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 ކޮމިޝަންގެ
 ފެންންނަ ށ 

 ، ހުށަހަޅައި

ވިފައިވާކަން 
ދންނަވަމެވެ. 
 ވެބްސައިޓް 

ހިންގި  ނުން
 2011ދި 

ގައި  2010
 ، ބަޔާނާއި 
ދި ޔާނާއި އަ

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

  ަނށް 

ކޮ ސަރިވސްލް 
ޖެހޭކަމަށްަރން 

މްހޫރިއްޔާއަށް

މަޝްވަރާކުރެވ 
އި ޝުކުރު ދަ

މިއޮފީހުގެ  ،އި

ކޮމިޝަނު ރވިސް
އަދ 2010އި 

0ޑިސެމްބަރ  

ރެވުނު ގޮތުގެ
ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާ

މެ- އީ 6430 331ސް: 

ަބާޔަނުރގެ މީާލ 

ޖުޑީޝަލްރެވުނު 
އިސްލާޙުކުރ ،ށް
ރައީސުލްޖު އި،

އިސްވެރިންނާއި
މިފުރުޞަތުގައި 

ހުށަހަޅައިޓީއަށް 

ސަރޖޑީޝަލް 
ށާއިމަލާތްތަކަ ޢާމ

  .ނެއެވެ 

31 މިޝަންގެ 

އފައިސާ ހޭދަކު
މާލީ ޒި ،ޔނާއި

ފެކްސް 3939 332

c 

ަވަނ ައަހުރ 2
   ރިޕޯޓް 

ކުރެއޮޑިޓްދަށުން 
ކޭގޮތް ބަޔާންކޮށް

ކޮމިޝަނަށާއި ސ
 

ކޮމިޝަނުގެ އި
 ވައްޒަފުންނަށް

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ޖުހރު ތެރޭގައި 
މުމާލީ ބައެއް 

ބަލާލެވިަފއިވާނެ 

ކޮމި ަސރވިސް 
ބނު ގޮތާއި ެއ
ލކިއްޔާތުގެ ބަޔާ

  ރެވިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

c

 

2010ްނ ގެ 
ރ ޖެެނަރލޭްދ

) ގަެދ2007/4
 ޖެނަރަލް ދެކޭ

ސަރވިސްޝަލް 
   ވެ.ގެނައުމެ

ކޮ ސަރިވސް 
މުވަހުރިހާ  ގެ

 މަޖިލީހުގެ މާލ

ވަނަ އަހަ 201
ނަ އަހަރުގެ ބަ
އިވާ ގޮތަށްވެސް

ސޖުޑީޝަލް މިވާ 
 ފައިސާ ލިބު

މިލްކ ، ބަޔާނާއި
ނ ބަލާ އޮޑިޓްކުރެ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

c

ޮކމަިޝނ ވިސް 
ޮއިޑަޓރ

7ނު ނަންބަރު ނޫ

އިމެދު އޮޑިޓަރ
ޖުޑީޝަ ށްޓަކައި 

 ސަމާުލކަމަށް ގެ

ޖުޑީޝަލްތއް 
ކޮމިޝަނުގެވި އެ

ރައްޔިތުންގެ 
.  ކރެވޭނެއެވެ

10ލވިފައިވަނީ 

ވަނަ 2011 
އތައް ހިންގާފައި

ގއި ހިމެނިފައިމި
ގައި ހިމެނޭތަކު

ކުރެވުނުގޮތުގެ 
ވަނީ މިއޮފީހުން

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

csIfoa eg
   

ަޝލް ަސރވި

ާޤނޫނު (ޤާނޫ ޓ 
މލީ ަބޔާންތަކާއ

މަށްފިޔަވަުޅ އެޅު
ލީހުގެ ންގެ މަޖި

ކަންތައްތަ އިވާ
ތެރިވެދެއްވި އެހީ

ހޫރިއްޔާ އަށާއި
ގައި ޝާއިޢުކު 

ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެ
ނަމަވެސްމަށްވީ 

ތައްނގުމުގެ ކަން

ަގ 19އިން  1
ތަ  މާލީބަޔާން

އބަޖެޓުން ހޭދަކު
ވަ ތައްޞީލު ނޯޓު

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

egclwrenej 
ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ

ޖުޑީޝ

  ރަފު 

އޮޑިޓް  ބޭނުމަކީ
މާނަ އަހަރުގެ 

ފި ޙީއިސްލާދ 
ނކަން ރައްޔިތުން

ކޮށްފައިއި ފާހަގަ
މިއޮޑިޓްގައި  

ރައީސުލް ޖުމްހޫ
www.audit

 ގޮތެއްގައި މިރި
ކަމ މަލާތްތަކަށް 

އިދާރީ ހިްނ  ގ

10 ޙާފުޞަކު 

ހަރުގެ އަހަރީ
ނު ބަޖެޓާއި އެ

ގުޅޭ ތަފްޞ ކއި

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

 

rwTiDoa
މާލެ

ތަޢާރަ  ހ.

ގެ މިރިޕޯޓް
ވަނ 2010

ކަންކަމާމުެދ
އަދި މިކަން

މިރިޕޯޓުގައި
،ފާހަގަކޮށް

ރަމިރިޕޯޓް 
t.gov.mv

ނޑު މައިގަ
މަޢާމާލީ މު

ވަނައަހަރުގެ

މި ރިޕޯޓާއެ
މުނު އަހަނި

ފާސްކުރެވުނު
ޔާންތަކާމިބަ
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ޑީޝަލް ޖު 
ތާއެއްގޮތަށް 
ޑިޓްކުރުމަށް 

ބލަހައްޓައި، 
 ޤާއިމްކޮށް 
ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުގައި 

 މެނެއެވެ.ހި

 ތައް ލީބަޔާން
ކަންތައްތައް 
 މަޖިލީހުގެ 
ރެވިފައިވަނީ 
ނޑުތަ އް ންގަ

  .ގައެވެ

އި ހެކިތައް 
ދ ޙަޤީޤަތާއި 
ލހެއްޓުމުގައި 
ލ މުޠާިލާޢ 

ިއ ކުރުމަްށ 
ތ ކޮށްފައިވާ 

  މުޢާމަލާތް 
މުޅި  ނާކޮށް

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

  އޔަތު 

،ގޮތުގެ މަތިން 

ާ ސާބުތައް ޙަޤީޤަ
ޑއެކުލަވާލައި އޮ

 ހިސާބުތައް ބަ
އުލެއްޙަރހުރި މާ

 ހިސާބުތައް ބ
މާލީބަޔާން އެކުލަ

ނުން ހއަންގައިދި 

އަހަރީ މާލ ގެ
ކުރަންޖެހޭ ކަ 

 ރައްޔިތުންގެ
ބަޔާން އޮޑިޓްކުރެ
ލާޒިމުކުރާ މިން
ގަނެވޭނެ ގޮތެއްގަ

 މަޢުލޫމާތުތަކާ
އަދި ،އޙަކަމާއި

ހިސާބުތަށް ބެލެހެ
ގޮތްވެސް ބަލާ

ވެސް އޮޑިޓްގައ
ޖހޭ މަސައްކަތް

 ހުރިހާ މާލީ
ބިނާ ގެމައްޗަށްއޭ

މެ- އީ 6430 331ސް: 

ލިއްޢޫމަސް  ގެ

 އެއްގޮތްވާ ގޮ
ހިސާ މިޝަންގެ
އެ ތައްލީބަޔާން

.ލި   އްޔަތެކެވެ

 އެއްގޮތަށް 
ު ކާތެރި އިތުބާރު
ނުހިމެނޭގޮތަށް

ރީ މާޓމާއި އަހަ 
ތ ރަނގަޅަށް އަ

ވަނައަހަރުގެ 2
ހުރވުނު އިސްލާ
ދި މިކަންކަން

އަހަރީ މާލީބަ ގ
ޓޭންޑަޑްތައް ލާ
ނވާނެކަން ދެނެގަ

ރުމަށް ބޭނުންވާ
ސާބުތަކުގެ ޞައް

ހި ،ބިނާކޮށްގެން
އެކުލަވާލާފައިވާގޮ

ންވަރު ބެލުމަކީވެ
ކުރަންެޖގޮތުން 

އަހަރުގެ  މުޅި
ލައި ޗެކްކޮށް އޭ

ފެކްސް 3939 332

ކޮމިޝަނުގެ ސް

) އާއ20/10ި
ސަރވިސް ކޮމި
ތަށް އަހަރީ މާ

މަސްޢޫލިޝަންގެ 

ތާއިޤަކު ހަޤީ
 ާ ބޭނުންވާ ރައް

ނ  ފޮރުވުމެއް
ސާބު ބެލެހެއްޓު
ން ދިމާވި ހާލަތު

010ޝަންގެ 

އި ފާހަގަ ކުރެ
އަދި ،ހށަހަޅައި

ސް ކޮމިޝަނުެގ
އެސްޓޭ ގޮތަށް 

ތއް ހިމެނިފައިުނ

ބަލާ ފާސްކުރު 
ނގާފައިވަނީ ހިސާ
ބިލގެ މައްޗަށް 

 ތައް ލީބަޔާން

ޞިލްވަމުންދާ މިން
ޮ ސައްކަތާއި ގުޅޭ

 ކުރެވިފައިވަނީ
ބަލަ ތައްޢާމަލާތް
  ތަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ޝލް ސަރވިސް

008 ނަމްބަރު 

ޖުޑީޝަލް ސ 
ތަކާއި އެއްގޮތަ
ސރވިްސ ކޮމިޝަ

 ފުރިހަމަކަމާއެކު
 އެކުލަވާލުމަށް

ނުވަތަ ،ލމެއް
އަދި ހިސ ،ރުމާ

ދޒާ ބޭނުންކުރަން

ސަރވިސް ކޮމިޝ
ޑިޓްގައިއޮ ،ތާއި

ހޫރިއްޔާއަށް ހު
ޝަލް ސަރވިސ
ޮ " އާއި އެއް
ް ނތަކާއި އޮޅުންތަ

ތައް މާލީބަޔާން
ާ ތް ރާވައި ހިން
ވިފައިވާ މާޙައުލު
ޅި އަހަރީ މާލ

މގްޞަދު ޙާޞި
ލކޮށްފައިވާ މަސަ

މިއޮޑިޓް  ،ން 
ޢާވުނު ބައެއް މު

ނިންމޭނެ ގޮތަ ތ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ޖުޑީޝަމގައި 

ނޫނު (ޤާނޫނު
، ބެލެހެއްޓުމާއި

އެހިސާބު ،ކްޮށ
ޖުޑީޝަލް ސަ 

އަދި ،ކަމާއި
ން ތައްޔާރުކޮށް
ނުވަތަ އޮޅުވާލު
ޔން ތައްޔާރުކުރު

އަނާްދއެވާނަމަ 

 ލއްޔަތު 

ޖުޑީޝަލް ސަ 
ނެރަލް ދެކޭގޮތާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ 
ޖުޑީ މިއޮފީހުން

ން އޮޑިޓިންގ"
އޮޅުވާލުން ގައި

އިވަނީ މިއަހަރީ
. މިމަސައްކަތް ވެ
ލަވާލުމަށް ރޭވި

މުޅި ،ސތުތަކާއި

ސާ އުފެއްދި މަ
ސަސާއާއި ހަވާލު

.    ވާނެއެވެ

ބަލައިގެން ކަމުން
ގޮތުގައި ހޮވާލެވު

ދެކޭގޮްތ ލްޖނެރަ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ތައްޔާރުކުރުމު

ާޤނޫ މިޝަންގެ
ކަންތައްތައް  

މއެކު ތައްޔާރުކޮ
ހށް ހުށަހެޅުމަކީ

ގައި، ޞައްޙަކަ
އަހަރީ މާލީބަޔާން
 އޮޅުމެއް، ނު
އަހަރީ މާލީބަޔާ
ާ ނުން ކުރެވިފައި

ްއޫ މަސްލގެ  ލި

ްއޔަތަކީސްޢޫލި
ދު އޮޑިޓަރ ޖެ
،ކޮމިޝަނަށާއި

 އެހެންކަމުން މ
ންޑަޑްސް އޮން

ތަކު މާލީ ބަޔާން

އކަތް ކުރެވިފައި
 ބިނާކޮށްގެންނެވެ
ލަހައްޓައި އެކުލ

ސިޔާސަ ،ކާއި

ރެވޭ މުއައްސަސާ
ވާތީ، މިމުއައްސަ
އި ބަލާލެވިފައި

އި ޚަރަދަށް ބަ
ޓ ސާމްޕަލްގެ ގޮ
މދު އޮޑިޓަރ ޖެ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ތަ  ބަޔާންތައް

ކޮ  ސަރވިސް
 ކޮމިޝަންގެ

އި ފުރިހަމަކަމާ
ހައޮފީނަރަލްގެ 

އްޔަތުގެ ތެރޭގަ
ކާ އެއްގޮތަށް އަ

އެއްވެސް ،އި
ކާ އެއްގޮތަށް އަ
އަންދާޒާއެއް ބޭނު

ޓަރ ޖެނެރަލް

މަސޖެނެރަލްގެ 
މށްފަހު އެއާމުެދ
 ސަރވިސް ކޮ
 . ށް ގެނައުމެވެ

ސްޓޭންޝަނަލް 
މިއަހަރީ މާ ،ގން

އޮޑިޓްގެ މަސައް
 އޭގެ މައްޗަށް 
 ހިސާބުތަށް ބަލަ
އިވާ އުސޫލުތަކާ

  ވ.

މގައި އޮޑިޓްކުެރ
ފައިވާ ކަމަކަށްވާ

ޑިޓްގައވސް މިއޮ

ނޖެހެނީ ވަގުތާއ
ދަލުގައި އޮޑިޓް
ސގެ މާލީހާލަތާމެ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މާލީ  ށ.

ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް
ޞައްޙަކަމާ
އޮޑިޓަރ ޖެ

ލިއްއޫމިމަސް
އެހިސާބުތަކާ
ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ

 

އޮޑިޓަ  ނ.

އޮޑިޓަރ ޖެ
އޮޑިޓްކުރުމަ
ޖުޑީޝަލް

ސަމާލުކަމަށް
އިންޓަނޭޝ"

ބޭނުންކޮށްގެ

އެގޮތުން އޮ
ހޯދައިގެން 
އެއްގޮތަށް 
ގެންގުޅެފައި
ކޮށްގެންނެވެ

އޮޑިޓްކުރުމު
ނޑައަޅާފަ ކަ
މިންވަރަށްވެ

ޑިޓްކުރަްނއޮ
ބެލުމުގެ ބަ

އްސަސާއަމު



 
info@audi 
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 ސަރވިްސ 
ފްސކުރެވުނު 

މާލީ އެ ،ކީ
ކައުންޓިންގ 
އުންޓިންގ" 
 މާލީޙާަލުތ 

ތިރީގައި އި، 
ކޮމިޝަނުގެ 
 ދައުލަތުން 

 (ނ) ގަިއ 
 ޖެނެރަލްގެ 
 ލ ބަޔާނެއް،

ގަިއ  12ބ 
އް ތައްޔާރު 

 އަދި ތަށެވެ. 
ޔާތާއި މާީލ 
ޔާންތަކަކަށް 
 ބަޔާންތައް 
ޢުކޮށްފައިވާ 
 . ހަގަކުރަމެވެ

ބަޖެޓާއި  ،އި

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

ވާ ޖުޑީަޝލް
ތގެ ބަޔާނާ، ފާސ
ގ ބަޔާން ތަކަ
ކސެކްޓަރ އެކަ
ސިސް އޮފް އެކައު
އި ކޮމިޝަނުގެ

  ގޮތް 

ށް ބެލިބެލުމުގައި
ންތައްތަކާއި އެކޮ
އތައް ކުރުމަށް

 

ވނަ މައްދާގެ 
ސާބު، އޮޑިޓަރ
ކުލަވާލެވޭ މާލީ

ދުގެ ބާުބއިވާގަ 
ް ތަކުގެ ހިސާބުތަ
 ތަކާއި އެއްގޮތަ
ޔާނާއި މިލްކިއްޔާ
ކުރެވިފައިވާ ބަޔާ

މާލީ ޝންގެ
ން ނެރެ ޝާއި

ފާހަ ކަން ގޮތަށް
ގޮތުގެ ބަޔާނާއި

މެ- އީ 6430 331ސް: 

ާ އަށް ހިމެނިފައި
 ހޭދަކުރެވުނުގޮތު
ލީ ޒިންމާތަކުގެ
ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ރ ކޭޝް ބޭސި
ރެވުނު ހޭދައާއި

ގޮ ނރަލް ދެކޭ 

އްތައް އޮޑިޓްކޮށް
ހިންގުމުގެ ކަން

އެކަންތައް ވނީ،

 ކަންތައްތައް

ަވ 35) ގެ 
ތަކާއިބެހޭ ހިސާ
ރުމަށްފަހު، އެކު
ގ މާލިއްޔަތުގެ 
ގ މުއައްސަސާތަ
 (  (އިޕްސަސް
އި ޚަރަދުގެ ބަޔާ
ތށް ތައްޔާރު ކު
ިވސް ކޮމިޝަ
ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން
" އާއި އެއްގޮ
ޮ ރަދު ކުރެވުނު 

ފެކްސް 3939 332

އަ 19ން  1
ސ ލިބުނުގޮތާއި 
ޔާނާ އަދި މާލ
ށް އިންޓަނޭޝަ
ރޓިންގ އަންޑަ
ފައިސާއިން ކުރެ

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ންގުމުގެ ކަންތައް
ޝަންގެ އިދާރީހ
 ބަލަހަްއޓާފައިވަ

ދެކޭ ކަ ނރަލް 

)2008/10ރ 
ަ ، މާލީ ޒިންމާ
އްޓައި އޮޑިޓްކު

 . ދައުލަތުގެއެވެ
ލަތުގެއުށިގެން ދަ

ގ ސްޓޭންޑަޑް
ބނާ އާމްދަނީއާއ

ކާއި އެއްގޮތަލތަ
ޝަލް ސަރިވ
ކައުނޓިންގ ސް
 އެކައުންޓިންގ
 އެފައިސާ ޚަރަ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

10 ނަމްބަރު 

އަހަރުގެ ފައިސާ
ލްކިއޔާތުގެ ބަޔާ
ށްފައިވާ ގޮތަށް
ނޭންޝަލް ރިޕޯރ
ފއިސާއާއި އެފަ

. ބަޔާން ތަކެކެވެ

ޮ ންވަރާއިމެދު 

ކާއި އިދާރީ ހިން
ރވިސް ކޮމިޝ

ހިންގާ އްގައި 
. ތގެ މަތިންނެވެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ޤނޫނު ނަންބަރު
 މިލްކިއްޔާތާއި،
ން ލިޔެ ބަލަހައް
ށ ފޮނުވަންވާނެއެ
އރީ މަހުން ފެށި
ރ އެކައުންޓިންގ
ޕސަސް ގައި ބު
ގ" ގެ އުސޫލު

ޖުޑީޝއހަރުގެ 
 ސެކްޓަރ އެކަ
ބޭސިސް އޮފް
ސ ލިބުނުގޮތާއި

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

 

ރޓްގެ ޞަފްޙާ
ށް ނިމޭ މާލީ އަ
 ބަޔާނާ، މިލް
ކގައި ބަޔާންކޮ
ށްފައިވާ "ފައިނޭ
ފއިވާ، ލިބުނުފަ
އްކުވައިދޭ މާލީބަ

ރެވިފައިވާ މިން

ގެ ހިސާބުތަކާން
ޖުޑީޝަލް ސަ

ނޑު ގޮތެއް މއިގަ
ކ އެއްގޮތްވާގޮުތ

ޮފއިވާ ކަމަށް 

ގ ޤާނޫނު (ޤާ
ނީއާއި ޚަރަދާއި

އިވާ ގޮތުގެމަތިން
ތންގެ މަޖްލީހަށް
 އަހަރުގެ ޖެނުއަ
ބލިކް ސެކްޓަރ
ތކޮށްފައިވާ އިޕް
 އެކައުންޓިންގ

ވަނަ ައ 2
ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ޑަރ ކޭޝް ބޭ
ންތަކަކީ ފައިސާ

.ޔނެ   ވެ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

  ރަޢުޔު ގެ ލ 

މިއޮޑިޓް ރިޕޯރ
އަށް 2010ބަރ 

ކުރެވުނު ގޮތުގެ
ފައިާވ ނޯޓްތަކު
ރެ ޝާއިޢު ކޮށް

ހުށަހަޅަާފ ރކޮށް 
ި އެއްގޮތަށް ދައް

ށް ޢަމަލު ކުރެ

ރވިްސ ކޮމިޝަ
ތއް ފިޔަވައި 
މަކަންތައްތައް 

ދުތަކާޤަވާއިތަކާ 

ޚިލާފަށް ކޮށްފަ

 ކުރުން  ރ 

ސް ކޮމިޝަންގެ
ޝަންގެ އާމްދަނީ
ހދާ ޤަވާއިދުގައި
ޔއަށާއި ރައްޔިތު

ވަނަ  2010 
ޕަބް ރނޭޝަނަލް

ދގައި އިޝާރާތް
ކީ "އެކުރޫއަލް

2010މަވެސް 
ނީ އިންޓަރނޭޝ
ޕޯޓިންގ އަންޑަ
ބނާ މާލީ ބަޔާން

ނު ގޮތުގެ ބާޔާވ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޓަރ ޖެނެރަލް 

ދކޭ ގޮތުގައި މ
ޑިސެމްބަ 31 

ބަޖެޓުން ހޭދަކު
އެކު ހުށަހެޅިފައި

ސް  ބޯޑުންނެރެ
ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮ
މއެކު ޙަގީގަތާއި

ދަށްޤަވާއި ނާއި 

ޖުޑީޝަލް ސަރ 
ް ވނު ކަންތައްތަ
ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަ

ޤާނޫނުތަ ފައިވާ 

 ޤަވާއިދާއި ޚި

 ބަޔާން ތައްޔާރު 

ޝަލް ސަރވިސް
ފައިވަނީ ކޮމިޝަ
ާ ޝވަރާއާއެކު، ހަ
ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ނީނކުރެވިފައިވަ

ންވާނީ އިންޓަރ
އޔަތުގެ ގާވާއިދު
މާތަކުގެ ބަޔާނަކ
. ނަމަ ޖހެއެވެ
ޔރުކުރެވިފައިވަނީ

ޝަލް ރިޕޯނޭން
ޓޭންޑަޑްގައި ބު
ޖޓުން ހޭދަކުރެވު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އޮޑިޓަ  ރ.

މިއޮފީހުންދެ
ކޮމިޝަންގެ
ބަޖެޓާ، އެ
ބަޔާންތަކާއި

ސްޓޭންޑަޑްސ
އާއި އެއްގޮ
ތެދުވެރިކަމާ

  

ޤާނޫނާބ. 

 މިއޮފީހުން
ބަޔާންކުރެވު
ބަޖެޓުން ޚަ
ނޑައަޅާފަ ކަ

 

ޤާނޫނާއި 

މާލީ  .1

ޖުޑީޝ
ބުނެފަ
މަޝް
ރައީސ
ބަޔާން
ކުރަން
މާލިްއ
ޒިންމާ
ވާންެޖ
ތައްޔާ
"ފައިނ
މިސްޓޭ
އެބަޖެ
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 35) ގެ 1
އމްދަނީއާއި، 
ކައުނޓިންގ 
ންޑަޑުތަކާިއ 

ވަނަ  102
މްބަރުންނަށް 

JSC/ )5 
އަކަށް ގ ން

މެމްބަރަކަށް 
 ގެ ގޮތުގައި

 މެމްބަރުން 
ން އެބަޖެޓް 
ސް ދިނުމަށް 
މެއަހަރެއްގެ 

ވަނަ  4.03
ނވާ ޚަރަދަށް 

 102 ސީގެ
 މެމްބަރުން 
  މެމްބަރުން 
.  ވެފައިވެއެވެ
 ށަހަޅާފައިވާ 
) ސިޓީން 
ކޮމިޝަނަށް 

  އަސާސީގެ 
ކޮމިޝަނުެގ 

އިގެން ހިމަނަ
57- )17 

ށް ނަ މިހާތަ

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

10/2008ބަރު 
އާ ކޮމިޝަނުގެ

 ސެކްޓަރ އެކަ
ންޓިންގ ސްޓޭން

2 އަސާސީގެ 
ކޮމިޝަނުގެ މެމް

09/04އަދި  
ތަކުގައި ސިޓިން

އަކަށް މެގ ޓިން
ެ ން  އެލަވަންސް
. މިފައިސާ އވެ

ގައި ހިމަނައިގެން
ކޮމެޓީއެލަވަންސް

ކޮންމެ ،ލައިގެން
3ގަވާއިދުގެ  

ާ ނީ ކުރަންބޭނުން
ދއް ގާނޫނުއަސާސ

ތުގެ މަތިންގޮ
ކޮމިޝަނުގެ 
ވެ ޚަރަދު   

ރަޕްޝަނަށް ހުށ
2011ރުއަރީ 

ކޮ ސަރވިސް 

ގާނޫނު ފއިވަނީ
ކޮ ަނާޅަނީސް،

ގައި ފައިސާ ހި
-F/ML/07/2

ނުވާތީ، ތކަކަށް

މެ- އީ 6430 331ސް: 

(ޤާނޫނު ނަންބަ
ކޮގޮތުގެ މަތިން 
ނލް ޕަބްލިކް 
ސކްޓަރ އެކައުން

.   މެވެ

 

ގާނޫނު އޅުމަށް
 ސަރވިސް ކޮ

 JSC/09/09
ގ ބައްދަލުވުންތަ

ތަކުގައި ސިޓި 
ޝަނުގެ މެމްބަރުނ

ފައިވެއެނަގާ  
ބަޖެޓްގަ އންދާޒާ

އެލަވަންސާއި ކޮ
ސްކުރީކަމަށް ބަލަ

މާލިއްޔަތުތގެ 
ޚަރަދުކުރަންވާނީ
ދުކުރާނެ އަދަދެއް

ސާ މިގޮމިފައި 
 އެލަވަންސެއް 

މިކަމަށް  އިސާ
ކޮރަ-ން އެންޓި 

ފެބްރު 13( 1
ޖުޑީޝަލްށް 

ނަގާފަ ފައިސާ 
ނޑަދޭ ތއް  ންކަ

ބަޖެޓްގަ ޞޫލުން
012/5މްބަރު 

 އެލަވަންސް ތަ

ފެކްސް 3939 332

ޤާނޫނު  ޝންގެ
ގައިވާގޮ 12ބު 

އިންޓަރނޭޝަނަ
ލް ޕަބްލިކް ސެ

ދަންނަވަމެމަށް ރ

   އެލަވަންސް 

ނޑައެ ނާޔަތް ކަ
ޖުޑީޝަލް ށުން

ޝނުގެ ނަމްބަރު
ނ، ކޮމިޝަނުގެ
  ބައްދަލުވުން

އަހަރު ކޮމިޝަނަ
) ރުފިޔާ ދޮޅަސް
ކޮމިޝަނުގެ އަ
ަނށް ޖަލްސާ 
މަޖްލީހުން ފާސް

 . ދައުލަތުންނެވެ
ވެސް ފައިސާ 
މަށް އަދި ޚަރަދު
ފއި ނުވަނީސް
ނޑައަޅާފައިނުވާ
ން ނުޖެހޭ ފައ

ގުޅޭގޮތުނނމާއި 
123-B/195/2

ން ހުއްޓާލުމަށްނ

ނގެ މެމްބަރުން
 ް އެއެލަވަންސްތަ

އެއުޞ އި،ޑައަޅަ
 އިދާރާގެ ނަމް
 ނެގިގެންވާނެ 

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ރވިސް ކޮމިޝަ
ދުގެ ބާބުޤަވާއި 

 ހިސާބުތައް އި
ނޓަރނޭޝަލަނަލް
ތއް ތައްޔާރުކުރު

ންސާއި ކޮމެޓީ

މސާރައާއި އިނާ
ދަށު އިވާ ބާރުގެ 

ކޮމިޝައެރުން 
ނިންމައިގެން ނ

ދި ކޮމިޓީތަކުގެ
ވަނަ 2010ދި 

ސަތޭކަ ފަސްދޮ
ކޮ ވަނައަހަރުގެ  

ންނނގެ މެމްބަރު 
ރައްޔަތުންގެ މަ
ފައިސާ ލިބިގެން

ވީނަމަ  މެނިފައި
މަށް ޚަރަދުކުރުމަ
ނޑަނައަޅާފަ  ކަ

ނޖލީ ހުން  ކަ
ރަދުވާންތން ޚަ

ލަވަންސް ދިނު
2011/04 ރ

ލަވަނަސް ދިނު

ތގައި ކޮމިޝަނު
  މަޖްލީހުން
ނޑަޭދެނައަދދު  ކަ

ނގެ މަޖްލީހުގެ
ރުނަށްގެ މެމްބަ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ޖުޑީޝަލް ަސރ
ގެ މާލިއްޔަތުގެ
ންމާތަކާއިބެހޭ

ކޮށްފައިވާ އިން
މާލީ ހިސާބުތަ 

 ޖަލްސާ އެލަވަނ

ުމ މްބަރުންނަށް
ޖިލީހަށް ލިބިަފއި

އިތުނޔަތްތަކުގެ 
ދަލުވުން ތަކްުނ

އަދި އލަވަންސް
އަދ 2009ން 

ރީސްހާސް އެއްސ
2009ފއިސާ 

 އެއީ ކޮމިޝުަނ
އދާގެ ދަށުން 
ނާ ބަޖެޓަށް ފަ
ގއި ފައިސާ ހިމެ

މިކަމަ، ވީ ހިނދު
ގެ މަޖްލީހުން

ތުންގެ މަޖްއްޔި
ދައުލަުތ މުން ރު

ވަނީ އެލަލާފައި
ޝަނުގެ ނަމްބަރ
ގަންދެން މިއެލަ

 ރވެއެވެ.

ލަވަންސްގެ ގޮތު
ތުންގެ ރައްޔި

ޭދ،  ދިނުމަށާއި
ރައްޔަތްުނ ކަކީ
ކޮމިޝަނުގެތން 

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

  ފދިން ގޮތް 

ޖުރން ފެށިގެން 
ލަތުއު އާއި ދަ

އި، މާލީޒިނޔާތާ
ޮ  ނެރެ ޝާއިޢު

ބޭސިސްއަށްލް 

ފައިވާރން ނަގާ 

މެމް ޝަންތަކުގެ
ޖިގެ މައްޔިތުން
އިނާ މސާރައާއި

) ބައްދ2009ަ 
ގެ އެރުފިޔާ 5

މަގު އލަވަންސް
އއްމިލިއަން ތިރ

ބޭނުންވާ ފަ ށް
ށ ފާސްވުމުން 

ވަނަ މާްއ 10
 ފައިސާ ހިމަނ
ވގޮތުން ބަޖެޓްގަ
ދަދަކަށް ކަމަށްވީ

ންތު ށން ރައްޔި
 ް މިކަމަށް ރަ

އަޅާ ޚަރަދުކުރު
ާ ނޑާ ން މެދުކަ
ޅިގެން އެކޮމިޝ
ިގޮތަކަށް އަންގަ
ސް ފާހަގަ ކުރެ

  ފދިން ގޮތް 

ކޮމެޓީ އެލައާއި 
ދާގެ ދަށުން

ސްތައްއެލަވަްނ
އެއެލަވަންސްތަކަ
 ސިޓީގައިވާގޮތު

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ވަނަ އަހަރު 2
 މާއްދާގެ (ނ)
ދއި، މިލްކީއްޔާ
ންޑަޑް ބޯޑުން

ގޮތަށް، އެކުރުއަލް

ނުގެ މެމްބަރުޝަ 

ކޮމިޝ އްލުތަޤި
ރައްދގެ ދަށުން 
މުސ ،ޑައަޅާފައިވާ

ޖެނުއަރީ  7 
-/500ބރަކަށް 

ެއ ގެރުފިޔާ 30
(އެ 1,030,16

ފައިވަނީ މިކަމަށް
އިސާ އުނިނުކޮށް
02ނުއަސާސީގެ 
ދާޒާ ބަޖެޓްގައި

(ހ) ގައިވާ ދގެ
މށްބޭނުންވާ އަދަ

އްދާގެ ދަށު މާ
،ސަބަބުން މގެ

ނޑަ އލައަްށ ކަ
ލވަންސް ދިނުން
ސަލައަކާއި ގުޅި
ޮ މިޝަނުން ވަކި
ގައިގެންކަން ވެސ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސާ އެލަވަންސްއާ
ވަނަ މާއްދާ 

އެ، ދލުވުންތަކުން
އެ ،ށވީނަމަވެސް 

) 2012އަރީ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އިޞް

2011
ވަނަ
ޚަރަދާ
ސްޓޭނ
އެއްގޮ

 
ކޮމިޝ .2

މުސްތަ
މާއްދާ
ނޑަ ކަ
އަދި
މެމްބަ
00/-
60/-
ފަނަގާ
އެފައި
ގާނޫނު
އަންދާ
މާއްދާ
އެކަމަ
ވަނަ

ނެގުމު
އަމިއް
ލަމިއެ

މައްސަ
މިއެކޮ
ންގައަ

އިޞް

ޖަލްސާ
102
ބައްދަ
ކަމަށް
ނުއަޖެ
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ން އަނބުރާ 

ކޮމިޝަނުގެ 
ޝަރީއަތަށް 
ރމަށް ވެްސ 

ކޮމިޝަނުގެ 
މެމްބަރަކަށް 
 ދީފަިއވެއެވެ.
މްބަރުންނަށް 

ތުން  ދައުލަ

ހމަނުޖައްާސ 
ސަލިޑޭޓެްޑ ނ

ހުށަހަޅައި  

ަހާދ އިދެއް 
ެގ ާސރވިސް

އެގޮތަށް  ން 
ންގެންގޮސް 
 އި ވާގޮތުން

މާ ޖެޭހ އްލީ
 50ނަމަ %

ރެ އިތުރަށް 
 )ސައްކަތްކުރީ

އިތުރުގަޑީގެ 
ނަވާރަހާްސ 

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

ގެ އަތުންމބަރުން

ކޮ ރއިން މިހާރު 
އްސަލަ މ އެމަ
ޖަމާކުރު ފންޑަްށ

 ސަރވިސް ކޮ
މެ 2ޝަނުގެ 

ދީރުފިޔާ  ސް)
ކޮމިޝަނުގެ މެމް
ން މިކަމަށް

 މަޖްލީހުން ހަ
 ަދއުލަތުގެ ކޮން

ލީހަށްގެ މަޖް

މިޝަންގެ ޤަވާއ
ސިވިލް ސ ތއް 

 ނިންމާ އެކަން
ީ ފައިސާ ދެމުނ
ްސ ގަވާއިދުގައ

ގެއްގަޑިން  2
 ދުވަހެއްގައި ނަ

ގަޑިއިރަށްވުރެ 3
ރގަޑީގައި މަސަ

. އ މިގޮތަށް  ނެވެ
(ތިންލައްކަނ 3

މެ- އީ 6430 331ސް: 

ފައިސާ އެމެމް 
.  ވމެވެ

މްބަރުންގެ ތެރެ
ިތރާޒް ކުރާނަމަ
ޓޑް ރެވެނިއު ފަ

ނ ޖުޑީޝަލް
ކޮމިޝަތރުން 

(އެގާރަ ހާސ,11
ކޮދަށުން  އދާގެ

ދިނުމުގެސަބަބުނ 

ތުންގެއް ރައްޔި
އފައިސާ ހޯދާ 

ލަ ރައްޔިތުންގެ
.   ވމެވެ

 

ނުވުމާއެކު، ކޮމި
ހައި ކަންތައްތަ
އި ކޮމިޝަނުން

ރުގަޑީނނަށް އިތު 
ސިވިލްސާވިސވ. 

40 މުސާރަ 
އަދި ނުރަސްމީ

35ހަފްތާއަކު  
އިތުުރ( ،ދަދަްށ

ންނެއިތުރު ކޮށްގެ
 319,890/-

ފެކްސް 3939 332

ގާފައިވާރން ނަ
ރުމަށް ދަންނަވަ

މެމް  ނަގާފައިވާ
އިއުތ  ދިނުމަށް

ޑޭޓެގެ ކޮންސަލި

ނގެ މަޖްލީހުްނ
އިނާޔަތުގެ އިތު

-/000, ޖުމްލަ
އްވަނަ މާ 102

 މިއެލަވަންސް

ް އކަމަށް ވަކިގޮތެ
ރުން އަތުން އެ

އެމައްސަލަ ނަމަ
ގުމަށް ދަންނަވަ

   ކަންތައްތައް 

ދއް ހެދިފައި ނު
މެހަނ ގުޅޭ އެން

ގައި 2010ލް 
މުވައްޒަފުންނ ގެ

ގަ ކުރެވުނެއެވެ
އަކަށް އަސާސީ

އަ 25 ނަމަ %
ސާ ދީފައިވަނީ
އަދަގެއްލީމަ ޖެހޭ

އި 50ަނމަ %
ސގެ ގޮތުގައި

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ތުގައި މެމްބަރުނ
ޑަށް ޖަމާކުރުަފން

ތުގައި ފައިސާ
ފައިސާއަނބުރާ

ދައުލަުތގެ ސާހޯދާ

ތުންްނ ރައްޔި
މސާރައާއި އި

ޖު ވަނައަހަރު 2
2އަސާސީގެ ނު
ވާހިނދު، މނު
.   މވެ

ވަނީ އެފައިދީ 
ދީފައިވާ މެމްބަރު

ުނން ބޭނުންނަ
ު ލަވަންސް ނުނެ

 ފާހަގަކުރެވުނު 

ް ގުމުގެ ޤަވާއިދެ
 މުވައްޒަފުންނާ

އޭޕްރީލް 11 ށ
ވސް ކޮމިޝަނުގެ
 ނޫންކަން ފާހަ
ކަތްކުރާ ގަޑިއަ
މީ ދުވަހެއްަގއި 
މިޝަނުން ފައިސ

ގަޑިން ގެ 15
ދުވަހެއްގައި ނ 

ގަޑީގެ ފައިސާ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ލަވަންސްގެ ގޮތު
ަ ޓެޑް ރެވެނިއު 

ގޮތު ލަވަންސްގެ
 ދައުލަތަށް އެފަ

އެފައިސާނުކޮށް 

  ފައިސާ 

ނމާއްދާގެ ދަށުނ
ޑައަޅާފައިވާ މު

2010އަދި  2
މަޖްލީހުން ގާނޫނ
ވންސްއަކަށް ނ
ން ފާހަގަ ކުރަމެ

ފައިސާ  ރންނަށް
ދީ ގައި ފައިސާ
  ންނަވަމެވެ.

ނކޮމިޝަ  ދޭން
މެނުވީ ފޯނުއެލަ 

ާ ސާ ދިނުމުގައި 

 އިދާރީ ހިންގު
ިދާރީހިންގުމާއި
ތަށް ހިންގުމަށް

. ނަމަވެސ އިވެއެވެ
އެއްގޮތަށް އިދާ

ިތުރަށް މަސައް
ރަސްމީ )ތްކުރީ 

ކޮމި ،ބަދަލުގައި
4 ސީ މުސާރަ

އަދި ނުރަސްމީ 
އހަރު އިތުރުގަ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

 އާއި ކޮމެޓީއެ
ތގެ ކޮންސަލިޑޭޓެ

އާއި ކޮމެޓީ އެ
ވެފައިވާ މީހުން
ހންއަތުން ލަސް

ދީފައިވާގތުގައި 

ވަަނ 102 
ނޑަ ދނުމަށް ކަ

2009ގޮތުގައި 
ންގެ މަތު ރައްޔި 

ޅާފައިވާ އެލަވަ
އް ހިގާފައިވާކަން

  ފދިން ގޮތް 

ގޮތުގައި މެމްބުަރ
ލވަންސްގެ ގޮތު
ޖަމާކުރުމަށް ދަން

މްބަރުންނަށް 
ގެ މަތީންގޮތެއް

ތުރުގަޑީގެ ފައިސ

ސް ކޮމިޝަންގެ
ކޮމިޝަންގެ އި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮ
ފައިއޔާގައި ލިޔެ

ރވިސްގެ ގަވާއި
ޑިއިރަށްވުރެ އި
ޑީގައި މަސައްކަ

ގެ ބައިސާދިނުމު
އަސާސ ިއަކަްށ

 25 ނަމަ %
ވަނަައ 2010

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ސާ އެލަވަންސް
ލަތުމށްފަހު ދައު 

ސާ އެލަވަންސްއާ
ކިވެބރުކަމުން ވަ

އެމީހު އިގެންހޅަ
  ނަވަމެވެ.

އލަވަންސްގެ ގޮ

ނު އަސާސީގެ
ބރުންނަށް ދިނު

ގެ ގޮއލަވަންސް
ލވަންސް އަކީ 
ނޑައަޅާ މަށް ކަ

ނުޖެހޭ ޚަރަދެއްން

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އލަވަންސްގެ ގޮ
ފޯނުއެލަ ،ށވާތީ

ނިއުފަންޑަށް  ޖަ

ލަވަންސް މެމްއ
ޖލީހުން ނިންމާގޮ

އޒަފުންނަށް އިތު

ޝަލް ސާރވިސް
ކޮންދެން ކުރެވެ

ޤަ އޒަފުންނާބެހޭ
ޔަވްމިއްޝަނުގެ 

ވނީ ސިވިލްސާރ
ގަޑި 40ތއަކު 

އިތުރުގަޑީ( ،ދށް
ފައރ ކޮށްގެން 

ކަތްކުރާ ގަޑިއް
ހެއްގައިވަދު މީ

0ސާދިނުމުން 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ޖަލްސާ
ހޯދުމަ

ޖަލްސާ
މެމްބަ
ހުށަަހ
ދަންނަ

 
ފޯނުެއ .3

ގާނޫނު
މެމްބަ
ފޯނުއެ

އެލަމި
ދިނުމަ
ކުރަން

އްިޞ

ފޯނުއެ
ކަމަށް
ރެވެނި

ފޯނުއެ
އެމަޖް

 
މުވައް .4

ޖުޑީޝ
ފާސްކު
މުވައް
ކޮމިޝ
ފައިވަ
ހަފްާތ
އަދަދަ
އިތުރު
މަސައް
ރަސް
ފައިސާ
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ެގ ގަވާއިދާ 
ާވ  ދެވިފައި

އެޤަވާއިދާއި 
ގެ ގޮތުގައި 
ވައްޒަފުންގެ 

ޗށް އެކުލެޭވ 
ހށަހެޅިއިރު، 
މގެ ހިސާުބ 

 ހުށަހެޅުމަށް 

އެ މީހެއްގެ 
 ޖުޑީޝަލް 
ރައްވާފައިާވ 
ނ މިބަޔާްނ 
ނޑިޔާރަކު  ފަ

ނ ހުށަާނާޅ 

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

ެ ސިވިލްސާރވިސް
އިތުރަށް ،ޖެހޭ

ފއި ވަނިކޮށް އެ
ފައިސާގެ ގަޑީގެ

ސެދވިފައިވާ މުވަ
 

ތްތަކުގެ މައްޗަށް
 ކޮމިޝަނުން ހު
ތއި، މާލީޒިންމާ

ޔން ތަކާއިއެކު 

 އެއްފަހަރު އެ
ރާ ބަޔާނެއް 

މަށް އައްޔަންކުރ
ރުންގެ ތެރެއިން

ފަ 17ކަމުން 

އި މާލީ ބަޔާން

މެ- އީ 6430 331ސް: 

ސިއސަވާފައިވާ 
ާސއަކީ ދޭންނުޖ

ުނން ނިންމާފަ
ފންނަށް އިތުރުގަ
ިއސާ އެފައިސާ
  ދަންނަވަމެވެ.

  ނވުން 

ް ޝަނުގެ ހަރަކާ
ޮނގެ  މަޖްލީހަށް 

ދއި މިލްކިއްޔާތާ
  ވެ.

ށފައިވާ މާލީބާަޔ

ކޮންމެއަހަރަކު 
ާ ކޮށް ތައްޔާރުކު
ޔރުކަމުގެ މަޤާމަ

ނޑިޔާރު 189 ފަ
. އެހެންކަ ނެއެވެ

ންތައް ހޯދުމާއި

ފެކްސް 3939 332

ހަމަޖައް ކރުމަށް
ފައިސ 35ށ %

ރުމަށް ކޮމިޝަނ
ބން މުވައްޒަފުނ
ށދެވިފައިވާ ފައ

ށް ށ ޖަމާކުރުމަ 

 ހުށަހަޅާފައި ނު

އިވާގޮތުން ކޮމި
ށާއި ރައްޔަތުން
ދަނީއާއި ޚަރަދާއ
ން ފާހަގަކުރަމެ

ޅއިރު އޮޑިޓްކޮށް

ފނޑިޔާރަކުމެ،
 ދަރަނި ހާމަކޮ
ނޑިޔާ ޝަނުން ފަ
9 އެކުޖުމްލަ 

ނ ފާހަގަކުރެވުނ

 އަތުން އެބަޔާނ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ޝަނުން ޢަމަލުކު
ދގެ ގާތްގަޑަކަށް

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރު
ދިނުމުގެ ސަބަބު
ށފަހު، އިތުރަށް
ރވެނިއު ފަންޑަށް

އިވާ މާލީބަޔާން 

ގައ ވަނަމާއްދާ  
ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާ
ޝަނުގެ އާމްދަ
އްވާފައި ނުވާކަނ

ތތަކަށް ހުށަހަޅާ

ތން ކޮންމެ ފަ
އި އަރަންޏާއި
ވެސް އެކޮމިޝަ
ނޑިޔާރުންނާ ފަ
ނޑިޔާރުންކަން ފަ

.   މވެ

ނޑިޔާރުން   ފަ
  ދންނެވީމެވެ.

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ވާއިރު  ކޮމިޝަ
ންނަމަ މިއަދަދު

 ޤަވާއިދާއިއެއްގޮ
ގޑީގެ ފައިސާދި
އެއްތޯ ބެލުމަށް
ނސަލިޑޭޓެޑް ރެ

ކ އޮޑިޓްކޮށްފައި

36 ޤާނޫނުގެ 
ޚށް ރައީސުލް ޖު
ނ) ގައިވާ ކޮމި
ންތައް ހުށަހަޅުއް

ކަމާއިބެހޭ ފަރާތް

  އި ނުވުން 

އްދާގައި ވާގޮތު
ސާގެ ހިސާބުަތކާ
. ނަމަވެ ނޖެހެއެވެ

ަ 7ރީމްކޯޓްގެ 
ފަ 172ވަނީ 

ނ ފާހަގަ ކުރަމެ

ޅުއްވާފައިނުވާ 
ވޅު އެޅުމަށް ދެނ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ރުފިޔާ ދީފައިވާ 
ޑީގެ ފައިސާދިން

.   ކުރަމެވެ

  ފދިން ގޮތް 

 ކޮމިޝަނުގެ 
ންނަށް އިތުރުގަ
ނީ ކިހާފައިސާ
 ދައުލަތުގެ ކޮން

ރިޕޯޓާއިއެކުތގެ 

ސް ކޮމިޝަންގެ
ނޫގައިވާ ތާރީޚަ
ނަމާއްދާގެ (ނ

ށފައިވާ މާލީބަޔާނ

  ފދިން ގޮތް 

ތގެ ރިޕޯރޓް ކަ

ޔާން ހުށަހަޅާފައި

ވަނަ މާއް 153
މުދަލާއި ފަިއސާ
ނަށް ހުށަހަޅަން
ނާއި  ސުޕްރީ
ރު ހުށަހަޅާފައި
އވާފައި ނުވާކަން

  ފދިން ގޮތް 

ލީބަޔާން ހުށަހަޅު
ކށީގެންވާ ފިޔަވަ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

)ސަތޭކަ ނުވަދިހަ
އިތުރުގަޑީ ގޮތަށް 

ސާކަން  ފާހަގަކު

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ލް ސަރިވސް
ފށް މުވައްޒަފުން
ރަށް ދެވިފައިވަނ
ނ އަނބުރާހޯދާ 

ޝަން ހިންގިގޮތު

ޝަލް ސަރވިސް
ރީ ރިޕޯޓެއް، ޤާނޫ

ވަނ 35ނޫނުގެ 
ލވާލާ އޮޑިޓްކޮށް

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ޝަން ހިނގިގޮތު
  ނަވަމެވެ.

ޔރުންގެ މާލީބަޔާ

3ނުއަސާސީގެ 
ކިއްޔާތުގައިވާ މު
ރވިސް ކޮމިޝަނަ

ނޑިޔާރުންނާ  ފަ
ވަނަ އަހަރު 2

ބޔާން ހުށަހަޅުއް

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ޑިޔާރުންގެ މާލީ
ތތަކާއިމެދު އެކަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އަށްސަ
އެއްގޮ
ފައިސާ

އްިޞ

ސިވިލް
ޚިލާފަ
އިތުރަ
އަތުން

 
ކޮމިޝ .5

ޖުޑީޝ
އަހަރީ
އެޤާނޫ
އެކަުލ

އްިޞ

ކޮމިޝ
ދަންނަ

 
ފަޑިޔާ .6

ޤާނޫނު
މިލްކި
ސަރ
182

2010
މާލީބަ

ްޞއި 

ނޑި ފަ
ފަރާތް
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ނ ނަމްބަރު 
 ކޮމިޝަން 
 މިޤަވާއިދު 

ތަނުގައި މ 

  

 6ންގ ގެ 
ކަ ސާޅީސް 
. އެހެން   އވެ

ފި އެއްވެސް 
 ގައި 201
އިވަނީ ހިފާފަ 

 . ނ ދެކެމެވެ
ޖުޑީަޝްލ  ނ

1,195,56 
ބޭކާރު  ޓން 

 އެއިމާރާތަށް 
 ސ ނުވައެއް) 

ކޮމިޝަނަްށ 
 . އްސަލައެވެ
ފައިނުވެއެވެ. 
ހަރުތެރޭގައި 

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

ޤނޫނު (ޤާނޫނު
ޝަްލ ސަރވިސް
. ނަމަވެސް އެވެ

ވޭނެ އިންތިޒާމް

 ން ޓާފައި ހުރު 

ޑިނ ޕޯސްޓް ބިލް
(އެއްލައްކ149,4ަ

ށް ހިފާފައިވެއެޔަ
ތން ކުއްޔަށްހިފި

1މްބަރު ނޮވެ 
ރާތް ކުއްޔަށް ހ
މަށް މިއޮފީހުން
ފަންގިފިލާތަކުން

-/69 ގނިޔަލަށް
ޝަނުގެ ބަޖެޓު

ހަްއޓައިގެން އެ
ތޭކަ ފަސްދޮޅަސް

  ވ.

ގެ ނިޔަލަށް ކޮ
މައް 125ވަނީ 

ރާތަށް ދަީފފަ ޅި 
ފއިވާއިރު އެއަހަ

މެ- އީ 6430 331ސް: 

ކޮމިޝަންގެ ޤާ
އުފައްދާ ޖުޑީޝަ
ދ ނިންމަންޖެހެއެ

 ހަދާނިންމާލެވޭ

ާ އދަތަކަށް ބަހައް

ރ ގައި ހުންނަ
-/446 މަހަކު 

މިޝަނަށް ކުއްޔަ
ތުމިއިމާރާްސ) 

1 ފަންގިފިލާ
މިއިމާރާ ަޝނުން

ން ނުވަނީސްކަމ
 ކުއްޔަށްހިފި ފަ

ގެ 2011ބަރ 
ކޮމިޝ  ރުފިޔާ

ފައި ބަހަޔށްހިފާ
ސހާސް ފައްސަތޭ
ށް ދަންނަވަމެވެ

ގެ 2011ޓް 
ޔލަށް ނިމިފައިވަ
އްސަލަ ހުށަހެޅ
ސަލަ ހުށަހެިޅފަ

ފެކްސް 3939 332

 ސަރވިސް ކޮ
ގޮތުގެ މަތިން އު

ޤަވާއިދު ހަދާ ހޭ
  ކުރަމެވެ.

އް ލަސްނުކޮށް

 ނުކޮށް ދިގުމުއް

ކައި ހ.ޓޫސްޓާރ
ގައި 2011ޗ 

 ސަރވިސް ކޮމި
މަސް ވީއިރުވެސ 

އެއް  ވާކަމާއި
ސރވިސް ކޮމިޝ

މެހެން ބޭނުންން
ތުންން މިއިމާރާ

އޮކްޓޯބަ ގޮތުގައި
 ( ރުސްނުވައެއް

މރާތެއް ކުއްޔަ
 ނުވަދިހަ ފަސް

ފިޔަވަޅު އެޅުމަ 

  

ން  އޮގަސްޓް
ގެނަިޔ 2011 

ގ ޖަވާބު މައް
މައްސ 143 

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ރި ޖުޑީޝަލް
 މާއްދާގައި ވާގޮ
ދަށުންހަދަންޖެހޭ
އި ކަން ފާހަގަ 

ޖހޭ ޤަވާއިދުތައް

   ތައް 

ިމާރާތް ބޭނުން 

ނ ހިންގުމަށްޓަކަ
މާރްޗ 1ދތަށް 

އަށް ޖުޑީޝަލް 
 7ޔަށް ހިފިތާ 
ނުާވ ކުރެވިފައި

ޖުޑީޝަލް ަސ 
ން ޖާގައަކަށް ކޮ

ސަބަބުން ރުމުގެ
ކުލީގެ ގޮނލިބި 

ސަތޭކަފަސްދޮަޅސ

ގޮތެއްގައި އިމާ
ން އެއްސަތޭކަ
 ނއި ދޭތެރޭގައި

  މައްސަލަތައް 

އި އުފެދުނުފަހުނ
ން އޮގަސްޓް 

އެއްގެމައްސަލަ 
ވަނައަހަރު 20

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

  ނ ލަސްވުން 

 ތަޞްދީޤް ކުރ
ވަނަ 37ނުގެ 

ިއ އެޤާނޫނުގެ 
ގައި 2011 މޭ 

ޝނުން ހަދަންޖެ

ހން ކަންތައްތަ

ާކއްޔަ  ށްހިފާ އެއި

ކޮމިޝަން ވިސް
އަހަރުގެ މުއްދަ 

ރުފިޔާއަ ހަޔެއް)
ނިޔަލަށް (ކުއްޔަ

ބަދަލުކު ހިންގުން
 އެހެންކަމުން 
ފީސް ހިންގާނެ

އްޓާފައި ހުރުބަހަ
މަންފާއެއް ނު 

ސްހާސް ފަްއސ
.ގަ  ކުރަމެވެ

ގޮ  ނުކުރެވޭ 
(އެއްމިލިއަނ ,1

ނާވި މުވައްޒަފުން 

މަ ބެލިފައިވާ ، ކާ 

ގައި 2008 
. މީގެތެރެއިނ އވެ

3 ތެރެއިން 
010ރެއިން  

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

 ގަވާއިދު ހެދުން

ގައި 2008
ގޮތުން، އެޤާނޫނު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައ
އމުކޮށްފައިވަނީ 

  ފދިން ގޮތް 

ގޮތުން ކޮމަިޝ
 ނަވަމެވެ.

ރވުނު އެހެނިހެ

މާރާތެއް ކުއި ށ 

ަސރވޖޑީޝަލް 
 3  ފަންގިފިލާ

ތޭކަ ސާޅީސް ހަ
ގެ ނ 2011ރ 

ކޮމިޝަނުގެ ހި
. ފާހަގަ ކުރަމެވެ

އަދި އޮފީ ކޮށްނ
 ބޭނުންނުކޮށް ބަ

އެއްވެސް ނަށް
ނުވަދިހަފަސލައްކަ

ފައިވާކަން ފާހަށ

  ފދިން ގޮތް 

ވސް ބޭނުމެއް
-/195,569ނ 

މގައި އިހުމާލުވި

ޅނު މައްސަލަތަކާ

ކޮމިޝަންސް 
މައްސަލައެ 31
މައްސަލައިގެ 

ސަލަތަކުގެ ތެރެ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޝަނުގެ ހިންގާ 

8ސެޕްޓެމްބަރ 
) ގައިވާގ10/2ޮ
މަސްދު 6އދާތާ 

ލވާލާ ނިމި އާްއ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ންކަމާއި ގުޅޭގޮ
މކުރުމަށް ދަންނަ

 ފާހަގަ ކުރެވު

ޝަން ހިންގުމަށް

ތކާއި ވަކިން ޖު
ވަނަ  7 އަދި 

ހސް ހަތަރުސަތޭ
ނޮވެމްބަރ ވސް

ކޮ އަކަށްގިފިލާ 
ށލާފައިވާކަން ފާ
ޮނޅަށް ޕްލޭންނު
އކުއްޔަށް ހިފާ 
ރވިސް ކޮމިޝަނަ
ލަމިލިއަން އެއް

ކޮށް ޚަރަދުގއި 

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ޝަނަށް އެއްވެސ
ބަޖެޓުން ަޝނުގެ

ކުރުމުޔ ޚަރަދު 

ހުށަހެޅުޝަނަށް 

ޝަލް ަސރވިސ
18ހޅިފައިވަީނ 

 125ފައިވާ 
ހޅިފައިވާ މައްސ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ކޮމިޝ .7

ސ 4
2008
އުފައް
އެކަުލ

އްިޞ

އެކިަކ
ގާއިމް

 

އޮޑިޓްގައި

ކޮމިޝ .8

ކޯޓްތަ
ވަނަ 
ނުވަހާ
ނަމަވެ
ފަންގި
ދޫކޮށް
ރަގަނ
ތަނެއް
ސަރ
(އެއްމ
ގޮތުގަ

އްިޞ

ކޮމިޝ
ކޮމިޝ
ރުފިޔާ

 
ކޮމިޝ .9

ޖުޑީޝ
ހުށެަހ
ނިމިފަ
ހުށަހެ
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އސަަލތަކުގެ 
ގެ  2011 

 ގާއިމްކޮށް 

ީނ ޤާނޫވނެ 
ޑިޔާރުކަމުގެ 

ނާޔަތް ޢިނ 
ިއ ވެ. މިކަމާ

ނޑިޔާރުންގެ 

ށް ދޭންެޖޭހ 

ޑިޔާރުކަމަްށ 
ގައި  2010

 ނިމުނުއިރު 
ވަކިކުރެވުނު 

އިނާޔަތްތައް 

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

 ނިމިފައިވާ މައް
ދަދު އޮގަސްޓް 

 ކޮމިޝަނުގައި

 ޚިދުމަތްކުރެވޭ
ފަނޑ"ފުޅަކަށް 

ގެ ދަށުްނ "2
ފހަގަކުރެވުނެއެވެ
ނ ވެފައިވަނީ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ނޑނިމުނުއިރު  ފަ
ނޑިޔާރަކު  0ފަ

މަރުހަލާތިގާލީ 
ވަޒީފާއިން ވަ 

  .ކުރަމެވެ

ށ ދޭންޖެހޭ އ

މެ- އީ 6430 331ސް: 

މައްސަލަތަކާއި ނ
ދައޮތްއިރު މިޢަ 

ނެ އިންތިޒާމް

އެބޭފުޅުންނަށް 
ބޭފު 14ރއިން 

2009އޭޕްރީލް 
ނދެވިހުރިކަން ފާ
 ނުދެވި ލަސްވެ

މުން ވަކިކުރާ 
.   މވެ

ލީ މަރުހަލާ ނި
ަ 6ތުގެމަތިން 

އިންތިގެން ގުޅި
އިދުގެ ދަށުން ވ

ނުވާކަން ފާހަގަކު

ފނޑިޔާރުންނަށް

ފެކްސް 3939 332

ހށަހެޅިފައިވާ މަ
މި ނިއްސަލަ ނު

 ތެރޭގައި ބެލޭނެ

 ން 

ނޑިޔާރަކު  ފަ
ބޭފުޅުންގެ ތެރެ 

އޭ 21ވާއިދު 
ގެނިޔަލަށް ނު 

ނާޔަތްޢިވަނީ 

ޔާރުކަމުގެ މަޤާމު
މަށް ދަންނަވަމެ

 ބުނާ އިންތިގާ
 (ނ) ގައިވާގޮތު

ގު ފެށުމާއިރަން 
ޤަާވކުރާނެ މަލު

ފައިނުނިޔަލަށް ދީ

 ވަކިކުރާ ފަ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

. ުހ ގަ ކުރަމެވެ
މައް 151ޔލަށް 
.  މެވެ

މުއްދަތެއްގެ  
.  ވެ

ދީފައިނުވުނ ޔަތް 

20ނ ފަހުން 
. މި  ޭ 20އވެ

ކުރާނެ ޤަވާޢމަލު
2011ކޓޯބަރ 

މާތު ދީަފއިޢުލޫ
   ކަމަށެވެ.

ނޑިޔާ މަވެގެން ފަ
 ދެމުންގެންދިއުމ

ނޫނުއަސާސީގައި
ވަނަމާއްދާގެ  

ކުރަޢަމަލު އަށް 
ޢަމަމުގައި ނުިދ
ގެ ނި 2011ރ 

ބުން މަޤާމުން

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ކަންވެސް ފާަހގަ
ނައަހަރުގެ ނިޔަ
ކަން ފާހަގަކުރަމެ

އ އެކަށީގެންވާ
ދެންނެވީމެ މަށް

އިނާޔަޔރުންނަށް 

ޝަން އުފެދުނު
ކިކުރައްވާފައިވެއެ
ޢަ ދިނުމުގައި 

ހ އިނާޔަތް އޮކް
މަޢުމިޝަނުން 
ން  ނުގެނެވިގެ 

ނޫނީ އުމުރުހަމަ
ފނޑިޔާރުންނަށް

ާޤނޫކުރި  ޞދީޤް
285ސާސީގެ 

ނޫނުއަސާސީ  
ނާޔަތް ޢިނށް 

ތތައް އޮކްޓޯބަރ

ނވުމުގެ ސަބަބު
.   މެވެ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ލަކަމައްސަ 6 
ވަނ 2010އިރު 

ވެފައިވާކަ އިތުރު

  ފދިން ގޮތް 

ޅޭ މައްސަލަތައް
ސައްކަތް ހިންގުމަ

ނު ބައެއް ފަޑިޔާ

ސަރވިސް ކޮމިޝ
ވަޒީފާއިން ވަކި
ކޮށް ޢިނާޔަތް

ފޅަކަށް ދޭންޖެހޭ
ލްސަރވިްސ ކޮ
އްޖހޭ އިޞްލާޙެ

  ފދިން ގޮތް 

ތްކުރަންޖެހޭ ޤާ
ނ ނކޮށް އެފަދަ ފަ

ގައި ތްަޞ 20
ވާތީ ޤާނޫނު އަސ

ާޤނޫއާ ފައިވާއިރު 
ނޑިޔާރުންނަ  ފަ

އިނާޔަތްދންޖެހޭ 

  ފދިން ގޮތް 

ޝަރުޠު ހަމަނު
މމަށް ދަންނަވަމެ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ފައިވަނީ އެންމެ
ެޗކްކުރިއިމާތު ލ
އަށް 194ށް ލަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ހުށަހެޅޭ ަޝނަށް
ތގެ މަތީން މަސަ

މން ވަކިކުރެވުނު

ޖުޑީޝަްލ ސަ 
ހަމަވެގެން ވަ ރ

މން މުސްކުޅިކޮ
ބުޭފ 6ވާއިރު އި

ގތުން ޖުޑީޝަލް
ޭ ނަށް ގެންނަންޖެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ޑިޔާރުން ޚިދުމަތް
ޮ ޔަތްތައް ލަސްނު

008އޮގަސްޓް  
ރތުފުރިހަމަ ނުވާ
ފއިން ވަކިކޮށްފަ
ފއިން ވަކިވާ 

ޑިޔާރުންނަށް ދޭނ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ޑިޔާރުކަމުގެ ޝ
ނުކޮށްދީ ނިންމު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ނިމިފަ
މަޢުލޫ
ނިޔަލަ

އިޞް

ކޮމިޝ
އެގޮތު

  
މަގާމު .10

(ހ)
އުމުރު
މަޤާމު
ދީފައި
ގުޅޭގޮ
ނަޤާނޫ

އިޞް

ނޑި ފަ
އިނާޔަ

 
) ށ(

ޝަރު
ވަޒީފާ
ވަޒީފާ
ނޑި ފަ

އްިޞ

ނޑި ފަ
ލަސްނ
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ގެ ސްލޫކީ 
 ވަނަ 56 

 ފެންވަރާއި 
ނޑިޔާރުންެގ 

 

ތަނުގައި  މ 

it.gov.mv މެއިލް:

ުފސަ   

ނޑިޔާރުންގެ  ފަ
ނުގެޤާނޫނގެ 

 މަސައްކަތުގެ
ނޤަވާ  އިދު، ފަ

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވޭނެ އިންތިޒާމު 

  

 

މެ- އީ 6430 331ސް: 

ހޭއކުލަވާލަންޖެ
ނޑިޔާރުްނ  ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ފަ
ނޑައެޅުމުގެ  ކަ
ާއި ފަ ނުވާކަން 

 ހަދާނިންމާލެވޭ

   

 މް އިްބރާހީ ޔާޒު 
ޑިޓަރ ޖެެނރަލް 

ފެކްސް 3939 332

 ދިފައިނުވުން 

ތގެ މަތީން އެ
އިދާއިޤަވާމގެ 

ަ ނ ހަދަންޖެހޭ 
ތައް ކއި އުސޫލު

ަ ރު އެކުލަވާލެވި

ކޮށްއް ލަސްނު

20 

ނިޔާ 
އޮޑި 

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ދިގަވާއިދުތައް ހެ 

ށ) ގައިވާގޮތު
ނޑައެޅުމު އް ކަ

ށުންމާއްދާގެ ދަ
ނޑުތަކާ  މިންގަ

ިނަދުވަސް ވީއިރު

ޖހޭ ޤަވާއިދުތައް

012ފެބްރުއަރީ  

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ޖެހޭ ބައެއް ގަން 

ވަނަމާއްދާގެ (
ރާ ކަންތައްތައް

މާ ވަނަ 59 
ދަންޖެހޭ ފަންނީ
އހަރަށް ވުރެ ގި

ޝނުން ހަދަންޖެ

6 

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ގެ ދަށުން ހަދަން

ވަ 29ނުގެ ނޫ
ސްލަހަތު ފުުށއަ

ނުގެޤާނޫވާ އެ
ރުމަށްޓަކައި ހަދަ

އަ 1ފެށިތާ  ން

  ފދިން ގޮތް 

ގޮތުން ކޮމަިޝ
 ނަވަމެވެ.

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޔރުންގެ ގާނޫނުގެ

ާޤނޫޑިޔާރުންގެ 
ތަކާއި މަސްގަޑު

ދގައި ބުނެފައިވާ
ކަން ވަޒަންކުރުލ

ކުރަންޢަމަލުނަށް 

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ންކަމާއި ގުޅޭގޮ
މކުރުމަށް ދަންނަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ފަޑިޔާ .11

ނޑި ފަ
މިންގަ
މާއްދާ

ބިލުޤާ
ނަޤާނޫ

އިޞް

އެކިަކ
ގާއިމް

 

  

  

 

 
 



 
 
 

 
 ޝަންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި

 
 

 ބަޔާން މާލީ
2010 
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  ޕަބްލިކް 
  އ/ކންކް 

2010  

5,890 

5,890 

4,643 

41 

224 

256 

573 

30 

38 

81 

5,890 

އޮޅުވާލުމެއްނެިތ 

  އްމަދު ޙަރ މު

  ރަލްރީ ޖެނެ

 ސަފުހާ

  ނޯޓް 

ޕަ
ބޭން
0

    

3 0,166

  - 

  - 

 0,166

  

  

4 3,237

5 1,603

6 4,857

7  6,732

8 3,240

9 0,667

10 8,630

11 1,200

 0,166

 - 

ސ އޮޅުމެއް ނުވަތަ އޮ

އަބޫބަކުުރ 

ސެކްރެޓަރ 

 

   ބަޔާން 
 

އެއްވެސް ކަކީސާބުތަ

 ލީޢަރީމް 

  އޮފިސަރ

 ކޮމިޝަން 
 ރުފިޔާ އިން)

ވުނު ގޮތުގެ
ނިމޭ އަހަރަށް  

މިހިސ ނުން ކަމަށާއި،

:   - ނީ

ބްދުލް ކަރޢަ 

އެކައުންޓްސް 

 ސަރވިސް
(ރު އހަރުގެ ހިސާބު 

އި ހޭދަކުރެވު
އަށް  2010ރު 

  ދޭ ފައިސާ

ަސރވިސް ކޮމިޝަނު

ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ

 

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ އަ   

 ލިބުނުގޮތާއ
ޑިސެމްބަރު 31

  

ޭ ހނިހެން ގޮތްޮގތުން 

ޖުީޑޝަލް ސފައިވަނީ 

 ގެނުޮކމިޝަމަށް މި

 ދިވެހިރާއްޖެ 

ފައިސާ

  ގަތް ފައިސާއިލަ

  

ފުންނަށާިއ އަދި އެހެ

  ދތަކެތީގެ ައގު

  ދމަތުގެ ޚަަރުދ

 

  ޚަރަުދ

  ރު ކަނޑާ ބާކީ 

ތއްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފަ

މފއިވާ ހިސާބުތަކެއްކަ

ދި، ރވިސް ކޮމިޝަން 

  

  ނ ބަޖެޓުްނ ނެގި 

އމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލަ

  އި ލިބުނު 

  ލަ ގެ ޖުމު 

  ދ 

 ނަށް ހިނގި ޚަރަދު

ު  ދުވަސްވީ މުވައްޒަ

  ކުރުމުގެޚަރަދު 

ނގުމުގެ ޭބނުމަށް ހޯާދ

ޚިުދނގުމަށް ޭބނުންވާ 

 މަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

މާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަ

 ދމަށްކުރާ ޚަރަދު

  ލަ ފައިސާގެ ޖުމު

އިން ހޭދަކުރެވުނުވަރު

ގއިވާ ިހސާބުތައް ތަ

ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ

ޖުޑީޝަލް ސަރ

ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުުނ

ލަތުގެ ާއއުދަ

އެހީގެގޮތުގައި

ލިބުނު ފައިސާ

  
ކުރެވުނު ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަ

ޕެންޝަނާއި،

ދަތުރުފަތުރު

އޮފީސް ހްިނ

އޮފީސް ހިން

ތަމްރީނުކުރުމަ

މަރާމާތުކުރުމާ

ހަރުމުދާ ހޯުދ

ހޭދަކުރެވުނު ފަ

ލިބުނު ފައިސާ

މި މާލީަބޔާނުަގ

ޮއެއް އިޙަޤީޤަތާ
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  ށައެޅި ބަޖެޓް 
  ސއާއި އާމްދަނީ/

 ފައިސާ  ކރެވުނު 
2010  

10,992 

10,992 

4,643 

41 

224 

256 

573 

30 

38 

5,808 

5,183 

81 

81 

5,102  

 ސަފުހާ

  ން 

 ޓ 
2  

އެކަށަ
ފައިސާ
ހޭދަ ކު

  

1 2,276

- 

- 

1 2,276

 

 

 3,237

1,603

 4,857

6,732

 3,240

 0,667

8,630

1 8,966

3,310

- 

1,200

1,200

2,110

 

ގޮތުގެ ބަޔާން
 

  
  ޓް 

ބަޖެޓް 
2010

    

3 0,992,276

  - 

  - 

 0,992,276

  

  

4 5,438,587

5 - 

6 1,373,280

7 375,659 

8 1,735,354

9 1,849,126

1 - 

 0,772,006

  

 - 

1 220,270 

 220,270 

 -  

 ކޮމިޝަން 
 ރުފިޔާ އިން)

ޮ ހޭދަކުރެވުނު
ނިމޭ އަހަރަށް  

ނޯޓް

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 ސަރވިސް
(ރު އހަރުގެ ހިސާބު 

ހޭ ބަޖެޓުން އެ 
އަށް  2010ރު 

  ދޭ ފައިސާ

 

 

 

 

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ އަ   

 ބަޖެޓާއި އެ
ޑިސެމްބަރު 31

  

ހނިހެން ގޮތްޮގތުން ދޭ

 ދިވެހިރާއްޖެ 

ފސްކުރެވުނު

 

  ގަތް ފައިސާއިލަ

 

ފުންނަށާިއ އަދި އެެހ

  ދތަކެތީގެ ައގު

  ދމަތުގެ ޚަަރުދ

 

  ޚަރަުދ

  ޖެޓް ބާކީ 

ދި، ރވިސް ކޮމިޝަން 

ފާސ

  

  ނ ބަޖެޓް 

އމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލަ

  އި ލިބުނު 

  ގެ ޖުމުލަ 

  ރަދު 

 ޚަރަދުނަށް ހިނގި 

ު  ދުވަސްވީ މުވައްޒަ

  ރކުރުމުގެ ޚަރަދު

ގުމުގެ ޭބނުމަށް ހޯާދ

ޭބނުންވާ ޚިުދގުމަށް 

 މަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

މާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަ

  ރަދުގެ ޖުމުލަ 

ދ ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެ

  ދ 

  ދމަށްކުރާ ޚަރަދު

  ލ ޚަރަދު 

  ކީ 

ޖުޑީޝަލް ސަރ

ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުުނ

ލަތުގެ ާއއުދަ

އެހީގެގޮތުގައި

ލިބުނު ފައިސާގެ

  

ރިކަރަންޓް ޚަރަ

މުވައްޒަފުންނަ

ޕެންޝަނާއި،

ދަތުރު ފަތުުރ

ު އޮފީސް ހިން

ު އޮފީސް ހިން

ތަމްރީނުކުރުމަ

މަރާމާތުކުރުމާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ހަރުމުދާ ހޯުދ

ކެޕިޓަލް މުލަޖު

ލަ ބަޖެޓްބާޖުމު 
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20  

1 

1 

  
20 

1 

1 

ވުމުން ކަމުގަިއ 

 ސަފުހާ

 
  10

    

 1,408,642

  

- 

- 

1,408,642

  
10  ޓް 

- 

- 

1 1,408,642

1,408,642

ތަކާއެކު ވިދާޅުވުމިނޯޓު

 

  ސ 

 
ނޯޓް 

 

12

 

 

  

 

  ޓީސް 

ނޯޓް

 

  

12

  

ޔްނ ފުރިހަަމ ވާނީ މި

 ކޮމިޝަން 
 ރުފިޔާ އިން)

އެސެޓްސް  -
  ގެނިޔަލަށް  

ލައިބިލިޓީ –
  ގެނިޔަލަށް  

އެއްކަމާއި މާީލ ބަޔާ

 ސަރވިސް
(ރު އހަރުގެ ހިސާބު 

- ބަޔާން ގެ 
 2010މްބަރ 

– ގެ ބަޔާން 
 2010މްބަރ 

  ންޖެހޭ ބާކީ 

ކަކީ މިާމލީބަާޔނުގެބައެ

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ އަ   

ގެމިލްކިއްޔާތު 
ޑިސެމް 31

  

   ތަކެތި 

 ޒިންމާތަކުގެ
ޑިސެމް 31

އަނބުރާ ރައްދުކުރަން

ތަކަލީ ބަާޔނާގުޭޅ ނޯޓު

 ދިވެހިރާއްޖެ 

މ

  ދ

ސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

  ބޭުނންވާ ފައިސާ

މާލީ

  

ނޑް ޓްރެަޜރީ އަށް 

  މާލު

ށް ހިެމިނފައިވާ މާލީ

ދި، ރވިސް ކޮމިޝަން 

 ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ 

  ދި އިކްވިްޕމަންޓް 

   އެސެޓްތައް 

ސާއާއި ނަގުދު ފައިސާ

ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ބޭ

 ޖުމުލަ  

  އ 

 ދއްކާ ހުރި ބިލްތައް 

 އޮފް ފިޭނންސް އެން

މސީލުކޮްށދޭ ރައުސްމާ

  ޖުމުލަ ކގެ 

އަށް 19 ަސފުހާއިން 

 

ޖުޑީޝަލް ސަރ

ދިގުމުއްދަތަށް 

ޕްލާންޓް އަދި

އްދަތުގެ ކުރުމު 

ނަގުދު ފައިސާ

ނުދެއްކިވާ ބި

 ގެމިލްކިއްޔާތު 

  

 

މާލީ ޒިންމާތައް

ް ފައިސާ ނުދަ

މިނިސްޓްރީ 

ހަރުމުދާ ތްަމ

މާލީ ޒިންމާތަކު

 

އި 13ސަފުހާ 

. ފާހަގަކުރަމެވެ
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 ޖުޑީޝަލް 
 ހިންގުމަށް 

އ ތިރީގައި 
 އެއްގޮތަށް 

ބޯޑުން  ސް
  ސްޓޭންޑަޑް 

  

، އިވާ ގޮތަށް 

ޚަރަދުތައް  
މަނާފައިވާނީ 
ޙަރަދުތަކަށް 
ނު ބަޖެޓުން 
 މި ފައިސާ 

އެފައިސާ  ނ
ހަރު ނިމުނު 

ޝަން" އާއި 
އަދި އެހެން 

  އެވެ.

  ސަފުހާ 

އސާސީއިންނާއި
. މިއޮފީސް ކެވެ

  ނވެ.

 ސިޔާސަތުތައް
ސިޔާސަތުތައް

  ިވާނެއެވެ.

ނގ ސްޓޭންޑަޑްސ
ންޓިންގ" މި ސ

 .  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ

) ގައ3/2006ި
، ހިނގާފައިވާ

ހިމަގެ ގޮތުގައި 
 ކޮމިޝަނުގެ ޙަ
ވ. ފާސްކުރެވުނު
ދަނީއެއްކަމުން 

  ނެއެވެ.

ޝ ބޭސިސްއިްނ
ތ ގުޅިގެން އަހަ

 

ޓް ކޮންވެންޝަ
ލާއި، އަހަރުމުދަ

  ވެ. ގައެ

ނުވާނެއެ ކޮށްފައި

 

  ްނ)

ޤާނޫނު އަސުނ 
 މުއައްސަސާއެ
ލތުގެ ބަޖެޓުންނެ

  
ނޑު ގެ މައިގަ

މިސ ރުމުގައި
ާ ނ ބަޔާންކޮށްފައި

ރ އެކައުންޓިން
ސް އޮފް އެކައުން

އަށްވެސް ރި )

6 ނު ނަންބަރު
ގައި 2010 

ލިބުނު ފައިސާގެ
ގެ ބަޖެޓުން 
ވ ފައިސާ އެވެ

މްދައާދަޢުލަތުގެ 
ާވނ ފައިށް ޖަމާކޮ

ނފައިވަނީ ކްޭޝ
މަސައްކަތާ ނުގެ
 ނުވާނެއެވެ. އ

ޓޮރިކަލް ކޮސްޓް
ވ. މިގޮތުން ހަ
ހޯދިއިރުގެ އަގުގަ

އުނިކޮއް ިންވަރެ

 ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން)

ތްއ (ުރިފާޔއްިނ
   ނިޔަލަށް 

ތަޢާރަފް ކުރެވުނ
ނ މުސްތަޤިއްލު

ވައިގެން ދައުލަތު

ތަކުގެ ޚުލާސާ 
ބ ބެލެހެއްޓުމުގެ

ތައްޔާރުކުރުއ 
އެކްަނ ،އިވާނަމަ

ޕބްލިކް ސެކްޓަރ
 ކޭޝް ބޭސިސް

2008/10ނު (

 ާޤނޫނު (ޤާނޫނު
 ،އދާކޮށްފައިވާ

" ގައި ލ ބަޔާން
ކޮމިޝަނުގެރި 

ނަށް ލިބިފައިވާ
 ފައިސާއަކީ ދަ

އެކައުންޓަށް  ކ

ގޮތުގައި ހިމަނާ
ކޮމިޝަނުކމުން 

ގައި ހިމަނާފައެއް

އިވާނީ "ހިސްޓޮ
ރ އުޞޫލުންނެވެ
ނީ އެއެއްޗެއް ހޯ

އި އެއްވެސް މި

 ސަރވިސް
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ަތގުޅޭ ޯނޓު ިއ 
ގެ  2010ސެމްބަރ 

ގައި ތަ 200
ދަށުން މިނިވަން
ނ ފާސް ކުރައްވަ

ތަސިޔާސަތު ޑު 
ށފައިވާ ހިސާބު
 ހިސާބުތައް
ބޭނުންކުރެވިފައި

ރނޭޝަނަލް ޕަބް
ންގ އަންޑަރ

މިޝަންގެ ޤާނޫނު

ތުގެ  މާލިއްޔަ
ާ  ދައްކައި އަ
ރެވުނު ގޮތުގެ ބ

ފާސްކުރ ށްހރަ
ގޮތުން ކޮމިޝަނ
ތ ބަލައިގަންނަ

ޕަބްލިކް ބޭންކް 

 އާމްދަނީގެ ގޮ
. އެހެންކަ ނނެވެ

މިހިސާބުތަކުގަ 

ރެވިފައ ބަޔާންކު
އަގު ބަޔާންކުރާ
ޔންކުރެވިފައިވާނ

ޝަންގެ ގޮތުގައ

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ  2010

ީލ ަބާޔްނތަކާ 
ޑިސެ 31

8 އޯގަސްޓް 
) ގެދ2008/10ަ

ތންގެ މަޖިލީހުން

ނޑުލ މުގެ މައިގަ
ގައި ބޭނުންކޮށް
ހާ އަހަރެއްގެ
ތފާތު ގޮތަކަށް ބޭ

ފއިވަނީ އިންޓަރ
ންޝަލް ރިޕޯޓިން
ލ ސަރވިސްކޮމި

ވަނީ ދައުލަތުގެ
ރީގައި ފައިސާ
ނުގޮތާއި ހޭދަކުރެ

ވަނަ އަހަ 2
އހެނިހެން ގޮތްގޮ

ވަތަށް ލިބޭ ނު
ރެޜަރީގެ ނޑް ޓް

ހޭ ފައިސާވެްސ
ޝަނަށް ލިބުމުން

ފައިސާ ލިބިހުރި

ގައި އަގުތައް
ިހނގިއިރުގެ އަ
މާލުގެ އަގު ބަޔާ

ލގެ ޑިޕްރިސިއޭޝ

 ިދވެިހރާއްޖެ ،  

މީާލ

ވިސްކޮމިޝަނަކީ
8ންގެ ޤާނޫނު (
 ލިބޭނީ ރައްޔިތު

މޓައި އެކުލަވާލު 
 ތައްޔާރުކުރުމުގަ
. ހުރިހާ ނީއެވެ
. އެނޫން ތަ އެވެ

 ތ 
 ތައްޔާރުކޮށްފަ
ފައިވާ "ފައިނޭން

ޑީޝަލް އަދި ޖު

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަ
އހަރުގެ ޖެނުއަ

"ފައިސާ ލިބުނު 
010ޖިލީހުން 

ފައިސާ އާއި ެއ
ވައި ކޮމިޝަނަށް
 ފިނޭންސް އެން

ބުރާ ލިބެންޖެހޭ
 ގޮތުގައި ކޮމިޝ

ނުލި ލިބެންޖެހޭ 

 ތައްޔާރުކުރުމުގަ
އެމުޢާމަލާތެއް 
މާލް ޏާއި ރައުސު

ފއިވާ ހަރުމުދަލު

ރވިސް ކޮމިޝަން 

 ޢާރަފު 
ީޝަލް ސަރވި
ރވިސްކޮމިޝަން
ނންވާ ފައިސާ ލ

ސާބު ބަލަހައްޓަ
ލީ ބަޔާންތައް 
ޔންކޮށްފައިއެވަނީ

ފައިވެއެނންކުރެވި

ށައަޅާފައިވާގޮތް 
މލީ ހިސާބުތައް
ރެ ޝާއިޢުކޮށްފަ

އެއްގޮތަށެވެ. އި

ރަދު ހިސާބު ތަ
ވަނަ އަ 20

 މނައިގެންނެވެ.
އޔިތުންގެ މަޖި
ދކުރެވިފައިވާ ފަ
ގޭފައިސާ ފިޔަވަ
ނިސްޓްރީ އޮފް 

ނބުމިޝަނަށް އަ 
ގދު ފައިސާގެ 
ރ ކޮމިޝަނަށް 

ލީ ބަޔާންތައް 
އގޮތްވާގޮތުން އެ

ދަރަންޏާރަންޏާއި 

މިޝަނަށް ހޯދަާފ

ޖުޑީޝަލް ސަރ

ތަޢާ .1
ޖުޑީ
ސަ
ޭބުނ

ހިސާ .2
މާލީ
ބާަޔ
ޭބނު

ށަހު  2.1
މިމާ
ނެރެ
އާއި

ޚަރަ
11
ހިަމ
ރައް
ހޭދަ
ނެގޭ
މިނި

ކޮމި
ނަގު
އިރު

މާލީ
އެްއ
އަރަ

ކޮމި
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 ފައި ނުވަނީ 
 ހިސާބުތައް 

ވަނަ  2009
މންޓް އޮްފ 
ންގެ ދަށުން 
 ވަނިކޮށް، 
 ގެ ދަށުން 

ތަނެއްގެ ގާ 
ގެ ގޮތުގައި 

އެއީ ދިވެހި 

ހި ރުފިޔާެގ 
އަހަރު ނިމޭ 

   .  ކގައެވެ

 ދުނުތަކެތި 
ނުންކުރުމަށް 
ނެނީ ތަކެިތ 
ސާބުތަކުގައި 

ރއިން، އެ 
 .  ވެ

ވަނަ އަހަރު 
އަދި  ކކެވެ.

 ބަޔާނުގަިއ 

  ސަފުހާ 

  ވާ ސަބަބު 
ދދުތައް ހިމަނާފަ
ޓއްގެ ގޮތުގައި 

9 ވަނީއިދިމާވެފަ
ޑިޕާޓްަމ ރިއިރު،

ޝަންގެ ޤާނޫން
ރަދު ކުރެވިފައި

2/12/2  (
ގާހިން  ދަށުްނ

ނީ ވަކި ބަޖެޓެއް

. އެ ޔާ އިންނެވެ

ލަރަށްޖެހޭ ދިވެ
ފައިވަނީ އަށްންކޮ

އްބަސްވުން ތަކު

ގެ ބޭނުމަށް ހޯ
ހައްޓައިގެން ބޭނު
 ގޮތުގައި ހިމެނެ

ކެތި ހިސާހރި ތަ

 
ލާތްތަކުގެ ތެރެ

ވާނެއެވެ ސްފައި

ވަ 2011ކަކީ 
ހރުގެ ޚަރަދުތަކެ
މިލްކިއްޔާތުގެ

 

 ހިމަނާފައިނުވާ
ޔާންތަކުގެ އަދަ

ބަޖެޓެބަޖެޓާ އެއް
ދި ގޮތަށް ން މި

ށއަޅާ ފާސްކުރި
ކޮމިޝމިދި ދ އަ

ޖޓްލިބިގެން ޚަރަ
20 )008 

ގެސުޕްރީމް ކޯޓް
ނގެ ބަޖެޓް ވަނީ

ވނީ ދިވެހިރުފިޔާ
.  

ރިކާ ޑޮޚގެ އެމެ
 ބާކީތައް ބަޔާން
ބަސްވެފައިވާ އެއް

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
ގަނެފައި ބަހަ ށ

އަދި ޚަރަދުގެ 
 ބޭނުންނުކޮށް ހު

 އިވާ ކަންތައް 
ަފއިވާ މުޢާމަލާ

ގެނެސ ބަދަލު ށް

ޚަރަދުތަކަ ހުރި 
ވަނަ އަހަ 20

ތައްކަމުގައި މ

 ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން)

ކގެ އަދަދުތައް
ގެ މާލީ ބަޔާހރު

ސޓްރޭޝަންގެ ބަ
. މިކަ ތމުންނެވެ
ރޜަރީއަށް ހުށަ
ދަށުން އުފައްދާ
 ގޮތުގައި ބަޖެ

RU 08/SC
ރާއްޖޭގެ ސުހިވެ

ކޮމިޝަންގެން 
.   ފއެވެ

ން ކުރެވިފައިވާ
ކަމުގައިވާތީއެވެ

އ ހިނގި ތާރީޚު
ޏއްވާނަމަ އޭގެ
 ކުރިޔަށް އެއްބަ

ނ ތަކެއްޗާއި ޚ
 . އޮފީހަށްގައެވެ

. އަ ހިމަނާފައެވެ
ރު ނިމުނުއިރު 

ފަހު ހިނގާފައި
ޚށްފަހު ހިނގާ

މާލީ ބަޔާންތަކަށް 

 އަދާނުކުރެވި
10ނކުރެވިހުރި 

ނޖެހޭ ފައިސާތަ

 ސަރވިސް
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

މާލީ ބާޔާންތަކު
ވަނައަހަ 2009

ޝަލް އެޑްމިންިސ
 ކުރެވެން ނެތު

އެންޑް ޓްރެ 
ގެ ޤާނޫންގެ ދަ
އެއް ބަޖެޓެއްގެ

U/01ނަންބަރު 
ދިވެ އަކީަޝން 

 އަހަރުން ފެށިގެ
ށް ހަމަޖައްސާފަ

 އަގުކޮށް ބަޔާން
ނންކުރާ ފައިސާކަ

ނީ އެމުޢާމަލަތެއް
ންޏާއި ދަރަންޏެ
ގުކޮށްފައި ވަނީ 

ކުރުމަށް ހޯދުނު
ފއިވަނީ ގަތްއަގު
ދގެ ގޮތުގައި ހ

އަހަރު ،ންންކަމު

ތކުގެ ތާރީޚަށްފަ
ނތަކުގެ ތާރީޚަ
މާންވާގޮތަށް މި 

. އަގު އަގުގައެވެ
ތެރޭގައި އަދާނު
ޖެޓުން ލިބެން

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ  2010

ނަ އަހަރުގެ މާ
9ޔާންތަކުގައި 

ޓް އޮފް ޖުޑީޝަ
ހިސާބުތައް ވަކި
އޮފް ފިނޭންސް

ެމިކީ  ކޮމިޝަން
އައްސަސާއަށް 
 ރޫލިންގ ނަ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝ

ވަނަ 2010 ނ
އްޔާރުކުރާ ގޮތަށް

 މަލާތު 
ވިފައިވާ ތަކެތި
ތ ކުރުމަށް ބޭނު

ފައިވަނީށްކޮ ސބް
ފައިސާގެ އަރަން
ނޫންގޮތަކަށް އަގު

އިގެން ބޭނުންކު
ކުރެވިފަ ބަޔާން

ޚަރަދު ،ނުކޮށް 
މުން ނޫންންނކުރު

ބަޔާންތަ ތަކުގެ 
 ތަކުގެ ބަޔާން
ޔތްކޮށް އެކަށީގެ

ފއިވާނީ އޭގެ އަ
ދުވަހުގެ ތެ 30

ދަޢުލަތުގެ ބަޖެ

 ިދވެިހރާއްޖެ ،  

ވަ 2009ގއި 
ާ ހަރުގެ މާލީ ބަ
ޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް
ން އެދެތަނުގެ ހި
 މިނިސްޓްރީ އޮ
ނިސްޓްރޭޝަނަކީ

. ދެ މުއަތީ އެވެ
ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ

އެ  ޖުޑީޝަލް
ސުމާއި ގުޅިގެން
މާލީ ބަޔާން ތައް

 ހިންގޭ މުޢާމަ
ިއ ބޭނުންކުރެވި

ގެ މުޢާމަލާތުޝން

މަލާތްތައް ހިސާ
ަ . ބޭރު  ޓގައެވެ
. މިނޫ ންޖްގައެވެ

ނފައި ބަހައްޓައ
ށ ހޯދޭ ތަކެތި ބަ

 ޒް ނ ކެޕިޓަލައި 
އެތަކެތި ބޭނު 

 .   ނެއެވެ

ދި މާލީޒިންމާ ތަ
ދި މާލީޒިންމާ

ބޑުމިނަށް ރިޢާޔަ

 
ބަޔާން ކުރެވިފަ
ނޫން ފުރަތަމަ 
 ފައިސާއަކީ 

ރވިސް ކޮމިޝަން 

ލީ ބަޔާންތަކުގަ
ވަނަ އަހަ 20

މިޝަންގެ ބަޖާެޓ
ލހައްޓާފައިވުމުން
ހރުގެ ބަޖެޓް 
ީޝަލް އެޑްމިނ

ވާތށް ތަނަކަ ގާނ
ވހިރާއްޖޭގެ ސު
ޕޓްމަންޓް އޮފް

ތގައި ހަމަޖެއްސު
ށއަޅާ، ވަކިން މާ

ރ ފައިސާއިން
ގައިތަކު ލީ ބަޔާން
ކޮމިޝަފިޔާއަކީ 

ރފައިސާގެ މުޢާމަ
ކސްޗޭންޖް ރޭޓް
ރީޚުގެ އެކްސްޗޭން

ގަނެ މިޝަނަށް 
ހިންގުމަށްފީސް 

ވާނީ ތަކެތި  ދ
،ކަމަށާއި  ތމުްނ

ނުވާނެއެއް މނާފަ

ލކިއްޔާތު އަދި
ލކިއްޔާތު އަދި
ޢމަލީތްތަކުގެ ބޮ

ލީ ޒިންމާތައް 
ލީ ޒިންމާތައް ބަ
ރުކާރު ބަންދުނޫ
ޚރަދުތަކަށްވާ 

ޖުޑީޝަލް ސަރ

މާލީ 2.2
10
ކޮމި
ބަަލ
އަަހ
ޖުޑީ
ހިން
ދިެވ
ޑާިޕ
ގޮުތ
ހުަށ

ބޭރު 2.3
މާލީ
ރުފި

ޭބުރ
އެްކ
ާތރީ

މިކޮ  2.4
އޮފީ
ހާޯދ
ގަުތ
ހިަމ

މިލް 2.5
މިލް
މާުޢ

މާލީ 2.6
މާލީ
ސަ
މިަޚ
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 2010ރ 
ދުކުރަންޖެހޭ 

 ވަނަ އަހަރު
ޝަނަށް ލިބޭ 
ކޮމިޝަނުގެ 
ންސ އެންްޑ 

 އަދަދުތައް 
ންގެ ބަޖެޓާ 

 

އަށް ބަަދުލ 

  ސަފުހާ 

ޑިސެމްބަރ 31
އަނބުރާ ރައްދު

   

ވަ 2010ވަނީ 
. ކޮމިޝ އިސާއެވެ
ބޭ ފައިސާއަކީ ކޮ
ރީ އޮފް ފިނޭންސ

ހިމެނޭ ނގައި
މިނިސްޓްރޭޝަްނ
ނ ނެތުމުންނެވެ.

 މުޅިޖުމްލަ އަ

 

  އަދަދުތަކަކީ
ޓްރެޜަރީއަށް 
 . ރައުސްމާލެވެ

 ހިމަނާފައި އެވަ
ރެވިފައިވާ ފައިސ
ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
ާސ މިނިސްޓްރީ

  

 މާލީ ބަޔާުނ
ޑީޝަލް އެޑްމި
 ވަކި ކުރެވެން

ބަޖެޓްގެ ސްކުރި
.     ވެ

 ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން)

ންކުރެވިފައިވާ
ް ނސް އަންޑް 

ދޭ ދަޢުލަތުގެ ށ 

ިސާގެ ގޮތުގައި
ތރެއިން ޙަރަދުކު
ލަތުގެ އާމްދަނީގެ
ން މިފަދަ ފައިސ

.  ޖެހިފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ
ންޓް އޮފް ޖު
ނުގެ ހިސާބުތައް

ލީހުން ފާސްމަޖި
ބަޖެޓެވެ ގެ ފަހު

 ސަރވިސް
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

 ގޮތުގައި ބަޔާން
ފައިނޭން އޮފް 

ށް ދާ ތަމްސީލުކޮ

ގައި ލިބުނުފައިސ
އވި ބަޖެޓުގެ ތެރ
ގޮތްގޮތުން ދައުލަ
ސާއެއްނޫންކަމުން
މާކުރުމަށް ހަމަޖެ

ވަ 2009ުކ 
ޖޓާއި ޑިޕާޓްމަން
އިވުމުން އެދެތަނު

ވަނަ އަހަރު މަ
ވިފައިވާ އެންމެ

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ  2010

މލީ ޒިއްމާގެ 
 މިނިސްޓްރީ

ންކުރެވޭ ހަރުމުދާ

ތުގެ ބަޔާން" ގަ
ނަށް ފާސްކުރެއް
 ފިޔަވައި އެކިގޮ
ދަ އޮންނަފައިސާ

ޖަމާޔު ފަންޑަށް 

ު  ބަޔާންތަކާއިއެ
މިޝަންގެ ބަޖެ
އް ބަލަހައްޓާފައި

ވަ 2010ވަނީ 
ޑަށް ބަދަލުގެނެ

 ިދވެިހރާއްޖެ ،  

ދެންހުރި މާ. 
ޝަނުގައި ހުރި
ޝަނުގައި ބޭނުން

ު ތާއި ހޭދަކުރިގޮ
ލީހުން ކޮމިޝަނަ
 ބަޖެޓް ފައިސާ

ކުރުމުގެ ހުއްދު
ސޮލިޑޭޓް ރެވެނިޔު

 
އަހަރުގެ މާލީ
. އެއީ،  ކޮމވެ

ތގައި ހިސާބުތައް

 ތު 
ވިފައިވައި އެކުލެ

ކޯޑުން އަނެއްކޯ

ރވިސް ކޮމިޝަން 

. މނާފައިވާނެއެވެ
ޝމި ކޮ މނުއިރު 

އިސާއާއި، ކޮމިޝ

  ބނުފައިސާ 
ފއިސާ ލިބުނުގޮތާ
އޔިތުންގެ މަޖިލީ
އިސާގެތެރެއިން 
ނންތަކަށް ޚަރަދު
ރޜަރީގެ ކޮންސޮ

މޕެރަޓިވްސް 
ވަނަ އަ 20

މނާފައިނުވާނެއެވެ
ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުއ

ު ޖޓްގެ މަޢުލޫމާ
ތަކުގައި ހިސާބު

ންނަގޮތަށް އެއްކޯ

ޖުޑީޝަލް ސަރ

ހިމެ
ނިމު
ފައި

ލިބު 2.7
"ފަ
ރަްއ
ފައި
ޭބނު
ޓްރެ

ކޮމް 2.8
10
ހިަމ
އެްއ

ބަޖެ 2.9
މި

ނާން
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2010 

10,992 

5,890 

5,102 

 
 

1,959  

319  

57  

5  

1,081  

749  

51  

412  

7  

4,643  

 
 

41 

41 

  ސަފުހާ 

 0

2,276

0,166

2,110

ޚަރަދު 
2010

3,4  9,450

 9,890

 7,040

5,015

  1,736

6  9,100

 1,500

3  2,006

7,500

5,4  3,237

 
ޚަރަދު 
2010

1,603

1,603

 

  އް 

 

 

 

 ބަޖެޓް 
2010 

414,979

83,220 

48,527 

-  

855,097

672,263

58,104 

306,397

- 

438,587

  ދޭ ފައިސާ 
 ބަޖެޓް 
2010 

- 

- 

 ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން)

ޯނޓްަތްއ ސީލު 
 ނިމޭ އަހަރަށް ށ 

 

ން ގޮތްގޮތުން 

 ސަރވިސް
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ަތފުސ ގުޅޭ އި ކާ 
އަށް 2010 ސެމްބަރ

 ނެގި ފައިސާ 

އަދި އެހެނިހެން

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ  2010

މީާލ ަބާޔްނތަކާ
ޑިސެ 31

ކުރި ބަޖެޓުން 

  ޓް

  ޓުން ނެގި 

 ދ 

 

  ސް 

 

ޒަފުންނަށާއި އަ

 ިދވެިހރާއްޖެ ،  

މާ

ޖިލީހުން ފާސްކު

ަނށް ފާްސކުރި ބަޖެޓް

ަނށް ފާްސކުރި ނަޖެ

 އިސާ 

 ހިނގި ޚަރަދު 

  އކަތަށް ދޭފައިސާ

  އި ދޭ އެލަވަންސް

 

ދ ޚާއްޞަ ެއލަވަންްސ

 ަނށްދޭ އެަލވަންސް

 

ދވަސްވީ މުވައް

ރވިސް ކޮމިޝަން 

ތުންގެ މަޖިއްޔި 

 ަމޖިލީުހން ކޮމިޝަނ

 ަމޖިލީުހން ކޮމިޝަނ

ނން ނުކޮށް ހުރި ފައި

ވައްޒަފުންނަށް 

 ނގެ މުާސރަ 

ގ އިތުރުަގޑީ މަސަްއ

މަހުެގ ުމާނސަބަތުގައި

 ެއލަވަންސް މާކެޓް 

ގ މަާޤމުެގގޮތުން ދޭ

ިޓީތަކުގެ މެންބަރުްނނަ

  ންސް 

  އލަވަންސް

  ގމުެގ އެަލވަންސް

ންޝަނާއި، ދުވަ

  ގ ފައިސާ

 

ޖުޑީޝަލް ސަރ

ރައް .3
 ތަފްސީލް 

ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެ

ބަޖެޓުގައި ބޭުނ
 

މުވަ .4

 

މުވައްޒަފަފުން

ގެވައްޒަފުންމު

ރަމަޟާން މަ

ޑޮމެސްޓިކް މާ

މުވައްޒަފުންގެ

އެކިއެކި ކޮމި

ފޯނު އެލަވަން

ސަރވިސް އެ

ވަގުތީ ހިންގު

 ޖުމުލަ 

ޕެން .5

 

ޕެންޝަންެގ 

 ޖުމުލަ 
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224  

2  

9  

1  

12  

2  

2  

256 

 
 

70  

4  

180  

  ސަފުހާ 

ޚަރަދު 
2010

1, 5,429

 4,240

 9,044

6,144

- 

1, 3 4,857

ޚަރަދު 
2010

 4,027

 2,825

- 

 9,578

1,928

 2,384

856  

2,940

 - 

 2,194

3 6,732

ޚަރަދު 
2010

 0,852

3 - 

 4,070

 0,409

 

 ބަޖެޓް 
2010 

164,501

10,375

197,619

- 

785 

373,280

 ބަޖެޓް 
2010 

173,759

11,235

7,983 

64,625

9,255 

21,436

2,800 

4,680 

16,064

63,822

375,659

 ބަޖެޓް 
2010 

73,119

371,998

13,050

65,462

 ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ސަރވިސް
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

 އަގު 

 ދު 

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ  2010

 ދ

ހދާ ތަކެތީގެ އަ

 

   ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

 ސައި ފަދަ ތަކެތި

   ހޯދުމަްށ

ުޚިދުމަތުގެ  ޚަރަ

  ދ

 ިދވެިހރާއްޖެ ،  

 މގެޚަރަދު 

 ނކުރާދަތުރުޚަރަދު

 ރާ ދަތުރު ަޙރަދު 

 ކުރާ ދަތުުރ ޙަރަދު

 ރުދ

ގެ ބޭނުމަށް ހޯ

 ކތި

ހޭގޮުތން ޯހދޭތަކެތި 

ތަކެއްޗާއި އިންޖީުނ 

ގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސ

   ތަކެތި 

 ދ ތަކެތި

 

  ދތަކެތި 

ފދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް

 ތި

ށް ބޭނުންވާ ޚި

 ސ ޚަރަދު

ގުދިނުމަށްކުާރ ޚަރަުދ

 ރދު

ރވިސް ކޮމިޝަން 

ތރުފަތުރުކުރުމު

ކަނޑު މަުގްނ ރޭގައި

ރޭގައި އެއްގަމުން ކުރާ

ރޭގައި ވައިގެ މަގުން

ރަށްކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

  ދަތުރު ަޙރަދު 

ފީސް ހިންގުމުގެ

 ބެހޭގޮުތްނ ހޯދޭ ތަކެ

ން ޓެކްޮނލޮޖީއާއި ބެހޭ

ތަތގައި ބޭުނންކުރެވޭ 

ދމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގަ

ބެހޭ ގޮތުން ހޯދޭ  އި

ޅ ސާފުކުރުމަށް ހޯޭދ

 ހޯދުމަށްޅޭ ތަކެތި 

ތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާ

ޒުފޮތި، އަދި ދިދަފަދަ

ގޮތްގޮތުްނ ހޯދޭ ތަކެތި

ފީސް ހިންގުމަށް

ފކްސް އަދި ޓެލެކްސް

   ފީގެ ޚަރަދު

ޚނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު

 ިއންޓަރނެޓްގެ ޚަރަ

ޖުޑީޝަލް ސަރ

ދަތު .6

 

ރާއްޖޭގެއެތެރޭ

ރާއްޖެ އެތެރޭ

ރާއްޖެ އެތެރޭ

ރާއްޖޭން ބޭރަ

އެހެނިއެހެން

  ޖުމުލަ 

އޮފީ .7

 

ލިޔެކިޔުމާިއ 

އިންފޮމޭޝަން

ފިއުލްގެ ގްުތ

އޮފީހުގެ ޚިދު

އިއިލެކްޓްރިކާ

ކުނިކަހާ ފޮޅާ

ހިފާ ގެންގުޅޭ

ް އޮފީސް ޒީނަ

ދޮރުފޮތި، މޭޒ

އެހެނިހެްނ ގޮ

  ޖުމުލަ 

އޮފީ .8

 

ް ޓެލެފޯން، ފެ

އިލެކްޓްރިކް 

ބޯފެނާއި ފާޚާ

ލީޒްލައިނާއި 
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  ސަފުހާ 

ޚަރަދު 
2010

 1,115

 7,100

 2,426

 3,061

2,080

2 8,387

2 1,787

3 0,965

9,400

 1,588

1,7 3,240

ޚަރަދު 
2010

7 - 

4 - 

 2,722

4 7,945

 - 

1,8 0,667

ޚަރަދު 
2010

4,880

3,750

8,630

 

 ބަޖެޓް 
2010 

108,000

10,130

126,410

113,543

5,840 

262,428

238,484

310,890

- 

36,000

735,354

 ބަޖެޓް 
2010 

753,757

460,576

64,593

491,000

79,200

849,126

 ބަޖެޓް 
2010 

- 

- 

- 

 ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ސަރވިސް
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

  

 އިސާ 

 ފައިސާ

  ނ

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ  2010

 ފީ ގެިއސާއާއި ކުނީ

  ޚަރަދު 

  ރދު 

ދމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައި

 ދ

 

  ދާމީހުންގެ ަޙރަދު 

ަ އި ބައިވެރިވުމަށްޭދ

  ަޚރަދު ރޭނިންގެގ 

 

މާރާތް މަާރމާތުކުރުން

 ިދވެިހރާއްޖެ ،  

މުގެ ޚިދުަމތަށްދޭ ފައ

ނ އަދި އިޝްތިރާކް 

ނތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަ

ރުޖަމާކުރުްނފަދަ ޚިދު

  ތީގެ ޚަރަދު 

  ގ އަދާ ކުރުން

  ދުމަތުގެ ޚަަރދު

 ކުރެވޭ ޚަރަދު 

  ދާމީހުންގެ ފައިސާ

ސްޓަޑީ ޓުާއސްގައި ދާ

  ކުރާ ޙަރަދު 

އިނިންގ ޯކސްތަކުގައ

ކޮށްގެން ިހންގޭ ޓްރޭ

އި ބެލެހެއްޓުން 

ނތަކަށް ިބނާކުރާ ޢިމާ

 ރާމާތުކުރުން 

ރވިސް ކޮމިޝަން 

 ލި

ރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމު

 މެެސޖް ަޚރަދު 

ޝްތިހާރު، އެންގްުނ

  ޚރަުދ

ދ ސެިމަނރ ފަދަކްަނ

ނސީ ޚިުދމަތާއި، ތަރު

ދއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީ

އަގުންސް ޚިދުމަތުގެ 

މުގެ އެެހނިހެން ޚިދު

ކުރުމަށް މރީނު 

ޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާ

ސްގ ޓްރޭނިންގއާއި 

 ފަދަ ކަންތައްތަކައް 

ހިންގާ އެިކއެކި ޓްރެއި

އްޒަފުންަނށް ޚާއްސަކޮ

ރާމާތު ކުރުމާއި

ނުންރިއުޅުން ނޫން ބޭ 

އިއިކްވިޕްަމންޓްސްމަރާ

 

ޖުޑީޝަލް ސަރ

 

ތަކެތީގެ ކުލި

އޮފީސް ޢިމާރާ

ޕޯސްޓޭޖާއި މެ

ލާން، އިއިޢު

އުފުލުމުގެ ޚަ

ޖަލްސާ އަިދ

ކޮންސަލްޓެން

ޢާންމު ފައިާދ

އިންޝުއަރެން

އޮފީސްހިންގު

 ޖުމުލަ 

ތަމް .9

 

ް ސްކޮލަރޝި

ކުރުމުއްދަތުގެ

ވާރކްޝޮޕް 

ރާއްޖޭގައި ހި

އޮފީސް މުވައް

 ޖުމުލަ 

މަރާ .10

 

މީހުްނ ދިރި 

މެޝިނަރީއާއި

 ޖުމުލަ 
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13  

11  

5  

11  

38  

81  

 ނިމުނު އިރު 
 ރި ތަކެތި 

634 

92 

5 

33 

641 

1,408 

  ސަފުހާ 

ޚަރަދު 
2010

 3,790

 1,750

5,750

1,110

 - 

8,800

2 1,200

 
ގައި  

  ލވުނު 
އަހަރު 
ހުރ

4,190

2,993

5,750

3,779

1,930

8,642

 

 ބަޖެޓް 
2010 

39,674

23,751

- 

5,000 

151,845

- 

220,270

  އސެޓްސް) 

ހޯދުނު 
2010
ވިއްކާލެ

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 ކޮމިޝަން 
 (ރުފިޔާ އިން)

 

 (ފިކްސްޑް އެ
ރ 

ގައި ހޯ 2010

13,790 

11,750 

5,750 

11,110 

38,800 

81,200 

 ސަރވިސް
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ށ ކުރާ ޚަރަދު 

ށ ކުރާ ޚަރަދު
އަހަރުފެށުނު އިރު

  ހުރި 

620,400 

81,243 

- 

22,669 

603,130 

1,327,442 

ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ  2010

ރުމުދާ ހޯދުމަށް

ރުމުދާ ހޯދުމަށް

 ިދވެިހރާއްޖެ ،  

ށްބޭނުންވާ ހަރު

   

 

ށްބޭނުންވާ ހަރު

 

  

ރވިސް ކޮމިޝަން 

ހިންގުމަށްފީސް 

  އާއި ފިޓިންގްސް

އި އިކުވިްޕމަންޓްސް 

   ފޮތް

   ތަކެތި 

   ސޮފްޓްވެޔަރ

  ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 

ފީސް ހިންގުމަށް

  ފިޓިންގްސްއާއި 

 އި އިކުވިްޕމަންޓްސް 

   ޮފތް

   ތަކެތި 

  ގތުން ހޯދާތަކެިތ

ޖުޑީޝަލް ސަރ

އޮފީ .11

 

ޗަރ އާނީފަރު

މެޝިނަރީއާއި

ރިފަރެންސް 

މުވާސަލާތުގެ

ކޮމްޕިއުޓަރ 

އައިޓީއާގުޅޭގޮ

 ޖުމުލަ 

އޮފީ .12

ޗަރ އާނީފަރު

މެޝިނަރީއާއި

ރިފަރެންސް 

މުވާސަލާތުގެ

އައިޓީއާގުޅޭގޮ

 ޖުމުލަ 

  


