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  : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2008އަދި  2007 ގެތީމުގޭ ،ސީ ގަނޑުވަރުރިޔާ

 AR 13/2008: ރިޕޯޓް ނަންބަރު

  
 
  

  

 

އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު  ތީމުގޭގެގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  )4/2007(މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ،އިހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަ އަޅުއްވަން އެކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ކަންތައްތަކާއިމައިގަނޑު 

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެއެކަންކަން 

. އިވާ ޚަރަދުތަކަށެވެކުރައްވާފަ ތީމުގެއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންވަނަ އަހަރު  2008 އާއި 2007މިއޮޑިޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ 
 ،ހިންގަވާފައިވާގޮތާއި ޚަރަދުތައްމާރާތްކުރުމުގެ އި މިހާރު އެހުރިގޮތަށް ތީމުގެ އަށް 1994އިން  1992މީގެއިތުރުން 

 . ލޯންޗްގެ ޚަރަދުތަކަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ ބައްލަވައިގަތް ވަނައަހަރު 2002ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގައި ނަމަވެސް، ތީމުގޭގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިންނާއި  2008މިއޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ރޭވިފައިއޮތީ އޮގަސްޓް 
ތީމުގޭގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ވަގުތު ހުރިގޮތުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ލަސްކުރެއްވުމަށްފަހު، މިމަސައްކަތަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން 

އެއީ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމާއި . އަދި ނިންމާލެވުނީ އޭޕްރީލްމަހުއެވެ. ޖެނުއަރީގައެވެގެ  2009ފަށައިގަނެވުނީ 
ގެ ހިސާބުތައް ނިންމާފައިނެތުމާއި، އަދި ތަނުގައި  2008ގަޅަށް ބަލަހައްޓަވާފައި ނެތުމާއި، ނލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ރަ

  . ތައް މިއޮފީހުން އެކުލަވާލަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއަހަރުގެ ހިސާބު

މިނިސްޓްރީ  ،ލިޔުންތަކުންނާއި މިއޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ފޮތްތަކާއި
   .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެއަދި އޮފް ފިނޭންސް އާއި 

ގައި ޝާއިޢު  www.audit.gov.mv މިރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 
  . ކުރެވޭނެއެވެ
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  ކުރުގޮތަކަށް، ތީމުގެ ) 2.1
  
އިން  1978 .ރެވެރިޔާސީ ގަނޑުވަނުވަތަ ގެ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ 30އަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ " ތީމުގެ"

މިހާރު އެހުރި ތަޅާލައި މާރާތްތައް އިހުރި  އޭރުތީމުގެ ބޭނުންކުރެއްވުމަށްފަހު،  ގަނޑުވަރުގެ ގޮތުގައިއަށް ރިޔާސީ  1992
 .ފަހުކޮޅުއެވެވަނަ އަހަރުގެ  1994 ބޭނުންކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީމާރާތްތައް ބިނާކޮށްގެން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ގޮތުގައި އި

މިލިޔަން  17ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް  ،މިލިޔަން ރުފިޔާ 207ލަ ޖުމުއަގުކަމުގައި ލިޔުންތަކުން ފެންނަން އޮތީ މާރާތުގެ އިމުޅި 
   .ޑޮލަރު ކަމުގައެވެ

ދެ ގޯއްޗާއި ޖެހިގެންއޮތް  މާރާތްތަކާއި، ތީމުގެއާއިއިތީމުގޭގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ތީމުގެ އެކުލެވިގެންވަނީ 
އެގޯތިތަކުގައިވާ މާރާތްތަކާއި، މާލޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޯތިތަކާއި އި ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ކުރެވިފައިވާ ދެގޯތީގައި

ތަކާއި، އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައިވާ ބައެއް ދިވެހި ވަސީލަތްމާރާތްތަކާއި އިކާއި، އާރަށާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި މާރާތްތައި
  . އެކެވެޚުލާޞާތަކުގެ ވަސީލަތްތަންތަނާއި ތިރީގައި އެވަނީ މި. ވެގެ މައްޗަށެތަކުވަސީލަތްއެމްބަސީތަކުގައިވާ 

  ިބައިތަކާއި މާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ މައިގަނޑު އިފަންގިފިލާގެ  3 ކުރެވިފައިވަނީތީމުގެ ބިނާ މިހާރު އެހުރ
  . މައްޗަށެވެ ތަކުގެވަސީލަތް

 5ރައީސްގެ ޢާއިލާ ބޭނުންކުރައްވާ  ކޮޓަރިއަކާ ގެމެހުމާނުން ،ރަސްމީ ކޮޓަރިއާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ (ކޮޓަރި  7 -
   ،)ބޭނުންކޮށްގެންއާއި ދޫލަ ) މާބްލް( ސަންގުމަރުމަރު ހިލަތަޅުމުގައި (، )ކޮޓަރި 7ކޮޓަރިއާއިއެކު ޖުމުލަ 

  ،)ކޮށްގެން ޑީ ސެލިނޭޓް ފެންލޮނުއުފައްދަނީ ބިމު އަޑިންނަގާ ފެން  ބޭނުންކުރާ މިފެންގަނޑަށް(ސްވިމިންގ ޕޫލެއް  -

 ،ތަކެތިބޭނުންވާ  އެކަންކަމަށްއަދި ކަސްރަތުކުރާ ކޮޓަރިއަކާއި  ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް، ކުޅިވަރުކުޅޭ ކޮޓަރި -

  ،އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ -

 ،)ކޮޓަރި 3( ތީމުގޭގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ހިސާބާ ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓާ އޮފީސްތައް -

 ،އެކިއެކި ޙަފްލާއާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ދެ ހޯލް -

ޓެލެސްކޯޕް ބަހައްޓާފައިވާ  ބަލަން ބޭނުންކުރާ ޓެލެސްކޯޕް އާއި ރޭގަނޑު އުޑުމަތި ،މަތީގައި ހުރި މާރާތުގެ ފުރާޅުއި -
 ،ކުޑަގެއެއް

 ގެފަންގިފިލާ 3 މި .މާރާތެއްއިފަންގިފިލާގެ  3ވަކިން ބިނާކޮށްފައިވާ  ގޯތިތެރޭގައި ތީމުގޭގެ ތިބުމަށް ންމުވައްޒަފު -
. މަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަންގިފިލާއެކެވެއްބެވުސިފައިން ތިލާމަތީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ ފަންގިފިލާއަކީ، ސައެއް 
 ކުރެވިފައިވަނީ ޚާއްޞަ އެންމެތިރީބައި. ންނަށެވެމުވައްޒަފުކުރެވިފައިވަނީ ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވާ ޚާއްޞަފަންގިފިލާ  އަނެއް

 ބާއްވާ ގުދަނާއި، ޖަލްސާތަކެތި ރައްކާކުރާ  ޕަމްޕުތަކާއި ފެން ،ޖާގައަށާއިކާރު ބާއްވާ ، ބެހެއްޓުމަށާއި ޖަނަރޭޓަރު
  . ތަންތަނަށެވެ ބައިސްކޯފް ދެއްކޭ ޖާގަފަދަ

ޑު ކަންތައްތައްނމައިގަ ވުނުމިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެ .2  
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ކާރުގެ  55މި . ގެންގުޅުއްވައެވެ ސައިކަލް 20އަދި ، އެހެން ވެހިކަލްކާރާއި  55ލޯންޗާއި،  11 ތީމުގޭގެ ބޭނުމަށް -
ގައި  2008 އަދި .ކާރުތައްވެސް ހިމެނެއެވެބަހައްޓާފައިވާ  ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ރައީސްގެ ބޭނުމަށް 4 ތެރޭގައި

ކާރުވެސް  12 އޮތް ރީ ނުކޮށްގައި ލިބިފައިވާ އަދި ރަޖިސްޓަ 2009ނިމުނު ރިޔާސީ ދައުރުގައި އޯޑަރުކޮށްގެން، 
 .ގައި ހިމެނިފައި އެވަނީއެވެ 1މީގެ ލިސްޓެއް ތާވަލު  .ވެހިމެނެ

 އްޞަ ކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލްތައްޚާތީމުގެއަށް :  1ތާވަލު 

  ކާރު 7  )މާރސިޑީޒް ބެންޒް(މާލޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
  ކާރު 4  ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
  ކާރު 1  ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

  ކާރު 4    އަތޮޅުތަކަށް ގެންދިއުމްަށރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި
  ކާރު 2  )ޑަބްލިޔުއެއް.އެމް.ނިސާން، އަކާއި ބީ( އަނބިކަނބަލްުނރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  ކާރު 7  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޭފުޅުންނަށް
  ކާރު 1  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަނބިދަރިފުޅަކަށް

  ކާރު 5  ންންަށމުވައްޒުަފތީމުގޭ އިސް
  ކާރު 9  ބޭނުންތަކްަށތީމުގޭ 
  ވޭްނ 3  ބޭނުންތަކްަށތީމުގޭ 
  ޕިކަޕް 5  ބޭނުންތަކްަށތީމުގޭ 
  ލީޮރ 1  ބޭނުންތަކްަށތީމުގޭ 
  ފޯކްލިފްޓް 1  ބޭނުންތަކްަށތީމުގޭ 

  ކުާރ 5  އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދުވާ
  55 ޖުމުލަ 

 

ތީމުގޭގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައި ހުރީ އެތަނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްހެން އެތާގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސޭފަދަ 
 ނަގައި ސާފުކޮށްފޮޓޯ ،ކައްކާ ކެއުމުގެ ކަންތައްތަކާއި، ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމާއިމީގެތެރޭގައި . ގައެވެފުޅާދާއިރާއެއް

މާއި، ވަޒީރުންނާއި ށް ބެލެހެއްޓުކޮމަރާމާތްކުރުމާއި، ކާރު މަރާމާތް ކޮށްފްރޭމްކުރުމާއި، ބަގީޗާއާއި ގަސް ހެއްދުމާއި، ވަޑާން
 . ހޯދައި ބެލެހެއްޓެވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ކާރު

 300 މަސައްކަތްތަކަށް ތީމުގޭގެ ނުހިމަނައި، ންމުވައްޒަފު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެއެހެންކަމުން 
ކެއުމާއި ންގެ މުސާރައަށާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި، މުވައްޒަފުމިހުރިހާ  .ން ގެންގުޅުއްވައެވެމުވައްޒަފުއަށްވުރެ ގިނަ 
ންގެ ތެރޭގައި ރައީސްގެ މުވައްޒަފުމި .މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 45 ޖުމުލަ ގައި 2008ބޭސްފަރުވާއަށް 

ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ ކާރު  ،ންގެ އިތުރުންމުވައްޒަފުބަލުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވަން ގެންގުޅުއްވާ ނދެކަ
 ންވެސްމުވައްޒަފުކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވަން ގެންގުޅުއްވާ  އެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުންގެ ނާއިއެބޭފުޅުންޑްރައިވަރުންނާއި، 

  . ހިމެނެއެވެ

 ްޝަބްނަމީގެއާއި، . މ ދެ ގޯތިކަމުގައިވާ އިމުން ބޭރުގައިވާ ތީމުގޭގެތީމުގެއާޖެހިގެން   : އޮތް ދެ ގޯތި ތީމުގެއާއި ޖެހިގެނ
ފޮޓޯ މި . ފޮޓޯ ސްޓޫޑިއޯއެއް ހިމެނެއެވެ ޝަބްނަމީގޯތީގައި .މ .ނެގިފައިވެއެވެތީމުގޭގެ ބޭނުމަށް  މުރައިދޫގެ .މ

ނަމަވެސް . ދަދަކަށް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެޢަމެޝިނަރީތަކާއި އެހެން ސާމާނު ގިނަ  ،އެންމެ ޒަމާނީ ކެމެރާތަކާއި އަށްސްޓޫޑިއޯ
ހުރިހާ ތަކެތި ތަނުގައި ހުރިކަން  ބަޖެޓުން ހޯއްދަވާފައިވާމިތަނަށް ތީމުގޭގެ  ނެތުމުން ބަލަހައްޓަވާފައި ހިސާބުމިތަކެތީގެ 

 .އެނގޭކަށް ނެތެވެ
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  ްމާރާތްތައްއިބިމާއި  11އިތުރު ހުރި  ގެ އެކިއެކި ހިސާބުގައިމާލޭތީމުގޭގެ ބޭނުންތަކަށ : 

 ކޮށް، ވެހިކަލްތަކަށްޕެޓްރޯލް ރައްކާމާރާތަކާއި، އިސްލިޕްވޭއަކާއި އޮފީސް   : ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު - ލޯންޗް ސެކްޝަން   -

 ވާރކްޝޮޕެއް،ޕެޓްރޯލް އެޅޭގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޕަމްޕްއަކާއި،     

 ،ވާރކްޝޮޕެއް މަރާމާތުކުރާކާރު އަދި  ކާރު ގަރާޖް، ގުދަން   : ލިލީމަގު - ވެހިކަލް ގަރާޖް -

  ،މާރާތެއްއިބުރި  4 ން ނިދާމުވައްޒަފުވަޑާންގެއާއި      : ޕެންޒީމާގެ.ގ -

 މެނޭ ހިމާރާތެއް އިބުރީގެ ދެ 4 ގުދަނަށް ބޭނުންކުރާ އި އަދިންގެ ނިދުމަށާމުވައްޒަފު  : އަމީނީމަގު - ގުދަންކޮށި -

 ،ކޮށްޓެއް    

 މާރާތެއް،އި ހިމެނޭކާން ދިނުމާއި ނިދާބައި  ކައްކާ ންނަށްމުވައްޒަފު     :ވެޔޮގެ . ހ -

 ނިދުމަށާއި، އިދާރީ ކަންކަމަށާއި،  ންމުވައްޒަފުލޯންޗް ސެކްޝަންގެ      : ޕާމްލިއާ. ހ -

  މާރާތެއް،އިބުރި  5 ބިނާ ކުރަމުންދާހިންގުމަށް ވާރކްޝޮޕެއް    
 ،މާރާތްތަކެއްއިވަކި ބޭނުމެއް ނުކުރާ ގޯއްޗަކާއި ބާވެފައިވާ އަދި      :ބާބުއްސައާދާތު . މ -

 ،މާރާތްތަކެއްއްޗަކާއި އިއޮތް ގޯނަންގަވަން ހަމަޖެހި އަދި ޙަވާލުނުވެ ސަރުކާރަށް     :ޓަރލިން ސް. މ -

 ،މާރާތްތަކެއްއިއޮތް ގޯއްޗަކާއި ސަރުކާރަށް ނަންގަވަން ހަމަޖެހި އަދި ޙަވާލުނުވެ     :ލާމިގެ . މ -

 ،މާރާތެއްއިބުރި  1ފޮޓޯ ފްރޭމްކުރާ  ލޯންޑްރީއާއި،އެއްޗެހި ދޮންނަ      :މާވާގެ . ގ -

 މުވައްޒަފުންގެ ( .ކޮއްޓެއްން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުތީމުގޭގެ      :ކޮށި  މުލީއާގެ. ގ -

  މާރާތްކޮށްގެން ތީމުގޭގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވަންދެން އިއަމިއްލައަށް  އެމީހުން ޚަރަދުގައި    
  )ކޮށްޓެއްން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ އުޅެކުލި ދައްކަންނުޖެހޭގޮތަށް     

  ްއަދި ، ވަސީލަތްތަކާއިސްގެ ޢާއިލާ ބޭނުންކުރައްވާ ތަންތަނާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ރައީމިރަށުގައި ރައީސްއާއި  :އާރަށ
މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ މުގެ ހައްދަވާ ބެލެހެއްޓެވުމިރަށް . މެހުމާނުން ތިއްބަވާ ތަންތަން ހަދާފައިވެއެވެ

  . ސިފައިންނެވެ

  ިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓު 4ރާއްޖޭގެ  :ތައް ވަސީލަތްމާރާތްތަކާއި އިއަތޮޅުތަކުގައި ހުރ
މިތަންތަން ހައްދަވައި ހިންގަވައި . ހިމެނެއެވެކާރު  4ގެއާއި،  4ޢާއިލާއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ 

އަތޮޅުގޭގައި ރާ ރަށުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުމީގެ އިތުރުން . ބަލަހައްޓަވަނީ ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިގެންނެވެ
  . ހިމެނެއެވެ ކާރުބާއްވާފައިވާ އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ވަސީލަތްތަކާއި 

  ާސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ : ތައްވަސީލަތްރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބައެއް ދިވެހި އެމްބަސީގައިވ 
 އެކުގައިވަނަ ފަންގިފިލާ 3 މާރާތުގެއިފަންގިފިލާގެ  3 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދާދިފަހުން ބިނާކުރެވުނު

ނިދާ ކޮޓަރިއާ އެހެންކަންކަމަށް ބޭނުންކުރަން އިތުރު ކޮޓަރި ހިމެނޭގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ 
ފަރުނީޗަރުލާ ފުރިހަމަކޮށްފައި  އަދި މިތަނަށް. ކޮށް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެހަދަން ހުސް "ޕްރެޒިޑެންޝިއަލް ސުއިޓެއް"

ކަމުން ރައީސްގެ ބޭނުމަށްކުރެވިފައިވަނީ  ކޮށް ތައްޔާރުދޫލަ އަޅާ ޚާއްޞައެކުގައި އެފަންގިފިލާ  ،ސްނުވާނަމަވެ
  .ންކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތަށެވެހުރީ އެހެބެހެއްޓިފައި އެފަންގިފިލާ އަދިވެސް 

އަޑީގައި ހުންނަ ބޭސްމަންޓާއި ބިމާ ބިމަށްވުރެ  މާރާތުގެއިހައިކޮމިޝަން ހިންގާ  ންޑަންގައި ހުންނަ ދިވެހިލަ
ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަން ދޫކޮށްފައި، އޭގެ މައްޗަށް ހުރި އް ގެ ކޮޓަރިތަގްރައުންޑް ފްލޯއެއްހަމައިގައިވާ 
އިލާގެ ބޭފުޅުން ޢާކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިއަކާއި، އަދި ޚާއްޞަދެ ފަންގިފިލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު 
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ހިންގަވައި ބަލަހައްޓަވަނީ ތީމުގޭގެ  ،ހައްދަވައި މިކޮޓަރިތައް. ހިމެނެއެވެ ކޮޓަރި 3ފައިވާ ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކުރެވި
  . ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިގެންނެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އަދި  ،އެކި އަހަރު މަތިންކަމާއި ،ކަމަށާއިތީމުގޭގެ ޙަރަކާތްތައް މިހާ ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އެއްފަހަރުމަތިން ނޫން  -1
ން އެކަންކަ މުގެ ސަބަބުންނާއިނެތުކަނޑައަޅާފައިއެކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް މިންގަނޑުތަކެއް 

އެހެންކަމުން މި  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެހަމަޖެއްސެވުން ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި އޮވެގެން
 .އަގުހުރި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިހާރުގެ ރައީސްގެ މުސާރަފުޅާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ޒީފާއަށް ހަމަޖައްސަވާ މުސާރަފުޅުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދާކުރައްވާ ވަ
 ވެސްޢިނާޔަތްތައް ހުރިހާ އެރުވޭރައީސަށް ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ވަކިފެންވަރެއްގައި ބެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި 

  .މިފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ،ގެންކަނޑައަޅުއްވައިޤާނޫނެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ވަނަ މާއްދާގައި، ރައީސްއަށް  118ގައި ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ޤާނޫނު އަސާސީގެ  2008މިހެން މިދެންނެވީ އޮގަސްޓް 
މިހާރުގެ  އަދި ނަމަވެސް، ވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއް އެކުލަވާލެވިގެން ނެނޫޤާނާޔަތްތައް ދެއްވަންވާނީ ޢިމުސާރަފުޅާއި 

ރައީސްއަށް ، ކަމުގައިވިޔަސް ގެންދަވާދެއްވަމުން ރައީސްގެ މުސާރަފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވައިގެން 
ނޫނެއް ނެތި ޤާދަނީ އެކަމަށް އަދިވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުންމިހާރު  ނާޔަތްތައްޢި މުސާރައާއި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ
  .  ކަމުގައި ވާތީއެވެ

" އެލަވަންސް"ޢިނާޔަތްތައް އަމިއްލަފުޅަށް ހޯއްދެވޭވަރުގެ ، ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބަދަލުގައިމުސާރައިގެ އިތުރުންދެވޭ ރައީސްގެ 
ނުހިމަނައި، ރައީސްގެ ކަންތައްތައް " އެލަވަންސް"ނޫންނަމަ ޢިނާޔަތްތަކާއި . އެއްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

 ހަމަޖެއްސެވި ރަޖޫރައީސްގެ އު މިއިން ކޮންމެގޮތަކަށް. ދާނެއެވެކަނޅައެޅިހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މުސާރަފުޅެއް އެކަނިވެސް 
ކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ްތައްތައް ސާފުކޮށް ލިޔެ ބަޔާން ންނަވާ ކަނރައީސްއަށް ލިބިވަޑައިގަ، ނަމަވެސް

އަދި ޤާނޫނު އަސާސީ ލާޒިމުކުރާ  .ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެކަމެއް ކޮންމެހެން މުހިންމު ރައްކާތެރިކަމަށްއާއި މުދަލުގެ 
   . މެއެވެ ވެސްކަމެއް

ގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެއްވޭނެ ގަނޑުވަރުޑުވަރާއި، ނވޭ ގަދެމިގޮތުން ރައީސް ބޭނުންކުރެއްވުމަށް   
ގައި ރައީސްއަށް ގަނޑުވަރުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އުޅެވޭނެ މީހުންނާއި، ރިޔާސީ އުގައި ދަގަނޑުވަރުކަންތައްތަކާއި، 
 ޖަވާބުދާރު ލަތުގެ ކަންކަންއުކީ، ދަގަޅަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަނރަ ނާޔަތްތައްޢިހުންގެ ޢަދަދާއި، މިފަދަ ވަޒީފާދެވޭނެ މީ

 .ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ ހިންމުއިސްރާފުނެތި ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން މު ،ޚަރަދުކުޑަކޮށް ގޮތެއްގައި

އި، މިފަދަ ޚަރަދުތަކަކީވެސް ދައުލަތުގެ މުހިންމު އްވަގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރެވޭ މިންވަރުވެސް ކަނޑައަޅު" ކުއްލި ޚަރަދު"އަދި  
މިހެން . އި ބޭއްވުން ވަރަށް މުހިންމެވެރެވޭނެ ފައިސާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފަކަންކަން ހިންގަން މެނުވީ ހޭދަނުކު

 ޤައުމުގެ މާލީ ރައްކާތެރިކަމަށް މުހިންމު، މިދެންނެވީ މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ
    .ރަނގަޅު އާދަކާދަ ކަމުގައި ވާތީއެވެ
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ކަންކަމަށް ހަމަ ތްތައް ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ އިމާރާ ،ތީމުގެއާއި، އާރަށާއި، ތީމުގޭގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅުއްވާ ގޯތިތަކާއި  - 2
  .ދޫކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެއަވަހަށް އެހެންކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ އެތަންތަން ނުޖައްސަވާނަމަ، 

މިތަންތަން ބޭނުންނުކޮށް ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލައްވައިގެން  ،ލަތުގެ އަގުހުރި ހަރުމުދާކަމުންމިއީ ދައުމިހެން މިދެންނެވީ   
މާރާތްތަކުގައި  އިއަމިއްލަ  ތައްމުއައްސަސާދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ކުލި ދައްކައިގެން  ބޮޑުވަރަށް ނުވާނެކަމުންނާއި، 

  .މުން ގެންދަވާތީއެވެވަހިންގަ

އެތަންތަނުން އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ބޭނުންކުރެއްވުން ވަސީލަތްތައްވެސް  ރެވިފައިވާކުޚާއްޞަރައީސްއަށް އަތޮޅުގެތަކުގައި   - 3
ކުރެވިފައިވާ ތަންތަންވެސް  ޚާއްޞައްދީ އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ރައީސްއަށް ޙަސަރައަދި . ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ރާއްޖޭން ބޭރު ގައުމުތަކުގައިވާ ދިވެހި  ،އިކަމުގައި ދަންނަވަ ރަނގަޅު ށްލެއްވުންއާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަންކަމަށް ދޫކޮ
 ދޫކުރައްވައި،ކުރެވިފައިވާ ބައިތައް އެމްބަސީގެ ބައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަގައި ރައީސްއަށް ތަކުއެމްބަސީ

އިތުރުވާ ތަކެތި  މިންވަރަށްވުރެން ކަނޑައަޅުއްވާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ލޯންޗްތަކާއި ކާރުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސްއަށް 
އެއީ މިތަކެއްޗަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރުން އަހަރަށް އަގު ދަށްވެ، ބެލެހެއްޓުމުގެ . ދަންނަވަމެވެ ވެސްވިއްކާލެއްވުމަށް

   .ޚަރަދު ބޮޑުވަމުންދާ ތަކެތި ކަމުގައިވާތީއެވެ
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  ޚަރަދުތައްގެ ތީމުގޭ  )2.2

  )މިލިޔަން ރުފިޔާ( ޚަރަދުތައްފައިވާ ކުރެވިއަށް ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން  8200އިން  0200:  2ތާވަލު 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

 2000  : ތައްޚަރަދުގެ ބައި  
 2008  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  %ގެ 

  %ގެ 

  %22  39  23  23  23  18  14  14  13  13  %19 މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު ހ

  %3  5  7  7  4  4  5  4  4  4  %6  ދަތުރު ޚަރަދު ށ

  %6  11  11  9  9  7  6  5  5  5  %7  އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ތަކެތި ނ

  %4  7  9  5  4  5  9  6  4  3  %4  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ރ

  %8  15  17  33  33  28  27  28  27  31  %44  އި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުތާމުއާޞަލާތަކެތި އުފުލުމާއި  ބ

  %43  77  67  77  73  62  61  57  53  56  %80  )ނުހިމަނާ ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީ(ޖުމުލަ   ޅ

                       

  %57  104  104  72  60  56  32  19  16  14  20%  ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއިސަބްސިޑީ ކ

  %100  181  171  149  133  118  93  76  69  70  100%  ރިިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ އ

   
                  

  

    6  8  9  7  5  7  14  7  8    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ވ

    187  179  158  140  123  100  90  76  78    މުޅި ޖުމުލަ ބަޖެޓުގެ މ

  

ކުރެވިފައިވާ ރަދު ޚަބަޖެޓުން  ގޭގެތީމުވަނަ އަހަރާ ދެމެދު  2008އިން  2000އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2ތާވަލު 
ފައިސާގެ  ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކޮންމެ އަހަރަކު އެކިއެކި ކަންކަމަށް އަށް އެވަނީ  10އިން  2ކޮލަމް  .އެކެވެޚުލާޞާފައިސާގެ 

ރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ކަންކަމަށް ބަޖެޓުން ޚަ އެކި އަހަރުތަކުގައި މިއެވަނީ އަށް  )މ(އިން  )ހ( ފޮޅުވަތް .ލަތަކެވެޖުމު
  .ލައެވެޖުމު

 ފާހަގަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ގޮސްފައިވާ މިންވަރުއަހަރުން އަހަރަށް މައްޗަށް  ތީމުގޭގެ ޚަރަދުތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 9 ވޭތުވެދިޔަ
 ރިޕޯޓް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަ އެއްގެ ގޮތުން  ،ލިޔެ ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފުސީލްހުރިހާ އަހަރުތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ 

  . ވަނަ އަހަރާއި މިހަތަރު އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެވެ 2008އާއި، އަދި  2007އާއި،  2004އާއި،  2000ފައިވާނީ އަޅާ ކިޔާލެވި

 "ރިކަރަންޓް ޚަރަދު"ވަނަ އަހަރު  2000 ން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީއި) މ(އަދި ) ވ(، )އ(ގެ ފޮޅުވަތް  10ކޮލަމް މިގޮތުން 
 ،އާއި މިލިޔަން ރުފިޔާ 8 ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަވެފައިވާކެޕިޓަލް  އާއި،ފިޔާ ރުމިލިޔަން  70ލަ ޖުމު ގެ ގޮތުގައި ހޭދަވެފައިވާ

  .އެވެ މިލިޔަން ރުފިޔާ 78 ހުރިހާ ޚަރަދުގެ ޖުމުލައެއަހަރުގެ 

ގެ  "ރިކަރަންޓް ޚަރަދު"ނަ އަހަރު ވަ 2004 ގަންނަވާނީއިން ފެނިވަޑައި) މ(އަދި ) ވ(، )އ(ގެ ފޮޅުވަތް  6ކޮލަމް 
 މިލިޔަން ރުފިޔާ 5 ދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރެވިފައިވާކެޕިޓަލް ޚަރަ އާއި،މިލިޔަން ރުފިޔާ 118ލަ ޖުމު ހޭދަކުރެވިފައިވާގޮތުގައި 
 .އެވެ މިލިޔަން ރުފިޔާ 123ޖުމުލަ ހުރިހާ ޚަރަދުގެ އެއަހަރުގެ  އާއި،
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ގެ  "ރިކަރަންޓް ޚަރަދު"ވަނަ އަހަރު  2007 އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ) މ(އަދި ) ވ(، )އ(ގެ ފޮޅުވަތް  3ކޮލަމް 
 އާއި، މިލިޔަން ރުފިޔާ 8ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަވެފައިވާ ކެޕިޓަލް  އާއި، މިލިޔަން ރުފިޔާ 171ލަ ޖުމު ގޮތުގައި ހޭދަވެފައިވާ

  .އެވެ މިލިޔަން ރުފިޔާ 179ޖުމުލަ ހުރިހާ ޚަރަދުގެ އެއަހަރުގެ 

ގެ  "ރިކަރަންޓް ޚަރަދު"ވަނަ އަހަރު  2008 އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ) މ(އަދި ) ވ(، )އ(ގެ ފޮޅުވަތް  2ކޮލަމް 
 އާއި،މިލިޔަން ރުފިޔާ  6ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަވެފައިވާ ކެޕިޓަލް  އާއި،މިލިޔަން ރުފިޔާ  181ޖުމުލަ  ގޮތުގައި ހޭދަވެފައިވާ

 .މިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ 187ޖުމުލަ ހުރިހާ ޚަރަދުގެ އެއަހަރުގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ބަލާއިރު  9 ވޭތުވެދިޔައިން ފެނިވަޑައިގަންވާނޭ ފަދައިން  )ވ(ފޮޅުވަތް :  ރަދުކެޕިޓަލް ޚަ
މިލިޔަން އާ ދެމެދުގެ  9މިލިޔަންއާއި  5އަހަރަކު  ،ވަނަ އަހަރު ފިޔަވައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ކެޕިޓަލް ޚަަރަދަކީ 2002

 ) )ވ(ފޮޅުވަތް ގެ  8ކޮލަމް (މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް  14ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  2002 ނަމަވެސް. ޢަދެދެކެވެ
  . ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ ސަބަބުންމުރައިދޫގެ އިމާރާތްކުރު.އެއީ މ އިތުރުވެފައިވާކަމާއި،

ލާއިރު އަހަރުދުވަހުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލައި 9 މި:  "ސަބްސިޑީޒްސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި "ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި އޭގައި ހިމެނޭ 
ތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވަނީ މީގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު. ފާހަގަ ކުރެވެނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރެވެބޮޑަށް އެންމެ 
 ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ) )ކ(ފޮޅުވަތް (ގެ ގޮތުގައި " ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް" ހިމެނޭ
  .އެވެފައިވާތީއިތުރުވެ

 10ކޮލަމް ( މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް 14ހޭދަވެފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު   2000ގެ ގޮތުގައި " ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް"
 ،)) ކ(ފޮޅުވަތް ގެ  6 ކޮލަމް( ރުފިޔާއަށް މިލިޔަން 56ވަނަ އަހަރު  2004މިޚަރަދު ނަމަވެސް . އެވެ ) )ކ(ފޮޅުވަތް ގެ 

  . އިތުރުވެފައިވެއެވެ )) ކ(ފޮޅުވަތް ގެ  3ކޮލަމް ( މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް 104ގައި  2007އަދި 

 9ޚަރަދުތައް ވޭތުވެދިޔަ  ރިކަރަންޓް ނޫން އެހެން ހުރިހާ" ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް":  ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް 
 56ގައި ޚަރަދުވި  2000 އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން) ޅ(ފޮޅުވަތް  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވަނީ

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް، އަދި  67ގައި ޚަރަދުވި  2007 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށާއި، 62ގައި ޚަރަދުވި  2004 މިލިޔަން ރުފިޔާއިން
  .މިލިޔަން ރުފިޔާއަށެވެ 77 ގައި ޚަރަދުވި 2008

ދައްކައިދެނީ ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ތައް އެންމެ ބޮޑަށްތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް އައިސްފަވާ ބަދަލުއަހަރުވޭތުވެދިޔަ 
"ބްސިޑީޒްސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަ" މިންވަރާއި ފައިވާއިތުރުވެ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް  2008ޚަރަދުތައް 

ންވުބެލެހެއްޓެވާ ބަޖެޓް ހިންގަކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއްއެކައުންޓުން  ބޮޑު އެއް ކަމެއް ކުރެވޭގެ ނަމުގައި ހުރިހާ
  .ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވާ މިންވަރެވެ

ކުރެވިފައިވަނީ ނަމުގައި ޚަރަދުގެ " އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް ދޭ ސަރުކާރުން"އަހަރު  ވަނަ 2000މިހެންމިދެންނެވީ 
ފިޔާއަށްރުމިލިޔަން  104 ގައި 2008އާއި  2007މިލިޔަން ރުފިޔާ،  56ގައި  2004 ،ކަމަށްވާއިރު މިލިޔަން ރުފިޔާ 14

އަށް، އަދި %46 ބަޖެޓުގެގެ މުޅި  2004އިން،  %18 ބަޖެޓުގެގެ މުޅި  2000އަދި . އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ ޚަރަދު
  .އަށް އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ %56 ބަޖެޓުގެގެ މުޅި  2008އަށާއި،  %58ގެ މުޅި ބަޖެޓުގެ  2007
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  ނަމުގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ގެ  "ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް" )2.3

  ްގެ ނަމުގައި ކުރެވުނު ޚަރަދުތައ" ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް"ގައި  2008އާއި  2007:  3ތާވަލު 

  %  2008  %  2007  އެހީގެ ބާވަތް  

 %43 44,981,916 %46 48,277,616  ގަޅުކުރުމަށްނންމު ހާލަތު ރައާނިކަމެތިންގެ   ހ

 %52 53,673,000 %49 50,703,405  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ  ށ

  %0.5  611,360 %0.5  572,211  އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ  ނ

  %2  2,290,537  %2  2,567,382  ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފެލޯޝިޕް  ރ

  %0.5  640,345  %0.5  782,855  އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  ބ

  %2  2,001,805  %2  1,580,767  މަތާއި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެހެނިހެން ޚިދު ޅ

  %100  104,198,963  %100  104,484,236  ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒްގެ  ކ

މުގައި ހުރި އޮޅުންތަކުގެ ބެލެހެއްޓެވުއެހީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު ގައި  2008އަދި  2007އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  3ތާވަލު   :ނޯޓް 
  .އި އެކުގައެވެޙާލާޞްއި

ސަރުކާރުން " ތީމުގޭގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިންގައި  2008ގަޔާއި  2007ނީ ފެނިވަޑައިގަންނަވަ އިން ތިޔަ 3ތާވަލު 
 .ލެވެސީރުފިޔާގެ ތަފުމިލިޔަން  104.1ރުފިޔާއާއި މިލިޔަން  104.4ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ނަމުގައިގެ " ދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް

، )މިލިޔަން 44.9ގައި  2008(މިލިޔަން ރުފިޔާ  48.2ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ނަމުގައި  ހާލަތުންމު އާއެއީ ނިކަމެތިންގެ 
އިނާމުގެ ، )މިލިޔަން 53.6ގައި  2008(މިލިޔަން ރުފިޔާ  50.7ގެ ނަމުގައި " އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ"

 2.5ސްކޮލަރޝިޕްއާއި ފެލޯޝިޕްގެ ނަމުގައި ، )ލައްކަ 6.1ގައި  2008(ލައްކަ  5.7ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާގެ ނަމުގައި 
ކަ އްލަ 7.8މިޓީތަކަށް ދޭ އެހީގެ ނަމުގައި ކޮ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ، )މިލިޔަން 2.2ގައި  2008(މިލިޔަން ރުފިޔާ 

 މިލިޔަން 1.5ނަމުގައި ޚަރަދުގެ މަތާއި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ އަދި އެހެނިހެން ޚިދު، )ލައްކަ 6.4ގައި  2008(ރުފިޔާ 
  .އެވެ) ރުފިޔާ މިލިޔަން 2ގައި  2008(ރުފިޔާ 

 އޮންނަ ގޮތުގައި، ޤަބޫލު ކުރެވިފައިގެ ނަމުގައި މިކުރެވޭ ޚަރަދަކީ އާންމުކޮށް " ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް"
 ފައިސާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީމުގެއިން އެހީވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ނިކަމެތިންނަށްއަށް ބޭނުންވާ ގެ އެހީ" ވެލްފެއަރ"

އެހެންކަންކަމަށް ޚަރަދު ބޮޑުކޮށް ފެންނަށް އޮވެފައި ' ކާރޫބާރޫ'އެއީ، ތީމުގެއިން ވެލްފެއަރ ގެ އެހީ ދޫކުރެއްވުމުގެ  .ވެކަމުގައެ
  .ކަމަށް ބެލެވެއެވެލުއި ފަސޭހަކަމުން ފާޅުކަންކުޑަ، ކުރުން އޮންނަލެއް 

 ރުފިޔާގެ މިލިޔަން 104.1 ،މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި 104.4 ގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވާ 2008ޔާއި ގަ 2007 ،ނަމަވެސް

ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ހާލަތުޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ނިކަމެތިންގެ އާންމު 
މާގެ ބައެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާތްތިންނަށް ނޫންކަމަށާއި، އެއާޚިލާފަށް ފެއަރގެ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނިކަމެތީވެލް

އި އެބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ ބައެއްރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށާސަ، އިށާފުޅުންގެ ބައެއް ރައްޓެހިންނަބޭފުޅުންނަށާއި އެބޭ
  .ަގަކުރެވެއެވެކަމުގައި ފާހ ންމެންބަރުބޭފުޅުންނަށާއި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް 
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މިނަމުގައި  ،"ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހާލަތުނިކަމެތިންގެ އާންމު "ގެ ފުރަތަމަ ފޮޅުވަތުގައިވާ،  3 ތާވަލު މިދެންނެވީމިހެން 
 44.9ގައި  2008އަދި  ރުފިޔާ،  މިލިޔަން  48.2ގައި  2007 މީހުންނަށް  ލްފެއަރގެ އެހީ ބޭނުންވާ މީހުންނޫންވެ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ " ގައިވާ) ށ(ގެ ފޮޅުވަތް  3ތާވަލު  އޭގެ ސަބަބުން އަދި. ކުރެވިފައިވާތީއެވެމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު 
އެއިން ކޮންމެ ޚަރަދުކުރެވެނީ  ނިކަމެތިންނަށް އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގެވެލްފެއަރ ޤީޤަތުގައިޙަ ،ގެ ނަމުގައި" އެހީގެ ފައިސާ
މިލިޔަން  50.7( %49ގައި  2007ވަރުގެ ޢަދަދެއް، އާދެ  ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބަޖެޓުގެމިމުޅި އަހަރެއްގެ 

  .ކަމުގައިވާތީއެވެ) މިލިޔަން ރުފިޔާ 53.6( %52ގައި  2008އަދި  ،)ރުފިޔާ

ކޮންމެވެސް  އާންމުގޮތެއްގައިލިބިފައިވަނީ  ގެ ގޮތުގައިނިކަމެތިންނަށް އެހީ މިފައިސާ ،އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ
ވާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ،އަތްބާރު އެޅުމުގެ ތެރެއިން" ބޮޑު ބޭފުޅެއްގެ"

  .ބެލިގެން ކަމުގައި ފެންނާތީއެވެ

  .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިތިރީގައި  ތަފުސީލް ދުތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެއެހެންކަމުން މިޚަރަ

 ކުރެވިފައިވަނީ ގައި ޚަރަދު 2007މިނަމުގައި  : )ހ( ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު" ނިކަމެތިންގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް"
 "ށްކަމެތިންގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަނި" .ރުފިޔާއެވެމިލިޔަން  44.9 ގައި 2008ރުފިޔާ އަދި މިލިޔަން  48.2
ގެ އާންމު ހާލަތު ނިކަމެތިންނަމުގައި ހިސާބުތަކާއި ލިޔެ ކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަވައިގެން މިފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ މި

 ބައެއް ތިމާގެމިނިސްޓަރުންގެ ގާތްބައެއް މިނިސްޓަރުންނަށާއި،  ބައެއް ނޫންކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް
ބޭފުޅުންނަށާއި، ބައެއް މު ތަކުގައި ތިއްބެވި ޤާބޭފުޅުންނަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިސް މަ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށާއި، ރައީސްގެ ގާތްތިމާގެ

  .މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން ދައްކައެވެކަމުގައި ނަށް މެންބަރުންބައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ސިންގަޕޫރުގައި ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގެ ޚަރަދާއި، ނަށް  'ބޮޑެތި ބޭފުޅުން'ޅިންހެން ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މު މި ޚަރަދުގެ
ދަތުރުފަތުރާއި، ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގައި ތިއްބެވުމާއި، ފަރިއްކޮޅާއި، ޓެކްސީ ޚަރަދާއި، މުޅި ދުވަހަށް ޓެކްސީ ހިފުމާއި، 

ހެދުމާއި، ނަންބަރު އައިނާއި ފޮތްބަލާ އައިނުހެދުމާއި، އަދި  ދިގުމުއްދަތަށް އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި، މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް
  . މީހުންގެ އަނބިދަރިން ގެންގޮސް ބޭތިއްބުމުގެ ޚަރަދުފަދަ ޚަރަދުތަކެވެކޮށްދެއްވާ މީހުންނާއެކު އެބޭސް 

ގަވަމަންޓް  ސްމޯލްޑިވްގޮތަށް، ސިންގަޕޫރުގައިހުރި ދައްކަވާފައިވަނީ އެފައިސާ ތީމުގެއިން އަނބުރާ ހިންގަވާމި ޚަރަދުތައް 
މުގޮތެއްގައި ބޭސްފަރުވާ ންއެހެންކަމުން، ސިންގަޕޫރުގައި އާ. އިން ޚަރަދުކުރައްވައިގެންނެވެ  (MGTC)ޓްރޭޑް ސެންޓަރ
އަދި ވެލްފެއަރގެ ދަށުން ކަމަށާއި، ނޫން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ވަކި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅިގެންނެއް ،ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

ބައެއް ފަހަރު ތީމުގެއަށް ނޯޓެއް  ޅުމެއްނެތިހެލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހުރިހާ އެހީއަށް އެދި ތީމުގެއަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ  ބޭސްފަރުވާގެ
ޚަރަދުތަކުގެ އިންވޮއިސްތަކާއި  ކަމުގައިވެސް މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ މިފަދަ ހަމަޖެހިގެން 'ފޯނުކޯލުން' ފޮނުއްވާލައްވައިގެންނާއި
   .ހަވެއެވެދޭސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން 

ދު ތާއީ ،ބޭފުޅުންގެ ލޯތްބާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއިއެހީދެވިފައިވާ  މިވަނީ  އެހެންކަމުން މި ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައި
ހޯއްދެވުމަށްކަމާއި، މިއީ ދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް ކުރެވިފައިވާ 

މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނަހަމަގޮތުގައި އަމިއްލަ ފައިދާއާއި މަންފާއަށް ޚަރަދު ކުރެއްވުންކަމުގައި  ،ޚަރަދުތަކެއްނޫންކަމުން
މިއީ ކަރަޕްޝަންއާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާކަމެއްކަމުގައިވެސް  އަދި .ދަންނަވަމެވެ
  .ދެކެމެވެ
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އިންވޮއިސް އާއި  އެތައްބައިވަރު ތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާއި އެވަނީ މިގޮތަށްކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތިރީގަ
  .ޚަރަދުތަކެވެތެރެއިން މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލާފައިވާ ބައެއް  ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ

 8 ި6,905 ޖުމުލަ ، ހެއްދުމަށް އައިނު ގަޕޫރުންދެކަނބަލުންނަށް ސިން ގައި ސީނިއަރ މިނިސްޓަރެއްގެ 2008 ޖުލައ/-

ގައި މާޗް ބޮޑު ހޮޓަލެއް  ސިންގަޕޫރުގެ ދަރިކަލަކު  ކާފަ  މިނިސްޓަރާއި ސީނިއަރ މިއަދި ހަމަ  ،ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު
  ،ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު -/23,756 ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ތިއްބެވުމަށްދުވަހު  21 އިގަ 2008

  ެޚަރަދުކުރެވިފައިވާ  ގައި 2008އޭޕްރީލް  ބޭސްކޮށް ދެއްވުމަށްސިންގަޕޫރުގައި  ބޭފުޅަކަށްއިލާގެ ގާތް ޢާރައީސްގ  
 ،ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު -/50,022

 ްޚަރަދުކުރެވިފައިވާ  ށްކަގައި ކުރެވުނު ބޭސްފަރުވާއަ 2008އި މެއި ސިންގަޕޫރުގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށ
 ،)މިއީ މިއަހަރު މިކަމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ބައެއް(ރު ސިންގަޕޫރު ޑޮލަ  -/20,686

 ީއެކިފަހަރު މަތިން ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވާވަނަ އަހަރު  2008ވެރިއަކަށް ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސ  
  އެމެރިކާ ޑޮލަރު، -/13,000

 ާ2.3ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ޕޫރުގައި ގަސިން ގައި އެކިފަހަރު މަތިން 2007އިލާއަކަށް ޢާ ބޭފުޅެއްގެ ގެރައީސްގެ ތިމ 
އިލާއަކަށް ޢާބޭފުޅެއްގެ  އެހެން ރައީސްގެ ތިމާގެގައި  2008އަދި  ޑޮލަރު، ފިޔާއަށްވާވަރުގެ ސިންގަޕޫރުމިލިޔަން ރު

 .އަށްވާވަރުގެ ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ 1.4ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ  ސިންގަޕޫރުގައި އެކިފަހަރު މަތިން

  
  

، މިލިޔަން ރުފިޔާ 50ފައިވަނީ ކުރައްވާވަނަ އަހަރު ހޭދަ 2007 މިނަމުގައި:  )ށ( "އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ"

އެހީ އަހަރު ށް ބޭނުންވާ ނިކަމެތިންނަށް މިދެހަޤީޤަތުގައި ވެލްފެއަރ އަ. އެވެރުފިޔާ މިލިޔަން 53ގައި  2008އަދި 
ފައިވާ ރެވިތީމުގެއިން ކުމި ދެ އަހަރު  ގެ ނަމުގައި "ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް"މިއީ . ދެއްވާފައިވަނީ މިނަމުގައެވެ

  .ދަދެކެވެޢައިވަރުގެ ދެބައި ކުޅައެއްބަ ޚަރަދުގެ

މިޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް ތީމުގެއިން ދެއްވާކަމަށް މަޝްހޫރުވެ އާންމުވެފައިވާ 
އެހީ ދެއްވާފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ  މި މެނުވީވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި . ގެ ޚަރަދުތަކެވެ" ޑޮލަރާއި ދެކޮޅު ޓިކެޓް 300"

އެހީގެގޮތުގައި އުސޫލެއްގެ  މި. ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ދިއުމަށެވެ ،އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް އާއި
 ދަތުރުގެ، ދަތުރަށްފަހުއެއީވެސް . ޑޮލަރެވެ 300 ،ޓިކެޓް ޚަރަދާއި ބަލިމީހާއާއި އެހީތެރިޔާއަށް ދެކޮޅު ގޮތުން ދެއްވަނީ

  .ބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޝަރުތު ކޮށްފައެވެނހިސާބުތައް ތީމުގެއަށް ހުށަހަޅައި، ޚަރަދުނުވެ ބާކީ ހުރި ފައިސާ ތީމުގެއަށް އަ

އެހީ މި ،ވިއަސްކަމުގައިނިކަމެތިން އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ވެލްފެއަރގެއާންމުގޮތެއްގައި  އެހީވެދެވިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ މިނަމުގައި
  -: އެއީ .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމެއްތިންވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު  ވެސްދެއްވުމުގައި

 2008  ުބަލައިގެން،ގެ އެހީއަށް އެދޭ ސިޓީ ރވެލްފެއާ ތީމުގޭގެ ބައެއް ޖަލްސާތަކުގައިޕީ ގެ .އާރު.ޑީގައި ބޭއްވުނ  
 މިސިޓީތައް ސީދާ ރައީސް އޮފީހަށް ގެންދެވި، އަދި ރައީސް އޮފީހުން ތީމުގެއަށް ފޮނުއްވައިގެން އެހީގެ ކަންތައް

  ހަމަޖައްސަވައިފައި ވުން، އެހެންނާ މިކަން ހިނގާ ވަރަށް ވުރެން އަވަހަށް
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 ައަކީ %60މީހުންގެ ތެރެއިން  ،ވާސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތް ،ގެ އެހީ ދެއްވާފައިވާރތީމުގެއިން ވެލްފެއ  
 ން، އަދިތުފެންނަށް އޮޕީ ގެ މެންބަރުން ކަމުގައި .އާރު.ޑީ 'އިއްތިފާގުން'

  ްގައި ފޮނުއްވާފައިވާ އެއްވެސް ސިޓީއެއް މިހާރު  2008ގަޔާއި  2007އެހީއަށް އެދި އެކި މީސް މީހުން ތީމުގެއަށ
  .މިއޮފީހުން އެދުމުންވެސް މިތަކެތި ލިބިފައިނުވާކަން، މިއެވެތީމުގޭގައި ފެންނަށްނެތްކަމާއި، ތަކުރާރުކޮށް 

ލައްކަ ރުފިޔާ   6ވަނަ އަހަރު  2008އަދި  ،ލައްކަ ރުފިޔާ 5ވަނަ އަހަރު   2007:  )ނ( އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަޢުވަތު  ،މިނަމުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ސްކޫލްތަކާއި މުބާރާތްތަކަށް އިނާމު ދެއްވުމަށާއި

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީތަކާ، ޙަފްލާތަކަށް ހަދިޔާ ފޮނުއްވުމަށާއި، އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ދެއްވާ ހަދިޔާ ބަދިޔާ އަށާއި، 
  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޕާޓީތަކަށެވެ

އަށްވުރެ ރުފިޔާ 10,000މިގޮތުން  ،ދެއްވާކަމާއިތުކުރީ ގަޑި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަދިޔާ ދެއްވުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން އަ
 ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ މުގޮތެއްގައި ރައީސަށް ދަޢުވަތުންއާ އަދި. ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ އަގުބޮޑު ގަޑި ދެއްވާފައިވާކަމުގައ

ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުންނާއި، ރައީސްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ގާތް ބޭފުޅުންގެ 
  . ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ގެ ފައިސާ އެހެންކަމުން މިއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހޭދަކުރެއްވުން ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމަށް ދައުލަތު
މުކޮށް ހުރިހާ ންއާޚަރަދަކީ  މިނަމުގައި ކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ،އެއީ. ބޭނުންކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއް ނޫންކަމުންނާއި، ވަކި ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ގަދަރާއި އިޙްތިރާމާއި ތާއީދު ހޯދުމަށް
ފުރިހަމަ ޖަވާބުދާރީވުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ރަސްރަސްކަލުން ކުރައްވާ ޒާތުގެ  މިއީއަދި  ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެއްކަމުންނާއި،

 . ޚަރަދުކަމުގައި ވާތީއެވެ

މިލިޔަން  2.3ވަނަ އަހަރު  2008އަދި  މިލިޔަން ރުފިޔާ 2.5 ވަނަ އަހަރު 2007:  )ރ( ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފެލޯޝިޕް
ލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމެއްނެތި އަދި އެފަދަ އެހީ ލިބޭނެ ސޫކިޔެވުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވަނީ އެކަމަށް ވަކި އު ،ރުފިޔާ

. ބަޔަކަށެވެގޮތަކަށް، ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޝަރުތުތަކެއް ޢާއްމުކޮށް އެނގެންނެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 
 ނެންގެވުމާއިނާޖާއިޒު ފައިދާ  މިއީ ،އިއެއްގެ ރުހުމާއި ލޯތްބާއި ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުކަމާއެހެންކަމުން މިއީ ވަކި ބަ

 . ކަމަށް ދެކެމެވެ މަގެއް ހުޅުވިފައިވާކަރަޕްޝަނަށް 

ލައްކަ ރުފިޔާ  6ގައި  2008އަދި  ރުފިޔާ، ލައްކަ 7ވަނަ އަހަރު  2007:  )ބ( އެެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތައް
ރުފިޔާއާ   30,000ރުފިޔާ އާއި  5,000 އާންމުގޮތެއްގައިކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވާކަމާއި، 

އަށް  ޕީ.އާރު.ޑީ ރަށެއްގެ އެއްގައި  2008 ،ނަމަވެސް. ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެބައްސަވާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް އެހީ 
އަށް ތާއީދު ނުކުރާ އެހެން  ޕީ.އާރު.އެރަށުގައި ހިންގާ ޑީކަމާއި، ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވާ 100,000ލަބަކަށް ކުޅިވަރު ކްތާއީދުކުރާ 

އެހީއަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަދި  .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ދެއްވާފައިނުވާލަބަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކް
 2008ސަބަބުން މިއެހީ ދެވިފައިވަނީ ކޮން ކަމަކަށްކަމެއް އެނގެންނެތް ގޮތެއްގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް  ތުމުގެނެ ފެންނަން

އެހީ ދެއްވާފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ  މިނަމުގައި .އެވެރުފިޔާ ދެއްވާފައިވެ 100,000ވަނަ އަހަރު 
މުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއާއި ލާބަޔަށް ނޫންކަމާއި، މިއީ މިކަމުން ވަކި ބައެއްގެ ންއާޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަމާއި، 



 

   
14 

ކަމަށާއި، މިއީ ކަރަޕްޝަންކަމާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ލޯތްބާއި ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށާއި އެކަމުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެންގެވުމަށް 
  .ދަންނަވަމެވެވުން ކަމުގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރެއް

ރުފިޔާ  މިލިޔަން 2ގައި  2008އަދި  ،މިލިޔަން ރުފިޔާ 1.5ވަނަ އަހަރު  2007:  )ޅ(މަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން ޚިދު
 ގެ މަސައްކަތް ނިމުމުންގޭގައި ތީމު 1994ގައި ތީމުގެ ހަދަންގެނައި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  1992ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ 

އަދި ވަގުތީ ގޮތުން  ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްބިދޭސީ ތިބި ބައިތިއްބާފައި ފޮނުވާނުލާ  އާ ހަމަޔަށް 2008
މިމީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން . ގެންގުޅުއްވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށެވެ

އަދި މިފައިސާ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާކަން ފިނޭންސް . ވެއެވެވަކިން ބަޖެޓަށް ލިބިފައެއް ނު
އެހެންކަމުން މިއީ . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ސާފުކޮށް އެގެން ނޯންނަ ކަމުގައިވެސްމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި 

ކަމުގައި ފާހަގަ  ރެއްވުންހިސާބުތައް އޮޅުވާލައްވައިގެން ބަޖެޓުން ފައިސާ ނުލިބޭ ކަންކަމަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކު
  .ކުރަމެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އެނގެންނެތި، ހޭދަކުރައްވާފައިވާ  ތަފުސީލްދުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ތީމުގޭގެ ޚަރަ. ހ
ފައިސާއާއި، ހެދުންކޮޅާއި، ކޯޓްފަޓްލޫނު ބައްލަވައިގަތުންފަދަ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ރައީސްގެ އަމިއްލަފުޅު 
ށް ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ފައިސާއާއި، ރައީސްގެ ބޮޑެތިވެފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުންނަ

ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި، ރައީސްގެ ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުންނަށް ތީމުގޭ ބަޖެޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި މިހުރިހާ 
މިހެން މިދެންނެވީ މިއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން  .ދަންނަވަމެވެފެންނަ ކަމުގައި މަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވު

  . ނުވާތީއެވެ ކުރެވިގެންވާނޭ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި

ދުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ނަހަމަގޮތުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޚަަރަދުތަކަށާއި، ތީމުގޭގެ ޚަރަ  .ށ
މިހެން މިދެންނެވީ މިކަމުގައި . ވަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެފައިސާއާމެދު ދަޢުވާ އުފުއްލަ 'ބައްސަވާފައިވާ'

   . ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން ހިމެނޭތީއެވެ ،ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއިކަރަޕްޝަންއާއި 

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚަރަދުތައް ތީމުގެއިން ނުކުރެވޭގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާއި   .ނ
  .ބަންދުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ބެއްސެވުމުގެ ދޮރު ރައީސްއަށް ފައިސާ ،ވައިގަވާއިދުތައް ހައްދަ
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  'ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް' )2.4

ނޫން އެހެން " ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް"އަށް ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ކުރެވިފައިވާ  2008އިން  2000:  4ތާވަލު 
  )މިލިޔަން ރުފިޔާ(ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

 2000  : ތައްޚަރަދުގެ ބައި  
 2008  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  %ގެ 

  %ގެ 

  22%  39  23  23  23  18  14  14  13  13 19% މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުހ

  3%  5  7  7  4  4  5  4  4  4 6%  ދަތުރު ޚަރަދުށ

  6%  11  11  9  9  7  6  5  5  5 7%  އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ތަކެތިނ

  4%  7  9  5  4  5  9  6  4  3 4%  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުރ

  8%  15  17  33  33  28  27  28  27  31 44%  އި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުތާމުއާޞަލާތަކެތި އުފުލުމާއި ބ

  %43  77  67  77  73  62  61  57  53  56  80%  )ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީނުހިމަނާ(ޖުމުލަ ޅ

  

 ތީމުގެއިން ގެ އިތުރުން" ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީޒް"އަށް ތީމުގެއިން  2008އިން  2000ގައި އެވަނީ  4 ތާވަލު
 67ގައި  2007މިލިޔަން،  62ގައި  2004މިލިޔަން،  56ގައި  2000އެއީ . ކުރެވިފައިވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކެވެ

  . މިލިޔަންއެވެ 77ގައި  2008މިލިޔަން، އަދި 

 23މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދަށް  ވަނަ އަހަރު މިނަމުގައި ހޭދަކުރެވިފައިވަނީ 2007އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން  3ކޮލަމް 
، ރުފިޔާ މިލިޔަން 11އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ ޚަރަދަށް ، ރުފިޔާ މިލިޔަން 7ދަތުރު ޚަރަދަށް ، ރުފިޔާ މިލިޔަން

 17ތަކެތި އުފުލުމާއި މުވާޞަލާތާއި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް   ރުފިޔާ، އަދި މިލިޔަން 9ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދަށް މަރާމާތު
   .ރުފިޔާއެވެ މިލިޔަން 67ލަ އާއެކު ޖުމުރުފިޔާ މިލިޔަން

 2007 ،ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައިލުކޮށް ވަކިވަކިން ސީހުރިހާ ޚަރަދުތައް ތަފުއަހަރުގެ  9ކޮށްފައިވާ ޚުލާޞާގައި ތާވަލު މި
ބަލާ ޗެކްކުރި ބައެއް ޚަރަދުތައް ހިންގަވާފައިވާ  އުސޫލުންވަނަ އަހަރުގެ މި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓް ސާމްޕްލް ގެ 
  .ކޮށްލަމެވެގޮތާމެދު ފާހަގަ ކުރެވުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަން ތިރީގައި ފާހަގަ

  ެރައީސްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރު ފަތުރާއި  :ބޭފުޅުންގެ ދަތުރު ފަތުރާ ބޭސްފަރުވާ އިލާގެ ޢާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ
ރުފިޔާ އާއެކު  މިލިޔަން 1.5ވަނަ އަހަރު  2008އަދި (ރުފިޔާ  މިލިޔަން 2.3ވަނަ އަހަރު  2007ބޭސްފަރުވާއަށް 

ގެ ކޮލަމް  4ތާވަލު  ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވަނީމި .ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ ،)ރުފިޔާ މިލިޔަން 3.8މިދެއަހަރުގެ ޖުމުލަ 
ތަކެތި " ގައިވާ) ބ(ފޮޅުވަތް  ،ނާއިރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިލިޔަން 7ލަ ގެ ޖުމު" ދަތުރު ޚަރަދު"ގައިވާ  )ށ(ފޮޅުވަތް ، 3

އެހެނިހެން "ހިމެނޭ ރުފިޔާގައި  މިލިޔަން 17 ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާގެ ގޮތުގައި  "މަތުގެތާއި ޚިދުމުއާޞަލާއުފުލުމާއި 
 .ވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަކުރެގެ ތެރެއިން " ޚަރަދު

ބިންނާއި، ތުއްޕުޅުބޭފުޅުންނާއި، ނއަ ،މިޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައީސްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ފިރިންނާއި
. އެދަތުރާއި ގުޅިފައިވާ އެހެން ޚަރަދު ތަކާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދުތަކެވެ  ،އެބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ މީހުންގެ ދަތުރުތަކާއި
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މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ރައީސްއަށް  7ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ  2007ގެ ގޮތުގައި "ދަތުރު ޚަރަދު"
 .އިލާއަށެވެޢާރަދުކުރެވިފައިވަނީ ރައީސްގެ ޚަމިލިޔަން ރުފިޔާ  3ދެންއޮތް  .އެވެމިލިޔަން ރުފިޔާ 4ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ 

ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުންވެސް އެބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ހިންގަވާފައިވަނީ  
ން ފުރިހަމައަށް ލިޔެކިޔުމު ތަފުސީލްނަމަވެސް މިފަދަ ޚަރަދުތަކުގެ . ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާއި،  ،ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދުތަކާއިއަދި ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ ، ބަލަހައްޓަވާފައި ނުވާތީއާއި
 ރައީސްގެ ގެންގުޅުއްވާ މީހުންގެ ޚަރަދުތަކާއި، ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚަރަދުތަކާއި އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޚަރަދުތައްވެސް

ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ އެކިބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުވެފައިވާ މިންވަރު ވަކިވަކިން  ،ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާތީ
  .ފާހަގަކޮށްލަމެވެ ވެސްއެނގެންނެތް ކަމުގައި

އިން މިސާލަކަށް، ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދުތައް ހިނގަނީ ރައީސްގެ ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދުގެ ތެރެ
 ،އިލާގެ ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދު ހިނގަނީ ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ކަމުގައިވިއަސްޢާކަމުގައިވާތީ، ރައީސްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއި 

 .ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރިއްކޮޅަށް ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާ މިންވަރު ވަކިން އެގޭކަށް ނެތެވެ

ޅުންގެ ޢާއިލާއާއި އެބޭފުޅުންނާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ރައީސްގެ ބޮޑެތިވެފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފު
އެކައުންޓިންގ އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީ ހިމެނުއްވުމަކީ  ރަދުތައް ތީމުގޭގެ ޚަރަދުތަކެއްގެ ގޮތުގައިއެފަދަ ޚަ ،ޚަރަދުކުރައްވައި

ދިމުގްރާތީ އުސޫލުން ވެރިކަން  މިއީ އަދި. ނުދެކެމެވެ ގެ އުސޫލުން ކުރެވިގެން ވާނޭކަމެއް ކަމުގައެއް) ޖަވާބުދާރީވުން(
އެހެންކަމުން މިގޮތަށް ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ މިފަދަ ހުރިހާ . ހިންގާ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް މިކަންކުރާ ގޮތެއްނޫނެވެ

ބާރު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މުގެ ޤާޚަރަދުތައް ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ކުރެއްވުން އެއީ ހިސާބުތައް އޮޅުވާލައްވައިގެންނާއި މަ
ތައް ހުއްދަކުރާ ފަދަ ޚަރަދުރާއްޖޭގައި މިއެއީ  .ދެކެމެވެކަމުގައި  ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުން ދައުލަތުގެ
މިފަދަ ޚަރަދުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ކުރެވޭ  ،މިވަގުތު ނެތްނަމަވެސް އެކުލަވާލެވިފައިނޫނެއް ވަކި ޤާ

  .ކަމަށް އިންސާނީ ހަމަވިސްނުންވެސް ގަބޫލު ނުކުރާތީއެވެ ރަދުތަކެއްޚަ

ޝާހީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ ތަކުގައިވެސް  )ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް މޮނާކީ( ގައުމު އުސޫލުން ރަސްކަން ހިނގާ ދިމުގްރާތީ
އެކި ވެރިކަންވާރުތަވާ އެކިޚަރަދުތައް ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިލާގެ ޢާ

އެހެންކަމުން . އެފަދަ ބެޖެޓްތަކުންނެވެ ކިވަކި ބަޖެޓްތައް ކަނޑައެޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންބޭފުޅުންނަށް ވަ
 ރައީސްގެ ބޮޑެތިވެފައި ތިއްބެވި ންކަމު ޤައުމެއް ނޫން ވާ ރަސްކަމެއް ހިނގާވެރިކަން ވާރުތަ ރާއްޖެއަކީ އަމުދުން

ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ތީމުގޭގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިންގެވުމަކީ  ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ
  .ނުދެކެމެވެއެކަން އޮންނަންވާނެ ގޮތްކަމަކަށް 

 ިމީހުންގެ  އްވިގައި ޙައްޖަށް ފޮނު 2007ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި  :އްޖު ދަތުރު ގެ ޙައިލާގެ ބޭފުޅުންޢާއަދި  ންނާއިރައްޓެހ
ކުރައްވައިގެން ގެ ތެރެއިން ހޭދަ" ޚަރަދުދަތުރު "މިލިޔަން ރުފިޔާ  1.1ވަނަ އަހަރު  2007އިތުރުން، 

މިއީވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމާ އެހެންކަމުން . ބޭފުޅުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ 19ރައީސުލްޖުމްހޫެރިއްޔާ އަރިހުގައި 
ހޯއްދަވަން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް  މަޤްބޫލުކަންޢީދާއި، ލޯތްބާއި، ވަކިބައެއްގެ ތާ ،ގުޅުމެއްނެތް ޚަރަދުތަކެއް ކަމަށާއި

މިފަދަ  ރައީސް ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް ށާއި، އަދިކަމަ ވިފައިވާ ޚަރަދެއްކުރެއަށް އަމިއްލަ ފައިދާކީ މިކަމަ ،ކަމަށާއި
އެއީ މިފަދަ ޚަރަދަކީ ދައުލަތުގެ ކަންތައް . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ ނެނުވާ ކުރައްވަން ދޫކޮށްފައި ބޭއްވިގެން ތައްޚަރަދު

ކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުކަމުގައި މުންއާހިންގުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ނޫންކަމުންނާއި، 
 . ނުވާތީއެވެ
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 ްރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި ލައްކަ  9ގެ ތެރެއިން " ދަތުރު ޚަރަދު"  :ގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ދުބާއީ ދަތުރުފުޅެއް ރައީސ
އަދި މިދަތުރުުގައި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް  ކުރައްވައި،ވަނަ އަހަރު ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ދުބާއީއަށް ދަތުރެއް  2007

މިއީ ކޮންކަމެއް ކުރައްވަން ކުރެއްވި  ،ން ބައިވެރިކުރައްވާފައިވާކަމާއިރުމެންބަގިނަ  ވަރަށްގެ ) ޝީ(އެޑިޔުކޭޝަން 
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަަމަ  ވެސްއެހެންކަމުން މިއީ. ދަތުރެއް ކަމެއް ލިޔުމުން ފެންނަންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ކުރައްވާފައިވާ  މިހެން މިދެންނެވީ މިއީ ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް. ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން ކަމުގައި ދެކެމެވެ
އަށް މުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާންއާއެކަމަށް ހެޔޮގޮތުގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިގެން އަދި،  ޚަރަދެއްްކަމާއި

 ތައްގ އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީގެ އުސޫލްއެކައުންޓިން ،ނެތްކަމަށްވާތީކަން ލިޔުމުން އެނގެން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދެއް
 .އެކަމަށް ތަން ނުދޭތީއެވެ

 ްރަސްމީ އަދި ވަނަ އަހަރު ރައީސް ކުރެއްވި  2007 : ނަގުދުފައިސާ ނެންގެވުމާއި، ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރެއްވުނ
ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ، ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރައީސް އޮފީހުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި، ޓިކެޓް ޚަރަދުގެ އިތުރުންނުރަސްމީ 

ކަމުގައި ވާފައިވާނަންގަމިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ޖެހޭވަރުގެ ޑޮލަރު  3.04ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދަތުރުތަކަށް 
 އެހެންކަމުން. އެނގޭކަށްނެތެވެކުރެވިފައިވަނީ ކޮންކަމަކަށް ކަމެއް މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު  3.04މި . ފާހަގަކުރެވެއެެވެ
 .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ ފައިސާއަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންފައި ނެތުންމިއީ ދައުލަތުގެ 

ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރުމިލިޔަން ރުފިޔާއަށްވާވަރުގެ  1.7ވަނަ އަހަރު  2007މީގެއިތުރުން އެކިއެކި ކްރެޑިޓް ކާޑުން 
ކޯޓް ، ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަނާއި. ހޭދަކުރައްވާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ބޭރުގައި

މިއީ އަމިއްލަފުޅަށް ބޭނުންކުރައްވާ އަމިއްލަ . ފަޓުލޫނާއި، ހެދުންކޮޅު ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ހޯއްދަވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެކަމަށާއި، މިފަދަ އަމިއްލަ ތަކެތި  މިތަކެއްޗަކީ ،ތަކެތިކަމުން

  .ކަމުގައި ދެކެމެވެ އަމިއްލަފުޅު ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރެއްވުންތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ހޯއްދެވުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ 

އެއީ މިފަދަ  އާއި، ތީރަދުތައް ކުރައްވަންޖެހޭނީ އަމިއްލަފުޅު މުސާރައިން ކަމުގައިވާމިހެން މިދެންނެވީ މިފަދަ ޚަ
މުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ންއާ އަދި ކަމުންނާއި،ނޫންޚަރަދުތަކެއް  ކުރެވޭދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިންގެވުމަށް  ޚަރަދުތަކަކީ

ކުރެއްވޭގޮތަށް ދު ޚަރަމިފަދަކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން މީގެ އިތުރުން  .އަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުކަމުގައި ނުވާތީއެވެމަންފާލާބަޔާ 
  . ފައިވެސް ނުވާތީއެވެހުއްދަކުރެވި ހިމެނި،ބަޖެޓްގައި 

  ުފޯނުތަކާއި އިންޓަނެޓަށް  އާއި ޢާއިލާގެ ބޭނުމަށްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ :ރައީސްއާއި ރައީސްގެ ބޭފުޅުންގެ ޓެލެފޯން ޚަރަދ
ތާއި މުއާޞަލާތަކެތި އުފުލުމާއި " ،މިލިޔަން ރުފިޔާ 1.13ށް އަހަރަ ވަނަ 2007މުޅި  އަދި ރުފިޔާ 93,900 މަހަކު

ތީމުގޭގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ބޭނުން ރައީސްގެ ރަސްމީ ފޯނުތަކާއި މިއީ . ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެބަޖެޓުން " ޚިދުމަތުގެ
ހަމަ ގޮތުގައި އަމިއްލަ އެހެންކަމުން މިއީވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަ .ގެ އިތުރުންނެވެޚަރަދު ތަކުގެކުރައްވާފައިވާ ފޯނު

މިޚަރަދަކީވެސް ރައީސްގެ އިތުރުން ރައީސްގެ މިހެން މިދެންނެވީ  .ދެކެމެވެކަމުގައި  ބޭނުންކުރެއްވުން ބޭނުންތަކަށް
 އުސޫލު އެކަމަށް ޖާގަ ނުދޭތީ އާއި، އެކައުންޓިންގ އާއި އެކައުންޓަބިލިޓީގެ ،ނާއިޚަރަދެއްކަމުން ކުރެވިފައިވާޢާއިލާއަށް 

އާންމުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ކަމުގައި އަދި ދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިންގެވުމަށް މިއީ 
 .ނުވާތީއެވެ

  ުބޭފުޅުންނާ އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާގެ  ބޮޑެތިވެފައި ތިއްބެވިއްޔާއާއި ރައީސްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި :ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދ
ވަނަ  2008އަދި  2007  ،)ތީމުގޭ އެއްވެސް މުވައްޒިފެއްގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދު ނުހިމަނައި( ބޭފުޅުންގެ ފަރިއްކޮޅަށް

މިއީ ދުވާލަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް  .ވެފައި ވެއެވެމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު 2.03 އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކަށްގެ ތެރޭގައި އަހަރު
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 .ރުފިޔާކަމާއި، އެދުވަސްވަރު މުސާރަތައް ހުރިގޮތުން މީހެއްގެ މަސްދުވަހެއްގެ މުސާރަވަރުގެ ޢަދަދެކެވެ 5,500
 . ބޭނުންކުރެއްވުން ކަމުގައި ދެކެމެވެއަމިއްލަ ކަންކަމަށް ނަހަމަގޮތުގައި  އެހެންކަމުން މިއީވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާ

ރައީސްގެ ބޮޑުވެފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ޚަރަދުތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިހެންމިދެންނެވީ 
އެންމެ ތަރައްގީ ވެފައިވާ އެންމެ ގްރާތީ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގާ ދިމު އަދި .ވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީއެވެކުރެވިގެން 
ރައީސްގެ ބޮޑެތިވެފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް އާއި އަނބިކަނބަލުންގެ އިތުރުން  ވެސްޤައުމުތަކުގައިފުދުންތެރި 

 . އެވެކަމުގައިވާތީނުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާގެ ޚަރަދުތައް 

  ްވަނަ އަހަރު  2007މަރާމާތަށް ތީމުގޭގައި ބޭނުންކުރައްވާ ލޯންޗްފަހަރާއި ވެހިކަލްތަކުގެ  :އުޅަނދުފަހަރުގެ ޚަރަދުތައ
މިހުރިހާ . މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ 2.2އަދި މިތަކެއްޗަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ،  2.7

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތީމުގޭގެ ޙަރަކާތްތައް މާ ބޭނުންވާވަރަށްވުރެން ކޮންމެހެން ޚަރަދަކީ ދައުލަތުގެ ކަންތައް ހިންގުމަށް 
 .ތީ ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ފެނެއެވެއި ހިންގަވާފައިވާރާވަ

  ުމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު  5.7ވަނަ އަހަރު  2007މާރާތާއި ތަކެތި މަރާމާތުކުރުމަށް އި :މަރާމާތުގެ ޚަރަދ
ޖެއިން ބޭރުންނާއި މަސައްކަތަށް ރާއް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަރާމާތުގެމީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ . ކުރައްވާފައިވެއެވެ

ލުތަކާއި ސޫސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އުމުޅިންހެން  ހޯއްދަވާފައިވަނީމިތަކެތި . ތަކެއްޗެވެ ރާއްޖެއިން ހޯދާފައިވާ
 . ޚިލާފަށެވެ

އިލާގެ، ކުދި، ބޮޑު ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޚަރަދުތަކެއްހެން ޢާރައީސްއާއި ރައީސްގެ ކުރީގެ އޮޑިޓްގެ ބެލުންތަކުން ދޭހަވާގޮތުގައި 
ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު އެތައް ބައިވަރު ޚަރަދުތަކެއްގެ ތެރެއިން . ކުރައްވަނީ ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުންނެވެ

ންވަރަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތީމުގޭ ބަޖެޓުން އެކި ބާވަތުގެ ކަންކަމަަށް އެކި މިމިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓް ކޮށްލާފައިވާ 
  . ވަރަށް މަދު ޚަރަދުތަކެކެވެތެރެއިން 

  ޭކޯޓް ފަޓްލޫނު ފަހާފޮތި  ،ސަފާރީ ސޫޓާއިޓް ފަޓްލޫނާއި، ހަމަ މިމަރުކާގެ މަރުކާގެ ކޯ" ލޯރޯ ޕިއާނާ"ގައި  2008މ
 ،ށް ސިންގަޕޫރުން ބައްލަވައިގެންފައިވޭނުންފުޅަކުރީގެ ރައީސްގެ ބޭ

  ޭންފައިވޭ،ފޮތި ބައްލަވައިގެ ސިންގަޕޫރުންރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހެދުންކޮޅު ފެހުމަށް ކުރީގެ އި ގަ 2008މ 

  ްކާފަ ވިދާޅުވާ އަށްރައީސްކުރީގެ ގައި ލަންޑަނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް،  2008ޖޫނ 
  ވާފައިވޭ،ނަންގެ ރާއްޖެ ވައިގެމަގުން، ބައްލަވައިގެން "ނެޕީ"ތުއްތުކުދިންގެ  މަރުކާގެ "ރޯސް ޑަމަސްކް" ބޭފުޅަކަށް

  ީގަނޑު ފޮށި ލަންޑަނުން ވައިގެމަގުން 17އިލާގެ އަމިއްލަތަކެތި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޢާގައި ރައީސްގެ  2008ޖެނުއަރ 
 އަދި ،ގެންނަވާފައިވޭ މާލެ

  ގްރޭންޑް ހަޔަޓް"ގައި ރައީސްގެ ބޭފުޅެއްގެެ ޢާއިލާ ސިންގަޕޫރުގެ  2007ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ނޮވެމްބަރ "
 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ، 28,291ހޮޓެލުގައި ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ތިއްބެވުމަށް 
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  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި، އިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރައްވާޢާ، އިރައީސް އާއި އަނބިކަނބަލުންގެ އަމިއްލަފުޅު ޚަރަދުތަކާ  .ހ
އަދި  2007 ،2008ޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށްޓަކައި ނޫންގޮތަށް ވަކި ބަޔަކަށް ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް އަދި ހުރިހާ ރައް
  .ފައިވާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް އަތުލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެއޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައިވެސް ކުރައްވާ

ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ކުރައްވާ ޚަރަދުތައްވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓަވާ ގަވާޢިދާ   . ށ
  .އެއްގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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  ބައްލަވައިގެން ލޯންޗްވަނަ އަހަރު  2002 )2.5

ޔޮޓެއް  ރައީސް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށްދެމެދު  ކުންފުންޏަކާގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  1998ޖޫން  19
މިލިޔަން  4.75އެއްބަސްވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ އަގެއް ކަމުގައި  މިޔޮޓް ބަނުމުގެ. ގައި ސޮއިކުރެވުނެވެބަނުމަށް އެއްބަސްވުމެއް

ޑޮލަރު ދަރަންޏަށް  މިލިޔަން 6.7މި ޚަރަދުކުރައްވާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ބޭންކަކުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން . އެސް ޑޮލަރެވެ.ޔޫ
 2008ނިމުނީ  ލޯން އަދާކޮށްސްރީލަންކާގެ ބޭންކުގެ . އަދި ބާކީބައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރައްވައިގެންނެވެ ،ނަންގަވައި
  .ގައެވެ

އެސް ޑޮލަރު .ޔޫ 3,633,300 ޔޮޓް ބަނދެނުނިމެނީސް ކުރިއަށް ދައުލަތުން ،ގޮތަށް ޔޮޓް ބަނުމުގެ އެގްރީމެންޓްގައިވާ
އަށްވާ  5%ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ދެއްކީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ  ޔޮޓް ބަންނަ ކުންފުނިން. އެވެވެދައްކާފައި

ހަމައަށް ޔޮޓް ބަނދެ ނުނިމުމުންނާއި، އާ 1999/9/30މި ޕާރފޯމަންސް ބޮންޑްވަނީ  އަދި. އެސް ޑޮލަރެވެ.ޔޫ 237,500
  . ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ ،ލްވެޠިބާ އޭގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން

ބަކަށް ބަނދެ ނިމިފައި ހުރި ޔޮޓް ދިވެހި ވަކި ހިސާ ،ޔޮޓް ބަންނަން ހަވާލުކުރި ކުންފުނި ބަނގުރޫޓްވެ ،ސްޔޮޓް ބަދެނުނިމެނީ
ޚަރަދު ލައްކަ ޑޮލަރު  6.5 މިކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް. ދައުލަތަށް ގެއްލިގެން ދިޔަކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ތަށް އަލުން ދައުލައަށް ދިވެހި ) ލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު 5.5ގާތްގަނޑަކަށް (ޖަރުމަނު މާރކް  1.2ޔޮޓް ކޮށްގެން، އަދި އެ 
އުފެއްދި ޔޮޓް ބަންނަ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ޔޮޓް ބަނދެ  އަލަށްބަނގުރޫޓްވި ކުންފުނީގެ ބަޔަކު  ގަތުމަށްފަހު، ބައްލަވައި

ދެއްވާފައިވަނިކޮށް، އަނެއްކާ  )ޖަރުމަން މާރކް 4.15(ޑޮލަރު  މިލިޔަން 1.9އެކުންފުންޏަށް  ،ނިންމަން ހަވާލުކޮށް
ދައުލަތުން އެކުންފުންޏަށް ދައްކަވައިގެން  )ޔޫރޯލައްކަ  (5.1 ލައްކަ ޑޮލަރު 7.2 ށް ދަތިވެގެން އިތުރުއެކުންފުނިން ފައިސާއަ

ޔޮޓް ބަނދެ . ފަހުންނެވެއަހަރު  2ޔޮޓް ބަނދެ ނިމިގެން މާލެ ގެނެވޭވަރުވީ ޔޮޓް ބަންނަން އެއްބަސްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 
. ކަމާއެކު އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ލިޔުންތަކުން ފެންނާކަށްނެތެވެ ކަން ޔަޤީންފައިސާއެއް ނިންމުމަށް ޚަރަދުވީ ކިހާ

 7.4ޖުމުލަ ޔޮޓް ބަނދެ ނިމި ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މިތަނުން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތުން ދޭހަވާ ގޮތެއްގައި ންނަމަވެސް އެތަ
 ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ނަމަވެސް. ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ (0.70 + 1.9 + 0.55 + 0.65 + 3.60)ޑޮލަރު  މިލިޔަން

މިފަދަ ހުރިހާ  ތްކަމުން،އެގެންނެ ތަފުސީލްދަތުރުތަކުގެ މިކަމާއި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ  ހިނގާފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދާއި،
އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތުން އެއްކުރެވުނު އަގު  ގެޔޮޓް އެއްބަސްވި ބައްލަވައިގަންނަންޑޮލަރަށް  މިލިޔަން 4.75ޚަރަދަކާއެކު 

މިލިޔަން ޑޮލަރަށްވުރެން އިތުރުވާނެކަމަށާއި، ބައްލަވައިގަންނަން އެއްބަސްވި އަގުގެ  7.4ތުން ފެންނަން އޮތް މަޢުލޫމާ
  .ކަމަށް ފެނެއެވެދެގުނައަށްވުރެން ބޮޑުވާނެ

  ކަންކަންއާދަޔާއި ޚިލާފު ބައެއް  މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މި

 ިރަނގަޅަށް ޔޮޓް ބަނުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަމާއި މިފަދަ ކަންކަން  ،ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތާއި ޔޮޓް ބަންނަން ޙަވާލުކުރ
 ޔޮޓް ބަންނަން އެކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން، ވައިވެސް ނުލައްއި އަދި މިމަސައްކަތް ބީލަމަށްވަލައްނުބަ

 1998 ިޔޮޓްގެ އަގާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް  ،ގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފޮރ ފިނޭންސްގެ ސިޓީއަކުން އެނގޭ ގޮތުގައ
ގެ ވާހަކައެއް ދައްކާނެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ދެއްވާފައި ނުވާކަމާއި، އަގުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމު

  ކަމަށް ދޭހަވާކަން،ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުހުރިހާ ކަމެއް ހިންގަވާފައިވަނީ 

  ްމިކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ހިންގުން ބޮއްސުންލައި، ދައުލަތަށް މިހާބޮޑު ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރުވެސް މިޕްރޮޖެކްޓ
 ޒިންމާވެފައި ނެތުން، 
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 ީގެންނުވާ ފަދަ ދޯދިޔާ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައިވަނީ މިފަދަ ކަމަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަށ
އައްސަސާއަކުން ޚަރަދު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އެއް މުހުރިހާ ންކަމުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިނގި އެހެ ކަމާއި،ގޮތަކަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ރައީސް އޮފީހާއި  އެއްކުރަންޖެހުނީމަޢުލޫމާތު މި އެނގެންނެތްކަމާއި، މިއޮފީހުން 
  ކަން، އަދިތީމުގެއިން

 ާހަރު ފަހުން ޔޮޓް ބަނދެ ނިންމައިގެން ރީޚުން ފެށިގެން ދެއަމިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ގޮސްގެން ނިންމަން އެއްބަސްވި ތ
 ކަމާއި،ގެނެވިފައިވާއިރު، ޔޮޓް ދުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަލުވިމިނާއި ގާތަށްވެސް ޔޮޓް ނުދުވާރާއްޖެ 
ހުރެގެން ބޭރު ފެންނަންޖެހޭ ޔޮޓްގެ އެތެރޭގައި  ކަމާއި، އަދިފުރިހަމައަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ  އާލާތްތައްތީ މުއާޞަލާ

ސަރުކާރުން ރަސްމީގޮތުން ޔޮޓް  ނުފެންނަކަމާއި، މިސަބަބުތަކަށްޓަކައި،" އެންގަލް ވިއު ޑްވައި"ފުޅާމިނުގައި 
ށް ބޭނުންނުކޮރާއްޖެގެނެސް އި ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާކަމާއި، ޔޮޓް ބަލައިގަތުމުގައިވެސް ފަސްޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގަ

 .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ އަޅާފައި އޮންނަކަމުގައިފަޅުގައި 

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ދައުލަތަށް ވަރަށް ގެއްެލުންބޮޑު ގޮތެއްގައި މި ޔޮޓް ބައްލަވައިގެންފައިވާތީ، މި މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގި މީހުން   .ހ
މި މީހުން އަތުން އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ން ގެއްލުވެފައިވާ މިކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، ދައުލަތަށް 

  .ދަންނަވަމެވެ

މަކީވެސް ވަރަށް ފައި ބޭއްވުވާއްސަހަމަޖަރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ކުރިމަގުގައި މިފަދަ މަސައްކަތް ރާވައި ނުހިންގޭ ގޮތަށް   .ށ
  .މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

މިދެންނެވީ ން މިހެ .ޔޮޓް ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮވެ ހަލާކުވެދިއުމަށް ދޫކޮށްނުލައްވައި ޔޮޓް ވިއްކާލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ  . ނ
މުކޮށް ގިނަދުވަސް ވާވަރަކަށް އޭގެ އަގު ދަށަށްގޮސް، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު އަހަރުން މިފަދަ ތަކެއްޗަކީ އާން

  . އަހަރަށް މައްޗަށްދާ ތަކެތިކަމުގައި ވާތީއެވެ
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  ބިނާކުރުން  ތައްމާރާތްއިތީމުގޭގައި މިހާރުހުރި  )2.6

ގޮތުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ކުރައްވާ ނިންމަވާފައިވަނީ މާރާތްއިތީމުގެ މިހާރު އެހުރި ގޮތަށް 
 5 ތާވަލު .ކުންފުންޏަކާއެވެމާރާތުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނީ ޖަޕާންގެ އިމި .ގައެވެ 1994ބޭނުންކުރެއްވުމަށް 

މިލިޔަން  16.9ޖުމުލަ  މާރާތްކުރުމަށް ހިނގާފައިވާކަމަށް ލިޔުންތަކުން ދައްކަނީއި ފަދައިން ތީމުގެ އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ
  . ރުފިޔާއެވެ މިލިޔަން 207.1 ނުވަތަ، ޑޮލަރު

  )އިން ރުފިޔާ(މާރާތް ކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު އިތީމުގޭ  5: ތާވަލު 

  107,494,019 މިޓްސުއީ ކޯޕަރޭޝަން މަސައްކަތަށް  ހ

  62,323,095  ޑެކަރޭޝަން އެކްސްޕެންސަސް ށ

  19,497,490  މެޓީރިއަލްސް ނ

  6,485,423  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެންޚަރަދު ރ

  3,297,804  މެޝިނަރީ ބ

  2,849,363  މަސައްކަތް ޅ

  2,604,700  އެހެނިހެން ޚަރަދު ކ

  866,342  ދަތުރު ޚަރަދު އ

  800,251  ފަރނީޗަރ ވ

  793,588  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެކްސްޕެންސަސް މ
  112,983  ހައުސް ހޯލްޑް ފ

  207,125,058  ޖުމުލަ  

  
މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު . މާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެއިތީމުގެ 

  : ކަންތައްތަކަކީ

 ިމިލިޔަން 107.4(މިލިޔަން ޑޮލަރަށް  9.3އަމިއްލަ ތަކެތީގައި  :) ހ( އުޖޫރަ ކުންފުނީގެމާރާތްތައް ހެދި އ 
 11މާރާތްކުރާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރި ޕްރޮޖެކްޓަށް އިމާރާތުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށް އިމުޅި ، )ރުފިޔާ

) މިލިޔަން ޑޮލަރު އިތުރަށް  1.7ޑޮލަރަށްވުރެން މިލިޔަން  9.3ފުރަތަމަ އެއްބަސްވި (މިލިޔަން ޑޮަލަރު 
' ޕްރޮޖެކްޓް ވޭރިއޭޝަންގެ'ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމާއި، އިތުރަށް އެފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަށް 

ށް އަގު އިތުރުކުރި މަސައްކަތްތަކަ ،މާއިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެގެންނެތްކަގޮތުގައި ކޮން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައި
 ކިޔާފައިވާ ގޮތް އެނގެންނެތްކަން، 

 ްއިންޓީރިއާ ޑެކަރޭޝަންގެ) ރުފިޔާ މިލިޔަން 62.3(މިލިޔަން ޑޮލަރު  5.39 : )ށ( ޑެކަރޭޝަން އެކްސްޕެންސަސ 
 5ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  މާރާތުގެ އެތެރޭގެ ކަންކަން ނިންމައި ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށްއި ގޮތުގައި

މިފައިސާ މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް  އަދި އެކުންފުނިތަކުގެފައިވާކަމާއި، ޙަވާލުކުރައްވާ ކުންފުންޏަކާއި
. އްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެފޮނު އަށް MGTCދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،  ހުރިސިންގަޕޫރުގައި 
މަސައްކަތް އަގު  ކުރެވިފައިވޭތޯއާއި،އެކުންފުނިތަކާއި ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޙަވާލުއެމަސައްކަތް އެހެންކަމުން 

މިމަސައްކަތުން  ކުރެވިފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ މަސައްކަތުގެ އެގްރީމެންޓްތައް މިއޮފީހަށް އަދިވެސް ލިބިފައިނުވާތީ،
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މެދުވެރިކޮށް އެކުންފުނިތަކަށް  MGTCދައުލަތަށް ލިބިފައިވޭތޯ އާއި، މިފައިސާ  ލިބެންވީ ހަމައަގު
އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކީއްވެގެންތޯއާއި، އެފައިސާ އެކުންފުނިތަކަށް ލިބިފައިވޭތޯއާއި، ރައްދުކުރަންޖެހުނީ 

މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް  އަދި. ގެ ސުވާލު އުފެދޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ އިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގޮސްފައިވޭތޯމި
 މިއޮފީހުން މިލިޔުންތައް ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް ނާއިއަދި ތީމުގޭގައިވެސް ފެންނަން ނެތުމުން ،ގައި MGTCލިޔުމެއް 

 ކަން، އެއްވެސް ކާމިޔާބެއްވެފައި ނުވާ ގައިތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް މިކަމު

 ީރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޙަވާލުވި ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އިމާ : )ބ(،)ނ( މެޓީރިއަލްސް އަދި މެޝިނަރ
 މިލިޔަން 19.5 އިތުރު ތަކެތި ރާއްޖެ ގެނައުމަށްއިމާރާތްކުރާ  ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް،ހިންގަވާގޮތަށް އެގްރީމެންޓް 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާ  3އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުމަށް  ،ޚަރަދުވެފައިވާކަމާއިރުފިޔާ 
 ތެރެއިން މަސައްކަތް ނިމުނިއިރު ބާކީ ހުރި ތަކެތީގެއިމާރާތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރި ތަކެތީގެ ، ކަމާއި

 މިލިޔަން 3އަދި ، ތް ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއިފަހުން ވީގޮއެތަކެއްޗަށް ، ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމާއި
 ،މެޝިނަރީއަށް ވީގޮތެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަން ގިނަ ފައިސާގެރުފިޔާއަށް ވުރެން 

  ެޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެން  :) ރ(ޚަރަދު  މުސާރައާއި އެހެންމުވައްޒަފުންގ
ގިނަ އަނެއްކާ ތީމުގެއަށް ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތަށް  ،އެކުންފުނިތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުތަކުގައި ކުރުވާފައިވާއިރު

ަ ،ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސްބޭރުޢަދަދެއްގެ  މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި  ،އިއެމީހުންލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވަ
 ޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން، މިލި 6.5ޚަރަދުތަކަށް  ރާއްޖޭގައި ތިބުންފަދަ

 ުޕްރޮޖްކެޓްގެ  : )މ(، )އ(، )ކ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެކްސްޕެންސަސް، ދަރުތު ޚަރަދު އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދ
ރުފިޔާ ޚަރަދު  މިލިޔަން 4.2ތްތަކާއި ދަތުރު ޚަރަދުތަކަށް އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް އިދާރީ މަސައްކަ

 އަދިކުރައްވާފައިވާކަން، 

  ްރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި އެފަރާތްތަކުން  މިލިޔަން 2.8ރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ލައްވާ  ) :ޅ(މަސައްކަތ
ކުންފުނިން އަތުލާ ދިނުމުގެ  ގެމަސައްކަތްކުރި ޖަޕާނުގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ 

 . މިއެވެ، ފައިވާކަންތީމުގެއިން އެފައިސާވެސް ދައްކަވާ ބަދަލުގައި

  :ޅުތައް އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ ،ވީމާ

ވީނުވީގޮތް  އްޗަށްތަކެހޯއްދެވި ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓަށް ، އާއި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިހާ ދޯދިޔާކޮށް ހިންގާފައިވާތީ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ވުމާއި،ކޮށްފައިޚަރަދުއެނގެންނެތި ފައިސާ ލިޔުމުން ރަނގަޅަށް ނޭނގިފައިވުމާއި، ފައިސާ ޙަވާލުވި ފަރާތެއް 

ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ މިޕްރޮޖެކްޓް ރާވާ ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުއްވި ފަރާތްތައް ރަނގަޅަށް ލިޔުންތައް 
  . ފައިސާއާއި މުދާ ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެގެއްލިގެންގޮސްފައިވާ  އަދި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެ، ،އިކުރުވަޖަވާބުދާރީ
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   ބައްލަވައިގެންފައިވާ ހަރުމުދާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން )2.7

ރައީސްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން ތީމުގެ ދޫކުރައްވާފައި ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި ގެންދަވާފައިވާ  ކުރީގެ ރައީސްއާއި
ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ " އަމިއްލަ ތަކެތި"މިގޮތުން އެބޭފުޅުން ގެންދަވާފައިވަނީ އެބޭފުޅުންގެ . ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  . ކަމުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެތަކެތި 

އަދި ލައްވައި، ތަކެތީގެ ލިސްޓެއްވެސް އެކުލަވާއެންމެ ކުޑަމިނުން ދިމާއަށް ފެންނަން ހުރި  ންއިރު،ރައީސް ތީމުގެއިން ވަޑައިގެ
ނަމަވެސް، ރަނގަޅަށް ހިސާބު  .އްވިކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެކުރެސަރުކާރާ ހަވާލު  ހޮވުނުތީމުގޭގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަލަށް 

އަދި . ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެގެންވާނޭ ގޮތެއް ކުރައްވައިލުން މިއީ މިކަން ސޫބެލެހެއްޓުމާއި ފުރިހަމަ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އު
މިތަކެތި އަލަށް ، ގެންދެވިތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވައިއެންމެ ކުޑަމިނުން، ތަނަށް ދޫކުރައްވާފައި ވަޑައިގެން ތަކެއްޗާއި، 

ސަރުކާރުގެ މަންދޫބުންގެ  އަލަށް ހޮވުނުގެންދެވި ތަކެތި  އެބޭފުޅުން، މީގެއިތުރުން. ޮވުނު ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވަންވާނެއެވެހ
މިއީ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާކަމެއްކަމަށާއި،  އާދާކާދައިގެ އުސޫލުތަކާއި ވެތިރިއަދި  ،ހާޒިރުގައި ގެންދެވުމަކީ ތަހުޒީބާއި

   . ލުން ކޮންމެހެން ކުރައްވަން މަޖުބޫރު ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެސޫޖަވާބުދާރީގެ ފުރިހަމަ އު

ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ގިނަ  ވަރަށް ގިނަ އަމިއްލަ ތަކެތި ރައީސްގެ ޢާއިލާގެ  ،މިހެން މިދެންނެވީ ރައީސްއާއި
 ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިފަދަ ހުރިހާ ތަކެތި ތީމުގެ ދޫކުރައްވާފައިއަހަރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކަމުގައި 

ތީމުގެއަށް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ދައުލަތުގެ ތަކެތި  ،މީގެ އިތުރުން .ވަޑައިގެންއިރު ގެންދެވި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ
ތީމުގޭގެ ހިސާބު  ،އެއްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަވާފައިވެސް ނެތްކަމުންނާއި "ފިކްސްޑް އެސެޓް ރަޖިސްޓަރ"

އްލަވައިގެންފައިވާ ހުރިހާ ތަކެތި ބައަމިއްލަފުޅު ބޭނުންތަކަށް ބަލަހައްޓަވާފައިވާލެއް ވިޔާނުދާކަމުންނާއި، ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން 
އަދި ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ބައްލަވައިގެންފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެންދެވިކަން ބެލޭނެ  ،ރަނގަޅަށް އެނގެންނެތް ކަމުންނާއި

ވެސް އެއްޗެއް އެއްކަމަށް ބައްލަވާ  "އަމިއްލަފުޅު"ބައްލަވައިގެންފައިވާ ބަޖެޓުން ތީމުގޭގެ ، ނެތްކަމުންނާއިއެއްވެސް ގޮތެއް 
  . ފެންނަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ ގައިތީމުގެއިން ނިކުމެ ވަޑައިގެންފަހުން ތީމުގޭއިލާ ޢާއާއި ރައީސްގެ ރައީސް 

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އެސެޓްސްގެ ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބައްލަވައިގެންފައިވާ، އަދި ތީމުގެ ދޫކުރައްވާފައި ވަޑައިގެންއިރު ގެންދެވިއްޔާ ގެންދެވި 
 . ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެދައުލަތަށް ގޮތުގައި ގުނޭތަކެތި އަނބުރާ 
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  ބޭފުޅަކަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ފައިވާރައީސްކަން ކުރައްވާ )2.8

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ޙައްޤު ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނީ އެފަދަ  128ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ދެވެމުން  މިހާރުރައީސްއަށް ކުރީގެ  އެހެންކަމުން. ޢިނާޔަތްތައް ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިގެންނެވެ

ގައި ކަނޑައެޅި އެއީ އެ ޢިނާޔަތްތައް ޤާނޫނެއް .ލާފަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެގެންދެވެނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚި
   - :އެއީ. މިގޮތުން ދެކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނުވާތީއެވެ ފައިބަޔާންކުރެވި

 ެގައި  2008ނޮވެމްބަރު  10ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ އެއްދުވަސްކުރިން، އާދެ  ކުރީގެ ރައީސް އެމަނިކުފާނުގ
 2008ނޮވެމްބަރު  10މުވައްޒަފުންނަށް  އެތާގެއުފައްދަވައި، އެއް " ސެކްރެޓޭރިއަޓް އޮފް ދަ ފޯމަރ ޕްރެޒިޑެންޓް"

އަށް " ސެކްރެޓޭރިއަޓް"ވައި، ބަޖެޓުން މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަދައުލަތުގެ އިން ފެށިގެން 
 .ވާފައިވެއެވެމުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަ 2ފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރައީސް އޮ 7ތީމުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

ލިބެމުންދާ ކަމުގައި  މުސާރައާއި އެލަވަންސްއިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް  2008ނޮވެމްބަރު  10އެބޭފުޅުންނަށް އަދި 
  . ގައި އެވަނީއެވެ 6 ތާވަލު ލްސީމީގެ ތަފު. އެވެފާހަގަ ކުރެވެ

  ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސް "ސެކްރެޓޭރިއަޓް އޮފް ދަ ފޯމަރ ޕްރެޒިޑެންޓް":  6 ތާވަލު

  ޖުމުލަ  އެލަވަންސް  މުސާރަ  މަޤާމާއި އޮފީސް  

  38,500  250 38,250  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ  1

  23,710  250  23,460  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  2

  30,238  8,818  21,420  ސްޕެޝަލް އެސިސްޓެންޓް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް  3

  12,447.50  250  12,197.50  ޑިރެކްޓަރ  4

  14,368.50  250  14,118.50  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  5

  19,087.70  5,632.20  13,455.50  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  6

  13,911.20  4,153.20  9,758  ފޮޓޯގްރާފަރ  7

  10,215.40  1,910.90  8,304.50  2ސުޕަވައިޒަރ ގްރޭޑް   8

  16,814.80  4,982.80  11,832  2ޖެނެރަލް ސާރވިސަސް ސުޕަވައިޒަރ ގްރޭޑް   9

    152,796  26,497.10  179,293.10  

  

 2008 ުބޭސްފަރުވާއަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ކުރީގެ ރައީސް އާއި އަނބިކަނބަލުން  ޑިސެމްބަރ މަހ
 .ޚަރަދު ދެއްވާފައިވެއެވެ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު 62,805(ރުފިޔާ  -/807,053ދައުލަތުން 

ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި، ރައީސްކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ރައީސުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމަށް 
މިގޮތުން އެންމެ ފުދުންތެރި ގައުމުތަކުގައިވެސް ދެވޭ . ދެވެއެވެ ތައްޢިނާޔަތްތަފާތު ނަށް އެބޭފުޅުންއެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 

  .އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކެކެވެ ،ޢިނާޔަތްތަކަކީ
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ށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ ރޫޙަކީވެސް ހުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ޙައްޤު ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް 
  . މުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެއިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ކަމިއީ އަދި  ،މިއީކަމަށާއި

  
  

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

" ސެކްރެޓޭރިއަޓް އޮފް ދަ ފޯމަރ ޕްރެޒިޑެންޓް"  ،ކުރީގެ ރައީސްއަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހަމަޖެހެންދެން
މިހިނދުން މިހިނދަށް ހުއްޓާލެއްވުމަށް  ކުރީގެ ރައީސްއަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް އަދި، އަށް ދައުލަތުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާއި

އަނބުރާ އަތުލެއްވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުވެސް ދައުލަތަށް މިކަމަށް އަދި މިހާތަނަށް . ދަންނަވަމެވެފެންނަކަމުގައި 
  .ދަންނަވަމެވެ

ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ދެވިފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކެއްކަމުންނާއި، ޤާނޫނު އަސާސިގެ ރޫޙާއި މިއީ  މިހެން މިދެންނެވީ
މަށާއި، ގައި ހިމެނިގެންވާތީއާއި، މިއީ ދައުލަތުގެ ބޭނުތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން މިކަމުދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮޚިލާފަށް 

  .ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދަށް ނުވާތީއެވެ

މު ދިރިއުޅުއްވުމަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމަށް ންއާއުމެއްގައި، ކުރީގެ ރައީސެއް ޤައަދި ދިމުގްރާތީ އުސޫލުން ހިންގާ އެއްވެސް 
އިންތިޚާބަށްފަހު، ގެ  2008 އްދަ ނުކުރާތީ އާއި، މިއީހު ނާޔަތެއް ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުންޢިއެއްވެސް  ދެވޭ

ނާޔަތްތަކެއް ޢިމަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން އަމިއްލަފުޅަށް ހަމަޖައްސަވައިގެން ނަންގަވާފައިވާ 
އާއި  )ޖަވާބުދާރީވުން(ކަމުންނާއި، މިފަދަ ގޮތަކަށް އަމިއްލަފުޅަށް ހަމަޖައްސަވާ ކަންތައްތަކަކީ އެކައުންޓަބިލިޓީ 

  .ލުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެސޫއުގެ ) އުމު ހިންގުންޤަހެޔޮގޮތުގައި (ގަވަރނަންސް 
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ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ދެން ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތިންނަށް އެހީދިނުމުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ  .1
ގެ އި އޭއިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭގޮތަށް ރައީސްގެ މުސާރަފުޅާއްސަވަބަ

ކަނޑައަޅުއްވައި،  ދެވޭ މާލީ ޢިނާޔަތާ އަދި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތަށް ޤާނޫނެއްގައިއިތުރުން 
ރައީސްގެ އަދި ދެއްވައި،  ގެންހިމަނުއްވައިވަކިވަކިން ގެ ބަޖެޓްގައި ދައުލަތު މިފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ކޮންމެ އަހަރަކު

  .ދަންނަވަމެވެ ހަމަޖެއްސެވުމަށްޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް  ކަށް އަހަރުން އަހަރަށް ރައީސްހޭދަތަ

އަދި ގާތްތިމާގެ  ކަމަށާއި،ކަން އިލާގެޢާރައީސްގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކަށާއި، ކުރީގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  .2
  .ދަންނަވަމެވެ ފެންނަ ކަމުގައި ބޭފުޅުންނަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް އަތުލެއްވުމަށް

ރައީސްގެ  ނުވަތަ ފާއަށް ނޫންގޮތަށް، ވަކި ބަޔަކަށްހިންމު ކަންކަމަށާއި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންދައުލަތުގެ މު .3
އެއީ  .ދެކެމެވެ އުފުއްލަވަންޖެހޭނެ ކަމުގައިތަކާމެދު ޝަރީޢަތް އަމިއްލަފުޅު ފައިދާއަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދު

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުމާއި، ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާ  ޕްޝަންއާއި، މަޤާމުގެ ބާރުތަކާއިކަރަ
 .މިކަމުގައި ހިމެނިގެންވާތީއެވެ މައްޗަށްކުޅަ ބޮޑު އިތުބާރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން ރައީސްގެ ކުރީގެ ރައްޔިތުން

ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުރީގެ ރައީސް އަށާއި، އަދި މިހާރުގެ ރައީސް އަށް ޤާނޫނެއް ނެތި ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް  .4
  .ހުއްޓާލެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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