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1 ގ19ާާެސަފުހާ   
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ާ ާމަޖިލީހަށ އި، ާރައްޔިތުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ާޖެނެރަލްގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޒިންމ ދ ރުާާއެޓަރނީ މ ލީ
 ވެރިޔ އަށްާ

ާފުާތަޢ ރަާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާބޭނުމަކީ ާރިޕޯޓުގެ ާޤ ނޫނު((4/2007ާމި ާ އޮޑިޓް ާކުރެވުނު ާއޮޑިޓް ާދަށުން ާޖެނެރަލްގެގެ ާއޮފީހުާއެޓަރނީ 31ާގެ
ާ 2020ާާޑިސެންބަރު ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާަބޔ ންތަކ މެދު ާމ ލީ ާއަހަރީ ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާގައި އެޓަރނީާބަޔ ންކުރުމ އި،

ާ ާއޮފީހުގެ ާފ ސްކޮށ2020ާާްޖެނެރަލްގެ ާއޮފީހަށް ާއެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަހަރަށް ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ާޚަރަދު ާބަޖެޓުން ާވަނަާއަހަރުގެ
ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓ  ާބަޖެުޓގައިާާ،ދެއްވި ާކަންތައްތަކަށް، ާކަނޑަެއޅިފައިވ  ާބަެޖޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިްލވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާއޮފީހުގެ އެ

ާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާ މ ލީާކަންަކންާހިންގ ާބަަލހައްޓ ފައިވަނީާޤ ނޫުނާޚަރަދުކުރުމަށްާކަނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އި،ާއެޓަރނީ
އެއްގޮަތށްތޯާަބލައި 2006/3ރުާނަންބަ އ އިާދައުލަުތގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ  އެއަށްާޢަމަލުކުރެވިަފއިވ ާާ،)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުާ(

ާއިޞްލ ޙުކުރަންާޖެހޭކަމަށްާއޮޑިޓުގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންކަމ މެދުާއިޞްލ ޙީާ،މިންވަރ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމ އި
ާ ާއެޅުމަށްޓަކައި ާފިޔަވަޅު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާކަންކަން ާޤ ނޫުނ( 2006/3އެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ )ދައުލަތުގެ ާއ އިާ ވަނ36ާަގެ ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުާާ،ޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީާއެޓަރީނާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާގޮތުގެާމަތިންާ އެއްގޮތްވ 
ގޮތުގެާމަތިންާއެާަކންކަންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ213ާްއަސ ސީގެާ ހުށަހެޅުމެވެ.ާ ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވާ 

ާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvާާމިާރިޕޯޓްާރައްޔިތުންނަށްާފެންނ ނެހެންާމިާއޮފީހުގެާވެބްސައިޓް

ާސައްޙަކަމ ާ ާބަޔ ންތަކުގެ ާމ ލީ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ާބައިގައި ާފުރަތަމަ ާމައްޗަށެވެ.ާރިޕޯޓުގެ ާބައެއްގެ ާދެ ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާރިޕޯޓު މެދުާމި
)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނު(ާއ އިާ 2006/3ަނންބަރުާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެ.ާެދވަނަާބައިގައިާބަޔ ންޮކށްފައިވ ީނާޤ ނޫނު

ބަޖެޓުންާޚަރަދުކުރުމުގައި،ާރައްޔިތުންގެާއެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާާ،ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ އި
ާމަޖިލީހުގެާނިންމުންތަކ އިާއެއްގޮަތށްާޢަމަލުކޮށްފައިވ ާމިންވަރ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެ.ާާ

ގެާގައިާނިމުނުާމ ލީާއަހަރ2020ާާުޑިސެންބަރ31ާާުާއެޓަރނީާެޖނެރަލްގެާއޮފީހުގެއަށްާހިމެނިފައިވާ 15ާއިނ6ާާްޞަފުޙާ މިާރިޕޯޓ އެކުާ
ާގޮ ާހޭދަކުރެވުނު ާގޮތ އި ާލިބުނު ާފައިސ  ާހިމެނޭ ާބަޔ ންތަކުގައި ާމ ލީ ާބަޖެޓުްނާއަހަރީ ާއެ ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރެވުނު ާބަޔ ނ އި، ތުގެ

ާއޮޑިޓްކޮށްފައެވެ. ާބަލައި ާއޮފީހުން ާމި ާވ ނީ ާނޯުޓތައް ާތަފްޞީލު ާގުޅޭ ާބަޔ ންތަކ  ާމި ާބަޔ ނ އި ާމިާާއިތުރުންާމީގެާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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ާތައްެވސްާޯނޓުާގުޅޭާބަޔ ންތަކ ާއެާބަޔ ނ އިާޒިންމ ތަކުގެާމ ލީާބަޔ ނ އިާމިލްކިއްޔ ތުގެާ،ހިމެނިފައިވ ާއަށ19ާްއިނ16ާާްޞަފުޙާ ާރިޕޯޓ އެކު
މައްސަލަތައްާ.ޮކށްފައެވެާއޮޑިޓްާަބލައިާއޮފީހުންާމިާވ ނީ ގުޅޭގޮތުންާފ ހަގަކުރެވިފައިވާ  "ދައުލަތުެގާމިާރިޕޯޓްގެާދެވަނަބައިާ، އެާބަޔ ންތަކާ 

ާރިޕޯޓް" ާބަޔ ންކުރ  ާދެކޭގޮތް ާމިންވަރ ެމދު ާޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ާއެއްގޮަތށް ާގަވ އިދ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުަލތުެގ ާޤ ނޫނ އި ގައިާ މ ލިއްޔަތުގެ
ާހިމަނ ފައިާވ ނެއެވެ.

ާއޮފީހުގެ މި ާޖެނެރަލްެގ ާއެޓަރނީ ާކަންތައްތައް ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ާާރިޕޯޓުގައި ާމިާއިސްވެރިންނ  ާފ ހަގަކޮށް، މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން
ާފުރުޞަތުގައިާޝުކުރުާދަންނަވަމެވެ.ާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާމި އޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިވެދެއްވި

ރިޕޯޓްާސައްޙަާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާ ާކަމ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ 

 ލިއްޔަތުާއޫާމަސްާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާާށްާހުށަހެޅުމުގައިާތައްޔ ރުކޮާމ ލީާބަޔ ންތައްާ

ގޮތުގެާމަތިްނ،2006/3ާޤ ނޫނުާަނންބަރުާ އެއްގޮތްވާ  އެަޓރނީާާ)ދަުއލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނު(ާއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 
ާއޮފީހުގެ ާބެލެހެއްޓުމ އިާޖެނެރަލްގެ ާކަްނަތއްތައް ާާ،މ ލީ ާއެާއޮީފުހގެއެ ާޙަޤީޤަތ  ާފުރިހަމަކަމ އެކުާހިސ ބުތައް ާސައްޙަކަމ އި އްގޮަތށް

ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމަޢުލޫމ ތުާހިމަނައިގެނ15.01ާާްގެާާ(R-20/2017)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާާ،ތައްޔ ރުކޮށް
އެއްގޮތަށ15.03ާްއެާގަވ އިދުގެާ އޮނިގަނޑާ  ޔ ންތައްާއެކުލަވ ލައި،ާއޮޑިޓްާކުުރމަށްާމިާއަހަރީާމ ލީާބަާ،ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ވަނަާމ އްދ ގ46ާާެ)ދައުލަތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާޤ ނޫނު(ގ2006/3ާާެޤ ނޫނުާނަްނބަރުާ ،އެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީހަށްމިާއޮފީހަށްާހުށަހެޅުމަކީާ
ާަމސް ާވެރިޔ ގެ ާޒިންމ ދ ރު ާމ ލީ ާކަނޑައަޅ ފައިވ  ާދަުށން ާއޫ)ހ(ގެ ާފައިސ  ާބަޔ ނ އި،ާލިއްޔަތެކެވެ. ާހޭދަކުރެވުނުގޮތުެގ ލިބުނުގޮތ އި

ާސެކްޓަރާއެކައުންޓިންގާސްޓޭންޑަޑްާ ާޕަބްލިކް ާ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ާބަޔ ން، ާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ާބަޖެޓުން ާއެ ާބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
އެއްގޮތަށްާތަ އާ  ފައިނޭންޝަލްާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާކޭޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގާ" އްޔ ރުާކުރުމަށްާމިާއޮނިގަނޑުާ)އިޕްސަސް(ާ:

ާލ ޒިމްާކުރެއެވެ.

ާމި ާމަޢުލޫމ ުތާާތެރޭގައި،ާލިއްޔަތުގެއޫމަސްާއަދި ާސައްޙަނޫން ާނަމަވެސް،ާމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ާއޮޅުމެއްެގާސަބަބުން ާނުވަތަ ޚިޔ ނ ތެއް
ހަރުދަނާ  ،ނުހިމެނޭާމ ލީާބަޔ ންތަކެއްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހެޅުމަށްާބޭނުންވ  އިންޓަރނަލްާޮކންޓްރޯލްތައްާފަރުމ ކޮށްާތަންފީޒުޮކށްާއެަކށީގެންވާ 

،ާެއާދެމެހެއްޓުމ އި،ާމުއައްސަސ އަށްާއެކަށީގެންވ ާމ ލީާހިސ ބުާބެލެެހއްޓުމ އިާމ ލީާބަޔ ންތައްާއެކުލަވ ލުމުގެާސިޔ ސަތުތައްާޚިޔ ރުކޮށް
މ އި،ާައދިާމ ލީާބަޔ ންތަްއާއެކުލަވ ލުމުަގއިާއެކުލަވ ލުާތައްބަޔ ންާމ ލީާއަހަރީާ،މ އިހިސ ބުާބެލެހެްއޓުސިޔ ސަތުތަކ އިާއެއްގޮތަށްާމ ލީާ

ާާއެއްާބޭނުންކުުރންާހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ އެކަށީގެންވ ާ ޙ ލަތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށް، ނަމަރ ކުާބޭނުންާއަންދ ޒ އެއްާއެއްވެސް

ާ

ާ

ާ
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3 ގ19ާާެސަފުހާ   

 ލިއްޔަތުާއޫާމަސްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާ

ބަޔ ންތަކ މެދުާއޮޑިޓަރާާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުާއެާއަހަރީާމ ލީާއެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާލިއްޔަތަކީާއޫއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސް
ާބަޔ ންކުރުމެވެ.ާ ާގޮތް ާދެކޭ ާމ ލީާާމިޖެނެރަލް ާއަހަރީ ާމި ސްާސްޓޭންޑަރޑްާނޭޝަނަލްރއިންޓަ"ާކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓްާއްބަޔ ންތަާއޮފީހުން

މައިގަނޑުާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތަކަކީާާމިޓަރުންގެާސްލޫކީާމިންގަނޑ ާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމ އި،ާވެ.ާއޮޑިއެއްގޮތަށެާ"ާއ އޮޑިޓިންގާއޮން
ާމަޢުލޫމ ތުާގޮތެއްގައި ާބަޔ ންތަކެއްާ،ނުވ ާހިމެނިފައިާސައްޙަނޫން ާއެކަށީގެންވ  ާދެނެގަކަން ާމަސައްކަތްާޔަޤީންކަމ އެކު ާއޮޑިޓް ނެވޭގޮތަށް

  ސްޓޭންޑަރޑްތައްާލ ޒިމްކުރެއެވެ.ރ ވައިާހިންގުމަށްާމިާ

ާބޭނުންވ ާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަށަވަރު ާސައްޙަކަން ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާޢަދަދުތަކ އި ާހިމެނޭ ާބަޔ ންތަކުގައި ާމ ލީ ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާއޮޑިޓެއް
އި މިގޮތަށްާކަނޑައަޅާ  ުޖރ ތުތައްާބިނ ވެެގންވަނީާއޮޑިޓަުރންގެާއިޖުރ އަތުތަކެއްާކަނޑައަޅައިާއެާއިޖުރ އަތުތައްާފުރިހަމަކުރުމުގެާަމއްޗަށެވެާ.

މައިގަނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަނޫންާމަޢުލޫމ ތުތައްާ)އޮޅުވ ލުންތަކ ިއާއޮޅުންތަކުގެާސަބަބުންާނަމަވެސް(ާ، "ޕްރޮފެޝަނަލްާޖަޖްމަންޓް"ާއ އި
ާއޮތްިމންވަރުާބެލުމުގައި،ާމ ލީާބަޔ ންަތއްާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާހިެމނުމުގެާުފރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރެއްގެާމައްަޗށެވެ.ާމިފަދަާފުރުަޞތުތައް

ާމ ލީާ ާއަދި ާހިމެނެއެވެ. ާރިޢ ޔަތްކުރުން ާއޮޑިޓަރުން ާކޮންޓްރޯލްތަކަށް ާއިންޓަރނަލް ާމުއައްސަސ ގެ ާގުޅޭ، ާހުށަހެޅުމ  ތައްޔ ރުކުރުމ އި
ާސިޔ ސަތުތަ ާރަނގަޅު ާސިޔ ސަތުތަކަކީ ާބޭނުންކޮށްފައިވ  ާހުށަހެުޅމުގައި ާތައްޔ ރުކޮށް ާބަޔ ްނތައްާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާބެލުމ އި، ކެއްތޯ

ާައދިާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާމެނޭޖްމަންޓުންާއެއްވެސްާއަންދ ޒ އެއްާބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ާއެާއަންދ ޒ އަކީާއެކަށޭނަާއަންދ ޒ އެއްތޯާބެލުމ އި
ާމ ލީާބަޔ ންތައްާޖުމްލަގޮތެއްގައިާހުށަހ ޅ ފައިވ ާގޮތްާބެުލންވެސްާއޮޑިޓްގައިާހިމެނެއެވެ.

މ ލީާަބޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާޢަދަދުތަކ އިާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާސައްޙަކަންާކަށަަވރުާކުރުމަށްާވ ގިދޭާހެކިތައްާޓެސްޓްާ، ޓެއްާއެކުލެވިގެންވަނީއޮޑި
އޮޑިޓްކުރެވުނުާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާއެކުލެވިފައިާހުރުންާއެ އެހެންކަމަށްވުމ އެކާު، ކަށީގެންވ ާބޭސިސްާއަށްާބަލައިާދިރ ސ ކުރުމުގެާމައްޗަށެވެާ.

ާއޮޑިުޓގައިާ ާހީނަރުކަންތައްތައް ާއެއްމެހ  ާހުރެދ ނެ ާތެރޭގައި ާމުއައްސަސ ގެ ާއޮޑިޓްކުރެވުނު ާއޮޅުވ ލުންތަކ އި ާއޮޅުންތަކ އި، އެންމެހ 
ާފ ހަގަކުރެވިގެންދ ނެާކަމަށްާބަލަިއގެންާނުވ ނެއެވެ.ާ

ާބޭނުން ާބަޔ ންކުރުމަށް ާދެކޭގޮތް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާބަޔ ންތަކ މެދު ާމިއޮފީހުންާމ ލީ ާހޯދިފައިވ ކަމަށް ާހެކި ާއެކަށީގެްނވ  ާމިންވަރަށް ވ 
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ާ

ާއަންކޮލިފައިޑްާއޮޕީނިއަންާ

ާއޮފީހު ާޖެނެރަލްގެ ާގޮތުގައި،ާެއޓަރނީ ާދެކޭ ާއަހަރުގ2020ާާެިޑސެންބަރ31ާާުާގެމިއޮފީހުން ާމ ލީ ާލިބުނުޮގތ އިާގައިާނިމުނު "ފައިސ 
ާ ާބަޔ ން"ާއ އި ާގޮތުގެ ާހޭދަކުރެވުނު"ހޭދަކުރެވުނު ާބަޖެޓުން ާއެ ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރެވުނު ާގޮތެއްގައި ާމައިގަނޑު ާބަޔ ން"ާއަކީ އެާާގޮތުގެ

އ އިާއެާފައިސ އިންާކުރެވުނުާޚަރަދުތަކ އި،ާމ ލީާއަހަރުގެާ އަށްާނިމޭާމ ލީާއަހަރުާލިުބުނާފައިސ 2020ާޑިސެންބަރ31ާާުއޮފީހުގެ،ާ
އަދިާފ ސްކުރެވުނު އެއްގޮތަށްާދައްކުވައިދޭާނިޔަލަށްާބ ކީާހުރިާފައިސާ  ، ބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަާކުރެވުނުގޮތްާތެދުވެރިކަމ އެކުާހަޤީޤަތާ 

ާކޭޝްާ ާދަ ާއަންޑަރ ާރިޕޯޓިންގ ާފައިނޭންޝަލް ާ)އިޕްސަސް(: ާސްޓޭންަޑރޑް ާއެކައުންޓިންގ ާސެކްޓަރ ާޕަްބލިކް "އިންޓަރނޭޝަނަލް
ާރެވިފައިވ ާމ ލީާބަޔ ންތަކެކެވެ.ާއ އިާއެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުކުާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ާއެއްގޮތަށް ާގަވ އިދ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި
ރިޕޯޓްާ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ 

ާވެރިޔ ގެާ ާޒިންމ ދ ރު ާމ ލީ ާޢަމަލުކުރުމުގައި ާގަވ އިދަށް ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ާލިއްޔަތުާއޫާމަސްާ

ާ ާބަޔ ންތައް ާއޮފީހުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ާގުޅޭގޮތުން ާހުށަހެޅުމ އި ާށް ާކަމަްށާގެ ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާވެރިޔ  ާޒިންމ ދ ރު މ ލީ
ޚަރަދުާކުރުމުގައިާއެާއަހަރަކަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓ ާާ،ގެާއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމަތީގަ

ާއޮފީހު ާއެ ާޚަރަދުކުރުމަށްާާގެއެއްގޮތަށް، ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް، ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  މަުޤޞަދުތައް
ބެލެހެއްޓުމުގައިާާ،ޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިާަޚރަދުކުރުމ އިކަނޑައެ ދައުލަތުގެާމ ލިއްަޔތުގެާ)2006/3ާާޤ ނޫނުާނަްނަބރުމ ލީާކަންކަންާހިްނގާ 
މ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ެގާާގެއެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމަކީވެސްާާ(ޤ ނޫނު

ާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާ

 ލިއްޔަތުާއޫާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްާ

ާއޮފީހު ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ާއިތުރުން ާަބޔ ންކުރުމުގެ ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާބަޔ ންތަކުގެާސައްޙަކަމ މަދު ާމ ލީ ާޚަރަދުާގެ ބަެޖޓުން
ފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށް،ާއެާއޮފީހުގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވ ާާށްއެާއޮފީހަާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުން

މ ލީާއެާއޮފީހުގެާާގޮތަށް،ާބަެޖޓުގައިާކަނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށް،ާބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އި،
އ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާާ(ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުާ)2006/3ާާންބަރުޤ ނޫނުާނަާކަންކަންާހިންގ ާަބލަހައްޓ ފައިަވނީާ

ާއެއްގޮތަށްތޯާބަލަިއ،ާއެއަށްާޢަމަުލކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމަކީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ގެާބަޖެުޓންާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާބަޖެޓްާފ ސްކޮށްދެއްވިާއޮފީހުާއެޓަރނީާޖެނެރަލްގެމިާމަސްއޫލިއްޔަތުގެާތެރޭގައިާ
ހެކިާހޯދުމުގެާޮގތުންާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާއިޖުރ އަތުތައްާފުރިހަމަކުރުންާހިމެނެއެ ވެ.ާމިާމަޤުސަދުތައްާޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯާބެލުމަށްާބޭނުންވާ 

ާ ާތެރޭގައި ާނަންބަރުއިޖުރ ތުތަކުގެ ާޤ ނޫނު)2006/3ާާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާޚިލ ފަށްާ(ާއ ދައުލަތުގެ ާގަވ އިދ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުަލތުގެ އި
ާޢަމަލުކޮށްފައިާވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ.

މަލުކުރެވިފައިވ ާިމންވަރ މެުދާގަވ ިއދަށްާޢައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ(ާއ ަދއުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު)2006/3ާާޤ ނޫނުާަނންބަރު
ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމަށްާބޭނުންވ ާމިންވަރަށްާއެަކށީގެންވ ާހެކިާހޯދިފައިވ ކަމަށްާިމއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.ާ

ާ

ާ
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މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާ ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 

ާމިާއޮފީހުންާދެކޭާގޮތުގައި،ާ

ާރައްޔިތުންގެާއަހަރަށްާއެާކޮށްފައިވަނީާޚަރަދުތައްާބަޖެޓުންާއަހަރުގެާވަނ2020ާަާއޮފީހުގެާޖެނަރަލްގެާއެޓަރނީާގޮތެއްގައިާމައިގަނޑު)ހާ(
ާއިާބަޖެޓުގަާާ،ކަންތައްތަކަށްާކަނޑައެޅިފައިވ ާބަޖެޓުގައިާއެާ،ގޮތަށްާޙ ޞިލްވ ާމަޤުޞަދުތައްާބަޖެޓުގެާފ ސްކޮށްދެއްވިާއޮފީހަށްާއެާމަޖިލީހުން

ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)2006/3ާާަނންބަރުާޤ ނޫނުާ،މިންވަރަށްާކަނޑައެޅިފައިވ  ާގަވ އިދ ާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާއ އި(
ާ.އެއްގޮތަށެވެ

ަބލަހައްޓ ފައިވަނީ،ާާ، އެހެނިެހންާމ ލީާކަންކަން،ާމައިގަނޑުާގޮތެއްގައިާޓަރނީާެޖނަރަލްގެާޮއފީހުގެއެާއަދިާ)ށ(ާ ޤ ނޫނުާނަންަބރުާހިންގާ 
ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ާއ އިާދައުލަތުގެާމ ިލއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށެވެ.)2006/3ާ

ާ

1442ރަމަޟ ނ08ާާް

ާ 2021އެޕްރީލުާާ   20

ާ

ާާޙަސަންާޒިޔ ތު

އޮޑިޓަރާޖެނެރަލް
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ންވަނަ  ފަރާތަކުން  ތި
ލާބައާއި  އައްސަސާގެ  މު
ދު  ންފާއަށް ކުރި ޚަރަ މަ
މަންޓް( ޓީ ޕޭ ތާޑް ޕާ (

ންކް ލިކް ބޭ  ޕަބް
އ/ކ

ފަރާތަކުން  ންވަނަ   ތި

ލާބައާއި  އައްސަސާގެ  މު
ދު  ންފާއަށް ކުރި ޚަރަ މަ
މަންޓް( ޓީ ޕޭ ތާޑް ޕާ (

ންކް  ލިކް ބޭ ޕަބް
އ/ކ

ޓް ނޯ  ް ފްސީލ ތަ

2019 2019 2020 2020

ފައިސާ  ނު  ލިބު

- 28,814,273 - 29,016,756  ނެގި ފައިސާ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން 3
- 80,961 - 188,184 ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ ގެ އާމްދަނީގެދައުލަތު 4

- 28,895,234 - 29,204,940  ަ ޖުމްލ ފައިސާގެ  ނު  ލިބު

ނު ޚަރަދު  ވު ކުރެ

- 20,071,046 - 18,711,675  ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި 5
- 686,084 - 696,203 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި 6
- 421,253 - 121,851  ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ 7
- 521,474 - 200,379  ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ 8
- 3,481,949 - 8,862,325  ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 9
- 1,356,226 - 81,039  ޚަރަދު ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ 10
- 378,008 - 131,040  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި 11

155,850 - 165,520  އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، 12
- 1,743,982 - 47,002  ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 13

- 28,815,873 - 29,017,034  ެ ނު ޚަރަދުގ ވު ަ  ކުރެ ޖުމުލ

- 80,961 - 188,184 14
ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ

އޭ(އަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ ޕަބުލިކު ބޭންކް އެކައުންޓަ )ޕީ. ބީ.

- 28,896,834 - 29,205,218
މްލަ  އާމްދަނީ  ޖު ޖަމާކުރި ދައުލަތުގެ  ށް  އަ ޚަރަދު )ޕީ.ބީ. އޭ 

ހިމަނައިގެން( އިސާ   ފަ

- (1,600) - (278)  ި ތެރޭގައ ހަރު  އަ ލީ  ފައިސާ   އިތުރުވި/ )އުނިވި( މާ
- 3,503 - 1,903 ރި ހު ފެށުނުއިރު  ހަރު   ފައިސާ  އަ
- (1,600) - (278) ފައިސާ  އިތުރުވި/ )އުނިވި( މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި
- 1,903 - 1,625 ރި ހު ހަރު ނިމުނުއިރު  ާ  އަ  ފައިސ

މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނަ ދުވަހު  20 އެޕްރީލު 2021. އެކަމަކަށް ހެކިވެ ހުށަހަޅާފައިވާނީ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެމި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް 
 ސޮއިކުރަނީ

ޙްމުޙައްމަދު މިފްތާ އިބްރާހީމް ރިޔާޟް  
 ޑިރެކްޓަރ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

)މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(
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ޖެޓާއި  އިނަލް ބަ ފަ
ދުގެ  ނގި ޚަރަ ހި

ފާތު  ތަ

ދު/ލިބުނު  ނގި ޚަރަ ހި
2020

ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ
2020

ޖެޓް  ސްކުރި ބަ ފާ
2020

ނޯޓް  ު ފުތަ ސީލ

ފައިސާ  ނު   ލިބު

 ބަޖެޓް ސްކުރިމަޖިލީހުން ފާ 3 31,859,997 30,467,957 29,017,034 1,450,923

މްލަ  31,859,997 30,467,957 29,017,034 1,450,923  ޖު

ދު ންޓް ޚަރަ  ރިކަރަ

ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި 5 21,860,471 19,656,932 18,711,675 945,258

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި 6 925,277 698,425 696,203 2,222

 ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ 7 782,000 217,453 121,851 95,603

ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ 8 590,883 345,596 200,379 145,216

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 9 4,335,202 8,767,521 8,862,325 (94,804)

 ޚަރަދު ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ 10 1,745,000 224,060 81,039 143,021

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި 11 336,000 255,627 131,040 124,587

އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، 12 165,000 165,644 165,520 124

ންޓް  30,739,833 30,331,258 28,970,032 1,361,226 މްލަ ރިކަރަ ި ޚަރަ  ޖު ހޭދަކުރ ދަށް 

ދު ޓަލް ޚަރަ ޕި  ކެ

ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ 13 1,120,164 136,699 47,002 89,697

ޓަލް ޚަރަދު  1,120,164 136,699 47,002 89,697 ޕި މްލަ ކެ ޖު

މްލަ  31,859,997 30,467,957 29,017,034 1,450,923 ޖު ޅި   މު

މުލަ  1,450,923 ޖެޓް ޖު ކީ ބަ  ބާ

މުންނެވެ.ފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެއްކަމަށާއި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަވާނީ މި ނޯޓުތަކާއެކު ވިދާޅުވުއަށް ހިމެނި 15އިން  8ނަންބަރު ފުހާ ނޯޓު: ސަ
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ތައާރަޕް  -  1

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައެވެ. 1950އޯގަސްޓް  24އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުނީ     
ވަކީލެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  ބަންޑާރަނައިބަކީ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

. ބަންޑާރަނައިބު ނީ ބަންޑާރަނައިބެވެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދޭ 133ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ވަނަމާއްދާގެ )ޅ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫ 115ޢައްޔަންކުރައްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް އެހެންކަމުން ރަ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
.ގައެވެ 2018ނޮވެންބަރު  17ރިފްއަތު އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ 

ލަހައް   - 2 ލާޞާހިސާބު ބަ ޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚު

އެވެ. މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ 
.އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެއިވާނަމަ، ބޭނުންކުރެވިފަކަށް ގޮތަމިސިޔާސަތުތައް އެއްއެކުލަވައިލުމުގައި ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް 

މާލީ ބަޔާންތައް   - 2.1

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން :އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް މި އޮފީހުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ "    
ގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ:ންޓިންގ" ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައު ދަ އަންޑަރ

ޔާންބަފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ  - 1
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން. – 2
 އެ ބަޔާންތަކާއި ގޫޅޭ ނޯޓުތައް. – 3
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ " މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން" އާއި " މާލީ މަތީގައި ދެންނެވުނު ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު   

ޔާރުކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން" އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ބަޔާންތަކަކީ އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް އާ އެއްގޮތަށް ތައް
ނެވެ.މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫ

ށަހަޅާފައިވާ  – 2.2 ތް ހު ގޮ

 ދަ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑަރ:އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް"ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ބަޔާންތައްމާލީ    
އިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ފަޑަޑް އަސާސެއް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" މި ސްޓޭން

ގެންގުޅޭ ސެޕް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންޚަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އި ގަބަޔާނު
 31އިން ފެށިގެން  2020ޖަނަވަރީ  01، މާލީ އަހަރު ސޮފްޓުވެއަރގައި އެ ޙަރަދެއް ޕޯސްޓުކުރާ ތާރީޙްގައެވެ. މި ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ

އާ ދެމެދުގައި ހިގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ ގޮތުން  2020ޑިސެންބަރު 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.  30ރަތަމަ ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފު 31ޑިސެންބަރު  2020
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ނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި އޮފީހަށް ފާސްކުރެއްވި ވާގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާނުމި ގޮތުން 
އިވާ ފައިސާއާއި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މި އޮފީހަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާއާއި، މި މާލީ ޙަރަދުތަކަށް ހޭދަ ކުރެވިފަބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

 އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން މި އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން އަހަރަށް  މި މާލީ ،ހިމަނާފައިވާނީތުގައި ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮގައި ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ

ގެ ތެރެއިން މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. މި ދެބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މި އޮފީހަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓު
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 15އިވާ ތަފާތުތައް )ރިކޮންސައިލްކޮށް ( މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓު އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ތަފާތެއްވާނަމަ  އެ ދެ ބަޔާނުގަ

ލާތެއް ހިނގިއިރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުން އެމުޢާމަ
ވެސް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނިއަގު ބަޔާންކުރާ އު

އް ނުވާނެއެވެ.މި އޮފީހަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެ .އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ

ތްތަކުން  2.3 ރާ ހެނިހެން ފަ ޢަތް އަދި އެ ޢިއްޔާ ޖަމާ ހީޖަމު ބޭ ހިލޭ އެ ލި

މި އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސާގެ  އެހީގެ ގޮތުގައި  ހިލޭ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެހެނިހެން އަދި ޖަމާޢަތް ޖަމުޢިއްޔާ    
އިސާލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި " ލިބޭއެހީ/ ޚަރަދު" މިނަމުގައިވާ ކޮލަމުގައިވާނެއެވެ. އަދި އެހީދޭ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި، " ފަ

ގެ ނޯޓްތަކުގައި ފަރާތްތަކުން މި އޮފީހުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާވެސް މާލީ ބަޔާންތަކު
  .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ޢާމަލާތު  - 2.4 ންގޭ މު ސާއިން ހި އި ބޭރު ފަ

އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ މި އޮފީހުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ.     
ރީޚުގެ އެމެރިކާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާ

 ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި
.ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިޔަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ

ދު - 2.5 ނުންކުރުމަށް ހޯ ހައްޓައިގެން ބޭ ނެފައި ބަ ފީހުން ގަ ނެރަލް އޮ ނު އެޓަރނީ ޖެ ނުމަށް ހޯދު ނުމުގެ ބޭ ކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ދި ނު ތަ
ކެތި   ތަ

 ވާނީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި    
 ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި، އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ނޫންކަމުން، ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ

.އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  - 2.6

.މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެހަރުގެ އަވަނަ  2019ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށް  2020މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި     
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ބަޖެޓްގެ މަޢޫލޫމާތު  2.07
އި މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓާރައްޔިތުންގެ ވަނަ އަހަރު  2020މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ   

މުޅި ޖުމްލަ އަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް އެއްކޯޑުން  ޓުން އުނިކުރި ފައިސާއާއި ބަޖެޓުގެއޮފް ފިނޭންސް އިން މި އޮފީހުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި/ބަޖެ
  އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ.

ޖެޓްގެ   ް  ފާސްކުރި ބަ ތަފްސީލ 3 

ދި 3.1 ރަދު އަ ނގި ޚަ ބަޖެޓްބާކީ   ފާސްކުރި ބަޖެޓް، ހި

2019 2020  ު ފުސީލ  ތަ
 މަޖިލީހުން މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ 31,859,997    25,964,558         

 އިތުރުވި/)އުނިވި( ބަޖެޓަށް (1,392,040)    4,646,271
         30,610,829    30,467,957  ް އިނަލ ް  ފަ  ބަޖެޓ
 ހުން މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގިމަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ (29,016,756)  (28,814,273)       

 އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ބާކީ ހުރި ފައިސާ ފާއިތުވި މާލީ (1,903) (3,503)
ރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާމާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަ ފާސްކުރިބަޖެޓުން 1,625 1,903

ކީ 1,450,923      1,794,956 ޓް ބާ ޖެ  ބަ

2019 2020
 ް ލައިގަތ ތުގައި ބަ އުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮ ފައިސާ  ދަ 4

ލިބުނު ފައިސާ  ނަގައިގެން ފޮޓޯކޮޕީ   - 115 121041
ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ޤާނޫނު އަސާސީ 890 7,450 124002

އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު ފައިސާ ކުރީ 187,294         73,396 129002

މްލަ  188,184         80,961 ޖު

ވައްޒަފުންނަށް  ދު މު ރަ ހިނގި ޚަ 5

ދު ހި 2019ނގި ޚަރަ
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020

ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ
2020 

ފާސްކުރި  ޖިލީހުން  މަ
ޓް  ޖެ  2020ބަ

 ު ފުސީލ ތަ

އާއި އުޖޫރަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 11,461,560       9,493,657         10,012,396    9,983,153 211001

މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ 1,698,994         1,698,994         492,305         1,958,352 211002
މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް ރަމަޟާންމަހުގެ 258,000 258,000 261,000         252,000 212005
މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ 90,000 90,000 90,000      90,000 212009
މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސްއެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ 216,000 216,000 15,000 14,000 212011
ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ އަމިއްލަރަށްނޫން 20,856 20,856 7,938 16,168 212013

212014 އެލަވަންސްފެމިލީ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި 990,000 990,000 990,000         953,783
237,673 73,665 -   - ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ އަހަރީޗުއްޓީން 212017

އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް ން ވަޒީފާއެއްއެހެ 2,869,776         2,634,140         2,904,715      2,864,012 212023
212024 ފޯން އެލަވަންސް 312,600 312,600 299,125         300,072

-   - 212025 ރިސްކް އެލަވަންސް 19,200 19,200
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ހެދުން އެލަވަންސް 93,000 93,000 43,500 48,000 212026
212027 ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,851,320         2,851,320         2,864,347      2,608,852
212029 އެލަވަންސް ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް 416,340 416,340 232,142         381,783    

- (12,594) މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 4,800 4,800 212999

388,807 371,373 2އަދި 1 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 405,600 405,600 212031

134,215 131,275 212032 އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލް ކޯ 152,425 152,425
(159,823) (64,513) -   - ގަޑީލާރި 126004

މުލަ  21,860,471       19,656,932      18,711,675    20,071,046          ޖު

ވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫ ޕެންޝަނާއި  ފައިސާ  ންގޮތްގޮތުންދޭ މުސްކުޅިކުރައްވާ މު 6

ދު  ނގި ޚަރަ 2019ހި
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020

ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ
ފާސްކުރި  2020 ޖިލީހުން  މަ

ޓް  ޖެ  2020ބަ
 ު ފުސީލ ތަ

އިސާފަ ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ 925,277 698,425 696,203         686,084 213006 

686,084         696,203 698,425 925,277 

ރުމުގެ  ތުރުފަތުރު ކު ޚަރަދު  ދަ 7 
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2019
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020
ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ

2020
ޖެޓް  ފާސްކުރި ބަ ޖިލީހުން  މަ

2020 
 ު ފުސީލ ތަ

15,750 - 14,394 ދަތުރުޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ 237,000 221001
19,750 13,850 22,360 ދަތުރުޚަރަދު ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ 25,000 221002

249,606 48,942 56,685 ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ 200,000 221003
136,148 59,059 117,014 ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 300,000 221004

- - އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 20,000 7,000 221999
421,253 121,851 217,453 782,000 މުލަ   ޖު

ގު އޮފީސް ނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަ ހިންގުމުގެ ބޭ 8
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2019
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020
ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ

2020
 ު ޖިލީހ ޖެޓް މަ ފާސްކުރި ބަ ން 

2020 
 ު ފުސީލ ތަ

ހޯދާތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް 450,000 220,408 129,763 441,283 222001

ހޯދާ ތަކެތި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން 23,150 14,520 13,082 3,499 222002
ފަދަ ތަކެތިފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮ 20,000 14,835 405 10,430 222003

- - ސައިފަދަ ތަކެތި އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި 5,000 - 222004
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 5,000 4,519 4,097 7,130 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 3,500 2,800 - 1,238 222006

ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތިކުނިކަހާ  5,000 34,638 33,714 17,887 222008
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11,096 - - ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 5,000 222009
843 - - އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 5,000 222010

އަގު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ 65,733 53,876 19,318 28,069 222999

521,474 200,379 345,596 590,883 މުލަ   ޖު

ރަދު  އޮފީސް ނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަ ހިންގުމަށް ބޭ 9
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2019
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020
ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ

2020
ޖެޓް  ފާސްކުރި ބަ ޖިލީހުން  މަ

2020 
 ު ފުސީލ ތަ

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު 80,000 80,000 36,562 70,912 223001
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު 40,000 38,180 212 13,335 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 482,406 482,406 457,328 489,492 223004
- - ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 480,000 - 223005

2,862 - - ތަކެތީގެ ކުލި - 223006
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ 105,000 132,586 101,778 94,297 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 1,000 4,000 3,789 270 223009
އިޝްތިރާކް އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި 1,125,000 615,748 531,876 502,450 223010
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 50,000 50,000 21,361 26,625 223011
ކުރާޚަރަދު ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް 290,000 12,365 12,365 18,167 223012

ޚިދުމަތުގެ އަގު ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ 1,170,000 6,765,963 7,101,607 1,595,398 223016
ދުކުރާޚަރަ މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް 35,000 1,643 1,643 18,814 223017
އަހަރީފީ އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 5,616 8,424 8,424 3,368 223019

- 129,871 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 100,000 129,871 223020
33,109 63,155 ފައިސާ ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ 15,000 27,371 223024

އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން 2,060 2,060 1,500 750 223025
ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ 354,120 416,903 390,855 612,101 223999

3,481,949 8,862,325 8,767,521 4,335,202 މުލަ   ޖު

 ު ރަދު  ތަމްރީނ ރެވޭ ޚަ ކުރުމަށް ކު 10
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2019
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020
ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ

2020
ޖެޓް  ފާސްކުރި ބަ ޖިލީހުން  މަ

2020 
 ު ފުސީލ ތަ

ފައިސާ ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ 1,000,000 83,640 34,619 853,751 225001
ޓުއަރ ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ 25,000 4,620 4,620 62,364 225002
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް 75,000 31,800 31,800 11,478 225004

428,633 - - ކުރާޚަރަދު ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް - 225005
- 10,000 ޓްރެއިނިންގ އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ 645,000 104,000 225006

1,356,226 81,039 224,060 1,745,000 މު  ލަ ޖު
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13 ގެ  19ސަފުހާ   

 ު ރާމާތ ރަދު  މަ ލެހެއްޓުމުގެ ޚަ ކުރުމާއި ބެ 11 
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2019
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020
ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ

2020
ޖެޓް  ފާސްކުރި ބަ ޖިލީހުން  މަ

2020 
 ު ފުސީލ ތަ

ޢިމާރާތްތައް މީހުން ދިރިނޫޅޭ -މަރާމާތުކުރުން  200,000 105,911 24,345 56,399 226002

ނިޒާމް ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ -މަރާމާތުކުރުން  20,000 10,962 3,000 15,035 226006
ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 15,000 47,981 47,981 80,441 226007

774 - - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް -މަރާމާތުކުރުން  5,000 226009
އިޕްމަންޓްއިކު މެޝިނަރީ އާއި -މަރާމާތުކުރުން  45,000 36,986 31,077 153,573 226010

ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ. -މަރާމާތުކުރުން  2,000 17,336 17,336 16,589 226012

- - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ -މަރާމާތުކުރުން  2,500 - 226013
3,021 - - ހާރޑްވެއަރ އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ -މަރާމާތުކުރުން  1,500 226014

ތަކެތި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ -ރާމާތުކުރުން މަ 45,000 36,451 7,301 52,176 226016

378,008 131,040 255,627 336,000 މުލަ   ޖު

 ޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދ 12
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2019
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020
ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ

2020
ޖެޓް  ފާސްކުރި ބަ ޖިލީހުން  މަ

2020 
 ު ފުސީލ ތަ

މެމްބަރޝިޕް ފީ ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ 165,000 165,644 165,520 155,850 228007 

155,850 މުލަ  165,000 165,644 165,520 ޖު

ރުމުދާ ހޯދުމަށް  އޮފީސް ނުންވާ ހަ ރަދު  ހިންގުމަށް ބޭ ކުރާ ޚަ 13 
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2019
ދު  ނގި ޚަރަ ހި

2020
ޖެޓް  އިނަލް ބަ ފަ

2020
ޖިލީހުން  ޖެޓް މަ  ފާސްކުރި ބަ

2020 
 ު ފުސީލ ތަ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް 62,494 42,770 36,815 156,551 423001
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް 60,000 9,004 3,338 84,313 423002

- - ޓޫލްސް -އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު  1,200 120 423004
6,470 - 37,146 ގެ ތަކެތިމުވާޞަލާތު 61,100 423006

- - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 35,000 - 423007
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ 900,370 47,659 6,849 1,496,647 423008

1,743,982 47,002 136,699 1,120,164 މުލަ   ޖު
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14 ގެ  19ސަފުހާ   

 ީ ންކް އެ މިނިސްޓްރ ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭ ާ ކޮކައުންޓަށް ޖަމާ އޮފް ފި ށްފައިވ
ޓްރާންސްފާ()

14

2019 2020  ު ފުސީލ ތަ

80,961 188,184 
ޑިސެންބަރ  31އެކައުންޓަށް  އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން އެމް.އެމް.އޭ ގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް ދަޢުލަތުގެ
 ނިޔަލަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ 2020

މްލަ  188,184 80,961  ޖު

އިސާއާއި  ލެވޭ ތަކެތި  ފަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެ 15 
2019 2020  ު ފުސީލ ތަ

 އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ 1,625 1,903

- -
ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް

 ށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާއެކައުންޓަ ބޭންކް

- -
ގައި ހުރި  2020ޑިސެމްބަރު  31ފައިސާގެ ތެރެއިން ރައްދުނުކުރެވި  އެހެން ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ

 ފައިސާ
މްލަ  1,625 1,903  ޖު

- -  ނެތް ފައިސާ ކަނޑަން: އިދާރާއަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

ހަރު ނިމުނު  1,625 1,903 ެ އަ ފައިސާގ ފައިސާއާއި  ހުރި  ތަކެތީ  އިރު  ލެވޭ   ގޮތުގައި ބެ

ލީ ބަޔާންތަކުގެ ރިކަންސިލިއޭޝަން )ފައިސާ  ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސްކުރެވުނު  މާ
 ް ޖެޓުނ ތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތަށް ދޭހަކޮށްދިނުން( ބަޖެޓާއި އެ ބަ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮ

16

ލިބުނު ތާރިޚުގައި  ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ކޭޝް ބޭސިސް އަށް، ލިބުނު ފައިސާ އެ ފައިސާ ނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެފައިސާ ލިބު
އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު، އެ ޚަރަދެއްކުރަން ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރގައި ޕޯސްޓް  މާލީ ބަޔާނުގައި، ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.

ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި މި  ގައި، ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި އެ ފައިސާ އިންތާރީޚު ކުރާ
ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ  އ2020ާޑިސެންބަރު  31ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން  1ހިމެނިފައިވާނީ، މާލީ އަހަރުގެ  ބަޔާނުގައި،

އަންނަ  ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން 2020ޑިސެމްބަރު  31ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން،  މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ 30ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ 

ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ  ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިނަމަވެސް، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު 
ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތައް  މުއައްސަސާއަށް( ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުން މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި) މުއައްސަސާގެ ކައުންސިލުން
ސާ )މިސާލު: އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ( އާއި ފައި މުއައްސަސާއަށް އެހެންގޮތްގޮތުން ލިބުނު  އެކަންޖެވެ. މި ބަޔާނުގައި

ސަބަބަކާހުރެ ތަފާތެއް ވާނަމަ، އެ  ޚަރަދު ހިމެނިފައެއް ނުހުންނާއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެބަޔާނުގައި މިނޫންވެސް އޭގެން ކުރެވުނު
 އެވަނީއެވެ. ތަފާތުތައް ތިރީގައި ރިކޮންސައިލް ކުރެވިފައި
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ކޮންސިލިއޭޝަން ހ( ) އިސާގެ ރި ބުނު ފަ ހަރު ލި މާލީ އަ

ކް ބްލި ބޭންކް  ޕަ
ންޓް  ކައު 2020އެ

ސީލް ތަފް

ރެވުނު  29,017,034  ކު ސް ނު ފާ ބު ޜުގައި ލި ހަ ނުގައިވާ މާލީ އަ ރެވުނު ބަޔާ ކު ން ހޭދަ ލަ ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓު  ފައިސާގެ ޖުމު
ރަން: ކު ހިމަނާފައި ނުވާ، އެހެންނަމަވެސަ ފައިސާ  ން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައިފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓު އެއް

 ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ލިބުނު ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ ދައުލަތުގެ 188,184 
ހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ އިރު އަހަރުނިމުނު 1,625   

 1,903 

- 

ރަން: ކު ނި ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ، އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ އު
 ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ލިބުނު ފައިސާ

އި  29,204,940  ގެ ސާފަ ސާ ނު ފައި ބު ރު ލި ހަ ނުގައިވާ މާލީ އަ ރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާ ކު ނުގޮތާއި ހޭދަ ބު ލަ ލި  ޖުމު

ކޮންސިލިއޭޝަން ) ރަދުގެ ރި ނގި ޚަ ހަރު ހި ށ( މާލީ އަ
ކް ބްލި ބޭންކް  ޕަ
ންޓް  ކައު 2020އެ

ސީލް   ތަފް

ރެވުނު  29,017,034  ކު ސް ނު ފާ ރެވުނު ބަޔާ ކު ން ހޭދަ ރަދުގެބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓު ނގި ޚަ ރުގައި ހި ހަ ލަ ގައިވާ މާލީ އަ  ޖުމު
ރަން: ކު ނި ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވާ، އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ އު

 ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތައް
 ހިލޭ އެހީ - 

ސާ  29,017,034  ގެ ފައި ރަދު ނގި ޚަ ރުގައި ހި ހަ ނުގައިވާ މާލީ އަ ރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާ ކު ނުގޮތާއި ހޭދަ ބު ލަ ލި  ޖުމު
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މަޢުލޫމާތު އިތުރު

ސެންބަރު  31 ލަށް  2020ޑި ގެ ނިޔަ

2019 2020 ޓް ނޯ

ން ެ -ނޮ  ހަރުމުދާ() ސެޓްސް ކަރަންޓްއ

7,629,679 8,521,557 2  ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ހަރުމުދާ އޮފީސް

ން 8,521,557 7,629,679 ް -ނޮ ަ  ކަރަންޓ ޖުމްލ  އެސެޓްސްގެ 

އެސެޓްސް  ޓް  ން  ކަރަ

1,903 1,625 3  ފައިސާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

525,246 368,907 4 ސާއިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައި އެކިފަރާތްތަކުން

527,149 370,532  ެ އެސެޓްސްގ ޓް  ން ަ  ކަރަ  ޖުމްލ

8,156,828 8,892,089  ަ ޖުމްލ ލްކިއްޔާތުގެ   މި

ސެންބަރު  31 ލަށް  2020ޑި ގެ ނިޔަ

2019 2020 ޓް  ނޯ

 ް ންމާތައ ޒި ލީ   މާ

-   3,763 5 ބިލްތައް އިސާ ނުދައްކާ ހުރިފަ

-   3,763  ެ ންމާތަކުގ ޒި ލީ  ަ  މާ  ޖުމްލ
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ް  އި މިލްކިއްޔާތާ   - 1 ލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކާއިގުޅޭ ނޯޓުތައ މާ

ކިއްޔާތު  1.1 ލް ނގާފައިވާ  ގެ މި ރީޚަށްފަހު ހި ންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާ ންއަދި މާލީ ޒި  ތައް ކަ

ނގާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށް ފަހު ހި    
.ންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެއެވެގޮތަށް މި މާލީ ބަޔާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ބޮޑު ކުޑަމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ

ތް 1.2 އްކިފައިވާ ގޮ އްޔާރުކުރުމުގައި އަގު ދެ ންމާތަކުގެ ބަޔާންތައް ތަ ކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒި ލް މި

ންވެންޝަން" މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލި ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮ    
ދަރަނި ވެސް، އާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް، އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެން އަރަންޏާއި 

 ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެ އެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. މި އޮފީހަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ
.އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ

1.3  ް ންމާތައ މާލީ ޒި

އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޙަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ޙިދުމަތާއި  މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ.    
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ  30ހަރުގެ ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ ބިލްތަކަށް މި މާލީ އަ

 ދެއްކިފައި ނުވާ ބިލްތަކެކެވެ.

1.4  ް ކޮމިޓްމަންޓްސ

އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނަމަވެސް ކޮމިޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ޙަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސެޕް ސިސްޓަމުގައި ޕާރޗޭސް  
ވެ.މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ލިބިފައިނުވާ ސެޕް ސިސްޓަމުއިން އުނިކޮށް ހިނގާ އަހަރަށް ގެންދަން ޖެހިފައިވާ ޚަރަދުތަކެ

އިސާ  1.5 ބެންޖެހޭ ފަ ލި

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގައި  ށްނުކުރެވިވާ މި އޮފީހުގެ ޚަރަދުތައް އަދާކުރުމަބެލެނީ މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު އަގު އަދާލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.
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18 ގެ  19ސަފުހާ   

ފަރުނީޗަރު، މެޝީނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  2 

ހަރު ނިމުނުއިރު  އަ
 ެ ހަރުމުދަލުގ ު  ހުރި   އަގ

އަހަރު 2020 ވަނަ 
 ަ ގޮތުގ ދިޔާގެ   އި ހަ

ނު  ލިބު

އްތާލެވުނު/  ނަ
އްލުނު   ގެ

ނަ  2020 ވަ
ހޯދުނު  ހަރު   އަ

ހަރު  އަ
ހުރި ށުނުއިރު   ފެ

 ު ފުސީލ ތަ

1,699,601 - - 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 1,659,023 40,578

574,258 - - ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 570,920 3,338 423002

795 - - ޓޫލްސް() ކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުއެ 795 - 423004

- - - - 423005 ރިފަރެންސް ފޮތް -

310,666 - - މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 310,666 - 423006

- - - - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ - 423007

5,012,566 841,113 - 6,849 ޑްވެޔަރއައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާ 4,164,604 423008

3,671 - - 423999 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 3,671 -

920,000 - - 424001 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި 920,000 -

8,521,557 841,113 - 50,765 7,629,679 މުލަ    ޖު

އިސާ  ގުދު ފަ ނަ 3 

2019 2020  ް ފުސީލ  ތަ

- - ޚަރަދުނުކޮށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި ބަޖެޓް ފައިސާ އްސަސާގައިގެ ނިޔަލަށް މުއަ 2019ޑިސެންބަރު 31

 ފައިސާ އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް 1,625 1,903.00

- -
އެކައުންޓަށް  ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް

 ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާޖަމާ

- -  ގައި ހުރި ފައިސާ 2020ޑިސެމްބަރު  31ފައިސާގެ ތެރެއިން ރައްދުނުކުރެވި  އެހެން ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ

މުލަ  1,625 1,903.00 ޖު

ރަނި  ލްތަކާއި އެހެނިހެން ދަ ފައިސާނުދައްކާހުރި ބި 4 

2019 2020  ް ފްޞީލ   ތަ

- 3,763.00 ޓޭބަލް މީޓިންގ -ން އޯޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕެއި

- 3,763 މްލަ  ޖު
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19 ގެ  19ސަފުހާ   

އިސާ އެކިފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފަ 5 

2019 2020  ު ފުސީލ ތަ

  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން    358,427    524,744        

- 10,480   ކްރެޑިޓް ބިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

-      -  ނީލަންކިޔުނު މުދަލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

502    - މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނާންނަ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަދެވިފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު

މްލަ     368,907           525,246         ޖު



ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3939 332
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