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ަވ 2010 ފީުހގެ
ސްާލޙުކުރަްނ ފާ

ައދި ، ހުށަަހޅައި 

ރކުރެވިަފއިވާަކްނ
ޕޯްޓ ރަްއިޔތުްނގެ

 

ހ ލްެގ ޮއފީުހން 

ގައި ިނުމ 201
ރެުވނު ަބެޖޓާިއ

ލުސީ ގުޅޭ ތަފު 

ތާވ ޮގތުެގ ަމތިން
އެްއގޮަތްށ ޞ ތ

ރމަްށ ިމއޮފީަހށް

ެއހިސާބުަތކާ ،ޓއި
ެއއްވެސ ،އްުޓމާއި

އޮގތަްށ ައހަރީ

އީ  6430 331 

ަބާޔަނށް  މީާލ 

ޮއފީ ގެީނ ެޖނެރަލް 
އިސ ،ބަާޔންކޮށް 

ލޖުމްޫހރިްއޔާައށް

ު ާނިއ މަްޝަވރާ
. ިމރިޕޯ ނަނވަެމވެ
. އިޢުކުެރޭވނެެއވެ

އޓަރީނ ޖެެނރަލް

0ޑިސެމްބަރ  3
ާފސްކު ،ޔާާނއި

  މިަބޔާްނތަކާއި

  ލިއްޔަތު 

( ާ އާިއ ެއްއގޮްތ
ސބުތަްއ ަޙޤީޤަތާ

ޑިްޓކުުރއޮ އަިދ 

ސބުތަްއ ބަލަަހްއަޓ
ް ޤާއިމްޮކށް ދެމެެހ
ސާބުތަކާިއ ެއއް

ފެކްސް: 3939 332

c  

ަވަނ ައަހުރގެ
  ޭދ ރިޕޯޓް 

އެޓަރީނކުެރވުނު 
 ފެްނނަޮގތެްއ ބަ

ަރީއސުލް ،ހަާށއި

އިްސެވރިންނގެ ހ 
ިއ ޝުުކރު ދަްނ

www ަގއި ޝާއ

ެއެތރޭަގިއ  ގެ ރ 

31 ޮއފީުހގެ  ގެލ 
ރުވުނ ގޮުތެގ ަބ
ދި ަބޔާާނއި އަ

މަސްއޫލ ފީހުގެ 

2006/3ބަުރ ން
ހިާސ  އޮފީުހގެ 

ްނ އެކުަލާވލައި

 ެއއްޮގތަްށ ިހސާ
ހިރ މާަހއުލެްއ ޤާ
ަލހައްަޓިއ ެއހިސ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

c
 

ަވ 2010 ހގެ 
ރ ޖެެނަރލޭްދ

) ގެދަުށން ކ2/4ު
ރ ޖެެނރަލަްށ

 ެޖނެރަްލގެ އޮފީހަ

ނެަރލްެގ އޮފީހު 
ށ މިުފުރޞަުތގައ
w.audit.gov.m

ރު ަވަނ އަހަ 20

އޓަރނީ ެޖނެރަލް 
ު ަފއިާސ ޭހދަކުރެ

ކުގެ ލީ ިޒންާމތަ

ނެރަލްގެ އޮފީ

ންނު (ާޤޫނނު ނަ 
ީނ ޖެެނރަލްެގ

ާމލީބަޔާްނ ިމއަހަރީ 

މއެކު ހަީޤަގތާިއ 
ކާތެިރ އިތުބާުރހު
 ހިސާބުަތއް ބަަލ

ދިވެހ މާލެ، ދ މަގު،

c

  

ޮއފުީހ ގެ ނަރލް 
ޮއިޑަޓރ 

2007ނަްނަބރު  
ތަާކމެުދ އޮޑިަޓރ

އެަޓރީނ ޓަކަިއ 
 .   ެމވެ

ެއޓަރނީ ޖެއ 
ރިާހ ޭބފުޅުްނނަްށ

mv ވެބްަސިއޓް 

010ވިފަިއަވީނ 

އެިހމެނިަފިއމިާވ 
ބުނ ޮގާތއި އެަފ

މާލީ ، ަބާޔާނއި

އެޓަރނީ ޖެނ 

ޤާޫނނު ގެ ލިްއޔަތު 
ެއޓަރނ ،އޓުާމއި

ިއ ެއއްޮގތަްށ ިމ
.   ތެކވެ

ައިދ ފުިރހަމަކަާމ 
ާ ށ ޭބުނންާވ ަރއް
ނުިހމެޭނގޮަތށް 

އަމީރު އަޙްމަދު ،ލާ)

csIfoa eg  
 

އަެޓރީނ ޖެެނ
  

ނޫނު ޤާޫނުނ (ޤާ
ެރވުުނ ކަްނތައްތަ
ަވޅު އެުޅއްުވމަށްޓަ
މާލުަކަމށް ގެަނއުމ

ްއިއވާ ަކންތަްއތަ
ެގ ުހރޮއފީހުިވ އެ
ިމއޮފީުހގެ  ،ަޅއި

ިރޕޯޓްަގިއ ބަލާެލވ

ަގއި ހ 21ިއން 
ޭނ ފަިއސާ ލިުބ

މިްލކިއްޔާުތގެ ،
.  ފަެއވެ

އިޔާރުކުރުމުގަ 

މާދަުއލަތުެގ ްނ 
ަތއްަތްއ ބެލެެހއް

އެިހސާބުތަކާއ ،ށ 
މަްސއޫލިްއޔަތެގ 

 ، ޞައްަޙކަމާއި
ލަވާލުމަްށކޮށް ެއކު

ތ ފޮުރވުެމއް 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

egclwrenej 
ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ

  ރަފު 

ޤާޭބނުަމކީ އޮޑިޓް 
ިުޓްނ ފާަހގަކުެރ

އިްސލާޙީ ިފޔަަވ 
 ަމިޖލީހުެގ ސަމާ

 ާފަހގަކުރެިވފަިއ
ތެރިެވެދއްިވ ެއހީ 

ކޮމިޓީައށް ުހށަހަަޅ

ޯ  ގޮެތްއގަިއ މިިރ
.   ަކށެވެ

ިއ 8ުކ ަސފުހާ 
ލަބާޔުނގަިއ ިހމެޭނ
،ގޮުތެގ ބަާޔނާއި 

ބަލާ ޮއޑިޓްކުރެވިފަ

ސބުތައް ތައްޔާ

އޮީފހުްނ ގެ ެނރަލް 
ކަންަތ އޮފީުހެގ 

އެުކ ތަްއޔާރުކޮށް 
ނެރަްލގެ އޮފީުހގެ

އޔަުތެގ ތެޭރަގއި
ަބާޔްނ ަތއްާޔރުކޮ

ނުަވަތ ،ވުލމެއް 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

rwTiDoa
މާލެ

  

 

ތަޢާރަ  ހ.

ރިޕޯުޓގެ ޭބމި
އަހަީރ އޮޑި
ކަންކަމާެމދު 
ރައްިޔތުްނެގ

މިރިޕޯުޓަގއި
މިއޮޑިްޓގަިއ
މާލިްއޔަުތ ކޮ

ނުޑ  މަިއގަ
މުއާމަާލތްތަަކ

މި ިރޕޯޓާއެުކ
އަހަީރ މާލީ
ހޭދަކުެރވުުނގޮ
މިއޮފީުހްނ ބަ

ހިސާ  ށ.

އެޓަރީނ ޖެނ
ޖެނެރަްލެގ

ފުރިހަމަަކމާއެ
ެޖނ އެޓަރނީ 

މިމަްސއޫލިްއ
އަހަީރ މާލީަބ
އަިދ ޮއޅުވާ



 
info@audit 

ގެ  21 2 ފހާ 

ރވިފަިއާވނަަމ 
.ިހމެނެ    ެއވެ

ޓގަިއ ފާަހަގ 
ދ މިކަންަކްނ 
ލް ނޓަޭނޝަނަ
ަގއި  ބަާޔުނ

ްނ ޭއެގ ދިއގެ 
 ހިސާބުަތށް 
 ،އސޫލުތަކާއި 

ބެލުުމެގ  ތައް 
ޑިަޓރ މދު އޮ

ކަށަެއޅުުމގަިއ 
 10ނަންބަުރ 

ަގިއ  22ން 
އެޓަރީނ ެގ ރ

ކރެުވުނގޮުތެގ 
ށްފަިއވާޮގތަްށ 
ނގ ައންަޑރ 
އި ެއއްޮގތަްށ 
ދވެރިކަާމއެުކ 

ވަނ އަަހުރެގ 
ޓަގއި ަޚަރުދ 
ޔންކޮްށަފިއާވ 
 ގޮސްަފއިަވނީ 

gov.mv.މެއިލް: -ީ 

 ސަފުހާ

އް ޭބުނން ކުރެ
ަތއްާޔރުކުުރން ިހ

އޮިޑްޓ ،ދޭކގޮާތއި
ިދއަ ،ހުަށހަޅައި 

ރވިފަިއަވނީ ިއން
 މިއަަހރީ ާމލީ

ިއ ހެިކތަްއ ހޯދަ
ޤތާއި އެްއޮގތަށް
ގެްނގުޅެަފއިާވ އު

ތްތަމާީލ މުޢާމަލާ 
ސާގެ މާލީހާަލތާެމ

ދު އެކަޢަދަ ފަިއާވ 
ސަފުހާ ނައިއެކު 

ިއން 8 ސަފުާހ 
ނިޭމ މާީލ ައހަރު
އެބަޖެުޓްނ ޭހދަކު
ތކުަގއި ަބޔާްނކޮށް
ްނޝަލް ިރޕޯިޓން

ހިސާބުތަާކއި ފހުގެ
މާީލ ހާަލތު ތެުދ

  ތ 

ވަ 2010ަފއިާވ 
ތގެ ަމތިން ަބޖެޓު
ިދ ތިީރަގއި ބަޔާ

ށް ގެްނގޮއަ  ކުރި

އީ  6430 331 

ވސް އަްނާދޒާއެއް
ހަީރ މާލީަބޔާްނ ަތ

ޓަރ ޖެެނރަްލ ދެ
މްޫހރިްއޔާައށް ހު
ބަާޔން އޮޑިްޓކެުރ
 ޭބނުންކޮްށެގން

ނާވ މަޢުޫލާމތުތަކާ
ައިދ ޙަޤީޤަ ،އި

ލެެހއްޓުުމަގިއ ގެ
.   ވެ

އހަުރގެ ހުިރހާ މާ
 މުޅި މުައްއސަސާ

މަގއި ަބާޔންކޮށްފަ
ށްެދެވން ެނުތމާއި
އޮޑިްޓ ިރޕޯޓާެއކު
ަވނަ އަަހަރށް ނި
ރެުވނު ަބޖެާޓއި އެ
ހެިޅފަިއވާ ޯނޓުތަ
ށފަިއވާ "ަފިއނޭްނ
 ެޖނެރަްލގެ ޮއފީހު

މާ ްލގެ އޮފީުހގެ 

ނރަލް ދެކޭގޮތް

ްށ ެދއްވާަފ އޮފީހަ 
ާދ ެއއްޮގތްާވގޮުތ
. ައދ ނތައްތަަކށެވެ

ިއަގނުޑގޮތެްއގަ

ފެކްސް: 3939 332

ލވާުލމުަގއި އެްއވެ
 ބަލަހަްއޓައި އަހަ

 ެއއާެމދު އޮޑިޓަ
ރަީއސުލްޖުށއި، 

 ިމއަހަީރ މާލީބަ
ނުޑަތއް  ިމްނގަ

 

ާ ސކުުރމަްށ ބޭނުްނ
ކެގ ަޞްއޙަކަމާއ

ހިސާުބތަްށ ބެލ 
ޠލިާޢ ކޮްށެގންެނވެ

ައ ފިއަވނީ ުމޅި
 ޗެކްކޮށް ެއއިން

ކަުމރމުދަުލގެ އަގު
އީފހުން ަޔީގންކޮށް

ޮ ައގު ފިަޔވަިއ ިމ
ަވ 2010ްމބަރ 
ާފސްކުރެ ،ާޔާނއި

ޔންތަކާއެުކ ހުށަހެ
ރެ ޝާއިުޢ ކޮށް

އެަޓރނީފިއވާ، 
އޓަރނީ ެޖނެރަްލ

އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ރނީ ޖެެނރަލްގެ
ާގަ ޤާޫނނާއި  ާވއި
ްނކަ ަޑއެޅިަފއިވާ 

އތަްއވެްސ ަމއިަގ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ލީބަާޔން އެކުލަވާ
ަތށް ިހސާބުތަްއ

އޮޑިޓްކުުރަމށްފަުހ
ނެރަްލގެ އޮފީހަާށ
މުްނ ިމޮއފީހުްނ
 ލާިޒމުުކރާ ިމ

 .ނ ޮގތެްއގަެއވެ 

ބާޔްނ ަބލާ ފާްސ
ިއވަީނ ިހސާބުތަކު
، ިބނާކޮްށގެން 

ތްެވސް ަބލާ މުޠާ

މިއޮޑިްޓ ކުރެވިފަ
ޢާމަާލތު ބަލައި ޗ

ހަުރމުާޔންތަުކގަިއ 
ޞައްޙަކަްނ މިއޮ
ާވ ހަރުުމަދލުެގ ައ

ޑިސެްމ 31ނަކީ 
ެރވުުނ ޮގތުެގ ބަާޔ
ބަާޔނާއި، އެބަާޔ
ޑަޑް ބޯުޑން ނެރެ

ްށ ހުަށހަޅާފަޔރުކޮ
އެހދަާއިއ ައދި 

ޮ ންވަރާއިމެދު 

އެޓަރ، އ ފިަޔަވއި
ގެ މާލިްއޔަުތގެ ތ

ނަޑ ދުކުުރމަްށ ކަ
ނުގމުެގ ކަންތަްއ

ދިވެހ މާލެ، ދ މަގު،

ައހަރީ މާ ،ާމއި
ޅަްށ ައންަގއިޭދގޮ

 ލއްޔަތު 

ރީ މާލީަބޔާްނ އޮ
އެޓަރނީ ެޖނެއ 

. އެހެންަކމު އުެމވެ
އެްސޓޭްނޑަޑްތައް
ަކން ެދނެަގނެޭވެނ

ީނ މިައަހރީ މާލީބަ
ަވއި ިހންގާަފިއރާ

ޙއުުލެގ މައްޗަްށ
ޮގތް ކުަލވާލާަފއިވާ 

މ ،އިެގން ަކމުން
ާ ލެުވނު ބައެއް މު

 

މާލީބަާޔ  އޮފީުހގެ
 އުސޫުލތަކުގެ 

ނުަގއިާވތކުެގ ބަޔާ 
އަަހީރ މާލީބަާޔނަ 

ާސ ޭހދަކުެރއެފައި
ީލ ޒިްނާމތަކުގެ 
ންޓިްނގ ސްޓޭން
އެްއގޮަތްށ ތަްއޔާ

ވުުނ ޭހްނ ކުރެ 
.   ތަކެކެވެ

ރެވިފައިވާ މިން

ފިއވާ ަކންތަްއތަްއ
ދައުަލތުަފއިަވީނ 

 ަބޖެޓުަގއި ަޚރަދު
ިހްނ ގ އޮީފސް
.  ތްނނެވެ

އަމީރު އަޙްމަދު ،ލާ)

އްޓުާމސާުބ ބެލެހެ
ިވ ހާަލތު ަރނަގޅަ

ްލގެ  މަސްއޫލި

އިލްއޔަަތކީ އަަހރ
ެޖހޭ ކަންތަްއތައް
ު ސމާލުަކަމށް ގެަނ

އެ ، އެްއޮގތަށް
ިހމެިނފައިުނވާނެަކ

ްތ ކުެރވިފަިއަވީނ
 ިމމަަސއްކަތް ރާ
 ޭރވިަފއިާވ މާޙަ
ކުީރ މާލީަބޔާްނ އެ

 ޚަަރަދށް ބަަލއި
ގ ޮގުތގައި ހޮާވލެ

.  ގތަެށވެ

  ލ ދެކޭގޮތް 

ރީނ ޖެނެރަްލގެ
ެގްނގުޅެަފއިވާ ން

ތަިއ މާީލ ޒިންމާ 
 ރަްލެގ އޮފީުހގެ 

 ލިބުުނ ޮގތާިއ އެ
ާޔނާިއ އަިދ މާީލ
ސެކްޓަރ އެކަުއން
ންޓިްނގ" އާއި 

އާިއ ެއފައިސާިއނ
ވަިއދޭ ާމލީބަޔާްނ

ށް އަމަލު ކުރެ

ރަގއި ަބޔާންކޮްށފަ
އި ޚަަރދުކުރަްއވާަފ
މިްނވަަރށް އަިދ 
ޓރީނ ޖެނެރަްލެގ
ގޮްތާވޮގތުެގ މަިތ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

އަިދ ހިސާ ،ާމއި
ނުންުކރަން ިދމާިވ

ޓަރ ޖެނެރަލް

ެނރަްލގެ މަސްއޫ
އިސްާލޙު ކުރަންެޖ
 ަމިޖލީހުެގ ސަ
 ްސޭޓންޑަޑްތަކާ

ާކއި އޮޅުްނތަްއ ހ

ޑިޓްެގ ަމސައްކަްތ
 . ނާޮކްށގެްނނެވެ
 އެުކލަވާލުަމްށ

މުޅި އަހަީރ ،ކާއި 

ޖެެހީނ ަވގުާތިއ
އޮޑިްޓ ސާްމޕަލްެގ

ިންނމޭޮގ ކޭ ޮގތް

ޓަރ ޖެނެރަލް

ެއޓަރ ދެޭކޮގތުަގއި
ނެރަްލގެ އޮީފހުން
ކިްއާޔުތގެ ަބާޔނާއ

އެަޓރީނ ެޖނެރަ 
ށް ަފއިާސއޮީފހަ 

މިލްިކްއޔާުތގެ ަބާޔ
ަނލް ޕަބްލިކް ސެ

ޮއފް އެކަުއން ސް
ލިުބނުފައިާސއާ 
ގޮަތށް ދައްުކވައއް 

ދަށްއި ވާގަނާއި 

ދެކޭޮގތުަގއި ިތރީަގ
ނޑުގޮެތއްަގއި ިއގަ
މި ނަޑެއޅިފަިއވާ

އެޓަ،  ިފަޔވައި 
ތަކާ އެްއގޮަގާވިއދު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ތަްއޔާރުކުރުާމ
އަްނދާޒާ ޭބނު

އޮޑިޓަ  ނ.

އޮޑިޓަރ ޖެނ
ކުރެވުނު އިސ
ރައްިޔތުްނެގ
އޮޑިޓިްނގ

އޮޅުވާުލންތަާކ

އެޮގތުްނ އޮޑ
މައްޗަްށ ބިނާ
ބަލަހައްޓަިއ

ސިޔާސަުތތަކާ

ޑިޓްކުރަްނޖެއޮ
ބަދަލުަގއި އޮ

ްލ ދެކޭޖެނެރަ

އޮޑިޓަ  ރ.

މިއޮފީުހން ދެ
އެޓަރީނ ެޖނ
ގަިއާވ މިލްކި

މެިނފަިއާވހި
ޖެނެރަްލެގ އޮ

މި ،ބަޔާާނއި
އިންަޓނޭަޝނ
ކޭޝް ބޭސިސ

،ތަްއޔާރުކޮށް 
ޙަޤީޤަތާއި އެ

ނޫނާޤާބ. 

މިއޮފީުހން ދެ
ބަޖެޓުން މައ
ނ ކުރުމަްށ ކަ
ކަންތަްއތަްއ

ަގނޫނުތަާކ ޤާ
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ގެ  21 3 ފހާ 

ކުރގެ ޮކންެމ 
އހަެރއްިނޭމާތ 
 ާއމްަދީނއާިއ 

ލީ ައހަރުެގ މާ
. އަދި   ެހެއވެ
ްނ ްނ ފެިށގެ
 ގއކަުއންިޓްނ

ާއްމދަީނއާިއ  
ަތއްާޔުރ  ަތށް

ީލ ަބާޔްނތައް 
ިޢއުކޮްށފައިވާ 
. ިމ  ކރަެމވެ

އެަބޖެޓުްނ  އި

އއިަޓްމތަކުްނ 
ގައިާވ ގޮުތެގ 
ހެގ ެތރޭގަިއ 
ލގެ އޮީފހުްނ 

ުރެގ ވަނަ ައހަ

ސެއްއ ނުލިިބ 
ްސޓްރީ އޮްފ 
ށ ލިެބްނެޖޭހ 

ެގ  2010 
ރީ އަްށެވްސ 
 (ށ) ަގއިާވ 
ޓިފަިއނުުވާމިއ 
 ޝަރީަޢތަްށ 

ކީ، ަރްސީމ 
ރޓަރީ ުނވަަތ 
ަމސަްއކަތެްއ 
 ދިުނމުަގއި، 
 ރަްސމީގަިޑ 
ްނެގންދާަކްނ 

gov.mv.މެއިލް: -ީ 

 ސަފުހާ

ސަރުާކ އއްޮގަތށް
ކޮންެމ މާލީ އަ 

ފީުހން ލަފާކުރި 
ހިާސބު ައިދ ެއމާ
ށް ުހށަހަަޅންޖެެހ
ުހނ ެޖުނއަީރ މަ

 ސެކްޓަރ އެ
 ިއޝާރާތްކުރާ  

ސޫލުތަކާއި އެްއގޮަތ
ެގ ޮއީފހުެގ މާީލ
ޑްނ ނެެރ ޝާިޢ
ތަށްަކްނ ފާަހގަކު
ަބާޔާނއި، ބަޖެާޓއި

ްނޓް ޚަރަުދގެ އަ
ގަ 4.04ިއދުެގ 
ދުަވުހ 14ަނމަ 

ރީނ ޖެެނރަލްޓަ
ަވ 2011 ފއިސާ 

 ލިެބންާވ ަފއިސާ
 އޮފީަހށާއި މިނިސ
ނެރަްލެގ ޮއފީހަްށ

ިޑސެމްބަރ 31
 ެއންްޑ ޓްރެަޜރ

ެގ  1.07ުދގެ 
ޑުަތއް ބެލެެހއްޓި

ިމމައްސަލަސް 

ކުާރ މަސައްކަތަކ
ަމނަންްޓ ސެކްރެ

ިއ ކުާރ ަމީޑގަ 
ރގަީޑގެ ފައިސާ

އޮފީުހެގ، ގޮުތން 
ީެގ ފަިއސާ ެދމުނ

އީ  6430 331 

  އ 

އާއި ެއ ދގެ (ހ)
ޒިްނާމދާުރވެިރޔާ،
އޮރ ބަެޖޓުގަިއ އެ 

ރަުދެގ ހިހިނގި ޚަ
ޑިޓަރ ޖެެނރަލަށް

ަވނަ އަހަުރެގ 
ޝަނަްލ ޕަބްލިކް
 އިްޕސަސް ަގިއ
ސޫޓިްނގ" ގެ އު 

ރީނ ެޖނެރަްލެގޓަ 
ޑް ބޯުޑ ްސެޓންޑަ

ާއއި ެއްއގޮތަ 
ެރުވނު ގޮުތގެ ަބ

 ބަެޖޓުގެ ރިކަރަްނ
ަމއެާއއެކު ިމގަާވ
އަސލައެްއ ެނތްަނ

ޓއެ ަނމަވެސް، 
ަދއްކަންޖެޭހ ފަ 

އަލތުެގ ަތނަކަްށ 
ނެރަްލގެޓަރ ޖެ

ުރ ެއޓަރީނ ެޖނެ
 ( 1ރުިފޔާ ހތެއް

 އޮްފ ފިނޭންްސ
ލިްއަޔތުގެ ަގވާިއުދ
ެއނގޭޮގތައް ރިކޯ

ިއުތވެަފއިީވނަަމވެސ

އިުތރުގަީޑގަިއ ކު
ސައްކަަތކީ، ޕަރަމ
ިބެގްނ ިއތުުރގަޑ
ފުްނަނށް އިުތރު

. ހގަ ޮުކރެވެެއވެ ިމ
ގަޑީރު ށވެްސ ިއތު

ފެކްސް: 3939 332

ކޭ ކަންތައްތައް

ވަަނ ާމއްާދ 35 
ނޑައަ ާޅ ޒށްނ ކަ

ުހން ފާސްކުިރިލީ
ާއމްަދނީ އާިއ ހި
ކުުރަމށްފަހު އޮޑި

2010ފަިއވާީނ 
ީނ އިންޓަރޭނޝަ
ަޔުތގެ ާޤނޫާނއި

ކރޫއަްލ އެކަުއންޓ
ަނ އަހަުރެގ އެަޓ

ންގ ސޓި ަކއުން އެ
 ެއކައުންިޓންގ"
ފަިއސާ ޚަަރދު ކު

 ޮގތުެގ ަމތިްނ 
. ައދި ހަަމންެނވެ

ެގ ބިލުަގިއ ަމއް
. އެެހން ވެނއެވެ
އް ިޚދުަމތްތަކަށް

  

ުތގެ މަިތްނ ަދއު
ގެ ިއތުރަްށ އޮޑި

ވަަނ ައހަުރ 200
ތޭަކ ތިރީްސ ަހ

ިމނިސްޓްީރ  ދި 
ނ ަދއުލަުތގެ ާމލި
ރި ފިޔަަވޅުަތއް ެއ
ރު ދުވަްސ ފާިއ

ގޮުތގެ މަިތްނ "
. އަދި އެަމސަ ވެ
ނ ހުއްަދ ލިިބ

ުމވައްަޒއޮފީުހން 
ާފހައި ނޫންަކން 

ކުާރ ަވގުތުކޮަޅްށ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ިއޮފީހުން ދެކޭ

) ގެ 3/2006 
ޤާނޫުނ ަދށުުތެގ 

ަރްއޔިުތންެގ ަމޖި
ށް ލިުބުނ ާއީފހަކަ

ިރޯޕޓް ތަްއޔާރުކު
ިއ ބަާޔންކުެރވިފަ
ާޔރު ކުަރްނވާީނ
ަދުއލަތުެގ މާިލއްަޔ

ކް"އަަބޔާނަކީ  ގ
ަވަނ 2010ްސ 

ލިްކ ސެކްޓަރ 
އޮްފޭބސިސް 

ލިުބނު ގޮާތއި އެފަ
. ނޯޓު  ތަެކވެ

ެގ (ހ) ަގިއވާ
 ައހަރުެގ ބަޖެުޓން
ެ ަކންޖެޭހ ަފއިާސ
ފިއސާ ދައްަކންާވ

ަބއެއް ޯހދާފަިއވާ 
. ގަ    ކުރެވެެއވެ

(ނ) ގަިއާވގޮުތ ގ 
ވަުޅތަކުގެައާޅ ފިޔަ 

09 ނަަމވެްސ 
ޭ  ެއއްހާްސ ހަސަ
އޮީފހަށްެވސް އަދ
ިދ މީެގ އިުތރުްނ
ފުހން ައޅާފަިއހުރި

އަަހރު 2 ުނލިބި 

 މާްއދާަގއިާވ ގޮ
ތަކށް ާވންެޖހެެއވެ

އްެގ މަިތންޫސލެ
ީނ ޖެނެރަްލގެ އޮ

ކުރެވިަފއިްށ ޗެކް
ުްނ  ކިުއގަިއ މަޑު

ދިވެހ މާލެ، ދ މަގު،

ފއިވާކަމަށް މި

ާޤނޫނު ނަންަބރު
އލަތުގެ މާލިްއޔަުތ

ލީ ައހަރަްށ ަރ މާ
ގ ތެޭރަގއި އެޮއީފ
ަކންތަްއތަކުެގ ރ

ަގ 12ގ ބާބު 
ިހސާބުތަްއ ަތްއާޔ

. ަދ  އެްއގޮަތށެވެ
ާމލީ ޒިންާމތަކުގެ

 . ނަަމވެސެޖހެެއވެ
ްލ ޕަބްލޝަނަރނޭ 

ކޭޝް ޭބްނޑަރ 
ަތކަކީ ފައިސާ ލި
ަބޔާްނތަކާއި ގުޭޅ

ެގ 4.07ވއިުދގެ 
ިހނގާ  ަރންާވނީ

ފރާތްތަކަްށ ދައްަކ
ތގެ ެތރޭަގއި ަފ
އިކ ފަރާްތތަކުން

ަ ަފއިުނވާކަްނ ފާަހ

ގެ  1.05 އިުދގެ 
ފިއސާ ޯހދުމަްށ ައ
.  ލިޔަްނވާެނެއވެ

(ަހތްިދހަ  ,71
ޮރ ޖެ ޓ ނެރަްލގެ 

. އަިދ ަގކުރެވެެއވެ
ްއ ހޯުދމަށް އޮފީުހ
ަމތިން ަފއިސާ 

.    ނވެ

ވަަނ 60ދުެގ 
ނނެތް މަސައްަކތަ
ނޑައަާޅ އުޫސ ކަ
ެވސް، އެޓަރީނ

ަރގަޅަްށ ނ ެއންމެ 
ުމވައްޒަުފްނހމަށް 

އަމީރު އަޙްމަދު ،ލާ)

ކޮށްފަ ށް ޚިލާފަ 

ަޔތުގެ ާޤނޫނު (ާޤ
ދަުއހުްނނަ  އގައި 

ތެރޭަގއި ނިުމނު
 ެއމާލީ އަަހރުެގ
ހކުން ިހނގި ަކ

ެގަގވާިއދު ޔަުތގެ 
ސަސާތަކުެގ ިހއ 

( ާއއި އިޕްސަސް
 މިލްކިްއޔާާތއި ާމ
ންތަކަކަްށ ވާްނެޖ
ފއިަވީނ ިއންޓަރ

ރިޕޯިޓންގ ައްނ 
ބނާ މާލީ ަބޔާްނަތ

ޔާާނއި، މިަބގެ ބަ 

މާލިްއޔަުތގެ ަގާވ
ކުަރ  ޚަރަުދތައް 

ށާިއ ައމިއްަލ ަފ
ވެފަިއވާ މުްއދަުތ
ހރުގެ ތެޭރގައި އެ

ދައްކާަފ އަްށވެސް

މާލިްއޔަުތެގ ަގާވ
ަހމަެވއްެޖނަަމ ފަ
 ޓްެރޜަީރ ައްށ

637ން ޖުމުަލ 
ީވއިރުެވސް އޮޑިަޓ
ފއިުނވާކަްނ ފާަހަގ
ްއންޖެޭހ ފައިާސއެ
 ގަިއވާ ގޮުތގެ 
ން ާފހަގަކުެރުވެނ

ސަރވިްސ ގަާވިއ
ށްެގން ނިްނމެްނ
ދާުރ ވެރިާޔ 
." އެެހންަނަމ ވެ
ާސ ެދވިަފއިަވީނ

ޕްިރންޓް ޖެުހރނގަ
   .އެވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

ޚި ދާއި އިވާ ގަ  

ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔ
މަސްއޫލު އޮފީެހްއ

މަސްުދވަުހގެ ތެ 3
ުދެގ ހިސާބު،ޚރަ

ތރޭަގއި އެއޮީފަހ
ެގ މާިލްއޔަދައުަލތު
ެގ މުައއް ދައުަލތު

ސްޓޭންޑަޑްސް (އ
ޚރަުދގެ ަބޔާާނިއ

ކރެވިފަިއާވ ަބާޔން
ކުެރވިަފ ތްއޔާރު 

 ފައިޭނންޝަްލ
ސްޓޭންޑަޑްަގއި ުބ
ހޭދަކުެރވުުނ ގޮުތގެ

ދައުަލތުެގ މާހ) 
ެގން ހިނާގއަދވެ

މަތިްނ ަސރުކާަރށާ
ނަވތަ ެއއްބަްސވެ

ނަ އަަހވަ 2010
ނޮެވމްބަާރއި ަހަމއަ

ދަުއލަުތގެ މާ) ށ
މަސްުދވަސް ަހ 

ފިނޭންްސ އެންްޑ
ފއިސާެގ ެތރެިއން

ްށ ނުލިބިީވނިޔަލަ 
ލިޔުުމން އަނގާަފ
ގޮުތގެަމތިން ލިެބން
މިމާްއާދގެ (ނ) 
ހށަހަާޅފަިއނުވާަކން

  
ސަ ސިވިލް ) ނ

ގޑީަގއި އެކަނިޮކށް
އޮފީުހެގ ޒިްނާމދާ

ެޖހޭެނެއވެކމަށްާވން
އިތުުރގަީޑގެ ަފިއސ
ނިމުަމށްފަުހ ިފްނގަ
ފހަގަކުެރވިަފއިެވއެ

   

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ނޫނާއި ޤާ
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ތށް ެއޓަރީނ 

ވަަނ  2010
ލެގ އޮީފހާިއ 
ތުަގިއ ބެލެޭވ 
އިދ އެަޓރީނ 
ތެކތި ަތނަްށ 
މަ ދަުއލަތުެގ 
ހެގ ެތރޭގަިއ 

ގުިޅެގްނ  އި 
 ކޮިމަޝުނެގ 
ްލގެ އޮީފހާއި 

ލކޮްށެގން ެއ 
ދިހަ ަހހާްސ 
ްއ ުމހިްނުމ 

ްޓެވައރެގ ސޮފް
 ގެ ތަުފސީލުދ

ެގްނ ރްނ ެފށި
ނީ ެޖނެަރލްެގ 

ޮކންމެ  ޔލަށް 
އިތުުރްނެވސް 
ލްއ ގެްނަނީނ 

ެއގޭޮގތުަގިއ  
ިދ އެެހނިެހްނ 
ތޭކަ ހަްތދިަހ 
 ިކ ކަންަކމަށް 

. މިިއުތުރ  ވެ
 ސޯްސ ކޯޑު 
 ނުެދއްުކމުެގ 
ނެަކމަްށެވސް 

، ޚަަރާދއި، 
 ބޯޑުން ނެެރ 

ައްލ ރޫ ކް އަ

gov.mv.މެއިލް: -ީ 

 ސަފުހާ

ލުތަާކއި ެއއްޮގތަ

0އޮްކޓޯބަރ  12
ްލނެރައޓަރީނ ޖެ 
ޮގތު ަފރުީނޗަރުގެ 
ައ، ފަިއނުާވކަމާއި

ސްްޓރީަގއިހުިރ ތަ
އ ުއާވލެވިްއޖެަނމަ

ަމސް ުދވަުހ 6 
ޝަން އުވާެލވުމާ 
ނލް ޯލ ރިފޯމް 
އެޓަރީނ ެޖނެރަްލ

ަހވާުލ ުފންަޏކާއި
(ތިންަލއްކަ ހަްތދ
ރއާިއ ެބހޭ ަބއެްއ

ސޮ މަށާއި ޮލޕްކުރު 
ގެވ ުޖުމލަ ޚަަރދު 

ވަަނ އަހަުރ 20
ރުިފާޔ އެޓަރނީ 

ނ އަަހުރެގ ިނޔަ
މީެގ އި. ެވއެވެ

ް ނުފނިން  އެަބދަލެ
ތަކުންިލޔެކިއުން 

ިދދަލުތަަކށާއި އަ
ަހހާްސ އެއްަސތޭ
ިއ ބެޭހ އެކިއެިކ
ނ ާފހަަގކުރެވެެއވެ

ޮސްފޓްވެައރެގ ސ
ހަާރ އުގ ެއއްފަ

 ޭބނުްނ ނުކުރާނެ

އާްމދަީނއާއި،ގެ 
ޯ ނގ ްސޓޭންޑަޑް 
ކއި ެއއްޮގތަށް،

އީ  6430 331 

ނޮކްށފައިވާ އުސޫލު
.   ވެ

2މް ކޮިމޝަން 
އެ ަޝުނގެ ުމދާ
ަ ވީނ ތިޖޫީރއާއި 

ެހދިފަ  ކަުއްނޓެއް 
ިއރު، އެ ަރޖިސް
މަްސއޫލު އޮީފހެްއ
ސ ުއވާލެުވނުާތ 

ލޯ ިރފޯމް ކޮިމޝ
ނކަުމން ެނޝަނަ

ހަމަަޔށް އެ ަރށް،

ު ްނ ައމިއްަލ ކުން
(376,200 ލަ 

ާ ިމ ޮސފްޓްވެައރ
ިޑވެޮލ ސފްޓްެވއަރ

ކަްށ ހިނގާފަިއާވ
004 ެގ ގޮުތގައި 

( ްސ ަފންސާސް
ަވަނ 2010ްނ 

އިެވދައްކާފަ ރިފާޔ 
ކުންރ ކޮްށދެްއިވ 

ފންަންނ ހުިރ ލ
ރއަްށ ގެަނއި ަބ
ކަ ަފންސާސް ަހ

ސޮފްޓްވެައރާއ 
ަރދުކޮްށފައިވާަކން

ނރަްލ އޮފީަހށް ސ
ްށ ެބލެވި، މިައ
 މިޮސފްޓްވެައރ

ޖނެރަްލގެ އޮީފހު
ިޓްނޓަރ އެކައުން
ތަާކ" ސޭޓްނޑަޑް

ފެކްސް: 3939 332

ނ) ގައި ަބޔާން
ްނ ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ޝަަންލ ލޯ ރިފޯމް
ޮކމިޝ ންތަކާއިިކއު 
ަހާވލުކުރިވިަފއިަވ 

ުމދަުލެގ ސްޓޮްކ
ވާިއ ަހވާލުެވފައި 

، ސަރުކާރުެގ މަ
 މަިތން އެއޮީފސް
ސް ނެަޝނަލް ލޯ

. އެެހްނ ިއނުެވއެވެ
ސީަލްތތައް ަބރާބަަރ

އޮފީުހްނ ގެނެަރލް
ޖުމުލަ ލހެްއޓުމަށް

.އިވެ ކޮށްފަ  ިމ އެވެ
މި ޮސ ސަަބބުން

އިުތރު ަބދަލުތަކަ 
ިއްނޓެނަންްސ ީފެގ
ނވަިދހަ ހަަތރުހާސ

ގެްނއަަހުރްނ ފެށި 
( ުރ ިދަހ ހާސް

ފްޓވެައރ ތަްއޔާުރ
. އޮފީުހން ެފއ ވެ

ރސޮފްޓްެވއަ ށާއި 
ލިައްނ ހަތަރުަލއް
ްއޔާުރކުރުމަށްަފހު 

ޚަަރިއތުރަްށ  2
ެއޓަރނީ ޖެެނ 

ުޑ އަަދދެއްަކމަްށ
ަވނަ ައހަރު 2

އެޓަރީނ ެޖތން 
ލ ަޕބްލިކް ސެކްޓަ
ކަުއންޓިްނގ ސް

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

(ނވަނަ ާމއްާދގެ 
ޮކށްފަިއ ުނވާކަްނ

ަގުމންިދޔަ ެނޝަ
ލިޔެިކ ަޒފުންާނއި 

ން ލިޔެކިއުުމްނ 
ިމަޝނުަގއިހުިރ ުމ
ަރިޖސްޓްރީ އާިއ

މީގެ އިުތރުން، ވ.
 ަގއިާވ ގޮުތގެ 

ަމވެސްނަ ކަުމގަިއވީ
ޕޯުޓ ހުށަަހޅާފަިއނ
 ެއހެނިެހން ވަސީ

.  

  އް 

އެަޓރީނ ެޖނ ށން 
ގ ކަންތައް ބެލެ
ރެއއް ތަްއޔާރުކޮ
ނަނން ނެުތމުެގ ސ

 އި ނައަްށ ގެ ައރ
ްފޓްވެައރެގ މެިއ

(ުނ -/94,050 
ަނ އަވަ  2009 

(ހަްތދި 70,000
ސޮފްްޓ ނޖެުހނަސް

ިއ ފާހަގަކުެރެވއެ
މިއންޓެަނންސްައށާ

(އެްއމިލި 1,45
ޮސްޕޓްވެައރ ތަްއ

%287 ައގުެގ 
ކުންުފނިން ަފހު 

 ު ރުފިާޔއަކީ ބޮ
2012. އަދި ވެ

ގަިއވާޮގތުެގ މަިތނ
ިއްނޓަރނޭަޝނަލް
 ސެކްޓަރ އެކަ

.  ްނަނވަެމވެ

ދިވެހ މާލެ، ދ މަގު،

ވަ 1.10ވއިުދގެ 
ޮ ިސްޓްރީ ުފރިހަމަ

ެގ ދަުށން ިހނ
ިމޝަުނގެ ުމވައްަޒ
ިަތކެތީެގ ެތރެިއން

ުލކުރުމުަގިއ ކޮިމވ
ަރ  ހަރުުމދަލުގެ 

ހަގަކުެރެވއެވެ ފާ
 މާްއދާެގ (ރ)

ަށހަޅަން ޖެުހނުކަ
ަށހަޅަްނޖެހޭ ިރޕޯ
 މިލްކިްއޔާާތއި 
. ޭވނެ ގޮެތއްެނތެވެ

ން ކަންތައްތައް

ބސްވުެމއްެގ ދަުށ
ންެގިއ މުަވއްޒަފު 

ސޮފްްޓވެައރްނ 
ެގ އޮީފހުްނ ެފންނ
 އަިދ ސޮފްްޓވެައ

 ް މިެދންެނިވ ސޮ
 ޮކންމެ އަހަރަކު
. ައިދ  ފިއވެެއވެ

-/0  ގޮުތގައި 
ބަަދލެއް ެގންަނން
އުގދީެގން ަކމުަގއ

ޓްވެައރެގ ެމޮސފް
6,175 ުކޖުމްލަ

ެއހެންކަުމން، ސ 
ސޮޕްްޓވެއަރެގ 

 ތަްއޔާރުކުރުަމށް
)(ތި  ްނ ލައްކަ

ދެްއވިެއވެ ޢޫލމާތު
  ެވ.

   

ގަ 12ެގ ބާބު 
ޭހ ހިސާބުަތއް ިއ
ަޝނަލް ޕަބްލިކް

މަްށ ދަްނއާޔރުކުރު

އަމީރު އަޙްމަދު ،ލާ)

 މާލިްއޔަުތގެ ަގާވ
ގެ އާްމދަީނ ަރިޖ

ޖނެރަްލގެ އޮީފހު
އެކޮިމ ުގޅިެގްނ 

ަނމަެވސް މިެވ. 
ަހާވިމގޮަތްށ  ިއ،

ހން ޮކމިަޝނުެގ
ުނވާކަން ޮކށްފައި
ވަަނ 35ނނުެގ 

ަލށް ިރޕޯޓެއް ހުށ
ލގެ އޮީފހަށް ހުށ
 ހުިރ ަދއުލަުތެގ
ކަން ޔަޤީންކުެރޭވ

ވނު އެހެނިހެން

ެއއްަބ ގައި  200
އ މެޭނޖްކުރުަމށާ
ިފޔާ ަޚރަދުޮކށްެގ
ޓަރީނ ެޖނެރަްލެގ

ެގ ޮގތުަގއާިއ ފީ
. ަނމަެވސް ނތެވެ

ޮކ ަހރުގެ ނިޔަަލށް
ދައްކާަފ ފންޏަށް 

ީފެގ ނޓެނަންސް 
ކިތަންެމ ކުަޑ ބަ 

އޮފީުހން ައްލގެ 
ސ ށާއިވލޮޕްކުރުމަ 

ކުންފުންޏަްށ އެުކ
 .ަދއްކާފަިއވެެއވެ

ހަރުެގ ިނޔަަލށް
ސޮފްޓްެވއަރީނ 

-/300,00ޅި 
އޮފީުހން ަމުޢ ށް 

ލޫމާތު ެދއްވާަފެއ

ލަފާދިން ގޮތް

ުދެގއިވާ ގަ އޔަުތގެ 
މލީޒިންާމތަކާއިބެޭހ

އިންޓަރނޭަޝ" 
 ހިސާބުތަްއ ަތއް

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

ަދއުލަުތގެ މާ )ރ
ޖނެރަްލެގ އޮީފުހގެ

އެޓަރނީ ެޖބ) 
ލެުވާމދަވހު ުއވާ

ހވާލުކޮށްަފިއވެެއެވ
ކަމާިއބއެްއ ތަެކތި

ޖނެރަްލެގ އޮީފުހ
ލިބިފައިޭވތޯ ޗެކްޮކ
މލިްއޔަުތގެ ާޤޫނނ

ނެރަަލއޮޑިޓަރ ޖެ
އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލ
ޒިންާމގެ ދަުށަގިއ
ހވާލުކުެރވިަފއިާވކަ

 ފާހަގަކުރެވުނ

02އޭްޕރީލް  2
އޮފީުހގެ ކޭސްަތްއ

( ރުިފ ދއިަސއްތަ
ެއޓަުޔންަތއް ލިޔެކި

މިއންޓަަނންްސ 
އނގޭެނ ގޮެތއްެނ

ވަނަ އަަހ 2008
މިކުްނުފއޮފީުހްނ 

ުކ ިމމެިއްނއހަރަ
ސޮފްޓްެވއަރއަްށ 
އޓަރީނ ޖެނެރަްލ
ސޮފްޓްެވއަރ ިޑެވ
ކންތަްއތަކަށް ިމކު

( ަދރުިފޔާ  ފހެއް
ވަނަ ައހަ 2010

ޚރަދުކުަރންެޖހުީނ
ަމްށ ހުަށެހޅވިއްކު
ުދަގއިކަމަްށމަޤްޞަ

އޮފީުހންަވނީ މަުޢލޫ

ޞލާޙުކުރަން ލަ

ަލތުގެ މާލިްއޔދައު
އްާޔތާއި، ާމމިލްކި

ޝާއިޢުކޮްށފަިއާވ
ބޭސިސްއަްށ މާީލ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

)
ޖެ

(ބ
ދު
ހަ
ބަ
ޖެ
ލި
މާ
އޮ
އޮ
ޒި
ހަ

އޮޑިޓްގައި

3. 1
އޮ
ދު
ލި
މެ
އެ
8
އޮ
އަ
ސޮ
އެ
ސޮ
ކަ
ފަ
0
ޚަ
ވި
މަ
އޮ

ޞްއި

ދަ .1
މި
ޝ
ބޭ
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ގެ  21 5 ފހާ 

އކަުއންިޓްނގ 

ލީ އަަހރެއްެގ 
ހުްނ ައްނަނ 
ުނ ައހަރަްށ 
ްނ ިދނުަމްށ 

 ެއންމެ ވީ އކު
 ްޓެރޜަރީެގ 

 4.04ދ ެގ 

ސޮްފޓްެވައރ 
 ވައުަޗރތަްއ 
ުކރެުވުނކަްނ 

 04ރކްކުިރ 
ން ަފިއާސ 

ެޖުނައީރ  0

 

ފއިާވ ޮގތުެގ 
 ލިޔެކިުއމުްނ 

.    ަނވަެމވެ
 

ެއ  ނަަމވެސް 
ަދްނނަަވމެެވ. 
ްށ ެގންާދެނ 
ނދާެނ ާވހަަކ 

 

ިސވިްލ ޅައި 
ާސދެްއވުުމެގ 

ަވުގތަްށ ރާ 
 ުމވަްއަޒފުްނ 

.  ަނވަެމވެ

gov.mv.މެއިލް: -ީ 

 ސަފުހާ

 ސެކްޓަރ އެ

ތުެގ މަތިްނ މާލީ
އަަހރެްއ ނިމޭަފހު

ިއސާ، ިނމުނ ފަ 
ާވންސް ފަންޑުްނ
ތްތަކަަކށް ުވމާއެ

ްނސް ެއންޑްިފޭނ
ލްއަޔތުެގ ަގާވއިުދ

 ޖެެހީނ ސެްޕ ސ
ށ ޕޯްސޓްކުރެވޭ 
ޗަރަތްއ ޕޯސްޓް

ނަ އަހަރު ޕާރވ
ޑ ޓްރެޜަީރއިން
1ްއ ުހރުމުްނ 

ެމުދ ަކންހިނގާަފ
ްޑ ޓްެރޜަރީައްށ 

ަދންނ ކރެްއވުަމށް 

ނފއިެވެއެވ. އެެހން 
ކަމުގަިއ ަދ ކރާނެ 

ނތަްއތަްއ ކުރިައްށ
ާ ލހައްަޓުމން ގެްނ

ަކނޑައަޅަސޫލެއް 
ތެގ ަމިތން ަފއިސ

ގަިއ މަޑުކުރާކިއު 
 ަފއިާސ ެދވެީނ 
 ދެްއުވމަށް ަދންނ

އީ  6430 331 

ަޝނަލް ޕަބްލިކް
.  ަވެމވެ

 މާްއދާަގއިާވ ޮގތު
މާލީ އަިލެއް، އެ
ބިލުަގއިާވމ، އެ

ތެގ ަމިތން އެޑް
ްލިބިފަ  އިވާ ިޚުދމަ

ނިްސޓަރ ޮއފް ިފ
 ަދއުލަުތގެ މާލިްއ

ޜީރއަްށ ފޮުނަވން
މަވެްސ ޕާރކްކޮްށ

ަވއުޗަފިއުނާވތީ އެ
ވަ 2010ުހްނ 

ނޭްނސް އެންޑް
އް ެބލޭނެޮގތްތަކެ

.   ަދންަނވަެމވެ

ނ މިަފއިސާާއ ެމ
 ފިޭންނސް ެއންްޑ

އަަމލުކު ަމތިްނ 

ކުެރވިަފ ަސއްަކތް
ރި ުހިރހާކަމެްއ ުކ
ާސ ހޯދުުމެގ ކަްނ
 ިމއޮީފހުން ބަަލ

ކުެރޭވެނ އުސޫތް
(ޅ) ގަިއވާ ޮގތު 

ކި ޓް ޖެހުަމްށ
ާސ ެދއްާވއިރު، 

ކޮށްފައިްށ ޗެކުޅަ

ފެކްސް: 3939 332

އިންަޓރޭނޝތްއ 
ނކަުމަގއި ދަްނނަ

ަވނަ 8ގެ  )3
ހޭ ަފއިސާެގ ބި
 ުހށަހަަޅއިފިަނމަ
 (ހ)ަގއިާވ ޮގތު
ަމތަކީ އޮފީަހށް ލ
ުޔްއވަިއގެްނ ިމނި
ުމސްތަޤުބަލުަގއި

.  ނަނވަެމވެ

އެންޑް ްޓރެޜަ ސ 
ހެެއެވ. އެެހންަނމަ
ރުަގއި އެނގިފަ

އޮފީުހލުުމން މި 
ީރ އޮފް ިފނޭ
ެރޭވ ަވއުޗަރަތއް
ުމންާދ ކަމުަގއި ަދ

ާވ ޮގތުެގ ަމތިްނ
ިމނިްސޓްރީ އޮްފ 

) ަގއިާވ ޮގތުެގރ

ނ ޮގތްޮގތަްށ މަަސ
ްނ ކުރެެވން ުހރި

ިއގެްނ އެފައިާސޅ 
ކޯޑު މީގެަފހުްނ

ްީޑގައި މަސަ އްކަ
 ރ)، (ބ) ައދި

ްޕރިންޓްިފންަގރ 
ިއތުުރގަޑީެގ ފަިއސ
މށްަޓކައި ަރނަގޅަ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

 މާލީ ހިސާުބތަ
ށް ަތއްޔާރުުކރާނެ

2006/3ންނބަރު 
އްކަންެޖހޭކަްށ ދަ 
ނިސްަޓރަްށ މި

ވަަނ މާްއާދގެ 
ލތަުކގަިއވާ ިޚދުަމ
ެރޜަރީ އަްށ ލިުޔ

. އަިދ ުމ ަނވަެމވެ
ުކރެއްުވމަްށ ދަްނ

ރ ޮއފް ިފނޭންސް 
ޯޕސްޓްކުރަންެޖހެ 

އަަހ ަވނަ 20
ްނކަމުން ބެލިބެލު
ަކށް ިމނިސްޓް
ިމހާރު ޕޯސްޓްކުެރ
ޗރެއއް ޗެކްކުރަުމ

ެގ (ނ) ގަިއާވ 
ާށިއ ިމިއ ިމއޮފީހަ

ރ(، (ނ) އަިދ 

ަވރަްށ ިގނަުގަނ 
ރ ޮބޑަށް އޮީފހުްނ
ީރޢަތަްށ ުހށަހަޅަ 
ަސއްކަތުެގ ރިކޯ

އިތުުރގަީޑާރަނަމ 
(ށ)، (ނ)، (ރ
ދި މުަވއްޒަފުްނ
 ުހއްޓާލަްއވާ، ިއ

ދެެނގަުތމަ ންޮކށް

ދިވެހ މާލެ، ދ މަގު،

ނ ތަްއޔާރުކުރާ
ރޫައލް ބޭސިސްައށް

ޫނނު (ޤާޫނނު ަނ
 ުނވަަތ ޚިުދމަތަކަ
ދވަުހގެ ތެޭރގަިއ

23 ާޤނޫުނގެ 
މިބިލު، . ވީމާ އވެ

ނސް ެއންޑް ްޓެރ
އސެވުަމށް ދަްނަނ
ެގ މަިތން ޢަމަލުުކ

ަތއް މިނިސްްޓރީ
ރތައް ޕާރކްކޮްށ
10ވެނ ޮގތެްއ 

. އެހެްނ ެއއްނެެތވެ
ަވއުޗަރތަަކވ އެ

އހެންަނަމވެސް މ
ރޭވ ހުިރހާ ވައުަޗ

1.05ާވއިުދެގ 
ަސތެްއގެ ތެޭރގަިއ

(ހ)، (ށ)،ގެ  

ދމަްށ ިމއޮފީުހްނ
ދަމށް ކުރިައްށވުރެ
އފަރާތްަތްއ ޝަރ
ާސ ހޯުދުމގެ ަމ

އި މަސައްކަތްކުާރ
 ،ާމއްާދގެ (ހ) 

. ައދި ނަނވަެމވެ
ަފއިސާ ދެްއުވން

ކަށްކަން ޔަޤީންކަތަ 

އަމީރު އަޙްމަދު ،ލާ)

  ތަނުގެ ބަސް 
ނގައި މިއޮީފހުްނ
 އެްއގޮަތށް އަކްރޫ

މާލިްއޔަުތގެ ޤާޫނ
ިއވާ މުދަލަަކށް 

ުދ 30ދ ޫނން 
ަބޖެޓުްނ ުނވަަތ
ްއދަ ކުެރވިާދނެެއ
ްޓރީ ޮއފް ިފނޭްނ
ިކަންތަްއ ަހމަެޖްއ

ގޮުތެގ (ހ) ގަިއވާ

  ތަނުގެ ބަސް 
ަ ަހރުގަިއ ވައުޗަރ
މަްށވާތީ ވައުަޗރ
ވކަން ޗެކްކުރެޭވ
ަކންވެސް ެއގިފަެއ
ޕސްޓްނުކުެރވޭީތެވ

. ެއ އް ނުެވއެވެ
ިށގެްނ ޯޕސްޓްކުރެ

 މާލިްއޔަުތެގ ަގާވ
ނމެ އަަވސްފުރުަސ

1.07ގަާވއިުދެގ 

  ތަނުގެ ބަސް 
ޖެޭހ ފައިާސ ހޯުދ
ވ އެަފއިސާ ޯހދު
ހޯދުަމށްޓަކަިއ ެއ

. ައދި ފައިސ މވެ

ްނ އިތުުރގަީޑގައި
 ވަނަ  60ދުެގ 

ްއސެވުަމށް ަދްނ
ވ އިުތރުގަީޑެގ ަފ
ްށފައިާވ މަަސއްކަ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

  
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ
ކރިޔަށް އޮްތތަުނ

ތަކާިއ ސްޓޭންޑަޑް
  

ަދއުލަުތގެ މާހ) 
ާ ތރޭަގއި ހޯާދފަިއ
ސަރުކާރު ަބންުދ
ފސްކޮށްފަިއވާ ަބ
މިނިސްަޓރަށް ހުްއ
އަަވހަްށ ިމނިސްްޓ

ގެ މަިތން ިމކަލަފާ
(ގެ  4.07އިއ 

އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ
ަވނަ އަަހ 2010

ބޭނުންކޮްށެގން ަކ
ޕސްޓްކުެރވިފަިއާވ
ނަވތަ ނުކުެރވޭަކ

އް ޯޕސއެ ވއުަޗރ
ފަެއއްއްވާ ޚރަދުކުރަ 
އިން ފެިށ 201

ދަުއލަުތގެ ށ) 
ތަފުސީުލ ީވ އެްނ
އްނގެުވމަާށއި ިމގަ

އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ
މިއޮފީަހްށ ލިބެްނޖެ
ފައިސާ ނުލިބޭީތެވ

ފައިާސ ހޯއެ އަިދ 
ވހަކަ ދަްނަނވަެމ

.  ދަްނނަަވެމވެ

ފުްނުމވައްޒަ ) ނ
ު ސަރވިްސ ގަާވިއ
ކަންތައް ހަަމޖެްއ
ދްއވަުމްނގެްނދަާވ

ގަީޑގަިއ ކޮްށއިތުރު 
  
 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ
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ގެ  21 6 ފހާ 

އްަކްތ  މަސަ 
ިވަފއިވާ ޅވާލެ

 އިތުުރގަީޑެގ 
އި މުަވްއޒަފު 
ިދ އޮޑިަޓުރްނ 
ައށް ިހނާގ 

 

ަނ ާމްއދާެގ 

 

ށް އާްމަދީނ 
ފަަދއިްނ ެއ 
ތެގ ަގާވއިާދ 

ިމ ސަެތއްަގއި 
ެލވިްއެޖނަމަ، 
ލިޔެިކޔުްނތަްއ 
، ަބދަލުުކރި 

 

ޝން ުއވާލުާމ 
. ައިދ  ވަެމވެ
 މާިލއްަޔތުެގ 

 

ޖެޭހ  ުކަރން
ޑީއެްއ  ްސޓަ

ސިްސަޓްމ " 
މަަސްއކަތް  
ސީުލކޮްށ ތަފު

ޑިވެޮލްޕ ކުާރ 
ެގ ސް ަޚަރދު

ޓވެައރ ާއިއ 
ަސމާލުކަެމްއ 

 

gov.mv.މެއިލް: -ީ 

 ސަފުހާ

އަހަުރ ޮއފީހުަގއި
ކަތްކުުރމަށް ހުުޅ
ީކވެްސ އޮީފހުްނ 

ގަީޑގައިރުން އިތު 
. ައިދ ގތުތަަކށެވެ

 ކާޑުޖެުހމާ ަހމަައ

ވަަނ 1.10ދގެ 

 ގައި ިމ އޮފީަހށް
ާފހަގަޮކށްފަިއާވ 
ިށގެްނ މާލިްއޔަުތ

މ ައވަްސ ފުރުސަ
ދ އޮީފހެްއ ުއވާެލ
ތކާއި ެއންމެާހ ލި

ަސވާ އޮފީހަށް،އް

ލ ރިޯފމް ކޮިމޝަ
ކަުމގަިއ ަދންަނވަ
ަޓއި، ަދއުލަުތެގ

އެކަމަކީ ،ރާަނމަ 
ލިޓީފީޒިބި ތން 

ން ދަްއކާނަމަ،
ގެ  "ޮލޕްަމްނޓްވ

 ކަްނަތއްތަްއ ތަ
 ސޮްފޓްވެައރ ޑި

ރެގ ެމިއންޓެެނންސ
ޔާރުުކރެޭވ ސޮފްްޓ
ަމށް ާޚއްސަ ސ

އީ  6430 331 

ވަނަ އަ 2010 
ޑީަގިއ މަަސއްކަ
 ުހރިހާ ަވގުތަީކ

އިން ފެިށގެން 20
ދ ހޯާދފައިާވ ވަުގ
ކުްނަނ ަވގުުތ 

އަޔތުެގ ަގވާިއުދ

 " ނ ަރިޖސްޓްރީ
ސ ޮއޑިޓްގަިއ ާފ
ށް ިމއަުދްނ ފެިށ

ރިޕޯުޓ ވީ ެއންމެ
ދށުްނ ިހގަުމްނާދ

ާ ިނހެން ވަސީލަްތތަ
ް ސރުކާުރން ަހމަަޖ

ޔަ ެނޝަނަލް ޯލ
ޮކށް ހުށަހަާޅނެކަ
ުޔމުްނ ބަލަަހއްަޓ

.   ަދންަނވަެމވެ

އެްއ ަތއްާޔރުކުރާ
ދެނގަުތމުެގ ޮގތު
އިންިލިޓީ ސްޓަޑީ

ްނ ެއންޑް ިޑެވ
ރަްނ ބޭނުްނާވ

. އަިދ  ނަނަވމެވެ
އި، ޮސފްޓްވެައރ
ިދ ިމގޮަތށް ތަްއޔާ
ަކށް ބެލެހެއްޓުަމ

ފެކްސް: 3939 332

އޮީފަހކަށް ާވތީވެ
ށޓަަކއި ިއތުުރގަ
ފީުހގަިއ މަޑުކުާރ

011ެޖުނއަރީ  
ވަީނ ުހއްަދހިަފއި 
މަށް ނިކުއު އަްށދި

  ވ.

ަދއުަލތުެގ މާިލއް
  

 

ަފއިާވ "އާްމދަީނ
 ެއހެންަނަމވެްސ
ނންަކން ޤަބޫލުޮކށް

ރގައި ަބޔާންކުރާ 
ލެގ ޮއފީުހެގ ަދށު

ތާއި، ެއހެިނކިްއޔާ 
ަބދަުލކުރުމަށް ސަ

.  ނަވެމވެ

ން ހިނގަުމންިދޔަ
 ރިޯޕޓު ތަްއޔާރުޮކ

ސީލު ިލޔެކިުޔަތފު 
ހށަހަާޅނެކަމަްށ ަދ

ނ ސޮފްޓްެވއަރއެ
ާވ ކަމެްއތޯ ދެނ 

ފީިޒބި ގޮުތގައި 
ސިސްަޓމް ޑިަޒިއްނ
ފީހުްނ ހާސިލުކު 
ަގެނގަުތމަށް ދަްނ
ރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި

. އަިދދަްނނަަވމެވެ
 ިދުގ މުްއދަތަ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ަކތް ކުރަންެޖހޭ އޮ
ކަްތ ިނންުމމަށް
 ނިްނމުމަްށ އޮފީ

01ްނަނމަވެސް 
ދިުނމަްށ ހަަމޖެހި
ިނމުމަށްަފހު ެގއަ
ީނ ހުއްޓާލާަފއެވެ

 ަރޖިސްޓްީރ ަދ
. ްށ ދަްނނަަވެމވެ

ތްށ ތަްއޔާރުކޮށްަފ
. ޮކށްފަިއވާެނއެވެ

ދ އެްއގޮަތށް ނޫނ
.   ވމެވެ

 މާްއދާގެ (ރ) ގަ
ަޓރީނ ެޖނެރަްލ
 ެއންމެާހ މިލްކި
 ެއފަދަ ތަކެތި ަބ
ލުުކރުމަްށ ަދންަނ

އޮފީުހގެ ދަުށން މި 
ްއާދގަިއ ބުނާ 
ކެރވޭ ތަކެީތެގ ަތ
ރ ެޖނެރަަލށް ުހ

 ހާއްސަކޮްށގެްނ
ރަން އެކަީށގެން 

ުހރި ކަމެްއގެދާ
ސި"ައިދ  "ޝން

 އެީހގަިއ ޮއފީ
ދެެނަގގައި  އެހީ 

ގ ިމލްކުވެރި ަފރާ
ތްއ ިހމެުނމަްށ ދަ
ކާެތރިކަމާިއއެކު

ދިވެހ މާލެ، ދ މަގު،

ފީުހގައި މަސައްަކ
ަޒެފއްެގ މަަސއްކަ
ުފން މަސައްަކތް

. އެެހްނ ގުތތަކެކެވެ
ގެ ަފއިާސ ަގޑީ
ސްީމގަޑި ނނ ރަ

 ިދނުްނ މިާހރުަވނ

ީފުހގެ އާްމދަީނ
ތްއޔާރުކުެރއްުވމަްށ

ްނ ިއގޭެނ ޮގތަްށ
ޮ ކަމެްއ ބަާޔްނ 

ަގވާިއާދ ްއޔަުތގެ 
ަކުމގަިއ ަދންަނަވ

ވަަނ  35ުނގެ ނ
. ައިދ އެ ަވމެވެ

ަގއިވާ ދައުަލުތގެ
ޮއފީހަށް ުނވަތަ 
ިލެޔކިޔުމުްނ ަބދަލު

ަކމުްނ ޮއފީހެއް 
ވަނަ މާްއ 35 

ިއފިނަމަ، ަބދަލުކު
ނާ ިރޕޯުޓ އޮޑިަޓ

ރަލްެގ އޮީފހަްށ
ށް ބަލާިއރު ުކ

ފަިއދާއެކަމަކީ  
 ސްޕެސިފިކޭަޝ

ސޮފްޓްެވއަރގެ 
" އެްއގެ ިލސިސް
ިއ ސޮފްޓްެވއަރގެ

ްޮގތުެގ ަތފު ީސލުަތ
ާ  ޮއފީހުަގއި ަރއް

އަމީރު އަޙްމަދު ،ލާ)

  ތަނުގެ ބަސް 
 ގިނަ ަވގުތު އޮ

ުމވައްަޒަޒފުން އެ
ު ނކަމުްނ ުމވައްޒަ
ްނ ގެްނެދވި ަވގު
 ގަޑީަގިއ އިުތރު
ދވަުހން ެފށިެގްނ

ސާ ުރގަޑީެގ ފައި 

 ޖެނެރަްލެގ އޮީފ
މަިތން ތަވ ޮގތުގެ 

  ތަނުގެ ބަސް 
ދީނ ލިޭބ ކަންކަނ
 ލިޭބ ހުިރާހ 

ަވނީ މާލިްއ ފމެޓް 
 ބަދަލު ކުާރނެ ަކ

ާމލިއްަޔތުގެ ާޤނޫ
އްުވމަްށ ދަްނނަަވ
ގެ ބެލުުމގެ ދަުށަގ
ައލުން ަހވާުލވާ ޮއ
ލ ެއގޭޭނގޮަތށް ިލ

  ތަނުގެ ބަސް 
ގެ މަސްއޫްލ ކރު

ަޔތުގެ ާޤނޫުނގެ
ދއޮފީެހއް ުއވާލަިއ
ނަ މާްއދާަގއި ުބނާ

ރީނ ެޖެނ އެޓަ 
 ލިބޭ ަމންފާައށް

. އަދިނނަަވމެ ވެ
ްމިސސްޓަ"އއި 

އޓުމުެގ ކުިރްނ
އަރަމންޓް އެނަލ
 އެއްބަްސވުުމގަިއ

ެނ ޮގްށ ގެްނދާއަ
 ލިޔެކިުޔންަތއް 

.  ދންަނވަެމވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ
އޮފީހަކީ ވަަރށްމި

ކރައްާވ ުމވަްއަޒ
. އެހެްނ އޮފީހެެކވެ
ފައިސާ ެދްއވަުމްނ

ކުާރ މަސައްކަތް 
ފހަގަކުެރްއވި ުދ
ވަުގތުކޮޅަްށ ިއތުުރ

އެޓަރނީ ) ރ
ެއއްޮގތްާވާއއިނ)

އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ
އާްމަދނމިއޮފީަހށް 

ގޮުތގަިއ ަފއިާސ
ރަޖިސްޓްީރެގ ޯފމެ
އްއގޮަތށް ޯފމެޓް 

  
ދައުަލތުެގ ާމބ) 

ހުަށހެުޅއް އޮފީހަށް 
އވާެލވުުނ އޮީފުހގެ

ިއ ައއމަަސއްކަތާ
ެގ ތަްފސީުލތަކެތީ

އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ
އޮފީހަީކ ސަރުާކމި

ގިޅގެްނ މާިލއްަޔ
މީގެަފހުން މިފަަދއޮ

ަވނަ 35ޤނޫުނގެ 

މސްތަޤުބަުލގަިއ
ޚަރަާދއި ެއިއްނ
ހއްެދުވމަށް ދަްނ

ާއ "އނަލިސިސް
ގޮުތްނ ފެްއއަމަލީ 

ސިސްޓަމް ރިުކއަ
ފަރާތާިއއެކު ވެޭވ
އަކަންތަްއތަްއ ކުރި 
ބހޭ ެއންެމހާ 

ަދ ެވސްދްއވުަމށް

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ
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ޓްެވއަރ ެއއް 
ހްށ ހުށަެހިޅ 
ހަަމޖަްއސަިއ 
 . ަފއިާވެނއެވެ
. އަިދ  ަފެއވެ

މި އޮފީުހެގ  
ން އެްއެވްސ 

gov.mv.މެއިލް: -ީ 

 ސަފުހާ

ެގްނ ސޮފްްޓށް ލުކޮ
ތމަްށ ިމ އޮީފހަ
ފިޭންނސް ިއން ހަ
ަ ފައިާސ ދައްކާ
ަ ަވީނ ާބތިލުކުރެވި
. ށ ދަްނަނވަެމވެ

 އޮިޑޓް އޮީފހުން

  ްމ 

ލް 

އީ  6430 331 

ނފުންަޏކާއި ޙަވާލު
ސްސ ކޯޑު ގަުތމ
ނިްސޓްރީ އޮފް ފި
ަ ގ ގޮުތގައި 
ިއްނ ފެށިެގްނ ަވ
ހަމޖެހިަފއިވާކަަމށް

ރ އާބެޭހގޮުތންއ

 

ނިޔާްޒ އިްބރާހީްމ

އޮޑިޓަރ ޖެެނރަްލ

ފެކްސް: 3939 332

ކުްނ ރު ައމިއްލަ
ފްްޓވެއަރެގ ޯސ
 ެއ ފައިާސ މިނ
ަންނސް ފީއެްއގެ
ިމއަަހރުެގ ޖުަލއިިއ
ުހއްާޓލާގޮަތށް ހަ
 ިމ ސޮފްޓްެވައ

.   ވެ

14 

20  
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ވަނަ ައހަރު 200
ުރކޮށް ެއ ސޮފް
ޯކޑް ުނގަެނުވނީ
ރގެ ެމއިންެޓަނ

ރީަމންްޓ ިމ ެއގް
ރ ޭބނުންކުުރން ުހ
އޮިޑޓެއްަގއިެވސް
ކ ާފހަަގ ކުރަެމވެ

432 ިޙއްޖާ ޛުލް 

011ޮނވެމްބަރ  

 

ދިވެހ މާލެ، ދ މަގު،
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ެމއިންެޓނަންްސ 
 ިމ ސޮފްޓްެވއަރ
ޮ ެރވުްނ ހުިރހާ 
ވކަން ިހތާަމއާއެުކ

14  

10  
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 އެެހންކަމުްނ

ޮސފްޓްެވއަރގެ މ
ަހރުން ެފށިެގން 

އަހަަރށް ކު 20
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 ެއަޓރީނ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް 

 މީާލ ަބާޔން 

2010 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 8ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ަބާޔން  ގެ ޮގތު  ހަޭދކުެރުވނު  ިލުބުނޮގތާިއ ަފއިސާ 

 ނިޔަލަށް ގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 31

 

 ނޯޓް 

 ޕަބްލިކް

 ކ/އ ބޭންކް

2010 

 ޕަބްލިކް

 ކ/އ ބޭންކް

2009 

    ފައިސާ ލިބުނު

 11,578,645 13,041,068 3 ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާ ބަޖެޓުން ފާސްކުރެވުނު

 40,488 56,858 4  ފައިސާ ބަލައިގަތް ގޮތުގައި އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ

 - - 17 ލިބުނު އެހީގެގޮތުގައި

 11,619,133 13,097,926  ޖުމުލަ ފައިސާގެ ލިބުނު

    

    ޚަރަދު ކުރެވުނު

 7,454,424 7,697,116 5 ޚަރަދު ހިނގި މުވައްޒަފުންނަށް

 - 121,579 6 ދޭފައިސާ ގޮތުން ނޫން ޚިދުމަތަކަށް ވަކި އަދި ޕެންޝަނާއި

 368,120 266,101 7 ޚަރަދު ފަތުރުކުރުމުގެ ދަތުރު

 298,277 211,602 8 އަގު ހޯދާތަކެތީގެ ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ އޮފީސް

 2,210,317 1,385,260 9 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް

 993,267 1,720,490 10 ޚަރަދު ކުރެވޭ ތަމްރީނުކުރުމަށް

 177,905 1,613,515 11 ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރާމާތުކުރުމާއި

 76,335 25,405 12 ޚަރަދު ހޯދުމަށްކުރާ ހަރުމުދާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް

 40,488 56,137 13 )ޓްރާންސްފާ( ޖަމާކުރެވުނު އެކައުންޓަށް ޕަބްލިކް

 11,619,133 13,097,205  ޖުމުލަ ފައިސާގެ ހޭދަކުރެވުނު

 - 721  ބާކީ ކަނޑާ ވަރު ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާއިން ލިބުނު

 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 9ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  ަބާޔން  ހަޭދކުެރުވުނޮގތުގެ  ެއަފއިސާ  ަބޖެޓާިއ ފްާސކުެރުވނު 
 ނިޔަލަށް ގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 31

 ނޯޓް 

 ބަޖެޓު
2010 

 ބަޖެޓު އެކަށައެޅި

 ފައިސާއާއި

 /އާމްދަނީ

 ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު
2010 

 ބަޖެޓު އެކަށައެޅި

 ފައިސާއާއި

 /އާމްދަނީ

 ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު
2009 

     ފައިސާ ލިބުނު

( އަހަރު ފެށުނު އިރު ލިބުނު ބަޖެޓާއި އަހަރުތެރޭގައި  ބަޖެޓު ފާސްކުރެވުނު

 އުނިއިތުރު ކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތައް ހިމަނާފައި )
3 

- 14,695,335 14,456,342 

 40,488 56,858 5,000 4 ފައިސާ ބަލާގަތް ގޮތުގައި އާމްދަނީ ގެދައުލަތު

 14,496,830 14,752,193 5,000  ޖުމުލަ ފައިސާގެ ލިބުނު

     ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 7,454,424 7,697,116 13,944,800 5 ޚަރަދު ހިނގި މުވައްޒަފުންނަށް 210

 - 121,579 525,739 6 ދޭފައިސާ ގޮތުން ނޫން ޚިދުމަތަކަށް ވަކި އަދި ޕެންޝަނާއި 213

 368,120 266,101 173,565 7 ޚަރަދު ފަތުރުކުރުމުގެ ދަތުރު 221

 298,307 211,602 257,456 8 އަގު ހޯދާތަކެތީގެ ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ އޮފީސް 222

 2,210,316 1,385,260 3,556,900 9 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް 223

 993,267 1,720,490 476,150 10 ޚަރަދު ކުރެވޭ ތަމްރީނުކުރުމަށް 225

 177,905 1,613,515 258,323 11 ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރާމާތުކުރުމާއި 226

 40,488 56,137 - 13 )ޓްރާންސްފާ( ޖަމާކޮށްފައިވާ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 11,542,798 13,071,800   )ލައިގެން ޓްރާންސްފާ( ހޭދަކުރި ޚަރަދައް ރިކަރަންޓް ޖުމުލަ

 2,954,032 1,680,394   ބާކީ ބަޖެޓު ހުރި ނުހިމަނާ ޚަރަދު ކެޕިޓަލް

     ޚަރަދު ކެޕިޓަލް

 76,335 25,405 273,400 12 ޚަރަދު ހޯދުމަށްކުރާ ހަރުމުދާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް 423

 73,360 25,405 -  ޚަރަދު ކެޕިޓަލް ލަޖުމު

 2,877,698 1,654,988    ބާކީބަޖެޓު ޖުމުލަ

 :ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ އެޓަމިހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ެއއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ. އެކަމަށް ހެކިވެ 

 

 

 މަދު ޙުއްމަދު އަޙަމު ޝާކިރު މޫސާމަދު ޙުއަ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 10ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ެއެސޓްސް  - ަބާޔން  މިލްކިްއާޔތުގެ 
 ނިޔަލަށް ގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 31

 

 2009 2010 ނޯޓް 

    )ހަރުމުދާ( އެސެޓްސް ކަރަންޓް-ނޮން

 3,120,141 3,154,546 12 އިކްވިޕްމަންޓް މެޝިނަރީއާއި

    އެސެޓްސް ކަރަންޓް

 - 721 14 ފައިސާ ނަގުދު

 71,637 71,637 16  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

 - 3,639 15 ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ބަޖެޓުން އަންނައަހަރު ބިލްތަކަށް ނުދައްކާހުރި

 3,191,778 3,230,543  ޖުމުލަ އެސެޓްސްގެ ކަރަންޓް

 3,191,778 3,230,543  ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތުގެ

 

 

 ލައިބިިލޓީސް  - ަބާޔން  ޒިްނމަާތކުގެ  މީާލ
 ނިޔަލަށް ގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 31

 

 2009 2010 ނޯޓް 

 - 3,639 15 ބިލްތައް ހުރި ނުދައްކާ ފައިސާ

    ރައްދުކުރަންޖެހޭ އަނބުރާ ރީއަށްޜަޓްރެޑް އެން ސްފިނޭން އޮފް މިނިސްޓްރީ

 3,120,141 3,154,546 12 ރައުސްމާލު ކޮށްދޭ ތަމްސީލު ހަރަމުދާ

 - 721 14 ފައިސާ ނަގުދު

 71,637 71,637 16 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 3,191,778 3,230,543  ޖުމުލަ ޒިންމާތަކުގެ މާލީ

އަށް ހިމެނިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްަތކަކީ ާމލީބަޔާންތަކުގެ ބައެްއކަމާއި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ވާނީ މިނޯޓްތަކާއެކު  22އިން ޞަފްޙާ  11ޞަފްޙާ   •

 ވިދާޅުވުމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 11ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 )ުރިފާޔިއން ( ޯނޓްަތއް  ަބާޔްނތަކާގުޅޭ  މީާލ

 ނިޔަލަށް ގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 31

 ތަޢާރަފު  .1

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފައްދަވާފައިވަނީ  ގައެވެ. 1950އޯގަސްޓް  24އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުނީ 

ބަންޑާރަނައިބަީކ  .އަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ:ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. މި އޮފީހުން  ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މައިގަ

 ދަޢްވާ  ކުރުމާއި ދަޢްވާ  ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިވެހިރާއްޖެއާއި މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ •

 .ލިބިގަތުން

 .ސަރުކާރަށް ލަފާއެރުވުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤް ކުރުމާގުޅޭޮގތުން •

ސަރުކާރާ އެކިފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ  •

  ލަފާދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ަބއިވެރިވުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ދިެވހި ސަރުކާރާއި  •

 ނިހެން ފަރާތްތަކާމެދުކުރެވޭ ެއއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭގޮުތން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިުނން.އެހެ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކި އެކި ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ބޭފުޅުންނަްށ ދޭންޖެޭހ އިްނސްޓްރޫމަންޓް އޮްފ  •

 ފުލްޕަވަރ އާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

އިދާރާަތކުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ލޯުނތަކުގެ ލޯން އެގްރީމެންްޓތަކުގައި ސަރުކާރުން  ރާއްޖެއިންބޭރުގެ މާލީ •

ގުޅޭގޮތުން މާލީ އިދާރާތަކަްށ ދޭންޖެހޭ "ލީގަްލ  ސޮއިކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، އެ އެްގރީމެންޓްތައް ަތންފީޛު ކުރުމާ

 އޮޕީނިއަން" ދިނުން.

ތައް ގަވައިދުއެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ، އެކުލަވާލުމުގައާއިސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް  •

 ހެދުމުގައި އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ("ލެޖިސްޭލޓިވް އެޑްވައިޒް")ދިނުން.

 

ގެ ނިޔަލަށް  2010އޮކްޓޯބަރ  12އޮފީހާއި ިމއޮފީހުގެ ދަށުން  ގެރނީ ޖެނެރަލްސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެޓަމިހި

ޖުވެނައިްލ ގެ ނިޔަލަށް ހިންގަމުން ދިޔަ  2010ޖުލައި  13ހިންގަމުން ދިޔަ ނެަޝނަލް ލޯ ރިފޯރމް ކޮމިޝަން އާއި 

ވަނަ ދުވަހު ނެޝަނަލް ލޯ ރިފޯރމް ކޮމިޝަން  2010އޮކްޓޯބަރ  12ގެ ހިސާބުތަކެވެ.  ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

އި، މުވައްޒަފުންނާއި އެއޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިއުމާއި އެހެނިހެންތަކެިތ އުވާލައްވައި އެއޮފީހުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތާ

މި އޮފީހާއި ސިޓީއިން  1-ސީބީއޯ (ޖީއާރު)/1119/2010/32ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަްނބަރު: ސުލްރައީވަނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ަވީނ  ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މި އޮީފހުގެ ދަށުްނ ހިންގަމުްނ ދިޔަ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: އީސުލްއަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާކަން ރަޒްރހޯމް އެފެއަ

 އޮފީހަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.މިސިޓީ އިން  1-)ސީބީއޯ(ޖީއާރު/1048/2010/32

 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 12ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނޑު  .2  ހަމަތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ

ނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި މާލީ  ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ

ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް 

 އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ،ވިފައިވާަނމަބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ. އެނޫން ަތފާތު ގޮތަކަށް ޭބނުންކުރެ

 އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް  2.1

މިމާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވަނީ އިންޓަރނޭޝަަނލް ޕަބްިލކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން 

ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ފައިޭންނޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭްޝ ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" ސްޓޭންޑަޑް އާއި 

 އެއްގޮތަށެވެ. 

، ) ގައިވާ ގޮތަށ3/2006ްދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ
ޚަރަދުތައް  ،ގައި ހިނާގފައިވާ 2010 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ 2011

 ހިމަނައިގެންނެވެ.

ސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފަިއވާނީ ރައްޔިތުންެގ "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭަދ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ިލުބނު ފައި

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން އޮީފހުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފަިއސާ އާއި އެހެނިހެްނ  2010މަޖިލީހުން 

ަތ އެވެ. ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި  އޮފީހަށް ލިބޭ ނުވަތުން އޮފީހަށް ލިިބފައިވާ ފައިސާގޮތްގޮ

އެއްކަމުން މިފައިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މްދަނީއާގެ ދައުަލތުފައިސާއަކީ   ބަލައިގަންނަ

އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރިފައިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޜަރީ ޓްރެ ސިންގަލް

 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ނީ ކޭޝް ބޭސިސްއިްނ އެފައިސާ ނަގުދު އޮފީހަށް އަނބުރާ ިލބެންޖެހޭ ފަިއސާވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަ

ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޮފީހަށް ލިބުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮފީހަށް 

 ނުލިިބހުރި ފައިސާ މިހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް ލިބެންޖެހޭ

ގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ޮކންވެންޝަން" ާއ ރު ކުރުމުގައި އަމިބަޔާންތައް ތައްޔާރުކު

އަދި އެހެްނ ، އެއްގޮތްވާގޮތުން އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮުތން ހަރުމުަދލާއި

 ޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއއެއް

ގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ގެ އޮފީހުއެޓަރނީ ޖެނެރަލް

 އުނިކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ.

 ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ   2.2

ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އޮފީހުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ދެއްވާފައިވާ ފައިސާއާއި މިފައިސާއިން ކުރެވުނު 

 ހަރަދު  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްަތކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 13ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު  2.3

ންެނވެ. އެއީ ދިވެހި އިން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާޔާމާލީ ބަޔާނުގައި ބޭުނންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަ

 ގެ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. އޮފީހުރުފިޔާއަކީ 

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ިހސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެްއ ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި 

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ ރުފިޔާގެ 

ގައެވެ. މިނޫންގޮަތކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިޔަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓް އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް

 އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ.

 ގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނުތަކެތި ގަނެފައި ބަހައްޓައި  އޮފީހަށް  2.4

ގަތްއަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަެނފައި ބަހައްޓައިެގްނ އެތަކެިތ އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެިތ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 

ތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ާވނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި

ކަމަށާިއ، އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ނޫްނކަމުން، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުންނުކޮށް ހުިރ ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން

 ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފަެއއް ނުވާނެއެވެ.

 ކަންތައްތައް  ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުމާއި މިރިޕޯޓްގެ ތާރީޚާއި ދެމެދު ހިނގާފައިވާ  2.5

 މުޢާމަލާތްތަުކގެ  އެ  ،ތެރެއިން މުޢާމަލާތްތަކުގެ ހިނގާަފއިވާ ތާރީޚަށްފަހު  ބަޔާންތަކުގެ ތަކުގެ  މާލީޒިންމާ އަދި މިލްކިއްޔާތު

 .ބަދަުލގެނެސްފައިވާނެއެވެ މުޢާމަލާތްތަކަށް މި އެކަށީގެްނވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޮޑުމިނަށް

 މާލީ ޒިންމާތައް  2.6

 2011ޖެނުއަރީ  31މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ. އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެކެވެ. އަދި މި ޚަރަދު ަތކަށްވާ ފައިސާއަީކ  2010އާއި ހަމައަށް އަގު އަދާ ނުކުރެވި ހުރި 

މުގައި މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ދެންހުރި މާލީ ގެ ބަޖެޓުން ލިެބންޖެޭހ ފައިސާ ކަދައުލަތު

ހުިރ  އާއި ހަމައަށް އައިއިރު  އޮފީހުގައި 2010ޑިސެމްބަރ  31ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ޢަދަދު ތަކަކީ 

އި ބޭނުންކުރެޭވ އޮފީހުގަ ފައިސާއާއި ރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭސް އެންޑް ޓްރެޜަންނޭމިނިސްޓްރި އޮފް ފި

  ގެ ރައުސްމާލެވެ.ދައުލަތު ކޮށްދޭ ލުހަރުމުދާ ތަމްސީ

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  2.7

އެވެ. ނިޔަލަށް ނުލިިބހުރި ފައިސާ ގެ 2011ޖެނުއަރީ  31އޮފީހަށް ލިެބންޖެހޭ ފައިސާގެ ޮގތުގައި ހިމެނިފައިވަީނ 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ އަދި މިފައިސާއަކީ މިފައިސާ ލިބުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފައިސާއަކަށް ވާތީ މާލީ ޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެެވ.

 

 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 14ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ލިބުނުފައިސާ  2.8

 އަހަރު  ވަނަ 2010 އެވަނީ ހިމަނާފައި ގޮތުގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގައި" ބަޔާން ގޮތުގެރެވުނުހޭދަކު ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ"

 ލިިބފައިވާ އޮފީހަށް ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ ފާސްކުރެއްވި އޮފީހަށް

 ލިބޭ  ގޮތުގައި ނީގެއާމްދަ ގެދައުލަތު އެކިގޮތްގޮތުން ފައިސާފިޔަވައި ބަޖެޓު ތެރެއިން ފައިސާގެ ލިބޭ އޮފީހަށް. ފައިސާއެވެ

 އޮފް މިނިސްޓްރީ ފައިސާ މިފަދަ  އޮންނަފަިއސާއެއްނޫކަމުން ހުއްދަ ޚަރަދުކުރުމުގެ ބޭނުްނތަކަށް  އޮފީހުގެ ފައިސާއަކީ

 މިގޮަތށް  ނިމުނުއިރު އަހަރު  އަދި. ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ ފަންޑަށް ރެވެނިޔު  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ޓްރެޜަރީގެ އެން ފިނޭންސް

 އި ގޮތުގަ ފައިސާއެއްގެ ދުކުރަންޖެހޭ އްރަ ށްޓްރެޜަރީއަ އެން ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ފައިސާ ހުރި ޖަމާނުކުރެވި

 .  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ހިސާބުތަކުގައި

 ޓްރާންސްފާ  2.9

ގައި ދައްކާފައި އެވަނީ އޮފީހަށް ބަލައިގަްތ ން"ގޮތުެގ ބަޔާހޭދަކުރެވުނުޓްރާންސްފާގެ ގޮތުގައި "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި 

ގޮތުގަިއ ބެލެވޭ ފައިސާގެތެރެއިން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ގެ އާމްދަނީދައުލަތު

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ. މިަފދަ ފައިސާގެ ތެރެއިން މާީލ ައހަރު ނިމުނު އިުރ 

ލިބުނު ފައިސާއިން  ބަޔާން" ގައި  ޓްރާންސްފާ ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ

ނޑާ ބާކީ  ގެ ގޮތުގައި  ދައްކާފައިވާނެއެވެ.ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަ

 ނަގުދު ފައިސާ  2.10

ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ އޮފީހުގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ބާކީއެވެ. 

މިޕެޓީކޭޝް ފައިސާއަކީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށޭއިރު ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީއަްށ 

 ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެކެވެ. 

 (ކޮމްޕެރެޓިވްސް) ކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް  2.11

 ވަނަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިާވނެއެވެ. 2009ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށް  2010މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ގެ މަޢޫލޫމާތު ބަޖެޓު  2.12

ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓަށް ގެނެވިފައިވާ  2010މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 

 ބަދަލުތަކާއި އެކު އެންމެ ފަހުގެަބޖެޓެވެ. 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 15ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ޯނޓްަތއް  ަބާޔްނތަކާގުޅޭ  މީާލ

 ނިޔަލަށް ގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 31

 ތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ ޔި ރައް .3

 

 2009 2010 ތަފުސީލު 

 14,456,342 12,584,236 ފާސްކުރި ބަޖެޓު 

 - 1,615,484 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އިތުރުކުރެުވނު ފައިސާ

 - 674,115 އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުން އިތުރުކުރި 

 - 178,500 ފާސްކުރި ބަޖެޓުން އުނިކުރި ފައިސާ

 14,456,342 14,695,335 ބަޖެޓު  ޖުމުލަ 

 11,578,645 13,041,068 ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާ 

ައށް ރަށްދުނުކުރެވި ހުރި އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ދައުލަތުއޮފީހަށް ބަލައިގަތް 

 ފައިސާ
- - 

 2,877,697 1,654,267  ބަޖެޓުގައި ބޭނުންނުކޮށްހުރި ފައިސާ

 - 721 އަށް ރައްދުނުކުރެވިހުރި ފައިސާ އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަނބުރާޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 2,877,697 1,654,988 ބާކީ  ބަޖެޓު 

 ލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ އު ދަ  .4

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 - 4,100 1,500 އެކިއެކި ހިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ 121000

 738 16,800 3,000 ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ  124000

 39,750 35,237 500 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ 129000

 
 - 421 - ވަނަ އަހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވިހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ  2009

 
 - 300 - ވަނަ އަހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވިހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ  2010

 
 40,488 56,858 5,000 ޖުމުލަ 

 
 
 
 

 

 
 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 16ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު  .5

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 5,016,002 4,943,784 8,233,466 އުޖޫރަ މުސާރައާއި 211000

 
 (32,024) (42,085) - ގަޑީލާރި

 
 - 27,534 - ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވިފައި  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދެއް  2009

 2,470,446 2,747,423 334.,5,711 އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ 212000

 
 - 20,460 - ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވިފައި  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދެއް  2009

 
 7,454,424 7,697,116 13,944,800 ޖުމުލަ 

 އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސާ  ،ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި  .6

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 - 121,579 525,739 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ   001 213

 - 121,579 525,739 ޖުމުލަ  

 ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  .7

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު  001 221  221,122 22,230 66,150 ޚަރަދުރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 25,175 19,661 35,000 ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު  002 221

 3,926 - 72,415 ޚަރަދުރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު  003 221

 117,897 223,810 - ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ަޚރަދު 004 221

 - 400 - އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 999 221

 368,120 266,101 173,565 ޖުމުލަ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 17ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު  .8

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 179,813 164,297 188,500 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 001 222

 83,025 18,525 27,450 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  002 222

 - - - ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ިއންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  003 222

ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ އޮފީހުގެ  004 222

 ތަކެތި 
4,000 3,633 720 

 2,633 1,281 500 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި  005 222

 - 950 500 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 006 222

 15,519 21,371 20,000 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުަމށް ހޯދާ ތަކެތި  008 222

 - - 1,506 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 009 222

 13,306 - 5,000 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަެކތި  010 222

 300 - 5,000 މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ،ދޮރުފޮތި 011 222

 2,961 1,545 5,000 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 999 222

 298,277 211,602 257,456 ޖުމުލަ  

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  .9

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 161,542 141,851 130,000 ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ،ޓެލެފޯން 001 223

 652,245 650,962 350,000 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު  002 223

 - - 25,000 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު ބޯފެނާއި  003 223

 242,650 256,924 258,720 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  004 223

 40,927 23,420 40,000 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާުފކުރުމުގެ ޚިދުމަތަްށ ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ 008 223

 10,006 17,826 22,560 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު  009 223

 394,004 108,678 600,000 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަެކތި  010 223

 8,477 24,835 25,000 މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ,ދޮރުފޮތި 011 223

 30,486 16,953 187,100 ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު  ފަދަ އަދި ސެމިނަރ ޖަލްސާ 012 223

ތަރުޖަމާކުރުންަފދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ  ،ޚިދުމަތާއި ކޮންސަލްޓެންސީ 016 223

 ފައިސާ
750,000 22,475 651,021 

 - - 4,800 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު  މެހުމާނުންނަށް 017 223

 8,658 2,808 5,000 ސަުރކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް  އެކިކަންކަމަށް 019 223

 - 66,820 711,520 ޗާޕުކުރާ ތަެކތީގެ ޚަރަދު  ޢާންމުފައިދާއަށް 020 223

 510 - 1,700 ޚަރަދު  ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ 021 223

 523 25 1,000 ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ބޭންކްޗާޖާއި 024 223

 - - - ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން އިންޝުއަރެންސް 025 223

 9,268 51,683 444,500 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 999 223

 2,210,317 1,385,260 3,556,900 ޖުމުލަ 

 

 

 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 18ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ  .10

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 636,314 1,181,246 307,650 ފައިސާ ދާމީހުންގެފެލޯޝިޕްގައި  ،ސްކޮލަރޝިޕް 001 225

 ދޭ ބައިވެރިވުމަށް ކޯސްތަކުގައި ޓްރޭނިންގ އެކިއެކި ހިންގާ ރާއްޖޭގައި 004 225

 ފައިސާ
55,500 3,391 356,953 

 - 535,853 113,000 ޚަރަދު  ޓްރޭނިންގގެ ހިންގޭ ޚާއްޞަކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސް 006 222

 993,267 1,720,490 476,150 ޖުމުލަ  

 ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  .11

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 - - 55,000 މަރާމާތުކުރުން  ޢިމާރާތް ބިނާކުރާ ގޮތަށް ދިރިއުޅޭ މީހުން 001 226

 109,862 1,484,660 20,700 މަރާމާތުުކރުން ޢިމާރާތް ބިނާކުރާ ބޭނުންތަކަށް ނޫން  ދިރިއުޅުން  މީހުން 002 226

 5,350 2,700 8,105 މަރާމާތުކުރުން ނިޒާމް ފެނާބެހޭ އާއި ފާޚާނާ 006 226

 4,648 2,300 9,658 މަރާމާތުކުރުން  ވިއުގަ ކަރަންޓް 007 226

 - - 2,476 މަރާމާތުުކރުން ފިޓިންގްސް ފަރުނީޗަރާއި 009 226

 18,080 30,515 44,263 މަރާމާތުކުރުން އިކްވިޕްމަންޓްސް މެޝިނަރީއާއި 010 226

 - 4,535 5,621 މަރާާމތުކުރުން  އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ކޮމިޔުނިކޭޝަން 012 226

226 013 
 35,000 75,000 70,000 މަރާމާތުުކރުން  ސޮފްޓްވެޔަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ

 - - 15,000 މަރާމާތުކުރުން  ހާޑްވެޔަރ ހޯދާ  ގުޅޭގޮތުން އާއި . ޓީ.އައި 014 226

 990 - 2,500 މަރާމާތުކުރުން އިކްވިޕްމަންޓް އެހެނިހެން  015 226

 3,975 13,805 25,000 މަރާމާތުކުރުން  ދުއްވާތަކެތި އެއްގަމުގައި 016 226

ނޑުގައި 017 226  - - - މަރާމާތުުކރުން އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ  ކަ

 177,905 1,613,515 258,323 ޖުމުލަ  

 ޚަރަދު  ކުރާ  ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް  .12

2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު  ކޯޑު   2010 2009 

 19,270 13,250 28,500 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް  001 423

މެޝިނަރީއައި އިކްއިޕްމަންޓްސް  ،ޕްލާންޓް 002 423  121,150 1,775 9,575 

އެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)އެކި 004 423  3,000 - 16,990 

 30,500 - - ރިފަރެންސް ފޮތް  005 423

ޞަލަތުގެ ތަެކތި މުވާ 006 423  11,750 5,380 - 

 - - 58,000 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 007 423

ރޑްވެއަރ 008 423  - 5,000 50,000 އައިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދޭ ހާ

 - - 1,000 އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓްސް  999 423

 
 76,335 25,405 273,400 ޖުމުލަ 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 19ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 :ތަފުސީލު ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އިތުރު 

 

 ތަފުސީލު  ކޯޑު 

ފެށުނުއި 2010

 ރު

ހުރި މުދަލުގެ 

 އަގު 

ވަނަ  2010

އަހަރު ހޯދުނު 

 މުދަލުގެ އަގު 

ނައްތާލެވުނު/ 

ގެއްލުނު/ވިއްލާލެ 

ވުނު މުދަލުގެ 

 އަގު 

ވަނަ 2010

އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް ހުރި 

މުދަލުގެ އަގު 

 ގަތް އަގުގައި 

 573,673 - 13,250 560,423 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް  001 423

 383,039 - 1,775 381,264 މެޝިނަރީއައި އިކްއިޕްމަންޓްސް  ،ޕްލާންޓް 002 423

 - - - - އެކއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް) 004 423

 - - - - ރިފަރެންސް ފޮތް  005 423

 113,676 - 5,380 108,296 ޞަލަތުގެ ތަެކތި މުވާ 006 423

 406,700 - - 406,700 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 007 423

ރޑްވެއަރ 008 423  1,668,458 - 5,000 1,663,458 އައިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދޭ ހާ

 - - - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓްސް  999 423
- 
 

 - - - - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި 001 424

 
 25,405 3,120,141 ޖުމުލަ 

 
3,145,546 

 )ޓްރާންސްފާ ( ޖަމާކޮށްފައިވާ  ޓްރެޜައީއަށް  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  .13

 2009 2010 2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު 

އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިންޓްރީ ފައިސާއިން ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެގޮތުގައި ގެދައުލަތު

 ކުރެވުނު  ޓްރާންސްފާ ޓްރެޜަރީައށް
- 56,858 40,488 

 - )721( - އަހަރު ނިޔަލަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ބާކީ

 40,488 56,137 - ޖުމުލަ 

 ފައިސާ  ނަގުދު  ހުރި  ބެހެއްޓިފައި  އޮފީހުގައި  .14

 2009 2010 2010 ބަޖެޓު  ތަފުސީލު 

 - 421 - ފައިސާ ކޭޝް ޕެޓީ  ހުރި ޖަމާނުކުރެވި އަހަރުގެ ދިޔަ ވޭތުވެ

 - 300 - ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އަނބުރާ ބަޖެޓަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2010

 - 721 - ޖުމުލަ 

 
 

 

 
 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 20ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މި އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފޮނުވާ އެކަމަކު އެ ވެންޑަރ އަށް ފައިސާ ( ބިލްތައް  ނުދައްކާހުރި  ފައިސާ  .15

 )ނުލިބޭ ބިލްތައް 

 2009 2010 ތަފުސީލު  

221002 
 )2010ނޮވެމްބަރ 24( 10/168ޑައެލް ކެބް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސް ނަންބަރު 

 ބިލްގައިވާ
65 - 

 - 150 ) ބިލްގައިވާ 2010ނޮވެމްބަރ DSJ-0726350 )04އެސްޓަރސް ނަންބަރު  222001

223008 
ޑިސެމްބަރ SHM-I10/597 )02ސަންހައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަންބަރު 

 ) ބިލްގައިވ2010ާ
2,300 - 

223009 
 )2010ނޮވެމްބަރ IN-015900/MPL )30މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ނަންބަރު 

 ބިލްގައިވާ
1,124 - 

 - 3,639 ޖުމުލަ  

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  .16

 2009 2010 ތަފުސީލު  

1. މި އޮފީހުގައި ކުރިން ތިއްބެވި އެޓޯލް އެޓަރނީން ބޭއްތިބުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެޑްވާންސްގެ  

ޓްރޭޑް ޕވޓ. ލޓޑ މި އޮފީހުން ދެއްކި ފައިސާއިން މިހާރު ގޮތުގައި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް 

 ބާކީ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

15,000 15,000 

2. އެއަރ ޓިކެޓް ރިފަންޑު ކުރާގޮތަށް ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި އަލްއުސްާތޛް މޫސާ ޢާލިމް ދަތުރު  

 ކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ދަތުރުގެ އެއަރ ޓިކެޓަްށ މި އޮފީހުން ޚަރަދުކުރި ފައިސާއަށް ލިބެންޖެހޭ 
14,315 14,314 

3. މަޤާމަކުން ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމުން އަލްފާޟިލް  މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދެއްވި ފަހުން މި އޮފީހުގެ 

 ޢަބްދުއްޝަކޫރު އިސްމާޢީލް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
4,048 4,049 

4. މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެޓޯލް އެޓަރނީން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯ ކޯހުގައި  

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ   ބޭފުޅަކު 05ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރާތީވެ   
38,273 38,273 

 71,636 71,636 ޖުމުލަ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 21ގެ 21ސަފުހާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ޕްރޮގްރާމް " ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް "ޔުނިސެފްގެ  .17

 

ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ފަހަރުމަތިން  2009ޔުނިސެފް އާއި މިއޮފީހާ ގުޅިގެން "ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް" ހިންގުމަށްޓަކައި 

ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް ދެއްވާފައެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރެއިން މި  393,255.35ނަންބަރު އެކައުންޓަށް  1851ވަނީ މި އޮފީހުގެ 

ވަނަ އަހަރުވެސް މި  2010އަދި   ރުފިޔާ ހޭދަކުރިއެވެ. 358,889.35ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2009ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

 424,611.00ނަންބަރު އެކައުންޓަށް ވަނީ  1851ހިންގުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން އެކި އެކި ފަހަރުމަތިން މި އޮފީހުގެ  ޕްރޮގްރާމް

  ވަނަ އަހަރު ސީދާ ޔުނިސެފް ޕޮރެޖެޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ 2010. ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް ދެއްވާފައެވެ

ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އެއީ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި މި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަކާއި ރުފިޔާ  431,716

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މުސާރަ ދިނުމާއި އަދި އެކިއެކި ތަފާތު ޢަމަލުތައްކުރުމުގެ ސަބަުބން ތަކުރާރުކޮށް މޯލްޑިވްސް 

ދުވަހުގެ ލައިފް ސްކިލްސް ޕްރޮގުރާމެއް  05ހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފޭދޫފިނޮޅުގައި އަ 18 ޕޮލިސް ސަރވިސަށް ގެނެވޭ

 ހިންގުމަށް ކުރި ޚަރަދުތަކެވެ. 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތަފުސީލުކުރި ޚަރަދުތަކުގެ  މިޕްރޮގްރާމަށްއިން ފައިސާ ފޮނުވައިގެން މި ޔުނިސެފްގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްމި

 

 

 ޚަރަދު / އެހީ  ލިބޭ 

2010 

 ޚަރަދު / އެހީ  ލިބޭ 

2010 

   ފައިސާ  ލިބުނު 

 393,255 424,611 )ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ހިންގުމަށް( ޔުނިސެފް

 393,255 424,611 ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  ލިބުނު 

   ޚަރަދު  ކުރެވުނު 

 357,019 423,000 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   

 1,870 8,716 ވާރކްޝޮޕް ހިންގުން  

 358,889 431,716 ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  ހޭދަކުރެވުނު 
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