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ޓ ރީްގުޅިގެން ްއް 19ް-ޮކވިޑ ް ަނލ ްްޮއފ ްްިމިނސ  ގ،ްެނަޝ ގްޕ ލިޭނނ  ޑ ްްަހުއިސނ  ޓ ަރކ ަޗރިއން ްެއނ  ސ  ފ ރ  ްިއނ 
ުދަތުކގެްްުކރި ސް ްަޚަރ ިޑޓް ްޮކމ ޕ ަލަޔނ   ޮއ

 2020ްޖޫން 30ްްފިެށގެން ްިއން 2020ްްަޖަނަވރ01ްްީ

 ހ. ތަޢާރަފު 

 ދަރަނީގެ  އެހީއާއި ހިލޭ ަޚރަދުތަކާއި ކުރާ ކުއާޓާއެއްގައި ކޮންމެ ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް މުއަްއސަސާތަކުން ދައުަލތުގެ އޮޑިޓަކީ،  މި
 އޮފް  ިމނިސްޓްރީ އެއްގޮތަށް، ނިންުމމާ އެ ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ަގއި 2020 މެއި 20 މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ކުރުމަށް އޮޑިޓެއް

 އަހަރުގެ  ވަނަ 2020 ގުޅިގެން އާ  19-ކޮވިޑް އިން( މިނިސްޓްރީ) އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ، ޕްލޭިނންގ ނެޝަނަލް
 ގަވާއިދާއި، މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ކޮށްފައިވަނީ، ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވާ  ކުއާޓާގައި 2 ފުރަތަމަ
 ޤާނުުނތަކާއި، އެހެނިހެން އެކަމާގުޅުންހުރި ސަރކިއުލާތަކާއި ނެރެަފއިވާ ފިނޭންސްއިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް

 ކޮށްފައިވޭތޯ ޢަމަލު ހުރިގޮތަށް ފައިދާ އެންމެ ދައުލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް ކުރުމުގައި ޚަރަދު ބެލުަމށާއި، އެއްގޮތަށްތޯ ގަވާއިދުތަކާއި
 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ. އޮޑިޓެކެވެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޮކށްފައިވާ ދަުށން ގެ( ޤާނޫނު އޮޑިޓް) 2007/4 ނަްނބަރު ޤާނޫނު  ބެލުމަށް،
 ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރިޕޯޓް މި މަތިން ޮގތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 213 އަސާސީގެ ޤާނޫނު

 އެޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ ކަންކަމާމެދު ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓުގައި މަށްޖެހޭކަ ކުރަން އިްޞލާޙު ހުަށހެޅުމާއެކު، މަޖިލީހަށް
 ވެބްސައިޓް އޮފީހުގެ މި ފެންާނެނހެން ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުން ހުށަހެޅުމުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ދައުލަތުގެ ގުޅޭ ކަމާ

www.audit.gov.mv ިޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ ރިޕޯޓު މި ގައ. 

ނޑައެޅުނު ކުރުމަށް ޚަރަދު  ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް" މިނިސްޓްރީގެ ރިޕޯޓާއެކު  މި  ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ފައިސާ އެ ފައިސާއާއި ކަ
 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ" ބަޔާން

 އެ އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށް، ހިއްސާކުރެވިފައިވާކަން އިްސވެރިންނާ މިނިސްޓްރީގެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓްގައި މި
 .ދަންނަވަމެވެ ުޝކުރު ފުރުޞަތުގައި މި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ދެއްވި މުއައްސަސާތަކުން

 ށ. އޮޑިޓް ސްކޯޕް 

ޖެނުއަރީ  1ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރ ) 2020މިނިސްޓްރީ އިން  ،އާ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑްމި އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާނީ، 
 ގެ ނިޔަލަށް( ގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. 2020ޖޫން  30ން  2020
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 ނ. އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް 

 އިން ނެރެ (INTOSAI) ކޮށްފައިވާނީ އިންޓަރޭނޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްމި އޮޑިޓް 

ރޑް" )   ( ގައިވާ އުޞޫލުތައް ަގއިޑަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.ISSAI 4000ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ސްޓޭންޑަ

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިން ލިޔެކިއުންތަްއ  ންމިނިސްޓްރީ، މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
އަދި މި އޮޑިޓްގައި  ބަލައި ދިރާސާ ކުރެވި، އެ ތަންތަނުގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

އި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި އަދި މި ރިޕޯޓުގަ
އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ގެންަނންޖެހޭ  ،ެއ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިެޔކިއުންތަކާއި ކޮމެންޓަްށ ބިނާޮކށް ،މެނޭޖްމަންޓާއި ހިއްސާކުރެވި
 ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިާވނެއެވެ.

 މާލީ ހިސާބުތައް އާ ގުޅޭ  19-ރ. ކޮވިޑް 

 އާ ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓާއި އެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން  19-ކޮވިޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ހައުސިންގ ޕްލޭނިންގ، ނެޝަނަލް  އޮފް  ނިސްޓްރީ މި 

 ގެ ނިޔަލަށް( 2020ޖޫން  30އިން ފެިށގެން  2020ޖަނަވަރީ  01)
 

 ތަފްޞީލް  )ރުފިޔާއިން(ޢަދަދު 
 ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާ  ޚަރަދު  

 އާ ގުިޅގެން ަޚރަދުުކރުމަށް ަކނޑަެއޅި ަބޖެޓް 19-ން ކޮވިޑްދައުލަުތގެ ަބޖެޓު 38,436,814

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  38,436,814

 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ ްޚަރަދު  ކުރެވުނު 

 ޚަރަދު 

 ޖޫންގެ ނިޔަލައް  30

 ހިނގި ޚަރަދު 

 528,899 556,736 ގައި ޤާިއމްުކރެވުނު ެފސިލިޓީއިަހވަްނދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހއ. 

 9,086,249 12,421,873 ގައި ޤާިއމްކުެރވުުނ ފެސިލިޓީށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 

 8,736,992 13,076,230 ަގއި ާޤއިމްުކރެވުުނ ފެސިލިޓީބ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް

 2,413,327 2,540,344 ޤާިއމްކުެރވުނު ފެސިލިޓީ ގައި ގަން ރީޖަނަލް ހޮްސޕިޓަލްލ. 

 3,441,720 5,559,926 ަގއި ާޤއިމްުކރެުވނު ފެސިލިޓީގއ. އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލް

 289,984 305,247 ގައި ޤާިއމްކުެރުވނު ފެސިލިޓީޏ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް

 2,324,451 2,446,791 ަގއި ާޤއިމްުކރެވުނު ެފސިލިޓީހިތަދޫ ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްސ. 

 25,493  ަޚރަދު  އެހެނިހެން ޚަަރދު
 26,847,116 36,907,147 ޖުމުލަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ 

ނޑައި ބާކީ  ކުރުމަށް  ޚަރަދު   11,589,698  ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ ކަ

ަދއުލަުތގެ ުމއަްއސަސާތަުކގެ ހިާސބުތައް ބެލެެހއްޓުަމށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އިްނ  ،ޚަރަދުަތއް ދެއްކިަފިއވާނީ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ހިނގި 30ނޯޓް: 
 ގައި ނަގާަފިއވާ ހިާސބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮެށވެ. 2020 ޖުލައި 6 ،ުނގެނެސް  ަބދަލެއް ގޮތަށް ކޮށްފަިއވާ ޕޯސްޓު ޚަަރދުަތއްގެްނގުޅޭ ސެޕް ސޮފްޓްެވއަރގައި 
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 3ގެ  3ޞަފުޙާ 

 ނިންމައިލުން ބ. 

 ކުރި ޚަރަދު ކަމަށް މަތީގައިވާ ގެ ނިޔަލަށް  2020 ޖޫން 30 އިން  2020 ޖަނަވަރީ 1 އިންމިނިސްްޓރީއާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް
ނޑުގޮތެއްގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި،  ލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ މާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ މައިގަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމަށް ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  .މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ ކަ
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 ޙަސަން ޒިޔާތު 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް                                                 
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