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ކގެް ޮކމޕލަ ަޔނސް ޮއޑިޓް ް
ޮކވިޑްް19-އާްގު ިޅގެންް ޯމލޑިވސް ޭ
ނ ަ
ކރިްަްހ ަރ ުދ ަތ ު
ޝ ަނލްޑި ެފނސް ޯފސއިންް ު
ރްަ ް2020އށް
ބ ުް
ްް01ޖުލަ ިއްް2020އިންްެ ް30
ސޕ ެޓނ ަ
ހ .ތައާރަފު
ގ
މި އޮޑިޓަކީ ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ކުރާ ހަރަދުތަކާއި ހިލޭ އެހީއާއި ދަރަނީ ެ
އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  20މެއި  2020ގައި ފާސްކޮށްފައިވާތީ ،އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ސ (އެމެ.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ( 3ތިނެއް) ވަނަ ކުއާޓާގައި ކޮށްފައިވާ
ޑިފެންސް ފޯ ް
ހަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ
އ
އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާތަކާއި އެކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށާއި ،ހަރަދު ކުރުމުގަ ި
ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2007އޮޑިޓް ޤާނޫނު)
ގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  213ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ،އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭކަމަށް
އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން
ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި މި ރިޕޯޓު ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.
ވ
އ ާ
މި ރިޕޯޓާއެކު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން "ކޮވިޑް  "19އާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ( 3ތިނެއް) ވަނަ ކުއާޓާގައި ކޮށްފަ ި
ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގައި ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ހަރަދުތައް ދައްކާފައިވާނެއެވެ.
މި އޮޑިޓްގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މި ފުރުސަތުގައިވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ށ .އޮޑިޓް ސްކޯޕް
މި އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާނީ ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން  2020ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓަރ ގައި ( 1ޖުލައި
 2020ން  30ސެޕްޓެންބަރު  2020ގެ ނިޔަލަށް) ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކަށެވެ .ނަމަވެސް ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި
މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެލަވަންސާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ރިޕޯޓެއް މި އޮފީހުން އެކުލަވާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސަށް ކުރި ހަރަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި
ނުވާނެއެވެ.

ނ .އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް
މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ) (INTOSAIއިން ނެރެ
ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ސްޓޭންޑަރޑް" ( )ISSAI 4000އަސާސަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
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ނ
މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދި ް
ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރެވި ،އެ ތަންތަނުގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި ވާނެއެވެ .އަދި މި
އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ހިއްސާކުރެވި ،އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮށް ،އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

ރ .ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތައް
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ހަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓާއި އެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތް ކަމަށް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ
ސިސްޓަމުން ދައްކާ ހިސާބު
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
( 01ޖުލައި  2020އިން ފެށިގެން  30ސެޕްޓެންބަރު  2020ގެ ނިޔަލަށް)
ޢަދަދު (ރުފިޔާއިން)

ތަފުޞީލު

ހަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓު
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރއަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން ބާކީވި ( 30ޖޫން  2020ގެ
ނިޔަލަށް ބާކީ – ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި ،ތަފުސީލު ނޯޓް  2ގައި(

11,790,124

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި އިތުރުކުރި ބަޖެޓް

25,226,500

ހަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ

37,016,624

ކުރެވުނު ހަރަދު
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

6,517,870

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

192,570

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު

269,381

އ
މަރާމާތުކުރުން  -މީހުން ދިރިނޫޅޭ އިމާރާތްތަ ް

4,605

މަރާމާތުކުރުން  -މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް

10,800

މަރާމާތުކުރުން  -އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި

107,751

މަރާމާތުކުރުން  -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު

1,545,549

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް

1,906

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް

125,561

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ (ކޮވިޑް  19އާ ގުޅިގެން ދެވޭ ހާއްސަ އެލަވަންސް)

24,000,000

ކުރެވުނު ހަރަދުގެ ޖުމުލަ

32,775,993

ހަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ ކަނޑައި ބާކީ

4,240,631

އކާ
ނޯޓް )1( :މި ހަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނީ ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ދަ ް
ހިސާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
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( )2ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރއަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން ބާކީވި ( 30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ – ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައި ،ތަފުސީލު ތިރީގައި ދައްކާފައި(
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ބަޖެޓު ބާކީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދު

11,807,128

ބަޖެޓަށް ފަހުން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ

83,629

ފަހުން ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ހަރަދުގެ ޖުމުލަ

)(184,262

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ،ނަމަވެސް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގައި ފުރަތަމަ

83,629

ކުއާޓަރއަށް ޕޯސްޓްކޮށްފައި ނުވާ ހަރަދު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރގައި ބަޖެޓު ބާކީގެ ގޮތުގައި މިހާރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ

11,790,124

ސިސްޓަމް އިން ދައްކާ އަދަދު

ބ .ނިންމައިލުން
ށ
ވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން  1ޖުލައި  2020އިން  30ސެޕްޓެންބަރު  2020ގެ ނިޔަލަ ް
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން މޯލްޑި ް
ކުރި ހަރަދު ކަމަށް މަތީގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކެއް ކަމަށް މި އޮފީހުން
ދެކެމެވެ.
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