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 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

ަވަނ ައަހުރގ  މާީލ ަބާޔްނަތަކށް  2020 ގ  ޮކިމުއިނކޭަޝްނ ޮއޯތިރީޓ ޮއފް ޯމލްިޑްވސް 
ަރލް   ޭދ ިރޯޕޓް  ޮއިޑަޓރ ޖ ނ 

ުގެުކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު
 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުތަޢ ރަފުު

ުގެކޮމިއުިނކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007ުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަންނބަރުު:
31ުު 2020ުުޑިސެންބަރު ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމެދު ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުކުރުމ އި،ުގައި ބަޔ ން

ކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުްނުުރަދުޚަގެުބަޖެޓުންުވަނަުއަހަރ2020ުުުގެކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް
ު ުއެއްގޮތަށްުށްއޮތޯރިޓީއައެ ުބަޖެޓ  ުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި ުކަނޑައެޅިފައިވ ުުގެއޮތޯރިޓީއެ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

މ ލީުުގެކޮމިއުނިކޭޝަްނުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުުރަދުުޚަކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިު
އެއްގޮތަށްތޯުބަލައި ބަލަހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  އެއަށްުޢަމަލުުު،ކަންކަންުހިންގު 

މެދު މިންވަރު  އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭުކަމަށްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުކަންކަމ ުު،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުުރމ އިކުރެވިފައިވު 
މ ްއދ ގެު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަްނަބރު:ުމެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

އެއްގޮތްވ  ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުގެކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްމަތިންުުގޮތުގެ )ހ(އު 
ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިުރައްޔިތުންގ213ުުެޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު

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

ގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ީނުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ ުމެދުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުަބއެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓްުމިުރިޕޯޓް
އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިަދށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުެދވަނަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮްށފައިވ ީނުދަ

މިންވަރ އި އެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކޮށްފަިއވ ުުރަދުޚަބަޖެޓުންުުގެއޮތޯރިޓީު،ޢަމަލުުކުރެވިފައިވު  ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުނިްނމުންތަކު  ކުރުމުގައުި،
ުމިންވަރ ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު

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


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

 ުސަފުހ  17ުުގ2ުެ  

ގައިުނިމުނ2020ުުުޑިސެންބަރ31ުުުުގެކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްއަށްުހިމެނިފައިވު 14ުނ6ުުްފުހު ރިޕޯޓ އެކުުސަމިު
ޓުންުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެ

ގުޅޭުތަފުސީލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުކޮށްފައެވެ. މީގެުއިތުރުން،ުމިުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުއަދިުމިުބަޔ ންތަކު 
މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އިުއެުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުނޯޓްތައްުު،ނިފައިވ ހިމެުއަށ17ުްނ15ުުްރިޕޯޓ އެކުުސަފުހ ު

ުމައްސަަލއެ ުވަރުގެ ުއަންނަންޖެހޭ ުރިޕޯޓަށް ުއޮޑިޓް ުަބޔ ންތަކުގައި ުއެ ުކޮށްފައެވެ. ުއޮޑިޓް ުބަަލއި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ އްުވެސް
ުދެވަނަބައި ުރިޕޯްޓގެ ުމި ުއެއްގޮތަށްުު،ފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުެގ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ "ދައުލަތުެގ

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ުކުރުމުގެތެރޭގައި ުުފ ހަގަުއޮޑިޓް ުކަންތައްތައް ުމޯްލޑިވްސްކުރެވިފައިވ  ުއޮފް ުއޮތޯރިީޓ ުމަޝްވަރ ުުގެކޮމިުއނިކޭޝަން އިސްވެރިންނ 
ުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުގެުއޮތޯރިޓީމިުއޮޑިޓްގައިުއެހީތެރިވެދިންު، ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް

ު
ު

މެދު ުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރ ުރިޕޯޓްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 

ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުނަްނބަރު: ުމަތިން،2006/3ުުޤ ނޫނު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ
ހިސ ބުތައްުޙަޤީޤަތ ުއެއްގޮތަށްުސައްޙަކަމ ިއުުގެއޮތޯރިޓީު،މ ލީުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމ އިުގެއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްކޮމިއުނިކޭޝަންު

މައުލޫމ ުތ15.01ުު(ގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ު،ފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއޮނިގަނޑ ުއެއްގޮތަށ15.03ުްއެުގަވައިދުގެުުހިމަނައިގެން

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގ46ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު، އޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ
ލިބުނުގޮތ އިުށްުއަޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްކޮމިއުނިކޭދަށުންު ފައިސު  މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު. ކަނޑައަޅ ފައިވު 

ުސެކްޓަރު ުަޕބްލިކް ު"ިއންޓަރނޭޝަނަލް ުބަޔ ން، ުބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ
ުއެއްގޮތަށްުއެކައުންޓިންގުސް ުއެކައުންޓިންގ"އ  ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ ު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލް ޓޭންޑަޑް

 ތައްޔ ރުުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްުކުރެއެވެ.ު

ޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ުތުއަދިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި،ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައް
އިންޓަރނަލްުޮކންޓްރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުޮކށްު، ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ  ހަރުދަނު  އެަކށީގެންވު 

ސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުެއުުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެެހއްޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެ
ުބެލެހެއްޓުމ އި ުހިސ ބު ުމ ލީ ުއެއްގޮތަށް ުއެކުލަވ ލުމުގައިުު،ސިޔ ސަތުތަކ  ުބަޔ ންތައް ުއެކުލަވ ލުމ އި،ުއަިދުމ ލީ ުމ ީލުބަޔ ންތައް އަހަރީ

ުންުހިމެނެއެވެ.އެކަށީގެންވ ުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުުކރުުޙ ލަތަށްުރިއ ޔަތްކޮށްު،އެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުކުރ ނަމަ

ު
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ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްފަހުުއެުމ ީލުުގެކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުޮއފްުމޯލްޑިވްސްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
މިުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކޮށްފައިވ ނީުއިންޓަރނޭ ޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމެވެު. މެދުުއޮޑިޓަުރ ޝަަނލްުބަޔ ންތަކު 

އޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނ އެއްގޮތަށެވެު. މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތަަކކީުސްޓޭންޑަޑްސްުއޮންުއޮޑިޓިންގއު  އެއްގޮތަށްުޢަމަލުުުކރުމ އުި، ޑު 
ޔަޤީންުކަމ އެކުުދެނެގަނެވޭުގޮތަށްުއޮ ބަޔ ންތަކެއްކަންުއެކަށީގެންވު  ޑިްޓގެުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުުހިމެނިފައިުނުވު 

 .މަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްުކުރެއެވެ

ު ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވ ުއަދަދުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ތަކ އި
އިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެގެންަވނީުއޮޑިޓަރުންެގުު،އިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައި އެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަުކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅު 

ސް(ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެ
މިންވަރުުބެލުމުގައި،ުމ ލީުބަޔ ްނތައްު ހިމެނުމުގެުުފރުސަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުމިފަދަުފުރުސަތުތައްުއޮތްމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިު

ުމ ލީ ުހިމެނެއެވެ.ުއަދި ުކުރުން ުއޮޑިޓަރުްނުރިއ ޔަތް ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމުއައްސަސ ގެ ުގުޅޭ، ުހުށަހެޅުމ  ުކުރުމ އި ުތައްޔ ރު
ސިޔ ސަތުތަކަކީުރަނގަޅުުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯުބެލުމ އި،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރު ކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުބޭނުންުކޮށްފައިވު 

މ ލީުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްެވސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުކޮށްފަިއވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުއެކަށޭެނުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުއަދިު
ުމުލަުގޮތެއްގައިުހުަށހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންުވެސްުއޮޑިޓްގައިުހިމެނެއެވެ.ބަޔ ންތައްުޖު

ު ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއަދަދުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ތަކ އި
ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެ ހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުުހރުންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސު 

ުކަންތައްތަ ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ުމުއައްސަސ ގެުތެރޭގައި ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުއޮޅުންތަކ އި،ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއެންމެހ  އްުއެކަށީގެންވ 
ުނުވ ނެއެވެ.ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންުދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންު

ހުންުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީ
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު
ުއަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެު"ފައިސު 2020ުޑިސެންބަރ31ުުުުގެކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގޮތުގައި،ު އޮފީހުންުދެކޭ މި
އްގައިުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުަބޔ ން"ުއަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަކީުމައިގަނޑުގޮތެ

ނުުމ ލީުއަހަރުުއެުއޮފީހަށްުލިބުނުުފައިސ ުއ އި،ުއެުއަށްުނިމ2020ުުޑިސެންބަރ31ުުުުގެކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް
ދ އި،ުމ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސ ުއަދިުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުޮގތްުރަޚަފައިސ އިންުކުރެވުނުު

ުސެކް ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަނޭަޝނަލް ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ު)އިޕްސަސް(:ުތެދުވެރިކަމ އެކު ުސްޓޭންޑަޑް ުއެކައުންޓިންގ ޓަރ
ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންަޑރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންތަކެކެވެ.
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ު ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުދައުލަތުގެ ުޢަމަލު ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ކުރެވިފައިވު މ ލިއްޔަތުގެ
ުކުރ ުރިޕޯޓްު މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންު މިންވަރ ު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުގެުއޮތޯރިޓީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރުމުގައިު
ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ގުޅޭގޮތުންު ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުމަތީގައިުބަޔ ންުޮކށްފަިއވު ުގެއޮތޯރިޓީމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުުހަށހެޅުމު  އަދު  މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔު 
ުއިތުރުން ުުރަދުޚަު،މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮަތށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްެދއްވި ުމަޖިލީހުން ުަރއްޔިތުންގެ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުގެުޮއތޯރިޓީުކުރުމުގައި

ކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭަގިއުުރަދުޚަވ ުކަންަތއްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮަތށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައި
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުއ އިުދައުލަތުެގ2006/3ުުމ ލީުކަންކަންުހިންގ ުެބލެހެއްޓުމުގައިުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ުު،ކުރުމ އިުރަދުޚަ

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުގެއޮތޯރިޓީުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރުމަކީުވެސް

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުގެުކޮމިއުިނކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިްވސްމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުަބޔ ންުކުރުމުގެުއިތުރުންު މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ 
ު ުުރަދުޚަބަޖެޓުން ުމަޖިލީުހން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުެއ ުުށްއޮތޯރިޓީއަކޮށްފައިަވނީ ުއެ ުއެއްގޮަތށް، ުބަޖެޓ  ުގެުޮއތޯރިޓީފ ސްކޮށްދެއްވި

ކަންަތއްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިު ގޮަތށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު  ކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަިއޯތުުރަދުޚަމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 
އެއްގޮތަށްޯތުުގެއޮތޯރިޓީއ އި،ު ބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  މ ލީުކަންކަންުހިންގު 

 ބަލައި،ުއެއަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީުވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުމަސްއޫ ުމި ުތެރޭގައި ުުގެއޮތޯރިޓީލިއްޔަތުގެ ުމަޤުސަދުތައްުުރަދުޚަބަޖެޓުން ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުބަޖެޓް ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ކޮށްަފއިވަނީ
މިުއިޖު ހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަުކުރުންުހިމެނެއެވެު. ރ ތުތަުކެގުހ ސިލުުކުރުމަށްތޯުެބލުމަށްުބޭނުްނވު 

ުމިންވަ ުއޮތް ުފުރުސަތު ުކޮށްފައިވުމުގެ ުޢަމަލު ުޚިލ ފަށް ުޤަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަުތގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ރުުތެރޭގައި
ުވަޒަންުކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުނަްނބަރު:ު ުޤ ނޫުނ(ުއ އ2006/3ުިޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޢަމަު)ަދއުލަތުގެ ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމިންަވރ ުދައުލަތުގެ ުކުރެވިފައިވ  ލު
ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކުރަ ހެކިުހޯދިފައިވު  މިންަވރަށްުއެކަށީގެންވު   މެވެ.މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވު 

ު
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ުދެކޭގޮތްުުމެދުުުމިންވަރ ުުކުރެވިފައިވ ުުޢަމަލުުުގަވ އިދަށްުުޤ ނޫނ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެު

ު ،ގޮތުގައިުދެކޭުއޮފީހުންުމި

ުބަެޖުޓންުއަހަރުގެުމ ލީުނިމުނުުއަށ2020ުްުޑިސެންބަރ31ުުު،ންކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުއޮފްުމޯލްޑިްވސްުޮގތެއްގައިުމައިގަނޑު(ުހ)
ު،ގޮތަށްުުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުބަޖެުޓގެުދެއްވިުފ ސްކޮށްުއޮތޯރިޓީއަށްުއެުމަޖިލީހުންުރައްޔިތުންގެުއަހަރަށްުއެު،ކޮށްފައިވަނީުދުތައްރަޚަ
ުު،މިންވަރަށްުކަނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުއެ ުނަންބަރު: )ދައުަލތުެގ2006/3ުުޤ ނޫުނ

ު.އެއްގޮތަށެވެުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި

ުވަނީުބަލަހައްޓ ފައިުުހިންގ ު،ޮގތެއްގައިުމައިގަނޑުު،ކަންކަންުމ ލީުއެހެނިެހންުގެއޮފްުމޯލްޑިވްސްުކޮމިުއނިކޭޝަންުއޮޯތރިޓީުއަދި(ުށ)
ު.އެއްގޮތަށެވެުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އ2006/3ުިޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު
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