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csIfoa eg clwrenej rwTiDoa
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
ޝ
ނ ް
ހި ުއ ަމ ް
ނ ޮއފް ަދ ޯމލްޑިވް ް
ބ ާ
ިޝ ް
ނ ަރ އިޓް ް
ސ ޮކމ ަ
ޔ ަ
ސގެ ަ 2010ވ ަ
ވނ ައ ަހ ުރގެ މާ ީލ ަ
ނ ަރލް ޭ
ޮއ ިޑ ަޓރ ޖެ ެ
ދ ރި ޯޕޓް
ހ .ތަޢާރަފު
ޓ ގާނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު  (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑި ް
މޯލްޑިވްސްގެ  2010ވަ ނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ަ
ކންތައްތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެކޭގޮތް
ޅއްވުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
ވޅު އެ ު
ާމދު އިޞްލާޙީ ފިޔަ ަ
ރވުނު ކަންކަމމެ
އިޞްލާޙުކުރަން ފާހަގަކު ެ
މޯލްޑިވްސްއަށާއި ،ރައީސު ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަ ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަ
މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވި ފައިވާ ކަންތައްތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވް ް
ސގެ އިސް
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން
ވ.
ދަންނަވަމެވެ

މިރިޕޯޓް

ށ،
ފާހަގަކޮ ް
ރައްޔިތުންގެ

މިއޮޑިޓްގައި
މަޖިލީހުގެ

ވި
އެހީތެރިވެދެއްވ

ހުރިހާ

މާލިއްޔަތު

ކޮމިޓީއަށް

ބޭފުޅުންނަށް
ހުށަހަޅައި،

މިފުރުޞަތުގައި
މިއޮފީހުގެ

 www.audiit.gov.mvގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
ހަރު ތެރޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު
ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ  2010ވަނަ އަހ
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިރ
މާލީ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.
މި ރިޕޯޓާއެކު ސަފުހާ  8އިން  23ގައި ހިމެނިފައި މިވާ ހި އުމަން ރައިޓް ް
ސ ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯ
 31ޑިސެމްބަރ  22010ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ އަހަރީ މާ ލީބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި
ްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނ
އ ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަ ކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،މިލކ
ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާ ި
ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި އަ ދި މިބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ތަފުސީލު ނޯޓުތައް ވަ ނީ މިއޮފީހުން ބަލާ އޮޑިޓްކުރެވިފައެވެ.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ
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ޝން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ައޓްސް ކޮމިޝަ
ށ .ހިސާބުތައް ތައް ޔާރުކުރުމުގައި ހިއުމަން ރއި
ވސްގެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި ޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑި ް

ތގެ މަތިން،
 (6/200އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮ ު
ގާނޫނު )ގާނޫ ނު ނަމްބަރު 06

އއްގޮތަށް ސައްޙަކަމާއި ފު ި
ކޮމިޝަންގެ މާލީކަންތައް ތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ ހިސާބު ތައް ޙަޤީޤަތާ ެ
ކ
އ ު
ރހަމަކަމާ ެ
ނ
ކީ ހިއުމަ ް
ީހަށް ހުށަހެޅުމަކ
އި އަދި އޮޑިޓްކުރުމަށް މިއޮފހ
މއަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާ ލައ
ތައްޔާރުކޮށް ،އެހިސާބުތަކާއއި އެއްގޮތައް ި
މސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ސގެ ަ
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވް ް
ކ
އހިސާބުތަ ާ
މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައއި ސައްޙަކަމާއި ،އަދި ފުރިހަމަކަމާއެކު ޙަޤީ ޤަތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައިެ ،
އެއްގޮތަށް އަހަރީ

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނު ންވާ ރައްކާތެރި އިތުބާރުހުރި

ސ އޮޅުމެއް އަދި އޮޅުވާލުމެއް ،ނުވަތަ
ދެމެހެއްޓުމާއި ،އެއްވެ ް

މާޙައުލެއް

ފޮރުވުމެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ހިސާބުތައް

ށ
ގާއިމުކޮ ް
ބަލަހައްޓައި

އ
ގ ި
ލހެއްޓުމާއި ،އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލުމު ަ
ސާބު ބެ ެ
އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އަދި ހިސ
ނ ދިމާވި ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދޭގޮތަށް ހިސާބުތައް
ނުން ކުރެވިފައިވާނަމަ އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަ ް
އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނ
ވ.
ބަލަހައްޓައި އަހަރީ މާލީބަ ޔާން ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ

ލގެ މަސްއޫލިއ ްޔަތު
ނ .އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް
ށފަހު އެއާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތާއި ،އޮޑިޓްގައި
އޔަތަކީ އަހަރީ މާލީބަޔާން އޮޑިޓްކުރުމަ ް
ސއޫލި ް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަ ް
ފާހަގަކުރެވުނު

އިޞްލާ ުޙ

ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަން

އޮފް

ދަ

މޯލްޑިވްސްއަށާއި،

ގ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .އެހެންކަމުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުން ެ
މިއޮފީހުން މިއަހަރީ މާލީ ަބޔާން އޮޑިޓްކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ،އެސްޓޭންޑަޑްތައް
އ ބޭނުންކޮށްގެން މިއަހަރީ މާލީ ބަޔާނު ގައި އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތައް ހިމެނިފައިނުވާނެކަން
ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑުތަ ް
ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއްގައެވެ.
އި ހެކިތައް
ުމށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއ
ފސްކުރމަ
ައވަނީ މިއަހަރީ މާލީބަޔާން ބަލާ ާ
އެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސަ އްކަތް ކުރެވިފއި
އ
ދ ޙަޤީޤަތާ ި
ނގާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުގެ ސައްޙަކަމާއި ،އަ ި
ހޯދައިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެެ .މިމަސައްކަތް ރާވައި ހި ް
ުލވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ މާޙައު ު
އ
ލހެއްޓުމުގަ ި
ލގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ،ހިސާބުތަށް ބެ ެ
އެއްގޮތަށް ހިސާބުތަށް ބަ ލަހައްޓައި އެކލަ
ގެންގުޅެފައިވާ އުސޫލުތަކާއއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،މުޅި އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާގޮތްވެސް ބަލާ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެންނެވެ.
ތ
ލ ު
އޯޑިޓްކުރަންޖެހެނީ ވަގުތާއއި ޚަރަދަށް ބަލައިގެން ކަމުން ،މިއޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ހުރިހާ މާލީ މުޢާމަ ާ
ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑި ް
ގ
ޓ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މު ޢާމަލާތުތައް ބަލައި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސާ ެ
ނެރަލް ދެކޭ ގޮތެއް ނިންމޭނެގޮތަށެވެ.
މާލީހާލަތާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނ

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ

ފހާ  23ގެ 2
ސަ ު

ލ ދެކޭގޮތް
ރ .އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް
އ
ހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯ ލްޑިވްސްގެ މާލީބަޔާންތަކުގައި ހަރުމުދަލުގެ އަގުކަމުގަ ި
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު އެކަށައެޅުމުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ސައްޙަކަން މިއޮފީހުން ޔަގީންކޮށްދެވެން
އ
ވ ި
ލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނުގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ އަގު ފިޔަ ަ
ނބަރު  10ގައިވާ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލ
ނެތުމާއިއެކު ސަފުހާ ނަ ް
ިޝން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ މާލީ
ފއިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމޝަ
 23ގައި ހިމެނި ަ
މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު ސަފު ހާ  8އިން 2
ށ
އ ް
ލޑިވްސް ަ
ބަޔާނަކީ  31ޑިސެމްބަރ  2010ވަނަ އަހަރަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯ ް
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި އެ ފައއިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،ފާސްކު ެ
ރވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި،
މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނއ
ށ
ާއި ،އެބަޔާންތަ ކާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ނޯޓުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ ް
އިންޓަނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެ ަ
ކއުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑު ން ނެރެ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ
ސ އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ކޮމިޝަންގެ ހިސާބުތަކާއި
އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސި ް
ދވެރިކަމާއެކު
ހދައާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ މާލީ ހާލަތު ތެ ު
ާއ އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ޭ
އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ،ލިބުނުފައިސާއއި
ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދައް ކުވައިދޭ މާލީބަޔާންތަކެކެވެ.

ބ .ގާނޫނާއި ގަވާއިދަ ށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
އގައި ޚަރަދުކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
މޯލްޑިވްސްއަށް ދެއްވާފަ އިވާ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މައިގަނޑުގޮތެ ް
މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަ ވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަޖެޓުގައި ޚަ ރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެތެރޭގައި
ނ ރައިޓްސް
ެޅފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ .އަ ދި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ،ހިއުމަ ް
ރމަށް ކަނޑައޅި
އަދި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކު ު
ގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ،ގާނޫނުތަކާ
ސގެ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައްވެސް މައި ަ
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލް ޑިވް ް
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮ ުތގެ މަތިންނެވެ.

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކޭ ކަންތައްތައް
ްސގެ ގާނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު  (6/2006ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
ަނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވސް
 .1ހިއުމން
ނީ ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި ،މާލީ ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ހިސާބު ،އޮޑިޓަރ
)ނ(ގައި ބުނެފައިވަނ
ކރުމަށްފަހު،
ިޝނުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓް ު
ޝ
ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަ ރާއާއެކު ،ކޮމ ަ
އެކުލަވާލެވޭ

މާލީ ބަޔާނެއް،

ހަމަ

އެގާނޫނުގެ
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ވނަ
ަ

ައ
އ
މާއްދާގ ި

ބުނެފައިވާ

އަހަރީ

ރިޕޯޓާއެކު،

ޔއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖެހިގެން ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ގ
އންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހު ެ
ދގެ ބާބު  12ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  2010ވަނަ
ނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއި ު
ކުރިން ފޮނުއްވަންވާނ
ރގެ ޖެނުއަރީ
އަހަ ު

މަހުން ފެށިގ ެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަ ސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ފުރިހަމަ

ނގެ
ސ( އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ .ކޮމިޝަ ު
ސ
ިންގ ސްޓޭންޑަ ޑް )އިޕްސަ ް
ސކްޓަަރ އެކައުންޓނ
ެ
ޓރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް
އިންޓަ
ގ ބަޔާނާއި
ގާނޫނާއި ،މާލިއްޔަ ތުގެ ގަވާއިދުގައި އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ އި ްޕސަސް ގައި ބުނާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ެ
ވ
ންގ" ގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ާ
މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔ ާނަކީ "އެކްރޫއަލް އެކައުންޓި ް
ބަޔާންތަކަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް  2010ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ
އިނޭންޝަލް
ނރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ފައ
ނޑަޑް ބޯޑުން ެ
ނޓިންގ ސްޓޭ ް
ޓރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައު ް
އިންޓަ
ވ .މިސްޓޭންޑަޑްގައި ބުނާ
ުނޓިންގ" އާ އި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ
ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައން
ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ
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ވނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު
މާލީ ބަޔާންތަކަކީ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރެ ު
ގޮތުގެ ބާޔާނާއި ،މި ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް
ގ ގާނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު  (6/2006ގެ  30ވަނަ
ްސ ކޮމިޝަނު ެ
ން ފެށިގެން ހިއުމަން ރައިޓސް
 2011ވަނަ އަހަ ރުނ
2
އމްދަނީއާއި،
މާއްދާގެ )ނ( އާ އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  12ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ ާ
ޚަރަދާއި ،މިލްކިއް ޔާތާއި ،މާލީޒިންމާތަކާއިބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ
ލ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި
ޢކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަ ް
ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއި ު
ވ.
އެއްގޮތަށް ،އެކްރުއަ ލް ބޭސިސްއަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ނގެ ބަސް
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ ު
ނ ނަންބަރު
ރން ފެށިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ގާނޫނު )ގާނޫ ު
 2011ވަނަ އަހަ ު
2
 (6/2ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި ،މާލީޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބުތައް
2006
ްގ ސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސާސް( އާއި އެއްގޮތަށ ،ް،އެކުރުއަލް ބޭސިސްއަށް
އިން ަ
ަރ އެކައުންޓިނގ
ކޓރ
ޓނޭޝަނަލް ޕަ ބްލިކް ސެ ް
ތައްޔާރުކުރާނެކަމަށް.
އވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ހިއުމަ ް
ނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން
 .2ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ގަވާއިދުގެ  4.01ގަ ި
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ .ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމުގައިވާ "ކޮލަބޮރޭޓިންގ ވިތް ސިވިލް
ސޮ ަ
ނިންގ އޮފް
އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފަންގޝަނ
 12ރުފިޔާ އަދި "ސްޓްރެންގ ތެނިންގ ދަ ެ
ރދަށް 27,939
ސއިޓީ" ގެ ޚަ ަ
ދކުރުމަށްފަހު
 13ރުފިޔާ ބަޖެޓުން ޚަރަ ު
ދަ ކޮމިޝަން" ގެ ޚަރަދަށް  5,700ރުފިޔާ އާއިއެކު ޖު މުލަ 33,639
ސޕްޓެމްބަރ  201 1ގެ ނިޔަލަށްވެސް ބަޖެޓަށް މިފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވެއެވެ.
ެ 29
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް
 4.0ގައިވާ ގޮ ު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  4ގެ 01
ތގެ މަތިން މެނުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުނުކުރުމަށް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި

މިފަދައިން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ބަޖެޓަށް އަނބުރާ

ޖަމާކުރުމަށްވެސް ދަ ންނަވަމެވެ.
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ ު
ނގެ ބަސް
ޔޫ.އެންް.ޑީ.ޕީ .ގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރީއިމްބަރސް ކުރާގޮތަ ށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮ ް
ށފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް
ނ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައު ންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް .އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި
ނަންބަރު  1246--Q0009ފޯމު ް
ސްމަންޓްގެ
ރސ
މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކު ރެވޭނީ ސެޕްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޑައިރެކްޓް ޭޕމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި އަދި ރީއިމްބަރ
ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރާނެކަމަށް.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ

ފހާ  23ގެ 4
ސަ ު

ަމއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ،
 4.0ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރަށާއި އމި
 .3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތ ގަވާއިދުގެ 04
ައވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަން
ތ އެއްބަސްވެފއި
ގ ތެރޭގައި ނުވަ ަ
 14ދުވަހު ެ
ބިލުގައި މައްސަލައެ އް ނެތްނަމަ 4
ައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ
ވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހިއުމަން ރައިޓ ްސް ކޮމިޝަނުން  2010ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފއ
ނެވެ .އަދި
ދއްކިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނ
ބައެއް ބިލުތަކުގެ ފައިސާ 29 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށްވެސް ެ
މީގެއިތުރުން

ބައެ ްއ

ބިލުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާ

އކިފައި
ދެ ް

ނުވާކަން

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަނަށް

އކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ
ޮޑޓަރުންނަށް ެ
ޑ
ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އ ި
ސަމާލުކަމަށް ގެނަ ުއމުންނެވެ .އެހެންކަމުން މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ސައްޙަކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް
ޓރޯލް ނިޒާމު އެދެވޭގޮތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާކަން
ނލް ކޮން ް
ޓރ ަ
ިޝނުގެ ތެރޭގައއި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ އިންޓަ
ޝ
ކޮމ ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް
ލތައް އެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން
ިޝނުން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބި ު
ޝ
ކޮމ ަ
ނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  4 .04ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ
ިޝނަށް ލިބިއް ޖެނ
ކޮމޝަ
ުމށް ދަންނަވަ ެ
މވެ.
ަސވެފައިވާ މު އްދަތުގެތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކމަ
އެއްބސް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތ ގާނޫނު )ގާނޫނު ނަމްބަރު  (3/2006ގެ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ އަހަރެއްގެ
ދއްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލެއްް ،އެމާލީ އަހަރެއް ނިމޭފަހުން އަންނަ،
ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ަ
ހށަހަޅައިފިނަމަ ،އެބިލުގައިވާ ފައިސާ ،ނިމުނު އަހަރަށް
ހގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރަށް ު
ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  30ދުވަ ު
ތގެ މަތިން
ހ( ގައިވާ ގޮ ު
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެ ޓުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫ ނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ
އ
ނސް ފަންޑު ން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް ހުއްދަ ކުރެވިދާ ނެއެވެ .ވީމާ ،ކޮމިޝަނުން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާ ި
އެޑްވާ ް
ެނ ކޮމިޝަނަ ށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތައް އެ މާލީ އަހަރެއް ނި މޭފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  30ދުވަހުގެ
ގުޅިގން
ނ ނަންބަރު
ސލަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު )ގާނޫ ު
ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަ ށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ބިލުތަކުގެ މައް ަ
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
 (3/2ގެ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ ަ
2006
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމަށް ދަންނަ ވަމެވެ.
ދ
ބލުތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއި ާ
އަދި ކޮމިޝަނުން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަ ނަށް ހުށަހެޅޭ ި
އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮ ށް ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ނގެ ބަސް
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ ު
ރމުގެ މަސައް ަ
މިގޮތަށް ހުރި ބިލު ތަކުގެ ފައިސާ ކްލިއަރ ކު ު
ކތް މިހާރުކުރަމުންދާކަމަށް .އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއް
ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ތަކުރާރު ނުވާނެކަމަށް.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ
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ަނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާއާ އި ތިޖޫރިން ނެގޭ ފައިސާގެ ހިސާބުކިތާބު އެކަށީގެންވާ
ނ
 .4ހިއުމ ް
ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓި ފައއިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް
 6.13އަދި  6.15ގައި ވާގޮ ތުގެ މަތިން އަތްމަތީ ފައިސާ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތ ގަވާއިދުގެ 3
ތއްގައި ލިޔެ ،ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވުމުގެ
ހަމަޖައްސައި ،ޚަރަ ދުކުރުމަށް ލިބޭފައިސާއާއި ޚަރަދުތައް ވަކިފޮ ެ
ނގުޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އިތުރުން ތިޖޫރީ ނޫ ން ފަދަ ތަނެއްގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުގެ ް
ނގެ ބަސް
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ ު
 20އިން ފެށިގެން ހަރުދަނާ ކުރެވިފައިވާކަމަށްް .އަދި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަކުރާރު
ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމު ެގ ނިޒާމު 011
ނކަމުގެ ޔަގީން ކަން އަރުވާކަމަށްް.
ނުވާ ެ
ުރގެ ނައީބު ރައީސް ބޭރުގެ އެހީއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރެއްގެ
ަނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ކރީ
 .5ހިއުމން
ރފިޔާ ތިޖޫރީގައި ހުއްޓާ 25 ،ނޮވެމްބަރ  20088ގައި
ު 44,746/2
ަރ ޓިކެޓް ރިފަ ންޑުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 25
އެއރ
ޝަނަށް ބަލައިގަނެފައިވަނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި ކަމެއް
ތިޖޫރީ ހުޅުވައިގެން ވަގަށް ނަގާފައިވެއެވެ .މިފައިސާ ކޮމިޝ
ނ އެގޭކަށް ނެތެވެ .މި ކަން ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހިއުމަން ރައިޓްސް
ރ ލިޔެކިއުންތަކު ް
ިޝނުގައި ހު ި
ޝ
ކޮމ ަ
ސ
ލ ް
ވސް ޕޮ ި
 (2008ސިޓީން މޯލްޑި ް
 26) 168--MF/171/20ނޮވެމްބަރ 8
ިޝނުގެ ނަން ަބރު 008/212
ޝ
ކޮމ ަ
ަނޑިއާއި ތިޖޫ ީ
ރ ހުޅުވުމަށް
ަރވސަސް އަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފަ އިވާ ގޮތުގައި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދ ނ
ސ ވި
ބޭނު ް
ސ
ށ އެއްވެ ް
ރ ކޯޑު އެގެނީ ކޮމިޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށެ ވެ .އަދި ފައިސާ ވަގަށް ނެގުމުގައި ތިޖޫރީއަ ް
ނ ކުރާ ސިއް ު
ގެއްލުމެއް ދީފައިނު ެވއެވެ .ނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށްވެސް މިމައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމި މިކަމުގައި
ވކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އިހުމާލުވާ ފަރާތުން މިފައިސާގެ ބަދަލު ދައުލަތަކަށް ހޯދާފައި ނު ާ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް
ފައިސާ ގެއްލިފައިވަނ
ނީ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތިޖޫރީއަށް އެ އްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތެއްގައި ތިޖޫރީ ހުޅުވައިގެން
ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ތި ޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުވެފައިވާ ދެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިއްރުކޯޑު އެގޭ ދެމުވައްޒަފުން ޒިއްމާވާންޖެހޭ
ގޮތެއްގައި ހިގާފައި ާވ ކަމަކަށްވާތީ ،އެފައިސާ އެދެމުވައްޒަފުންގެ އަތުން ހޯއްދަވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ނގެ ބަސް
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ ު
ރ ތިޖޫރީން ފައިސާ ގެއްލުނުއިރު ތިޖޫރީ ތަ ު
ޅދަނޑި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ
 2008ވަނަ އަހަ ު
2
ސައްކަތްކުރި
އެއްތަޅުދަނޑި ކަމަ ށާއި އަދި ތިޖޫރީ ހުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮ މްބިނޭޝަން ކޯޑް ކޮމިޝަނުގައި އޭރު މަސ
ލހުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއިރު ތިޖޫރީގެ އިތުރު ތަޅުގަނޑިއެއް
ހަތަރު މުވައްޒަފަކަ ްށ އެގޭ ކަމަށާއި އަދި ފައިސާ ގެއްލުމުން ފު ު
ދނޑި
ތަޅުދަ

އަޅުވާ

އިހުމާލުވާފަރާތް

ބޯޑުގައި

ނވަތަ
ު

މައްސަލައެއްކަމަށް.

އަދި

އިންކަން

ފަރާތްތައް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
އެގިގެން

މިމައްސަލަ

ަސ
އަވސް

މެނުވީ

މިމައްސަލައަކީ ފުލުހުން

މި ފައިސާ

ކުރުމަށް

ދމަށް
ހޯ ު

މައްސަލަ

ނ
ތަޙުޤީޤުކޮށްގެ ް

ކޮމިޝަނަށް

ތަޙުޤީޤު

ގޮތެއް

ކުރާފަރާތާއި

މިކަމަށް
ނުނިންމޭނެ

ކޮމިޝަނުން

މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށްށ.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ
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ަޖސްޓްރީއެއް ހެދިފައި އޮތް ނަމަވެސް ވަރަށް މަދު އެސެޓެއްގައި ނޫނީ
ަނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ހަރުމުދަލުގެ ރޖި
 .6ހިއުމން
ހންކަމުން ތަނަ ށް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ ހަރުމުދާ ތަނުގައި ހުރިކަން ނުވަތަ
ަ
ނންބަރު ޖަހާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެ ެ
ވ
އިގެންފައި ާ
ނެތްކަން ވެސް އެގެ ން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ވެސް  2010ވަނަ އަހަރު އޮފީހަށް ބައްލަވައ
ގ
ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބަ ލަހައްޓަވާފައިނުވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވި ފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ެ
އ
ލ ް
 7.01ގެ )ހ( ގައއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައިލިބޭ ހުރިހާ މުދަ ެ
7
ައވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަ ށް ބަޔާންކޮށްފއި
އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް
)ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް
(
 7.01ގެ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތ ގަވާއިދުގެ 1
ދ އެއްގޮތަށް
ިސޓްރީއެއްގައި ލިޔެ ގަވާއި ާ
ޖސް
ގަންނަ ނުވަތަ ހަދި ޔާގެގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަ ި
ނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބަލަހައްޓަވަމުން ގެ ް
ނގެ ބަސް
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަ ު
ނވާނެކަމަށް.
ާއ މިފަދަކަމެއް ތަކުރާރު ު
ިޝނުގެ ހަރުމު ދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެ ވިފައިވާ ކަމަށއި
ކޮމޝަ
ނާކުރުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރެއް ހަމަ ޖައްސާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނިޒާމު މާލިއްޔަތު
މިމަސައްކަތް ހަރު ދަނ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަމަށް.

 23މުޙައްރަމް 14333
 18ޑިސެމްބަރ 20111

ނޔާޒް އިބްރާހީމް
ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ
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ސަ ު

ިޝން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމޝަ
ސ
އޮފް ދަ މޯލްޑިވް ް

ނ
މާލީބަޔާ ް
2010
0

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ
ސ
ބ ާ
ަފއ ާ
ޔ ް
ނ ޮގތުގެ ަ
ބ ު
ނ ޮގތާއި ހޭ ަދކު ެރ ުވ ު
ިސ ިލ ު
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި
ޕަބްލިކް
ނޯޓް

ބޭންކް އ//ކ
2010

ޕަބްލިކް
ލިބޭ އެހީ /ޚަރަދު
201
10

ޭނކް އ/ކ
ބ ް
ނ
2009

1

ލިބޭ އެހީ /ޚަރަދު
2009

1

ލިބުނު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި

3

155,430,469

13,873,,455

‐

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަ ތް ފައިސާ

4

340,696

71,,247

‐

އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު

16
1

ލިބު ު
ނ ފައިސާގެ ޖުމުލަ

1,014,2996

904,906
155,771,165

904,906

13,944,,702

1,014,2996

ކުރެވުނު ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

100,446,258

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

6

144,255

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

528,297

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެ ތީގެ އަގު

8

217,257

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތު ގެ ޚަރަދު

9

33,363,434

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

10
1

406,543

914,,385

ބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ުދ
މަރާމާތުކުރުމާއި ެ

11
1

72,135

79,,041

‐

ސަރުކާރުންދޭ އެހީީ ،އިޝްތިރާކް އަ ިދ ސަބްސިޑީޒް

12
1

19,594

37,,642

‐

ދ
ށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަ ު
އޮފީސް ހިންގުމަ ް

13
1

232,696

52,000

155,,685

‐

ހޭދަކުރެވު ު
ނ ފައިސާގެ ޖުމުލަ

155,430,469

446,430

13,820,,019

609,3661

ނޑާ ބާކީ
ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަނ

340,696

458,476

124,,683

404,9335

1

63,608

197,992

132,830

8,233,,333

183,7555

‐

‐

369,,181

88,8225

236,,185

‐

3,794,,566

336,7881
‐

ލބޭ އެހީއާއި އެއެހީތަކުންކުރެވޭ ޚަރަދު
ކޮމިޝަނަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް އެކިފަރާތްފަރާތުން ި

މއ .އުތުރުވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގި ފި ާލާ ،ކެނެރީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 333 65539 :ފެކްސް 333 8658 :އީ-މެއިލްinfo@hrcm.oorg.mv :
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ
ބ ާ
ބޖެޓާއި ެއ ަފއ ާ
ޔ ް
ފާ ް
ިސ ހޭ ަދކު ެރ ުވ ު
ނ ޮގތު ެގ ަ
ސކު ެރ ުވ ުނ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

އެކަށައެޅި ބަޖެޓް

ނޯޓް

ބަޖެޓް
2010

ށައެޅި ބަޖެޓް
އެކަށ

އމްދަނީ/
ފައިސާއާއި ާ

ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ
2010

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ
2009

ލިބުނު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް

3

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަ ތް ފައިސާ
ލިބު ު
ނ ފައިސާގެ ޖުމުލަ

15,610,6055

1
15,610,605

13,8991,265

‐

340,696

771,247

15,610,6055

1
15,951,301

13,9662,512

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

9,594,2844

1
10,446,258

8,2333,333

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭފައިސާ

6

146,9277

144,255

‐

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

554,9700

528,297

3669,181

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެ ތީގެ އަގު

8

326,5200

217,257

2336,185

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތު ގެ ޚަރަދު

9

4,093,3144

3,363,434

3,7994,566

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

10

495,0655

406,543

9114,386

ބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ުދ
މަރާމާތުކުރުމާއި ެ

11

108,0000

72,135

997,041

ސަރުކާރުންދޭ އެހީީ ،އިޝްތިރާކް އަ ިދ ސަބްސިޑީޒް

12

57,8255

19,594

337,642

ޖުމު ަ
ލ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި )ޓް ރާންސްފަރ ލައިގެން(

15,376,9055

1
15,197,773

13,6882,334

ނ ހުރި ބަޖެޓް ބާކކީ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހމަ
ިމ ާ

‐

753,528

2880,178

ލ ޚަރަދު
ކެޕިޓަ ް
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު
ޖުމުލަ ބަޖެޓްބާކީ

13

233,7000

232,696

1555,685

‐

520,832

1224,493

ށ ހުށަހަޅާފައިވަނ ީ
މިހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮ ް
ނ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ .އެކަމަ ށް ހެކިވެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ:

އަ ްޙމަދު ޝާހިދު

މަރިޔަމް އަޒްރާ އަޙްމަދު

ރޓަރީ ޖެނެރަލް
ސެކް ެ

ރައީސާ

މއ .އުތުރުވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގި ފި ާލާ ،ކެނެރީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 333 65539 :ފެކްސް 333 8658 :އީ-މެއިލްinfo@hrcm.oorg.mv :
ސަފުހާ  22ގެ 9

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ސ
ނ ެ -އ ެ
މިލްކި ްއ ާ
ސޓް ް
ޔ ް
ބ ާ
ޔތުގެ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ނޯޓް

2009

2010
0

ނ ް
ނ-ކަރަންޓް އެސެޓްސް )ހަރުމުދާ(
ޮ
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓް

13

1,910
0,146

1,677,4550

ކަރަންޓް އެސެޓްސް
ނަގުދު ފައިސާ

14

160
0,376

‐

ނުދައްކާހުރި ބިލުތަކަށް އަންނައަހަރު ބަޖެޓު ް
ނ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

15

9,435
249

16,3770

ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖުމުލަ

409
9,811

16,3770

މލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލަ
ި

2,319
9,957

1,693,8220

ީސ
ސ
މާ ީލ ޒި ް
ނ  -ލައިބި ިލޓ ް
ޔ ް
ބ ާ
ނމާ ަތކުގެ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ނޯޓް

2010
0

ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތައް

15

249
9,435

16,3770

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެނޑް ްޓރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ

14

160
0,376

‐

ހަރުމުދާ ތަމްސީލުކޮށްދޭ ރައުސްމާލު

13

0,146
1,910

1,677,4550

2,319
9,957

1,693,8220

މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލަ



2009

ތކާއެކު ވިދާޅުވުމުން
ނޓުތަކަކީ މާލީބަޔާން ތަކުގެ ބައެއްކަމާއި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ވާނީ މިނޯޓު ަ
ސަފުހާ  8އިން ސަފުހާ  22އަ ްށ ހިމެނިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

މއ .އުތުރުވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގި ފި ާލާ ،ކެނެރީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 333 65539 :ފެކްސް 333 8658 :އީ-މެއިލްinfo@hrcm.oorg.mv :
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ(
ޔއި ް
ނ ަތކާގުޅޭ ޯނޓް ަތ ްއ ) ުރ ިފ ާ
ޔ ް
ބ ާ
މާ ީލ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

 .1ތަޢާރަފު
ޔގެ
ލޖުމްހޫރިއް ާ
ފދުނީ  10ޑިސެމްބަަރ  2003ގައި ރައީސު ް
ްސ އު ެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮ މިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވސް
ނނީ މުއައްސަސާއަކަށްވީ ހިއުމަން
ޔތު ލިބި ފުރިހަމަ ގާ ޫ
ޫނ ހައިސިއް ަ
ޤަރާރަކުންނެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ގާނނީ
 2006ގައި ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ7 .
2
އގަސްޓް
ޯ 17 (6/20
ނ ނަމްބަރު 006
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު )ގާނޫ ު
ގނޫނު އަސާސީގެ  189ވަނަ މާއްދާގައި،
އޯގަސްޓް  2008ގަ އި ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް ހޫރިއްޔާގެ ާ
އ
ވނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ި
އޖޭގައި ވަކި ަފރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ހިއުމަންރަ އިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނަން ާ
ދިވެހިރާ ް
ގ
ިނގަމުންދަނީ ،ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނު ެ
ގުޅިގެން ،ހިއުމަން ރަ އިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މަ ސައްކަތްތައް ހނ
ކ
ނނެވެ .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަ ީ
ބރު  (6/2006ގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ގާނޫނު) ،ގާނޫނު ނަން ަ
ވ
ުލބިފައިވާ ،އަ މިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައި ާ
އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢު ާވކުރުމާއި ،ދަޢުވާލިބުމުގެ ބާރލި
ވަކިސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ގާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ .މިކޮމިޝަން ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ފައިސާލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ.

ތކާއި ހަމަތައް
 .2ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތު ަ
އ
ަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާ ރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެ އްޓުމުގެ މައިގ ނ
ސަތުތައް އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ .އެނޫން ތަފާތު
ރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސ
ވ .ހުރިހާ އަހަރ
އެވަނީއެވެ
ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފަ އިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.1

އޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް
އަހަރީ ހިސާބުތައް ތަ ް
މިމާލީ ހިސާބު ަ
ސ ބޯޑުން ނެރެ
ލކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ް
ޭޝނަލް ޕަބް ި
ޝ
ަނ އިންޓަރނ ަ
ތއް ަތއްޔާރުކޮށްފައިވނީ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ފަ އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ނންބަރު  (20006/3ގައިވާ ގޮތަށް2011 ،
ޔރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫ ނު )ގާނޫނު ަ
ޚަރަދު ހިސާބު ތައް ާ
ވ.
އހަރު ޖެނުއަރީ ގައި ފައިސާ ދައްކާ އަދާކޮށްފައިވާ 2010 ،ގައި ހިނގާފައިވާާ ،ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ
ވަނަ ަ
ނ
ނ" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާ އި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން
ނގެ
ޮމޝަނުގެ ބަޖެޓުން ކޮމިޝަ ު
 2010ވަނަ އަހަރަ ްށ ފާސްކުރި ކމި

އއި އެހެނިހެން
ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ާ

އ
ާސކުރެވުނު ބަ ޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވަ ި
ސ
ގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނަ ްށ ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ .ފ ް
ަނނަ ފައިސާއަކކީ
ބަލައިގން

ށ ލިބޭ ނުވަތަ
ކޮމިޝަނަ ް

ރީގެ ސިންގަލް
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއެއްކަމުން މިފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ

ނ
ޖމާނުކުރެވި ހު ރިފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފ ޭ
ިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ޓްރެޜަރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި ަ
ައ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައި ާ
އ
ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައި ސާއެއްގެ ގޮތުގ ި
ވނެއެވެ.

މއ .އުތުރުވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގި ފި ާލާ ،ކެނެރީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 333 65539 :ފެކްސް 333 8658 :އީ-މެއިލްinfo@hrcm.oorg.mv :
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ގ
ނގުދު ފައިސާ ެ
ޭޝ ބޭސިސްއިން އެފައިސާ ަ
ޝ
މނާފައިވަނީ ކ ް
ންޖެހޭ ފައިސާވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހި ަ
އޮފީހަށް އަނބުރާ ލިބެނ
ސއް ކަތާ ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ
ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިބުމުންނެވެ .އެހެންކަމުން އޮފީހުގެ މަ ަ
ނުލިބިހުރި ފައިސާ މި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.
އއްގޮތްވާގޮތުން
މާލީ ބަޔާންތައް ތައް ޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ ެ
އި ދަރަންޏާއި
އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި އިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުސޫލުންނެވެ .މި ގޮތުން ހަރުމުދަލާއި ،އަދި އެހެން އަރަންޏާއ
ރައުސްމާލުގެ އަގު ބަ ޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރު ހުރި އަ ގުގައެވެ.
ނއެވެ.
ަނޑާފައި ނުވާ ެ
ވރެއް ބަލަށް ކ ނ
އއްވެސް މިން ަ
ޑޕްރިސިއޭޝަނުގެ ގޮތުގައި ެ
ަނށް ހޯދާފައި ާވ ހަރުމުދަލުގެ ި
ކޮމިޝނަ
ނ ލިބޭ ހިލޭ އހީެހ
ބޭރުގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކު ް
ޢތްތަކުގެ ހިލޭ
ަނށް ނަގުދުފަ އިސާއިންނާއި ނަގުދުފައިސާގެގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތިން ލިބިފައިވާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާ ަ
ކޮމިޝނަ
ނ ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި "ލިބޭ އެހީ/ޚަރަދު" މިނަމުގައި ވަކި ކޮލަމެއްގައި
އެހީ "ފައިސާ ލިބު ު
ދައްކާފައިވާނެއެވެ.

އަދި

އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން

ކޮމިޝަނުގެ

ލާބައާއި

މަންފާއަށްޓަކައި

ށ
އެހެންފަރާތަކަ ް

އ
ފައިސާއެ ް

ސާވެސް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްސްގައި ހިމަ ނާފައިވާނެއެވެ.
ދައްކާފައިވާނަމަ އެފަ އިިސ
2.22

ބޭރު ފައިސާއިން ހިން ގޭ މުޢާމަލާތު
ްނެވެ .އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ
މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޭބނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކު ރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިނނ
ަނގެ މުޢާމަލާ ުތ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ.
ކޮމިޝނު
ގ
ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާ ެ
އމުޢާމަލާތެއް ި
ލތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ެ
ިސގެ މުޢާމަ ާ
އސާ
ބޭރުފަ ި
އ
ވނަމަ އޭގެ ބާކީ ބަޔާންކޮށްފ ި
ާއ ދަރަންޏެއް ާ
އ
ިސގެ އަރަންޏ ި
ސ
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގަ ެއވެ .ބޭރު ފައ ާ
ގ
ައވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚު ެ
އެކްސްޗޭންޖުގައެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިއަށް އެއް ަބސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ.

2.33

ކޮމިޝނަ
ޗއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި
ަނށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއް ާ
ނކުރުމަށް ހޯދާ
ވެ .އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނު ް
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޯހދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެ ެ
ޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި،
ތަކެތި ވަނީ ކެޕިޓަލަ އިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ .އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނނ
ެތ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ.
ނކޮށް ހުރި ތަކތި
އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމު ން ނޫންކަމުން ،އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުން ު

2.44

މއި މިރިޕޯޓްގެ ތ ާރީޚާއި ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް
ފާއިތުވި އަހަރު ނިމު ާ
ގ
ޢމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ މުޢާމަލާތްތަކު ެ
މިލްކިއްޔާތު އަދި މާ ލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ މު ާ
ވނެއެވެ.
ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮ ްށ އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަދަ ލުގެނެސްފައި ާ

މއ .އުތުރުވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގި ފި ާލާ ،ކެނެރީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 333 65539 :ފެކްސް 333 8658 :އީ-މެއިލްinfo@hrcm.oorg.mv :
ސަފުހާ  22ގެ 12

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

2.55

ިނމާތައް
މާލީ ޒން
ާނ އޭގެ އަގުގައެވެ .އަގު އަ ދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ  31ޖެނުއަރީ  2011އާއި
މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާ ން ކުރެވިފައިވނީ
ދއުލަތުގެ
ދތަކެކެވެ .އަދި މި ޚަރަދު ތަކަށްވާ ފައިސާއަކީ ަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަ ު
ހަމައަށް އަގު އަދާ ނުކުރެވި ހުރި 0
ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ދެންހުރި މާލީ ޒި ް
ނމާގެ ގޮތުގައި
 31ޑިސެމްބަރ  2010އާއި ހަމައަށް އައިއިރު
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަ ދަދު ތަކަކީ 3

ނސްޓްރީ އޮފް
ކޮމިޝަނުގައި ހުރި މިނި

ނގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުމުދާ ތަމްސީލުކޮށްދޭ
ސއާއި ކޮމިޝަ ު
ަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައި ާ
ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ރެޜަރީއަށް އނ
ތގެ ރައުސްމާލެ ެވެ.
ދައުލަ ު
2.66

އާމްދަނީ
ވެ .ނަމަވެސް
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިކޮމިޝަނަށް  2010ވަނަ އަހަރު އެ އްވެސް ފައިސާއެއް ބަލައިގެންފައި ނުވެއެ ެ
ިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް
އސާ އަކީ ދައުލަތުގެ އަމްދަނީ ފައސ
ަޑލާރި ފަ ި
މުވައްޒަފުންގެ އަސާ ސީ މުސާރައިން އުނިކުރެވޭ ގޑީ
 2.05ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާތީ ޖުމުލަ  2,409ރުފިޔާ މުވައްޒަ ު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެގ ގަވާއިދުގެ 5
ފންގެ އަސާސީ
ައން އުނިކުރެ ވިފައިވާނެއެވެ .މިފައިސާއަކީ ި
މކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ނަގުދު ފައިސާއެއްނޫންކަމުން "ފައިސާލިބުނު
އ
މުސާރ ި
ސ
ނމަވެ ް
ޖހޭަ ،
ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިި" ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު މިކޮމިޝަނަށް ލިބެން ެ
ނުލިބިހުރި ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވ ާނެއެވެ.

2.77

ލިބުނުފައިސާ
"ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނުފައި ސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ  2010ވަނަ އަހަރު
ހން ގޮތްގޮތުން
އިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނި ެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއ
ތން ދައުލަތުގެ
ވއި އެކިގޮތްގޮ ު
ގ ތެރެއިން ބަޖެޓް ފައިސާފިޔަ ަ
ަނށް ލިބިފައި ާވ ފައިސާއެވެ .ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ފައިސާ ެ
ކޮމިޝނަ
އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލި ބޭ ފައިސާ އަކީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަ ރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފައިސާއެއްނޫންކަމުން

މިފަދަ

ެނޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި
ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވނި
ޖހޭ
ރއްދުކުރަން ެ
ނއިރު މި ގޮތަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މިނިސްޓް ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ަ
އަހަރު ނިމު ު
ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
2.88

ޓްރާންސްފަރ
ނށް ބަލައިގަތް
ނ" ގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ކޮމިޝަ ަ
ޓްރާންސްފަރގެ ގޮތު ގައި "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާ ް
ޑ
ޓ ް
ޑ ެ
ތގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެތެރެއިން މިނިސް ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލި ޭ
ދައުލަ ު
ރ ނިމުނު އިރު ޓްރާންސްފަރ ނުކުރެވި ހުރި
ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަ މާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ .މިފަދަ ފައިސާގެ ތެރެއި ން މާލީ އަހަ ު
ދކުރެވުނު ވަރު ކަނޑާ ބާކީގެ
ނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭ ަ
ފައިސާ "ފައިސާ ލިބުނ
ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ނެއެވެ.
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

2.99

ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
ނުގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ބާކީއާއި ކޮމިޝަނުން
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތު ގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ކޮމިޝަނ
ސާއަކީ ކޮންމެ
ިސގެ ތެރެއިން ޕެޓީކޭޝް ފައިސ
ކުރި ދަތުރުތަކުން ޚަ ރަދުނުވެ އަނބުރާ ލިބި ޖަމާނުކޮށް ހުރި ފައި ސާއެވެ .މިފައސާ
ަނޖެހޭ ފައިސާއެކެވެ.
ރީއަށް ޖަމާކުރން
ރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ
ަހރެއް ފެށޭއި ު
މާލީ އހަ

 2.100ކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބު ތައް )ކޮމްޕެރެޓިވްސް(
ަނއަހަރުގެ އިތުރަށް  2009ވަނަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކު ގައި  2010ވނަ
 2.11ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު
ިސބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ  2010ވަނަ އަހަރު މަ ޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ މުޅިޖު ް
މލައަށް ބަދަލު
މި ހސާ
ައވާ އެންމެ ފަ ހުގެ ބަޖެޓެވެ.
ނންނަގޮތަށް އެއްކޯޑު ން އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފއި
ާ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ ަތކާގުޅޭ ަތފުސީލު ޯނ ުޓ ަތ ްއ
ޔ ް
ބ ާ
މާ ީލ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ުނގެ މަޖިލީ ުހން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ
ނ
 .3ރައްޔިތ ް
ތަފުސީލު

2009

2010
0

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

15,610,605

13,891,265

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި

15,430,469

13,873,455

180,136

17,,810

26,737

‐

206,873

17,,810

ބަޖެޓުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ
ރވި ހުރި ފައިސާ
ްރ އަށް ރައްދުނުކު ެ
ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަތް ދައުލަތުގެ އާ ްމދަނީގެ ތެރެއިން ފިނޭންސް މިނިސްޓރީ
ބަޖެޓްބާކީ

 .4ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ
2010
ބަޖެޓް 0

ތަފުސީލު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ެ
ރ ލިބުނު
ގ ބަޖެޓުން އަނބު ާ

-

2009

2010
0
6,730
26

‐

ސ
ރގެ ޖަމާނުކުރެވިހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައި ާ
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަ ު

191

‐

ަރގެ ބަޖެޓަށް އަނ ުބރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ
 2010ވަނަ އަހރު

0,136
180

71,2447

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ .ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ
ޖުމުލަ

‐

133
3,639

-

0,696
340

71,2447

ނގި ޚަރަދު
 .5މުވައްޒަފުންނަށް ހިނ
2010
ބަޖެޓް 0

ތަފުސީލު

2010
0

2009

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

7,4
432,645

6,813
3,932

5,987,6222

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

2,1
161,639

3,645
5,754

2,252,4777

ގަޑީލާރި

‐

)(13,,428

)(6,7666

9,5
594,284

10,446
6,258

8,233,3333

ޖުމުލަ

މއ .އުތުރުވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގި ފި ާލާ ،ކެނެރީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 333 65539 :ފެކްސް 333 8658 :އީ-މެއިލްinfo@hrcm.oorg.mv :
ސަފުހާ  22ގެ 15

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސާ
ަނއި މުސްކުޅޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި ވަކ
 .6ޕެންޝނާ
ތަފުސީލު
ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ
ޖުމުލަ

2010
ބަޖެޓް 0

2009

2010
0

146,927
1

144
4,255

‐

146,927
1

144
4,255

‐

މގެ ޚަރަދު
 .7ދަތުރު ފަތުރު ކުރު ު
ތަފުސީލު

2010
ބަޖެޓް 0

2009

2010
0

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކު ރާ ދަތުރު ޚަރަދު

130,100
1

101
1,520

37,7558

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކު ާ
ރ ދަތުރު ޚަރަދު

18,500

6
6715

10,1008

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކު ރާ ދަތުރު ޚަރަދު

138,083
1

0,743
40

7,6998

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

201,574
2

372
2,119

312,4117

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު

66,713

7
7,200

1,2000

554,970
5

528
8,297

369,1881

ޖުމު ަ
ލ

 .8އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު
ތަފުސީލު

2010
ބަޖެޓް 0

2009

2010
0

ނ ހޯދާތަކެތި
ލިޔެކިއުމާއި ބެހޭ ގޮތު ް

100,000
1

140
0,246

122,8550

އިންފޮމޭޝަން ޓެ ް
ކނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮ ތުން ހޯދާ ތަކެތި

63,399

1,020
31

32,2000

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި

30,400

2,451
12

18,6004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި

50,000

‐

9000

ށ ހޯދާ ތަކެ ތި
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަ ް

5,000

15
5,799

3,4228

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް

2,000

1
1,330

4,3552

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެ ތި

20,000

‐

1,9002

ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮ ތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމށްަށ

5,000

2
2,789

2,4885

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

50,721

13
3,622

49,4664

326,520
3

217
7,257

236,1885

ލ
ޖުމު ަ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ުމތުގެ ޚަރަދު
 .9އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދމަ
ތަފުސީލު

2010
ބަޖެޓް 0

2009

2010
0

ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް

125,000
1

115
5,362

106,9886

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

380,000
3

3,040
373

361,5228

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނު މަށް ކުރާޚަރަދު

15,000

14
4,785

16,6669

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު

169,752
1

135
5,390

155,1220

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި

440,000
1,4

0,000
1,440

1,440,0000

ތަކެތީގެ ކުލި

5,000

‐

‐

ާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެ ލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ޢިމާރާތާއި ތަންތނ

50,000

‐

3,3000

ށ ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚި ދުމަތަ ް

40,000

9,717
29

31,7002

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު

38,000

14
4,265

26,2224

އިޢުލާން އިޝްތިހާރު ،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކު ޚަރަދު

75,000

6,816
26

45,9002

ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮ ތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމށްަށ

9,000

457

4,5000

ދ
ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައް ތަކަށް ކުރާ ޚަރަ ު

55,860

20
0,592

46,5446

ދ
ސބަތު ފާހަގަކުރުމަ ް
އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާ ަ
ށ ކުރާ ޚަރަ ު

61,600

1,379
101

38,6227

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގް ރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

150,000
1

6,750
256

608,6117

ކޮންސަލްޓެންސީ ި
ޚދުމަތާއި ،ތަރުޖަމާ ކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ

200,000
2

120
0,549

185,3773

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރު މަށް ކުރާޚަރަދު

15,000

4,865
14

8,6660

ދ
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަ ރަ ު

150,000
1

5,027
55

124,5006

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމޝަ
ިޝންގެ ގޮތުގައި ދަ އްކާ ފައިސާ

2,000

‐2
27.25

1,7336

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަ ާދ ކުރުން

565,000
5

0,889
570

546,2339

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

547,102
5

3,578
73

42,3331

4,0
093,314

3,363
3,434

3,794,5666

ލ
ޖުމު ަ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

 .100ތަމްރީނު ކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު
2010
ބަޖެޓް 0

ތަފުސީލު

2009

2010
0

ނގެ ފައިސާ
ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލ ޯޝިޕްގައި ދާމީހު ް

‐

‐

28,9660

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު

140,907
1

‐

132,6447

ދ
ނ
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކ ް
ށ ކުރާ ަޚރަ ު
ަނތައްތަކަ ް

354,158
3

399
9,543

752,7779

ނގގެ ޚަރަދު
ނ
ން ހިންގޭ ޓްރޭނި ް
ުނނަށް ޚާއްޞަކޮށް ގެނ
ނ
އޮފީސް މުވައްޒަފ ް

‐

7
7,000

‐

495,065
4

406
6,543

914,3886

ޖުމުލަ

ލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
 .11މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލ
2010
ބަޖެޓް 0

ތަފުސީލު

2009

2010

ނ
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރު ް

48,000

33
3,580

45,8224

ނތަން މަރާމާތުކުރުން
ދ ބްރިޖް ފަދަ ތަ ް
މަގާއި ،ފާލަން އަ ި

‐

‐

5550

ނ
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާ މާތުކުރު ް

10,000

18
8,845

13,5225

ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން

50,000

9,710
19

36,4112

އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެ ަޔަރ މަރާމާތުކުރުން

‐

‐

7330

108,000
1

72
2,135

97,0441

ލ
ޖުމު ަ

 .122ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް
ތަފުސީލު
ނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނ
ޖުމުލަ

2010
ބަޖެޓް 0

2010

2009

57,825

19
9,594

37,6442

57,825

9,594
19

37,6442
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ދ
 .133އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު
ތަފުސީލު

ޗރއާއި
ފަރުނީޗަރ

މެޝިނަރީއާއި

ރިފަރެންސް

މުވާޞަލާތުގެ

ސް
ފިޓިންގސ

އިކްވިޕްމަންޓްސް

ފޮތް

ތަކެތި

ކޮމްޕިއުޓަރ

އައިޓީއާގުޅޭ

އެއްގަމުގައި

ސޮފްޓްވެއަރ

ގޮތުންހޯދާ ތަކެތި

ދުއްވާ ތަކެތި

ޖުމްލަ

‐

‐

1,677,450

158,903

‐

232,696

‐

‐

‐

158,903

‐

1,910,146

އަހަރު ފެށުނުއިރު ު
ހރި

685,6615

1,835
991

‐

‐

‐

ނ
ި
މއަހަރު ހޯދު ު

24,8886

38,,717

‐

‐

10,190

ވ ު
ނ
އކާލެ ު
ލނު /ވި ް
އ ު
ވނު /ގެ ް
ތލެ ު
ނައް ާ

‐

‐

‐

‐

‐

ހުރި ތަކެތި )ގަތް އަގުގައި(

710, 501

1,030,552

‐

‐

10,190

•

ގ
ރމުދާތައް އަގުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ އަ ު
ލ އަގުގައެވެ .ކުރީ އަހަރު ތަކުގެ ހަ ު
އގުކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަސް ު
ދ އަގުކުރުމު ގައި  2010ގެ ހަރުމުދާތައް ަ
މިކޮމިޝަނުގެ ހަރުމު ާ
ގ
ނުގެ މިލްކިއްޔާތު ެ
އގައި އަގުކުރެވި ކޮމިޝަނ
ނ މާކެޓް ވެލި ު
ނ ލިބޭ ޭ
ޗެއް ގަންނަ ް
ރ އެއެ އްޗ
ތ މިހާ ު
ގން ނެތް ތަކެ ި
ހ އަގު އެ ެ
އެގެން ހުރި މުދަލު ެ
މނުމަށް ފަ ު
ގ ސައްޙަ އަގު ގައި ހި ެ
ްސލުކޮށްދޭ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހިމަ ނާފައެވެ.
ރމުދާ ތަމސީ
ނމާތަކުގެބަޔާ ނުގައި ހަ ު
ޒ ް
ާލ ި
ލ
ބަޔާނުގައާއި މ ީ

ތަފުސީލު
އަހަރު ނި ު
ހރި ހަރުމުދާ
މނުއިރު ު
ޖުމުލަ

2
2010

20009

1,910
0,146

1,677,4550

1,910
0,146

1,677,4550

ނގުދު ފައިސާ
ޓިފައި ހުރި ަ
ަނގައި ބެހެއްޓ
 .144ކޮމިޝނު
ތަފުސީލު

2009

2010
0

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަ ު
ިސ
ޓ ކޭޝް ފައސާ
ރި ޕެ ީ
ރގެ ޖަމާނުކުރެވި ހުރ

7

‐

ބނު ފައިސާ
ބޖެޓުން އަނބުރާ ލި ު
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ަ

26
6,730

‐

ހ ފައިސާ
ޖމާކުރަންޖެ ޭ
ގ ބަޖެޓަށް އަނ ުބރާ ަ
 2010ވަނަ އަހަރު ެ

133
3,639

‐

160
0,376

‐

ޖުމުލަ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އ
 .155ނުދައްކާހުރި ބިލްތަ ް
ތަފްޞީލު

2010

ސްޓެލްކޯ

41,94
44

‐

ހަވީރު

00
3,80

‐

ޕނީ
މ ެ
އންޑް ސްވަރޭޖް ކޮ ް
މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ ެ

32
26

‐

ވސް
މލްޑި ް
އެސްޕަރެންޒާ ޯ

5,50
00

‐

ޗާނދަލިޔާ

95
10,99

‐

ވީ.ޓީ.ސީ.

31,00
00

‐

ޓ
ނޮވެލް ީ

75
67

‐

ޕރައިސަސް
ޓ ް
ޔުނިވާރސަލް އެން ަ

18
40,11

‐

ޑ
ސީޕްރިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ް

21,57
75

‐

ޓ
މީޑިޔާ ނެ ް

3,00
00

‐

ބުރުޒު

00
15,60

‐

ލިލީސް ކެފޭ

40
1,84

‐

ޓ
ޔރަންމެން ް
ންވަ ަ
ނ އެންޑް އެނ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ ު
އސި ް

14,36
67

‐

އެމް.އެން.ބީ.ސީ.

00
42,00

‐

ޑ
ޑޮނާ ް

45
5,74

‐

ޔޫރޯ ސްޓޯރ

00
50

‐

ސަކްސެސް ފޯ ވިމަ ް
ނ ސްޕޯރޓްސް ސޮސައިޓީ

7,40
00

‐

އެސް.ޓީ.އޯ.

02
40

‐

އެސްޓަރސް

1,27
75

‐

ލ
ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެ ް

73
1,37

‐

ލިންކްސަރވް

‐

115,800

އިންޓަގްރޭޓެޑް ސެކިއުރިޓީ ސޮލިއުޝަ ން

‐

120

ބ
ޑަޔަލް ކެ ް
ޖުމުލަ


2009

450
35
249,43

116,370

ފައިސާ ނުދައްކާހު ި
ވ.
ރ ބިލުތައް މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައެ ެ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

 .166ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޕ ްރޮޖެކްޓްތައް:
))ހ( ސަޕޯރޓް ޓު ދަ ހިއުމަ ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޕްރޮޖެކްޓް

ޔޫ.އެން.ޑީީ.ޕީ .އާއި މިކޮ މިޝަނާއި ގުޅިގެން "ސަޕޯޓް ޓު ދަ ހިއުމަ ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް""
ށޓަކައި
ހިންގުމަ ް

ކޓް
ޕްރޮޖެ ް

 20009ގައި އެފަރާތުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ) 5533,801ފަސްލައްކަ ފަންސާސް ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ އެއް

ނސާސް ނުވަ
ކ ނަވާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަން
ރުފިޔާ( އާއި އެކު  20009ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި ) 3229,659ތިންލައް ަ
ދޅަސް ރުފިޔާ( ގެ ތެރެއިން
ސތޭކަ ފަސް ޮ
ަ
ހސް ހަތަރު
ރުފިޔާ( އާއި އެކު ޖު މުލަ ) 883,460އަށްލައްކަ އަށްޑިހަތިން ާ
ހސް އެކާވީސް ރުފިޔާ( ވަނީ އިޖްތިމާޢީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި  2009ގައި
) 585,021ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަފަސް ާ
ޓން ކަނޑައެޅީ 329,065
 2010ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެންް.ޑީ.ޕީ .ބަޖެ ު
ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .މި ްޕރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި 0
ސ ރުފި ާ
ޔ( އެވެ.
)ތިންލައްކަ ނަވާވީސް ހާސް ފަސްދޮޅަސް ފަ ް

 2010ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.
2
 20099ގެ ބާކީ އާއި

ޔާ( ގެތެރެއިން
ތކަ ހަތަރު ރުފި ާ
ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބުނު ފައއިސާއާއި އެކު ޖުމުލަ ) 627,504ހަލައް ކަ ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަ ޭ
ަސދޮޅަސް ދެރުފިޔާ( އެވެ.
ްލއްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފސް
ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ) 369,3662ތިނލަ
މިޕްރޮޖެ ް
ައ އެވަނީއެވެ.
ކޓުގެ ޚަރަދު ަތފުސީލު ތިރީގއި
ތަފުސީލު

200
09

2010

ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ

329,659

298,,439

ނ
ޔޫ.އެން.ޑީީ.ޕީ .އިން ލިބު ު

553,801

329,,065

މލަ
ޖ ު
ލިބުނު ފައިސާގެ ު

83,460
88

627,,504

ކުރެވުނު ޚަރަދު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ުދ

64,485

154,,744

ދ
ދމަތުގެ ޚަ ަ
ބނުންވާ ޚި ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ
ރ ު

336,781

99,,010

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަ ރަ ު
ދ

183,755

63,,608

ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ބނުންވާ ހަ ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ

‐

52,,000

58
85,021

369,,362

ޖުމުލަ ޚަރަދު


ލގައި ހިމަނާ ފައިވާ ޖުމުލަ ޚަރަ ަ
ނޯޓް :މަތީގައިވާ ތާވާ ު
ވ.
ދކީ މިކޮމިޝަނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެތެރެއިން ޚަރަދުކުރި ފައިސާއެވެ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

))ށ( "ސިޑާ" ޕްރޮޖެކްޓް
) 13އެއްލައްކަ ތިރީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ
"ސޑާ" ޕްރޮޖެކް ޓަށް 30,836
ޝނުން  2009ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގި ސި
މިކޮމި ަ
ސ
ހ ް
އިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ) 24,3400ސައްވީސް ާ
އވެ .އަދި އެފައިސާގެ ތެރެއ
ނީ ޖަމާކޮށްފަ ެ
ތިރީސް ހަރުފިޔާ( ވަނ
ސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ރފިޔާ( އެވެ .މިޕ ްރޮޖެކްޓުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ
ތކަ ސާޅީސް ު
ތިންސަ ޭ
ތަފުސީލު
ހ
ލިބުނު އެ ީ

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

2009
130,,836
130,,836

ކުރެވުނު ޚަރަދު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ުދ

ަރދު
ޖުމުލަ ޚރަ

24,,340
24,,340

))ނ( "ޔުނިފެމް" ޕްރޮޖެކްޓް
ތ
ސ ރީޖަނަލް އެންޓި ޓްރެފިކިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ސައު ް
ޝނާއި ގުޅިގެން "އިވެލުއޭޝަން އޮފް ޔުނިފެމްސ ް
ޔުނިފެމް އާއި މިކޮމި ަ
ހތަރު ސަތޭކަ
ދލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ަ
އޭޝިއާ" ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި  2010ވަނަ އަހަރުގައި ެ ) 277,4022
ދެރުފިޔާ( ވަނީ ޖަމާކޮ ށްފައެވެ .އަދި މިފައިސާގެ ެ
ފސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ( ވަނީ
ތރެއިން ) 777,068ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ަ
ރދުކުރެވިފައެވެ.
ަސއްކަތަށް ޚަ ަ
ސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މސަ
ހިއުމަން ޓްރެފިކް އެސެސ
ޖކްޓުގެ ޚަރަދު
ިނ ސައުތް އޭޝިއާ" ޕްރޮ ެ
"އިވެލުއޭޝަން އޮފް ޔުނިފެމްސް ރީޖަނަލް އެންޓި ޓްރެފިކިންގ ޕްރޮގްރާމް އން
ނީއެވެ.
ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނ
ތަފުސީލު
ހ
ލިބުނު އެ ީ

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

2010
277,,402
277,,402

ކުރެވުނު ޚަރަދު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ުދ

43,,248

ދ
ދމަތުގެ ޚަ ަ
ބނުންވާ ޚި ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ
ރ ު

33,,820

ަރދު
ޖުމުލަ ޚރަ

77,,068
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