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1

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ )މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ،
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ބައެއް( އަށާއި،
ޔއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރގެ
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR14/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު

މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (04/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ
އެންޑް ވޯޓަރގެ  2007ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި
މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .މި އޮޑިޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ފައިނޭންޝަލް އާއި،

ޕާރފޯމަންސް އަދި ގަވަރނަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް މީގެ ކުރީގެ ބައެއް އަހަރުތަކުގެ
ހިސާބުތައް އަދި  2008ގެ ހިސާބުތައްވެސް ބެލިފައިވާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވި ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.audit.gov.mv
ގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ނަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ

މަސައްކަތްތަކަށާއި ،އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ  14ޖުލައި  2005ގައެވެ .މި މިނިސްޓްރީގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް
އެކަށައަޅައި،

އެކަންތައްތަކާއިބެހޭ

ޤާނޫނުތަކާއި،

ގަވާއިދުތައް

ތަރައްޤީކުރުމާއެކު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

2

ހަދައި،

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތެއްގައި

މިކަންތައްތައް

 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 (2.1އައުޓަރ އައިލޭންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
މި ޕްރޮޖެކްޓްއަކީ ރާއްޖޭގެ  40ރަށެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އިންޖީނުގެތައް އެޅުމާއި ކަރަންޓު ސަޕްލައި

އެޅުމާއި ޖަނެރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްއިން  8މިލިޔަން ޑޮަލަރު ނަގައި އަދި ސަރުކާރު ބަޖެޓުން

 2.6މިލިޔަން ޑޮލަރު ލައްވައިގެން ޖުމުލަ  10.6މިލިޔަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ހިންގަވަން ރޭވިފައިވާ
ޕްރޮޖެކްޓްއެކެވެ 40 .ރަށުގައި ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް  3ފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ރޭވިފައިވެއެވެ .އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި

ދެމެދު ލޯން

އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއި

ކުރެވުނީ

 26އޭޕްރިލް  2002ގައެވެ .ލޯން އެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން  2002ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި
ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި "ޖޯން ވޮރަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ކިޔާ ކުންފުންޏެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން

ހޮވާ އައްޔަން ކުރެވުނުއެވެ 6 .މެއި  2004ގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާ
ގުޅިގެން ،ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  12ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި  12އޭޕްރިލް  2005ގައި
"ނަމިރާ އަގަސް ހޭލީސް" ނަމަކަށް ކިޔާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އާއިއެކު އެގްރީމެންޓް ކުރެވުނެއެވެ .މި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގައި

ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި" ،އަގަސް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް"،

އަދި ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ހޭލީސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ސޮލިއުޝަން ލިމިޓެޑް" އެވެ.

އޭ.ޑީ.ބީ ގެ ލޯން އެގްރީމެންޓުގައިވާ ގޮތުން ހުރިހާ މަސައްކަތް  30ޖޫން  2005ގައި ނިންމަން އޮތްނަމަވެސް މި

އެގްރީމެންޓްގައި މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވަނީ  25އޮކްޓޯބަރ  2006ގައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތު ވަމުންދާތީ ހަތަރު ފަހަރެއްގެމަތިން އޭ.ޑީ.ބީއަށް ލިޔެގެން ލޯންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި ވެއެވެ.
މިގޮތުން އެންމެފަހުން އިތުރުކޮށްފައިވަނީ  15ޑިސެމްބަރު  2008ގައި 31 ،ޑިސެމްބަރު  2009ގެ ނިޔަލަށެވެ .މި އިތުރު

ކުރުމާއެކު އޭ.ޑީ.ބީ އިން އަންގަވާފައިވަނީ މިއީ އެންމެފަހުގެ ފައިނަލް އިތުރުކުރުން ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި

މިހާރު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު  31ޑިސެމްބަރު  2009ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމޭނެކަމަކަށް
ލަފައެއް ނުކުރެވެއެވެ.
މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަލާއިރު ޕްރޮޖެކްޓް ލަސްވެގެން ދިއުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ތިން ސަބަބެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ މި

މަޝްރޫޢުގެ ހިންގުންތެރިކަން ރޭވިފައިވާލެއް ދޯދިޔާކަމުންނާއި ،ބީލަމުން ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ޚިޔާރުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ

ސަބަބުންނާއި ،އެގްރީމެންޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވުމާއި މަޝްރޫޢު ރާވައި ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ބައެއް ބަދަލު
ގެންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
މަޝްރޫޢުގެ ހިންގުންތެރިކަން ރޭވިފައިވާގޮތް  :އޭ.ޑީ.ބީ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އެއްބަސް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ގޮތުން މި މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއްނާރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލްޓައިމް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެއް ހުންނަން ޖެހެއެވެ.
ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ފުލްޓައިމް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަވާ

ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އޭގެ ދަށުން ،ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާ ،އަދި
މިފަދަ ކަންކަމަށް މުޅިން އާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެންނެވެ.

3

ބީލަމުން ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ޚިޔާރުކުރުން  :ޕްރޮޖެކްޓް ފެށިއިރުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންއެވެ .މިނިސްޓްރީ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރާނެ

އޮފް

ފަރާތެއް

އެޓޯލްސް

ހޯދުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ކުރެއްވިއެވެ .މި

އިޢުލާން

ފަރާތުން

އިޢުލާނާއި

ޕްރޮޖެކްޓުގެ
ގުޅިގެން

ބިޑުތައް ހުށަހެޅުއްވީ  7ފަރާތަކުންނެވެ .މީގެތެރެއިން  4ފަރާތެއް ބިޑުން ބާކީކޮށް ،އަދި އެއްބަޔަކު އަމިއްލައަށް ވަކިވުމުން،

ބިޑުން ހޮވުނީ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލީސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގަކީ  69.5މިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ.
މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑު ކޮށްފައިވަނީ  12ރަށެއްގައި ކަރަންޓުގެ
ކުރެވިފައި

ވަނީ  12އޭޕްރިލް  2005ގައެވެ.

 25އޮކްޓޯބަރ  2006އެވެ.

އަދި

ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ 12 .ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލު
މި

މަސައްކަތް

ނިންމުމަށް

އެގްރީމެންޓްގައިވާ

ތާރީޚަކީ

ނަމަވެސް" ،ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ފަރާތުން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް

ދޯދިޔާގޮތެއްގައެވެ .އެއީ ،ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް ،މިފަރާތްތަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހުއްޓި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުން
ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައިވާތީއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުންވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށްކޮށްފައިވާ ގޮތުން

ކަމުނުގޮސްގެން ފަހުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ .މިފަރާތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް
ކުރެވިފައި ނުވުމާއެކު  21މެއި  2007ގައި އޭ.ޑީ.ބީ ގެ ރުހުމާއެކު މިފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ

ފިޔަވަހީގެ

 12ރަށުގެ

ތެރެއިން

 25އޮކްޓޯބަރ  2006އަށް ނިންމަންޖެހޭ

އެއްވެސް
ތާރީޚަށް

ރަށެއް "ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް"

ނުނިންމި

އޮއްވާ ،ދެވަނަ

ޖޮއިންޓް

ވެންޗަރ އިން

ފިޔަވަހީގެ  8ރަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން

 30އޮކްޓޯބަރ  2006ގައި އެފަރާތާއި ،އާދެ އަނެއްކާވެސް "ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އާއި

ހަވާލުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ  12ރަށުގެ މަސައްކަތް  21މެއި  2007ގައި "ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އިން
ވަކިކޮށް ،މި މަޝްރޫޢު  9ރަށަށް މަދު ކުރުމަށްފަހު ،މީގެތެރެއިން އެހާތަނަށް "ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

އިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  3ރަށް "ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އިން ނިންމަން ހަވާލުކޮށް ،އަނެއް  6ރަށް
ރާއްޖެއާއި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރިއެވެ" .ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އާ ހަވާލުކުރި

 3ރަށް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ .ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރި  6ރަށުގެ ތެރެއިންވެސް  3ރަށް ވަނީ މިހާރު ނިމިފައިކަމަށާއި،
އަދިވެސް  3ރަށް ނުނިމޭކަމާއި،

މި  3ރަށް  31ޑިސެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމުގައި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލިޔުންތަކުންވެސް ދައްކައެވެ.

ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އާއި ހަވާލުކުރި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ  8ރަށުގެ ތެރެއިން 3 ،ރަށުގެ މަސައްކަތް
ވަނީ މިހާރު ނިމިފައިކަމަށާއި ،ބާކީ  5ރަށް  31ޑިސެމްބަރ  2009ގައި ނިންމޭނެ ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލިޔުންތަކުން
އަންދާޒާކުރެއެވެ.

ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ  2ރަށެއް ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން  2008ގައި ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއިން އެއްވެސް

ރަށެއް  31ޑިސެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް ނިންމޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެތްކަމުގައި ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ.
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ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ  9ރަށުގެ ތެރެއިން "ނަމީރާ އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އިން ނިންމި  3ރަށުގެ ތެރެއިން ،އެއް
ރަށް ނިންމުނީ އެރަށުގައި ބެހެއްޓި  3އިންޖީނަކީ ބާ އިންޖީނު ކަމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކޮށްގެން ދައުލަތުގެ

ބަޖެޓުން އަލުން  3އިންޖީނު އެރަށުގައި ބަހައްޓައި ދެއްވައިގެންނެވެ .މިޝަކުވާގެ ގޮތުން ރަށު އޮފީހުން މިނިސްޓްރީއަށް

ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުމުގައި އިންޖީނުގައި ހުރި ފިލްޓަރ ތަކަކީ އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ފިލްޓަރ ތަކެއް ނަމަވެސް އެ ބްރޭންޑް

ނަމުގެ މައްޗަށް ސްޕްރޭކޮށްފައި އޭގެ މަތީގައި ވޯލްވޯ ސްޓިކަރ ހަރުކޮށްފައި ހުރުމާއި ،އިންޖީނުގެ އެހެން ތަންތަނަށް

ސްޕްރޭކޮށްފައި ހުރުމާއި ،އިންޖީނު އޯލްޓަނޭޓަރއަކީ ސްލޮވޭނިއާގައި ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަން އަންގައިދޭ ސްޓިކަރ އެއް
އޯލްޓަނޭޓަރުގައި އިންކަމާއި އޭގެ މައްޗަށް ފެހިކުލައިގެ ސްޕްރޭކޮށް ފޮރުވާފައިވާކަމާއި ،އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާ ހިންގަންފެށިތާ

ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަޖެހެން ފަށާފައިވާކަމާއި ،އިންޖީނުތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހެން ފެށުމުން ޕްރޮޖެކްޓް
އިންޖިނޭރު ޖެނެރޭޓަރުތަކުގެ ވޯޓަރ ޕްރެޝަރ ވަޔަރު )ޓެމްޕްރޭޗަރ ސެންސަރ( ނައްޓާލައި ޖެނެރޭޓަރާއި ވަކިކޮށްގެން

މިޖެނެރޭޓަރު ހިންގުން ފަދަކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.
އެގްރީމެންޓް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވުމާއި ،މަޝްރޫޢު ރޭވިފައިވާގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުން  :ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސާއި ދެވަނަ
ފިޔަވަހީގެ  17ރަށުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫޢު ހިންގަން ފުރަތަމަ ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި ތަފާތު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް
)އިންޖީނުތައް ބަހައްޓަން ފުރަތަމަ ހަމަޖެހުނުތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން ފަދަ( ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެމަތިން

ގެންނަންޖެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުން ލަސްވެ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި
އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ޕްރޮޖެކްޓް  3އަހަރު ދުވަހުން  7އަހަރު ދުވަހަށް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން 10 ،މިލިޔަން ޑޮލަރު

ހޭދަކޮށްގެން  40ރަށުގައި ކަރަންޓް ލާން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް ކަރަންޓް ލެވޭނެ ރަށުގެ ޢަދަދު  19އަށް މަދު ކުރަން
މަޖުބޫރުވެގެން

މަދުކޮށްފައިވާކަމާއި،

އެހެން

ޚަރަދުތަކާއެކު

ޕްރޮޖެކްޓް

ކޮންސަލްޓެންސީ

ޚަރަދުވެސް

ބޮޑު

ވެގެން

ގޮސްފައިވާކަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު އެގްރީމެންޓް
ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެވިފައި ނެތްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތުން ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުން ޕްރޮޖެކްޓް ލަސްވެ އެކަމުން ދައުލަތަށް ލިބުނު
ގެއްލުމަށާއި ،އެފަރާތުން ބަހައްޓަވާފައިވާ އިންޖީނުތައް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލު ކުރެވުނު "ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލިސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އިން
ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް މިހާ ދޯދިޔާކޮށް ހިގަން ދޫކުރައްވައިގެން ބައްލަވަން
ތިއްބެވި އިސްވެރިން މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެކަމުގައިވެސް ދެކެމެވެ.

ށ .މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް )ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ލޯނު ނަންގަވައިގެން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތައް( ،ހިންގެވުމުގައި
އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ހިންގައި ނިންމެވޭވަރުގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި

ހިންގެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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(2.2

ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ހޯދުން

ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓާއި ،ބިޑް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބީލަމަށްލުން 2007 :

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޯދާފައިވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހޯދާފައިވަނީ ބީލަމަށްލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ
އިވެލުއޭޝަން

ބޯޑަށް

ނުފޮނުވައި،

މިމިނިސްޓްރީން

އިޢުލާންކޮށްގެން

ހުށަހެޅޭ

ބިޑުތައް

މިނިސްޓްރީ

ތެރެއިން

ބަލާ

ހޮވައިގެންނެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރަށް ޖަނަރޭޓަރު ގަތުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ،ޖަނަރޭޓަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގައެއް

ނުހުރެއެވެ .އެއީ ބީލަމަށްލުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާތީކަމަށް ފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެނީ ރަށްރަށަށް ފޯނުން ގުޅައިގެންނެވެ.
ފެންނަން ނެތް ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް  :އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި  2007ގެ ޚަރަދުތަކުގެ ޖުމުލަ  31މިލިޔަން ރުފިޔާގެ
ތެރެއިން އޭގެ ބައިކުޅަބައެއްގެ ގޮތުގައި  9.5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދުތައް ބެލިބެލުމުން ވަރަށް ގިނަ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްތައް

މިނިސްޓްރީން ލިބެން ނެތްކަމާއި ،ތަކުރާރުކޮށް މިކަމަށް އެދުމުންވެސް މިތަކެތި ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އެގޮތުން  14ރަށަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  5.5މިލިޔަން ރުފިޔާ ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް މިއޮފީހަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން

މިފަދަ ،ބީލަންތައް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެގޮތުގައި  15%ގެ

ބަދަލުގައި  50%އަށްވާ ފައިސާ ދެއްވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން  :މިނިސްޓްރީން ޖަނެރޭޓަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި  21.7މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު
ކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް މާލޭގައިހުރި ވޯކް ޝޮޕަކުން ހޯދާ އެސްޓިމޭޓް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް

މިފައިސާ ދޫކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވުނުގޮތް މިނިސްޓްރީއިން ބައްލަވާ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ގިނަފައިސާ

ހޭދަކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށެވެ .ބައެއްފަހަރު އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރުފުޅެއް
ކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރގެ ސީދާ އަމުރުފުޅަށް ފައިސާ ފޮނުވަނީއެވެ .އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ރާއްޖެތެރެއަށްކުރައްވާ

ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެރަށްރަށުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން
އެރަށްރަށަށް ޚަރަދުކުރައްވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވަނީ ސީދާ މިނިސްޓަރކަން ފާހަގަ
ކުރެވޭކަމާއި ،މިއީ ކޮރަޕްޝަން އާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވި އިސްރާފުވުމަށް ހުޅުވިފައިވާ
ދޮރެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ޖުމުލަ ގޮތެއްގައިބަލާއިރު  2007ގައި

 31.2މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި  2008އަށް

 26މިލިޔަން ރުފިޔާ މިމަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު ،މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް ރޭވިގެން މިކަން ހިންގިފައި އޮންނަން
ޖެހޭނެކަމަށް ދެކެމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ބައްލަވައި ގަންނަވަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ރަނގަޅަށް ލިޔުއްވައި
ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ،ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޞައްޙަ ބީލަމުގެ ތެރެއިންނާއި ،ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ބަލަހައްޓަވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި އިސްރާފާއި ގެއްލުން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި ވުމާއެކު،
މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ބަޔަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް )އީ.އައި.އޭ( ގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން

މާލެ އަތޮޅު ވިލިވަރު ރިސޯޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިއްކާފައިވަނީ އީ.އައި.އޭ އެއްހަދައިގެން އެއަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން
ނޫންކަމުގައި ދޭހަވެއެވެ .އެއީ އެރަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިއްކަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން

އެމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު  100މިލިޔަން ރުފިޔާއިން އެރަށް ކުއްޔަށް ހިއްޕަވާފައިވާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރައްވާފައިވާތީއެވެ .އަދި

މިޖޫރިމަނާ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި  10މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރެއްވުމަށްފަހު އެފައިސާވެސް އަތު ނުލައްވައި ދޫކޮށްލައްވައި،
ރަށް ކުއްޔަށް ހިފި އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފް ވެފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެރަށް ކުއްޔަށް ހިއްޕަވާފައިވާ ފަރާތް

2,500

ޔޫއެސް

ޑޮލަރ

އިން

ޖޫރިމަނާ

ކުރައްވައި

އެފައިސާ

އަތުލައްވާފައިވެއެވެ.

މިއޮޑިޓްގައި

ބެލިބެލުމުން،

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ،ތިމާވެއްޓަށް ދެވޭ އެކި ބާވަތުގެ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތެއްގެގޮތުން ކުރެވޭ

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އެއްވެސް އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމާއި ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި ހިތައްއެރި
ވަރަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމާއި ،އެކަން ކުރުމަކީ ޖޫރިމަނާ ތަންފީޒުކުރުން އުނދަގޫވާނެ ކަމެއްކަމަށް މިރަށް ޖޫރިމަނާ
ކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުންވެސް ދޭހަވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތައް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި ،ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގެނެވޭ
ބަދަލުތައް އީ.އައި.އޭ ހައްދަވައިގެން ނޫނީ ފާސް ނުކުރައްވައި ،މިނޫންގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހިލުންވާވަރުގެ ބަދަލު މިއާ
ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުން އަތުލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ތިމާވެއްޓާބެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު
ކުރައްވައި ،މިކަންކަން ޤާނޫނެއްގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަކީ ވަރަށް
ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އެކުލެވިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އަދި އަންނަން އޮތް ދަރިފަސްކޮޅުގެ އަގުހުރި ތަރިކައެއް

ކަމުގައި ވާތީއެވެ.
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ހިލޭ "ކަޅުހަން" ހޯދައިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު

ސުނާމީ ކާރިޘާއާއިގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފަރާތުން
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ހިލޭ ކަޅުހަން ހަދިޔާކުރުމާގުޅިގެން ކަޅުހަން ނުދެވޭ ރަށްތަކަށް ކަޅުހަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ސަރުކާރުން ފެއްޓި މިމަޝްރޫޢުގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ހިންގާފައިވަނީ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގަވާއިދުތަކާއި
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އަދި

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ނޫންކަމާއި ،ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގު ހުޅުވިފައިވާ

ގޮތެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން އެޕްރީލް  2008ގެ ނިޔަލަށް ތިންބުރަކަށް ބަހާލައިގެން ހިންގާފައިވާ ޖުމުލަ
 27.05މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއްގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ހ .ފުރަތަމަ ބުރުގައި  14ރަށަކަށް ބޭނުންވާ  2266ތާނގީއަށް ބީލަން ހުޅުވާލުމުން  8.2މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ބީލަން
ކާމިޔާބުކުރީ ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސް ކިޔާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެކެވެ .ދެވަނަ ބުރުގައި ހިމެނިފައިވާ  14ރަށަކަށް

ބޭނުންވާ  3750ތާނގީ ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން،
ޓެންޑަރ ކުރުމަކާނުލާ މިޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކުންފުންޏަށް

 13.5މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށެވެ.

ށ .ތިންވަނަ ބުރުގައި  4ރަށަކަށް ބޭނުންވާ  1032ތާނގީ ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމުން މިޓެންޑަރވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ކުރީދެފަހަރުވެސް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް  5.2މިލިޔަން ރުފިޔާއަށެވެ .ނަމަވެސް ތިންވަނަ ބުރުގެ ތާނގީތައް ގެނައުމަށް

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ދެބުރުގެ ތާނގީތައް ރާއްޖެގެނެސް އަތޮޅުތަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ
ދިޔައިރުވެސް ގާތްގަޑަކަށް  50%ތާނގީ ރާއްޖެ ނުގެނެވި ވަނިކޮށްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މި މަސައްކަތް މިކުންފުންޏާ

ހަވާލު ކުރިތާ  1އަހަރު ފަހުން 25 ،މެއި  2008ގެ ނިޔަލަށް ،ފުރަތަމަ ދެބުރުގެ ތާނގީތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ
ގެނެވިފައިވަނީ ގެންނަން އެއްބަސްވެފައިވާ ތާނގީތަކުގެ ގާތްގަޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ ދެބައެވެ .އަދި ފުރަތަމަ ދެބުރުގެ
ތާނގީތަކާ އަޅާބަލާއިރު ތިންވަނަ ބުރުގައި ތާނގީއަކަށް ޖެހޭ އަގު  41%އިތުރުކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ނ .މީގެއިތުރުންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި ބޭންކު އޮފް ސިލޯންގައި މިކުންފުނީގެ ނަމުގައި ،މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ

ޢަދަދަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ފައިސާ ދައްކަވައިގެން "ލޯކަލް އެލް.ސީ" އެއް ހުޅުވާދެއްވާފައިވާކަމަށާއި ،މުއްދަތު
ހަމަވުމަށްފަހުވެސް ގެންނަ ތާނގީތަކަށް އެގްރީމެންޓާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނުނެގޭ ކަމަށާއި ،އަދި
އެގްރީމެންޓް ބުނާގޮތުން "ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖާރސް" ގެ ގޮތުގައި އެގްރީމެންޓް ޢަދަދުގެ  10%ނެގޭނެ ކަމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނަމަވެސް މުއްދަތަށް މުދާ ނުގެނެވުމުން މިއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައުލަތަށް އަތުލައްވާފައި
ނުވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ވީމާ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ބީލަމުން ތަކެތި ގަތުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް
ގެއްލުންވެ ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކުރިމަގުގައިވެސް ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން
މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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(2.5

އެކި ރަށްރަށުގައި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ތޮށިލުން

އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާ އެކިހިސާބު ދުރުމިނުގައި ސިމެންތި ވެލިބަސްތާތައް
ޖަހައިގެން  13.2މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ .ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ފެންވަރުދަށްކޮށް
ކަމުގައި އަތޮޅު އޮފީހުންނާއި ރަށު އޮފީސްތަކުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ދޭހަވެއެވެ .ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެއްކޮޅުން ތޮށިލާ
ނިމޭއިރު އަނެއްކޮޅުން އޮންނަނީ ތޮށި ވެއްޓިފައިވެއެވެ .މިހެން ދިމާވުމުން މިނިސްޓްރީއިން އިތުރު ތޮށިލާން ފައިސާ

ދެއްވާކަމާއި ،މިފައިސާ ލިބުމުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު ތޮށިލުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކުރީގެ ތޮށި މަރާމާތުކުރަނީ
ކަމުގައި ރަށްރަށުގެ ވެރިންފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ދޭހަވެއެވެ.
ތޮށިލަމުންދާއިރު އެމަސައްކަތް ބަލައި ސުޕަވައިޒްކޮށް ،އަދި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް އެފެންވަރުގައިތޯ ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ރޭވިފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި ،ތޮށިލާނިމޭއިރަށް ތޮށީގައިވާ

ގޯނިތަކުން ވެލިފައިބައިގެންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކަން މިހެންއޮތް ނަމަވެސް،

މި މިނިސްޓްރީއިން ފައިސާއަށް

އެދިވަޑައިގަންނަވާއިރަށް ،މިކަންކަން ހިނގާގޮތް އެއްވެސް ވަރަށްކަން ބެއްލެވުމެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން

ފައިސާ ދޫކުރައްވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިފަދަ ބޮޑެތި އިސްރާފާއި ބެލުން ކުޑަގޮތަކަށް ފައިސާ ހޭދަކުރައްވައިގެން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި،
މިކަމުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް މިކަންކަން ހިންގަވާފައިވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.
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" (2.6ކަޅުހަން" ހޯދުމަށް ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ހިންގެވި،

ޔުނިސެފްއިން ފައިސާ ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު "ކަޅުހަން" ގަތުމުގެ "ރިވޯލްވިންގ ފަންޑް"  09ފެބްރުއަރީ  2006ގައި
ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ

ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ އެކައުންޓް  678ގައިވާ  3.4މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން

ކަޅުހަން ގަނެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެހަންތައް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި އެހާތަނަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް
ނުލިބިހުރި  10.4މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

މި "ރިވޯލްވިންގ ފަންޑް" އަކީ ޔުނިސެފްއިން ހިލޭ އެހީ ލިބިގެން ކަޅުހަން ގަނެ ،އެއަށްފަހު ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް

ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށް ،އަދި އެފައިސާ އަނބުރާ ލިބުމުން އެއިން ލޯނުގެ އުސޫލުން އިތުރު މީހުންނަށް ކަޅުހަން ގަނެދިނުމުގެ

ބޭނުމުގައި އުފައްދާ ހިންގާ ފަންޑެއް ކަމަށާއި ،އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ބަދަލު ކުރެވުނުއިރު ނުލިބިއޮތް  10.4މިލިޔަން

ރުފިޔާ އަކީ ކޮން ފަރާތްތަކަކަށް ގަނެދެވިފައިވާ ހަންތަކަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ބަޔާންވާފަދަ އެއްވެސް ލިއުމެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އިން ލިބިފައިނުވެއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރއާއި  678ނަންބަރު އެކައުންޓް ހަވާލުވިފަހުން ޔުނިސެފްގެ

ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ކަޅުހަން ބަހާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ،މިކަމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ޔުނިސެފުން

އަނބުރާދޭން އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ،މިއެކައުންޓުން  2.9މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގާ އެކި ރަށްރަށަށް ކަޅުހަން ބަހާފައިވާކަމާއި،

މިފައިސާގެ ތެރެއިން  1.7މިލިޔަން ރުފިޔާ ޔުނިސެފުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރއަށް
އަނބުރާ

ލިބިފައިވާކަމާއި،

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބާކީ

1.2

މިލިޔަން

ރުފިޔާ

10

ޖޫން

2008

ގެ

ނިޔަލަށް

ލިބިފައިނުވާކަމުގައި

ކޮންބައެއްގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ކިހާފައިސާއެއްކަން އެނގެންނެތް ގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ވާރުތަވި
 10.4މިލިއަން ރުފިޔާ  10ޖޫން  2008ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އަދިވެސް ނުލިބި އެބަހުރިކަމުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުން

ދައްކައެވެ .އެހެންކަމުން މިއީ ވަރަށްބޮޑު ނޭނގުމެއްކަމާއި ،މިއީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ދައުލަތަށް މިހާރު ލިބޭނެ ފައިސާއެއްކަމާމެދު
ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭކަމާއި ،އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން މިމަސައްކަތް ހިންގަވާފައިވަނީ ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިމަސައްކަތް ވާރުތަވި އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީ އިންވެސް ހެލްތް

މިނސްޓްރީއާއި ގުޅުއްވައިގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަފުސީލު ހޯއްދަވައިގެން މިފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ކުރައްވާފައިނެތް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބިހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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(2.7

ސުނާމީގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

ސުނާމީ ކާރިޡާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއާއި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ
ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ބިޒްނަސް އޭޝިއާ" އާ ދެމެދު  16މާރޗް  2004ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމިނިސްޓްރީން

 4ފެންޕްލާންޓާއި  8ލައްކަ ރުފިޔާ ރާއްޖޭގެ ބިޒްނަސް އޭޝިއާ ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އެގްރީމެންޓްގެ
މުއްދަތަކީ  3މަސްދުވަހެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިތާ  3އަހަރުފަހުން

 27މާރޗް  2007އާއި ހަމައަށް ،ހެލްތް

މިނިސްޓްރީއިން މިމިނިސްޓްރީއާއި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރިއިރުވެސް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ މި  4ފެންޕްލާންޓް މިމިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ އެތަކެތި ހުރީ ރަށްތަކަށް ފެން އުފުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ދެ ދޯނި ކަމަށްވާ
"ސީފިންގ" އަދި "މޯފާ "28-ގައި ހަރުކޮށްފައިކަމުގައިވާތީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރަމުންއައި މިމަސައްކަތް  1އޯގަސްޓް  2005ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނާޖީ
އެންޑް

ވޯޓަރއާ

ޙަވާލުވުމުން،

މިޕްލާންޓްތައް

އެފަރާތްތަކުން

ހޯދަން

އުޅުމުންވެސް

ވަނީ

ލިބޭގޮތް

ނުވެފައިކަމާއި،

ފެންޕްލާންޓްތައް ލިބޭނީ އެދެއުޅަނދުގައި ފާއިތުވި ދިގުމުއްދަތުގައި މި  4ޕްލާންޓް ހުރުމުން ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުން
ކަމުގަޔާއި ،އެއީ  4ލައްކަ ރުފިޔާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މި ފެންޕްލާންޓްތައް އަނބުރާ ލިބޭނީ ޑިޒާސްޓަރ

މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް  4ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމުންކަމަށް ބެލެވޭތީ މިފައިސާ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ދޯނީގެ

ވެރިފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްފަހު ޕްލާންޓްތައްވަނީ މިހާރު އަނބުރާ ހޯދާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،އެނަރޖީ
އެންޑް ވޯޓަރ އިން ދޭހަވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ދޯންޏަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ ގެއްލުން ،އެއީ ހަޤީޤީ ގެއްލުމެއްތޯ މިނިސްޓްރީއިން

އަދި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުންވެސް ބައްލަވާފައިވާ ކަމެއްވެސް އެނގެންނެތްކަމާއި،

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި

ކުންފުނިން އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ،އެދި އެކުންފުނިން  3ވަނަ ކުންފުންޏަކަށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމާއި ،އަދި

މިކުންފުންޏަށް ލިބުނުކަމަށް

ބުނާ

ގެއްލުމުގެ

ސަބަބުން މި  4ޕްލާންޓް

ހޯދުމަށް

ދައުލަތުން  4ލައްކަ ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރަންޖެހުމަކީ މިމަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރުވާކުޑަކަމާއި ޖަވާބުދާރީވުން ނެތް ކަމުގައި

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މި ޕްރޮޖެކްޓުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެ އަދި ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
(2.8

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ކުރާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދަށް ނުފެތޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހ" .ނޭޝަނަލް އެޑަޕްޓޭޝަން އެކްޝަން" )ނާޕާ( އަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހެދުމާއި އެޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިލް ތައްޔާރު ކުރުމަށް
 198,860ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު މިމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާން ކޮށްގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރާއި ،އަދިވެސް އޮފީހުގެ ބައެއް އެހެން މުވައްޒަފުން

ލައްވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ށ" .ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" އާ ބެހޭގޮތުން ލަވައެއްހަދާ ،އެލަވަ  1000ސީޑީއަށް ރެކޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ
އިޢުލާންކޮށްގެން

ނޫންކަން

ފާހަގަކުރެވޭ

ކަމަށާއި،

އަދި

މި

ސީޑީއަށް

ލަވަ

ރިކޯޑްކޮށްގެން

މިނިސްޓްރީއާއި

ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ވެސް އެނގެން ނެތްކަމާއި މި މަސައްކަތަށް  65,000ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިފައިސާ ޚަރަދުތައްވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރަމެވެ.
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(2.9

"ރިޓާން އޮފް ދަ ފްލާވާރސް" ގެ މަޝްރޫޢު

ރާއްޖެއިން ނެތެމުންދާ މާމެލާމެލީގެ ބާވަތްތައް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  16ބާވަތެއްގެ މާގަސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ގަތުމަށް

މިނިސްޓްރީގެ އިސް

މުވައްޒަފަކު މެއި މަހުގެ  17އިން  24އަށް

ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން

ބެންކޮކް އަށް ދަތުރުކޮށް މިގަސްތައް

 2400ގަސް ބެންކޮކްގެ ގޯލްޑްކޮއިން އިންޓަނޭޝަނަލް އިން

 153,159ރުފިޔާއަށް ގަނެ ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާއިރު މިމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯއްދަވަން އިޢުލާން ކޮށްފައި
ނުވާކަމާއި ،އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މީގެ އަގު ހޯދާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބެންކޮކަށް ފޮނުވި

މުވައްޒަފުގެ ޚަރަދުތައް ކަމުގައިވާ  15,680ރުފިޔާއާއެކު ޖުމުލަ  168,839ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއީ

ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ހިންގަވާފައިވާ ޚަރަދެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުތައް ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ
 (2.10ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ބޭރުގެ އޭޖެންސީ އަކާއެކު ރިސަރޗް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި
ވެފައިވާ ޚިޔާނާތް
ޖަޕާން އޭޖެންސީ ފޮރ މެރިން އާރޓް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ )ޖެމްސްޓެކް( އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޮބްޒަވޭޝަން

ރިސަރޗް ފޮރ ގްލޯބަލް ޗޭންޖް އާއި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާއި ގުޅިގެން ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަށް އަންނަ

ބަދަލުތައް އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،މާލެ އާއި ކައްދޫ އާއި އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި މޫސުމާ ބެހޭ ތަޙްލީލްތަކެއް ކުރުމަށް
ޖެމްސްޓެކް އާއި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާއި ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެން
ޖެމްސްޓެކް ގެ ފަރާތުން  282,243ޔޫއެސް ޑޮލަރ ) 3,626,829ރުފިޔާ( ގެ އިކުއިޕްމެންޓާއި  177,512ޔޫއެސް ޑޮލަރ
) 2,281,038ރުފިޔާ( ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވެއެވެ .ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި މިވާ ބޭރު ފައިސާ

ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ނަމުގައި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެއަރޕޯޓް
ބްރާންޗްގައި ހުޅުވިފައިވާ އޭނާގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަކަށެވެ .މިއޮފީހުން ބެލިބެލުމުގައި މިފައިސާ ލިބުމުން ،އެކިމީހުން

މެދުވެރިކޮށް މިފައިސާ ނަންގަވައި ބޭންކްގައިވާ އޭނާގެ އެހެން އަމިއްލަ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި

ރިސަރޗާއި ބެހޭގޮތުން މިފައިސާއިން ކުރި އެއްވެސް ޚަރަދެއްގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހިސާބެއް ފެންނަންނެތްކަމުގައި ފާހަގަ

ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ޖެމްސްޓެކްއާ މިއޮފީހުން ލިޔުމުން މުޢާމަލާތުކުރުމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެފައިސާގެ އެހީދީފައިވަނީ
ސަރުކާރަށް ކަމަށާއި އަމިއްލަ މީހަކަށް ނޫންކަން އެނގެއެވެ .ވީމާ މިކަމަކީ ބޭރުބައެއްގެ އަތުން ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ
މީހަކު ފައިސާ ހޯދާ އެފައިސާއަށް ވެފައިވާ ބޮޑު ޚިޔާނާތެރިވުމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުއްވައި ،އަދި މިފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.11ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތައް
ހ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީއަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ތަކެއްޗާއި އަދި ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނީ
އިޢުލާންކޮށްގެން އަގު ހޯދައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު  3.1މިލިއަން ރުފިޔާ

ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އަގު ހޯދައިގެން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބުނާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުތައް
މިއޮފީހުން ފެންނާކަށް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ.

މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ސީދާ ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ބައެއް މުދާތަށް މިއޮފީހަށް ލިބުމުގެ ކުރީން )ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ
ކުރީން( އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދައްކާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިގޮތަށް ގެންނަ ތަކެތި ހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން މިއޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނުހުންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން

 2007ވަނަ އަހަރު ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އޮޑިޓް ސާމްޕްލް އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުނު މީގެ ބައިކުޅަ ބައެއްގެ
ޖުމުލަ އަކީ  1.6މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި މިފަދަތަކެތި އެއްގޮތަކަށްވެސް
ސްޓޮކަށް ވައްދާފައި ނުވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ތަކެތީގެ ބައެއް ބިލްތައްވެސް ފެންނަން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނ 2007 .ވަނަ އަހަރު ހުޅުލޭގައި ހަދާފައިވާ ދުރާލާ އިންޒާރުދޭ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް
ކުރުވާފައިވަނީ ،ބީލަން ކުރުމަށް ޓެންޑަރ ބޯރޑަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލުމުން ،އަނބުރާ
އެމަސައްކަތް ޓެންޑަރ ބޯރޑުންނަގައި އިތުރު އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލާ މެޓުން އަމިއްލަގޮތުން އެކިފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ

ދައްކައިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތަށް
މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ހިންގިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 1.4މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުންވެސް  312,558ރުފިޔާ ) (22%ވޭރިއޭޝަނުގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ.
އަދިވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ ރިޓެންޝަން މުއްދަތަކީ  1އަހަރު ދުވަސް ކަމުގައިވިއަސް
ރިޓެންޝަން ފައިސާ ވެސް އުނިނުކޮށް މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގު އެފަރާތަށް ދީފައިވެއެވެ.

ރ.

ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުލޭގައި ހަދާފައިވާ ރާޑަރ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތަށް  1.2މިލިޔަން ރުފިޔާ

ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު މިމަސައްކަތް ޓެންޑަރ ބޯރޑަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް
ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް ،އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތުގެ އަގުގެ އެސްޓިމޭޓެއްވެސް ނުހޯދައި ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބ.

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ )ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރެޖިސްޓަރީ( ،ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ
ކުރެވުނެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާއިރު މިކަމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ދައުލަތަށް
ގެއްލުންވެ ،ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އިތުރަށް ބައްލަވައި ،މިފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

15

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ
 (2.12ރިސަރޗް މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ދޯނީގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން
ރިސަރޗްގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ "މާފަރި ދޯނީ"ގެ އިންޖީނު ރޫޅާ މަރާމާތުކޮށް އޯވަރހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު

ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏާ އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރާ ދެމެދު ކުރެވުނު އެގްރީމެންޓްގައިވަނީ  209,555ރުފިޔާ
ކަމުގައިވިޔަސް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރެވުނު ކަމަށްވަނީ ޖުމުލަ  205,186ރުފިޔާއެވެ .އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރާއިރު ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ ސްޕެއާ ޕާޓްސް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު އިންޖީނުންނަގާ ހުރިހާ ސްޕެއާ ޕާޓެއް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ރިސަރޗް ސެންޓަރާ ޙަވާލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓްގައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ އެއްވެސް

ސްޕެއާ ޕާޓެއް އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވާކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސްޕެއާ
ޕާޓްސް ބަދަލުކުރިކަމެއް އެގެން ނެތްކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރިފަހުން ދޯނީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި
ބަދަލުކުރިކަމަށް ބުނާ "ޓާބޯ" ހަލާކުވެފައިވެއެވެ .ހަލާކުވި ޓާބޯގެ ބަދަލުގައި އަލުން އިންޖީނަށް ލެއްވީ އިންޖީނުން ނައްޓާލި
ޓާބޯއެވެ .މިޓާބޯ ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށްވަނީ ،އެވަގުތު ދޯނި އޮަތް ރިޒޯޓްގެ ބައެއްކަމާއި ،އެމަސައްކަތް

ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މަސައްކަތް ކުރިފަރާތުން  1އަހަރުގެ ވޮރެންޓީއެއް ދީފައިވީނަމަވެސް
އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަލުން ޓާބޯއެއް ބަދަލުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރަނީސް ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ހ .އޭ.ޑީ.ބީ އިން ލޯނުނަގައިގެން ރަށްރަށަށް ކަރަންޓް ލައިދެއްވުމަށް ހިންގެވި ޕްރޮޖެކްޓް  7އަހަރު ލަސްވެ ،އޭ.ޑީ.ބީ ގެ
އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލި ،އަދި މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވާތީ،
އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގެވުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިން މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ށ" .ނަމީރާ ،އަގަސް ،ހޭލީސް" ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއިން ހއ.ކެލާގައި ބެހެއްޓި  3އިންޖީނު ކަމުނުދާތީ ރައްޔިތުންގެ
އެދުމުގެމަތިން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އެއިންޖީނުތައް ބަދަލުކޮށްދެއްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ

ފައިސާއާއި ،އަދި "ނަމީރާ އަގަސް،ހޭލީސް" އަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނުނިންމުމުން ވެފައިވާ ބޮޑު
ގެއްލުމަށް ބަދަލު ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނ .މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ބޭރުގެ އޭޖެންސީ އަކާއެކު ރިސަރޗް
ހިންގުމުގެ ނަމުގައި ވެވަޑައިގެންފައިވާ ޚިޔާނާތާމެދު ދައުވާ އުފުއްލެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ރ .މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްވެފައިވާ ކަމަށްބެލެވޭ އެހެން ކަންކަން ބައްލަވައި ،އެފައިސާ
ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ބ .ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ހޭދަތައްކުރާއިރު ،އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަމާއި ،ހިންގުންތެރިކަން

އެއްކުރައްވައިގެން މިފަދަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ދަންނަވައި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރައްވާއިރު ސަރުކާރުގެ ފައިސާ

ޚަރަދުކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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