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ުދިވެހިރ އްޖެު ،މ ލެ

 

 ަވަނ ައަހުރގ  މާލީ ަބާޔްނަތަކށް  2019 ޖުޑީަޝލް ަސރވިްސ ޮކމިަޝުނގ  
ަރލް   ޭދ ރިޯޕޓް  ޮއޑިަޓރ ޖ ނ 

 
ު ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުކޮމިޝަނުގެުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުސަރވިސް މ ލީުުޖުޑީޝަލް

 ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުތަޢ ރަފުު

31ުުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުުޖޑީޝަލްގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުުނު)އޮޑިޓްުޤ ޫނނު(4/2007ުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު
ޖުޑީޝަްލުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތ2019ުުްޑިސެންބަރުު

ުކޮމިޝަނުގެ 2019ުުުސަރވިސް ުއެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނުޚަރަދު ުއަހަރުގެ ުަނށްކޮމިޝަުވަނަ
ުއެއްގޮތަށް ުބަޖެޓ  ުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި ުކަންތައްތަކަށް،ުުކޮމިޝަނުގެއެ ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުކޮމިޝަނުގެބަޖެޓުގައި ުސަރވިސް ުހިންގ ުުޖުޑީޝަލް ުކަންަކން މ ލީ
އެއަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުު،ބަލަހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްތޯުބަލައި

ުކުރުމ އި ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމެދު ުު،މިންވަރ  ުފ ހަގަ ުއޮޑިޓްގައި ުކަމަށް ުމެދުުއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ުކަންކަމ  ކުރެވުނު
މ އްދ ގެު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ުއެއްގޮތްވ  ު )ހ(އ  ުމަިތްނ ުކޮމިޝަނުގެޮގތުގެ ުސަރވިސް ުުޖުޑީޝަލް ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ ައށް ޖޭގެުދިވެހިރ އްު،ޒިންމ ދ ރު
ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިުރައްޔިތުންެގ213ުުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 

ު ުހުށަހެޅުމެވެ. ުވެބްސައިޓްމަޖިލީހަށް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނ ނެެހްނ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުޝ އިޢwww.audit.gov.mvުުުުމި ގައި
ުކުރެވޭނެއެވެ.ު

މެދުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުަބއެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓްުމިުރިޕޯޓް ގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 
އިަދށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުެދވަނަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 
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ުމިންވަރ އި ުކުރެވިފައިވ  ުޢަމަލުުބަޖެޓުުކޮމިޝަނުގެު،ޢަމަލު ުއެއްގޮތަށް ުނިންމުންތަކ  ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ުކުރުމުގައި، ުޚަރަދު ން
ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ކޮށްފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުު

ގައިުނިމުނުުމ ީލ2019ުުޑިސެންބަރ31ުުުުޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެހިމެނިފައިވ ުުއަށ17ުްނ6ުުްުހ ކުުސަފުމިުރިޕޯޓ އެ
ު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،ނިފައިވ ށްުހިމެއ20ުަނ18ުުްފުހު މިުރިޕޯޓ އެކުުސަ މިލްކިއްޔ ުތގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުަބޔ ނ އިުއެުބަޔ ންތަކު 

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

ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ 

ކަންތައްތައްު މި ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްުޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވު  މަޝްވަރު  ، އިސްވެރިންނު 

ުުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންަނވަމެވެ.ުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުކޮމިޝަނުގެމިުއޮޑިޓްގައިުއެހީތެރިވެދިންު
ު
ު

މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރ ުރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 

ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުަނންބަރު: 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ޫނނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމަިތން،ު)ދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ އ އި
ުކޮމިޝަނުގެ ުސަރވިސް ުެބލެހެއްުޓމ އިުޖުޑީޝަލް ުކަންތަްއތައް ުސައްޙަކަމ އިުުކޮމިޝަނުގެު،މ ލީ ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ހިސ ބުތަްއ

އެއްގޮތަށްު،ފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް އަދިުމިިނސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުްޓރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު ،އެުހިސ ބުތަކު 
ު ުއޮނިގަނޑ ު، އިނ4/2012ުް))ނަންބަރު: ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުކުރުމަށް ުތައްޔ ރު ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުދައުލަތުގެ ިދވެހި
އޮޑިޓްުކުރުު،އެއްގޮތަށް )ދައުަލތުެގ2006/3ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު:، މަށްުމިުއޮފީހަށްުހުަށހެޅުމަކީުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތައްުއެކުލަވ ލައުި،

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނަށްވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގެުދަށުނ46ުުްުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެ ކަނޑައަޅ ފައިވު 
އި،ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން،ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުފައިސ ުލިުބނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުބަޔ ނ 

އަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްު ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންުގ ސްޭޓންޑަޑްު)އިޕްސަސް(ު: "އިންޓަރނޭޝަނަލްުަޕބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންުގ
 އެވެ.ުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"އ ުއެއްގޮތަްށުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްުކުރެ

ުއަދިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި،ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތު
އިންޓަރަނލްުޮކންޓްރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްު، ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭުނންވ  ހަރުދަނު  ތަްނފީޒުކޮްށުުއެކަށީގެންވު 

މ ލީުހިސ ބުުެބލެހެްއޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ުލމުގެުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް ،ުއެުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
އެކުލަވ ލުމުގައިުއަހަރީުމ ީލުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމ އި،ުއަިދުމ ލީުބަޔ ންތައްުު،ސިޔ ސަތުތަކ ުއެއްގޮތަށްުމ ލީުިހސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި

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

އޮޑިޓްުކުރުމަށްފަހުުއެުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުުޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުއިންޓަރނޭޝަަނލްު ުކޮށްފައިވ ނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުއޮފީހުން ުކުރުމެވެ.ުމި ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް މެދު

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރު އޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑު  އެއްގޮތަށެވެު. މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުސްޓޭންޑަޑްސްުއޮންުއޮޑިޓިންގއު  މ އުި،
ޔަޤީންުކަމ އެކުުދެނެގަނެވޭުގޮަތށްުއޮ ބަޔ ންތަކެއްކަންުއެކަށީގެންވު  ޑިްޓގެުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުުހިެމނިފައިުނުވު 

 މަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްުކުރެއެވެ.

ުއެކުލެވިގެން ުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ވަނީ
އިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެގެންަވނީުއޮޑިޓަރުންގެުު،އިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައި މިގޮތަށްުކަނޑައަޅު  އެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަުކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު.

މައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަެވސް(ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަ އ އިު، ޖްމަންޓްު"
މިފަދަުފުރުސަތުތައްުއޮތް މިންވަރުުބެލުމުގައި،ުމ ލީުބަޔ ންަތއްު މ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ރުމ އިުހުށަހެޅުމ ުގުޅޭ،ުމުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުންުރިއ ޔަތްުކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުއަދިުމ ލީުތައްޔ ރުުކު
ުބަޔ ްނތަްއު ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުކޮށްފައިވ  ުބޭނުން ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް

ުމެނޭޖްމަންުޓންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭުންނުކޮށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަީކުއެކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްޯތުބެލުމ އިުތައްޔ ރުުކުރުމުގައި
ުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮެތއްގައިުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުްނުވެސްުއޮޑިޓްގައިުހިމެނެއެވެ.

ުހިމެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ނޭ
އޮޑިޓްުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހު އެހެންކަމަށްވުމ އެކުު، ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު. ުރންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސު 

ކ އިުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމުއައްސަސ ގެުތެރޭގައިުހުރެދ ނެުއެންމެހ ުހީނަރުުކަންތައްތައްުއެކަށީގެންވ ުއެންމެހ ުއޮޅުންތަކ އި،ުއޮޅުވ ލުންތަ
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންުދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ 
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު
ު

ުއަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުދެކޭ މި ު އޮފީހުން ުކޮމިޝަނުގެގޮތުގަިއ، ުސަރވިސް 31ުުުުޖޑީޝަލް ު"ފަިއސު 2019ުޑިސެންބަރު ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ގައި
އްގައިުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުަބޔ ން"ުއަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަކީުމައިގަނޑުގޮތެ

އ އި،ުއެުފައިސ އިންުުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުުއެުއޮފީހަށްުލިބުނ2019ުުޑިސެންބަރ31ުުުުޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެު ފައިސު 
އަދިުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތްުތެދުވެރިކަ މ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސު  މ ެއކުުކުރެވުނުުޚަރަދ އުި،

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

http://www.audit.gov.mv/
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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 ރުުުކޮމިޝަނުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރުމުގައިު
ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުގުޅޭގޮތުން ުުހށަހެޅުމ  ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުކުރަންޖެހޭުކޮމިޝަނުގެުމ ލީ ުއަދ  ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުބަޔ ންުުމ ލީ ުމަތީގައި ކަމަށް
ުއިތުރުން ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮަތށް،ުު،ކޮށްފައިވ  ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުކުރުމުގައި ޚަރަދު

ުކަނޑައެޅުނުުުކޮމިޝަނުގެ ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުބަޖެޓުަގއި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑަެއޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ިޞލްވ  މަޤުޞަދުތައް
ުކުރުމ އި ުޚަރަދު ުތެރޭގައި ުު،ހުދޫދުގެ ުބެެލހެއްޓުމުގައި ުިހންގ  ުކަންކަން ުމ ލީ ުނަްނބަރު: ުމ ލިއްޔަުތެގ2006/3ުުޤ ނޫުނ )ދައުލަތުގެ

ުއ  ުދައުަލތުޤ ނޫނު( ުއި ުވެސް ުކުރުމަކީ ުޢަމަލު ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ިލއްޔަތުގެ ުވެރިޔ ގެުުކޮމިޝަނުގެގެ ުޒިންމ ދ ރު މ ލީ
ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ބަޖެޓުންުުނުގެޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމުގެުއިތުރުންު މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ ު
އެއްގޮަތށް،ުއެުުކޮމިޝަަނށްޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންު ަމޤުޞަދުތަްއުުކޮމިޝަނުގެފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުތެރޭގަ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުަބޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުއ އި،ޙ ޞިލްވ  ުއިތޯ
މ ލީުކަންކަންުހިްނގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްޯތުުކޮމިޝަނުގެ

 .ބަލައި،ުއެއަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީުވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

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

ޚިލ ފަށްުަޢމަލުުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުސަތުއިޖު އޮްތުުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދު 
ުމިންވަރުުވަޒަންުކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ިއދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުިމންވަރ ުުއި)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުއު 2006/3ުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު
ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކުރަ ހެކިުހޯދިފައިވު  މިންވަަރށްުއެކަށީގެންވު   މެވެ.މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވު 

 

 

ު
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ުކޮށްފައިަވނީުުޚަރަދުތައްުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2019ުެޑިސެންބަރ31ުުުކޮމިޝަނުގެުޖުޑީަޝލްުސ ރވިސްުު)ހު(
ުކަނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުބަޖެޓުގެުފ ސްކޮށްދެއްވިުކޮމިޝަނަށްުމަޖިލީހުންުރައްޔިތުންގެުއަހަރަށްުއެ

ުދައުލަުތގެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އ2006/3ުިޤ ނޫނުުަނންބަރު:ުު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަނޑައެުބަެޖޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށް
އެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެ

ޤ ޫނނުުއެހެިނހެންުމ ލީުަކންކަން،ުމައިގަނޑުުގޮތެއްގަިއ،ުހިންގ ުބަލަހަްއޓ ފައިުވަނީުކޮމިޝަނުންުުސ ރވިސްޖުޑީޝަލްުު،)ށ(ުއަދި
ުތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށެވެ.ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އ2006/3ުިނަންބަރު:ު

 1442ުރަޖަބ06ުު
2021ުުފެބުރުވަރ18ުީ

ު
ުޒިޔ ތުުުޙަސަން ުު
އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުު
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ަފިއާސ ިލުބުނޮގތާއި ހޭަދުކެރުވުނ ޮގތުގެ ަބާޔނ  

- 10,543,421 - 14,681,771 3 

- 44,431 - 1,504 4 

- 10,587,852 - 14,683,275

- 6,968,326 - 7,347,690 5 

- 240,652 - 232,838 6 

- 85,417 - 234,382 7 

- 157,264 - 128,442 8 

- 3,063,502 - 4,211,780 9 

- - - - 10 

- 3,209 - 782,484 11 

- 24,829 - 1,744,731 12 

- 10,543,199 - 14,682,347

- 44,431 - 1,504 13 

- 10,587,630 - 14,683,851

- 222 - (576)

- 1,039 - 1,261

- 222 - (576)

- 1,261 - 685 

،172021



 ،،

7 ެގ  20ސަފުހާ   

ުކެރުވުނ ަބޖެޓާިއ ެއަބޖުެޓނ  ހޭަދުކެރުވުނޮގތުގެ ަބާޔނ   ފާސ 

2,651,888 14,682,347 17,334,235 10,930,222 3 

2,651,888 14,682,347 17,334,235 10,930,222 

- 7,347,690 7,347,690 7,092,340 5

- 232,838 232,838 246,591 6

38,618 234,382 273,000 93,000 7 

54,759 128,442 183,201 138,686 8 

1,152,933 4,211,780 5,364,713 3,174,605 9 

- - - 10,000 10 

1,112 782,484 783,596 23,400 11 

1,247,421 12,937,616 14,185,037 10,778,622 

1,404,467 1,744,731 3,149,198 151,600 12 

1,404,467 1,744,731 3,149,198 151,600 

2,651,888 14,682,347 17,334,235 10,930,222 

2,651,888 



 ،،

8 ެގ  20ސަފުހާ   

ަތކާ މާ  ގުޅޭ ޯނޓ ަތއ   ީލ ަބާޔނ 

 ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އަސާސީއިންނާއި  ޤާނޫނު  ކުރެވުނު  ތަޢާރަފް  ގައި  2008  އޯގަސްޓް  7  ކޮމިޝަނަކީ   ސަރވިސް   ޖުޑީޝަލް

 ފައިސާ  ޭބނުންވާ  ހިންގުމަށް  މިއޮފީސް .  މުއައްސަސާއެކެވެ  މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން  ގެދަށުން(  2008/10)  ޤާނޫނު  ކޮމިޝަންގެ

 . ަބޖެޓުންނެވެ ދައުލަތުގެ އްވައިގެންކުރަ ފާސް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ލިޭބނީ

ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ  .

،

ކޮމިޝަނު  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް

؛

 ، ،

،،

،



 ،،

9 ެގ  20ސަފުހާ   

 ، ކޮމިޝަނުކޮމިޝަނު

ކޮމިޝަނަ

ކޮމިޝަނަ

  ،  ،

ކޮމިޝަނަ  ރވިސް

،،

،

ކޮމިޝަނަކޮމިޝަން  މި  

،

،

ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް

ކޮމިޝަނު، 

  ،



 ،،

10 ެގ   20ސަފުހާ   

  ،

  ،  ،

ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަނު

ކޮމިޝަނު

ކޮމިޝަނަ

،

ކޮމިޝަނު

،

ކޮމިޝަނު

 ،



 ،،

11 ެގ   20ސަފުހާ   

         10,808,542     10,930,222 

 (20,273) 6,404,013 

         10,788,269     17,334,235 

 (10,543,421) (14,681,771) 

      222 (576) 

24,5070 2,651,888 

 44,431  1,504 129002 

 44,431 1,504 



 ،،

12 ެގ   20ސަފުހާ   

3,471,512 3,376,422 3,371,815 3,522,732 
211001 

- 419,202 419,202 -   
211002 

84,000 81,000 81,000 84,000 
212005 

1,557 1,620 1,620 2,400 
212009 

4,458 5,976 5,975 7,656 
212013 

1,471,333 1,324,390   1,324,390 1,476,000 
212014 

3,360 11,160 11,160 2,200 
212019 

1,167,231 1,300,169 1,300,169 1,194,352 
212023 

115,005 102,234 102,234 113,400 
212024 

12,985 12,600 12,600 12,600 
212026 

640,675 717,525 717,525 677,000 
212027 

(3,790) (4,609) -   -
126004 

6,968,326 7,347,690 7,347,690 7,092,340 

240,652 232,838 232,838 246,591 

240,652 232,838 232,838 246,591 



 ،،

13 ެގ   20ސަފުހާ   

24,969 101,763 102,600 30,000 

1,080 4,220 8,400 3,000 

59,368 128,399 162,000 60,000 

85,417 234,382 273,000 93,000

128,133 88,572 123,750 112,550 

3,614 7,233 17,730 4,370 

5,633 2,776 3,680 -   

670 1,989 3,975 3,000 

18,193 20,036 24,000 15,000 

594 270 1,766 1,766 

- 6,294 6,300 -   

427 1,272 2,000 2,000 

157,264 128,442 183,201 138,686

51,045 51,181 53,500 44,500 



 ،،

14 ެގ   20ސަފުހާ   

113,290 157,010 167,640 138,000 

-    7,936  14,642  14,400

154,339 
170,563 192,000 200,000 

1,058,893 1,722,883 2,133,693 1,058,893 

200 23,406 48,300 2,000 

-    2,091  2,600  2,100

1,698 4,866 11,200 11,200 

7,860 -   - -   

- 1,920 37,420 -   

77,563 
58,100 76,832 112,512 

- 3,335 5,000 -   

- 434,420 997,000 -   

- - 3,000 -   

- 3,706 3,706 -   

1,598,614 1,535,363 1,578,000 1,588,000 

   - 
35,000 40,180 3,000 

3,063,502 4,211,780 5,364,713 3,174,605

-   - -   10,000 

- - - 10,000



 ،،

15 ެގ   20ސަފުހާ   

 . 

3,209 781,583 782,695 8,400 

-    901  901  5,000

-   - -   5,000 

-   - -   5,000 

3,209 782,484 783,596 23,400

 .

-   - 291,600 30,000 

22,879 563,848 721,453 30,000 

-    49,854  409,586  11,600

1,950 1,131,029 1,726,558 80,000 

24,829 1,744,731 3,149,197 151,600

(  .

2018 2019 

44,431 1,504 

44,431 1,504 



 ،،

16 ެގ   20ސަފުހާ   

 .

2018 2019 

 1,261 685 

1,261 685 

 .

 ،،
 ، ،

 ، ،
 ،

 ،

(

14,682,347 

1,504    

685    

 ،

(1,261)      

14,683,275 



 ،،

17 ެގ   20ސަފުހާ   

(

14,682,347 

- 

14,682,347 



 ،،

18 ެގ   20ސަފުހާ   

 (

    2,043,232     3,766,249  2

    2,043,232    3,766,249 

1,261   685  3

689,860         695,065 4

691,121         695,750 

2,734,353    4,461,999 

-          740  5 

-    740



 ،،

19 ެގ   20ސަފުހާ   

،

،،

ކޮމިޝަނު

ކޮމިޝަނު



 ،،

20 ެގ   20ސަފުހާ   

    /

768,121 - - - 768,121 

868,072 - - 563,848 304,224 

186,374 - - 49,854 136,520 

1,943,682 - - 1,131,029 812,653 

3,766,249 - - 1,744,731 2,021,518

1,261               685 

1,261 685

689,860 689,860

- 5,205

689,860 695,065

- 740

- 740
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