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ުު

ު

ލް  ިވ ސް ިސ ިވ ރ ަޝނ   ަސ ިމ ަބޔާ  2019ެގ ޮކ މާީލ  ެގ  ރ  ަހ ައ ަނ  ަތކަ ަވ  ށް ްނ
ލް  ަރ ެނ ރ ެޖ ަޓ ިޑ ޓް  ޮއ ޯޕ ިރ  ޭދ 

ގެުމ ލީުކޮމިޝަނުުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ުސިވިލްުސަރވިސްު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

ު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުނަންބަރުމި ުޤ ނޫނ4/2007ުު ުޤ ނޫނު ުުގެު()އޮޑިޓް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުސަރވިސްދަށުން 31ުުގެުކޮމިޝަނުުސިވިލް
ުސިވިލްުސަރވިސްުުމ އި،ބަޔ ންކުރުމ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުއަހަރީުއަހަރުގެުުގައިުނިމުނުުމ ލ2019ުީުބަރުޑިސެން

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއެުކޮމިޝަނަށްުފ ސްކޮށްދެއްވ2019ުުިގެުކޮމިޝަނުު
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކޮމިޝަނުުއެުު،ބަޖެޓު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު  ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 
މ ލީުކަންކަންުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގެުކޮމިޝަނުުުސިވިލްުސަރވިސްދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުކަނޑައެޅުނުުހުދޫު

ުބަލައި ުއެއްގޮތަށްތޯ ުޤަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުދެކޭގޮތްުު،ޤ ނޫނ އި ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  އެއަށް
ޤ ނޫނުުކަންކަންުުއެުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓުގައިުޖެހޭކަމަށްުކުރަންުުއިޞްލ ޙުު،ބަޔ ންކުރުމ އި

ުޤ ނޫނުު)2006/3ުުނަންބަރު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ވަނ36ުަގެ ުއ އި ު)ހ( ުުގޮތުގެު މ އްދ ގެ ުސަރވިސްުމަތިން ުސިވިލް
ުނެފައިވ ުވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،އެކުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ މ ލީުުގެކޮމިޝަނުު
ުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެުކަންކަންުންުގޮތުގެުމަތިު

ުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ުބަޔ ންކޮށްފަ ުބައިގައި ުފުރަތަމަ ުރިޕޯޓުގެ ުމައްޗަށެވެ. ުބައެއްގެ ުދެ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުރިޕޯޓު ުސައްޙަމި ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ކަމ މެދުުއިވ ނީ
ު ުޤަވ އިދަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ުބައިގައި ުދެވަނަ ދެކޭގޮތެވެ.

ުޢަމަލު ުޢަމަލުކޮށްފައިވު ކޮމިޝަނުު،މިންވަރ އިކޮށްފައިވ  ުއެއްގޮތަށް ުނިންމުންތަކ  ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ުޚަރަދުކުރުމުގައި، ުބަޖެޓުން ގެ
ުދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުމިންވަރ މެ

އަހަރުގެުމ ލީުގައިުނިމުނ2019ުުުުބަރުންޑިސ31ުެުގެކޮމިޝަނުުުސިވިލްުސަރވިސްހިމެނިފައިވު ުއަށ16ުްުނ5ުްުސަފުހ މިުރިޕޯޓ އެކުު
ުގޮތ  ުލިބުނު ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއަހަރީ ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުއެއި ޓުންުބަޖެުުބަޖެޓ އި

ުބަޔ ނ އި ުމިުމި،ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުވަނީ ުނޯޓުތައް ުތަފްސީލު ުގުޅޭ ުުބަޔ ންތަކ  ުއޮޑިޓް ުބަލައި ުމިުުކޮށްފައެވެ.އޮފީހުން ުއިތުރުން މީގެ
ގުޅޭު،ހިމެނިފައިވ އަށްު 19ުނ17ުުްުސަފުހ ުުރިޕޯޓ އެކު ނޯޓްތައްވެސްުުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އިުއެުބަޔ ންތަކު 

އެުބަޔ ންތަކުގައިުއޮޑިޓްުރިޕޯޓަށްުއަންނަންޖެހޭުވަރުގެުމައްސަލައެއްުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުވ ނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުކޮށްފައެވެ.ު
ުމ ލިއް ު"ދައުލަތުގެ ުދެވަނަބައި ުރިޕޯޓްގެ ުމިންވަރ މެދުުމި ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ޔަތުގެ

ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުސަރވިސްރިޕޯޓުގައި ުުގެކޮމިޝަނުުުސިވިލް ުމިުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ އިސްވެރިންނ  ުފ ހަގަކޮށް، ކަން
ބޭފުޅުންނަށްުމި އޮޑިޓްގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި ުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުހުރިހު 

ރިޕޯޓްުދުުކަމ މެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަު ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ގޮތުގެުމަތިން،އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްު(ޤ ނޫނުުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު)3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނުުނަ ސިވިލްުުވު 
ުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުުގެކޮމިޝަނުުުސަރވިސް ުކޮމިޝަނުު،ުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮތަށްގެ ުފުރިހަމަކަމ އެކުުސައްޙަކަމ ުޙަޤީޤަތ  އި
ުއެުުހިމަނައިގެންުމަޢުލޫމ ތުުންކޮށްފައިވ ބަޔ ުމ އްދ ގައިުވަނ15.01ުަުގެ(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެު،ތައްޔ ރުކޮށް
ލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުެއކުު،،އެއްގޮތަށްުއޮނިގަނޑ އިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ އްދ ގައިުވަނ15.03ުަުގަވ އިދުގެ

ު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުސަރވިސްމި ުދަުސިވިލް ުއުކޮމިޝަނަށް، ުޤ ނޫނުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ46ުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުދަށުންުވަނަ (ގެ
ބަޖެޓ އިު ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުކަނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ު

ސް(:ުފައިނޭންޝަލްުނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސައިންޓަރނޭޝަ"ު،ޔ ންބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަ އެ
ުކުރެއެވެ.އ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްު"ރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ

ުމި ުސަުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދި ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ުމަޢުލޫމ ތުުޚިޔ ނ ތެއް އްޙަނޫން
އިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯުު،ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ  ހަރުދަނު  ލްތައްުފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުއެކަށީގެންވު 

ޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިު
ު ުމ ލީ ުއެއްގޮތަށް ުބެލެހެއްޓުސިޔ ސަތުތަކ އި ުއެކުލަވ ލުމުގައިުމ އި،ުއަދިުމ ލީުބައެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުމ ލީުުއަހަރީުު،މ އިހިސ ބު ޔ ންތައް

ުނެއެވެ.އެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެުއަންދ ޒ ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ުކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސް

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

މ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުުއެބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުުއަހަރީުމ ލީުގެުކޮމިޝަނުުސިވިލްުސަރވިސްލިއްޔަތަކީުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ސްުޑްުނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުުމިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.
ު ުއެއްގޮތަށެވެ. ުއ އި ުއޮޑިޓިންގ ުސުުއޮން ުއޮޑިޓަރުންގެ ުޢަމަލުކުރުމ އި، ުއެއްގޮތަށް ުމިންގަނޑ އި ުމ ުމިލޫކީ ުބަޔ ންތަކަކީުއަހަރީ ލީ

ުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ުބަޔ ންތަކެއްު،ނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫން ުއެކަށީގެންވ  ުކަން ުއޮޑިޓުގެުނެގަދެޔަޤީންކަމ އެކު ުނެވޭގޮތަށް
ުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުސައްކަތްތައްމަ

ުކުު ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވު އޮޑިޓެއް ރުމަށްޓަކައި
ުމައް ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުއެ ުކަނޑައަޅައި ުއޮޑިޓަރުންގެުބިޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުއިޖުރ ތުތަކެއް ނ ވެގެންވަނީ

ކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް(ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަ
ލުމުގައި،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުމިންވަރުުބެުތުތައްުއޮތްފަދަުފުރުޞައްޗަށެވެ.ުމިތްުމިންވަރެއްގެުމަތުުއޮބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުފުރުޞަމ ލީު

ު ުރިއ ޔަތްކުރުން ުއޮޑިޓަރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމުއައްސަސ ގެ ުގުޅޭ، ުހުށަހެޅުމ އި ުމ ލީުހިތައްޔ ރުކުރުމ އި ުއަދި މެނެއެވެ.
ު ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބެލުމ އިބަޔ ންތައް ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބަޔ ންތައްު، މ ލީ

ުއަންު ުއެއްވެސް ުމެނޭޖްމަންޓުން ުއެކަށޭނެުއަދ ޒ ތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުއަންދ ޒ އަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ުއެ ުއަދިުއެއް ުބެލުމ އި ންދ ޒ އެއްތޯ
ގޮތްުބެލުންުލަގޮތެއްގައިުހުށަހަޔ ންތައްުޖުމުމ ލީުބަ ުވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.ޅ ފައިވު 
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3 ގ19ުުެސަފުހ ު  

ުވ ގިދޭުހެކިތައްުޓެސްޓްުރުމަށްކުުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީ،ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަދުތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުު
ކުލެވިފައިުހުރުންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންތަކުގައިުއެއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމ ލީުބޭސިސް

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުތައްތައްކަންުދ ނެުއެންމެހ ުހީނަރުތެރޭގައިުހުރެ އެންމެހ ުއޮޅުންތަކ އި،ުއޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމުއައްސަސ ގެ
ުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުއޮޑިޓަރު ުބަޔ ންތަކ އިމެދު ުއެކަށީުމ ލީ ުމިންވަރަށް ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުހެޖެނެރަލް ުހޯދިގެންވ  ުއޮފީހުންުކި ުމި ުފައިވ ކަމަށް
ު.ޤަބޫލުކުރަމެވެ

 ކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންުއަންު

ުބުނުގޮތ އިުލިުފައިސ "ުއަހަރުގެުމ ލީުނިމުނުުގައ2019ުިުބަރުޑިސެނ31ުްުކޮމިޝަނުގެުސިވިލްުސަރވިސްު،ދެކޭގޮތުގައިުމިއޮފީހުން
ުބަޔ ންުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެު ުބަޔ ންުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުުއެބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނުު"ުއަދިު" ސިވިލްުުގޮތެއްގައިުޑުމައިގަނުއަކީު"

ުކުރެވުނުުުންފައިސ އިުއެު،އ އިުފައިސ ުލިބުނުުއޮފީހަށްުއެުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2019ުުްުބަރުޑިސެނ31ުުްުކޮމިޝަނުގެުސަރވިސް
ުޙަޤީޤަތ ުުދުވެރިކަމ އެކުތެުުގޮތްުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އި
ުއިޕްސްސް)ުސްޓޭންޑަޑްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުނޭޝަނަލްރއިންޓަު"ުދައްކުވައިދޭުއެއްގޮތަށް ުރިޕޯޓިންގުލްފައިނޭންޝަު(:
 .ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރުުުއެއްގޮތަށްުުއ "ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރ

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެު މިންވަރ މެދުުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  ރެވިފައިވު 
ރިޕޯޓްު ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫު ުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުކޮމިޝަނުނ އިުދައުލަތުގެ
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްވެރިޔ ގެު

އަދ ކުރަންޖެހޭުކަހުށަހެޅުމ އިުގުޅޭގޮތުންުކޮމިޝަނުުށްުތައްޔ ރުކޮމ ލީުބަޔ ންތައްު މަށްުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔު 
ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ުބަޖެޓ ު،ގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުކުރުމުގައި ުުޚަރަދު ގެުކޮމިޝަނުުއެއްގޮތަށް،

ުކަނޑަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުތެރޭގައިުމަޤުޞަދުތައް ުހުދޫދުގެ އެޅުނު
ުޤ ނޫުު،ޚަރަދުކުރުމ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުހިންގ  ުކަންކަން ުގަނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްުމ ލީ ުއެއްގޮޔަތުގެ ތަށްުވ އިދ 

ުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކޮމިޝަނުު

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮމިޝަންުުސިވިލްުސަރވިސްދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުންުކަމ މެބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަުމ ލީު
އެއްގޮތަށް،ުއެު ލްވު ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ސިުކޮމިޝަނުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުކޮމިޝަނަށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ގެުކޮމިޝަނުުޯތ ާއިއ،ަބެޖުޓަގިއ ަކނަޑެއިޅަފިއވާ ަކްނަތްއަތަކްށ، ަބެޖުޓަގިއ ަޚަރުދުކުރަމްށ ަކނަޑެއުޅުނ ުހޫދުދެގ ެތޭރަގއި ، ގޮތަށް
އެއްގޮތަށްތޯުބަލައި،ުއެއަށްުުވ އިދ ުނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަމ ލީުކަންކަންުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ 

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުވެސްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަކީ

ުމަ ުކޮމިޝަނުުމި ުތެރޭގައި ުބަޖެޓްސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުމަޤުސަދުތައްުގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވި
ުއިޖުރ ތުތަުޙ  ކުގެުސިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވ ުހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމި

http://www.audit.gov.mv/
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ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
 3303648ފެކްސް: ،3303647ް:ފޯނ.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ،ުވަނަުފަންގިުފިލ ،ުމަޖީދީމަގު،20004ު،2ު،ުކޮމިޝަންުސިވިލްުސަރވިސް

 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: info@csc.gov.mvމެއިލް:-އީ
5 ުގ19ުެސަފުހ ު  
 

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ންު  ފައިސު 
ުުނިޔަލަށްުގ2019ުެުބަރުުންުޑިސ31ުުެ

ު
ުނޯޓުު

ުޕަބްލިކްު
 ބޭންކްުއ/ކ

2019ު

 ލިބޭުއެހީ/

 2019ު ޚަރަދުު

ުޕަބްލިކްު
 ބޭންކްުއ/ކ

2018ު

 ލިބޭުއެހީ/

2018ުޚަރަދުު

ުުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީުުުުު
ުުުުުުއިސ ުލިބުނުުފަު

 - 19,995,204 - 24,214,323 3ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓުންުނެގިު

 - 36,487 - 4ު34,225ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސ 

 - 96,490 - 115,300 14ުމ ލީުއަހަރުުތެރޭގައިުޓްރަސްޓްުފަންޑަށްުލިބުނުުފައިސ 

 - 20,128,181 - 24,363,848 ުލިބުނުުފައިސ ގެުޖުމުލަު
     ުކުރެވުނުުޚަރަދުު

 - 14,072,700 - 17,417,828 5ުޚަރަދުުމުވައްޒަފުންނަށްުހިނގ ު
ތްުގޮދުވަސްވީުމުވައްޒަފުންނަށ އިުއަދިުއެހެނިހެންުޕެންޝަނ އިު

ުގޮތުންުދައުލަތުންުދެއްވ ުފައިސ ު
6ު762,276 - 464,504 - 

 - 25,223 - 7ު132,496ުދަތުރުުފަުތރުކުރުމުގެުޚަރަދުު
 - 139,894 - 8ު206,418ުތަކެތީގެުއަގުހިންގުމަށްުބޭނުންވު އޮފީސްު

ޚިދުމަތުގެުޚަރަދު  - 3,255,251 - 9ު3,777,554ުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވު 
 - 363,516 - 613,990 10ުތަމްރީނުކުރުމަށްުުކރެވޭުޚަރަދުު

 - 1,156,858 - 11ު720,207ުމަރ މ ތުކުރުމ އިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދު
 - 65,450 - 12ު140,383ުސަރުކ ރުންދޭުއެހީއ އިުއިޝްތިރ ކ އިުއަދިުސަބްސިޑީސް

 - 452,499 - 13ު442,237 ފަރުނީޗަރު،ުމެޝިނަރީުއަދިުއިކްއިޕްމަންޓް
 - 42,592 - 72,779 14ުޚަރަދުުހިނގިުއިންުފައިސ ުލިބުނުުފަންޑަށްުޓްރަސްޓް

 - 20,038,487 - 24,286,168ުުކުރެވުނުުޚަރަރުގެުޖުމުލަު

އިންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސ ގެުތެރެ
ުއިސ ޕަބްލިކުުބޭންކްުއެކައުންޓްު)ޕީ.ުބީ.ުއޭ(އަށްުޖަމ ކުރިުފަ

15 34,225 - 36,487 - 

ނީުފައިސު ދައުލަތުގެުއ މްދަު ޖުމުލަުޚަރަދުު)ޕީ.ބީ.ުއޭުއަށްުޖަމ ކުރި
ު ހިމަނައިގެން(

ު24,320,393 - 20,074,974 - 

 - 53,207 - 43,455 ުމ ލީުއަހަރުުތެރޭގައިުއިތުރުވި/ު)އުނިވި(ުުފައިސ ު

 84 714 84 53,921 16 އަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ު

 - 53,207 - 43,455 ުފައިސ ުއަހަރުުތެރޭގައިުއިތުރުވި/ު)އުނިވި(ުމ ލީ

 84 53,921 84 97,376 16ުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ުުއަހަރުު

ުބަޔ ންުމި ުމ ލީ ުއޮޅުވ ލުމެއްނެތި ުއެއްވެސް ުހުށަހަޅ ފައިވަނީ ުތައްޔ ރުކޮށް ުހެކިވެޙަތައް ުއެކަމަށް ުއެއްގޮތަށެވެ. ުދުވަހު،2020ުބަރުސެޕްޓެމ20ުް، ޤީޤަތ  ސިވިލްުުވީ
 :ފަރ ތުންުސޮއިކުރަނީުުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެ

ު
 
 
ު

ުމުޙައްމަދުުނ ސިޙުު ސަޢީދުهللاުއަބްދު 
ުރައީސްގެުކޮމިޝަނު ޖެނެރަލްުޑިރެކްޓަރު
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ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ންުއެބަޖެޓުންުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިު
ުނިޔަލަށްުުގ2019ުެުބަރުުންުޑިސ31ުުެ

ފައިނަލްުބަޖެޓ އިު
ހިނގިުޚަރަދުގެު

 ތަފ ތުު

ހިނގިުޚަރަދުު
2019ު

ފައިނަލްުބަޖެޓްު
2019ު

ފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
2019ު

ުނޯޓްު

ު
 ލިބުނުުފައިސ ު     

 ބަޖެޓްު މަޖިލީހުންުފ ސްކުރި 3.1 21,725,676 24,408,956 24,213,389 195,566

 ބަޖެޓްު ޓްރަސްޓްުފަންޑުގެ 3.2 - 169,198 72,779 96,420

 ޖުމްލަު  21,725,676 24,578,154 24,286,168 291,986

 ރިކަރަންޓްުޚަރަދުު     

 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށްުހިނގިު 5 14,796,535 17,503,760 17,417,828 85,932

 ސ ޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮތުންުދޭފައި ޕެންޝަނ އިުއަދިުވަކި 6 507,106 762,276 762,276 -

 ޚަރަދުު ދަތުރުަފތުރުުކުރުމުގެ 7 81,000 133,816 132,496 1,320

 ބޭނުމަށްުހޯދ ތަކެތީގެުއަގު އޮފީސްުހިންގުމުގެ 8 111,143 227,243 206,418 20,825

 ބޭނުންވ ުޚިދުމަތުގެުޚަރަދު މަށްއޮފީސްުހިންގު 9 5,558,142 3,854,984 3,777,554 77,431

 ބޭނުމަށްުހޯދ ުތަކެތި ޙިދުމަތްުދިނުމުގެ  - - - -

 ޚަރަދުު ތަމްރީނުކުރުމަށްުުކރެވޭ 11 487,000 619,943 613,990 5,953

 ބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދު މަރ މ ތުކުރުމ އި 12 84,300 724,116 720,207 3,909

 އިޝްތިރ ކ އިުއަދިުސަބްސިޑީޒްު ންދޭުއެހީ،ސަރުކ ރު 13 65,450 140,473 140,383 89

  ޚަރަދަށްުހޭދަކުރި ޖުމްލަުރިކަރަންޓްު  21,690,676 23,966,611 23,771,152 195,459

 ކެޕިޓަލްުޚަރަދުު     

ހަރުމުދ  14 35,000 442,345 442,237 107  ރަދުހޯދުމަށްުކުރ ުޚަ އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވު 

 ޖުމްލަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުު  35,000 442,345 442,237 107

 އެހެނިހެންުޚަރަދުު     

 ކުރެވުނުުޚަރަދު ޓްރަސްޓްުފަންޑުން 15 - 169,198 72,779 96,420

 ޚަރަދުު ޖުމްލަުއެހެނިހެންު  - 169,198 72,779 96,420

 މުޅިުޖުމްލަު  21,725,676 24,578,154 24,286,168 195,566

 ޖުމުލަުބަޖެޓްުބ ކީު     195,566

 

ގުޅޭުނޯޓްތަކަކީުމ ލ16ުީުހ ފުސައިނ7ުުްހު ސަފު މ ލީުބަޔ ންތަކު  ހަމަުވ ނީުމިނޯޓްތަކ އެކުުވިދ ޅުވުމުންުބަޔ ންތަކުގެުބައެއްކަމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުފުރިުއަށްުހިމެނިފައިވު 
ުކަމުގައިުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ު  



ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
 3303648ފެކްސް: ،3303647ް:ފޯނ.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ،ުވަނަުފަންގިުފިލ ،ުމަޖީދީމަގު،20004ު،2ު،ުކޮމިޝަންުސިވިލްުސަރވިސް

 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: info@csc.gov.mvމެއިލް:-އީ
7 ުގ19ުެސަފުހ ު  
 

ު)ރުފިޔ އިން(ުތައްުގުޅޭުނޯޓުުއިލީުބަޔ ންތަކ ުމ ު
ުލަށްުގެުނިޔ2018ުަުބަރުުޑިސެނ31ުުް

 ފްުރަުތަޢ ު -1

ުނުުޤ ނޫުސަރވިސްގެުސިވިލްުދިވެހިު،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ުގައ2007ުިުމެއ2ުިުއުފެދިފައިވަނީުުކޮމިޝަންުސަރވިސްުުސިވިލް
ުސިވިލްުުދިވެހިުއިގ2008ުަުމެއ2ުި.ުކުރުމ އެކުގައެވެުއައްޔަންުމެންބަރުންުުކޮމިޝަނަށްުގައ2007ުިުއޮކްޓޯބަރ23ުު،ތަންފީޒުކުރައްވައި

ުސިވިލްުުދިވެހިު،ނީހިނގަމުންދަުސަރވިސްުުސިވިލްުދިވެހިު.ުފެށުނެވެުތަންފީޒުކުރަންުޤ ނޫނުުުއެުމަތިންުގޮތުގެުުޤ ނޫނުގައިވ ުުސަރވިސްގެު
ު،ނުމ އެކުދިުފޯރުކޮށްުޚިދުމަތްތައްުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުރައްޔިތުންނަށްުދައުލަތުންު،މަތިންުގޮތުގެުުޤ ނޫނުގައިވ ުސަރވިސްގެު

ުގޮތުގައެވެ.ުޚިދުމަތެއްގެުޖަވ ބުދ ރީވ ުމަޖިލީހަށްުރައްޔިތުންގެު،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

ުލިބިދޭންޖެހޭުުތުންނަށްުރައްޔިުފަރ ތުންުދައުލަތުގެުދިވެހިު،ހިމެނެނީުތެރޭގައިުމަސައްކަތްތަކުގެުމައިގަނޑުުކޮމިޝަނުގެުުސަރވިސްުސިވިލް
ުމުސ ރައ އިުުއްޒަފުންނަށްމުވަުއެު،ވަކިކުރުމ އިުވަޒީފ އިންު،މ އިދިނުުުވަޒީފ ުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވ ުދިނުމަށްުފޯރުވައިުޚިދުމަތްތައް
ުސިވިލްުުއިތުރުންުމީގެުއަދި.ުމަސައްކަތެވެުއެންމެހ ުކުރަންޖެހޭުގުޅިގެންުުމިކަންކަމ ު،ކަނޑައެޅުމ އިުއިނ ޔަތްތައްުުގުޅިގެންދެވޭުވަޒީފ އ އި

ުކުރަންޖެހޭުުރުމަށްޤ އިމްކުުުމ ހައުލެއްުއިންސ ފުވެރިު،ކުރުމަށ އިުރައްކ ތެރިުޙައްޤުތައްުުމުވައްޒަފުންގެުުޚިދުމަތްކުރ ުުސަރވިސްގައިު
ު.މެނެއެވެހިުުއެކަށައެޅުންުޒިންމ ތައްުބ ރުތަކ އިު،ޙައްޤުތަކ އިު،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިުމުވައްޒަފުންގެުު،މަސައްކަތްތަކ އި

 ހިސ ބުުބަލަހައްޓައިުއެކުލަވ ލުމުގެުމައިގަނޑުުސިޔ ސަތުތަކުގެުޚުލ ސ ު -2

ހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމުގެުމައިގަނޑުުސިޔ ސަތުތައްުތިރީުމ ލީުބަމިު އެވަނީއެވެ.ުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުބޭނުންކޮށްފައިވު 
ުބަޔ ންކުރުމުގައި ުހިސ ބުތައް ުއަހަރެއްގެ ުބޭނުންކުރެވިފައިުުމިުވެސްހުރިހ  ުއެއްގޮތަށް ުގޮތަކަށްުއެުވ ނެއެވެ.ސިޔ ސަތުތައް ުތަފ ތު ނޫން

ުންކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުއެކަންުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެއެވެ.ބޭނު

ުމ ލީުބަޔ ންތައ2.1ުުް

ުހިމެނެނީ،ު ުބަޔ ންތަކުގެުތެރޭގައި ުމ ލީ ުފައިނޭންޝަލްު:ުސްޓޭންޑަޑްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލްު"ކޮމިޝަންގެ
ުއްޔ ރުކުރެވޭ؛ގެުދަށުންުތަ"އެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯރޓިންގ

ު؛ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން .1

 ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ ުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން؛ުއަދިު .2

ގުޅޭުނޯޓްތަކެވެ.ު .3 ުއެުބަޔ ންތަކު 

ުތައްޔ ރުކު ުދަށުން ުޤ ނޫނުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއިތުރުން،ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުދެންނެވު ު"މިލްމަތީގައި ުބަޔ ން"ުއ އިުރެވޭ ކިއްޔ ތުގެ
ުގޮތުގައި، ުމަޢުލޫމ ތުގެ ުއިތުރު ުބަޔ ން" ުޒިންމ ތަކުގެ ުމިބަ "މ ލީ ުކޭޝްުހިމެނިފައިވ ނެއެވެ. ުއިޕްސަސް ުއެއްގޮތަށްުުބޭސިސްޔ ންތަކަކީ އ 

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުމައުލޫމ ތެއްުނޫނެވެ.

ު
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 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
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ުތްުގޮުުހުށަހަޅ ފައިވ 2.2ުު

ުރިޕޯރޓިންގުންޝަލްފައިނޭ:ުސްޓޭންޑަޑްސްުުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް"ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ނީުުބަޔ ންތައްުމ ލީ
ުލިބުނުގޮތ އިުުފައިސ ު،އެގޮތުން.ުބަލައިގެންނެވެުކަމަށްުުއަސ ސެއްުސްޓޭންޑަޑްުުމި"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރ

ުއޮފްުުމިނިސްޓްރީުޓުމަށްބެލެހެއްުހިސ ބުތައްުމުއައްސަސ ތަކުގެުދައުލަތުގެުު،ދެއްކިފައިވ ނީުޚަރަދުތައްު،ބަޔ ނުގައިުތުގެގޮުުހޭދަކުރެވުނު
ުއަހަރުގެުމ ލީުު،އިވ ނީހިމެނިފަު،ބަޔ ނުގައިުމި.ުތ ރީޚުގައެވެުކުރ ުޕޯސްޓްުުޚަރަދެއްުއެުސޮފްޓްވެއަރގައިުސެޕްުގެންގުޅޭުއިންުފިނޭންސް

ުއްދަތުގައިުމުުމިުއަދިުުމުޢ މަލ ތްތަކ އިުފައިސ ގެުހިނގ ފައިވ ުދެމެދުުއ 2020ުުޑިސެންބަރ31ުުުުފެށިގެންުުއިނ2020ުްުޖަނަވަރ1ުުީ
30ުުފުރަތަމަުނޫންުުބަންދުުސަރުކ ރުުުއަންނަުފަހުންުދުވަހުގެުވަނ2020ުަުޑިސެމްބަރ31ުުުު،ގޮތުންުގުޅޭުތަކެއްޗ ުޚިދުމަތ އިުހޯދ ފައިވ 
ު.މުޢ މަލ ތްތަކެވެުފައިސ ގެުއިވ ހިނގ ފަުތެރޭގައިުދުވަހުގެު

 2019ުމަޖިލީހުންުޔިތުންގެރައްުހިމަނ ފައިވ ނީުގޮތުގައިުފައިސ ގެުބަޔ ނުގައި،ުލިބުނުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުުލިބުނުގޮތ އިުމިގޮތުން،ުފައިސ 

ގެުއުލަތުގެުއ މްދަނީުދަު،އިސ ުއ އިފަުކުރެވިފައިވ ުުހޭދަުޚަރަދުތަކަށްުުކޮމިޝަންގެުުމިުބަޖެޓުންުކޮމިޝަނުގެުމިު،ފ ސްކުރިުއަހަރަށްުުވަނަ
ުއެހީގެުުރުުއަހަުމ ލީުމިުގެުޓްރަސްޓްފަންޑުންުކުރެވިފައިވ ުޚަރަދުުތަކ އި،ކޮމިޝަނުއި،ުއ ގޮތުގައިުކޮމިޝަނުންުބަލައިގެންފައިވ ުފައިސ 

 ފައިސ އެވެ.ުުލިބިފައިވ ުކޮމިޝަނަށްުފަރ ތްތަކުންުއެކިުގޮތުގައި

އެުބަޖެޓުންުހޭު ރައްޔިތުންގެުމިހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމެނިފައިވ ނުީ،، ދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓު  ުމ ލީުއަހަރަށުް،
ުބަޖެޓްގެުުފ ސްކުރިުދުތަކެވެ.ތުގައިުހިނގ ފައިވ ުޚަރަުމަޖިލީހުންުކޮމިޝަނަށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުތެރެއިން،ުމަތީގައިުބުނެވިދިޔަުމުއްދަ

ު،ތަފ ތެއްވ ނަމަުހުރެުުބަބަކ ސަުއެއްވެސްުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުދެބަޔ ންުމިު.ހިމަނ ފައިވ ނެއެވެުފައިސ ުގެޓްރަސްޓްފަންޑުުުކޮމިޝަނުގެުތެރޭގައި
ު.ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެުުގައ17ުިުނޯޓްުބަޔ ންތަކުގެުުމ ލީ(ުރިކޮންސައިލްކޮށްު)ުތަފ ތުތައްުބަޔ ނުގައިވ ުުދެުއެ

އެުމުޢ މަލ ތެއްުވ ގޮތަށްުގޮތްުއެއްުއ ުނީު"ހިސްޓޮރިކަލްުކޮސްޓްުކޮންވެންޝަން"ގުތައްުބަޔ ންކޮށްފައިވ މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުއަ
ުހަރުމުދަލ އި ުމިގޮތުން ުއުޞޫލުންނެވެ. ުބަޔ ންކުރ  ުއަގު ުދަރަނިުު،ހިނގިއިރުގެ ުއަރަންޏ އި ުއެހެން ުއިތުރުުބަވެސް،ުމ ލީުއަދި ޔ ންތަކުގެ

ހަރުމުދަލުުކޮމިޝަނަުއެއްޗެއްުހޯދިއިރުގެުއަގުގައެވެ.ުމިުުުއެުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީމަޢުލޫމ ތުގައި،ު ގެުޑިޕްރިސިއޭޝަންގެުގޮތުގައިުށްުހޯދ ފައިވު 
ުއެއްވެސްުމިންވަރެއްުއުނިކޮށްފައެއްުނުވ ނެއެވެ.

ުތްުބޭރުުފައިސ އިންުހިންގޭުމުޢ މަލ 2.3ުު

ުރުފިޔ ުއިވ ނީކުރެވިފަުުބަޔ ންުއަގުކޮށްުތަކެތިުބޭނުންކުރެވިފައިވ ުބަޔ ންތަކުގައިުމ ލީ ުއިންނެވެުދިވެހި ުމިުރުފިޔ އަކީުދިވެހިުއެއީ.
ު.ުފައިސ ކަމުގައިުވ ތީއެވެުބޭނުންކުރ ުކުރުމަށްުކޮމިޝަނުގެުމ ލީުމުޢ މަލ ތުތައް

ުސްޗޭންޖްުއެކްުރުފިޔ ގެުުވެހިދިުުޑޮލަރަކަށްޖެހޭުއެމެރިކ ުތ ރީޚުގެުުހިނގިުމުޢ މަލ ތެއްުއެުހިސ ބުކޮށްފައިވ ނީުމުޢ މަލ ތުތައްުބޭރުުފައިސ ގެު
ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުުގެުގޮތުގައި،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއިތުރުުމަޢުލޫމ ތުު، ބ ކީތައްުއޭގެުދަރަންޏެއްވ ނަމަުއަރަންޏ އިުފައިސ ގެުބޭރު.ުރޭޓްގައެވެ

ު.ތަކުގައެވެުސްވުންއްބައެުއެއްބަސްވެފައިވ ުުކުރިޔަށްުއަގުކޮށްފައިވ ނީުމިނޫންގޮތަކަށް.ުރޭޓްގައެވެުއެކްސްޗޭންޖްުތ ރީޚުގެުނިމޭުއަހަރު

ު  



ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
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 ތަކެތިު މަށްުހޯދުނުދިނުމުގެުބޭނުުުގަނެފައިުބަހައްޓައިގެންުބޭނުންކުރުމަށްުހޯދުނުުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުމިުކޮމިޝަނަށ2.4ުުް

ުތަކެތިވ ނީުުހޯދ ުބޭނުންކުރުމަށްުބަހައްޓައިގެންުކޮމިޝަނަށްުގަނެފައިު.ގަތްުއަގުގައެވެުބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނީުތަކެތިުހޯދޭުހިންގުމަށްުކޮމިޝަން
ުކުރުމުންުުބޭނުންުތަކެތިުުއެު،އިކަމަށ ުގަތުމުންުތަކެތިުހިމެނޭނީުގޮތުގައިުޚަރަދުގެުއަދިު.ހިމަނ ފައެވެުގޮތުގައިުުޚަރަދުގެުނުކޮށްުކެޕިޓަލައިޒް
ު.ނުވ ނެއެވެުހިމަނ ފައެއްުތަކުގައިުހިސ ބުުތަކެތިުނުކޮށްހުރިުބޭނުންުނިމުނުއިރުުއަހަރުުު،ނޫންކަމުން

 ޕެރެޓިވްސްުކޮމ2.5ުުް

ުވަނަުއަހަރުގެުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނ ފައިވ ނެއެވެ.2018ުއިތުރަށްުއަހަރުގެުުވަނ2019ުުަމިުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިު

 މަޢޫލޫމ ތުުުބަޖެޓްގ2.6ުުެ

ުބަޔ ންތަކުުުމި ުމ ލީ ުއެކުލެވިފައިވ ނީ 2019ުުގައި ުުއަހަރަށްވަނަ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ލީުމ ު، ުބަޖެޓ އިފ ސްކުރެއްވިކޮމިޝަނަށް
އަށްުބަޖެޓުގެުމުޅިުޖުމުލަ، ފައިސ އ އިބަޖެޓުންުއުނިކުރިުު/ބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުގެކޮމިޝަނުުުންއޮފްުފިނޭންސްުއިުއަހަރުތެރޭގައިުމިނިސްޓްރީު

ުބަދަލުުނ ންނަުގޮތަށްުބަޖެޓްގެުއެއްުކޯޑުންުއަނެއްުކޯޑަށްުގެނެވޭުބަދަލުތަކެވެ.ު

 ފ ސްކުރިުބަޖެޓްގެުތަފްސީލްު -3

ުޚަރަދުުއަދިުބަޖެޓްުބ ކީުޓް،ުހިނގިުފ ސްކުރިުބަޖ3.1ުުެ

2019ު2018ުުތަފްޞީލްު

ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީުުު

 17,185,357 21,725,676 ބަޖެޓްު ކުރެއްވި މަޖިލީހުންުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނަށްުފ ސް ރައްޔިތުންގެ

 2,845,399 2,683,280 ބަޖެޓަށްުއިތުރުވި/)އުނިވި(

 20,030,756 24,408,956 ފައިނަލްުބަޖެޓްު

 (19,995,204) (24,214,323)ުބަޖެޓުންުނެގި ކުރި މަޖިލީހުންުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނަށްުފ ސް ރައްޔިތުންގެ

ު(23) (714) 

 23 957ުފައިސ ުުހުރިުޚަރަދުނުވެުުފައިސ އިންުނެގިުތެރޭގައިުއަހަރުުމ ލީުބަޖެޓުންުފ ސްކުރެވުނު

 34,861 195,566 ބަޖެޓްުބ ކީު

ު

ު

ު
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ުތުގައިުފ ސްކުރިުބަޖެޓް،ުހިނގިުޚަރަދުުއަދިުބަޖެޓްުބ ކީުޓްރަސްޓުގެުގ3.2ުުޮ

2019ު2018ުުތަފްޞީލްު

 96,490 169,198 ޓްރަސްޓްގެުގޮތުގައިުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު

 - - ބަޖެޓަށްުއިތުރުވި/)އުނިވި(

 96,490 169,198 ފައިނަލްުބަޖެޓްު

 (42,592) (72,779)ުބަޖެޓުންުނެގިު ކުރި ފ ސްުޓްރަސްޓްުފަންޑަށް

 - -ުފައިސ ުރިހުުނުވެުޚަރަދުުފައިސ އިންުނެގިުތެރޭގައިުއަހަރުުމ ލީުފ ސްކުރިބަޖެޓުންުގޮތުގައިުޓުގެޓަރަސް

 53,989 96,420 ބަޖެޓްުބ ކީު

 

ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސ ު -4

 2018 2019ުޞީލުުތަފުު

 36,487 34,225 ުފައިސ ުއަނބުރ ުލިބޭުުކުރީުއަހަރުގެުބަޖެޓުންު

 36,487 34,225ުމުލަުޖުު

ޚަރަދުު މުވައްޒަފުންނަށް -5 ުހިނގު 

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

މަޖިލީހުންުފ ސްކުރިު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 އ އިުއުޖޫރަު މުވައްޒަފުންގެުމުސ ރަ 7,244,374 9,213,910 8,957,644 6,907,364

 މަސައްކަތަށްދޭުފައިސު  އިތުރުގަޑީގެ 263,812 753,546 950,505 318,537

 މުނ ސަބަތުގައިުދޭުޚ އްޞަުޢިނ ތްޔަތްު ރަމަޟ ންމަހުގެ 207,000 207,000 200,900 201,000

 މަޤ މުގެގޮތުންުދޭުޚ އްޞަުއެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ 90,000 98,740 96,800 94,480

 އެލަވަންސްުށެއްގައިުވަޒީފ އަދ ކުރ ތީޭދުރަ އްލަރަށްނޫންއަމި 25,188 29,895 36,427 23,797

 ފެމިލީުއެލަވަންސްު ލިވިންގުއެލަވަންސްއ އި 3,257,392 2,782,837 1,080,694 3,180,608

 ކެންސަލްވ ުދުވަސްތަކަށްުދޭުފައިސ  އަހަރީޗުއްޓީން - 106,309 106,310 94,587

  އަދ ކުރުންުމަނ ކުރ ުއެލަވަންސް ންުވަޒީފ އެއްއެހެ 1,846,692 2,098,293 2,332,751 1,666,871

  ފޯންުއެލަވަންސް 150,600 158,700 108,542 119,681

 ހެދުންުއެލަވަންސްު 9,000 9,000 10,500 7,500

  ސަރވިސްުއެލަވަންސް 1,702,477 2,045,530 3,563,381 1,479,967

 ގަޑީލ ރި - - (26,624) (21,692)

 ޖުމުލަު 14,796,535 17,503,760 17,417,828 14,072,700
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ފައިސ ު ޕެންޝަނ އި،ުދުވަސްވީުމުވައްޒަފުންނަށ އި،ުއަދިު -6  އެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުދައުލަތުންުދެއްވު 

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

މަޖިލީހުންުފ ސްކުރިު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ދައުލަތުންުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންގޮތަށްުދޭުއެލަވަންސް - 162,812 162,812 -

 ރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންޝަންުސްކީމަށްުޖަމ ކުރ ުފައިސ  507,106 599,464 599,464 464,504

 ޖުމުލަު 507,106 762,276 762,276 464,504
 

 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެުޚަރަދުު -7

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

މަޖިލީހުންުފ ސްކުރިު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ރ އްޖޭގެުއެތެރޭގައިުކަނޑުމަގުންުކުރ ުދަތުރުޚަރަދު 20,000 14,975 13,655 16,223

ުއެއްގަމުމަގުންކުރ ުދަތުރުަޚރަދު ރ އްޖޭގެއެތެރޭގައި 5,000 3,870 3,870 9,000

ުއެތެރޭގައިުވައިގެމަގުންކުރ ުދަތުރުުޚަރަދު ރ އްޖޭގެ 56,000 54,394 54,394 -

ުބޭރަށްކުރ ުދަުތރުުޚަރަދުު ރ ޖޭން - 60,577 60,577 -

 ޖުމުލަު 81,000 133,816 132,496 25,223
 

 ތަކެތީގެުއަގުު އޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދ  -8

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ނަލްުބަޖެޓްުފައިު
ު2019ު

މަޖިލީހުންުފ ސްކުރިު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ލިޔެކިޔުމ އިުބެހޭުގޮތުންުއޮފީހަށްުހޯދ ތަކެތިު 80,000 155,000 153,853 115,483

ތަކެތިު އިންފޮމޭޝަން 4,000 4,000 950 2,253 ުޓެކްނޮލޮޖީއ އިބެހޭުގޮތުންުހޯދު 

ުތެޔޮފަދަުތަކެތިުއަދިުއިންޖީނުު ފިއުލް 18,000 18,000 10,535 -

ުބެހޭގޮތުންުހޯދ ތަެކތިު އިލެކްޓްރިކ  1,643 8,243 7,677 1,610

ުފޮޅ ސ ފުުކރުމަށްުހޯދ ުތަކެތިު ކުނިކަހ  6,000 36,000 28,564 19,217

ުހޯދުމަށްުކުރ ުޚަރަދުު ހިފ ގެންގުޅޭތަކެތި - 4,500 4,489 -

ުތީގެުއަގުބޭނުންވ ުއެހެނިހެންުތަކެ ހިންގުމަށް 1,500 1,500 350 1,331

 ޖުމުލަު 111,143 227,243 206,418 139,894
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ޚިދުމަތުގެުޚަރަދުު -9 ުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވު 

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

މަޖިލީހުންުފ ސްކުރިު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ފޯން،ުފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސްުގެުޚަރަދުޓެލެ 140,000 140,000 133,023 128,903

ުފީގެުަޚރަދު އިލެކްޓްރިކް 720,000 647,800 603,198 315,605

ުފ ޚ ނ ގެުޚިދުމަތުގެުއަގު ބޯފެނ އި 40,000 40,000 39,290 39,982

ުއިންޓަނެޓްގެުޚަރަދު ލީޒްލައިނ އި 430,000 482,100 468,232 406,824

ުކުއްޔ އިުބިމުގެުކުލިު ޢިމ ރ ތުގެ 1,488,000 1,488,000 1,488,000 1,488,000

ުފޮޅ ސ ފުުކރުމުގެުޚިދުމަތުގެުޚަރަދު އޮފީސްޢިމ ރ ތް 53,600 37,600 30,660 51,740

ުމެސެޖްުޚަރަދު ޕޯސްޓޭޖ އި 6,000 7,750 6,528 17,336

ުއަދިުއިޝްތިރ ކް އިޢްލ ން،އިޝްތިހ ުރ،އެންގުން 3,816 318 - 3,816

ުޚަރަދު އުފުލުމުގެ 850 850 560 23,375

ުފަދަުކަންތައްތަކަށްުުކރ ަޚރަދު ޖަލްސ /ސެމިނަރ 27,400 115,585 115,377 95,275

ުޚިދުމަތުެގުއަގު ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމ ކުރުންފަދަ 2,372,800 647,093 646,930 422,200

ުމެހުމ ންދ ރީއަދ ކުރުމަށްުކުރ ަޚރަދު މެހުމ ނުންނަށް 5,000 15,041 15,041 1,696

ުސަުރކ ަރށްުދައްކަންޖެހޭުއަހަރީފީ އެކިކަންކަމަށް 5,616 5,616 5,616 8,424

ުޗ ޕުކުރ ުަތކެތީގެުޚަރަދުު ޢ ންމުފައިދ އަށް 15,060 17,558 16,127 5,000

ުކޮމިޝަންގެުގޮތުގައިުދައްކ ުފައިސ  ބޭންކްޗ ޖ އި - 1,029 1,029 1,029

ުޚިދުމަތުގެުއަގުުއަދ ކުރުން ސްއިންޝޫރަން 248,500 203,000 203,000 245,759

ުހިންގުމުގެުއެހެނިހެންުޚިދުމަތުގެުޚަރަދު އޮފީސް 1,500 5,645 4,944 287

 ޖުމުލަު 5,558,142 3,854,984 3,777,554 3,255,251

 ޚަރަދުުތަމްރީނުުކުރުމަށްުކުރެވޭު -10

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

މަޖިލީހުންުފ ސްކުރިު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ބޭރުގައިުހިންގ ުކުރުުކޯސްތަކ އިުސްޓަޑީުޓުއަރ 50,000 102,226 100,697 68,327

ުފަދަކަްނތައްތަަކށްުކުރ ަޚރަދުު ވ ރކްޝޮޕް 30,000 113,316 109,959 5,863

ުގުކޯސްުހިންގ ުއެކިއެކިުޓްރޭނިން ރ އްޖޭގައި 7,000 12,492 12,492 11,228

ުއެކިއެކިުކޯސްތައްުހިންގުމަށްުކުރ ޚަރަދު ރ އްޖޭގައި 400,000 391,910 390,842 278,098

 ޖުމުލަު 487,000 619,943 613,990 363,516
 



ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
 3303648ފެކްސް: ،3303647ް:ފޯނ.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ،ުވަނަުފަންގިުފިލ ،ުމަޖީދީމަގު،20004ު،2ު،ުކޮމިޝަންުސިވިލްުސަރވިސް

 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: info@csc.gov.mvމެއިލް:-އީ
13 ުގ19ުެސަފުހ ު  
 

ުމަރ މ ތުުކުރުމ އިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުު -11

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

ޖިލީހުންުފ ސްކުރިުމަު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ހުންުދިރިނޫޅޭުޢިމ ރ ތްަތއްމީު-މަރ މ ތުކުރުންު 50,000 586,637 582,728 852,903

ުފ ޚ ނ އ އިުފެނ ބެހޭުނިޒ މްު - މަރ މ ތުކުރުން 4,300 - - 1,200

ުވިއުގަުމަރ މ ތްމުރުން ކަރަންޓް 5,000 1,537 1,537 2,081

ުފަރުނީޗަރ އިުފިޓިންގސްު - ކުރުންމަރ މ ތު - - - 98,952

ުމެޝިނަރީުއ އިުއިކުއިޕްމަންޓް - މަރ މ ތުކުރުން 10,000 26,840 26,840 53,635

ުކޮމިއުނިކޭޝަންުއިންފްރ . - މަރ މ ތުކުރުން - - - 116,870

ުއައި.ޓީ.އ އިުގުޅޭުހ ރޑްވެއަރ - މަރ މ ތުކުރުން 15,000 60,821 60,821 16,829

ުއެއްގަމުގައިުދުއްވ ުތަކެތި - މަރ މ ތުކުރުން - 48,282 48,282 14,388

 ޖުމުލަު 84,300 724,116 720,207 1,156,858

 

 ސަރުކ ރުންދޭުއެހީއ އިުއިޝްތިރ ކ އިުއަދިުސަބްސިޑީސްު -12

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

މަޖިލީހުންުފ ސްކުރިު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ބޭރުގެުޖަމ ޢަތްތަކ އިުތަްނތ ނގެުމެމްބަރޝިޕްުފީ 65,450 140,473 140,383 65,450

 ޖުމުލަު 65,450 140,473 140,383 65,450

 ފަރުނީޗަރު،ުމެޝިނެރީުއަދިުއިކްއިޕްމަންޓްު -13

ުހިނގިުޚަރަދުު
ު2018 
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު

 ހިނގިުޚަރަދުު
ު2019ު

 ފައިނަލްުބަޖެޓްު
ު2019ު

ހުންުފ ސްކުރިުމަޖިލީު
2019ުބަޖެޓްު

ުތަފުސީލުު

 ފަރުނީޗަރ އިުފިޓިންގސްު 15,000 116,333 116,226 14,252

ުއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްު މެޝިނަރީ 15,000 158,497 158,497 7,320

ުތަެކތިު މުވ ޞަލ ތުގެ - 21,472 21,472 -

ުރގުޅޭގޮތުންުހޯދ ުހ ރޑްވެއަ އައި.ޓީ.އ އި 5,000 146,042 146,042 430,927

 ޖުމުލަު 35,000 442,345 442,237 452,499

 



ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
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އަދިުކުރެވުނުުޚަރަދުު -14  ޓްރަސްޓްުފަންޑްތަކަށްުލިބުނުުފައިސު 

2019ު2018ުުތަފްޞީލްު

   އަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ު

 - 53,898ުހުރިުފައިސ ުބޭންކްުއެކައުންޓްގައިުއަހަރުުފެށުނުއިރު

 - -ުފައިސ ުނަގުދުުހުރިުުއަހަރުުފެށުނުއިރު

 - 53,898ުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުނަގުދުުފައިސ ގެުޖުމްލަު

  ުއަހަރުތެރޭުފަންޑަށްުލިބުނުުފައިސ ު

 96,490 115,300ުލިބުނުުފައިސ ފަންޑަށްުއަހަރުތެރޭު

 96,490 115,300ުއަހަރުތެރޭުފަންޑަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުޖުމްލަު

   އަހަރުތެރޭުހިނގިުޚަރަދު

 (42,592) (72,779)ުފައިސ އިންުކުރިުޚަރަދުުއަހަރުތެރޭުފަންޑަށްުލިބުނު

 (42,592) (72,779) ޖުމުލަުޚަރަދުު

 53,898 96,420ުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުބ ކީު

ު(ޓްރ ންސްފަރ)މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިވު  -15

 ތަފްޞީލްު 2019 2018

36,487 34,225 
ުުުުުުުުކައުންޓަށްއަުުބޭންކްުޕަބްލިކްުގެުުއޭ.އެމް.އެމްުފައިސ އިންުބަލައިގަތްުގޮތުގައިުގެއ މްދަނީުދަޢުލަތުގެ

 ފައިސ ުޖަމ ކުރެވުނުުނިޔަލަށ2019ުްުޑިސެންބަރ31ު

 ޖުމުލަު 34,225 36,487

ު
 

ުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތިު -16

ުތަފްޞީލްު 2019 2018

 ުކޭޝްުފައިސ ނިމުނުުއިރުުހުރިުޕެޓީު އަހަރު 957 23

ުފަންޑުގެުބ ކީު)ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓް( ޓްރަސްޓް 96,419 53,898

ުޖުމްލަު 97,376 53,921

ުއިދ ރ އަށްުބޭނުންކުރުމުގެުހުއްދަުނެތްުފައިސ  ކަނޑަން: - 

ުތަކެތީު އަހަރުުނިމުނުުއިރުުހުރިުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭ 97,376 53,921

ު  
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ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުފ ސްކުރެވުނުު)ންތަކުގެުރިކަންސިލިއޭޝަންުމ ލީުބަޔ ު -17 ފައިސު 
ތަފ ތުތަށްުދޭހަކޮށްދިނުންު ު(ބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިވު 

ު،ބަޔ ނުގައިުުމ ލީުގައިތ ރިޚުުލިބުނުުފައިސ ުއެުުފައިސ ުލިބުނުުު،އަށްުބޭސިސްުކޭޝްުތައްޔ ރުކުރެިވފައިވަނީުބަޔ ންުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ 
ުފައިސ ުގޮތުގައިުޚަރަދެއްގެުު،ތ ރީޚުގައިުކުރ ުޕޯސްޓްުުސޮފްޓްވެއަރގައިުސެޕްުޚަރަދެއްކުރަންުއެުު،ޚަރަދުުކުރެވުނުުއަދި.ުހިމަނައިގެންނެވެުުގޮތުގައިުލިބުނުފައިސ ގެ
31ުުފެށިގެންުއިންުޖަނަވަރ1ުީުއަހަރުގެުުމ ލީު،ހިމެނިފައިވ ނީު،ބަޔ ނުގައިުމިުުއަދި.ުހިމަނައިގެންނެވެުބަޔ ނުގައިުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުއިންުފައިސ ުއެުލިބުނުގޮތ އި
ުވަނ2019ުުަުޑިސެމްބަރ31ުުު،ޮގތުންުގުޅޭުތަކެއްޗ ުޚިދުމަތ އިުހޯދ ފައިވ ުމުއްދަތުގައިުުމިުއަދިުމުޢ މަލ ތްތަކ އިުފައިސ ގެުހިނގ ފައިވ ުދެމެދުުއ 2019ުޑިސެންބަރު
 .މުޢ މަލ ތްތަކެވެުފައިސ ގެުހިނގ ފައިވ ުތެރޭގައިުދުވަހުގ30ުެުފުރަތަމަުނޫންުބަންދުުސަރުކ ރުުއަންނަުފަހުންުދުވަހުގެ

 
ުމަތީގައިުުބަޖެޓުންުުދެއްވިސްކޮށްފ ުކޮމިޝަނަށްުމަޖިލީހުންުުރައްޔިތުންގެުހިމަނ ފައިވ ނީުބަޔ ނުގައިުުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުއެުުބަޖެޓ އިުުފ ސްކުރެވުނުު،ނަމަވެސް
ުމިުބަޔ ނުގައިުުމިު،ނ ފައިވ ނަމަހިމަުުފަންޑުުުޓްރަސްޓްުުއަދިުުއެހީުުހިލޭުުތެރޭގައިުބަޖެޓުގެުުފ ސްކުރިުމުއައްސަސ ގެުޚަރަދުތަކެވެ.ުުހިނގ ފައިވ ުުމުއްދަތުގައިުުބުނެވިދިޔަ
ު.އެވެހިމަނ ފައިވ ނެުޚަރަދުވެސްުކުރެވުނުުފައިސ އިންުލިބުނުުމިގޮތަށްުމައުލޫމ ތ އި

ު.ވ ނެއެވެުކުރެވިފައިުރިކޮްނސައިލްުތިރީގައިުތަފ ތުތައްުއެު،ވ ނަމަުތަފ ތެއްުސަބަބަކ ހުރެުއެއްވެސްުުދެބަޔ ނުގައިުމި

ރިކޮންސިލިއޭޝަންު ހ(ުމ ލީުއަހަރުުލިބުނުުފައިސ ގެ)   

ުތަފްޞީލްު ރުފިޔ ު

 މ ލީުއަހަޜުގައިުލިބުނުުފައިސ ގެުޖުމުލަުުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުބަޔ ނުގައިވ ު ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިު 24,213,389

-ު
ސަުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ،ުއެހެންނަމަވެ ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނު އެއްކުރަން:
ލިބުނުުފައިސ  ހޭދަކުރެވުނު  ގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 

 ގައިުބަލައިގަތްުފައިސ ގޮތު ދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެ 34,225

  ލިބުނުުފައިސ  ޓްރަސްޓްުފަންޑަށް 115,300

 ޕެޓީކޭޝްުފައިސ  އަހަރުނިމުނުުއިރުުހުރި 957

- 
ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހިމަނ ފައިނުވ ،ުއެހެންނަމަވެސްު ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުބަޔ ނުގައި އުނިކުރަން:

ލިބުނުުފައިސ ބަ ހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެ  ޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 

 ޕެޓީކޭޝްުފައިސ  އަހަރުުފެށުނުުއިރުުހުރި (23)

ލިބުނުގޮތ އިު 24,363,848 މ ލީުއަހަރުުލިބުނުުފައިސ ގެުޖުމުލަު ފައިސު   ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިވު 

ު
 
 

 

ރިކޮންސިލިއޭޝަންު ށ(ުމ ލީުއަހަރުުހިނގިުޚަރަދުގެު)   

ުތަފްޞީލްު ރުފިޔ ު

މ ލީުއަހަޜުގައިުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމުލަު ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިު 24,286,168  އެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުބަޔ ނުގައިވު 

-ު
ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހިމަނ ފައިނުވ ،ުއެހެންނަމަވެސްު ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުބަޔ ނުގައި އުނިކުރަން:

ޚަރަދުތައްުބަޔ ނު ހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެ  ގައިުހިމަނ ފައިވު 

 އެހެނިހެންުތަފ ތުތައްު -

ލިބުނުގޮތ އިު 24,286,168 މ ލީުއަހަރުގައިުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމުލަު ފައިސު   ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިވު 



ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
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ުއެހީގެުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސ ު -18

ުލިބޭުއެހީ/ުޚަރަދުު އެހީ/ުޚަރަދުު ލިބޭ  ތަފްޞީލްު

2018 2019 ު

 ރުުފެށުނުުއިރުުހުރިުއަހަު 84 84

ުހިލޭުއެހީގެުގޮތުގައިުލިބުނުު - -

ުމ ލީުއަހަރުުތެރޭގައިުލިބުނުުފައިސ ގެުޖުމްލަު - -

ުލިބުނުުފައިސ ގެުޖުމްލަު 84 84

ުކުރެވުނުުޚަރަދުު  

ުޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސ ގެުޖުމްލަު - -

ު އިވ ޖަމ ކޮށްފަ ލިބުނުުފައިސ ގެުތެރެއިންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށް - -

ބ ކީު 84 84  ލިބުނުުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދުުކަނޑު 

ު  



ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
 3303648ފެކްސް: ،3303647ް:ފޯނ.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ،ުވަނަުފަންގިުފިލ ،ުމަޖީދީމަގު،20004ު،2ު،ުކޮމިޝަންުސިވިލްުސަރވިސް
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  އިތުރުުމަޢުލޫމ ތުު

ުއެސެޓްސްުު–ލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ންުމިު
ުގެުނިޔަލަށ2019ުްުބަރުުންުޑިސ31ުުެ

2019ު2018ުުނޯޓްުު

ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީުުުު

ުުުުޓްސްު)ހަރުމުދ (ކަރަންޓްުއެސެު-ނޮންު

 13,650,900 2ު13,859,043 ޕްމަންޓްފަރުނީޗަރު،ުމެޝިނަރީުއަދިުއިކްއި

 13,650,900 13,859,043 ުގެުޖުމުލަުކަރަންޓްުއެސެޓްސްުު-ނޮންު

  ުކަރަންޓްުއެސެޓްސްު
 

 53,921 97,376 3ުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތިު

 625,039 6ު615,538ުފައިސ ުލިބެންޖެހޭުމިުކޮމިޝަނަށްުއެކިފަރ ތްަތކުން

 678,961 712,915 ުސްގެުޖުމުލަުކަރަންޓްުއެސެޓްު

 14,329,861 14,571,958ުުުމިލްކިއްޔ ތުގެުޖުމުލަު

 އިބިލިޓީސްުލަުު–މ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ންު
 ގެުނިޔަލަށ2019ުްުބަރުުންުޑިސ31ުުެ

2019ު2018ުުނޯޓްުު

ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީުުުު

ުުުުމ ލީުޒިންމ ތައްު

 - - 4ުރަނިކ އިުއެހެނިހެންުދަނުދައްކ ުހުރިުބިލްތަ ފައިސ 

 - -ުުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުޖުމުލަު

 

 

 

 



ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
 3303648ފެކްސް: ،3303647ް:ފޯނ.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ،ުވަނަުފަންގިުފިލ ،ުމަޖީދީމަގު،20004ު،2ު،ުކޮމިޝަންުސިވިލްުސަރވިސް
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 އްުގުޅޭުނޯޓްތަު ކ ުއިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ންތަުމިލްކިއްޔ ތ ު

އުޞޫލުތައްުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އި،ުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުބޭނުންކުރެވިު .1  ފައިވު 

ުކަންތައްުުހިނގ ފައިވ ުުތ ރީޚަށްފަހުުުބަޔ ންތަކުގެުުޒިންމ ތަކުގެުުމ ލީުުއަދިުުމިލްކިއްޔ ތ1.1ުުު

ުހިނގ ފައިވ ުުތ ރީޚަށްފަހުުކުގެބަޔ ންތަުުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުުއަދިުފައިވ ،ުމިލްކިއްޔ ތުއްކ ރުުމަޢުލޫމ ތުގެުގޮތުގައިުދަމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއިތު
ުޔ ންތަކަށްުބަުމ ލީުމިުވ ގޮތަށްުއެކަށީގެންުުރިޢ ޔަތްކޮށްުުކުޑަމިނަށްުުބޮޑުުމުޢ މަލ ތްތަކުގެުުއެު،ތެރެއިންުމުޢ މަލ ތްތަކުގެު

ު.ބަދަލުގެނެސްފައިވ ނެއެވެ

ުތްުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުއަގުުދެއްކިފައިވ ުގޮުުބަޔ ންތައްުުޒިންމ ތަކުގެުުމ ލީުުއަދިުުމިލްކިއްޔ ތ1.2ުުު

ުލްުކޮސްޓްުކޮންވެންޝަން"އ ުކަުނީު"ހިސްޓޮރިއަގުތައްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ންުތައަޔ ރުުކުރުމުގައި
މިގޮތުންުހަރުމުދަލ އިު،ވ ގޮތަށްއެއްގޮތް އުޞޫލުންނެވެު. ވެސް،ުހެންުއަރަންޏ އިުދަރަނިއަދިުއެު،އެުމުޢ މަލ ތެއްުހިނގިއިރުގެުއަގުުބަޔ ންކުރު 

ުއެ ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ުމި ުއަގުގައެވެ. ުހޯދިއިރުގެ ުޑިޕްކޮމިޝަނަުއެއްޗެއް ުހަރުމުދަލުގެ ުހޯދ ފައިވ  ުއެއްވެސްުރިސިއޭޝަންށް ުގޮތުގައި ގެ
ުމިންވަރެއްުއުނިކޮށްފައެއްުނުވ ނެއެވެ.

ުޒިންމ ތައްުުމ ލ1.3ުުީ

ުޚިދުމަތ އިުުހޯދ ފައިވ ުުރޭގައިތެުުއަހަރުުުމ ލީުުޚަރަދުތަކަކީުހުރިުއަދ ނުކުރެވިުއަގު.ުއަގުގައެވެުއޭގެުުކުރެވިފައިވ ނީުބަޔ ންުޒިންމ ތައްުމ ލީ
ުދުވަހުގ30ުުެުރަތަމަފުުނޫންުބަންދުުސަރުކ ރުުއަންނަުނިމުމަށްފަހުުއަހަރުުމ ލީު،ބަޖެޓުންުއަހަރުގެުމ ލީުމިުބިލްތަކަށްުގުޅޭުތަކެއްޗ 
ު.ބިލްތަކެވެުނުވ ުދެއްކިފައިުފައިސ ުތެރޭގައި

 ފައިސ ުލިބެންުޖެހ1.4ުުޭ

ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުފަރ ތްތަކުން ުއެކިއެކި ުމެދުވެރިވެގެން، ުކޮމިޝަން ުބެލެނީ، ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުލިބެންޖެހޭުލިބެންޖެހޭ ުގޮތުގައި،
ުކޮމިޝަނުގެުޚަރަދުތައްުއަދ ކުރުމަށް،ުޖެހިގެންުއަންނަުފައިސ އ އި،ުމ ލީުއަހަރުުނިމޭއިރުުައގުުއަދ ނުކު ުއަހަރު،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުރެވިވު 

 މިޝަނަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ އެވެ.ކޮުންއިފިނޭންސްު
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ުރވިސްުކޮމިޝަންސިވިލްުސަ
 ރުފިޔ ުއިން(މ ލީުބަޔ ންތައްު)ުވަނަުއަހަރުގ2019ުުެ

ު
 3303648ފެކްސް: ،3303647ް:ފޯނ.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ،ުވަނަުފަންގިުފިލ ،ުމަޖީދީމަގު،20004ު،2ު،ުކޮމިޝަންުސިވިލްުސަރވިސް
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19 ުގ19ުެސަފުހ ު  
 

 ފަރުނީޗަރު،ުމެޝިނަރީުއަދިުއިކުއިޕްމަންޓްު .2

ުޚަރުމުދަލުގެުޚުލ ސ ު

ވަނ2019ުުަ
އަހަރުުފެށުނުއިރުު

ުހުރިު

ވަނ2019ުުަ
ހަރުުތެރޭގައިުއަު

 ހޯދުނުު

ގައ2019ުުި
ނައްތ ލެވުނު/ުގެއްލުނު/ު

ު/ވިއްކ ލެވުނުު
ުޓްރ ންސްފަރުކުރެވުނުު

ވަނ2019ުުަ
އަހަރުުހަދުޔ ގެު
 ގޮތުގައިުލިބުނުު

ވަނަުއަހަރ2019ުުު
ނިމުނުއިރުުހުރިު
ުހަރުމުދަލުގެުއަގުު

 2,065,924 - 23,315 116,226 1,973,013ުފަރުނީޗަރ އިުފިޓިންގްސ423001ުުް
 761,407 - - 158,497 602,910 ޕްލ ންޓް،ުމެޝިނަރީއ އިުއިކުއިޕްމަންޓ423002ުުް
 421,801 - - 21,472 400,329 މުވ ޞަލ ތުގެުތަކެތ423006ުުި

 1,478,314 - - - 1,478,314 ކޮމްޕިއުޓަރުސޮފްޓްވެޔަރ423007ު
 8,526,277 - 210,780 146,042 8,591,015 އައި.ޓީ.ުއ އިުގުޅޫގޮތުންުހޯދ ުހ ޑްވެޔަރ423008ު

 25,719 - - - 25,719 އިކުއިޕްމަންޓްުުއެހެނިހެނ423999ުް
 579,600 - - - 579,600ުތަކެތިުުދުއްވ ުުއެއްގަމުގައ424001ުި

 13,859,043 - 234,095 442,237 13,650,900ުޖުމުލަު
 

ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތިުފައިސ ު .3

2018ު 2019ުތަފްޞީލްު

 23 957ުފައިސ  ތިޖޫރީގައިުހުރިުޕެޓީކޭޝްނިމުނުއިރުުުއަހަރު

 53,898 96,419ުފައިސ ުހުރިުުފަންޑްގައިުޓްރަސްޓްުނިމުނުއިރުުއަހަރު

97,376ު53,921ު ޖުމުލަު

ހުރިުބިލްތަކ އިުއެހެނިހެންުދަރަނިު .4 ނުދައްކު   ފައިސު 

2018 2019ު  ތަފްޞީލްު
ުޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު ު ު
 އެހެނިހެންުދަރަނިުފައިސ ުނުދައްކ ުހުރިުބިލްތަކ އި - -
-ު -ު  ޖުމުލަު

 އެކިުފަރ ތްތަކުންުކޮމިޝަނަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސ ު .5

ުތަފްޞީލްު 2019 2018
ޓޭޓްުކޮށްފައި(ސްު-)ރީު   ު

620,017ު 586,017ު ުފައިސ ުލިބެންޖެހޭުުސަބަބުންުއައުމުގެުުނުނިންމައިުސްކޮލަރޝިޕް
ު(ޖަމ ކުރަންޖެހޭުއ މްދަނީއަށް -ލިމިޓެޑްުސަސްސ ރވިުއޭވިއޭޝަންުއައިލެންޑް)ުރީފަންޑްުޓިކެޓް 2,170 2,170
ު(ޖެހޭޖަމ ކުރަންުފަންޑަށްުއެހީުހިލޭ -ލިމިޓެޑްުސ ރވިސަސްުއޭވިއޭޝަންުއައިލެންޑް)ުރީފަންޑްުޓިކެޓް 2,852 2,852

ުއަހަރުުނިމުނުއިރުުޓްރަސްޓްުފަންޑަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ު 24,500 -
625,039ު 615,539ު ުޖުމުލަު

ގެުއަދަދުުު"ފައިސ ުންޖެހޭލިބެުސަބަބުންުއައުމުގެުުނުނިންމައިުސްކޮލަރޝިޕްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއިންު"ކޮމިޝަނަށްުށްގެުނިޔަލަވަނަުއަހަރ2018ުުު:ޓުނޯ
ފައެވެ.ށްކޮޓްޓޭސް-ރީުނީވަންުޔ ބަުލީމ ު،ށްގޮތްކޮއްއިުއެއ އެުުބުތައްހިސ ުގެފައިސ ުލިބެންޖެހޭުނުގެޝަކޮމިު،ފަހުށްދުމަންުލިޔުމުންުހޯުޓުކޯސިވިލްު  



 




