޓެވުމަކީވެސް ވަރަށް އުނދަގޫކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިފަދަ ތަކެތީގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާނެ "ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރަޖިސްޓަރީ" އެއް ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ގާއިމުކޮށް ބަރާބަރަށް

ބަލަހައްޓަވައި ،ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ޢަދަދުތަކާއި މިހިސާބުތަކާ ދިމާކުރައްވައިގެން އަދި ކޮންމެ އެސެޓެއްގައި ނަމްބަރެއް
ޖައްސަވައި މި ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ފޮތްތަކުގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން ސްޓޮކް ރެކޯޑްތައް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށްވެސް

ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.8ތައުލީމީ ފަންޑް
ތައުލީމީ ފަންޑަކީ ،ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް ކިޔެވެންނެތް ކުދިންނަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށް
ދިނުމަށާއި ،ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށްބޭނުންވާ އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުން ފަދަ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  1956ވަނަ

އަހަރު ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލްވާގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ

ފަންޑެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިފަންޑު އުފައްދާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފަންޑަށް ދެއްކެވި ފައިސާއިންނެވެ .އެއީ
މައިޓް ކުންފުނީގެ  10ރުފިޔާ ގެ  4,716ޙިއްސާގެ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮތް ހިއްސާއާއި ،ނަގުދު 67,005
ރުފިޔާއާއިއެކު ޖުމުލަ  114,165ރުފިޔާއެވެ .ސަރުކާރުން މި ފަންޑު ފަށައިގަތުމަށް ވަކިއެއްޗެއް ދެއްކިކަން ލިޔުންތަކުން

ފެންނަންނެތް ނަމަވެސް ،ތައުލީމީ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ތާވަލު  4ގައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ
ސަރުކާރުން އެކިދުވަސްވަރު ތައުލީމީ ފަންޑަށް ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތާވަލު  : 4ތައުލީމީ ފަންޑާއި ތައުލީމީ ފަންޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތައް
ގޯތި  /އިމާރާތުގެ ނަން

#

އަކަފޫޓު

ފަންގިފިލާ

އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް

އިމާރާތުން ކުރާ ބޭނުން

1

ފިލާ ބިލްޑިންގ 1

1,279

9

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތެއް

2

ފިލާ ބިލްޑިންގ 2

1,660

9

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތެއް

3

މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީގޯޅި  2ނަންބަރު ފިހާރަ

4,272

2

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކ ުއ ް ޔ ަ ށ ް ދ ޫ ކ ު ރ ެވ ިފ ައ ިވ ާ ފ ި ހ ާ ރ ައ ަ ކ ާއ ި ގ ު ދ ަ ނ ެއ ް

4

ޗާންދަނީމަގު  30ނަންބަރު ފިހާރަ

473

2

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކ ުއ ް ޔ ަ ށ ް ދ ޫ ކ ު ރ ެވ ިފ ައ ިވ ާ ފ ި ހ ާ ރ ައ ެއ ް

5

މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީގޯޅި  5ނަންބަރު ފިހާރަ

182

2

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކ ުއ ް ޔ ަ ށ ް ދ ޫ ކ ު ރ ެވ ިފ ައ ިވ ާ ފ ި ހ ާ ރ ައ ެއ ް

6

ވ .އ ެ ދ ު ރ ުވ ެ ހ ި

4,000

6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

މުވައްޒަފުންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައި

7

މާލޭގެ  369ނަންބަރު ކޮށީގައިވާ ބިން

16,000

-

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކ ުއ ް ޔ ަ ށ ް ދ ޫ ކ ު ރ ެވ ިފ ައ ިވ ާ  4ފ ި ހ ާ ރ ައ ާއ ި  8ގ ު ދ ަ ނ ް

8

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ގޯތީގައި ހުރި  2ފިހާރަ

177.16

1

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  2ފިހާރަ

9

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި  2ފިހާރަ

286

1

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  2ފިހާރަ

10

ހ ެ ނ ްވ ޭ ރ ު ސ ަ ނ ީ ސ ައ ިޑ ް ގ ޯ ތ ީގ ައ ި ހ ު ރ ި  3ފ ި ހ ާ ރ ަ

1,162

1

ތައުލީމީ ފަންޑް

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  3ފިހާރަ

11

އދ .މާމިގިލީ

7,800

-

ތައުލީމީ ފަންޑް

އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް

12

އދ .މަހިބަދޫ

5,678

-

ތައުލީމީ ފަންޑް

އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް

13

ތ .ތިމަރަފުށި

6,400

-

ތައުލީމީ ފަންޑް

އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް

14

ނ .ހ ޮ ޅ ު ދ ޫ

5,320

-

ތައުލީމީ ފަންޑް

އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކުރާ ހުސް ބިމެއް
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 1956ގައި  114,165ރުފިޔާއިން ފަށައިގަނެވުނު ތައުލީމީ ފަންޑުގެ އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ ހިސާބުތަކާއި ،ފަންޑަށް ލިބޭ
އާމްދަނީ އާއި ހިގާ ޚަރަދުގެ ޚުލާސާއެއް ތާވަލު  5ގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ .ތާވަލު  5ގެ ފޮޅުވަތް )ހ( ގައި ތިޔަ

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ،ފަންޑުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ތާވަލު  4ގައިވާ ގޯތިތަކުގައި އަޅާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި

އެތަންތާގައި ހުރި ތަކެތި ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު  31ޑިސެމްބަރު  2008ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަގަކީ  21.574މިލިޔަން

ރުފިޔާކަމަށެވެ .އަދި ފޮޅުވަތް )ށ( ގައިވާ ބޭންކުގައިހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ  29.617މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި )ނ( ގައިވާ ކުލީގެ

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

އެޑިއުކޭޝަން ފަންޑުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އެބަހުރިކަމުގައެވެ.

ފޮޅުވަތް )ކ( ގައިވަނީ ފަންޑަށް ކުރިއަށް ލިބިފައިވާ ކުލީގެ ފައިސާގެ  1.596މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ،ފޮޅުވަތް )އ( ގައިވާ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދު ކަނޑައި ފަންޑަށް އެއްކުރެވިފައިވާ ސާފު ފައިދާގެ  64.274މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.
ފޮޅުވަތް )ވ( ގައިވަނީ  2008ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  11.071މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .ފޮޅުވަތް )މ(
ގައި އެވަނީ ފަންޑުގެ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވާ  2.223މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .ފޮޅުވަތް )ފ( ގައި އެވަނީ 2008

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

ސާފު ފައިދާގެ  3.71މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

ތާވަލު  : 5ތައުލީމީ ފަންޑުގެ މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތައް
31-12-2008

31-12-2007

މިލްކިއްޔާތު )އެސެޓްތައް(
)ހ(

ހަރުމުދާ )އިމާރާތްތަކާ ،ތަނުގައިވާ ތަކެތި(

21,574,800

21,690,505

)ށ(

ބޭންކުގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ

29,617,977

22,890,904

)ނ(

ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާ

1,301,094

1,012,887

)ރ(

ލޯންގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ

9,376,799

11,761,523

)ބ(

ފަންޑުން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ

4,000,000

4,000,000

)ޅ(

މުޅި މިލްކިއްޔާތުގެ )އެސެޓްތަކުގެ( ޖުމުލަ

65,870,670

61,355,819

މާލީ ޒިންމާ )ލައިބިލިޓީތައް( އަދި އެއްކުރެވިފައިވާ ފައިދާ
)ކ(

ކުރިއަށް ލިބިފައިވާ ކުލި

1,596,578

791,809

)އ(

އެއްކުރެވިފައިވާ ފައިދާ

64,274,092

60,564,010

މާލީ ޒިންމާގެ ޖުމުލައާއި އެއްކުރެވިފައިވާ ފައިދާ

65,870,670

61,355,819

2008

2007

އާމްދަނީއާއި ކުރެވުނު ހޭދަ
)ވ(

އާމްދަނީ

11,071,449

11,741,820

)މ(

އިދާރީ ޚަރަދު

)(2,223,938

)(1,637,403

)ފ(

ފަންޑުން ވެދެވުނު އެހީތައް

)(5,137,431

)(4,605,202

)ދ(

ސާފު ފައިދާ

3,710,080

5,499,215
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ތައުލީމީ

ފަންޑުގެ

ކަންތައްތައް

ރޭވި

ހިންގެމުން

ގެންދެވެނީ

އެކަމަށް

ބޭނުންވާ

ލިޔެކިޔުންތައް

މިނިސްޓްރީއިން

ބަލަހައްޓަވައިގެން ކަމުގައި ވިޔަސް ،މިފަންޑުގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އިސްލާހު ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 .1ފަންޑުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދަވަނީ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލެވި އޭގެ ދަށުންކަމުގައި

ވިޔަސް ،ފަންޑުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި ،މިއީ ޤާނޫނީ ވަކި ޝަޚުސެއްތޯ ނުވަތަ "ޓްރަސްޓް"
އެއްތޯ އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ފަންޑުގެ ހަރަކާތްތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް
ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .2ފަންޑުގެ "ހިންގާ ކޮމިޓީ" އެއް އެކުލަވާލެވިގެން މިކޮމިޓީއިން ފަންޑުގެ ކަންތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވިޔަސް،

މިކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން މަންދޫބުން އައްޔަން
ކުރެވިގެންކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީއިން ހިންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްކަންދެވިގެން މިނިސްޓްރީއިން ނުފޫޒު

ފޯރުވޭ ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .3ފަންޑުން ލޯނު ދިނުމަށް ވަކި ގަވާއިދުތަކެއް ހަދާފައިވީ ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ފަހަރު ލޯނު
ދެއްވާފައިވުމާއި ،ލޯނު ދެއްވާފައިވާ ޢަދަދުގެ ބައިކުޅަބައެއް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަހަރު ހަމަޖައްސަވާފައިވުމާއި،
ބައެއް ލޯނުތައް ދައްކަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .4ފަންޑު އުފައްދަވާފައިވާ ހަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ހަރުދަނާ މީހުން ބިނާކުރުމާއި މިފަދަ ރަނގަޅު
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހިންގުމަށް ކަމުގައި ވިޔަސް ،މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަމުގައި ނުވާ ،އަދި މިނިސްޓްރީގެ

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ކުރަން ދަތިވާ ބައެއް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ފަންޑުން ކުރެވޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .5ފަންޑުގެ ހިންގުން ބަލަހައްޓަވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔަކު މިކަމަށް ޚާއްސަ
ކުރެވިގެން ،އެމުވައްޒަފުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވައިގެންނެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ފަންޑުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އެގޭގޮތަށް ފަންޑު ބައްޓަން ކުރައްވައި އެއާ އެއްގޮތަށް ފަންޑުގެ އިދާރީ ހިންގެވުން ބަދަލު
ކުރައްވައި މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުން ރަގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ށ .ފަންޑުގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިންގާ ގަވާއިދު މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާ ކުރައްވައިގެން ،ފަންޑުގެ ފައިސާ ފަންޑު
ހިންގުމާބެހޭ ސީދާ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަނުކުރައްވައި ،ހަރުދަނާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް
އެކަނި ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

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

ލޯނު ދިނުން ހުޅުވިފައި ނޯންނަފަދަ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް މިކަން ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 .3ނިންމުން

 .1އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ވަރަށް ރަނގަޅު ވަނަތަކެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ނަމަވެސް،
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މަދުރަސީ ތައުލީމަށް  2007ވަނަ އަހަރު  936މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި 2007 ،ވަނަ

އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާ ފީއަށް  21.53މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވި އަދި ޓިއުޝަން ދިނުންފަދަ

އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތާއި ފައިސާ ހޭދަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް  2007ވަނަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް

އިމްތިޙާނުގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުން  7,949ކުދިން  39,430މާއްދާގައި ބައިވެރިވެ ،އޭގެ ތެރެއިން  68%މާއްދާއިން

" "Cއަށްވުރެން ދަށް ނަތީޖާއެއް ލިބިގެން ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ފެއިލްވި މާއްދާތަކުގެ އިމްތިހާނު ފީގެ

ޚަރަދަށް އެކަނިވެސް  2007ވަނަ އަހަރު  15.22މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވި ބޭކާރުވެފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެއީ އަތޮޅު ތަކުން ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ  75%ފެއިލްވެ ،އަދި މާލެއިން ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ 51%

ފެއިލްވެފައިވާވާތީއެވެ.

މިފަދަ ނަތީޖާއަކުން ދޭހަވަނީ މިއީ މުޅި މުޖުތަމައު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި ،ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔަވާދިނުން

ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުން ކައްސާލާފައިވާކަމާއި ،އަދި މިކަން ރަނގަޅުކުރަން ވަގުތު ނަގާނެކަމުގައިވާތީ މިކަމާމެދު ވަރަށް
އަވަސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

 .2ހަޔަރަ އެޑިޔުކޭޝަން ނުހިމަނައި ،އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި
 6,992ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމާއި ،މީގެތެރެއިން  1,742ޓީޗަރުންނަކީ ) 25%ނުވަތަ ކޮންމެ 4
ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން އެއްޓީޗަރަކީ( ކިޔަވާދިނުމާބެހޭ އެއްވެސް ސަނަދެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ޓީޗަރުން ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް،

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިކަމާމެދު ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.
 .3މިނިސްޓްރީގެ އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި ،އަދި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެވި "އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް"
އެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުމުން އިދާރީ ކަންކަމާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ ކަންކަމާއި އަދި އެހެން ބައެއް ކަންކަމުގައި

ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުން އަރައި ،ގޮތްތައް ނިންމުން ދަތިވެ ،ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންކަމުގައިވެސް އެންމެ އިސްވެރިންނާއި
ހަމައަށް ގެނެވިގެންނޫނީ ކަންކަން ނުނިންމި ،އެއް މަސައްކަތެއް ކުރަން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގެންގުޅެވި ،މިނިސްޓްރީގެ
އިދާރީ ކަންކަމުގައި ހިގަން ޖެހޭނެ ވަރަށްވުރެން ބޮޑު ބޭކާރު ޚަރަދު މިކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،ތަނުގެ
އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވަން ޖެހިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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