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1ގެ  3ޞަފުޙާ 

` 

ގުިޅގެން 19ް-ޮކިވޑ ް ިއން އްާ ްޯފސ  ސ  ޑިެފނ   ް ްޭނަޝަނލ ްޮއިޑޓް ހަްުކރިްްްޯމލ ިޑވ ސ  ސ  ްަރުދަތުކގެްޮކމ ޕ ަލަޔނ 
ަބރ30ްްުްިއން 2020ްްަލިއޖ01ްުް ައށް 2020ްްެސޕ ެޓނ 

ރަފު އާ ހ. ތަ

ރަދުތަކާއި ހިލޭ އެހީއާއި ދަރަނީެގ ހަން ކޮންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ކުރާ އާ ގުޅިގެ 19-ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮވިޑް ،މި އޮޑިޓަކީ
 ނަލްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ،ގައި ފާސްކޮށްފައިވާތީ 2020މެއި  20އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ކުއާޓާގައި ކޮށްފައިވާ  )ތިނެއް( ވަނަ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2020ން އާ ގުޅިގެ  19-ކޮވިޑް ްސ )އެމެ.އެން.ޑީ.އެފް( އިންޑިފެންސް ފޯ
އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ  19-ކޮވިޑް ،ރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއިހަ

ރަދު ކުރުމުގަިއ ހަ ،އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާތަކާއި އެކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށާއި 
)އޮޑިޓް ޤާނޫނު(  2007/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްމަލުޢަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ޔަތްކޮށް ދައުލައާލަތަށް ރިހާ

ވަނަ މާއްދާގައި  213ގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ހުލާސްއި، އެކުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ހީލާސްފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އި އޮޑިޓުގައި
 ކުރެވޭނެއެވެ. އުގައި މި ރިޕޯޓު ޝާއި ww.audit.gov.mvw ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

އް( ވަނަ ކުއާޓާގައި ކޮށްފަިއާވ )ތިނެ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2020" އާ ގުޅިގެން 19މި ރިޕޯޓާއެކު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން "ކޮވިޑް 
 ދައްކާފައިވާނެއެވެ.ރަދުތައް ސްޓަމްގައި ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިހަ

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ސްވެ ތުގައިސައްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މި ފުރުދެއިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ގައިއޮޑިޓްމި 

ށ. އޮޑިޓް ސްކޯޕް 

ޖުލައި  1ކުއާޓަރ ގައި ) ވަނަ 3އަހަރުގެ ވަނަ  2020 އިން .އެފްޑީއެމް.އެން. ގުޅިގެންއާ  19-ބަލާފައިވާނީ، ކޮވިޑް އޮޑިޓުގައި މި
އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި  19-ކޮވިޑްނަމަވެސް،  ވެ.ތަކަށެރަދުހަ ޔަލަށް( ކޮށްފައިވާ ގެ ނި 2020 ސެޕްޓެންބަރު 30ން  2020

 ވާތީ،އި ލުމަށް ކަނޑައަޅާފައެކުލަވާމަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެލަވަންސާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ރިޕޯޓެއް މި އޮފީހުން 
މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ރަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހަސަށް ކުރި ންޓްލައިން އެލަވަންއިން ފްރަ .އެފްޑީއެމް.އެން.
 ނުވާނެއެވެ.

ނ. އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް 

އިން ނެރެ (INTOSAI) މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
 އަސާސަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  (ISSAI 4000)ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ސްޓޭންޑަރޑް" 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/


އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

2ގެ  3ޞަފުޙާ 

 އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިްނ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ،މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
ފައި ވާނެއެވެ. އަދި މި ލޫމާތު ސާފުކޮށްއުމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން މަލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރެވި، އެ ތަންތަނުގެ ކަ

ކުރުމަށްޓަކައި ކަން ކަށަވަރުހައްސަގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ރިޕޯޓު އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި އަދި މި
އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް  ،ންޓަށް ބިނާކޮށްއެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކޮމެ ،މެނޭޖްމަންޓާއި ހިއްސާކުރެވި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

އާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތައް  19-ޑް ރ. ކޮވި 

ގޮތް ކަމަށް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ އިސާ ހޭދަކުރެވުނު ފަ  މަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓާއި އެ ރަދު ކުރު ހަ ގެން އާ ގުޅި 19-ކޮވިޑް 
 ސިސްޓަމުން ދައްކާ ހިސާބު 

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް 
 ގެ ނިޔަލަށް( 2020 ސެޕްޓެންބަރު 30އިން ފެށިގެން  2020 ލައިޖު 01)

ޢަދަދު )ރުފިޔާއިން(ތަފުޞީލު 
ރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓު ހަ

 ގެ  2020ޖޫން  30) ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރއަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން ބާކީވި 2020އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
11,790,124 )ގައި 2ނޯޓް ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި، ތަފުސީލު  – ނިޔަލަށް ބާކީ 

25,226,500ބަޖެޓް  ރިކުއާޓަރގައި އިތުރުކު ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ  2020ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް 
37,016,624ގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓު  ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށް  ރަދު ހަ 

ރަދު ހަ  ކުރެވުނު 
6,517,870ތަކެތި  ތެޔޮފަދަ އިންޖީނު އަދި ފިއުލް

192,570ތަކެތި ހޯދާ  ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ކުނިކަހާ 
269,381އަގު  ތަކެތީގެ އެހެނިހެން ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް

4,605މާރާތްތައް އި ދިރިނޫޅޭ  މީހުން  - މަރާމާތުކުރުން
10,800އިކުއިޕްމަންޓް  އާއި  މެޝިނަރީ - މަރާމާތުކުރުން
107,751ތަކެތި ދުއްވާ  އެއްގަމުގައި  - މަރާމާތުކުރުން
1,545,549އުޅަނދުފަހަރު  ދުއްވާ  ކަނޑުގައި - މަރާމާތުކުރުން
1,906ފިޓިންގސް  ފަރުނީޗަރާއި
125,561އިކުއިޕްމަންޓް  އާއި މެޝިނަރީ 
24,000,000 ސް(އާ ގުޅިގެން ދެވޭ ހާއްސަ އެލަވަން 19ފައިސާ )ކޮވިޑް  މަސައްކަތަށްދޭ އިތުރުންކުރާ ވަޒީފާގެ  އަސާސީ

32,775,993ޖުމުލަ ރަދުގެ ހަ ކުރެވުނު 

4,240,631ރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ ކަނޑައި ބާކީ ހަ ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން  ކުރުމަށް  ރަދު ހަ 

 ދަްއކާއުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ޕަބްލިކް އެކަ ބޭނުންކުރާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިސާބުތައް މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުލަތުގެ ،ދެއްކިފައިވާނީ ރަދުތައްހަ މި( 1)ނޯޓް: 
  .ބިނާކޮށެވެ  މައްޗަށް ހިސާބުތަކުގެ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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3ގެ  3ޞަފުޙާ 

) ތިރީގައި ދައްކާފައި ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި، ތަފުސީލު  –ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ  2020ޖޫން  30ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރއަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން ބާކީވި )( 2)    

11,807,128 ނާފައިވާ އަދަދުހިމަރިޕޯޓުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ އޮޑިޓް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ބަޖެޓު ބާކީގެ ގޮތުގައި 

83,629ވާއިތުރުކޮށްދީފައި ފަހުން  ބަޖެޓަށް

(184,262)ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ހަރަދުގެ ޖުމުލަ ފަހުން 

ފުރަތަމަ  ސްޓަމްގައިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ނަމަވެސް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސި އޮޑިޓް  ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ 
 ޕޯސްޓްކޮށްފައި ނުވާ ހަރަދު  ކުއާޓަރއަށް

83,629

ކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް އެ  ކުއާޓަރގައި ބަޖެޓު ބާކީގެ ގޮތުގައި މިހާރުވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ  2020
 ދައްކާ އަދަދު އިން  ސިސްޓަމް

11,790,124

 ނިންމައިލުންބ. 
 ގެ ނިޔަލަށް  2020 ސެޕްޓެންބަރު 30 ންއި 2020 ޖުލައި 1އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން  19-ކޮވިޑް
ނޫނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާރަދުތަކަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިމަނާފައިވާ ހަމަތީގައި ރަދު ކަމަށް ކުރި ހަ
ކެއް ކަމަށް މި އޮފީހުން ރަދުތައެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ހަލުތަކާއި އްވާފައިވާ އުސޫކަނޑައަޅު ދާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުންގަވާއި

 ދެކެމެވެ.
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ހުސެއިން ނިޔާޒީ  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  
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