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 ތަޢާރަފު ހ.  

މުއައްސަސާތަކުން    ކީ،އޮޑިޓަ    މި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑްދައުލަތުގެ  އެހީއާއި    އާ  ހިލޭ  ޚަރަދުތަކާއި  ކުރާ  ކުއާޓާއެއްގައި  ކޮންމެ 
 މޯލްޑިވްސް  އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް،  ،ގައި ފާސްކޮށްފައިވާތީ  2020މެއި    20ން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު  ދަރަނީގެ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ   ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ    2020އާ ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑްއިން    ސަރވިސް  ޕޮލިސް
 އިނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާތަކާ   އިންއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް   19-ކޮވިޑް  ،އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއިޤާނޫނާއި ދަ

ޚަރަދު ކުރުމުގައި ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައުލަތަށް އެންމެ    ،ލުމަށާއިހެން ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިއެ
ކޮމްޕްލަޔަންސް   ށްފައިވާކޮދަށުން    ގެ (  ޤާނޫނު  އޮޑިޓް)  2007/4  ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ށް،ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޕޯޓް    213އޮޑިޓެކެވެ.  މި  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ހުށަހެޅުމާއެކު،   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  އޮޑިޓުގައި  ޖެހޭކަމަށް  ކުރަން  އިޞްލާޙު 

އެޅުމަށްޓަކައި  ކަން ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ރައްޔިތުންނަށް  ކަމާމެދު  އިތުރުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  ދައުލަތުގެ  ގުޅޭ  ކަމާ 
 ގައި މި ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.   www.audit.gov.mvފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

އޮޑިޓްކުރުމުގައި  ން ފާހަގަކޮށް،  ކުރެވިފައިވާކަހިއްސާސަރވިސްއާ    ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސްފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް    އޮޑިޓްގައި  މި
 ވަމެވެ.ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ  މި  ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށްއިން  ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ށ. އޮޑިޓް ސްކޯޕް 

ކޮވިޑް  އޮޑިޓުގައި   މި އަހަރު  2020  އިން   ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގުޅިގެންއާ    19-ބަލާފައިވާނީ،  ކޮށްފައިވާ    ވަނަ 
އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެލަވަންސާ ގުޅޭގޮތުން    19-ކޮވިޑްނަމަވެސް،     ވެ.ތަކަށެޚަރަދު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސަށް    އެކުލަވާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،ން  ވަކި ރިޕޯޓެއް މި އޮފީހު
 މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާނެއެވެ. ކުރި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
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 ގެންގޮސްފައިވާގޮތް   ކުރިޔަށް   އޮޑިޓް   ހަމަތަކާއި   ގެންގުޅެފައިވާ   ކުރުމުގައި   ނ. އޮޑިޓް 

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

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓަށް    މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި  އި،ންދިއުމުގަ މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެ
ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި ވާނެއެވެ.  އެ ތަންތަނުގެ  ،ކޮށްފޯރުކޮށްދިން ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާސާ

އޮޑިޓްގައި   މި  ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދި  ޞައްޙަކަން  އަދަދުތަކުގެ  ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  މި  ކަންކަމާއި  ޓަކައި   ފާހަގަކުރެވުނު 
 ،އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮށް  ،ކޮށް މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
 ލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ

 ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާސާއާ ގުޅޭ   19- ރ. ކޮވިޑް 

ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ބެހިގެންވާގޮތް   ގުޅިގެން   އާ   19- މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކޮވިޑް   
 ( ނިޔަލަށް ގެ 2020ޑިސެންބަރު  31 ފެށިގެން  އިން  2020 ޖަނަވަރީ  01) 

 ތަފްޞީލް  ޢަދަދު )ރުފިޔާއިން( 
 ބަޖެޓް   ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށް  ޚަރަދު 

 އާ ުގޅިެގން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް  19-ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ކޮިވޑް 31,510,230

 ގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓު   ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށް  ޚަރަދު 31,510,230

  

 ޚަރަދު   ކުރެވުނު 

 ފްރަންޓްލައިން އެލަަވންސް  27,419,004

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުެގ ޚަރަދު  29,900

 އެކޮމޮޑޭޝަން  1,331,107

 މަރާމާތު  617,050

 އެހެނިހެން ޚަރަދު  356,990

 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ   ކުރެވުނު 29,754,051

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ ކަނޑައި ބާކީ  1,756,179
 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްޕަބްލިކް މަޞްދަރު: 
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4ގެ  4ޞަފުޙާ 

ނިންމައިލުން .  ބ 

ގެ ނިޔަލަށް ކުރި    2020ޑިސެމްބަރ    31  އިން   2020ޖަނަވަރީ    1  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންއާ ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް
މާލިއްޔަތުގެ   ޚަރަދުތަކަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާމަތީގައިޚަރަދުކަމަށް 
އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމަށް މި އޮފީހުން   ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ކަ  ގަވާއިދާއި،
 .ދެކެމެވެ

1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 52
 2021  ބަރުނޮވެން 30

ޙުސައިން ނިޔާޒީ 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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