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csIfoa egclwrenej rwTiDoa
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

ްނތަަކށް ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބޔާ  2016 ގެ ޭނަޝަނލް ިއްނެޓގިްރޓީ ޮކިމަޝން 
 ރިޕޯޓް ޭދ  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް 

ުމ ލީުނޭޝަނަލްުއިންޓެގްރިޓީުކޮމިޝަންުދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު ގެ
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުތަޢ ރަފުު

ުގެުނޭޝަނަލްުއިންޓެގްރިޓީުކޮމިޝަންުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެ)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007ުު:ނަންބަރުޤ ނޫނުުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީު
31ުު ުމ ލ2016ުީޑިސެންބަރު ުނިމުނު ުުގައި ުއަހަރުގެ ުބަޔ ންތަކ އަހަރީ ުއޮޑިޓަރުެޖނެރަލްުމ ލީ ުމެދު ުކުރުުދެކޭގޮތް ުމ އި،ބަޔ ްނ

ުކޮމިަޝން ުއިންޓެގްިރޓީ ުނޭޝަނަލް ުއ2016ުުެގެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަެޖޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުއެއްގޮތަށްުއަށްކޮމިޝަން ުަބޖެޓ  ުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި ނޑައެޅިފައިވ ުުގެކޮމިޝަންުއެ ުކަ ުބަެޖޓުގައި ުޮގތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

ނޑައެޅުނުު މ ލީުކަންކަްނުުގެނޭޝަނަލްުއިންެޓގްރިޓީުކޮމިޝަންހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުުކުރުމަށްުކަ
ުބަލައި ުެއއްގޮތަށްތޯ ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުޤ ޫނނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުބަަލހައްޓ ފައިވަީނ ުޢަމަުލުު،ހިންގ  އެއަށް

މެދުުއޮޑިަޓރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ  މިންވަރު  ުކުރެވުނުުކަންަކމ ުފ ހަގައޮޑިޓްގައިުކަމަށްުުޖެހޭކުރަންއިޞްލ ޙުު،މ އިންުކުރުުކުރެވިފައިވު 
ުފިޔަވަ ުއިޞްލ ޙީ ުއެޅުމެދު ުޅު ުުއެމަށްޓަކައި ުކަންކަން ު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނު ވަނ36ުަެގު(ޤ ނޫނުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ

ދިވެހިރ އްޖޭެގުު،އެކުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ މ ލީުުގެޮކމިޝަންނޭޝަަނލްުއިންޓެގްރިޓީުމަތިންުުގޮތުގެ އެއްގޮތްވ ުމ އްދ ގެު)ހ(އ 
ރައްޔިތުންގެުުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީުއެުަކންކަންުންުގޮތުގެުމަތިުފައިވު ނެުވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުއަސ ސީގެުހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުޖުމް

ުމިުުރައްޔިތުންނަށްރިޕޯޓްުމިުހުަށހެޅުމެވެ.ުމަޖިލީހަށް ުވެބްސައިޓްުފެންނ ެނހެްނ ުޝ އwww.audit.gov.mvުިުއޮފީހުގެ ުޢުގައި
ުުކުރެވޭނެއެވެ.

މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއް ގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 
އިަދށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުެދވަނަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮްށފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 

ުމިންވަރ އި ުކުރެވިފައިވ  ުރައްޔިުގެކޮމިޝަންު،ޢަމަލު ުުކރުމުގައި، ުޚަރަދު ުމަޖިލީހުެގުނިންމުްނތަކ ބަޖެުޓން ުޢަމަުތުންގެ ުލުއެއްގޮތަްށ
ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ކޮށްފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުު
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މ ލީުގައިުނިމުނ2016ުުުުބަރުންިޑސ31ުެުގެނޭަޝނަލްުިއންޓެގްރިޓީުކޮމިޝަންހިމެނިފައިވު ުށްއ16ުަނ6ުުްުހ ސަފުމިުރިޕޯޓ އެކުު
ު ުލިބުނުގޮތ ިއުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއެއަހަރުގެ ުބަޖެޓ އި ބަޖެޓުްނުުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނު

މީގެުއިތުރުން،ުކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުުސީލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުއަދިުމި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި
ގުޅޭުނޯޓްތައްުު،ނިފައިވ ހިމެުއަށ20ުްުނ17ުްހު ސަފުމިުރިޕޯޓ އެކުު މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އިުއެުބަޔ ންތަކު 

ުމައްސަލައެްއު ުވަރުެގ ުައންނަންޖެހޭ ުރިޕޯޓަށް ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގައި ުއެ ުކޮށްފައެވެ. ުއޮޑިޓް ުބަަލއި ުއޮފީހުްނ ުމި ުވ ނީ ވެސް
ުދެވަނަބައި ުރިޕޯޓްގެ ުިމ ުމ ލިު،ފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުއެއްގޮަތްށު"ދައުަލތުގެ ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުެގ ުޤ ނޫނ އި އްޔަތުގެ

ުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ގައިުފ ހަގަ

ކަންތައްުހަގަގައިުފ އޮޑިޓްމި ަމޝްވަރ ުގެނޭަޝނަލްުއިްނޓެގްިރޓީުކޮމިޝަންުތައްކުރެވިފައިވު  ،ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަޮކށްުއިސްވެރިންނު 
ުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންަނވަމެވެ.ުުނަށްުމިމުވައްޒަފުންހުރިހ ުގެުކޮމިޝަންންުމިުއޮޑިޓްގައިުއެހީތެރިވެދި

ު
ު

މެދުުދެކޭގޮތްުކަުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަު ުކުރ ުރިޕޯޓްުުބަޔ ްނުމު 

ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ު ު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނުދައުލަތުގެ ުމަތިން،( ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ އ އި
ސައްޙަކަމ އިުުޙަޤީޤަތ ުއެއްގޮތަށްހިސ ބުތައްުގެުމިޝަންކޮުއެު،ުކަންތައްތައްުބެލެހެްއުޓމ އިމ ލީުގެނޭޝަނަލްުއިންޓެގްިރޓީުކޮމިޝަން

ގR-20ުެ/2017އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދަު،ކުުތައްޔ ރުކޮށްފުރިހަމަކަމ އެ މައުލޫމ ތ15.01ުުުު( ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
އެއްގޮތަށްުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 15.03ުހިމަނައިގެންުއެުގަވައިދުގެު ނޑު  މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުު،އޮނިގަ

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނުު، އަށްނޭޝަނަލްުއިންޓެގްރިޓީުކޮމިޝަންއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު
ުމަސްއޫލ46ުިުގެ(ޤ ނޫނު ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުދަށުން ު)ހ(ގެ ުމ އްދ ގެ ުލިބުނުގޮތ އިުވަނަ ުފައިސ  އްޔަތެކެވެ.

ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ ިއ،ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެުޓްނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ްނ،ު"ިއންޓަރނޭޝަނަްލުޕަބްލިކްުސެކްަޓރު
ގ"އ ުއެއްގޮތަށްުސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސައެކައުންޓިން

ނޑުުލ ޒިމްުކު ުރެއެވެ.ުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަ
ހަރުދަނ ، ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ްނތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުޭބނުންވ  އިްނޓަރނަލްުޮކންޓްރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްުަތންފީޒުޮކށްުުއެަކށީގެންވު 

މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް ،ުއެުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
މ އި،ުއަިދުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުމ ލީުުހަރީއަު،މ އިހިސ ބުުބެލެހެއްޓުއެއްގޮތަށްުމ ލީުުކ ސިޔ ސަތުތަ
ުއެއްުބޭނުންުުކރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ުއެކަށީގެންވ  ޔަތްކޮށްޙ ލަތަށްުރިއ ު،ނަމަރ ކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސް
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ލިއްޔަތުުއޫުޖެނެރަލްގެުމަސްުުއޮޑިޓަރ

ުމަސް ުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުކޮމިޝަންލިއްޔަތަކީ ުއިންޓެގްރިީޓ ުމ ލީުގެނޭޝަނަްލ ުއޮޑިޓްުއަހަރީ ުއެުބަޔ ްނތައް މ ލީުުކުރުމަށްފަުހ
ުކުރުމެވެ. ުބަޔ ްނ ުދެކޭގޮތް ުެޖެނރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމެދު ުމ ލީުުމިުބަޔ ންތަކ  ުއަހަރީ ުިމ ުޮކށްފައިވ ނީުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުން

ުމިސްުއޮންުއޮޑިޓިންގއ ުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރުމ އި،ުނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަޑްރއިންޓަ
ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީު އެކުުކަމ ުޔަޤީންކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ްނތަކެއްުުނުވ ުހިމެނިފައިުމައިގަ

ުއްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްުކުރެއެވެ.ނެވޭުގޮތަށްުއޮޑިޓްގެުމަސަދެނެގަ

ުބޭނުންވ  ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުއޮޑިޓެއް
ނޑައަޅައި އިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެގެންަވނީުއޮޑިޓަރުންެގުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަުކުރުމުގެުމަު،އިޖުރ ތުތަކެއްުކަ ނޑައަޅު  މިގޮތަށްުކަ އްޗަށެވެު.

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުްނތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެު މައިގަ އ އިު، ސް(ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު"
މިފަދަުފުރުސަތުތައްުއޮތްުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެު މިންވަރުުބެލުމުގައި،ުމ ލީުބަޔ ންތައްު މައްޗަށެވެު.

ުތައްޔ ރުުކުރުމ އިުހުށަހެޅުމ ުގުޅޭ،ުމުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުޮކންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުްނުރިއ ޔަތްުކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުއަދިުމ ލީު
ު ުބޭނުްނ ުުހށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ްނތައްުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުބެލުމ ިއ، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ކޮށްފައިވ 

ިއުތައްޔ ރުުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުްނުކޮށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަީކުއެކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ 
ުވ ުގޮތްުބެލުްނުވެސްުއޮޑިޓްގައިުހިމެނެއެވެ.އަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮެތއްގައިުހުށަހަޅ ފައި

ުހެކިތަ ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުަޢދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ްއުއޮޑިޓެއް
އޮޑިޓްުކު އެހެންކަމަށްވުމ އެކުު، ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު. ރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުްނުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސު 

އްުއެކަށީގެންވ ުއެންމެހ ުއޮޅުންތަކ ިއ،ުއޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޑިޓްުކުރެުވނުުމުއައްސަސ ގެުތެރޭގައިުހުރެދ ނެުއެންމެހ ުީހނަރުުކަންތައްތަު
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންުދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ިމންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުޮއފީުހްނުުމ ލީުބަޔ ންތަކ  މެދުުއޮޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވު 
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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އޮޕީނިއަންުުއަންކޮލިފައިޑްު

ުދެކޭ މި ުގޮތު އޮފީހުން ުކޮމިޝަންުގައި، ުއިންޓެގްރިޓީ ުނޭޝަނަލް ުޑިސެނ31ުްގެ ު"ފައިސު 2016ުބަރު ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ގައި
އަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެ އަކީުުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުަބޔ ންު" ނޑުގޮތެއްގައިބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ންު" ުމައިގަ

ުކޮމިަޝން ުއިްނޓެގްރިޓީ ުނޭޝަނަލް ުޑިސެނ31ުްގެ ުލ2016ުުިބަރު ުޮއފީހަށް ުއެ ުއަހަރު ުމ ީލ ުނިމުނު ުެއުއަށް ުއ އި، ުފައިސ  ބުނު
އަދިުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮްތުުގެފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދ އި،ުމ ލީުއަހަރު ނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސު 

ު ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަނޭޝަނަލް ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ުސްޓޭންޑަޑްތެދުވެރިކަމ އެކު ސް(:ު)އިޕްސަުުއެކައުންޓިންގ
މ ލީުބަޔ ންތަކެކެވެ.ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަު އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވު  ުއު 

ު
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ު ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުޢަމަލުުދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ކުރެވިފައިވު ުމ ލިއްޔަތުގެ
ުކުރ ުރިޕޯޓްުުބަޔ ންުުމެދުުދެކޭގޮތްުުމިންވަރ ު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުގެުކޮމިޝަންުކުރުމުގައިުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުު
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުވެރިޔ ގެު

ު ުބަޔ ންތައް ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުށް ުގުޅޭގޮތުން ުއަުގެުކޮމިޝަންުހށަހެޅުމ  ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުކަމަށްދ  ުބަޔ ންުުކުރަންޖެހޭ މަތީގައި
ު ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްކޮށްފައިވ  ުކުރުމުގައިު،ގެ ުއަހަރަުޚަރަދު ުކައެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއެއްގޮތަށް،ުށް ުބަޖެޓ  ފ ސްކޮށްދެއްވި
ުގޮތަށް،ުގެކޮމިޝަން ުޙ ޞިލްވ  ުބަެޖޓުުމަޤުޞަދުތައް ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ނޑައެޅުނުުުަގއިބަެޖޓުގައި ުކަ ުކުރުމަށް ޚަރަދު

ުކުރުމ އި ުޚަރަދު ުތެރޭގައި ުު،ހުދޫދުގެ ުބެެލހެއްޓުމުގައި ުހިންގ  ުކަންކަން ުމ ލީ ުމ ލިއްޔަުތގެު)2006/3ުު:ަނންބަރުޤ ނޫނު ދައުލަތުގެ
ުއ ޤ ނޫނު )ު ުވެސް ުކުރުމަކީ ުޢަމަލު ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކޮމިޝަންއި ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ވެރިޔ ގެުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު

ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމުގެުއިތުރުންު ގެުބަޖެޓުްނުނޭޝަނަލްުއިންޓެގްރިޓީުކޮމިޝަންމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 
އެކޮމިަޝންުރަށްުަރއްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންވަނީުއެުއަހަޚަރަދުުކޮށްފައި އެއްގޮަތށުް، މަޤުޞަދުތަްއުުގެުކޮމިޝަންުައށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަެޖޓު 

ުގޮތަށް، ުަބޖެޓުުޙ ޞިލްވ  ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުއ އި،ބަޖެޓުގައި ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުގައި
އްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްޯތުމ ލީުކަންކަންުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިުގެކޮމިޝަން

ުބަލައި،ުއެއަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީުވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުބަޖެޓްުފ ސްކޮށްދެއްވިުމަޤުސަދުތައްުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުރައްކޮމިޝަންމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ުމިު ުހިމެނެއެވެ. ުކުރުން ުފުރިހަމަ ުއިޖުރ ތުތަްއ ުކުރަންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުގޮުތން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުޭބނުންވ  ުބެލުމަށް ުކުރުމަށްތޯ ހ ސިލު

ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަުތގެ ުޤ ނޫނ އި ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުތެރޭގައި ުފުރުސަުތުުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުކޮށްފައިވުމުގެ ުޚިލ ފަްށުޢަމަލު ޤަވ އިދ 
ުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންުކުރުންުހިމެނެއެވެ.

އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ު(ުއ ޤ ނޫނުުަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނުު
ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކުރަމެވެ.މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންު ހެކިުހޯދިފައިވު  މިންވަރަށްުއެކަށީގެންވު   ކުރުމަށްުބޭނުންވު 

ު
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