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 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  

  ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބާޔަނށް  2010 ޮކަރޕަްޝްނ ޮކމަިޝްނގެ - ެއްނޓި 
  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލޭްދ ރިޕޯޓް     

  

  ތަޢާރަފް   ހ.

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ - ގެދަށުން ކުރެވުނު އެންޓި ) 2007/4މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ން ކުރެވުނު ކަންކަހަގަފާ އޮޑިޓްގައިބަޔާންކޮށް،  ގޮތް ދެކޭއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ބަޔާންތަކާއިމެދު އަހަރުގެ މާލީ  ވަނަ 2010
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށާއި-އެންޓި 

  ގެނައުމެވެ.

ކުރެވިފައިވާަކްނ  އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ-އެންޓި މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
މިރިޯޕޓް  ރު ދަންނަވަމެވެ.ޝުކުހެޔޮހިތުން މިފުރުޞަތުގައި  ށް މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ ފާހަގަކޮށް،

ގައި  www.audit.gov.mvމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި
 ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ގަިއ  2010ޑިސެމްބަރ  31 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ-އެންޓި ހިމެނިފައި މިވާ  އަށް 17އިން  6ފްޙާ ޞަމި ރިޕޯޓާއެކު 
ޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ބަ ފާސްކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރި ގައި ހިމެނޭމާލީބަޔާނުނިމުނު އަހަރުގެ އަހަރީ 

ވަނީ  ތައް ނޯޓް  ސީލުތަފު ގުޅޭ ތަކާ ންމިބަޔާއަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި  ،މިލްކިއްޔާތާއި ބަޔާނާއި  ގެދައިކުރެވުނު ހޭ
  އޮޑިޓްކުރެވިފައެވެ. އިމިއޮފީހުން ބަލަ
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 ލިއްޔަތު އޫމަސް  ކޮމިޝަންގެ ކޮރަޕްޝަން - އެންޓި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   ށ.

 ކޮމިޝަންގެ މަތިން، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ) އާއި 13/2008(ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އެންޓި 
އެހިސާބުތަކާިއ ، ތައްޔާރުކޮށްތާއެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ޤަޤީޙައޮފީހުގެ ހިސާބުަތއް  އިމާލީކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އަދި އޮޑިޓްކުރުމަށް މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެންޓި  އިއެކުލަވާލަ މާލީބަޔާންއެއްގޮތައް މި އަހަރީ 
 ކެވެ.ލިއްޔަތެއޫމަސް

ތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސާބުތަކާ ޤަޤީޙަ ކަމާއެކުހަމަރިފު ކަމާއިޞައްޙަލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި، އޫމަސްމި
 ،ކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިއިމުގާއުލެއް ޙަތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި އިތުބާރުހުރި މާއަހަރީ މާލީބަޔާން އެއްގޮތަށް 
ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި އެހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް  ނުހިމެނޭގޮތަށް  ނުވަތަ ފޮރުވުމެއް  ،ނުވަތަ އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުމެއް،އެއްވެސް 
އެކުލަވާލުމުގައި އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް  މާލީބަޔާންއަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އަހަރީ  ،ތައްޔާރު ކުރުމާއި މާލީބަޔާންއަހަރީ 

ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދޭގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި އަހަރީ  އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަން ދިމާވިއެބޭނުން ކުރެވިފައިވާނަމަ 
  . ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ މާލީބަޔާން

 ލިއްޔަތު އޫ ޖެނެރަލްގެ މަސް އޮޑިޓަރ  ނ.

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެއާ މެދު  ތައް އަހަރީ މާލީބަޔާން ގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި  ލިއްޔަތަކީއޫޖެނެރަލްގެ މަސް އޮޑިޓަރ
ހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައީސުލް ޖުމް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ހުޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު އިސްލާއޮޑި ،ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތާއި އޮޑިޓަރ

ހަރީ . އެހެންކަމުން މިއޮފީހުން މިއަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެކޮރަ- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި އެންޓި
ޑަޑްތައް ލާޒިމުކުރާ ންއެސްޓޭ ،އޮޑިޓްކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްމާލީބަޔާން

ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މި އްަޙ ޞަ  ހިމެނިފައިނުވާ އޭގައި އޮޅުންތައް  އޮޅުވާލުންތަކާ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކަކީމިންގަ
.  އެކު ދެނެގަނެވޭނެންކަމާއިގީ އެކަށީގެންވާ ޔަ ތަކެއްކަންބަޔާން  ގޮތެއްގައެވެ

ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް  އިއިވަނީ މިއަހަރީ މާލީބަޔާން ބަލައެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފަ
. މިމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާފައިވަނީ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްއިގެން އޭހޯދަ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި، އަދި ޙަޤީޤަާތއި ގެންނެވެ

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ، ނާކޮށްގެންމައްޗަށް ބި ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ މާހައުލުގެ އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް
  ގޮތްވެސް ބަލާ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެންނެވެ. މުޅި އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާ ،ސިޔާސަތުތަކާއި، ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި

 ތައް ތްމަލާޢާއަހަރުގެ ހުރިހާ މާލީ މު އޮޑިޓް ކުރަންޖެހެނީ ވަގުތާއި ޚަރަދަށް ބަލައިގެން ކަމުން، މިއޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި
އެއިން މުޅި މުއައްސަާސެގ މަލާތު ބަލައި ޗެކްކޮށް ޢާގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މު ލްގެގެ ބަދަުލގައި އޮޑިޓް ސާމްޕަބެލުމު

  ތަށެވެ.ގޮރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ގޮތެއް ނިންމޭނެމާލީހާލަތާމެދު އޮޑިޓަ

  

  



 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: - އީ  6430 331ފެކްސް:   3939 332ފޯން:   ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ( 
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  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ގޮތް   .ރ

ަބރ މް ޑިސެ 31ގެ ޕްޝަން ކޮރަ-އެންޓި  ގައި ހިމެނިފައިވާ 17އިން  6ފްހާ ޞަގޮތުގައި މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު މިއޮފީހުން ދެކޭ 
 އެބަޖެޓުންފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި  ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި،ހޭދަގޮތާއި ނުފައިސާ ލިބުލީ އަހަރުގެ މާނިމޭ  އަށް 2010

ތަކުގައި އެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ނޯޓު އެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކަކީ، މިލްކިއްޔާތާއި ،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި
ޢު ކޮށްފަިއާވ އިގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންއި އިވާ ގޮތަށްފަކޮށްބަޔާން

، ހުށަހަޅާފައިވާ ޔާރުކޮށްގޮތަށް ތައްއް އާއި އެ "ޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އަކައުންޓިންގން އަންފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓި"
ކޮމިޝަނުގެ މާލީ ހާލަތު ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ ފައިސާއާއި އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ހޭދައާއި، ނުލިބު

  . މެވެކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެ މާލީބަޔާންތަކެއް

  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު  ގަވާއިދަށް ޤާނޫނާއި  .ބ

ބުނެފައިވަނީ  ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 30ގެ  )13/2008(ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނު ގެ ޤާނޫކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 
ރާއާއިއެކު، ވަލްގެ މަޝްހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ ޒިންމާތަކާ ބެހޭގެ އާމްކޮމިޝަން

 މާލީ ބަޔާނެއް،މަތިން ލިޔެ ބަަލހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އެކުލަވާލެވޭ ަގއިވާ ގޮތުގެއިދުކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާ
 . ގަިއ  12ދުގެ ބާބު ގަވާއިތުގެ ލަތުގެ މާލިއްޔައުއަދި ދަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އުން ދަގެގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިވަނަ އަހަރު 2010 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ
) ( ސެކްޓަރ އަކައުންޓިން ސްޓޭންޑަޑްސް ވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކްކުރަން އެއްގޮތަށެވެ. ކޮމިޝަނުގެ  އާއިޕްސަސް

އިޕްސަސް ގައި ބުނާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާނާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނަކީ "އަކުރޫއަލް  ޤާނޫނާއި
 އަހަރުގެ  ވަނަ 2010 . ނަމަވެސްނެއެވެވާ ބަޔާންތަކަކަށް ވާންޖެހޭކުރެވިފައިތައްޔާރު ށް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަ ގެ އަކައުންޓިންގ"

ންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ އި ނީ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަ ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަ-އެންޓި 
ނޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އަކައުންޓިންގރިޕޯޓިފައިނޭންޝަލް ކޮށްފައިވާ "ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާޢިޢު  އާއި  "ން އަ

. މި ސްޓޭންޑަޑްއެއްގޮތައްކަން  ރެވުނު ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި އެފައިސާ ޚަރަދު ކުބުނާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ  ގައިފާހަގަކުރަމެވެ
  ތަކެވެ.ގުޅޭ ނޯޓު މިބަޔާންތަކާއި ، ބަޔާނާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެބަޖެޓާއި ބަޔާނާއި،  ތުގެގޮ

 ގަވާއިދާއިޤާނޫނާއި  ކަންތައްތަކުގައި ޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތިރީގައިވާކޮރަ-އެންޓި  މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި އިތުރުން މީގެ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވެފައިވާކަންޚިލާފު

 2010 ްގެ ހޯދާދީފައިވާ މޯބައިލް ފޯނު ނަށްބަރުން މެން ގެ ބޭނުމަށް ރީލް މަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނު ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕ
މާއްދާގެ (ހ)  ވަނަ 16ނުގެ ނޫކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާ-އެންޓި  އެވެ.ދައްކާފައިވެ ފައިސާއިން  ގެކޮމިޝަނު ތައްބިލްފޯނު

ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ  ގައިވާގޮތުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ކަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް ގައި  2011މާރޗް  16ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -އެންޓި  ،މަޖިލިހުންކަމުން

ހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން މަޖިލީ ގެތުންރައްޔި ގައި 2011މާޗް  30 ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ފޯނު ބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތުން
 ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ދައްކަމުންއައި 650 ،ސިޓީއާއި ގުޅިގެން ފޮނިވި ޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކޮރަ-އެންޓި 

 މިސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ  ކުރަމެވެ.ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ދެއްކުންބިލްތައް  ގެފޯނު މޯބައިލްގެ މެމްބަރުން
ނޑައަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ  ގެ މަޖިލީހުން މުސާރަރައްޔިތުން ލަވަންސާއި މެދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޯން އެކަ

 ހުއްޓާލުމަށެވެ.ފައިސާދެއްކުން  ފޯނުބިލްތަކަށްޗެއް އަންގަވަންދެން ޝަނަށް ވަކި އެއްކޮމި ފަހުކުރުމަށްސާދިރާ
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ނ މާއްދާގައިވާ
ބަޖެގ ގޮތުގައި 

 

 ދަތުރުތަކުގައި
ގައިވާ ގޮ 5.13

ވާކަން ފާހަގަކުރެ

މުވައްޒަފުންނާ 
އެމުދަ ށް ވ ގޮތަ

21  ް ޝަ

ސެޕްޓެ 19

އަމީރު އަޙްމަދު ، ލާ)

ކުރުމަށް ދަދަތުރު
ވަނަ 5.08ގ 

ގެއެއްވާ ފައިސާ 
 .އެވެގަކުރެވެ

ގެ އެކިއެކި ނ
3 ދުގެގަވާއި  
ހަޅާފައި ނުވާށަހު

 ކުރުމަށްޓަކައި
ގައިވާ 7.07 

 އެވެ.

ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3 (

ދަ ބޭނުމަށް ންގެ
ގަވާއިދުގެ ގެތު
ޚަރަދުނުވާ އަކީސ

އިނުވާކަން ފާހަ

ފުން ކޮމިޝަން
ގެ މާލިއްޔަތުގެ
 ކޮމިޝަނަށް ހު

 މަސައްކަތް 
ދުގެއިވާގަ ތުގެ

ވެއެނ ފާހަގަ ކުރެ

 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 

 ްކޮމިޝަނ
މާލިއްޔަތު
މިފައިސާ
އަރުވާފައ

 ުމުވައްޒަފ
ލަތުގެއުދަ

ތެރޭގައި

 ިއެކިއެކ
މާލިއްޔަތު
ނުވާކަން

  



 

 

 

 

 

ޮކމަިޝން  ޕަްޝން ޮކރަ - ެއްނޓި  

 މީާލ ަބާޔން 

2010 



 

17ފްހާ  ގެ 6
 

1ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު 

2009  

  

‐  

‐  

‐  

  

  

  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 :އިކުރަނީ

 

 ރ

ް  ަޞ

  ޕަބްލިކް 
 ބޭންކް އ/ކ
2009  

13,198,50  

23,36  

13,221,87 

10,812,62  

414,38  

167,41  

1,136,69  

436,47  

34,40  

196,50 

10,98 

13,209,49 

12,38 

ންގެ ފަރާތުން ސޮއި

ޙިލްމީ هللا ބްދުޢަ 

ކޮމިޝަންގެ ެމމްބަރ

 

 ބާޔން 

 1އެހީ/ ޚަރަދު 
2010  

  

03

69

297  ‐  

297  72

  

  

20

‐  

85

16

169  94

‐  

114  78

02

08

88

284 91

12 81

ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނ

ކޮ  

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ުނ ޮގތުގެ ަބ
 ނިޔަލަށް 

  ލިކް 
  އ/ކ
20  

ލިބޭ އެ

  

16,4 ‐  

1  ‐  

7,200

16,6  7,200

  

  

12,4  ‐  

1  ‐  

6  ‐  

2  ‐  

1,5  9,992

‐  

7  4,678

‐  

6 ‐ 

1 ‐ 

16,6 4,670

2,530

ކޮ-މަށް ހެކިވެ އެންޓި

 މުޖްތަބާ ޙަމީދު  

 ސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

  ޚަރަދު

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

ތާއި ހަޭދކުެރުވނ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

  ނޯޓް 

ޕަބްލ
ބޭންކް

010

    

3  459,428

4  150,824

17  ‐ 

  610,252

    

    

5  437,868

6  132,673

7  616,300

8  250,124

9  506,667

10  ‐  

11  778,202

12  53,791 

13 683,803

14 142,314

 601,742

 8,510 

. އެކަމ ތާ އެއްގޮަތށެވެ

 

ސެ 

ކުރެވޭ ަޚ އއެހީތަކުން 

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

ާސ ިލުބުނޮގތާ
ޑިސެ 31

  އިސާ

 ރަުދ

ކް ޭބންކް 

ޅވާލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ

ތން ލިބޭ އެހީއާއި އެ

ަފއާިސ

  

  ސާ

  އިގަތް ފައިސާ

ށ ޫނން ޮގތުން ދޭފައ

  ތކެތީގެ ައގު

  ޚަަރދު ތުގެ

  ތކެތި 

  ރަުދ

ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަމދާ 

 ޓްރެަޜރީގެ ޕަބްލިކް
 )ނސްފަރ

  ރ ކަނޑާ ބާކީ 

އިވަނީ އެއްވެސް އުޮޅ

ތަށް އެކިފަރާތްފަރާތު

 

 

ފައިސާ ބަޖެޓުްނ ނެގި

ދަނީ ޮގތުގައި ބަލައި

  ފައިސާ ލިބުނު

  ލަ  ޖުމު 

 

  ށ ހިނގި ޚަރަުދ

ދި ވަިކ ޚިދުމަތަކަށް

  ރުމުގެ ޚަރަދު

މުގެ ޭބނުމަށް ހޯދާތަކެ

ު މަށް ޭބނުންވާ ޚިުދމަ

ގެ ބޭުނމަށް ހޯދާ ތަ

  ށ ކުރެވޭ ޚަރަުދ

އި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަަރ

މަށް ޭބނުންވާ ހަުރމު

ފް ފިޭނންސް އެންޑް
(ޓްރާންސ ކޮށްަފއިވާމާ

  ލަ ސާގެ ޖުމު

ހޭދަކުރެވުނު ވަރުން 

އޔާުރކޮށް ހުށަހަޅާފައި

ކޮްނޓްރޯލް އޮންނަގޮތަ

  ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު ބަ

ދައުލަތުގެ އާމް

އެހީގެގޮތުގައި ލ

ލިބުނު ފައިސާގެ 

  

 ކުރެވުނު ޚަރަދު 

މުވައްޒަފުންނަްށ

ޕެންޝަނާއި އަ

ކު ފަތުރުދަތުރު

އޮފީސް ހިންގުމު

އޮފީސް ހިންގުމަ

ޚިދުމަތް ދިނުމު

ތަމްރީނުކުރުމަްށ

މަރާމާތުކުރުމާއި

އޮފީސް ހިންގުމަ

ް މިނިސްޓްރީ އޮ
ާއެ ކައުންޓަށް ޖަ

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސ

ލިބުނު ފައިސާއިން

މިހިސާބުތައް ތައް

 

 

 

 

 
ކޮމިޝަނަށް ކ1ޮ  
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  އެކަށައެޅި ބަޖެޓް 
 އިސާއާއި އާމްދަނީ/
 ދަކުރެވުނު ފައިސާ 

2009  

15,106, 

23,  

15,129,  

10,812,  

414,  

167,  

1,136,  

436,  

34,  

10,  

13,012,  

2,116,  

196,  

196,  

1,920,  

ް  ަޞ

  

  ޅި ބަޖެޓް 
   އާމްދަނީ/
  ނު ފައިސާ 

20  

އެ
ފައި
ހޭދަ

  

18,  558

  369

18,  927

  

12,  620

  ‐  

  385

  416

1,  694

‐  

  478

402

  988

15,  983

2,  944

  

  508

  508

2, 436

 

 ގެ ަބާޔްނ 

 

އެކަށައެޅި
ފައިސާއާއި
ހޭދަކުރެވުނު
010

  

,479,611

150,824 

,630,435

  

,437,868

132,673 

616,300 

250,124 

,506,667

‐  

778,202 

53,791  

142,314 

,917,939

,712,496

  

683,803 

683,803 

,028,693

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ަދކުެރުވުނޮގތު
 ނިޔަލަށް 

 
  ބަޖެޓް 
2010  

  

18,479,611  

‐  

18,479,611  

  

13,356,993  

136,246  

805,885  

327,033  

2,026,854  

5,000  

841,988  

147,750  

‐  

17,647,749  

‐  

  

831,862  

831,862  

‐ 

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

ހަޭދ ެއބަޖުެޓން 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

  ނޯޓް 

  

3  

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  ށް
14 

 

 

 

13 

 

  

 
 
 
 

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

ުނ ަބޖެޓާއި ެއ
ޑިސެ 31

  ފައިސާ   ޭދ

 

 

ކައުންޓަށްކް ޭބންކް އެ

(   އިގެން

  ރާ ޚަރަުދ

ފްާސކުެރުވުނ

  

  ތް ފައިސާއިގަލ

  ރުދ

ގޮުތން މަތަކަށް ޫނން

  ދ

   ހޯދާތަކެތީގެ ައގު

  ޚިުދމަތުގެ ޚަަރދު

  ހޯދާ ތަކެތި 

  ރުދ

  ގެ ޚަރަދު

 ޓްރެަޜރީގެ ޕަބްލިކް

ލައި ންސްފަރ(ޓްރާ  

  ޓ ބާކީ 

 ހަުރމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ

 

  ބަޖެޓް 

ގޮތުގައި ބަަލ ގެދީަނ

  ލަ  ޖުމު 

  ދ 

ފންނަށް ހިނގި ޚަަރ

އި އަދި ވަިކ ޚިދުމަނާ

ކުރުމުގެ ޚަރަދު ތރު 

ޯ ހިންގުމުގެ ޭބނުމަށް 

ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ 

 ދިނުމުގެ ބޭުނމަށް ހޯ

ު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަ

ކރުމާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ

ފް ފިޭނންސް އެންޑް
  )(ޓްރާންސްފަރ

ހޭދަކުރި  ޓ ޚަރަދަށް 

ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް

 

ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ 

  ޚަރަދު 

   

  ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު ބަ

ލަތުގެ އާމްއުދަ

ލިބުނު ފައިސާގެ 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

މުވައްޒަުފ 210

ޕެންޝަނާ 213

ފަތުދަތުރު 221

އޮފީސް ހ 222

އޮފީސް ހ 223

ޚިދުމަތް  224

ތަމްރީނުކު 225

މަރާމާތުކު 226

ް މިނިސްޓްރީ އޮ
( ކޮށްފައިވާޖަމާ

ލަ ރިކަރަންޓްޖުމު 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނު

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

އޮފީސް ހ 423

ކެޕިޓަލް ޚަ ލަޖުމު 

ލަ ބަޖެޓްބާކީޖުމު 
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2009  

  

1,742,383  

  

12,381  

‐  

13,381 

1,754,764  

2009  

  

‐  

12,381  

1,742,383  

1,754,764  

ނީ މިނޯޓްތަާކއެކު 

ް  ަޞ

2010  

2,426,1  

8,5  

21,0  

29,5  

2,455,6 

2010  

  

21,0  

8,5  

2,426,1  

2,455,6 

ވާނީުފރިހަމަޔާންތައް 

 

  

  ނޯޓް 

    

13  86

   

15 10

16 000

 510

  696

  ސް 

  ނޯޓް 

  

16  000

15 10

13 86

  696

ބައެއްކަާމއި މާލީ ަބޔާ

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ެއެސޓްސް  
  ނިޔަލަށް 

ލައިބިލިޓްީސ 
  ނިޔަލަށް 

 ާމީލބަޔާންތަކުގެ ބަ

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

– ަބާޔން  ގ 
ގެ ނ 2010ބަރ ސމް 

– ަބާޔން ގެ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

  ފައިސާ ހޭ

ތަކަކީތަާކ ގުޅޭ ނޯޓު

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

މިލްކިްއާޔތުގެ 
ޑިސެ 31

 

  ޭހ ފައިސާ

ީލ ޒްިނމަާތކުގެ
ޑިސެ 31

ބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ

އިވާ މާލީ ަބޔާންތަިނފަ

  

  

ރު ަބޖެުޓން ލިެބނެްޖ

މީާލ

ރީއަށް އަނބުޓްރެޜަ  

  ރައުސްމާލު  

އަށް ހިެމިނ 17ފާޙ 
.  ފހަގަކުރަމެވެ

ސެޓްސް (ހަރުމުދާ)

  އިކްވިްޕމަންޓް 

  ސް 

  

ލްތަކަށް އަންނައަހަރު

  ލަ ސްގެ ޖުމު

  ލަ މު 

 

  ކާ ހުރި ބިލްތައް 

ޑްސް އެންފް ފިޭނން

ދައުލަތުގެ ކޮްށދޭސީލު

  ލަ  ޖުމު 

އިން ަޞފްޙާ 9ފްޙާ 
ދޅުވުމުން ކަމުގައި ާފ

  

ކަރަންޓް އެސ- ނޮން 

މެޝިނަރީއާއި 

ކަރަންޓް އެސެޓްސ

ނަގުދު ފައިސާ

ނުދައްކާހުރި ބި

ސެޓްސކަރަންޓް އެ 

މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމު

  

 

  

  

 މާލީ ޒިންމާތައް 

ފައިސާ ނުދައްކާ

ް މިނިސްޓްރީ އޮ

ހަރުމުދާ ތަމްސީ

ތަކުގެޒިންމާ މާލީ 

 

 

 

 

 ް ޞަ
ވިދާޅު
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 ވަނަ 199 
ނންވާނެކަމަށް 
ގެމަތީންނެވެ. 
މިއްލަނަމުގައި 
 މިކޮމިޝަްނ 

ގައި އް ތިރީ
ތަށް އްގޮ  އެ
 

ބޯޑުން ނެރެ 
ިއ ންޑަޑް އާ
  ތކޮށެވެ.

 2011ތށް، 
 . ނައިގެންނެވެ

 ގެ ތުން ރައްޔި
ފައިސާ އާއި 

ކޮމިޝަނަށް  
ނސް އެންޑް 
ސްޓްރީ އޮފް 

  

ސގެ ގޮތުގައި 
 ނުލިބިހުރި 

ް  ަޞ

ނޫނުއަސާސީގެ 
ޝަނެއް އޮންނަނ

ގައިވާ ގޮތުގެ 
ބިފައިވާ، އަމިލި

ޝަޚްސެކެވެ. 

 ސިޔާސަތުތައް
ސިޔާސަތުތައް

 ވާނެއެވެ. ފައި

ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯ
ގ" މި ސްޓޭން

ރިޢާއަތް ށްވެސް

) ގައިވާ ގޮތ2ަ
ރަދުތައް ހިމަނަ

ނީ ހިމަނާފައިވާ
ަ ދަކުރެވިފައިވާ 
 އިސާ ފިޔަވައި
ރީ އޮފް ފިނޭން

މިނިސް ރިފައިސާ
.  ފއި  ވާނެއެވެ

ދު ފައިސާ ނަގު
ނަށް ލިބެންޖެހޭ

 

  ްނ)

ނޫދޤުކުރެވުނު ޤާ
ރޕްޝަން ކޮމިޝ

2008/13ރު 
ތުމުގެ ބާރު ލި

ން ޤާނޫނީ ޝ

  ޞާ 
ނޑު ގ މައިގަ

މިސ ވެސް މގައި
ކން ބަޔާންކޮށްފަ

ގ ސްކައުންޓިން
ކައުންޓިންގފ އަ
) އަށ2008/13ް

3/2006މްބަރ 
ނގާފައިވާ، ޚަ
ގެ ގޮތުގައި ހި
ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަ
ޖޓުން ނެގޭ ފައި

މިނިސްޓްރީ ސާ
 ނުކުރެވި ހުރި
ތކުގައި ހިމަނާފަ

އެފައިސާ ވަނީ 
 އިރު ކޮމިޝަނަ

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ްއ (ުރިފާޔއްިނ
  ނިޔަލަށް 

ގައި ތަޞްދީޤު 
ް-ލު އެންޓި  ކޮރަ

ޤާނޫނު ނަމްބަރު
އި، ދަޢުވާލިބިގަ
އޮންނަ މިނިވަން

ތތަކުގެ ޚުލާޞ
 ބެލެހެއްޓުމުގެ
 ބަޔާންކުރުުމ

ވާނަމަ، އެކަ ިއ

 ސެކްޓަރ އެކަ
 ބޭސިސް އޮފް
8ނނު ނަންބަރު 

ނު (ޤާނޫނު ނަމް
ގައި ހިނ 201

 ލިބުނު ފައިސާ
 ނ ކޮމިޝަނުގެ 
ބަެޖ ސްކުރެވުުނ

ކަމުން މިފައިސާ
އަދި ޖަމާ ވ.

ތުގައި ހިސާބުަތ

ވައި ހިމަނާފައި
ނު އަހަރު ނިމު 

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

ަތްއގުޅޭ ޯނޓު އި 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

2008ސްޓް 
އްލުވާ މުސްތަޤި

 ކޮމިޝަނުގެ ޤާ
އި ދަޢުވާކުރުމާއި
ކިސިއްކައެއް އޮ

 ންނެވެ.

ނޑު ސިޔާސަތު
ފައިވާ ހިސާބު
 ހިސާބުތައް
 ބޭނުންކުރެވިފައި

ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ޑަރ ކޭޝްން

ނޫ ޤާނޫނު ( ޤާ 

ގެ ޤާނޫނުލިއްޔަތު
10ދކޮށްފައިވާ، 

" ގައި  ބަޔާން
ޝަނުގެ ބަޖެޓުން
އިސާ އެވެ. ފާސް

އެއްކަމްދަނީ އާ
ވާނެއެވެ ށްފައި

ފއިސާއެއްގެ ގޮތު

މްދަނީގެ ގޮތުގަ
ތާ ގުޅިގެން އަ

  

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

އީލ ަބާޔްނތަކާ 
ޑިސެ 31

އޯގަސ 7ފދުނީ 
ރާތަކަށް ބުރަނުވާ

ކޮރަޕްޝަން -ޓި 
ނަމުގައި މިއްލަ

ލިބިފައިވާ ވަކި
އުލަތުގެ ބަޖެޓުން

ނ މުގެ މައިގަ
އި ބޭނުންކޮށްފަ
ހާ އަހަރެއްގެ
ތަފާތު ގޮތަކަށް 

ނީ އިންޓަރނޭޝަ
ލ ރިޕޯޓިން އަން
ނ ކޮމިޝަންގެ 

ލަތުގެ މާލި ދައު
ޮ  ދައްކައި އަދާ

ރވުނު ގޮތުގެ ބަ
ކޮމިޝަ ފސްކުރި

 ލިބިފައިވާ ފައި
ދައުލަތުގެ އަކީ

އންޓަށް ޖަމާކޮށް
ދުކުރަންޖެހޭ ފަ

ފައިސާވެްސ އާމް
ާ ންގެ މަސައްކަ

 އް ނުވާނެއެވެ.

މީާލ

އެުފ ކޮމިޝަން
ވަކިފަރާއޖޭގައި 

ޅިގެން، އެންޓި
ކޮމިޝަނަކީ އަމ

އިސިއްޔަތު ލޙަ
ފއިސާލިބެނީ ދައު

އި އެކުލަވާލުމު
ތައްޔާރުކުރުމުގައި

ހުރިހާނީއެވެ. 
. އެނޫން ތަނއެވެ

 
އޔާރުކޮށްފައިވަނީ

ފައިނޭންޝަލް"
ޕްޝަންކޮރަ- ންޓި 

ޔރުކޮށްފައިވަނީ
ރީގައި ފައިސާ
ތާއި ހޭދަ ކުރެ
ވނަ އަހަރަށް ފާ
ނ ކޮމިޝަނަށް 

ފައިސާއަ ގަންނަ
ކަުއއެ  ކް  ބޭން

ރައް ރެޜަރީއަށް 

ރ ލިބެންޖެހޭ ފަ
ކަމުން ކޮމިޝަ
ގައި ހިމަނާފައެއް

 ރފް 
ކޮ ކޮރަޕްޝަން-

ޭ ގައި ދިވެހިރާއް
ގު ކޮށްފައިވުމާ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮ-
ޙަލާތްކުރުމުގެ 
މަށްބޭނުންވާ ފަ

ޓައިބު ބަލަހައް 
 ބަޔާންތައް ތަ

އެވަނ ކޮށްފައި 
ވާެނ ކުރެވިފައި 

  ގޮތް  ޅާފައިވާ 
ހިސާބުތައް ތަްއ

ކޮށްފައިވާ "ޢ 
. އަދި އެން ތަށެވެ

ހިސާބު ތައްޔާ 
ހަރު ޖެނުއަރީ އަ

ސާ ލިބުނު ގޮތާ
ަވ 2010ހުން 

ހެން ގޮތްގޮތުން
ނުވަތަ ބަލައިގަ
ޜރީގެ ޕަބްލިކް

ސް އެންޑް ޓްރެ

އަނބުރާ ޝަނަށް
ންނެވެ. އެހެންކަ
ސ މިހިސާުބތަކުގަ

ތަޢާރަ - 1
-އެންޓި 
މާއްދާގަ
ބަޔާންކޮ
-އެންޓި 
މަލާމުއާ

ހިންގުމަ

ހިސާބު - 2
މާލީ 
ބަޔާންކޮ
ު ބޭނުން

ހުށަހަޅާ
މާލީ ހި
ޢުޝާއި

އެއްގޮތަ

ޚަރަދު
ވަނަ 
"ފައިސާ
މަޖިލީހު
އެހެނިހެ
ލިބޭ ނ
ޓްރެަޜ

ފިނޭންސ

ކޮމިޝަ
ބުމުންލި

ފައާިސ
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" ާއ  ޝަން
އަދި އެހެން 

 ވެ.

ސގެ ގޮތުގައި 
. ގައިވާ ނެއެވެ

އކާފައިވާނަމަ 

 އެއީ ދިވެހި 

ވހި ރުފިޔާެގ 
 އަހަރު ނިމޭ 
   ތަކުގައެވެ.

  ކތި 
ނުންކުރުމަށް 
ކތި ގަތުމުން 
ސާބުތަކުގައި 

ރެއިން، އެ 
  ވެ.

 2011އަރީ 
 ފައިސާއަކީ 
މލީ ޒިންމާގެ 
ނުގައި ހުިރ 

 ޞަފްހާ

ސޓް ކޮންވެންޝ
ހަރުމުދަލާއި، އަ

   

ނުވާނެއެވެ ފައެއް

އި ނަގުދުފައިސާ
މުގައިވާ ކޮލަމުގަ
ފއިސާއެއް ދައް

ޔާ އިންނެވެ. 

ދިވެލަރަކަށްޖެހޭ 
ންކޮށްފައިވަނީ 
 އެއްބަސްވުން 

ތަކެ މަށް ހޯދުނު 
ހައްޓައިގެން ބޭނ
އި ހިމެނޭނީ ތަކެ

ރި ތަކެތި ހިސ

ލާތްތަކުގެ ތެރެ
ވާނެއެވެ ސްފައި 

ޖެނުއަ 31ކަކީ 
ޚަރަދު ތަކަށްވާ
. ދެންހުރި މާ ވެ

ކޮމިޝަނު ރުއިއި

 

ޓޮރިކަލް ކޮސް
. މިގޮތުން ހަ
ރުގެ އަގުގައެވެ.

ވަރެއް އުނިކޮށްފަ

ނަގުދުފައިސާއާއި
 ޚަރަދު" މިނަމު
 ފަރާތަކަށް ަފ

ވނީ ދިވެހިރުފިޔާ
  ވެ. 

ގ އެމެރިކާ ޑޮލަ
 ބާކީތައް ބަޔާން
އއްބަސްވެފައިވާ

ތދިނުމުގެ ބޭނުމަ
ށ ގަނެފައި ބަހަ
ޚރަދުގެ ގޮތުގައި
ނުންނުކޮށް ހު

  ންތައް 
ގަފއިވާ މުޢާމަލާ
ކަށް ބަދަލުގެނެސ

 ހުރި ޚަރަދުތަކަ
ޚަ ވެ. އަދި މި 

ވާނެއެވެ މަނާފައި
 ހަމައަށް އައި

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

އިވަނީ "ހިސްޓޮ
ންނެވެ އުޞޫލު

އެއްޗެއް ހޯދިއިރު

ވެސް މިންވައެއް

ށ ލިބިފައިވާ ނަ
/ ގައި "ލިބޭއެހީ
ކައި އެހެން 

  

ން ކުރެވިފައިވާ
ސާކަމުގައިވާތީއެވެ

 ހިނގި ތާރީޚުގެ
ޏއްވާނަމަ އޭގެ

ށް އެއަ ވނީ ކުރި

ދުމަތްކއްޗާއި ޚި
ގައެވެ. އޮފީހަްށ
. އަދި ޚަ ފައެވެ
މުނު އިރު ބޭ

ހިނގާފައިވާ ކަން
ޚަށްފަހު ހިނގާ
މި މާލީބަޔާންތަ

 އަދާނުކުރެވި 
ގެ ޚަރަދުތަކެކެ
 ބަޔާނުގައި ހިމަ

އާއި 2010 

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

 ބަޔާންކޮށްފައި
ގ ބަޔާންކުރާ

ކޮށްފައިވަނީ އެއެ

ންގެ ގޮތުގައި އެ

އި ކޮމިޝަނަށް
ތުގެ ބަޔާން" ގަ
އި މަންފާއަށްޓަކަ
 ނާފައިވާނެއެވެ.

 އަގުކޮށް ބަޔާން
ން ކުރާ ފައިސާ

 އެމުޢާމަލާތެއް 
ންޏާއި ދަރަންޏެ
ށ އަގުކޮށްފައިވާ

މަށް ހޯދުނު ތަކެ
އިވަނީ ގަތްއަގުގަ
ަ ގޮތުގައި ހިމަނާ
ނ، އަހަރު ނިމު

ތާރީޚަށްފަހު ހ 
ންތަކުގެ ތާރީޚަ
ށީގެންވާގޮތަށް މ

އގުގައެވެ. އަގު
ވަނަ އަހަރުގެ 2

 މިލްކިއްޔާތުގެ 
ޑިސެމްބަރ 3

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

އި އަގުތައް
ނގިއިރުގެ އަގު
ލގެ އަގު ބަޔާންކޮ

 ޑިޕްރިސިއޭޝަނ

  ހީ 
ލޭއެހީގެ ގޮތުގަ
ހޭދަކުރެވުނު ގޮތު
ޝަނުގެ ލާބައާއި

ގައި ހިމަނާޓްތަކު

  ތު 
ކެތިވިފައިވާ ތަ

ތ ކުރުމަށް ބޭނުނ

ސބުކޮށްފައިވަނީ 
ފައިސާގެ އަރަން
. މިނޫންގޮތަކަށް

ން ބޭނުންކުރުމަ
 ބަޔާންކުރެވިފައި
ގޮ ކޮށް ޚަރަދުގެ

ން ނޫންކަމުން

ގެ ބަޔާންތަކުގެ
 ތަކުގެ ބަޔާން
ކަށރިޢާޔަތްކޮށް އެ

ފއިވާނީ އޭގެ ައ
2010ިވ ހުރި 

ފއިސާ ކަމުގައި
31ދދު ތަކަކީ 

ތައްޔާރުކުރުމުގަ
މޢާމަލާތެއް ހިނ
އި ރައުސުލްމާލު

ވާ ހަރުމުދަލުގެ

 ލިބޭ ހިލޭ އެހީ 
ތަކުން ހިމާޢަތް

ސާލިބުގޮތާއި ހޭ
ތަކުން ކޮމިޝަ
ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް

ހިންގޭ މުޢާމަލާތު
އި ބޭނުންކުރެވި
ނުގެ މުޢާމަލާތު

މަލާތުތައް ހިސާ
ަ ޓގައެވެ. ބޭރު 

ގައެވެރޭޓް ންޖް

ފއި ބަހައްޓައިގެ
ށ ހޯދޭ ތަކެތި 
ޮ  ކެޕިޓަލައިޒް ނު
ތި ބޭނުންކުރުމުނ

 ނެއެވެ.

މާލީޒިންމާ ތަކު
ދ މާލީޒިންމާ

މިނަށް ރިކުޑަޑު

 
ބަޔާން ކުރެވިފަ
ގ އަދާ ނުކުރެވ
ފަނ ލިބެންޖެހޭ 
ރެވިފައިވާ ޢަދަ

 ބަޔާންތައް ތަ
ތްވާގޮތުން އެމު
ޏާއި ދަރަންޏާއި

ޝަނަށް ހޯދާފައިވާ

ޖަމިއްޔާތަކުން 
ޢިއްޔާ ޖަމާ ޖަމު

 ތަކެތި، "ފައިސ
އެހީދޭ ފަރާތްތަ
ސާވެސް މާލީ ަބ

ރ ފައިސާއިން ހ
ލީ ބަޔާންތަކުގައި
ފިޔާއަކީ ކޮމިޝަނ

ފައިސާގެ މުޢާމަރ
ސްޗޭންޖް ރޭޓް
ރީޚުގެ އެކްސްޗޭން

ގަނެފަިޝަނަށް 
ފީސް ހިންގުމަށް
ދ ތަކެތި ވާނީ ކެ
ށާއި، އެތަކެތި
ނާފައެއް ނުވާނެ

ލކިއްޔާތު އަދި މާ
ލކިއްޔާތު އަދި

ޢމަލާތްތަކުގެ ބޮޑު

  ންމާތައް ލީ ޒި 
ލީ ޒިންމާތައް ބަ
އި ހަމައަށް އަގު

ލަތުގެ ބަޖެޓުންއ
ތގައި ބަޔާންކުރެ

މާލީ
އެއްގޮތް
އަރަންޏާ

ކޮމިޝަ

ބޭރުގެ 
ބޭރުގެ

ބެލެވޭ 
އަދި 
ސާއެފައި

ބޭރު - 2.1
މާލީ
ރުފި

ބޭުރ
ސއެކް
ތާރީ

ކޮމި - 2.2
އޮފީސ
ހާޯދ
ާ ކަމަ
ހިމަ

މިލް - 2.3
މްިލ
މާުޢ

މާލީ - 2.4
މާލީ
އާއި
ދަުއ
ގޮުތ
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ބޭނުންކުރެވޭ 

އަހަރު  ވަނަ 
 އެހެނިހެން 
އިސާފިޔަވައި 
 އްދަ އޮންނަ 
ޑް ރެވެނިޔު 
ސްޓްރީ އޮްފ 

  

ށ ބަލައިގަްތ 
ންސޮލިޑޭެޓްޑ 
ނކުރެވި ހުރި 
ވަރު ކަނޑާ 

ސގެ ބާކީއާއި 
ން ޕެޓީކޭޝް 
ޖމާކުރަންޖެހޭ 

އަށް ބަދަލު ލ

 ޞަފްހާ

އި ބޭކޮމިޝަނުގަ

 2010އވަނީ 
ވާ ފައިސާއާއި

ން ބަޖެޓް ފައ
ްރަދުކުރު މުގެ ހު

 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
 ފައިސާ މިނިސ

 ނާފައިވާނެއެވެ.

ނީ ކޮމިޝަނަށް
 ޓްރެޜަރީގެ ކޮން

ނުނ އިރު ޖަމާ 
ނު ވަ ހޭދަކުރެވު

ޓީކޭޝް ފައިސާ
އިސާގެ ތެރެއިން
ރެޜަރީއަށް ޖަ

 ވާނެއެވެ.

ލަޓްގެ މުޅިޖުމު

 

ފައިސާއާއި ކޮ 

 ހިމަނާފައި ެއ
ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ
ސާގެ ތެރެއިން
ބޭނުންތަކަށް ޚަރ

ޓްރެޜަރީގެ ޑް
ނުކުރެވި ހުރި

ބުތަކުގައި ހިމަނާ

ވަނއެ ދައްކާފައި
ނޭންސް އެންޑް 

އަހަރު ނިމުނު 
ނ ފައިސާއިން

 ގެންގުޅޭ ޕެޓީ
. މިފަ އފއިސާއެވެ
ސް އެންޑް ޓް

މާތު ހިމެނިފައިވާ

ސުކރެއްވި ބަޖެޓް
  ވ.

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ރައްދުކުރަންޖެހޭ

އިސާގެ ގޮތުގައި
ގ ތެރެއިން ޚަ

ށް ލިބޭ ފައިސ
 ކޮމިޝަނުގެ ބޭ
ްފިނޭންސް އެން 

ޖަމާ ނ މިގޮތަށް
ބުހިސާ އި ގޮތުގަ

ގައި ދަގ ބަޔާނު
ސޓްރީ އޮފް ފިނޭ
 ތެރެއިން މާލީ

ލިބުނު ނ" ގައި

 ކޮމިޝަނުގައި
ނުކޮށް ހުރި ފައ
 އޮފް ފިނޭންސް

ވަނަ މަޢުލޫމާ 2

ލީހުން ފާސްމަޖި
 ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

އށް އަނބުރާ ރަ
   ވ.

ގައި ލިބުނުފައިސ
ބަޖެޓުގެ ރެއްވި

. ކޮމިޝަނަށް ވެ
ބޭ ފައިސާ އަކީ
ސްޓްރީ އޮފް ފި

އިރު މި ނިމުނު
 ފައިސާއެއްގެ 

 ހޭދަކުރިގޮތުގެ
މިނިސްތރެއިން 

ފދަ ފައިސާގެ 
 ގޮތުގެ ބަޔާން

ދއްކާފައިއެވަނީ 
ބުރާ ލިބި ޖަމާނު
 މިނިސްޓްރީ 

2009އިތުރަށް 

ވަނަ އަހަރު މަ
ވިފައިވާ އެންމެ

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

ރީއަންޑް ޓްރެޜަ 
ގެ ރައުސްމާލެެވ

ތުގެ ބަޔާން" ގަ
ޝަނަށް ފާސްކުރެ
އިވާ ފައިސާއެވެ

ގޮތުގައި ލިބޭ ނީ
 ފައިސާ މިނިސް
. އަދި އަހަރު

ދުކުރަންޖެހޭރައް

ބުނުގޮތާއިސާ ލި
ެތ ލވޭ ފައިސާގެ
. މިފަ ޢަދަދެވެ

 ހޭދަ ކުރެވުނު
.  

ސާބުތަކުގައި ދައް
ޚަރަދުނުވެ އަނބު
ރެއް ފެށޭއިރު

ވަނައަހަރުގެ  

ވަ 2010ވނީ 
ޑަށް ބަދަލުގެނެވ

ސް އެންންނޭ ފި
ލަތުގެކޮށްދޭ ދައު

ތާއި ހޭދަކުރިގޮތު
ލީހުން ކޮމިޝަ
ޝަނަށް ލިބިފައި
އލަތުގެ އާމްދަނީ

މިފަދަ  ކަމުން 
ވާނެއެވެ ވިފައި

ށް ރަ ޓްރެޜަރީއަ

ފައިސާ"ގޮތުގައި 
ޭ ނީ ގޮތުގައި ބެލެ

 ޖަމާކުރެވުނު
 ލިބުނު ގޮތާއި
ދއްކާފައިވާނެއެވެ

 ގޮތުގައި ހިސާ
 ދަތުރުތަކުން ޚަ
މ މާލީ އަހަރެ

2010ތަކުގައި 

  ތ 
 އެކުލެވިފައިވާ
ކޯޑުން އަނެއްކޯޑަ

ނިސްޓްރީ އޮފް 
ކޮލުރމުދާ ތަމްސީ

 ނުފައިސާ 
އިސާ ލިބުނުގޮތާ
އޔިތުންގެ މަޖިލ
ތގޮތުން ކޮމިޝަ
ިގޮތްގޮތުން ދައު

ަކންނޫ  ިސާއެއް
ނޑަށް ޖަމާކުރެވި

ްނޭންސް އެން ޑް 

 ރންސްފަރ
ގެ ގޮފަރސްންރ

އލަތުގެ އާމްދަނީ
ވނިޔު ފަންޑަށް

"ފައިސާ  ިސާ
ދައް ގެ ގޮތުގައި

  ގދު ފައިސާ 
ގދު ފައިސާގެ

ިޝަނުން ކުރި 
ިސާއަކީ ކޮންމެ

 .   ިސާއެކެވެ

 ޕެރެޓިވްސް 
އހަރުގެ ހިސާބުތަ

ލޫމާތު ޓްގެ މަޢު
 ހިސާބުތަކުގައި
ނނަގޮތަށް އެއްކޯ

މިނި
ހަުރ

ލިބު - 2.5
"ފައ
ރަްއ
ގޮްތ
ކިއެ

ފައިސ
ފަްނ
ފިނޭ

ޓްރާ - 2.6
ޓްާރ
ދަުއ
ރެެވ

ފައިސ
ބާކީ

ނަގު - 2.7
ނަުގ
ކޮމި

ފައިސ
ފައިސ

ކޮމް - 2.8
މިައ

ބަޖެ - 2.9
މި

ނާން
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2009  

15,106,558  

(13,198,503  

1,908,055  

12,381  

1,920,436  

2009  

‐  

10,988 

17  

12,364  

23,369  

2009  

5,091,208  

5,749,402  

)27,990(  

10,812,620  

 ޞަފްހާ

2010  

18,479,61  8

(16,459,42 )

2,020,18  5

8,51  1

2,028,69  6

2010  

145,1  

6  

5,0  

150,8  

2010  

6,136,5  

6,333,4  

32,14(  

12,437,8  

 

11

28)

83

10 ލެވޭ ފައިސާ)

93

2010  

14

-  

684

026

824

2010  

6,482  39

6,874  474

)45

13,356 868

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

  ޯނޓްަތއް 
 ނިޔަލަށް 

  ސ

އމްދަނީ ގޮތުގަިއ ބެލެ

ބަޖެޓް 

-  

-  

-  

‐  

 - 

ބަޖެޓް 

2,073

4,920

‐  

6,993

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

ާޔްނތަކާގުޅޭ ޯނ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

 ނެގި ފައިސާ

ތުގެ އާ(ދައުލަ  ފއިސާ

  އިސާ 

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

މީާލ ަބާޔ
ޑިސެ 31

ކރި ބަޖެޓުން 

 

   ނެގި 

 ރައްދުކުރަންޖެހޭ ަފ

ބލައިގަތް ފައި

  

  ސާ

  ޭހ ފައިސާ

  

ކުލީހުން ފާސް 

   ފާްސކުރި ބަޖެޓް

 ފާްސކުރި ބަޖެޓުން

  ސ 

ރެޜަރީއަށް އަނބުރާ

ގޮތުގައި ބަ ނީ 

 ފައިސާ ބރާ ލިުބނު

  ސާ 

ރި ޕެޓީ ޭކޝް ފައިސާ

ނބުރާ ަޖމާކުރަންޖެޭހ

ހިނގި ޚަރަދު 

 

  ެއލަވަންސް 

ޔތުންގެ މަޖިލީ

ިލީުހން ކޮމިޝަނަށް 

ިލީުހން ކޮމިޝަނަށް 

ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ ނ 

ޓްރެއެންޑް  ފިޭނސް 

ލތުގެ އާމްދަނީ 

ރުގެ ަބޖެޓުން އަނބު

އިގެން ލިބުނު ފައިާސ

ރުގެ ަޖމާނުކުރެވިހުރި

ބަޖެޓަށް އަނއަހަރުެގ 

އޒަފުންނަށް ހި

  ސާރައާއި އުޖޫރަ

ވައްޒަފުންނަށް ދޭ ެއ

  ޑީލާިރ

ރައަްޔ - 3
 

 ތަފުސީލު 

ތުންގެ ަމޖިރައްޔި

ތުންގެ ަމޖިރައްޔި

ބަޖެޓުގައި ބޭނުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް

  ބަޖެޓްބާކީ 

ލަދައު  - 4
 

  ތަފުސީލު 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރ

ހަރުމުދާ ވިއްކަ

ދިޔަ އަހަރވޭތުވެ

ވަނަ އަ 2010

  ޖުމުލަ 

މުވައް - 5
 

  ތަފުސީލު 

މު 000 211

މ000ު 212 

ގަޑީ  

  ޖުމުލަ 
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  އިސާ
2009  

‐  

‐  

2009  

135,316  

12,608 

202,096  

35,335 

29,030  

414,385  

2009  

127,870  

18,965 

2,360  

357 

1,924  

11,947  

1,995 

‐ 

‐ 

1,999 

167,416  

 ޞަފްހާ

ތުންދޭ ފައިގޮތ 
2010  

132,6  

132,6  

2010  

100,6  

12,7  

214,7  

262,2 

25,9  

616,3  

2010  

179,6  

26,3  

4  

4 

4,5  

19,2  

1,2 

18,2 

250,1  

 

ތކަށް ނޫންގޮތް 
2010  

136  673

136 673

2010  

236  605

15  735

250  726

274 49

30  985

805 300

2010  

200  669

31  13

2  400

2 480

8  37

29  45

10 30

4 ‐ 

7 ‐ 

32 50

327 124

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ވަކި ޚިދުމަތަ
ބަޖެޓް 

6,246

6,246

ބަޖެޓް 

6,000

5,000

0,000

4,000

0,885

5,885

ބަޖެޓް 

0,000

1,000

2,500

2,000

8,500

9,100

0,000

4,000

7,000

2,933

7,033

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

އަދި  ،ނަށާއި

  ގު 

   ތަކެތި

   ސައިފަދަ ތަކެތި

 

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

މުވައްޒަފުންނަ

  

  ރަދުޚަަދތުރު 

 ރަދުޚަ ދަތުރު 

  ރަދުޚަދަުތރު 

ު ދާތަކެތީގެ އަ

  ހޯދާ ތަކެތި

 އިންޖީުނ ތެޔޮފަދަ 

ހގައި ދެވޭ ކެއުމާއި 

 

ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް

ކުޅިކުރައްވާ 

  

 ރމުގެ ޚަރަދު 

ކަނޑު މަުގން ކުރާ 

އއްގަމު މަުގން ކުރާ

ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަ

  ދަތުރު ޚަރަދު 

  ރަދު 

ާ  ބޭނުމަށް ހޯ

  ތން ހޯދާތަކެތި

ލޮޖީ އާއިެބހޭ ގޮތުްނ

ނންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި

 އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހު

  ްނ ހޯދާތަކެތި

  ރމަށް ހޯދާ ތަކެިތ

 ހދުމަށް

 ރުމަށް ހޯދާތަކެތި

ދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާ

  ހޯދާ ތަކެިތ

ޝަނާއި މުސްކު

 ޕންޝަންެގ ފައިސާ

ރ ފަތުރު ކުރު

ރއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

ރއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެ

ރއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވަ

ރއްޖޭްނ ބޭރަށްކުރާ ދަ

އހެނިހެްނ ދަތުރު ޚަރަ

ސް ހިންގުމުގެ

ލިޔެކިޔުމާިއ ބެހޭ ގޮުތ

އިންފޮމޭޝަން ޓެްކނޮލޮ

ގޮތުގައި ބޭުނފިއުލްގެ 

އފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި 

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުްނ

ފޮޅާސާފުކުރުނިކަހާ 

ފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ޯހ

އފީސް ޒީނަތްތެރި ކު

މޭޒުފޮތި އަދ ،ދރުފޮތި

އހެނިހެްނ ގޮތްގޮތުްނ

ޕެންޝ - 6
  ތަފުސީލު 

ޕެނ 001 213

  ޖުމުލަ 

ދަތުރު - 7
  ތަފުސީލު 

ރ001ާ 221 

ާރ002 221 

ާރ003 221 

ާރ 004 221

ެއ999 221 

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް - 8
  ތަފުސީލު 

ލ001ި 222 

އި 002 222

ފ003ި 222 

އޮ 004 222

އ005ި 222 

ކ008ު 222 

 222 009ާ ހި

އ010ޮ 222 

ދ011ޮ 222 

ެއ999 222 

  ޖުމުލަ 
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2009  

119,710  

223,099 

2,491  

91,561 

‐  

19,950 

8,262 

136,092 

1,167 

31,658 

‐ 

‐ 

‐ 

40,950 

‐ 

130 

320,600 

141,025 

1,136,694  

2009  

‐  

‐  

 ޞަފްހާ

2010  

139,8  

399,7  

6,6  

154,8 

43,2 

17,8 

24,0 

2,1 

17,8 

205,6 

33,5 

 

28,0 

1,7 

400,9 

30,5 

1,506,6  

2010  

 

2010  

155  823

445  743

16  668

235 800

7  ‐  

50 01

19 840

40 084

8 93

26 866

250 652

199 00

3 86

51 070

2 ‐ 

2 711

427 911

87 19

2,026 667

2010  

5  ‐  

5 ‐  

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ބަޖެޓް 

5,000

5,000

6,500

5,000

7,900

0,600

9,500

0,200

8,000

6,750

0,000

9,000

3,500

1,000

2,000

2,200

7,000

7,704

6,854

ބަޖެޓް 

5,000

5,000

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

  ރދު 

 

 ުކރާ ޚަރަދު

 އގަށްދޭ ފައިސާ 

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ

  ޚަރަދު  ުކރާ

 އޓުމުގެ ޚަރަދު

 

ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް

 ޚަރަދު  ށ ކުރާ

ތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ުކ

ްނފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަ

 ޚަރަދު  ކުރާ

 

  ފައިސާ

 ކރްުނ

   ތަކެތި 

  ނމަށް ހޯދާ ތަކެތި 

 ބޭނުންވާ ޚި

  ދި ޓެލެކްސް

 ރަުދ

ދމަތުގެ އަގުދިނުމަށް

  ނޓްެގ ަޚރަދު 

  ބިމުގެ ކުލި 

 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއް

 ަޚރަދު 

 ރުމަށް ހޯދާތަކެިތ

ދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާ

ރ ފަދަކަންތައްތަކަްށ

ު ރާތްތަކާއި މުނާސަަބ

ދަމތާއި، ތަރުޖަމާކުރުނ

ްނދާރީ އަދާކުރުމަށް

ކރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 

 ޚަރަދު 

ްނގެ ގޮތުގައި ދައްކާ

ދމަތުގެ އަގު އަދާ ކު

  ހޯދާ ތަކެތި

ބޭނުމަށް ހޯދާ

ދިުނބޭމީހުްނނަށް ކާން

ސް ހިންގުމަށް

ފެކްސް އަދި ،ލެފޯން

ފީގެ ޚަރައިލެކްޓްރިކް 

ފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިުދ

ލީޒްލަިއނާއި އިންޓަނެޓް

ިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބި

ތަންތާނގެ ިމާރާތާއި

ޕްސޓޭޖާއި މެެސޖް ަޚ

އފީސް ޒީނަތްތެރި ކު

މޭޒުފޮތި އަދ ،ދރުފޮތި

އަދި ސެިމަނރ ލްސާ

ރަސްމީ ުމބާރާ އކިއެކި

ޚިުދމަ ންސަލްޓެންސީ

ެމހުާމން ހުާމނުްނނަށް

ޗާޕުުކ ންމުފައިދާއަށް

 ދވެއިސްތިރިކުރުމުގެ

ކޮމިޝަްނ ންކްޗާޖާއި

ޚިުދ އިންޝުއަރެންސް

އހެނިހެްނ ގޮތްގޮތުްނ

ތްދިނުމުގެ ބޭ

ކުރެވިފައި ތިބޭ ންދު

އޮފީސް - 9
  ތަފުސީލު 

ޓ001ެ 223 

އ002ި 223 

ބ003ޯ 223 

ލީ 004 223

ޢި 005 223

ޢ007ި 223 

ޕޯސ009 223 

އ010ޮ 223 

ދ011ޮ 223 

ޖ012ަ 223 

ެއ 013 223

ކ016ޮ 223 

މ017ެ 223 

ޢާ 020 223

ދ021ޮ 223 

ބ024ޭ 223 

އ025ި 223 

ެއ999 223 

  ޖުމުލަ 

ޚިދުމަ - 10
  ތަފުސީލު 

ބަ 021 224

  ޖުމުލަ 

  

  

 



  

  

17ފހާ  ގެ 15
 

2009  

83,100  

25,353 

145,540  

182,485  

‐ 

436,478  

2009  

16,897 

995 

15,260 

1,250 

‐  

34,402  

 
  ލަ ޖުމު 

1,742,383  

683,803 

‐  

2,426,186  

2009  

1,742,383  

1,742,383  

 ޞަފްހާ

2010  

236,1  

229,3  

226,8  

85,3  

6 

778,2  

2010  

22,2  

 

31,5 

53,7  

  ޅޭ 
  އެއްގަމުގައި 
 ދުއްވާ ތަކެތި 

‐  

  ‐  

‐  

 ‐  

2010  

2,426,1  

2,426,1  

 

2010  

242  31

280  25

229  826

86  20

4 600

841 202

2010  

75  49

1 42

70 00

‐ 

1  ‐  

147 791

  
  ރ

އާގުޅޭ . ޓީ .އައި 
ގޮތުންހޯދާ 

  ތަކެތި 

  93,283  

  360,870 

‐  

  454,153

2010  

86

186

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ބަޖެޓް 

2,338

0,060

9,460

 6,030

4,100

1,988

ބަޖެޓް 

5,000

1,250

0,000

‐ 

1,500

7,750

 ރދު 

ކޮމްޕިއުޓަރ  ލތުގެ 
ސޮފްޓްވެއަރ

7  19,945 

4  73,000 

‐  

11  92,945 

ބަޖެޓް 

‐  

‐ 

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

  ަޚރަދު 

  ވުމަށް ދޭ ފައިސާ

 ގ ޚަރަދު

 ރމާތުކުރުން

ޚަރަމށް ކުރާ 

މުވާޞަލާތު  ނސް 
  ތަކެތި 

10  76,176

41,240

‐  

10  17,416

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

  

   ފައިސާ

ާއސްގައި ދާމީހުންގެ

  ދު 

ްސތަކުގައި ބައިވެރިވު

 ހިންގޭ ްޓރޭނިންގގެ

  ގ ޚަރަދު 

ނާކުރާ ޢިމާރާތް މަާރ

 

 ކުރުން 

  މަރާމާތުކުރްުނ

 

ހރުމުދާ ހޯދުމަ

  ނަރީއާއި 
 ޕްމަންޓްސް 

ރިފަރެންސ
  ފޮތް 

1,198,  0,096

89,  ‐  

‐  

1,288,  0,096

  ކުރެވޭ ހޭދަ 

ޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ

ންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުާއ

ތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

ިކއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސ

ނަށް ޚާްއޞަކޮށްގެން

ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ނން ޭބނުންތަކަށް ިބނާ

ގސް މަރާމާތުކުރުން

ުޕްމަންްޓސް  މަރާމާތު

ރތން ހޯދާ ހާޑްވެއަ

ކެތި މަރާމާތުކުރުން

 ބޭނުންވާ ހަ

  ނީޗަރއާއި 
  ންގސް 

މެޝިނ
އިކްވިޕް

344,2  675

118,8  880

‐  

463,0  555

 

ރީނު ކުރުމަށް 

ފެލޯޝ ،ސްކޮލަރޝިޕް

ރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިން

ވރކްޝޮޕް ފަދަކަންަތ

ރއްޖޭގައި ހިންގާ އެިކ

އފީސް މުވައްޒަފުންނަ

މތު ކުރުމާއި 

މީހުްނ ދިރިއުޅުން ނޫނ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގް

މޝިަނރީއާއި އިކްވިޕް

.ޓީ . އާއި ގުޅޭގޮތުއައި

އއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެ

ސް ހިންގުމަށް

ފަރުނ
ފިޓިން

208 ރ ހުރި

 813

  ‐ ނ/ ވިއްކާލެވުނު 

021  ތ އަގުގައި)

 އިރު ުހރި ހަރުމުދާ

ތަމްރީ - 11
  ތަފުސީލު 

ސ001ް 225 

ކު 002 225

ވާ 003 225

ާރ004 225 

އޮ 006 225

  ޖުމުލަ 

މަރާމާ - 12
  ތަފުސީލު 

މީ  002 226

ފަ 009 226

މެ 010 226

އަ 014 226

އެ 016 226

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް - 13

  ތަފުސީލު 

އަހަރު ފެށުނުއިުރ

މިއަހަރު ހޯދުނު 

ނައްތާލެވުނު/ ގެއްލުުނ

ހުރި ތަކެތި (ގަތް

 
 

  ތަފުސީލު 

އަހަރު ނިުމނުއި

  ޖުމުލަ 
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 ށްފައިވާ 

2009  

10,988  

10,988  

2009  

17  

‐  

12,364  

 12,381  

ކަގއި ހިަމނާފައި 

2009  

‐  

‐  

‐  

 ޞަފްހާ

ނޓަށް ޖަމާކޮށް

2010  

142,3  

142,3  

2010  

6  

2,8 

5,0  

8,5  

ޔ މާީލ ހިސާުބ ތަކު

2010  

11,0 

10,0  

21,0  

 

ކައުންނކް އެ 

2010  

14

314

2010  

684

800

026

510

ރުފިާޔ 282އަށްވާ 

2010  

000

000

000

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ޕަބްލިކް ބޭން

ބަޖެޓް 

ގެ ޜަރީ
‐  

‐ 

ބަޖެޓް 

‐  

‐  

‐  

‐ 

އަ ޗެކުތަކުގެ ުޖުމލަ

ބަޖެޓް 

-  

‐  

‐ 

 އެވެ.

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

ޓރެޜަރީގެ ޕަ

ޓްރެޜަްޑ އެން ސްންނޭ

  އިސާ 

ޖެސްްޓަމންޓްޝަން އެ

 ިޒންމާއެއްގެ ޮގތުގައެ

ކޮރަ- އެންޓި 
ވަނަ އަ 2010

ޑް ޓް އެން 

ޓްރީ އޮފް ފިނޭިނިސް
   ފައިސާ

ރި ނަގުދު ފައި

  ފއިސާ

  

  ޭހ ފައިސާ

ޝައުަޝން ކޮންޓްިރބި

 

ހިމަނާފައިވާީނ މާލީ 

ފ ފިނޭންސް
 

އިގަތް ފައިސާއިން މި
ންޓަށް ަޖމާކުރެވުނު 

ހއްޓިފައި ހުރި

 ހުރި ޕެީޓ ކޭޝް ފަ

 ބރާ ލިުބނު ފައިސާ

ނބުރާ ަޖމާކުރަންޖެޭހ

ރީގައި ހުިރ ޕެންަޝ

 ރި ބިލްތައް

މީލ ހިސާުބތަކުގައި ހ

ސްޓްރީ އޮފް
  )ންސްފަރ

އި ބަލައިދަނީގެގޮތުގަ
ކައުންބލިކް ޭބންކް އެ

ޝަނުގައި ބެހެ

ހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވި 

ހަރު ަބޖެޓުން އަނބު

އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް އަނ

ތިޖޫރ  ިނމުުނ އިރު
 

ސާ ނުދައްކާހުރ

  .ސީ

ދއްކާހުރި ބިލްތައް މާ

މިނިސް - 14
(ޓްރާން

  ތަފުސީލު 

އާމްލަތުގެ ދައު
ޕްަބ

  ލަ ޖުމު 

ކޮމިޝ - 15
  ތަފުސީލު 

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަ

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަ

ވަނަ އަ 2010

  ޖުމުލަ 

 

 މާލީ އަހަުރ
. ނުވާނެއެވެ

ފައިސާ - 16
  ތަފުސީލު 

  ދިރާގު 

ސީ.ބީ.އެން.އެމް

  ޖުމުލަ 

 

 ފައިސާ ނުަދ
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 އެފަރާތުން 
ރުފިޔާ  175

 މަސައްކަތް 
ފެބްރުއަރީ  2

ޖޫން  16ނީ 
ނގުމަށްޓަކައި 

މި   އެވެ.
ރވުނު ގޮތުގެ 
 މިނަމުގައިވާ 

ފައިސާއާިއ  
  އެވަނީއެވެ.

2ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު 

2009  

  

175,246  

175,246  

  

124,635  

37,111  

13,500 

175,246  

 ޞަފްހާ

ހިންގުމަށްޓަކައި
5,246ތރެއިން 

ޕްރޮޖެކްޓްގައި 
25 ރުފިޔާ 2

ށް ވަނީއކައުންޓަ 
ޕްރޮޖެކްޓް ހިން 

ރުފިޔާ 12,53
ު ތާއި ހޭދަ ކުރެ
 " ރެވޭ ޚަރަދު

ތތަކަށް ދެއްވި 
ލު ތިރީގައި ސީ 

 1ޚަރަދު ބޭ އެހީ/ 
2009  

 

" ހ  ޕްރޮޖެކްޓް
 މިފައިސާގެ ެތ

ން މި. އިޑީ.ޕީ
97,200އިން 
ެއ 0772 ބަރު
 ކޮމިޝަނުން  

30 ބާކީއަކީ 
ސާ ލިބުނު ގޮތާ
އި އެއެހީން ކު

އެކިއެކި ފަރާތް
ރަދުތަކުގެ ތަފުސ

  2އހީ/ ޚަރަދު 
2010  

ލިބޭ

  

57  ‐  

57  ‐ 

 

6  ‐  

51  ‐  

‐ 

57  ‐ 

 އް 

 މިޝަން ކޮ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 
ޓ މޯލްޑިވްސް

އެވެ. )ޑޮލަރު 
ސީދާ ޔޫ.އެން. 

 ފައިސާގެތެރެއ
ބަންޅވާފައިވާ ަނ

ރުފިޔާ  284,6
 މިއެކައުންޓުގެ

ލާތްތައް ފައިސާ
ން ލިބޭ އެހީއާއ

ސއްކަތް ކުރި އެ
ޚަރކްޓަށް ކުރި 

 1 ޚަރަދު 
20  

ލިބޭ އެ
0

  

 7,843

  7,843

  

  6,000

  1,843

‐ 

 7,843

ތަްއމަލާތްޢާ ރެވުނު މު

ރަޕްޝަން ކޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު 

 

 ޕރޮޖެކްޓް"
ނގާ "އިންޓެކްޓް

 .އެސް.ޔޫ 47
ވަނަ އަހަރު 2

 މިޕްރޮޖެކްޓްގެ
މިޝަނުން ހުުޅ

670 ތެރެއިން 
ގެ ނިޔަލަށް  

މަލާޢާހިންގުނު މު
 އެކިފަރާތްތަކުން
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