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ކްގެ ް
ޮކވިޑްް19-އާްގު ިޅގެން ޯމލޑިވސް ޮޕލިސ ަ
ކރިް ަޚ ަރ ުދ ަތ ު
ްސރވިސްްއިން ު
ް ޮކމޕލަ ަޔނސް ޮއޑިޓް ް
ބ ުރްަ ް2020އށް
ރްް2020އިންް ެފ ި
ަ ް01ޖ ަނ ަވ ް
ށގެންްް31ޑ ެ
ިސނ ަ
ހ .ތަޢާރަފު
މި

އޮޑިޓަކީ ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ހިލޭ އެހީއާއި

ދަރަނީގެ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  20މެއި  2020ގައި ފާސްކޮށްފައިވާތީ ،އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާތަކާއި
އެކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށާއި ،ޚަރަދު ކުރުމުގައި ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައުލަތަށް އެންމެ
ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2007އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލަޔަންސް
އޮޑިޓެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  213ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ރިޕޯޓް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ،އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް
ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި މި ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،އޮޑިޓްކުރުމުގައި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ށ .އޮޑިޓް ސްކޯޕް
މި އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާނީ ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން  2020ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ
ޚަރަދުތަކަށެވެ .ނަމަވެސް ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެލަވަންސާ ގުޅޭގޮތުން
ވަކި ރިޕޯޓެއް މި އޮފީހުން އެކުލަވާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސަށް
ކުރި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާނެއެވެ.
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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.
މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓަށް
ފޯރުކޮށްދިން ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް ،އެ ތަންތަނުގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
އަދި މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮށް،
އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

ރ .ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާސާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ބެހިގެންވާގޮތް
( 01ޖަނަވަރީ  2020އިން ފެށިގެން  31ޑިސެންބަރު  2020ގެ ނިޔަލަށް)
ޢަދަދު (ރުފިޔާއިން)

ތަފްޞީލް
ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓް
ގން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް
ގޅި ެ
ވޑް 19-އާ ު
ގ ބަޖެޓުން ކޮ ި
ދައުލަތު ެ
ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ

31,510,230
31,510,230

ކުރެވުނު ޚަރަދު
ވންސް
ފްރަންޓްލައިން އެލަ ަ

27,419,004

ގ ޚަރަދު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމު ެ

29,900

އެކޮމޮޑޭޝަން

1,331,107

މަރާމާތު

617,050

އެހެނިހެން ޚަރަދު

356,990

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

29,754,051

ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ ކަނޑައި ބާކީ

1,756,179

މަޞްދަރު :ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް
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ބ .ނިންމައިލުން
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  1ޖަނަވަރީ  2020އިން  31ޑިސެމްބަރ  2020ގެ ނިޔަލަށް ކުރި
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