
 

 

 

 

 

 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

  ަވނަ ޖަލްސާ 39ެގ މަ ދައުރުަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަ 2020 ލްސާ: ޖަ 

 (ބުދަ) 2020 މޭ 20 ތާރީޚް: 

 ުކރާނެ މާލ ްއޔަތަށް ދައުލަތުެގ އ ޤްތ ޞާދަށާއ   ދ ެވހ ރާއްޖޭެގ ުގޅ ެގން އާ 19-ކޮވ ޑް   : ޕޯޓު ރ  

 ޢާއ ލާތަާކއ  ސަބަބުން އަޅާފ ޔަަވޅުތަކުެގ ނުދ ނުމަށް ނަރުެފތު ރޯާގ މ  އަދ  އަސަރާއ 

 ސަުރކާުރން  ،އަރައ ަގތުމަށް ބަދަލުތަކުން ނުރަނަގޅު އަންނަ އާމްދަނީއަށް ވ ޔަފާރ ތަުކެގ

 ދެކޭޮގތް މަޖ ލީހުން ރައްޔ ތުންެގ ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ޕްރްޮގރާމް ނ ންމާފައ ާވ ހ ންުގމަށް

 މާލ ްއޔަތު ުގޅ ެގން މައްސަަލއާ ހުށަހަޅާފައ ާވ މަޖ ލީހަށް ެގންތުޔ  ަރއް ުގޭޅޮގތުން ކަނޑައެޅުމާ

 ރ ޕޯޓު  ނ ންމ ޮގތުެގ ދ ރާސާކޮށް ކޮމ ޓީން ،ތްމަަސއްކަ ޙަާވލުވ  ކޮމ ޓީން

 
 هللاަގލޮޅު އުތުރު ާދއ ރާެގ ޢ ްއޒަްތތެރ  މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު ހުށަހެޅުއްވ  މެންބަރު: 

   ރު އ ލްޔާސް ލަބީބުްއޒަތްތެރ  މެންބަހުޅުދޫ ދާއ ރާެގ ޢ  މެންބަރު:   ވ  އް ތާއީދުކުރެ

 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 އ ތުރުކުރުން  ށަހެޅުން ނ ވ  ހު އަންނަ   ރ ޕޯޓަށް   ކޮމ ޓީ 
 

އަސާސީންނާއ  ކުރުމަީކ ޤާނޫނުޑ ޓްދަރަނ  އޮ ،މ ލްކ ްއޔާތާއ  ،އާއ ހ ލޭ އެހީ ،އާއ  އާމްދަނީ ،ދައުލަތުެގ ޚަރަދާއ  ▪

 އެއް އްޗަށް މަތ ކޮށްފައ ާވ ޒ ންމާަޓރ ޖެނެރަލްެގ މަ އޮޑ ( އ ންޑ ޓް ޤާނޫނު)އޮ 4/2007ންބަރު ޤާނޫނު ނަ

ާޔ، އަޤްާވމީ އޮޑ ްޓ އޮީފސްތަކުެގ ޖަމްއ އްހ ނދު، އަދ  ކާރ ސާތަުކެގ ޮއޑ ޓްތަަކކީ ބައ ނަލްމުަގއ  ީވކަ

ެގ ( INTOSAI) ސް އޮފް ސުޕްރީމް ޮއޑ ޓް އ ންްސޓްޓ އުޝަން އ ންޓަނޭޝަނަލް ޯއަގނައ ޭޒޝަން

 ޞައްޚާަވރެްއަގއ  ސްވަ  ދުން، ެއ ހާދީސާއެއް ހ ނާގތަުކެގ މަތ ތަކާއ  އުސޫލުކުރުުމެގ ހަމައޮޑ ޓް

ާއ ުގޅ ެގން  19-ހ ނދު، ޮކވ ޑްތަކެއް ކަމުަގއ  ީވއަާޅ ޮއޑ ޓްކަމެްއ ދީެގން ަވުގތުަގއ  ކުރަން ބާރުއަހައްމ ްއޔަތު

 ދާލަތެއް ދ މާަވމުންޙާ ޙ ލާުފ އާދަޔާ ާއއ  ޚަަރދާއ  ދަރަންޏަށްދަށާއ  ދައުލަތުެގ އާމްދަނީޞާރާއްޖޭެގ އ ޤްތ ދ ެވހ 



އާ ުގޅ ެގން އާ ުގޅ ެގން ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުން ކުރެޭވ ޚަރަދުތަކާއ ، އެ ހާދ ސާ 19-ކޮވ ޑް ، މ ފަދަ ދަނޑ ަވޅެއްަގއ 

 އ  ދާރާތަކަށް ފޮނުަވ އ ތައް ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭނ ތަްއ ަވުގުތގައ  އޮޑ ްޓކޮށް އެ ރ ޕޯޓުއާއ  ދަރައެހީ ލ ބޭ ހ ލޭ

އްކަމުގައ  މު ކަމެންކުރުުވމަށްޓަަކއ  އެހާމެ ުމހ ަޖާވބުާދރީ އަށްސާތުންެގ ުމދަލާއ  ފައ ކުރުމަކީ ރައްޔ ހާމަ

 ،ީވހ ނދު

ކޮންމެ ުކއާޓާެއްއަގއ  ކުރާ  ންަސސާތަކުުމއައް އ ހައާ ުގޅ ެގން ަދުއލަތުެގ އެންމެ 19-ކޮވ ޑް  .1

އް ށް ކޮންމެ ުކއަރޓާއެ ކޮޭނންޝަލް އޮޑ ޓްފައ ލީ ރ ޕޯޓުތަކުެގ މާދަަރނީެގ  އާއ އެހީ ޚަރަދުތަކާއ  ހ ލޭ

އޮޑ ޓް ރ ޕޯޓް ތައްޔާރުކޮްށ ޑ ޓަރ ޖެނެރަލް، އޮ ،ދުަވހުެގ ތެރޭަގއ  30ނ މޭތާ ލަސްެވެގން 

 ؛ނ ންމުން

 އްޞާ ޚާމުައއްސަސާތަކުްނ ކުާރ ޚަރަދާއ  ހޯދާ ހ ލޭ އެހީެގ  ުއލަތުެގޮގތުން ދަުގޅޭ އާ  19-ކޮވ ޑް  .2

 އަދ  ؛ ންއ  ކުރުދީެގން ަވުގުތަގެމއްއ ސްކަ ޚާއްޞައް ރފޯމަންސް އޮޑ ޓްތައޮޑ ޓްތަާކއ  ޕަ

މ  އޮޑ ޓްތައް ކުރުމަށްޓަކައ  ބޭނުންާވ ލ ޔެކ ޔުމާއ  މަޢުލޫމާތާއ  އެހީތެރ ކަން އޮޑ ޓް ޤާނޫނުގައ   .3

 ނާއ  ތަކުންއ ދާރާ  އ މަތ ްނ ދައުލަތުެގ އެންމެހަޮގތުެގ ނާންނެމަތ ން ލަސްުވމެއްާވ ޮގތުެގކަނޑައަޅާަފއ  

 ށް ފޯރުކޮްށދ ނުން. އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލްއަހުރ  ފަރާތްތަކުންކަމާުގޅުން 
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