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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ :
ތަޢުލީމާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR30/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު
މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެދަށުން ކުރެވުނު ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ  2007ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ
އޮޑިޓްއިން

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކާމެދު

އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި

މަތީތަޢުލީމާބެހޭ

ޤައުމީ

މަޖިލިސްއަށާއި،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.
މިރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ކަމާބެހޭ
ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންނެވެ .މިއޮޑިޓްގައި މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި
ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.
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 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 (2.1ކުރުގޮތަކަށް ،ތަޢުލީމާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް ،އަދި އެތަނުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް
ތަޢުލީމާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހަކީ ފަށާ ތަޢުލީމާއި ޡާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ފެންވަރު

މަތިކުރުމާއި އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދެއްވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަޖިލީހެކެވެ.
ތަޢުލީމާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް ހިންގަވަމުން ގޮސްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުންނެވެ .މިމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ

ކަމެއް ހިންގަވައި ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެވެ.
މިމަޖިލީހުގެ ނަން "މަތީތަޢުލީމާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް" ގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މިތަން ހިންގެވުމުގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގަވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
 21ޑިސެމްބަރ  2008އިން ފެށިގެންވަނީ މިހާރު ހަމަޖައްސަވައި އެ މަޖިލިސް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވާފައެވެ.

މި މަޖިލިސް  2004ވަނަ އަހަރު އުފެއްދެވީއްސުރެ  2007ގެ ނިޔަލަށް ،ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތައް ތާވަލު  1ގައި

ހިމަނާލަމެވެ .މި ތާވަލު އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2004އިން  2007ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ތަޢުލީމާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޚުލާޞާއެކެވެ .ކޮލަމް  1އިން  4އަށް އެވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެކިއެކި ކަންކަމަށް

ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަތަކެވެ .ފޮޅުވަތް )ހ( އިން )ވ( އަށް އެވަނީ އެކި އަހަރުތަކުގައި މިކަންކަމަށް ބަޖެޓުން
ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައެވެ.

ތާވަލު  2004 : 1އިން  2007އަށް ތަޢުލީމާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ ބަޖެޓުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް )ރުފިޔާ އިން(
4

3
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1

2004

2005

2006

2007

ހ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

6,820

153,388

156,387

197,526

ށ

ދ
އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަ ު

0

0

1,550

4,875

ނ

ތ
ނ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދޭތަކެ ި
ށ ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެ ް
އޮފީހަ ް

2,500

27,831

10,031

4,538

ރ

ދ
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ު

0

12,825

30,250

48,800

ބ

ދ
ތ އުފުލުމާއި މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ ު
ތަކެ ި

3,236

253,346

290,432

320,434

ޅ

ސބްސިޑީޒް
ސރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ަ
ަ

0

500

0

0

ކ

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

12,556

447,890

488,650

576,173

އ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

43,825

0

0

0

ވ

ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމުލަ

56,381

447,890

488,650

576,173

ޚަރަދުގެ ބައިތައް :
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މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް  2004 :ގައި މަޖިލިސް އުފައްދަވައި މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް  2007ގެ
ނިޔަލަށް މެންބަރުން ހާޒިރުނުވުމާ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން

 7މެއި  2008ގައި އަލުން މަޖިލީސް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ  26މެއި 2008

ގައެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް  2004ގައި މަޖިލިސް
އުފެދުނީއްސުރެން މިއަދާ ހަމައަށް ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުމުލަ  4ޖަލްސާކަމާއި މި  4ޖަލްސާވެސް ބޭއްވިފައިވަނީ  2008ގައި ކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މީގެއިތުރުން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއް ،ކިހާ މިންވަރަކަށް
ކަމެއްވެސް އެނގެންނެތްކަމާއި ،އެހެންކަމުން މި މަޖިލިސް އުފެދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮން މަޤްޞަދެއްގައި ކީއްކުރަން ކަމާމެދު

ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :

މިފަދަ މަޖިލިސްތަކާއި މުއައްސަސާތައް އުފެއްދެވުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތައް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައިގެން އެތަންތަން
އުފައްދަވައި ،އަދި އެފަދަ ތަންތަނުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް ،މި ނޫން ގޮތްގޮތަށް މި ފަދަ

ތަންތަން އުފެއްދެވުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި މުދާ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ހޭދަކޮށް އިސްރާފުކުރުން ކަމަށާއި ،މަޤާމުގެ

ބާރާއި

ނުފޫޒު

ބޭނުންކުރުމަށާއި،

ވަކިވަކި

ބައްލަވައިގެން

ފަރުދުންނަށް

މަޤާމުތައް

އުފެއްދެވުމަށާއި،

ކޮރަޕްޝަނަށް

މަގުފަހިވާކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިފަދަ ކަންކަމާމެދު ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ސަމާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މިފަދަ މުއައްސަސާތަކަކީ މަޝްވަރާ ދެވޭވަރުގެ ،އަދި ސަރުކާރުން އެތަންތަނުގެ މަޝްވަރާ ޤަބޫލުކުރާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި
އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާ ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައި ،އަދި މިއީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހިންގަވައިގެން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދު އިސްރާފުނުކުރައްވައި ،ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެއްވުންވެސް މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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މިފަދަ މުއައްސަސާތަކަކީ މަޝްވަރާ ދެވޭވަރުގެ ،އަދި ސަރުކާރުން އެތަންތަނުގެ މަޝްވަރާ ޤަބޫލުކުރާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި
އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާ ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައި ،އަދި މިއީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހިންގަވައިގެން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދު އިސްރާފުނުކުރައްވައި ،ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެއްވުންވެސް މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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