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csIfoa egclwrenej rwTiDoa 
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 

 ަވަނ ައަހުރގ  މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  2016 ލަޯކލް ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތިރީޓގ  
ަރލް   ޭދ ރިޕޯޓް  ޮއިޑަޓރ ޖ ނ 

 
ު ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއޮތޯރިޓީގެުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް މ ލީުުލޯކަލް

 ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުތަޢ ރަފުު

ުަނންބަރު:ު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ޫނނު(4/2007ުމި ުކުރެވުނުު)އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުއޮތޯރިޓީގެ ުގަވަރމަންޓް 31ުުގެޯލކަލް
ު 2016ުުޑިސެންބަރު ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމެދު ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުކުރުމ އި،ުގައި ލޯކަްލުބަޔ ން

ުއޮތޯރިޓީ 2016ުުުގެގަވަރމަންޓް ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުުރަދުޚަވަނަ ުއެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުށްއޮތޯރިޓީއަުކޮށްފައިވަނީ
އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުަގއިުުގެއޮތޯރިޓީއެުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ކަންތައްތަކަށުް، ނަޑއެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ުުރަދުޚަ ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުއޮތޯރިޓީލޯކަކުރުމަށް ުގަވަރމަންޓް ުބަލަހައްޓ ފައިވަީނުުގެލް ުހިންގ  ުކަންކަން މ ލީ
ުބަލައި ުއެއްގޮތަށްތޯ ުގަވ ިއދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުެމދުުު،ދައުލަތުގެ ުމިންވަރ  ުކުރެވިފައިވ  ުޢަމަލު އެއަްށ

މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުކުރުމ އި އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭުކަމަށްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުކަންކަމު 
 މ އްދ ގެު)ހ(އ ުއެއްގޮތްވު  ވަނ36ުަ)ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ޫނނުުނަންބަރު:ުއެޅުމަށްޓަކައިު

ދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުޒިމ ލީުުގެލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގޮތުގެުމަތިންު
ުމަޖިލީހަްށުހުށަހެޅުމެވެ.213ުު ުރައްޔިތުންގެ ުކަންކަްނުަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުއެ ުމަިތން ުގޮތުގެ ުބުނެފައިވ  ުމ އްދ ގައި ިމުވަނަ

ުގައިުޝ އިޢުުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުުސައިޓްރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެެހންުމިުއޮފީހުގެުވެބް

މެދުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުަބއެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓްުމިުރިޕޯޓް ގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 
ެދވަނަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިަދށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު
ުމިންވަރ އި ުކުރެވިފައިވ  ުުގެއޮތޯރިޓީު،ޢަމަލު ުޢަމަލުުުރަދުޚަބަޖެޓުން ުއެއްގޮތަށް ުނިންމުންތަކ  ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ކުރުމުގައި،
ުޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުއޮ
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ުސަ ުރިޕޯޓ އެކު ުމި 6ުުފުހ  ުުއަށ19ުްން ުއޮތޯރިޓީހިމެނިފައިވ  ުގަވަރމަންޓް 31ުުުގެލޯކަލް ުމ ލ2016ުުީޑިސެންބަރު ުނިމުނު ގައި
ުބަެޖޓުންު ުއެ ުބަޖެޓ އި ުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނު ުލިުބނުގޮތ ިއުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަުކގައި ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ

މީގެުއިތުރުން،ުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުއަދިުމިުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުސީލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުކޮށްފައެވެ.
ގުޅޭުނޯޓްަތއްުު،ހިމެނިފައިވ ުއަށ23ުްނ20ުުްފުހު މިުރިޕޯޓ އެކުުސަ މިލްކިއްޔ ުތގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުަބޔ ނ އިުއެުބަޔ ންތަކު 

ުމައްސަލައެއްު ުވަރުގެ ުއަންނަންޖެހޭ ުރިޕޯޓަށް ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގައި ުއެ ުކޮށްފައެވެ. ުއޮޑިޓް ުބަލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ވެސް
ުދެވަނަބައި ުރިޕޯޓްގެ ުމި ުމ ލިު،ފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުއެއްގޮތަށްު"ދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުެގ ުޤ ނޫނ އި އްޔަތުގެ

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

، އިސްވެރިންނ ުމަޝްވަރ ުކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްުގެލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ުކަންތައްތައްު މި

ުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުިމުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަަވމެވެ.ުުގެއޮތޯރިޓީމިުއޮޑިޓްގައިުއެހީތެރިވެދިންު

ު
ު

މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރ ުރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 

ުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްު

ގޮތުގެުަމތިން،2006/3ުުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު އެއްގޮތްވު  ލޯަކލްު)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ިއދު 
ުއޮތޯރިޓީ ުބެލެހެއްޓުމ އިުގެގަވަރމަންޓް ުކަންތައްތައް ުފުރިހަމަކަމ އެކުުުގެއޮތޯިރޓީު،މ ލީ ުސައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ހިސ ބުތައް

ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ްނކޮށްފައިވ ުމައުލޫމ ތުުހިމަނައިެގނ15.01ުުް(ެގR-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ު،ތައްޔ ރުކޮށް
ު ުގަވައިދުގެ ުއެއްގޮތ15.03ުައެ ުއޮނިަގނޑ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުއޮޑިޓްުު،ށްވަނަ ުއެކުލަވ ލައި، ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ މި

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގެުދަށުނ46ުުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު، ކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ
ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެުވނުގޮުތގެުށްުއޮތޯރިޓީއަުުގަވަރމަންޓްުލޯކަލް ފައިސު  މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު. ނޑައަޅ ފައިވު  ކަ

ުއެކައުންޓިންގު ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭަޝނަލް ުބަޔ ން، ުހޭދަކުރެވުނުޮގތުެގ ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ ިއ ުފ ސްކުރެވުނު ބަޔ ނ އި،
އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރި ޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިްނގ"އު 

ނޑުުލ ޒިމްުކުރެއެވެ.ު  މިުއޮނިގަ

ނުޑގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތު ުއަދިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި،ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަ
އިންޓަރަނލްުޮކންޓްރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްުތަްނފީޒުކޮްށު، ޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭުނންވ ނުހިމެނޭުމ ލީުބަ ހަރުދަނު  އެކަށީގެންވު 

މ ލީުހިސ ބުުެބލެހެްއޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ުލމުގެުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް ،ުއެުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
އަހަރީުމ ީލުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމ އި،ުއަިދުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުު،ތުތަކ ުއެއްގޮތަށްުމ ލީުިހސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިސިޔ ސަ

ުއެކަށީގެންވ ުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުުކރުންުހިމެނެއެވެ.ުޙ ލަތަށްުރިއ ޔަތްކޮށްު،އެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުކުރ ނަމަ

 
 
ު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 
 
 

 

ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރު  
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

  3 ގ32ުުެސަފުހ ުު  

ުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުއޮޑިޓަރު

އަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްފަހުުއެުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުުގެލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުކޮށްފައިވ  ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުއޮފީހުން ުކުރުމެވެ.ުމި ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުއިންޓަރނޭޝަަނލްުމެދު ނީ

މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަ އެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރުމ އުި، ނޑު  އޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަ އެއްގޮތަށެވެު. ކަކީުސްޓޭންޑަޑްސްުއޮންުއޮޑިޓިންގއު 
ޔަޤީންުކަމ އެކުުދެ ބަޔ ންތަކެއްކަންުއެކަށީގެންވު  ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުުހިމެނިފައިުނުވު  ނެގަނެވޭުގޮތަށްުއޮޑިޓްގެުމައިގަ

 މަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްުކުރެއެވެ.

ު ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވ ުއަދަދުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ތަކ އި
ނޑައަޅައި އިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީުއޮޑިޓަރުންެގުު،އިޖުރ ތުތަކެއްުކަ ނޑައަޅު  މިގޮތަށްުކަ އެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަުކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު.

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ުތތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެު މައިގަ އ އިު، ސް(ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު"
މިފަދަުފުރުސަތުތައްުއޮތްމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިު މިންވަރުުބެލުމުގައި،ުމ ލީުބަޔ ންަތއްު ހިމެނުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުތައްޔ ރުުކުރުމ އިުހުށަހެޅުމ ުގުޅޭ،ުމުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުންުރިއ ޔަތްުކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުއަދިުމ ލީ
ުތައްޔ ރު ުބަޔ ްނތަްއުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުކޮށްފައިވ  ުބޭނުން ުހުށަހެޅުމުގައި ކޮށް

އިުތައްޔ ރުުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންުޓންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭުންނުކޮށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަީކުއެކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްޯތުބެލުމ 
ުމުލަުގޮެތއްގައިުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުްނުވެސްުއޮޑިޓްގައިުހިމެނެއެވެ.އަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖު

ު ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއަދަދުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ތަކ އި
އޮޑިޓްުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހު އެހެންކަމަށްވުމ އެކުު، ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު. ުރންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސު 

ޓްުކުރެވުނުުމުއައްސަސ ގެުތެރޭގައިުހުރެދ ނެުއެންމެހ ުހީނަރުުކަންތައްތައްުއެކަށީގެންވ ުއެންމެހ ުއޮޅުންތަކ އި،ުއޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޑި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންުދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުއޮފީހުންުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިު
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު
ުއަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ލިބުނުގޮތ ިއ2016ުުިޑސެންބަރ31ުުުުގެލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގޮތުގަިއ،ު އޮފީހުންުދެކޭ މި ގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެު"ފައިސު 
ު ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުބަޔ ން"ުއަކީ ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަެޖޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ު"ފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ން"ުއަދި ލޯކަލްުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ

އ އި،ުއެުފައިސ އިންުކުރެވުުނުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުުއެުއޮފީހަށްުލިބ2016ުުުޑިސެންބަރ31ުުުުގެގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީ ނުުފަިއސު 
ުތެދުވެރިކަމ ެއކުުރަޚަ ުގޮތް ުހޭދަކުރެވުނު ުބަެޖޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުއަދި ުފައިސ  ުހުރި ުނިޔަލަްށުބ ކީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ދ އި،

ު)އި ުސްޓޭންޑަޑް ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަނޭޝަނަލް ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުފައިނޭންޝަލްުޙަޤީޤަތ  ޕްސަސް(:
އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންތަކެކެވެ. ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއު 

ު
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ު ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުކުރެވިފައިވު ދައުލަތުގެ ުޢަމަލު ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ
ުކުރ ުރިޕޯޓްު ބަޔ ންުމެދުުދެކޭގޮތްު މިންވަރ ު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުގެުއޮތޯރިޓީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރުމުގައިު
ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ގުޅޭގޮތުންު ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުމަތީގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ުުގެއޮތޯރިޓީމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުަށހެޅުމު  އަދު  މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔު 
ުއިތުރުން ުއެއްގޮަތށް،ުުރަދުޚަު،މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްެދއްވި ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުގެއޮތޯިރޓީުކުރުމުގައި

ނޑައެޅިފައި ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުުރަދުޚަވު  ކުރުމަށްުކަ
ބެލެހެްއޓުމުގައިުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ުު،ކުރުމ އިުރަދުޚަ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަުތގ2006/3ުުެމ ލީުކަންކަންުހިންގު 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުގެއޮތޯރިޓީުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރުމަކީުވެސް

 

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުސައްޙަކަމ  ުބަޔ ންތަކުގެ ު މ ލީ ުއިތުރުން ުކުރުމުގެ ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުއޮތޯރިޓީމެދު ބަޖެުޓންުުގެލޯކަްލުގަވަރމަންޓް
މަޤުޞަދުަތއްުުގެއޮތޯރިޓީފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުއެުުށްއޮތޯރިޓީއަކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުުރަދުޚަ

ު ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުއ އި،ުުރަދުޚަޙ ޞިލްވ  ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ކުރުމަށް
ުއެއްގޮތަށްތޯުުގެއޮތޯރިޓީ ުގަވ އިދ  ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުކަންކަން މ ލީ

 ބަލައި،ުއެއަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީުވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ކޮށްފައިވަނީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުބަޖެޓްުފ ސްކޮށްދެއްވިުމަޤުސަދުތައްުުރަދުޚަބަޖެޓުންުުގެއޮތޯރިޓީތުގެުތެރޭގައިުމިުމަސްއޫލިއްޔަ
ުމިު ުހިމެނެއެވެ. ުކުރުން ުފުރިހަމަ ުއިޖުރ ތުތަްއ ުކުރަންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުގޮތުްނ ުޯހދުމުގެ ުހެކި ުޭބނުންވ  ުެބލުމަށް ުކުރުމަށްތޯ ހ ސިލު

ޚިލ ފަށްުަޢމަލުުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުސަތުުއޮްތުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަ ތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދު 
ުމިންވަރުުވަޒަންުކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުޤ ނޫނ އިު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދެކޭގޮްތުުދައުލަތުގެ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމެދު ުމިންވަރ  ުކުރެވިފައިވ  ުޢަމަލު ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންަވރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކުަރމެވެ.
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