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 1ޖޫން 2009

1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ،
ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR22/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު

މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި،

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދެވި "ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ" އަދި "ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ" ގެ

 2007ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުމެވެ.

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް  2007ވަނަ އަހަރަށްވުރެން
ކުރިއާއި އަދި ޖުލައި  2008ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ ދިޔަ މުހިންމު ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.

މިރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ޚަރަދުތައް ހިންގިފައިވާގޮތާއި ،ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުން ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާއާއި ،ހެޔޮގޮތުގައި
ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި މިނިސްޓްރީއާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ނޭޝަނަލް
ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހެޔޮހިތުން

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި

ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
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 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 (2.1ކުރުގޮތަކަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަކުރެވުނު އ.ދގެ  10އަހަރު ) 1976އިން  1985އަށް( ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ
ކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އޭޖެންސީ ގެ ދަށުން "އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިކޭޑް ފޮރ ވިމެން ޕްރެޕަރޭޓަރީ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި

 16އޭޕްރީލް  1979ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދެވިއެވެ .މިކޮމެޓީގެ ނަމާއި ،މަސައްކަތް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ

ތެރޭގައި ބަދަލުވަމުން އައިސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުވެ ،އަދި  14ޖުލައި  2005ގައި ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނެވި

ބަދަލުގެތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގަވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން
ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކާއި ،ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

އޮތޯރިޓީއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ،އަދި ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއެވެ .މިތަންތަނުގެ މަސައްކަތާއެކު،

މިމިނިސްޓްރީގެ

މައިގަނޑު

މަޤްޞަދުތަކުގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ

ރާއްޖޭގެ

ކުޑަކުދިންނާއި

އަންހެނުންގެ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަންތައްތައް
ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ،މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އިހުމާލުން ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ ސަބަބުން

ލިބިދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އުމުރުން ދުވަސްމީ މީހުންނާއި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށްވެސް
ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމާއި އާއިލީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .މި ތަންތަނަށް  2007ވަނަ
އަހަރަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ތާވަލު  1ގައި ހިމަނާލަމެވެ.

ތާވާލު  2007 : 1ވަނަ އަހަރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް

ތަން

%

ބަޖެޓް )ރުފިޔާ(

ހ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

)(37%

24,915,696

ށ.

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

)(2%

885,500

ނ.

ޔ
ކުޑަކުދިންގެ ހި ާ

)(5%

3,549,748

ރ.

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ

)(56%

37,980,020

ޖުމުލަ

67,330,964

3



މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ  :މިމިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި ،ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ބޭނުންވާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި ،އަދި އެމީހުންނަކީ ހުރިހާ ރޮނގަކުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހޯދައިދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމާއި ކުޑަދިންގެ ހިޔާ އާއި
ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ ހެޔޮގޮތުގައި ހިންގުމެވެ.



ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  13 :ފެބްރުއަރީ  2006ގައި އުފެދުނު "ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ" އެފެއްދެވުމާއި ގުޅިގެން ކުރީގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން

ހިންގަމުންދިޔަ "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓް" އުވާލެވުނެވެ .މިބަދަލާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ
ޔުނިޓުން ދެއްވަމުން ގެންދެވި ކައުންސެލިންގް ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށްޓަކައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި
އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައި "ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރ" ގާއިމް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން

ގާއިމުކުރެވުނު ސެންޓަރުތަކުގެ ނަން މިހާރުވަނީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ ނަމަށް

ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.


ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާ  :މިމަރުކަޒަކީ ދައުލަތުގެ ބިމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ އެހީގައި ޔަތީމް ކުދިން
ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ފަސްވަނަ އަވަށްކަމަށްވާ ވިލިނގިލީގައި ގާއިމުކުރެވި އެކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ
އިމާރާތެކެވެ .މި މަރުކަޒު ރަސްމީ ގޮތުން ހުޅުވިފައިވަނީ  11މެއި  2006ގައި ނަމަވެސް 7 ،އޮކްޓޯބަރ  2004ގައި

މަރުކަޒުންވަނީ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައެވެ .މިމަރުކަޒު ބިނާކޮށް އެތަނުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ އުމުރުން
 9އަހަރުން ދަށުގެ ތުއްތު ކުދިން ބައިތިއްބައިގެން ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.



ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިސް ކޮންޓްރޯލު ބިއުރޯ 4 :އޮކްޓޯބަރ  2004ގައި "ނާކޮޓިސް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑް" އުވާލައްވައި
"ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ" އުފައްދަވައި ،އެބޯޑުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނޭޝަނަލް
ނާކޮޓިސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއިން ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކަށް މި ރިޕޯޓުގެ އަންނަނިވި ބައިތަކުގައި ތަފްސީލްކޮށް ބަލާލެވިފައި އެވަނީއެވެ.

4

 (2.2ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން  20އަތޮޅުގައި މިހާރުވަނީ "ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް

ސެންޓަރ" ގާއިމުކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު 11 ،މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން  4އަތޮޅެއްގެ "ފެމިލީ

އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ" ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ހުރިހާ ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން  2007ގެ އޮޑިޓްގައި

ބަލާލެވުނު ސެންޓަރުތައް ހިންގަވާފައިވާގޮތުން ދޭހަވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ މި ސެންޓަރުތައް
ހިންގަނީ އެތަންތަނުން އެހީ ލިބެންވާ ޢާއިލާ ތަކަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމުގައެވެ.
މީގެތެރެއިން އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ އެންމެ ބޮޑު ސެންޓަރ ކަމުގައިވާ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ "ފެމިލީ
އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ" ހިންގަމުންދާގޮތުން ފާހަގަކުރެވެނީ ،އެއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އާބާދީ ބޮޑު

އަތޮޅަކަށްވެފައި ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް މިމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާވަރާ ގާތަށްވެސް

މަސައްކަތްކުރެވިފައި ނުވާކަމެވެ .މިގޮތުން  2007ގެ އޯގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ  2009ގެ ނިޔަލަށް
 228މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށާއި މީގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް  180މައްސަލައަށް ) (80%އެކަށީގެންވާގޮތަށް

މަސައްކަތްކުރެވިފައި

ނެތްކަމާއި،

އެއްގޮތަކަށްވެސް

ބަލާނުލެވި

ގާތްގަނޑަކަށް

50

މައްސަލަ

)(22%

އޮތްކަމަށް

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ ސެންޓަރުގައި އުޅުއްވާ ސޯޝަލް ވާރކަރުންގެ އަދަދު މަދުކަމުންނާއި ،އިދާރީ މަސައްކަތުގައިވެސް

އުޅުއްވަންޖެހެނީ އެބޭފުޅުން ކަމުންނާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަކަމުންނެވެ .އަދި މިސެންޓަރއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް

ހޯދައިދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާއިރުވެސް މިނިސްޓްރީއިން އެކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައިނުވާތީއެވެ.

މިތަންތަނަށް މަހަކު ހުށަހެޅެނީ ކިތައް މައްސަލަތޯ ބައްލަވައި ،ކޮންމެ  4މަހަކުން ތައްޔާރުކުރައްވާ މީޑިއާ ރިޕޯޓާއި ތަފާސް
ހިސާބު އެއްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ،މިތަންތަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން އެހީތެރިވެދެއްވައި

މިކަމުގައި ބޭނުންވާ މަދަދުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވައި ،މިތަންތަން ހިނގާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި ،މިތަންތަން އެދެވޭ
ގޮތުގައި ހިންގަވާ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

މީގެތެރެއިން ބައެއް ސެންޓަރުތަކަށް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް ،ގ ަިނ ސެންޓަރުތަކަށް ހުށަހެޅެނީ ވަރަށް

މަދު މައްސަލައެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މީގެ ސެންޓަރެއް ހުޅުވާފައިވަނީ މިކަމަށް

އެކަށީގެންވާ ދިރާސާ ކުރައްވައިގެން މި ކުދިކުދި އާބާދީތަކަށް މި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާވަރު ބައްލަވައިގެންކަމަށް ދޭހަނުވާ
ކަމަށާއި ،މިތަންތަނަށް މިހާރު ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވިދާނެ ޚަރަދުތަކެއްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައިވެސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

5

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސެންޓަރުތަކަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން ވަރަށް
މުހިންމު މަޤްޞަދު ތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުވިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައިވާއިރު ،މިސެންޓަރުތަކުގެ މިމަޤްޞަދު

ޙާސިލުކުރެއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދާނަމަ ،ނުވަތަ މި އާބާދީތަކަށް މިއީ ބޭނުން ޚިދުމަތެއްނޫން
ކަމުގައިވާނަމަ މިސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އާވިސްނުމަކާއެކު ބައްލަވައި ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު މިތަންތަނުގެ
ކުރިމަގާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިގޮތުން މައްސަލަތައް ނެތް ރަށްރަށުގެ ޚަރަދުތައް

މަދުކުރައްވައި ،އެތަންތަނުން ބާކީ ކުރެވޭ ފައިސާ އާއި ވަސީލަތްތައް މިމަސައްކަތް ކޮންމެހެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ
އަތޮޅުތަކުގެ ސެންޓަރުތަކަށް ވީއްލެވުން ރަނގަޅުކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ށ .ރާއްޖެތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސެންޓަރުތަކުގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދަނީ މިމަސައްކަތުގެ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ކަމުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ

އަމަލީ ތަޖުރިބާ މަދު ކަމުގައިވާތީ އެފަދަ ސެންޓަރުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް

އެކަށީގެންވާ ޙައްލު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި މިފަދަ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުން މިތަންތަނުގައި

މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އަދި މިކަމަށް ޤާބިލް މީހުން މި މަސައްކަތުގައި

ގެންގުޅެގެން ނޫނީ މިކަމަށް ކުރެވޭ ހޭދައިގެ ފުރިހަމަ އަގާއި ނަތީޖާ ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 (2.3މާލެ ވިލިނގިލި އަވަށުގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ގާއިމުކުރައްވާ ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކުރައްވާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ  7އޮކްޓޯބަރ 2004

އިން ފެށިގެން ހިންގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުންނެވެ .ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ މައިގަނޑު

މަސައްކަތަކީ އުމުރުން  9އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުއްލި ހާލަތްތައް ދިމާވެގެން ހާލުގައިޖެހޭ ކުދިންނާއި

މައިންބަފައިން ނުބަލާ ދޫކޮށްލާ ކުދިންނާއި މައިންބަފައިން ބަންދުގައިވުމުގެ ސަބަބުން ބަލާނެ ބަޔަކުނެތް ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .ނަމަވެސް މިތަނުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ނުގެންދެވޭ ކަމާއި އެގޮތުން

ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

 2.3.1ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހަވާލުގައި  9އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން ބައިތިއްބަން ރޭވިފައިނެތް ނަމަވެސް  9އަހަރަށްވުރެން ދޮށީ
ކުދިންވެސް ބައިތިއްބާ  :މިތަނުގައި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބައިތިއްބަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ  9އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން
ކަމަށާއި 9 ،އަހަރުން މަތީ ފިރިހެން ކުދިން ކ.މާފުށީގައި ހުންނަ އިސްލާހިއްޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އިން

ޚިޔާލު ގެންގުޅުއްވާނަމަވެސް މިކަން ހިނގަނީ މިހެން ނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން  9އަހަރަށްވުރެން
މަތީ ފިރިހެން ކުދިން ކ.މާފުށީ އިސްލާހިއްޔާއަށް ގެންދެވެންދެން ،އަދި  9އަހަރުން މަތީ އަންހެން ކުދިން އެކުދިންގެ

ޢާއިލާގެ މީހަކާ ހަވާލުކުރެވެންދެން ،ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބައިތިއްބާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ
ހިޔާގެ ހަވާލުގައި ތިބި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އުމުރުފުރާ ތާވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ.

ތާވަލު  2އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  45ޖާގައޮތް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބީ އެކި އުމުރުފުރައިގެ  43ކުދިން

ކަމަށެވެ .މީގެތެރެއިން  20ކުދިންނަކީ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ 23 .ކުދިންނަކީ އަންހެން ކުދިންނެވެ .އަދި މީގެ
ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުން ގެނެވިފައިވާ ކުދިންވެސް ތިބި ކަމާއި ،އުމުރުން  1އަހަރުނުވާ  6ކުދިން އެބަތިބިކަމާއި10 ،

އަހަރުން މަތީގެ  8ކުދިން އެބަތިބިކަމާއި ،އެންމެ ގިނައީ  5އަހަރާއި  10އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތާވާލު  : 2ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހަވާލުގައި  30އޭޕްރީލް  2009ގައި ތިބި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އުމުރުފުރާ

އުމުރު

ކުދިންގެ އަދަދު

 1އަހަރުން ދަށް

6

 1އަހަރާ  2އަހަރާ ދެމެދު

3

 2އަހަރާ  3އަހަރާ ދެމެދު

1

 3އަހަރާ  4އަހަރާ ދެމެދު

3

 4އަހަރާ  5އަހަރާ ދެމެދު

2

 5އަހަރުން މަތި

20

 10އަހަރުން މަތި

8

ޖުމުލަ

43

7

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މި ހިޔާ ގާއިމުކޮށް ،ތަނުގެ ހިންގުން ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ  9އަހަރަށްވުރެން ތުއްތު ކުދިންނަށްކަމުން9 ،

އަހަރަށްވުރެން

ތުއްތު ކުދިންނަށް މިތަން ހިންގެވުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި  9އަހަރަށްވުރެން ދޮށީ ކުދިން އެކުދިންގެ ޢާއިލާއާ

ޙަވާލުކުރައްވައި ނުވަތަ ކ .މާފުށީ އިސްލާހިއްޔާއަށް ފޮނުވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .ނުވަތަ މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް
މަޖްބޫރީ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން  9އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން މިތާނގައި ގެންގުޅުއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ

ވަސީލަތްތައް ހޯއްދަވައިގެން މިތަން ހިންގެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ފެނެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މިހާ ތަފާތު އުމުރު ފުރައިގެ
ކުދިންގެ ބޭނުންތަކާއި އެކުދިންގެ އުޅުންތަކާއި ގުޅުންތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑު ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަންކަމަށް

ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށެވެ.
 2.3.2ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ތިއްބެވުން  :ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި،
ކުޑަކުދިން ބެލުމަށް  3ދަންފަޅިއަކަށް ބައްސަވައިގެން  17މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން

ދަންފަޅިއެއްގައި މަދުވެގެން  5މުވައްޒަފުން ތިއްބެވޭނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އާންމުގޮތެއްގައި ދަންފަޅިއެއްގައި ތިއްބެވެނީ
 2މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ،އެއީ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ އާއި ސަލާމްގައިވެސް އުޅުއްވަން ޖެހޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނަމަވެސް މިތަނުގައި ގިނައީ ވަރަށް ތުއްތު ކުދިންކަމާއި 5 ،އަހަރުން ދަށުގެވެސް  15ކުދިން ތިބޭކަމުން

ދަންފަޅިއެއްގައި  2މުވައްޒަފުން ތިއްބަވައިގެން މިކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ އަޅާލުން ދެވޭ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި މަރުކަޒުގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅެމުންދާއިރުވެސް އެކުދިންނަށް ކުއްލި
ޙާލަތެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރުވާއެއް ދެވޭ ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކުވެސް ނެތްކަން

ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސޯޝަލް ވާރކަރުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަކީ

ޗައިލްޑް ސައިކޮލޮޖީ އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުތަކެއް ލިބިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަމުގައިވެސް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މުވައްޒަފުންގެ

ޗުއްޓީއާއި

ސަލާމުގެ

ކަންތައްތައް

ރަނގަޅަށް

ރާއްވަވައިގެން

މިތަނުގައި

ގެންގުޅުއްވާ

ކުދިން

ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ރޭއްވެވުން މުހިންމުކަމަށް ފެންނަކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.
ށ .މިތަނުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންވެސް ތިބިކަމުގައިވާތީ އެކުދިންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ ފެންވަރުގެ
ޤާބިލްކަމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުން މިތަނުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ނ .ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތުއްތުކުދިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތަނަކަށްވީއިރު މިކުދިންނަށް ކުއްލި
ޙާލަތެއްގައި ފަރުވާއެއްދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރުވާދެވޭނެފަދަ މުވައްޒަފުންނާ ވަސީލަތްތައްވެސް އެތާނގައި ހުރުމަކީ
މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ދެކެމެވެ.
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 2.3.3ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރައްވާ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން  :ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އިމާރާތުގައި
ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް

ބައެއް ފަހަރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ކައުންޓަރުގައި ތިއްބަވާ

ގާރޑުން ކަމުގައިވެފައި މިހެންތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ގާރޑުންކަން ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާ

ފަރާތްތަކަށް އެނގެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިބޭފުޅުންނާއި ފައިސާ ހަވާލުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން
ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު ބޭނުންފުޅުނުވާތީއާއި ،އަދި އިމާރާތުގެ އެންމެ
ތިރީބައިން ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއަށް ރަސީދު ދޫނުކުރާތީ ،މިތަނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ނަގުދު ފައިސާ

ބަލައިގަނެ މިފައިސާ އޮފީހުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަވާ ބަޔާ ހަވާލުކުރައްވައި ،އަދި އެފައިސާ ބަރާބަރަށް ބޭންކަށް
ޖަމާކުރެވޭ ފަދަ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް މިވަގުތު މިތާނގައި އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި ފައިސާއާއި ބެހޭ މުވައްޒަފުންކަމާއި އަދި އެމުވައްޒަފުން ތިއްބަވާނީ އިމާރާތުގެ ކޮން

ހިސާބެއްގައިކަމާއި ،އެހެން ބަޔަކާ ފައިސާ ހަވާލު ނުކުރެއްވުމަށާއި އަދި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑި އެނގޭނޭ ގޮތަކަށް
ލިޔުއްވާފައި އިމާރާތުގެ ތިރީގައި މި ލިޔުން ބެހެއްޓެވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ށ .ކުޑަކުދިން ހިޔާއަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ ވަކި އެކައުންޓެއް ބޭންކް އޮފް

މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުއްވައި ،މިއެކައުންޓަށް އެހެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޖަމާނުކުރައްވާގޮތަށް ހައްދަވައި ،ފައިސާ

ހަދިޔާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ފަރާތްތަކުން މިއެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރައްވައިގެން
މިތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ ވީވަރަކުން ސީދާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރެއްވުމަކީ މިފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން އެތައްގުނައެއް އިތުރުވާނެ
ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 2.3.4ކުދިންނަށް ވަކި އެއްޗެއް ގަނެދިނުމަށް އެދި ފައިސާ ހަވާލުކުރެއްވުން  :ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރައްވާ

ފަރާތްތަކުން ބައެއް ފަހަރު އެކުދިންނަށް ވަކި އެއްޗެއް ގަނެދިނުމަށް އެދިއެތަނުގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާ
ހަވާލުކުރައްވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއީވެސް މިގޮތަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާ ފައިސާ އޭގެ ސަލާމަތްކަމާއެކު
ބޭނުން ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ވަކި އެއްޗެއް ގަނެދިނުމަށް އެދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާ ހަވާލުކުރައްވާނަމަ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފަރާތްތަކުން އެ އެއްޗެއް

ގަނެދެއްވުމެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ތަކެތި ގަނެދިނުމަށް އެދި ފައިސާ ހަވާލުކުރެއްވުމަކީ މިކަން ގިނަވެ އާންމުވާވަރަކަށް ތަނަށް

ލިބޭ ފައިސާގެ ސަލާމަތްކަން ގެއްލޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ ފައިސާ ދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް މިފަދަ ކަންކަން
ގެންނެވުން ރަނގަޅުކަމަށް ދެކެމެވެ.
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 (2.4ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތައް
ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ )އެން.އެން.ސީ.ބީ(  1997ގައި އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް މިވަގުތު

ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ހިތާމައާއި ނުރައްކާތެރި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ،އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުން

ހުއްޓުވުމަށެވެ .މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ދައުލަތުން ދެއްވާފައިވާ 67.33
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއަށް  37.98މިލިޔަން ރުފިޔާ )(56%
ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

މިޚަރަދުކުރައްވައިގެން

މުއައްސަސާތަކަކީ-:

ކުރައްވާ

މިކަމުގައި

މަސައްކަތްތަކާއި،

އެން.އެން.ސީ.ބީގެ

ހަރަކާތްތެރިވާ

 .1ކ.ހިންމަފުށީގެ "ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ"،
 .2ސ.ގަމުގެ "ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ"،
 .3މާލޭގައި ހުންނަ "ކޮމިއުނިޓީ ސާރވިސަސް ސެންޓަރ"،
 .4މާލޭގައި ހުންނަ "ގަގަން ކްލިނިކް"
 .5ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ "އައްސޭރި"ަ ،އދި
 .6ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ "ކުޑަކުދިންގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު" ،މިއެވެ.

 .1ކ.ހިންމަފުށީ ސެންޓަރ  :މިއީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން އެއާ ދުރުކޮށް އެމީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް
ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ހުރި މައި ސެންޓަރެވެ .ނަމަވެސް މިތަނަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މިކަމަށް

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ގާއިމުކުރެވި ހިންގަމުންދާ ތަނެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި އެތަނުން ދެވޭ ފަރުވާއިން އެކަށީގެންވާ

ހެޔޮ ނަތީޖާއެއް ލިބޭ ކަމަކަށްވެސް ނުފެނެއެވެ.
މިހެންމިދެންނެވީ

މިތަނުގެ

ކޮންޓްރޯލެއްނެތްކަމާއި،

އެތެރެއަށް

މިތާނގައި

މަސްތުވާތަކެތި

ދުންފަތުގެ

ވެއްދުނަނުދީ

އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭ

ކަމާއި،

ހިފެހެއްޓޭފަދަ
ތަނުގައި

ސަލާމަތްކަމާއި

މަސައްކަތް

ކުރައްވާ

ކައުންސެލަރުންނާ ފަރުވާ ލިބޭ މީހުންނާ ގައިގޯޅި ގުޅުންތައް އުފެދޭ ކަމާއި ،ކައުންސެލަރުންނަކީ މިކަމުގައި ތަޖުރިބާ

މަދު ޒުވާން ބޭފުޅުންކަމާ ،މިފަދަ ރީހެބަކަށް އެކަށީގެންނުވާ އެތައްކަމެއް އެތާނގައި އެކުލެވިގެންވާތީއެވެ .އަދި

އެތާނގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން "އޮން ދަ ޖޮބް ޓްރޭނީ" )އޯ.ޖޭ.ޓީ( ގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ކުރިން

ބޭނުންކޮށް

އޭގެ

ވަޑައިގަންނަވާ

ފަރުވާ

ބޭފުޅުން

ހޯއްދަވާފައިވާ

ކައުންސެލަރުންގެ

ބޭފުޅުންކަމާއި،
ވަޒީފާއަށް

ކައުންސެލަރުންގެ

ވަޑައިގަތުމުގެ

ތަމްރީނު

ބަދަލުގައި

ހޯއްދަވައިގެން

އެހެން

އިދާރީ

އެނބުރި

ވަޒީފާތަކަށް

ވަޑައިގަންނަވާކަމާއި ،އަދި މިއީ ކިތައް މީހުންގެ ޖާގަ ހުރި ތަނެއްކަމާއި ،މިތާނގައި ހުރިޖާގައިގެ އަދަދާއި،
ބައިތިއްބާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ސައްޙަކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭތީއެވެ.
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 .2ކޮމިއުނިޓީ ސާރވިސް  :މިއީ ރީހެބުން ފަރުވާ ނިންމުމަށްފަހު މާލެ އައިސް ޢާއިލާއާއެކު އުޅެމުން މަސްތުވާތަކެތިން
ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ހިންގާ ތަނެކެވެ .މިތާނގައި އުޅުއްވާ ކައުންސެލަރުންނަށް ބޭނުންވާ
ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ލިބިފައިނުވާކަމާއި ،ކަމެއް ދިމާވެގެން އެން.އެން.ސީ.ބީ ގެ ފަރުވާއާބެހޭ އިސް މުވައްޒަފުންނާ

ގުޅަން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެބޭފުޅުންނާ ނުގުޅޭ ކަމާއި ،މިތަނުގެ އިދާރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް
ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިތަނުންވެސް މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއެއް ލިބޭ ކަމަކަށް
ނުފެނެއެވެ.

 .3ގަގަން ކްލިނިކް  :މިއީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދާއިމީކޮށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ،ޑޮކްޓަރުންގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ބޭހެއްގެ ގޮތުގައި "މެތަޑޯން" ދީގެން އަޖުމަބެލުމަށް އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ
)ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް( ގެ ހިލޭ އެހީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާ ބޭނުންވާ

މީހުންނަށް މެތަޑޯން ދޫކޮށްގެން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 .4އައްޑޫ ރީހެބް  :މިއީ އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި ،މިފަދަ ތަނެއް ހިންގަން އެކަށީގެންނުވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ހިނގާ
ތަނެއްކަމަށާއި ،އެތާނގައި އަބަދު ޑޮކްޓަރަކު އަދި ނަރުހަކުވެސް ނުހުންނަވާކަމާއި ،ކައުންސެލަރުންގެ ގޮތުގައިވެސް

ތިއްބަވަނީ މިކަމުގައި ތަޖުރިބާނެތް ވަރަށް މަދު ޒުވާން ބޭފުޅުންކަމާއި ،އަދި އެތަނުގައި މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމަށާއި
ތަނުގައި ދުއްވާ ވޭނަށް ތެޔޮ އަޅާފައިވާ ބިލްތަކަށް އެން.އެން.ސީ.ބީ އިން އަދިވެސް ފައިސާ ދައްކަވާފައިނުވުމުން
ތަނުގެ ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި އަރާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ
ނުދައްކާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި ،ފައިސާ ނުދެއްކިހުރި އަދަދާއިމެދު ދެފަރާތުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިތަނަކީވެސް މިތަނުން ފަރުވާ ހޯދާމީހުން އައިސްގޮސްވުމަށް މާބޮޑު ހުރަހެއް އޮތް ތަނެއް ނޫންކަމާއި ،މިފަދަ
ތަނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ރައްކާތެރިކަން ހުރިކަމަށް ފެންނަންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އައްޑޫގަޔާއި

ފުވައްމުލަކުގައި "ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ" ގައި ތިބި މީހުންނަށްވެސް ކައުންސެލިން ދީ ބަލަހައްޓަވަނީ މިތަނުގައި އުޅުއްވާ
މަދު ކައުންސެލަރުންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިތަނަކުންވެސް މާނަވީ އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭ
ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

 .5އައްސޭރި :މިއީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި އަދި އެފަދަ ގިނަ މީހުންތަކެއް އެއްފަހަރާ
އެއްތަނެއްގައި ބެލެހެއްޓިދާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ،ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގަމުންގެންދާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ އިތުރުން200 ،

މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ފަރުވާ ދެވޭނެ އިތުރު ޖާގައިގެ ތަނެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން  2004ގައި ހައްދަވާފައިވާ ތަނެކެވެ.

ނަމަވެސް މިތާނގައި މީހުން ބޭތިއްބިފައިވަނީ  2007ގަޔާއި  2008ގައި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރެއްގެ ދަށުން

"މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމަށް ގެންދެވުނު ބައެއް" ކަމާއި ،މި މީހުންނާއިބެހޭ ތަފްސީލް ލިޔުމުން ލިބެން ނެތްކަމުގައި

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިތަނުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބިއްލޫރި ޖަހާފައިވާކަމުން މިތަން ބޭނުން ކުރެވޭލެއް ވަރަށް ކުޑަ
ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 .6ކުޑަކުދިންގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު :މިމަރުކަޒަކީ  20ޖޫން  2006ގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ  18އަހަރު ނުފުރޭ
ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާ ދެއްވުމަށްޓަކައި ހިންގަވަން ފެއްޓެވި ތަނެކެވެ .މިއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން

ހައްދަވައި ،އެން.އެން.ސީ.ބީ އާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ތަނެކެވެ .ނަމަވެސް  18އޮކްޓޯބަރ  2006ގެ ފަހުން މި
މަސައްކަތަށް މިތަން ބޭނުންކުރަމުން ނުގެންދާކަމަށާއި ،މިތަން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް

ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެން.އެން.ސީ.ބީ ގެ ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު މިތަން ހިންގަވަމުންދަނީ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް އިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އިދިކޮޅު މިހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަށް  2007ގައި  37.9މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ އިރު
މިކަމުގައިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދާއި ،މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ،އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުން މަދުވުމުގެ ބަދަލުގައި
ވަނީ އިތުރު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިކުރެވޭ ހޭދައިން އެއްވެސް ރާހަތެއް ނުކުރާ ކަމުގައި ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެއީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ރޭވިފައި ނެތީމާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތިރީގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުންވެސް މިކަން ދޭހަވެއެވެ.



މާސްޓަރ ޕްލޭން :ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއާއި ،ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި  2008އިން  2012އަށް ހިންގާނެ "ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް

މާސްޓަރ ޕްލޭން" އެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް  2008ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް މި ޕްލޭނުގައި 2008
ގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.


ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް :އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ފަރުވާގެ ކަންތައްތަކާއި ހަވާލުވެ ތިއްބަވާ ވެރިން

ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބައްލަވައި،
ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިމާވާކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދީ
މަޝްވަރާކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިބެމުންނުދާތީއާއި މިސެންޓަރުތަކުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާތީއެވެ.
ރިީހެބް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަންހެން ކައުންސިލަރުންނާ ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ މަސްތުވާތަކެތި

ބޭނުންކުރާމީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމާއި ،ރައްޓެހިވުން ވަނީ މިސެންޓަރުތަކުގައި އާންމުވެފައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީގެސަބަބުން ކައުސިލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ މާނަ މުޅިން ގެއްލިގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް

ދިމާވެފައިވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ނެތުމާއި ،މިކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުމާއި ،ކަމުގެ
ތަޖުރިބާހުރި ހަރުމީހުންގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވެނީ އުމުރުން ހަގު ޒުވާން ތަޖުރިބާ މަދު

ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާތީއެވެ.
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މީގެއިތުރުން ކައުންސިލަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެއްވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިބޭފުޅުން

ދާއިމީގޮތެއްގައި ރިހެބްގައި ބޭތިއްބޭނެގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ .މިގޮތަށް ދިމާވަނީ އެން.އެން.ސީ.ބީ ގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއިން
ބޭރުން ޓްރޭނިންގ ލިބިގެން އަންނަ މުވައްޒަފުން ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުތިރާޒުކޮށް
އެހެންވަޒީފާތަކަށް

ބަދަލުވުމާއި،

ހެޑް

އޮފީހުގެ

ބައެއް

އިސްވެރިންގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކުރައްވައިގެން

މިބޭފުޅުން

ތަމްރީންވެފައިވާ ދާއިރާ ނޫން އެހެން ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ހެޑް އޮފީހަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާއި ،އަދި

އެން.އެން.ސީ.ބީގެ އޮފީހެއް ނުހުންނަ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން އެދިގެން ބަދަލު ކުރައްވާތީއެވެ.


އޯ.ޖޭ.ޓީ އިންގެ މަސައްކަތުގައި ރޭވުންތެރިކަމެއްނެތް :

އޮން ދަ ޖޮބް ޓްރޭނީސް )އޯ.ޖޭ.ޓީން( އަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ

މައްސަލަތަކުގައި ފަރުވާހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އައްޔަންކުރެވޭ
މަދުބައެކެވެ .މިމީހުންނަކީ މުޅިން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުން ނޫންކަމާއި ،ނަމަވެސް އެއީ އެމީހުންގެ "ރެސިޑެންޝަލް
ރީހެބިލިޓޭޝަން" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ،އަދި އާއިލީ ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވާ

މީހުންކަމުން އެމީހުންގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ރީހެބްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ބައެކެވެ.
މިގޮތުން މިފަދަ މީހުންގެ ތެރެއިން  5މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ
މަހަކު ލިވިންގ އެލަވަންސްއެއްވެސް ދެއްވަމުންގެންދެއެވެ .މިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފުކަމަކީ މި 5

މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދެއްވައިގެން ކުރުވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ތަނުގެ
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،އިލެކްޓްރިކް ވަޔަރިންގ އާއި ،ފޮޅާސާފުކުރުން ފަދަ މަސައްކަތް ނަމަވެސް ،މި

މީހުންލައްވައި މިހާރު ކުރުވަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކައުންސެލިންގެ މަސައްކަތްކަމެވެ.


ފަރުވާއަށް ދިއުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު :މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ރީހެބް ގެ ފަރުވާއަށް އެދުމުން،

އެން.އެން.ސީ.ބީއިން އެކަމަކަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރެއް ދޫކުރެވެއެވެ .މިނަންބަރު ދެވެނީ

ފޮތެއްގައި ނޯޓުކޮށްގެން ކަމަށާއި މިހާތަނަށް  4,000އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެދިގެން ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށް
މިފޮތުން ދައްކާކަމަށާއި ،މީގެތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް އެކަކަށް އެއް ނަންބަރަށްވުރެން ގިނަ ނަންބަރު ދެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިހާރު މި މަޢުލޫމާތު މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ޝީޓަކަށް އަޅަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،ވަރަށް ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ ނަންބަރު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ކޮންބަޔަކަށް ކަމެއް އެނގެންނެތްކަމުން ފަރުވާއަށް އެދޭފަރާތްތަކާއި ފަރުވާދެވޭ
ފަރާތްތަކުގެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު އެެނގޭނެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީގެ

އިތުރުން

މިހާރު

މި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

މުވައްޒަފުންނާ

މި

ޑޭޓާބޭސް

ބަލަހައްޓަން

ޙަވާލުވިއިރުވެސް

އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ފަރާތުން ބަލާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި ނުވާ ގާތްގަނޑަކަށް  3,686އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފަރުވާއަށް

އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް މިހާރުކުރައްވާ މުވައްޒަފުން މި މަސައްކަތާ
ހަވާލުވެފައިވަނީ

2007

ވަނަ

އަހަރު

ޖޫން މަހުގައި

ނަމަވެސް ،މިހާތަނަށްވެސް

މި

މަސައްކަތް

ނިމުމަކަށް

ގެނެވިފައިނުވަނީ "މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އިން ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ފަރުވާއަށް
ކުދިން ވައްދާ އަދި ނެރޭތީއާއި ،އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މި ކުދިންގެ ފައިލްތައް ނުބަލަހައްޓާތީއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން

ފަރުވާއަށް އެދޭކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނުގައި ފަރުވާލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މެތަޑޯން އެކަށީގެންވާގޮތަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވޭ  :މިއީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދާއިމީކޮށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ

ދިނުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރުންގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި  1އަހަރު

ދުވަހަށް "މެތަޑޯން" ދޫކޮށްގެން "ގަގަން ކްލިނިކް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މެތަޑޯން އަކީ

ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ބޭހަކަށްވާތީ މި ކްލިނިކްގައި މިބޭސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ ތިޖޫރީއެއްގައެވެ .ނަމަވެސް މި

ދިޔާބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މި ކްލިނިކްގައި ހުންނަވާ ޑޮކްޓަރެއްކަމާއި ،މި މަސައްކަތް

ކުރެވެނީ އެހެން އެއްވެސް ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި ނޫންކަމާއި ،ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ކްލޯސްޑް ސަރކިޓް ކެމެރާއެއް

ބެހެއްޓިފައިވީނަމަވެސް މެތަޑޯން ރައްކާކުރެވިފައިހުންނަ ތިޖޫރީ ހުންނަނީ ކެމެރާއަށް ނާރާގޮތަށް ކަމުން މި ބޭސް
ތައްޔާރުކުރާ މީހަކަށް އެބޭސް ނަހަމަގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށްއޮތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަދި މިބޭސް ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަނީ އެތެރެނުފެންނަ ހުދު ފުޅިއެއްގައިކަމުންނާއި ،މިފުޅިން ނެގޭ މިންވަރާއި

ބަލިމީހުންނަށް ދެވޭ މިންވަރު ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓިކަމުގައިވިޔަސް މިފުޅިން ބައެއް މަދުކޮށް އެމަދުކުރި މިންވަރަށް
އެހެން އެއްޗެއް އެފުޅިއަށް އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮވެގެން މިމަސައްކަތް ހިނގަމުންދާތީއެވެ.

މިފަދަ މުހިންމު ބޭހެއްގެ ފުރަތަމަ ސްޓޮކް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ބަހައްޓާފައިހުރީ އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ގުދަނެއްގައި،
އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުނަގާ ގޮތަށްކަމާއި ،މިހެން ހުއްޓައި މިތަކެތިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ގުދަނާއެކު
އަނދައިގެން ގޮސްފައިކަމާއި ،އަދި ދެވަނައަށް ގެނައި ސްޓޮކް ބެހެއްޓިފައިހުރީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަން ނެތް

ގޮތަކަށް އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ފާޚާނާއެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.


ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތައް  :ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާ
މަސައްކަތަކީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ނިންމާފަ އަންނަ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓެސްޓް ކުރުމާއި
އެމީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާއަށް ކައުންސެލިންގ ދިނުމެވެ .ނަމަވެސް  2009ވަނަ އަހަރު ފެށުނީއްސުރެން

މިއަދާހަމަޔަށްވެސް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ޓެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ހުސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިސެންޓަރުން ކުރާ
މި

މަސައްކަތްވަނީ

ހުއްޓިފައެވެ.

އަދި

އެން.އެން.ސީ.ބީ

އިން

މިތަކެތި

ހޯދުން

ލަސްވަމުންދާތީ

މިޓެސްޓް

ހައްދަވާދެއްވުމަށް ޕޮލިހުގައި އެދުމުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދުވާލަކު  10ޓެސްޓްކޮށްދެއްވަމުން
ގެންދަވައެވެ .ނަމަވެސް މިވަގުތުވެސް މިސެންޓަރުގައި  110މީހުން ފަރުވާ ހޯދާކަމާއި އަދި މި މީހުންގެ ޓެސްޓްތަކުގެ
ރިޕޯޓްތައް "ފަރުވާއާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ" އަށް ގެންދާއިރު ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓެސްޓް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޓީއަށް

ގެންދަންޖެހެނީ މާ ކުރީގެ ރިޕޯޓްތަކެއްކަމުން ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނުނިމި ހުންނަކަމަށާއި ،ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ބައެއް
މީހުންނަށް އެދެވޭ އެހީތެރިކަން ނުދެވޭތީ އެމީހުން އަނެއްކާވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަން ފަށާކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް )ކޮމްޕިއުޓަރ ،ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ
ސާމާނު( ނުލިބޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

ކައުސިލަރުން ކައުސެލިންގ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާގަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތްތެރިކަން )ބެލް ،ފޯނު ،ކެމެރާ،
ނޫންނަމަ ގާރޑެއް( ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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ފޭދޫފިނޮޅުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް :

 12ފެބްރުއަރީ  2006ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ގަރާރު

ނަންބަރު  2006/21އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒްއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ،މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ

މުޖުތަމަޢަށް ،ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް ފެންނަ މީހުން އެކަހެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒްއިން ނެރުއްވާ
އަމުރުގެ ދަށުން ،އޭރު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އެއްވެ އުޅުނު މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ މަސްތުވާ ތަކެތި

ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ "އައްސޭރި" ގައި ބަންދުކުރެވުނު ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި

ދެވަނަ ބުރެއްގައި މިގޮތަށް ގެންދެވުނު މީހުން ބައިތިއްބައިފައިވަނީ ފޭދޫފިނޮޅުގައި ކަމަށާއި ،މި މީހުންނަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން

ހައްޔަރުކުރެވުނު

ގައިދީން

ކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން

މިކަމާގުޅޭ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ

އެން.އެން.ސީ.ބީގެ އެންމެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ފުލުހުންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް މިމީހުންގެ ކެއުމާއި ،އެމީހުންނަށް

ބޭނުންވާ ފެނާއި ،އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައިވަނީ އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ބަޖެޓުންކަމާއި ،މިއީ މިކަން އޮންނަންވާނެ
ގޮތެއްނޫން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފޭދޫފިނޮޅުގައި ތިބި ކުށްވެރިންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި މިކަން
ކުރާ ބަޔަކުލައްވައެވެ .ނަމަވެސް މިކަމާބެހޭ އެގްރީމެންޓް ފަދަ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި އޮފީހުން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް

އެތަކެތި ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއީ މިކަމާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން ކަމަށާއި އެން.އެން.ސީ.ބީ އިން ކުރައްވާ ކަމަކީ ހަމައެކަނި އެތަނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލްތަކަށް ފައިސާ
ދެއްކެވުން ކަމުގައިވާތީއެވެ.

މީގެއިތުރުން  2006ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ފޭދޫފިނޮޅުގައި ބައިތިއްބަމުން އަންނަ ގައިދީންނާއި އެމީހުން

ބެލެހެއްޓެވުމަށް ތިއްބެވި ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމަށް ފޭދޫފިނޮޅަށް ފެން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ބަޔަކާ

ހަވާލު ކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރު  1,332,120ރުފިޔާ އަދި  2008ވަނަ އަހަރު 1,792,737
ރުފިޔާ ފެންގަތުމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއީ ފެން ހަދާ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިގެން މިއަށްވުރެން މާ ކުޑަ

އަގެއްގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިއީ މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ،އެހާމެ ގެއްލުންބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމުންނާއި އަދި ސަރުކާރުން މިކަމަށް
މިހާބޮޑު

ހޭދައެއްކުރައްވަމުން

ގެންދެވިކަމުގައިވިއަސް

އެކަށީގެންވާ

ނަތީޖާއެއް

ނެރެވޭ

ކަމުގައި

ނުފެންނާތީ،

ޑްރަގް

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް މިހާރަށްވުރެން މާ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަލުން ރާއްވަވައި

ބައްޓަންކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅޭ އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ބައްޓަން
ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމުން މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރުގޮތަކަށް ތިރީގައި ބަލާލެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 .1މިނިސްޓްރީއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވައިގެން ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

ހިންގޭނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި ،ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވޭގޮތަށް މިތަން ހިންގޭނީ މިއަށްވުރެ ފުޅާ ބާރުތައް ލިބިގެން

މިއަށްވުރެން މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ގޮތެއްގައި ހިންގަވައިގެން ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެ
އިސްވެރިންގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި ބައިވެރިވުން ދެއްވައިގެން ކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 .2ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތަންތަންކޮޅު ހަދައިގެން ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

ރަނގަޅު އެއް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ތައްޔާރުކޮށް ،މިތަނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކައުންސެލަރުންނާއި ހިންގުންތެރިންނާއި،

ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖައްސަވައިގެން އެތަން ހިންގަވަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯއްދަވައިގެން ހިންގެވުން ކޮންމެހެން މުހިންމު
ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މިހެން މިދެންނެވީ މިކަމަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ނުގެނެސް ދޫކޮށްލުމަކީ އޭގެ ގެއްލުމާއި ޚަރަދު ،މިކަމަށް ކުރެވޭ

ހޭދައަށްވުރެން މާބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭތީއާއި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން
)ހެލްތް ،ޕޮލިސް ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ،ކަސްޓަމްސް ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތައްފަދަ( މިހާރުވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަކުރެވޭ

ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.
 .3މަސްތުވާތަކެތި

ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރާ

މީހުން

އަތުލައި،

އެމީހުންނާއި

އަދި

އެހެން

މީހުންވެސް

އެކަންކުރަން

ޖެހިލުންވާވަރުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވައި ،އެ އަދަބުތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުން ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .4މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކޮށް ،ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް ،މި ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ
ހުރިހާ

ދައުލަތަށް

މުދާ

ނަންގަވައި،

އެމީހުންނާއި

އެހެން

މީހުންވެސް

އެކަންކުރަން

ޖެހިލުންވާވަރުގެ

ކަނޑައަޅުއްވައި އެ އަދަބުތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުން ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަދަބު

"މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާމީހުން" ގެ ނަމުގައި ގިނައިން ހިފާ ހައްޔަރުކުރެވެނީ މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިއެއްގެ

ގޮތުގައި ވިއްކާ މީހުންނޫންކަމަށާއި ،މިވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަކީ އާންމުކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބައެއްނޫންކަމަށާއި،
އެމީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނީ އޭގެ ވިޔަފާރި ފައިދާއަށް އެކަނިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން މިގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މިފަދަ "ވިޔަފާރިވެރިން" ނާއި މެދުގައި
ކަމުގައި ދަންނަވައި ،މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ މިފަދަ މީހުންނާ މެދު ވަރަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިގެން ކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.
 .5ރާއްޖެއިން

އަތުލައިގަނެވޭ

މަސްތުވާތަކެތި

އަނބުރާ

މުޖުތަމަޢަށް

ނުނިކުންނާނޭ

ފަދަ

ގޮތަކަށް

ސަލާމަތްކަމާއި

ޔަޤީންކަމާއެކު އެތަކެތި ނައްތާލެއްވުމަކީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުން މަދުކުރުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.

 .6މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ  18އަހަރުނުވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން ބޮޑެތި މީހުންނާ ވަކިން
ފަރުވާ ދެއްވުމަކީ ފަރުވާގެ ކާމިޔާބީއަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .7ރީހެބުން ރަނގަޅު ވެގެން ނިކުންނަ ކުދިންނާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ،އަދި މާނަވީ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅުމުގެ

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީގެން ރީހެބްގައި ކުރެވޭ ބުރަ މަސައްކަތާއި ބޮޑު ހޭދަ ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން
މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
އަދި މިފަދަ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ ،އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދީ،

މުޖުތަމަޢުއަށް އެމީހުންނަކީ އިޞްލާޙުވެފައިވާ ބައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ،އެމީހުންގެ ޑިސިޕްލިން

ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެހީވެދެއްވައި ،އެކަމަށްޓަކައި މިލިޓަރީ ޓްރެއިނިންގ ފަދަ ޑިސިޕްލިން ރަނގަޅު މަސައްކަތު
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ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

އެކަށީގެންވާވަރުގެ

ރަނގަޅުކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ދިގު

މުއްދަތަކަށް

މި

ގެންގުޅުއްވުންފަދަ

މީހުން

ކަންކަމަށް

ވިސްނެވުން

މިހެން މިދެންނެވީ މިފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ،އަދި މިފަދަ ކަމެއްގައި ނުޖެހި ދެމިތިބުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ
މުހިންމު އެއްކަމަކީ ވަރުގަދަ އަޒުމަކާއި ރަނގަޅު ޑިސިޕްލިންއެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޤައުމުގެ ޒުވާނުން މިކަމުގައި ޖެހުނަ ނުދިނުމަށް އެޅޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ސްކޫލްތަކުގައިވެސް
ނގ ުޅ އާދަކާދަ
މިކަމާމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި މިއިން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށްދީގެންނާއިަ ،ރ ަ
އަށަގަނުވައިދީގެން ،އަދި ފުރާވަރަށް އަރާ ކުދިންނަށް "މިލިޓަރީ ސާރވިސް" ތަޢާރަފްކުރެއްވުންފަދަ ވިސްނުންތަކެއްވެސް

ގެންގުޅުއްވަން ޖެހިފައިވާކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މިހެން މިދެންނެވީ ސެލްފް ޑިސިޕްލިންއަކީ މިފަދަ ކަންކަމާ ދުރުގައި ތިބުމުގެ ބާރަކަށްވާތީއާއި ،މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން

މިފަދަ ޑިސިޕްލިންތަކެއް އުފައްދައި ދެމެހެއްޓިދާނެކަމުގައިވާތީއާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތިން ދުރަށް ދާން ބޭނުން މީހުންނަށް

މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ މަސައްކަތްތަކަށާއި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާން ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގޫތަކެއް އިހްސާސްކުރަން

ޖެހޭތީކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .8މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ވަޔާއި ކަނޑުގެ ބަނދަރުތައް ބަލަހައްޓަވައި ހިމާޔަތް
ކުރެއްވުމަކީ މި ދާއިރާގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
 .9މަސްތުވާތަކެއްޗާ

ނުލައި

ނޫޅެވޭވަރަށް

އެކަމަށް

ދެވި

ހިފާފައިވާ

މީހުންވެސް

އެމީހުންނަށްވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރަށުތެރެއަށް

ދޫކޮށްނުލައްވައި،

 .10މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މާސްޓަރޕްލޭން )2008
އާއި  (2012އާއި އަދިވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަގުހުރި ރިޕޯޓުތަކާއި އެއްގޮތަށް މި ޕްރޮގްރާމް ރާވާ

ބައްޓަންކުރުމަކީ ވެސް މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބަލައިގަތުން ކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.

 .11މިކަންކަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހައްދަވައިގެން ނުވަތަ އިޞްލާޙު
ކުރައްވައިގެން ،މި ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެއްވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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 (2.5ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
ހ .ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައިހުންނަނީ ހާއްޞަހުއްދައެއްގެ ދަށުން :އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ބަލާ ޗެކް
ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑިޓް ސާމްޕްލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާލެވުނު ޚަރަދުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދު ކުރެވިފައި

ހުންނަނީ ވަގުތު ކުޑަތަންވެގެން "ޚާއްޞަ ހުއްދަ" އެއްގެ ދަށުން ،މިކަމަށް ބޭނުންވާ އިއުލާނު ކުރުމަކާއި ނުލައި ،އަދި
އެކި ފަރާތްތަކުން އަގުވެސް ނުހޯދައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިގޮތަށް ޚަރަދު ކުރުމަކީ ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،މިއީ ނަހަމަގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ
ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭކަމެއްކަމުން ،މިހިނދުން މިހިނދަށް މިފަދަހުއްދަދެއްވުން ހުއްޓާލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ށ .އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕްލޭން ނުކޮށް މަސައްކަތް ފަށައިފާވުން  :އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގައި އެން.އެން.ސީ.ބީ ގެ ފަރާތުން
އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތައް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ

ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ލެވެލް ނިންމުންތަކެއް ނުނިމިހުރުމުގެ ސަބަބުން މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި

ހުއްޓިފައިވާކަމެވެ .މިގޮތުން މިހާތަނަށް ޖުމުލަ  1,732,659ރުފިޔާ ) 1ވަނަ ފޭސްއަށް  791,197ރުފިޔާ އަދި  2ވަނަ
ފޭސްއަށް  941,461ރުފިޔާ( ދެފަހަރަކަށް ބަހާލައިގެން މިތަނުގެ ވަށާފާރު ރާނަން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށް މިތަނުގެ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމަށް  325,000ރުފިޔާއަށް

އެގްރީމެންޓްކުރެވި މީގެތެރެއިން  134,000ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިފަދަ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ،ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ރާއްވަވައިގެން މިފަދަ

މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެކި ރަށްރަށުގައި އެކި ވަރުގެ ރީހެބް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް

އެއް ހިސާބެއްގައި ރަނގަޅު އެއް ރީހެބްއަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް އިންވެސްޓްކުރެއްވުމާމެދު ވިސްނެވުން ރަނގަޅުކަމަށް

ފެންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނ .ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިނަކާއި ކާރޑް މެޝިނެއް  14 :ނޮވެމްބަރ  2007ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޓްރޯނިކް އެޓެންޑަންސް
ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ފަރާތަކުންކަމާއި ،ނަމަވެސް
އިތުރު އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާ ނުލާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިން

 89,050ރުފިޔާއަށް މިމެޝިން ގަނެފައިވަނީވެސް "ޚާއްޞަ ހުއްދަ" އެއްގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިމެޝިން
ގަތުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ދެވަނަ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  9,700ރުފިޔާ ކަމުން ދެ އަގު މިހާ ތަފާތީ
ކީއްވެތޯ އިތުރަށް ނުބައްލަވައި ،މިތަނުން އަގުބޮޑު ކުންފުނިން މި މެޝިން ހޯއްދަވާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި

މިމެޝިން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ހާޟިރީ ފޮތުގައި ސޮއިކުރަމުންދާކަމާއި ،ހާޟިރީއާއި މެޝިން އެއްފަހަރާ
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ބޭނުންކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މިމެޝިނަކީ ތަނުގެ ބޭނުންތައް ފުދޭގޮތަށް ބެހެއްޓިފައިވާ މެޝިނެއްނޫން ކަމަށްވެސް

ދޭހަވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގައި  3ތަނަކުން އަގު ބެލުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން  10,000ރުފިޔާއަށް

ހާޒިރީ

ކާޑުޖަހާ

ސިސްޓަމެއް

ހޯދާފައިވެއެވެ.

މިސިސްޓަމް

ހޯދާފައިވަނީ

އެއިރު

ބިއުރޯގައި

ގާއިމުކުރެވިފައިވާ

ސިސްޓަމުގައި ކާޑު ބޭނުންނުކުރެވޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މެޝިން ބިއުރޯގައި ބެހެއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް
ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުރީގެ މެޝިންކަމަށާއި ފަހުން ގަތް މެޝިން ބޭނުންނުކުކުރެވޭތީ  14މެއި  2009ގެ ނިޔަލަށްވެސް

މިގަތް ފަރާތައް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި ،ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާނުލާހާ ހިނދަކު އެއީ ދައްކަވަންޖެހޭނެ ފައިސާ
ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އަދި މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެއް ފަރާތުން ދެނަމެއްގައި އަގު

ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގައި ދޭހަވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުރަނގަޅު ޚަރަދުތަކާއި އިސްރާފުތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު މިކަން ހިންގަވާފައިވާ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ
ކުރެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ރ .އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ހެދުމަށް  2006ގައި އެގްރީމެންޓްކުރެވި އަދިވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބި  20 :ޑިސެމްބަރ

 2006ގައި އެގްރީމެންޓްކުރެވިގެން އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ފަރުމާކުރުމަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓްތައް އެން.އެން.ސީ.ބީގެ
ޓެންޑަރ ކޮމެޓީއިން ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ހޮވުނު އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތަށް  30ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި  26,000ރުފިޔާއަށް މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މެއި  2009ގެ
ނިޔަލަށްވެސް

މިމަސައްކަތްކޮށް

ނިންމިފައި

ނުވާކަމުން

މިމަސައްކަތް

ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

މަސައްކަތަށް

އެންމެ

އެކަށީގެންވާ ފަރާތަށް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިގޮތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާއިރު އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ އެކަށޭނެ ފަރާތާ
މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރައްވައި ،އަދި އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ބ .ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައް  :މިހާތަނަށް އެން.އެން.ސީ.ބީގައި ތަފާތު  6ފަރާތެއްގެ ބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ
އެބައޮތްކަމާއި މިބިލްތަކަކީ  2006އިން  2008އާއި ދެމެދު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލުތަކެއްކަމަށް
ފެނެއެވެ.

މިބިލްތަކުގެ

ޖުމުލަ

އަގަކީ

537,524
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ރުފިޔާއެވެ.

މިބިލުތަކަށް

ފައިސާ

ނުދައްކާ

މިހާގިނަ

ދުވަސްވެފައިވާއިރުވެސް ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާކޮށްފައި ނުވާކަމުން ،މި ބިލްތަކުގެ

ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމާއި ،މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މި ޚަރަދުތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު މިކަން ހިންގާފައިވާ މީހުން މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް
ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ޅ .އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން މެޝިން :ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެން.އެން.ސީ.ބީ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގާ ހާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ
ދަށުން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ބެހެއްޓުމަށް  226,918ރުފިޔާއަށް "ޕޯރޓަބަލް އަލްޓްރާ ސައުންޑް

ސްކޭނަރ" އެއް ހޯދުނެވެ .ނަމަވެސް މިމެޝިން ގެނައި ބޭނުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކުރާކަމަށާއި މިމެޝިން މިހާރުވަނީ
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް އެން.އެން.ސީ.ބީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރެވިފައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ސަރުކާރަށް ގަނެވޭ މިފަދަ

ތަކެތި ގަންނަންޖެހެނީ  9.03ގެ ކޯޑުން ކަމުގައިވިޔަސް މިމެޝިން ގަނެފައިވަނީ" ،ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ކެއުމާއި

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދަންޖެހޭތަކެތި ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރާ" ބަޖެޓް ކޯޑު  4.12އިންނެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ވީމާ މިމެޝިން ގަތުމަށް ނިންމިފައިވަނީ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަޝްވަރާނުކުރެވި އަދި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް

އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލާނުލާ ކަމުގައިވެސް ދޭހަވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ބެލުން ކުޑަގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފު ކުރާ

ފަރާތްތައް މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ކ .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން :އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގަވާއިދުން

ބަލަހައްޓަވާފައި ނުވާކަމުން ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރެވޭ ތަކެތި ހޯދައި ދެނެގަތުން އުނދަގޫވެފައިވާކަމާއި

ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ހޯދިފައިވާ  88,750ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާވަނީ ހޯދަން އުނދަގޫވެ ވީތަނެއް ނޭނގިފައެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ކުރިޔަށް އޮތްއަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރައްވަންޖެހޭ

ހިނދު ،ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރަޖިސްޓަރީއެއް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދަވާނަމަ މިކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
ދަތިވާނެކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިރަޖިސްޓަރީ ފުރިހަމަކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި އޮޑިޓްގައި
ބޭނުންވެގެން ނުފެނިފައިވާ ހަރުމުދަލާމެދު ތަނުގެ ވެރިން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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އ .ތިޖޫރީގައި ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައިހުރިކަން :

އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ތިޖޫރީ  12.3.2009ގައި ބަލާ

ޗެކުކުރިއިރު ތިޖޫރީގައި  82,939ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެއެވެ .މިފައިސާގެ ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ފައިސާ އަކީ
ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ފައިސާއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ އެލަވަންސް ފައިސާއާއި ،ބަޖެޓަށް އަނބުރާ

ޖަމާކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފައިސާ ވެސް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިގޮތަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކީ ނަހަމަގޮތުގައި މިފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށާއި ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެދާނެ
ކަމަކަށްވާތީ،

މިފައިސާ

ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކަށް

އަވަހަށް

ހަވާލުކުރައްވައި،

އަދި

ޖަމާކުރައްވަންޖެހޭ

ފައިސާ

ޖަމާކުރައްވަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރައްވައި ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިގޮތަށް އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ރައްދު ނުކުރެވޭ

ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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 .3ނިންމުން

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ "ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ" ތަކުގެ ބޭނުން
ހެޔޮގޮތުގައި ނުހިފޭކަމާއި ،އެތަންތަނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް އިސްރާފުވެ އޭގެ ހަމަ އަގު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ
ކަމަށް ނުފެންނަކަމުން ،މިތަންތަން ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި ދިރާސާ ކުރައްވައިގެން މިމަސައްކަތް އަލުން

ބައްޓަން ކުރައްވަން ފެންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހިނގާގޮތް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެތަނަށް ގެންނަވަން މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ގެންނެވުމަށް

ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަކީ މިފަދަ ކަމަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް
އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކެއްނޫންކަމާއި ،އެކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ އެއިން މާބޮޑު ރާހަތެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުލިބި ބޭކާރު

ވެގެންދާ ޚަރަދުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމުން ،މިމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގޭގޮތް މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ،އަދި މިކަމަށް
ކުރެވޭ ޚަރަދުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭ ގޮތަކަށް ،މި މަސައްކަތް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.
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