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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް:
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR 5/2008 :

ރފު
 .1ތަޢާ ަ

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ
އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް

ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .އަދި މިރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
ކަންތައްތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުގެ

ވެރިންނާއެކު

މަޝްވަރާ

ކުރެވިފައިވާކަން

އެހީތެރިވެދެއްވި އެއޮފީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ފާހަގަކޮށް

މިއޮޑިޓްގައި

މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް  2004ން ފެށިގެން 2008

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން
ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް
ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާ އަދި ބަޖެޓުން ކުރައްވާފައިވާ އެހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި އެމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމުން މިއޮފީހުގެ ވެބް ސައިޓް

 www.audit.gov.mvގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
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ރވުނު މައިގަޑު ކަންތައްތައް
 .2މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކު ެ

 (2.1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ދެއްވާ އެހީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 .1އެމް.އެމް.އޭ އިން ނަންގަވައިގެން ދޫކުރެވުނު ލޯނު :

އޮފީހުން

ދޫކުރައްވާފައިވާ

ލޯނުތަކުން  31އޯގަސްޓް  2008ގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކާ ބާކީ ހުރި ލޯނުތަކަކީ 1985 ،އިން ފެށިގެން އެމް.އެމް.އޭ
އިން ފައިސާ ނަންގަވައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އެންގެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް  1993ގައި ބަދަލުކުރެވުނު ލޯންތަކާއި ،އަދި  1993ގެ ފަހުން
އެމް.އެމް.އޭ އިން ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ،މީގެ ތެރެއިން

 2000ވަނަ އަހަރާއި  2005ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ބަދަލުކުރެވުނު ލޯނުތައް
އުނިކުރުމުން ބާކީ ހުރި ލޯންތަކެވެ .މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދޫކުރައްވަން ފެއްޓެވި ލޯންތައްވަނީ

 2005ވަނަ އަހަރުގައި ހުއްޓާލައްވާފައެވެ.

މިލޯންތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެމް.އެމް.އޭއަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާވަނީ  27ޑިސެމްބަރ  2005ގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޚާއްޞަ ބަޖެޓުން އެމް.އެމް.އޭ އަށް ފައިސާ ދައްކަވާފައިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިލޯނުތައް

މިހާރުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދޫކުރައްވާފައިވާ

ލޯންތަކެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޖުމުލަ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ  464ލޯނުގެގޮތުގައި  211.5މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .އަދި

މިލޯންތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިހާރު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ލޯންތަކަށް  31އޯގަސްޓް

 2008އާ ހަމައަށް ނުލިބި ހުރީ  104ލޯންގެ ގޮތުގައި  47.7މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.
މިލޯނުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަޑު މައްސަލަތަކަކީ -:

ހ .މިހާރު ނުދައްކަވާ ބާކީ ހުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ލޯން ބަރާބަރަށް އަދާ ކުރައްވަމުން
ނުގެންދަވާކަން.
މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިހާރު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ލޯންތަކަށް ބަލާއިރު 31 ،އޮގަސްޓް

 2008ގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކާ ހުރި ލޯނުތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ލޯނުތަކަށް ،ވޭތުވެދިޔަ  12މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަވާފައި ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ ސަރުކާރުން ލޯނު އަނބުރާ
ހޯއްދެވުމުގައި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ލޯނު ދޫކުރެވެނު ފަރާތްތަކާއިމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވަން
އުނދަގޫފުޅު ވާތީކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ށ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯންތަކެއްގެ ގޮތަށް ނަން ބަދަލުކުރައްވައި އެމިނިސްޓްރީއާ
ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ލޯންތަކަށްވެސް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު

އަޅުއްވައިގެން

އެފައިސާ

ހޯއްދެވުމުގެ

ހުއްދައަށް

އެދި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސް

އިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔުއްވުމުން އެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަދި އެއްވެސް އިޖާބައެއް

ދެއްވާފައި ނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

 .1ސަރުކާރުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯންތަކުގެ ފެށުން އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތެރޭގައިކަމުން ،މި ލޯނުތަކަކީ

ހަޤީގަތުގައިވެސް އަނބުރާ ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅު ލޯނުތަކެއްކަމަށްވާނަމަ ،އަދި މިއީ ފައިސާގެ އެހީއެއްނޫން ކަމަށާއި

އަނބުރާ ދައްކަވާ ގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުކަމަށްވާނަމަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބަލަހައްޓަވާ ލޯނުތަކާއި،
ރިޔާސީގަނޑުވަރު ބަލަހައްޓަވާ ލޯނުތަކާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން ބަލަހައްޓަވާ ލޯނުތަކާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ފިނޭންސް އިން ބަލަހައްޓަވާ ލޯނުތައް އެއް ލޯނު ރަޖިސްޓަރީއަކަށް ބަދަލުކުރައްވައި ،މިހުރިހާ ލޯނުތައް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް ފަދަ ކޮންމެވެސް އެއް މުއައްސަސާ އަކުން ބަލަހައްޓަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ،އެއަށް ބަރާބަރަށް

ފައިސާ ހޯއްދަވައި ލޯނު ޚަލާސް ކުރެއްވުން.
 .2މިހުރިހާ ލޯންތައް އެއް މުއައްސަސާއަކުން ބަލަހައްޓަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން

ޢތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ލޯނު އަނބުރާ ހޯއްދަވަން ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ހުރިހާ ލޯނުތައް
ހުއްދަ ނުދެއްވައިގެން ޝަރީ ަ
ކޮންމެވެސް ބެންކަކަށް ވިއްކާލައްވައިގެން ނަމަވެސް މިފައިސާ ހޯއްދެވުން ،ނުވަތަ ލޯންފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރައްވައިގެން ލޯންތައް އަނބުރާ ހޯއްދެވުން.
މިހެން މިދެންނެވީ މިވޭތުވެ ގޮސްފައިވާ އަހަރުތަކުގައި

މިލޯނުތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް

ގެންދެވިފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމުން ،ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މިފައިސާ އަނބުރާ ހޯދިދާނެ ކަމަކަށް

ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީއެވެ .ސަރުކާރުން ލޯނު ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމާ ދުރުހެލިވާންޖެހެނީ މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ.
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 .2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯނުތައް :

 2003ން 2006

ގެ ނިޔަލަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  7ފަރާތަކަށް

 2.1މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލޯން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ދޫކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި  7ލޯނުގެ ތެރެއިން 6

ލޯނަކީ އިންޓަރެސްޓް ނުނަގާގޮތަށް  4އަހަރާ  6އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމަށް

ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯންތަކެއް ކަމަށާއި އެތަނުން އެއްލޯނަކީ  6%އިންޓަރެސްޓާއެކު  15އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ގެދޮރު

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދޫ ކުރައްވާފައިވާ ލޯނެކެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ  2007ގެ ނިޔަލަށް މިލޯނުތަކުގެ ބާކީއަކީ 1,660,869
ރުފިޔާއެވެ .މި  7ލޯންގެ ތެރެއިން  6ލޯނަށް ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ނަމަވެސް

އެއްފަރާތަކަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ  334,100ރުފިޔާގެ ލޯނު ގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެފަރާތުން ދައްކަވަމުން ނުގެންދަވާ
ކަމަށާއި ،އެފަރާތާއި މެދު އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރައްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
 .1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން އެކިކަންކަމަށް ލޯން ދޫކުރެއްވުން މިހިނދުން
މިހިނދަށް މުޅިންހުއްޓާލެއްވުން .މިހެން މިދެންނެވީ މިގޮތަށް ދޫކުރައްވާ ލޯނުތަކުގައި ޖެހޭ ސިޔާސީ ކުލަވަރުގެ
ސަބަބުން ލޯނު އަނބުރާ ހޯއްދެވުން އުދަގޫފުޅުވާތީ އާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަކީ ލޯނުދީ ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ

ހުނަރުވެރިކަމާ ވަޞީލަތްތައް ހުންނަތަންތަން ކަމަށް ނުވާތީއާއި ،އަދި ލޯނު ދިނުމަކީ ބޭންކް ތަކުން ކުރާ
ކަމެއްކަމުގައި ވާތީއެވެ.

 .2މީގެ ތެރެއިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުގެންދަވާ ލޯނު އަނބުރާ ހޯއްދެވުން.
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 .3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ :
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިލޭ އެހީދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށާއި ،މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލް

ކުރުމަށާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ގެދޮރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި ،ވިޔަފާރިއަށާއި ،ނޫސްވެރިކަމަށް ވެދެއްވާ އެހީއާއި ،ޚާއްޞަ އެހީ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ފައިސާ ދެއްވުމުގައި  1,000ރުފިޔާ އާއި  1,000,000ރުފިޔާ ދެމެދުގެ ޢަދަދުތަކުން ހިލޭ އެހީގެ
ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާއާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ

ދެއްވާފައިވަނީ  2003ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއަކަށެވެ .މި އެހީ ފިޔަވައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދެއްވާފައިވަނީ
ކުދިކުދި އެހީތަކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކިފަރާތްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  2004ން  2007ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  15.6މިލިޔަން
ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
މިފަދަ އެހީތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވަމުން ގެންދެވުން މިހިނދުން މިހިނދަށް ހުއްޓާލައްވައި،

އެކަންކަން ހިންގަވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެތަންތަނުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވައިގެން މިފަދަ ފައިސާ ދެއްވާގޮތަށް

ބަދަލު ކުރައްވައި އެތަންތަނުން މުސްތަޤްބަލްގައި މިމަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން.

6

 .4ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ގޭ ކުލި ދައްކަވަން ދެއްވާފައިވާ އެހީ:

 31ޑިސެމްބަރ 2007ގެ ނިޔަލަށް

މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މާލެއިން ގޯތި ގެދޮރުނެތް ބޭފުޅުންނަށް ރެންޓް އެލަވަންސެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިއާޚިލާފަށް  1އޮކްޓޯބަރ

 2001އިން ފެށިގެން  31ޑިސެމްބަރ  2007އާ ހަމައަށް މިހާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޓޯލްސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ގޭގެ ކުލި ދެއްކުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  711,000ރުފިޔާ

ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން
ދިރިއުޅުއްވުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި  1އޮކްޓޯބަރ  2001ން  31ޑިސެމްބަރު  2006ގެ

ނިޔަލަށް މަހަކު  9,000ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ،އަދި  1ޖެނުއަރީ  2007ން  31ޑިސެންބަރ  2007ގެ ނިޔަލަށް މަހަކު
 12,000ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ދެއްވާފައިވާ ފައިސާއެވެ .މިއެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލައްވާފައިވަނީ  1ޖެނުއަރީ 2008

ގައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް  15,000ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދެއްވަން
ފެއްޓެވުމުންނެވެ.

މިއެލަވަންސް ދޫކުރައްވާފައިވާ އިރު މި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ދެކަނބަލުންގެ ވެސް ގެދޮރު މާލޭގައި އެބަހުރިކަމާއި،
މިއެލަވަންސް ދެވިފައިވަނީ އެއްބޭފުޅެއްގެ ގެ ހެދެންދެން ދިރިއުޅުއްވުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމުގެ

ގޮތުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި  6އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ މުއްދަތަށް މިފައިސާ މިނަމުގައި ދެއްވަމުން

ގެންދެވުންއެއީ މާލޭގައި އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތް މިނިސްޓަރުންނަށް ރެންޓް އެލަވަންސް ދެއްވާ އުސޫލަށް ފެތޭ އެލަވަންސް
އެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
މިއެލަވަންސް ދެއްވާފައިވަނީ މިކަމަށް ގެންގުޅުއްވީ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ނަހަމަގޮތުގައި ،ކަމުގައިވާތީ މިފައިސާ
އަނބުރާ އަތުލެއްވުން.
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 .5ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަޖެޓުން ދެއްވާ އެހީ :

ރާއްޖޭގެ  3ދުވަހުނޫހަށް ކޮންމެ މަހަކު

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދެއްވަވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ މަހަކު ހަވީރު

ދުވަހުނޫހަށް  5,000/-ރުފިޔާ ،އާފަތިސް ނޫހަށް  5,000/-ރުފިޔާ އަދި މިއަދު ނޫހަށް  15,000/-ރުފިޔާ

ދެއްވަމުން ގެންދަވައެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިފައިސާ ދެއްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ  1981އިން ފެށިގެން
މިނޫސްތައް ހިންގައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ދެއްވާ ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
މިގޮތަށް ދެއްވާ މިސަބްސިޑީތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލެއްވުން .މިހެންމިދެންނެވީ މިހާރު ނޫސްވެރިކަމާއި

މިނޫސްތައް ތަރައްޤީވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިކަމަކީ މާއެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ .އަދި މިފަދަ
ޙލަތެއްގައި ،އެސަބްސިޑީ ދެއްވަންވާނީ ނުސީދާ ސަބްސިޑީއެއްގެ
އެއްވެސް ސަބްސިޑީއެއް ދެއްވަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ ާ

ގޮތުގައި ނޫންކަމަށާއި ،ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަދަލުގައި
އެކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުންނެވެ.
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 (2.2ރާއްޖޭގެ އަމަން އަމާންކަން ބަލަހައްޓަވާ މުއައްސަސާއެއްގެ އިސްދެބޭފުޅަކާ ޙަވާލުކުރެވުނު ނަގުދު ފައިސާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުންނާއި ފަންޑް އެކައުންޓުން  2002އިން  2005ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކި

ފަހަރުމަތިން ޖުމްލަ  7.2މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އަމަން އަމާންކަން ބަލަހައްޓަވާ
މުއައްސަސާއެއްގެ އިސް ދެބޭފުޅަކާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  6.3މިލިޔަން ރުފިޔާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ
"ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ ބޭނުންފުޅުތަކަށް" ކަމަށާއި އަދި ބާކީ  893,075/-ރުފިޔާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ "ސްރީލަންކާގައި
ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަނެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގެވުމަށްޓަކާ" ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިފައިސާއާބެހޭ އިތުރުއެހެން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައި ނެތުމުން މި 7.2

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ކޮން މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،މިފައިސާ
ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ކޮންކަމަކަށްކަމެއް މިވަގުތު އަދި އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،އެފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން

ޙާޞިލްކުރަން ޤަޞްދުކުރި ކަންތައް ޙާޞިލުވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިކަމުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮންފައިދާއަކާ މަންފާއެއް ކަމެއް އެނގެންނެތް ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
 .1އެކައުންޓިންގ އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީ ،އަދި ބަޖެޓް އުޞޫލުތައް ތަންދެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން
ކުރައްވަންޖެހޭނީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ބޭނުންފުޅުވާ ޚަރަދުތައް އެކަނި ކަމަށެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް އެ
އޮފީހުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރައްވާނަމަ ،އެ ޚަރަދު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވަން
ޖެހޭނެއެވެ.
 .2އެކައުންޓިންގ އާއި އޮޑިޓްގެ އުޞޫލުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކުރައްވާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންޖެހޭތީ ،މި  7.2މިލިއަން ރުފިޔާއާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް
ހޯއްދަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓެވުން.
 .3ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ނުކުރެއްވުން .މިހެން މިދެންނެވީ ނަގުދު ފައިސާއިން ޚަރަދު
ކުރެއްވުމަކީ ފައިސާ ގެއްލި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން އުދަގޫވާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.
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 (2.3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް
 2007އާއި  2008ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން  6ދަތުރުފުޅެއްގެ

ތަފްޞީލްތައް މިއޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުނެވެ .އެދަތުރުފުޅުތަކަކީ ހދ ،ގދ ،ސ ،ލ ،ބ ،އަދި ށ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި
ދަތުރުފުޅުތަކެވެ.

މިދަތުރުފުޅު ތަކުގައި ހިގާފައިވާ މައިގަޑު ޚަރަދުތައް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ - :
.1

ވައިގެމަގުން ނުވަތަ ކަނޑުމަގުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޚަރަދު،

.2

ބޮޑީގާރޑާއި ،ކޯސްޓް ގާރޑުން އަރުވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު،

.3

ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްރަށުގައި ބޭނުންކުރައްވާ ކާރުކޮޅާއި ޓްރާންސްޕޯޓް ޚަރަދު،

.4

ހުންނެވުމާއި ،ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދުތައް،

.5

އަރިހުގައި ގެންދަވާ ބޭފުޅުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ،އަދި

.6

އެހެނިހެން ޚަރަދު

އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުނު ދަތުރުފުޅު ތަކުގައި ކުރެއްވި ރަސްމީ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް ދިވެހި

ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ )ޑީ.އާރް.ޕީ( ގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަވައި އެކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

ޑީ.އާރް.ޕީ

ގެ

އޮފީސް

ހުޅުއްވައި

ދެއްވުމާއި،

ޕާޓީގެ

އާންމު

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާއި ،އަދި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން

ރާއްވަވައި

އޭގައި

މިގޮތުން މިހުރިހާ އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ސަމާލުކަން ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިދަތުރުފުޅުތައް ރޭވިގެން ގޮސްފައިވަނީ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކާވެސް ގުޅުވައިގެން ކަމުގައި
ބެލެވެއެވެ.
އެކައުންޓިންގ އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީގެ އުޞޫލުން މިގޮތަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ތަކުގައި ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް
އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައިވާ ނަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ހިނގި ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ ބައިކުޅަ ބައެއް
ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ނިސްބަތުން ކަނޑައަޅުއްވައި މިފައިސާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަވަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދަތުރުފުޅަށް ހިނގި ޖުމުލަ ޚަރަދު ހިސާބު ކުރައްވައި ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނެ މިންގަނޑާއި އުޞޫލަކީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދައުލަތުން އަރުވާ ހުރިހާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ )ބޮޑީގާޑުންގެ ޚަރަދާއި ކޯސްޓް ގާޑުގެ ސަލާމަތީ
ޚިދުމަތްތައް( އަގު އުނިކުރައްވައިގެން ،ދެން ހިނގާފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކުގެ ޖުމުލަ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ،އެޖުމުލަ ޚަރަދުން
ބައިކުޅަ ބައެއް ޕާރޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އެކަށައަޅުއްވައި އެފައިސާ ޑީ.އާރް.ޕީ އިން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ދެއްކެވުމެވެ.
މި ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމުގެ ޚަރަދާއި ،ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްރަށުގައި
ބޭނުން ކުރައްވާ ޓްރާންސްޕޯޓާއި ކާރުކޮޅު އުފުލުމާއި ކާރުކޮޅުގެ ޚަރަދާ ،ހުންނެވުމާއި ފަރިއްކޮޅަށް ކުރައްވާ ޚަރަދާއި،
އަރިހުގައި ގެންދަވާ ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ސީދާ މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ޚަރަދު
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ހިމަނުއްވަން

ޖެހޭނެއެވެ.

ރަނގަޅަށް

މިކަންތައްކުރާ

ދުނިޔޭގެ

އެހެން

ޤައުމުތަކުގައިވެސް

އެކައުންޓިންގ

އާއި

އެކައުންޓަބިލިޓީގެ އުޞޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ.

މިގޮތުން ހިސާބުކުރެވޭ ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ ބައިކުޅަބައެއް ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އެކަށައަޅުއްވާނީ ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ކުރެއްވި

ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑީ.އާރް.ޕީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާފައިވާ މިންވަރުގެ އަންދާޒާގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ.
މިސާލަކަށް ،ވަކި އަތޮޅަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާފައިވާކަމަށް އަންދާޒާ ކުރައްވަނީ

މުޅި ދަތުރުފުޅުގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ) (20%ކަމަށްވާނަމަ މުޅިދަތުރުފުޅުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ހިނގި ޚަރަދު ފިޔަވައި
އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއްގެ ޖުމުލަ ޢަދަދުގެ  20%ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އެކަށައަޅުއްވައި އެފައިސާ ޕާރޓީން ދައުލަތަށް

ދައްކަވަން ޖެހޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
ވީމާ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާފައިވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޑީ.އާރު.ޕީ ގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ދަތުރުފުޅުތައް ވަކިވަކިން ބައްލަވާ ،އެދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ،ބޮޑީ ގާރޑުންނާއި ކޯސްޓް

ގާރޑުގެ ޚިދްމަތްތައް ފިޔަވައި ،އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޖުމުލަ އަންދާޒާ ކުރައްވައި ،އަދި މިދަތުރުފުޅުތަކުގައި ޕާޓީގެ

ކަންތައްތަކަށް ދެއްވި ސަމާލުކަމުގެ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ،މި ނިސްބަތުން މުޅި ދަތުރުފުޅަށް ދިޔަ ޖުމުލަ
ޚަރަދުގެ ބައިކުޅަ ބައެއް ޑީ.އާރް.ޕީ އިން ދައުލަތުން އަނބުރާ ހޯއްދެވުން.

މިގޮތުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދައުލަތުގެ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ޕާޓީގެ ކަންކަމަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރައްވާފައިވާނަމަ
މިފައިސާ ޑީ.އާރް.ޕީ އިން ދައުލަތަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުން .މިފައިސާ ހޯއްދަވައި ނުދެއްވައިފިނަމަ އެވާނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން ކަމުގައެވެ.
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 (2.4ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތައް
އޮގަސްޓް  2008ގެ ނިޔަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  10އަތޮޅަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ދަތުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިދަތުރުފުޅުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކަށް

ނުފެނެއެވެ .ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން މިދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަލާމަތީ
ޙިމާޔަތާއި އެހެންބައެއް ޚިދްމަތް އަރުވާކަމަށާއި ،މި މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބަލަހައްޓަވާފައި ނުވާކަމަށާއި

މި މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަވަނީ އެއިދާރާތަކުގައި ކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން އަރުވާ ބޮޑީގާރޑުންނާއި ކޯސްޓްގާރޑުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ކާރުކޮޅު އެކިރަށްރަށަށް
ގެންދެވުންފަދަ ކަންކަމެވެ .އަދި މި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް އަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ޚިދުމަތްތައް

ދައުލަތުން އަރުވަންޖެހޭތީކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އެކައުންޓިންގ އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީ އުޞޫލުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ދައުލަތުގެ އެހެން
މުއައްސަސާތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަރުވާ ޚިދުމަތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް

ފޮނުވި އެއޮފީހުގައި އެއްކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހިނގާ މިފަދަ
ރަސްމީ ޚަރަދުތައް އެއް މުއައްސަސާއަކުން ލިބެން ނެތި އެފަދަ ޚަރަދުތައް ހިނގާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި ،ހިސާބުކޮށް

ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުން އުނދަގޫފުޅުވާނެތީއެވެ.

މިކަން ރަގަޅަށް ހިނގާ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަ އުޞޫލުން ،ރާއްޖޭގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކެމްޕޭންގައި އުޅުއްވާއިރު ސަލާމަތީ ގޮތުން އަރުވަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އެރުވެންޖެހޭނެކަމަށް

ދެކެމެވެ.

ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ކެމްޕޭނުގައި ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ހުއްދަކުރާކަމެއް
އެނގޭކަށްނެތެވެ.

މިފަދަ

ވަސީލަތްތައް

އެހެން

ދައުލަތުންނޫން

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެތަކެތި ނުވަތަ ވަސީލަތްތައް އޭގެ ހަމައަގު ދެއްކެވުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރެއްވޭ
ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭ "ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް" ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
މިއުޞޫލުން ،ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ލޯންޗްކޮޅު ބޭނުންކުރައްވާފައިވާނަމަ ،އެއަށް ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
ސިފައިންގެ

އުފުލީގައި

ކާރުކޮޅު

އެކިރަށްރަށަށް

ގެންެދެވުމުގެ

ޚަރަދުވެސް

އެއިގެ

ހަމަ

އަގުގައި

ދައުލަތަށް

ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން މިކަންކަމަށް ހޭދަވާ ތެލުގެ ޚަރަދު އެކަނިދެއްކެވުމުން ނުފުދޭނެކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކާރުކޮޅު ސިފައިންގެ އުފުލީގައި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދިއުމަކީ ސަލާމަތީ ޚިދްމަތެއްކަމުގައި

ބެއްލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ،ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ރަށަކުން ކާރުކޮޅެއް ލިބެންނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދައުލަތުގެ ކާރެއް
ރަސްމީ ކާރުކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެއީ އޭގެ ހަމަ އަގު ދައްކަވާ ގޮތަށެވެ.

ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ސެކިއުރިޓީ ސާރވިސަސް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ބޮޑީގާރޑުންގެ
ޚަރަދުތަކާއި ،ކޯސްޓްގާރޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުން ކަނޑުމަތީގައި އަރުވާ ޙިމާޔަތެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ތަކުގައި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތައް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެއްކުރެވި ބެލެހެއްޓިފައި ނެތްކަމުން ،ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ހިނގާފައިވާ

ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް ބެލިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭގެ ހަމައަގު ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވާކަން އެނގެންނެތް ކަމުގައިވެސް

ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ކެމްޕޭންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އިތުރުން ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުންނާއި ،މިނިސްޓަރުންނާ

އަތޮޅުވެރިންނާއި ،އަތޮޅުވެރިންގެ

ނައިބުންނާއި،

އަތޮޅުވެރިންގެ

އެހީތެރިން

އަތޮޅުތަކަށް

ކެމްޕެއިން

ދަތުރުތަކުގައި

ވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ،އަތޮޅު ލޯންޗާއި އަތޮޅުވެހި ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށާއި މިކަންކަމަށް ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަވާކަން
އެނގެންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާނަމަ އެއަށްޖެހޭ

ހަމައަގުން އަގުކުރައްވާ ދައުލަތަށް އެފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު މިއޮފީހުން މިފަދަ
ކަންތައް އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު އެކަމުގެ ތަފްޞީލްތައް ހާމަކުރާނެ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
 .1ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވާ ހުރިހާ ޚިދްމަތެއްގެ
ތަފްޞީލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވައި އެ އޮފީހުގައި އެއްކޮށްފައި ބެހެއްޓެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް
ކުރެއްވުން.

 .2މިހާރު ކުރައްވާފައިވާ މިފަދަ ހުރިހާ ދަތުރުފުޅުތަކަށާއި މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދައުލަތުގެ އެކިއެކި
މުއައްސަސާއިން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯއްދަވައި އެއްކުރެއްވުން.

 .3މިހާ

ހިސާބަށް

ކުރައްވާފައިވާ

ހުރިހާ

ކެމްޕޭން

ދަތުރުފުޅުތައް

ވަކިވަކިން

ބައްލަވައި،

އެދަތުރުފުޅުތަކުގައި

ބޮޑީގާރޑުންނާއި ،ކޯސްޓްގާރޑުން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ސަލާމަތީ ޚިދްމަތްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި ،ދައުލަތުގެ
ހުރިހާ މުއައްސަސާއިން ކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދުގެ ހިސާބު ބެއްލެވުމަށްފަހު ،އެފައިސާ އަވަހަށް ދައުލަތަށް
ހޯއްދެވުން.

މީގެތެރޭގައި ،ވައިގެ ދަތުރުފުޅުތަކާއި ،ލޯންޗްކޮޅާއި ،ކާރުކޮޅު އުފުލުމުގެ ޚަރަދާއި ،ހުންނެވުމާއި ،ފަރިއްކޮޅާއި އަރިހުގައި

ކރައްވާ
ގެންދަވާ ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދާއި ،ޙަފްލާތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަކިން ކެމްޕޭންގައި ދަތުރު ު
ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުންނާ މިނިސްޓަރުންގެ ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .އަދި ،މިގޮތުން އަތޮޅުގެތަކުގައި ރޭކުރައްވާނަމަ

ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭނެކަމަށާއި ،އަދި އަތޮޅު ގެއިން ފަރިއްކޮޅުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވާނަމަ އެއަށްވެސް ފައިސާ

ނން ހުންނަންޖެހޭނެކަމާ ،މިހާރު
ދައްކަވަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ކުރައްވާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން ސާފުކޮށް ފެން ަ

ކުރައްވާފައިވާ އަދި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު ތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭނެ ކަމުގައި

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އަތޮޅުގޭގައި ރޭކުރެއްވުމާއި ،އަތޮޅުގެއިން ފަރިއްކުޅުއްވުންފަދަ ޚަރަދުތައް

ށއި ،މިކަންކަން ބޭނުންކުރައްވާނަމަ ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކަވަން
ފަހުން ބިލްކުރައްވާގޮތަށް ރޭއްވެވުން ހުއްދަނުކުރާކަމަ ާ
ޖެހޭނެކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

އވަންޖެހޭ އެކައުންޓިން އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީގެ އުޞޫލަކީ މިއީ ކަމަށާއި ،ހުރިހާ
މިހެން މިދެންނެވީ މިކަމުގައި ގެންގުޅު ް
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން މިފަދަ ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެއްވުމުގައި އެއްހަމައެއް ގެންގުޅުއްވުމަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

އަދި މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ރޭވިފައި އޮވެގެން އެކައުންޓަބިލިޓީ ،ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީވުން އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

ގެނެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ.

ހރިހާ ގައުމެއްގައިވެސް މިކަން އޮންނަނީ މިހެންކަމުންނާއި ،ރާއްޖޭގައިވެސް
އަދި ރަނގަޅަށް މިކަން ހިގާ ދުނިޔޭގެ ު

މިކަމާބެހޭ އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެކިޔުމުން އަދި މިވަގުތު ނެތްނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިކަން އޮތުން ރަނގަޅީ މި އުޞޫލު ކަމުގައި
ވާތީއެވެ.
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 (2.5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހައި ބައިވެރިންގެ އެއަރ ޓިކެޓާއި ހުންނެވުމާއި

ފަރިއްކުޅުއްވުމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުންނެވެ .މިގޮތުން
ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ތިއްބެވުމަށާއި ފަރިއްކުޅުއްވުމާއި އަދި ދަތުރުފުޅުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ނަގުދު

ފައިސާ ޙަވާލުކުރައްވަނީ ގަނޑުކޮށް ބޭރުފައިސާގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.އޭ އިން ނަންގަވައިގެން ފޮރިންއެފެއާރޒްގެ ފަރާތުން
ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޗީފް ޕްރޮޓޮކޯލްއާއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ރައީސުލްޖުލްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަޑު ދެކަމަކީ:


ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދަށް ގިނަޢަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ޑޮލަރުން ނަންގަވައިގެން ނަގުދު ފައިސާއިން ޚަރަދު



ހުށަހަޅުއްވާ

ކުރައްވާކަމާއި،

ދަތުރުފުޅުތައް

ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު

ޗީފް

އޮފް

ޕްރޮޓޮކޯލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހަށް

ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓާއެކު ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގާފައިވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތުމެވެ.

މިހެން މިދެންނެވީ ގިނަ އަދަދަކަށް ނަގުދު ފައިސާ ގެންދެވުމަކީ މިޒަމާނުގައި އޭގެ ޒާތުގައި މާ ރައްކާތެރިކަމެއް

ނޫންކަމަށާއި ،އަދި ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ގެންނަވައި
އެއޮފީހުގައި ބެހެއްޓެވުމަކީ އެކައުންޓިންގ އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީ އާއި އޮޑިޓްގެ އުޞޫލުން މަޖުބޫރު ކުރާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
 .1ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވީވަރަކުން ޑެބިޓް ކާޑު ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރެއްވުން އިތުރު
ކުރައްވައި ،ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުން ކުރެއްވުން މަދު ކުރައްވައި ،އަދި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާ ލެއްވުމަށްފަހު ކްރެޑިޓް
ކާޑުގެ ޚަރަދުތައް ރަނގަޅަށް ހިސާބު ކުރެއްވުން.

 .2ޗީޕް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް ހުށަހަޅުއްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ހިސާބާއެކު ހުރިހާ ބިލްތަކެއްގެ އަޞްލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް
ގެންނަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެލިޔުންތަކާ ހިސާބުތައް ބަހައްޓަވައި ،އަދި ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދު

ހިސާބުތައްދިމާ ކުރެއްވުން.
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" (2.6ހިލް އެންޑް ނޯލްޓަން" ޕްރޮޖެކްޓާއި" ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑްރުއިޑް"
 .1ހިލް އެންޑް ނޯލްޓަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  2004އިން  2007ގެ ނިޔަލަށް

:

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ހިލް އެންޑް ނޯލްޓަން އާއިއެކު "ގުޑް ގަވަރނަންސް
ރިފޯރމް އެންޑް މޮޑަނައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު" ގެ ނަމުގައި ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯއްދަވާފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން
ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތަށް ޖުމްލަ  22.3މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ،މީގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއަށް
ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހިނގާ ޓިކެޓާއި ހުރުމާއި އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް  1.8މިލިއަން ރުފިޔާއާއިއެކު ޖުމްލަ 24.1
މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކުރެވިފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.
ނަމަވެސް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހިލް އެންޑް ނޯލްޓަން އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމެންޓް މިއޮފީހަށް
ލިބިފައިނުވާތީ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޙާޞިލް ކުރަން ގަސްދު ކުރެވުނު މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރެވުނުތޯއާއި ،އެކަން ޙާޞިލު

ކުރެވުނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އާއި ،އެހެންކަމުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މިހޭދައިން އެއްވެސް ލާބަޔަކާ މަންފާއެއް

ލިބުނުކަމަށް އެގެންނެތްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
" .2ޕްރޮޖެކްޓް ޑްރުއިޑް":

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖުލައި  2007ގައި އިގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ

ދަތުރުފުޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް "ޕްރޮޖެކްޓް ޑްރުއިޑް" ގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކަމަށް ބެލެވޭ 49,726
ޕައުންޑް ) 1.3މިލިޔަން ރުފިޔާ( ހޭދަވެފައިވާ ގޮތާއި އެއިން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވާ މަޤްޞަދާ ،ލިބުނީ ކޮން މަންފާއެއްތޯ
މިކަމާގުޅޭ އެގްރީމެންޓެއްގެ ކޮޕީއެއް މިއޮފީހަށް ލިބިފައިނުވާތީ އަދި އެނގެންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުން

މިފަދަ

ޚިދްމަތްތައް

ހޯއްދަވަން

ސޮއިކުރައްވާ

ހުރިހާ

އެގްރީމެންޓްގެ

ކޮޕީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ލިސްޓްކުރެވި އަދި ތިޖޫރީގައި ރައްކާ ކުރެވިފައި ބެހެއްޓެވުން .މިހެން މިދެންނެވީ

މިމަސައްކަތް އެހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިފައި ނުވަތަ އެތަންތަނުގައި އޭގެ ފެށުން އޮތް ނަމަވެސް މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބަހައްޓަވައިގެން ނޫނީ ޖަވާބުދާރީވުން ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެވޭނެތީއެވެ.
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 (2.7ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ވަޒީފާތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ވަޒީފާތަކާއި ،މަޤާމްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވޭތުވެދިޔަ ތިން ހަތަރު

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއީ އަލަން ހެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީގެ

ދަށުން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ނުހިމަނައެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
.1

މިނިސްޓަރުންނާއި އިސް މުވައްޒަފުން ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ،އެއާގުޅިގެން ވަރަށްގިނަ އާ
މުއައްސަސާތައް

އުފައްދަވާފައިވެއެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

ކޮމިއުނިޓީ

އޯގަނައިޒޭޝަން

ކައުންސިލް،

ޕަބްލިކް

އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޝަން އަދި ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް ފަދަ އިދާރާތައް ހިމެނެއެވެ.
.2

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތަކުގައި

ވަރަށް

ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ

އިސްމަޤާމްތައް

އުފައްދާފައިވެއެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

މިނިސްޓަރުންނާއި ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ނައިބުންނާއި އެގްޒެކެޓިވް ލެވެލްގެ މަޤާމުތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި
މިމަޤާމުތައް އުފައްދަވާފައިވަނީ އެމިނިސްޓްރީއެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތައް އިތުރުވެ ފުޅާވެގެން އެމަޤާމުތަކުގެ
ޒިންމާތައް

ބޮޑެވެގެންކަމެއް

އެނގޭކަށްނެތެވެ.

މިގޮތުން

އޮގަސްޓް

2008

ގެ

ނިޔަލަށް

5

ސީނިއަރ

މިނިސްޓަރުންނާއި 23 ،މިނިސްޓަރުންނާއި 9 ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި 29 ،ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި

މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ އެމްބެސެޑަރުންނާއި އެހެން ބޭބޭފުޅުން ތިއްބެވި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިކަން
މިހާރުވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށް ދާކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމެއްތޯއާއި ރައްޔިތުންނަށް އެއިން

ފައިދާކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ގެ ސުވާލުވެސް އުފެދެއެވެ.
.3

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންތަކެއް ދެވިފައިވާކަމާއި ،މިމަޤާމްތަކަށް

ޑީ.އާރް.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ހަމަޖެހުނުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިކަންތައްތަކަކީ ސިޔާސީ ކުލަވަރާއި އެކު

ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކެއްކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެ ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ތަކެތި ނަހަމަ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވި ،ވަޒީފާގެ ބަޒާރަށާއި ސަރުކާރު ހިންގެވުމުގެ އޮނިގަނޑަށް އޮޅުން އަރާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.

.4

ރިޔާސީ ކެމްޕޭނާއި ދިމާކޮށް އަތޮޅުވެރިންނާ އަތޮޅުވެރިންގެ ނާއިބުންނާއި ،އަތޮޅުވެރިންގެ އެހީތެރިން މަޤާމުތަކަށް
ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމާއި އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ ޑީ.އާރް.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ޕްރޮމޯޓް ކުރުން ކަމުގައި
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ނޫފޫޒުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ވަޒީފާތައް އުފައްދަވައި ބައްޓަން ކުރައްވަންވާނީ ރާއްޖޭގެ  300,000މީހުންގެ އާބާދީގެ

ކަންތައްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާގޮތަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ .އައި.އެމް.އެފް.އިން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދާއި

ބެހޭގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ ތިން ހަތަރު އަހަރު ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ރިޕޯޓު ތަކުގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަރުކާރު
މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ބައްޓަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި މަޤާމްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރައްވަންވާނީ އިޤްތިޞާދީ
ފުދުންތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ތަރައްޤީއަށް
ކުރަން ހުންނަ ހޭދަތަކަށް ބުރަބޮޑުނުވާފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އަދި މިކަމުގައި ސިޔާސީ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުން

އެއްކިބާ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 .3ނިންމުން

 .1މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓެވުން ވަރަށް
ރަނގަޅަށް ގެންގުޅުއްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.2

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ލޯންޗް ފަހަރާއި،
އުޅަނދުތަކާއި ،ކާރުކޮޅު ބޭނުންކުރެއްވުމާއި ،އަތޮޅުގޭގައި ރޭކުރެއްވުމާއި ،އަތޮޅުގެއިން ފަރިއްކުޅުއްވުމާއި މިފަދަ

ވަޞީލަތްތައް ހިލޭ ބޭނުން ކުރައްވާނަމަ އެއީ ހުއްދަ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި ،އެވާނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ނަހަމަ

ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ހިނގާ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ ދައުލަތުގެ
ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ކެމްޕޭންގައި ހިލޭ ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ .އަދި އެހެންގޮތެއް ނެތިގެން ބޭނުން
ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފިނަމަ ބޭނުންކުރައްވާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތަކަށް ހަމަ އަގުދައްކަވާފައި ނޫނީބޭނުންނުކުރެއްވޭ

ގޮތަށް އޮންނާތީއެވެ.

ވީމާ ރާއްޖޭގައިވެސް މިކަން މިގަޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއި ،މިގޮތަށް ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް

ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި ފައިސާ ދެއްކެވުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
.3

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައިވެސް ޑީ.އާރ.ޕީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ،އެކަމަށް

އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވައި މުހިއްމު ގޮތެއްގައި އެކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ ،ބޮޑީގާޑުންނާއި
ކޯސްޓްގާޑުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ނުހިމަނުއްވައި ،ދެން ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުން ބައެއް
ޑީ.އާރ.ޕީ އިން ދައްކަވަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
އެއީ އެކައުންޓިންގއާއި އެކައުންޓަބިލިޓީ ހުއްދަ ކުރަނީ މިގޮތް ކަމުގައިވާތީއެވެ .މިގޮތުން ،ކާރުކޮޅު ސިފައިންގެ

އުފުލީގައި އުފުލުމާއި ،ކާރުކޮޅުގެ އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް ޑީ.އާރ.ޕީ އިން ދައްކަވަންޖެހޭނެ ޚަރަދުކަމަށާއި،
ސެކިއުރިޓީގެ ބައެއްނޫން ކަމަށާއި ،ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށް ދެއްވައިގެންވާނެ ޚިދްމަތެއް ނޫންކަމުގައިވެސް ފާހަގަ

ކުރަމެވެ.

 .4ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ،ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ،ވިޔަފާރީގެ މަސްލަޙަތުތަކާއި ،އަރަންޏާއި
ދަރަނީގެ ތަފްޞީލުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމުގައި މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
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