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it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

 ަބާޔަނށް  މީާލ 

އިޓްސް ކޮމިޝަން
ދެކޭގޮތް ރަލަށް 

ންސް ކޮމިޝަޓް
މާލުކަމަށް ގެނަ

ގެ އިސްޑިވްސް 
ތުގައިޞަމިފުރު

މިއޮފީހުގެ  

ޓްސް ކޮމިޝަނު

 އޮފް ދަ މޯ
 ލިބުނުގޮތާއި

ލކިއްޔާތުގެ ބަޔާނ
.  ވިފައެވެ

މެ- އީ 6430 331 

ވަނ ައަހުރގެ 

ރައި ހިއުމަން ނ 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ހިއުމަން ރައިޓް 
ާ  މަޖިލީހުގެ ސަ

އޮފް ދަ މޯލްޑި
ބޭފުޅުންނަށް 

، ހުށަހަޅައި

ހިއުމަން ރައިޓް 

ސް ކޮމިޝަން
ިމެނޭ ފައިސާ

މިލްކ ،ޔާނާއި ބަ
ބަލާ އޮޑިޓްކުރެވި

ފެކްސް: 3939 332

c  

ަވ 2010 ގެ 
  ޭދ ރިޕޯޓް 

ދަށުން ކުރެވުނު
ކންތައްތަކާމެދު 
ޅއްވުމަށްޓަކައި 
ން ރައްޔިތުންގެ

ކޮމިޝަން އޮ 
ހުރިހާ ބޭވި 

 ކޮމިޓީއަށް

ހަރު ތެރޭގައި 

ސއުމަން ރައިޓް
ބަޔާނުގައި ހިލީ

ކުރެވުނުގޮތުގެ 
ނީ މިއޮފީހުން ބަ

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

c
 

ގެަދ ޯމލްޑިވްސް 
ރ ޖެެނަރލޭްދ

) ގެދ2007/4ަ
ފހަގަކުރެވުނު ކަ

ފިޔަަވޅު އެޅު 
އަދި މިކަންކަން 

ރައިޓްސް ނ
 އެހީތެރިވެދެއްވ
 މާލިއްޔަތު

ވަނަ އަހ 201

ހިއުމިވާ  ނފައި
 އަހަރީ މާލީ
އބަޖެޓުން ހޭދަކު

ވަނީ ތައް ލ ނޯޓު

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

c

ަޝްނ ޮއފް ަދ
ޮއިޑަޓރ 

ނޫނު ނަންބަރު 
ރީ އޮޑިޓުން ފާ

ޙީލާޞްމެދު އި
 ،ށް ހުށަހަޅައި

ހިއުމަންއްތައް 
އިމިއޮޑިޓްގަ 

ގ މަޖިލީހުގެ
.  ރވޭނެއެވެ

0ލެވިފައިވަނީ 

ގައި ހިމެނި 
މނު އަހަރުގެ
ނު ބަޖެޓާއި އެ

ލުސީގުޅޭ ތަފު އި

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

csIfoa eg

އިޓްްސ ޮކމަިޝ
  

ނޫޓ ގާނޫނު (ގާ 
ނަ އަހަރުގެ އަހަ
ރވުނު ކަންކަމާމ
ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

ފައިވާ ކަންތައް
، ފާހަގަކޮްށ

 ރައްޔިތުންގެ
ގައި ޝާއިޢުކުރެ

ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެ
 

23އިން  8 
ގައި ނިމު 2
ފާސްކުރެވު ،ިއ

ދި މިބަޔާންތަކާއި

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

egclwrenej 
 ދިވެހިރާއްޖެ،ލ

ހިުއަމްނ ަރއި

  ރަފު 

 ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް
ވަނަ 2010ގެ 

ރަން ފާހަގަކުެރ
ރައީސުލް ،އިއަށާ

ަ އި ފާހަގަކުރެވި
ރެވިފައިވާކަން
ވ. މިރިޕޯޓް
www.audi ަގ

 ގޮތެއްގައި މިރ
  ލާތްތަކަށެވެ.

އެކު ސަފުހާ 
2010ސމްބަރ 

ގޮތުގެ ބަޔާނާއިނ
ދިގ ބަޔާނާއި އަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

rwTiDoa
މާލެ

  

 

ތަޢާރަ  ހ.

މިރިޕޯޓުގެ 
ގެމޯލްޑިވްސް

ކުޙުލާޞްއި
މޯލްޑިވްސްއަ

މިރިޕޯޓުގައި
މަޝްވަރާކު
ދަންނަވަމެވެ
it.gov.mv

ނޑު މައިގަ
ާމުޢާމާލީ  މަ

މި ރިޕޯޓާއެ
ޑިސެ 31

ހޭދަކުރެވުނު
ޒިންމާތަކުގެ
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2 ގެ  23 ފހާ 

  އްޔަތު 

ތގެ މަތިން، 
ރހަމަކަމާެއުކ 

މަްނ ކީ ހިއު

އހިސާބުތަާކ 
ކޮްށ އިމުގާ 

ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުަގިއ 
 ހިސާބުތައް 

ޑިޓްގައި އޮ 
 ،އަށާއިވްސް

އެހެންކަމުން 
ޓޭންޑަޑްތައް 
އިނުވާނެކަން 

އި ހެކިތައް 
ދ ޙަޤީޤަތާިއ 
ލހެއްޓުމުގަިއ 

  ގެންނެވެ.

 މުޢާމަާލުތ 
އައްސަސާެގ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

ގެ މަސްއޫލިއްސ 

ގޮތްވާ ގޮތު އެއް
އޙަކަމާއި ފުރި
ފހަށް ހުށަހެޅުމަކ

އެ ،ބަލަހައްޓައި
އުލެއްޙަރި މާ

 ހިސާބުތައް 
މާލީބަޔާން އެކުލަ
އންގައިދޭގޮތަށް 

،ރަލް ދެކޭގޮތާއި

 ދަ މޯލްޑިވް
 ގެނައުމެވެ. އެ

އެސްޓޭ ،އްގޮތަށް
ތައް ހިމެނިފައި

 މަޢުލޫމާތުތަކާއ
އަދި ،އޙަކަމާއި

ހިސާބުތަށް ބެލެހެ
ލ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެ

 ހުރިހާ މާލީ
އެއިން މުޅި މުއަ

މެ- އީ 6430 331 

ދަ މޯލްޑިވްސް 

) އާއި 6/200
އްސައއްގޮތަށް 

ކުރުމަށް މިއޮފީހ

ށް ހިސާބުތައް 
ރި އިތުބާރުހުރި
ނުހިމެނޭގޮތަށް

އަހަރީ މާ ،ޓމާއި
ތ ރަނގަޅަށް އަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ
މިޝަން އޮފް
 ސަމާލުކަމަށް

ޓޭންޑަޑްތަކާ އެއް
ނތަކާއި އޮޅުންތަ

މަށް ބޭނުންވާ
އްސަސާބުތަކުގެ 
ހި ،ބިނާކޮށްގެން

ވާގޮތްވެސް ބަލާ

 މުޅި އަހަރުގެ
ލައި ޗެކްކޮށް އެ

ފެކްސް: 3939 332

ޝަން އޮފް ދަ

06ނު ނަމްބަރު 
ތައް ޙަޤީޤަތާެއ
ލއި އަދި އޮޑިޓްކު

ތާއި އެއްގޮތަށްޤަ
ންވާ ރައްކާތެރި
 ފޮރުވުމެއް ނު
ސާބު ބެެލހެއްޓު

ހާލަތު ނ ދިމާވި 

ށފަހު އެއާމެދު 
ރައިޓްސް ކޮމި
ގ މަޖިލީހުގެ 
އޮޑިޓިންގ ސްޓޭ
ގައި އޮޅުވާލުން

 ބަލާ ާފސްކުރުމ
ނގާފައިވަނީ ހިސާ
ލގެ މައްޗަށް ބި
 އެކުލަވާލާފައިވާ

 ކުރެވިފައިވަނީ
ބަލަ ތައްޢާމަލާތު

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

އިޓްސް ކޮމިޝ

ނޫނުގާނޫނު (ގާ 
ހިސާބުތަ ގެ ޝަން

ޔާން އެކުލަވާލައ
  .ޔަތެކެވެ

ޤަޤީޙަމަކަމާއެކު 
ވާލުމަށް ބޭނުން

ނުވަތަ ،މއް
އަދި ހިސ ،ރުމާއި

ޒާ ބޭނުންކުރަން
 ވ.

ނ އޮޑިޓްކުރުމަށް
ރަ ހިއުމަން 

ނ ރައްޔިތުންގެ
ންޓަނޭޝަނަލް އޮ

ޔާނުގަ މާލީ ބަ 

ރީ މާލީބަޔާން 
ާ ތް ރާވައި ހިން

ވިފައިވާ މާޙައުލު
ހަރީ މާލީބަޔާން

މިއޮޑިޓް  ،ން 
އް މުޢާވުނު ބައެ

 ތަށެވެ.ގޮ

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

ހިއުމަން ރައ 

ގެ  މޯލްޑިްވސް
ކޮމިޝަޓމާއި، 

މިއަހަރީ މާލީބަޔާ
ލިއްޔައޫގެ ަމސް

އަދި ފުރިހަމަ ،އި
ރުކޮށް އެކުލަވާ
އަދި އޮޅުވާލުމެ
ޔން ތައްޔާރުކުރު
އިވާނަމަ އަންދާޒާ
ރުން ހިމެނެއެވެ

 ލއްޔަތު 

ހަރީ މާލީބަޔާން
 ކަންތައްތައް
އަދި މިކަންކަން
ރވިފައިވަނީ އިން
ގން މިއަހަރީ

އިވަނީ މިއަހަރީ
. މިމަސައްކަތް ވެ
ލަވާލުމަށް ރޭވި

މުޅި އަހަ ،ތަކާއި

ބަލައިގެން ކަމުން
ގޮތުގައި ހޮވާލެވު

ނެގޮތެއް ނިންމޭ

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

ޔާރުކުރުމުގައި

ޝަން އޮފް ދަ މޯ
ތައް ބެލެހެއްޓު

އެއްގޮތައް މއި 
މޯލްޑިވްްސ  ދަ

އްޙަކަމާއިސަ އި 
ބަޔާން ތައްޔާރު
ސ އޮޅުމެއް އަ
 އަހަރީ މާލީބަޔާ
ނުން ކުރެވިފައި
ޔާން ތައްޔާރުކު

ް ލގެ މަސްއޫލި
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ކޭޝް ބޭސިސް
ލ ، ތައްޔާރުކޮށް

އެއްގޮތަށް ދައްކު

ދަށްއި ވާގަނާއި 

 ދެކޭގޮތުގައި
ށް ދެއްވާފައިއަ
ވާގަނޫނާއި ގާ 

ގައި ޚަރަދުކުރު
 އޮފް ދަ މޯލްޑި
ެ  އެއްގޮތްވާގޮތު

ޚި ދާއި އިވާ ގަ 

ރައިޓްސް  ން
ގައި ބުނެފައިވަނ

ގެ މަޝްވަރާރަލް
ލވާލެވޭ މާލީބަ
ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

ވަންވާނއްފޮނު ނ 
ގެ ޖެނުއަރީރ

ޓރނޭޝަނަލް ޕަ
މާލިއްޔަތު ،ނއި

މާލީ ޒއްޔާތާއި 
ތަކަކަށް ވާންޖެނ

ޓރނޭޝަނަލް 
ިންގ އަންޑަރ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އޮޑިޓަ  ރ.

މިއޮފީހުން
ބަޔާންކޮށްފަ
ނެތުމާއިއެކު
ޯ މިއޮޑިޓް ރި

1ބަޔާނަކީ 
ފައިސާ ލިބު
މިލްކިއްޔާތު
އިންޓަނޭޝަ
އަންޑަރ ކޭ
އެއްގޮތަށް 
ޙަޤީޤަތާއި 

  

ނޫނާގާބ. 

މިއޮފީހުން
މޯލްޑިވްސްއަ
މާލިއްޔަތުގެ
އަދި ބަޖެޓު
ކޮމިޝަން 

ދުތަކާއިވާގަ

ގާނޫނާއި 

ހިއުމަނ .1
(ނ)ގަ
ޖެނެރަ
ާ އެކުލަ
ރައީސު

ރިން ކު
އަހަުރ
އިންޓަ
ގާނޫނާ
ް މިލްކި
ބަޔާން
އިންޓަ
ރިޕޯޓި
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ހޭދަކުރެވުނު 

ވަނަ  30 
އމްދަނީއާއި، 

ޓިންގ ކައުން
ތަކާއި ންޑަޑް

ނ ނަންބަރު 
 ހިސާބުތައް 
ބޭސިސްއަށް 

 ބަޖެޓުން 
ތް ސިވިލް 
ނިންގ އޮފް 
  ދކުރުމަށްފަހު

ދުނުކުރުމަށް 
 އަނބުރާ 

 ޚަރަދުތައް 
ތް ތަނުގައި 

ޓްގެ ރސްމަން

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

އި އެބަޖެޓުން ހޭ

) ގ6/2006ެ 
ގެ އާކޮމިޝަނު

 ސެކްޓަރ އެކަ
ޓިންގ ސްޓޭންން 

ގާނޫނު (ގާނުޫނ
ލީޒިންމާތަކާބެހޭ 

އެކުރުއަލް ބޭ، 

ސ ކޮމިޝަނުގެ
ލބޮރޭޓިންގ ވިތް

ޝަނޓިވް ފަންގ
ޖެޓުން ޚަރަދުކު

   

ރަދުޚަ ބަޖެޓުން 
އގައި ބަޖެޓަށް

ށފައިވާ ހުރިހާ
އަދި ކުރިއަށްއޮތް
ރސއަދި ރީއިމްބަ

މެ- އީ 6430 331 

ބަޖެޓާއި ،ޔާނާއި

ނޫނު ނަންބަރު 
ކޮ ތުގެ މަތިން

ނލް ޕަބްލިކް 
ސކްޓަރ އެކައުން

ގާމޯލްޑިވްސްގެ 
ކިއްޔާތާއި، މާލީ
އާއި އެއްގޮތަށް،

ރައިޓްސް މަްނ
ޮ މުގައިވާ "ކޮލަ
އޑްމިނިސްޓްރޭޓި

ބަ ފިޔާރު 13
.  ށްފައިނުވެއެވެ

ނުވީ ދައުލަތުގެ
ސް ފުރުޞަތެއް

ބަޖެޓުން ކްޮށ 
އަ .ފައިވާކަމަށް
މަށާއި ރިކޮށް ކަ

ފެކްސް: 3939 332

ވނު ގޮތުގެ ބަޔާ

ގ ގާނޫނު (ގާނޫ
ގައިވާގޮތު 12 

އިންޓަރނޭޝަނަ
ލ ޕަބްލިކް ސެ

 ވ.

ން އޮފް ދަ މޯ
 ޚަރަދާއި މިލްކި

 ( ާ (އިޕްސާސް

 ޚިލާފަށް ހިއުމަ
އްކަމުޕްރޮޖެކްޓެ 

ންގ ދަ ެއތެނި
33,639 ލަމު
ޖަމާކޮށް ބުރާ ނއަ

ތގެ މަތިން މެނު
އެންމެ އަވަސް

ށް ދައުލަތުގެ
ންޓަށް ޖަމާކޮށް
ޕމަންޓް މެދުވެރި

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

 ޚަރަދު ކުރެވު
 

ގެސް ކޮމިޝަނު 
ދުގެ ބާބުއިވާ

 ހިސާބުތައް އި
ނަލްންޓަރނޭޝަ

ށް ދަންނަވަމެވެ

ޓްސް ކޮމިޝަން
 އާމްދަނީއާއި 
ގ ސްޓޭންޑަޑް

ގޮތާއި  ވާއި
.ޕީ  .ޑީ .އެން .ޔޫ

ދި "ސްޓްރެންގ
އާއިއެކު ޖުމު 

އަ ޓށް މިފައިސާ 

އިވާ ގޮުތގަ 4.0
 ޚަރަދުތައް ވީ

ރސް ކުރާގޮތަށް
އމްދަނީ އެކައުން
ތ ޑައިރެކްޓް ޕޭމަ

 .  ކަމަށް

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

ގތާއި އެފައިސާ
ޅޭ ނޯޓުތަކެވެ.

ރައިޓްސ ހިއުމަން
ގަމާލިއްޔަތުގެ 

ންމާތަކާއިބެހޭ 
ޢކޮށްފައިވާ އިން

މަށް ތައްޔާރުކުރު 

ރައިޓް  ހިއުމަން
ގައިވާ  (ނ)

އެކައުންޓިންގރ 

އގަ 4.01ގ 
. މިގޮތުން  ވެ

އަދި ރުފިޔާ 12
ރުފިޔާ 5,70

ލަށްވެސް ބަޖެޓަ

01ގެ  4ބާބު 
 ކުރެވިފައިވާ 

ރބަދށުން ރީއިމް 
ނ ދައުލަތުގެ އާ
 ދަށުން ނުވަތަ
ހަރުދަނާކުރާނެކަ

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

ފައިސާ ލިބުނުގޮ
ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ

  ފދިން ގޮތް 
ހިފެށިގެން  ރން

ލަތުގެ މާއުއި ދަ
މާލީޒިންޔާތާއި، 
ޝާއުިޢ  ނެރެ 

ލް ބޭސިސްއަށް

  ނގެ ބަސް 
ރން ފެށިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ 
ޓަރބްލިކް ސެކް 

 

ގެތުގެ ގަވާއިދު
 ފާހަގަކުރެވުނެ

27,939 ރދަށް
0 ޚަރަދަށް 

ގެ ނިޔަލަ 201

  ފދިން ގޮތް 
ތގެ ގަވާއިދުގެ ބާ

 މިފަދައިން
 ންނަވަމެވެ.

  ނގެ ބަސް 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަ

ފޯމުްނ -1246
ރެވޭނީ ސެޕްގެ
ޓުމުގެ ނިޒާމު 

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

 ބަޔާންތަކަކީ ފަ
 ބާޔާނާއި، މިބަ

ރަން ލަފާލާޙުކު 
އަހަރުނ ވަނަ 2

ދގެ (ނ) އާއި
ޔާއްދއި، މިލްކި
ންޑަޑް ބޯޑުން

ރުއަލްތަށް، އެކް 

ކުރެވުނު ތަނު 
ވަނަ އަހަރު 2

30) ގެ 6/2
ޓނޭޝަނަލް ޕަބް

.ޔރުކު ރާނެކަމަށް

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ދކޮށްފައިވާކަން

" ގެ ޚަަރ ސއިޓީ
ގެ ކޮމިޝަން"

1ސެޕްޓެމްބަރ 

ލާޙުކުރަން ލަފާ
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
. އަދި ނަވަމެވެ

ރުމަށްވެސް ދަން

 ކުރެވުނު ތަނު
.ޕީ .ޑީ ގެ ޕް. ން

Q0009- ބަރު 
ދ ޚަރަދުތައް ކު

ތއްތައް ބެލެހެއްޓު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މާލީ 
ގޮތުގެ
 

ާ އިޞް
2011
މާއްދާ
ޚަރަދާ
ސްޓޭން
އެއްގޮ
  

އޮޑިޓް
2011
2006
އިންަޓ
ތައްޔާ
  

ދައުލަ .2
ޚަރަދު
ސަޮސ
ދަ ކޮ
ސ 29
  

ާ އިޞް
ދައުލަ
ދަންނަ
ޖަމާކު
  

އޮޑިޓް
.އެންޔޫ
ބަންނަ

މިފަދަ
ކަންތަ
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 ،ހޭ ފައިސާ
ސާ ދައްކަން 
  ޚިދުމަތުގެ
. އަދި  ނެވެ
ކޮމިޝަނަށް 
ކޮމިޝަނުގެ 

ރައިޓްސް  
  ނުކުރާކަން

މުގެ ކުރިން 
ގައި ނުވަތަ 

  އަހަރެއްގެ
 ،ން އަންނަ

ނު އަހަރަށް 
ތގެ މަތިން 
 ޚިދުމަތާިއ 

ދުވަހުގެ  3
ބަރު ންނ ނަ 

 އްދާގެ (ހ)
ން ކުރިޔަށް 

ވާއިާދ ތު ގަ 
މަޖެއްސުމަށް 

މައްސަލައެއް 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

ކަށް ދައްކަންޖެހޭ
ތެރޭގައި ފައިސާ
ފއިވާ ތަކެއްޗާއި

ފާހަގަކުރެވުނ ން
 ރައިޓްސް ކޮ
ން ރައިޓްސް ކޮ

އުމަން ހިޓަކައި 
 މަސައްކަތް

 އަހަރެއް ނިމުމު
ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 

ގ މަތިން މާލީ
ހަރެއް ނިމޭފަހުން
 ފައިސާ، ނިމުނު

ގައިވާ ގޮުތ ހ)
ހޯދާ ތަކެއްޗާއި
0ންދު ނޫން 

ނޫނުގާނޫނު (ގ
ވަނަ މާއް 23 

ށ ހުށަހަޅައިގެން

ލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ނތިޒާމުތައް ހަމަ

އަދި މިފަދަ މަ

މެ- އީ 6430 331 

މިއްލަ ފަރާތްތަކަ
އިވާ މުއްދަތުގެތެ

ހޯދާފައ ތެރޭގައި
ދއްކިފައިނުވާކަން
ކން ހިއުމަން

އުމަންހި ރެވިގެން
ރުމަށްޓަންކުގީ ޔަ

 އެދެވޭގޮތުގައި

ތައް އެ މާލީ 
14 ގެ މަތިން

އދާގައިވާ ގޮތުގެ
ލއް، އެމާލީ އަހަ
 އެބިލުގައިވާ 
(ހނ މާއްދާގެ 

 ކޮމިޝަނުން ހޯ
ސަރުކާރު ބަނ 

ގާ މާލިއްޔަތު 
ނޫނުގެގާ ޔަތު

ޑް ޓްރެޜަރީއަށް

ދައުލަތަކަށް ބިލު
 އެތެރޭގެ އިން

. އަ މުންދާކަމަށް

ފެކްސް: 3939 332

ސަރުކާރަށާއި އަމ
ތ އެއްބަސްވެފައ
ވަނަ އަހަރުގެ ތެ

ެދ ނިޔަލަށްވެސް
ނުވާކަ އކިފައި

އކަން ފާހަގަކުރެ
ކަން ޙަ ސައް

ޓރޯލް ނިޒާމު

ތަ ހުށަހެޅޭ ބިލު 
ގައިވާ ގޮތު 4
  .މވެ
ވަނަ މާއް 8 

ް  ފައިސާގެ ބިލެ
ހށަހަޅައިފިނަމަ،

ވަނަ 23ނުގެ 
 . ވީމާ، ނެއެވެ

މޭފަހުން އަންނަ
ދައުލަތުގެސލަ 

ދއުލަތުގެ މާލިއް
ފިނޭންސް އެންޑް

ބނަށް ހުށަހެޅޭ 
ށް ކޮމިޝަނުގެ

ކތް މިހާރުކުރަމު

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

ތުގެ މަތިން ސަ
ތރޭގައި ނުވަތަ

ވަ 2010 ނުން
ގެ ނި 2011 

 ފައިސާ ދެްއ
ށް އެިޑޓަރުންނަ 

ލ ހިސާބުތަކުގެ
ނަލް ކޮންޓްޓރ

ނ ކޮމިޝަނަށް
04.ގަވާއިދުގެ 

މަށް ދަންނަވެަމ
) ގ3/2006ެ 

އްކަންޖެހޭ ށ ަދ
މިނިސްޓަރަށް ހު

ނޫނުގާ ލއްޔަތުގެ
ހއްދަ ކުރެވިދާނެ

އް ނިމޭލ އަހަރެ
ތަކުގެ މައްސަލ

ނުވަތަ ދައު ތިން 
އޮފް ފި ސްޓްރީ

ޅިގެން ކޮމިޝަނަ
ކޮށްދަނާ ވުރެ ހަރު

ރމުގެ މަސައަްކ

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

4.0 ު ގައިވާ ގޮ
ދުވަހުެގ ތެ 14

ޓްސް ކޮމިޝަނު
މްބަރ ސެޕްޓެ 

 ދައްކަންޖެހޭ
އި އޮޑގެ ތެރޭގަ
މާލީ ހންކަމުން 

ވިފައިވާ އިންޓަ

ޅިގެންދމަތާއި ގު
ގެ މާލިއްޔަތު ގަ
 ފައިސާ ދެއްކުމ
ނޫނު ނަމްބަރު 
ވތަ ޚިދުމަތަކަށް
ހގެ ތެރޭގައި މި
ް ދައުލަތުގެ މާލި
ިނިސްޓަރަށް ހު

ތައް އެ މާލީލު
އެފަދަ ބިލު، މ

އިވާ ގޮތުގެ މަތި
މިނިސް މަށްޓަކާ

 ޚިދުމަތާއި ގުޅި
މިހާރަށްވު ތަކަށް 

 ކްލިއަރ ކުުރ
 ނކަމަށް.

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

04ތ ގަވާއިދުގެ 
4އް ނެތްނަމަ 

ް  ހިއުމަން ރައި
 29 ،ފައިސާ
ތަކަށްއ ބިލު

 އޮޑިޓް ކުރުމުގެ
އމުންނެވެ. އެހެ

ގާއިމުކުރެވިއި 

  ފދިން ގޮތް 
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަ

ދައުލަތުޖނަމަ، 
އްދަތުގެތެރޭގައި

ނޫގާނޫނު (ގާތ 
ނުވަ  މުދަލަކަށް

ދުވުަހ 30ނޫން 
ދަ ޓުން ނުވަތަ 

ން ދިނުމަށް މި
ށް ހުށަހެޅޭ ބިލު
ށް ލިބިއްޖެނަމަ
ވަނަ މާއްދާގައި

ހަމަޖެއްސުމަ ން
  ވަމެވެ.

ހޯދާ ތަކެއްޗާއި
ދެއްކޭނެފަދަ ގޮތަ

  ނގެ ބަސް 
ފައިސާ ތަކުގެ

ތަކުރާރު ނުވާނެ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
އި މައްސަލައެއް

 . ނަމަވެސްއވެ
ތަކުގެ ފަ ބިލު

ިތުރުން ބައެއް
ކުރެވިފައިވަނީ 
ލުކަމަށް ގެނައު
ަޝނުގެ ތެރޭގައ

.ކުރެވެއެ  ވެ

ލާޙުކުރަން ލަފާ
ަޝނުން ހޯދާ ތަ
ޝަނަށް ލިބިއްޖެނ

ވާ މުއްސްވެފައި
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
އި ހޯދާފައިވާ 
ކާރު ބަންދު ނޫ
ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު
ންސް ފަންޑުން
ން ކޮމިޝަނަށް

ށްކޮމިޝަނަ އި 
ވަ 8) ގެ 3/2

 ގޮތުގެ މަތިން
ދިޔުމަށް ދަންނަވަ

ކޮމިޝަނުން ހޯ 
ތަށް ފައިސާ ދެ

 ނަވަމެވެ.

 ކުރެވުނު ތަނު
ތަތށް ހުރި ބިލު

އށް އޮތްތާގައި ތަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ދައުލަ .3
ބިލުގަ
ވާނެއެ
ބައެއް
މީގެއި
ު ފާހަގަ
ސަމާލު
ކޮމިޝ
ު ފާހަގަ

  
ާ އިޞް
ކޮމިޝ
ކޮމިޝ
އެއްބަސ
ދައުލަ
ތެރޭގަ
ސަރުކާ
ފާސްކޮ
އެޑްވާ
ޅިގެނގު

ތެރޭގަ
2006
ގައިވާ
ގެންދި
އަދި 
އެއްގޮ
ދަންނަ
  

އޮޑިޓް
މިގޮތަ
ކުރިއަ
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6 ގެ  23 ފހާ 

އެކަށީގެންވާ 

އިންތިޒާމެއް 
ގެންދެވުމުގެ 

ށް ތަކުރާރު 

ރެއްގެ  ދަތު
 ގައި  2008

ގައި ކަމެއް 
ރައިޓްސް   

ސް ޕޮިލްސ 
ރ ހުޅުވުމަށް 
ށ އެއްވެްސ 

މިކަމުގައި  

ހުޅުވައިގެން 
އްމާވާންޖެހޭ 
ޖަމާކުރުމަށް 

ކޮށްފައިވަނީ 
ސައްކަތްކުރި 
ނޑިއެއް  ޅުގަ
ނ މިކަމަށް 
 ނުނިންމޭނެ 
ކޮމިޝަނުން 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

 ހިސާބުކިތާބު އެ

 ބެލެހެއްޓޭނެ އ
ލަހައްޓަވަމުން ގެ

އްސަލަ އިތުރަށް

ބޭރަށް ކުރެއްވި
8ނޮވެމްބަރ  

ކޮން ތާރީޚެއްގަ
ހިއުމަން އެދި 
ވްސްމޯލްޑި ޓީން

ނޑިއާއި ތިޖޫރީ
ޖޫރީއަށްމގައި ތި

 ގޮތަކަށް ނިމި

އްގައި ތިޖޫރީ ހު
މުވައްޒަފުން ޒިއް

ށް ޖަ އާމްދަނީއަ

ކޮހަވާލުއްޒަފަށް 
ގައި އޭރު މަސ
ރީގެ އިތުރު ތަޅު

ށްގެްނކޮޤުޤީޙު ތަ
ނށް ގޮތެއް 
ރާފަރާތާއި ކޮ

މެ- އީ 6430 331 

ނގޭ ފައިސާގެ 

ތްމަތީ ފައިސާ
ވާއިދުން ބަލަގަ 
.ނ   ވަމެވެ

. އަދި މިމައް ށް

ރާއްޖެއިން ބޭން 
25ހުއްޓާ،  އި

ގަނެފައިވަނީ ކޮ
އެށް މަކޮށްދިނު
ސިޓީ )2008

ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނ
ސާ ވަގަށް ނެގުމު
މައްސަލަ ވަކި

.ރވެއެ  ވެ

މއް ނުލިބޭގޮތެއް
ރުކޯޑު އެގޭ ދެމު

އުލަތުގެދވާ ދަ

ކޮށްފައިވާ މުވައް
ގަކޯޑް ކޮމިޝަނު 

ކުރިއިރު ތިޖޫރީ 
ކީ ފުލުހުން 
މށް ކޮމިޝަނަ

ކު ޤުޤީޙު ތަ

ފެކްސް: 3939 332

އި ތިޖޫރިން ނެ

ް ތުގެ މަތިން އަ
ތއްގައި ލިޔެ، 
ނގުޅުމަށް ދަންނަ 

ކުރެވިފައިވާކަމަށް

އެހީއެއްގެ ދަށުން
ރފިޔާ ތިޖޫރީގައި
ޝަނަށް ބަލައިގަ

ކޮޤުޤީޙުތަކަން 
8ނޮވެމްބަރ  

ތި އިވާ ގޮތުގައި 
އަދި ފައިސާ .ވެ 

ނިޔަލަށްވެސް މިމަ
ވކަން ފާހަގަކުރެ

އްވެސް ގެއްލުމެ
ފުންނާއި ސިއްރު

އަތުން ހޯއްދަ 

ނޑި  ކޮހަވާލުޅދަ
ކޯ މްބިނޭޝަން
ޤުޤީޙުލހުން ތަ

 މިމައްސަލައަކީ
ފައިސާ ހޯުދމަ
 މައްސަލަ

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

އްޓޭ ފައިސާއާއި
 

ގައި ވާގޮތު .6
ރދުތައް ވަކިފޮތެ
 ފައިސާ ނުގެން

ށިގެން ހަރުދަނާކު

ބޭރުގެ އެރއީސް 
ރު 44,746/2

ިފައިސާ ކޮމިޝ
 . މިކަ ނެތެވެ

168- )26
ބަޔާންކޮށްފައި އި 

 މުވައްޒަފަކަށެވެ
ގެ ނި 2011

ހޯދާފައި ނުވާށ 

އެއް ތިޖޫރީއަށް 
ވާ ދެ މުވައްޒަފު
ގެ ދެމުވައްޒަފުން

އިރު ތިޖޫރީ ތުަޅ
ް ބޭނުންކުރާ  ކޮ

 ގެއްލުމުން ފުލު
ކުރެވިފައިވާތީ

 މެނުވީ މިފަ
ސް ކުރުމަށް

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

ތިޖޫރީގައި ބެހެއް
. ގަކުރެވުނެވެ

15 އަދި 6.13
ޚަރަފައިސާއާއި 

ގައި ދައުލަތުގެ 

އިން ފެށި 20
 .  ށް

ރީގެ ނައީބު ރަ
 25ލިބިފައިވާ 
. އިވެފަ މިއެވެ
އެގޭކަށް ކުްނ

-MF/171/20
. އެސިޓީގައި  ވެ

ގެ ދެކޮމިޝަނު
އޮކްޓޯބަރ  ސް

ދަލު ދައުލަތަކަށް

ހައްޓާފައި ހުރި
ޑި ހަވާލުވެފައިވާ
 އެފައިސާ އެދެ

އިސާ ގެއްލުނުއި
ރީ ހުޅުވުމަށް

 އަދި ފައިސާ 
ންކަން ފާހަގަކު
ތއް އެގިގެން

އްސަލަ އަވަސ

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

 ކޮމިޝަނުގެ ތި
ފާހަ ކަން ފއިނުވާ

  ފދިން ގޮތް 
3ތ ގަވާއިދުގެ 

ދުކުރުމަށް ލިބޭފަ
ން ފަދަ ތަނެއްގަ

  ނގެ ބަސް 
011ގ ނިޒާމު 

ކަން އަރުވާކަމަށް

ކޮމިޝަނުގެ ކުރ
ންޑުގެ ގޮތުގައި

ނަގާ ވަގަށް  
ންތަކުއުކިލިޔެރ 
008/212 ބރު

ފައިވެއެ ހުށަހަޅާ
ކޮ ރ ކޯޑު އެގެނީ 

ވެސްނަމަ. ވއެވެ
ގެ ބަދަމިފައިސާ 

  ފދިން ގޮތް 
ނީ ފައިސާ ބަހަ
ނ ޖޫރީގެ ތަޅުދަ
ވ ކަމަކަށްވާތީ،

  ނގެ ބަސް 
ރ ތިޖޫރީން ފައި
ށާއި އަދި ތިޖޫ
ށ އެގޭ ކަމަށާއި

 ބޯޑުގައި އިން
ފަރާތްތަނވަތަ 

 އަދި މިމައް
 ށ. 

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ްނ ރައިޓްސް 
އި ބެލެހެއްޓިފައ

ލާޙުކުރަން ލަފާ
ލތުގެ މާލިއްޔަތު

ޚަރަދުއްސައި، 
ރން ތިޖޫރީ ނޫން

 ކުރެވުނު ތަނު
ރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
ނކަމުގެ ޔަގީންކަ

ން ރައިޓްސް ކޮ
ރ ޓިކެޓް ރިފަން
ރީ ހުޅުވައިގެން
ަޝނުގައި ހުރި

ނަންބަަޝނުގެ 
ވިސަސް އަށް 
ނ ކުރާ ސިއްރު

ވެދީފައިނު ލމެއް
ލުވާ ފަރާތުން 

ލާޙުކުރަން ލަފާ
ސާ ގެއްލިފައިވަނ
ވާތީ، އެއީ ތިޖޫ
ގައި ހިގާފައިާވ

 ނަވަމެވެ.

 ކުރެވުނު ތަނު
ވަނަ އަހަރު 2

ނޑި ކަމަށާ ތޅުދަ
ރ މުވައްޒަފަކަށް
ދނޑި އަޅުވާ

ނު ލުވާފަރާތް
. ސަލައެއްކަމަށް

ރާކުރާނެކަމަށްވަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މަނހިއު .4
ގޮތުގަ
  

ާ އިޞް
ދައުލަ
ހަމަޖަ
އިތުރު
  

އޮޑިޓް
ތިޖޫރީ
ނުވާެނ
 

ހިއުމަނ .5
އެއަރ
ތިޖޫރީ
ކޮމިޝ
ކޮމިޝ
ސަރވ
ބޭނުްނ
ގެއްލު
އިހުމާ
  

ާ އިޞް
ފައިސާ
ާ ކަމަށް
ގޮތެއް
ދަންނަ
  

އޮޑިޓް
2008
އެއްތަ
ހަތަރު
ތަޅުދަ
އިހުމާ
މައްސަ
މަޝް
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އްގައި ނޫނީ 
ކަން ނުވަތަ 
އިގެންފައިާވ 
 ގަވާއިދުެގ 
ހާ މުދަެލްއ 

މިޝަނަށް ކޮ
ދ އެއްގޮތަށް 

ނވާނެކަމަށް. 
 މާލިއްޔަތު 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

ށ މަދު އެސެޓެއް
ތަނުގައި ހުރިކަ 

ފީހަށް ބައްލަވައ
ތުގެ މާލިއްޔަތު
ތގައިލިބޭ ހުރިހާ

ރައިޓްސް ކޮ ން
ދާއިވާގަ ލިޔެ 

އ ތަކުރާރު ނު
ޓްރީގެ ނިޒާމު

 

  ހީމް 

  ރލް

މެ- އީ 6430 331 

ނަމަވެސް ވަރަށް
ހަރުމުދާހރިހާ 

ވަނަ އަހަރު އޮ
ދައުލަތުމަވެސް 
ޔާގެ ގޮތުތ ހަދި

 .  އިވެއެވެ

 މަތިން ހިއުމަން
ިސްޓްރީއެއްގައި

އި މިފަދަކަމެއް
ް ދަލުގެ ރަޖިސް

  

   

ނިޔާޒް އިބްރާހީ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ފެކްސް: 3939 332

ހެދިފައި އޮތް ނަ
ށް ގަނެފައިވާ ހު

 2010ވެސް 
. ނަމަ ފައިވެއެވެ

 ގަންނަ ނުވަތަ
ށް ބަޔާންކޮށްފައ

ގައިވާ ގޮތުގެ 
މުދަލުގެ ރަޖިސ 

ވިފައިވާ ކަމަށާއ
ޖައްސާ ހަރުމު

143 

201 

ނ

އޮ

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

ޖިސްޓްރީއެއް ހެ
ކަމުން ތަނަށްން

 މީގެ އިތުރުންވެ
ސް ފާހަގަކުރެވި
ގެ ތަންތަނަށް 
ހައްޓަންވާނެކަމަށް

 ) އަދި (ށ)
ދލެއް ދައުލަތުގެ

ހަރުދަނާކުރެވި 
ފިސަރެއް ހަމަ

33 މުޙައްރަމް 

11 މްބަރޑިސެ 

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

ރަޖ ހަރުމުދަލުގެ
ކރެވުނެވެ. އެެހ

.ކުރެވުނެވެ ފހަގަ
ނވާ ކަމުގައިވެސް
މތިން ދައުލަތުގެ
ގައި ލިޔެ ބަލަހަ

ގެ (ހ) 7.01
ބޭ ހުރިހާ މުދަލެ

 ނަވަމެވެ.

ޓްރީގެ ނިޒާމު
ރޮކިއުމަންޓް އޮ

.   ދކަމަށް

23

18 

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

ހަ ކޮމިޝަނުގައި
ކަން ފާހަގަކުނެތް

ން ނެތްކަން ފާ
ލަހައްޓަވާފައިނު
އިވާ ގޮތުގެ މަ
ރަޖިސްޓްރީއެއްގަ

 ފދިން ގޮތް 
1ތ ގަވާއިދުގެ 

ލިބޭ ގޮތުގައިޔާގެ
ނދެވުމަށް ދަންނަ

  ނގެ ބަސް 
ދަލުގެ ރަޖިސްޓް
ދނާކުރުމަށް ޕްރޮ
ބަލަހައްޓަމުންދާ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ކޮރައިޓްސް  ން
ޖަހާފައި ނެ ބަރު 

ން ވެސް އެގެން
ތގެ ސްޓޮކް ބަލަ

ގައ ގެ (ހ) 7
މުދަލުގެ ރ ލތުގެ

ލާޙުކުރަން ލަފާ
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ނަ ނުވަތަ ހަދިޔާ
އްޓަވަމުން ގެން

 ކުރެވުނު ތަނު
ޝަނުގެ ހަރުމުދަ
ސައްކަތް ހަރުދަނ
ދާ އެއްގޮތަށް ބަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

 
ހިއުމަނ .6

ަނންބަ
ނެތްކަ
ތަކެތީ
7.01
ދައުލަ
 

ާ އިޞް
ދައުލަ
ގަންނަ
ް ބަލަހަ

 
އޮޑިޓް
ކޮމިޝ
މިމަސަ
ާ ގަވާއި

 



ޝަން 
 ސ

 ކޮމިޝ
ޑިވްސް

 ނ

 
 

 

އިޓްސް
 މޯލްޑި

 
 

ލީބަޔާން
2010

 

ނ ރައި
ފް ދަ

މާލީ
0

ހިއުމަން
އޮފް

ހި
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 1ޚަރަދު/ އެހީ ލިބޭ

2009  

 

 

1,014,29  

1,014,29  

183,75  

 

88,82  

 

336,78  

 

 

 

 

609,36 

404,93 

 

org.mvމެއިލް: - އީ

ސަ   

  ޕަބްލިކް
 ންކް އ/ކ
2009  

ލި

  

13,873,  ‐ 

71,  ‐ 

96

13,944, 96

  

  

8,233,  55

‐ 

369,  25

236,  ‐ 

3,794,  81

914,  ‐ 

79,  ‐ 

37, ‐

155, ‐

13,820, 61

124, 35

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

 ބާޔން 

 1ޚަރަދު/ ހީ

201  
ބޭނ

  

,455

,247

9    

9  ,702

  

  

  ,333

‐  

1  ,181

,185

1  ,566

,385

,041

,642

 ,685

4 ,019

4 ,683

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

ުނ ޮގތުގެ ަބ
  ނިޔަލަށް

 
 /ކ
  

/އެހީ ލިބޭ
10

  

15   

  

04,906

15  04,906

  

  

10  63,608

  

97,992

  

3  32,830

  

  

 

52,000

15 46,430

58,476

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

ތާއި ހަޭދކުެރުވނ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

  ޓް
ޕަބްލިކް
ބޭންކް އ/
2010

   

3  5,430,469

4  340,696  

1   

 5,771,165

   

   

5  0,446,258

6  144,255  

7  528,297  

8  217,257  

9  3,363,434

1  406,543  

1  72,135  

1 19,594 

1 232,696 

5,430,469

340,696 

ތަކުންކުރެވޭ ޚަރަދު

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ިލުބުނޮގތާާސ 
ޑިސެ 31

ނޯޓް
  

3

4

16

5

6  ސ

7

8

9

10

11

12

 13

ލިބޭ އެހީއާއި އެއެހީތަ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ަފއާިސ

  ފައިސާ ތް

ދޭފައިސާ ގޮތުން ނޫން

  އަގު ތީގެ

  ޚަރަދު ގެ

  ދ

  ދ ސަބްސިޑީޒް

ޚަރަުދ ހޯދުމަށްކުރާ 

  ބާކީ ނޑާ

 އެކިފަރާތްފަރާތުން ލ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

  

  ނެގި ޓުން

ބަލައިގަތް ގޮތުގައި ނީ

  ނު

  ލަމު

  ޚަރަދު ހިނގި

ނޫ ޚިދުމަތަކަށް ވަކި 

  ޚަރަދު މުގެ

ހޯދާތަކެތީ ބޭނުމަށް 

ޚިދުމަތުެގ ބޭނުންވާ 

  ޚަރަދު ކުރެވޭ

ޚަރަދު ބލެހެއްޓުމުގެ

ހީ، އިޝްތިރާކް އަދި

ހަރުމުދާ ބޭނުންވާ 

  ލަޖުމު ގެ

ކަނ ވަރު ހޭދަކުރެވުނު

ޓރޯލް އޮންނަގޮތަށް 

މއ. އުތުރުވެހި،

 

  ފައިސާ ލިބުނު

ބަޖެ ފާސްކުރެވުނު

އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ

ލިބު އެހީގެގޮތުގައި

ޖުމު ފައިސާގެ ލިބުުނ

 

  ޚަރަދު ކުރެވުނު

ހ މުވައްޒަފުންނަށް

އަދި ޕެންޝަނާއި

ފަތުރުކުރުމު ދަތުރު

ހިންގުމުގެ އޮފީސް

ހިންގުމަށް އޮފީސް

ކު ތަމްރީނުކުރުމަށް

ެބ މަރާމާތުކުރުމާއި

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

ހިންގުމަްށ އޮފީސް

ފައިސާގެ ހޭދަކުރެވުުނ

ހޭ ފައިސާއިން ލިބުނު

 

 

ކޮމިޝަނަށް ކޮންޓް 1

ލ

ލ

ކު

ހޭ

ލ

1
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  ށައެޅި ބަޖެޓް
  ސާއާއި އާމްދަނީ/
  ރެވުނު ފައިސާ

2009  

13,89  

7  

13,96 

8,23  

36  

23  

3,79  

91  

9  

3  

13,68  

28  

15  

12  

  :ރަނީ

  

 

org.mvމެއިލް: - އީ

ސަ   

  

  ބަޖެޓް
 އމްދަނީ/
 ފައިސާ

  

އެކަށ
ފައިސާ
ހޭދަކު

  

1  91,265

71,247

1  62,512

  

1  33,333

‐  

69,181

36,185

 94,566

14,386

97,041

37,642

1  82,334

80,178

  

55,685

24,493

ސޮއިކުރަ ފަރާތުން ގ

މަދުޙްޒްރާ އައަޔަމް 
 ރައީސާ 

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

  ގެ ަބާޔން 

އެކަށައެޅި ބަ
ފައިސާއާއި ާއ
ހޭދަކުރެވުނު 
2010

  

15,610,605

340,696  

15,951,301

  

10,446,258

144,255  

528,297  

217,257  

3,363,434 

406,543  

72,135  

19,594 

15,197,773

753,528  

  

232,696  

520,832 

ކޮމިޝަންގެ ރައިޓްސް

މަރިޔަ 

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

ަދކުެރުވުނޮގތުގ
  ނިޔަލަށް

  ބަޖެޓް
2010  

15,610,605  

‐  

15,610,605  

  

9,594,284  

146,927  

554,970  

326,520  

4,093,314  

495,065  

108,000  

57,825 

15,376,905  

‐  

  

233,700  

‐ 

ރަ ހިއުމަން ހެކިވެ ށް

މަދު ޝާހިދުޙ
ރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

 ެއަފއާިސ ހަޭދ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

 

  ނޯޓް
  

   

3  5

 ‐

 5

   

5 4

6 7

7 0

8 0

9 4

10 5

11 0

12 5

 5

 ‐

   

13 0

  ‐

އެކަމަށް. އެއްގޮތަށެވެ

ޙްއަ
ސެކްރެ

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ުނ ަބޖެޓާއި 
ޑިސެ 31

 

  )ނ

 

އެ ހަގީގަތާ ލުމެއްނެތި

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ފްާސކުެރުވނ

  

  ފައިސާ ތް

ދޭފައިސާ ނޫންގޮތުން

  އަގު ތީގެ

  ޚަރަދު ގެ

  ދ

  ދ ސަބްސިޑީޒް

ލައިގެން ރާންސްފަރ

  ކީ

ޚަރަދު ހޯދުމަށްކުރާ 

އޮޅުވާލު އެއްވެސް ީނ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

  ޓް

ބަލައިގަތް ގޮތުގައި ނީ

  ލަމު

  ޚަރަދު ހިނގި

ނޫ ޚިދުމަތަކަށް ވަކި 

  ޚަރަދު މުގެ

ހޯދާތަކެތީ ބޭނުމަށް 

ޚިދުމަތުެގ ބޭނުންވާ 

  ޚަރަދު ކުރެވޭ

ޚަރަދު ބލެހެއްޓުމުގެ

ހީ، އިޝްތިރާކް އަދި

ޓްރާ( ހޭދަކުރި ޚރަދަށް

ބާކ ބަޖެޓް ހުރި މާަނ

ހަރުމުދާ ބޭނުންވާ 

ހުށަހަޅާފައިވަނ ރުކޮްށ

މއ. އުތުރުވެހި،

  ފައިސާ ލިބުނު

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ

އާމްދަނީ ލަތުގެއުދަ

ޖުމު ފައިސާގެ ލިބުުނ

  ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

ހ މުވައްޒަފުންނަށް

އަދި ޕެންޝަނާއި

ފަތުރުކުރުމު ދަތުރު

ހިންގުމުގެ އޮފީސް

ހިންގުމަށް އޮފީސް

ކު ތަމްރީނުކުރުމަށް

ެބ މަރާމާތުކުރުމާއި

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

ޚަ ރިކަރަންޓް ޖުމަުލ

ނުހިމ ޚަރަދު ކެޕިޓަލް

  ޚަރަދު ކެޕިޓްަލ

ހިންގުމަށް އޮފީސް

   ބަޖެޓްބާކީ ލަޖުމު

 

ތައްޔާރު މިހިސާބުތައް

 

 

ލ

ލ

ކެ

ކެ

މ
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2009  

1,677,45  

 

16,37  

16,37 

1,693,82  

2009  
16,37  

 

1,677,45  

1,693,82  

ވިދާޅުވުމުން ތކާއެކު

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

2010  

  

1,910  50

  

160  ‐  

249 70

409  70

2,319 20

2010  
249  70

160  ‐  

1,910  50

2,319 20

ާމިނޯޓު ވާނީ ރިހަމަ ތަ

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

  

0  ނޯޓް

    

13  0,146

   

14 0,376

15 9,435

 9,811

  9,957

  ސް 

0  ނޯޓް

15  9,435

14 0,376

13 0,146

  9,957

ފުރި ބަޔާންތައް މާލީ

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

 ެއެސޓްސް  
  ނިޔަލަށް

ލައިބިލިޓްީސ 
  ނިޔަލަށް

މާ ބައެއްކަމާއި ތަކުގެ

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

 -  ަބާޔން  ގެ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

-  ަބާޔން ގެ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

މާލީބަޔާންތަ ތަކަކީނޓު

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

މިލްކިްއާޔތުގެ 
ޑިސެ 31

  ފައިސާ

ީލ ޒްިނމަާތކުގެ
ޑިސެ 31

  ރައްދުކުރަންޖެހޭ ރ

ޯނ ގުޅޭ ބަޔާންތަކާ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

  

ލިބެންޖެހޭ ބަޖެޓްުނ

މީާލ

  

އަނބުރާ ރީއަށްޜަޓރެ

މާލީ ހިމެނިފައިވާ ށ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

  ޓްސް (ހަރުމުދާ)

 ކވިޕްމަންޓް

  

ބަ އަންނައަހަރު ތަކަށް

  ލަޖުމު ގ

  ލ

  ތައްބިލު ހުރި

ޓްޑް އެނ ސްފިނޭން 

  ރައުސްމާލު ލކޮށްދޭ

  މްލަ

އަށް 22 ހާފުސަ ން
 .ކުރަމެވެ

މއ. އުތުރުވެހި،

 

އެސެޓް ކަރަންޓް- ންޮނ

މެޝިނަރީއާއި އިކް

އެސެޓްސް ކަރަންޓް

  ފައިސާ ނަގުދު

ތަބިލު ނުދައްކާހުރި

އެސެޓްސްގެ ކަރަންޓް

ލަޖުމު މިލްކިއްޔާތުގެ

 

 

ހު ނުދައްކާ ފައިސާ

އޮފް މިނިސްޓްރީ

ޮ މުދާރުހަ ތަމްސީލު

ޖު ޒިންމާތަކުގެ މާލީ

 ައިން 8 ހާފުސ
ފާހަގަކު ކަމުގައި

ނ

ކ

ކ

މ

މާ
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ލޖުމްހޫރިއްާޔގެ
ށްވީ ހިއުމަން
 . 7ޅިގެންނެވެ
ނަ މާއްދާގައި،
ންކޮށްފައިވުމާިއ
ސް ކޮމިޝަނުެގ
ލްޑިވްސް އަީކ
ޔަތު ލިބިފައިވާ 
 ބަޖެޓުންނެވެ.

ކޮށްފައި  ބަޔާން
 އެނޫން ތަފާތު

 ބޯޑުން ނެރެ
   

2011ގޮތަށް، 
  ވ.

ންގެ މަޖިލީހުްނ
އއި އެހެނިހެން
ތަށ ލިބޭ ނުވަ

ސިންގަލް ރީގެ
 ޓްރެޜަރީއަށް

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

ރައީސުލްގައި  
މުއައްސަސާއަކަ

ކުރެއްވުމާ ގުދޤު
ވަނަ 189ގ 

ވނެކަމަށް ބަޔާން
ހިއުމަންރައިޓްސް
ނ އޮފް ދަ މޯލް
ރމުގެ ހައިސިއްޔަ
ބނީ ދައުލަތުގެ 

ތތައް ތިރީގައި
 . ރެވިފައިވެއެވެ

 ސްޓޭންޑަޑްްސ
އި އެއްގޮތަށެވެ.

) ގައިވާ ގ20ޮ
ހިމަނައިގެންނެވެ

ތުންއްޔިރަ އިވާނީ
އާފައިވާ ފައިސާ

  ކޮމިޝަނަށް
 އެންޑް ޓްރެޜަރ
ފޭނންސް އެންޑް

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

(  

 2003 ބަރ
ޫނނީ މުގާހަމަ 

ތަޞްދީގައި  2
އަސާސީގެނޫނު 

ނެއް އޮންނަންާވ
ހިނގަމުންދަނީ، 
ޓސް ކޮމިޝަން
 މުޢާމަލާތު ކުރު
ންވާ ފައިސާލިބެ

   
ނޑު ސިޔާސަތު
ގޮތަށް ބޭނުންކުރެ

އެކައުންޓިންގ 
އުންޓިންގ" އާއި

3/006 ބަރުނން
ވާ، ޚަރަދުތައް ހ

ތގައި ހިމަނާފައި
ކަށް ހޭދަކުރެވިފަ
ފއިސާ ފިޔަވަިއ
އޮފް ފިނޭންސް 
ސްޓްރީ އޮފް ފިނ

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

ްއ (ުރިފާޔއްިނ)
  ނިޔަލަށް

ޑިސެމްބަ 10 
ތު ލިބި ފުރިހަޔ

2006އގަސްޓް 
ާގނޫހޫރިއްޔާގެ 

އިޓްސް ކޮމިޝަނެ
ސައްކަތްތައް ހިނ
ހިއުމަން ރައިޓް
މިއްލަ ނަމުގައި 
 ހިންގުމަށްބޭނުން

އި ހަމަތައް ތކާ 
ނ އްޓުމުގެ މައިގަ
ސަތުތައް އެއްގޮ

ލކް ސެކްޓަރ 
ކައުސިސް އޮފް އެ

ނު (ގާނޫނު ަނ
ގައި ހިނގާފައިވާ

 ފައިސާގެ ގޮތު
ތަކަނގެ  ޚަރަދު

ޖެޓުން ނެގޭ ފަ
މިނިސްޓްރީ އޮ 

މިނިސް ރިފައިސާ
  ވނެއެވެ.

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

ާގުޅޭ ޯނޓްަތްއ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

އުެފދުނީސް 
އްޔަސިއި ހަނީ 
އޯ 17) 6/20

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ
ހިއުމަންރައި ލު

ލްޑިވްސްގެ މަސަ
. ހތގެމަތި  ންނެވެ

ލިބިފައިވާ، އަމި
. މިކޮމިޝަން ވ

ާ  ސިޔާސަތުތަ
ހިސާބު ބެލެހެއް
މުގައި މިސިޔާސ

.   އިވާނެއެވެ

ަޝނަލް ޕަބްލިކް
ރ ކޭޝް ބޭސި

ގާނޫނުލިއްޔަތުގެ 
ގަ 2010އިވާ، 

ނ" ގައި ލިބުނު
ޓުން ކޮމިޝަނު
ްސކުރެވުނު ބަޖެ
މުން މިފައިސާ
ޖމާނުކުރެވި ހުރި
އި ހިމަނާފައިވާ

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ަބާޔްނތަކާީލ 
ޑިސެ 31

 ދަ މޯލްޑިވްސ
ނޫނގާމިޝަނަށް 
006ނ ނަމްބަރު 

ރެވުނު ދިވެހިރާ
މުސްތަޤިއްލުނވާ 

ން އޮފް ދަ މޯލް
ގައިވާ ގޮތު )

ބުމުގެ ބާރުލވާލި
ކެވެޞެޝަޚް ނީ 

ނޑު ގ މައިގަ
ނުންކޮށްފައިވާ 
ތައް ބަޔާންކުރުމު
ނ ބަޔާންކޮށްފައި

  އަސާސް 
ނީ އިންޓަރނޭޝ

ޑައަން ގންޕޯޓި

 ދައުލަތުގެ މާލި
އްކާ އަދާކޮށްފައި

ނ ގޮތުގެ ބަޔާން
މިޝަނުގެ ބަޖެޓު

. ފާސފައިސާ އެވެ
އާމްދަނީއެއްކަމު 

. އަދި ަޖ ނެއެވެ
ބުތަކުގަިއ ހިސާ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

މާލ

މިޝަން އޮފް
 އެއަށްފަހު ކޮމި

ނުޫނގާނޫނު (ގާ
ކުތަޞްދީޤުއި 

ފރާތަކަށް ބުރަނު
އިޓްސް ކޮމިޝަން

6/2006ބަރު 
ދަޢުވާކުރުމާއި، ވ

ނޫނީގާމިނިވަން 

 އެކުލަވާލުމުގެ
ރުކުރުމުގައި ބޭނު
ރެއްގެ ހިސާބުތަ
އިވާނަމަ، އެކަން

އޔާރުކުރުމުގެ އަ
ތއްޔާރުކޮށްފައިވަނ
އިނޭންޝަލް ރިޕޯ

ޔރުކޮށްފައިވަނީ 
ގައި ފައިސާ ދައް

އި ހޭދަ ކުރެވުނު
ށ ފާސްކުރި ކޮމ
ށ ލިބިފައިވާ ފަ

ލަތުގެކީ  ދައު 
ޖަމާކޮށްފައިވާނެ 

ތުގައސާއެއްގެ ގޮ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

 ފ
 ރައިޓްސް ކޮ
ންނެވެ. އަދި 

ގާގެ  ކޮމިޝަނު
ގައި 2008 
ޖޭގައި ވަކި ފައ

 ހިއުމަން ރައި
ބަ (ގާނޫނު ނަން

ދަޢުވާ ނަމުގައި 
ކައެއް އޮންނަ މ

 ބަލަހައްޓައި 
ޔންތައް ތައްޔާރު
ވ. ހުރިހާ އަހަރ
ބޭނުންކުރެވިފައި

ހިސާބުތައް ތައް
ތައް ހިސާބުަތއް 

ކޮށްފައިވާ "ފައި

ާޔރު ހިސާބު ތައް
އހަރު ޖެނުއަރީގަ

ސ ލިބުނު ގޮތާއި
ވަނަ އަހަރަށް 
ން ކޮމިޝަނަށްތ

ނަ ފައިސާއަކން
ކައުންޓަށްރީ އެ

ރަންޖެހޭ ފައިސާ

މއ. އުތުރުވެހި،

ފު ތަޢާރަ  .1
ހިއުމަން

ޤަރާރަކުން
ރައިޓްސް
އޯގަސްޓް
ދިވެހިރާްއ
ގުޅިގެން،
ގާނޫނު، 
އަމިއްލަ 
ވަކިސިއްކަ

ހިސާބު  .2
މާލީ ބަޔާ
އެވަނީއެވެ
ޭ ގޮތަކަށް 

އަހަރީ  2.1
މާލީ މި
ކޮޢުއިޝާ

ޚަރަދު 
ވަނަ ައ

"ފައިސާ
2010
ގޮތްގޮތު

ބަލައިގަނ
ރީޓްރެޜަ
ރައްދުކު

2
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ނގުދު ފައިސާެގ
ނަށް ލިބެންޖެހޭ

އއްގޮތްވާގޮތުން
އި ދަރަންޏާއި

.  ނއެވެ

ަޢތްތަކުގެ ހިލޭ
ކި ކޮލަމެއްގައި
ށ ފައިސާއެްއ

ވެހި ރުފިޔާއަކީ

ވެހި ރުފިޔާެގދި
 ނިމޭ ތާރީޚުެގ

  
ހޯދާ ނކުރުމަށް 

މުން ކަމަށާއި،
  ނުވާނެއެވެ. 

މުޢާމަލާތްތަކުެގ

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

ން އެފައިސާ ނަ
ކޮމިޝަނަ އިރު 

" އާއެ ވންޝަން
އހެން އަރަންޏާއ

ނޑާފައި ނުވާނެ

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާަޢ
މިނަމުގައި ވަކި

ފަރާތަކަށްއެހެން

. އެއީ ދިވެ ނެވެ

ލަރަކަށްޖެހޭ ދި
ހަރު ިއވަނީ އަ
.   ކގައެވެ

 ތަކެތި  ހޯދުނު  
ޓައިގެން ބޭނުން
ނީ ތަކެތި ގަތުމު
 އި ހިމަނާފައި

ތރެއިން، އެ މު

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

ްޝ ބޭސިސްއިން
އަހަރު ނިމުނު 

 ކޮސްޓް ކޮންވެ
އަދި އެދލާއި، 

ނ ރެއް ބަލަށް ކަ

ފައިވާ ބޭރުގެ ޖަ
/ޚަރަދު  މ "އެހީ

ނފާއަށްޓަކައި 
  

ވެހިރުފިޔާ އިންނ

 އެމެރިކާ ޑޮލަ
ކީ ބަޔާންކޮށްފައ
އްބަސްވުން ތަކު

 ބޭނުމަށް  ނމުގެ 
ބަހައްޓަގަނެފައި 

ގޮތުގައި ހިމެނޭނ
ތި ހިސާބުތަކުގަ

ޢމަލާތްތަކުގެ ތެ
  ނެއެވެ.

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

މނާފައިވަނީ ކޭޝ
ކަތާ ގުޅިގެން އަ

"ހިސްޓޮރިކަލް 
ގޮތުން ހަރުމުދަލާ

 .   ގުގައެވެ

އއްވެސް މިނަްވ

 ތަކެތިން ލިބިފަ
 ލިބޭ" ގައި 

ބައާއި މަން ލާ
ނާފައިވާނެއެވެ.

ރެވިފައިވާނީ ދިވެ
   

ތާރީޚުގެ ހިނގި
ވނަމަ އޭގެ ބާކީ

އެއްބސްވެފައިވާ 

ޚިދުމަތްދިނު ޗއި 
. އޮފީހަށް ގަ ވެ
އަދި ޚަރަދުގެ ގޮ
ކެތނކޮށް ހުރި ތަ

  ކަންތައްތައް 
ހިނގާފައިވާ މާުޢ

ސްފައިާވނެލުގެނެ

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

ގ ގޮތުގައި ހިމަ
އފީހުގެ މަަސއްކަ

  ނވާނެއެވެ.

ނކޮށްފައިވަނީ "
. ސ މިގޮލުންނެވެ

އުަގހުރި ދިއިރު 

ގެ ގޮތުގައި އެނު

ގތުގައި ބެލެވޭ 
ތުގެ ބަޔާން"

 ކޮމިޝަނުގެ 
ނޓްސްގައި ހިމަނާ

ކޮށް ބަޔާން ކުރެ
. ކަމުގައިވާތީއެވެ

އމުޢާމަލާތެއް ހި
ިއ ދަރަންޏެއްވާ

ށް އެއްބައަ  ކުރި

ތަކެއްޗާ ހޯދުނު  
ނީ ގަތްއަގުގައެވެ
. އަ  ހިމަނާފައެވެ
ޮ  އިރު ބޭނުންނު

ދ ހިނގާފައިވާ ކަ
ތާރީޚަށްފަހު ިހނ
ލާތްތަކަށް ބަދަލު

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ވެސް އާމްދަނީގެ
އެހެންކަމުން އޮ
ހިމަނާފައެއް ނު

އަގުތައް ބަޔާން
ސޫޔާންކުރާ އު

 އެއެއްޗެއް ހޯދި

ޑިޕްރިސިއޭޝަނު

  ހީ  

ގޮނަގުދުފައިސާގެ
ު ދ ކުރެވުނު ގޮ
 ފަރާތްތަކުން 
ނޯ ބަޔާންތަކުގެ 

 
ވާ ތަކެތި އަގުކޮ

ކުރާ ފައިސާކަނން

ކޮށްފައިވަނީ ެއ
ާސގެ އަރަންޏާއ
އަގުކޮށްފައިވާނީ 

 ބޭނުންކުރުމަށް  
ޔންކުރެވިފައިވަނީ
ރދުގެ ގޮތުގައި 
 އަހަރު ނިމުނު

ތާރީޚާއި ދެމެދު
ާ  ބަޔާންތަކުގެ

ތަށް މި މުޢާމަލާ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ންޖެހޭ ފައިސާވެ
 .  ލިބުމުންނެވެ
ހިސާބުތަކުގައި 

ޔާރުކުރުމުގައި 
އިރުގެ އަގު ބަ
ޔާންކޮށްފައިވަނީ

ވ ހަރުމުދަލުގެ 

ލިބޭ ހިލޭ އެހ ނ 

އިސާއިންނާއި ނަ
ނ ގޮތާއި ހޭދަ
އަދި އެހީދޭ 
އިސާވެސް މާލީ 

 ތު މުޢާމަލާ  ގޭ 
ބނުންކުރެވިފައިވާ
ތ ކުރުމަށް ބޭނު

ލތުތައް ހިސާބުކޮ
. ބޭރު ފައިސ އވެ

ގޮތަކަށް އަމިނޫން

 ބަހައްޓައިގެން  
ހދޭ ތަކެތި ބަޔާ
އިޒް ނުކޮށް ޚަރަ
ން ނޫންކަމުން،

ާ މއި މިރިޕޯޓްގެ 
ލީޒިންމާ ތަކުގެ
ށ އެކަށީގެންވާގޮ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

 އަނބުރާ ލިބެނ
 ކޮމިޝަނަށް 
ހރި ފައިސާ މިހި

ބޔާންތައް ތައްޔާ
ލާތެއް ހިނގިއި

ގެ އަގު ބަޔާމާލު

އިވާނަށް ހޯދާފަ

އްޔާތަކުން ޢި ޖަމު 

ނަށް ނަގުދުފައި
ފައިސާ ލިބުނު
. އަ ފއިވާނެއެވެ

ފއިވާނަމަ އެފައިސ

ހިންގޭ ފއިސާއިން 
ޔާންތަކުގައި ބޭ

މުޢާމަލާުތ ނުގެ

އިސާގެ މުޢާމަލާ
ގައެޗޭންޖް ރޭޓު

. މިޗޭންޖު ގައެވެ

 ގަނެފައި  ށް ނަ 
ހިންގުމަށް ހޯ 
ނީ ކެޕިޓަލައިޒްވަ 

ތ ބޭނުންކުރުމުން

ނިމުމާ  އަހަރު 
ޔާތު އަދި މާލީ
ނށް ރިޢާޔަތްކޮްށ

މއ. އުތުރުވެހި،

އޮފީހަށް
ގޮތުގައި
ނުލިބިހު

މާލީ ބަ
ާ އެމުޢާމަ

މާއުސްރަ

ކޮމިޝަނ

 ބޭރުގެ 

ކޮމިޝަނ
އެހީ "
ދައްކާފަ
ދައްކާފަ

ފަ ބޭރު  2.2
ާ މާލީ ބަ
ކޮމިޝަނ

ބޭރުފައިސ
އެކްސްޗޭ
އެކްސްޗޭ

ކޮމިޝަނ 2.3
އޮފީސް
ތި ތަކެ

އެތަކެތި

ފާއިތުވި 2.4
ާ މިލްކިއް
ބޮޑުމިނަ

2

3

4
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އާއި 2011 
ލަތުގެއުއަކީ ަދ

ނމާގެ ގޮތުގައި
އޮފް ނިސްޓްރީ
ކޮށްދޭލުތަމްސީ

ވެ. ނަމަވެސް
 ބަލައިގަތުމަށް
ފންގެ އަސާސީ
 "ފައިސާލިބުނު

ަނމަވެްސ ،ޖހޭ

ވަނަ އަހަރު 
ހން ގޮތްގޮތުން

އުލަތުގެތން ދަ
ކަމުން  މިފަދަ
. އަދި ވާނެއެވެ

ންެޖހޭދުކުރައްރ

ބަލައިގަތް ނށް
ކޮންސޮލިޭޑެޓްޑ
 ނުކުރެވި ހުރި
ނޑާ ބާކީގެ  ކަ

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

ޖެނުއަރީ 31 
ކަށްވާ ފައިސާއަ
ާ ރި މާލީ ޒިން
ނގައި ހުރި މިނ
ރެވޭ ހަރުމުދާ 

ންފައި ނުވެއެވެ
ސާގެ ގޮތުގައި

ފުވައްޒަރފިޔާ މު
އއްނޫންކަމުން 

ލިބެންޖެޝަނަށް 

2010އވަނީ 
ސާއާއި އެހެނެިހ
ވއި އެކިގޮތްގޮތު

ކަންފައިސާއެއްނޫ
 ޖަމާކުރެވިފައިވާ
ޓްރެޜަރީއަށް ރަ

ވަނީ ކޮމިޝަނަ
 ޓްރެޜަރީގެ ކޮ
 ޓްރާންސްފަރ 

ވަރު  ދކުރެވުނު

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

ރި ޚަރަދުތަކަކީ
 މި ޚަރަދު ތަކަ
. ދެންހުރި ނއެވެ
ރު  ކޮމިޝަނު

ނުންކުރެނގައި ބޭ

ސއެއް ބަލައިގެން
 އަމްދަނީ ފައިސ

ރު 2,409ލަ 
ނަގުދު ފައިސާއެ

ކޮމިޝަމިނުއިރު 

 ހިމަނާފައި އެ
ރވިފައިވާ ފައިސާ
ޓް ފައިސާފިޔަަވ

ފަ އޮންނަ ހއްދަ
ނިޔު ފަންޑަށް
ޓް ޑް ންސް އެން

އި ދައްކާފައިއެވަ
ނޭންސް އެންޑް
ރ ނިމުނު އިރު 
ފއިސާއިން ހޭދަކު

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

ދާނުކުރެވި ހުރި
ދތަކެކެވެ. އަދި
 ހިމަނާފައިވާނެ

އިއި ހަމައަށް އަ
ސއާއި ކޮމިޝަުނ

އްވެސް ފައިސާ
އަކީ ދައުލަތުގެ

ތީ ޖުމުލަށްފައިވާ
ބަލައިގަންނަ ނަ 

ދި އަހަރު ނިމުނު

ސާގެ ގޮތުގައި
އިން ޚަރަދުކުރެ
 ތެރެއިން ބަޖެޓް
ރަދުކުރުމުގެ ހު
ސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނ
ރީ އޮފް ފިނޭން

ގައި " ބަޔާްނ
އޮފް ފިނޭޓްރީ 
ހަރުއަ  ން މާލީ

ލިބުނު ފަ ގައި 

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

. އަގު އަދާ ގއެވެ
އަހަރުގެ ޚަރަދު
ގެ ބަޔާނުގައި

އާއި ހަ 2010 
ފައާިސ ރަންޖެހޭ

ނަ އަހަރު އެއް
ޑީލާރި ފަިއސާއަ
 ގައި ބަޔާންކޮށް

 ކޮމިޝަނުންމި
. އަދި ނުވާނެއެވެ

އި ލިބުނުފައިސާ
ތެރެއ ބަޖެޓުގެ 

ލިބޭ ފައިސާެގ 
ބޭނުންތަކަށް ޚަ
ރޜަރީގެ ކޮންސޮ
އިސާ މިނިސްޓް

  .   ނއެވެ

 ހޭދަކުރިގޮތުގެ
ރެއިން މިނިސްޓް
ފއިސާގެ ތެރެއިން
ތުގެ ބަޔާން" ގަ

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ނީ އޭގެ އަގުގަ
ވަނަ އަ 2010

އި މިލްކިއްޔާތުގެ
 ޑިސެމްބަރ 3
ރާ ރައްދުކުރަނބު 

ވަނަ 2010 
 އުނިކުރެވޭ ގަޑ

ގެ (ހ) 2.05
 މިފައިސާއަކީ މ
" ހިމަނާފައިނު އި

   ވާނެއެވެ.

ގ ބަޔާން" ގަ
 ފާސްކުރެއްވި
 ކޮމިޝަނަށް ލި
 ކޮމިޝަނުގެ ބޭ

ޓްރެ ޑްސ އެން
ރެވި ހުރި ފައި
 ހިމަނާފައިވާނެ

 ލިބުނުގޮތާއި 
ވޭ ފައިސާގެތެރެ

. މިފަދަ ފަދެވެ
ދަ ކުރެވުނު ގޮތު

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ން ކުރެވިފައިވާނ
0ނުކުރެވި ހުރި 

ކަމުގައި ފައިސާ
31ދަދު ތަކަކީ 

ށް އަނރެޜަރީއަ
.  ވެ

މިޝަނަށް މިކޮ
ސީ މުސާރައިން
5ގ ގަވާއިދުގެ 
 . ވިފައިވާނެއެވެ
ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި
ާ  ފައިސާއެއް ނު

 ހޭދަކުރިގޮތުގެ
ން ކޮމިޝަނަށް
. ވ ފައިސާއެވެ
ބޭ ފައިސާ އަކީ
 އޮފް ފިނޭންސް

ނުކުގޮތަށް ޖަމާ
ހިސާބުތަކުގައި 

ފައިސާގައި "
ގޮތުގައި ބެލެވޭ 

މާކުރެވުނު ޢަދަދެ
ނު ގޮތާއި ހޭދަ

.   ނެއެވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

  ންމާތައް 
ިންމާތައް ބަޔާން
 އަގު އަދާ ނު
ނ ލިބެންޖެހޭ
ދައަރެވިފައިވާ 

ސް އެންޑް ޓްރެ
ތގެ ރައުސްމާލެވެ

 ނީ 
ނީގެ ގޮތުގައި 
ފުންގެ އަސާސީ
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ
ިއން އުނިކުރެވި
 ހޭދަކުރެވުނު ގޮ

އެއްވެސް  ،ހރި

 ފއިސާ 
ސ ލިބުނުގޮތާއި
ތންގެ މަޖިލީހުން
ނަށް ލިބިފައިވާ

ގޮތުގައި ލިބޭ ނީ
ޮ  މިނިސްޓްރީ 

މިގޮ އިރު ނިމުުނ
 އިއެއްގެ ގޮތުގަ

 ސްފަރ
ސްފަރގެ ގޮތުގަ

ގެތގެ އާމްދަނީ
ޔ ފަންޑަށް ޖަމާ

"ފައިސާ ލިބުނ 
  ދައްކާފައިވާނެ

މއ. އުތުރުވެހި،

މާލީ ޒިނ 2.5
މާލީ ޒި
ހަމައަށް
ބަޖެޓުން
ބަޔާންކު

ސްންނޭފި
ުތލައުދަ

އާމްދަނީ  2.6
އާމްދަނީ
މުވައްޒަ
ދައުލަތު
މުސާރައ
ގޮތާއި 
ނުލިބިހު

ލިބުނުފަ 2.7
"ފައިސާ
ރައްޔިތު
ކޮމިޝަނ
އާމްދަނީ
ފައިސާ
އަހަރު 
ފައިސާއެ

ޓްރާންސް 2.8
ޓްރާންސް

ލަުތއުދަ
ރެވެނިޔު
ފައިސާ
ގޮތުގައި

  

5

6

7
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އި ކޮމިޝަނުން
އަކީ ކޮންމެސާ

އަށް ބަދަލުމލަ

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

ގެ ބާކީއާއިފއިސާ
 ޕެޓީކޭޝް ފައިސ

.   އެކެވެ

.  އެވެ

ޖެޓުގެ މުޅިޖުމް

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

ޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފަ
ގެ ތެރެއިން ސާ

ރންޖެހޭ ފައިސާއެ

ވާނެއެ ހިމެނިފައި

 ކުރެއްވި ބަޖެ
 

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

ނުގައި ގެންގުޅޭ
. މިފައިސސާ އެވެ

ރީއަށް ޖަމާކުރަނ

ވަނަ މަޢުލޫމާތު 

ޖިލީހުން ފާސް
. ހުގެ ބަޖެޓެވެ

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

  ތި 
އެވަނީ ކޮމިޝަނ
ކޮށް ހުރި ފައިސާ
 އެންޑް ޓްރެޜަރ

ވަ 2009 ރަށް 

ރު މަޖިނަ އަހަ
މެ ފަހުއިވާ އެން

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

އި ބެލެވޭ ތަކެތި
ގައި ދައްކާފައި

ލިބި ޖަމާނުކޮރާ 
އޮފް ފިނޭންސް 

  ވްސް)
ނައަހަރުގެ އިތު

ވަނަ 2010 
 ބަދަލުގެނެވިފައ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ފައިސާގެ ގޮތުގަ
ގައި ހިސާބުތަކު
ރަދުނުވެ އަނބުރާ
ރ މިނިސްޓްރީ އޮ

ތައް (ކޮމްޕެރެޓި
ވަނ 2010 ގައި

އެކުލެވިފައިވާނީ
ން އަނެއްކޯޑަށް

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

އާއި ފަ  ފައިސާ 
 ފައިސާގެ ގޮތުގަ
ދތުރުތަކުން ޚަރަ
ހަރެއް ފެށޭއިރު

ހަރުގެ ހިސާބުތަ
ހިސާބުތަކުގަރގެ 

  ލޫމާތު  މަޢު
ސާބުތަކުގައި އެ
ގޮތަށް އެއްކޯޑުން

މއ. އުތުރުވެހި،

ނަގުދު  2.9
ނަގުދު 
ކުރި ދަ
މާލީ އަހ

ކުރީ އަ 2.10
މިއަހަރު

ބަޖެޓްގެ 2.11
މި ހިސ
ާނންނަގޮ

9

0
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2009  

13,891  

13,873  

17,  

17,  

2009  

 

71,24 

71,24  

2009  

5,987,62  

2,252,47  

(6,76  

8,233,33  

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

2010  

15,610  ,265

15,430  ,455

180  ,810

26  ‐  

206  ,810

2010  

26  ‐  

 ‐ 

180  47

133   

340  47

2010  

6,813  22

3,645  77

(13,  66)

10,446  33

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

  

0

,605

,469

,136

,737

,873

2010  0

6,730

191

0,136

3,639

0,696

2010  0

7,4  3,932

2,1  5,754

,428)

9,5 6,258

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

ަތއް ޯނޓު  ސީލު 
 ނިޔަލަށް

 

  ފައިސާ ހުރި ރވި

0 ބަޖެޓް

-  

  

  

‐  

 - 

0 ބަޖެޓް

432,645

161,639

‐  

594,284

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

ަތފުސީ ކާގުޅޭ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

ފައިސާ  ނެގި  

ދުނުކުެރއްރަ އަށް ރީ

 ސާ 

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

މީާލ ަބާޔްނތަކާ
ޑިސެ 31

 ބަޖެޓުން  ރި 

  ނެގި

މިނިސްޓްރ  ނޭންސް

ފައިސާ ލއިގަތް 

 

  ފައިސާ

  އިސާ

 

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

މާ

ކު ފާސް ހން 

  ބަޖެޓް ފާސްކުރި

ނެ ބަޖެޓުން ފާސްކުރި

ފިނޭ މދަނީގެ ތެރެއިން

ބަލަ ގޮތުގައި 

  ލިބުނު ރ

ފައިާސ ކޭޝް ޕެޓީ 

ފަ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ބރާ

ރަދުކޮށްފައިވާ ފައިޚަ 

 ޚަރަދު  ނގި 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

މަޖިލީުހ ތންގެ 

ފާ ކޮމިޝަނަށް ލީހުން

ފާ ކޮމިޝަނަށް ލީހުން

  ފައިސާ ހުރި ނކޮށް

އާމް ލަތުގެދައު ިގަތް

ޮ އާމްދަނީ  ގެ 

އަނބުރާ ބަޖެޓުން ގ

ޖަމާނުކުރެވިހުރި ރގެ

އަނބު ބަޖެޓަށް ރުގެ

ޕރޮޖެކްޓަށް ބަޖެޓުން

ހިނ ފުންނަށް 

  ރ

  އެލަވަންސް ދޭ

މއ. އުތުރުވެހި،

ތުނރައްޔި .3
  ލުސީތަފު

މަޖިލީ ތުންގެރައްޔި

މަޖިލީ ތުންގެރައްޔި

ނު ބޭނުން ބަޖެޓުގައި

ބަލައި ކޮމިޝަނަށް

   ބަޖެޓްބާކީ

ލަތުއު ދަ .4
  ތަފުސީލު

އަހަރުެގ ވޭތުވެދިޔަ

އަހަުރ ދިޔަ ވޭތުވެ

އަހަރ ވަނަ 2010

.ޕީ .ޑީ .އެން ޕް .ޔޫ

  ޖުމުލަ

5. ު މުވައްޒަ
  ތަފުސީލު

އުޖޫރަ މުސާރައާއި

ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް

  ގަޑީލާރި

  ޖުމުލަ

 

 

3

ބ

ބ

4

5
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  ސާ
2009  

 

 

2009  

37,75  

10,10 

7,69  

312,41 

1,20  

369,18  

2009  

122,85  

32,20 

18,60 

90  

3,42  

4,35 

1,90 

2,48 

49,46 

236,18  

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

ފައިސާ ތުންދޭ 
2010  

144  ‐  

144  ‐  

2010  

101  58

6  08

40  98

372 17

7  00

528  81

2010  

140  50

31  00

12 04

00

15  28

1 52

02

2 85

13 64

217  85

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

ނޫންގޮތްގޮ ށް 
2010  0

1  4,255

1 4,255

2010  0

1  1,520

  6715

1  0,743

2 2,119

  7,200

5 8,297

2010  0

1  0,246

  1,020

 2,451

  ‐  

5,799

1,330

 ‐ 

2,789

 3,622

3 7,257

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

ޚިދުމަތަކަށް ކި 
0 ބަޖެޓް

146,927

146,927

0 ބަޖެޓް

130,100

18,500  

138,083

201,574

66,713  

554,970

0 ބަޖެޓް

100,000

63,399  

30,400

50,000  

5,000  

2,000 

20,000

5,000 

50,721

326,520

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

ވަކ އަދި  ،ށއި

  

 

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ވައްޒަފުންނަށާ

އަގު  ތަކެތީގެ 

ތަކެތި ސައިފަދަ މއި

 ށް

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

މުވަ ޅިކުރައްވާ

  ޚަރަދު  މގެ 

  ރަދުޚަ ދަތުރު ރާ

 ރަދުޚަ ދަތުރު ކުާރ

  ރަދުޚަ ދަތުރު ރާ

ހޯދާތަ ބޭނުމަށް 

 ތަކެތި ހޯދާ ތުން

ކެއުމާ ދެވޭ އޮފީހުގައި

  ތި

 ތި

ހޯދުމަށ ބާވަތްތައް ތީގެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

މުސްކުޅ ނާއި 

  ސާ

ކުރުމު ފަތުރު 

ކުރާ މަގުން ކަނޑު އި

ކު މަގުން އެއްގަމު އި

ކުރާ މަގުން ވައިގެ އި

  ރަދުޚަ ދަތުރު ރާ

  ޚަރަދު 

ބޭ ހިންގުމުގެ  

  ހޯދާތަކެތި ގޮތްުނ 

ގޮތު އާއިބެހޭ ކނޮލޮޖީ

އޮ އުޅޭވަގުތުގައި ގއި

  ހޯދާތަކެތި ގޮތުން

ތަކެތި ހޯދާ ފކުރުމަްށ

 ހޯދުމަށް ތި

ހޯދާތަކެތި ކުރުމަށް ރި

ެ ދިދަފަދަ އަދި  ފޮތީ

 ތަކެތި ހޯދާ ތުން

މއ. އުތުރުވެހި،

ޕެންޝަނ .6
  ތަފުސީލު

ފައިސާ ގެޕެންޝަނު

  ޖުމުލަ

ަ ދަތުރު  .7
  ތަފުސީލު

އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ

އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ

އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ

ބޭރަށްކުރާ ރާއްޖޭން

ދަތުރު އެހެނިހެން

  ޖުމަުލ

 އޮފީސް  .8
  ތަފުސީލު

ބެހޭ މާއިއުލިޔެކި

ޓެްކ އިންފޮމޭޝަން

ޚިދުމަތުގަ އޮފީހުގެ

ބެހޭގޮ އިލެކްޓްރިކާ

ފޮޅާސާފު ކުނިކަހާ 

ތަކެތި ހިފާގެންގުޅޭ

ޒީނަތްތެރި އޮފީސް

މޭޒުފޮތި ،ދޮރުފޮތި

ގޮތްގޮތު އެހެނިހެން

  ޖުމަުލ

	

6

7

8
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2009  

106,98  

361,52 

16,66  

155,12 

1,440,00  

3,30 

31,70 

26,22 

45,90 

4,50 

46,54 

38,62 

608,61 

185,37 

8,66 

124,50 

1,73 

546,23 

42,33 

3,794,56  

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

2010  

115  86

373  28

14  69

135 20

1,440  00

‐ 

00

29 02

14 24

26 02

 00

20 46

101 27

256 17

120 73

14 60

55 06

‐2 36

570 39

73 31

3,363  66

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

2010  0

1  5,362

3  3,040

  4,785

1 5,390

1,4  0,000

‐ 

 ‐ 

 9,717

 4,265

 6,816

457

 0,592

 1,379

1 6,750

2 0,549

 4,865

1 5,027

27.25

5 0,889

5 3,578

4,0 3,434

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

0 ބަޖެޓް

125,000

380,000

15,000  

169,752

440,000

5,000 

50,000

40,000

38,000

75,000

9,000 

55,860

61,600

150,000

200,000

15,000

150,000

2,000 

565,000

547,102

093,314

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

  ދ

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ޚަރަދު  ދމަތުގެ 

 ކުނީފީ އާއި

 ށް

  

  ށ ކުރާ ޚަރަުދ

 ޚަރަދު

 ގ އަގަށްދޭ ފައިސާ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ޚިދުމ ބޭނުންވާ 

  ކުރާޚަރަދު މަށް

 ޚަރަދު ލެހެއްޓުމުގެ

ފައިސާ ދޭ ދުމަތަްށ

ޚަރަދު  އިޝްތިރާކު

ހޯދުމަށ ބާވަތްތައް ތީގެ

ތަކަށް ކުރާ ޚަރަުދ

ސަބަތު ފާހަގަކުރުމަްށ

ރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަ

ކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ

 މަށް ކުރާޚަރަދު

 ރަުދ

 އްކާ ފައިސާ

 ކުރުންދ 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

ބޭ ހިންގުމަށް  

  ޓެލެކްސް އަދި 

 ޚަރަދު 

އަގުދިނުމަ ޚިދުމަތުގެ 

  ޚަރަދު ޓަނެޓްގެ

  ކުލި ބިމުގެ އި

ބެލެ ސެކިއުރިޓީ ނގެ

ޚިދު ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ

 ޚަރަދު ޖ

ރު، އެންގުން އަދި

ެ ދިދަފަދަ އަދި  ފޮތީ

މިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަ

މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަ

ޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާ

ިޚދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކު

ހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަ

ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަ

ޝަންގެ ގޮތުގައި ދައް

ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ

 ތަކެތި ހޯދާ ތުން

މއ. އުތުރުވެހި،

 އޮފީސް  .9
  ތަފުސީލު

ފެކްސް ،ޓެލެފޯން

ފީގެ އިލެކްޓްރިކް

ފާޚާނާގެ ބޯފެނާއި

އިންޓަ ލީޒްލައިނާއި

ކުއްޔާއި ޢިމާރާތުގެ

 ކުލި ތަކެތީގެ

ތަންތާނ ޢިމާރާތާއި

ޮ ޢިމާރާތް އޮފީސް

މެސެޖް ޕޯސްޓޭޖާއި

ތިހާލާން އިޝްޢުއި

މޭޒުފޮތި ،ދޮރުފޮތި

ޖަލްސާ އަދި ސެމި

މުއެކިއެކި ރަސްމީ 

ތަރައްޤީ އިޖްތިމާޢީ

ޚ ކޮންސަލްޓެންސީ

މެހު މެހުމާނުންނަށް

ޗާ ޢާންމުފައިދާއަށް

ކޮމިޝ ބޭންކްޗާޖާއި

އިންޝުއަރެންސް

ގޮތްގޮތު އެހެނިހެން

  ޖުމަުލ

	
  

  

9
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2009  

28,96 

132,64 

752,77  

914,38  

2009  

37,64 

37,64  

2009  

45,82 

55  

13,52 

36,41 

73 

97,04  
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 ު ސަ  

2010  

60

47

399  79

7 ‐ 

406  86

2010  

19  42

19  42

2010  

33  24

50

18 25

19 12

30

72  41

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

2010  0

‐  

1  ‐  

3  9,543

7,000

4 6,543

2010  

 9,594

 9,594

2010  

  3,580

‐  

 8,845

 9,710

‐ 

1 2,135

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

0 ބަޖެޓް

‐  

140,907

354,158

‐ 

495,065

0 ބަޖެޓް

57,825

57,825

0 ބަޖެޓް

48,000  

‐  

10,000

50,000

‐ 

108,000

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

  ސިޑީޒް 

 އްކާ ފައިސާ

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

  

 ޚަރަދު ންގެ

 ޚަރަދު ނގގެ

 ޚަރަދު 

 އަދި ސަބްސި

ބަރޝިޕް ފީއަށް ދައް

 މަރާމާތުކުރްުނ

 

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

 ޚަރަދު  ކރެވޭ 

  ފައިސާ ނގެ

ދާމީހުން ޓުއާސްގައި 

  ޚރަުދ

ޓްރޭންިނ ހިންގޭ ގން

 ލެހެއްޓުމުގެ 

 އިޝްތިރާކް

ނގެ ޗަންދާއާއި މެމް

މަ ޢިމާރާތް ބިނާކުރާ 

މަރާމާތުކުރުން ނތަން

 މާތުކުރްުނ

 މަރާމާތުކުރުން 

މަރާމާތުކުރުން ޔަރ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

ކު ކުރުމަށް  ނ 

ދާމީހްުނ ފލޯޝިޕްގައި

ސްޓަޑީ ރޭނިންގއާއި

ޚަ ކުރާ ްނތައްތަކަްށ

ޚާއްޞަކޮށްގެނ ފންނަށް

ބެލ ކުރުމާއި  ތ

ރުންދޭ އެހީ، 

މާޢަތްތަކާއި ތަންތާނ

ބޭނުންތަކަށް ނޫން 

ތްަނ ފަދަ ބްރިޖް ިދ

މަރާމާ ކވިޕްމަންޓްސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހާޑްވެޔަ ހޯދާ ޅޭގޮތުން

މއ. އުތުރުވެހި،

ތަމްރީނު  .10
  ތަފުސީލު

ޯ ،ސްކޮލަރޝިޕް ފެ

ޓްރޭ ކުރުމުއްދަތުގެ

ފަދަކަނ ވާރކްޝޮޕް

މުވައްޒަފުނ އޮފީސް

  ޖުމުލަ

މަރާމާތު  .11

ސަރުކާރު .12
  ތަފުސީލު

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަ

  ޖުމުލަ

  

  

  

  ތަފުސީލު

ދިރިއުޅުން މީހުން

އަ ފާލަން ،މަގާއި

އިކް މެޝިނަރީއާއި

އި ކޮމިޔުނިކޭޝަން

ގުޅޭ އާއި. ޓީ.އައި

  ޖުމަުލ

0

2
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  ޖުމްލަ

1,677,450  

232,696 

‐  

1,910,146  

އި ބަލާފައިވާނީ އަުގ 
ގެ މިލްކިއްޔާތުެގ ނު

200  

1,677,45  

1,677,45  

2009  
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 ު ސަ  

  
  އެއްގަމުގައި
  ދުއްވާ ތަކެތި

‐  

‐  

‐  

‐  

ދާތައް އަގުކުރުމުގައި
 އަގުކުރެވި ކޮމިޝަނ

2  09

1,910  50

1,910  50

2010  

‐  

26 ‐  

133  ‐  

160  ‐  

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

  އައިޓީއާގުޅޭ
ގޮތުންހޯދާ ތަކެތި

‐  

  158,903  

‐  

  158,903 

އަހަރު ތަކުގެ ހަުރމުދާ
ުއގައިޭނ މާކެޓް ވެލި

2010

0,146

0,146

0

7  

6,730

3,639

0,376

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

 ދ 
  ކޮމްޕިއުޓަރ 

  ސޮފްޓްވެއަރ

‐  

10,190  

‐  

10,190  

. ކުރީ އަލ  އަގުގައެވެ
އޗެއް ގަންނަްނ ލިބޭޭނ

.  ނާފައެވެ

  

  

 

  

  

  

  

 

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

ޚަރަދު  ކުރާ  
މުވާޞަލާތުގެ 

  ތަކެތި

‐  

‐  

‐  

‐  

ފއިވާނީ އޭގެ އަސްލު
ތަކެިތ މިހާުރ އެއެއްޗ
މލުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ

  ސާ 

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ހޯދުމަށް  ރމުދާ 
 އާއި

  ންޓްސް
ރިފަރެންސް

  ފޮތް

991  ‐  

38,  ‐  

  ‐  

1,03  ‐  

މުދާތައް ައގުކުރެވިފަ
 އަގު އެެގން ނެތް 
މާސީލުކޮށްދޭ ރައުސް

ފައިސާ ނަގުދު 

  ސާ

  ފައިސާ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ހަރު ބޭނުންވާ 
 ޗރއާއި
  ސް

މެޝިނަރީއާ
އިކްވިޕްމަން

685,6  1,835

24,8  ,717

‐  ‐ 

710,  0,552

ގެ ހަރު 2010ގައި 
ގައި ހިެމނުމަށް ފަުހ

ހަުރމުދާ ތަމްސނުގައި 

ނ ހުރި  ޓިފައި 

ރި ޕެީޓ ކޭޝް ފައިސ

   ލިުބނު ފައިސާ

ބރާ ަޖމާކުރަންޖެޭހ ފަ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

ބޭ ހިންގުމަށް  
ފަރުނީޗަރ
ފިޓިންގސ

615 ހރި

886

‐ ވިއްކާލެވުނު 

501  އަގުގައި)

ހަރުމުާދ އަގުކުރުމުގަ
ދަލުެގ ސައްޙަ އަގުގަ
ލީ ިޒްނމާތަކުގެބަޔާނު

   ުހރި ހަރުމުދާ

ބެހެއްޓ ނުގައި 

ރގެ ޖަމާނުކުރެވި ހުރ

ރ ަބޖެޓުން އަނބުރާ

ރުެގ ބަޖެޓަށް އަނބު

މއ. އުތުރުވެހި،

 އޮފީސް  .13

  ތަފުސީލު 

އަހަރު ފެށުނުއިރު ުހ

 ިމއަހަރު ހޯދުނު 

ނައްތާލެވުނު/ ގެއްލުނު/ ވި

ހުރި ތަކެތި (ގަތް އަ
  

ގެ ހަމިކޮމިޝަނު •
އެގެން ހުރި މު
މާލބަޔާނުގައާއި 

  

  ތަފުސީލު 

އަހަރު ނިުމނުއިރު

  ޖުމުލަ 

 

ކޮމިޝަނ .14
  ތަފުސީލު 

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަުރ

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު

ވަނަ އަހަރު 2010

  ޖުމުލަ 
 

  
  

  

  

3

މ

ނ

ު
 

•

4
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2009  

1  

1 
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 ު ސަ  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

15,800

120 

450 

16,370

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

2010  

41,94 

3,80  

32  

5,50  

10,99  

31,00  

67  

40,11  

21,57  

3,00  

15,60  

1,84  

14,36  

42,00  

5,74  

50  

7,40  

40  

1,27  

1,37  

  

 

249,43 

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

44

00

26

00

95

00

75

18

75

00

00

40

67

00

45

00

00

02

75

73

‐  

‐

 

35

 .ވ

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

ގޮތުގައެވެ ންމާއެއްގެ

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ޒިން މާލީ މނާފައިވާނީ

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

  އ 

  ކޮްމެޕނީ

  ންވަަޔރަންމެންޓް 

  ސޮސައިޓީ

  ން

ހިމަ ހިސާބުތަކުގައި 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

ހުރި ބިލްތައް 

 ެއންޑް ސްވަރޭޖް ކޮ

  ލޑިްވސް

  ނަޓްޕރައިސަސް 

  ޓް ލިމިޓެޑް 

ެއނއެންޑް  ހަުއސްިނ

 

މަްނ ސްޕޯރޓްސް ސޮ

  ސް ހޮޓެލް 

ކިއުރިޓީ ސޮލިއުޝަން

މާލީ ތައްބިލު ކާހުިރ

މއ. އުތުރުވެހި،

ނުދައްކާ .15
  ތަފްޞީލު

  ޓެލްކޯސް

  ހަވީރު

ރމޯލްޑިވްސް ވޯޓަ

އެސްޕަރެންޒާ ޯމލް

  ޗާނދަލިޔާ

.ސީ  .ޓީ   .ވީ

  ނޮވެލްޓީ 

ޔުނިވާރސަލް އެން

ސީޕްރިޔާ ޕްރައިވެޓް

  މީޑިޔާ ނެޓް 

  ބުރުޒު

  ލިލީސް ކެފޭ

އޮފް ހަ މިނިސްޓްރީ

.ސީ .ބީ .އެން  .އެމް

  ޑޮނާޑް 

  ޔޫރޯ ސްޓޯރ

ސަކްސެސް ފޯ ވިމަ

.އޯ ސްއެ   ..ޓީ

  ރސް އެސްޓަ

ޕެލަސް ނަސަންދުރަ

  ރވްލިންކްސަ

އިންޓަގްރޭޓެޑް ސެ

  ޑަޔަލް ކެބް 

  ލަ ޖުމު 

 ާނުދައްކާ ފައިސ

5
ތަ

ޖު
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"  ޕްރޮޖެްކޓް
ށްސަތޭކަ އެއް
ފންސާސް ނުވަ 

ގެ ތެރެއިން 
ގައި 2009 އި 

329,065ޅީ 
.ޑީ .އެން ..ޕީ ޔޫ

) ގެތެރެއިން ޔާ
 

2010  

298, 

329, 

627, 

 

154, 

99, 

63, 

52, 

369, 

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

"  ދަ މޯލްޑިވްސް
ތިންހާސް އަށް 

ސް ހަސަތޭކަ ފަނ
( ދޅަސް ރުފިޔާ

ހިންގުމަށްޓަކައި  
ނޑައެޅީ ޓން ކަ

އަހަރުވަނަ  2
 ހަތަރު ރުފިޔާ

( .  ރފިޔާ  އެވެ

200  

3 ,439

5 ,065

88 ,504

 

 ,744

3 ,010

1 ,608

,000

58 ,362

  ވ.

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

ކޮމިޝަން އޮފް 
ފަންސާސްއކަ 
ވީސްހާސްކ ނަވާ

ސަތޭކަ ފަސޮްދ
ރަކާތްތައް ކި ހަ

.ޕީ .ޑީ ބަޖުެޓ .ން
2010އާއި  ކީ

ސް ފަސްސަޭތކަ
ފސްދޮޅަސް ދެރު

09

29,659

53,801

83,460

64,485

36,781

83,755

‐ 

85,021

ޚަރަދުކުރި ފައިސާއެވެ

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

 ޓް ކް ޕްރޮޖެ   
ން ރައިޓްސް ކޮ

ފަސްލައް( 553
(ތިންލައްަކ 32

ހސް ހަތަރު ސ
 އިޖްތިމާޢީ އެކި
.އެން  އަހަރު ޔޫ

ގެ ބާކީ 2009
ކަ ހަތާވީސްހާސް
 ތިންސަތޭކަ ފަސ

 ފައިސާގެތެރެއިން ޚަ

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

:  

 ދަ މޯލްޑިވްސް 
 ޓު ދަ ހިއުމަން

3,801ފައިވާ 
29,659 ހުރި 

 އަށްޑިހަތިނާްހ
( ވަނީ   ރުފިޔާ
ވަނަ  2010
9  އެވެ. )ފާިޔ

(ހަލައްަކ 627
ޅސް ނުވަހާސް 

 

ކައުންޓަށް ޖަމާކުރި

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

މިޝަން އޮފް ދަ
ޅިގެން "ސަޕޯޓް
ރާތުން ޖަމާކޮށް
ރު ފެށުނު އިރު

(އަށްލައްކަ 8
ާހސް އެކާވީސް
0ނގުމަށްޓަކައި 
ރުފިޅސް ފަްސ 

504,ލަ  ޖުމު
ލައްކަ ފަސްދޮޅަ

.  އި އެވަނީއެވެ

 

  ކުރާ ޚަރަދު

ގެ އެކަދކީ މިކޮމިޝަނު

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ް ކޮމިޝަނުގެ 

ން ރައިޓްސް ކޮ
މިޝަނާއި ގުޅި

ގައި އެފަރާ 20
ވަނަ އަހަރު 20
83,460ލަ މު

 އަށްޑިހަފަސްާހ
ޕރޮޖެކްޓް ހިން
ހާސް ފަސްދޮޅަ
އިސާއާއި އެކު

ތިންލ( 369,36

ތިރީގައ ތފުސީލު

 

  ދ

  ޚިުދމަތުގެ ޚަަރުދ

  ރަުދ

 ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކު

ރަަދލަ ޚަފައިވާ ޖުމު

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

ނ ރައިޓްސް ކޮ

 ޓު ދަ ހިއުމަން
.ޕީ އާއި މިކޮ .ީ

009ށޓަކައި  
009އާއި އެކު 

 އާއި އެކު ޖުމު
(ފަސްލައްކަ 5

ރވިފައެވެ. މިޕް
ކަ ނަވާވީސް ހާ
ޓށް ލިބުނު ފައ

62ރވިފައިވަނީ 

ތަކޓުގެ ޚަރަދު 

  ހަރުގެ ބާކީ

.ޕީ  އިން ލިބުނު  .ޑީ

  ލަފައިސާގެ ުޖމު 

   ޚަރަދު 

ތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ޭބނުންވާ ހިންގުމަށް 

ފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަ

 ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ

  ރަދު 

ގައި ހިމަނާފަވާ ތާވުާލ

މއ. އުތުރުވެހި،

ހިއުމަން .16

ސަޕޯރޓް  (ހ)
.ޑީ .އެން ޔޫ
ހިންގުމަްށ

އާ )ރުފިޔާ
 ( ރުފިޔާ
85,021
ޚަރަދުކުރެ
(ތިންލައް
ޓަޕްރޮޖެކް

ޚަރަދުކުރެ

މިޕްރޮޖެްކ

  ސީލުތަފު

ކުރީ އަހަ

.ޑީ .އެން ޔޫ

ލިބުނު ފަ

 
ކުރެވުނު 

ދަތުރުފަތު

އޮފީސް 

މުވައްޒަފު

އޮފީސް 

ލަ ޚަރަޖުމު 
 

 ާމަތީގައިވ : ނޯޓް

  
  

6

)
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ސް އަށްސަތޭކަ
އްވީސް ާހްސ

2009  

130, 

130, 

 

24, 

24, 

 އިން ސައުްތ
ަހތަރު ސަތޭކަ

) ވަނީރުފިޔާ 

ޖކްޓުގެ ޚަރަދު

2010  

277, 

277, 

 

43, 

33, 

77, 

 

org.mvމެއިލް: - އީ

 ު ސަ  

 ތިރީސް ހާސް
(ސައް 24,340

,836

,836

,340

,340

ގ ޕްރޮގްރާމްން
ހަ ހަތްހާސް ަހ

އަށްސްދޮޅަސް 

" ޕްރޮޖެ އޭޝިއާ

,402

,402

,248

,820

,068

  ލްޑިވްސް 

އީ  8658 333 

އްލައްކަ(އެ 13
0ރެވިފައިވަނީ 

 . އެވަނީއެވެ 

އެންޓި ޓްރެފިކިން
ދލައްކަ ހަތްދިހަ
 ހަތްހާސް ަފސް

  

ން ސައުތް އޭ

އޮފް ދަ މޯލް

 (ރުފިޔާ އިން)

ފެކްސް:  65 333

30,836ޓަށް 
އިން ޚަރަދުކުރެ

ތިރީގައި  ސީލު

ްސ ރީޖަނަލް އެ
ެދ( 277,402

ހަތްދިހަ ( 77
ރދުކުރެވިފައެވެ.

 ޕްރޮގްރާމް އިނ

އޮ ކޮމިޝަން 

( އަހަރުގެ ހިސާބު 

539އްޖެ.  ފޯން:

" ޕްރޮޖެކް ސިޑާ
ފައިސާގެ ތެރެއ

ތަފުސ ތަކުގެރަދު

ނ އޮފް ޔުނިފެމްސ
2 އަހަރުގައި 

7,068ތރެއިން 
ޚަރަ ސައްކަތަށް 

 ޓްރެފިކިންގ 

ކޮ  ރައިޓްސް 

ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް މާލެ،  

އި ހިންގި "ސ
. އަދި އެފަ އވެ
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޚަރަ

އިވެލުއޭޝަން "
ވަނަ 2010 

 މިފައިސާގެ ެތ
ރުމުގެ މަސޔާރުކު 

ޖަނަލް އެންޓި

 

ހިއުމަން 

ފިލާ،  ކެނެރީމަގު،

ވަނަ އަހަރުގަ 
ނީ ޖަމާކޮށްފަެއ
ް . މި ) އެވެ ރފިޔާ

  ދ

 
ޝނާއި ގުޅިގެން 
ހިންގުމަށްޓަކައި
ށްފައެވެ. އަދި 
ސްމަންޓް ތައްޔާ

ޔުނިފެމްސް ރީ
  ނީއެވެ.

  ދ

  ޚިުދމަތުގެ ޚަަރުދ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 5  

 ޕްރޮޖެކްޓް 
2009ޝނުން 

) ވަނ ހަ ރުފިޔާ
ތކަ ސާޅީސް ރު

  

  އެހީ 

  ލަ ފއިސާގެ ޖުމު 

   ޚަރަދު 

ތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

  ރަދު 

  " ޕްރޮޖެކްޓް 
 އާއި މިކޮމިޝަ

ޕްރޮޖެކްޓް ހި 
 ވަނީ ޖަމާކޮށް
 ޓްރެފިކް އެސެސ

ޝަން އޮފް ޔު
ތިރީގައި އެވަނ 

  

  އެހީ 

  ލަ ފއިސާގެ ޖުމު 

  ޚަރަދު  

ތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ

  ރަދު 

މއ. އުތުރުވެހި،

ް  (ށ) "ސިޑާ" 
މިކޮމަިޝ
ތިރީސް 
ތިންސަޭތ

ތަފުސީލު 

ލިބުނު އެ

ލިބުނު ފަ

 
ކުރެވުނު 

ދަތުރުފަތު

ލަ ޚަރޖުމު 

"ޔުނިފެމް  (ނ)
ްމ ޔުނިފެ

" އޭޝިއާ
( ދެރުފިޔާ
ހިއުމަން 

އިވެލުއޭ"
ތަފުސީލު

ތަފުސީލު 

ލިބުނު އެ

ލިބުނު ފަ

 
 ކުރެވުނު 

ދަތުރުފަތު

އޮފީސް 

ލަ ޚަރޖުމު 

  

)

)


