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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ
ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR34/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން
އެންޑް އާޓްސް ގެ  2007ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .މިއޮޑިޓްގައި މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ނަތީޖާ

ހާސިލުކުރުމާއި

ހެޔޮގޮތުގައި

ކަންކަން

ނިންމުމުގެ

މައްޗަށްވެސް

ބަލާލެވިފައިވާ

ކަމުގައި

އެހީތެރިވެދެއްވި އެވުޒާރާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ފާހަގަކޮށް،

މިއޮޑިޓްގައި

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  2007ވަނައަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާއި  2008ގެ
ބައެއް ހިސާބުތައްވެސް ބެލިފައިވާނެއެވެ.
މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.audit.gov.mv
ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް ،އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް
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 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 (2.1އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އަތޮޅު އެކައުންޓްތަކުން ލޯނުނެގުން
 2006ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ އަތޮޅުގެ މީޑިއާގެ ތަމްރީން ކޯސް ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީގައި ނެތުމުން
އެމަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އެކިފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ދަރަންޏަށް
ނަންގަވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިކަމަށް ލޯނު އެގްރީމެންޓެއް އެކުލަވާލެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓަރު ސިޓީއަކުން  200,000ރުފިޔާގެ ލޯނަކަށް
އެދިވަޑައިގަތުމުން އަތޮޅު އޮފީހުން ވަނީ މިކަން ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .ލޯނަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ  2އަހަރު ދުވަހުން

އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް  20%އިންޓްރަސްޓްގައެވެ .މި ލޯނުނަންގަވާފައިވަނީ އެކަމަށް އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ

އިންވޮއިސްތައް އައްޑޫއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ އިންވޮއިސްތަކަށް އައްޑޫ އަތޮޅު އެކައުންޓުން ފައިސާ

ދެއްކެވުމަށް ފަހު އޭގެ ތަފްސީލު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވައިގެންނެވެ.

މިގޮތުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަންގަވާފައިވަނީ ޖުމުލަ  104,724ރުފިޔާއެވެ .އަދި މިފައިސާ އެކުގައި  18ޖެނުއަރީ  2007ގައި
އަނބުރާ އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިލޯނަށް އިންޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް

ފައިސާއެއް ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފައިސާއަކީ އައްޑު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފައިސާ އެއްނޫންކަމާއި ،އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށް އަތޮޅު އޮފީހުގައި
ބަހައްޓަވާފައިވާ އެފަރާތްތަކުގެ އަމާނާތެކެވެ .އެހެންކަމުން މިއެކައުންޓުން މިނިސްޓްރީން ލޯނު ނެންގެވުން ރަނގަޅު
ނޫންކަމަށާއި ،އަދި އަތޮޅު އޮފީހުންވެސް އެފައިސާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދެއްވައިގެންވެސް ނުވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއީ

މިއެކައުންޓަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލޯނު ދިނުމަށް އުފެއްދިފައިވާ ،އަދި އެކަމަށް ފައިސާ ބަހައްޓާ އެކައުންޓަކަށް ނުވާތީއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ފަންޑެއްގައި ހުރި އެއްވެސް ފައިސާއަކުން މިފަދަ ލޯނު ނުނެންގެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.2މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ޗާޕްކުރުން
 2007ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް އޮޑިޓް ސާމްޕްލް އުސޫލުން ބެލިބެލުމުން  4ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖުމުލަ  191,834ރުފިޔާގެ

ޗާޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކުން އަގު ނުހޯއްދަވައި އެއްކުންފުންޏަކަށް ދެއްވައިގެން ކުރުވާފައިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއީ މުޅިންހެން އަވަހަށް މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުވަންވެގެން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ .އަދި ދުރާލައި މިފަދަ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރައްވާނަމަ ،ލައިނުގަނެގެން ސުންސިކުންތުގައި ކުރައްވާ
މަސައްކަތަށްވުރެން ހެޔޮ އަގުގައި މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިފަދަ މަސައްކަތް މިއުސޫލުން
ކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.3ކޭބަލް ޓީވީ ގެ އަހަރީ ފީ ނެގުން
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން  1ޖެނުއަރީ  2008އިން

ފެށިގެން ލައިސަންސް ފީ ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނެގިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ  16ސެޕްޓެމްބަރު
 2007ގައި ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު ބަދަލުވުމުން މާލޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ދެ
ކުންފުނީގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރެވިފައިނުވާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ މާލޭގައި

ހިންގާ ބޮޑު ދެ ކުންފުނިން ޕެކޭޖް ގަނެގެން އަތޮޅުތެރޭގައި މިޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން  2007ގައި ޢަމަލުކުރަން
ފައްޓަވާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް އާކުރުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެކުންފުނިތަކުން މިޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕެކޭޖް

ނަގާފައިވާ ދެ ކުންފުންޏަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް އާކޮށްދީފައިވާ ކުންފުނިތަކަކަށް ނުވާތީ

އަތޮޅުތެރޭގައި މިފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ލައިސަންސް އާ ނުކުރެވި މި ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާތީ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މިޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށްކަމާއި،

ކޭބަލް

ޓީވީ

ޚިދުމަތް

އަންނަނީ

ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން

މި

ވިޔަފާރި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ހިންގަމުންދާ

ދެކުންފުންޏަކުންކަމާއި ،އަދި މިދެކުންފުނިން ގަވާއިދުތަކަށް ބޯނުލެބުމުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ

ރެގިއުލޭޓަރ އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އާމްދަނީގެ

ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ކޭބަލް ޓީވީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މިޚިދުމަތް ދެމުންދާ ކުންފުނިތަކާއިމެދު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި

އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ލައިސަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ކޭބަލް
ޓީވީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ހޯއްދަވައި ދައިލަތުގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.4އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ މީޑިއާ ސެންޓަރ
 2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައްޑުއަތޮޅު މީޑިއާ ސެންޓަރުގެ އިމާރާތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏަކަށް އެއްވެސް ކުއްޔަކާނުލައި ދެއްވާފައިވާކަމާއި ،މިގޮތަށް މި އިމާރާތުން ބައެއް އަމިއްލަ

ކުންފުންޏަކަށް ދެއްވާފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން އެނގޭނެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން މިދެފަރާތު

ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައިވެސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ގައިވެސް ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އައްޑު އަތޮޅު މީޑިއާ ސެންޓަރ ހިނގަމުން އަންނަނީ ކުރީގެ އައްޑު އަތޮޅު އޮފީހާއި އަތޮޅުގެ ހިންގި އިމާރާތުގައިކަމާއި،

މިއިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ވަކިކުރެވިފައިނުވާކަމާއި ،އަދި މި މުޅި އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް މިނިސްޓްރީންނާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން  2003އިން  2009ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  1,642,153ރުފިޔާ ދައްކަވާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މި އިމާރާތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޭނުންކުރަނީ ކުރިން ދެންނެވުނު ކުންފުނިން
ނަމަވެސް މިކުންފުނިން ކުލީގެ ގޮތުގައިވެސް އަދި ކަރަންޓަށްވެސް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަވާފައިނުވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިގޮތަށް އައްޑު އަތޮޅު މީޑިއާ ސެންޓަރުގެ އިމާރާތުން ބޮޑު ބައެއް އެއްވެސް ކުއްޔަކާނުލައި އަދި ކަރަންޓް ޚަރަދަށްވެސް

އެއްވެސް

ފައިސާއެއް

ނުނަގައި

ވިޔަފާރި

އުސޫލުން

ކޭބަލް

ޓީވީގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ރާއްޖޭގެ

އަމިއްލަ

ކުންފުންޏަކަށް

ދެއްވާފައިވާތީއާއި ،އަދި މިއިމާރާތުގައި އެފަރާތުން ބޭނުންކުރައްވާ ކަރަންޓަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކަވާތީ ދައުލަތަށް

ގިނަ ފައިސާތަކެއް ގެއްލިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން މިއިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު 5,000
 360,000ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެއެވެ .އަދި ހަމައެގޮތަށް

ރުފިޔާ ނެގިނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރުތެރޭގައި ޖުމުލަ

މީޑިއާ ސެންޓަރ އިމާރާތުގެ ކަރަންޓު ވަކިކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް މި އިމާރާތުގެ ކަރަންޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޭނުން
ކުރައްވަނީ ކުރިން ދެންނެވުނު ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިން ކަމުގައިވާތީ  1,642,153ރުފިޔާގެ ކަރަންޓް

ބިލްތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމުގައިވާ  821,076ރުފިޔާ ވަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާވެސް އެފަރާތުން ދައުލަތަށް ލިބެންވާ
ފައިސާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިކުންފުނީގެ މަސައްކަތް އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން އައްޑު އަތޮޅު މީޑިއާ ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓް  7708-381925-001ގައި  276,034.36ރުފިޔާ އެބަހުރިކަމާއި ،މިއީ ކޮންފައިސާއެއްކަން
ރަނގަޅަށް އެނގެން ނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

8

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މީޑިޔާ ސެންޓަރުގެ އިމާރާތުން އަމިއްލަފަރާތަކަށް ދެއްވާފައިވާ ބައި އެކުންފުނިން ބޭނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަން ބޭނުން
ފުޅު ނަމަ އެކަމަށް އެގްރީމަންޓެއް އެކުލަވައިލައްވައިގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ށ .އަދި އައްޑުއަތޮޅު މީޑިއާ ސެންޓަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފަރާތުން  2003އިން ފެށިގެން ދައުލަތަށް
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ މިގޮތަށް މިކަން ރޭވި ހަމަޖެހިގެންގޮސްފައި މިވަނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ ބައްލަވައި ،އެއީ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ވާނަމަ އެފައިސާ އެކުންފުނިން އަތުލެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .ނުވަތަ
އެފައިސާ ގެއްލިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ އިހުމާލުން ކަމަށްވާ ނަމަ އެމީހެއްގެ އަތުން އެފައިސާ

އަތުލެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަނަވަމެވެ.
ނ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލު ރަނގަޅަށް ހޯއްދެވުމަށްފަހު މިއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ
ކަމަށްވާނަމަ

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

ރެވެނިއު

ފަންޑަށް

ޖަމާކުރެއްވުމަށް

ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ދަންނަވަމެވެ.

ނޫން

ނަމަ

އޭގެ

ވެރިފަރާތް

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް
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 (2.5އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުން ލިބެންވާ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ
ޓީވީ އިޝްތިހާރަށާއި ،އިއުލާންތަކަށާއި ،އަދި ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ

ހޯދިފައިނުވާކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މީގެތެރޭގައި

އަހަރު

12

ދުވަހަށްވުރެ

ގިނަދުވަސްވެފައިވާ

ފައިސާހުރިކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ބޮޑުބަޔަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން ޓީވީމޯލްޑިވްސްއަށް ލިބެންވެފައިވާ ފައިސާއެވެ.
މީގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި ،މިފަރާތްތަކުން ޖުމުލަ  4.198މިލިޔަން ރުފިޔާ

ލިބެންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ގޭގެއަށް "ޑީކޯޑަރު" ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން  436ފަރާތަކުން  880,835ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހުރިހާ ފައިސާއަކީވެސް އެފައިސާ ނުލިބޭތާ  10އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާއެވެ .އާންމު
ރައްޔިތުންގެ އަތުން މިފައިސާ ނުލިބި މިހާގިނަދުވަސްވުމުން މިފައިސާއަކީ މިހާރު އަނބުރާ ހޯދިދާނެ ފައިސާއެއްކަމާމެދު

ޝައްކު އުފެދޭކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބި ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފައިސާ ލިބެން އޮތް ގޮތްގޮތް ބައްލަވައިގެން
މިފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ .ޓީވީގެ އިޝްތިހާރު ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދަރަންޏަށް ދޫކުރައްވަންވާނީ މިފަދަ ދަރަނީގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި

އަދި ބަރާބަރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭނެ ހުނަރުވެރިކަމާއި އިންތިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރެވިގެން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ބަރާބަރަށް އަނބުރާ ހޯދޭވަރުގެ ކުޅަދާނަކަން ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ޚިދުމަތް
ނުދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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" (2.6ޓީވީ ކޮށި" ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ގޮތް
 2000ވަނަ އަހަރު "ޓީވީކޮށި" ކިޔާ ބިމުގެ  20,000އަކަފޫޓު ،އަކަފޫޓަކަށް  2ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ،ވަކި މުއްދަތެއް
ނެތްގޮތެއްގައި

ރާއްޖޭގެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ހިންގާ

ބޮޑު

ކުންފުންޏަކަށް

މަހަކު

40,000

ރުފިޔާއަށް

ކުއްޔަށްދީފައިވެއެވެ .މާލޭގެ ހުސްބިން އެދުވަސްވަރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މިއަށްވުރެން މާ ރަނގަޅު އަގެއްގައި ކުއްޔަށްދެވޭނެ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އަކަފޫޓަކަށް  12ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އަގުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު މަހަކު ލިބޭ
 40,000ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރަށް މަހަކު  200,000ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
މިރޭޓުން ހިސާބު ކުރިއަސް ވޭތުވެދިޔަ  8އަހަރު  19.2މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް އިތުރަށް ލިބުނީސް ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއަކީ މިބާވަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްނޫންކަމުން ބިން ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަކީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި މާލޭގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ މިފަދަ ބިންތައް ހުރުން ރަނގަޅީ މާލޭ

މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަށުގައި އެތަނުން ބަލަހައްޓަވާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ދެކެމެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ،މިހާރު ކުއްޔަށް ދެއްވާފައިވާ ރޭޓުގައި ދައްކަވަންޖެހޭ ކުލީގެ ތެރެއިން ސެޕްޓެމްބަރ  2005ން އޮގަސްޓް
 2006އަށް ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބެންވާ  520,000ރުފިޔާ މިއަދާ ހަމައަށް އަދިވެސް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މިހާތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބިހުރި ފައިސާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެންނަމަވެސް ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ .ޓީވީ ކޮށިން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ބިމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ބިމަކަށްވާނަމަ ބިން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ
ފަރާތުން ނަންގަވައިގެން އެބިން މިހާރަށްވުރެން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .ނޫންނަމަ
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއާ ވާހަކަ ދެކެވިގެން އެބިން އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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 (2.7ކާޓޫން އެނިމޭޝަން ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ
ކާޓޫން

އެނިމޭޝަން

ސިލްސިލާއެއް

ހެދުމަށްޓަކައި

ދިވެހި

ފަންނާނަކަށް

2007

ވަނަ

އަހަރު 42,900

ރުފިޔާ

ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ .މިފައިސާއަކީ އެމަސައްކަތްކުރުމަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާއެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ
އަގަކީ  130,000ރުފިޔާއެވެ .އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވެނީ  15%ކަމުގައިވިޔަސް މި މަސައްކަތަށް

ދޫކުރެވިފައި މިވަނީ  33%އެވެ .އަދި މިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށާއި،
މިމަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު ފައިސާ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއާއި އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމުގައިވެސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިއީ ކުރުވަން ގަސްދުކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ނުލިބި ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުން ،އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވަން

ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.8ބޭރުން ކުއްޔަށް ވެހިކަލް ހިފައިގެން ކުރެވޭ ދަތުރުތައް
މާލޭގެ ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަކުން ،ކާރު ،ވޭން ،ޕިކަޕް ފަދަ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޚަރަދު 2007،2006
އަދި  2008ގައި އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް  900,000ރުފިޔާ އަށްވުރެން އިތުރަށް ހިނގާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ
ތަނުގައި ގެންގުޅޭ  2ވޭން ،އަދި  1ކާރު ބޭނުންކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ އިތުރުންނެވެ .އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް

 900,000ރުފިޔާ ޚަރަދުވުމުގެ މާނައަކީ ،ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ހިފަނީ ފަހަރަކު ދަތުރަކަށް ކަމަށާއި އަދި ދަތުރަކަށް
ޚަރަދުވަނީ  20ރުފިޔާކަމަށް ބަލައިގެން ހިސާބުކޮށްފިނަމަ ،އަހަރަކު  45,000ދަތުރުކަމަށާއި ،ދުވާލަކަށް  123ދަތުރުކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ޒާތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައިވިޔަސް ދުވާލަކަށް  123ދަތުރަކީ ތަނަށް
ބޭނުންވާވަރަށްވުރެން މާގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަތުރުކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މީގައި ތަނުގެ ބޭނުމަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ އިތުރު

ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި ،މިފަދަ ޚަރަދުތަކަށް ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަހަރަކު  900,000ރުފިޔާއަށްވުރެން ގިނައިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަކީ ،އަހަރަކު ތިން ހަތަރު ވެހިކަލް
ގަނެ އަދި އެއަށް ޑްރައިވަރުން ލައިގެން އެ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމުގެ ޚަރަދުވެސް ހިންގޭނޭ ފަދަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާކަމަށާއި

ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާބޮޑު ޚަރަދު ހިނގާނަމަ މިފަދަ އިތުރު އުޅަނދުތައް އަމިއްލައަށް ގަނެގެން ބޭނުންކުރެއްވިއަސް މާ ޚަރަދު
ކުޑަވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދަތުރުތަކަށް ބޭރުގެ އުޅަނދުތައް މިހާގިނައިން ކުއްޔަށް ހިފަންޖެހުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ތަނުގައި އޮތް  3ވެހިކަލް
ދުއްވަން ބޭނުންވާ ޑްރައިވަރުން ނެތުމުންކަމުގައި ތަނުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިތުރު ޑްރައިވަރުން

ހޯދައިގެން މަސައްކަތްތައް ހިންގިނަމަވެސް މިއައްވުރެން މާބޮޑުތަން ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމުގައި ފެނެއެވެ.
ކުއްޔަށް ވެހިކަލް ހިފައިގެން މިހާގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ތަނުގެ މަސައްކަތް ހިންގަން އެކަނިކަމާމެދު ސުވާލު

އުފެދޭކަމާއި ،އާންމު ގޮތެއްގައި ކުލީ ދަތުރު ކުރުމުގައި ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް ރޭވި ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މިފަދަ ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހުމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތާ ސީދާ ގުޅިފައިވާކަމެއްކަމުން ،މިފަދަ ދަތުރުތައް
ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކަކާއި ހަމަތަކެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ށ .އަހަރަކު  900,000ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވުމަކީ ދުވާލަކު  123ދަތުރުކަމުން ،މީގެތެރޭގައި ތަނުގެ ރަސްމީ ކަންކަމަށް
ކުރެވިފައިވާ ދަތުރަށް ވުރެން އިތުރު ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމުން މި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލް ރަނގަޅަށް

ސާފުކުރައްވައި މިކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.9ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދާ ހަރުމުދާ
އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން  :ތަނަށް ބޭނުންވާ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރެވޭކަމަށާއި ،މިގޮތުން  2007ވަނަ
އަހަރު  7.681މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި  2008ވަނަ އަހަރު  5.503މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން ގިނަ އަދި އަގުބޮޑު ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އާންމުކޮށް މިތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލާން
ކުރިކަމެއް ނުވަތަ އެކި ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދާފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން  :ތަނަށް ބޭނުންވެގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އިކްވިޕްމަންޓް "ފިކްސްޑް އެސެޓްސް
ރަޖިސްޓަރީ" އެއްގައި ގަވާއިދުން ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވިފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .އަގުބޮޑު ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމުގައި އިޢުލާނު ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ އެކި ފަރާތްތަކުން އަގު ބައްލަވައިގެން މިފަދަ ތަކެތި
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގުގައި ހޯއްދެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ށ .އިންވެންޓްރީގެ ގޮތުގައި ބައްލަވައިގަންނަވާ ތަކެތި "ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރަޖިސްޓަރ" ގައި ލިޔުއްވައި ،މިތަކެއްޗަށް
ނަންބަރެއް ދެއްވައި ،އަދި އެ ނަންބަރު މި ތަކެތީގައި ލިޔުއްވައިގެން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.10މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކުރެވޭ މަސައްކަތް
މާލޭގެ  14ތަނަކަށް ފައިބަރ އޮޕްޓިކްސް ނެޓްވޯކް އެޅުމަށްޓަކައި  17މެއި  2004ގައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށް 2.9

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޓެންޑަރއަށް ނުލައި އަދި އެހެން އެއްވެސް

ފަރާތަކުން އަގުވެސް ނުހޯއްދަވައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މަސައްކަތު
އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ނޫންކަމާއި ،ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިމުނުފަހުން އެގްރިމެންޓެއް އެކުލަވާލައްވައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް އެއްފަރާތުން އަގު ހޯއްދެވުމުން މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ހަމައަގު ދެނެގަތުން

އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ކަމުގައި އެނގެން ނެތްކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެހެންކަމުން ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ނުފެތޭގޮތަށެވެ.

މިފަދަ ގޮތްގޮތުން ބަޖެޓްގައި ފައިސާނެތި މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަރީ ނިޒާމާއި ތަޢާރުޒުވާކަމެކެވެ .މަސައްކަތް

ކުރުވުމަށްފަހުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެކި އަހަރު މަތިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަކީ ކޮންގޮތަކަށް

ސުޕަވައިޒްކޮށްގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމެށް އެނގޭކަށް ނެތެވެ .މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުވުމުން ސަރުކާރުގެ
ބަޖެޓަށް ބާރުބޮޑުވެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގޭގޮތަށް މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިފަދަގޮތްގޮތަށް ޚަރަދުނުކުރުން އެއީ

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ތަކެތި ހޯއްދެވުމުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ބާޒާރުގެ އަގުތައް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައިގެން މިކަންކަން
ކުރެއްވުން މުހިންމުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.11މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ގޮތް
ތާވަލް  1ގައި އެވަނީ  2005އިން  2007އަށް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދުތަކަށާއި މުސާރައިގެ ޚަރަދަށް އައިސްފައިވާ

ބަދަލުތަކެވެ .ފޮޅުވަތް )މ( ގައި ތިޔަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2005ގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  222އިން 2006
ގައި  281އަށް އިތުރުވެ ) 59މުވައްޒަފުން(  ،އަދި  2007ގައި ހަމަ އެ މިންގަނޑުގައި ހިފެހިއްޓިފައިވާތީއެވެ.
ތާވަލު  2007 ،2006 ،2005 : 1ގައި ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ އެކިމަޤާމްތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި ،ހިނގި ޚަރަދު

6

5

4

3

2

1

މަޤާމް

2005

2006

2007

 2005އިން 2007

ޢަދަދު

ދ
ޢަދަ ު

ޢަދަދު

އަށް އައި ބަދަލު

 2007ގެ ސްޓާފް
%

ހ

އ.ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތި

5

13

25

20

9%

ށ

ނިވްސް

10

42

45

35

16%

ނ

ޓެކްނިކަލް

86

86

90

4

32%

ރ

ޕްރޮގްރާމް

40

42

40

0

14%

ބ

ސެކްރަޓަރީ

19

28

29

10

10%

ޅ

މަސައްކަތު

8

8

3

-5

1%

ކ

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

8

8

1

-7

0%

އ

އައި.ޓީ

6

6

5

-1

2%

ވ

އެހެނިހެން މަގާމްތައް

37

48

43

6

15%

މ

ޖުމުލަ

222

281

281

62

100%

2005

2006

2007

 2005ގެ ބަދަލު

 2007ގެ ބަދަލު

ފ

މުސާރަ

5,588,325

6,284,978

6,856,449

51%

48%

ދ

އެލަވަންސް

3,346,838

4,080,281

4,804,490

31%

34%

ތ

އިތުރުގަޑި

2,031,539

2,375,744

2,575,162

19%

18%

ލ

ޖުމުލަ

10,966,702

12,741,003

14,236,101

100%

100%

ގ

އިތުރުވި %

16%

12%

ކޮލަމް ) (2ގައިވާ ގޮތުން  2006ގައި އިތުރުވެފައިވާ  62މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން އިތުރުވެފައިވަނީ

ފޮޅުވަތް )ށ( ގައިވާ ޚަބަރު ކިއުމާއި ނިއުސްގެ ދާއިރާގެ  35މުވައްޒަފުންނާއި ،ފޮޅުވަތް )ހ( ގައިވާ އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓަރުންނަށްވުރެ މަތީ ފަންތިއަށް  20މުވައްޒަފުން ،ފޮޅުވަތް )ބ( ގައިވާ  10ސެކްރެޓަރީންނެވެ.

ކޮލަމް ) (3އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މި އިތުރުވުމާއެކު  2007ގައި ތިއްބެވި  281މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ
ގިނައީ ފޮޅުވަތް )ނ( ގައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި  90މުވައްޒަފުންނާއި ) ،(32%ފޮޅުވަތް )ށ( ގައިވާ
 45ޚަބަރު ކިއުމާއި ނިއުސްގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ) (16%އާއި ،ފޮޅުވަތް )ރ( ގައިވާ  40ޕްރޮގްރާމް ސްޓާފުންނާއި
) ،(14%ފޮޅުވަތް )ބ( ގައިވާ  29ސެކްރެޓަރީން ) (10%އާއި ،އަދި ފޮޅުވަތް )ހ( ގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ
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ފެންވަރުން މަތީގެ  25ސްޓާފުން ) ،(9%އަދި ފޮޅުވަތް )ވ( ގައިވާ ވަކިވަކިން ހުރި ބައިވަރު މަޤާމުގެ  43މުވައްޒަފުން
) (15%އެވެ.

މި ޢަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ފޮޅުވަތް )ހ( ގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ  25މުވައްޒަފުންނާއި 29

ސެކްރެޓަރީނާއި  43އެހެނިހެން ސްޓާފުންނާއެކު އިދާރީ ހިންގުމުގައި ޖުމުލަ  97ސްޓާފުން ތިއްބެވިކަމާއި ،މިއީ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ  35%ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އިދާރީ ކަންކަމުގައި
އުޅުއްވާ ޖުމުލަ މުވައްޒަފުން ނިސްބަތުން އިތުރުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފޮޅުވަތް )ފ( އިން )ލ( ގައި އެވަނީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްއާއި ،އިތުރުގަޑީގެ މިތިން އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެވެ .ފޮޅުވަތް )ލ(
ގައިވާ ގޮތުން  2005ގެ ޖުމުލަ ޚަރަދުކަމަށްވާ  10.966މިލިޔަން ރުފިޔާ  2006ގައި  12.741މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް
) (16%އިތުރުވެފައިވާކަމާއި2007 ،

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކޮލަމް

)(1

ގައިވާ

ގޮތުން

މުސާރައަކީ

ގައި  14.236މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ) (12%އަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމުގައި

މުޅި

ޖުމުލައިގެ

48%

ނުވަތަ

ގާތްގަނޑަކަށް

ދެބައިކުޅަ

އެއްބައެވެ.

) 34%ގާތްގަނޑަކަށް މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( އަކީ އެލަވަންސްއެވެ .އަދި ) 18%ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްބައިކުޅަ

އެއްބައި( އަކީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއެވެ.

މިހިސާބުތަކުން ދޭހަވަނީ ޖުމުލަ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި ،ޖުމުލަ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތުން އިދާރީ ހިންގުމުގައި އުޅުއްވާ

ޢަދަދުތައް ،ތަނުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ އަލީގައި އަލުން މުޠޯލިޢާ ކޮށްލައްވަންޖެހިފައިވާ ކަމެވެ .އަދި މުސާރައާއި،
އެލަވަންސް ،އަދި އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދުތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތްވެސް މުޠޯލިޢާކޮށްލައްވަން ޖެހިފައިވާކަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ތަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ބައްލަވައިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަށާއި ،އެކިއެކި ފަންތިތަކުގެ ޢަދަދު

މުޠޯލިޢާކުރައްވައި ،މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެންވެސް އިތުރުކުރެވެން ހުރި
ގޮތްގޮތް ބެއްލެވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގަޑިތަކާއި ،ޝިފްޓްތައް ދިރާސާ ކުރައްވައިގެން ،މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ޖުމުލަ ފައިސާގެ
ބޮޑުބައެއް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭގޮތަށް ،އެލަވަންސް އާއި އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދުތައް ނިސްބަތުން ކުޑަ ކުރައްވައިގެން
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ރޭވުމަކީ މި މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
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 (2.12އޮލިމްޕަހު ގޯތި ތެރޭ ކުރެވުނު އިމާރާތް
 1997އިން ފެށިގެން  2003ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮލިމްޕަހުގެ ގޯތިތެރޭގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބަޖެޓުންނާއި
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ބަޖެޓުންނާއި އިންފޮމޭޝަންގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން

ޢިމާރާތްތަކެއް ހަދާފައިވާކަމަށާއި މިކަމުގައި ތަންކޮޅެއް އާދަޔާއި ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުން މިކަންކަން
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.



ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގަވާފައިވަނީ އެއްވެސް ކުރެހުމެއް އަދި ޑިޒައިނެއް ބޭނުން ނުކުރެވިއެވެ.



މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ޓެންޑަރ ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.



 3ފަންގިފިލާއަށް ފައުންޑޭޝަން އަޅައިގެން ހަދަމުންގޮސް ،ޚިޔާލު ބަދަލުވެގެން  6ބުރިއަށް ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން
ބަދަލުވެފައިވެއެވެ.



އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓްގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަކުންނާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކުންނެވެ .ރިކަރެންޓް



އާންމުގޮތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ތަކެތި ދީގެން މަސައްކަތް ކުރުވާ އުޞޫލުންނެވެ .ނަމަވެސް

ޚަރަދު އައިޓަމްތަކުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކުރުން މިއީ ބަޖެޓްރީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފްކަމެކެވެ.

ތަކެތި ހޯދަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ފަރާތުންނެވެ .އެފަރާތުން ގެންނަ ބިލްތަކަށް ބަޖެޓް

ސެކްޝަނުން ފައިސާ ދައްކަނީއެވެ .މިގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ގަންނަ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދައްކަވަނީ އެތަކެތި ރަނގަޅަށް
ބަލާ ޗެކް ކުރުމަށްފަހުގައިކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.



އޮލިމްޕަހުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް  3,990,790ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި މީޑިއާ
ސެންޓަރުތައް އެޅުމަށް ހޯދާފައިވާ  11,224,200ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުކުރެވޭ ސީދާ ވަކި
ޕްރޮޖެކްޓެއް އެނގެންނެތް ގޮތެއްގައެވެ .ސަބަބަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ފިޔަވައި މެޓީރިއަލްސްއަށް
ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ތަކެތި ހޯދާފައި ގެންނަ ބިލަށް ފައިސާދައްކާ
އުޞޫލުންކަމާއި ،އަދި މިބިލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ހޯދާ ތަކެއްޗެއްކަން އެނގެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން

ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރަނގަޅަށް އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .މިއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގިގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކޮށް،
މިއަށްވުރެން ހާމަކަމާއި ޖަވާބުދާރީ ބޮޑު ގޮތެއްގައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ .މިތަންތަން ޢިމާރަތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ޚަރަދުތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.13ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީއަށް ހޯދި ސޮފްޓްވެއަރ
ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގެ ލައިބްރަރީ ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  1,307,500ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން "ލިބަޓީ  "3ކިޔާ

ސޮފްޓްވެއަރއެއް  05އޭޕްރީލް  2007ގައި ދިވެހި ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވެއެވެ .މިސޮފްޓްވެއަރ ގަނެފައިވަނީ
 03އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށްކަމަށާއި 17 ،ޖެނުއަރީ  2008ގައި މިއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާ

ލައިބްރަރީއިން ލައިބްރަރީއަށް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް މިސޮފްޓްވެއަރ އަދިވެސް
ލައިބްރަރީއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 17ޖެނުއަރީ  2008ގައި ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީއިން މިސޮފްޓްވެއަރގެ އެންމެ ފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ

ދައްކާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި ފަރާތުން މިސޮފްޓްވެއަރގެ ދާއިމީ ލައިސަންސް ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީއަށް
ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ މިސޮފްޓްވެއަރ މިހާރުވަނީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްނުވެފައެވެ.
އެހެންކަމުން ލައިބްރަރީއިން މި ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމަށް ކުރި ޚަރަދަކީ ބޭކާރު ޚަރަދަކަށް ވެފައިވާކަމާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވި

ސަބަބަކީ ލައިބްރަރީއިން މި ސޮފްޓްވެއަރ ގަތުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ބަޔަކު ހޮވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެމީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ސޮފްޓްވެއަރގެ މައްޗަށްކަމުންނާއި ،އެވިއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާއާއި ،މިފަދަކަންކަމުގައި ހުރި އެމީހުންގެ
ތެދުވެރިކަމާއި ކުޅަދާނަކަމާއި ،ކުންފުނީގައި ފައިސާއާއި ހުނަރުވެރިކަން ހުރިތޯ ބަލައިފައި ނުވާތީ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މިސޮފްޓްވެއަރ އާއި އޭގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލައިބްރަރީއަށް ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ކަމުގައި ނުވާނަމަ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމަށް
ޚަރަދުކުރި ފައިސާ އަނބުރާ އެފަރާތުން ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 (2.14ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގެ އިމާރާތް
ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޓެންޑަރަށް ނުލައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން

މިމަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް ތަނުގައި ލިބެންނެތްކަމާއި ،މި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި
އޮފީހުން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް އެތަކެތި ލިބިފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިމަސައްކަތަށް  1997ން ފެށިގެން  2000ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 5,536,378
ރުފިޔާކަމަށް ލައިބްރަރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ .މިއިމާރާތް ކުރެވިފައިވަނީ ލައިބްރަރީއެއްގެ ފޮތްތައް އެތާނގައި

ބަހައްޓައިގެން ،އެތަނަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަދެ ނިކުމެ ،އެތާނގައި ހަމަހިމޭން ކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެން ތިބެވޭފަދަ ގޮތަކަށް
ނޫންކަމަށާއި ،އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބެލްކަންޏަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ނިކުތުމަކީ ސަލާމަތްކަމެއް ހުރިކަމެއް ނޫންކަމުން އެކަން

މަނާކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މިޢިމާރާތެއްކަމާއި ،އެޢިމާރާތް ނޭޝަނަލް

ލައިބްރަރީއެއް ހިންގަން އެކަށީގެންނުވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

ސަރުކާރުގެ ޓެންޑަރިންގ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ގެއްލުން ހުރި ގޮތެއްގައި މި މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިވާތީ މިމަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު މި މަސައްކަތް ހިންގި ފަރާތްތަކުން މިކަމުގައި

ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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 (2.15ފިލްމު ސެންސަރު ބޯޑަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު އިމާރާތް
ފިލްމް ސެންސަރު ބޯޑަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮލިމްޕަސް ޢިމާރާތާއި ސެންސަރު ބޯޑުގެ ޢިމާރާތާއި ދެ ޢިމާރާތް

ދޭތެރޭގައި އޮތް ހުސް ތަންކޮޅެއްގައި ކަންކުތި ވާގޮތަށް  3ބުރި އިމާރާތެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2003ވަނަ އަހަރު ފެށިފައި
ވެއެވެ .ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެމަތީން ސްޓްރަކްޗަރަލް ކުރެހުންތަކާއި ޑިޒައިނެއް
ކުރެވިގެން

ނޫންކަމާއި،

އަހަރަކު

ތަންކޮޅެއް

އުސްކުރަމުންގޮސް

2006

ވަނަ

އަހަރުގައި

6

ބުރިއަށް

އިމާރާތް

އުސްކުރެވިފައިވުމާއި ،އަދިވެސް މިޢިމާރާތް ހިޔާކުރުމާއި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މުޅިން ނިމިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ތަނުގެ އިމާރާތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަޖެޓުން ލިބޭފައިސާ ،އިމާރާތްކުރުމަށް
ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާއާއި މި ދެބައި އެއްކޮށްގެންނެވެ .އަދި ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެފަހަރަކު ޙަވާލުވާ

ފަރާތުން ތަކެތި ގަނެފައި ބިލްތައް ގެނައުމުން އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލުންނެވެ.

މި އިމާރާތްކުރުމަށް މި މުއައްސަސާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވިކަމަށް އެނގެން އޮތް ޖުމުލަ ޚަރަދަކީ  1.527މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.
ނަމަވެސް އޮލިމްޕަހުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް ޚަރަދު ހިންގިފައިވަނީ އިންފޮމޭޝަން ދާއިރާގެ އެކިއެކި

މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށްވާތީ މިއިން އެއްވެސް އިމާރާތަކަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ ޚަރަދު
އެނގެން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
މި އިމާރާތް ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގަވާފައިވަނީ މިފަދަ ކަންތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ސަރުކާރުގެ ފައިސާ
ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ،އިސްރާފް ހުރި ،އަދި ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފްސީލެއް ނެތިކަމުން މިމަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް
ބެއްލެވުމަށްފަހު މި މަސައްކަތް ހިންގި ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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 .3ނިންމު ް

 .1ޓީވީއިން ފޮނުވާ އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ނަމަވެސް އަދިވެސް ނުލިބިހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯއްދެވެން އޮތް ގޮތްގޮތް ބައްލަވައިގެން އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޓީވީގެ އިޝްތިހާރު
ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދަރަންޏަށް ދޫކުރައްވަންވާނީ މިފަދަ ދަރަނީގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި އަދި ބަރާބަރަށް
ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭނެ ހުނަރުވެރިކަމާއި އިންތިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރެވިގެން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 .2އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް ރާއްވަވައިގެން ޓެންޑަރ އުސޫލުން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވައި،
މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ބައެއް މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާން
ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 .3ކާރާއި ޕިކަޕް ފަދަ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ހިފުން މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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