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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަސައްކަތްތައް 

 .ތަންފީުޒކުރުންދައުލަތުގެ ބަޖެޓާިއ، އާމްދަނީާއއި، ޚަރަދާއި ދަރަންޏާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް  .1

ނޑަައޅާ އުސޫލުތަެކއްެގ  .2 ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ފިްސކަލް ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަ
 .މަތިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން

، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ެއއަހަރަކަށް ދަުއލަތަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދާއި .3
ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އަދި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި ދައުލަތަށް 

 .ލިބުނު އާމްދަނީ ހިމެނޭ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން
ތިން ރާވަިއ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަަރދުތައް މެދުރާސްތާއަށް ބިާނކޮށް ދެމެހެއްޓެނިިވގޮތެްއގެ މަ .4

 .ބެލެހެއްޓުން
ތައްޔާުރކުުރމަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި، އެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  .5

 .އޮފީސްތަކާ ުގޅިގެން ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓު އެކުލަަވއިލުން
އާމްަދނީގެ ބިންާގ ެޓކްސް  ދައުލަތުގެ އާމްދަީނގެ ސިާޔސަތު އެކުަލވައިލުމާއި ދިާރސާކުރުމާއި، .6

 .ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފައާިއ މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ސިާޔަސތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުިޅގެްނ ކުރަންޖެހޭ  .7

 .ކަންތައްތައް ކުރުން
ށް، ދަުއލަތުގެ ޚަރަދު ންތައްަތއް ބަލައި ދިރާސާކޮދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުަޑކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަ .8

 .ކުޑަކުރުުމގެ ސިޔާސަތުަތއް ަތންފީޒުކުރުން
ރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ދެފުށް ފެންނަ ހާމަކަންބޮޑު ދައުލަތުގެ ޚަ .9

 .ގޮތެްއގައި ކުރުން 
ކާއި އެއްބަްސވުންތަުކގެ ތެރެިއން، ދައުލަތުެގ ދައުލަތުން ސޮއިކުރާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަ .11

އާމްދަނީއަށް އަސަުރކުރާނެކަަމށް ބެލެވޭ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްަބސްވުންތަާކއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާިއ 
މާލީ ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުިރ މުޢާހަދާތަކާއި ެއއްބަސްވުްނތަކާގުޭޅގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފަންނީ 

 .ލަފާދިނުން
ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ދޭ ލޯނާއި، ކްެރޑިޓާިއ، ހިލޭ އެހީގެ ފައިާސާއގުޅޭ ެއއްަބސްވުންތަކާބެޭހ  .11

 .އެކުަލވާލުންމަޝްވަރާތައްކުރުާމއި، އެފަދަ އެއްބަްސވުންތައް 
، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ެއކުލަަވއިލަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާާމުގޅުންހުރި މުޢާހަދާތަކާއި އެއްަބސްވުންތަާކއި .12

 ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަްސވުންތަްއ އެކުލަަވއިލުން. މާލީ
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ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންާމުވމުގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން ދައުލަތަށް ހޯދާ އެންމެހައި ދަރަނީގެ  .13
ނަޑައޅައި، ކަމާބެ ނަޑއަަޅއި، ދަރަނި ހޯދާނެ އުސޫލާތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތައް ކަ ނޑުަތއް ކަ ހޭ މިންގަ

 .ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން މިކަންތަްއތައް ތަންފީޒުކުރުން 
ބޭރު ޤައުމުތަކުންނާއި، ބައިަނލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާަތކުންދޭ ލޯނާއި، ހިލޭއެީހގެ ފައިާސ ޚަރަދު ކުރަނީ  .14

މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ބެޭހގޮތުން ެއ އެހީަތއް ދޭަފރާތްތަކުން އެކުަލވާލާފަިއާވ އުސޫލުތަާކއި 
ނޑުތަކާ  .އެްއގޮތަށްތޯ ެބލުން މިންގަ

ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުްނ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުންނާއި، ބައިނަްލއަޤްވާމީ މާލީ  .15
 .އިދާރާތަކުން ނަގާ ލޯނުތަާކއި ހިލޭ އެހީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

ނަޑއަޅާ ލޯނުތައް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަ  .16 ތުގެ ޤާނޫނާިއ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަަކށް ދޫކުރުމަށް ކަ
 .މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދޫކުރުމާއި، އެ ލޯނުތަކާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތުން ހޯދާ އެންމެހައި ދަރަނިތައް ދިރާސާކޮށް، ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ބުރަ އިތުުރާވ މިންވަރާިއ  .17
 .ންއެކަމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާަދށް ކުރާނެ އަސަރު ދިރާސާކުރު 

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރާއއި ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަުރގަިއ ހަރަކާތްތެރިާވ ފަރާތްތަކުން ޮސވެރިން ގެެރންޓީއަށް ެއިދ  .18
ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިުއ ޑިލިޖެންސް ހެދުމާއި ސޮވެރިން ގެރެންޓީދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 .ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ެއކަމާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތކާ ެއއްގޮތަށް ެއކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް މޮބިލައިޒޭޝަނާބެހޭ ސްޓްރެޓަޖީތައް  .19

ނަޑއަަޅއި ތަންފީޒުކުރުން   .ކަ
ދޭދޭ ޤައުމުތަކުންނާއި، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން އެހީދިނުމުގައި ގެންުގޅޭ ސިޔާސަތުތަާކިއ  .21

އެފަދަ ފަާރތްތަކުން ރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ލިބިދާނެ ، ދިރާސާކޮށް ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ބަަލއި 
އެހީގެ ފުރުޞަތުަތްއ ފުރިހަމައަށް  އެހީތެރިކަމަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި، އެފަދަ އެހީތައް ހޯދުން. އަިދ، އެފަދަ

 .ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށްބޭނުންވާ ލަފަާއއި މަޝްވަރާ ދިނުން
އިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހުރިޯތ ބޭރުގެ އެިކއެކި މާލީ  .21

 .ދިރާސާކުރުމާއި، އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާާރތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އެފަދަ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާގުޅޭގޮތުްނ  .22

 .ރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ކުރުން ރާއްޖެއިން ކު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުުކރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާަތކުން އެ އަހަރަކަށް ހުށަަހޅާ ތަރައްޤީެގ  .23

މަޝްރޫޢުތައް )ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމް( އެކުލަވައިލުުމގައި ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް 
  .އެހީތެރިވެދިނުން
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ނޑިތަްއ ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ހަމަހަމަ ތަރައްޤީގެ  .24 ނޑުދަ ލަ
 .ގޮތެްއގައި ަދއުލަތުގެ ވަސީލަްތތައް ބެހިގެންދޭތޯ ބެލުން

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތަާކއި،  .25
ުރން ހިންގާ "މެގަ" ޕްރޮޖެކްްޓތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހިނާގ ނުހިނގާގޮތް ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ސަރުކާ

 .މޮނިޓަރކޮށް، ރިިވއުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ހުންނަ، ދައުލަތުގެ މިލްކުަގއިވާ އެންމެހައި ބިންތަކާއި ހަރު މުދަލުގެ  .26
 .ދަފްތަރެއް އެކުަލވާލައި، އެ ަދފްތަރު ބެލެހެއްޓުން

ރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ހުންނަ، ދައުލަތުގެ މިލްކުަގއިވާ އެންމެހައި ބިންތަކާއި ހަރު މުދަލުގެ  .27
 .ވެލިއު ަކނަޑއެޅުން 

ރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ، ދައުލަތުގެ މިލްކުަގއިވާ އެންމެހައި ބިންތަކާއި ހަރުމުދަލުެގ  .28
ންނަ ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ ނިޒާމް ތެރެއިން ވަކި ފަރާތަކާ ހަާވލުނުކޮށް ހު

 .ހިންގުން

ދައުލަތުގެ މުދާ ގަނެވެީނ، ައދި ބެލެހެއްޓެނީ، އަދި ބޭނުންކުރެވެނީ ަދއުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ޤާނޫނާިއ  .29
 .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތންތޯ ޔަޤީންކުރުން

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމާއި، ވިއްކުާމއި، ުކއްަޔއްދިނުމާއި، ދޫކުުރމާއި، ރަހުނު  .31
ކުރުމާއި، ނައްތާލުމުަގއި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

 .ން ޢަމަލުކުރުމުންދޭތޯ ޔަގީންކުރުންޢަމަލުކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކު 

ނޑުންހޮވާ ަތކެްއޗާއި ލަނގުވާ ަތކެްއޗާިއ، ބިން ކޮންނަނިކޮށް ނެގޭ ތަކެްއޗާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ  .31 ކަ
ނަޑއެޅުމާިއ، ބިމުން ހޯދާ ތެލާއި ގޭހާއި މައުދަނާއި، ޖަވާހިރު ފަދަ މުއްސަނދިކަން  އުސޫލުތައް ކަ

 .ނެ ނިޒާމެއް ަކނަޑއެޅުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ބެލެހެއްޓޭ

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަާކިއ މުދާ ޢާންމު ބޭނުމަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ކޮންމެހެން ނަަގންޖެހިއްޖެނަމަ  .32
ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހު މިފަދަ ބިންތަކާއި މުދާ ދައުލަތަށް 

 .ނެގުން

ފަރާތްތަކަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން  ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ަޙއްުޤވާ .33
ޕެންޝަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޕެންޝަން ޙައްުޤވާ ަފރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ިޒންމާ ޤާނޫނުން 
 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މުައއްސަާސތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޕެންޝަން ފަންޑު ދިރުވަިއ ދެމެހެއްޓެނެވި
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ގޮތެްއގައި އެ ފަންޑު ހިންގުަމށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި މަޝްަވރާ ޕެންޝަން ފަންޑު ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަްށ 
 .ދިނުން

ދައުލަތުގެ ފައިާސާއއި، ދައުަލތުގެ ފައިާސއާބެހޭ ހިސާބާއި، އެ ހިސާބުގެ ލިެޔކިއުންތަްއ ބެލެހެއްޓުމުެގ  .34
 .ނިޒާމު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 

އަިދ ، ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައާއި ، ބެލެހެއްޓުމުަގާއއި، ިއަގތުމުގައާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަލަ .35
ޢަމަލުކުރަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނާިއ ދައުލަުތގެ މުއަްއސަސާތަކުން އިންވެސްްޓކުރުމުަގއި 

 .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތންތޯ ބެލުން 

ަފއިސާާއއި ަދއުލަތުގެ ފައިާސއާބެހޭ ހިސާބާިއ، އެ ހިސާބުެގ ލިޔެިކއުންތަްއ ބެލެހެއްޓުމުަގިއ ދައުލަތުގެ  .36
 .ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކަށް  ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދާއި ލަފާ ދިނުން 

 2116/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، ދައުލަތުގެ ހިސާބުތަްއ ތައްާޔރުކޮށް، ކޮންމެ އަހަރެއް ިނމުމުގެ ކުރިން .37
ޔަުތގެ ޤާޫނނު( ަގއިާވގޮުތގެ މަތިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ )ދައުލަތުގެ މާިލއް

 .ފޮނުވުން

ދައުލަތުގެ ޕްރޮިކއުމަންޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ެއކުލަވާލުާމއި، ޕްރޮިކއުމަންޓްގެ ކަންަތއްތައް ހިންގާެނ  .38
ނޑުަތާކ ގަާވއިދުތަާކއި، އުސޫލުތަާކއި، ަގއިޑްލައިންަތކާިއ، މިންަގނޑުތަްއ  ނޑަެއޅުމާއި، ެއ މިންގަ ކަ

 .އެްއގޮތަށް ދައުލަުތގެ އޮފީސްަތކުގެ ޕްރޮިކއުމަންޓްގެ ކަންތަްއތައް ހިނގާތޯ ބެލުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ޭބނުންވާ މުދަލާއި، ޚިދުމަތްަތއް ހޯދުމާއި، މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަްއ  .39
 .މެއް ާޤިއމުކުރުންހަލުވިކަމާއެކު ކުރުމަށް ފަސޭހަ އަދި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭުނންވާ މުދަލާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް  .41
 .އެ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުެރވޭނެ ދެފުށްފެންނަ، ހާމަކަންބޮޑު ނިޒާމެއް ޤާއިމުޮކށް ހިންގުން، ދިރާސާކޮށް

އޮފީސްތަކުން ކުާރ ޢިމާރާތާިއ، މަރާމާތުގެ ، ލާއި، ޚިދުމަތާއިދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭުނންވާ މުދަ .41

މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ، ެޓންޑަރ ިއވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ުގޅޭގޮުތން އެ ބޯޑުްނ  
ހޭ ނިންމާ ނިންމުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް އެންގުމާިއ މިކަންކަމާ ގުޭޅގޮުތން ކުރަންޖެ

 .އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮިކއުމެންޓް ނިާޒމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެަނއުމާިއ،  .42
 .ޕްރޮކިއުމެންޓް )އިލެކްޓްރޯިނކް ޕްރޮކިއުމެންޓް( ގެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން-އީ 
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ކަށް ހޯާދ މުދަލާއި، ޚިދުމަތާއި، އަދި އޮފީސްތަކުން ކުރާ ޢިމާރާތާއި، މަރާމާތުެގ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަ .43
މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ މަުޢލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާުގޭޅ އިދާރާތަކަށް 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން .44
 .ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުން 

 .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުން .45

 .ދަށުންނެވެ  ފިނޭންސުގެވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ތިރީގައިމި 

 އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯުޑގެ ސެކްެރޓޭރިއަޓް ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން  .1

 ސެކްރެޓޭރިއަޓް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ  .2

 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ސެކްރެޓޭރިއަޓުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ 

ކޯޕަަރޓައިްޒކުރުމާއި )ދައުލަތުގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓަިއޒްކުރުާމއި  2113/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
އަދި މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭްޓކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުްނ އުފެދިފައިވާ ޕްަރިއވަޓަިއޭޒޝަން އެންްޑ 
ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯުޑގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް އެ ބޯޑަްށ ބޭނުންވާ ފަންީނ އަދި އިދާރީ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ސެކްރެޓޭރިއަޓުނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ 

)ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން އުފެދިފައިާވ  2116/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ަމސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ެއ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި އިދާީރ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

_____________________ 

 2119 ފެބުރުވަރީ 12

 

 


