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csIfoa eg clwrenej rwTiDoa
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
ިސ
ނ ް
ބ ާ
ިމނ ް
ސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް ެއ ް
ޔ ަ
ނޑ ް ެފމި ީލގެ ަ 20010ވ ަނ ައ ަހ ުރގެ މާ ީލ ަ
ނ ަރލް ޭ
ޮއ ިޑ ަޓރ ޖެ ެ
ދ ރި ޯޕޓް
ހ .ތަޢާރަފު
ޓ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4/2007ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް
މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑި ް
މދު
ފެމިލީގެ  2010ވަނަ ައހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާނަށް ރައުޔެއްދީ ،އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ ެ
ވޅު އެޅުއް ވުމަށްޓަކައި މ ި
ޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި
ރއީސުލްޖުމްހރ
ިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށާއިަ ،
ނ
އިޞްލާޙީ ފިޔަ ަ
މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި

ފާހަގަކުރެވވިފައިވާ

ކަންތައްތައް

ނސްޓްރީ
މި ި

އޮފް

ހެލްތް

އެންޑް

ފެމިލީގެ

ސވެރިންނާއި
އި ް

އމިނިސްޓްރީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުރިހާ
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ެ
ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތު ގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މިރިޕޯޓް ރައް ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި،
 www.audit.gov.mގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ ނެއެވެ.
މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް mv

ށ .ހިސާބުތައް ތައްޔާ ރު ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 (3/2006އި ން ބާރުލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 6
ސް އެންޑް
ގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،މިނިސްޓްރީގެ މާލީ
ޓްރެޜަރީން ހަދާފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  112އާއި އެއް ޮ

އޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ަ
ްރގެ ހިސާބުތައް ޙަޤީޤަތާއެ އްގޮތަށް ޞަ ް
ތއްޔާރުކޮށް،
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއއި ،މިނިސްޓރީ
ނ ނަންބަރު
އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އަދި އޮ ޑިޓް ކުރުމަށް މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫ ު
ތ އެންޑް ފެމިލީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު
 3/2006ގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
ސއޫލިއްޔަތެކެ ެވެ.
ވެރިޔާގެ މަ ް
މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭ ގައި ،ޞައްޙަކަމާއި ،އަދި ފުރިހަމަކަމާއެކު ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި ،އެ
ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަ ހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި އިތުބާރުހުރި މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށް
ނވަތަ އޮޅުވާލުމެއް ،ނުވަތަ ފޮރުވުމެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި
ސ އޮޅުމެއްު ،
ދެމެހެއްޓުމާއި ،އެއްވެ ް
އ
އެހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،ހި ސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލުމުގަ ި
ނން ހިމެނެއެވެ.
ނ ދިމާވި ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދި ު
ނން ކުރެވިފައިވާނަމަ އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަ ް
އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނ ު
ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި

ހ  25ގެ 1
ސަފު ާ

ލގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ނ .އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީބަޔާން
ނޑް ފެމިލީގެ 0
މނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެ ް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތަކީ ި
ޔންކުރުމެވެ.
ރވުނު އިޞްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަ ާ
އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު އެއަ ްށ ރައުޔެއް ދިނުމާއި ،އެއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކު ެ
ރ
ނ މިއޮޑިޓް ކޮ ށްފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސް ޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ،އެ ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމުކު ާ
އެހެންކަމު ް
މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށް ގެން ،މިމާލީބަޔާނުގައި އޮޅުވާލުންތަކާ އޮޅުން ތައް ހިމެނިފައިނުވާނެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއްގައެވެ.
ުނވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް ހޯދައިގެން
ފ ސްކުރުމަށް ބޭނން
ާނ ބަލައި ާ
އެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސައް ކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މިމާލީބަޔން
ޞއްޙަކަމާއި ،އަދި ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް
ަ
ހންގާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުގެ
ނނެވެ .މިމަސައްކަތް ރާވައި ި
އޭގެމައްޗަށް ބިނާ ކޮށްގެ ް
ހިސާބުތައް

ބަލަހައްޓައި

އެކުލަވާލުމަށް

ރޭވިފައިވާ

މާޙައުލުގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށްގެން،

ިސާބުތައް
ހސ

ލހެއްޓުމުގައި
ބެ ެ

ނވެ.
ޠލިޢާ ކޮށްގެން ެ
ާލބަޔާން އެކު ަ
ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އި ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،މުޅި މލީ
ލވާލާފައިވާ ގޮތްވެސް ބަލާ މު ާ
ހ
މލީ ހުރި ާ
އޮޑިޓް ކުރަންޖެހެނީ ވަ ގުތާއި ޚަރަދަށް ބަލައިގެން ކަމަށްވާތީ ،މިއޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ާ
އ އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެ ވުނު ބައެއް މުޢާމަލާތްތައް ބަލައި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި
މުޢާމަލާތްތައް ބެލުމުގެ ބަ ދަލުގަ ި
ަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ގޮތެއް ނިން މޭގޮތަށެވެ.
މުއައްސަސާގެ މާލީ ހާލަ ާތއިމެދު އޮޑިޓރ

ލގެ ރައުޔު ނުދިނުން
ރ .އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް
ާނށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރައުޔު ދެވެންނެތް ސަބަބުތައް" ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބައިގައި ނުކުތާ ނަންބަރު  1އިން 7
"މާލީ ބަޔނަ
މ އަހަރީ މާ ލީ ބަޔާނަށް ރައުޔެއް ދިނުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް
އަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިއެ ވާ ކަންތައްތަކުގ ެ ސަބަބުން ި
ާލ ބަޔާނަށް ރަ އުޔެއް ނުދެމެވެ.
ނުވެއެވެ .ވީމާ ،މި އަހަރީ މލީ
އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނ

ބ .މާލީ ބަޔާނަށް އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރައުޔު ދެވެންނެތް ސަބަބުތައް
.1

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ޤާނޫނުގެ 5
 35ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ
ޝަން އޮފް
ޑރޭޝ
ޭޝަނަލް ފެ ެ
ހރީ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކު ރުމުގެ އަސާސަކީ އިންޓަރނޝ
ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަ ންޖެހޭ އަ ަ
ކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ
ނ ނެރެ ޝާއިޢު ކުރާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލި ް
އންޓެންޓްސް )އައި.އެފް.އޭ.ސީ( އި ް
އެކަ ު
ސްޓޭންޑަޑްސް" ) އިޕްސާސް( ކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް
ިސޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަ ހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަސާސް މި އަހަރީ
މިނސް
މާލީބަޔާނުން އެނ ެގން ނެތުމާއި ،ފުރިހަމަ މާލީބަޔާންތަކުގައި ި
ހމަނަން އިޕްސާސް ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމްކުރާ ހުރިހާ
ިންގ ޕޮލިސީތައް އެނގެން
ައވާ އެކައުންޓނ
ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފަ އި ނުވުމާއި ،މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގަ އި ބޭނުންކޮށްފއި
ހ
ނެތުމާއި ،މާލީ ބަ ޔާނުގެ ތަފުޞީލު ފޯރުކޮށްދޭ "ޑިސްކްލޯޒަރ ނޯޓްސް" ފަދަ މާލީބަޔާނުގައި ކޮންމެހެން ހިމެނެންޖެ ޭ
މުހިއްމު އަސާސީ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވުން.

.2

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއެއްގޮތަށް
ހންގި ކަންތައް ތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވުންް.
ިނސްޓްރީއިން ި
ނ
ރގެ ތެރޭގައި މ ި
 2010ވަނަ އަހަ ު

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި

ހ  25ގެ 2
ސަފު ާ

.3

ވނެ ވަރަށް
އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ އި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަ ކަކީ ޞައްޙަ އަދަދުތަކެއްކަން ޔަގީންކުރެ ޭ
މއި މިގޮތުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި
އެކަށީގެންވާ ގޮތެ ްއގައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތު ާ
އި ނެތުމާއި
ސާ ވަކިވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓިފައ
ިސޓްރީގެ ދަށު ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިސ
މިނސް
އާމްދަނީއާއިބެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

އެކްސެލް

ސޕްރެޑްޝީޓެ އްގައި
ް

ބެލެހެއްޓެވުމުގެ

ސަބަބުން

އެ

ޑޭޓާތަކަށް

ނަމަވެސް އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއްނެތުން.
އ ވީީނ
ބަދަލުގެނެސްފަ ި
.4

) 2,37ދެމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ
ރ 78,301
އހަ ު
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  2010ވަނަ ަ

ފއިވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ
ވސް ،މިގޮތަށް ބަލައިގެން ަ
ހސް ތިންސަ ތޭކަ އެކެއް( ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވީނަމަ ެ
އަށް ާ

ްސލިޑޭޓެޑް ރެ ވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާނުކޮށް ހޮސްޕިޓަލްތަ ކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި
ކޮނސޮ
އޓިފައިވާއިރު ،މިފަދަ ފައިސާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިނިސް ޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
ބެހެ ް

ހިމަނާފައިނުވުން.
.5

ޕަބްލިކް ބޭންކު އެ ކައުންޓުން އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެ ލްތް ސެންޓަރތަކުގެ ޚަރަދަށް

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި

ްޞލު ލިބި ފައިސާ ޚަރަދުވިކަ ން ޔަގީންނުވަނީސް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ފޮނުވާ ފައިސާ ،އެ ފައިސާގެ ތަފޞީ
ުނ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ބައެއް
ނ
އިވުމާއި މިގޮތ ް
ްސލިޑޭޓަޑް ރެ ވެނިއު ފަންޑުން އުނިކޮށް ޚަރަދަށް ވައްދާ ފައ
ކޮނސޮ

 ) 3,257,029ތިންމިލިއަން ދުއިސައްތަ
ާނސަށް ފޮނުވި ފައިސާއިން 9
ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޚަ ރަދަށް މިނިސްޓްރީއިން އެޑްވން

ރފިޔާ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުނުވެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ނަމުގައި
ސ ނަވާވީސް( ު
ްސސް ހަތްހާ ް
ފަނސާ
ލީބަޔާނުގައި
ދގެ ގޮތުގައި މާލ
ވފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާއިރު ،މިފަ އިސާތައް މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަ ު
ހުޅު ާ
ހިމަނާފައިވުން.

.6

ކގެ އެހީގައި ހިންގިފައިވާ
ކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަ ު
ިސޓްރީގެ މަން ފާއަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެހީގައްޔާއި ،އެކ
މިނސް

ޚަރަކާތްތަކަށް އެފަ ދަ ޤައުމުތަކާއ ،ި،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން  2010ވަނަ އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތީގެ

އިނުވުން.
ައވާ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައ
ހިސާބު މިނިސްޓްރީ އިން ހުށަހަޅާފއި
.7

ރ
ެމލީގެ ޖެނެރަލް ލެޖަރއަށް )މާލީ އަހަ ު
ލތް އެންޑް ފމި
ައވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ ް
މާލީބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހުގއި
ނ ދިއުން.
ައވެސް( ބަދަލު ގެންނަމު ް
ނމި ،އޭގެ މާފަހުގެ ތާރީޚް ތަކުގއި
ި

ެނރަލް ދެކޭ ގޮތް
ނ
ދށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖ ެ
ޫނއި ގަވާއި ަ
ނ
ޅ .ޤާނ ާ
ނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް ދެއްވާފައިވާ  2010ވަ ަ
ެޅިފައިވާ ި
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަޖެޓުގަ އި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައޅ
މންވަރަށް އަދި
ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަ ްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ކަމަށް މިއޮ ފީހުން ނުދެކެމެވެ.

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި
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ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްދެކޭ ކަންތައްތައް
.1

ިސޓްރީގެ މާލީބަ ޔާން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮ ތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ނުވުން
މިނސް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  12ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާ ގޮތުގެމަތިން  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން

ަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ރ ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝނ
ފެށިގެން ދައުލަތު ެގ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާ ު
ަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ޝޢިއުކޮށްފައި ވާ ފުރިހަމަ "އިންޓަރނޭޝނ
ާ
އންޓިންގ ސް ޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ
އެކަ ު
އެކައުންޓިންގ ސް ޓޭންޑަޑްސް" )އިޕްސާސް( އާއި އެއްގޮތަށެވެ .އިޕްސާސް ގައި ބުނާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާނާއި

ށ ތައްޔާރު
ލ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނަކީ "އެކްރޫއަލް އެ ކައުންޓިންގ" ގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަ ް
މިލްކިއްޔާތާއި މާ ީ
ެސ މިނިސްޓް ރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ
ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ނަމަވސް

މާލީބަޔާންތައް ތައް ޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބް ލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ

ވެ.
ނޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް" ތަކާއި އެއްގޮތަކަށްނޫނެ ެ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ " އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައު ް
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް

ާންތައް އިންޓަރ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  12ގައިވާގޮތުގެ މަ ތިން މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔނ
ލ
ރނޭޝަނަ ް
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
އެކައުންޓިންގ ސް ޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް ،އެކްރޫއަލް ބޭސިސްއަށް ތައްޔާރު ކުރުން .އަދި އިޕްސާސް )އެކްރޫއަލް(
ތއްޔާރީތަކުގެ މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަ ާ
ވލައި އެއާއި
އާއި އެއްގޮތަށް މާ ލީ ބަޔާންތައް ތައ ްޔާރުކުރުމަށްޓަކާ ވާންޖެހޭ ަ
ށ ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އެއްގޮތަށް މާލީ ހި ސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ ް

.2

އކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި ނުލިބުން
މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަ ބަލްސް ސަޕްލައިކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާ ެ
އގައި އެކަމަށްޓަކާ އައްޔަން ކުރެވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި
މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަ ބަލްސް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެ ް

މލިއަން ހަތްސަތޭ އަށްޑިހަހަތަރު ހާސް
ިސޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާއި ދެމެދު) 12,7884,850 ،ބާރަ ި
މިނސް
އަށްސަތޭކަ

ފަން ސާސް(

ރުފިޔާގެ

އެއްބަސްވުމެއްގައި

007

ަރ
ޑިސެމްބރ

2010

ގައި

ށފައިވެއެވެ.
ސޮއިކޮ ް

ެތި( ކޮންމެ އޯޑަރެއް ކުރާ
ދށުން ބަހާލެވިފައިވާ ޝެޑިއުލްތަކާ އެއްގޮތަށް ) 1އަހަރަށް ބޭނުންވާ ތަކތ
މިއެއްބަސްވުމުގެ ަ
ދުވަހުން ފެށިގެން  900ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އެގްރީ މެންޓްގައި ކނ
ަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަށް ތަކެތި ސަޕްލައި
ކޮށްދޭންޖެހެއެވެ .ކޮންޓްރެކްޓަރ މުދާ ސަޕްލައި ކުރުމަށްފަހު ސަޕްލައިކުރި މުދަލާއިގުޅޭ އެންމެހާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް

ަމށް އެގްރީމަންޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،އެގްރީމަންޓްއާއި އެއްގޮތަށް މުދާ
ިސޓްރީއަށް ފޮ ނުވާދޭންޖެހޭ ކމަ
މިނސް
ިސޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަ ން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ސަޕްލައިކުރި ޑޮކިއު މަންޓްތައް މިނސް
ރކު ގާތްގަޑަކަށް ) 552,158ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް
ނޓްރަލް މެޑިކަލް ސަޕްލައި އަށް އެއްފަހަ ަ
ިސޓްރީގެ ސެ ް
ސ
މިނ ް

ދެހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށެއް( ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް އާއި އެއާއި ގުޅޭ ޑޮކިއުމަންޓް

ްސީލުތައް ،މިނިސްޓްރީއަށް
މވެސް ޑޮކިއުމން
ހުށަ ެ
ަނޓުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާ ޢަދަދުތަކާއި ތަކެތީގެ ތަފސ
ހޅިކަމާއި ،ނަ ަ
ރ އަނބުރާ
ގެނެވުނު ތަކެތީގެ ޢަދަދުތަކާއި ތަފްސީލުތަކާއި ދިމާނުވާތީ އިޞް ލާހު ކުރުމަށް އެޑޮކިއުމަންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ
ގެންގޮސްފައިވާކަމާ އި މިގޮތުން ގން
ެނދިޔަ ޑޮކިއުމެންޓްތައް މި ނިސްޓްރީއަށް އަަނބުރާ ހަވާލު ކޮށްފައިނުވާކަމާއި މުދާ

މސް ދުވަސް ހަމަވިއިރުވެސް ކުރިން ބަޔާން ކުރެވުނު
ސަޕްލައި ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ އިތުރަށް ަ 11
ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި

ހ  25ގެ 4
ސަފު ާ

ތަކެތީގެ އިތުރުން އެހެންއެއްވެސް ތަކެއްޗެއްވެސް އަދި އެއާއި ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓެއްވެސް ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ
ލޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަ
މނިސްޓްރީގެ ި
ިސޓްރީގެ ދަށު ގައިވާ އެހެން ތަނަކަށްވެސް ލިބިފައިވާކަން ި
މިނސް
ކުރެވުނެވެ.

ނ ހަތްސަތޭ
) 12,784,850ބާރަމިލިއަ ް
އެގްރީމެންޓްގައި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށްވާ 0
ޓރެކްޓަރ އަށް ދީފައިވާކަމާއި މިއެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން
ސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ކޮން ް
އަށްޑިހަ ހަތަރު ހާސ

ކޮންޓްރެކްޓަރ

އަ ށް

ފައިސާ ދައްކަން

އެއްބަސްވެފައިވަނީ

ލެޓަރ

އޮފް

ކްރެޑިޓެއް

ސަޕްލަޔަރގެ

ނަމުގައި

ލތް އެންޑް
ވދީގެންކަމާއި ތަކެތި ނުލިބެނީސް މިފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރ
ރ އަށް ދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރިީ އޮފް ހެ ް
ހުޅު ާ
ފެމިލީގެ އިރުޝާދެ ްއނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިފައިސާ

ނކަމާއި އޭގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓުން ނޫ ް

ޓރެޜަރީގެ ޙާއސަ
ފިނޭންސް އެންޑް ް
ްސ ބަޖެޓުންކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
އި ް
ޞލާޙްކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ ބާބު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް
)ހ( ދައުލަތުގެ މާލ
ދަންނަވަމެވެ.
އިވާ ފަރާތް
ލ އިހްމާލުވެފައ
)ށ( އެގްރީމަންޓް ާއ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަ ު
ތަކުން ހޯއްދެވުމަށް ެވސް ދަންނަވަމެވެ.
.3

ން
ނފައިވާ ހޭނައްތާ  2މެޝިންގެ ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންދެވިފައިނުވުނ
ިސޓްރީއަށް ގަ ެ
މިނސް
ހތަރުސަތޭކަ
ނަ އަހަރު ) 1,487,455އެއް މިލިއަން ަ
ިސޓްރީގެ ދަށު ގައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ބޭނުމަށް  2010ވަނ
މިނސް
އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް( ރުފި ޔާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެ ް
ނ ބައްލަވައިގަތް ހޭނައްތާ 2

މެޝިންގެ ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވާ ގޮތާއިބެހޭ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ދގެ ދަށުން
ޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގު ޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއޔ
)ހ( ހޭނައްތާ މެޝ
ްޔަތުގެ ގަވާއި ު
ނ
ިން ،އިޢްލާނާއި ގުޅިގެ ް
ިސޓްރީއިން ބަ ލަހައްޓަވަން ލާޒިމްކުރާ ބީލަމާއިގުޅޭ މުހި ންމު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއނ
މިނސް
ފކު ރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓާއިި ،އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި ،ބީލަން
މަޢުލޫމާތު ސާ ު
ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ މާރކްސް ޝީޓް ފަދަ މުހި ް
ށ
ނމު ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކޮށް ނިމުނުއިރުވެސް މިއޮފީހަ ް
ލިބި ަ
ފރުކޮށްދެއްވި
ފއިނުވާކަން ާފހަގަ ކުރަމެވެ .ބީލަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫ މާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ޯ
އކަތް ނިންމި ފަހުންކަމާއި މިކަރުދާހުގައި
ައވަނީ އޮޑިޓް ފީލްޑް މަސަ ް
ސ އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފއި
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާ ް
ނރަލް ސްޕެސިފިކޭ ޝަންކަމާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.16
ހަމައެކަނި ހިމެނިފައއިވަނީ މެޝިންތަކުގެ ޖެ ެ
އިނުވާކަމާއި
ވމަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލު ،ހިމަނުއްވާފައ
ހ ު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަޕުލަޔަރ ޮ

ިސޓްރީއިން ދެ އްވި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަކީ ކޮން ބީލަމަކާ ގު ޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި
މިނސް
ތ
ކ ް
ގކޮށް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް މަސައް ަ
ހ ަ
މއްސަލަ ފާ ަ
އަދި މިކަރުދާސް އޮޑިޓަރުންނަށް ދީފައިވަނީ އޮޑިޓަރުން މި ަ
ނނަށް ދިން
ހން ކަމަށްވާތީ ،އެކަރުދާހަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ބީލަންވެރި ް
ނންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ފަ ު
ި
މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި

ހ  25ގެ 5
ސަފު ާ

އ ފެންނަން ހުރި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ޓެންޑަރ ކޮމިޓީއިން ބީލަން ނިންމެވި ގޮތުގެ
)ށ( މިނިސްޓްރީގަ ި
އސްޓިމޭޓް ހު ށަހެޅުއްވި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު
ޔަޢުމިއްޔާގައި ބަޔާ ން ކޮށްފައިވަނީ ،ބީލަމަށް ެ
ރތު ން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެޝިނަކީ ކުޑަކުދިންނަ ށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މެޝިނެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން،
ހޅުއްވި ފަ ާ
ހުށަ ެ
ނ އެފަރާތަށް
އެހެންފަރާތަކުން ހު ށަހަޅުއްވާފައިވާ މެޝިން މަރާމާތު ކުރުމަށް ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުން ތިބުމުގެ ސަބަބު ް
ކިއުމަންޓް ކޮމިޓީންވެސް ވިދާޅުވެފައިވާތީ ،އެފަރާތަށް
މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ޕްރޮކ
ހިންމު ގިނަ
ޔންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހ
ަރ ކޮމިޓީން ނިންމީ ކަމަށެވެ .ބީލަމާބެހޭ ލި ު
މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ޓެންޑރ
ނތަކެއް މިނި ސްޓްރީއިން ފެންނަންނެތުމާއި އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުނުކޮށް އެހެން
ލިޔު ް

ނ ދައުލަތަށް
އވާފައި ވާތީ ބީލަމުގެ ކަންތައް ގޮސްފައިވަ ީ
ފަރާތަކަށް މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަ ް

ދގެންކަމަކަށް
އެން ެ
ތތަކަށް ލިބި ީ
ފރުޞަތުތަކެއް ގާބިލް ފަރާ ް
މ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ ު

ލކުރެވެން ނެތެ ެވެ.
ގަބޫ ު
ޞލާޙްކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
އި ް
ާއދުގެ  8އަދި  15ވަނަ ބާ ބުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދާ ގަތުމުގެ
)ހ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވއި

ލހެއްޓެވުމަށް
އިވާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެ ެ
މަސައްކަތް ރާއްވަވައއި ހިންގެވުމާއި އެބާބުތަކުގައި ބަޔާން ކޮށް ފައ

ދަންނަވަމެވެ.

ގޅޭ ގޮތުން
)ށ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  8ގައި ބަޔާ ން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މުދާ ގަތުމާއި ު

ނ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތައް ގެއްލިފައިވާތީ އެކަމުގައި
ހުންނަންޖެހޭ ކަމަ ށް ލާޒިމްކުރާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގެ ތެރެއި ް
ރތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްވެ ސް ދަންނަވަމެވ.ެ.
އިހުމާލުވެފައިވާ ފަ ާ

.4

ނ
ްސް ގަނެފައިވު ް
ނކޮށް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލސ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ގަވާއިދާ ޚިލ ާފަށް އާންމުކޮށް އިޢްލާން ު
ރ މިނިސްޓްރީއަށް ގަނެފައިވާ މެޑިކަލް ކޮން ސިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން  10ވައުޗަރެއްގައި ހިމެނޭ 48
 2010ވަނަ އަހަ ު
2

ދޅަސް ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް(
ްސތޭކަ ފަސް ޮ
ބިލަށްވާ ) 14,8869,469ސާދަ މިލިއަން އަށސަ
އިވާ ގޮތާއި
ދގެ  8.15ގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައ
ނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ު
ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނ

ރފިޔާއަށްވުރެން ބޮޑުވިނަމަވެސް ،އާންމުކޮށް
ސް ހާސް( ު
) 25ފަންސަވީސ
ޚިލާފަށް ،އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު 5,000

ރއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކު ންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ތ ،ދިވެހި ާ
އިޢްލާން ކުރުމެއް ނެތ ި

ީސހާސް( ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ
ސ
ޅ ް
މީގެތެރެއިން އެއްބި ލުގައިވާ ) 1,840,000އެއް މިލިއަން އަ ށްސަތޭކަ ސާ ީ

ގ ޓެންޑަރ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތު ގަވާއިދުގެ  8.25އާއެއްގޮތަށް މިނި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ެ
ގ ސަބަބުން
ްނކޮށް މިތަކެތި ގަނެފައިވުމު ެ
ނެވެ .އިޢްލާނނު
އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަ ްށ ފޮނުވައިގެން ނޫންކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނ

ނީ ދައުލަތަށް އެ ް
ލ
ނމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ގާބި ް
މިތަކެތި ގަނެފައިވަނ
ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީ ެގން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ.ެ.
ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
އި ް
ވ
)ހ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.15ވަނަ މާއްދާ އާއި  8.25ވަނަ މާއްދާ އަދި  15ވަނަ ބާބުގައި ާ
ގޮތުގެމަތިން ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚި ާ
ލފަށް ތަކެތި
)ށ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.15އަދި  8.25ވަނ

ަންނަވަމެވެ.
ގަނެފައިވާތީ ،އެކަމު ގައި އިހުމާލުވެފ ައިވާ ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްވެސް ދނ

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި
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ލިބޭ ފައިސާގެ ކަން ކަން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންދެވިފައިނުވުން.
އފައިސާއެއް
ވ ގޮތުގެ މަތިން އެފައިސާއެއް ލިބޭ ދުވަހު ެ
ވނަ މާއްދާގައި ާ
)ހ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ަ 1.01

ިނސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން
ިނދު 2010 ،ވަނަ އަހަރު މނި
ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކަ އުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ހނ

) 78,614ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސާދަ( ރުފިޔާ  2011ވަނަ އަހަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި 2009 ،ވަނަ އަހަރު

އއް( ރުފިޔާ
ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަ ެ
) 1,581,4އެއްމިލިއަން ފަ ސްސ
ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން 406

ރ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިހެންވުމުގެ ސަބަބު ން މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ އެތަނަކަށް
 2010ވަނަ އަހަ ު
2
ަގގީ އާމްދަނީ ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
މލީ އަހަރެއްގަ އި ލިބިފައިވާ ހގީ
އެ ާ

ޝން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ( އަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން
ނ އަހަރު ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ
)ށ(  2010ވަ ަ
ީސް( ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވީ ނަމަވެސް،
ތސަތޭކަ ހަތާވސ
ނަރަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ތޭރަ ހާސް ހަ ް
 ) 15,713,727ފަނ
އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުވަހު ފޮތުގައި ލިބު ު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  1އާއި ބާބު  2ގައ
ގ
ނ ފައިސާ ެ
ހިސާބުތައްލިޔެ ބަ ލަހހައްޓާފައި ނުވާކަމާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގެ ގަވާއިދުގެ  1.2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތާ
ތއް( ރުފިޔާ
ާސ ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ެ
) 6,3ހަމިލިއަން ތިންސަތޭކަ އޮނަތިރީސް ހސް
ނހަދާ 329,947
ފށް ރަސީދު ު
ޚިލާ ަ
ބަލައިގެންފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ލިބުނު ފައިސާގެ ތެ ެ
ނ
ނ  2010ވަނަ އަހަރު ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވަ ީ
ރއި ް
ސ އަށްސަތޭކަ ތޭރަ( ރުފިޔާކަމާއި ބޭންކަށް ޖަމާނުކޮށް
ތންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަހާ ް
ބ ރަ މިލިއަން ި
ާ ) 12,396,813
ސތޭކަ ތޭރަ( ރުފިޔާ އަކީ  31ޑިސެމްބަރ
ތިޖޫރީގައި ހުރި ) 3,316,9 13ތިން މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސޯޅަހާސް ނުވަ ަ
 20ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
 2010ގައި ލިބި ަފއިވާ ފައިސާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިފަ އިސާވަނީ 010
2
ހރުމުން މާލީ ބަޔާނުގައިވާ
ނުހިމަނާ ކަމަށާއި  20100ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުގައި ހިމަ ނަންޖެހޭ ފައިސާ ނުހިމެނި ު

އިވާ ހަގީގީ
ނީ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަ ކަށް  2010ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައ
ހިސާބުތަކުން ދައްކަނ
ދނީ ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެެ.
އާމް ަ

)ނ( ހިތަދޫ ރީޖަނަ ލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ސަ ަ
ޭޝނަށް ބަދަލުވި ތާރީޚުގެ ކުރިން 2010
ރވިސް ކޯޕަރޝަ
ދން ހެލްތް ސަރ

އއަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ އަދި އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި ލިބުނު
ސްޕިޓަލަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިންެ ،
ވަނަ އަހަރު އެ ހޮސ
) 266,857ދުއި ސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަ ންސާސް ހަތެއ
އ(ް( ރުފިޔާ އާއި މިނިސްޓްރީއިން ތިނަދޫ

ދވަސްވަރު އެތަންތަނުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަ ލާއި ގއ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގެވި ު

ާސ ހަތަރުސަ ޭ
ސ
) 2,111,444ދެ މިލިއަން އެއްސަތޭކަ އެގާރަހ ް
ތކަ ސާޅީސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޓރެޜަރީއާއި
ްސް އެންޑް ް
ގަވާއިދުގެ  2.01ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނސ
ހަވާ ު
ލކުރުމުގެ ގޮތު ން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކާ
ިސޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލު ގައި މިދެންނެވި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ
ސ
މިނ ް
ކ އެކައުންޓުގަ އި ބަހައްޓާފައިހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ބޭން ް
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
)ހ( އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އެފައިސާއެއް ނި ސްބަތްވާ މާލީ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

)ށ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  1އާއި

 2ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބޭފައިސާގެ ހިސާބުތައް

ލިޔެބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި
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ޝަންތަކާއި ޙަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ަރވސަސް ކޯޕަ ރޭޝ
ވ
)ނ( ސިއްޙީ ޚިދުމަ ތް ދޭ ތަންތަން ހެލްތު ސ ި

މހާ ފައިސާ އާއި އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރަ ންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް
ފއިހުރި އެން ެ
ލިބި ަ
ޖަމާކުރެއްވުމަށްޓަކާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި މަޝްވަރާ ކު ރައްވައިގެން އެފައިސާ ހޯއްދަވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް
ޖަމާކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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ފއި ނެތުން
މލްކިއްޔާތާއި މާލީޒިންމާތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރެވި ަ
ހޮސްޕިޓަލްތައް ހަވާ ލުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ި
ާސތުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ދއްވުމުގެ ސިޔސަ
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސިއްޙީ ޚިދްމަތްތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ެ
ކއި ސިއްހީ
ާއމު ކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަ ާ
ދށުން ހިންގަމުންދިޔަ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހަ އްދުތަކުގައި ގއި
އެންޑް ފެމިލީގެ ަ

ރމަށް ނިންމަވ ،ާ،މިގޮތަށް ބަދަލުކުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި
މަރުކަޒުތައް ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ބަދަލު ކު ު

ްޙ މަރުކަޒުތަކު ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާ ތާއި މާލީ ޒިންމާތައް އަލަށް އުފެދުނު ހެލްތް ސަރވިސް
ސިއޙީ
ޭޝން ލިމިޓެޑްތަކާ ދެމެދު "މެމަރަންޑަމް
ރވިސް ކޯޕަރޝަ
ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ަބދަލު ކުރުމަށްޓަކާ ސަރުކާރާއި ހެލްތް ސަރ

ށ ހިންގުން
ަންތަކުގެ ދަށަ ް
ނމަކީ ކޯޕަރޭޝނ
އޮފް އެގްރީމަންޓް" ތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެެ .މިއެގްރީމަ ންޓްތަކުގެ ބޭ ު

އި މުދަލާއި
ސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ދެއް ވާ ޚިދުމަތްތަކާ އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއ
ލ ކުރެވުނު ހޮސ
ބަދަ ު

މާލީޒިންމާތައް ހެލް ތުސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ތަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނު
ތަންތަނުގެ މިލްކިއް ޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތައް އަގުކޮށް ހިސާބުތަ އް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާތީ އެތަންތަނުގެ މިލްކިއްޔާތާއި

ހމިންވަރެއްކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
މާލީޒިންމާތަކުގެ ތެ ރެއިން ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ ކި ާ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް

ފ ފިނޭންސް
ތ ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ހެލް ު
އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓްގައި ބުނެ ފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ތ ސެންޓަރ
ތން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލް ު
ތައް ހަވާލުކުރުމަށް ޓަކާ ހަދަންޖެހޭ އެންމެހާ ހސާ
ިސބުތައް ހައް ދަވައި ނިންމަވާ މިނިސްޓްރީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައިވާ

ިނމާތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޕަރޭ ޝަންތަކުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ ކިހާ މިލްކިއްޔާތެއް
ދައުލަތުގެ މިލްކިއް ޔާތާއި މާލީ ޒން
ކަމާއި މާލީ ޒިންމާ ތައްކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ މާލީ ހިސާބުތައް ފުރިހަމަކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށް ދަން ނަވަމެވެ.
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ންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވުމާއި އެތަންތަނުގެ ކުލި ދެއްކުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަނ
ިސޓްރީއިން ކު ްއޔަށް ހިފާފައިވާ ބައެއް ގުދަންތަކާއިބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މިނސް
ސ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ހަމަސްދުވަހަށް ) 01ޑިސެމްބަރ
) 20ވިހިހާ ް
)ހ( މއ .ހަރުމަ ލުގޭ ގުދަން :މަހަކަށް 0,000
 2009އިން  31މެއި ެ 2010
2
ގ ނިޔަލަށް( މއ.ހަރުމަލުގެއި ން ގުދަނެއް ކުއްޔަށްހިފައި ،މިހަމަސްދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ
ޓ  2010ގައި އެއްފަހަރާ
ހސް( ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީން އެގޭގެ ވެރިފަރާތަށް 24 ،އޯގަސް ް
) 120,000އެއްލަ އްކަ ވިހި ާ
ދީފައިވެއެވެ.
ތނެއްކަމާއި،
) 12,000ބާ ރަހާސް( ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ަ
ސ މިނިސްޓްރީއަށް މަހަކު 0
މިގުދަނަކީ ކުރީންވެސ ް
އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ގުދަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެގޭގެ ވެރިފަރާތާ އި އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  30ނޮވެމްބަރ
 2009ގެ ނިޔަ ަ
2
ލށް ހަމަވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެއްބަސްވުން އާނުކޮށް ބޭއްވުމަށްފަހު ،މާފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި )2

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި
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ރ
ސއިކޮށްފައިވަނީ ،އެފަރާތަށް އެއްފަހަ ާ
ޮ
އޯގަސްޓް  (2010އެ ގުދަން ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ދެވަނަ އެގް ރީމަންޓެއްގައި
ފއިސާއެއްކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ސދުވަ ހުގެ ކުއްޔަކީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ަ
ދީފައިވާ ހަމަ ް
ރއްގެ މަތިން އިޢްލާނު ކޮށްފައިވާކަމާއި،
ށ ހިފަން ދެފަހަ ެ
އދަތު ހަމަވާތީ ގުދަނެއް ކުއްޔަ ް
ދން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މު ް
މިގު ަ

މިދެފަހަރުވެސް ކު ރިމަތިލާފައިވަނީ ދެފަރާތަކުންކަމާއި އެހެންނަ މަވެސް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.35ވަނަ މާއްދާގައި

ބވުމަށްފަހު ،މއ
އ .ހަރުމަލުގެއިން ކުއްޔަށް
ށ ނުހިފާ ތިއް ެ
ފންއޮވެ ކުއްޔަ ް
ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަން ކުއްޔަށް ހި ެ
ނ
ެރފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކާ ގުދަ ް
ނ ގުދަނުގެ ވރި
ދނުގެ ބޭނުން ކުރަމުންގޮސް ގުދަން ހުސްވުމު ް
ހިފާފައިވާ ގު ަ
ގން ހަރުމަލުގޭގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހެޅި
ިނސްޓްރީން ކުރި ދެވަނަ އިޢްލާނާއި ގުޅި ެ
ނ
ނުންވެގެން މ ި
ކުއްޔަށް ހިފަން ބެނ
ތށް ފައިސާ
ސއިކޮށް ގުދަނުގެ ވެރިފަރާ ަ
ޮ
ސްވުމެއްގައި
ާނކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އެއްބަސ
ކުއްޔަށް އެއްބަސް ެވ ކުރިން ބަޔން
ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ުކރަމެވެ.
ނިވާ ގުދަން :އަލިމަސްކާނިވާ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ފަރިވާޓްރޭޑާރސްގެ  12000އަކަފޫޓުގެ ގުދަނެއް
)ށ( އަލިމަސް ކާނ

ނ  10މާާރޗް  2008އިން މާރޗް  2009ގެ
ޓރީ އާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށު ް
އެފަރާތާއި މިނިސް ް
މގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ގުދަނުގައި
ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވެއެވ .ެ.މިގުދަން ކުއްޔަށް ހިފު ު
ިނސްޓްރީން ނެތްކަމާއި ގުދަނުގައި ހުރި
ނ
އ ހޯދާފައި މ ި
މުދާހުރިކަމާއި އެހެ ންނަމަވެސް މި ސާމާނުތައް ބަހައްޓާނެތަނެ ް
ތަކެތި ބަދަލު ކުރާ ނެ ތަނެއް ލިބި ،ތަން ހުސްކުރެވުނުއިރު ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެގްރީމަންޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ

ލށް ފައިސާ
ނ ކުލި ހޯދުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުން ،އެބި ަ
ސދުވަސް ހިނގާފައިވާތީ ،ތަނުގެ ވެރިފަރާތު ް
އިތުރަށް  11މަ ް

ދެއްކޭނީ

އެގްރީމަ ންޓެއްނެތި

ޭދވެގެންދިޔަ
ހދަ

މުއްދަތަށްވެސް

އެގްރީމެންޓެއް

އޮވެގެން

ކަމުގައި

ނސްޓްރީގެ
މިިނި

އށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކާ )ފާއިތުވެދިޔަ  11މަސް
ޝނުން ބުނުއްވުމުން ،ފަރިވާ ޓްރޭޑަރސް ަ
އންޓްސް ޑިވިޝ ަ
އެކަ ު

ތރީޚެއްގައި ) 222ފެބްރުއަރީ (2010
ދ މާފަހުގެ ާ
ޓރީއާއި ފަރިވާ ޓްރޭޑަރސް އާއި ދެމެ ު
ދުވަހަށް( މިނިސް ް

ރވާ
ނޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  10މަސް އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ފަ ި
އެގްރީމެ ް

) 20,0ވިހިހާ ސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ) 2000,000ދުއިސައްތަ ހާސް(
ޓްރޭޑަަރސް އިން ހުށަހެޅި ބިލަށް މަހަކަށް 000
ޔ އެއްފަހަރާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިކަމަ ކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.01ގައި
ރުފި ާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ާތ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މަތީގައި

ބަޔާންކު ރެވުނު

ދެ

މައްސަލައަށް

ބަލާއިރު،

މލިއްޔަތުގެ
ާ

ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށް

ގ
ދައުލަތު ެ

ފައިސާ

ރދު ކުރެވޭ
ިސޓްރީން ޚަ ަ
ސ
ޚަރަދުކުރެއްވުމަށްފަ ުހ ،ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ ށްކަން ދެއްކުމަށްޓަކާ ،މިނ ް

ަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މކޮށް ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާކނ
ފައިސާއާއި ބެހޭ ލި ޔެކިޔުންތައް މާ ފަހުގެ ތާރީޚުތަކުގައި ފުރިހަ ަ
ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
އި ް

ާއދުގެ  6.04ގެ )އ( އާއި  8ވަނަ ބާބު ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަންތަން
)ހ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވއި
ސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މަސ
 228ވަނަ މާ އްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ
)ށ( ދިވެހި ސިވި ލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 8
ސް ދަންނަވަމެވެ.
ބަދަލު ހޯއްދެވުމަށް ވެސ

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި

ހ  25ގެ 9
ސަފު ާ

.8

ުން
ހފޮތް ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވނ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ގަވާއިދާ އެއ ްގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަ ު
ުން ގެންދަވަނީ އެކްސެލް
ިސޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތް ބަލަހައްޓަވަމނ
މިނސް

ާއ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި
އ
ނ ފައިސާއ ި
ސްޓްރީގެ އާމްދަ ީ
ސްޕްރެޑްޝީޓެއްގައި ކަމާއި މިޝީޓުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ،މިނިސ

ރޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިސާ ވަކިވަކިން އެނގޭ ނޭ ގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައނ
ހިމެނޭ ބައެއް ޑިޕާރ
ގކުރެވެއެވެ.
ިނުވާކަން ފާހަ ަ
ދައުލަތުގެ

ޔތުގެ
މާލިއް ަ

ގަވާއިދުގެ

ޚިލާފަށް ދުވަހުފޮތް

 2.03ވަނަ މާއްދާގަ އިވާގޮތާ

އެކްސެލް

ޝީޓެއްގައި

ެސ ގެއްލުމުގެ ފު ު
ބެލެ ެ
ރޞަތުއޮތުމާއި ،ބަދަލުގެނަޔަސް އެކަން ފަސޭހައިން
ހއްޓެވުމުންެ ،އޑޭޓާތައް ކޮންމެހިނދެއްގައިވސް

ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
އި ް

ވ ގޮތުގެ މަތީ ް
)ހ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ ބާބު  1އަދި  2ގައި ާ
ވމެވެ.
ނ ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަ ަ
)ށ( މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ވަކިކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ލިބޭފައިސާ ގަވާއިދުން

އެތަނަކުން ބަލައިގަ ނެ އެތަނަކުން ޖަމާ ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަ ވަމެވެ.
.9

އި ނުވުން
ހަރު ު
މދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައ
ރމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
ިސޓްރީއާއި މި ނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ތަންތަނުގެ ހަ ު
މިނސް

ރީގައި ހުރި
ުރވެއެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރ
ބާބު  7ގައިބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެބަލަހައްޓާފައިނު ވާކަން ފާހަގަކރެ
ގިނައަދަދެއްގެ

ހަރުމުދާ

އަ ގުބޮޑު

ރަޖިސްޓްރީއަށް

ވައްދާ ފައިނުވާކަމާއި

ދައުލަތުގެ

އަގުބޮޑުމުދާތަކުގެ

އ ކަމަށާއި ،މުދާތައް ގެއްލުނު ކަމުގައިވިޔަސް
ުޞތު އޮތްކަމެ ް
ހއްޓާފައިނުވުމަ ކީ އެފަދަމުދާ ގެއްލުމުގެ ފުރޞަ
ބަލަ ަ

ރެކޯޑު

އެކަން

ނވެސް ތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް
މތަކެތި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކު ް
ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމާއިި ،
ސަމާލު ނުވާނޭ ކަމެ އްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
އޓެވުމަށާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  7ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ތީން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ ބެލެހެ ް
ދައުލަތުގެ މުދާތައް ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ކަންތައްތައް އެގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .10ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ަފއިސާ ލިބިފައިވާކަން ޔަގީން ނުކުރެވުން
ނސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ތަންތަނުގެ ލިބެންޖެހޭ ފައސާ
ިސޓްރީއާއި މި ި
މިނސް
ގ
ިސގެ ބިލްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ދައުލަތު ެ
ގތާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ދގެ  1.04ގެ )މ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޮ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ު
ބިފައިވާކަން
ތންތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ލިބ
ސބަބުން އެ ަ
ަ
މިގޮތަށް ރަޖިސްޓް ރީ ބަލަހައްޓާފައި ނެތުމުގެ
ފަސޭހައިން ޗެކްކޮ ްށ ބެލޭނޭ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މަދަނައިގެ ދަށުން
ޚިދްމަތް

ދިނުމަށް ަފހު

ޑ އިންޝުއަރެންސް
އެލައި ް

ކޮމްޕަނީ އަށް،

ފައިސާ ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

568,881

ނ
ފއިވާކަ ް
ބި ަ
އް( ރުފިޔާގެ ބިލްތަކަށް ހަމައަށް ފައިސާ ލިބ
)ފަސްސަތޭކަ ފަސް ދޮޅަސް އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެކެ ް
ސ ،ޚިދުމަތް
އެނގެން ނެތްކަމާއި ،،މިގޮތަށް ދިމ ާވެފައިވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕަނީއިން މަދަނައިގެ ފައިސާ
ލތު އެންޑް ފެމިލީއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އެފައިސާއާބެހޭ
ދިން ތަނަކަށް ފޮނު ވާދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ ް
ޮސޕިޓަލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާތީއެވެ.
ސޓްރީއިން ހސް
ުސލުތައް އެމި ނިސ ް
ތަފސީ

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި
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އިޞްލާޙްކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
)ހ(

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގެ

1.04
4

ގެ

))މ(

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

ބިލުތަކުގެ

ރަޖިސްޓްރީ

ނނަވަމެވެ.
ތގެމަތީން ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަ ް
މށާ އި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަވަހަށް ހޯއްދަވައި  1.001ގައިވާ ގޮ ު
ލިޔެބެލެހެއްޓެވު ަ
ްސއިން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހަދާބިލްތަކަށް
)ށ( ޞިއްޙީ ދާއި ރާއިން ދޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެނސް
އ
ނކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ފައިސާގެ ހިސާބުތަ ް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެމުންދާކަން އެބިލެއް ހެދިތަނަކަށް ޔަގީނ ް
ދންނަވަމެވެ.
ހއްޓަމުން ގެން ދިޔުމަށްވެސް ަ
ބަލަ ަ

ރވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކު ެ
ތމާއި ،މުއްދަތު ހަމަވެ ތަކެތި ނައްތާލަން ޖެހުނ
 .11ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް ގަ ު
ން
ފސްސަތޭކަ(
ދހަ ހަތްހާސް ަ
ނ އަހަރު ) 1,597,500އެއް މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ި
)ހ( މިނިސްޓްރީއި ން  2010ވަ ަ
ވ .މިއައިވީ
ނ ސެޓް )އެޓޮމް ޕީ  (600ގަނެފައިވެއެވެ
 30,00އައިވީ އިންފިއުޝަ ް
ރއްވައިގެން 00
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކު ަ
ނ
ދކޮށްފައިވަ ީ
ސްޕިޓަލްތަކަށާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ޫ
މބަރ 2011ގެ ނިޔަލަށް ހޮސ
ނ  22ޑިސެ ް
ސެޓްތަކުގެ ތެރެއި ް
އ
ިސޓްރީގެ ގުދަނުގައި ޑިސެމްބަބރ  2011ގެ ނިޔަލަށް ) 26,4400ކުރިން ގުދަނުގަ ި
 3620އައިވީ ސެ ޓް ކަމާއި މިނސް
ކމާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތައް ހެލްތު
ހުރި  20އައިވީ ސެޓާއިއެކު( އައިވީ ސެޓް ބާކީ ހުރި ަ
ްސއުމަބަލްސް އެތަންތަނުން އަމިއްލައަށް
ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ބަދަލުވުމާއިގުޅިގެން އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ކޮނސި
ގަންނަމުންދާތީއާއި މިތަކެތީގެ މުއްދަތު  30ނޮވެމްބަރ  22014ގައި ހަމަވާނެތީ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ރޭޓަށް ބަލާއިރު
ގ
ހ ަ
މިތަކެތީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މުއްދަތުހަމަވެ ބޭކާރު ގޮތު ގައި ނައްތާލަން ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން ފާ ަ
ސ ބޭނުން
ކުރެވުނެވެ .މީގެއި ުތރުންވެސް  2010ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް
ނ
ްސް ނައްތާލަންޖެހިފައިވަ ީ
ދއްގެ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލސ
ައވާކަމާއި މިގޮތަށް ގިނައަދަ ެ
ނުކޮށް ބޭކާރު ގޮތު ގައި ނައްތާލާފއި
ނވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކެތި ގަންނަމުންދާތީކަން ފާހަގަ
ިސޓްރީއިން ތަ ކެތި ގަތުމުގައި ތަނުގެ ބޭނުމަށް ފުދޭ މި ް
ސ
މިނ ް
ގނަ
ކގައި ި
ކުރެވުނެވެ .އަދި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ސްޓޮ ް
މބަލްސް ގަނެ އެތަކެތި ބޭ ު
އަދަ ަ
ނ
ނން ކުރަ ް
ނކުންނަ އެންމެ ފަހުގެ މެޑ ިކަލް ކޮންސިއު ަ
ރު ،ބާޒާރަށް ު
ދކަށް ހުންނައި ު
ވެ .މިގޮތަށް
ފެށުމުގެ ސަބަބުން ކުރިން ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ބޭކާރުކޮށް ނައްތާލަމުން ގެންދާކަން ވެސްފާހަގަ ކުރެވުނެ ެ
ދ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލި ބިފައިވާ ގިނައަދަދެއްގެ ތަކެތިވެސް ހިމެނޭކަމާއި 2010
ނައްތާލަމުން ގެން ާ
ތި ހިމެނޭކަމާއި އަދި ނައްތާލާ ތަކެތީގެ އަގު އެނގޭނޭ
ައޓަމެއްގެ ތަކެތ
ލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި  57އއި
ވަނަ އަހަރު ނައްތާލ
ހގަ ކުރެވުނެވެ.
ގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަންވެސް ފާ ަ
ޞލާޙްކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
އި ް
ލސްތައް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،އެތަކެތި ބޭނުންވާ
)ހ( މިނިސްޓްރީގެ ގުދަންތަކުގައި ހުރި މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަ ް
ސ
ހޮސޕިްޕޓަލްތަކަށާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް އަވަހަށް ފޮނުއްވައި ގުދަންތައް ހުސް ކުރެއްވުމާއި މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލް ް
ގަތުމުގައި ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ އެގޮތުގެ މަތިން ތަކެތި ހޯދުމަށް ރޭއްވެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ެނގޭނޭ ގޮތަށް ރެކޯރޑް ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި ނައްތާލާ ތަކެތީގެ އަދަދާއި
ނނަ ތަކެތީގެ އަގު އނ
)ށ( އިންވެންޓްރީގަ އި ހު ް

މވެ.
އަގު އެނގޭނޭ ގޮތަ ްށ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށްވެސް ދަންނަވަ ެ

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި
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ފއުޖު ނުލިބި ލަސްވުން
ާނސަށް ފައިސާ ދެއްކި މައިކް ރޯ ސެންޓްރި ި
ައންފްލޫ އާއި ގުޅިގެން އެޑްވން
 .12ސްވއި
ރ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބާރަށް ސްވައިންފްލޫ ފެތުރި ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް ސްވައިންފްލޫ ފެތުރެން
 2009ވަނަ އަހަ ު
2

 200ވަނަ އަހަރު "ޓޮޕް އާޖެންޓްކޮށް"
ނުންވެގެން 09
ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނ
ރފިޔާގެ އަގުހުރި ތިން މައިކް ޯ
) 760,0ހަތސަ
ަރ ކުރި ތަކެތީ ެގ ތެރޭގައި 000
އޯޑރ
ރ ސެންޓްރި
ްސތޭކަ ފަސްދޮ ޅަސް ހާސް( ު

ފިއުޖު ހިމެނޭކަމާއި ޓޮޕް އާޖެންޓްކޮށް ގެނައުމަށް އޯޑަރުކުރި ތަ ކެތި ލިބިފައިވަނީ ތަކެތި އޯޑަރުކޮށް އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ
ދެއްކި

ހން  20ޑިސެމްބަރ  2011ގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވ .ެ.މީގެއިތުރުން މިއޮފީހަށް
ތާރީހުގެ  2އަހަރު ފަ ު

ގކުރެވުނު ގޮތު ގައި މިނިސްޓްރީއަށް މިތަކެތި ގެނެސްފައިވަ ނީ އޮޑިޓަރުން އެތަކެތި ހަމައަށް ލިބިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރަން
ފާހަ ަ
ށ އެކަން އައުމުންނެވެ.
ފެށުމުން މިނިސްޓް ރީގެ ސަޕްލައި ި
ޑޕާރޓްމެންޓްގެ ސަމާލު ކަމަ ް
އި ް
ޞލާޙްކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
)ހ( ޓޮޕް

ނޓްކޮށް
އާޖެ ް

ގަންނަން

އޯޑަރކުރާ

ތަކެތި

ދިމާވާ

ކަމަކާ ގުޅިގެން

އެވަގުތަކަށް

ބނުންނުވާގޮތް
ޭ

އސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އޭގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖެ ް
ނޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި
)ށ( އެޑްވާންސްކޮ ށް ފައިސާ ދީ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކޮށްފި ނަމަ ،އެތަކެތި އެއީ ލިބެ ް

ޓރަށް އެންގެވުމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަ ް
ބަލައިގަތުމަށް ސް ޯ
އސަލައެއްގެ
ނޓުގައި ތަކެތި ލިބެންދެން ޕެންޑިންގ މަ ް
ލ މޮނިޓަރ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި ތަކެ ތި ނުވަތަ އެތަކެތި އެވަގުތަށް ބޭނުން ނުވާގޮތް މެދުވެރި
ގޮތުގައި އެމައްސަ ަ
ވެއްޖެނަމަ އޭގެ ފަ އިސާ އަވަހަށް ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.
)ނ( ތަނުގައި ތަކެ ތި ހުރެ ހަލާކުވުމުގެ ކުރިން އެތަކެތީގެ ބޭނު ް
 .13ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަ އިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓުން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރުން
ރދުނުވެ
ިސާގެ ތެރެއިން ޚަ ަ
ޮނވާފައިވާ ފައސ
ުރގެ އަހަރުތަކު ގެ ބަޖެޓުން ފނު
ިސޓްރީގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޚަރަދަށް ކރީ
މިނސް
ވ ގިނަ ޢަދަދެ އްގެ ފައިސާއާއިި ،މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ
ބާކީ ާ
ތެރެއިން ގިނަ ޢަ ދަދެއްގެ ފައިސާ އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ހޮސް ޕިޓަލްތަކުގެ ތިޖޫރީ ގައްޔާއި އެ ތަންތަނު ެ
ގ ނަމުގައި

ތކުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަކަމާ އި މިގޮތަށް ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް
ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓު ަ
ައ އޮންނަ ަޕބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ގަވާއިދުން ޖަމާކުރަމުން
ޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގއި
ވެއްދުމަށްޓަކާ މޯ ލްޑ
ނުގެންދާކަން ފާހަ ގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މި އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 13,260,2298

ތށް ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަން
ޅސް ހާސް ދުއިސައްތަ ނު ވަދިހަ އަށެއް( ރުފިޔާ މިގޮ ަ
ސައްތަ ފަސްދޮ ަ
ަމލިއަން ދުއިސ
)ތޭރމި

ގކުރެވެއެވެ .މި ގޮތަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އެކި އެކި އެކައުންޓުތަކާއި
ފާހަ ަ

ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓު މަކީ މިފަދަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަރީ ނިޒާމުގެ ބޭރުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ

ފއިސާ ގިނަ
ދޮރެއްކަމާއި މިކަމަ ކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ކޭޝްފްލޯގެ މައް ސަލަތައް ދިމާވާނެ ކަމެއްކަމާއި ،ދައުލަތުގެ ަ
ސ ނަގަން
ދކަށް މިގޮތަށް އެކިއެކި ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގައި ހުންނަ އިރު ބޮޑުއަގުގައި ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ
އަދަ ަ

ނގ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
ދިމާވުމަކީ ބޭކާރު ގޮ ތުގައި ދައުލަތުގެ ކޯސްޓް އޮފް ފައިނޭންސިން

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި
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އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
ޓ ޚަރަދަށް
ސްޓްރީގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެ ް
)ހ( އަތޮޅުތަކުގައި ވާ ސިއްޙީ ހިދްމަތްދޭ ތަންތަނަށާއި މިނިސ
އެޑް ާ
ޓރެޜަރީގައި ދަންނަވައިގެން ،ދައުލަތުގެ
ވންސްކޮށް ފޮ ނުވޭ ފައިސާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް އެންޑް ް
ނ
ސ ފަންޑު ް
ނގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފައިސާ އެޑްވާން ް
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ ު
ޚ
ިސޓަމްގައި އެ ގޮތަށް ރެކޯޑް ކުރެއްވުން .އަދި އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސިއް ީ
ދޫކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ،އެސްއޭޕީ ސސް
ނ
ސ ފަންޑު ް
ވއި ،އެޚަރަދުތައް އެޑްވާން ް
ހސާބު ހޯއްދަ ަ
ދާއިރާތަކަށް އެޑްވާ ންސްކޮށް ފޮނުއްވި ފައިސާ ޚަރަދުވިގޮތުގެ ި
ދޫކުރި ފައިސާއިން އުނިކުރައްވައި ،ޚަރަދުނުވެ ބާކީހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގއި ފައިސާ
)ށ( މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ބޭނުމަށް އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ސި އްޙީ ހިދްމަތްދޭ ތަންތަނަށް ކުރިއަށް އޮތްތާ ަ
ރި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީ ފައިސާގެ އަދަދު
ފޮނުވާނަމަ ،އަތޮޅު ަތކުގައިވާ ސިއްޙީ ހިދްމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުރ
ހ އެ
ހޯއްދެވުމަށްފަ ު

ނ
ހދްމަތްދޭ ތަންތަނަ ށް ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއި ް
ި
ެސއްޙީ
އަދަދު އސި

ށ
ާރނލް އެންޓްރީތައް އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމަ ް
ސްޓިންގ ޖ ނަ
ކރެއްވުމަށްފަހު ފޮނުއްވުން .އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޖަސ
އުނި ު

ދންނަވަމެވެ.
ވެއްދެވުމަށްވެސް ަ

ރކޮށްފައިވާ ގޮތް
 .14މާލީ ބަޔާން ތައްޔާ ު
ޔން ވަކިން
ަކކުރި ދާއިރާތަކުގެ މާލީބަ ާ
ކ
ިސޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދާއިރާގައި ހިމެ ނޭ ބަޖެޓް ވ ި
ސ
މިނ ް
ތައްޔާރުކުރުމެއްނެތި  ،ހުރިހާ

ދާއިރާތަކުގެ

މާލީބަޔާން

އކޮށް
އެ ް

ތައްޔާރުކޮށް

އެއްމާލީ

ބަޔާނެއްގެ

ގޮތުގައި

ހުށަ ަ
ވ.
ހޅާފައިވާކަން ާފހަގަ ކުރެވުނެވެ

ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް
އި ް
ށ
ޗށް ބިނާކޮ ް
ނ ހިނގާ މުއަ ް
ިސޓްރީގެ ދަށު ް
ނ މާލީބަޔާންތައް ވަކިން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށްފަހުު ،އޭގެ މައް ަ
އސަސާތަކު ް
މިނސް
ވ.
މށް ދަންނަވަމެވެ
ރގެ މާލީ ހިސާބުތައް ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެއްވު ަ
ިސޓްރީގެ ދާއި ާ
މިނސް

 31ޖެނުއަރީ 20012

ނޔާޒު އިބްރާހީމް
ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ެއލްinfo@auddit.gov.mv :
އ
ެހރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މ ި
ހ
ޣާޒީ ބިލްޑިންްގ ) 3ވަނަ ފަން ގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ،ދިވ ި

ސަފުހާ  25ގެ 13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ

މާލީ ބަޔާން
2010

ިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ
މނި
 201ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިންް(
10

ނ
ބ ާ
ފާ ް
ޔ ް
ބޖެޓާއި ،އާމް ަދނީ ާއއި ަޚ ަރ ުދގެ ަ
ސކުރި ަ
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް

ލިބުނު

ސްކުރި
ފާސ

ިނގި
އާމްދަނީ/ހނ

ނީ/ޚަރަދު
އާމްދަނ

ޚަރަދު

)ބަޖެޓު(

2010

2010

ނޯޓު
އާމްދަނީ
ނގޭ ފީ
ދމަތަށް ެ
އެކިއެކި ޚި ު

1

53,551,340

70,3358,477

ޭޝން އާއި ލައިސަ ް
ރަޖިސްޓްރޝަ
ފ
ނސް ީ

2

2,600

800

ލބޭ ފައިސާ
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ި

3

217,205

4480,000

ނ
ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަ ީ

4

3,604,465

3,7719,000

ނ
ޖޫރިމަ ާ

5

1,376,430

5575,100

ނ
ހން ާ
އ ެހނި ެ
ނހިމެނޭ ެ
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ު
އމްދަ ީ

6

20,887,613

-

79,639,653

75,1133,377

177,572

-

79,817,225

75,1133,377

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ާއމްދަނީ
ެސޓްސް
ކެޕިޓަލް ރސި

7

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

ޚަރަދު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ރ
މުސާރައާއި އުޖޫ ަ

8

4
433,947,465

303,2230,272

ސ
އލަވަން ް
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ެ

9

3
341,305,759

327,8884,937

ތން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައ
ެނހެން ގޮތްގޮ ު
އ އަދި އެހނި
ޕެންޝަނާއި ،ދުވަސްވީ މުވައްޒަ ުފންނަށާ ި
އިސާ

10

8,117,741

2295,200

7
783,370,965

631,4410,409

ޖުމުލަ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރެންޓް ޚަ ރަދު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

11

8,978,336

14,6667,081

ގ
ބނުންވާ ތަ ެކތީގެ އަ ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ

12

27,553,197

34,6604,394

ގ
ބނުންވާ ޚި ްދމަތުގެ އަ ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ

13

1
127,419,766

141,2239,117

ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

14

71,998,104

65,7709,837

 ،3014އީ-މެއިލްadmin@heealth.gov.mv :
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ،ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،33 28887:ފެކްސް4403:

ސަފުހާ  25ގެ 14

ިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ
މނި
 201ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިންް(
10
ލިބުނު

ސްކުރި
ފާސ

ިނގި
އާމްދަނީ/ހނ

ނީ/ޚަރަދު
އާމްދަނ

ޚަރަދު

)ބަޖެޓު(

ނޯޓު

2010

2010

ރވޭ ޚަރަ ުދ
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކު ެ

15

14,342,401

33,177,931

ދ
ބ ެ
ރމާއި ެ
ލހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ު
މަރާމާތު ކު ު

16

7,706,755

9,3388,384

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް

17

2
260,130,256

220,2260,584

5
518,128,815

519,0047,328

-

4450,000

1,3301,499,780

1,150,9907,737

ޖުމުލަ
ނ
ްސ ް
ސ
އ ހަމަޖެއ ު
ނ ގެއްލުމެ ް
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް  /ލިބިދާ ެ
ޖުމުލަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ރ ް
ބިމާއި އިމާ ާ
ތ

18

31,681,078

16,0027,981

ޓ
ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި އި ކުއިޕްމަން ް

19

3,001,112

19,5550,710

ވއިގެ އުޅަނ
އެއްގަމާއި ކަ ނޑާއި ަ
ނދުފަހަރު

20

6,230

1,4498,983

ބިނާކުރުން ،އާކުރުން ،އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

21

65,854

-

ޖުމުލަ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

34,754,274

37,0077,674

ޖުމުލަ ޚަރަދު

1,3336,254,054

1,187,9985,411

ޓތަކާއެކު ވިދާޅުވުމުން
މނޯ ު
ނ ި
ނ ފުރިހަމަ ވާ ީ
ބޔާ ް
ލ ަ
މ ީ
އކަމާއި ާ
ގ ބައެ ް
ބޔާ ނު ެ
މމާލީ ަ
ކ ި
ޔނާގުޅޭ ނޯޓުތަކަ ީ
ނ ސަފުހާ  25އަށް ި
ސަފުހާ  16އި ް
ހމެނިފައިވާ މާލީ ބަ ާ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދ
އިބްރާހީމް ވަޙީ ު

ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ

ޔ
ޒންމާދާރުވެރި ާ
މާލީ ި

ލ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ ް

 ،3014އީ-މެއިލްadmin@heealth.gov.mv :
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ،ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،33 28887:ފެކްސް4403:
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0

ނ(
ޔއި ް
ނގުޅ ޭ ޯނ ުޓ ަތ ްއ ) ުރ ިފ ާ
ޔ ާ
ބ ާ
މާ ީލ ަ
ށ
ބރ  22010ގެ ނ ަިޔލަ ް
 31ޑ ެ
ިސމް ަ
.1

އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
ލިބުނު ާ
އމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ސެޓްފިކެޓް ފީ

1,252,336

5,0000

ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

47

-

އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ

13,850

-

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ

3,524,883

435,0000

ފ
މށް ނަގާ ީ
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދު ަ

135,586

200,0000

ފ
އެމްބިއުލާންސް ީ

330,809

125,1000

ފ
ޯރޑް ީ
ހޮސްޕިޓަލް ވ ރ

3,910,784

9,002,0000

އެކްސް-ރޭ ފީ

4,643,133

7,045,0000

ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު

712,445

1,000,0000

އީ.ސީ.ޖީ ފީ

701,768

1,514,0000

އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ

2,081,576

4,030,0000

ޓތަކުގެ އަގު
ލެބޯޓްރީ ޓެސް ު

20,301,886

26,815,0000

ފ
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ީ

38,930

5,065,0000

ގ
ބސް އެޅުމުގެ އަ ު
އިންޖެކްޝަންއާއި ޭ

3,683,707

4,753,5000

ސްކޭން ފީ

69,695

45,0000

ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ

260,998

400,0000

ފ
ވިއްސުމަށް ނަގާ ީ

306,722

700,0000

ރިފްރެކްޝަން ފީ

-

2,0000

ލބޭ ފައިސާ
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ި

-

-

ނ
ކަރަންޓް ފީއަށް ލިބު ު

150,693

365,0000

ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް

91,185

-

މަދަނައިގެ ދަށުންލިބޭ ފައިސާ

9,152,507

-

ފ
ނ ނެގޭ ީ
ނ ގޮތްގޮތު ް
އެހެނިހެ ް

2,187,800

8,856,8777

53,551,340

70,358,4777

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

ގ ،މާލެ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމމިލީ ،ސޯސަންމަ ު

ދިވެހިރާއްޖެ.

admin@health
a
ފޯން ،33288887:ފެކްސް ،3014403:އީ-މެއިލް.gov.mv :
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0

.2

ިސޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
ރަޖސް

ތަފްޞީލު
ސޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
ކްލިނިކް ރަޖި ް

ޖުމުލަ

.3

ލިބުނު އާމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

2,600

8000

2,600

8000

ނ ލިބޭ ފައިސާ
ތަކެތި ވިއްކައިގެ ް
ލިބުނު އާމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ޗާޕްކުރި ފޮތް ،ނޫސް ،މަޖައްލާފަ ަދ ތަކެތި ވިއްކުން

945

-

ވއްކު ް
ނ
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ި

8

-

ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން

-

480,0000

ެތ ވި ް
ނ ތަކތި
ސ
އކައިގެން ލިބޭ ފައި ާ
އެހެނިހެ ް

216,252

-

217,205

480,0000

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

.4

ނީ
ހަރުމުދަލުގެ އާމް ދަނ
ލިބުނު އާމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި

2,572,693

3,719,0000

ނދުތަކުގެ ކުލި
ވ ސަރުކާރުގެ އުޅަނ
ކަނޑުގައިދުއް ާ

1,031,632

-

ނ
ނ ކުއްޔާއި ަ
އެހެނިހެ ް
ހރުމުދަލުގެ ާޢމްދަ ީ

140

-

3,604,465

3,719,0000

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

.5

ޖޫރިމަނާ
ލިބުނު އާމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ނ ކުރެވޭ ޖޫރި މަ ާ
ނ
ގ ް
ފވެ ެ
ޤާނޫނާއި ޚިލާ ު

72,888

20,0000

ނ
ވގެން ކުރެވޭ ޖޫރި ަ
ޚލާފު ެ
އެގްރީމެންޓާއި ި
މ ާ

276,934

-

ލރި އާއި ޖޫ ރިިމމަނާއަށް ލިބޭ
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ާ

1,026,498

555,1000

ނ
މ ާ
ރ ަ
ނ ޖޫ ި
އެހެނިހެ ް

110

-

1,376,430

575,1000

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0

.6

ަނ
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދނީ
ލިބުނު އާމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

އސާ
އކަން ނޭނގި އިތުރު ވާ ފަ ި
ވަކި ފައިސާއެ ް

14,159

-

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ް
އސާ
ނ އަނބުރާ ލިބޭ ފަ ި

20,873,454

-

20,887,613

-

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

.7

ސ
ކެޕިޓަލް ރެސިޓް ް
ލިބުނު އާމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ބ
އކައިގެން ލި ޭ
ެތ ވި ް
ނީލަމުގައި ތަކތި

158,857

-

ދ
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ަ
ބދަލުވުމުން ިލބޭ ފައި ާ

18,715

-

177,572

-

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

.8

މުވައްޒަފުންނަށް ިހިނގި ޚަރަދު
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ރ އާއި އުޖޫރަ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާ ަ

363,692,943

287,052,8113

ސ
ަސއްކަތަށްދޭ ފައި ާ
ސ
އިތުރުގަޑީގެ މ ަ

70,254,523

16,177,4559

433,947,465

303,230,2772

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

.9

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ނ
ޕކެޓްމަ ީ
ށ ދޭ ޮ
މުވައްޒަފުންނަ ް

117,837

-

ނސް
ވ ް
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަ ަ

190,447

-

ސ
ނ ް
ވ ް
ފަންނީ އެލަ ަ

-

-

ސ
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެ ަލވަން ް

4,874

-

ތ
ނސަބަތުގައި ޭދ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަ ް
ރަމަޟާންމަހުގެ މު ާ

11,144,294

8,197,0000

ވންސް
މެޑިކަލް އެލަ ަ

-

-

ސ
އލަވަން ް
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް ެ

-

-

ސ
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަން ް

-

-

ތަފްޞީލު
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ތަފްޞީލު
ސ
އލަވަން ް
ގގޮތުން ދޭ ާޚއްޞަ ެ
ޤމު ެ
މުވައްޒަފުންގެ މަ ާ

1,754,947

2,680,1330

ސ
އތު އެލަވަން ް
އސާއިން ދޭ ކޮ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ފަ ި

23,374,265

23,291,1556

ނނަ ްށ ޭ
ލވަންސް
ދ އެ ަ
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރު ް

24,100

40,7224

ށއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތީދޭ އ.
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަ ެ

5,003,173

5,101,0999

ދ ދ.އ
ށއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތީ ޭ
ނ ރަ ެ
އަމިއްލަރަށްނޫ ް

515,745

1,567,8557

ސ
ވންސްއާއި ފެމިލީ އެ ލަވަން ް
ލިވިންގ އެލަ ަ

7,733,319

8,653,7772

ސ
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާ ތީ ދޭ އެލަވަން ް

15,199,647

30,251,4444

ދ ފައިސާ
ސއްކަތަށް ޭ
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަ ަ

-

7,7557

އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސް ތަކަށް ދޭ ފައިސާ

3,435

40,4000

ލ ަ
ޔުނިފޯރމް އެ ަ
ސ
ވން ް

2,142,419

2,587,9551

ލވަންސް
ގ އެ ަ
ވަގުތީ ހިންގުމު ެ

2,568,803

2,648,9220

ވންސް
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަ ަ

2,370

3,2332

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް

18,371,338

29,149,8006

ނސް
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަ ް

384,634

499,3117

ލވަންސް
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާ ުކރާ އެ ަ

618,949

-

ސ
ފޯން އެލަވަން ް

1,150,225

2,413,3222

ރިސްކް އެލަވަންސް

100,475,456

94,708,1112

ހެދުން އެލަވަނ ް
ްސ
ސ

549,956

323,0441

ސަރވިސް އެލަވަންސް

129,775,587

102,827,2994

ށދޭ އެލަވަން ސް
ިނނަ ް
ޒިންމާދާރު ވެރން

42,016

369,1331

އެހެނިހެ ް
ސ
ނ އެލަވަން ް

20,157,924

12,523,4772

341,305,759

327,884,9337

ޖުމުލަ
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0

ަދ އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ
ސްވީ މުވައްޒަފ ުންނަށާއި އދި
ްޝނާއި ،ދުވަސ
 .10ޕެނޝަ
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ސ
ައ ާ
ޕެންޝަންގެ ފއި

8,117,741

135,8880

ނ ދޭ ފައިސާ
ތކަށް ނޫންގޮ ުތ ް
ިޚދުމަ ަ
ޚ
ދައުލަތުން ވަކ ި

-

4,0000

ވ ފަރާތްތަކަށްދޭ އި ނާޔަތު ފައިސާ
މުސްކުޅިކުރައް ާ

-

25,3220

ދފައިސާ
ނމަހަށް ޭ
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހު ް

-

120,0000

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ

-

10,0000

8,117,741

295,2000

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

މގެ ޚަރަދު
 .11ދަތުރުފަތުރު ކުރު ު
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ގން ުކރާ ދަތުރުޚަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަ ު

2,686,849

3,697,9993

ރޚަރަދު
އ އެއްގަމުމަގުންކު ރާ ދަތު ު
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގަ ި

151,403

286,7339

ރ ދަތުރު ޚަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކު ާ

1,340,786

1,898,5880

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

579,959

609,4220

ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު

3,159,837

7,860,4887

ުރ ޚަރަދު
ނ ދަތރު
އެހެނިހެ ް

1,059,502

313,8662

8,978,336

14,667,0881

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

 .12އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ހ ދާތަކެތި
ނ އޮފީހަށް ޯ
ތ ް
އ ބެހޭގޮ ު
ލިޔެކިޔުމާ ި

6,136,395

6,904,6118

ދ ތަކެތި
ތން ޯ
ނލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮ ު
ހ ާ
އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ

1,238,507

2,012,8664

ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތތި

8,458,355

8,468,2338

ސއިފަދަ ތަކެތި
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ަ

678,400

1,114,9888

އިލެކްޓްރިކާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެ ިތ

1,530,276

1,845,0665

ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަ ރަދު

2,520,346

3,358,1006

ކއި ހޯދާތަކެތި
ނމަށްޓަ ަ
ޔުނިފޯމް ދި ު

1,808,812

2,590,8006

ތ
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަ ެކ ި

1,688,231

2,614,8114

ތަފްޞީލު

ގ ،މާލެ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމމިލީ ،ސޯސަންމަ ު

ދިވެހިރާއްޖެ.

admin@health
a
ފޯން ،33288887:ފެކްސް ،3014403:އީ-މެއިލް.gov.mv :
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ސަ ު

ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ދމަށް ކުރާ ޚަ ރަދު
ެތ ހޯ ު
ހިފާގެންގުޅޭތަކތި

781,581

1,745,6882

ތ
ތރި ކުރުމަށް ހޯދާތަ ކެ ި
އޮފީސް ޒީނަތް ެ

488,554

740,6113

ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި ،އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް

1,358,444

2,270,3114

ުނވާ އެހެނިހެ ް
ހިންގުމަށް ބޭނން
އގު
ނ ތަ ކެތީގެ ަ

865,296

938,2886

27,553,197

34,604,3994

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

 .13އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު

10,487,718

9,673,9446

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

41,873,978

41,991,6112

ގ
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަ ު

2,297,496

3,565,8339

ދ
ނޓްގެ ޚަރަ ު
އންޓަ ެ
ލީޒްލައިނާއި ި

3,865,532

6,161,4333

ލ
ބމުގެ ކު ި
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ި

24,659,490

30,728,2774

ތަކެތީގެ ކުލި

606,958

1,087,0666

ގ ޚަރަދު
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމު ެ

3,669,218

6,456,1555

ދ
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދްމަތުގެ ޚަރަ ު

7,590,651

10,104,0779

ސޖް ަ
ޕޯސްޓޭޖާއި މެ ެ
ޚރަދު

180,927

390,8220

ދ އިޝްތިރާކް
އިޢުލާން ،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަ ި

575,242

1,000,1000

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

1,768,019

1,563,4331

ދ ކަންތައްތަކަ ް
ަރ ފަ ަ
ޖަލްސާ/ސެމިނރ
ށ ކުރާޚަރަދު

1,030,860

1,539,9006

ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަ ު
ތ ފާހަގަކުރުން

648,309

1,140,6660

ދ
ނ ު
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހި ް
ގމުގެ ޚަރަ ު

5,863,479

4,404,9996

ތގެ އަގު
ކޮންސަލްޓެންސީީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަ ު

11,401,344

1,557,3000

މށް ކުރާޚަރަދު
ރ ަ
މންދާރީއަދާކު ު
މހު ާ
ނނަށް ެ
މނު ް
މެހު ާ

312,868

329,0000

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ެ
ގ ވިސާފީ ،ވޯ ކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ

4,593,428

6,700,0227

ރފީ
އެކިކަންކަމަށްސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެ ހޭ އަހަ ީ

979,172

1,063,2224

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

748,983

2,555,1336

ދ
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަ ު

1,059,213

1,564,1779

ތަފްޞީލު

ގ ،މާލެ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމމިލީ ،ސޯސަންމަ ު

ދިވެހިރާއްޖެ.

admin@health
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ބސްކުރުން
މހު ނަށް ޭ
ށ ބަލިވާ ީ
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮ ް

850,453

1,694,3000

އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމު ގެ ޚަރަދު

-

125,0000

ނގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
ޮމޝަ ް
ބޭންކްޗާޖާއި ކމި

79,448

687,0332

ނ
އިންޝޫރަންސް ޚިދު ަ
މތުގެ އަގު އަ ދާކުރު ް

187,459

559,3224

ޚރަދު
ހން ޚި ުދމަތުގެ ަ
އހެނި ެ
މގެ ެ
އޮފީސް ހިންގު ު

2,089,522

4,596,2778

127,419,766

141,239,1117

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

 .14ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ބ ލްސް
ލއިޒް  /ކޮންޒިއުމަ ަ
މެޑިކަލް ސަ ް
ޕ ަ

64,533,132

49,140,3221

ސޕް ަ
އެޑިއުކޭޝަން ަ
ލސް
ބ ް
ލއިޒް  /ކޮންޒ ިއުމަ ަ

-

-

ތ
ކ ި
ށ ކޮށްދިނުމަށް ހޯދޭ ތަ ެ
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަ ް

6,241,604

11,112,2550

ހ ް
ށ ހޯދަންޖެހޭ ެއހެނި ެ
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަ ް
ނ ތަކެތި

733,397

2,704,2666

ސ
އ މަބަލް ް
ނ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒި ު
އެހެނިހެ ް

489,972

2,753,0000

71,998,104

65,709,8337

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

 .15ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީ ހުންގެ ފައިސާ

13,524,334

24,599,5661

ސޓަޑީ ޓުއަރ
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ް

622,855

1,099,9441

ރ ަ
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކު ާ
ޚރަދު

42,837

1,442,0883

ސ
ނގ ކޯ ް
ނ
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ ި
ކއެކި ޓްރޭނި ް

67,590

4,336,0551

ކރާޚަރަދު
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިން ގުމަށް ު

29,300

923,0440

އޮފީސް މުވައްޒަފުން ަ
ނށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ

55,485

777,2555

14,342,401

33,177,9331

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

ގ ،މާލެ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމމިލީ ،ސޯސަންމަ ު

ދިވެހިރާއްޖެ.
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0

 .16މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ޢމާރާތްތައް
ހން ދިރިއުޅޭ ި
މަރާމާތުކުރުން  -މީ ު

164,862

458,5885

ތތައް
ހން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާ ް
މަރާމާތުކުރުން  -މީ ު

2,251,465

2,926,4777

މަރާމާތުކުރުން  -މަ ާ
ތން
ގއި ބްރިޖް ފަ ދަ ތަން ަ

3,105

3,1005

ޒމް
މަރާމާތުކުރުން  -ފާޚާނާއާއި ފެނާބެ ހޭ ނި ާ

528,755

654,9117

ގ
މަރާމާތުކުރުން  -ކަރަންޓް ވިއު ަ

516,982

723,3889

ރ .އެސެޓް
މަރާމާތުކުރުން  -އެހެނިހެން ި
އން ްފ ާ

-

-

ންގސް
މަރާމާތުކުރުން  -ފަރުނީޗަރާއި ފި ޓިިނ

328,821

579,0220

ޓ
މޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަން ް
މަރާމާތުކުރުން ެ -

1,488,257

1,903,4552

ޓ
މަރާމާތުކުރުން  -ވެހިކިއުލަރ އިކް އިޕްމަން ް

-

20,8999

ރ.
މަރާމާތުކުރުން  -ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފް ާ

4,710

134,8336

ނ  -ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮ ްފޓްވެއަރ
މަރާމާތުކުރު ް

54,150

-

މަރާމާތުކުރުން  -އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ

15,256

-

ޓ
ޕމަން ް
މަރާމާތުކުރުން  -އެހެނިހެން އިކްއި ް

35,923

-

މަރާމާތުކުރުން  -އެއްގަމުގައި ދުއް ވާ ތަކެތި

811,510

862,9116

މަރާމާތުކުރުން  -ކަނޑުގައި ދުއް ާވ އުޅަނދުފަހަރު

1,502,960

1,120,7888

7,706,755

9,388,3884

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

 .17ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،،އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ތގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
ތަކެތި /ޚިދުމަ ު

84,723,735

-

ށދޭ ފައިސާ
ޙލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަ ް
ާނމު ާ
ނިކަމެތިންގެ ޢން

32,400

-

ދ އެހީގެ ފައި ސާ
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ޭ

14,158,142

37,334,8000

މ
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އި ނާ ު

-

246,6223

ނ ދޭ އެހީ
ގއްލުމަށް ފައިސ
ލބޭ ެ
ސާއި ް
ގުދުރަތީގޮތުން ި

-

-

ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ި
މބަރޝިޕް ފީ
އ ތަންތާނގެ މެ ް

12,800

72,0000

ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ެމމްބަރޝިޕް ފީ

290,378

364,5773

ތަފްޞީލު

ގ ،މާލެ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމމިލީ ،ސޯސަންމަ ު

ދިވެހިރާއްޖެ.
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ށދޭ އެހީ
ނތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮ މިޓީތަކަ ް
އެސޯސިއޭޝަ ް

-

850,0000

ށ ދޭ އެހީ
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަ ތްތަކަ ް

-

270,0000

ތން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
އެހެނިހެންގޮތްގޮ ު

160,912,802

181,122,5888

260,130,256

220,260,5884

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

 .18ބިމާއި އިމާރާތް
ތަފްޞީލު
ތ
ބިމާއި އިމާރާ ް
ޖުމުލަ

ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

31,681,078

16,027,9881

31,681,078

16,027,9881

ނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް
 .19ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނ
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ފޓިންގސް
ފަރުނީޗަރާއި ި

191,832

3,625,4774

ޓ
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަން ް

1,599,406

9,363,6337

ފތް
ރެފަރެންސް ޮ

5,500

358,9115

ތ
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެ ި

6,170

1,102,3229

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

125,085

1,437,0000

އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑް ވެއަރ

1,047,952

1,953,8114

މންޓް
ްއޕް ަ
ނ އިކއި
އެހެނިހެ ް

21,667

408,4559

މނު  -ޓޫލްސް
ރ ސާ ާ
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކު ާ

3,500

1,301,0882

3,001,112

19,550,7110

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

 .20އެއްގަމާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
ތަފްޞީލު
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
ޖުމުލަ

ގ ،މާލެ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމމިލީ ،ސޯސަންމަ ު

ދިވެހިރާއްޖެ.

ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

6,230

1,498,9883

6,230

1,498,9883
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ެމލީ
ތ އެންޑް ފމި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން )ރުފިޔާ އިން(
0

ން ،އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން
 .21ބިނާކުރުން ،އާކު ރުނ
ހިނގި ޚަރަދު
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

ނ ދިރިއުޅޭ ޢި މާރާތް
ލ -މީހު ް
ގެނެވޭ ބަދަ ު

-

496,7885

ލ -މީހު ް
ގެނެވޭ ބަދަ ު
ނ ދިރިނޫޅޭ ޢި މާރާތް

65,854

-

65,854

496,7885

ތަފްޞީލު

ޖުމުލަ

ައސާއިން ލިބޭ
ހިލޭ އެހީ-ފއި
ތަފްޞީލު
ލ
ރ ް
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -މަލްޓިލެޓް ަ
ޖުމުލަ

ގ ،މާލެ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމމިލީ ،ސޯސަންމަ ު

ދިވެހިރާއްޖެ.

ލިބުނު އާމްދަނީ
2010

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ
20110

1,210,491

-

1,210,491

-
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