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 ހ. ތަޢާރަފު

ުބޭނުމަކީރިޕޯޓްުމި ުނަންު،ގެ ު)4/2007ުުބަރުޤ ނޫނު ުއޮޑިޓް ުޤ ނޫނު( ުކުރެވުނުގެ ުހުންނަުު،ދަށުން ސްރީލަންކ ގައި
ުހައިކޮމިޝަންގެ ުއޮޑިުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުކަންތައްުޓުންޚ އްޞަ ުކުރެުވނު ުހުށަުުބެހޭކަމ އިުުތައްފ ހަގަ ުއެަފރ ތްތަކަށް ުހެޅުމ އި

ުއި ކަންތައްތަކު  ުމެދު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުފޮރިންޞްލ ޙީ ުއޮފް ުއެފެއ ުމިނިސްޓްރީ ުހުންނަުޒަށ އި ސްރީލަންކ ގައި
ުހައިކޮމިޝަނަށް ުުހުށަހެޅުމ ުކަންކަންުއެުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނ213ުުައެކު

ުުމެވެ.ހުށަހެޅުުހަށްރައްޔިތުންގެުމަޖިލީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިުއެކަންކަންުުޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުެގުމަތީންމ އްދ ގައިުބަ

ުކަންރިޕޯޓުގަުމި ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުުންކައި ުފ ހިުމެނޭޖްމަންޓ ހައިކޮމިޝަންގެ ުއޮޑިޓުގައިުއްސ ކޮށްފައިވ ކަްނ ުމި ހަގަކޮށް،
ުުއެހީތެރިވެދެއްވި ުދަންނަވަމެވެ.ުކޮމިޝަންގެއެ ުޝުކުރު ުފުރުސަތުގައި ުމި ުމުވައްޒަފުންނަްށ ުރިޕޯޓްުުމިުއެންމެހައި

ުރައީ ުމަޖިލީހަރައްސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުޔިތުންގެ ުފޮރިންށ ިއ ުއޮފް ުއެފެއ ުމިނިސްޓްީރ ުހުންނަުުއަދިުޒަށ އި ސްރީލަންކ ގައި
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުމި، ުހށަހަޅައިހައިކޮމިޝަނަށްުދިވެހިރ އްޖޭގެު

ު

ު

 ތަޢާރަފުހައިކޮމިޝަންގެ ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި ށ. 

ު ުހައިކޮމިޝަނަކީ ުދިވެހި ުހުންނަ ުއުސްރީލަންކ ގައި ުބޭރުގައި ުރ އްޖެއިން ުކުރުމަށް ުތަމްސީލު ުދައުލަތް ުފުރަތަމަުދިވެހި ފެއްދި
ުމި ުިމޝަންޝަންޑިޕްލޮމެޓިކް ުމި ުުއެވެ. ުމިޝަނުގެުގައެވެ.1965ުޤ އިމްކުރެވިފައިވަނީ ުހުންަނުުމި ުސްރީލަންކ ގައި ަނން

ު ުނަމަްށ ުހައިކޮމިޝަނުގެ ުދިވެހި ުއަހަރުއެވ1985ުެބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ުު.ވަނަ ުހައިކޮމި ކުރަމުންގެންދ ުމިޝަނުން
ު ުދެމެދު ުދިވެހިރ އްޖެއ  ުސްރީލަންކ އ އި ުތެރޭގައި ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުސިޔ ސީުޑިޕްލޮމެޓިކް ުސްރީލަންކ ގެ ުބަދަހިކުރުމ އި ގުޅުން

ުސަރުކ ރަށް ުދިވެހި ުބަދަލުތައް ުއަންނަ ުމަސްރަޙަށް ުއިޤްތިޞ ދީ ުޤ އިމުވެފައިވ ުފޯރުކޮށްދިނުުއަދި ުސްރީލަންކ ގައި މ އި
ުޤަ ުއެހެނިހެން ުއެކަންކަންުއުމުތަކުގެ ުހަރުދަނ ކޮށް ުގުޅުން ުޑިޕްލޮމެޓިކް ުއޮންނަ ުޤައުމުތަކ  ުއެ ުމެދުވެރިކޮށް މިޝަންތައް

ުތެރޭގައި ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުގެންދ  ުކޮމިޝަނުންކުރަމުން ުމި ުއިތުރަށް ުމީގެ ުހިމެނެއެވެ. ުބޭރަށްު، ވިލަރެސްކުރުން ރ އްޖެއިން
ުދިނުމ އިު ުހޯދައި ުވިސ  ުމެދުވެިރކޮށް ުމިޝަންތައް ުަޤއުމުތަކުގެ ުއެހެިނހެން ުހުންނަ ުސްރީަލންކ ގައި ުދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރ 
ުސްރީލަންކ އަށްު ުމެދުވެރިކޮށް ުސަރުކ ރު ުދިވެހި ުއެހީެތރިވެދިނުމ އި ުއައުކޮށްދިނުމަށް ުޕ ސްޕޯޓް ުދިވެިހންގެ ުތިބޭ ސްރީލަންކ ގައި

ުއިމަޖެންީސުބޭ ުދިމ ވ  ުދިވެހިންނަށް ުދިރިއުޅޭ ުސްރީލަންކ ގައި ުދިނުމ އި ުއެހީތެރިވެ ުަކންކަމުގައި ުދިވެހިންގެ ސްފަރުވ އަށްދ 

http://www.audit.gov.mv/
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2 ގ13ުުެސަފުޙު ު  

ު ުއެހީތެރިކަމަށް ުސަރުކ ރުގެ ުދިވެހި ުކަންކަމުގައި ުއެއެދޭ ނޑިވަޅުތަކުގައި ުފޯރުކޮށްދިނުްނުުދަ ުއެހީތެރިކަން ފަރ ތްތަކަށް
ުހިމެނެއެވެ.

 ސްކޯޕްއޮޑިޓްގެ  ނ.

ުވ ނީުއަންނަނިވިުކަންަކމެވެ.ުފައިޓްގެުސްކޯޕްގެުގޮތުގައިުހިމަނ މިުއޮޑި

ުމަރ މ ތަށ އި (1 ުވެހިކަލްތަކުގެ ުއިމ ރ ތްތަކ ިއ ުދިނުމަށްުު،ހައިކޮމިޝަންގެ ުއެލަވަންސް ުމުސ ރައ އި މުވައްޒަފުންނަށް
ު 2011ުހައިކޮމިޝަނަށް ،2012ުު 2013ުުއަދި ުފައިސ  ުފޮނުވ ފައިވ  ުއަހަރު ުގަވ އިދު ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީވަނަ ުޤ ނޫނ އި

 އްގޮތްވ ގޮތުގެުމަތިންތޯުބެލުްނ،އެ

ުހޯދުމ އިު (2 ުތަފްސީލް ުފައިސ ގެ ުނުދައްކ ހުރި ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުފަރ ތްތަކަށް ުއެކިއެކި ހައިކޮމިޝަނުން
 އެފައިސ ުނުދައްކ ހުރިުސަބަބުުބެލުމ އި،

3) ު ުހައިކޮމިޝަނަށް ުަބލައިަގތުމ އި ުަބލައިގަންނަު ،ފައިސ  ުހައިކޮިމޝަނުން ުބޭނުަމށް ުއިދ ރ ތަކުގެ ުއެހެނިހެްނ ސަރުކ ރުގެ
 ފޮނުވުމުގައިުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދ ުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެމަތިންުޢަމަލުކޮށްފައިޭވތޯުބެލުން،ުފައިސ ުއެުއިދ ރ ތަކަށް

4) ު ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުނެގުމ އި ުފައިސ  ުއެކައުްނޓްތަކުން ުބޭންކް ުަމތިްނުހައިކޮމިޝަންގެ ުގޮތުގެ ުެއއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ޤ ނޫނ އި
 ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯުެބލުން،

ުކޮންޓްރޯލްސްު (5 ުއިންޓަރނަލް ުދޫކުރުމުގައި ުފައިސ  ުއެޅުމަށް ުތެޔޮ ުއެޅުމ އި ުތެޔޮ ުވެހިކަލްތަކަްށ ހައިކޮމިޝަންގެ
 ހުރިގޮތްބެލުްނ،

،ވ ގޮތުގެުމަތިންތޯުބެލުންއްޮގތްހައިކޮމިޝަންގެުހަރުމުދ ުބަލަހަްއޓ ފައިވަނީުޤ ނޫނ ުގަވ އިދ ުއެ (6

ު

 އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތްރ. 

ުގެން ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ުުމިުދެވިފައިވ ނީމި ުއޮފީހުން ުހަމަތަކ އި،ުޚ އްސަ ނޑުތަކ އި، ުމިންގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުކުރުމަށް އޮޑިޓް
ުުއުޞޫލުތަކ އި ުމަތިންނެވެ. ުގޮތުެގ ުމިމިއެއްގޮތްވ  ުގެންދިއުމުގައިުޮގތުން ުކުރިޔަށް ުހުންަނުުއޮޑިޓް ސްރީލަންކ ގައި

އަދިުމިުއޮޑިޓްގައިުބަލަމުންުގެންދިޔަުކަންކަމ އިުގުޅޭުުލިޔެކިއުންތަކ އިއެންމެހައިުުލިބެންހުރިދިވެހިރ އްޖޭގެުހައިކޮމިޝަނުންު
ު ުގޮތުން ުއޮފް ުއެފެއ ޒުމިނިސްޓްރީ ުފޮރިން ުދިރ ސ ކުރެވިން ުބަލައި ުލިޔެކިއުންތައް ުގުޅުންުުލިބެންހުރި ުކަމ  ުއެތަންތަނުގެ އަދި

ުފަރ ތްތަ ުހުރި ުއިންަޓވިއުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. ުކ  ުއަދި ުކަންކަމ އި ުފ ހަގަކުރެވުނު ުޮއޑިޓުގައި ުއިތުރުން ުމީގެ ރިޕޯޓުގައިުމި
ު ުކުރިން ުއ އްމުކުރުމުގެ ުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،ުިމުރިޕޯޓް ުސައްޙަކަން ުއަދަދުތަކުގެ ު،އްސ ކުރެވިހިުހައިކޮމިޝަނ ހިމަނ ފައިވ 

ުތައްުގެނެވިފައިުވ ނެއެވެ.އިސްލ ޙުުރިޕޯޓަށްުގެންނަންެޖހޭމިުކަންކަމ ުގުޅިގެންުުފ ހަގަކުރިުންފަރ ތުުއެ

ު

ު

ު

ު

ު

ު
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3 ގ13ުުެސަފުޙު ު  

 ލަފާދިން ގޮތް ކާއި އިސްލާޙުކުރަންފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަބ. އޮޑިޓްގައި 

ޚަރަދުުުތަށްުހައިކޮމިޝަނަށްުއިމ ރ ތްތަކ އިުވެހިކަލްތަކުގެުމަރ މ ު.1ު ގޮތްުފޮނުވިުފައިސު  ުކުރެވިފައިވު 

ުޢިމ ރ ތުގެުއެކިުބައިތަކ އިހައިކޮމިޝަންުހިންގަމުންުގެ އަދިުބައެއްުވެހިކަލްތައްުމަރ މ ތުކުރަންޖެހޭުހ ލަތުގައިުހުރުުމްނުުންދ 
ު ުއަހަރުތަކުގައި ުމަރ މ ތުކުރުމަށްުއިމ ރ ތްތަކ އިުހައިކޮމިޝަނުގެފ އިތުވި ުއެފެއ އޮުމިނިސްޓްރީުވެހިކަްލތައް ުފޮރިން ު ޒުންފް

ުފައިސ ުނިޔަލަށްުއަހަރުގެުވަނ2013ުުަުފެށިގެންުުައހަރުންުަވނ2011ުަުހައިކޮމިޝަނަށް ުޚަރަދުކޮށްފައިވު ފޮނުވ ފައިވ  އިން
ު ުބަލ ލެވިފައިވ ނެއެވެ. ުއޮޑިޓްގައި ުމި ުގޮތް ުމި ުގެނެސްދެވިފައިވަނީ ުތ ވަލުގައި ުޚަރަދުތަކަށ3ުުްތިރީގައިވ  ުމަރ މ ތު އަހަރު

ު ުއެ ުފައިސ އިން ުއެ ުޢަދަދ  ުފައިސ ގެ ުފޮނުވި ުހިސ ބެވެ.ުއ3ުަހައިކޮމިޝަނަށް ުޚަރަދުގެ ުކުރެވިފައިވ  ުއަހަރު ުމި އަހަރ3ުުުދި
ުތިރީގަިއު ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުެރވޭ ުގުޅޭގޮތުން ުޚަރަދުތަކ  ުކުރެވިފައިވ  ުކޯޑުން ުބެލެހެއްޓުމުެގ މަރ މ ތުކުރުމ އި

 ގެނެސްދެވިފައިވ ނެއެވެ.

ުހިސ ބުުއ އިުބ ކީހުރިުފައިސ ގެުުއ އިުޚަރަދުކުރިުފައިސ ުޚަރަދަށްުފޮނުވިުފައިސ މަރ މ ތ އިުބެލެހެއްޓުމުގެުު:1ތ ވަލުު

ފައިސ ގެު%ުބ ކީހުރިު (SLR)ުބ ކީު (SLR)ުޚަރަދުކުރިުފައިސ ު (SLR)ުފޮނުވިުފައިސ ު އަހަރުު

20119,219,1056,422,0562,797,04930%

20124,517,0371,627,9002,889,13764%

2013 1,075,242 1,189,190 (113,948) -11%

5,572,237 9,239,147 14,811,384 ޖުމުލަު

ު

އިން ބައެއް އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވުންއިމާރާތްތަކާއި ވެހިކަލްތަކުގެ މަރާމާތަށް ހައިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ފައިސާ  -1.1

ު ުބަލ އިރު ުހިސ ބުތަކަށް ުހިމެނޭ ުތ ވަލުގައި 2011ުުމަތީގައިވ  ުއަހަރ އި ުމުދަލ އ2012ުުިވަނަ ުކޮމިޝަނުގެ ުހައި ުއަހަރު ވަނަ
އިސ ުފޮނުވިުބޭނުންތަކަށްުފަ އެ، އްބެލެހެއްުޓމުގެުޚަރަދަށްުލިބިފައިވ ުބަޖެޓްުފައިސ ގެުތެރެއިންުބައެތަކެތިުމަރ މ ތުކުރުމ އިު
ުނުވ ކަ ުޚަރަދުކޮށްފައި ުހައިކޮމިޝަނަށް ުމިގޮތުން ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 2011ުުން ުފައިސ ގެ ުފޮނުވ ފައިވ  ުއަހަރު ު%30ވަނަ

ު ުއ އި ުފޮނުވ 2012ުފައިސ  ުހައިކޮމިޝަނަށް ުއަހަރު ުވަނަ ުފައިސ ގެ ުނުވ ކަންުު%64ފައިވ  ުޚަރަދުކޮށްފައި ފައިސ 
ވަނަުއަހަރުުމަރ މ ތުުޚަރަދުތަކަށްުލިބުނުުފައިސ އަށްުވުރެުއިުތރަށްުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.2013ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުނަމަވެސްު

ުަރންޖެހޭުހ ލަތުގައިުހުރިއިރުމަރ މ ތުކުއްުހައިކޮމިޝަންުހިންގަމުްނުގެންދ ުޢިމ ރ ތުގެުއެކިުތަްނތަނ އިުއަިދުބައެއްުވެހިކަލްތަ
އެކަމަށްުުއިންުބައެއްޮފނުިވުފައިސ އިުބައެއްުެވހިކަލްތައްުމަރ މ ތުކުރުމަށްުތްތަކ ފ އިތުވިުއަހަރުތަކުގައިުހައިކޮިމޝަނުގެުއިމ ރ 

ުނުވުމުން ުނުވ ކަންުުޚަރަދުކުރެވިފައި ުކުރެވިފައި ުގޮތުގައި ުފުރިހަމަ ުއެންމެ ުބޭނުން ުފަިއސ ގެ ުފޮނުވި ުބަޖެޓުން މަރ މ ތުކުރުމަށް
ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ު

މަރާމާތުކުރުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މަރާމާތުގެ ކޯޑުން ޚަރަދުކޮށްފައިވުން  -1.2

ުކޮށްފައިވ ުުކޯޑުތަކުންުބެލެހެއްޓުމުގެުމަރ މ ތުކުރުމ އިުސ އިންފައިުލިބިފައިވ ުޚަރަދަށްުބެލެހެއްޓުމުގެުމަރ މ ތުކުރުމ އި
ންުކޮށްފައިވ ުބައެއްުޚަރަދުތަކަކީުމަރ މ ތުކުރުމ އިުގުޅުމެއްުތަކުޓްުސ މްޕްލިންގެުއުސޫލުންުޗެކްކުރިއިރުުމިުކޯޑުއޮޑިުޚަރަދުތައް



info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީު 6430 331ފެކްސް:ު 3939 332 ދިވެހިރ އްޖެ.ުުފޯން: މ ލެ، ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ، ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

4 ގ13ުުެސަފުޙު ު  

ުޚަރަދުތަކެއް ުުކަންނެތް ުއިމ ރ ތ އި ުކޯޑުން ުމި ުމިގޮތުން ުބަދަލުގައިުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުކުރުމަށް ުމަރ މ ތު ތަކެތި
ު ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުޚަރަދުކޮށްަފއިވ ކަން ުގަތުމަށް މ އްދ ގަިއުުވަނ4.06ުަުޤަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުދަުއލަތުގެހަރުމުދ 

ުކުރަންވ ނީުކުރަންޖެހޭުބަެޖޓުންުބަޔ ންކުރެވިފައިވަނީ ނޑައެޅިފައިުބަެޖޓްގައިުޚަރަދެއްކުރުމަށްުއެު،ޚަރަދުތައް ުއޮތްުކަ
ުުކަމަށެވެ.އައިޓަމަކުންުހަމަޖެހޭުއެންމެުޚަރަދެއްކުރަންުއެުަމތިންުއިތުރުނުވ ގޮތެއްގެުއަދަދަށްވުރެ

)އަށްުަލއްކަުނުވަދިހަުދެުހ ސްުހ892,629ުުަަވނަުއަހަރ2011ުުުމަރ މ ތުކުރުމ އިުބެލެހެއްޓުމުގެުކޯޑުންުުހައިކޮމިޝަނުގެ
ވަނަުއަހަރުުމަރ މ ތުކުރުމ އިުބެލެހެއްޓުމުެގ2012ުުހަރުމުދ ުހޯދުމަށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަމ އިުއަދިުރުޕީސްުސަތޭކަުނަވ ވީސް(ު

ު 372,700ުުކޯޑުން ުސަތޭކަ( ުހަތް ުހ ސް ުދެ ުހަތްދިހަ ުލަްއކަ ުޚަރަދު)ތިން ުހޯދުމަށް ުހަރުމުދ  އެވެ.ުުކޮށްފައިވެރުޕީސް
ުމަރ މ ތުކުރު ުިއމ ރ ތް ުހައިކޮމިޝަނަށް ުދޫކުރިުއެހެންކަމުން ުފައިސ  ުފައިސ އިން ުދޫކޮށްފައިވ  ުޚަރަދަށް ުބެލެހެއްޓުމުގެ މ އި

ު ުބޭނުންތަަކށް ުއެހެިނހެްނ ުބައެއް ުޫނން 2011ުުބޭނުން ުައހަރ އި ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަނ2012ުުްވަނަ ުފައިސ  ުއަހަރު ވަނަ
ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ު

ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ު ުމަރ )ހ( ުވެހިކަްލތައް ުދޫކުރ ުމ ތުއިމ ރ ތ އި ުބަޖެޓުން ުޚަރަދުކުރުމަށް ުއެކަމަށް ނޑިވަޅެއްގައި ުދަ ުބޭނުންެޖހިފައިވ  ކުރުމަށް
ުދަންނަވަމެެވ.ފައިސ ގެުބޭނުންުއެންމެުފުރިހަަމުގޮތެއްގައިުހިފުމަށްު

ުށ)  އެުު،ޚަރަދުތައްުުކރަންޖެހޭުބަޖެޓުންުގޮތުގެމަތިންުމ އްދ ގައިވ ުވަނ4.06ުަުަޤވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ(
ުހަމަޖެހޭުއެންމެުޚަރަދެއްކުރަންުއެުމަތިންުއިތުރުނުވ ގޮތެއްގެުއަދަދަށްވުރެުުއޮތްުކަނޑައެޅިފައިުބަޖެޓްގައިުޚަރަދެއްކުރުމަށް

ު.ދަންނަވަމެވެުޑްކުރުމަށްރެކޯުޚަރަދުކޮށްުއައިޓަމަކުން

ުު

ު

ޚަރަދުކޮށްފައިވުންުުތަކެތިުލިބުނުކަމ އިުމަސައްކަތްުނިންމިކަންުލިޔުމުންުއެނގެންނެތިު.2ު ުފައިސު 
ުއަހަރުުވަނ2013ުަުއަދިުއަހަރުުުވަނ2012ުުަުއަހަރ އިުވަނ2011ުަުކޯޑުންުބެލެހެއްޓުމުގެުމަރ މ ތުކުރުމ އިހައިކޮމިޝަނުގެު

ުުއިރުބެލިުއުސޫލުންުސ މްޕްލިންގެުއޮޑިޓްުޚަރަދުތައްުބައެއްުކޮށްފައިވ  ުބޭނުަމްށ ުަތނަށްުުތަކެތިުގަނެފައިވ ހައިކޮމިޝަނުގެ
ުުލިބުނުކަމ އި ުއެނގެންެނތިުކުރުވ އަދި ުލިޔެކިއުމުން ުނިމުނުކަްނ ުމަސައްކަތްތައް 3.3ުުުފައިވ  ރުޕީސްުމިލިއަން

ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ8.11ުެދައުލަތުގެ ުލިބުނުކަމަށް ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުއޯޑަރުކުރެވުނު ުވަނީ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ
ތަކެއްޗ އިުހަވ ލުވ ުފަރ ތުން،ުތަކެތިުހަމައަށްހުރިތޯުބަލައި،ުއެއްވެސްުއުނިުއިތުރެއްވ ނަމަުއެކަންުއެނގޭނޭުގޮތަށްުނޯޓްކޮށްު

ފައިސ ުުލިބުނުކަންުއެނގެންުނުހުންނަނަމަުތަނަށްުތަކެތިުގަނެފައިވު ހައިކޮމިޝަނުގެުބޭނުމަށްުލިޔެުސޮއިކުރަންވ ނެުކަމަށެވެ.ު
ުބިއަ ުފެންވަުވ ލްތަކުގައިދ ކޮށްފައިވ  ުއެދުނު ުހޯދުމަށް ުއަދި ުއަދަދަށް ުލިބުނު ުތަކެތި ުތަނަށް ުޔަގީންުތަކެއްޗަކީ ުތަކެތިކަން ރުގެ

ުުނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ނުކުރެވޭ

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމަސައްކަތަްށ8.28ުުއަދި ުހަވ ލުކުރ  ުތަްނތަނުްނ ުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި، ވަނަ
ުއެގްރިމަންްޓގައިވ ބަލައިގަންނަު ުމަސައްކަްތުުންވ ނީ ުބަޔ ްނކޮށްފައިވުމުން ުނިމުމުންކަަމށް ުއެކަްނތައްކޮށް ުމަތިްނ ގޮތުގެ

ުދީފައިވަނީު ުފައިސ  ުމަސައްކަތަށް ުއެ ުނުހުންނަނަމަ ުއެނގެން ުލިޔެކިއުމުން ުނިމިފައިވ ކަން ުގޮތަށްކޮށް އެގްރިމަންޓްގައިވ 
ުނިމުމުންކަންުޔަގީންނުުކރެވޭކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އެގްރިމަންޓްގައިވ ުގޮތަށްުމަސައްކަތްކޮށްު

ު
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ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ު ުބަލައިގަންނައިރު ުހައިކޮމިޝަނަށް ުތަކެތި ުގަންަނ ުބޭނުމަށް ުހައިކޮމިޝަނުގެ ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ވަނ8.11ުުަދައުލަތުގެ
ުއޯޑަރުކުރެ ުވ ގޮތަށް ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުބަލަިއުުލިުބނުކަމ އިވުނު ުހަމައަށްހުރިތޯ ުތަކެތި ުފޯމުގައިވ  އޯޑަރުކުރި

ެއކަންުއެނގޭނޭުޮގތަށްުޯނޓްކޮށްުލިޔެުސޮއިކުރުމަށްފަހުުނޫނީުެއތަކެއްޗ އިުހަވ ލުވ ުފަރ ތުްނ،ުއެއްވެސްުއުނިުއިތުރެއްވ ނަމަު
ުތަކެތިުބަލައިނުަގތުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ު

ު

ފަރ ތ އިުހައިކ3ުޮ ދެމެދުުއެއްބަސްވުންުއެކުލަވ ނުލައިުމަސައްކަތްކުރުވ ފައިވުންު.ުމަސައްކަތްކުރު  ުމިޝަނު 

ުދެެމުދުުކުރުވުމުގައި މަސައްކަތްތައްުމަރ މ ތުގެުަބއެއްުކުރުވ ފައިވ ުހައިކޮމިޝަނުން ުހައިކޮމިޝަނ  ުފަރ ތ އި މަސައްކަތްކުރ 
ު ުނެތި ުއެއްބަސްވުމެއް ުމަސައްކަްތ ުމި ުފ ހަގަކުރެވެެއވެ. ުކުރުވ ފައިވ ކަން ުތެރޭގައ2011ުިގޮތުން ުއަހަރުގެ 2.57ުުވަނަ

ުހެދިފައިުނުވ ކަްނުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުމަސައްކަތެއްގެުއެއްބަސްވުންތައ3ުްުމަރ މ ތުގެުރުޕީސްއަށްުކުރުވ ފައިވ ުމިލިއަންު

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުހަވ ލ8.22ުުދައުލަތުގެ ުފަރ ތަކ  ުއެއްވެސް ުމަސައްކަތެއްކުރުމަށް ުދައުލަތުގެ ުއެުގައި، ކުރަންވ ނީ
ުދެ ުއެއްބަސްވުމެއްގައި ުބެހޭގޮުތން ުކުރުވުމ  ުއަދިު މަސައްކަތެއް ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުސޮއިކުރުވުމަށްފަހުކަމަްށ ފަރ ތުން

ުމ ލި ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުގެ ުއެުގައ8.21ުިއްޔަތުގެ ުވިޔަސް ުމަސައްކަތެއްކަމުގައި ުޖެހޭ ުކުރުވަން ުގޮތެއްގައި ުއަވަސް ވަނީ
ުއެުމަސައްކަތްކުރު ުވ ނީ ުދެ ވަން ުބެހޭގޮތުން ުފެންވަރ  ުއަގ އި ުއެއްބަސްވުމެއްގައިު މަސައްކަތުގެ ުއެއްބަސްވ  ފަރ ތުން

 ސޮއިކުރުމަށްފަހުުކަމަށެވެ.

ުމަސައްކަތްުނަހަދ ނަމަުއެއްބަސްވުމެއްުދެމެދުުފަރ ތ އިުމަސައްކަތްކުރ ުުވެރިފަރ ތ އިުމަސައްކަތުގެުކަތްކުރުވ އިރުމަސައް
ުފަރ ތްުމަސައްކަތްކުރ ުުހ ލަތެއްގައިުނުނިމިއްޖެުމުއްދަތަށްުމަސައްކަތްުުނެތުމ އިުއެނގެންުފެންވަރެއްުުހުންނަންޖެހޭުނިމިފައި

ުށްުހުރަސްތަކެއްުދިމ ވ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޒިންމ ކުރުވުމަ

ު

ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ު ުގަވ ިއދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 8.22ުުދައުލަތުގެ ުފަރ ތަކ ުގައިވ  ުއެއްވެސް ުމަސައްކަތެއްކުުރމަށް ުދައުލަތުގެ ގޮތުގެމަިތން
ފަރ ތުންުސޮއިކުރުވުމަށްފަހުކަމަށްުދަންނަވަމެެވ.ު ހަވ ލުކުރަންވ ނީުއެުމަސައްކަތެއްުކުރުވުމ ުބެހޭގޮތުންުއެއްބަސްވުމެއްގައިުދެ

ގައިވ ުގޮތުެގ8.21ުުތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދައުލައަދިުއަވަސްުގޮތެއްގައިުކުރުވަންުޖެހޭުމަސައްކަތެއްކަމުގައިުވިޔަސްު
ުއެ ުދެ މަތިން ުބެހޭގޮތުން ުފެންވަރ  ުއަގ އި ުއެއްބަސްވުމެއްު މަސައްކަތުގެ ުއެއްބަސްވ  ުނޫނީުފަރ ތުން ުސޮއިކުރުމަށްފަހު ގައި

ުމަސައްކަތްުނުކުރުވުމަށްުދަންނަަވމެވެ.

ު

ރޑްރ ފްޓްކޮށްުޚަރަދުކުރުންުުގައިުއެކައުންޓްު.4ު ުފައިސ ނެތިުއޯވަ

ުުހައިކޮމިޝަނުގެ ުވަނ2013ުުަުއަދިުއަހަރުުވަނ2012ުަުއަހަރ އިުވަނ2011ުަުނެތިުފައިސ ުއެކައުންޓްގައިބޭންކް
ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުއަހަރުގެތެރޭގައި ުގޮތުން ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުމި ުކަން 3ުުމި ުއަހަރު ުޚަރަދުކުރުމުންުއެކައުންޓްގައި ުނެތި ފައިސ 

ު ުޢަދަދ އި ުފައިސ ގެ ުޚަރަދުކުރެވިފައިވ  ުޑްރ ފްޓްއިތުރަށް ުފައިސ ގެުުގެއޯވ ރ ުޗ ރޖްކުރި ުބޭންކުން ުގޮތުގައި އިންޓަރެސްޓްގެ
ުވަނީއެވެ.ު ހިސ ބުުތިރީގައިވ ުތ ވަލުގައިުއެ
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ރޑްރ ފްޓްކޮށްުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކުގެުހިސ ބުުު:2ތ ވަލުު ުއޯވަ

(SLR)އިންޓަރެސްޓްުޗ ރޖްު (SLR) އޯވ ރުޑްރ ފްޓްކޮށްުކުރިުޚަރަދުު އަހަރުު

201111,817,536173,027

20128,741,171ު149,912

2013699,124-

21,257,831322,939ުޖުމުލަު

ުފަ ުއެކައުންޓްގައި ުގޮތުްނ ުތ ވަލުގައިވ  ުސަބަބުމަތީގައިވ  ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުނެތި ުޑްރ ފްޓްވެުއިސ  ުއޯވަރ ުއެކައުންޓް ން
ވަނަުއަހަރ އ2011ުުިރުޕީސްު(ުވީސްހ ސްުނުވަސަތޭކަުތިރީސްުނުވައެއްބ ތިންލައްކަު)322,939ުއިންޓަރެސްޓްގެުގޮތުގައިު

އެަކއުންޓްުއޯވަރުޑްރ ފްޓްކޮށްުޚަރަުދކޮށްުއިންޓަރެސްޓްުޗ ރޖްުޭބންކުންުޗ ރޖްކޮށްފައިވެއެވެ.ުވަނަުއަހަރުުތެރޭގައ2012ުުި
ު ުު(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު) 3/2006 ޤާނޫނު ނަންބަރުދައްކ ފައިވަނީ ުނަމުގައ5ުުިގެ ުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި ވަނަ

ނޑައަޅ ފައިވ ުއިޖްރ ތުތައްުފުރިހަމަކޮށްގެންުނޫންަކންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުދަރަންޏަށްުފައިސ ުނެގުމުގައިުޢަމަލުކުރުމަށްުކަ

ުމަޢުލޫމ ތު ުއޯވަރުީދފައިވަނީުހައިކޮމިޝަނުން ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއެކައުންޓް އިމަޖެންސީުުފަހަރުބައެއްުޑްރ ފްޓްކޮށް
ުއަންގައިގެްނު ުއިދ ރ ތަކުން ުބައެއް ުސަރުކ ރުގެ ުކަމަށް ުފޮނުވ ނެ ުފައިސ  ުފުރުޞަތެއްގައި ުއަވަސް ުއެންމެ ުވީ ހ ލަތްތަކުގައި

ު ުކަންކަަމށް ުނުވ  ުބަޖެޓްކުރެވިފައި ުގޮތަކަށް ުޚަރަކުއްލި ުނުލިކުރ  ުފައިސ  ުލިެބންވ  ުދުވަސްތަކެްއުުބިދުތަކަށް ގިނަ
ުފ އިތުވ ތީކަމަށެވެ.

ު

ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ުނަންބަރުުނަމަުނަމުގައިުދަރަްނޏަށްުފައިސ ުނަގ )ހ(ުދައުލަތުެގު ުމ ލިއްޔަތުގެުގ ނޫނު 3/2006 ޤ ޫނނު 5ުުގެު()ދައުލަތުގެ
ުދަންނަވަމެވެ.ވަނަުމ އްދ ގައިވ ުއިޖްރ ތުތައްުފުރިހަމަކޮށްގެންުނޫނީުދަރަންަނށްުފައިސ ުނުނެގުމަށްު

ުފައިސު ު(ށ) ުވަރަށް ުޚަރަދެއްުއެުޚަރަދެއްުކުރަންުބޭނުންވ  ުޚަރަދެއްުފިޔަވައިުއެހެން ުހ ލަތެއްގައިުކުރަންޖެހޭ އިމަރޖެންސީ
ުނުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުލިބުމަށްފަހުުނޫންުގޮތެއްގައިުފަިއސ ުޚަރަދު

ު

ގިނަުދުވަސްވެފައިވުންު.5ު ނުދައްކު  ދައްކަންޖެހޭުބިލްތަކަށްުފައިސު  ފައިސު 

ުބެލިއިރުުުހިސ ބުުބިލްތަކުގެުދުވަސްވެފައިވ ުުގިނަުުނުދައްކ ުފައިސ ުތެރެއިންުބިލްތަކުގެުދައްކަންޖެހޭުފައިސ ުކޮމިޝަނުންުހައި
ުުުހށަހަޅ ފައިވ ުކޮިމޝަނަށްުހައިުފަރ ތްތަކުންުއެކިުނިޔަލަށްުުއަހަރުގެުވަނ2013ުަ ުމެިއ2014ުުބިްލތަކަްށ ުއަހަރުގެ ވަނަ

މިލިއަނ6.4ުުްމިުގޮތުންުފައިސ ުނުދައްކ ުގިނަުދުވަސްވެފައިވ ުުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.މަހުގެުނިޔަލަށްުފައިސ ުނުދައްކ ުހުރިކަންު
25ުުގެުބިލްތައްރުޕީސްމިލިއަނ2.9ުުްތެރެއިންުކުރެވެއެވެ.ުނަމަވެސްުމީކަންުފ ހަގަގައިުހުރިހައިުކޮމިޝަނުުއްރުޕީސްގެުބިލްތަ
2014ުުުސެޕްޓެމްބަރު ުނިޔަލަށް ުގެ ުފައިސ  ުހުރި ުބ ކީ 3.5ުުދައްކ ފައިވެއެވެ. ުމިލިއަން ުރުޕީސްގެ ުބިލުތަކުގެ 3.2ުތެރެއިން
ު ުމިލިއަން ުކޮމިޝަނުން ުހައި ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތްތައް ުބިލްތަކުގައިވ  ުލިޔެކިއުއެދިފައިވ ރުޕީސްގެ ުސަރުކ ރުގެުކަމުގެ ުއަދި މެއް

ުލިޔުމެއް ުފޮނުވ ަފއިވ  ުގުޅިގެން ުބިލްތަކ  ުއެ ުއިދ ރ އަކުން ުއެއްވެސް ުނުވ ުއެހެން ުލިބިފައި ުއޮޑިޓަރުންނަށް މިފަަދުކަމ އި
ުހައި ުފެންނަންނެތްކަމަށް ުހައިކޮމިޝަނުގައިވެސް ުދީލިޔެކިއުމެއް ުމަޢުލޫމ ތު ުުމީގެު.އެވެވެފައިކޮިމޝަނުން ބިލަކ2ުުީތެރެއިން
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7 ގ13ުުެސަފުޙު ު  

ކޮމިޝަނަކުންުބޭރުުޤައުމެއްގެުއަމިއްލަުފަރ ތްތަކަށްުުދިވެހިުހައިސްރީލަންކ ގެުދެުހޮސްޕިޓަލަކުންުހުށަހަޅ ފައިވ ުބިލްތަކެވެ.ު
ުއަދިު ުކުޑަވެ ުއިތުބ ރު ުޮއންނަ ުޭދތެރޭ ުދައުލަތ  ުދިވެހި ުދިއުމަކީ، ުލަސްވެގެން ުނުދައްކ  ުަފއިސ  ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ ުދައްކަންޖެހޭ

ުމުސްތަޤުބަލުގައިުއެފަރ ތްތަކުގެުޚިދުމަތްުހައިކޮމިޝަނަށްުނުދިނުަމށްުމަގުފަހިވެގެންދ ނެކަމެއްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ު

ގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ު ުޤަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 4.04ުުދައުލަތުގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުފަރ ތްތަކަށް ުއަމިއްލަ ުސަރުކ ރަށ އި ުމަތިން ުގޮތުގެ ފައިސ ގެުގައިވ 
ު ުނެތްނަަމ ުމައްސަލައެއް ުދެއްކުމަށ14ުުްބިލުގައި ުފައިސ  ުެތރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ުއެއްބަސްވެފައިވ  ުނުވަަތ ުތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ުދެފަރ ްތު ުލިބުުމން، ުއިޞްލ ޙުކޮށްގެން ުިބލު ުހުށަހަޅައި ުފަރ ތަށް ުޮފނުވި ުބިލު ުވ ނަމަ، ުމައްސަަލއެއް ުބިލުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ުތެއްގެުތެރޭގައިުފައިސ ުދެއްކުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އެއްބަސްވ ުމުއްދަ

ު

ު

ު.ުއެކައުންޓްތަކުގެުހިސ ބުުރިކޮންސައިލްުނުކުރުނ6ުް

ު ުހިސ ބުތައްހައިކޮމިޝަނުގެ ުުމަހުންުއެކައުންޓްތަކުެގ ުއަހަރަށް ުއަހަރުން ުއަދި ުނުދ ކަންުމަހަށް ުކުރަމުން ރިކޮންސައިލް
ުއެވަނީ ުތ ަވލުގައި ުތިރީގައިވ  ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުޚަރަދު" ުހިންގުމުގެ ު"އޮފީސް ުއެކައުންޓްހައިކޮމިޝަނުގެ ވަަނ2011ުުގައި

އ އިުއެކައުންޓްުފޮތުންު)ޚަރަދުުރިޕޯޓުން(ުުފައިސ ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިވަނ2013ުުަވަނަުއަހަރުުއަދ2012ުުިއަހަރ އިު
ުއ އިުހުރިުތަފ ތެވެ.ުުދައްކ ުބ ކީ

ު)ރުޕީސްުއިން(ުއ އިުއެކައުންޓްުފޮތުންުދައްކ ުބ ކީގެުތަފ ތުުބޭންކްުއެކައުންޓުންުދައްކ ުބ ކީުު:3ތ ވަލުު

ުތަފ ތުުުފޮތުގެުބ ކީުުއެކައުންޓްގެުބ ކީުބޭންކްުުއަހަރުު

2011 (1,702,611)ު(2,005,631)ު(303,020)ު

2012ު6,642,789 2,241,687ު4,401,101ު

2013ު580,954ު482,819ު98,135ު

ުތ ވަލުގައިވ  ުުމަތީގައިވ  2011ުުފަދައިްނ ުއަހަރ އި 2012ުުވަނަ ުއަދި ުއަހަރު ުނިމުނުއިުރ2013ުުވަނަ ުއަހަރު ވަނަ
ހައިކޮމިޝަނުގެު"އޮފީސްުހިންުގމުގެުޚަރަދު"ުއެކައުންޓްގައިުހުރިުފައިސ ގެުއަދަދ އިުއެކައުންޓްުފޮތުންުދައްކ ުބ ކީގެުތަފ ުތު

ުންމެުއަހަރެއްގެުޑިސެމްބަރުކޮުިރކޮންސައިލްކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ުުދަނެގަތުމަށްުމަުހންުމަހަްށުއަދިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއެކައުންޓް
ުހުންނަނިންމޭުސްމަ ުބ ކީތަކ އިުއިރު ުބ ކީއ ުބޭްނކް ުދައްކ  ުފޮތުން ުނިންމަންވ ނެދިމ ވ ގޮުއޮފީހުގެ ުިހސ ބުތައް ކަމަްށުތަށް

ުގަވ އިދުގެު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު 4.06ދައުލަތުގެ ު)ބ(ުގައި ުޮފތުންއެުބަޔ ންޮކށްފައިވެއެވެ.ުއަދިގެ ުނިމޭުު،ކައުންޓް ުމަހެއް ކޮންމެ
ކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްގެންުދެުބ ކީުތަފ ތުވ ުބޭންކްުބ ކީުތަފ ތުުވެއްޖެނަމަުރިއ އިުުދުވަހުުދައްކ ުބ ކީ

ުޓްރެ ުއެންޑް ުފިނޭްނސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުތައްޔ ރުކޮށް ުސްޓޭޓްމަންޓް ުހޯދ  ުކަޜަރީއަގޮތް ުފޮނުވަންވ ނެ އުލަތުެގުދަުމަށްށް
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުގެު)ހ(ުގައ6.25ުިގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެު

އަީކުުމަހަށްުއަިދުއަހަރުންުއަހަރަށްުރިކޮންސައިްލުކުރަމުންުނުދ ުނަަމުއެކައުންްޓގައިުހުންނަުފައިސ ުއެކައުންޓްތައްުމަހުންު
ުފައި ުަޢދަދަށް ުހުންނަންޖެހޭ ުފައިސ ކަމ އި ުހުންނަ ުބޭނުމަކަށް ުފައިސ ގެުކޮން ުއިތުރުވ  ުފައިސ އ އި ުމަދުވ  ުހުރިކަމ އި ސ 

ުޞައްޙަުޢަދަދުުހޯދުމަށްުދަތިވ ެނކަންުފ ހަގަކުރެމެވެ.
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ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ުގަވ އިދުެގުދައުލަތު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ބ(4.06ުުގެ ުގެ ުއެކައުން)ހ(ުުގ6.25ުެއަދި ުމަިތން ުގޮތުގެ ުރިކޮންސައިލްުގައިވ  ޓްތައް
ުދަންނަވަމެވެ.ުމަށްކުރު

ު

ު

ހަވ ލުނުކޮށްުގިނަުދުވަސްވެފައިވުންުޑިޕ ު.7ު ހަވ ލުކުރަންޖެހޭުފައިސު  ޓްމަންޓްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަނު 

ޓްމަންޓްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަންުއެންޑްުއެމިގްރޭޝަނ ުޑިޕ ސްރީލަންކ ގައިުދިރިއުޅޭުދިވެހިންގެުޕ ސްޕޯޓްުހެދުމުގެުފީގެުގޮތުގައިު
ުކޮމިޝަނު ުހައި ުުންހަވ ލުކުރުމަށް ުފައިސ  ުނަގ  ުއަހަރަށް ުޑިޕ އަހަރުން ުުޓްމަންޓ އެ ުހައިކޮމިޝަނުގެ ުބޭންކްުހަވ ލުނުކޮްށ

2013ުުވަނަުއަހަރުުއަދ2012ުުިުވަނަުއަހަރ އ2011ުުިމިގޮތުންުުހުރިކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ބަހައްޓ ފައިުުއެކައުންޓެއްގައި
ުއަވަ ުޕ ސްޕޯޓް ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުނަ ުއު ުުމިލިައނ3.09ުްުބަލައިގެންފައިވ ުގޮތުގައިުފީގެކުރުމުގެ ވަނ2014ުުަރުޕީސް

ު ުނިޔަލަށް ުއިމިގްރޭޝަންއަހަރުގެ ުއޮފް ުއެމިގްރޭޝަނ ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ށްހަވ ލުކޮުއެންޑް ުފައިނުވ ކަން
ުދީު ުމަޢުލޫމ ތު ުޑިޕ ހައިކޮމިޝަނުން ުގޮތެއްގައި ުއ އްމު ުއިމިގްރޭޝަންުޓްމަފައިވަނީ ުއޮފް ުއެމިގްރޭޝަުންޓް ނަށްުއެންޑް

ުއެންގުމުންުކަމަށެވެ.ފައިސ ުފޮނުވުމަށްުޓްމަންޓުންުހައިކޮމިޝަނުންުފައިސ ުހަވ ލުުކރަނީުއެުޑިޕ 

ުބޭންކްު ުޕަބްލިކް ުނުވަތަ ުއިދ ރ އަކަށް ުއެ ުއަހަރަށް ުއަހަރުން ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުނަމުގައި ުއިދ ރ ތަކުގެ ުއެކި ދައުލަތުގެ
ު ުޖަމ ކުރަމުން ުފައިސ ގެުއެކައުންޓަށް ުލިބިފައިވ  ުޚިދުމަތަށް ުދީފައިވ  ުތަނަކުން ުއެ ުބަޔ ނުން ުމ ލީ ުއިދ ރ އެއްގެ ުއެ ނުދ ަނމަ

ުދައުލަތު ުއަހަރަށް ުއަހަރުން ުއަދި ުނުވ ނެކަމ އި ުހިމެނިފައި ުއަދަދު ުދަތިތަކެއްުުގެޞައްޙަ ުމެނޭޖްކުރުމަށް ުފްލޯރ ކޭޝް
ުދިމ ވ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ު

ުތް:ގޮުުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ދެއްކުމަށްުަނގ ުފައިސ ުޕަބްލިކްުބޭންްކުޑިޕ ރޓްމަންޓްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަްނުއެްނޑްުއެމިގްރޭޝަނަށްުޕ ސްޕޯޓްުހެދުމުގެުފީއަށްު
ުއެު ުޖަމ ކުރުމަށް ު އެކައުންޓަށް ުއަހަރަށް ުއަހަރުން ުފައިސ  ުޑިޕ ރޓްމަންޓ  ުހަމަޖެއްސުމަށްުެއ ުއިންތިޒ މް ހަވ ލުކުރެވޭެނ

ުދަންނަވަމެވެ.

ު

ު

ހަވ ލުކުު.8ު ފައިސު އަނބުރު  ންުއެނގެންނެތުންުހަވ ލުކުރިކަންުލިޔެކިއުމުުވެރިފަރ ތ ުރު 

ުފައިގެބަލަުހައިކޮމިޝަނަށް ުހަވ ލުކޮށްފައިވ  ުވެރިފަރ ތ އި ުއަނބުރ  ުފައިސ ގެތެރެއިން ުހައިކޮމިޝަނުންުްނފައިވ  ުކަމަށް އިސ 
ުބައެއްމަޢު ުދީފައިވ  ުުލޫމ ތު ުފަިއސ  ުއެ ުވެރިފަރ ތ  ުކަފައިސ ގެ ުކުރި ުަހއިކޮމިޝަނުހަވ ލު ުލިޔެކިއުން ަބލަހައްޓ ފަިއުުންމުގެ

)ނުވަދިހަުހަތަުރ94,100ުުވަނަުއަހަރުތެރޭުޖުމުލ2012ުުައަދިުވަނަުއަހަރ އ2011ުުިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިގޮުތންު
ުއެއް ުުހ ސް ުއަނބުރ  ުރުޕީސް ުސަތޭކަ( ުދެއްކި ުފައިސ  ުހައިއެ ުހަވ ލުކޮށްފައިވ ކަމަށް ުމަޢުލޫމ ުތުފަރ ތ  ކޮމިޝަނުން

ުވެުވެއެވެ.ދީފައި ުފައިސ ގެ ުނެތުމުން ުލިޔެކިއުން ުހަވ ލުކުރިކަމުގެ ުފައިސ  ުފަރ ތ އި ުލިބެންވ  ުފައިސ  ރިފަރ ތަށްުނަމަވެސް
ުލިބިފައިވ ކަ ުހައިކޮމިޝަނަށްފ ހަގަކުރެވެއެވެުޔަގީންނުކުރެވޭނެކަންުންފައިސ  ުަފއިސ ގެު. ުފައިސު ުބަލައިގަްނނަ ތެރެއިން،

ުއަނބުރ  ުފަރ ތަށް ުނުބަުދެއްކި ުރެކޯޑް ުިދންކަމުގެ ުއަނބުރ  ުފައިސ  ުފައިސ ހަވ ުލކުރަންޖެހޭ ުއެފަދަ ުަނމަ ުނ ޖ އިޒުުލަހައްޓ 
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއޮތްކަންުފުރުޞަތުުުގެބޭނުންކުރުމުުގޮތުގައި

ު
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ހަވ ލުކުރ އިރުުފައިސު ުފައިސ ުލިބެންވ ުފަރ ތ ، ފައިސ ުއަނބުރ ުހަވ ލުުކރ ހައިކޮމިޝަނަށްުބަލައިަގންނަުފަިއސ ގެުތެރެއިންު
ުފޮތުގަ ުކަމުގެުސޮއިުހަވ ލުކުރ  ުހަވ ލުވި ުފައިސ އ  ުތ ރީޚ އި ުހަވ ލުކުރި ުފައިސ  ުފަރ ތެއްކަމ އި ުކޮން ުހަވ ލުވީ ުއ އި ުފައިސ  އި

ުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ދޫނުކުރުކުރުވުމަށްފަހުުނޫންގޮތެއްގައިުފަިއސ ު

ު

ު

އިތުރުުގަޑީގައިުމަސައްކަތްކުރުމުގެުކުރިންުއެުމަސައްކަތްކުރުމަށްުވެރިޔަކުުހުއްދަުދީފައިުނުވުމ އިުއިތުރުުގަޑީގެުފައިސު .9ު
ދީފައިވުންުުގެުފައިސ އަށްވުރެުއިތުރަށްުއިތުރުގަޑީުުދިނުމަށްުހައިކޮމިޝަނަށްުފޮނުވ ު  ފައިސު 

ުުފައިސ ުގަޑީގެުއިުތރުުސްޓ ފުންނަށްުލޯކަލްުމަސައްކަތްކުރ ުކޮމިޝަނުގައިުހައި ުބެލިއިރު ުގޮތް ުއިތުރުގަޑީގެުދީފައިވ 
ުއިތުރުގަޑީގައިުުމަސައްކަތް ުދުވަހަކުވެސް ުކޮންމެ ުކަމ އި ުއެއްކޮށް ުމަހަށް ުމުޅި ުހޯދ ފައިވަނީ ުހުއްދަ ުވެރިއެއްގެ ކުރުމަށްފަހު

ުހަމަޖެހިފައި ުހޯދ ގޮތަށް ުހުއްދަ ުވެރިއެއްގެ ުކުރިން ުކުރުމުގެ ުނިމުމުންުުމަސައްކަތް ުމަސައްކަތް ުއިތުރުގަޑީގެ ުއަދި ނެތްކަމ އި
ުއިތުރުގަޑީގެުހ ޒިރީގައިުއޮފީހުގެުވެރިއަކުުސޮއިުކުރ ގޮތަށްުހަމަޖެހިފައިުނެތްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ު ުދިވެހި ުގ ވައިދުގެ ުސ ވިސް ުޕަރމަނަންޓ60ުުްސިވިލް ުމަސައްކަތަކީ ުކުރ  ުއިތުރުގަޑީގައި ުބުނެފައިވަނީ ުމ އްދ ގައި ުވަނަ
ުކުރު  ުއިތުރުގަޑީގައި ުލިބިގެން ުހުއްދަ ުމަތިން ުއުސޫލެއްގެ ނޑައަޅ  ުކަ ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުއޮފީހުގެ ުނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ

ު ުއެހެންކަމުން ުކަަމށެވެ. ުވ ންޖެހޭނެ ުމަސައްކަތަކަށް ުވަނީ ުމަސަްއކަތްކުރުވ ފައި ުލައްވ  ުމުވައްޒަފުން ދިވެިހުިއތުރުގަޑީގައި
ު ުގަވ އިދުގެ ުސ ވިސް ުޢ60ުަސިވިލް ުމަސައްކަތްކުރުވުމުގައި ުލައްވ  ުމުވައްޒަފުން ުއިތުރުގަޑީގައި ުމ އްދ ގައި މަލުކުރުމަށްުވަނަ

ނޑައަޅ ފައިވ  ުށްުމުވައްަޒފުންުނުކުރ ުމަސައްކަތަމިހެންވުމުންުު.އުސޫލ އިުޚިލ ފަށްުވެރިއެއްގެުހުއްދަނެތިކަްނުފ ަހގަކުރަމެވެުކަ
 ކަށީގެންވ ކަމެއްކަްނުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ފައިސ ުޚަރަދުުކުރެވުމުގެުފުރުސަތުުއޮތުމަކީުއެ

ު ުއިތުރަށް ުއަހަރ އިުުވަނ2011ުަުހައިކޮމިޝަނަށްުއެފެއ ޒުންުފޮރިންުއޮފްުުމިނިސްޓްރީުދިނުމަށްުފައިސ ުގަޑީގެުުއިތުރުމީގެ
ުދީފައިވ ކަްނުއިތުުއިުތރަށްުވުރެުވަރަށްުފޮނުވ ފައިވ ުފައިސ ުއަހަރުުވަނ2012ުަ ުހައިކޮމިޝަނުން ުފައިސ  ުގަޑީގެ ރު

ު ުތ ވަލުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުއެވަނީތިރީގައިވ  ުގެނެސްދެވިފައި 2011ުުުގައި ުއަހަރ އި ުުވަނ2012ުަވަނަ އިތުރުގަޑީގެުއަހަރު
ު ުހައިކޮމިޝަނަށް ުދިނުމަށް ުފައިސ  ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުއިތުރުގަޑީގެ ުއަދި ުއަދަދ އި ުފޮނުވ ފައިވ  ުފައިފައިސ  ދީފައިވު ސ 

ުއިުއަދިުއިތުރަށްުހިނގިުޚަރަދުގެުޢަދަދެވެ.ުއަދަދ 

ުއިތުރުގަޑީގެުފައިސ ުދީފައިވ ގޮތުގެުތަފްޞީލްުު:4ތ ވަލުު

ފޮނުވިުޢަދަދުު އަހަރުު  (SLR)އިތުރަށްުހިނގިުޚަރަދުު ޚަރަދުކުރިުޢަދަދުު ފައިސު 

2011354,3081,093,921739,631

2012418,8911,082,557663,666

ު

ުޚަރަދުކުރުމުން ުފައިސ  ުއިތުރަށް ުވުރެ ުމިންވަރަށް ުލިިބފައިވ  ުފައިސ  ުހައިކޮމިޝަނަށް ުދިނުމަށް ުފައިސ  ުގަޑީގެ ު،އިތުރު
ު ުބޭުނންތަކަށް ުއެހެނިހެން ުޚަރަދުނުކުރެވި ުފުއްދުމަށް ުބޭނުންަތއް ުއެ ުފައިސ  ުލިބޭ ުފައިޚަރަދުކުރުމަށް ުމަޤްޞަދުުއެ ުފޮނުވި ސ 

ުވެ.ުފ ހަގަކުރަމެުކަންޙ ޞިލްނުވ ނެ

ު
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10 ގ13ުުެސަފުޙު ު  

ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ު ު)ހ( ުގަވ އިދުގެ ުސ ވިސް ުސިވިލް ުދިވެހި ުމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނަމަ ުއިތުރުގަޑީގައި ުލައްވ  ުމ އްދ އު 60ުމުވައްޒަފުން ވަނަ
ުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުއިތުރުުގަޑީގައިުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުރޭވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުއިތުރުުގަޑީގެުފައިސ އަށްުޚަރަދުކުރުމަށްުފައިސ ުލިބިފައިވ ުު،ތުރުގަޑީގައިުމަސައްކަތްކުރުވ ުނަމަލައްވ ުއިުމުވައްޒަފުން)ށ(ު
ު ުއިތުރަށް ުހަވ ލުކުރަންުމިންވަރަށްވުރެ ުމަސައްކަތް ުުހައިކޮމިޝަުނންުނުޖެހޭގޮތަށްުމުވައްޒަފުންނ  ުތައްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އިންތިޒ މްު

ު

ު

ުމެދުވެރ10ުި ުހައިކޮމިޝަން ުތެރެއިންު. ުރައްޔިތުންގެ ުސްރީލަންކ ގެ ުލިބެމުންދ  ުފައިސ  ުޕެންޝަން ުދައުލަތުން ުދިވެހި ކޮށް
ުބަލައިުޗެކްކުރަމުންުނުގެންދިއުންުުމަރުވެފައިވޭތޯުއެއްވެސްުމީހެއްު

ުރައް ުޤައުމުގެ ުއެ ުިދރިއުޅޭ ުސްރީލަންކ ގައި ުގޮތުގައި ުޕެްނޝަނަރުްނގެ ުދައުލަތުގެ ުހުްނނަުދިވެހި ުސްރީލަންކ ގައި ޔިތުންަނށް
ުޖަމ ކުރަމުންު ުއެކައުންޓަށް ުފަރ ތްތަކުގެ ުއެ ުފައިސ  ުޕެންޝަން ުފޯރުކޮށްދޭ ުމެދުވެރިކޮށް ުހައިކޮމިޝަން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ުު،ގެންދ އިރު ުއ އި ުކޮންބައެްއތޯ ުތިބީ ުދުނިޔޭގައި ުވަގުތު ުމި ުެތރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުަބލ ުުމަރުވެފައިވަނީއެ ކޮންބައެއްތޯ
ރައްޔިތަކަށްުިދވެހިުދައުލަތުްނުޕެންޝަްނ33ުުސްރީލަންކ ގައިުދިރިއުޅޭުއެުޤައުމުގެުުޗެކްކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެެވއެވެ.

ު ުތެރޭގައި ުމީގެ ުދެމުންގެންދެއެވެ. 2014ުުފައިސ  ުއުމުރުން، ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ 70ުުވަނަ ުމަތިވެފައިވ  ުވުރެ 7ުއަހަރަށް
މީހަކުުހިމެނެއެވެ.ުއަދިުމޯލްޑިވްސްުޕެންޝަންުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއޮފީުހްނ6ުުއަހަރ ުދެމެދުގ60ުުެއަހަރ އ70ުުިމީހަކ އިު

ުމީހެއްވެސްުހިމެނެއެވެ.16ުމިުއޮފީހަށްުދީފައިވ ުޕެންޝަނަުރންގެުލިސްޓުންުއުފަންދުވަހ ުެބޭހުމަޢްލޫމ ތުުއޮޅުންުނުފިލ ު

ލޫމ ުތުތިންުމަހުންުތިންުމަުހްނުޤައުމުގެުރައްޔިތުންނ ބެހޭުމަޢުުންކ ގައިުދިރިއުޅޭުއެުދިވެހިުދައުލަތުގެުޕެންޝަންުލިޭބުސްރީލަ
ުފޮނުވަމުންު ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއޮފީހުން ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުޕެންޝަން މޯލްޑިވްސް

އެުމިނިސްޓްރީންުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުު،ވ ުފައިސ ގެންދެއެވެ.ުއެުމަޢްލޫމ ތުގެުމައްޗަށްުބިނ ކޮށްުޕެންޝަންުދިނުމަށްުބޭނުން
ުދިނުމުން ުޖަމ ކޮށް ުއެކައުންޓަްށ ުަހއިކޮމިޝަނުގެ ުދިެވހިރ އްޖޭގެ ުހުންނަ ުސްރީލަްނކ ގައި ުމެދުވެރިކޮށް ޯމލްޑިވްސްުު،އޮތޯރިޓީ

ުޕެންޝަ ުބިނ ކޮށް ުމައްޗައް ުމަޢުލޫމ ތުގެ ުޕެންޝަނަުރންގެ ުދޭ ުއޮފީހުން ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ނަުރންގެުޕެންޝަން
ުކުރިްނު ުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުޕެންޝަންަތއް ުދައުލަތުގެ ުހައިކޮމިޝަުނންނެވެ. ުގެންދަނީ ުޖަމ ކޮށްދެމުން ުފައިސ  އެކައުންޓްތަކަށް

އިންުފެށިގެްނުމޯލްޑިވްސ2011ުުްއޭޕްރީލ1ުުްމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީންުކުރަމުންުގެންދިަޔުމަސައްކަތްު
ސްޓްރޭޝަންުއޮފީހ ުހަވ ލުކުރުމުންުއެުއޮފީހުންުއަދ ކުރުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވ ުދައުރަކީުހަމައެކަނިުމިފަދަުޕެންޝަންުއެޑްމިނި

ުއ އިު ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭްނސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުދަށުން ުއުސޫލެއްގެ ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުމަޢުލޫމ ތު ޕެންޝަނަރުންނ ެބހޭ
ުލޫމ ތުުީދފައިވެއެވެ.ސ ކުރުންކަމަށްުއެުއޮފީހުންުމަޢުޝަނ ުހިއްސްރީލަންކ ގައިުހުންނަުދިވެހިރ އްޖޭގެުހައިކޮމި

ު ުޕެްނޝަން ުމެދުވެރިކޮށް ުހައިކޮމިޝަން ުފައިސ  ުލިސްޓްގައިދެމުންގެންދ  ުުެޕންޝަނަރުންގެ 60ުުޢުުމރުން ުއަދި 70ުއަހަރ 
ނުންުެޗކްކޮށްފައިުނުވ ކަމ އިުއަދިުހައިކޮމިޝަުސްުމިުއިންުއެއްވެސްުމީހެއްުމަރުވެފައިވޭތޯއަހަރުންުމަތީގެުމީހުންުތިބިުނަަމވެ

ުޕެންޝަންު ުމޯލްޑިވްސް ުއަދި ުޓްރެޜަރީންވެސް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުހައިކޮމިޝަނަށް ުކުރުމަށް އެކަން
ުހައިކޮމިޝަންު ުީދފައިވެއެވެ. ުމަޢްލޫމ ތު ުހައިކޮމިޝަނުން ުނުވ ކަމަށް ުއަންގ ފައި ުއޮފީހުންވެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ުިތބިކަމަްށުުމެދުވެރިކޮށް ުމީހުން ުދުވަސްވީ ުވަރަށް ުއުމުރުން ުތެރޭގައި ުފަރ ްތަތކުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުފައިސ  ުޕެންަޝން ދައުލަތުގެ
ފަރ ތްތަކެއްގެުުފައިސ ުފޮނުވަމުންުދިއުމުންުމަރުވެފައިވ ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ތީުމިުފަރ ތްތައްުދުނިޔޭގައިުތިބިކަންުޔަގީންނުކޮށް

ުރުމުގެުފުރުޞަތުއޮތްކަންުފ ހަގަކުެރވެއެވެ.އެކައުންޓްތަކަށްުފައިސ ުޖަމ ކު

ު
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11 ގ13ުުެސަފުޙު ު  

ުގޮތް:ުއިސްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

އިންުއެއްވެސްުހައިކޮމިޝަންުމެދުވެރިކޮށްުދިވެހިުދައުލަތުގެުޕެންޝަންުފައިސ ުދެމުންގެންދ ުސްރީލަންކ ގެުރައްޔިތުންގެުތެރެ
ުުުބަަލއިުޕެންޝަންުފައިސ ުދޫކުރެވުމުންުދަނީުދިރިތިބިުބަޔަކަށްކަންުަޔގީންކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުޕެންޝަނަރެއްުމަރުވެފައިވޭތޯ

ު

ު

އެއްގޮތަށްުުހަރުމުދަލ ބެހޭު.11ު ބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުލިޔެުމަޢުލޫމ ތުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދު 

ުހަރުމުދަލ ބެހޭ ުދަށުަގއިވ  ުބެލުމުގެ ުުމަޢުލޫމ ތުުހައިކޮމިޝަނުގެ ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތު ުވ ގޮތަށ7.01ުްދައުލަތުގެ ލިެޔުުގައި
ުނުުބަލަހައްޓ ފައި ުފ ހަގަުކރެވެއެވެ. ުމަޢުލޫމ ތުުހައިކޮމިޝަވ ަކން ުހަރުމުދަލުގެ ުހުިރ ުއިމ ރ ތުގައި ު)ފެހިގެ( ުހިނގަުމންދ  ން

ު ުލިސްޓެއް 2012ުުހިމެނޭ ުމި ުނަމަވެސް ުތައްޔ ރުކުރެވިފައިވެއެވެ. ުތެރޭގައި ުއަހަރު ުއެއްވެސްުވަަނ ުހިމެނޭ ުގައި ލިސްޓް
ުނަމު ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުބެލުމުގެުންދަލަކަށް ުހައިކޮމިޝަނުގެ ުކުރިން ުނެގުމުގެ ުލިސްޓް ުމި ުއަިދ ުދީފައިނުވެއެވެ. ބަރެއް

ު ުމަޢުލޫމ ތު ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި ުއިމ ރ ތްތަކުގައި ުއެނެގްނުުރީއެއްގެރަޖިސްޓަދަށުގައިވ  ުބެލެހެއްޓިފައިވ ކަން ގޮތުގައި
ުފ ހަގަނެތް ުރަޖިސްޓަކަންވެސް ުހަރުމުދަލުގެ ުގަވ އިދުގަކުރެއެވެ. ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއުސޫލުތަކ ުރީ ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުއި

ު ުުނގެންދ ނަމަ ުބަލަހައްޓަމުން ުއެއްގޮތަށް ުމުދަލ އި ުހައިކޮމިޝަނުގެ ުތަކެތި ުނެތިުރައްކ ތެރިބެލެހެއްޓުމުަގއި ކަން
ުުހިނގައިދ ނެކަމ އި ުއެކަން ުގެއްުލނަސް ުތަކެތި ުކަމ އި ުަދިތވ ނެ ުދަނެގަންނަން ުހުރިކަމުގެުއަދި ުހަމަޔަށް ުތަކެތި ހުންނަންޖެހޭ

 ޔަގީންކަންުދެވެންުނޯންނ ނެުކަުމގައިުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ުތަހަރުުހިމެނޭުތެރޭގައިުގޯތިުއިމ ރ ތ އިުހިނގަމުންދ ުހައިކޮމިޝަން ުލިސްޓްކޮށް ުމަޢުލޫމ ތު ކެތީގައިުމުދަލުގެ
ުނަު ުންއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުމަސައްކަތް ުޖެހުމުގެ ުފަށ ފައިވ ކަްނ2014ުުބަުރ ުފެށިގެން ުޫޖންމަހުްނ ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުރީއެއްރަޖިސްޓަފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުހަމަުއެފަދައިންުހައިކޮމިޝަންގެުބެލުމުގެުދަށުަގއިވ ުސޯސަންުވިލ ުގައިުހުރިުތަކެތީގެުވަކިު
ުތަ ުއައިޑެންތައްޔ ރުކުރެވި ުނަކެތީގައި ުފަށ ފައިވ ކަންންޓިފިކޭޝަން ުމަސައްކަތް ުޖެހުުމގެ ުމަސައްކަތްުުބަރު ުފީލްޑް އޮޑިޓް

ުުހިނގަމުންުދިޔައިރުުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ު

ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުހަރުމުދަލުގ7.01ުެދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކުރ ގޮތަށް ުމ އްދ ގައި ުުރީރަޖިސްޓަުވަނަ މަށްުޓުބެލެހެއްލިޔެ
ުދަންނަވަމެވެ.

ު

ު

12ު ުބޮޑެތިުހަު. ުއިމ ރ ތަށް ުނުގެންދިއުމުން ުމަރ މ ތުކުރަމުން ުތަކެތި ުތަންތަނ އި ުހަލ ކުވ  ުއިމ ރ ތުން ުހިނގަމުންދ  އިކޮމިޝަން
 ގެއްލުންތަކެއްވެފައިވުންު

ުދިވެހި ުހުންނަ ުހިނގަމުންދަހައިުސްރީލަންކ ގައި ުގޮތަށްުކޮމިޝަން ުހިމެނޭ ުއިމ ރ ތެއް ުއޮފީސް ުބަޔަކ އި ުެއކޮމަޑޭޝަން ނީ
2007ުު ުއަހަރު ުނިމިފައިވ ވަނަ ުއިމ ރ ތ3ުެުހަދ  ުހ ލަތުުއްގައެވެބުރީގެ ުތަކެތީގެ ުބައެއް ުހުރި ުއިމ ރ ތުގައި ުއިމ ރ ތ އި ުމި .
ުންތައްތަްއުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ބެލިއިރުުފ ހަގަކުރެވުނުުކަވަނަުއަހަރުގެުސެޕްޓެމްބަރުުމަހުުތެރޭގައިުމިުއޮފީހުނ2014ުުް

 ުެއިމ ރ ތުގެުފުރ ޅުގައިުހަރުކޮށްފައިވ ުދިޔަދޮވިތަކ އިުފުރ ޅުގެުޖޮއިންޓްތަކުންުފެންލީކުވަމުންުދިއުމުެގުސަބަބުންުއިމ ރ ތުގ
ށްުފެނުގެުއަސަރުުކުރަމުންުދިއުން.އިމ ރ ތުގެުރޫފްުސްލެބަުމ އިދިއުފ ރުތަކަށްުގެއްުލންވަމުންުސީލިންގތަކ އި
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12 ގ13ުުެސަފުޙު ު  

 ެުއެތ ުބޭރުއިމ ރ ތުގެ ުފ ރުތަކަށ އި ުބައެއް ުފ ރުތަކ އިުުރޭގެ ުސަބަބުން ުދިއުމުގެ ުއަސަރުކުރަމުން ުެފނުގެ ފ ރުތަކަށް
 ފެހިޖަހަމުންުދިއުން.ފ ރުތަކުގައިުޕ ޓިޝަންތަކުގައިވ ުދަވ ދުތައްުޮފޅިު

 ްުޑޭމ ުހަރުކޮށްފައިވ  ުވަށައިގެން ުފ ރުތަކުގެ ުބެލްކަނީތަކުގެ ުޓެރެސްތަކ އި ުފ ރުތަކުންުއިމ ރ ތުގެ ުމެމްބްރޭން ުޕްރޫފިންގ ޕް
 ވަކިވެުއެތަންތަނުންުއިމ ރ ތުގެުެއތެރެއަށްުފެންލީކުވަމުންުދިއުން.

 ު ުއިމ ރ ތުގެުއިމ ރ ތުގެ ުވ ރޭވެހޭއިރު ުސަބަބުްނ ުވުމުގެ ުހަލ ކުވެފައި ުވޯޓަރުޕަމްޕް ުސްޓޯމް ުހަރުޮކށްފައިވ  ބޭސްމަންޓްގައި
 ު.ގެއްލުވަމުންުދިއުންުއެކިުހިސ ބުތަކުގައިުފެންުބޮޑުވެުތަކެއްޗަށް

 ު 2ުުއިމ ރ ތުގެ ުފަންގިފިލ އ އި ުކުޑަދޮރުތަކުގ3ުުެވަނަ ުއެލްެމނިއަމް ުހަރުކޮށްފައިވ  ުަބއިތަކުގައި ުފަންގިފިލ ގެ ވަނަ
ނޑު  .ވޭސްޓްުސިސްޓަމްުހަލ ކުވެފައިވުންމ އިުތަކ އިުހުޅުތައްުހަލ ކުވެފައިވުއަތްގަ

 ުުޔ ުއޭސީ ުސެންޓްރަލް ުހަރުކޮށްފައިވ  ުފެއިލްވެފައިވުއިމ ރ ތުގައި ުއެއްކޮށް ުކެމަރ ތަކ އިުުމ އިނިޓް ުވަށައިގެންވ  އިމ ރ ތުގެ
.އެތެރޭގެުކެމެރ ތައްުހަލ ކުވެފައިވުން

ުމުަދލ ިއު ުހުންނަ ުތަނުގައި ުއަިދ ުއިމ ރ ތަށ އި ުދިއުމުން ުލަސްވަމުން ުރަނގަޅުކުރުން ުގެއްލުންތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  މަތީގައި
ުގެއްލު ުހިނގަމުންދ ުންތަކެއްޗަށް ުހައިކޮމިޝަން ުއެހެންކަމުން ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުބެލިބެލުންތަކުން ުއޮޑިޓްގައި ުމި ވަމުންދ ކަން

ުކުރިމަތިވެު ުގެއްލުންތަކެއް ުއިތުރު ުދ ނަމަ ުލަސްވަމުން ުނުކުރެވި ުމަރ މ ތު ުތަންތަން ުބައިތަކ އި ުހަލ ކުވެފައިވ  އިމ ރ ތުން
ުކުރަންޖެ ުިމހ ރު ުކުރުމަށް ުމަރ މ ތު ުކަމެއްކަްނުއިމ ރ ތް ުއެކަށީގެންވ  ުކުރަންޖެހުމަކީ ުޚަރަދުތަކެއް ުއިތުރު ުޚަރަދަށްވުރެ ހޭ

ފ ހަގަކުރަމެވެ.
ު

ުގޮތް:ުލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުއިޞްު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުން ލަސްކުރުމުން އެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށް  އިކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމާރާތަށްހަ

މަރާމާތުކުރުން  އިމާރާތްގެއްލުންތައް ވުމުގެކުރިން  ބޮޑުވަމުންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އިމާރާތަށް ދެން އިތުރުކުރަންޖެހޭ ހޭދަ 

 ދަންނަވަމެވެ. އަވަސްކުރުމަށް

ު

13ު ުނީލަންުުވެހިކަލްތައްުުދުވަސްވީުުގިނަުުބޭނުންނުކޮށްުުޖެހިފައިވުމ އިުުމަރ މ ތުކުރަންުުވެހިކަލްތައްުުބައެއްުުހައިކޮމިޝަނުގެު.
 ކިޔަންޖެހިފައިވުންު

ތަކެތިުހަލ ކުވެފައިުުބައެއްުތެރެއިންުމެޝިނަރީތަކުގެުވެހިކަލްތަކ އިުހޯދ ފައިވ ުދުވަސްވަރުުުއެކިުބޭނުންތަަކށްުހައިކޮމިޝަންގެ
ު ުދަށުގައިވ  ުެބލުމުެގ ުހައިކޮމިޝަނުގެ ުގޮތުން ުމި ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ ުހުރިކަން ުބޭުނންނުކުރެިވ ުސަބަބުން ވެހިކަލްގ14ުުެވުމުގެ

ު ުބޭނުންުނކުރެވ9ުިތެރެއިން ުސަބަބުން ުހަލ ކުެވފައިވުމުގެ ުުވެހިކަލް ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުވ ކަން ހަލ ކުވެފައިވ ުނަމަވެސް
ުވެހިކަލް ުތެރެއިން ުބޭނުންކުރެވިދ ނ3ުެތަކުގެ ުމަރ މ ތުކުރުމުން ުުވެހިކަލް ުއަދި ުއަކަމަށ އި ުމަރ މ ތުކުރަނ6ުުްނެއް ވެހިކަލް

ުޫލމ ތުުދީފައިވެއެވެ.ުިއވ ުކަމަށްުހައިކޮމިޝަނުންުމަޢުއެކަށީގެންުނުވ ވަރަށްުހަލ ކުވެފަ

ުހުރި ުހ ލަތުގައި ުޭބނުންކުރެވިދ ނެ ުމަރ މ ތުކޮށްގެން ުއަދިުުއެހެންކަމުން ުިގަނުދުވަސްވެފައިވ ކަމ އި ުމަރ މ ތުނުކޮށް ވެހިކަލްތައް
ުވަންދެްނު ުދުވަސްތަކެއް ުގިަނ ުުނފޮނުވައި ުނީލަމަށް ުވެހިކަްލަތއް ުހަލ ކުވެފައިވ  ުވަރަށް ުއެކަށީގެންނުވ  މަރ މ ތުކުރަން

ރ މ ތުުމަސައްކަތްުިހނގަމުންުދިޔައިރުުމިުއޮޑިޓްގެުފީލްޑްުމަ.ުނަމަވެސްުޓ ފައިވ ަކންުފ ހަގަކުރެވުނެވެހައިކޮމިޝަނުގައިުބަހައްު
ުހަލ ކު ުވަރަށް ުނުކުރެވޭ ުވެފައިވ  ުކުރަބައެއް ުހައިކޮމިޝަނުން ުމަސައްކަތް ުނީަލންކިއުުމގެ ުގެންވެހިކަލްތައް ގޮސްފައިވ ކަންުމުން

ު.ފ ހަގަކުރަމެވެ

ު
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