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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ،އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ،އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ،އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR10/2008 :

 .1ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ،އެމްޕްލޯއިމެންޓް

އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއިމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އެޅުއްވުމަށްޓަކައ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިއުކޭޝަން،

އެމްޕްލޯއިމެންޓް

އެންޑް

ސޯޝަލް

ސެކިއުރިޓީއަށާއި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް 2007 ،ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ކުރީގެ
މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައްވެސް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ،އެމްޕްލޯއިމެންޓުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް

ފޞީލްކޮށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މީގެ
ބެލެހެއްޓުންކަމުން މި މަސައްކަތް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ތަ ް
އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ،ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ
މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ކުއްލިއަތުލް ދިރާސާތިލް

އިސްލާމިއްޔާގެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވާނީ މި ރިޕޯޓުން ބޭރު ވަކި ރިޕޯޓެއްގައި ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި  2008ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި  76,755ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން
ދެއެވެ .ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ .އެމީހުންގެ އާބާދީއަކީ
ގާތްގަނޑަކަށް  34,000މީހުންނެވެ .ދެން އެންމެގިނައީ އިންޑިޔާ މީހުންނެވެ .އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  23,000މީހުންނެވެ.
އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް  18,000ބިދޭސީން  2008ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން
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 .2މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް
ލޭބަރ ސެކްޝަން
 (2.1ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް
އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވިފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  1997ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެމްޕްލޯއިމެންޓްއިން "އިންފޯޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ކިޔާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކުރައްވައިގެން
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް ވަރަށް މަދު ޢަދަދަކަށް ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ .އަދި އޭރު ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ނަން ،ޤައުމު ،ކުރާ މަސައްކަތް ފަދަ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ .ނަމަވެސް ޖޫން
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  76,755ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ

ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .އެހެން ކަމުން މި ސޮފްޓްވެއަރއިން އިތުރު ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކި ދުވަސްވަރުގެ

މަތިން ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ސޮފްޓްވެއަރއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ލޭބަރ މިނިސްޓްރީން
ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަވައި ،އެބަދަލުތަކާއިއެކުވެސް އެ ޕްރޮގްރާމް އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ރަނގަޅަށް

ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.

ހ .މި ސޮފްޓްވެއަރއަކީ  1997ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން ވަރަށް ބޮޑު އަގު ދިނުމަށްފަހު އިންފޯޓެކް ލައްވާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ .މި ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އަށް ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
އެކުލެވިފައިވާ ސިސްޓަމަށް ފަރުމާކުރެވި ސިސްޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް މި ސޮފްޓްވެއަރ މިނިސްޓްރީ

ގައި އިންސްޓޯލް ކުރެވި ބޭނުންކުރަމުންދާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވީނަމަވެސް ،ސޮފްޓްވެއަރގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ އަދިވެސް
އިންފޯޓެކް

އަތުގައެވެ.

މިގޮތުން

ސޮފްޓްވެއަރ

މެއިންޓެއިންކުރުމާއި

ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި

ސޮފްޓްވެއަރގެ

ސެކިއުރިޓީ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ  2001އާ ހިސާބަށް ހަމަވެ އޭގެފަހުން އަދި އާނުކޮށް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ
ދަށުން އަދިވެސް ކުރަމުން ގެންދަނީ އިންފޯޓެކްއިންނެވެ .ބައެއްފަހަރު އިންފޯޓެކްއިން ސޮފްޓްވެއަރ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެ
ހުރި މުވައްޒަފު މިނިސްޓްރީން ނޫން އެހެން ތަންތަނުގައި ހުރެގެންވެސް ސިސްޓަމްގެ ކޮންޓްރޯލްސްތަކާ ކުޅެވޭކަން ފާހަގަ
ކުރެވުނެވެ .އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައިވެސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ހުރިހާ ބާރެއް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު
އަގެއް ދައްކައިގެންނެވެ.
ށ .ސޮފްޓްވެއަރ ފުރަތަމަ ތައްޔާރު ކުރެވުނުއިރުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި މިއަދާ ހިސާބަށް ސޮފްޓްވެއަރއަށް ގެނެވިފައިވާ

ބަދަލުތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މިނިސްޓްރީގައި އަދި އިންފޯޓެކްގައި ވެސް ބަލަހައްޓާފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މި

ސޮފްޓްވެއަރ ޕްލޭންކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލައި ދެނެގަންނަން ވަރަށް ދައްޗެވެ .އަދި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތި އެކި
ދުވަސްވަރު މަތިން މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާތީ ސޮފްޓްވެއަރއަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތައްވެސް ފުރިހަމައަށް
އެނގޭކަށްނެތެވެ .އަދި މިފަދަ ސޮފްޓްވެއަރއަކަށް ހިނގަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ކަމެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ނ .މިނިސްޓްރީގައި މި ސޮފްޓްވެއަރއާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަމާއި އަދި މިނިސްޓްރީގައި
އުޅޭ މުވައްޒަފުން ސޮފްޓްވެއަރގެ ކަންތައްތައް މިވަގުތު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން އެއާ ބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އުޅެން ބޭނުން

ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ރ .މި ސޮފްޓްވެއަރގެ ޑޭޓާއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގައި އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

ވާކްޕާރމިޓް ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚަށް ފަހުންވެސް ބަދަލު ގެނެވެއެވެ .އަދި އިމިގްރޭޝަނުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ލޮގް
ފެންނަން ނުހުރުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް އެންޓްރީ އާއި ޑިޕާރޗަރ ޑޭޓް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައެއްނުވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ތާރީޚުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު އޮތުމާއި އެންޓްރީ ޑޭޓް އާއި ޑިޕާރޗަރ ޑޭޓް އަޕްޑޭޓް ނުކުރާނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހެނީ ކިހާ

ވަރެއްކަން އެނގެން ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި ސޮފްޓްވެއަރގެ ޑޭޓާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ރިކޯޑް
ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާތީ ސޮފްޓްވެއަރގައި ހިމެނޭ ޑޭޓާތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ ކޮންއިރަކު ކާކުކަން އެނގޭކަށް ނުހުރެއެވެ.
ރހަމައަށް ކޮންޓްރޯލް ނެތް ސޮފްޓްވެއަރ އަކަށްވާތީ މިފަދަ ބޮޑު ޑޭޓާބޭސްއެއް މި
އަދި މި ސޮފްޓްވެއަރއަކީ އޭގައި ފު ި
ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ބ .މިނިސްޓްރީގައި އެކަށީގެންވާ އައި.ޓީ .ސެކްޝަނެއް ހެދިފައި އޮވެއެވެ .އަދި އައި.ޓީ .ސެކްޝަނުގައި ކަމަށް ޤާބިލް މީހުން
ތިބިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އައި.ޓީ .ސެކްޝަންގެ ބޭފުޅުންނަށް ލޭބަރ ސެކްޝަންގެ ސަރވަރއިން ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި

ޔޫސަރ ކްރިއޭޓް ކުރުމާއި ޔޫސަރ ޑިލީޓް ކުރުން އަދި ޑޮމެއިންއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ އިތުރުކުރުން ފަދަ އާދައިގެ ކަންތައްތަކެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސޮފްޓްވެއަރ އާއި މެދު ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދި ވާނުވާއެއް
ނޭނގި އަދި ޔަޤީންކަން ނެތް ގޮތަކަށް ހިނގަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ޅ .ސޮފްޓްވެއަރ މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ލޭބަރ ސެކްޝަންގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފާގޯ ޕްރިންޓަރ
މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އިންފޯޓެކްއާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްނެތި އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރިކަމެއް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެންނެތި ކޮންމެ މަހަކު  6,775ރުފިޔާ އިންފޯޓެކްއަށް ދެމުން ގެންދާކަން ފާހަގަ
ކުރެވުނެވެ .އަދި  2001ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއާއި އިންފޯޓެކްއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އިންފޯޓެކްގެ

ހމަޖެހިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް
ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ  3މުވައްޒަފަކު ތަމްރީންކުރާގޮތަށް ަ

މުވައްޒަފަކު ތަމްރީން ކޮށްފައިވާކަމެއް އެނގޭކަށްނެތެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދާ
ހަމައަށްވެސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ އިންފޯޓެކުންނެވެ.
ސޮފްޓްވެއަރ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޑޭޓާބޭސްއަށް އަޅާ ބޭނުންކޮށް ރައްކާ
ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ގެ ޞައްޙަ ކަމާއި އެމަޢުލޫމާތު އުނިއިތުރު ވިޔަނުދީ ސަލާމަތްކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓޭކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއްނެތް
ކަމަށާއި ،ޑޭޓާބޭސްގައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވުނެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށްވެސް ސިސްޓަމްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމަތަކީ ރަނގަޅު ޑޭޓާތަކެއްކަން

ޔަޤީންކަމާއި އެކު ދަންނަވަން ނުކެރޭކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ
ފަރާތްތަކަކާއި ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އެކަމުގައި ހިމެނޭ ،އަދި އިންޑަސްޓްރީތައް ބޭރުމީހުންގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ
ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީވެ ކޮންޓްރޯލްއެއް ނެތް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ މުހިންމު ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ މާނައެއް

ނެތްކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ވީމާ މިފަދަ މުހިންމު ކަމެއް ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ސޯސް ކޯޑު އަދި އެއްވެސް
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ކަހަލަ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަނެއް )ފަރުމާ ކުރެވި ކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔެކިޔުމެއް( ނެތުމުން ،އިންފޯޓެކް ކުންފުންޏެއްގެ

ގޮތުގައި ނެތް ދުވަހަކުން ސޮފްޓްވެއަރ އިތުރަށް ބަލަހައްޓާ ޑިވެލޮޕް ކުރާނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މިސޮފްޓްވެއަރ ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރގެ ކޮންޓްރޯލްސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލަފާދެއްވާފައި
ވީނަމަވެސް މިކަންތައް އިޞްލާޙުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް މިސޮފްޓްވެއަރ ބަދަލުކޮށް މިއަށްވުރެން
ކޮންޓްރޯލްތައް ރަނގަޅު ސޮފްޓްވެއަރއެއް ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަޅައިގެން ނޫނީ ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ މިހާގިނަ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓަވައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ގެއްލުނަނުދީ ޙިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
އަދި ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓޭނޭ ފަދަ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ބަޔަކު ލައްވައި އަލުން ލިޔުއްވުމަކީ ވަރަށްބޮޑު
ޚަރަދު ހިނގާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ،ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އެ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެން
ކުރެވޭ ގޮތަށް އެކުލަވާނުލެވުމުގެ ނުރައްކާތައް އޭގައި އެކުލެވިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ބިދޭސީންގެ
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ބައްލަވައި ގަނެގެން ބޭނުން ކުރެއްވޭތޯ ފުރަތަމަ
ބެއްލެވުން ރަނގަޅެވެ .ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ލިޔުއްވުމާމެދު ޚިޔާލުކުރުން ރަގަޅީ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގަންނަން ނުލިބިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައެވެ.
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 (2.2ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަނުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ލޭބަރ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބު
 2004ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއަރޕޯޓް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮމްޕިއުޓަރުން ލޭބަރ މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާބޭސްއަށް މަޢުލޫމާތު އަޅާ
ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .މި ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ
ބިދޭސީ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ތާރީޚާއި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުވާ ތާރީޚުތައް ޑޭޓާބޭސްއަށް އެންޓަރ ކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ

ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މިންވަރަށް މި ޑޭޓާބޭސް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަ
ކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.
ހ .މި ޑޭޓާބޭސް ތައްޔާރު ކުރެވެމުން ދިޔައިރު އިމިގްރޭޝަނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް

އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން މިޑޭޓާބޭސް ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދިޔައީ އެންމެ ރަގަޅު ރޭވުންތެރި ކަމާއި

އެކު ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ލޭބަރ މިނިސްޓްރީން އިމިގްރޭޝަންއަށް ރަގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުނުކޮށް
ބަހައްޓާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު ޑޭޓާބޭސްގެ ބޭނުން ކުރަން ފެށުނީވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ށ .ބައެއްފަހަރު އިމިގްރޭޝަނުން މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވޭ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ .މިގޮތަށް ޢާންމުކޮށް ދިމާވާ
ސަބަބުތަކަކީ ލޭބަރ މިނިސްޓްރީގެ ސިސްޓަމް ޑައުންވުމާއި ،އެއަރޕޯޓަށް ޕަވަރ ފެއިލިއަރއެއް ދިމާވުމާއި ،އިމިގްރޭޝަންގެ

ޕަވަރ ފެއިލިއަރއެއް ދިމާވުމާއި އިމިގްރޭޝަނުން ބޭނުންކުރާ ލީސްލައިންގެ މައްސަލައެއް ދިމާވުން ފަދަ ކަންތައްތައް
ދވަސްވަންދެން
މެދުވެރި ވުމުންމެވެ .އަދި ލޭބަރ މިނިސްޓްރީގެ ސިސްޓަމް ޑައުންވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ު
އެއަރޕޯޓުގެ ސިސްޓަމަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭޅި ހުރީ ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި

މިހެން ޢާންމުކޮށް ދިމާވާކަމަށް ބެލެވެނީ މައްސަލަ ދިމާވާ ވަގުތެއްގައި އިންފޯޓެކްގެ ފަރާތުން މިކަމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ

ފަރާތް ރަށުގައި ނެތުމެވެ.

ނ .އިމިގްރޭޝަންގައި ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ޑޭޓާބޭސްއަށް އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  100މުވައްޒަފުންނަށް
ބޭނުންކުރަން ހުޅުވޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް  10ޖޫން  2008އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް
އިނގޭނޭ ގޮތަށް އޮޑިޓް ލޮގެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
ރ .ލޭބަރ މިނިސްޓްރީއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓެއް އިމިގްރޭޝަންއިން ޗެކްކުރިއިރު ރާއްޖޭގައި އެވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން

ގެންދާ ބައެއް ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން "ފުރާފައިވާ" ކަމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގައި އެވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެއް
ބިދޭސީންގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޑޭޓާބޭސްގައި ރިކޯޑް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އޮޑިޓް ލޮގް ހެދިފަހުންވެސް މިފަދަ
ކަންތައްތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ .މިކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ޑޭޓާބޭސްއަށް ދޮގު

މަޢުލޫމާތު ގަޞްދުގައި އެންޓަރ ކުރުމުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ސިސްޓަމްއަށް އެޅޭ ޑޭޓާއާއި އޭގަ ހުންނަ
ޑޭޓާއާއި އޭގެން ނެގޭ ޑޭޓާއާއި މެދު އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތްކަމާއި ސިސްޓަމްގައި ހިމެނިފައިވާ ޑޭޓާތަކަކީ ޞައްޙަކަމެއް ނެތް

ޑޭޓާތަކެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށްވެސް ސިސްޓަމްގައި ހިމެނިފައިވާ ޑޭޓާތަކަކީ ރަނގަޅު
ޑޭޓާތަކެއްކަން ޔަގީންކަމާއި އެކު ދަންނަވަން ނޭގޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް

ގިނަ ފަރާތްތަކަކާއި ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އެކަމުގައި ހިމެނޭ އަދި އިންޑަސްޓްރީތައް ބޭރުމީހުންގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ
7

ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީވެ ކޮންޓްރޯލްއެއް ނެތް ޕްރޮގްރާމްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ މުހިންމު ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ މާނައެއް

ނެތްކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި ވަރަށް ގެއްލުން ބޮޑު ވަރަށް ނުރަނގަޅު ކަމެކެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލްސް ހިމެނޭ ރަނގަޅު ސިސްޓަމްއެއް ހޯދައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ،އަދި ޑޭޓާބޭސްއަށް ދޮގު
މަޢުލޫމާތު އެންޓަރ ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލައި އެމުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި
މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުހިގާނޭ ގޮތަކަށް ސިސްޓަމުގެ ސެކިއުރިޓީގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވައި މުވައްޒަފުން ޒިންމާ ކުރެއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.3ވޯކްޕާމިޓްފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ ނުލިބި އެބަހުރި
ވާރކްޕާމިޓްފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ނުދައްކާ ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން 2004

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަސް ފާއިތުވެ ގޮސްފައިވިއަސް އަދިވެސް ނުދައްކާ ހުރި  37މިލިޔަން ރުފިޔާ
ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި  2007ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު
ހަމަވިއިރު ނުލި ި
ބހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން  2007ވަނަ

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވޯކްޕާމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނުލިބިހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން އެނގޭކަން ނެތެވެ .މިގޮތަށް މިކަންތައް
ހިނގާފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމް ބޭނުންކޮށްގެން މިނިސްޓްރީއިން މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ކުރެވިފައިނުވުމާއި
ނުލިބިހުރިފައިސާގެ ޢަދަދަކީ ގިނަ ޢަދަދަކަށްވެފައި މެނުއަލްކޮށް މިފަދަ ހިސާބެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާތީކަމަށް
ބެލެވެއެވެ .އަދި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަމެއް ލިޔެކިޔުންތަކުން

އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވަނީ ބޭރުމީހުން ރާއްޖެ ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ
ނުދެއްކިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން އެފައިސާ އަތުލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ 2004 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ އަވަހަށް ހޯދުމާއި އަދި  2007ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ގޮތަށް ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން ނުލިބި
ހުރިފައިސާ އެފަރާތްތަކުން ހޯއްދަވައި އަދި ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސްޕޮންސަރުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ބައްލަވައި

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދަވާ އެފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން.
ށ .ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް އެނގޭނެ ރިޕޯޓެއް ޤަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުން.
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 (2.4ލޭބަރ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބޭރުން މީހުން ގެންނަ އެޖެންސީ ހިންގުން
މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ އެބޭފުޅުންގެ އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ
ގޮތުގައި ބޭރުމީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެޖެންސީތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެހެން ކަމުން މިދާއިރާގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑުތި މައްސަލަތައް ގުޅިފައިހުރީ
މިކަމާކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މިނިސްޓްރީގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުންނާ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް އެޖެންސީ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކާއި އެއާއި
ގުޅޭ ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވަޒީފާގެ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރައްވައި އެކަން އެންމެންނަށް އެނގޭނޭގޮތަށް ހާމަކޮށް
އާއްމު ކުރެއްވުން.

ށ .މިކަންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު މިނިސްޓްރީގައި އުޅޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކޮންފްލިކްޓް އޮފް
އިންޓަރެސްޓް ޑިކްލަރޭޝަން އެއްގައި ސޮއިކުރުވައި އެކަމަށް އެއްބަސްނުވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ނުގެންގުޅޭ ގޮތަށް
ހަމަޖެއްސެވުން .އަދި މިކަން ތައާރަފު ކުރުމަށް ފަހުވެސް ބަރާބަރަށް މިކަން ގަވާއިދުން ބައްލަވައި ،މިޑިކްލަރޭޝަން އާއި
ހިލާފުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވުން އަދި އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ރޫހުގައިވެސް ތަންފީޒުކުރުން.
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(2.5

ލޭބަރުން ގެންނަން ދޫކުރާ "ކޯޓާ" ހަމަޖައްސާ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤަވާއިދު  2ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުން ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން
ކޯޓާ ދޫކުރެވެނީ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށްފަހުއެވެ .ނަމަވެސް  2007ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ
ދޫކޮށްފައިވަނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ބަލާފައި ކަމެއް ލިޔުންތަކުން އެގޭކަށްނެތެވެ .އަދި "ކޯޓާ ހަމަޖައްސާދެވޭ އުޞޫލު" ގައި
ހިމެނިފައިނުވާ ކަންތައްތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ކޮމެޓީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓާ

ނމެ
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ކޮމެޓީގެ އެ ް
ބޭފުޅަކު ސޮއި ކުރައްވައިގެން ވެސް ކޯޓާ ދޫކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިކަންތައް މިގޮތަށް ހިގަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ މާގިނަ
ހންނަށް
ދުވަސްތަކެއް ވަންދެއް އެއްމުވައްޒަފުންތަކެއް ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި އުޅޭތީވެ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް އެނގި އެމީ ު
ފައިދާއެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޯޓާ ދޫކުރާތީއެވެ .މިއީކޮރަޕްޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެދާނެ
ދޮރެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމް ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާމް ބަދަލު
ކޓާ
ކުރެއްވުމާއި އަދި ޯ

ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކޮމިޓީ ބަދަލުވެ ދައުރުވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން .އަދި ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ

ކަންތައްތައް ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ
އުޞޫލުތައް ޢާންމު ކުރެއްވުންވެސް މުހިންމެވެ.
ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އެކަކު އެކަނި ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި،ކޯޓާ ދޫކުރުމަށް ބާއްވާ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއުއްވައި،
ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ކޯޓާ ފާސްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.6ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބިދޭސީން "ގެއްލި" އަދި "ފިލައިގެން" އުޅުން
 2007ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި "ފިލައިގެން" "ނުވަތަ" "ގެއްލިގެން" އުޅޭކަމަށް  1,968ބިދޭސީއެއްގެ މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އެއްފަރާތްތަކަކުންނެވެ .އަދި

ގެއްލިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ވާރކް ޕާމިޓްގެ ފީދައްކާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

އަދި މީހަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކުރަނީ އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އަދި އެހެނިހެން ޒިއްމާތަކުން ސަލާމަތްވާން
ގތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމާއިބެހޭ
ވެގެންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މި ޮ

ޤަވާއިދުގައިވާ" ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ފިލައިގެން އުޅޭ ކަމުގައިވިޔަސް
އެފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ޒިއްމާއެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި،

އަދި  15މާޗް  2008ގެ

ދބެއް ނުދެވުމުގެ
ނިޔަލަށް މީހަކު ގެއްލުނު ކަމުގައިވިޔަސް ބިދޭސީން ގެންނަ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ކެންސަލްކޮށް މިފަދަ އެއްވެސް އަ ަ

ސަބަބުންނެވެ .އަދި އިތުރު މީހުން ގެނެވުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެސް ނުކުރެވޭތީއެވެ .އެހެންކަމުން ސްޕޮންސަރުންގެ މާބޮޑު ޒިންމާއެއް

ނެތުމުން އެފަރާތްތަކުން ގެންނަ ބޭރު މީހުންނަށް ވާނުވާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅުއްވަންވީ ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަވާފައިވާ
ކަމަށްކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަސްތުގައި އެފަރާތްތަކުން ގެނެސްފައިވާ ބޭރު މީހުން
ގެއްލުވާލާފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިރިޕޯޓާއި އެކު  2007ވަނަ އަހަރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ތާވަލު 1

ގައިވާނެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ގެއްލިގެން އުޅޭ މީހުން އެމީހުންގެ ސްޕޮންސަރުން މެދުވެރިކޮށް މިހާރުން މިހާރަށް ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ޤައުމަށް
ފޮނުވާލައްވަން ޖެހޭމީހުން ފޮނުވާލެއްވުން އަދި "ސްޕޮންސަރޝިޕް"ގެ މާނަ އެންމެންނަށް އެނގޭގޮތަށް އެކުލަވާލައްވައި،
އެންމެންނަށް އާންމުކޮށް އަންގަވައި ،އެމާނަ ރަގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރައްވައި ސްޕޮންޒަރުން ފުރިހަމަ ޒިންމާދާރު ކުރުވުން.
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 (2.7ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުބަހައްޓާ ގެނެސްފައިވާ މީހުން
ބިދޭސީމީހުން ރާއްޖެ ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބައެއް
ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައެއް ނުވެއެވެ .މިގޮތުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި  15މެއި  2008ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީގެ

ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން  1,154,690ޑޮލަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި

ފަރާތްތަކުން މިފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެގޭކަށްނެތެވެ .މިހާރު އެފަދަ
ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ލިޔުން ފޮނުއްވަމުން ނުގެންދަނީ މިނިސްޓްރީއަށް އެފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޔަށް

ދެއްކުމުން މެނުވީ އިތުރު ޚިދުމަތެއް ނުދެއްވާގޮތަށް އެފަދަ މީހުން ރަގަޅަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ނަމަވެސް
މިކަމަކީ ހުއްޓާލައިގެން ތިބެންޖެހޭ ކަމެއްނޫންކަމާއި އެފަދަ ފަރާތެއް ފޮނުވާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ފޮނުވާލާނެ ފައިސާ ލިބިފައި
ހުންނާނީ މީގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތައް ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ބޭރުމީހުން ފޮނުވާލުމަށް އަންގާ އެކަންތައްތައް
ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

13

 (2.8އެޖެންސީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން
އެޖެންސީ ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި އެލް.އެމް އެންޓަޕްރައިސަސްއިން  29ސެޕްޓެމްބަރ  2004ގައި ދެއްކި  30,000ރުފިޔާއަށް
ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވެއެވެ 2004 .ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި މިކަންތައް ފާހަގަ

ވފައި ވީނަމަވެސް ފައިސާ ދައްކާނެ ވަކި ގޮތެއް އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި
ކުރުމުން މިނިސްޓްރީން މިފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގަ ާ
 18މާޗް  2008ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިފައިސާގެ ތެރެއިން ދައްކާފައިވަނީ  10,000ރުފިޔާއެވެ .މިހާރުވެސް މީނާއަކީ
މިނިސްޓްރީގެ މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަކެތި ގަތުމާއި އަދި އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ފައިސާއާއި ބެހޭ މުހިންމު

ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފެކެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިނިސްޓްރީއަކީވެސް ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ ގެންގުޅޭ ތަނަކަށްވާތީ ފައިސާގެ ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ތަނުގައި ގެންގުޅުން
ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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(2.9

މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ދައްކަން ހުށަހަޅާ ވަރަށް ގިނަ ޗެކަށް ފައިސާ ނުލިބި "ބައުންސް" ވޭ

 26މެއި  2008ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ އާމްދަނީއާއި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ތިޖޫރީ ޗެކްކުރިއިރު ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް
ބައުންސް ވެފައިވާ ޗެކްތައް ތިޖޫރީގައި ހުރި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އޭޕްރީލް  2008ގެ ނިޔަލަށް 1,688,829

އންސްވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަރަށް ގިނަ
ރުފިޔާއާއި  156,328ޑޮލަރުގެ ޗެކް ބަ ު
ޢަދަދަކަށް ލިބޭ ޗެކް ބައުންސް ވަމުން ދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު މިނިސްޓްރީއިން އެއްވެސް
ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިމައްސަލަވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބޭރު
މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހު ަ

މިހާރު ބައުންސްވެފައި ހުރި ޗެކެއްވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ގުޅުއްވައިގެން މިހާރުން މިހާރަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އެއްވެސް ފަރާތަކުންދޭ ޗެކެއް ފައިސާ ނެތިގެން ބައުންސް ވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ ފަހަރު އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކް ބޭންކުން
ސެޓިފައިޑް ނޫން ގޮތަކަށް ޤަބޫލު ނުކުރެއްވުން.
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ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ
 (2.10ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ މެންބަރުންނަށް ވެދެއްވާފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ
"އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު" މިޤަވާއިދުގައި
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީން ފައިސާ އެހީވެދެއްވަނީ ރާއްޖެއިން ދެވެން ނުހުންނަ ޞިއްހީ
ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތް ކޮންމެހެންވެސް ހޯދަންޖެހޭ ،އަދި އެކަން ކުރެވޭފަދަ މާލީތަނަވަސްކަންނެތް މީހުންނަށެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް

ވަރަށް ގިނަ މަޖްލިސްގެ މެންބަރުންނަށާއި ޚާއްޞަ މަޖްލިސްގެ މެންބަރުންނަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި  500ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު
ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިބޭފުޅުންނަށް ޓިކެޓް ދެއްވާފައިވަނީ ސިންގަޕޫރު ،މެލޭޝިއާ ،ބެންކޮކްް ،އިންޑިޔާ އަދި

ސްރީލަންކާއަށެވެ .މިގޮތުން  2007ގައި  44މެމްބަރުނަށް  828,749ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ނަންބަރު

ސިޓީ  6) 145-S/57/2008/08ޖުލައި  (2008އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

މެމްބަރުންނަށް އެހީގެ ފައިސާ މިހާރު ނުދެއްވާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 (2.11ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން  2007ވަނަ އަހަރު އެކި އެކި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ފޮނުވާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް
ކަންތައް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.


ބައެއް ފަރާތްތައް ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފޮނުވާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްނެތިކަން ފާހަގަ

ކުރެވުނެވެ .އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ
ސައްޚަ ޚަރަދުތަކެއް ކަމެއް ޔަގީންކުރެވޭކަން ނެތެވެ.


ށ ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ
ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ކޯސް ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޓިއުޝަން ފީ ކޮލެޖަށް ދައްކާފައި ވުމާއި އަދި ކޯހުގައި
ގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށް މާލެ އައިސް އުޅެމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ސްޓައިޕެންޑް ފައިސާ
އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.



ކޯސް ނިންމާފައި މާލެ އައިސްފައިވާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީއަށް އެފަރާތްތައް މާލެ އައިސްފައިވާކަން އެތައް ފަހަރެއްގެ
މަތިން އެންގުމުންވެސް އެހީގެ ފައިސާ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.



އަދި ކޯހުގައި ގޮސްފައިވާ ފަރާތްެތަކުގެ ކޯސް ނިމޭނޭ ތާރީޚް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

އެފަރާތްތައް ކޯސް ނިމުމަށްފަހު މާލެ އައިކަމުގައި ވިޔަސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ބައެއް ފަރާތްތައް
މާލެ އައުމަށްފަހު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކޯސްނިންމާފައި މާލެ އައިސްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގަވާފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް ހާމަކަމާއެކު އެކުލަވާލައްވައި އެންމެންނަށް އެނގޭގޮތަށް ބޭއްވުން،
ވލައްވައި ،ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށް ރަގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެއްވުން،
ށ .ރަގަޅު އެގްރީމެންޓެއް އެކުލަ ާ
ނ .ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ،ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރައްވައި މިމަސައްކަތް ކުރަން
ބޭނުން ޢަދަދަށް މީހުން ލައްވައި އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރުން ،އަދި
ރ .މިނިސްޓްރީ އިން މިމަސައްކަތް މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް ފުޅާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ކަމުގައިވާނަމަ ލޯނު ދިނުމާއި ފައިސާ
އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމްޕިއުޓަރައިސް ކުރެއްވުން ،ނުވަތަ އައުޓްސޯސް ކުރެއްވުން.
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މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ހިންގުން
 (2.12އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް އެއްފަރާތްތަކަކާ ޙަވާލު ކޮށްގެން ކުރުވާފައިވުން
މިނިސްޓްރީން ކުރުވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ތަނަށް ހޯދޭ ބައެއްތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް އެސްޓިމޭޓް ނުހޯދާ އަދި

އެގްރިމެންޓެއް ނެތިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީން ކުރުވާ އެކި އެކި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލު

ކުރައްވާފައިވަނީ ތަފާތު ނަންކިޔާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ވިޔަސް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެއީ އެއްބަޔަކުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން
އެކި އެކި ކޮމްޕެނީގެ ބިލްތަކުގައި އެއްފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފަހުރުމާއި އަދި އެއްކޮމްޕެނީގެ ސީލް އެހެން ކޮމްޕެނީގެ ބިލްތަކުގައި

ކން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އެއް
ޖަހާފައިވެއެވެ .އަދި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ޕްލޭންނުކޮށް ަ
މަސައްކަތް ކަމުނުގޮސްގެން އެތަށްފަހަރަކު އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިނިސްޓްރީން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކިއެކި ކުދިކުދި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް އިއުލާން ކުރައްވައިގެން
ގންވާ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެފަރާތަކާ  1އަހަރާ  3އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް
އެސްޓިމޭޓް ހޯއްދަވައިގެން އެންމެ އެކަށި ެ
އެގްރިމެންޓް ކުރައްވައިގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.13ވަގުތީ އެކައުންޓުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން
މިނިސްޓްރީގެ ވަގުތީ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފަށާފައިވަނީ  2005ވަނަ އަހަރުއެވެ .މިއެކައުންޓަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި

ޖަމާކުރައްވާފައިވަނީ ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވާ ފައިސާއާއި
ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރި ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ފައިސާއެވެ.
މިއެކައުންޓްގެ ހިސާބުތައް ޗެކްކުރިއިރު އެކައުންޓް ބާކީ ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިއެކައުންޓްގައި
ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ޗެކްތައް ހެދިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ޗެކްތައް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކާއި ހަވާލު ނުކުރެވި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ  2007ގެ ނިޔަލަށް މިއެކައުންޓްގައި 366,343
ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މި އެކައުންޓްގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުން އެކައުންޓްގައި ހުރީ
ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން އެނގޭކަން ނެތެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ވީމާ ،މި އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި
ތފްޞީލް އެނގޭނޭ
އެކައުންޓް ބާކީ ކުރާ ފޮތް ރަގަޅަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިޔުމާއި އަދި އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާގެ ަ
ގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.14ލިބޭ ޗެކްތައް ޖަމާނުކޮށް ގިނަ ދުވަހު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބުން
 26މެއި  2008ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ އާމްދަނީ އާއި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ތިޖޫރީ ޗެކްކުރިއިރު ތިޖޫރީގައި 2005, 2004

ައދި  2006ވަނަ އަހަރުގައި ލިބިފައި ހުރި ބައެއް ޗެކްތައް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން

ު 109,325ރފ ާިޔ ާއ ިއ  25,930ޔޫ .އެސް ޑޮލަރު ޖަމާނުކޮށް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިހާރު މިޗެކްތަކަކީ ޖަމާނުކޮށް

ހުރުމުގެ ސަބަބުން ޖަމާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޗެކްތަކެކެވެ .މިކަންތައް މިގޮތަށް ހިނގާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތައް

ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ވަނީ ނުލިބިއެވެ.

ހށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ު

ހ .ވީމާ ،ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމާއި އަދި މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހންނަން ޖެހުނު ސަބަބު ބައްލަވައި އެކަމުގައި ޒިންމާވާ މުވައްޒަފުން
ށ .މިޗެކްތައް މިހާ ގިނަ ދުވަހު ބޭންކަށް ޖަމާނުކޮށް ު
ޒިންމާ ކުރުވުން.
ނ .މިޗެކްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުއްވައިގެން މިފައިސާ އަލުން ހޯއްދެވުން.
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 (2.15ޚަރަދު ފައިސާގެ ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން
 26މެއި  2008ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދު ތިޖޫރީ ޗެކްކުރިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން
ދައްކާ ޢަދަދަށްވުރެ  13,534ރުފިޔާއާއި  930ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އިތުރުވެއެވެ .އަދި ތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި

ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިއީ

ޖހެނީ ކޮން ފައިސާއެއްކަން އެގެން ނެތުމުން ތިޖޫރީގައި
ކޮންފައިސާއެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި އަދި ތިޖޫރީގައި ހުންނަން ެ
ހުންނަން ޖެހޭ ފައިސާ ގެއްލިފައިވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ތަފްޞީލް އެނގެންނެތް ފައިސާ ޓްރެޜަރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި

ފައިސާ ބެލެހެއްޓެވުމަށް ގިނަ ތިޖޫރީތަކެއް ބޭނުން ނުކުރައްވައި އެއް ތިޖޫރީ ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ:
 (2.16ސޯޝަލް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމް
 29ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.
މިޕްރޮގްރާމް ފެށުނުއިރު ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސާރވިސްގެ  23,577މީހުންނާއި ،ޕަބްލިކް ސާރވިސް ޑިވިޜަންގެ 197
މީހުންނާއި ،ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުފުދޭކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  1,095މީހުންނާއި 65 ،އަހަރު ވެގެން ވަޒީފާއިން

ވަކިކޮށްފައިވާ  1,806މީހުންނާއި ޖުމުލަ  26,675މީހުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އިންޝުއަރެންސް ރެގިއުލޭޓަރއެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދައެއް ހޯއްދަވާފައެއް

ނުވެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ބައެއްގެ ނަމުގައި ރީއިންޝުއަރެންސް ޕްލޭނެއް ނަގާފައި އޮތް ކަމަކަށްވެސް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

މިހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ކަމުގައިވާތީ ،ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން
ފަރުވާ ކުރެވެންނެތްވަރުގެ ބޮޑުކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ވަންދެން މިއިންޝުއަރެންސްގެ
ދަށުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ނަމަވެސް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ހަޤީޤަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް

ބޭނުންވަނީ އެމީހަކަށް ޚަރަދު ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑު ބައްޔެއް ވާ ދުވަހެއްގައި ކަމުން މިއިންޝުއަރެންސް އިން މިވަގުތު އެބޭނުން
ފުދޭ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
އެމް.އެމް.އޭ އިން މި ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯއްދަވައި ،އަދި މިކަން ރަގަޅަށް ހިންގަވަން ބޭނުންވާ
ރީ އިންޝުއަރެންސް ފަދަ ކަންކަންވެސް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސެވުން.

22

 3ނިންމުން
 76,000 .1މީހުންނަށް ވުރެން ގިނަ ބިދޭސީންގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ގެންގުޅުއްވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުންނާއި ،ހިންގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން ،އޭގައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ

ބިދޭސީންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ހުރިކަމާމެދު ޔަޤީންކަން ވަރަށް ކުޑަކަމަށާއި ،އަދި އޭގައި ހުރި މަޢުލޫމާތަކީ
ކމުން ،މިކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުން މިމަސައްކަތް އެދެވޭ
ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމާމެދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭ ަ

ގޮތަށް ކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިސިސްޓަމް އަވަހަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .2ބިދޭސީން ގެންނަ އޭޖެންސީތަކުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ވަރަށް ގިނަ މީހުން "ގެއްލި" ނުވަތަ ނުފެނި "ފިލައިގެން"
އުޅޭކަމަށާއި ،މިކަން މިހެން މިހިނގަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ބިދޭސީން ގެންނަ "ސްޕޮންސަރުން" ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ޒިންމާ
ނުކުރެވޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ވީމާ" ،ސްޕޮންސަރ" ކުރުމުގެ މާނައާއި "ސްޕޮންސަރ" ގެ މާނަ އެންމެންނަށް
އަލުން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވުމަށްފަހު މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް ރާއްޖެގެނެވޭ ބިދޭސީންގެ ޢަމަލުތަކަށް
"ސްޕޮންސަރުން" ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ޒިންމާ ކުރުވަން ފެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .3މިނިސްޓްރީއަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓަވާލެއްވުމުގެ ގޮތުން ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މިނިސްޓްރީ އިން ސާފު
ކުރައްވައިގެން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބޭންކްތަކުގައި އޮންނަ މިނިސްޓްރީގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު

މިނިސްޓްރީއަށް ރަސީދު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ވާރކް ޕާރމިޓްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުން ރަގަޅު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 .4މިނިސްޓްރީން ހިންގަވާ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމް އެމް.އެމް.އޭ އިން ލައިސަންސް ހޯއްދަވައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދެވުން ރަގަޅު ކަމަށް ފެނެއެވެ.

 27އޮކްޓޯބަރ 2008

23

ތާވަލު 01 :

މިކުންފުނިތަކުން ހަމައެކަނި  2007ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި "ގެއްލުވާލިކަމަށް" ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ

މހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތައް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ީ 10
ސ ްއ ަކ ްތ
ަމ ަ
ުކ ުރފާ
ަފ ާރ ުތ ެގ ައއި .ޑީ

މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތް

Q0303

ހަސަން ސައީދު މުހައްމަދު

Q0643

މުހައްމަދު ހަބީބު
ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

މަސައްކަތް ކުރާ ތަން
ފަތްމިނި ވަޑާން
ހުޅުމާލު އިންޑިއަން ފުޑްސް ،ލޮޖްކެފޭ ،ހަރިޔާ ާ
ނ ކެފޭ އަދި ހެޕީ

ވިލެޖް

ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޤައުމު

ޢަދަދު

ބަންގްލަދޭޝް

39

ބަންގްލަދޭޝް

12

ބަންގްލަދޭޝް

14

ބަންގްލަދޭޝް

21

ބަންގްލަދޭޝް

22

ބަންގްލަދޭޝް

11

ބަންގްލަދޭޝް

10

ބަންގްލަދޭޝް

12

ބަންގްލަދޭޝް

49

ބަންގްލަދޭޝް

18

ބަންގްލަދޭޝް

27

ބަންގްލަދޭޝް

21
14

Q0911

ލިމިޓެޑް

Q10426

ހުސެއިން އާދަމް

Q10471

އަލީ ސިރާޖް

ދައްމާނު އިންވެސްޓްމަންޓް

Q10756

ޝިމްހާދު ވަހީދު

މާމާ އިންވެސްޓްމަންޓް

Q11162

ސަންޖިން )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް

Q11216

އައްޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް

Q11322

ފަރުހާދު އަބްދުއްލާ

ސަފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް

Q12320

ކޮސްމޯކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮސްމޯކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

Q12329

ސެޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

Q12828

ޝައްމޫރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޝައްމޫރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

Q12852

އަދްނާން ރަޝާދު

އޭ.އެފް.އެލް ކޮނަސްޓްރަކްޝަން ވާރކްސް

ބަންގްލަދޭޝް

Q12904

ޑީ.ޢެން.ޢެޗް އިންޖިނިއަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޑީ.ޢެން.ޢެޗް އިންޖިނިއަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބަންގްލަދޭޝް

44

Q13125

ބަންގްލަދޭޝް

25

އެން  3ކޮންސްޓްރަކްޝަން ،ނެއްލައިދޫ އެމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
)ޓެމްޕް(

ކަޑޫމާ ޓުއަރިސްޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން )ޓެމްޕް(  ،ފޯސީޒަން

ރިސޯޓް

ވިލިގިލި އައިލަންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް
)ޓެމްޕް(

ވިލިގިލި ކޮމާރޝަލް އޭރިއާ ބީ ބްލޮކް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން)ޓެމްޕް( ،ސެފް އިންވެސްޓްމަންޓް

ޓްރައި ވޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓްރައި ވޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

Q13146

މުނީމް ބިލްޑިންގް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް

މުނީމް ބިލްޑިންގް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ބަންގްލަދޭޝް

14

Q13168

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މަލްޓި އިންވެސްޓްމަންޓް

ބަންގްލަދޭޝް

41

Q13417

އެސް ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބަންގްލަދޭޝް

12

އިމާރާތް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް

އިމާރާތް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިނގް ކޮމްޕެނީ

ބަންގްލަދޭޝް

11

އެމް.އެޗް.އެސް.އެން.އެން.އެން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބަންގްލަދޭޝް

22

ބަންގްލަދޭޝް

41
37

Q13447

ކޮންޓްރެކްޓިނގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ.އެން މޯލްޑިވްސް
ނ.އެ ް
ޗ.އެސް.އެ ް
އެމް.އެ ް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

Q13455

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

Q13466

ހަސަން އަފްސަން

ހިބާ .އެޗް ،ނަސްރާ އިންވެސްޓްމަންޓް
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