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ރީ  ްޓ ްސ ިނ ފީްީިމ ޭޓޖްގެީއީ ީޮއ ިރ ެހ ީް ޑ ްނ ެއ ީ ރ ލްަޗ ީަކ ، ގ2019ީީެީްޓްސ ަހުރ ައ ީ ަނ ށްީީަވ ަތަކ ްނ ޔ  ީަބ ީމ ލ 
ލްީ ަރ ެނ ީެޖ ރ ަޓ ިޑ ީ ޮއ ޓްީޭދ ޯޕ ީިރ

 
ާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފްާާމިނިސްޓްރީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށ އި،ާ، ދިވެހިރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

 ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާހެރިޓޭޖްާާއެންޑްާ

ާތަޢ ރަފުާ

ާ،އ ރޓްސްާފްއޮާިމނިސްޓްރީގެާދަށުްނާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާާ)އޮޑިޓްާޤ ނޫނުާ(4/2007ާމިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީާޤ ޫނނުާަނންބަރުާ
ގައިާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ްނތަކ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަްލ2019ާާޑިސެންބަރ31ާާުާގެހެރިޓޭޖްާއެންޑްާކަލްޗަރ
ާ ާކުރުމ އި،ާދެކޭގޮތް ާމިނިސްޓްރީބަޔ ން ާޚަރަދ2019ާުާގެއެ ާބަޖެޓުން ާއަހަރުގެ ާރައްޔިތުންގެާާކޮށްފައިވަނަ ާއަހަރަށް ވަީނާއެ

އެއްގޮތަށްމަޖިލީހުންާއެާ ގޮތަށް،ާބަޖެޓުގައިާާ،މިނިސްޓްރީއަށްާފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓާ  އެާމިނިސްޓްރީގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވާ 
ބަޖެޓުގައިާޚަރަދުާކުރުމަށްާކަނަޑއެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އާި، ކަންތައްތަކަށްާ، ާ،އ ރޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީކަނޑައެޅިފައިވާ 

ވަނީާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާާބަލަހައްޓ ފައިާގައިލީާކަންކަންާހިންމ ގެާހެރިޓޭޖްާއެންޑްާކަލްޗަރ
ާބަލައި ާއެއްގޮތަށްތޯ ާކުރުމ އިާ،ގަވ އިދ  ާބަޔ ން ާދެކޭގޮތް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމެދު ާމިްނވަރ  ާކުރެވިފައިވ  ާޢަމަލު ާ،އެއަށް

ކުރެވުނުާކަންކަމ ާެމދުާއިޞްލ ޙީާފިޔަވަޅުާއެޅުމަށްޓަކައިާއެާކަންކަންާޤ ނޫުނާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާކަމަށްާއޮޑިްޓގައިާފ ހަގަާ
ާިމނިސްޓްރީާގޮތުގެާމަތިންާ އެއްގޮތްވ  އ ާމ އްދ ގެާ)ހ( ަވނ36ާަ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ާގ2006/3ާާެނަންބަރުާ

ާހެރިޓޭޖްާއެންޑްާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފް ާހުގެ ާވެރިޔ އަށް ާޒިންމ ދ ރު ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާ،ށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ާ 213ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ާކަންކަންާގޮތުގެާފައިވ ބަޔ ންކޮށްވަނަ ާއެ ރައްޔިތުންގެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިާަމތިން

މިާރިޕޯޓް ާގައިާޝ އިޢwww.audit.gov.mvާާުާގެާވެބްސައިޓްއޮފީހުާރައްޔިތުންނަށްާފެންނ ނެހެންާމިާާ،މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމެވެާ.
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ާބަޔ ންތަކުެގާ ާމ ލީ ާކޮްށފައިވ ނީ ާބަޔ ން ާބައިގައި ާފުރަތަމަ ާރިޕޯޓުގެ ާމައްޗަށެވެ. ާބައެއްގެ ާެދ ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާރިޕޯޓު މި
ާކޮށްފައިވ ނީާދައުަލތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުެގާސައްޙަކަމ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެ.ާދެވަނަާބައިގައިާބަޔ ން

ާމިންވަރ އި ާުކރެވިފައިވ  ާޢަމަލު ާގަވ އިދަށް ބަޖެޓުްނާާގެހެރިޓޭޖްާއެންޑްާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީާ،މ ލިއްޔަތުގެ
ާކޮށްފައި ާޢަމަލު ާއެއްގޮތަށް ާނިންމުންތަކ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާކުރުމުގައި، ާޚަރަދު ާމެދު ާމިންވަރ  ާޖެނެރަލްާވ  އޮޑިޓަރ

ާާދެކޭގޮތެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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ާބަރުންޑިސ31ާެގެާހެރިޓޭޖްާއެންޑްާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީހިމެނިފައިވާ ާއަށ27ާްނ10ާާްާސަފުހ ކުާމިާރިޕޯޓ އެ
2019ާާ ާނިމުނު ާގައި ާހޭދަކުރެވުމ ލީ ާލިބުނުގޮތ އި ާފައިސ  ާހިމެނޭ ާބަޔ ންތަކުގައި ާމ ލީ ާއަހަރީ ާބަޔ ނ އި،ާއަހަރުގެ ނުގޮތުގެ

ާއެ ާބަޖެޓ އި ާބަޔ ނ އިާފ ސްކުރެވުނު ާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ާތަފްާމިާބަޖެޓުން ާގުޅޭ ާމިޞީބަޔ ންތަކ  ާވަނީ ާނޯޓުތައް އޮފީހުްނާާލު
ާކޮށްފައެވެ.ާބަލައިާއޮޑިޓްާ

ންމ ތަކުގެާބަޔ ނ އިާއެާމިލްކިއްޔ ތުގެާބަޔ ނ އިާމ ލީާޒިާ،ނިފައިވ ހިމެާއަށ32ާްނ28ާާްސަފުހ ާާމިާރިޕޯޓ އެކުމީގެާއިތުރުން،ާ
އެާބަޔ ންތަކ ާގުޅޭގޮތުންާފ ހަގަކުރެވިފައިވ ާއަދިާކޮށްފައެވެ.ާވ ނީާމިާއޮފީހުންާބަލައިާއޮޑިޓްާބަޔ ންތަކ ާގުޅޭާނޯޓްތައްާވެސް

ކުރެވިފައިވ ާމިާރިޕޯޓްގެާދެވަނަބައިާ"ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަމަލު، މައްސަލަތައް
ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރ ާރިޕޯޓް"ާގައިާހިމަނ ފައިާވ ނެއެވެ.

ާއިސްވެރިންނ ާމަޝްވަރ ގެާހެރިޓޭޖްާާއެންޑްާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީާތައްކޮށްފައިވ ާކަންތައްރިޕޯޓުގައިާފ ހަގަ މި
ފުރުޞަތުގައިާޝުކުރުާާނަށްާމިމުވައްޒަފުންހުރިހާ ާއެާމިނިސްޓްރީގެާއްވިމިާޮއޑިޓްގައިާއެހީތެރިވެދެ، ކުރެވިފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮށް

ާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާޞައްޙަކަމ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރ ާރިޕޯޓްާ

 ލިއްޔަތުާއޫާމަސްާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާާމުގައިާށްާހުށަހެޅުާތައްޔ ރުކޮާާމ ލީާބަޔ ންތައްާ

ާ،މަތިންާގޮތުގެާއެއްގޮތްވ ާގަވ އިދ ާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާއ އި(ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާގެދައުލަތު)2006/3ާާނަންބަރުާޤ ނޫނު
ާޙަޤީޤަތ ާހިސ ބުތައްާމިިނސްޓްރީގެާއެާ،ބެލެހެްއޓުމ އިާކަްނތައްތައްާމ ލީ ހެރިޓޭޖްގެާއެންޑްާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީ
ާވަނ15.01ާާަާގެާ(R-20/2017)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާ،ރުކޮށްތައްޔ ާފުރިހަމަކަމ އެކުާއްޙަކަމ އިސަާއެއްގޮތަށް
ާއޮނިގަނޑ ާަބޔ ންކޮށްފައިވ ާމ އްދ ގައިާވަނ15.03ާަާގަވ އިުދގެާއެާހިމަނައިގެންާާމަުޢލޫމ ތުާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމ އްދ ގައި
ާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީާާހުށަހެޅުމަކީާށްއޮފީހަާމިާކުރުމަށްާއޮޑިޓްާ،ކުލަވ ލައިއެާބަޔ ންތައްާާމ ލީާއަހަރީާ،އެއްގޮތަށް
ާދަށުންާގެާ(ހ)ާމ އްދ ގެާވަނ46ާާަާގެާ(ޤ ނޫނުާމ ިލއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)2006/3ާާަންނބަރުާޤ ނޫނުާ،ހެރިޓޭޖަށްާއެންޑް

ާފ ސްކުރެވުނުާ،ބަޔ ނ އިާހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެާލިބުނުގޮތ އިާފައިސ .ާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެާވެރިޔ ގެާޒިންމ ދ ރުާމ ލީާކަނޑައަޅ ފައިވ 
ާސްޓޭންޑަޑްާާެއކައުންޓިންގާސެކްޓަރާޕަބްލިކްާއިްނޓަރޭނޝަނަލް"ާ،ބަޔ ންާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޖެޓުންާއެާބަޖެޓ އި

ާކުރުމަށްާާތައްޔ ރުާެއއްގޮތަށްާއ "ާއެކައުންޓިންގާއޮފްާބޭިސސްާކޭޝްާާދަާއަންޑަރާރިޕޯޓިންގާފައިނޭންޝަލް(:ާއިޕްސަސް)
ާާ.ކުރެއެވެާޒިމްލ ާއޮނިގަނޑުާމި

ާމި ާނޫންާާތެރޭގައި،ާލިއްޔަތުގެއޫމަސްާއަދި ާސައްޙަ ާމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ާނަމަވެސް، ާސަބަބުން ާއޮޅުމެއްގެ ާނުވަތަ ޚިޔ ނ ތެއް
އެކަށީެގންވ ާހަރުދަނ ާއިންޓަރނަލްާކޮްނޓްރޯލްތައްާ، މަޢުލޫމ ތުާނުހިެމނޭާމ ީލާބަޔ ްނތަކެއްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހެޅުމަްށާބޭނުންވ 

މ ލީާހިސ ބުާބެލެހެއްޓުމ އިާމ ލީާބަޔ ންތައްާއެކުލަވ ލުމުެގާފަ މުއައްސަސ އަށްާއެކަށީގެންވާ  ރުމ ކޮށްާތަންފީޒުކޮށްާދެމެހެއްުޓމ އާި،
މ އި،ާއެކުލަވ ލުާތައްބަޔ ންާމ ލީާއަހަރީާ،މ އިހިސ ބުާބެލެހެއްޓުސިޔ ސަތުތައްާޚިޔ ރުކޮށް،ާއެާސިޔ ސަތުތަކ ާއެއްގޮތަށްާމ ލީާ

އެއްާއަްނދ ޒ ޙ ލަތަށްާރިއ ޔަތްޮކށްާއެކަށީގެންވާ ާ،ނަމަރ ކުާބޭުނންާއަންދ ޒ އެއްާއެއްވެސްޔ ންތައްާއެކުލަވ ލުުމގައިާއަދިާމ ލީާބަ
ާބޭނުންކުރުންާހިމެނެއެވެ.
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 އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްާއޫާލިއްޔަތުާ

އަށ2019ާާްޑިސެންބަރ31ާާުާގެހެރިޓޭޖްާއެންޑްާކަލްޗަރާ،އ ރޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީލިއްޔަތަކީާއޫއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސް
ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާމ ލީާނިމުނު ާއޮޑިޓްާއަހަރީ ާއެާބަޔ ންތައް ާއޮާކުރުމަށްަފހު ާމެދު ާބަޔ ންތަކ  ާދެކޭގޮތްާމ ލީ ޑިޓަރާޖެނެރަލް

ންގއާ ސްާއޮންާއޮޑިޓިނޭޝަނަލްާސްޓޭްނޑަޑްރއިންޓަާކޮށްފައިވ ނީާއޮޑިޓްާާއްބަޔ ންތަާއޮފީހުންާމިާއަހަރީާމ ލީާމިާކުރުމެވެ.ބަޔ ން
މައިގަނޑުގޮތެއްގައިާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތަކަކީާާމިއެއްގޮތަށެވެ.ާއޮޑިޓަރުންގެާސުލޫކީާމިންގަނޑ ާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުާކުރުމ އި،ާ

ނެވޭާގޮތަށްާއޮޑިޓްގެާމަސައްކަތްތައްާޔަޤީންކަމ އެކުާދެނެގަކަންާއެކަށީގެންވާ ބަޔ ންތަކެއްާނުވ ާހިމެނިފައިާާސައްޙަާނޫންާމަޢުލޫމ ތު
ާއިާހިންގުމަށްާމިާސްޓޭންޑަޑްތައްާލ ޒިމްާކުރެއެވެ.ރ ވަ

ވަނީާމ ލީާަބޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާޢަދަދުތަކ އިާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާ އޮޑިޓެއްާއެކުލެވިގެން
މިާ،އިޖުރ އަތުތަކެއްާކަނޑައަޅައި ިއޖުރ އަތުތައްާބިނ ވެެގންވަީނާއެާއިޖުރ އަތުތައްާފުރިހަމަާކުރުމުގެާމައްޗަށެވެާ. ގޮތަށްާކަނޑައަޅާ 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަާނޫންާމަޢުލޫމ ތުތައްާ)އޮޅުވ ލުންތަކ އިާއޮޅުންތަކުގެާ އޮޑިޓަރުންގެާ"ޕްރޮފެޝަނަލްާޖަޖްމަންޓް"ާއ އާި،
ާމައްޗަށެ ާމިންވަރެއްގެ ާއޮތް ާފުރުސަތު ާހިމެނުމުގެ ާބަޔ ންތަކުގައި ާނަމަވެސް(ާމ ލީ ާޮއތްސަބަބުން ާފުރުޞަތުތައް ާިމފަދަ  ވެ.

ގުޅޭ،ާމުއައްސަސ ގެާއިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯލްތަކަށްާއޮޑިޓަރުންާ، މިންވަރުާބެލުމުގައި މ ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކުރުމ އިާހުށަހެޅުމާ 
ާހިމެނެއެވެ ާކުރުން ާސިޔ ސަތުރިޢ ޔަތް ާކޮްށފައިވ  ާބޭނުން ާހުށަހެޅުމުގައި ާތައްޔ ރުކޮށް ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަދި ާރަނގަޅުާ. ތަކަކީ
މ ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާމެނޭޖްމަންޓުންާއެއްވެސްާއަންދ ޒ އެއްާބޭނުންާކޮށްފައިވ ނަމަ،ާ، ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯާބެލުމ އި

ާގޮތެއް ާޖުމުލަ ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަދި ާބެލުމ އި ާއަންދ ޒ އެއްތޯ ާއެކަށޭނެ ާއަންދ ޒ އަކީ ާބެުލންއެ ާގޮތް ާުހށަހަޅ ފައިވ  ާވެސް ގައި
ާއޮޑިޓުގައިާހިމެނެއެވެ.

ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާޢަދަދުަތކ އި ާހިެމނޭ ާބަޔ ންތަކުގައި ާމ ީލ ާއެކުލެވިގެންވަނީ، ާވ ގިޭދާސަާއޮޑިޓެއް ާކުރުމަށް ާކަށަވަރު އްޙަކަން
ާބަޔ ްނތަ ާމ ލީ ާމައްޗަށެވެ.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ާއޮޑިޓުުކރެވުނު ާކުރުމުގެ ާދިރ ސ  ާަބލައި ާބޭސިސްއަށް ާޓެސްޓް ކުގައިާހެކިތައް

އޮޅުވ ުލންަތކ އިާއޮޑިޓްކުރެވުނުާމުއައްސަސ ގެާތެރޭގައިާހުރެދ ނެާއެންެމހާ  އޮޅުންތަކ އާި، ެއންމެހާ  ާއެކުލެވިފައިހުރުންާއެކަށީގެންވާ 
ާހީނަރުާކަންތައްތައްާއޮޑިޓުގައިާފ ހަގަާކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްާބަލައިެގންާނުވ ނެއެވެ.ާ

ާއޮ ާމެދު ާބަޔ ންތަކ  ާދެމ ލީ ާބަޔ ންޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމިާކޭގޮތް ާހޯދިފައިވ ކަމަށް ާހެކި ާއެކަށީގެްނވ  ާމިންވަރަށް ާބޭނުންވ  ކުރުމަށް
ާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 އޮޕީނިއަނެއްާދެވުނުާސަބަބުާާކޮލިފައިޑްާ

ާާއޮފްާމިނިސްޓްރީ ާގެ ާހެރިޓޭޖް ާބަޔ ނުގައ2019ާާިއ ޓްސް،ާކަލްޗަރާއެންޑް ާމ ލީ ާކުރެވިފައިވ  ާކޮންސޮލިޑޭޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ
ގޮތުގައިާހިމަނ ފަިއވ ާޢަދަދުާތަކ އިާވަކިާވަކިާއަދިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާުހރިާފައިސ ގެާ ލިބުނުާފައިސ ާއ އިާކުރެވުނުާަޚރަދު

ތަކުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާލިބުނުާފައިސ  ޖުމްލަާއ އިާޚަރަދުާކުރެވުނުާފައިސ ގެާާއަދިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސ ގެާާ އިދ ރާ 
އަދަުދާތަކ އިާވަކިާވަކިާއިދ ރ ާއިވ ާހިމަނ ފަާތަކުގައިބަޔ ންާމ ލީޓްާކޮށްފައިވ ާކޮންސޮލިޑޭމިގޮުތްނާ ން.ހުރުާޖުމްލައިގަާތަފ ތު

(ާ)ހަސަތޭކަާވިހިާހ ސްާނުވަސަތޭކަާފަންސ ސް 620,950ލިބުނުާފައިސ ގެާޖުމްލަާތަކުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކ އިާއަޅ ާކިޔ އިރުާ
އަދިާާމަދުާވުމ އި(ާރުފިޔ ާސަތ ރަާހ ސްާއަށްސަތޭކަާސައުވީސް) 17,824ޖުމްލަާކުރެވުނުާޚަރަދުާގެާ، ވުމ އިއިތުރުރުފިޔ ާ

އަދަ )ހަތްާސަތޭކަާަފންސ ސްާނުވަާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާ 759,722ާދުާއަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ 
ާއިތުރުާއަދަދަކަށްވުން.ާބ ވީސް(ާރުފިޔ 
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ާކޮލިފައިޑްާއޮޕީނިއަންާ

ާއޮފީހުން ާޮގތުގައިމި ާާ،ާދެކޭ ާަސބަބު" ާދެވުނު ާއޮޕީނިއަން ާމަްއސަލަާގައި"ޮކލިފައިޑް ާފ ހަގަކޮށްފައިވ  މ ީލާާސަބަބުންއިގެ
ގައ2019ާާިޑިސެންބަރ31ާާުާގެއ ޓްސްާކަލްޗަރާއެންޑްާހެރިޓޭޖްާއޮފްމިނިސްޓްރީާ، އަްނނ ނެާފަރަގުތައްާފިޔަވައިބަޔ ންތަކަށްާ

ިލބުނުގޮ އ އިާ"ނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާ  ާފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާޭހދަކުރެވުނުާތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާަބޔ ންާ"
ލިބުނުާފައިސ ާއ އިާއެާފައިސ އިންާކުރެވުނުާން"ާއަކީާމައިގަނޑުާގޮތެއްގައި،ާއެާއަހަރުތެރޭގައިާމިނިސްޓްރީއަށްާގޮތުގެާބަޔ 
ާ،ދިާއެާއަހަރަށްާފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަާކުރެވުނުގޮތްމ ލީާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާބ ކީާހުރިާފައިސ ާއަ، ޚަރަދ އި

ާސްޓޭންޑަްޑާ ާއެކައުންޓިންގް ާސެކްޓަރ ާޕަބްލިކް ާ"އިންޓަރޭނޝަނަލް ާދައްކުވައިދޭ، ާއެއްގޮތަށް ާޙަޤީޤަތ  ތެދުވެރިކަމ އެކު
ކުރެވިފައިވ ާތައްޔ ރުއ ާއެއްގޮތަށްާއަންޑަާދަާކޭޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާާޕްސަސް(:ާފައިނޭންޝަލްާރިޕޯޓިންގ)އި

ާ.ކެވެމ ލީާބަޔ ންތަކެ

 

މ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެާޤ ނޫނ އިާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެ
މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރ ާރިޕޯޓްާ ާމިންވަރާ 

ާއ ޓްސްާާއޮފްާާމިނިސްޓްރީާލުކުރުމުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަމަާ
ާލިއްޔަތުާއޫާމަސްާމ ލީާޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެާގެާހެރިޓޭޖްާާއެންޑްާާކަލްޗަރ

ގުޅޭގޮތުންާތައްޔ ރުކޮމ ލީާބަޔ ންތައްާ ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ާާހެރިޓޭޖްގެާއެންޑްާކަލްޗަރާއ ޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީށްާހުަށހެޅުމާ 
ޚަރަދުކުރުމުގައިާއެާއަހަރަކަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާާ،ގެާއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްކޮށްފައިވާ ޔ ންރަންޖެހޭކަމަށްާމަތީގައިާބައަދ ކު

އެއްގޮަތށްާ، ކަންތައްތަކަށް،ާާއެާމިނިސްޓްރީގެފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓާ  ބަޖެޓުގައިާކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތަށާް، މަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވާ 
ާކަނަޑއެޅުނު ާޚަރަދުކުރުމަށް ާޚަރަުދކުރުމ އިބަޖެޓުގައި ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުާާ،ާހުދޫދުގެ ާބެލެހެއްޓުމުގަިއ ާިހންަގއި ާކަންކަން މ ލީ

ާޤ ނޫނު)2006/3ާާނަންބަރު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާޢަމަލުކުރުމަކީވެސްާދައުލަތުގެ ާއެއްގޮތަށް ާގަވ އިދ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދަުއލަތުގެ ާއ އި )ާ
 ންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މ ލީާޒިާހެރިޓޭޖްގެާއެންޑްާކަލްޗަރާއ ޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީ

 ލިއްޔަތުާއޫާނެރަލްގެާމަސްާއޮޑިޓަރާޖެާ

ާސައްޙަ ާބަޔ ންތަކުގެ ާއޮކަމ  މ ލީ ާބަޔ ންމެދު ާދެކޭގޮތް ާޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއިތުރުން ާކަލްޗަރާއ ޓްސްާއޮފްާމިނިްސޓްރީކުރުމުގެ
ފ ސްކޮށްދެއްވިާބަެޖޓ ާާއެާިމނިސްޓްރީއަށްގެާމަޖިލީހުންާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާރައްޔިުތންބަޖެުޓންާޚަރަދުާހެރިޓޭޖްގެާއެންޑް

ާ ާިމނިސްޓްރީގެއެއްގޮތަށް، ާބަޖެޓުގަިއާާއެ ާކަންތައްތަކަށް، ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާބަޖެޓުގަިއ ާގޮަތްށ، ާޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް
ާޚަރަދުކުރުމަށް ާއ އި، ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ާާކަނޑައެޅުނު ާމިނިސްޓްރީގެ ާހިންގ ާއެ ާކަންކަން ާޤ ނޫުނާާމ ލީ ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ

އެއްގޮތަށްތޯާބަލައި،ާއެއަށްާޢަމަލުާާއ އި(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު)2006/3ާާނަންބަރު ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 
ާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަކީވެސްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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ޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާރައްޔިތުންގެާބަާހެރިޓޭޖްގެާއެންޑްާކަލްޗަރާއ ޓްސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީާތުގެާތެރޭގައިމިާމަސްއޫލިއްޔަ
ހެކިާހޯދުމުގެާގޮތުންާފުރިހަމަާކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާބަޖެޓްާފ ސްކޮށްދެއްވިާމަޤުޞަދުތައްާހ ސިލުާކުރުމަށްތޯާބެލުމަށްާބޭުނންވާ 

މިާއިޖުރ އަތުތަކުގެާތެރޭގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާއިޖުރ އަތުތައްާފުރިހަމަާކުރު ންާިހމެނެއެވެާ.
ާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާޢަމަލުާކޮށްފައިވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ.

ާ ާޤ ނޫނު)2006/3ާާނަންބަރުޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަދައުލަތުގެ ާއ އި ާކުރެވިފައިވާ ( ާޢަމަލު ާގަވ އިދަށް ާމ ލިއްޔަތުގެ ތުގެ
އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާމިންވަރަށްާއެކަށީގެންވ ާހެކިާހޯދިފައިވ ކަމަށްާމިާއޮފީހުންާާމިންވަރ މެދު

ާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަާ މަލުކުރެވިފައިވާ 
 ާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާ

މެކޭނިކަލްާއިންޖިނިއަރިްނާ (1) އިންޖިނިއަރިނާް، ބަހައްޓަންާތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭާއ ކިޓެކްޗަރަލާް، ކަޅުވަކަރުާމިސްކިތްާއަލުންާރ ވާ 
ާ ާމަސައްކަތް ާތައްޔ ރުކުރުމުގެ ާކުރެހުންތައް ާޕްލަމްބިންގް ާނުވ އިރުާއެއްބަސްވެފައިވ އަދި ާނިމިފައި މުއްދަތުާާމުއްދަތުގައި

ޙަވ ލުކުރިާފަރ ތަށްާލިބޭާގެްއލުމުެގާާމަސައްކަތްާލަސްވުމަށްާލަސްވިވުމ އިާއިތުރުކުރުމަށްާދެފަރ ތުންާއެއްަބސްާވެފައިނު
ާ ާާގޮތުގައި ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާއެއްގޮތަށ10.71ާްދައުލަތުގެ ާއ އި ާއަގުންާ)ހ( ާމުާމަސައްކަތުގެ ާއްދަތައްާލަސްވި

ރުފިޔާ )ފަްނސ ސްާހަާހ ސްާފަސްސަތޭކަ 56,500ާއުނިކުރަންޖެހޭާގެާގޮތުގައިާލިކުއިޑޭޓެޑްާޑެމޭޖަސް  ާކޮށްފައިނުވުން.އުނިާ(

ާމިނިސްޓްރީ (2) ާބައެއް ާދަށުގައިވ  ާބެލުމުގެ ާއިގެ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ 11.02ާާދ ރ ތަކުން ގައ11.03ާާިއަދި
ނުވުމުެގާއަދ ހަމަކޮށްާަބލަހައްޓ ފައިާ ،މ ތުތަކ ާެއއްގޮތަށްާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީއެއްާތައްޔ ރުކޮށްބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމައުލޫ

މ ލީާއަހަރުގެާނިޔަލަށ2019ާާްމިނިސްޓްރީގެާސަބަބުންާ މިލްކިއްޔ ތުގެާބަޔ ނުގައާި، ވަނަާއަހަރުގެާކޮންސޮލިޑޭޓްާކޮށްަފއިވާ 
ާހިމަނ ފައިވ  ާއަގުކަމަށް ާހަރުމުދަލުގެ ާާސަތ ރަ)17,855,776ާާހުރި ާހ ސްާމިލިއަން ާފަސް ާފަންސ ސް އަށްސަތޭކަ

ާމ ލީާފ އިތުވީާއަހަރުގެާއަދިާމީގެާއިތުރުންާާތުން(ާރުފިޔ ގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެހަތްސަތޭކަާހަތްދިހަާހައެއް
ާއަހަރުާާބަޔ ނުގައިާމ ލީާރުގެއަހަާވަނ2019ާަށްވުރެާއަދަދަާހުރިާހަރުމުދަލުގެާގޮތުގައިާއިރުާނިމުނުާއަހަރުާބަޔ ނުގައި
  އިތުރުވުނ2,677,443ާްއަދަދުާާހުރިާފެށުނުއިރު

ާ،ޖެނެރަލްާޑިރެކްޓަރާއަރުޝީފުގެާޤައުމީާގޮތަށްާލަފ ދީފައިވ ާކުރަންާއިސްލ ޙްާރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓްާއަހަރުގެާފ އިތުވީ (3)
ާތިންާާސ ޅީސްާދުިއސައްތަ)243,753ާާލަޖުމްާީދފައިވ ާގޮތުގައިާމުސ ރައިގެާދުަވސްތަކަށްާނުވާ ާހ ޒިރުވެފައިާއޮފީހަށް
ާގޮތަށްާާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައ7.14ާިާގަވ އިދުގެާމ ިލއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާ،ރުފިޔ (ާތިނެއްާފަންސ ސްާސަތޭކަާހަތްާހ ސް

ާވުން.ނުާހިމަނ ފައިާއަދަދުާއެާގޮުތގައިާފައިސ ގެާލިބެންޖެހޭާމ ލީބަޔ ނުގައިާހޯދ ފައިނުވުމ އިާއަނބުރ 

މެދުާދެކޭގޮތްާދައުލަތުގެާ މިންވަރާ  ާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަމަލުާކުރެވިފައިވާ 

ާމިާއޮފީހުންާދެކޭގޮތުގައި،

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ާބިނ ކުރެވުނުާާދެކޭގޮތްާމިންވަރ މެދުާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާގަވ އިދަށްާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާޤ ޫނނ އިާމ ލިއްޔަތުގެާތުގެދައުލަ )ހ(
މައްސަލަާފިޔަވައިާގައިާ(1ާސްގެާ)ސ އަ 2019ާާއ ޓްސް،ާކަލްޗަރާއެންޑްާހެރިޓޭޖްމިނިސްޓްރީާއޮފްާ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ގޮތެއްގައިާއެާއަހަރަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާއެާމިނިސްޓްރީއަށްާާމައިގަނޑުާކޮށްފައިވަނީ،ާބަޖެޓުންާޚަރަދުއަހަރުގެާާވަނަ
ާމަުޤަޞދުތަ ާބަޖެޓުގެ ާބަޖެޓުގައިާފ ސްކޮށްދެއްވި ާކަންަތއްތަކަށް، ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާަބޖެޓުގައި ާއެ ާގޮތަްށ، ާޙ ޞިލްވ  އް

ާތަށެވެ.އެއްގޮއިާކަނޑައެޅިފައިވ ާމިންވަރަށް،ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދަުއލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ 

ާއަމަލުކުރެވިފައިާ،އަދި )ށ( ާގަވ އިދަށް ާާވ ޤ ނޫނ އި ާއަސ ސްގެާބިނ ދެކޭގޮތްމިންވަރ މެދު 2ާ)ާކުރެވުނު )ާ ާގައިާާ(3)އަދި
ާއެހެިނހެންާމ ލީާކަންކަްނ،އ ޓްސް،ާަކލްޗަރާއެންޑްާހެރިޓޭޖްގެާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޔަވަިއ،ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކަންތައް

ާހިންގ  ާގޮތެއްގައި ާމ ލިއްޔަތުާަބލަހައްޓ ފައިާމައިގަނޑު ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާގަވ އިދ ާވަނީ ގެ
ާއެއްގޮތަށެވެ.

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިސްލ ޙުކުރަންާާމައްސަލަތަކ އިާާފ ހަގަކުރެވުނުާާއޮޑިޓްގައިާ

 
 ހުރުންާާތަފ ތުާާކުރުމުގައިާާކޮންސޮލިޑޭޓްާ .1

ާޝ އިޢުކުރ ާނެރެާއިން"ާއެކައުންޓެންޓްސްާާއޮފްާެފޑެރޭޝަންާއިންޓަނޭަޝނަލް"ާތައްޔ ރުކުރަންވ ނީާބަޔ ންާމ ލީާދައުލަތުގެ
ާބޭސިސްާކޭޝްާދަާައންޑަރާރިޕޯޓިންގާފައިނޭންޝަލް:ާސްޭޓންޑަރޑްާއެކައުންޓިންގާސެްކޓަރާޕަބްލިކްާޝަނަލްާއިންޓަނޭ"

ާއެކައުންޓިންގާއޮފް ާބަޔ ންކޮށްފައިވީާމ އްދ ގައިާވަނ15.03ާަާގެާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަުތގެާދައުލަތުގެާއެއްގޮތަށްކަމަށްާއ "
ާއެާާކޮށްފައިވަނީާކޮންސޮލިޑޭޓްާބަޔ ންތައްާމ ލީާމުއައްސަސ ތަކުގެާހިނގ ާދަށުންާމިނިސްޓްރީގެާމިނިސްޓްރީއ އިާނަމަވެސް
އ އިާކުރެވުނުާޚަރަދުާާބަޔ ންތަކުގައިާމ ލީާިއވ ކޮށްފަާކޮންސޮލިޑޭޓްާއެގޮތުންާ.ފ ހަގަކުރަމެވެާޚިލ ފަށްކަންާއުސޫލ  ާލިުބނުާަފއިސާ 

ޢަދަާއަދިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސ  ތަކުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާިލބުުނާގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ  ދުާތަކ އިާވަކިާވަކިާއިދ ރާ 
ޖުމްލައިގަާތަފ ތުާހުރިކަްނާފ ހަގަާކުރެވުނެވެ.ާމިގޮތުންާާފައިސ ގެ ާހުރިއަދިާއަހަރުާނިމުނުއިރުފައިސ ގެާޖުމްލަާއ އިާޚަރަދުާ

 ާއެވަނީއެވެ.ާގައ1ާިވ ާތ ވަލުާފ ހަގަކުރެވުނުާތަފ ތުާތަކުގެާަތްފޞީލްާތިރީގައި

ާ:ާކޮންސޮލިޑޭޓެޑްާމ ލީާބަޔ ނ އިާވަކިާވަކިާއިދ ރ ތަކުގެާމ ލީާބަޔ ންާއެއްކުރުމުންާއަންނަާޖުމުލައ އިާހުރިާފަރަގ1ާުވަލުާތ 

ާލްާތަފްޞީާ
ލިޑޭޓްާކުރިާމ ލީާކޮންސޮާ

ޖުމުލަާ ާބަޔ ންތަކުންާދައްކާ 
މ ލީބަޔ ންތަކުންާާވަކިވަކިާ

ޖުމުލަާ ާދައްކާ 
ާފަރަގުާ

 620,950 60,269,161 60,890,111ާލިބުނުާފައިސާ 

 (17,824) 59,133,194 59,115,370ާޖުމުލަާޚަރަދުާ

ާގޮތުގެާ ާފައިސ ގެ ާއ އި ފައިސ 
ާބެލެވޭާތަކެތިާ

1,922,590 1,162,868 759,722 

 
ާއިދ ރ ތަކުގެާާއެކިއެކިާހިމެނޭާދ އިރ ގައިާމިނިސްޓްރީގެާއެާއ ޓްސްާކަލްޗަރާއެންޑްާހެރިޓޭޖ އިާއޮފްާމިނިސްޓްރީާ،އެހެންކަމުން

ާކޭޝްާދަާއަންޑަރާރިޕޯރޓިންގާފައިނޭންޝަލް"ާ:އިޕްސަސްާވަނީާކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިާބަޔ ންތައްާމ ލީާއަހަރުގެާނަވ2019ާަ
ާއެކައުންޓިންގާއޮފްާބޭސިސް ޚިލ ފަށްކަންާާއުޞޫލ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާކޮންސޮލިޑޭޓްކުރުމަށްާމުޢ މަލ ތްތައްާމ ލީާގައި"
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ާކޮންސޮލިޑޭޓް.ާފ ހަގަކުރަމެވެ ާކޮށްފައިާއަދި މިނިސްޓްރީގެާާއ އިާމިނިސްޓްރީާއަދަދުތަކަކީާހިމަނ ފައިވ ާތަކުގައިާބަޔ ންާމ ލީވ 
އެކައުންޓިންާާނޫންކަމ އި އަދަދުތަކެއްާއަންނަާއެއްކޮށްލުމުންާބަޔ ންތައްާމ ލީާއިދ ރ ތަކުގެާވަކިވަކިާހިނގަމުންދ ާދަށުން

ާރިޕޯޓުކޮށްފައިވ  ރުމުންާމ ީލާބަޔ ންަތކުގައިާހިމަނ ފައިވ ާއަދަުދާހުާތަފ ތުތަކެއްާކުގެއަދަދުތަާރެކޯޑުތަކ އިާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައި
ކަންާނުވެާބ ކީާހުރިާފައިސ ގެާސައްޙަިހނގިާޚަރަދ އި،ާޚަރަދުާއ މްދަީނގެާގޮތުގައިާލިބުނުާފައިސ އ އިާތަކަކީާއަހަރުގެާނިޔަލަށް

ާ.ފ ހަަގކުރަމެވެާނެތްކަންާކަށަވަރުކުރެވެން

 އިސްލ ހުކުރަންާލަފ ދޭގޮތްާ

އިދ ރ ތަކުގެާމ ލީާަބޔ ންތައްާތައްޔ ރުކުރުމ އިާކޮންސޮލިޑޭޓްާކުރުމުގައިމިނި ދައުލަތުގެާާ،ސްޓްރީއ އިާމިނިސްޓްރީގެާދަށުންާހިނގާ 
ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ 15.03ާާ(ާގR-20ާެ/2017ހިސ ބުތައްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)

ާރިޕޯރޓިންގާއަންޑަރާއިންޓަރނޭޝަނަްލާޕަބްލި ާ)އިޕްސަސް(:ާ"ފައިނޭންޝަލް ކްާސެްކޓަރާއެކައުންޓިންގާސްޭޓންޑަރޑްސް
ާދަންނަވަމެވެ. ާޢަމަުލކުރުމަށް ާއެއްގޮަތށް ާއ  ާއެކަުއންޓިންގ" ާއޮފް ާބޭސިސް ާކޭޝް ާކޮންސޮލިޑޭްޓާާދަ ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ އަދި

ާސްޓޭންޑަރ ާއެ ާކަމަށް، ާހަމަތައް ާޖެހޭނެ ާއަމަލުކުރަން ާކުރުމުގައި ާއެއްގޮތަށ2.1.50ާާްޑްގެ ާހަމަތަކ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
ާކޮންސޮލިޑޭޓްާކުރުމަށްާދަންނަވަެމވެ.

 

 ގެއްލުމުގެާއަގުާއުނިކޮށްފައިނުވުން.ާލަސްވުމުންާާވުރެާށްާމުއްދަތަާާއެއްބަސްވިާ .2

ލަސްވުމުން،ާއެކަމެ މަސައްކަތްތައްާލަސްވަމުންދ ނަމަާއެާލަސްވާ  ލިޭބާއްާހަވ ލުކުރިާފަރ ތަށްއެގްރީމެންޓްާކޮށްގެންާޙަވ ލުކުރާ  .ާ
ާގެއްލުމުގެ ާއެ ާދޭންޖޭނެއެވެ. ާފަރ ތުން ާހަވ ލުވި ާއެކަމެއް ާޑެމޭޖަސް( ާ)ލިކުއިޑޭޓެޑް ާއަގު ާކަނޑައަޅ ނެގޮތްާާގެއްލުމުގެ އަގު

މަސައްކަތްާާ)ހ(10.71ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ މުގެާއަގުާލަސްވުމުންާގެއްލުގައިާއެގްރީމަންޓްކޮށްގެންާޙަވ ލުކުރާ 
ވަނަާނަމްބަރ1ާާުއަދިާއެާގެއްުލމުގެާއަގުާކަނޑައަޅ ނެާގޮތްާމިާމައްދ ގެާޖުމްލަާއަގުންާއުނިކުރުމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާ

ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.
ާބަހަ ާރ ވ  ާއަލުން ާމިސްކިތް ާކަޅުވަކަރު ާގެންދިޔަ ާކުރިއަށް ާމަރުކަޒުން ާޤައުމީ ާރައްކ ތެރިކުރ  ާތަރިކަ އްޓަންާސަގ ފީ

ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭާއ ކިޓެކްޗަރަލް،ާއިންޖިނިއަރިން،ާމެކޭނިކަލްާއިންޖިނިއަރިންާއަދިާޕްލަމްބިންގްާކުރެހުންތައްާތައްޔ ރުކުރުމުގެާ
ާފެބުރުވ04ާާަާކުރުމަށްމަސައްކަތް 2019ާާރީ 222,600ާާގައި ާއަށް ާރުފިޔ  ާހަސަތޭކަ( ާހ ސް ާބ ވީސް ބަޔަކ އިާ)ދުއިސައްތަ

ނިންމަންާާވަނީންާއެއްބަސްވުމުގައިާވީާނަމަވެސްާކުރެހުންާނިމިފައިނިންމަދުވަހުނ14ާާްއެާމަސައްކަތްާާވެ.ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެ
ާ ާމުއްދަތައްވުރެ ާލަހުންނެވެ.50ާއެއްބަސްވި ާާދުވަސް ާއެހެންނަމަވެސް ާއެއްބަސްވި ާލަސްވުމުން މަތީގައިާމުއްދަތައްވުރެ

ާ)ފަންސ ސްާހަާހ ސްާފަސްސަތޭކަ(ާރުފިޔ 56,500ާާއުނިކުރަންޖެހޭާާގޮތުގައިގެއްލުމުގެާބަޔ ންކުރެވުނުާމ އްދ އ އިާއެއްގޮތަށްާ
ކުރިކަންާލިޔެކިޔުމުންާއެނގެްނާމުއްދަތުާިއތުރުމިާލަސްވުމަށްާާއަދިާންާފ ހަގަާކުރެވުނެވެ.އެއްބަސްވިާއަގުންާއުނިކޮށްފައިާނުވ ކަ

ާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިސްލ ހުކުރަންާލަފ ދޭގޮތްާ

ާއެގްރީމަންޓްކޮ ާލަސްވުމަށް ާލަސްވ  ާެއ ާލަސްވަމުންދ ނަމަ ާމަސައްކަތް ާޙަވ ލުކުރ  ާލިޭބާށްގެން ާފަރ ތަށް ާޙަވ ލުކުރި އެކަމެއް
ާ ާއަގު ާގެއްލުމުގެ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިްއޔަތުގެ ާދަންނަވަމެވެ.ާ)ހ(10.71ާދައުލަތުގެ ާއުނިކުރުމަށް ާއެއްގޮތަށް ާމަްޤބޫުލާާއ އި އަދި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ާނު ާމުއްދަތަށް ާއެއްބަސްވި ާއުޒުރަކ ހެދި ާއިތުރުކުރުމަށް ާމުްއދަތު ާޙ ލަްތތަކުގައި ާލިޔެކިޔުމުންާނިންމޭ ދެފަރ ތުްނާއެއްބަސްވ ނަމަ
ާމުއްދަތުާއިތުރުކޮށްާދެފަރ ތުންާސޮއިކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުންާ ބަލަހައްޓ ފައި އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތު ރީާދައުލަތުގެޓަާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްާ .3

11.02ާާާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުަލުތގެާޢިދ ރ ތަކުންާބައެއްާދަށުގަިއވ ާބެލުމުގެާމިނިސްޓްރީގެ ގައ11.03ާާިއަދި
ާ ާެއއްގޮތަށް ާމައުލޫމ ުތތަކ  ާހިސާ ހަބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާުކރަމެާބުރުމުދަލުގެ ާނުވ ކަްނާފ ހަގަ ނުގަިއާތަާ،ވެ.ާމިގޮތުންަބލަހައްޓ ފައި

ބައެއްާމުދަލުގެާއަގުާއަދިާތަފްޞީލްާ)ބްރޭންޑް،ާމޮޑެލް،ާާ،ރީގައިާހިމަނ ފައިާނުވުމ އިރަޖިސްޓަހަރުމުދަލުގެާހުރިާބައެއްާމުދ ާ
ާނަންބަރު ާލިބުުނާ ،ސީރިއަލް ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާާތ ރީޚް،މުދ  ާނުވ ކަން ާމަޢުލޫމ ތު(ާހިމަނ ފައި ާފަދަ މިނިސްޓްރީގެާއެހެންކަމުން

މިލްކިއްޔ ތުގެާބަޔ ނުގައި،ާމ ލީާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާހުރިާހަރުމުދަލުގެާއަގުކަމަށ2019ާާް ވަނަާއަހަރުގެާކޮންސޮލިޑޭޓްާކޮށްފައިވާ 
ާާސަތ ރަ)17,855,776ާާހިމަނ ފައިވ  ާހައެއްމިލިއަން ާހަތްދިހަ ާހަތްސަތޭކަ ާހ ސް ާފަސް ާަފންސ ސް (ާރުފިޔ ގެާއަށްސަތޭކަ

ާނިމުނުާއަހަރުާބަޔ ނުގައިާހަރުގެާމ ލީއަާފ އިތުވިާއަދިާމީގެާއިތުރުންާތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެ
2,677,443ާއަދަދުާާހުރިާފެށުނުއިރުާއަހަރުާބަޔ ނުގައިާމ ލީާއަހަރުގެާާވަނ2019ާައަދަދަށްވުރެާާހުރިާއިރުާހަރުމުދަލުގެާގޮތުގައިާ

  ކަންާފ ހަގަާކުރެވުނެވެ.އިތުރު

ާލަފ ދޭގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

11.02ާާ ގެާާގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ާ)ބ(11.03ާއަދި ާރީސްޓަރަޖިާާހަރުމުަދލުގެ އެއްގޮތަށް އ އި ގެ އިންވެންޓްީރާ)ގައި
 އެއ  ބެލެހެއްޓުމަށ އި ލިޔެ (އަގު،ާބްރޭންޑް،ާމޮޑެލް،ާސީރިއަލްާނަންބަރު،ާމުދ ާލިބުނުާތ ރީޚް،ާފަދަާމަޢުލޫމ ތުާ ،ކޯޑުާނަންބަރު

 ާ.ދަންނަަވމެވެ ހިމެނުމަށް ބަޔ ނުގައި މިލްކިއްޔ ތުގެ އަގު ހަރުމުދަލުގެ ހުރި ތަނުަގއި ނިމުނުއިރު އަހަރު ތަށްއެއްގޮ

 

 ފ އިތުވިާއަހަރުގެާއޮޑިޓްާރިޕޯޓުގައިާއިސްލ ޙްކުރަންާލަފ ދީފައިވ ގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުވުން. .4

ާFIN-2020-4(D)ާނަްމބަރާ،ރިޕޯޓްާއަހަރުގެާއޮޑިޓްަވނ2018ާާަމިނިސްޓްރީާއޮފްާއ ޓްސް،ާަކލްޗަރާއެންޑްާހެރިޓޭޖްގެާ
އޮފީހަށްާހ ޒިރުވެފައިާނުވ ާދުވަސްތަކަްށާާ،ރާޖެނެރަލްއަރުޝީފުގެާޑިރެކްޓަާޤައުމީގައިާއިސްލ ޙްާކުރަންާލަފ ދީފައިވ ާގޮތަށްާ

ފަންސ ސްާތިނެއް(ާރުފިޔާ )ދުއިސައްތަާސ ޅީސްާތިންާހ ސްާހަތްާސަތޭކ243,753ާާަޖުމްލަާދީފައިވ ާމުސ ރައިގެާގޮތުގައިާ
އ އިާއުޖޫރަާއިތުރަށްާދެވިއްޖެނަމަާއަނބުރ ާހޯދުމ އި،ާހަވ ލުނުވެާހުންނަާާ"ފައިސ 7.14ާާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ

މ އްދ  ގޮތަށްާއަނބުރާ ާގައިފައިސ އ މެދުާޢަމަލުކުރަންވީާގޮްތ"ާބަޔ ންާކުރާ  ާ.ރެވުނެވެަފއިނުވ ކަންާފ ހަގަކުހޯދ ބަޔ ްނކޮށްފައިވާ 
ާިހމަނ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަާކުރަމެެވ.ލިބެންޖެހޭާފައިސ ގެާގޮތުގައިާާ،އެާފައިސ ާމ ލީބަޔ ނުގައިއަދިާ

ާވ ޖިުބތަ ާމަސްއޫލިއްޔަތ އި ާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްގެ ާއަރުޝީފުގެ ާޤައުމީ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާޤައުމ16/2011ާާީއް )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ގެާ)ނ(ާގައިާޤައުމ7ާާީގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދިާއެާޤ ނޫނުގެާވަނަާމ އްދ 8ާއަރުޝީފުގެާޤ ނޫނު(ާގެާ

ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާއެޑްވައިޒަރ12ާާީއަރުޝީފުގެާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރ ނީާއެާޤ ނޫނުގެާ
ާމަތިންކަަމްށާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާ ާމަޝްވަރ ގެ ާއެޑްބޯޑުގެ ާއަހަރަކު ާމަދުވެެގން ާބައްދަލުވުމެއް ާބޯޑުގެ )ަހތަރެއް(4ާާވައިަޒރީ

ާމ ޗ31ާުވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިވިއަސްާގައުމީާއަރުޝީފުާއުފެދުނުާފަހުނ17ާާްފަހަރުާބ އްވަންވ ނެކަަމށްާއެާޤ ޫނނުގެާ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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30ާއެގޮތުންާބައްދަުލވުންތައްާބ އްވ ފައިވަނީާާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާކަންބައްދަލުވުނ3ާްގެާނިޔަލަށްާބ އްވ ފައިވަނީާޖުމުލ2021ާާަ
ގައިކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާގައުމީާއަރުޝީފުގ2020ާާެާބަރުސެޕްޓެނ21ާްއަދ2020ާާި ސެޕްޓެންބަރ07ާު، 2018ޖަނަވަރީާ

މުއްދަތުާ)ނޮވެންާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހަށްާ ގެާރީާބޯޑު(ާގައި،ާއެޑްވައިޒ2019ަންާޖ16ާޫއިނ2018ާާްާރުާބަހ ޒިރުވެފައިނުވާ 
ާއެއްވެސްާބައްދަލުވުމެއްާބ އްވ ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

އަދ ކުރަންޖެހެނީާއެޑްވައިޒަރީާބޯޑުގެާމަޝްވަރ ގެާމަތިންކަމަށްވުމުްނނ އި،ާެއާ ޤައުމީާއަރުޝީފުގެާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްގެާޒިންމާ 
ާންާވޭކަމަށްާއެޑްވައިޒަރީާބޯޑުސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ނުކުރެވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާގައިާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާމަޤ މުގެާމ10ާަޤ ނޫނުގެާ

ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ާއެޑްވައިޒަރީާބޯޑުންާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްގެާނިންމުމުންާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާމަގ މުންާވަކިާކުރެވޭނެކަމަށްާ
އޮފީހަށްާ، އަރުޝީފުގެާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރެވޭާމިންވަރުާވަޒަންކުރަންާޖެހޭނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާޤައުމީ

ޅ ފައިާގުޅިގެންާއެއްވެސްާފިޔަވަޅެއްާއަންވެސްާއެކަމ އެޑްވައިޒަރީާބޯޑުާހ ޒިރުނުވެާދިގުާމުއްދަތެއްާފ އިތުވެގެންާދިޔައިރުވެސް
 ދެކެމެވެ.ާާއިހުމ ލުވެފައިވ ކަމަށްާމިާއޮފީހުންާވެސްމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރުމުގައިާބޯޑުންާނުވުމުން،ާއެބޯޑުގެ

ރާއެންޑްާހެރިޓޭޖްގެާކަލްޗަާހިނގަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއ ޓްސްާސަރުކ ރުގެާއޮނިގަނޑުާއެކުލަވ ލ ފައިވ ގޮތުންާޤައުމީާއަރުޝީފު
ާހަރުދަނ ކޮށްާ ާކަންކަން ާހިންގުމުގެ ާއަރުީޝފު ާމައްސަލަތައްާ،ދަށުންކަމ އި،ާޤައުމީ ާސަމ ލުކަމަްށާާދިމ ވ  ާފަރ ތްތަކުގެ ކަމ ގުޅޭ

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ގެނައުމަ ާޒިންމ އެއްކަން ާމިނިސްޓްރީގެވެސް ާއެ ާއެކަންާާކީ ާފަރ ތުން، ާމިނިސްޓްރީގެ ނަމަވެސް،
ާރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާސަމ ލުކަމަށްާގެނެސްފައިނުވ ކަންާފ ހަގަުކރަމެވެ.ާ

ދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާލަފ ދީފައިާ ާކުރަން ާއިސްލ ޙް ާރިޕޯޓްގައި ާއޮޑިޓް ާއަހަރުގެ ާދަންނަވަމެވެފ އިތުވީ ާކުރަން ާއިސްލ ޙް ާކަންކަން ާވ  މުވައްޒަފަށްާ.
ފައިސ ާއ އިާއިނ ޔަތްތަކުގެމުސ ރަ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ 7.14ާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާާ،ގޮތުގައިާއިތުރަށްާދެވިފައިވާ 
ާވެ.ޖަމ ާކުރުމަްށާދަންނަވަމެާށްޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަާހޯދައިާއަނބުރ ާގޮތަށް

ާ
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 އާޓްސް، ކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

  

 

 ތައްބަޔާން މާލީކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 

2019 
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ލިބޭ އެހީ/ 
1ޚަރަދު 

 ލިބޭ އެހީ/ ޕަބްލިކް 

 1ޚަރަދު 
ލިބޭ އެހީ/
1ޚަރަދު 

ޕަބްލިކް 

އ/ކ ބޭންކް ބޭންކް އ/ކ ނޯޓް 

2018 2018 2019 2019 2019

 ފައިސާ ލިބުނު 

ނެގި ފައިސާ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން 3 57,385,868 - 34,767,823 -

- ލިބުނު ފައިސާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު - - 1,822,914

ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 4 173,779 - 525,211 -

މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ   19  - 52,215 - - 30,592
ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ 17 3,278,249 - 2,378,047 -

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ - - - -

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  60,837,896 52,215 - 39,493,995 30,592

 ކުރެވުނު ޚަރަދު 
- 21,529,920 27,904,627 5,19  ޚަރަދު ގި މުވައްޒަފުންނަށް ހިނ

- 911,564 1,186,322 6 
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން  ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި

 ދޭފައިސާ
 ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ 7,19 1,539,318 255,667 28,312

 ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ 8,19 1,167,672 601,728 28,758

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް 9,19 9,479,634 24,310 16,637 8,609,241 63,899

 ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ 10,19 442 9,540 -

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި 11 11,021,753 2,586,674 207,373

- 438,194 673,638 12 
އިޝްތިާރކާއި އަދި  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،

 ސިޑީޒް ސަބް
 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 13,19 246,371 -

37,707 1,439,009 4,153,472 14,19 
ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް

 ޚަރަދު
 ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރެވުނު ޚަރަދު  15 1,717,811 1,447,110 -

 ރަދުލޯނުން ކުރެވުނު ޚަ  - - -

 ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ 59,091,060 24,310 16,637 37,828,647 566,049

- 1,933,787 - 2,198,013 18 
ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ

ތެރެއިން ބަޕްބަލިކު ބޭންކް އެކައުންޓަ )ޕީ. ބީ.
 އޭ(އަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ

566,049 39,762,434 16,637 24,310 61,289,073 
ޚަރަދު )ޕީ.ބީ. އޭ އަށް ޖަމާކުރި ދައުލަތުގެ  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ ފައިސާ ހިމަނައިގެން(

 ފައިސާ   އިތުރުވި/ )އުނިވި( މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި  (451,177) 27,905 (16,637) (1,665,348) (535,457)
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ފައިނަލް ބަޖެޓާއި 
ހިނގި ޚަރަދުގެ 

ތަފާތު

ހިނގި 
ޚަރަދު/ލިބުނު 

2019

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2019

ނޯޓް 

 ލިބުނު ފައިސާ 

ބަޖެޓް  މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 3 47,061,029 66,467,168 57,373,250 9,093,918  

ބަޖެޓް  ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 3  

 ހިލޭ އެހީގެ ބަޖެޓް  3

 ލޯނުގެ ބަޖެޓް 

 ޖުމްލަ  47,061,029 66,467,168 57,373,250 9,093,918

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

ޚަރަދު ންނަށް ހިނގި މުވައްޒަފު 5 25,767,633 28,262,523 27,904,627 357,896  

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި 6 1,158,545 1,186,322 1,186,322 -  

ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ 7 876,140 1,962,658 1,539,318 423,340  

  އަގުބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެއޮފީސް ހިންގުމުގެ 8 747,700 1,525,541 1,167,672 357,869

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް 9 9,455,811 13,091,998 9,479,634 3,612,364  

ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ - - - -  

ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ 11 271,000 35,442 442 35,000  

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މާތުކުރުމާއިމަރާ 12 4,374,000 13,720,455 11,021,753 2,698,702  

އިޝްތިާރކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، 13 252,200 755,488 673,638 81,850  

ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި  ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް  42,903,029 60,540,428 52,973,407 7,567,021  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ސަރުކާުރން ކުރާ ޚަރަދު ގުމަށްތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތައް ހިން 14  

ޕްރޮގްރާމްޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް 15 2,000,000 401,751 246,371 155,380  

ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ 16 2,158,000 5,524,989 4,153,472 1,371,517  

 ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  4,158,000 5,926,740 4,399,843 1,526,897

 އެހެނިހެން ޚަރަދު 

ކުރެވުނު ޚަރަދު ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 17 1,717,811 (1,717,811)  

ކުރެވުނު ޚަރަދު  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 19 40,947 (40,947)  

 ލޯނުން ކުރެވުނު ޚަރަދު - - - -

 ޚަރަދު  ޖުމްލަ އެހެނިހެން  - - 1,758,758 (1,758,758)

 މުޅި ޖުމްލަ  47,061,029 66,467,168 59,132,007 9,093,918

9,093,918 
 ޖުމުލަ ބަޖެޓް ބާކީ 

  ާފުރިހަމަ ވާނީ  ތައްބައެއްކަމާއި މާލީ ބަޔާން ތަކުގެ ބަޔާން މާލީ ތަކަކީ މިގުޅޭ ނޯޓުމާލީ ބަޔާންތަކާއި އަށް ހިމެނިފައިވާ  32 ސަފުހާ އިން  13ސަފުހ
ތަކާއެކު ވިދާޅުވުމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.މިނޯޓު

nihama
Stamp



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 )ރުފިޔާ އިން( ހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަ  2019

_____________________________________________________________________________ 

  ،ދިވެހިރާއްޖެ  /މާލެ  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު 2އާސާރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ގައުމީ ދާރުލް
 admin@mach.gov.mv: ލްމެއި.އީ  3326796 :ފެކްސް ،0208334: ފޯނު

 13ގެ  32 ޙާފުޞަ
 

 

ަތކާ  ނ  ާޔ ޓު  އި މާީލ ަބ ޯނ ޅޭ  (ުގ ނ  ިއ ާޔ ުރިފ ( އ    ަތ
 ގެ ނިޔަލަށް  2019 ބަރު ން ޑިސެ  31

 ތަޢާރަފު   .1
ތު ތިރީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަ

 އެވަނީއެވެ. 
 ސްއޫލިއްތު )މެންޑޭޓް(މުއައްސަސާގެ މައިގަނޑު މަ 

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި، ސަޤާފީ ަތރިކައާއި އާދަކާދަތަކާއި ދިވެހި ފަންނުވެރިކަން ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުަވއި  1.1
 އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަންޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން.

ވެރިކަން ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުަވއި ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި، ސަޤާފީ ަތރިކައާއި އާދަކާދަތަކާއި ދިވެހި ފަންނު 1.2
 އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމާގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫުލތައް ހަދައި ހިންގުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނަވީ ތަރިކައާއި މާއްދީ ތަރިކަ ހިމާޔާތްކޮށް ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި  1.3
 މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.

ވެހިބަހާއި އަދަބާއި، ތާރީޚާއި، ސަޤާފީ ތަރިކައާއި، އާދަކާދައާއި ފަންނުވެރިކަތް ފަދަ ދާއިރާތަކުްނ ދި 1.4
 މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަްއ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭނޭ މަގުތައް ފަހިކޮށްިދނުން.

ންނުވެރިކަމާއި ފޮތްތެރިކަމުގެ ޢިްލމު ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީހާއި ަސޤާފީ ތަރިކައާއި އާދަކާދަތަކާއި ފަ 1.5
 ފެތުރުން.

 ޢިލްމީ ގޮތުން ހޭލުްނތެރި ފޮތްތެިރ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. 1.6
ދިވެހިބަހާއި، އަަދބާއި، ތާރީޚާ ސަޤާފީ ތަރިކައާއި، އާދަކދައާއި ފަންނުވެރިކަން ފަދަ ދާއިރާއިން އެކި  1.7

ވެރި އުފެއްދުންތައް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ ފިކުރީ އެފެންދުންތަކާއި ފަްނނު
 ގިންތިކޮށް ތަސްނީފުމުރުމުގެ މިްނގަނޑުތައް އެކުލަވައި ތަންފީޒުކުރުން.

 ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި، ދިެވހި ަފންނުވެރިކަމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުން. 1.8
ނުވެރި އުފެއްދުންތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ފިކުރީ އުފެއްދުންތަކާއި ފަން 1.9

 މިންގަޑުތައް އެކްލައވައި ތަންފީޒުކުރާނޭ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމުކުރުން.
)ދިވެިހރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ  79/27ޤާނޫނުނަްނބަރު  1.10

 ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ަކންކަން ކުރުން.
އި ތާރީހާއި ސަޤާފީ ަތރިކައާއި އާދަކާދަތަކާއި ފަންނުތަކާއި ޢިލްމީ އުފެއްދުންތަކާއި ދިވެހިބަހާ 1.11

މަސައްކަތްތެރިކަން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާއްތަކުން މާލީ އެީހއާއި 
 ފަންނީ ހޯދުން.
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ޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ރާއް، މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި، ރާއްޖެއާއި 1.12
 .ކަންތައްތައް ކުރުން

ޖޭގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮންނަ ބަްއދަލުވުންތަކާއި އެއްވުންތަކާއި ޖަްލސާތަކުގައި ރާއް 1.13
ހީންގެ ޢާންމު ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ދިވެހިބަުހން ނޫން ބަހަުކން ދޭ ތަޤރީރުަތކުގެ ތެރެއިން ދިވެ

ރުޝީފުގައި ނުވަތަ ލަޙަތާގުޅޭ ތަޤުރީރުތައް، ދިވެހިބަހުން ތަރުޖަމާކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަމަޞް
 ޤައުމީ ކްތުބުހާނާގައި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި އެތަނަކާ ޙަވާލުކުރުން.

ވަހުން ހޭ ކަްނތައްތައް ދު ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއިން ތާރީހަށްޓަކައި ިލޔެބަލަހައްޓަންޖެ 1.14
 ދުވަހަށް ލިޔެ ބެލެހެއްުޓން.

 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ިހންގަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްުޓން. 1.15
 

 ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ިހނގަމުްނދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ދަށުންނެވެ.
 މަރުކަޒު  އުމީޤަ  ތެރިކުރާތަރިކަ ރައްކާ ފީގާސަ .1
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް .2
 ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ  .3
 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިިފކޭޝަން .4
 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ .5
 ޤައުމީ އަރުޝީފު .6

 ކޮންސޮލިޑޭޝަން  .2
ގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް މިނިސްޓްރީ 

 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަޔާނެކެވެ.ގެން ނައިހިމަ

 ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ  .3
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެެލހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި 

މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް  ވެސްތައް ބަޔާންކުރުމުގައިހުރިާހ އަހަރެއްގެ ހިސާބު ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.
 . އެޫނން ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިާވނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެވެ.ވާނެއެވެބޭނުންކުރެވިފައި

 ގޮތް  ހުށަހަޅާފައިވާ  3.1

nihama
Stamp
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ންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓި
ޑް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" މި ސްޓޭންޑަ ނެރެ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް

 އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

( ަގއިވާ ގޮތަށް، 3/2006ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ގައި ހިނގާފައިާވ، ޚަރަދުތައް  2018ނަ އަހަރު ޖެނުއަރީަގއި ފައިސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ، ވަ 2019

އި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮުތގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފަިއސާގެ ގޮތުގަިއ ހިމަނައިގެންނެވެ. "ފައިސާ ލިުބނު ގޮތާ
ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަުކްނ  2019ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ފައިސާ އެވެ. ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ލިބިފައިވާ 
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފަިއސާ ފިޔަވައި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކަށް ިލބޭ ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ  ދައުލަތުގެ 
އާމްދަނީއެއްކަމުން މިފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައުންޓަށް ޖަމާކޮްށފައިވާނެއެވެ. 

އިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރި ފަ
 ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ޑިޕާޓްމެންޓްތަކަށް އަނބުރާ ލިެބންޖެހޭ ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާއި ޭހދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިަމނާފައިވާނީ ެއ 
ންނެވެ. އަދި މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނުއިރު ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގަިއ ލިބުމު

 މުއައްސަސާއަށް ލިބެންވާ އެހެންނަމަވެސް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ މާލީ ބަޔާނުގެ ނޯޓްސް ގައި ހިމަަނމެވެ.

ން" ާއ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަ
އެއްގޮތްވާގޮތުން އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަާލއި، އަދި އެހެން 
އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެެއއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. އެމުއައްސާއަކަށް 

 ޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެެއވެ.ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑި

 ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ   3.2

ބޭރުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ިހލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްތަަކށް ލިބިފައިވާ ނަގުދުފައިސާއާއި ަނގުދުފައިސާގެ 
 ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި " ލިބޭއެހީ/ ޚަރަދު" މިނަމުގައިވާ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި، " ފައިސާ

ކޮލަމުގައިވާނެއެވެ. އަދި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުެގ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެެހން ފަރާތަަކްށ 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާނަމަ އެ ފައިސާވެސް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްތަކު

 ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު  3.3

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭުނންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ. އެއީ ދިވެހި 
 ތީއެވެ. ރުފިޔާއަކީ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ބޭުނން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާ

nihama
Stamp
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ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ިހސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަާލތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެިހ 
ރުފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ 

ޖް ރޭޓްގައެވެ. މިޫނންގޮތަކަްށ އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިޔަށް އެްއބަސްވެފައިވާ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭން
 އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ.

ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް  3.4
 ތަކެތި  ހޯދުނު 

ފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ަބހައްޓައިގެން ޭބނުންކުރުމަްށ އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ަބޔާންކުރެވި
ހޯދާ ތަކެތި ާވނީ ކެޕިޓަލައިޒް ުނކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފަެއވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިެމނޭނީ ތަކެިތ 

ބޭނުންނުކޮްށ ހުރި ތަކެިތ ގަތުމުން ކަމަށާއި، އެތަކެތި ޭބނުންކުރުމުން ނޫންކަމުްނ، އަހަރު ނިމުނު އިރު 
 ވާނެެއވެ.މަނާފައި ހިސާބުތަކުގައި ހި

 މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް  3.5
މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ަތކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާްތތަކުގެ ެތރެއިން، ެއ 

 ތްތަކުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ިރޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މާލީބަޔާންތަކަށް ަބދަލުގެނެސްފަިއވާނެއެވެ.މުޢާމަލާ

 މާލީ ޒިންމާތައް  3.6
 2020ޖަނަވަރީ  31މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ. އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚަަރދުތަކެކެވެ. އަދި މި ޚަރަދު ތަކަްށވާ ފައިސާއަކީ  2019ހުރި  އާ ހަމައަށް އަގު އަދާ ނުކުރެވި
ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން ިލބެންޖެހޭ ަފއިސާ ކަމުގައި މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާީލ 

 ހަމައަށް އައި އިރު އާ 2019ޑިސެމްބަރ  31ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޢަދަދު ތަކަކީ 
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ  ފައިސާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓުގަިއ 

  ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ.

 ލިބުނުފައިސާ  3.7
ވަަނ  2019ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ  "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި

އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ިޑޕާޓްމަންޓްތަކަށް ފާސްކުރެއްވި ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި 
ގެ ތެރެއިން ބަެޖްޓ އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ޑިޕާޓްމަްނޓްތަކަށް ިލބިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށްިލބޭ ފައިސާ

ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަކީ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބޭނުންތަކަްށ 
ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފައިސާއެއްނޫކަމުން މިފަދަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 

ރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު މިގޮތަށް ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކު
 އޮފް ފިނޭންސް އަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  
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 ޓްރާންސްފާ  3.8

 ޑިޕާޓްމަންޓްތަަކށް ން" ގައި ދައްކާފައި އެވަނީޓްރާސްންފާގެ ގޮތުގައި " ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާ 
 ގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަލައިގަތް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ހުރި   ޖަމާނުކުރެވިރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ. މިފަދަ ފައިސާގެ ތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނު އިރު 

ރެވުނު ވަރު ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކު ފައިސާ " ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި
 ކަނޑައި ބާކީގެ ގޮތުގައި  ދައްކާފައިވާނެއެވެ.

 ނަގުދު ފައިސާ  3.9

ކޭޝް ފައިސާގެ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައި އެވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީ
ބާކީއާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރި ދަތުރުތަކުން ޚަރަދުނުވެ އަނބުރާ ލިބި ޖަމާނުކޮށް ހުރި ފައިސާއެވެ. މިފައިސާގެ 
ތެރެއިން ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއަކީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށޭއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ 

 ފައިސާއެކެވެ.

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް   3.10

 .ވަނަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިާވނެެއވެ 2018އަހަރުގެ އިތުރަށް  ވަނަ 2019މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ލޫމާތު ބަޖެޓްގެ މަޢު   3.11

 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލައަށް ބަދަލު  2019މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  .ށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެނާންނަގޮަތށް އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަ

 ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލާއި މާލީ ބަޔާްނތަކުގެ ނޯޓްތަކުގެ ތަފަސީލު ތިީރގައިމިވަނީއެވެ.

 ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް  3.12

 ބަޖެޓްބާކީ   އަދި  ޚަރަދު  ހިނގި  ،ބަޖެޓް ފާސްކުރި  3.1
 

 ތަފުސީލު    2019 2018

 މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   47,061,029 30,905,119

 އިތުރުވި/)އުނިވި( ބަޖެޓަށް   19,406,138 10,427,995

 ފައިނަލް ބަޖެޓް    66,467,167 41,333,114

 މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   (57,385,868) (34,767,823)
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8,373 12,619   
ވެ ހުރި އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދު ނު ފާސްކުރިބަޖެޓުން މާލީ

 ފައިސާ

(209,199) -   
ނު އަހަރު ނިމު -މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 ފަހުން
 ޖެޓް ބާކީ ބަ    9,093,918 6,364,464

 

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ  .4
 

2018 2019    

 125999 ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ  އެހެނިހެން ކުއްޔާއި  2,498 

 121999 ނެގޭ ފީ  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން   2,444

 126999 އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ   31,951 62,151

 129001 ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ ވަކި ފައިސާއެއްކަން  10 

 129002 އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  38,281 110

 121041 ދީގެން ލިބޭ ފައިސާ  ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައި  15,648 16,957

 124001 މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ިވއްކުން ނޫސް ،ޗާޕްކުރި ފޮތް  18,380 375,661

 129003 އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ  59,343 67,888

 513012 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ   4,050 -

 131001 ވިއްކައިގެން ލިބޭ ނީލަމުގައި ތަކެތި  3,618 

  ޖުމްލަ  173,779 525,211
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ހިނގި ޚަރަދު 

2018 
 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 

އިނަލް ބަޖެޓް ފަ 
2019 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

2019 
  ތަފުސީލު 

 211001 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  16,550,640 18,295,384 17,349,387 13,898,578

 211002 މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ 988,793 1,321,981 1,783,977 719,235

 212005 މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް ން މަހުގެރަމަޟާ 642,000 3,059,891 581,360 560,960

 212006 މެޑިކަލް އެލަވަންސް  - - - 

 212009 މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ - - 90,000 7,500

 212010 ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް - - - 5,130

 212011 މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަަވންސް އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ 180,000 120,000 120,000 120,000

 212013 ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީޭދ ދ.އ އަމިއްލަރަށްނޫން 49,463 30,996 55,995 39,054

 212014 ފެމިލީ އެލަވަންސް  ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި 1,464,000 495,000 2,035,233 808,740
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72,404 65,166 77,430 90,214 
 ދޭމަސަތްކުރާތީ މުސާރަިއގެ އިތުރުން  ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި

 އެލަވަންސް
212015 

 212017 ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ އަހަރީޗުއްޓީން - 45,759 52,652 74,350

 212019 އެލަވަންސް  ވަގުތީ ހިންގުމުގެ 2,000 2,280 2,280 800

 212022 އެލަވަންސް  ހާރޑްޝިޕް - - - 

 212023 އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް އެހެން ވަޒީފާއެއް 352,527 54,505 316,532 327,414

 212024 ފޯން އެލަވަންސް 190,800 92,350 199,587 110,317

 212025 ރިސްކް އެލަވަންސް 68,725 32,775 32,775 1,375

 212027 ސަރވިސް އެލަވަންސް 3,282,000 2,951,914 3,216,827 3,219,700

 212031 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  1,705,737 1,558,158 1,645,827 1,514,833

 212032 އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލް ކޯ 200,734 124,100 230,925 53639

 212999 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން - - - 

 126004 ގަޑީލާރި - - 126,104 (104,108)

  ޖުމުލަ  25,767,633 28,262,523 27,904,627  21,529,920
 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސާ  ވަކި  މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި  .6
 

ހިނގި ޚަރަދު 
2018 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 
 2019ބަޖެޓް 

  ތަފުސީލު 

 213006 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ 1,158,545 1,186,322 1,186,322 911,564

911,564 1,186,322 1,186,322 1,158,545   
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ހިނގި ޚަރަދު 
2018 

 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 
 2019ބަޖެޓް 

  ތަފުސީލު 

 221001 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު 85,500 132,494 74,994 27,880

 221002 ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުަޚރަދު 500 6,300 6,300 3,685

 221003 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 360,140 778,889 453,858 143,087

 221004 ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަުތރު ޚަރަދު 430,000 1,044,976 1,004,166 81,014

 221999 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު - - - 

  ޖުމުލަ  876,140 1,962,658 1,539,318 255,667
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ހިނގި ޚަރަދު 

2018 
 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 

ބަޖެޓް  ފައިނަލް 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 
 2019ބަޖެޓް 

  ތަފުސީލު 

 222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި  350,260 962,181 756,027 401,944

 222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  37,189 65,679 59,579 41,736

 222003 ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  ފިއުލް އަދި އިންޖީނު  - - - 0

 222004 އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި  27,500 61,322 52,631 22,740

 222005 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި  57,200 102,522 69,291 40,826

 222006 ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  42,436 7,436 - -

 222007 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި - 6,360 6,360 

 222008 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުަމށް ހޯދާ ތަކެތި  77,115 96,236 47,724 22,067

 222009 ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  10,000 42,040 32,711 11,931

 222010 ެކތި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަ 50,000 46,996 42,226 52,622

 222011 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް  75,000 72,632 57,632 2,048

 222999 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު 21,000 62,138 43,492 5,812

  ޖުމުލަ  747,700 1,525,541 1,167,672 601,728
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ހިނގި ޚަރަދު 

2018 
 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 
 2019ބަޖެޓް 

  ތަފުސީލު 

 223001 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު 442,399 582,471 355,035 949,734

 223002 ރަދު އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަ 2,302,070 3,404,377 2,816,965 2,669,791

 223003 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު  716,400 616,438 350,218 463,818

 223004 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  1,309,000 1,579,461 1,519,837 1,267,731

 223005 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  - 475,760 450,000 

 223006 ލި ތަކެތީގެ ކު  25,000 25,100 53 

 223007 ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 479,000 473,417 371,087 337,300

 223008 އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާާސފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 439,500 545,984 378,982 373,204

 223009 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު  5,691 2,017 1,676 536

 223010 އިޢްލާން،އިޝްތިހާުރ،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް  25,000 43,036 43,036 9,540

 223011 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 75,248 128,571 74,360 107,498

 223012 ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުާރަޚރަދު 553,084 441,668 181,651 230,805

 223013 ރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުުރންރަސްމީ މުބާ 2,065,000 2,838,741 1,781,502 442,083

 223014 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 75,000 707,640 - 148,053
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 )ރުފިޔާ އިން( ހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަ  2019
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 223015 އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުާރޚަރަދު  - - - 

 223016 ދުމަތުެގ އަގުކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚި 440,000 812,132 760,582 698,377

 223017 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުާރޚަރަދު 53,500 85,712 81,759 

 223018 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ. - - - 1,300

 223019 އެކިކަންކަމަށް ސަުރކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ  - 4,030 3,838 

 223020 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަެކތީގެ ޚަރަދު  417,919 277,205 266,205 782,975

 223021 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު  - - - 6,360

 223022 ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން  - - - 

 223023 އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު  - - - 

 223024 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ - 13,219 13,219 7,388

 223025 އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން  - - - 

 223999 އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 32,000 35,020 29,628 112,748

  ޖުމުލަ  9,455,811 13,091,998 9,479,634 8,609,241

 

 ހޭދަ  ކުރެވޭ  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު    .10

ހިނގި ޚަރަދު 
2018 

 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2019 

  ތަފުސީލު 

 225001 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެޯލޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ - - - -

 225002 ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ 50,000 - - -

 225003 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތަްއތަަކށް ކުރާަޚރަދު - 442 442 -

 225004 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް - - - -

 225005 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު 146,000 35,000 - 9,540

 225006 ންގއޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނި 75,000 - - -

  ޖުމުލަ  271,000 35,442 442 9,540

 

 ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  .11
ހިނގި ޚަރަދު 

2018 
 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 
 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2019 

  ތަފުސީލު 

 226002 ނޫޅޭ ޢިމާރާތްަތއްމީހުން ދިރި -މަރާމާތުކުރުން  3,689,000 9,479,321 7,021,152 2,058,289

 226006 ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  -މަރާމާތުކުރުން  90,000 15,404 8,973 37,173

 226007 ކަރަންޓް ވިއުގާ -މަރާމާތުކުރުން  140,000 247,149 242,149 24,747

 226008 އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް -މަރާމާތުކުރުން  - - - 

nihama
Stamp



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 )ރުފިޔާ އިން( ހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަ  2019
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 226009 ރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް ފަ -ކުރުން މަރާމާތު - - - 897

 226010 އި އިކުއިޕްމަންޓްމެޝިނަރީ އާ -މަރާމާތުކުރުން  270,000 3,867,336 3,675,198 444,433

 226012 މިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.ކޮ -މަރާމާތުކުރުން  - - - 

 226013 މްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރކޮ -މަރާމާތުކުރުން  - - - 13,715

 226014  ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރއައި.ޓީ.އާއި -މަރާމާތުކުރުން  126,000 104,790 67,827 

 226015 ހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް އެ -މަރާމާތުކުރުން  9,000 6,454 6,454 7,420

 226016  ދުއްވާ ތަކެތިއެއްގަމުގައި -މަރާމާތުކުރުން  50,000 - - 

 226017 ދުފަހަރުނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނކަ -މަރާމާތުކުރުން  - - - 

  ޖުމުލަ  4,374,000 13,720,455 11,021,753 2,586,674

 

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި  އިޝްތިރާކާއި  ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ  .12

ހިނގި ޚަރަދު 
2018 

 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2019 

  ތަފުސީލު 

 228004 ފައިސާ  ރުން އެކިަފރާްތތަަކށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭސަރުކާ 160,000 181,485 157,753 133,835

 228005 ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ  - - - -

 228006 ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ - - - -

 228007 މްބަރޝިޕް ފީބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަްނތާނގެ މެ 92,200 538,846 515,885 304,359

 228010 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްަކތްތަަކށް ދޭ އެހީ  - 35,158 - -

  ޖުމުލަ  252,200 755,488 673,638 438,194

 

 

 
 (ހަރުމުދާ  ހުރި  ނުނިމި  ބިނާކޮށް ) ޕްރޮގްރާމް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް  .13

ހިނގި ޚަރަދު 
2018 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

ލް ބަޖެޓް ފައިނަ 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 
 2019ބަޖެޓް 

  ތަފުސީލު 

 421003 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް 2,000,000 401,751 246,371 -

  ޖުމުލަ  2,000,000 401,751 246,371 

 
 ޚަރަދު  ކުރާ  ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް  .14

ހިނގި ޚަރަދު 
2018 

 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 

ނަލް ބަޖެޓް ފައި 
2019 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2019 

  ތަފުސީލު 

 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް  314,000 1,021,341 749,008 598,958

nihama
Stamp
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 423002 މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް  229,000 2,361,849 1,878,459 110,021

 423003 ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް - - - 

 423004 ޓޫލްސް -އެކިއެކިމަސައްކަަތށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު  - 71,168 28,288 

 423005 ރެފަރެންސް ފޮތް  50,000 125,340 125,340 77,349

 423006 މުވާޞަލާތުގެ ތަެކތި  180,000 382,357 4,899 8,395

 423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ - 66,438 62,198 5,280

 423008 އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ 1,385,000 1,496,496 1,305,280 639,007

 423999 އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް     -

  ޖުމުލަ  2,158,000 5,524,989 4,153,472 1,439,009

 

 ތަފްޞީލް  ޚަރަދުގެ  ކުރެވުނު  ފައިސާއާއި  ލިބޭ  ތަކަށް  ފަންޑް  ޓްރަސްޓް  .15
 2018 2019    

 ފައިސާ  ރު ހުރި އަހަރު ފެށުނު އި    1,834,990 949,436 

 ފައިސާ  އަހަރުތެރޭ ލިބުނު   3,278,249 2,378,047 

 އަހަރުތެރޭ ހިނގި ޚަރަދު   (1,717,811) (1,447,110) 

 ބާކީ  އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި    3,395,428 1,880,373 

      

 ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް  ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ކުރެވުނު     

ކުގެ ފަންޑުތަ
 2018ޖުމްލަ 

ފަންޑުތަކުގެ 
 2019ޖުމްލަ 

އާޓްސް 
ޑެވެލޮޕްމެންޓް 

ޓްރަސްޓް 
 2019 ފަންޑް

ދިވެހިބަހުގެ 
އެކެޑަމީގެ 
ޓްރަސްޓް 

 2019 ފަންޑް 

ހެރިޓޭޖް 
ޓްރަސްޓް ފަންޑް 

2019 
 ތަފްޞީލް 

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ      

  ފެށުނުއިރު ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއަހަރު 1,039,225 330,349 465,416 1,834,990 949,436

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ނަގުދު ފައިސާ      

949,436 1,834,990 465,416 330,349 1,039,225  

      

 އަހަރުތެރޭ ފަނޑުތަކަށް ލިބުނު  948,517 201,701 2,128,031 3,278,249 2,378,047

 އަހަރުތެރޭ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  948,517 201,701 2,128,031 3,278,249 2,378,047

      

 އަހަރުތެރޭ ފަންޑުތަކުން ކުރެވުނު ޚަރަދު      

 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  - 120,904 120,904 32,309

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު - - -  17,758

 ހިންގުމަށް ބޭނުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތުގެ އަގު އޮފީސް - 145,303 - - 1,244,943

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -  31,934

 ަޚރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ - - 69,314 69,314 22,260

 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން  - - - - 
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53,972 468,044 432,901 35,143 -   ޚަރަދު ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ

43,934 61,390 - 61,390 -  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 

834,854 834,854 - -
މަށް ކުރު އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްަތކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ

 ކުރާ ޚަރަދު 
18,000 18,000 - - ރަދު ޚަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ

1,447,110 1,717,811 1,475,974 241,837 -  ޖުމުލަ ޚަރަދު 

1,880,373 3,395,428 1,117,473 290,213 1,987,742  އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކީ 

12,887,819 3,395,428 1,117,473 290,213 1,987,742  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް -ބާކީ 

6,670 -  ފައިސާ  ނަގުދު -ބާކީ 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ  ރީ މިނިސްޓް   .16
ޓްރާންސްފާ()

ތަފުސީލު  2019 2018

1,285,175  2,198,013  

ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން އެމް.އެމް.އޭ ގެ  ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީގެ
ނިޔަލަށް ޖަމާކުރެވުނު  2019ޑިސެންބަރ  31 ންކް އަކައުންޓަށްޕަބްލިކް ބޭ

 ފައިސާ

ޖުމްލަ  2,198,013  1,285,175 

ތަކެތި  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ފައިސާ އާއި  .17

2018 2019  ތަފުސީލު 

1,569 12,619 ސާއަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައި

-
ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ

 ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ

-
މްބަރު ޑިސެ  31ތެރެއިން ރައްދުނުކުރެވި  އެހެން ފަރާތަކަށް ރައްދުުކރުމަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ

 ގައި ހުރި ފައިސާ  2019

-
އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް -ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބާކީ 
 އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރެވި

1,822,372 3,395,428 ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބާކީ )ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް(

1,823,942 3,408,047 ޖުމްލަ 

- - ކަނޑަން: އިދާރާއަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފައިސާ

1,888,746 3,408,047 ބެލެވޭ ތަކެތީ  އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި
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 ބަޔާނާއި  ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ ) ރިކަންސިލިއޭޝަން  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ   .18
(ދޭހަކޮށްދިނުން  ތަފާތުތަށް  ބަޔާނުގައިވާ  ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ބަޖެޓުން  އެ  ބަޖެޓާއި  ފާސްކުރެވުނު 

ލިބުނު ތާރިޚުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި،  ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެިވފައިވަނީ ކޭޝް ބޭސިސް އަށް، ލިބުނު ފައިސާ އެ ފައިސާ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ
ތާރީޚުގައި، ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ  އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު، އެ ޚަރަދެއްކުރަން ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރގައި ޕޯސްޓް ކުރާ .ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ 

 31 ފެށިގެން ޖަނަވަރީ އިން  1ހިމެނިފައިވާނީ، މާލީ އަހަރުގެ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި މި ބަޔާނުގައި، ލިބުނުގޮތާއި އެ ފައިސާ އިން
ވަނަ  2019ޑިސެމްބަރު  31ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން،  ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ އާ 2019ޑިސެންބަރު 

 ސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.ފައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ 30އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ  ދުވަހުގެ ފަހުން

ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ކައުންސިލުން ނަމަވެސް، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި
މުއައްސަސާއަށް އެހެންގޮތްގޮތުން    ޚަރަދުތައް އެކަންޖެވެ. މި ބަޔާނުގައި ހިނގާފައިވާ މުއައްސަސާއަށް( ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުން މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި)

ޚަރަދު ހިމެނިފައެއް ނުހުންނާއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެބަޔާނުގައި މިނޫންވެސް ފައިސާ )މިސާލު: އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ( އާއި އޭގެން ކުރެވުނު ލިބުނު
 އެވަނީއެެވ. ، އެ ތަފާތުތަްއ ތިރީގައި ރިކޮންސައިލް ކުރެވިފައިސަބަބަކާހުރެ ތަާފތެއް ވާނަމަ

ހ( މާލީ އަހަރު ލިބުނު )
ފައިސާގެ 

ރިކޮންސިލިއޭޝަން 
2019އެކައުންޓް  ޕަބްލިކް ބޭންކް 

 އަހަޜުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ  ވާ މާލީ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި     57,373,250

އެހެންނަމަވެސަ  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ، އެއްކުރަން:
ހިމަނާފައިވާ ލިބުނު ފައިސާ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި

ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 173,778.90 

 3,278,248.64 
 ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް

 ލިބުނު ފައިސާ

ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ އަހަރުނިމުނު އިރު ހުރި 12,618.96 

ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ، އެހެންނަމަވެސް  ހޭދަކުރެވުނު އުނިކުރަން: ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން 
 ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ލިބުނު ފައިސާ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު 

ހިލޭ އެހީ 

 60,837,896 

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި 
ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ 

ބަޔާނުގައިވާ މާލީ އަހަރު 
ނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ ލިބު 
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ށ( މާލީ އަހަރު ހިނގި )
ޚަރަދުގެ 

ރިކޮންސިލިއޭޝަން 

2019އެކައުންޓް  ޕަބްލިކް ބޭންކް 

59,132,007    
 ނގި ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ އަހަޜުގައި ހި  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައިވާ މާލީ 

ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވާ، އެހެންނަމަވެސް  އުނިކުރަން: ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު
 ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތައް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު

 -   
 ހިލޭ އެހީ 

 59,132,007 
އަހަރުގައި ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ 

19    އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް  ް

އެހީ/  ލިބޭ
2ޚަރަދު 

ލިބޭ އެހީ/ 
1ޚަރަދު 

ލިބޭ އެހީ/ 
2ޚަރަދު 

ލިބޭ އެހީ/ 
1ރަދު ޚަ

ލިބުނު ފައިސާ 

2018 2018 2019 2019

އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި  483,432 44,077 1,056,659 -

ލިބުނު  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި - - 30,592 -

ލިބުނު  ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި - - - -

އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ  ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން - - - 129,002

ކުރުމަށް ނަގާ ފީ ގްރާމް ސްޕޮންސަރޕްރޮ - - - - 121,017

ބައިލެޓްރަލް -ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  - - - - 141,001

މަލްޓިލެޓްރަލް -ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  52,215 - - - 141,002

ވޮލަންޓަރީ އޯރގް. -ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  - - - - 141,003

  ފައިސާގެ ޖުމްލަ ލިބުނު  މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި 52,215 - 30,592  -

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  535,647 44,077 1,087,251 -

ކުރެވުނު ޚަރަދު  -

210 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި  - - - -

213 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި - -

ޚަރަދު  ދަތުރު ފަުތރުކުރުމުގެ - - 28,312 221

222 ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ 24,310 - 28,758

223 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް - 16,637 263,899
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ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ - - 224

225 ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ - -

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މާއިމަރާމާތުކުރު - - 207,373 226

227 ޚަރަދު ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ - -

228 އިޝްތިާރކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، - -

- - 
ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް

 281 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

291 ރަދުޚަސަރުކާުރން ކުރާ  ހިންގުމަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތައް - -

421/422 އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކްސެކްޓަރ - -

ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް - 37,707 423

 ފައިސާގެ ޖުމްލަ  ޚަރަދު ކުރެވުނު 24,310 16,637 566,049 -

- - - 
ބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ތެރެއިން ޕަ ލިބުނު ފައިސާގެ
 ޖަމާކޮށްފައިވާ 

- 566,049 16,637 24,310  - 

   -  ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު ކަނޑާ ބާކީ  511,337 27,440 521,202  -

މުއައްސަސާގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް   1
އްއެކިފަާރތްަތކުން ފައިސާ ދެއްވައިގެން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަ  
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އިތުރުމަޢުލޫމާތު 
ތު  ާޔ އ  ލ ިކ ނ  ގެ ިމ ާޔ ސ  –ަބ ޓ  ެސ ެއ

 ނިޔަލަށް ގެ  2019 ބަރު ން ޑިސެ  31

2018  ނޯޓް  2019

ހަރުމުދާ() ކަރަންޓްއެސެޓްސް-ނޮން 

17,855,776 1 ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  އޮފީސް

 ޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް(ހަރުމުދާ )ޕަބްލިކް ސެކް ބިނާކޮށް ނުނިމި ހުރި 2 246,371 10,980,695

 އެސެޓްސްގެ ޖުމްލަ  ކަރަންޓް-ނޮން  18,102,147 10,980,695

 ކަރަންޓް އެސެޓްސް 

1,888,746 3,428,966 3  ފައިސާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

388,655 6 އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  އެކިފަާރތްަތކުން

 ޖުމްލަ  ސެޓްސްގެ ކަރަންޓް އެ  3,817,621 1,888,746

 މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ  21,919,767 12,869,441

މާަތުކގެ  މާލީ  ނ  ާޔނ   ިޒ ސ   – ަބ ީޓ ިލ ިބ ިއ ަލ
ނިޔަލަށް  ގެ  2019 ޑިސެންބަރ 31

2018  ނޯޓް  2019
 މާލީ ޒިންމާތައް 

ޖެހޭ ފައިސާރައްދުކުރަން އެކި ފަރާްތތަަކށް 4 49,927  -   

ބިލްތައް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި 5 529,710  305,904   

ޖުމްލަ  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ 579,637  305,904   
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އ   ަތ ޓ  ޯނ ޅޭ  ަތކާުގ ނ  ާޔ ަބ ެގ  މާަތުކ ނ  ިޒ މާީލ  ތާިއ  ާޔ އ  ލ ިކ ިމ

ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތައް މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު  .1

 ކަންތައް  ހިނގާފައިވާ  ތާރީޚަށްފަހު  ބަޔާންތަކުގެ  ތަކުގެ  މާލީޒިންމާ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.1
 ތާރީޚަށްފަހު  ބަޔާންތަކުގެ ތަކުގެ މާލީޒިންމާ އަދި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުޫލމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ، ިމލްކިއްޔާތު

 މާލީބަޔާންތަކަށް  މި އެކަށީގެންާވގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުޑަމިނަށް ބޮޑު މުޢާމަލާތްތަކުގެ އެ ،ތެެރއިން މުޢާމަލާތްތަކުގެ ވާހިނގާފައި
.ބަދަލުގެނެސްފައިވާނެއެވެ

 ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގު ދެއްކިފައިވާ ގޮތް  ބަޔާންތައް  ތަކުގެ  ޒިންމާ  މާލީ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.2
ނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައަޔާރު ކުރުމުގައިމިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި

އަދި  ،އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. ިމގޮތުން ހަރުމުދަލާއި ،ވާގޮތަށް އެއްގޮތް ކޮންވެންޝަން"އާ
ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ  މިނިސްޓްރީއަށްއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. މި  ފައިވާނީ އެބަޔާންކޮށްވެސް، އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނި

ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.

 ޒިންމާތައް  މާލީ  1.3
 އާއި  2019 ޑިސެންބަރު 31 ދުތަކަކީޚަރަ ހުރި އަދާނުކުރެވި އަގު. އަގުގައެވެ އޭގެ ކުރެވިފައިވާނީ ބަޔާން ޒިންމާތައް މާލީ

 ފައިސާ  ލިެބންޖެހޭ ަބޖެޓުން ދައުލަތުގެ ފައިސާއަކީ ތަކަށްވާ ޚަރަދު މި އަދި. ތަކެކެވެ ޚަރަދު އަދާނުކުރެވިހުރި އަގު ހަމައަށް
ކުން ދައުލަތަްއ ޒިންމާތަކަކީ، އެކިއެކި ފަރާތްތަ މާލީ ދެންުހރި. ވާނެއެވެ ހިމަނާފައި ބަޔާނުގައި މިލްކިއްޔާތުގެ ކަމުގައި

ރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުން، މި މިނިްސޓްރީން މިނިސްޓްދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 
ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ. 

 ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ  1.4
ްނ ދައުަލތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ، މެދުވެރިވެެގން، އެކިއެކި ފަރާތްތަކު މިނިސްޓްރީލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޮގތުގައި ެބލެނީ، 

ޚަރަދުތައް އަދާކުރުމަށް، ޖެހިގެން އަްނނަ މިނިސްޓްރީގެ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، މާީލ ައހަރު ނިމޭއިރު އަގު އަދާނުކުރެވިވާ 
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެެވ. މި މިނިސްޓްރީއަށްއަހަރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

nihama
Stamp



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2019
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 އިކުއިޕްމަންޓް  އަދި  މެޝީނަރީ  ،ނީޗަރުފަރު  .2
އަހަރު 

ނިމުނުއިރު 
ހުރި 

 ހަރުމުދަލުގެ

 އަގު 

އެޑްޖަސްޓްމަންޓް 
2019 

ނައްތާލެވުނު/ 
/   ގެއްލުނު

 ވިއްކާލެވުނު 

ވަނަ  2019
 އަހަރު ހޯދުނު 

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
 ހުރި 

  ތަފުސީލު 

 421002 ޢިމާރާތް  މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ - - - - -

 421003 ޢިމާރާތް  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ - - - - -

 421004 ގެނެވޭ ބަދަލު  މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް - - - - -

 421005 ޢިމާރާަތށް ގެނެވޭ ބަދަލު މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ - - - - -

 422003 މާއި ބަނދަރުމަގަތު ފާލަ - - - - -
 422999 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  2,697,443     -     -     -   2,697,443 
 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް   4,105,223   794,505     -     -   4,896,897 
 423002 ވިޕްމަންޓްސް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކް  3,134,721   1,878,459     -     -   5,013,180 

 423003 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް    -     -     -     -     - 
 423004 ޓޫލްސް() އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު  13,192   28,288     -     -   41,480 

 423005 ރިފަރެންސް ފޮތް   332,570   125,340     -     -   457,910 
 423006 މުވާޞަލާތުގެ ތަެކތި   776,945   4,899     -     -   781,844 

 423008 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ  2,384,843   1,306,780     -     -   3,691,624 
 423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ    -   62,198     -     -   62,198 

 423999 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް   211,850     -     -     -   211,850 
 424001 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި  1,350     -     -     -   1,350 

  ޖުމުލަ  13,658,138 4,200,469 - - 17,855,776

     

 

 
 ޕްރޮގްރާމް( ނުނިމި ހުރި ހަރުމުދާ )ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް  ބިނާކޮށް

 (ޕްރޮގްރާމް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް ) ހަރުމުދާ  ހުރި  ނުނިމި  ބިނާކޮށް  .3
އަހަރު ނިމުނުއިރު 
 ހުރި ތަކެތި )ގަތް 

  އަގުގައި(

އަހަރުތެރޭ  
ޓްރާންސްފަރ 

  ކުރެވުނު 
  ތަފްސީލް   އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި    މިއަހަރު ހޯދުނު   

 421002  ޢިމާރާތް މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ     

 421003  ޢިމާރާތް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ    246,371                 246,371             

 421004  ގެނެވޭ ބަދަލު މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާަތށް     

    

ޢިމާރާަތށް  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ 
  ގެނެވޭ ބަދަލު

421005 

 422003   މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު     

 422004   ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް      

nihama
Stamp



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2019
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 422005   ކަރަންޓް ވިއުގަ     

 422999  އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ     

   ޖުމްލަ      -                                   246,371                  -                          246,371             

 

 ފައިސާ  ނަގުދު  .4
  ތަފުސީލް  2,019 2018

ބަޖެޓް ފައިސާ ގެ ނިޔަލަށް މުއައްސަސާގައި ޚަރަދުނުކޮށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި 2019ޑިސެންބަރ  31 13,261    

ފައިސާ އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް 16,619 8,373   

 3,658 
 ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް ތުގައި ބަލައިގަތްދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮ

 އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ
 

ގައި ހުރި ފައިސާ  2019ޑިސެމްބަރު  31ފައިސާގެ ތެރެއިން ރައްދުނުކުރެވި  އެހެން ފަރާތަކަށް ރައްދުުކރުމަށް ނަގާފައިވާ -    

 - 
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް -ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބާކީ 

 ނަގުދު ފައިސާ 
 

އެކައުންޓް( ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބާކީ )ޕަބްލިކް ބޭންކް 3,395,428 1,880,373   

   ޖުމުލަ   3,428,966 1,888,746

 

 

 ފައިސާ  ރައްދުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  .5
 

ރައްދުުކރަންޖެހޭ ފައިސާ އެހެނިހެން ފަރާތްަތކަށް 31,820   

އެންޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 18,107 8,373  

ފައިސާގެ ޖުމްލަ  ރައްދުކުރަންޖެހޭ  49,927 8,373  
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 ދަރަނި  ން އެހެނިހެ  ބިލްތަކާއި  ފައިސާނުދައްކާހުރި  .6
  ތަފްޞީލް   2019 2018

 221004 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ަޚރަދު  7,710 305,904

 222010 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަެކތި   2,000 

 10,600  
ޢިމާރާތް  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ

 މަރާމާތުކުރުން 
226002 

 228004 ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ  ްތތަަކށް އިނާމުގެސަރުކާރުން އެކިަފރާ  8,835 

 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް   42,666 -

 222001 ހޯދާތަކެތި  ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް  34,900 

 421003 ޢިމާރާތް  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ  130,380 

 423008 ދޭ ހާޑްވެއަރއައިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯ  6,300 

 223008 ޚަރަދު އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާާސފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ  286,319 

  ޖުމްލަ   529,710 305,904

 
 

 ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  އަނބުރާ  އެކިފަރާތްތަކުން  .7
  ތަފުސީލު  2019 2018

 -            176,655     

ންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަނުކުރާ ފަރާތްަތުކން ދައްކަންޖެހޭ ބޮ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފޮނުވާ ފަރާްތތަކުގެ ެތެރއިން 
  ފައިސާ

 

   ނީލަންކިޔުނު މުދަލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ      212,000            - 

    މުސާރަދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު ނާންނަ ދުވަސްތަކަށް    - 
                      

-                 388,655     
  ޖުމުލަ
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