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ުދިވެހިރ އްޖެު ،މ ލެ

 

 ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކަށ2020ުުްޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެު
 ދޭުރިޕޯޓްު އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް

 
ުމ ލީު ުކޮމިޝަނުގެ ުސަރވިސް ުޖުޑީޝަލް ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ

 ޔ އަށްުޒިންމ ދ ރުުވެރިު

ުތަޢ ރަފުު

31ުުުޖޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެ)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007ުު:ަނންބަރުޤ ނޫނުުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީު
ުކޮމިަޝުނގެުމ އި،ބަޔ ންުކުރުުދެޭކގޮތްުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުމ ލީުބަޔ ްނތަކ އަހަރީުއަހަރުގެުުގައިުނިމުނުުމ ލ2020ުީޑިސެންބަރުު

2020ުު ުއެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓ ުުކޮމިޝަނަށްވަނަ ފ ސްކޮށްދެއްވި
ުކުރުމަްށުުކޮމިޝަނުގެު،އެއްގޮތަށް ުޚަރަދު ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެުޓގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުަޞދުތައް

ބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުެގުުކޮމިޝަނުގެދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އުި،ޙުކަނޑައެޅުނުު މ ލީުކަންކަންުހިންގު 
ު ުކުރުު،އެއްގޮތަްށޯތުބަލައިުޤަވ ޢިދ މ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމެދު ުމިންވަރ  ުކުރެވިަފއިވ  ުޢަމަލު ު،މ އިއެއަށް

ު:ަނންަބރުޤ ނޫނުުކަންކަންުުއެމަށްަޓކައިުޅުުއެޅުެމދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަުކުރެވުނުުކަންކަމު ުފ ހަގައޮޑިްޓގައިުކަމަށްުުޖެހޭކުރަންއިޞްލ ޙު
2006/3ު(ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ޤ ނޫނުދައުލަތުގެ ު)ހ(އ  ވަނ36ުަގެ ުުގޮތުގެ އެއްގޮތްވ ުމ އްދ ގެ ުުކޮމިޝަނުގެމަތިން ޒިންމ ދ ރުުމ ލީ

އެުކަންަކންުންުގޮތުގެުމަތިުފައިވ ނެވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުއަސ ސީގެުުހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްު،އެކުމ ވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅު
ުމަޖިލީހަށްުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީ ުމިުުރައްޔިތުންނަށްރިޕޯޓްުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުރައްޔިތުންގެ ުވެބްސައިޓްުފެްނނ ނެހެން ުއޮފީހުގެ

www.audit.gov.mvުިުުކުރެވޭނެއެވެ.ުޢުގައިުޝ އ

މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއް ގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 
ްށުޤަވ ޢިދަުއިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިުބަޔ ންުކޮށްފަ
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ުމިންވަރ އި ުކުރެވިފައިވ  ުރައްޔިުކޮމިޝަނުގެު،ޢަމަލު ުުކރުމުގައި، ުޚަރަދު ުމަޖިލީހުެގުނިންމުްނތަކ ބަޖެުޓން ުޢަމަުލުުތުންގެ އެއްގޮތަްށ
ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ކޮށްފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުު

ހަީރުމ ީލުއައަހަރުގެުމ ލީުގައިުިނމުނ2020ުުުުބަރުންޑިސ31ުެުކޮމިޝަނުގެހިމެނިފައިވ ުުއަށ15ުްނ6ުުްހ ުމިުރިޕޯޓ އެކުުސަފު
ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެ ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އުި،  ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓުންުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސު 

16ުުޙ ފުޞަރިޕޯޓ އެކުުުމީގެުއިތުރުން،ުމިކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުަބލައިުއޮޑިޓްުުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިސީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުއަދިުމި
ގުޅޭުނޯޓްތަު،ށްުހިމެނިފައިވ އ18ުަ ުން އްުވެސްުވ ނީުމިުއޮފީހުްނުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އިުއެުބަޔ ންތަކު 

ުއޮޑިޓް ުފ ހަކުރެވިުބަލައި ުމައްސަލައެްއ ުވަރުގެ ުައންނަންޖެހޭ ުރިޕޯޓަށް ުއޮޑިޓް ުަބޔ ންތަކުގައި ުެއ ުރިޕޯްޓގެުކޮށްފައެވެ. ުމި ފައިވ ނަމަ،
ުު،ދެވަނަބައި ުމ ލިްއޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްަޔތުގެ ުޢަމަުލކުރެވިުޤަވ ޢިދ "ދައުލަތުގެ ުދެކޭގޮތްުއެއްގޮތަށް ުމިންވަރ މެދު ފައިވ 
ުރިޕޯޓް"ގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ބަޔ ންކުރ ު

ުފ  މި ުކަންތައްުހަގަރިޕޯޓުގައި ުމަޝްވަރ ުކޮމިޝަނުގެުތައްކުރެވިފައިވ  ުފ ހަގަުިއސްވެރިންނ  ުއޮޑި، ކޮށްކުރެވިފައިވ ކަން ަގއިުޓުމި
ުފުރުޞަތުަގއިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުނަށްުމިމުވައްޒަފުންހުރިހ ުންުކޮމިޝަނުގެުއެހީތެރިވެދި

ު

މެދުުދެކޭގޮތްުކަުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަުމ ލީު ުކުރ ުރިޕޯޓްުުބަޔ ންުމު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ު ު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނުދައުލަތުގެ )ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމައެއްގޮތްުޤަވ ޢިދ އ އި ުގޮތުގެ ުިތން،ވ 
އެއްގޮތަށްހިސ ބުތައްުކޮމިޝަނުގެުު،ުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުކޮމިޝަނުގެ ު،ކުުތައްޔ ރުކޮށްރިހަމަކަމ އެސައްޙަކަމ އިުފުުޙަޤީޤަތު 

ުއެއްގޮތަށް ުހިސ ބުތަކ  ުފިނޭންސްު،އެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަިދ ުސަރކިއުލަރގެ ުުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ދިެވހިު، ންއ4/2012ުި))ނަންބަރު:
ހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަްއުއަމިުު،އައްސަސ ތަކުގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަނޑ ުއެއްގޮތަށްލަތުގެުމުދައު

ުގެ(ޤ ނޫނުލިއްޔަތުގެުމ ދައުލަތުގެު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނުު، ކޮމިޝަނަށްއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު
ލިބުުވަނ46ުަ ފައިސު  މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު. ނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުެގުމ އްދ ގެު)ހ(ގެުދަށުންުކަނޑައަޅ ފައިވު 

ުސެކްޓަ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ުބަޔ ން، ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުެގ ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ ިއ ުފ ސްކުރެވުނު ުއެކައުންޓިންބަޔ ނ އި، ގުރ
ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ޕްސަުސްޓޭންޑަޑްު)އި އެއްގޮތަށްުސް(ު: ތައްޔ ރުުކުރުމަްށުުއު 

ުރެއެވެ.ުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްުކު

ުލޫމ ތުުސައްޙަުނޫންުމަޢުުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި
ހަރުދަނ ، ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ްނތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުޭބނުންވ  ރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްުަތންފީޒުޮކށްުއިްނޓަރނަލްުޮކންޓްުއެަކށީގެންވު 

މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެު އްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުޔ ސަތުތަސިދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
ޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގަިއުމ ިއ،ުއަދިުމ ލީުބައެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުމ ލީުުައހަރީު،މ އިިހސ ބުުބެލެހެއްޓުއެއްގޮތަށްުމ ލީުުކ ސިޔ ސަތުތަ
ުވެ.މެނެއެއެއްުބޭނުންުުކރުންުހިއަންދ ޒ ުއެކަށީގެންވ  ޔަތްކޮށްޙ ލަތަށްުރިޢ ު،ނަމަރ ކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސް
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 ލިއްޔަތުުއޫުޖެނެރަލްގެުމަސްުުއޮޑިޓަރ

ުމަސް ުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުމ ލީުކޮމިޝަނުގެލިއްޔަތަކީ ުއޮޑިޓްުއަހަރީ ުއެުބަޔ ންތައް ުބަޔ ންުކުރުމަށްފަހު ުއޮޑިޓަރުމ ލީ ުމެދު ތަކ 
ުބަޔ ްނުކުރުމެވެ. ުދެކޭގޮތް ުމ ލީުުމިުޖެނެރަލް ުއަހަރީ ުމި ސްުަނލްުސްޓޭންޑަޑްނޭޝަރޓައިންުކޮްށފައިވ ނީުުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުން

ު ުކުރުމ އި، ުޢަމަލު ުއެއްގޮތަށް ުމިންގަނޑ  ުސުލޫކީ ުއޮޑިޓަރުންގެ ުއެއްގޮތަށެވެ. ުއޮޑިޓިންގއ  ުމ ލީުމިއޮން ބަޔ ންތަކަކީުުއަހަރީ
ވޭުގޮތަށްުއޮޑިްޓގެުނެުދެނެގައެކުކަމ ުޔަޤީންކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތު

ުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްުކުރެއެވެ.

ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވ ުުއޮޑިޓެއް ކުރުމަށްޓަކައި
އްުބިނ ވެގެންވަނީުއޮޑިޓަރުންގެުުފުރިހަމަުކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައެުއިޖުރ ތުތައްު،އިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައި

މައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުން އ އުި، ތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް(ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު"
މިފަދަުުޞަތުުފރުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެު މ ލީުބަޔ ްނތައްުުމިންވަރު ތައްުއޮތްފުރުޞަތުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު. ބެލުމުގައުި،

ުހިމެނެއެވެ.ުއަިދުމ ީލުތައްޔ ރުުކުރުމ އިުހުށަހެޅުމ ުގުޅޭ،ުމުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުޮކންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުްނުރިޢ ޔަތްުކުރުން
ުހުށަހެޅުމު ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންަތއްުގައިުބޭނުންުކޮށްފައިވ ުސިޔ ސަތުތަކަކީުރަނގަޅުުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯުބެލުމ ބަޔ ންތައް ުމ ލީ އި،

ނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ ިއުތައްޔ ރުުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުްނުކޮށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަީކުއެކަށޭ
ުުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުްނުވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.އަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮެތއްގައި

ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުަޢދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތަްއުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް
އެހެންކަމަށްވުމ އެ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު. ތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުުރންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ން، ކުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސު 

ންމެހ ުީހނަރުުކަންތައްަތއްުއެކަށީގެންވ ުއެންމެހ ުއޮޅުންތަކ ިއ،ުއޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޑިޓްުކުރެުވނުުމުއައްސަސ ގެުތެރޭގައިުހުރެދ ނެުއެ
ު.ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންުދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ

ިމންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯމ  މެދުުއޮޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވު  ދިފައިވ ކަމަށްުމިުޮއފީުހްނުލީުބަޔ ންތަކު 
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު
 އޮޕީނިއަންުުއަންކޮލިފައިޑްު

ުދެކޭ މި ުގޮތު އޮފީހުން ުކޮމިޝަނުގެ ުސަރވިސް ުުޖޑީޝަލް ުޑިސެނ31ުްގައި، ުނިމުނ2020ުުބަރު ު"ފަުގައި ުއަހަރުގެ އިސު މ ލީ
ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިން"ުއަކީުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުަބޔ ން"ުއަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެ

ު ުކޮމިޝަނުގެ ުސަރވިސް ުޑިސެނ31ުްޖުޑީޝަލް 2020ުުބަރު ުއެ ުއަހަރު ުމ ލީ ުނިމުނު ުކޮައށް ުއ ިމޝަނަށް ުފައިސ  ުއިިލބުނު އެު،
އަދިުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަުގެފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދ އި،ުމ ލީުއަހަރު ޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮްތުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސު 

ު ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަނޭޝަނަލް ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ުސްޓޭންތެދުވެރިކަމ އެކު ު)އިޕްސަުއެކައުންޓިންގ ސް(:ުޑަޑް
އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވު ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުފަ ުލީުބަޔ ންތަކެކެވެ.މ އު 

ު
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ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމިންވަުުޤަވ ޢިދ ުޤ ނޫނ އި ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުދެކޭގޮތްުއެއްގޮތަށް ރ މެދު
ުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުނުގެުކޮމިޝަުށްުޢަމަލުކުރުމުގައިުޤަވ ޢިދަުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުވެރިޔ ގެު

ު ުބަޔ ންތައް ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުކޮމިޝަނުގެުށް ުގުޅޭގޮތުން ުއަުުހށަހެޅުމ  ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުކަމ ލީ ުކުރަންޖެހޭ ުބަޔ ންުުމަށްދ  މަތީގައި
ު ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްކޮށްފައިވ  ުކުރުމުގައިު،ގެ ުއަހަރަުޚަރަދު ުކައެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއެއްގޮތަށް،ުފ ސްކޮށްދެށް ުބަޖެޓ  އްވި
ުގޮތަށް،ުކޮމިޝަނުގެ ުޙ ޞިލްވ  ުބަޖެޓުުމަޤުޞަދުތައް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑަެއޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުޚަރަދު ުކަނޑައެޅުނުުކުަގއި ރުމަށް

ުޚަރަޙު ުތެރޭގައި ުކުރުމ އިދޫދުގެ ުު،ދު ުެބެލހެއްޓުމުގައި ުހިންގ  ުކަންކަން ުމ ލީ ުމ ލިއްޔަުތގެުދައުލަ)2006/3ުު:ަނންބަރުޤ ނޫނު ތުގެ
ުއ ޤ ނޫނު )ު ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޒިންމ ދ ުޤަވ ޢިދ އި ުމ ލީ ުކޮމިޝަނުގެ ުވެސް ުކުރުމަކީ ުޢަމަލު ުވެރިޔ ގެުއެއްގޮތަށް ރު

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު

 ލިއްޔަތުުއޫުސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަު

ަވނީުންުޚަރަދުުކޮށްފައިމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުަބޔ ންުކުރުމުގެުއިތުރުންުކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓު
އެއްގޮަތށް،ުކޮމިޝަނުގެުއެުކޮމިޝަނަށްުުރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީުހންއެުއަހަ ުގޮަތށް،ތައްުޙ ޞިލްވު މަޤުޞަދުުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުބަެޖޓު ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުކަނޑައެޅުނު ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުޙުގައި ުތެރޭގައިތޯ މ ީލުުކޮމިޝަނުގެުއި،އ ދޫދުގެ
ު ުމ ލިއްޔަތުެގ ުދައުލަތުގެ ުޤ ޫނނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހަްއޓ ފައިަވނީ ުހިންގ  ުއެއެުަޤވ ޢިދ ކަންކަން ުބަލަިއ، ައށްުއްގޮތަށްޯތ

ުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީުވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ސްކޮށްދެއްވިުމަޤުސަދުތައްުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުބަޖެޓްުފ 
ުބެ ުކުރުމަށްތޯ ުއިޖުރ ހ ސިލު ުކުރަންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުގޮތުން ުހޯދުމުެގ ުހެކި ުޭބނުންވ  ުފުރިހަމަކުއަލުަމށް ުިމުތުަތއް ުހިމެނެއެވެ. ރުން

ުފުރުޞަތުމަލުުކޮށްފައިވުމުގެުދ ުޚިލ ފަށްުޢަޢިތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އައިޖުރ 
ުރުންުހިމެނެއެވެ.އޮތްުމިންވަރުުވަޒަންުކު

ު ު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ުއު ޤ ނޫނުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޢަމަލުޤަވ ޢިދައި ުމިންވަރ ުށް ކުރެވިފައިވ 
ކަމަށްު ހެކިުހޯދިފައިވު  މިންވަަރށްުއެކަށީގެންވު  ުޤަބޫލުުކުރަމެވެ.ުުއޮފީހުންމިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވު 

ު

ު

ު
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ު

ުމެދުުދެކޭގޮތްުުވަރ ުމިންުުވ ުށްުޢަމަލުކުރެވިފައިުޤަވ ޢިދަުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެު
ު

ުު،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި
ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ުކޮމިޝަނުންު،)ހ( ުސަރވިސް 31ުުުޖުީޑޝަލް ުައހަރ2020ުުޑިސެންބަރު ުމ ލީ ުނިމުނު ުޚަރަދުއަށް ތަްއުގެ

ުު،ކޮށްފައިވަނީ ުއެ ުމަޖިލީުހން ުރައްިޔތުންގެ ުއަހަރަށް ުޙ ުކޮމިޝަަނށްއެ ުމަުޤޞަދުތައް ުބަެޖޓުގެ ުެއުފ ސްކޮށްދެއްވި ުގޮތަްށ، ޞިލްވ 
ުމ ލިއްޔަތު ުދައުލަތުގެ ުމިންވަރަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުދައުލަބަޖެޓުގައި ުޤ ނޫނ އި ތުެގުގެ

ުއަދި؛ އެއްގޮތަށެވެުުޤަވ ޢިދ މ ލިއްޔަތުގެު

ު)ށ ުކޮމިޝަނުގެ( ުސަރވިސް ުވައެހެނިުޖުޑީޝަލް ުބަލަހައްޓ ފައި ުހިންގ  ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި، ުކަންަކން، ުމ ލީ ުދައުލަތުެގުހެން ނީ
ުއެއްގޮތަށެވެ.ުޢިދ ޤަވ މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު

1444ުުލްވައްއަލްޢުބީރ06ުަ
2022ުރބަޓޯކްއ02ުޮ

ު

ުުު
ުޙުސައިންުނިޔ ޒީު ުު
 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުުު
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 ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް  2020 ބަރު ން ޑިސެ  31

 ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު 

1      
 ޕަބްލިކް 

      1 ޚަރަދު  ލިބޭ އެހީ/
  ނޯޓް  ޕަބްލިކް 

   ބޭންކް އ/ކ އ/ކ ބޭންކް

2019 2019 2020 2020   

 ލިބުނު ފައިސާ      

 ނެގި ފައިސާ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން 3 14,509,652 - 14,681,771 -
 ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 4 40,674 - 1,504 -

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ   14,550,326 - 14,683,275 -

 ކުރެވުނު ޚަރަދު      
 ޚަރަދު ވައްޒަފުންނަށް ހިނގި މު 5 8,436,295 - 7,347,690 -

- 232,838 - 278,384 6 
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން  ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި

 ދޭފައިސާ
 ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ 7 78,458 - 234,382 -
 ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ 8 117,806 - 128,442 -
 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ސް ހިންގުމަށްއޮފީ 9 5,135,940 - 4,211,780 -
 ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ 10 - - - -
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި 11 114,672 - 782,484 -

- 1,744,731 - 348,342 12 
 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ އޮފީސް ހިންގުމަށް

 ޚަރަދު
 ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ  14,509,897 - 14,682,347 -

- 1,504 - 40,674 13 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ

 ތެރެއިން ބަޕްބަލިކު ބޭންކް އެކައުންޓަ )ޕީ. ބީ.

 އޭ(އަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ

- 14,683,851 - 14,550,571  
 ޚަރަދު )ޕީ.ބީ. އޭ އަށް ޖަމާކުރި ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ 

 ފައިސާ ހިމަނައިގެން(އާމްދަނީ 
 ފައިސާ   އިތުރުވި/ )އުނިވި( ރު ތެރޭގައިމާލީ އަހަ   245- - 576- -

      

 ފައިސާ  ފެށުނުއިރު ހުރިއަހަރު  685 - 1,261 -
 ފައިސާ  އިތުރުވި/ )އުނިވި( މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި  245- - 576- -

 ފައިސާ  ނުއިރު ހުރި އަހަރު ނިމު   440 - 685 -
      

ސަރވިސް  ވީ ދުވަހު، ޖުޑީޝަލް 2022އޮކްޓޯބަރ  02 ،ހެކިވެ ހުށަހަޅާފަިއވަނީ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ. އެކަމަށް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުޮކށް މި
 ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ:

      
 

 

 

 

 

 

 އިޒްމީރާ ޝިހާމް                                                                                     
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                             
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7 ގެ  81ސަފުހާ   

 

 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
  ނިޔަލަށް ގެ  2020ޑިސެންބަރު  31

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ބަޖެޓާއި ހިނގި  ފައިނަލް
 ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

  ނޯޓް  2020ފާސްކުރި ބަޖެޓް  2020ފައިނަލް ބަޖެޓް  2020ހިނގި ޚަރަދު 

 ލިބުނު ފައިސާ      
 ބަޖެޓް ފާސްކުރި މަޖިލީހުން 3 17,643,119 15,132,875 14,510,162 622,713

 ޖުމްލަ   17,643,119 15,132,875 14,510,162 622,713

 ޚަރަދު  ރިކަރަންޓް     
 ޚަރަދު  ހިނގި މުވައްޒަފުންނަށް 5 9,475,332 8,666,068 8,436,295 229,773

1,463 278,384 279,847 303,916 6 
 ގޮތުން ޚިދުމަތަކަށް ނޫން އަދި ވަކި ޕެންޝަނާއި
 ދޭފައިސާ

 ޚަރަދު  ކުރުމުގެ ދަތުރުަފތުރު 7 194,990 96,183 78,458 17,725
 ހޯދާތަކެތީގެ އަގު ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ އޮފީސް 8 170,281 138,895 117,806 21,089

 ޚަރަދު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ހިންގުމަށް އޮފީސް 9 6,835,728 5,485,988 5,135,940 350,048
 ޚަރަދު  ކުރެވޭ ތަމްރީނުކުރުމަށް 10 10,000 2,300 - 2,300
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި 11 23,400 119,470 114,672 4,798

 ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި  ރިކަރަންޓް  ޖުމްލަ   17,013,647 14,788,750 14,161,555 627,195

 ޚަރަދު ކެޕިޓަލް     

(4,217) 348,342 344,125 629,472 12 
 ހޯދުމަށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ އޮފީސް

 ކުރާ ޚަރަދު 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޖުމްލަ  629,472 344,125 348,342 (4,217)

 ޚަރަދު އެހެނިހެން      
 ކުރެވުނު ޚަރަދު ފަންޑުން ޓްރަސްޓް  - - - -
 ކުރެވުނު ޚަރަދު  ގޮތުގައި ހިލޭ އެހީގެ  - - - -
 ކުރެވުނު ޚަރަދު ލޯނުން  - - - -
 ޚަރަދު  އެހެނިހެން ޖުމްލަ  - - - -

 މުޅި ޖުމްލަ   17,643,119 15,132,875 14,509,897 622,978

 ބާކީ  ޖުމުލަ ބަޖެޓް      622,978
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8 ގެ  81ސަފުހާ   

 ގުޅޭ ނޯޓްތައް  ލީ ބަޔާންތަކާ މާ 

 ތަޢާރަފް  .1

 ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އަސާސީއިންނާއި ޤާނޫނު ކުރެވުނު ތަޢާރަފް ގައި 2008 އޯގަސްޓް 7 ކޮމިޝަނަކީ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 ލިބޭނީ ފައިސާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް މިއޮފީސް. މުއައްސަސާއެކެވެ މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން ގެދަށުން( 2008/10) ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ

 .ބަޖެޓުންނެވެ ދައުލަތުގެ އްވައިގެންަކުރ ފާސް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

 ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ .2

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބުމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މި 
އެނޫން ތަފާުތ  ވާނެއެވެ.ސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް ބޭނުްނކުރެވިފައި މި  ވެސްމުގައިލެހެއްޓުއެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބެ

  ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ން ބަޔާންއެކަ ،ކުރެވިފައިވާނަމަ ގޮތަކަށް ބޭުނން

 މާލީ ބަޔާންތައް  2.1
 އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރޭނޝަނަލް" ގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ޖުޑީޝަލް

 ތައްޔާރުކުރެވޭ؛ ގެ ދަށުން"އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯރޓިންގ ފައިނޭންޝަލް: ސްޓޭންޑަޑް

 ؛ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ބަޔާން .1
 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެުޓން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން؛ ައދި .2
 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކެވެ.  .3

ގެ ަދުށން (މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުދައުލަތުެގ ) 2006/3 :ަނންބަރުޤާނޫނު މަތީގައި ދެންނެވުނު ާމލީ ބަާޔންތަކުގެ އިތުރުން، 
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި  އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ "މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން" އާއި "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން"

 އް ނޫނެވެ.ބަޔާންތަކަކީ "އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް"ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެ

 ގޮތް  ހުށަހަޅާފައިވާ 2.2
 ރިޕޯރޓިންގ ފައިނޭންޝަލް: ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލްކޮށްފައިވާނީ " މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު

 ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ ،އެގޮތުން. ބަލައިގެންނެވެ ކަމަށް އަސާސެއް  ސްޓޭންޑަޑް  މި ،"އެކައުންޓިންގ އޮފް  ބޭސިސް ކޭޝް  ދަ އަންޑަރ
 އޮފް މިނިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހިސާބުތައް މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުލަތުގެ ،ދެއްކިފައިވާނީ ޚަރަދުތައް ،ބަޔާނުގައި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ

މި ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ މާލީ  ގައި އެ ޙަރަދެއް ޕޯސްޓްކުރާ ތާރީޚުގައެވެ. (ސެޕް) ،ސޮފްޓްވެއަރ ގެންގުޅޭއިން ފިނޭންސް
ގެ ނިޔަލަށް ހިގާފައިވާ ފައިސާގެ މުާވމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްަދތުގައި  2020ޑިސެމްބަރ  31ޖަނަވަރީ އިން ެފިށގެން  01އަހަރުގެ 
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9 ގެ  81ސަފުހާ   

 ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު 2020ޑިސެމްބަރ  31ހޯދައިފައިވާ ހިދުމަތާއި ތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފަިއވާ ފައިސާ މުވާމަލާތްތަކެވެ. 30

 މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ހިމަނާަފއިވާނީ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ބަޔާނުގައި، ިލބުނު ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުޮގތާއި މިގޮތުން، ފައިސާ

އުލަތުެގ ދަ ،ފައިސާ އާއި ކުރެވިފައިވާ ހޭދަ  ޚަރަދުތަކަށް ގެޮކމިޝަނު މި ބަެޖޓުންގެ ކޮމިޝަނު މި ފާސްކުރި، އަހަރަށް ވަނަ 2020
ިމ މާލީ އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގައި އެިކ   އެއް ވާނަމަ، އެ ފައިސާ އާއި،ން ބަލައިގެްނފައިވާ ފައިސާކޮމިޝަނަ އާމްދަނިގެ ގޮތުގައި މި 

 ވެ.  ށް ިލިބފައިވާ ފައިސާއެކޮމިޝަނަފަރާތްތަކުން މި 

މި މާލީ އަހަރަށް، ، ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި
ށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން، މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ  30ޚަރަދުތަކެވެ. އިތުުރން، ޖެހިގެން ައންނަ މާލީ އަހަުރގެ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ފުރަތަަމ ހިނގާފައިވާ 
އެ ެދ ބަޔާނުގައިވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ަތފާތެއްވާނަމަ، ދެއްކޭ، މި މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެވެ. މި ދެބަޔާން ތައްޔާރުކުުރމުގައި 

 .ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ 15ސައިލްކޮްށ( މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް ތަފާތުތައް )ރިކޮން

އެ ވާގޮތަްށ އެއްގޮތް ނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެްނޝަން"އާމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 މާލީ  ،ދަރަނިވެސް އަރަންޏާއި އެހެން އަދި ،ހަރުމުދަލާއި މިގޮތުން މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.

 ހަރުމުދަލުގެ ހޯދާފައިވާ މި ކޮމިޝަނަށް. އަގުގައެވެ ހޯދިއިރުގެ އެއްޗެއް  އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ،މަޢުލޫާމތުގައި  އިތުރު ބަޔާންތަކުގެ
 .ނުވާނެއެވެ އުނިކޮށްފައެއް މިންވަރެއް އެއްވެސް ގޮތުގައި ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ

 ތަކެތި  ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯުދނު ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ޭބނުންކުރުމަށް ހޯުދނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްށް މި ކޮމިޝަނަ 2.3 

 ބޭނުން ކުރުމަށް ބަހައްޓައިގެން ށް ގަނެފައިކޮމިޝަނަ. ގަތްއަގުގައެވެ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ތަކެތި ހޯދޭ ހިންގުމަށްކޮމިޝަން މި 
 އެ ،ކަަމށާއި ގަތުމުން ތަކެތި ހިމެނޭނީ ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ އަދި. ހިމަނާފައެވެ ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ނުޮކށް ކެޕިޓަލައިޒް ތަކެތިވާނީ ހޯދާ

 .ނުވާނެއެވެ ހިމަނާފައެއް ތަކުގައި  ހިސާބު ތަކެތި ނުކޮށްހުރި ބޭނުން ނިމުނުއިރު އަހަރު ،ނޫންކަުމން ކުރުމުން ބޭނުން ތަކެތި

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.4
  ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2019އިތުރަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2020މާލީ ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ އަހަރުގެމި 
 

 ގެ މަޢޫލޫމާތު ބަޖެޓް 2.5
 ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަހަރަށް ވަނަ  2020ގައި އެކުލެިވފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުމި 
ށް އިތުރުކުރި/ބަޖެުޓން ބަޖެޓަ ގެކޮމިޝަނު މި  އިންތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  މާލީ ައހަރު، ބަޖެޓާއިށްދެއްވި ކޮފާސް

ގެ އެއް ކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކެވެ. ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމްލައަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށް ބަޖެޓު، އާއި ފައިސާ  އުނިކުރި
ނެތް  ފުރުޞަތުކުރުމުގެ  އެ ސަބަބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެްއގެ ސަބަބުން ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދު، ކި ނަމަވެސްބަޖެޓުން ބާކީ ދެއް
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10 ގެ  81ސަފުހާ   

 ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ޮގތުގައި ދެއްކިފައިވާ ބަޖެޓަކީ މި  ަބޖެޓާބެހޭ ހިސާުބތަކުގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވެ. ސްމި ބަދަލުތައްވެޙާލަތުގައި، 
ޖެުޓން ނެގޭ ފައިސާއާއި، ބަ ، ތެެރއިން ފައިސާގެ ލިބުނު ފަހު ބަެޖޓުގައި ފައިސާ ހުރިކަމަށް ދައްކާ މިންވަރެވެ.ދެންނެވުނު ބަދަލުތަކަށް 

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވެންދެން  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  ފައިސާ އަކީ، އެ ފައިސާ ، ފިޔަވައިހިލޭ އެހީ 
ެގ ކޮމިޝަނު ޮކންޓްރޯލް ުކރާ ފައިސާއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ އަކީ،   ކޮމިޝަނުންގައިވާ،  ގެ ބެލުމުެގ ދަށުކޮމިޝަނު

 ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ހުއްދަ އޮތް ފައިސާއެއް ނޫންކަމުން، އެ ކަން މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްސްގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ނެއެވެ. 

 ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ   2.6

 ބެލެވޭ ގޮތުގައި ނަގުދުފައިސާގެ ފައިސާއާއި  ނަގުދު ލިބިފައިވާ ށްކޮމިޝަނަ  މި ގޮތުގައި ހިލޭއެހީގެ ޖަމާޢަތްތަކުން ޖަމްޢިއްޔާ ބޭރުގެ
 އަދި . ވާނެއެވެ ކޮލަމުގައި ނަމުގައިވާ މި"  ޚަރަދު/  ލިބޭއެހީ"  ގައި " ބަޔާން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތާއި ލިބުނު ފައިސާ"  ،ތަކެތި

"  ފައިސާވެސް އެ ދައްކާފައިވާނަމަ ފައިސާއެއް ފަރާތަކަށް އެެހން މަންފާއަށްޓަކައި ލާބައާއި ގެކޮމިޝަނު މި ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ
ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި " ލިބޭއެހީ / ޚަރަދު " މި ނަމުގައިވާ ކޮލަމުގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވެ. މި 

ކުރެވިފައި ޞީލު ތަފްތަކުގައި މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓު ،އި ބޭރު ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާދެ ބާވަތުގެ ގޮތުގަ
 ވާނެއެވެ.

 ތް ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާ 2.7
 މި ރުފިޔާއަކީ ދިވެހި އެއީ. އިންނެވެ ދިވެހިރުފިޔާ ކުރެވިފައިވާނީ ބަޔާން އަގުކޮށް ތަކެތި ޭބނުންކުރެިވފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި މާލީ

 . ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށް ގެ މާލީ މުޢާމަލާތުތައްކޮމިޝަނު

 އެކްސްޗޭންޖް ރުފިޔާގެ ދިވެހި ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ އެމެރިކާ ތާރީޚުގެ ިހނގި މުޢާަމލާތެއް އެ ހިާސބުކޮށްފައިވާނީ މުޢާމަލާތުތައް ބޭރުފައިސާގެ
 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގަިއ،، ބާކީތައް އޭގެ ދަރަންޏެއްވާނަމަ އަރަންޏާއި ފައިސާގެ ބޭރު. ރޭޓްގައެވެ

 އެއްބަސްވެފައިވާ  ކުރިޔަށް އަގުޮކށްަފއިވާނީ މިނޫންގޮތަކަށް. ރޭޓްގައެވެ އެކްސްޗޭންޖް ތާރީޚުގެ ނިމޭ  އަހަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ
 .ތަކުގައެވެ އެއްބަސްވުން
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 ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް - 3
 ބަޖެޓްބާކީ   ފާސްކުރި ބަޖެޓް، ހިނގި ޚަރަދު އަދި 

 2019 2020    ތަފުސީލު 
 10,930,222 17,643,119    މަޖިލީހުން މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ

 6,404,013 (2,501,244)    އިތުރުވި/)އުނިވި( ބަޖެޓަށް

 17,334,235 15,132,875    ފައިނަލް ބަޖެޓް

 (14,681,771) (14,509,652)    މަޖިލީހުން މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި  ރައްޔިތުންގެ

 (576) (245)    އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާ  ފާސްކުރިބަޖެޓުން މާލީ

 2,651,888 622,978    ބަޖެޓް ބާކީ 

      

      

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ - 4
 2019 2020    ތަފުސީލު 

 1,504 19,869    ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ ކުރީ އަހަރުގެ 129002

  20,805    ޖޫރިމަނާ  އެހެނިހެން 129002

 1,504 40,674    ޖުމްލަ 

      

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު  -5

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 3,376,422 3,980,585 4,208,405 4,341,648.00 އާއި އުޖޫރަ މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ 211001

 419,202 130,383 130,383 622,408.00 މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ 211002

 81,000 99,000 99,000 105,000.00 މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް  ރަމަޟާންމަހުގެ 212005

 1,620 252 252 2,400.00 މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ 212009

  21,000 21,000  ކޮމިޓީަތކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް އެކިއެކި 212011

 5,976 2,340 2,340 7,701.00 ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީޭދ ދ.އ އަމިއްލަރަށްނޫން 212013

 1,324,390 1,599,500 1,599,500 1,740,000.00 އެލަވަންސް  ފެމިލީ އެލަވަންސްއާއި ލިވިންގ 212014

 11,160 200 200 2,200.00 އެލަވަންސް  ހިންގުމުގެ ވަގުތީ 212019

 1,300,169 1,606,505 1,606,505 1,656,466.00  އެލަވަންސް އަދާކުރުން މަނާކުރާ ވަޒީފާއެއް އެހެން 212023

 102,234 121,072 121,108 129,000.00  އެލަވަންސް ފޯން 212024

 12,600 21,000 21,000 21,000.00 އެލަވަންސް  ހެދުން 212026

 717,525 856,375 856,375 847,509.00  އެލަވަންސް ސަރވިސް 212027

 (4,609) (1,917) - - ގަޑީލާރި 126004

  7,347,690  8,436,295 8,666,068 9,475,332 ޖުމުލަ  
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 ފައިސާ  ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ  ޚިދުމަތަކަށް  ވަކި  އަދި  ،މުވައްޒަފުންނަށާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި  -6

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 232,838 278,384 279,847 303,916 ފައިސާ ޖަމާކުރާ ސްކީމަށް ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމެންޓް 213006

 232,838 278,384 279,847 303,916 ޖުމުލަ  

 

 

 

 

 

 

    

 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  -7

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 101,763 41,195 41,240 69,190 ދަުތރުަޚރަދު  ކަނޑުަމގުން ކުރާ އެތެޭރަގއި ރާްއޖޭގެ 221001

 4,220 230 801 4,800 ެއއްަގމުަމގުންުކރާ ދަުތރުަޚރަދު  ރާްއޖޭެގއެތެޭރަގއި 221002

 128,399 31,503 48,608 121,000 ދަތުުރ ޚަރަދު  ަވއިެގަމގުންކުރާ އެތެޭރަގއި ރާްއޖޭގެ 221003

  5,530 5,534  ޭބރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަަރދު  ރާްއޖޭން 221004

 234,382 78,458 96,183 194,990 ޖުމުލަ  

      

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް  -8

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 88,572 60,129 74,027 138,195 ހޯާދތަކެތި ގޮތުން އޮފީހަށް ބެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި 222001

 7,233 13,699 14,246 720 ތަކެތި  ޓެކްނޮލޮީޖއާިއބެހޭ ގޮުތން ހޯދާ އިންފޮޭމޝަން 222002

 2,776 420 420 - ސައިަފަދ ތަކެތި ދޭ ކެުއމާއި ުއޭޅވަގުތު އޮފީހުަގއި 222004

 1,989 3,021 3,639 3,000 ޯހދާތަކެތި  ބެޭހގޮތުން އިލެކްޓްރިކާ 222005

 20,036 32,089 37,343 24,600 ފޮޅާސާފުުކރުމަށް ޯހދާ ތަކެތި ކުނިކަހާ 222008

 270 779 779 1,766 ޯހުދމަށް ކުރާ ަޚރަދު  ހިފާގެްނގުޅޭތަކެތި 222009

 6,294 7,500 7,500 - ާބވަތްތައް  ިދދަަފދަ ފޮތީގެ މޭޒުފޮތި އަދި ދޮރުފޮތި، 222011

 1,272 170 940 2,000 އަގު  އެހެނިެހން ތަކެތީގެ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް 222999

 128,442 117,806 138,895 170,281 ޖުމުލަ  

 

 

 

 ހާޑް ޑިސްކް ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ލިބިަފިއވޭ  08 ނޯޓް:
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 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް  -9

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 51,181 29,741 55,563 61,500 ޓެލެކްސް ގެ ޚަަރދު  ފެކްސް އަދި ޓެލެފޯން، 223001

 157,010 253,349 335,945 486,000 ޚަަރދު  ފީގެ އިލެކްޓްރިކް 223002

 7,936 11,249 61,764 72,000 ިޚދުމަުތގެ ައގު  ާފޚާާނގެ ބޯފެނާއި 223003

 170,563 140,426 198,333 221,000 އިންޓަނެްޓގެ ޚަަރދު  ލީޒްލައިނާއި 223004

 1,722,883 3,987,918 3,987,918 3,974,400 ިބމުގެ ކުލި  ކުއްާޔއި ޢިމާރާުތގެ 223005

 23,406 848 17,650.00 248,000 ކުލި ތަކެތީގެ 223006

 2,091 5,768 8,652 2,100 ޮފޅާސާފުުކރުުމގެ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު  އޮފީސްިޢމާރާތް 223008

 4,866 1,660 11,200 11,200 ަޚރަދު  މެެސޖް ޕޯސްޓޭޖާއި 223009

 - - - - ައދި ިއޝްތިރާކް  އިޢްލާން،އިޝްތިާހރު،އެްނގުން 223010

 1,920 53,910 54,900 - ަޚރަދު  އުފުލުުމގެ 223011

 58,100 16,718 22,934 138,528 ކަންަތއްތަކަށް ުކރާަޚރަދު  ފަދަ ޖަލްސާ/ސެމިަނރ 223012

 3,335 2,690 2,700 - ފާަހގަުކރުން  މުާނސަބަތު މުާބރާތްތަާކއި ރަްސމީ 223013

 434,420 447,575 518,545 30,000 ޚިުދަމތުގެ ައގު  ކޮންސަލްޓެންސީ/ަތރުަޖމާކުުރންފަދަ 223016

 - 1,625 1,625 - ެމހުމާްނދާީރައދާކުރުަމށް ކުރާަޚރަދު  މެހުމާުނންނަށް 223017

 3,706 3,698 3,698 - ފައިސާ  ގޮުތގައި ދައްކާ ކޮމިަޝންގެ ބޭންކްޗާާޖއި 223024

 1,535,363 169,705 195,500 1,588,000 ައގު ައދާކުުރން ޚިުދމަުތގެ އިންޫޝރަންސް 223025

 35,000 9,060 9,061 3,000 ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު  އެހެނިެހން ހިްނުގމުގެ އޮފީސް 223999

 4,211,780 5,135,940 5,485,988 6,835,728 ޖުމުލަ  

      

 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  -10

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 - - 2,300 10,000 ޓްރެއިނިންގ ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސް 225006

 - - 2,300 10,000 ޖުމުލަ  

      

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  -11

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 781,583 78,915 83,713 8,400 ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްަތއް މީހުން - މަރާމާތުކުރުން 226002

 901 - - 5,000 ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  - މަރާމާތުކުރުން 226006

 - - - 5,000 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް  - މަރާމާތުކުރުން 226009
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 - 35,757 35,757 5,000 މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް - މަރާމާތުކުރުން 226010

 782,484 114,672 119,470 23,400 ޖުމުލަ  

 

 

 

     

      

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް  -12

 ތަފްޞީލް  
މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރިބަޖެޓް

2020 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2019 

 - 78,373 79,509 93,500 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް  423001

 563,848 33,598 33,612 30,000 އިކުއިޕްމަންޓް  މެޝިނަރީ އާއި 423002

 49,854 15,000 4,366 7,732 މުވާޞަލާތުގެ ތަެކތި  423006

 - 189,846 189,846 450,000 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 423007

 1,131,029 31,525 36,792 48,240 ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން 423008

 1,744,731 348,342 344,125 629,472 ޖުމުލަ  

      

 

 އަކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ )ޓްރާންސްފާ( ފައިސާ  ބޭންކްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް  -13
 2019 2020    ތަފްޞީލް 

 ބޭންކް ޕަބްލިކް ގެ  އޭ.އެމް.އެމް ފައިސާއިން ބަލައިގަތް ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ދަޢުލަތުގެ
 ފައިސާ ޖަމާކުރެވުނު ނިޔަލަށް 2020 ޑިސެންބަރ 31 ކައުންޓަށްއެ

   40,674 1,504 

    40,674 1,504 

 

 

 

 

     

 ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި  -14
 2019 2020    ތަފުސީލު 
 685 440    ނިމުނު އިރު ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ އަހަރު

 685 440    ޖުމްލަ 

 

 

 

     

 ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޔާނާއި ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ) ރިކަންސިލިއޭޝަން ބަޔާންތަކުގެ މާލީ-15 

 (ދޭހަކޮށްދިނުން ތަފާތުތަށް ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު
ިލބުނު ާތރިުޚަގއި މާލީ ބަޔާުނަގއި،  ބަާޔން ތައްާޔރުކުެރވިަފއިަވނީ ކޭްޝ ބޭިސސް ައށް، ލިުބނު ފަިއސާ އެ ަފއިސާ ފައިސާ ިލބުުނގޮތާއި ހޭދަުކރެވުުނ ގޮުތގެ
ތާރީުޚގައި، ޚަަރދެްއގެ ގޮުތަގއި ފައިާސ  އަދި ކުރެުވނު ޚަަރދު، އެ ޚަަރދެއްުކަރން ސެޕް ސޮފްޓްެވއަރގައި ޯޕސްޓް ކުރާ ލިބުނުފަިއސާގެ ގޮުތގައި ހިަމނަިއގެންެނެވ.

ޖަަނވަރީ އިން ފެށިެގން  1ަފއިާވނީ، މާލީ އަހަުރގެ ިހމެނި ހޭދަުކެރުވނު ގޮުތގެ ބަޔާުނގައި ިހމަަނއިެގންެނވެ. އަދި މި ބަޔާުނގައި، ލިބުނުގޮާތއި އެ ަފއިސާ އިން
ޑިެސމްަބރު  31ިޚދުމަާތިއ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުްނ،  ދެެމދު ިހނގާަފއިވާ ަފއިާސގެ މުޢާމަލާތްތަާކއި ައދި މި މުްއދަުތގަިއ ހޯދާަފިއވާ އާ 2020ޑިސެންަބރު  31

 ަފއިާސގެ މުޢާމަލާތްތަެކެވ. ުދވަުހގެ ެތރޭަގއި ިހނގާަފއިވާ 30މަ ައންނަ ަސރުކާރު ބަްނދު ނޫން ުފރަތަ ވަނަ ދުވަުހގެ ފަުހން 2020
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަށް  ަމިޖލީހުން ަރއްޔިތުްނގެ ިހމަނާަފއިާވނީ ބަޔާުނގައި ގޮތުގެ ޭހދަކުެރވުނު ބަޖެޓުން އެ  ބަޖެާޓއި ފާސްކުެރވުނު ،ނަމަެވސް 
ޚަަރދުތަެކވެ. ުމއަްއސަާސގެ ާފސްކުރި ބަޖެްޓގެ ެތރޭަގއި ހިލޭ އެހީ އަދި ޓްަރސްޓް ފަންްޑ  ހިނގާަފއިވާ އްދަުތަގއިމު  ުބނެިވދިޔަ މަީތަގއި ަބޖެޓުން ފާސްކޮށްެދއްވި

ކާހުރެ ުނަގއި ެއއްެވސް ސަަބބަހިމަނާފަިއވާަނމަ މި ބަޔާުނަގއި މި ަމުއލޫމާތާއި މި ޮގތަށް ލިބުުނ ފަިއސާއިްނ ކުރެވުނު ަޙރަުދވެސް ހިމަނާަފިއވާެނއެވެ. މި ދެ ބަޔާ
 ތަފާތެއް ވާަނމަ އެ ތަފާތުަތއް ތިީރގައި ރިކޮންަސއިލް ކުރެވިަފިއވާެނއެވެ.

 
 ބޭންކް ޕަބްލިކް

 0202އެކައުންޓް 

 )ރުފިޔާ(

  

 ފައިސާގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ހ( މާލީ އަހަރު ލިބުނު )

 އަހަޜުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައިވާ މާލީ  14,510,162

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

                   

40,674      
ފައިސާ ބަލައިގަތް ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ދައުލަތުގެ  

                         

440      
ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް ހުރި އިރު މުނުއަހަރުނި  

  
ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނުއެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ، ވާބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި  އުނިކުރަން: ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު 

 ވާ ލިބުނު ފައިސާ ނު ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި 
(685) 

ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް ހުރި އިރު އަހަރުފެށުނު   

 ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި    14,550,591

   

 
 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ޚަރަދުގެ  ށ( މާލީ އަހަރު ހިނގި )

   ރުފިޔާ 
  

 އަހަޜުގައި ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައިވާ މާލީ  14,509,897

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

 އަހަރުގައި ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ  14,509,897
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16 ގެ  81ސަފުހާ   

 އިތުރު މަޢުލުމާތު 

 އެސެޓްސް  –މިލްކިއްޔާތުގެބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް  2020ޑިސެންބަރު  31

    

  ނޯޓް  2020  2019

 ހަރުމުދާ() ކަރަންޓްއެސެޓްސް-ނޮން     

 ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  އޮފީސް 2 4,504,597 3,766,249

 ލަ އެސެޓްސްގެ ޖުމް  ކަރަންޓް-ނޮން   4,504,597 3,766,249

 އެސެޓްސް ކަރަންޓް    

 ފައިސާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި 3 440 685

 އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކޮމިޝަން  އެކިފަާރތްަތކުން 4 674,260 695,065

 ޖުމްލަ  ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ   674,700 695,750

 މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ   5,179,297 4,461,999

    

    

    

 ލައިބިލިޓީސް  –ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން  މާލީ
 ގެ ނިޔަލަށް  2020ޑިސެންބަރު  31

    

    

  ނޯޓް  2020  2019

 މާލީ ޒިންމާތައް    

 ބިލްތައް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި 5  740          740

740    740  
 ޖުމްލަ  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ
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17 ގެ  81ސަފުހާ   

 މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަށް 

 މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތައް  .1

 ކަންތައް  ހިނގާފައިވާ  ތާރީޚަށްފަހު  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.1
 ިހނގާފައިވާ ތާރީޚަށްފަހު ބަާޔންތަކުގެ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަދި މިލްިކއްޔާތުމާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަުޢލޫާމތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ، 

ބަދަލު  މާލީ ބަޔާންތަކަށް މި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުޑަމިނަށް ބޮޑު މުޢާމަލާތްތަކުގެ އެ ،ތެރެއިން މުޢާމަލާތްތަކުގެ
 .ގެނެސްފައިވާނެއެވެ

 ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގު ދެއްކިފައިވާ ގޮތް  ބަޔާންތައް  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.2
ނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް އަގުތައް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި

އަދި  ،ންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއިއެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު ،ވާ ގޮތަށްއެއްގޮތް ކޮންވެންޝަން"އާ
ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ  ކޮމިޝަނަށްއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެ ވެސް، އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނި

 ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.

 ޒިންމާތައް  މާލީ  1.3
މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާއިފައިވާ  ޚަރަދުތަކަކީ ހުރި އަދާ ނުކުރެވި އަގު. އަގުގައެވެ އޭގެ ކުރެވިފައިވާނީ ބަޔާން ޒިންމާތައް މާލީ

 30ހިދުމަތާއި ގުޅޭ ބިްލތަކަށް މި ާމލީ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން މާލީ އަަހރު ނިމުނު ފަހުްނ އަންނަ ސަުރކާރު ބަންދު ޫނން ފުރަތަމަ 
 ކެވެ.ފައިނުވާ ބިލްތަކެ ފައިސާ ދެއްކިދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ކޮމިޓްމަންޓްސް   1.4
ކޮމިޓްމަންޓްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ހަރަދު ތަކަކީ މާލީ އަހަރުތެރޭގައި ސެޕް ސިސްޓްމްގައި ޕާޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

މުން އުނިކޮށް، ހިނގާ އަހަރަށް ގެންދަންޖެހިފައިވާ ނަމަވެސް މާލީ އަހަރު ނިމުނު އިރު ހިދުމަތާއި ތަކެތި ލިބިފައިނުާވތީ ސެޕް ސިސްޓަ
 ހަރަދުތަކެކެވެ.

 ފައިސާ ޖެހޭ ލިބެން  1.5
މެދުވެރިވެގެން، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި، ލިބެންެޖޭހ  ންކޮމިޝަނު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެެލނީ،

ޚަރަދުތައް އަދާކުރުމަށް، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު، މިނިސްޓްރީ  ގެކޮމިޝަނު އަދާނުކުރެވިވާރު ނިމޭއިރު އަގު ފައިސާއާއި، މާލީ އަހަ
 .ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާއެވެ ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮމިޝަނަށްއޮ
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 ފަރުނީޗަރު، މެޝީނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް 2.   

އަހަރު ނިމުނުއިރު  
 ހުރި ހަރުމުދަލުގެ

  އަގު

 

އެޑްޖަސްޓްމަ 
  2020ންޓް 

ނައްތާލެވުނު/  
/   ގެއްލުނު 

  ވިއްކާލެވުނު

ވަނަ  2020 
  އަހަރު ހޯދުނު

އަހަރު ފެށުނުއިރު  
  ހުރި

  ތަފުސީލު 

 423001  ފަރުނީޗަާރއި ފިޓިންްގސް  768,121 78,373 - - 846,494

 423002  ޕްލާންޓް، މެޝިނަީރާއއި އިކްވިްޕމަންްޓސް  868,072 33,598 - - 901,670

 423006  މުވާޞަލާުތގެ ތަކެތި  - - - - 

 423007 ހޯދާ ސޮފްޓް ެވއަރ އައި.ޓީ. ާއއި ގުޭޅގޮތުން 186,374 4,272   190,646

 423008  އައި.ޓީ. އާއި ގުޭޅގޮތުން ޯހދާ ހާްޑވެަޔރ  - 169,600 - - 169,600

  ޖުމުލަ  1,943,682 452,505 - - 2,396,187
 

 ހިމަނާފައި  ރުފިޔާ 420,980 އަގަށްވާ ތަކެތީގެ ލިބުނު ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ ގައި 423008 ނޯޓް: ކޯޑު
 .ނޫނެވެ މުދަލެއް ކޮށްފައިވާ އަދާ  އަގު އަހަރު އެ ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް އަހަރު ވަނ2020ަ އަކީ 4272 ހިމަނާފައިވާ  ގައި ގައި 423006 ނޯޓް: ކޯޑު

 
 

 

 ފައިސާ  . ނަގުދު 3          
       

   ތަފުސީލް      2020  2019

   ފައިސާ އަހަރު ިނމުނު ިއރު ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް  440 685         

   ޖުމުލަ     440 685

       

އެކިފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ . 4     
       

9201  2020   ތަފުސީލު     

   އެލަވަްނސް މެްމބަރުްނނަށް ދޭއެކިއެކި ކޮމެޓީތަކުގެ     674,260 689,860

   ދޫުކރެވިަފއިވާ މުސާަރާއއި އެލަަވންްސގެ ގޮުތަގއި      5205

  ޖުމުލަ     674,260 695,065

       

 ދަރަނި  ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން  ފައިސާ . 5    
       

   ތަފްޞީލް     2020  2019

 223009  ަޜރަދުޕޯސްޓޭޖާއި ެމސެްޖގެ      740 740

  ޖުމްލަ     740 740
 

63454
New Stamp



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

info@audit.gov.mv :ްއީމެއިލ
www.audit.gov.mv
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