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csIfoa egclwrenej rwTiDoa 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  

  ަބާޔަނށް  މީާލ  ައަހުރގެ  ަވނަ  2010 ގެ ޮކމަިޝނު  ަސރވިސް  ސިވިލް 
  ރިޕޯޓް  ޖެެނަރލްދޭ  ަޓރ ޮއިޑ 

  ފު ތަޢާރަ   ހ.

 2010 ގެ ކޮމިޝަނު ސަރވިސް ސިވިލް ކުރެވުނު  ދަށުން ގެ) 2007/4 ނަންބަރު  ނޫނުގާ( ނޫނުގާ  އޮޑިޓް  ބޭނުމަކީ މިރިޕޯޓުގެ
 ަސރވިސް  ލްސިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައި ،ބަޔާންކޮށް ގޮތް ދެކޭ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ބަޔާންތަކާއިމެދު މާލީ ވަނައަހަރުގެ
  .ގެނައުމެވެ  ސަމާލުކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މިކަންކަން އަދި ،ހުށަހަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ،ށާއިކޮމިޝަނަ

 ،ފާހަގަކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން އިސްވެރިންނާއި ގެކޮމިޝަނު ސަރވިސް ސިވިލް ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިރިޕޯޓުގައި
 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މިރިޕޯޓް .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު ހެޔޮހިތުން މިފުރުޞަތުގައި ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ އެހީތެރިވެދެއްވި ްޓގައިމިއޮޑި

  .އެވެ ޝާއިޢުކުރެވޭނެ ގައި www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް މިއޮފީހުގެ ،ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީއަށް މާލިއްޔަތު

 ނިމުނު ގައި  2010 ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ކޮމިޝަނު ސަރވިސް ސިވިލް މިވާ  ހިމެނިފައި ށް އަ 19 އިން  8 ސަފުހާ ރިޕޯޓާއެކު މި
 ކުރެވުނު  އެބަޖެޓުން ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު ،ބަޔާނާއި ގޮތުގެ ހޭދަކުރި ލިބުނުގޮތާއި ަފއިސާ ހިމެނޭ މާލީބަޔާނުގައި އަހަރީ އަހަރުގެ
 ބަލައި  މިއޮފީހުން ތައްވަނީނޯޓު ތަފުސީލު މިބަޔާންތަކާގުޅޭ  އަދި ބަޔާނާއި ޒިންމާތަކުގެ މާލީ ،ޔާތާއިމިލްކިއް ބަޔާނާއި ހޭދައިގެ

  .އޮޑިޓްކުރެވިފައެވެ 

 

  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެ ކޮމިޝަނު ސަރވިސް  ސިވިލް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާބުތައް   ށ.

 މާލީކަންތައްތައް  ގެކޮމިޝަނު ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އާއި ) 2006/3 ނަންބަރު ނޫނުގާ( ނޫނު ގާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
 މި ށްއެއްގޮތަ  އެހިސާބުތަކާއި ،ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކަމާއެކު ޞައްޙަކަމާއި ތަށްޤީޤަތާއެއްގޮޙަ ހިސާބުތައް ގެކޮމިޝަނު ބެލެހެއްޓުމާއި

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ގެކޮމިޝަނު ސަރވިސް ސިވިލް  ޅުމަކީހުށަހެ މިއޮފީހަށް އޮޑިޓްކުރުމަށް  އަދި އެކުލަވާލައި ންމާލީބަޔާ އަހަރީ
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 އެއްގޮތަށް  ހިސާބުތަކާ އެ  ،ބަލަހައްޓައި ހިސާބުތައް އެއްގޮތަށް ޙަޤީޤަތާއި ުފރިހަމަކަމާއެކު  އްޙަކަމާއިސަ ،ތެރޭގައި މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ
 އެއްވެސް  ،ދެމެހެއްޓުމާއި ގާއިމުކޮށް  މާޙައުލެއް ބާރުހުރިއިތު ރައްކާތެރި ބޭނުންވާ  އެކުލަވާލުމަށް ަތއްޔާރުކޮށް  މާލީބަޔާން އަހަރީ

 މާލީބަޔާން  އަހަރީ އެއްގޮތަށް އެހިސާބުތަކާ ބަލަހައްޓައި ހިސާބުތައް ނުހިމެޭނގޮތަށް ފޮރުވުމެއް ނުވަތަ ،އޮޅުވާލުމެއް ނުވަތަ  ،ޅުމެއްއޮ
 ކުރެވިފައިވާނަމަ  ބޭނުން އަންދާާޒއެއް  އެއްވެސް ވާލުމުގައިއެކުލަ މާލީބަޔާން އަހަރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބު އަދި ،ކުރުމާއި ތައްޔާރު

 ތައްޔާރުކުރުން  މާލީބަޔާން އަހަރީ ބަލަހައްޓައި ހިސާބުތައް އަންގައިދޭގޮތަށް ރަނގަޅަށް ހާލަތު ދިމާވި  ބޭނުންކުރަން އަންދާޒާއެ
  .ހިމެނެއެވެ

  

 ލިއްޔަތު އޫ މަސްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   ނ.

 މެދު އޮޑިޓަރންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެއާގެ އަހަރީ މާލީބަޔާކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް އްޔަތަކީލިއޫޖެނެރަލްގެ މަސް އޮޑިޓަރ
ހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންެގ ޖުމްރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރައީސުލްކު ހުޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު އިސްލާއޮޑި ،ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތާއި

މާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. އެހެންކަމުން މިއޮފީހުން މިއަހަރީ މާލީބަޔާންތަްއ ކޮމިޝަނުގެ ސަ ސިވިލް ސަރވިސްމަޖިލީހަށާއި 
ނޑުތައް  ،އޮޑިޓްކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް އެސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމުކުރާ މިންގަ

ތަކެއްކަން އެކަށީގެންވާ އްޙަ ބަޔާންސަ ގައި ހިމެނިފައިނުވާބޭނުންކޮށްގެން މިއަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ އުޮޅވާލުންތަކާ އޮޅުންތައް އޭ
. ގީޔަ  ންކަމާއިއެކު ދެނެގަނެވޭނެގޮތެއްގައެވެ

އިގެްނ ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް ހޯދަ އިއިވަނީ މިއަހަރީ މާލީބަޔާން ބަލައެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފަ
އްޙަކަމާއި، އަދި ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ސަނެވެ. މިމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުގެ ގެން ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްއޭ

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ، އުލުގެމައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންޙަބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ މާ ހިސާބުތައް
  އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާގޮތްވެސް ބަލާ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެންނެވެ. މުޅި ،ސިޔާސަތުތަކާއި، ލުތަކާއިސޫއު

ެގ މަލާތްތައް ބެލުމުޢާކަމުން، މިއޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ހުރިހާ މާލީ މުނީ ވަގުތާއި ޚަރަދަށް ބަލައިގެންއޮޑިޓް ކުރަންޖެހެ
 ލަތާމެދު އޮޑިޓަރމަލާތު ބަލައި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސާގެ މާލީހާޢާމު ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއްލްގެބަދަލުގައި އޮޑިޓް ސާމްޕަ

  ގޮތެއް ނިންމޭނެގޮތަށެވެ.ޖެނެރަލް ދެކޭ

  

  ގޮތް ދެކޭއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް   ރ.

 މްބަރޑިސެ 31 ގެކޮމިޝަނު  ސަރވިސް ސިވިލް ހިމެނިފައިވާ ގައި  19 އިން 8 ހާފުސަ ރިޕޯޓާއެކު  މިއޮޑިޓް  ދެކޭގޮތުގައި މިއޮފީހުން
 އެބަޖެޓުން ބަޖެޓާއި  ފާސްކުރެވުނު ،ބަޔާނާއި ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ އަހަރުގެ މާލީ ނިމޭ އަށް  2010

 ނޯޓުތަކުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކާއިއެކު  އެމާލީ ބަޔާންތަކަކީ  ޒިންމާތަކުގެ މާލީ ،ޔާތާއިމިލްކިއް ،ބަޔާނާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ
 ޝާއުިޢކޮށްފައިވާ  ނެރެ ބޯޑުން ސްޓޭންޑަޑްސް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ގޮތަށް ފައިވާ ބަޔާންކޮށް

 ،ހުށަހަާޅފައިވާ  ތައްޔާރުކޮށް  އެއްގޮތަށް އާއި" ކައުންޓިންގއެ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް  އަންޑަރ ރިޕޯޓިން  ފައިނޭންޝަލް"
 ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށްއެއް ޙަޤީޤަތާއި ތެދުވެރިކަމާއިއެކު  ހާލަތު މާލީ ކޮމިޝަނުގެ  ،އިހޭދައާ  ކުރެވުނު އެފައިސާއިން ލިބުނުފައިސާއާއި
  .ދެކެމެވެ މިއޮފީހުން ކަމުގައި މާލީބަޔާންތަކެއް

  



 
) އަމީރު އަހުމަދު މަގު 3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (  info@audit.gov.mv:މެއިލް- އީ، : 6430 331ފެކްސް، 393933 2:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،ވަނަ ފަންގިފިލާ
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 ކޭގޮތް ދެ އިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ  ގަވާއިދަށް ނޫނާއި ގާ .ބ

ވަަނ  2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ ފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި  މި
ނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން ގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މައިގަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުއަދި  ިމންވަރަށްބަޖެޓްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އަިދ  ަކންތައްތަކަށެވެ.ގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ނޑު ގޮތެއްގައި  ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، ކުރިއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައްވެސް މައިގަ

   ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގެންގޮސްފައިވަީނ، 

 ވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކޭ ކަންތައްތައް ގަނޫނާއި ގާ

ން ގެ ގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިވަނަ އަހަރު 2010ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  12ދުގެ ބާބު ގަވާއި ތުގެ ލަތުގެ މާލިއްޔައުދަ .1
ކައުންޓިން ޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެން ލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ އިއުދަ

)  ސްޓޭންޑަޑްސް އިޕްސަސް ގައި ބުނާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާނާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ އެއްގޮތަށެވެ.  އާ (އިޕްސަސް
ންތަކަކަށް ވާ ބަޔާކުރެވިފައިތައްޔާރު ށް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަ ކައުންޓިންގ" ގެ ކުރޫއަލް އެމާތަކުގެ ބަޔާނަކީ "އެޒިން

ކޮމިޝަނުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ސިވިލް ސަރވިސްވަނަ އަހަރުގެ  2010ނަމަވެސް . ނެއެވެވާންޖެހޭ
ްނ ންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާޢިޢު ކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓި އި

ބަޔާންތަކަކީ ބުނާ މާލީ މި ސްޓޭންޑަޑްގައި އެއްގޮތައްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އާއި  "ކައުންޓިންގފް އެކޭޝް ބޭސިސް އޮޑަރ އަން
، އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެބަޔާނާއި ބަޖެޓާއި ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި އެފައިސާ ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، 

 ތަކެވެ.މިބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓު
  

  ދިން ގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 
ޔާތާއި، އްގެ އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދާއި، މިލްކިކޮމިޝަނު ގައިވާގޮތުގެ މަތިން 12ދުގެ ބާބު އި ވާގަލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އުދަ

ޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ މާލީޒިންމާތަކާއިބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްިލކް ސެކްޓަރ އެކައުން 
ތަކާއި އެއޮްގތަށް، އެކުރުއަލް ބޭސިސްއަްށ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްލަނަލް ޕަބްލިކް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޭޝަ 

  މަށް ދަންނަވަމެވެ.ތައްޔާރުކުރު
  

  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް 
ޓިންގ އެކައުންއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އާމްދަނީއާ
) ސްޓޭންޑަޑް   ރާނެކަމަށް.ތައްޔާރުކުއެކުރުއަލް ބޭސިސްއަށް އާއި އެއްގޮތަށް،  (އިޕްސާސް

  
 ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެމްބަރުންގެ މޯބައިލް ފޯނު ބިލުތައް މިހާރުވެސްގެ މިޝަނުކޮ ސިވލް ސަރވިސް .2

. ސިިވލް ގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމުގައި ފާހަގަސަރވިސް ގެ ބަޖެޓުން ސިވިލްމަޖިލީހުން ފްާސނުކޮށް ކޮމިޝަނު  ކުރެވެއެވެ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ 20ގެ  2007/5ގާނޫނު  ގެސަރވިސް

ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން . އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިނާޔަތްތައް ކަ ޯފނު ބިލުތައް ދެއްކެވުމަީކ  ކަމަށެވެ
ތަކަށް ބަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނު ބިލުންކަމުގައި ބެލެވޭތީ މިގޮތުން މެ ނާޔަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއްބަރުންގެ އިކޮމިޝަނުގެ މެން
. ކަމަށް އެއްއި ޚިލާފަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަީކ މިދެންނެވި ގާނޫނާދެއްކެވި ފައިސާ  ބެލެވެއެވެ

 
 



 
) އަމީރު އަހުމަދު މަގު 3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (  info@audit.gov.mv:މެއިލް- އީ، : 6430 331ފެކްސް، 393933 2:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،ވަނަ ފަންގިފިލާ
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  ން ލަފާދިން ގޮތް އިޞްލާޙުކުރަ 
ދެވޭ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް 20ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި . ވީާމ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަ ގޮތަށް ހަމަތަކާއި އެއްފައިވާ ނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްގާ ލީހުންނެވެ
އި ޚިލާފަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަބުރާ ނޫނާގާއަދި  ދަންނަވަމެވެ. ންނަށް އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ނުދެއްވުމަށްމްބަރު މެނުވީ މެ

  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
  

  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް 
. ކޮމިޝަނު ނީއުޓަރ ފަދަ ތަކެތި ބެލެވިފައިވަޕިފޯނާއި ކޮމް ބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ންގެ މެވަސީލަތުގެ ގޮތުގައި

ނޑައެޅުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ނޑައަޅާވަސީލަތް ކަ ނޑައަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ލީހުން ކަ ކަމަކަށް ނުވާހިނދު، މިކަން ކަ
ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ރުންގެ ފޯނު ބިލާއިމެމްބަ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން.ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާނޫނާއި މާލިއްޔާތު ގާ  ގެސަރވިސް

ނޫނާއި ގާރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހޯއްދެވިނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއީ ލީހާއި އެންޓި ކޮރައްޔިތުންގެ މަޖި
ނޑައަޅާފައިާވ  ނޫނުގެ ބާރުގައި މުސާރައާއި އިނާޔަތް ގާގޮތުން . އެގިފައިވާމަށް ބަޔާނޮްކށްފައެއް ނުވެއެވެޚިލާފަށް ކުރެވޭކަމެއްކަ ކަ

ނޑައެޅުމުގެ  ނޑައަޅައިގެނެއްނޫން.އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ފޯނު ދެވިފައި އޮންނަނީ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަ   ތެރެއިން ކަ
  

ވަނަ ބާބުގައި ވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދާ އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލް  7ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  .3
. އެގޮތުން ޔޫއެފާހަގަކުރެވެ ކަންމެއްގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާފައި ނުވާ ނިޒާ  ގެ .ޕީ.ޑީ.އެން.ވެ

ރުމުދާ ހަރުމުދަލުެގ ގެ ބަޖެޓުން ގަނެފައިވާ ބައެއް ހަބެސްޓް ޕްރޮޖެޓްތަކުން ގަނެފައިހުރި ބައެއް ހަރުމުދަލާއި ކޮމިޝަނު
އިން އުނިކޮށްފައި ނެތުމާއި، ހަރުމުދަލުގެ އިވާ ބައެއް ހަރުމުދާ ރަޖިސްޓްރީދާފައި ނުހުރުމާއި، ނީލަން ކިޔާފައަށް ވައްރަޖިސްޓްރީ

ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަށް ކޮމިޝަނަށް ގަންނަ ހަރުމުދަލާއި ވިއްކާ ހަރުމުދާ އަންގާނެ ރަސްމީ 
އިން ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކޯޑްތައް ޖަހާފަިއ މުދަލުގައި އެތަކެތި ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަރުބަ، ތުމާއިހަމަޖައްސަވާފައި ނެ އިންތިޒާމްެއ

ތޯ ނެތުމާއި، ހަރުމުދާ އަގުކުރުމަށްޓަކައި އެތަކެތީގެ އަގު ޖަހާފައި ނެތުމާއި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހަރުމުދާ ގުނާ ހަމަޔަށް ހުރި
 (ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ) ގެ ހަރުމުދަލާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުނުލަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމާއި އަދި ކޮމިޝަބަ

ކޮީޕ ފޯރމެޓްގައި ބަލަހައްޓަމުން  އެކްސެލް ސޮފްޓްރައްކާތެރި ނޫންގޮތެއްގައި ފަސޭހައިން ބަދަލުގެނެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް 
 ެއވެ.ގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެ

 
  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

  .ދަންނަވަމެވެވަނަ ބާބުގައި އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  7ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
  

  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް 
ދާ ރުމުގެ ބަޖެޓުން ގަނެފައިވާ ހަހަރުމުދަާލއި ކޮމިޝަނު ފައި ހުރިގެ ބެސްޓް ޕްރޮޖެޓްތަކުން ގަނެ. ޕީ.ޑީ.އެން.މިހާރުވަނީ ޔޫ

. އަދި ނީލަން ކިޔާފައިވާ ހަރުމުދާ ވަހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގު ކުރެވެން އިން އުނިކޮށްފައެވެ. އަނީ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދާފައެވެ
. އަދި ގައި ހިމަނާފައިވާނެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ، އަގުކޮށް ހަރުމުދާ ގުނާ ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބަލައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެތި އެވެ

ނަމަވެސް ބައެއް ހަރުމުދަލުގެ ލޮކޭޝަން ފިްކްސ  ވަނީ ޖަހާފައެވެ. ން ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކޯޑްތައްވެސްއިރަޖިސްޓްރީއެތަކެތި 
  ދިމާނުވެދާނެއެވެ. އެސެޓް ރަޖިސްޓްރީ އާއި 

  
 
 



 
) އަމީރު އަހުމަދު މަގު 3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (  info@audit.gov.mv:މެއިލް- އީ، : 6430 331ފެކްސް، 393933 2:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

6 ގެ  19 ސަފުހާ    

 ގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ވަނަ 2010 .4
 5.13ތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަތުރު  ބޭރަށް ކަުރއްވާފައިވާ  އާއި ރާއްޖެއިން ރައްވާފައިވާ ދަތުރުތަކުގަކު

ކުރުމަށް ދަތުރުތައް ކުރެވުނު ބޭނުމާއި އެދަތުރުތަކުން ހާޞިލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ
ނޑައެޅި މަ  ކުރެވުނެވެ.ންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަިވ މިހާޞިލުޤްޞަދު ކަ

  
  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ރާއްޖެތެރޭގައި ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރައްވާ ދަތުރުތައް،  5.13މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ކުރެވުނު ދަތުރެއްގެ ފުރިހަމަ ދަތުރު ރިޕޯޓް އެއޮފީހަކަށް ހޯދައި، ބާކީވާ ފައިާސ ގައި އެ ުދވަހުގެ ތެރޭ 3ނިމުނުތާ އެދަތުރެއް 

. ވީމާ ގޮތަށްގައި އަންގާފައިވާ 1.01މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް  މިަގވާއިދާއި ،ޖަމާކުރުމަށެވެ
  ދެންނެވުނެވެ.

  
  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް 

  ދެއެވެ.ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ލިބެމުން ރޓް މާލިއްޔަތުގެރިޕޯކަށް ރިޕޯރޓް ލިބިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ދަތުރުތަކުގެ ބައެއް ދަތުރުތަ
  

 ޗީފްސް ދަ އޮފް މީޓިންގ"އަށް ކުރިޔަށްދިޔަ  2010ނޮވެމްބަރ  22އިން ނޮވެމްބަރ  20އިންޑިޔާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި  .5
ސިވިލް ސަރވިސް  ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިގައި  "ސްޓޭޓްސް މެމްބަރ ސާކް އޮފް ކޮމިޝަން ސަރވިސް ޕަބްލިކް އޮފް

ދުވަހުގެ ދަތުރު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނަންގަވައިގެން ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް  2ކޮމިޝަނުގެ ދެބޭފުޅުން ފުރާވަޑައިގެންފައިވަނީ 
ދުވަްސ  1ދުވަހާއި ބައްދަލުވުން ނިމޭ ތާރީޚުގެ ފަހުން  1 (ބައްދަލުވުން ފެށޭ ތާރީޚުގެ ކުރިންދަތުރުގެ ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް 

 ( އި ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަޓޭރިއަޓުން ހުރުމާއި ތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ސާކް ސެކްރެދަ ހިމެނޭގޮތަށް
އަކީ ޭދންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކަމުގައި ފައިވާ ފައިސާބަޖެޓުން ނަންގަވާ ގެމުން ހުރުމާއި ކެއުމަށް ކޮމިޝަނުއެހެންކަ ވުނެވެ.ކުރެފާހަގަ

މެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިސާ އެއްކަމުގައި ދެކެ ޖެހޭށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންއަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަބެލެވެން ނެތް ކަމަށާއި އެފައިސާ 
ން ބައްދަލުވު ޖެހިފައި ވާއިރުރުތައް ހަމަދަތުގޮތަށް  ކުރެވޭ ދަތުރުކޮންމެ ދުވަހަކު  އަށްޖެހޭ ގޮތުަގއި ނިއުދިއްލީވެސް ފާހަގަކުރަން

އުލަތުގެ ޚަރަދު ދަ  ގޮސްފައިވާކަމާއި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީދަތުރުގެ ބައިވެރިން ދިއްލީއަށް ދުވަސް ކުރިން  ދެ ފެށުމުގެ
ދާނޭ  ގެއްލިގެންމަތް ދައުލަތަށް ނުލިބި ބައިވެރިންގެ ޚިދުއެމުއްދަތުގައި ދަތުރުގެ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި ބޮޑުވެގެން ދާނެ 
 ކުރެވުނެވެ.ފާހަގަ ދުވަސްތަކެއްކަން 

 
  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

އުމުތަކުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާގޮތަށް ކުރާދަތުރުތަކަށް ގަބޭރުގެ 
ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހުރުމާއި ކެއުމުގު ޚަރަދު ދެއްވާ

. ނއަ ހޯދައި ބަޖެޓުން ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ  ގައި ވާ ގޮތަށް  5.01ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަުތގެބުރާ ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
އިވާ ފަރާތްތަުކގެ ދަތުރުގެ ން ޓިކެޓްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފަކުރާ ދަތުރުތަކަށާއި ދައުލަތު ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި އަންގާފައިވާ ގޮަތށް  ކަމަށާއި، ލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަށް އުދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ 
   ވެ.މެވަންނަދެއްވުމަށް ދަ ނުދަތުރުގެ ބައިވެރީންނަށް ދަތުރު ފައިސާ މެނުވީ 

  
  ޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް އޮ 

 ދެއެވެ.ދުގައިވާ ގޮތަށް ލިބެމުންރޓް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިރިޕޯބައެއް ދަތުރުތަކަށް ރިޕޯރޓް ލިބިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ދަތުރުތަކުގެ 
  



 
) އަމީރު އަހުމަދު މަގު 3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (  info@audit.gov.mv:މެއިލް- އީ، : 6430 331ފެކްސް، 393933 2:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

7 ގެ  19 ސަފުހާ    

 ގެ އިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިޝަނުއަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ސްޓަޑީ ޓުއަރ ގައި ބަ 2010 ޖުލައި 31ޖުލައި އިން  24 .6
ޖުލައިގައި އެނބުރި  28 ބަރުން މެ ނަމަވެސް އެ ވީ ކޮށްފައިޑް އެކޮމަޑޭޝަންގެ ފައިސާ ހަވާލުދުވަހުގެ ފުޑް އެން 7 ބަރަކަށް ންމެ

 ޑް ދުވަހުގެ ފުޑް އެން  4ކަން އެމަނިކުފާނުގެ ޕާސްޕޯރޓް ބެލުމުން އެގުނު ކަމަށާއި އަދި އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ވަޑައިގެންނެވި
. މިކަން އޮޑިޓުގައި ރައްވާފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަޑޮލަރު ކޮމިޝަނަށް ހަވާލުކު .އެސް.ޔޫ 888/-އޮކޮމަޑޭޝަން އަށްވާ  ކުރެވުނެވެ
 2011އޮކްޓޯބަރ  23ވަނީ އަނބުރާ ހަވާލު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ  މެންބަރު އެންނެވުމުން ގައި ދެކޮމިޝަނުފާހަގަ ކުރެވިގެން 

އެއް  ދަތުރު ނިންމެވިތާ  ކުރެއްވީމުން މިފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ހަވާލުއެހެންކަ. އި ހަވާލު ކުރައްވާފައެވެސެކްޝަނާ ބަޖެޓު  ގައި
 ކުރެވުެނވެ.ކަމުގައި ފާހަގައޮޑިޓަރުންނަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުންއަހަރު ފާއިތުވި ފަހުން 

 
  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ރާއްޖެއިން  އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ރާއްޖޭގެ ފައިވާ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށް ގައި 5.13މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ކުރެވުނު ދަތުރުގެ ފުރިހަމަ ދަތުރު ރިޕޯޓް އެއޮފީހަކަށް ހޯދައި، ބާކީާވ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 3 ނިމޭތާ  ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުތައް

   މަށް ދެންނެވުނެވެ.ޖަމާކުރު ތަށްވާ ގޮ ގައި 1.01ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ފައިސާ މާ
  

  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް 
ފަހު އެފައިސާ ވަޑައިގަތުމަށްދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެއްބައިވެރިޔަކު އިމަރޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވެގެން އެނބުރި މާލެ 

. ފައިސާ ކޮމިޝަނު އެކުހުރީ ޕާސްޕޯރޓާއި ޖެންސީ ރޙަވާލުނުކުރެވިވަނީ ދިމާވި އިމަގައި ހުރި ލޮކަރެއްގައި ބެހެްއޓިފައެވެ
. މިކަން ފާ ފައިސާވަނީ ޙަވާލުކުެރވި މާލިއްޔަތު އެ ކުރެވުމާއިއެކުހަގަކަންތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގެ ތެރެއިން ހަދާންނެތިގެންނެވެ

  ނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައެވެ.ގާ

  
 1433 އްރަމްޙަމު 24
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  މް ހީނިޔާޒް އިބްރާ
  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 
 admin@csc.gov.mv:މެއިލް- އީ، :3303648ފެކްސް، 3303647:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،އަހުމަދު މަގުވަނަ ފަންގިފިލާ) ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، އަމީރު 12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، (

8 ގެ  19 ސަފުހާ    

 ަފއާިސ ިލުބުނޮގތާއި ހަޭދކުެރުވުނ ޮގތުގެ ަބާޔން 
  ގެ ނިޔަލަށް  2010ޑިސެމްބަރ  31

  

  
  ނޯޓް 
  

  ޕަބްލިކް 
 ބޭންކް އ/ކ
2010  

 1ޚަރަދު / އެހީ  ލިބޭ 
2010  

        ލިބުނު ފައިސާ 

 ‐ 3 21,588,617 ނެގި  ބަޖެޓުން  ފާސްކުރެވުނު

 ‐ 4 1,495 ފައިސާ ތްބަލައިގަ ޮގތުގައި އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ

 ‐ 15 2,745  ހުރި ގޮތުގައި ކޭޝް ެޕޓީ އިރު ފެށުނު އަހަރު

 714,980 ‐  ލިބުނު  އެހީގެގޮތުގައި

 714,980  21,592,857  ޖުމްލަ  ފައިސާގެ ލިބުނު 

        

        ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 ‐ 5 11,928,634 ޚަރަދު ހިނގި މުވައްޒަފުންނަށް

 ‐ 6 155,343 ދޭފައިސާ ޮގތުން ޫނން ޚިދުމަތަކަށް ވަކި  އަދި ޕެންޝަނާއި

 7 549,816 73,245 ޚަރަދު ފަތުރުކުރުމުގެ ދަތުރު

 ‐ 8 370,645 ައގު ހޯދާތަކެތީގެ ޭބނުމަށް ހިންގުމުގެ އޮފީސް

 9 4,348,411 9,828 ޚަަރދު ޚިުދމަތުގެ ޭބނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް

 10 2,924,041 309,057 ޚަރަދު ކުރެވޭ ތަމްރީނުކުރުމަށް

 ‐ 11 596,848 ޚަރަދު ބެެލެހއްޓުމުގެ މަރާމާތުކުރުމާއި

 ‐ 12 67,840 ސަބްސިޑީޒް އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ

 13 647,038 19,400 ޚަރަދު ހޯދުމަށްކުރާ ހަުރމުދާ ޭބނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް

 ‐ 14 1,495 )ޓްރާްނސްފަރ( ޖަމާކުރެވުނު އެކައުންޓަށް ޕަބްލިކް

 21,590,111 411,530  ޖުމްލަ  ފައިސާގެ  ހޭދަކުރެވުނު

ނޑާ  ވަރު ހޭދަކުރެވުނު  ފައިސާއިން  ލިބުނު   2,746 303,450  ބާކީ  ކަ

  

  

  

  ސިިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް އެކިފަރާތްފަރާތުން ލިބޭ އެހީއާއި އެއެހީތަކުންކުރެވޭ ޚަރަދު 1



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010
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  ޖެޓާއި ެއަފއާިސ ހަޭދކުެރުވުނޮގތުގެ ަބާޔްނ ފްާސކުެރުވުނ ބަ   
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  ނޯޓް
  

  ބަޖެޓު 
2010  

  ބަޖެޓު އެކަށައެޅި 
  ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/
  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ 

2010  

        ލިބުނު ފައިސާ 

 24,527,434 24,527,434  3  ބަޖެޓު ފާސްކުރެވުނު 

 1,495 ‐ 4  ތް ފައިސާދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލައިގަ

 24,527,434 24,528,929   ލަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު 

       ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 5 13,451,471 11,928,634  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

 6 151,514 155,343  ޕެންޝަނާއި އަދި ވަިކ ޚިދުމަތަކަށް ޫނން ޮގތުން ދޭފައިސާ

 7 305,018 549,816  ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

 8 495,337 370,645  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޭބނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ ައގު

 9 6,438,640 4,348,411  އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަަރދު

 10 2,661,724 2,924,041  ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

 11 485,866 596,848  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަރަދު

 12 35,000 67,840 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް

 1,495 ‐ 14  )ރއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސްފަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ

 24,024,570 20,943,073   ލައިގެން) ރޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި (ޓްރާންސްފަ ޖުމުލަ ރިކަރަން 

 3,585,856 ‐   ބާކީ  ބަޖެޓުނުހިމަނާ ހުރި  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

     ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 13 802,945 647,038  އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

 802,945 647,038   ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

  2,938,818 ‐    ބާކީ ބަޖެޓު ޖުމުލަ 

. ޙައްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި އެމިހިސާބުތައް ތައްޔާުރކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ   :ސޮއިކުރަނީ ފަރާތުން ގެކޮމިޝަނު ސާރވިސް ސިވިލް ހެކިވެ އެކަމަށްޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ

 
  މުޙައްމަދު ފަހުީމ ަޙސަން     ދީދީ މުޙައްމަދު ޟާމުރުތަ 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010
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  ެއެސޓްސް  - މިލްކިްއާޔތުގެ ަބާޔްނ 
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  2010  ނޯޓް   

      ކަރަންޓް އެސެޓްސް (ހަރުމުދާ)- ނޮން 

 1,073,384  14 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިްޕމަންޓް 

     ކަރަންޓް އެސެޓްސް 

  15 761  ނަގުދު ފައިސާ

 1,074,145    ލަ މު މިލްކިއްޔާތުގެ ޖު

 

  

 

  ލައިބިލިޓީސް  - މީާލ ޒްިނމަާތކުގެ ަބާޔްނ 
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  2010  ނޯޓް   

  ‐   ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައް 

 15 761  ސް އެންޑް ޓްރެަޜރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނން

 14 1,073,384  މާލުހަރުމުދާ ތަމްސީލުކޮްށދޭ ރައުސް

 1,074,145   ލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމު 

 

 ާަތކާއެކު ވިދާޅުވުމުްނ ނޯޓުތަކަކީ މާލީަބޔާންތަކުގެ ބައެއްކަމާިއ މާލީ ަބޔާންތައް ުފރިހަމަ ވާނީ މިނޯޓުަބޔާންތަކާ ގުޅޭ  ށް ހިެމނިަފއިވާ މާލީއަ 19 ހާފުސައިން  8 ސަފުހ
 ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެެވ.



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010
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  ަތްއ (ުރިފާޔއްިނ)މީާލ ަބާޔްނތަކާގުޅޭ ޯނޓު 
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  ފް ތަޢާރަ  .1
 ސިވިލް  ،މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އާއި) 5/2007 ނަންބަރު ނޫނުގާ( ނޫނުގާ ގެކޮމިޝަނު ސަރވިސް ސިވިލް  ދިވެހި

 އެއްގޮތަށް  ޙަޤީޤަތާއި ހިސާބުތައް ގެކޮމިޝަނު ސަރވިސް ސިވިލް،  ބެލެހެއްޓުމާއި ކަންތައްތައް ގެކޮމިޝަނު ސަރވިސް
 ގައި ) ށ( އަދި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 35 ގާނޫނުގެ  މާލިއްޔާތުގެ ދައުލަތުގެ ،ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކަމާއެކު ކަމާއިޙައްސަ

  .ރިޕޯޓެކެވެ ހުށަހަޅާ އޮޑިޓްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރަލްޖެނެ އޮޑިޓަރ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ

ނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ  .2   ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ
ނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެްއޓުމުގެ މައިގަ

. ހުރިހާ އަހަެރއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް . ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ  ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ
 ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

  ގޮތް  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ރޑް  ބޯޑުން ނެެރ  މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

  "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑަރ ކޭޝްބޭސިސް އޮފް އެަކއުންޓިންގ" ސްޓޭންޑަޑް އާއި އެއްގޮތަށެވެ. ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ

ވަނަ  2011) ގައިވާ ގޮތަށް، 2006/3ބަރު ންނޫނު ނަ ގާ( ނޫނުގާމާލިއްޔަތުގެ ނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަ 
  ގައި ހިނގާފައިވާ، ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.ވަނަ އަހަރު 2010އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައްކާ އަދާކޮށްފައިވާ، 

" ގައި ލިބު  ނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން
ބަޖެޓުން މިއޮފީހުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިާވ ފައިސާ  ގެކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  ،ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި  2010

. ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެލިބިފައިާވ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އޮފީހަށް  ގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި އޮފީހަށް ލިބޭއެވެ
 ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮ  ގެ އާމްދަނީއެއްކަމުން މިފައިސާދައުލަތު ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއީަކ
ންްސ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ނުކުރެވި ހުރިފައިސާއަދި ޖަމާ ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ. ) އަށ0701ްޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް (

  އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އޮފީހަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައަިވނީ އެފައިސާ 
ނެވެ. އެހެންކަމުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮފީހަްށ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޮފީހަށް ލިބުމުން 

  ލިބެންޖެހޭ ނުލިބިހުރި ފައިސާ މިހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 
 admin@csc.gov.mv:މެއިލް- އީ، :3303648ފެކްސް، 3303647:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،އަހުމަދު މަގުވަނަ ފަންގިފިލާ) ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، އަމީރު 12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، (
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" އާ އެއް ވާގޮތުްނ ގޮތްމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން
އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި  އަދި ެއހެން، ގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެެވ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއިނއެމުޢާމަލާތެއް ހި

  މާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ.ރައުސް

ވެސް މިންވަރެއް ރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްހަރުމުދަލުގެ ޑިޕް ގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައިާވކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް 
 ނުވާނެއެވެ. އުނިކޮށްފައި

  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ  ބޭރުގެ  2.1
ފައިސާ ލިބުުނ އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު " ލިބިފައިވާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއާއި ކޮމިޝަނަށް

"ލި" ގައި "ބަޔާން ނު ގޮތުގެގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު /ޚަރަދު   މެއްގައި ދައްކާފައިވާނެއެވެ.ވަކި ކޮލަ މިނަުމގައި ބޭއެހީ

  ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު 2.2
. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ  މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފަިއވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަީނ  މަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ.މުޢާމަލާތު ކުރު ކޮމިޝަނުގެ
  ރޭޓްގައެވެ. އެކްސްޗޭންޖްއެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ 

  ތަކެތި އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު 2.3
. އޮފީހަށް ގަނެފައި  އޮފީސް  ހޯދާ ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ
. އަދި ަޚރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި، ތަކެ ތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ

 ން ނޫންކަމުން، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމު

  ޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ 2.4
މުޢާމަލާތްތަކުެގ  މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ  ތާރީޚަށްފަހު ިހނގާފައިވާ މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ

  .ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިާވނެއެވެ

  މާލީ ޒިންމާތައް 2.5
       ތަކަކީ  ދަދުއަމާލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  .މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ

އޮފް ފައިނޭސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  ކޮމިޝަނުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އިރުއި އާއި ހަމައަށް އަ 2010 ޑިސެމްބަރ 31
.ނުންކުރެވޭ ހަރުމުދާ ތަމްސީފައިސާއާއި ކޮމިޝަނުގައި ބޭ އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ   ލު ކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ

 ލިބުނުފައިސާ 2.6
ރައްޔިތުންގެ  2010ނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ "ފައިސާ ލިބު

މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނަށް 



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010
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. ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ފައި ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނި  ބަޖެޓުސާގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ
މިފަދަ ފަިއާސ  ފައިސާއެއްނޫންކަމުން އޮންނަންތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަކީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭނު 

. އަދި އަހަުރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަ ށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ
ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ  ޑްނިމުނުއިރު މިގޮތަށް ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން

  .  ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގަ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

 ޓްރާންސްފަރ 2.7
 ދައުލަތުގެ ބަލައިގަތް ކޮމިޝަނަށް ދައްކާފައިއެވަނީ ބަޔާނުގައި ހޭދަކުރިގޮތުގެ އިލިބުނުގޮތާ ފައިސާ ގޮތުގައި ގެޓްރާންސްފަރ

 ރެވެނިޔު  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ފައިސާގެތެރެއިން  ބެލެވޭ ގޮތުގައި އާމްދަނީ
 ފައިސާ  ހުރި ނުކުރެވި  ޓްރާންސްފަރ އިރު ނިމުނު އަހަރު މާލީ ތެރެއިން  ފައިސާގެ މިފަދަ. ޢަދަދެވެ ޖަމާކުރެވުނު ފަންޑަށް

ނޑައި އަދަދު ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާއިން ލިބުނު ގައި" ބަޔާން ގޮތުގެ ކުރެވުނު ހޭދަ ގޮތާއި ލިބުނު ފައިސާ"  ޮގތުގައި ބާކީގެ ކަ
  .ދައްކާފައިވާނެއެވެ

  ނަގުދު ފައިސާ 2.8
. މި  ގެ ބާކީމިޝަނުގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ކޮ   އެވެ

   އަކީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށޭއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައާިސއެކެވެ.ފައިސާ

  ލޫމާތުގެ މަޢުބަޖެޓު 2.9
ލަ އަްށ ގެ މުޅިޖުމުބަޖެޓުފާސް ކުރެއްވި  ޖިލީހުންމަ ރު ރައްޔިތުންގެވަނަ އަހަ 2010މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 

 ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ.

 



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010
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14 ގެ  19 ސަފުހާ   

  ަތއް މީާލ ަބާޔްނތަކާގުޅޭ ޯނޓު 
  ގެ ނިޔަލަށް  2010ޑިސެމްބަރ  31

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ  .3
 

  2010  ލު ސީ ތަފު 

 24,527,434 ބަޖެޓު ފާްސކުރި ކޮމިޝަނަށް ަމޖިލީުހން ރައްޔިތުންގެ

 (21,588,617) ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީުހން ފާސްކުރި ބަޖެޓުްނ ނެގި 

 2,938,817 ލިުބނު ކޯޑަށް ޕެންޝަން

 761  ޕެޓީ ކޭޝްގެ ތެރެއިްނ ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީ އަށް ރައްދުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ

 2,939,578  ފައިސާ  ނެގި ބަޖެޓުން

 

  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ  .4
 

  2010  ތަފުސީލު 

 1,495 ފައިސާ ލިުބނު ވިއްކައިގެން ހަުރމުދާ ބައެއް ނީލަމުގައި

 1,495 ޖުމުލަ 

 
 

 

  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު  .5
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

 10,264,688 7,455,228  މުސާރައާއި އުޖޫރަ

 3,186,783 4,473,406  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ެއލަވަންސް 

 13,451,471 11,928,634  ޖުމުލަ 

 

  އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސާ  ޕެންޝަނާއި  .6
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

 151,514 155,343  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 

 151,514 155,343  ޖުމުލަ 



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010
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15 ގެ  19 ސަފުހާ   

  ގެ ޚަރަދު ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމު .7
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

 137,765 6,400  ރަދުޚަރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަުގން ކުރާ ަދތުރު 

 20,000 13,842 ރަދު ޚަރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުްނ ކުރާ ދަތުރު  

 4,293 ‐  ރަދުޚަރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަުތރު 

 111,306 525,281  ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ

 ‐ 35,947  އެހެނިެހން ދަތުރު ަޚރަދު  

 305,018 549,816  ޖުމުލަ 

 

  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު  .8
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

 206,000 267,788 ހޯދާތަކެތި ގޮުތން ބެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި 

 35,000 10,345 ތަކެތި ހޯދާ ންގޮތު  އާއިބެހޭ ޓެކްޮނލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން

 10,400 8,237 ތަކެތި ތެޔޮފަދަ އިންޖީނު  ތަކެއްޗާއި ބޭުނންކުރެވޭ ގޮތުގައި ފިއުލްގެ

 88,120 32,065 ތަކެތި  ސައިފަދަ ކެއުމާއި ދެވޭ އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތުގައި ޚިދުމަތުގައި އޮފީހުގެ

 14,000 7,525 ހޯދާތަކެތި ބެހޭގޮތުން  އިލެކްޓްރިކާ

 15,000 3,300 ޯހދުމަށް ޕާރޓްސް ޕެއަރސް

 40,000 8,639 ތަކެތި  ހޯދާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ކުނިކަހާ

 9,500 2,845 ޯހދުމަށް ތަކެތި ހިފާގެންގުޅޭ

 11,000 8,480 ހޯދާތަކެތި ކުރުމަށް ޒީނަތްތެރި އޮފީސް

 66,317 21,421 ތަކެތި ހޯދާ ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން 

 495,337 370,645  ޖުމުލަ 

  
 
 
 



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010
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16 ގެ  19 ސަފުހާ   

  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  .9
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

  335,872 447,769 ޓެލެކްސް އަދި ފެކްސް ،ޓެލެފޯން

 756,994 441,914 ޚަރަދު ފީގެ އިލެކްޓްރިކް

 72,272 10,775 ުކރާޚަރަދު  އަގުދިނުމަށް ޚިދުމަތުގެ ފާޚާނާގެ ބޯފެނާއި

 251,760 271,018 ޚަރަދު ޓްގެިއންޓަނެ  ލީޒްލައިނާއި

 3,417,468 2,097,500 ކުލި  ިބމުގެ ކުއްޔާއި ޢިމާރާތުގެ

 ‐ 4,150 ކުލި ތަކެތީގެ

 72,000 21,000 ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސެކިއުރިޓީ ތަންތާންގެ ޢިމާރާތާއި

 14,500 11,690 ކުނީފީ އާއި ފައިސާ ދޭ ޚިދުމަތަށް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޢިމާރާތް އޮފީސް

 45,000 36,795 ަޚރަދު  މެެސޖް ޕޯސްޓޭޖާއި

 35,000 41,437 ރަދު ޚަ އިްސތިރާކް އަދި އެންގުން ،އިސްތިހާރު ،އިއުލާން

 50,600 69,339 ރަދުޚަ ކަންތައްތަކަށްކުރާ ސެިމަނރފަދަ އަދި ޖަލްސާ

 104,000 302,138 ފައިސާ  އަގަށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ތަރުޖަމާކުރުްނފަދަ ،ޚިުދމަތާއި ކޮންސަލްޓެންސީ

 ‐ 3,000 ޚަރަދު އަދާކުރުމަށްކުރާ ެމހުާމންދާރީ މެހުާމނުްނނަށް

 2,808 ‐ އަަހރީފީތައް  ދައްކަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް އެކިކަންކަމަށް

 175,509 ‐ ޚަރަދު ތަކެތީގެ ޗާޕުކުރާ ޢާންމުފައިދާއަށް

 1,520 ‐ ޚަރަދު ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ

 ‐ 24,000 ފައިސާ ކާދައް ގޮތުގައި ގެކޮމިޝަނު  ބޭންކްޗާޖާއި

 525,000 384,383 އަދާކުރުން އަގު ޚިދުމަތުގެ އިންޝުއަރެންސް

 727,024 32,816 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ހިންގުމުގެ އޮފީސް އެހެނިެހން 

 6,438,640 4,348,411 ޖުމުލަ 

 

  
 
 
 



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 
 admin@csc.gov.mv:މެއިލް- އީ، :3303648ފެކްސް، 3303647:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،އަހުމަދު މަގުވަނަ ފަންގިފިލާ) ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، އަމީރު 12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، (

17 ގެ  19 ސަފުހާ   

   ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީނު  .10
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

 1,715,238 1,392,361 ފައިސާ ދާމީހުންގެ ޕްގައިފެލޯޝި ،ސްކޮލަރޝިޕް 

  133,300 ‐ ަޚރަދު  ދާމީހުންގެ ޓުާއސްގައި ސްޓަޑީ ޓްރޭނިންގއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ 

 15,000 365,921 ޚަރަދު  ކުރާ ފަދަކަންތައްތަކަށް ވާރކްޝޮޕް 

 359,436 139,650 ފައިސާ ދޭ ބައިވެރިވުމަށް ޯކސްތަކުގައި ޓްރޭނިންގ ެއކިއެކި ހިންގާ ރާއްޖޭގައި 

 572,050 892,809 ޚަރަދު ކުރާ ހިންގުމަށް ކޯސްތައް ޓްރޭނިންގ އެކިއެކި ރާއްޖޭގައި 

 2,661,724 2,924,041   ޖުމުލަ 

 

  މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  .11
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

 ‐ ‐ ަމރާމާތުކުރުން ޢިމާރާތް ބިނާކުރާ ގޮތަށް  ދިރިއުޅޭ މީހުން

 458,366 526,897 މަރާާމުތކުރުން ޢިމާރާތް ިބާނކުރާ ބޭުނންތަކަށް ޫނން ދިރިއުޅުން މީހުން

 450 ‐ މަރާާމތުކުރުން ވިއުގަ ކަރަންޓް

 1,750 3,332 މަރާމާތުކުރުން  ފިޓިންގްސް ފަރުނީޗަރާއި

 24,500 35,135 މަރާމާތުކުރުން އިކްވިްޕމަންޓްސް މެޝިނަރީއާއި

 17,000 ‐ މަރާމާތުކުރުން  ވެޔަރސޮފްޓް ޓަރއުކޮމްޕި

 6,225 ‐ ަމރާމާތުކުރުން ހާޑްެވޔަރ ހޯދާ ގުޅޭގޮތުން އާއި. ޓީ.އައި

 4,744 ‐ މަރާމާތުކުރުން  އިކްވިޕްަމންޓް އެހެނިހެން 

 1,250 3,065 މަރާމާތުކުރުން  ުދއްވާތަކެތި އެއްގަމުގައި

 485,866 596,848 ޖުމުލަ 

 

  ދި ސަބްސިޑީސް ސަރުކާރުންދޭ އިޝްތިރާކްތަކާއި އަ  .12
 

  2010  2010 ބަޖެޓު   ތަފުސީލު 

  35,000 67,840 ފައިސާ  ދައްކާ ފީއަށް މެމްބަރޝިޕް  ަޗންދާއާއި ތަންތާނގެ ޖަމާަޢތްތަކާއި އެކިއެކި ބޭރުގެ

 35,000 67,840 ޖުމުލަ 



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 
 admin@csc.gov.mv:މެއިލް- އީ، :3303648ފެކްސް، 3303647:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،އަހުމަދު މަގުވަނަ ފަންގިފިލާ) ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، އަމީރު 12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، (

18 ގެ  19 ސަފުހާ   

  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  .13
 

  ތަފުސީލު 
  ފަރުނީޗަރއާއި 
  ފިޓިންގސް 

  ޝިނަރީއާއި މެ
 އިކްވިޕްމަންޓްސް 

  ރިފަރެންސް 
  ފޮތް 

  މުވާޞަލާތުގެ 
  ތަކެތި 

  ކޮމްޕިއުޓަރ
  ސޮފްޓްވެއަރ

  އައިޓީއާގުޅޭ 
ގޮތުންހޯދާ 

  ތަކެތި 
  އެއްގަމުގައި 
  ޖުމްލަ   ދުއްވާ ތަކެތި 

 63,803 11,250 238,341 1775 390,846 ‐ 40,317 35,360 ހުރި ފެށުނުއިރު އަހަރު

 58,515 83,902 846 19,625 124,900 358,120 1,130 647,038 ހޯދުނު  މިއަހަރު

 19,400 ‐ 19,400 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ގަނެފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓްއިން ބެސްޓް 

 16,100 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16,100 ‐ވިއްކާލެވުނު / ނައްތާލެވުނު އަހަރު

  ތަކެތި  ހުރި ނިމުނުއިރު  އަހަރު
 އަގުގައި) ގަތް(

98,832 135,362 846 83,428 136,150 615,861 2,905 1,073,384 

 
  2010  ތަފުސީލު 

 1,073,384  އަހަރު ނިުމނުއިރު ުހރި ހަރުމުދާ

 1,073,384  ޖުމުލަ 

 

  )ރޖަމާކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސްފަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  .14
 

  2010  ތަފުސީލު 

 1,495  ކުރެވުނު ރއެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޓްރާންސްފަ ނޭންސްގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން މިނިސްޓްީރ އޮފް ފި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ

 1,495  ޖުމުލަ 

 

  ފައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ ގައި ބެހެއްޓި އޮފީހު .15
  2010    ތަފުސީލު 

  761    ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ޕެީޓ ކޭޝް ފައިސާ

  761   ޖުމުލަ 

  
 
 



  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 
 admin@csc.gov.mv:މެއިލް- އީ، :3303648ފެކްސް، 3303647:ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ ،އަހުމަދު މަގުވަނަ ފަންގިފިލާ) ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، އަމީރު 12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، (

19 ގެ  19 ސަފުހާ   

  ތައް ތު ނަ ފަރާތަކުން ހިންގި މުޢާމަލާއޮފީހުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ތިންވަ  .16
ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މިކޮމިޝަނުގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށްޓަކައި  ގެ ކޮންޓްރޯލްއެއްނެތި، ސީދާމި ކޮމިޝަނު  ތަކަކީޢާމަލާތުމި މު

ން އަކުން ޚަރަދު ކުރިކަން މިއޮފީހަށް ލިޔުމު މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެޚަރަދެއް ކުރި އިދާރާ ތަކެވެ.ކުރެވުނު ޚަރަދު 
  ން އެޚަރަދު ތަކެވެ.އެންގުމު

  2010  ތަފުސީލު  ތް/އެހީދިން ފަރާ 

   ކޮމަންވެލްތް ފަންޑް ފޯ ޓެކްނިކަލް ކޯރޕަރޭޝަން 

 73,245 ހައިލެވެލް ސްޓަޑީ ުޓއަރ މެލޭޝިޔާ 

)  .ޕީ ޔޫ.އެން.ޑީ.    ( ބެސްޓް ޕްރޮޖެކްޓް

  641,735  ގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްސިވިލްސަރވިސް

 714,980  ޖުމުލަ 

  ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ދަތުރު ސިވިލް ސަރވިސް ވަނަ އަހަރު އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި  2010 .17
  

 ކޯޕަރޭޝަން ޓެކްނިކަލް ސްޓޭޓްސް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އައިލެންޑް ސްމޯލް"ސިންގަޕޫރުގައި އޮތް ، ށް 16 އިން 5 ޖުލައި  ހ.
އަށް ސިންގަޕޯރ ސަރުކާރުން ކޯސްފީ އަދި ހުރުމާއި ކެއުން  "ސަރވިސް ޕަބްލިކް ދަ އިން ޗޭންޖް މެނޭޖިންގ ،ޕްރޮގްރާމް

. އަދި މިޚަރަދުތަކުގެ   ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. ތަފުސީލުދެއްވާފައިވެއެވެ

 އަށް މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން  )ސިމްޕޯސިއަމް(" ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޝިޕްރލީޑަ"ށް މެލޭޝިއާގައި އޮތް  04 އިން 02 ނޮވެމްބަރ  ށ.
. އަދި މިޚަރަދުތަކުގެ ހުރުމާއި ކެ   ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. ތަފުސީލުއުން ލިބިފައިވެއެވެ

 ސަރވިސް  ޕަބްލިކް އޮފް ޗީފްސް ދަ އޮފް މީޓިންގ"ނިޔުދިއްލީ ގައި އޮތް  - ށް، އިންޑިޔާ 22 އިން 20 ނޮވެމްބަރ  ނ.
އަދި މިޚަރަދުތަކުގެ . އުން ލިބިފައިވެއެވެއަށް ސާކް ގެ ފަރާތުން ހުރުމާއި ކެ "ސްޓޭޓްސް މެމްބަރ ސާކް އޮފް ކޮމިޝަން
 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ ތަފުސީލު


