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t.gov.mvމެއިލް: - 

ސަފުހާ   

  ށް 

ޑިއާ ކައުންސިލް
އިސް ،ބަޔާންކޮށް

ޖުމްހޫރައީސުލް ،

 މަޝްވަރާކުރެވ
ރު ދަންނަވަމެވެ
ww.audit.go

ހިއުންސިލުން 
ލެވިފައިވާނެއެވެ

0ޑިސެމްބަރ  
ފާސ ،ގ ބަޔާނާއި
ދި މިބަޔނާއި އަ

 

މޯލްޑިްވ ،މަތިން
ތާއެއްގޮތަށް ޞ
 އޯޑިޓްކުރުމަށް

-އީ  6430 331: 

ަބާޔަންށގެ މީާލ 

ްސ މީޑ މޯލްޑިވް
 ފެންނަގޮތެއް ބަ
،ކައުންސިލަށާއި

އިސްވެރިންނާއި
ޞަތުގައި ޝުކު

v.mvސައިޓް 

ގއި މީޑިއާ ކަ
ތަކަށްވެސް ބަލާލެ

 31ންސިލްގެ 
ދކުރެވުނު ގޮތުގެ

ތަކުގެ ބަޔާންމާ

 ސްއޫލިއްޔަތު 

ތުގެ މަގޮތްވާ ގޮ
ސާބުތައް ޙަޤީޤަތާ
ލަވާލައި އަދި

ފެކްސް: 3939 332

c  

ަވަނ ައަހުރގެ 
  ޭދ ރިޕޯޓް 

ދުށން ކުރެވުނު 
ރ ޖެނެރަލަށް 
ޑިވްސް މީިޑއާ ކަ

  ނއުމެވެ. 

އުންސިލްގެ އި
ންނަށް މިފުރުޞ
އފީހުގެ ވެބްސަ

 އަހަރު ތެރޭގަ
އެއް މުއާމަލާތްތަ

ސ މީޑިއާ ކައުން
 އެފައިސާ ހޭދަ

މާލީ ޒި ،ޔނާއި

ނސިލްގެ މަސް

) އާއި އެއްގ20ޮ
ންސިލްގެ ހިސާ
މާލީބަޔާން އެކު

9ފޯން:   ވހިރާއްޖެ.

c
 

2010 ސިލްގެ 
ރ ޖެެނަރލޭްދ

) ގެދަށ2007/4ު
ތަކާމެދު އޮޑިޓަރ
މަށްޓަކައި މޯލްޑި
ސމާލުކަމަށް ގެނަ

ު ސް މީިޑއާ ކަ
ގ ހުރިހާ ބޭފުޅުނ

މިއޮ ،ށަހަޅައި

ވަނަ 2010 
ނަ އަހަރުގެ ބަެއ

ލްޑިވްސްމިވާ މޯ
 ލިބުނު ގޮތާއި

ކިއްޔާތުގެ ބަޔާނ
.  ފައެވެ

 މީޑިއާ ކައުން

15/008ބަރު 
ސ މީޑިއާ ކައުން
ތށް މިއަހަރީ މާ

.   އްޔަތެކެވެ

ދެިވ މާލެ، ދ މަގު،

c

  

ަކުއންސި ިއާ 
ޮއިޑަޓރ 

7ނނު ނަންބަރު 
ރެވުނު ކަންތައްތަ
ޔަވަޅު ެއޅުއްވުމަ
 މަޖިލީހުގެ ސަ

އތައް މޯލްޑިވްސ
އުންސިލްގެ އެކަ

ކޮމިޓީއަށް ހުށަ

ލާލެވިަފއިވަނީ 
ވަނަ 2011ރން 

ގއި ހިމެނިފައިމި
ހިމެނޭ ފައިސާ

މިލްކ ،ބަޔާނާއި
ަ ލާ އޮޑިޓްކުރެވި

 މޯލްޑިވްސް 

 (ޤާނޫނު ނަމް
މޯލްޑިވްސް ،އި

ތަކާއި އެއްގޮތަށް
ިލްގެ މަސްއޫލިއް

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

csIfoa eg  
 

މީޑި މލްޑިވްސް 
  

ނޫޓ ގާނޫނު (ގާ
ޑިޓުން ފާހަގަކުރެ
ދ އިސްލާޙީ ފިޔަ
ން ރައްޔިތުންގެ

ފައިވާ ކަންތައް
އެހީތެރިވެދެއްވި

ޮ  މާިލއްޔަތު 

މިރިޕޯޓްގައި ބަލާ
ސް މީގެ އިތުރު

ގަ 17އިން  
މާލީބަޔާނުގައި ހ
ކުރެވުނުގޮތުގެ 
ނީ މިއޮފީހުން ބަލާ

ޔާރުކުރުމުގައި

ޤާނޫނު ނސިލްގެ
އ ބެލެހެއްޓުމާއ

އެހިސާބުތަ ،ކޮށް
މީޑިއާ ކައުންސި

ވަނަ ފަންގިފ 3ނގ (

egclwrenej 
ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ

ޯމލ

  ރަފު 

 ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް
ރގެ އަހަރީ އޮޑި
ވނު ކަންކަމާމެދު

އަދި މިކަންކަން 

އި ފާހަގަކުރެވިފަ
މިއޮޑިޓްގައި ެއ 

ގ މަޖިލީހުގެ
.  ރވޭނެއެވެ

އި މި ގޮތެއްގަ
ނަމަވެސ ތކަށެވެ.

8އކު ސަފުހާ 
ހަރުގެ އަހަރީ މާ
އބަޖެޓުން ހޭދަކު
ޞީލު ނޯޓު ވަނީ

ސބުތައް ތައްޔާ

 މީިޑއާ ކައުންސ
ގެ ކަންތައްތައް
އެކު ތައްޔާރުކޮ
 މޯްލޑިވްސް މީ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

rwTiDoa
މާލެ

  

 

ތަޢާރަ  ހ.

ޭ މިރިޕޯޓުގެ 
ވަނަ އަހަރު
ފާހަގަކުރެވު
،ހުށަހަޅައި

މިރިޕޯޓުގައި
،ފާހަގަކޮށް

ރައްޔިތުންގެ
ޝާއިޢުކުރެ

ނޑު މައިގަ
މުއާމަލާތްތަ

މި ރިޕޯޓާއެ
ނިމުނު އަހަ
ބަޖެޓާއި އެ
ގުޅޭ ތަފްޞ

ހިސާ  ށ.

މޯލްޑިވްސް
ކައުންސިލްގެ
ފުރިހަމަކަމާ
ހުށަހެޅުމަކީ
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އހިސާބުތަކާ 
 ޤާއިމްކޮށް 
ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުަގިއ 
 ހިސާބުތައް 

އޮޑިޓްގައި  
 ، ހުށަހަޅައި

 މާލީބަޔާން 
ނޑުތައް  ންގަ

  .ވ

އި ހެކިތައް 
ދ ޙަޤީޤަތާިއ 
ލހެއްޓުމުގަިއ 

  ގެންނެވެ.

 މުޢާމަާލުތ 
އައްސަސާގެ 

ޢަދަުދ ފއިވާ 
ސަފުހާ އކު 

 ރިޕޯޓާއެކު 
ވަނަ  2010

 ،ގ ބަޔާނާއި
 ބަޔާނާއި، 
ކައުންޓިންގ 
ިންގ" އާއި 
އފައިސާއިން 

.   ކެވެ

t.gov.mvމެއިލް: - 

ސަފުހާ   

ެއ ، ބަލަހައްޓައި
ރި މާހައުލެއް
 ހިސާބުތައް 
މާލީބަޔާން އެކުލަ
އންގައިދޭގޮތަށް 

،ރަލް ދެކޭގޮތާއި

ޖމްހޫރިއްޔާއަށް
ން މިއަހަރީ

ލާޒިމުކުރާ މިން
ވޭނެ ގޮތެއްގައެވެ

 މަޢުލޫމާތުތަކާއ
އަދި ،އޙަކަމާއި

ހިސާބުތަށް ބެލެހެ
ލ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެ

 ހުރިހާ މާލީ
މުއަ އއިން މުޅި

އި ބަޔާންކޮށަްފ
ވެން ނެތުމާއިއެ
ފޔަވައި މިއޮޑިޓް

0ޑިސެމްބަރ  
ދކުރެވުނު ގޮތުގެ
ލީ ޒިންމާތަކުގެ
 ސެކްޓަރ އެކަ
ޓި އޮފް އެކައުން

ނފައިސާއާއި ެއ
ދ މާލީބަޔާންތަކެ

-އީ  6430 331: 

ށް ހިސާބުތައް 
ރި އިތުބާރުހުރި
ނުހިމެނޭގޮތަށް

އަހަރީ މާ ،ޓމާއި
ތ ރަނގަޅަށް އަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ
ރައީސުލްުޖ ،ށއި

މުން މިއޮފީހުނ
ާ ސްޓޭންޑަޑްތައް 
ކަން ދެނެގަނެވޭ

މަށް ބޭނުންވާ
ސާބުތަކުގެ ޞައް

ހި ،ބިނާކޮށްގެން
ގޮތްވެސް ބަލާވާ

 މުޅި އަހަރުގެ
ލއި ޗެކްކޮށް އެ

ކަމުގައދލުގެ އަގު
ނ ޔަގީންކޮށްދެވެ

ފިޔަ ދަލުގެ ައގު
31ލީބަޔާނަކީ 

 އެފައިސާ ހަޭދ
ޔނާއި އަދި މާލީ
ނލް ޕަބްލިކް 
ޮ ޝް ބޭސިސް 

ލިބުނު ،ޔާރުކޮްށ
ތށް ދައްކުވައިދޭ

ފެކްސް: 3939 332

ގަތާއި އެއްގޮތަށް
ންވާ ރައްކާތެރި
 ފޮރުވުމެއް ނު
ސާބު ބެެލހެއްޓު
ނ ދިމާވި ހާލަތު

ށފަހު އެއާމެދު 
 ކައުންސިލްއަށާ
. އެހެންކަމު މެވެ

އެސް ،އއްގޮތަށް
ހިމެނިފައިނުވާނެކަ

 ބަލާ ާފސްކުރުމ
ވަނީ ހިސާނގާފައި

ލގެ މައްޗަށް ބި
 އެކުލަވާލާފައިވާ

 ކުރެވިފައިވަނީ
މުޢާމަލާތު ބަލަ

ހަރުމުދަލުކުގައި 
ކަން މިއޮފީހުން
ނުގައިވާ ހަރުމުދ
ލްގެ އަހަރީ މާލ
 ލިބުނު ގޮތާއި

ގެ ބަޔާލކިއްޔާތު
 އިންޓަނޭޝަނަ
ނގ އަންޑަރ ކޭ
އެއްގޮތަށް ތައްޔާ
ޤީޤަތާއި އެއްގޮތަ

9ފޯން:   ވހިރާއްޖެ.

މަކަމާއެކު ހަޤީގަ
ބޭނުން ވާލުމަށް

ނުވަތަ ،މއް
އަދި ހިސ ،ރުމާއި

ޒާ ބޭނުންކުރަން
  ވ.

ނ އޮޑިޓްކުރުމަށް
ލޑިވްސް މީޑިއާ 
ކަމަށް ގެނައުމެ
ް ޓޭންޑަޑްތަކާ އެ
އި އޮޅުންތައް ހި

ރީ މާލީބަޔާން 
ާ ތް ރާވައި ހިން
ވިފައިވާ މާޙައުލު
ހަރީ މާލީބަޔާން

މިއޮޑިޓް  ،ން 
ލވުނު ބައެއް މު

 ތށެވެ.

ގެ މާލީބަޔާންތަކު
ތަކުގެ ޞައްޙަކަ
ނުންމާތަކުގެ ބަޔާ

ޑިއާ ކައުންސިލް
ސިލަށް ފައިސާ

މިލްކ ،ބަޔާނާއި 
ށްފައިވާގޮތަށް
ޝަލް ރިޕޯޓިން
ހިސާބުތަކާއި އެ
ވރިކަމާއެކު ޙަޤީ

ދެިވ މާލެ، ދ މަގު،

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

 ލއްޔަތު 

ހަރީ މާލީބަޔާން
ންތައްތައް މޯލް
ލީހުގެ ސަމާލުކަ
އޮޑިޓިންގ ސްޓޭ

ތަކާއި އޮޅުވާލުން

އިވަނީ މިއަހަރީ
. މިމަސައްކަތް ވެ
ލަވާލުމަށް ރޭވި

މުޅި އަހަ ،ތަކާއި

ބަލައިގެން ކަމުން
 ގޮތުގައި ހޮވާލެ
ތެއް ނިންމޭގޮތަ

 

އާ ކައުންސިލްގެ
ފައިވާ އުސޫލުތަ
ޔނާއި މާލީ ޒިން
މީ މޯލްޑިވްސް 

 މީޑިއާ ކައުންސ
ކުރެވުނުގޮތުގެ 
ކގައި ބަޔާންކޮ
ފއިވާ "ފައިނޭން
ކައުންސިލްގެ ހ
ލީ ހާލަުތ ތެދުެވ

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

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

ް ލގެ މަސްއޫލި

ސއޫލިްއޔަތަކީ އަ
 ކުރަންޖެހޭ ކަނ
ޔިތުންގެ މަޖިލީ
ޓަނޭޝަނަލް އޮ
މާލީ ބަޔާނުގައި 

އްކަތް ކުރެވިފައ
 ބިނާކޮށްގެންނެވެ
ލަހައްޓައި އެކުލ

ސިޔާސަތުތަ ،އި

އި ޚަރަދަށް ބަ
ޓ ސާމްޕަލްގެ 

ލް ދެކޭ ގޮނެރަ

  ލ ދެކޭގޮތް 

ާ މލްޑިވްސް މީޑި
ގެންގުޅެފަ ސިލުން 

ލކިއްޔާތުގެ ބަޔާ
އި ހިމެނިފައިވާ
ރގެ މޯލްޑިވްސް
އބަޖެޓުން ހޭދަކު
ފައިާވ ނޯޓުތަކު
 ޝާއިޢު ކޮށްފަ
ހށަހަޅާފައިވާ، 
އުންސިލްގެ މާލީ

ވަނަ ފަންގިފ 3ނގ (

އްޔަތުގެ ތެރޭގައ
 އަހަރީ މާލީބަ

އެއްވެސް ،އި
ކާއި އެއްގޮތަށް 
އަންދާޒާއެއް ބޭނ
 އަހަރީ މާލީބަޔާ

ޓަރ ޖެނެރަލް

ޫ ޖނެރަލްގެ މަސް
ރވުނު އިސްލާޙު
އްޔިންކަން ރަ

ވިފައިވަނީ އިންޓަ
ގން މިއަހަރީ މާ

އޮޑިޓްގެ މަސައް
 އޭގެ މައްޗަށް 
 ހިސާބުތަށް ބަލަ
އިވާ އުސޫލުތަކާއ

ނޖެހެނީ ވަގުތާއ
ދަލުގައި އޮޑިޓް
ދު އޮޑިޓަރ ޖެނ

ޓަރ ޖެނެރަލް

 ދެކޭގޮތުގައި މޯ
ގައި ކައުންސި

ގައިވާ މިލް 10
ގައި 17އިން  

ނިމޭ މާލީ އަހަރު
ނު ބަޖެޓާއި އެ
ކއެކު ހުށަހެޅިފަ
 ބޯުޑން ނެރެ 
 ތައްޔާރުކޮށް ުހ
ހދައާއި އަދި ކައު

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

މިމަސްއޫލިއް
އެއްގޮތަށް

ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ
ބަލަހައްޓައި

އޮޑިޓަ  ނ.

ރ ޖެއޮޑިޓަ
ފާހަގަ ކުެރ

އަދި މިކަނ
އޮޑިޓްކުރެވި
ބޭނުންކޮށްގެ

އެގޮތުން އޮ
ހޯދައިގެން 
އެއްގޮތަށް 
ގެންގުޅެފައި

އޯޑިޓްކުރަން
ބެލުމުގެ ބަ
މާލީހާލަތާމެ

އޮޑިޓަ  ރ.

މިއޮފީހުން 
އެކަށައެޅުމު
0ނަންބަރު 
8ސަފުހާ 

އަހަރަށް ނި
ފާސްކުރެވުނު
އެބަޔާންތަކާ
ސްޓޭންޑަޑް
އެއްގޮތަށް 
ކުރެވުނު ހޭ

  



 
info@audit 
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ދެއްވާފައިާވ 
ވާއިދާ ގައި 

ންކޮށްފައިވާ 
އި ކުރިޔަށް 

(ނ)ގައި  ގ
ރ ޖެނެރަްލ 
 ،މލީަބޔާނެއް

މާލިއްޔަތުގެ 
ލަތުގެ އު ދަ

ކައުންޓިންގ 
ރތްކޮށްފައިވާ 
 "އެކުރޫއަްލ 

 2010 ސް
 ސެކްޓަރ 
ޝް ބޭސިްސ 
ކީ ފައިާސ 
 ބާޔާނާއި، 

6  ( (ހައެއް
ނ ނަމަވެސް 
ޢަމަލުކުރަން 
ން ދިޔުމުގެ 
 އެއްވެސް 
ޓުން މީޑިއާ 
 ކައުންސިްލ 
ހަ ގޮތުގައި 
 ފއިނުވާކަމަށް 

އދާގެ (ހ) 
 އޯޑިޓްކޮށް 
ގެ ކުރިން 

t.gov.mvމެއިލް: - 

ސަފުހާ   

  ތ 

ކައުންސިލަށް 
ޔަތުގެ ޤާނޫނާއި
 ތިރީގައި ބަޔާން
ނޑުގޮތެއްގަ އިގަ

ވަނަ މާއްދާގެ 
އޮޑިޓަރ ،ހިސާބު

އެކުލަވާލެވޭ މާ
މާދި ދައުލަތުގެ 
ހުން ފެށިގެން
 ސެކްޓަރ އެކަ
ް ދުގައި އިޝާރާ
ކގެ ބަޔާނަކީ 

. ނަމަވެސ ހެއެވެ
ނަލް ޕަބްލިކް
 އަންޑަރ ކޭޝް
މލީ ބަޔާންތަކަކ
ރެވުނު ގޮތުގެ

6ސިލް އުފެދޭތާ 
. އެހެން ޖެހެއެވެ
ންކޮށް އެއަށް ޢަ
ރުން ލަސްވެގެން
ލއިގެ ތެރެއިން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
ގައި  2010
ފުރިމަހަ އެންމެ 

ސިުލ ކުރެވިފައ

ވަނަ މާއް 33
ހޭ ހިސާބުތައް

ގެ 2011ރ 

-އީ  6430 331: 

ނރަލް ދެކޭގޮތް

ވސް މީިޑއާ ކަ
އލަތުގެ މާލިއްޔަ
. އަދި  ކަށެވެ
އިގަތައްވެސް މަ

  

31) ގެ 2
ންމާތަކާ ބެހޭ ހި

 ،ކުރުމަށްފަހު
. އަ ވންވާނެއެވެ
 ޖެނުއަރީ މަހު

ްކ ސލް ޕަބްލި
ލއްޔަތުގެ ގާވާއި
މާލީ ޒިންމާތަކު
ތަކަކަށް ވާންޖެ

 އިންޓަރނޭޝަނ
ރިޕޯޓިންގ  ލް

ގައި ބުނާ މާ
ބަޖެޓުން ހޭދަކު

ދށުން ކައުންސި
ކުރަން ޖެއިޢުލާނު

ނމުކޮށް އިޢުލާން
އެއަށް އަމަލުކުރ 
މައްސަލަ 12 
ވަނަ އަހަރު  2

0އެޕްރީލް  
އލިއްޔަތުތައް އެ
 ގޮތުގައި ހާސ

3 (ނ) އަދި 
 ޒިންމާތަކާބެހޭ

ފެބްރުއަރީ 2

ފެކްސް: 3939 332

އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ޔަވައި، މޯލްޑިވް
އުވާފައިވަނީ ދަ

އިވާ ކަންތައްތަކަ
މުގެ ކަންތައްތަ

. 

 ކަންތައްތައް 

15/008ބަރު 
މާލީ ޒިން ،ތާއި 

ަހއްޓައި އޯޑިޓް
ސްޓަރަށް ފޮނުވަ

ގެވަނަ އަހަރު 
ންޓަރނޭޝަނަލް
ް  ގާނޫނާއި މާލި
މިލްކިއްޔާތާއި މާ
ތަވިފައިވާ ބަޔާން
ކުރެވިފައިވަނީ

 "ފައިނޭންޝަލް
 މިސްޓޭންޑަޑް

ބަޖެޓާއި އެބަ 

ނަ މާއްދާގެ ދަ
އި ޢާންމުކޮށް އި

ދު އާްނއިވާގަ އެ 
 ،ދ އާންމުކޮްށ

ރޭ ހުށަހެޅުނު 
2010ންކަމުން 

28އެކުވެސް 
ބތަކާއި މަސްއޫ
އންމެ ފުރިހަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ
މާލި ،އްޔާތާއި

28 ރިޕޯޓް 

9ފޯން:   ވހިރާއްޖެ.

ޮ ންވަރާއިމެދު 

ންތައްތައް ފިޔަ
ރައްވާއި ޚަރަދުކު

ނޑައެޅިފައި  ކަ
ސިލުގެ ހިންގުމު
. ތުގެ މަތިންނެވެ

އޮފީހުން ދެކޭ 

(ގާނޫނު ނަންބަ
ދާއި މިލްކިއްޔާތާ
ތިން ލިޔެ ބަލަަހ
ިލީހަށާއި މިނިސް

 2010ވާނީ 
ކުރަންވާނީ އިނ
 ކައުންސިލްގެ
ގ ބަޔާނާއި މި

ތައްޔާރު ކުރެވި 
ނތައް ތައްޔާރުކު
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
.  ފާހަގަކުރަމެވެ
،ތުގެ ބަޔާނާއި

ވަނަ 32ނޫނުގެ 
ދެއް ހަދައިއިވާގަ

 ހަދައި ނިމި 
ދުއިވާގަދންނެވި 

ވަނަ އަހަރުތެރޭ
. އެހެން ނުވެއެވެ
ރެވިފައި ވުމާއެ
ނސިލްގެ ވާޖިބް
މޤުސަދުތައް އެ

ވަ 31ނޫނުގެ 
ރަދާއި މިލްކިއް
ސިލްގެ އަހަރީ

ދެިވ މާލެ، ދ މަގު،

ރެވިފައިވާ މިން

ންކޮށްފައިވާ ކަން
ނޑުގޮތެއްގައި ގަ
ރަދު ކުރުމަށް

މީޑިއާ ކައިންސ
ކާ އެއްގޮތްވާގޮތު

އިވާކަމަށް މިއޮ

ލްގެ ގާނޫނު (
މްދަނީއާއި ޚަރަދާ
ތްވާގޮތުގެ މަތި
އްޔިތުންގެ މަޖި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
 ތައްޔާރު ކު
. އި އެއްގޮތަށެވެ
ދނީއާއި ޚަރަދުގެ
 ކއި އެއްގޮތަށް
 މާލީ ބަޔާން
ޑުން ނެރެ ޝާ
އެއްގޮތަށްކަން

ދ ކުރެވުނު ގޮތު
 

އންސިލްގެ ގާނޫ
ގަސިލް ހިންގާނޭ 

ދުއިވާގައި ރޭގަ
. އަދި މެިދ ނެވެ

ވަ 2010ލށް 
ލށް ބެލިފައެއް ނ
ރފިޔާ ޚަރަދުކު
ނިޔަލަށް ކައުން

ގެ މައުންސިލް

އުންސިލްގެ ގާނޫ
އމްދަނީއާއި ޚަ
ެމނޭ ކައުންސ

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

ށް އަމަލު ކުރެ

 ތިރީގައި ބަޔާން
 ބަޖެޓުން މައިގަ
 ބަޖެޓުގައި ޚަރަ
 މޯލްޑިވްސް މީ

ދުތަކާއިވާގަ ނތަކާ 

ކޮށްފައި ށް ލފަ 

ިޑއާ ކައުންސިލް
އުންސިލްގެ އާމް
ސޫލުތަކާ އެއްގޮތް

ް ،ރިއްޔާއަށާއި ރަ
ގައި ބަ 12 

ގެ ހިސާބުތައް
) ތަކާއި ޕްސަސް
 ބުނާ އާމްދަނ

އުސޫލުތަކާ  ގެ
 ކައުންސިލްގެ

ު ސްޓޭންޑަޑް ބޯ
ިންގ" އާއި 
ފައިސާ ޚަރަދު

ޅޭ ނޯޓުތަކެވެ.ގ 

ސް މީޑިއާ ކައު
ތރޭގައި ކައުންސ
ސްދުވަހުގެ ތެރޭ

ގަކުރެވުނެން ފާހަ
އާ ކައުންސިލަށް
އަހަރުގެ ނިޔަލަ

ރު 715,887
ގެ ނި އެއަހަރު
ކަ ނުވާކަމާއި،

 .  މެވެ

ސް މީޑިއާ ކައު
އުންސިލްގެ އާ
މާލީބަޔާން ހިެމ

ވަނަ ފަންގިފ 3ނގ (

ދަށްއި ވާގަނާއި 

 ދެކޭގޮތުގައި 
ވނަ އަހަރުގެ 
ތުގެ މަތިން 
ޯ އ ފިޔަވައި، 

ނޫނުފިއވަނީ، ގާ

ދާއިޚިލާއިވާ ގަ 

މޯލްޑިވްސް މީިޑ
ބނެފައިވަނީ ކައު
ނޑައަޅާ އުސޫ ކަ
ރައީސުލްޖުމުހޫރި

ދުގެ ބާބުއިވާގަ
މއައްސަސާތަކުގެ
ސްޓޭންޑަޑް (އިޕް
އިޕްސަސް ގައި

ްނގ"އކައުންޓި 
ވަނަ އަހަރުގެ

އކައުނޓިންގ ސ
އޮފް އެކައުންޓިނ
ަ ލިބުނުގޮތާއި އެ
މިބަޔާންތަކާއި ގު 

މޯލްޑިވްސް ހ).
ތެރޭ މަސްދުވަހުގެ

(ހައެއް) މަސ 6
ފަށާފައި ނުވާކަން
ސަބަބުން މީޑިއާ
މައްސަލައެއް އެއަ
7ކައުންސިލަށް 
އފެދުނީއްސުރެ

ރެވިފައި ނއދާކު
މިއޮފީހުން ދެކެމެ

މޯލްޑިވްސް ށ).
ގައިވާގޮތަށް ކައު
އކުލަވާލެވޭ މާ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ގާނޫނާ. ބ

މިއޮފީހުން
ވަ 2010

އެއްގޮތްވާގޮ
ކަންތައްތައް
ގެންގޮސްފައ

ގާނޫނާއި 

މޯ .1
ބު
ކަ
ރަ
ގަ
މު
ސް
އި
އެ
ވަ
އެ
އޮ
ލި
މި

2. )
މަ
6
ފަ
ސ
މަ
ކަ
އު
އާ
މި

(ށ
ގަ
އެ
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ކުރެވޭގޮތަށް 
 01ސިލުން 

 މުލަވނީ ޖު
ގަތުމުްނ ލައި
  ވެ.

 މޯލްޑިވްްސ 
ވާފައިވާކަން 
އުންސިލްެގ 

ނޑައަޅާނީ ކަ 
57-F/ML 

 04ދލުތައް 
 8,000ށް 

ގެ ގޮތުގަިއ 
 ގެން ކޮންމެ
ގެ ލިވިންގ 

ރައީސް ގެ 
މޯ ނަންބަރު 
 ޖެނެރަލްގެ 
 ނސް ދިނުން 

ފެބްރުއަރީ  
އްވި މީޑިއާ 

ރުފިޔާގެ  7
ރަން ޖެހޭނޭ 
 މެންބަރުން 

ގައި  201
އލަވަންސްެގ 
 އުންސިލަށް 

ލުން ސިޓީ 
އްޓާލައިފައި 

 6ޔަލަށްވާ) 
ން ފެއްޓެވީ 
 ފާސްކޮށް، 

t.gov.mvމެއިލް: - 

ސަފުހާ   

ޅައި ޝާއިޢުކު
 މީޑިއާ ކައުންސ

 .  ވެ

ގަނެފައިވަތަކެތި
ޖުމުލައަގަށް ބަލަ

އެކުރެވެގަނ ފާހަ

 ބެލިބެލުމުގައި 
ންސް ނަންގަވާ
އި ވާގޮތުން ކަ
ޢިނާޔަތްތައް ކަ
L/219/2011/
ޑަށް އައި ބަދަ
ގޮތުން ރައީސަށް
ފިޔާ މުސާރައިގެ

އިން ފެށިގެ 20
ރން އެބޭފުޅުންގެ

އާ ކައުންސިލްގެ
އިދާރީ މެމޯ ނުވި 

ވިގެން އޮޑިޓަރ
މިއެލަވަންސ ދެން 
17އިން  12

ގައި ބޭއް 201
500, ދެއްވާ 

ޓީއަށް އަމަލުކުރަ
ގޮތަށް ދިނުމަށް

1އޭޕްރީލް  2
ެއ ،ޓާލުމަށްފަހު

ގެ ނިޔަލަށް ކަ
ޑިއާ ކައުންސިލު
ް  މުއްދަތަށް ހު

ގެ ނިޔ2011ަ 
ންސް ނަންގަވަން
ނ ޖަލްސާއިން

-އީ  6430 331: 

ރަށް ހުށަހަޅަ
އިވާނީ މޯލްޑިވް 
ތަކުގެ މައްޗަށެވެ

ބައެއްފަހަރު  ސ
. މިގޮތަށް ޖުށވެ
ހުރިކަންފައިގަނެ

ލީ ކަންތައްތައް
ވިންގ އެލަވަން
އްދާގެ (ހ) ގަ
ނިހެން މާލީ ޢ

1/ނަންބަރު  
ނޑަ އިގެ އޮނިގަ
ޮ ނޑުގައި ވާ ނިގަ

ރުފި 5,000 
011 ޖެނުއަރީ 

 އަދި މެންބަރުނ

ންދަވަނީ މީޑިއާ
ޒް ޔުނިޓަށް ފޮނު
 ފާހަގަ ކުރެވި
ކަށް އަންގަވަންދެ
23-B/MIS/2

11 ފެބްރުއަރީ  
 މެންބަރުންނަށް

ސިޓީ  ފޮނުއްވި 
ނޔަތް ދެމުންދާގޮ

20އިން  123
ސް ދިނުން ހުއްޓާ

ގެ 2011ސްޓް 
ނބަރުންނަށް މީޑ
 މަސްދުވަހުގެ 
އިން އޯގަސްޓް

 އަލުން އެލަވަން
ވަަނ  22ރުގެ

ފެކްސް: 3939 332

މިނިސްޓަ އި،
އޔާރު ކުރެވިފައި

ލީބަޔާންތަރުގެ މާ

ފައި ވީނަމަވެސް
ގޮތަށެތކެއް ލިބޭ

 ކައުންސިލަށް ގަ

ނަ އަހަރުގެ މާލީ
 ޚިލާފަށް ލިވ

ވަނަ މާއް 19 
ޖޫރައާއި އެހެނި

އިދާރާގެ ލީހުގެ 
ރުންގެ މުސާރާ
މިދެންނެވި އޮނި
 މެންބަރަކަށް
އިގެ އިތުރުން 
ނައިބު ރައީސް

ންގަވަމުން ގެން
ޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
އި މިމައްސަލަ
ޅުމުން ވަކިގޮތަކަ

2011/118ރ 
20ނަމަވެސް 

އި ކައުންސިލް
ނ ކޮމިޝަނުން
ބަރުންނަށް އިނާ

3-B/MIS/20
ލަވަންސްން މިއެ

އޯގަސް 31 ސާ 
އި ހުރިހާ މެން

5  ( (ފަހެއް
ރަށް (މާރޗް އ
. ވާފައި ވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު 2

9ފޯން:   ވހިރާއްޖެ.

 މަޖިލީހަށާއި
ިޓް ރިޕޯޓް ތައް

ވަނަ އަހަރު 20

ތަކުން އަގުބަލާފަ
ރިހާ އައިޓަމްތަ
ށ ބޮޑުއަގުގައި 

ވަނަ 2011ން 
ވާއިދާއިގައި 

ސިލްގެ ގާނޫނުގެ
ނށް ދެވޭ އުޖޫ
ޔިތުންގެ މަޖިލީ
ސިލްގެ މެންބަރު

. މ އަންގާ ފައެވެ
 އަދި ކޮންމެ

ަފއިވާ މުސާރައ
 ރައީސާއި ނަ

.   އެވެ

އެބޭފުޅުން ނަން
އުންސިލްގެ ކޯޕަ
ކުރުމުގެ ތެރޭގައ

ށަހެޅުޝަނަށް ހު
 ސިޓީ ނަންބަރ

ވެއެވެ. ނަ ފައި 
 ބައްދަލުވުމުގައ

ކޮރަޕްޝަން- ންޓި 
މެންބަ ރިންވެސް

 

011/265ބަރ 
ހަރަށް އެންގުމުން

ފައިސ އްވިފައިވާ
ގައި 2011 

ސް ދިނުން 
އކު ދެވަނަފަހަރަ
އެއްފަހަރާ ދެއްވާ

2011ނސިލްގެ 

ދެިވ މާލެ، ދ މަގު،

 ރައްޔިތުންގެ
ންކަމުން މިއޮޑި

10ށް ހުށަހެޅި 

މުގައި ތިންފަރާތަ
ކުން ހު ފަރާތަ

ތި ބައެއްފަހަރަށް

އްތަކުގެ އިތުރުން
އިރުން ގާނޫނާ

މީޑިއާ ކައުންސި
 މެންބަރުންނަ

އެގޮތުން ރައްޔ 
 މީޑިއާ ކައުންސ
 ކައުންސިލަށް 

ރުފިޔާ 6,500
ސ ހަމަޖައްސަވާ
އ ކައުންސިލްގެ
ވަމުން ގެންދަވައެ

އި މިފައިސާ އެ
2011 ު ގައި ކަ

 އަދި އޯޑިޓްކު
ރަޕްޝަން ކޮމި
ނ ކޮމިޝަނުގެ

ސިލަށް އަންގަވާފަ
ވަނަ 7ހަރުގެ 

އަންގަވައި، އެން
 ނިންމައި ކުރި

  މާފައިވެއެވެ. 

 ސިޓީ ނަމްބަ
މަށް ދެވަނަ ފަހަ
ރއަރީ މަހު ދެއް

މެއި 30ވައި 
ސް މިއެލަވަންސ

ގެ މުސާރައާއެ 
ންބަރުންނަށް އެ
 ބޭއްވި ކައުން

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

ރީއްޔާއަށާއި،އ
. އެހެނ  ނުވެއެވެ
ގައި މިއޮފީހަށް 

ގަތުމުތަކެތި ލަށް
ހެޔޮއެންމެ އަގު

ބންހުންނަ ތަކެތި

ވިފައިވާ ކަންތައް
ސިލްގެ މެންބަ
 މޯލްޑިވްސް މ
އިބު ރައިސާއި،
.  ޖިލީހުންނެވެ

 އެންމެފަހުން 
ގައި މީޑިއާ 2

0 ރައީސަށް 
. ނަމަވެސް ވއެވެ

ރުފިޔާ މީޑިއާ 
ގތުގައި ނަންގަވަ

 އެނގޭގޮތުގައި
1ޖެނުއަރީ  20
ގުޅިގެންނެވެ. އި 

ސަލަ އެންޓި ކަ
ކޮރަޕްޝަން- ންޓި 

މީޑިއާ ކައުންސި
ވަނަ އަހަ 201

ނ ހުއްޓާލުމަށް 
ބެއް ނެތްކަމަށް
އތިފާގުން ނިންމާ

ން ކޮމިޝަންގެ
ދިނުން ހުއްޓާލުމަ
ރީ އަދި ފެބްރު
ރުމަށް އަންގަވަ
. ނަމަވެސ ވއެވެ

2011ގަސްޓް 
 އެލަވަންސް މެ

ގައި 2011 

ވަނަ ފަންގިފ 3ނގ (

ރައީސުލްޖުމުހޫއް
 ފައިތައްޔާރުކޮށް
2011އޕްރީލް 

ކައުންސިލަ ނ).
އަގަށް ބަލައި އެ

ގުހެޔޮކޮށް ލިބެއަ

މަތީގައި ދެންނެވ
އުންސމީޑިއާ ކަ

. ފހަގަކުރެވުނެވެ
ނައި، ރައީސާއި

ރައްޔިތުންގެ މަ
ސިޓީއިން ވަނީ

2011ޖނުއަރީ 
ރފިޔާ، ނައިބު
ހަމަޖައްސާފައިެވ

7,500މަހަކު 
އލަވަންސްގެ ގޮ

ލިޔެކިޔުންތަކުން
0ކުރައްވައި ސޮއި

އި އާ  2011/01
އޮފީހުން މިމައްސ

އެން ހއްޓާލުމަށް 
ގައި މީ 2011
1ންސިލްގެ ކއު 

އިނާޔަތް ދިނުން
އއްވެސް ސަބަބެ
ވޯޓުލައިގެން އިއް

އންޓިކަރަޕްޝަން
މިއެލަވަންސް ދި
އަރގޮތުގައި ޖެނު

ޖަމާކު އަނބުރާ
ވެ ފޮނުއްވާފައި

އޮތުމަށްފަހު އޯގަ
މަސް ދުވަހުގެ 

އޯގަސްޓް 18

ޣާޒީ ބިލްޑިން 
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6 ގެ  17 ފހާ  
 

ޒް ޔުނިޓަްށ 
 ސަބަބުްނ 

ގެ 2011ޓ 

ގެ ލިވިންގ 
 ރައްޔިތުންގެ

ނަ އަހަރުގެ 
ސާއި ފެމިލީ 

ކަށް ދިނުްނ 
 (އޯގަސްޓް 
 ހުއްޓާލައި 
ތުން ހުއްދަ 

މީޑިާއ  މަކީ
މެއްކަމުގައި 

ވަަނ  31 
އމްދަނީއާއި، 
ކައުނޓިންގ 
ންޑަޑުތަކާއި 

މޖައްސުމާއި 
ރުގެ ނަތީޖާ 

އި، އޮފީސް 
ދުވަނީ އި ވާގަ

މން އާންމު 

t.gov.mvމެއިލް: - 

ސަފުހާ   

ރޒް ޕރޭޓް އެފެއަ
. މިހެންވުމުގެ

އޯގަސްޓް ތުގައި 

މެންބަރުންގެލގެ 
ރައަދި  އެވެ.
ވަނަ 2011ގ 

ންގ އެލަވަންސާ

ދުވަސްތަކަކަ ،
ގެ އެލަވަންސް
ވަންސް ދިނުން

ގާނޫނީ ގޮތު ިއ،
ހުށަހެޅުއްވުމަ ވި

 ކޮށްފައިވާ ކަމ

) ގ15/200ެ
ކއުންސިލްގެ އާ
 ސެކްޓަރ އެކަ

ޓިންގ ސްޓޭންްނ

.  ނެކަމަށް

ނތިޒާމްތައް ހަަމ
ދއި އެއްފެންވަރު

ނ ވަކި ތަނަކާއި
ގަގެ ތެރޭގައި 

ދު ލަސްވުމުވއި

-އީ  6430 331: 

ންސިލްގެ ކޯޕަރޭ
ގުޅިގެންނެވެ އި

ލަވަންސްގެ ގޮތު

ގައި ކައުންސިލް
ހިމަނުއްވާފައިވެ

ލްެގއުންސިކަ އ
ނބަރުންގެ ލިވިން

ެއލަވަންސް ގެ
މަސް ދުވަހު 8

ސާއަކުން އެލަވަ
ޙތިރާމްނުކުރުމާއ

ޅުއްވިށް ުހށަހެ
ނގަޅު ގޮތުގައި

08 ނަންބަރު 
ތުގެ މަތިން ަކ
ނަލް ޕަބްލިކް

ސެކްޓަރ އެކައުނ
 .  ރކުރުން

އް ތައްޔާރުކުރާނެ

ކު ބެލޭނޭ އިން
ށ ކުރެވޭ ޚަރަދާ

.   ހިންގުން

ނސިލް ހިންގާޭނ
މަސް ދުވަހުގެ 

ގަވާއފީހުގައި އެ

ފެކްސް: 3939 332

ގައި ކައުނ 20
އާއި 2011/1

ލިވިންގ އެ ގެ
   ވެއެވެ. 

އަހަރުގެ ބަޖެޓްގަ
ރުފިޔާ ހ 1,3

މީޑިއާ ލޑިވްސް
އީސް އަދި މެން

.  ފއިވެއެވެ

ދުވަހުސް ދެމަ 
8 ޖުމުލަ ސާއެކު 

ތުގެ މުވައްސަސާ
 އެންގުމަށް އިޙް
ތންގެ މަޖިލީހަށް
ސސާއަކުން ރަނ

ނޫނު (ގާނޫނު
ގައިވާގޮ 12 

 އިންޓަރނޭޝަނ
ނަލް ޕަބްލިކް ސ
ު ބުތައް ތައްޔާރު

ސިލްގެ ހިސާބުތައް

 ފުރިހަމަކަމާއެކު
ނ ކައުންސިލަށް
އި ޒމްކޮށް ރާވަ

ފންނާއި ކައުންސ
. ންކަ 6މަށް
ރައީސް އޮ، އި

9ފޯން:   ވހިރާއްޖެ.

011އޯގަސްޓް  
9 ނަންބަރު 

މަސްދުވަހުގެ 8 
ނ ނަންގަވާފައި 

ވަނަ އަ 2011 
350,000 އި 
މްޯލ ފާސްކުރި 

އާއި ނައިބުރައީ
ނިފަރުފިޔާ ހިމެ

 ދެއްވާފައިވާ 
ގެ އެލަވަންސާހު

ބިފައިވާ ދައުލަތު
ންގި ސިލަށް އެ

ރައްޔިތުނ ންއިގެ
ނޖެހޭ މުއައްސަ

އުންސިލްގެ ގާނ
ދުގެ ބާބުއިވާ ގަ 

ހޭ ހިސާބުތައް
އިންޓަރނޭޝަލަނަ
ު ލްގެ މާލީ ހިސާ

ގޮތަށް ކައުންސި

ށ ހަލުވިކަމާއި،
އލަތުގެ ބަޖެޓުން
ކތްތައް އިންތިޒާ

ވަީނ މުވައްޒަފު
ބން ލަސްވުމުން
ޖނެރަލް އޮފީހާއ

ދެިވ މާލެ، ދ މަގު،

ޯ 21ރައްވައި 
އިދާރީ މެމޯ  

ގެ  މެންބަރުން
ރފިޔާ އެބޭފުޅުްނ

ށ ހުށަހެޅުއްވި 
ގޮތުގައ ންސްގެ
 ގައި 2010

ސިލްގެ ރައީސްއާ
ރ 1,350,000

ރތަމަ ފަހަރަށް
މަސް ދުވަހު 6 

ނޫނީ ބާރު ލިބި
 މީޑިއާ ކައުންސ
އި ހިމަނުއްވައި

ނަންއިތުބާރުއޮން 

   

ގން މީޑިއާ ކަ
ގެ  މާލިއްޔަތު

ލީޒިންމާތަކާއިބެހޭ
އިޢުކޮށްފައިވާ އި
އަށް ކައުންސިލް

ދާއި އެއްގޮއިވާގަ 

އްސަލަތަށްހ މަ
ދައު ނ ބަލާއިރު

ސިލްގެ މަސައްަކ

ފށި ލަސްވެފައި
ޕމަންޓްސް ލިބު
ސ އެޓާރނީ ޖެ

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

ރައީސް ސޮއިކު
 ކައުންސިލްގެ 

ގެ ނިޔަލަށް 2
ރު 900,000 

މަޖިލީހަށްސިލުން 
ފެމިލީ އެލަވަން

 ޑިސެމްބަރ 
މީޑިއާ ކައުންސ 

0ގތުގައި ޖުމުލަ 

ބަރުންނަށް ފުރަ
 އަލުން އިތުރު

ގާނޫ ފައިވުމާއި،
ށް އަމުރުކޮށް 
ތކެއް ބަޖެޓްގައ
 ރައްޔިތުންގެ 

 .  ކެމެވެ

ލަފާދިން ގޮތް

އަހަރުން ފެށިގެ
ލަތުގެއުއާއި ދަ

ކީއްޔާތާއި، މާލީ
ން ނެރެ ޝާއި
ރުއަލް ބޭސިސް

  ނޓް 
ގަގައި ގާނޫނާއި 

ހށަހެޅޭ އެންމެހާ
" އުސޫލުންނީ ގެ

 ގޮތަށް ކައުންސ

  ންޓް 
މަސައްކަތް ނެުފ
ންވާނޭ އިކުވިޕް
 އެހެންނަމަވެސް

. 

ވަނަ ފަންގިފ 3ނގ (

ކައުންސިލްގެ ރަ
މީޑިއާ ފޮނުއްވި
2011ޓް އޯގަސް
ޖުމުލަ  ނިޔަލަށް

މީޑިއާ ކައުންސި
އލަވަންސާއި ފެ

29 މަޖިލީހުން
 ވެސްބަޖެޓްގައި

އލަވަންސްގެ ގޮ

ވމާއެކު، މެންބަ
ހއްޓާލުމަށްފަހު 

) ދެއްވާފ2011ަ
އިސާ ހޯދުަމށްއފަ

ނުކުރާ ޚަރަދުތަ
ކައުންސިލްފަދަ 
މިއޮފީހުން ނުދެކެ

ޞލާޙުކުރަން ލަ

ވަނަ އަ 2011
) އާމއްދާގެ (ނ

ޚަރަދާއި، މިލްކީ
ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑު
އއްގޮތަށް، އެކުރު

ޖްމަންޓު ކޮމެންޓް
ކރިއަށްއޮތްތަނުގަ

ކައުންސިލަށް ހު
"ވެލިއު ފޯ މަނީ
ޙސިލްކުރެވޭނޭ 

ޖްމެންޓްގެ ކޮމެން
ކައުންސިލްގެ މަ
ހިންގަން ބޭނުން

. ނިމިފައިކަމަށް
ނުކުރެވުނީކަމަށް.

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ކަ
ފޮ
އޯ
ނި

މީ
އެ
މަ
ބަ
އެ

ވު
ހު
1
އެ
ނު
ކަ
މި

އިޞްޅ. 

1. 1
މާ
ޚަ
ސް
އެ

މެނޭޖް
ުކ

ކަ .2
"
ޙާ

މެނޭޖް
ކަ
ހި
ނި
ނު



 
info@audit 
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ގައިވާގޮތަށް 
އެކުލަވާލެވޭ 
ގެ ކުރިން 

އްޔާރުކޮްށ ތަ

އް ލިބިފައި 

(ނ) ގައިވާ 
ތި ގަތުމުެގ 

ފހުންފައިސާ 
ރ މިގޮތަށް 

މެންބަރުންގެ 
 މިހާތަނަްށ 
ތަޤުބަލުގަިއ 
ނުއްވުމާއި، 

 .އްވުން

t.gov.mvމެއިލް: - 

ސަފުހާ   

މާއްދާގެ (ހ) 
 އޯޑިޓްކޮށް 

ފެބްރުއަރީގެ 2
 ކުރެވޭގޮތަށް ތަ

 ކުރާނޭ ފޯމެޓެއް

ގެ (ށ) އަދި (
ށ އޮފީހަށް ތަކެ

 ތަންތަނުން ފަ
ސް ބައެއްފަހަުރ

އންގަވާފައިވާ މެ
ނދެވުމާއި އަދި
އވުމާއި، މުސް
މެނުވީ ނުހިމެ
ނބަރުން ނުކުރެއް

 ށ.

 

  ހީމް 

  ރލް

-އީ  6430 331: 

ވަނަ މާ 33ދި 
ހޭ ހިސާބުތައް
8 އަހަރުގެ 
ށަހަޅައި ޝާއިޢު

ސާުބ ތައްޔާރު 

ގެ 8.09ދުގެ އި
ށް ލިބޭނެގޮތަށް

ހރުމާއި، ބައެއް
ރަށް ބަލާފަވެސް

ސިޓީއާއެކު އަ 
ގަވަމުން ނުގެން
ޓަށް ޖަމާކުރެއް
 ޚަރަދެއް މެ
އންސިލްގެ މެން

ނިންމަވާނެކަމަށް

  

   

ނިޔާޒް އިބްރާހީ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ފެކްސް: 3939 332

ދާގެ (ނ) އަދި
ލި ޒިންމާތަކާބެހޭ
ގެން އަންނަ

ނިސްޓަރަށް ހުށަ

މށް. މާލީ ހިސާ
 

ގަވާލިއްޔަތުގެ 
ންމެ އަގުހެޔޮކޮ

ންނަން ލިބެންހު
ކެތީގެ ފެންވަރަ

57-F/ML/2 
ވަންސެއް ނަންގަ

އުލަތުގެ ބަޖެޓަދަ
ން ހުއްދަކުރާ
ސް އަމަލެއް ކައު

ގޮތުން ގޮތެއް ނ

143 

201 

ނ

އޮ

9ފޯން:   ވހިރާއްޖެ.

ވަނަ މާއްދާ 31
މާލި ،އިިއްޔާތާ

ެ  ރިޕޯޓް ޖެހި
ޖިލީހަށާއި، މިނ

އޔާރުކޮށްފައިކަމަ
  ނވަނީ ކަމަށް.

ދައުލަތުގެ މާއި 
އައިޓަމުތައް އެނ

އއްތަނަކުން ގަން
ތަކެއާއި ނކުރާތީ

219/2011/1
އެއްވެސް އެލަަވ
ސާ އަނބުރާ ދަ
 ގާނޫނީ ގޮތުން
ލޭ ފަދަ އެއްވެސް

މައްސަލައާ ބެހޭގޮ

32ޛުލްޤަޢިދާ  

11 އޮކްޓޯބަރ 

ދެިވ މާލެ، ދ މަގު،

1ލގެ ގާނޫނުގެ 
ޚަރަދާއި މިލްކި
ސިލްގެ އަހަރީ
ރައްޔިތުންގެ މަ

ޕޯޓް ވާނީ ތައް
ރ ކުރެވިފައި ނު

ތަކެތި ގަތުމުގައި
ރުގެ ވަކިވަކި 

 

ހރިހާއެއްޗެއް އެ
 ތަކެތި ދޫނު

ރގެ ނަންބަރު 
މެނިފައިނުވާ އެ
ވަންސް ފައިސާ
 ބަޖެޓްގައި 
 އިތުބާރު ގެއްލޭ

އްވުމަށްފަހު މިމަ

04

02

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

ިއާ ކައުންސިލް
އާމްދަނީއާއި ޚަ
މެނޭ ކައުންސި
އރީއްޔާއަށާއި، ރ

  ންޓް 
ލށް ޚަރަދު ރިޕޯ
ހިސާބު ތައްޔާރު

ގައި އޮފީހަށް ތަ
ބޭނުންވާ ފެންވަ
ށް ގެންދެވުން.

  ންޓް 
ހުނީ  ގަނެފައިވަ
ދެއްގެދު އަދަ
  ކަމަށް.

ޖިލީހުގެ އިދާރާ
ނޑުގައި ހި ނިގަ
 ލިވިންގ އެލަވަ
 ކައުންސިލްގެ

ދ ރައްޔިތުންގެ 

  ންޓް 
އްދަލުވުމެއް ބޭއް

ވަނަ ފަންގިފ 3ނގ (

މޯލްޑިވްސް މީިޑ
ކައުންސިލްގެ އާ
މާލީބަޔާން ހިމެ
ރައީސުލްޖުމުހޫއް

  ނިންމުން.

ޖްމެންޓްގެ ކޮމެން
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ނެތުމުން މާލީ ހި

ކރިއަށްއޮތްތަނުގަ
ގޮތުގެ މަތިން ބޭ
ކަންތައް ކުރިއަށް

ޖްމެންޓްގެ ކޮމެން
އގޮތަށް ތަކެތި 
ދައްކާގޮތަށް މަ
އަމަލުކުރަންޖެހޭކަ

ރައްޔިތުންގެ މަ
މސާރާއިގެ އޮނި
ނަންގަވާފައިވާ 
ތައްޔާރުކުރެވޭ

ކައުންސިލާއިމެދު

ޖްމެންޓްގެ ކޮމެން
މންބަރުންގެ ބައް

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

މޯ .3
ކަ
މާ
ރަ
ނ

މެނޭޖް
އަ
ނެ

ުކ .4
ގޮ
ކަ

މެނޭޖް
އެ
ދަ
އަ

ރަ .5
މު
ނަ
ތަ
ކަ

މެނޭޖް
މެ

 



 

 

  

 

 

   

 

ަކުއްނސިލް  މީިޑއާ  ޯމލްޑިވްސް   

 މީާލ ަބާޔން 

2010 
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  ޕަބްލިކް 
  އ/ކންކް 

2010  

715 

715 

603 

13 

34 

29 

33 

715 

 އި ެނތި ޙަޤީޤަތާ 

  ޝީުދ

 

ސަފުހާ 

  ނޯޓް 

ޕަ
ބޭން
0

    

3 5,887

  ‐ 

  ‐ 

 5,887

  

  

4 3,577

5 3,991

6  390 

7 4,994

8 9,922

9 ‐ 

10 3,013

11  ‐ 

 ‐ 

 5,887

 ‐ 

 ނުވަަތ އޮޅުވާލުމެްއނ

ޝީމުޙައްމަދު ރަ 

 ޑިރެކްޓަރ 

 

  ަބާޔން 

 އެއްވެސް އޮޅުެމއް 

  

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ވުނ ޮގތުގެ ަބ
  ނިޔަލަށް 

މިހިސާބުތަުކގައި ން

މުޙައްމަދު ަނޒީފް 

 ރައީސް 

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

ތާއި ހަޭދކުެރުވ
ގެ  2010ރު ސެމްބަ 

  )ރނސްފަ

ކައުްނސިލުން މީޑިއާ  

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

ާސ ިލުބުނޮގތާ
ޑިސެ 31

  

 ދފައިސާ

މާކޮށްފައިވާ (ޓްރާން

 މޯްލޑިވްސްފއިވަީނ 

:   -ކރަނީ

  ދިވެހިރާއްޖެ

ަފއާިސ

  ގަތް ފައިސާއިލަ

  

ކަށް ޫނން ޮގތުން ދޭ

  ދތަކެތީގެ ައގު

  ދމަތުގެ ޚަަރުދ

 

  ޚަރަުދ

ންޑް ޓްރެަޜރީއަށް ަޖ

  ޑާ ބާކީ ރު ކަނ

ތއްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފަ

ފަރާުތން ސޮއިކު ލގެ

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

  

  ނ ބަޖެޓުްނ ނެގި 

އމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލަ

  އި ލިބުނު 

  ލަ ގެ ޖުމު 

  ދ 

 ހިނގި ޚަރަދު ނަށް

 އަދި ވަިކ ޚިދުމަތަކަ

 ޚަރަދު  ކުރުމުގެ

ނގުމުގެ ޭބނުމަށް ހޯާދ

ނގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިުދ

 ވޭ ޚަރަދުމަށް ކުރެ

މާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަ

 ދމަށްކުރާ ޚަރަދު

 އޮފް ފިޭނންސް އްެނ

  ލަ ފައިސާގެ ޖުމު

އިން ހޭދަކުރެވުނުވަރު

ް ގއިާވ ިހސާބުތައް ތަ

ކައުންސިލްއކަމަށް މި

މޯލްޑިވްސް މީ

ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުުނ

ލަތުގެ ާއއުދަ

އެހީގެގޮތުގައި

ލިބުނު ފައިސާ

  

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަ

ޕެންޝަނާއި

ދަތުރުފަތުރު

އޮފީސް ހްިނ

އޮފީސް ހިން

ތަމްރީނުކުރުމަ

މަރާމާތުކުރުމާ

ހަރުމުދާ ހޯުދ

މިނިސްޓްރީ 

ހޭދަކުރެވުނު ފަ

ލިބުނު ފައިސާ

މި މާލީަބޔާނުަގ

. އެ އެއްގޮތަށެވެ
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  ށައެޅި ބަޖެޓް 
  ސއާއި އާމްދަނީ/
  ރެވުނު ފައިސާ 

2010  

1,304 

1,304 

603 

13 

34  

29 

33 

132 

848 

456 

456  

ސަފުހާ 

 

 ޓް 
20  

އެކަށަ
ފައިސާއާ
ހޭދަ ކުރެ
0

  

1,3 4,939

‐ 

‐ 

1,3 4,939

 

 

7 3,577

 3,991

390 

 4,994

3 9,922

 ‐ 

1 3,013

2,500

‐ 

1,2 8,387

6,552

‐ 

‐ 

‐ 

6,552

 

 ތުގެ ަބާޔން 

  
  ނޯޓް 

ބަޖެ
010

    

3 304,939

  ‐ 

  ‐ 

 304,939

  

  

4 715,089

5  36,350

6 7,500 

7 71,500

8 332,000

9 37,000

10 100,500

  ‐ 

 ‐ 

 299,939

 ‐ 

 ‐ 

11 
5,000 

 
5,000 

 
‐  

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ހަޭދކުެރުވުނޮގތު
  ނިޔަލަށް 

ނޯ

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

ހޭ ބަޖުެޓން  އެ 
ގެ  2010ސެމްބަރު 

  )ރންސފަ

 

 

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

ުނ ަބޖެޓާއި 
ޑިސެ 31

  

  ތން ދޭފައިސާ

  

  ދ

މާކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސ

  ދިވެހިރާއްޖެ

ފްާސކުެރުވ

  ގަތް ފައިސާއިލަ

  ޚަރަުދ

ކަށް ނޫން ގޮުތިދުމަތަ

  ރުދ

ށް ހޯދާތަކެތީގެ ައގު

ވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަަރދު

  ޚރަދު

  ޓމުގެ ޚަރަދު

  އަށް ޖަމާކުރި 

ނޑް ޓްރެަޜރީއަށް ޖަ

  ޖެޓް ބާކީ 

  ރަދު

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

  

  ނ ބަޖެޓް 

އމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލަ

  އި ލިބުނު 

  ގެ ޖުމުލަ 

  ރަދު 

ޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަ

ު ޝަނާއި ައދި ވަކި ޚި

 ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަ

ސ ހިންގުމުގެ ޭބނުމަށް

ސ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ

ނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަ

ތުކުރުމާއި ބެެލެހއްޓު

 އޮފް އިްނފޮމޭޝަންއަ

 އޮފް ފިޭނންސް އެން

  ރަދުގެ ޖުމުލަ 

ދ ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެ

  ދ 

ކުާރ ޚަރަ ދާ ހޯދުމަށް

  ލ ޚަރަދު 

  ބާކީ 

މޯލްޑިވްސް މީ

ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުުނ

ލަތުގެ ާއއުދަ

އެހީގެގޮތުގައި

ނު ފައިސާގެލިބު 

  

ރިކަރަންޓް ޚަރަ

މުވައްޒަ 210

ޕެންޝަ 213

ދަތުރު 221

އޮފީްސ  222

އޮފީްސ  223

ތަމްރީނ  225

މަރާމާތު  226

ޑިޕާޓްމަންްޓ 

މިނިސްޓްރީ 

ރިކަރަންޓް ޚަރަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ހަރުމުދާ  423

ކެޕިޓަލް މުލަޖު

ާ ލަ ބަޖެޓް ޖުމު 

 



 10 ގެ 17 

 

 

 

ކު ވިދާޅުވުމުްނ 

ސަފުހާ  

2009

  

3 ‐ 

  

‐ 

‐  

3 ‐ 

2009

- 

- 

3 - 

3 - 

ތަކާއެކު ވާނީ ިމނޯޓު

 

  

  2010  ޓް ނޯ

    

13 373,969

   

 ‐ 

12  800 

 374,769

  ސް 

 2010 ނޯޓް 

12 800 

  - 

13 373,969

  374,769

މލީ ބަާޔން ފުރިހަަމ

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ެއެސޓްސް  
  ނިޔަލަށް 

ނޯ

ލައިބިލިޓްީސ –
  ނިޔަލަށް 

ނޯ

2

 

3

 

ޔާނުގެބައެއްކަމާިއ ާމ

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

– ަބާޔން ގެ 
ގެނ 2010ސެމްބަރ 

– ގެ ަބާޔން 
ގެނ 2010ސެމްބަރ 

  ންޖެހޭ ބާކީ 

ތަކަކީ ިމމާީލބަޔާ ނޯޓު

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

ގެމިލްކިްއާޔތު 
ޑިސ 31

  

   ތަކެތި 

ީލ ޒްިނމަާތކުގެ
ޑިސ 31

އަނބުރާ ރައްދުކުރަން

ވާ މާލީ ަބޔާނާުގޅޭ 

  ދިވެހިރާއްޖެ

  ދ

ސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

  ބޭުނންވާ ފައިސާ

މީާލ

  

ނޑް ޓްރެަޜރީ އަށް 

  މާލު

އަށް ިހމެިނފައިވާ 17

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

 ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ 

  ދި އިކްވިްޕމަންޓް 

   އެސެޓްތައް 

ސާއާއި ނަގުދު ފައިސާ

ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ބޭ

 ޖުމުލަ  

  އ 

 ދއްކާ ހުރި ބިލްތައް 

 އޮފް ފިޭނންސް އެން

މސީލުކޮްށދޭ ރައުސްމާ

  ކގެ ޖުމުލަ 

7 ަސފުހާއިްނ  6
  ފާހަގަކުރަމެެވ.

މޯލްޑިވްސް މީ

ދިގުމުއްދަތަށް 

ޕްލާންޓް އަދި

އްދަތުގެ ކުރުމު 

ނަގުދު ފައިސާ

ނުދެއްކިވާ ބި

 ގެތު މިލްކިއްޔާ 

  

 

މާލީ ޒިންމާތައް

ް ފައިސާ ނުދަ

މިނިސްޓްރީ 

ދާ ތްަމހަރުމު

މާލީ ޒިންމާތަކު

 

 ާސަފުހ 
ކަމުގައި 
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ސް މީޑިއާ 
 2010ރީލް 

އއް އޮންނަ 
 . ބިގެންވެއެވެ

އ ތިރީގައި 
 އެއްގޮތަށް 

ސް ބޯޑުން 
ންޑަޑް ާއއި 

، އިވާ ގޮތަށް

ޚަރަދުތައް  

ރައްޔިތުންގެ 
މިނިސްޓްރީ 
ސްޓްރީ އޮފް 

) އިން 201

އިގެންފައެއް 
އުންސިލަށް 

ޝަން" އާއި 
އަރަންޏާއި  

ސަފުހާ  

ރވުނު މޯލްޑިވްސ
އޭޕްރީ 28 ތީން
ވަކި ސިއްކައެ 

 ބާރުވެސް ލިބި

 ސިޔާސަތުތައް
ސިޔާސަތުތައް

  ވާނެއެވެ.

ނގ ސްޓޭންޑަޑް
ނޓިންގ" ސްޓޭން

) ގައ3/2006ި
، ހިނގާފައިވާ

ހިމަނާފައިވާނީ ރަ
މިކައުންސިލަށް 
ނސިލުން މިނިސް

10އޯގަސްޓް  2

އިސާއެއް ބަލައ
ގ ގޮތުގައި ކަ

ޓް ކޮންވެންޝަ
،ރމުދާ ފިޔަވައި

 

  ްނ)

ތަޞްދީޤު ކުރެ
މަތީ އި ވާގޮތުގެ

 ،ކައުންސިލަކީ
ކުރުމުގެ މަލާތު

  މތައް 
ނޑު ގެ މައިގަ

ލމުގައި މިސި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރ އެކައުންޓިން
ސ އޮފް އެކައުން

3ންބަރު ުނ ނަ
ގައި 2010 

ގެ ގޮތުގައި ހި
ރި ބަޖެޓުން މި

ކައުންސ ،ސާއާއި
24( 2އަދި  

 އެއްވެސް ފައ
އިރު އާމްދަނީގެ

 

ޓޮރިކަލް ކޮސް
 މިގޮތުން ހަުރ

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ތްއ (ުރިފާޔއްިނ
   ނިޔަލަށް 

 ގައި 2008
ވަނަ މާއްދާގައި
. މިކަ ގޮތުގައެވެ
ނަމުގައި މުޢާމަ

 ޖެޓުންނެވެ.

ހަމަ ސތުތަކާއި 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ
އ އެކުލަވާލު

އެކަން  ،ވާނަމަ

ޕަބްލިކް ސެކްޓަ
 ކޭޝް ބޭސިސް

 ޤާނޫނު (ޤާނޫނ
 ،އަދާކޮށްފައިވާ

ލިބުނު ފައިސާގެ
 އަހަރު ފާސްކު

ނ ދެއްވި ފައިސ
1ކީ ނަންބަރު 

މިކައުންސިލަށް
އަހަރު ނިމުނުއި

   ނުވާނެއެވެ.

ފއިވާނީ "ހިސް
.  އުޞޫލުންނެވެ

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

ަތގުޅޭ ޯނޓު ިއ 
ގެ  2010ސެމްބަރ 

8ނޮވެމްބަރ  
ވަ 06ގެ  )20

އުންސިލެއްގެ ގޮ
ގެ އަމިއްލަ ނލ

ނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެ

ސިޔާސަނޑު 
ފައިވާ ހިސާބު
 ހިސާބުތައް
ބނުންކުރެވިފައިވާ

 
ރނޭޝަނަލް ޕަ
ިންގ އަންޑަރ 

ގ މާލިއްޔަތުގެ
ސާ ދައްކައި އަ

" ގައި ލ ބަޔާން
ވަނަ  2010 

ކޮންޓްރޯލްސްއިން
ޖެޓް ބާނދާޒާ ބަ
.    އިސާއެވެ

ނަ އަހަރު މި
ން އައި ގުޅިގެ

ސ ފައިސާއެއް ނު

 ބަޔާންކުރެވިފަ
އގު ބަޔާންކުރާ 

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

ީލ ަބާޔްނތަކާ 
ޑިސެ 31

04 އުފެދުނީ 
15/008ނބަރު 

 އެކުލެވޭ ކައު
ެ މިކައުންސިލް
 ފައިސާ ލިބެނީ

ލުމުގެ މައިގަނ
ގއި ބޭނުންކޮށް
ހ އަހަރެއްގެ
ފާތު ގޮތަކަށް ބޭ

މުގެ އަސާސް 
ޓަފައިވަނީ އިން 
ނންޝަލް ރިޕޯޓި

ިވަނީ ދައުލަތުގެ
އަރީގައި ފައިސާ

ރވުނު ގޮތުގެ ބަ
އިންފޮމޭޝަނަށް
ޜރީގެ ބަޖެޓް ކޮ
ށ ހުށަހެޅި އަން
މަށް ލިބުނު ފައ

ވަނ 2010އި 
ގެ މަސައްކަތާއ
ނުލިބޭ އެއްވެސް

މގައި އަގުތައް
 ހިނގިއިރުގެ އަ

  ދިވެހިރާއްޖެ

މީާލ

 ކައުންސިލް 
(ގާނޫނު ނަން 

ރންގެ މައްޗަށް
.  ޝަޚްޞެކެވެ

ށް ބޭނުންވާގުމަ

ޓައި އެކުލަވާލު
 ތައްޔާރުކުރުމުގަ
. ހުރި  ހާނީއެވެ

. އެނޫން ތަފާ އވެ

އް ތައްޔާރުކުރުމު
ަ އް ތައްޔާރުކޮށް
ށފައިވާ "ފައިނޭ

 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި
އަހަރުގެ ޖެނުއަ

.   

ގޮތާއި ހޭދަކުރެ
ޓމަންޓް އޮފް އި
 އެންޑް ޓްރެޜަ
 ޓްރެޝަރީއަށް
ޚަރަދުތައް ކުރުމ

ދަނީގެ ގޮތުގައި
ދި ކައުންސިލުގެ
ސާގެ ތެރެއިން ނ

 ތައްޔާރުކުރުމު
އް  އެމުޢާމަލާތެ

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

 ރަފު 
ޑިވްސް މީިޑއާ
ންސިލް ގާނޫނު

މެމްބަުރ 15 
ވަން ގާނޫނީ 
އުންސިލް ހިންގު

ސާބު ބަލަހައްޓަ
 ބަޔާންތައް 
ންކޮށްފައިއެވަނީ
ންކުރެވިފައިވެއެ

އހަރީ ހިސާބުތައް
މިމާލީ ހިސާބުތައް
ނރެ ޝާއިޢުކޮށް

 .   އއްގޮތަށެވެ

ޚރަދު ހިސާބު 
ވަނަ އަ 201

ހިމަނައިގެންނެވެ.

ފައިސާ ލިބުނުގޮ
ޖިލީހުން ޑިޕާްޓމ

އފް ފިނޭންސް 
ފިނޭންސް އެންޑް
މިކައުންސިލުގެ ޚަ

ދއުލަތުގެ އާމްދަ
. އަދި ނވާނެއެވެ

ންޖެހޭ ފައިސާލިބެ

ލީ ބަޔާންތައްމ
އްގޮތްވާގޮތުން އ

މޯލްޑިވްސް މީ

ތަޢާ .1
މޯލްޑ
ކައުން
ގައި

މިނިވަ
މިކައު

ހިސާ .2
މާލީ

ބަޔާން
ބޭނުން

އަ 2.1
މި
ނެ
އެ

ޚަ
1
ހި

ަ "
މަ
އޮ
ފި
މި

ދަ
ނު
ލި

މާ
އެ
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ންނަމަވެްސ 
ގެ ބޭނުމަށް 
ން ލިބިފައި 

 މިންވަރެއް 

އެއީ ދިވެހި 
 ކުރަންޖެހޭ 

 ނތަކެތި 
ހައްޓައިގެން 
އި ހިމެނެނީ 
ބޭނުންނުކޮށް 

 ، ތެރެއިން

އަދާނުކުރެވި 
 ކުރެވި ހުރި
ެގ ލްކިއްޔާތު 

. ނަމަވެސް 
ގެ ގޮތުގައި 

ރިުފާޔ  2,4
ނނަ ނަގުުދ 
އަދި އަހަރު 

ސަފުހާ  

. އެހެނ ގގައެވެ
ން ކައުންސިލްގެ

އިނސްޓްރީ މިނި
.   ލިއުގައެވެ

ތގައި އެއްވެސް

. އެޔ އިންނެ ވެ
ބރުފައިސާއިން

ބޭނުމަށް ހޯދުނު
 ގަނެފައި ބަހަ
އޚަރަދުގެ ގޮތުގަ
 ނިމުނުއިރު ބޭ

މޢާމަލާތްތަކުގެ

ނިޔަލަށް އަގު އަ
ހު އަގު އަދާނުކު
ސާކަމުގައި މިލް

. ންފައި ނުވެއެވެ
މދަނީ ފައިސާގެ

409ތީ ޖުމުލަ 
ލުން ބަލައިގަން
. އަ އިނުވާނެއެވެ

 .   ނއެވެ

 

ހދިއިރުގެ އަގު
އިނންފޮމޭޝަންއި 

 ލިޔެކިޔުންތައް
ބޭނޭ މާކެޓް ވެލި

ސިއޭޝަންގެ ގޮތު

ނީ ދިވެހިރުފިޔާ
. ބޭ ގއިވާތީއެވެ

 

ޭ ދމަތް ދިނުމުގެ 
 ކައުންސިލަށް
. އަދި ޚަ ނފައެވެ

އަހަރު ،ގަކޮށް

 ތއް 
ނޑު މު  މައިގަ

 ފައިވާނެއެވެ.

ގެ ނި 2010 
ރީ މަހުޖެނުއަ 2

ލިބެންޖެހޭ ފައިސ

ސާއެއް ބަލައިގެން
ދައުލަތުގެ އަމް
ބޔާންކޮށްފައިވާތީ
ކީ މިކައުންސިލު
ގައި" ހިމަނާފައި
އިސާއެއް ނުވާނެ

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 އެއެއްޗެއް ހޯ
އޮފް އޓްމަންޓް 

ލު ައގު އެގޭނެ
އ ގަންނަން ލިބޭ

ދަލުގެ ޑިޕްރިސި

ނ ކުރެވިފައިވާނ
ރ ފައިސާކަމުގަ
ފއި ނުވާނެއެވެ.

ޗާއި ޚިދު ތަކެއް 
. ގަތް އަގުގައެވެ

 ގޮތުގައި ހިމަނާ
ންކަމުގައި ފާހަގަ

ފއިވާ ކަންތައްތަ
 ހިނގާފައިވާ

ޢލޫމާތު ހިމެނިފަ

ޑިސެމްބަރ 3
2011ވި އަދި 

ގ ބަޖެޓުން ލި

އެއްވެސް ފައިސާ
 ފައިސާއަކީ 
 (ހ) ގައި ބަ
ވ. މިފައިސާއަކީ
 ގޮތުގެ ބަޔާނުގަ

އެއްވެސް ފައި ،

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

ރެވިފައިވާނީ 
ޑިޕާޓްކީ ކުރީގެ 

ހޯދި އަސްލު ތި
މިހާރު އެއެއްޗެއް

ށުގައިވާ ހަރުމުދަ

އަގުކޮށް ބަޔާން
ށް ބޭނުންކުރާ
އަހަރު ހިނގާފަ

ރުމަށް ހޯދުނު 
ކުރެވިފައިވަނީ 

ޚަރަދުގެ  ،ކޮށް 
ކުރެވުމުން ނޫން

 .   އެވެ

ދެމެދު ހިނގާފަ
ރީޚާއި ދެމެދު

ތއްވާނަމަ އެމަޢު

 . 31 އަގުގައެވެ
ގ ކުރިން ކުރެވ
އަކީ ދައުލަތުގެ

ވަނަ އަހަރު އެ 
ރެވޭ ގަޑީލާރި

ގެ 2.05ދގެ 
ރެވިފައިވާނެއެވެ

ޮ ހޭދަކު ރެވުނު 
،ްސ ނުލިބިހުރި

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

އަގު ބަޔާންކުރެ
ނދާ ހަރުމުދަލަކީ

އަދި މިތަކެ، ފއި
ރެވިފައިވާނީ، މި

ގ ޒިންމާގެ ދަށު

 ލާތު 
ފައިވާ ތަކެތި އަ
ޢމަލާތު ކުރުމަށް

ވަނަ އަ 2010 

އިގެން ބޭނުންކު
ކެތި ބަޔާންކު ތަ

ނުކޮ ޒްކެޕިޓަލައި
ތކެތި ބޭނުން ކު
މނާފައެއްނުވާނެއެ

ޕޓްގެ ތާރީޚާއި 
މިރިޕޯޓުގެ ތާރީ
ހިންމު މަޢުލޫމާތެ

ފައިވާނީ އޭގެ 
ނއަހަރު ނިމުމުގެ
ކަށްވާ ފައިސާއަ

 

2010ސިލުން 
ރައިން އުނިކުރ
އޔަތުގެ ގަވާއިދު
ރައިން އުނިކުރެ
ލިބުނު ގޮތާއި

ނަމަވެސ ،ންޖެހޭ

  ދިވެހިރާއްޖެ

އުސްމާލުގެ އަ
ބޭނުން ކުރަމުން
 ތަކެތިކަމަށްވެފަ
މިތަކެތި އަގުކުރެ

އާ ކައުންސިލްގެ
  ވާނެއެވެ.

 ހިންގޭ މުޢާމަލާ
 ބޭނުންކުރެވިފަ
ންސިލްގެ މާުޢ
ލާތެއް ފާއިތުވި

ނެފައި ބަހައްޓައ
ންގުމަށް ހޯދޭ 
ހޯދާތަކެތިވާނީ ކެ

އެތަ ،ންކަމަށާއި
ސާބުތަކުގައި ހިމަ

 ނިމުމާއި މިރިޕޯ
ރ ނިމުމާއި މި
 ހިމެނުމަށް މުހި

 
 ބަޔާން ކުރެވި

ވަަނ 2010ކީ 
އދި މިޚަރަދުތަކަ
 . ނާފައިވާނެއެވެ

ތގައި މިކައުންސ
އަސާސީ މުސާ
ދައުލަތުގެ މާލިއް
އަސާސީ މުސާ
މުން "ފައިސާލ
އުންސިލަށް ލިެބ

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

ދރަންޏާއި ރައު
އުންސިލުގައި ބޭ
ދކުރައްވާފައިވާ 
ނތުމާއި އެކު، މ

ވްސް މީިޑއާމލްޑި
އނިކޮށްފައި ނުވާ

ރު ފައިސާއިން
މލީ ބަޔާނުގައި

ރފިޔާއަކީ ކައުން
އއްވެސް މުޢާމަލާ

އުންސިލަށް ގަނ
އުންސިލް ހިން

މަށް ހޯނުންކުރު
އތަކެތި ގަތުމުން
ހރި ތަކެތި ހިސާ

ފއިތުވި އަހަރު ނ
ވި އަހަރުފއިތު

މިމާލީބަޔާނުގައި 

މލީ ޒިންމާތައް 
މލީ ޒިންމާތައް
ހރި ޚަރަދުތަކަކީ
. އަ ޚރަދުތަކެވެ
ޔާނުގައި ހިމަނާ

 އމްދަނީ 
އާމްދަނީގެ ގޮތު 

މވައްޒަފުންގެ އަ
ލައިގަތުމަށް ދަ
މވައްޒަފުންގެ އަ
ފއިސާއެއްނޫންކަ
ނިމުނުއިރު މިކައު

މޯލްޑިވްސް މީ

ދަ
ކަ
ދޫ
ނެ

މޯ
އު

ބޭ 2.2
މާ
ރު
އެ

ކަ 2.3
ކަ
ބޭ
ެއ
ހު

ފާ 2.4
ފާ
މި

ާމ 2.5
މާ
ހު
ޚަ
ބަ

އާ 2.6
 
މު
ބަ
ުމ
ފަ
ނި
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ވަނަ އަހަރު 
އިން ދެއްވި 
ސާ ފިޔަވައި 

އުންސިލަްށ 
 ޓްރެޜަރީގެ 
ވަނަ އަހަުރ 
ގ ބަޖެޓަށް 
ރާންސްަފރ 

ްސ އެންްޑ 

ރީ ބަޖެޓްގެ 
ގ އެއްވެސް 

ސްޓްރީ އޮފް 

 އޮފް  ސްޓްރީ 
  ނންސްއިން 

 ލިބުނު 

364,44 

36,34 

109,56 

510,36 

ސަފުހާ  

ވަ 2010 އވަނީ 
ތކުގެ ޒަރީއްޔާއި
ނ ބަޖެޓް ފައިސާ

  ވެ.

 އަހަރު މިކަ
ްޑ ނންސް އެން

ވަ 2010ވެސް 
 އިންފޮމޭޝަންގެ

 ާ އިން ވަނީ ޓް

ރީ އޮފް ފިނޭންސ

އޅިފައިވާ އަހަރ
ރީ އަހަރުތަކުގެ

މިނިސް ،ންނާއި
  ވ.

 ނޓް އޮފް 
  ޝަންއިން 

 ނު 

މިނިސް
ފޭިނ

553 ‐ 

49.77

241 ‐ 

49.84

69.00

794 68.61

 

 ހިމަނާފައި އެ
 ކޮންޓްރޯލްސްތަ
އިސާގެ ތެރެއިން
ނފައި ނުވާނެއެވެ

ވަނަ 2010 
ޓރީ އޮފް ފިނޭނ
. ނަމަވެ ވާނެއެވެ

އޮފް މަންޓް 
 7/2010ރ 

ރު މިނިސްޓްރީ

ނޑަ އެހަރަށް ކަ
ރުކަމުން ކުއަހަ

ޝަންގެ ބަޖެޓުނ
ރީގައި އެވަނީއެވެ

ޑިޕާޓްމަން
އިންފޮމޭޝ
ލިބުނ

3,500.00

‐ 

1,070.66

 

 

4,570.66

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

އިސާގެ ގޮތުގައި
ސިލަށް ބަޖެޓް 
ސިލަށް ލިބޭ ފައި
އަހަރު ބަލައިގެން

 ފައިސާއެއް
ސިލުން މިނިސްޓް
މާކުރެވިފައި ނުވާ

ޑިޕާޓްރުފިޔާ  
ންޓްރޯލް ނަންބަ

އަހަރު ނިމުނުއި
 ނވާނެއެވެ.

ރަދުތަކާއި އެއަހަ
ވަނަ  2010 

 އޮފް އިންފޮމޭ
ސީލު ތިރީ ތަފު

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

 ގައި ލިބުނުފައި
ރީން މިކައުންސ
. ކައުންސި އެވެ

ވަނަ ައ 2010

ޖހޭ އެއްވެސް
އި މިކައިންސި
ފައިސާއެއް ޖަމާ

 132,500
ރީގެ ބަޖެޓް ކޮން

 ތަކެތި 
 ފައިސާއެއް ައ
މގެ ދަށުގައި ނު

 
ނ އަހަރުގެ ޚަރަ

އެޕްރީލް  28 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް
ގޮތުގެ ވާލިބިފައި

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

ގޮތުގެ ބަޔާން" 
އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ވިފައިވާ ފައިސާ
0ސ ފައިސާއެއް 

ސްފަރ ކުރަންޖެ
ސްފަރގެ ގޮތުގަ
ޑަށް އެއްވެސް 
ދއްވި ބަޖެޓުން
ރީއންޑް ޓްރެޜަ 

ގތުގައި ބެލެވޭ ތަ
ލެވޭ އެއްވެސް

ސިލްގެ ބެލުމުން

 ޕެރެޓިވްސް)
ވަނަ 2010 

އުފެދިފައިވަނީ 
 .   ވނެއެވެ

ޓ ލިބިފައިވަނީ 
. ބަޖެޓް ލި ނެވެ

  ދިވެހިރާއްޖެ

ގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮ
ފ ފިނޭންސް އެ
ން ޚަރަދުކުރެވި

ވެސްއެހެން އެއް

 
ތގައި ޓްރާންސް
ނުވާތީ ޓްރާންސް
ރެވެނިއު ފަންޑަ
 ހިންގުމަށް ދެ
ފ ފިނޭންސް އެ

އި ފައިސާގެ ގޮ
ގ ގޮތުގައި ބެލެ
މާނުކޮށް މިކައުން

ހިސާބުތައް (ކޮމް
 ހިމެނިފައިވާނީ
 މިކައުންސިލް 
 ދެއްކިފައި ނުވާ

 މތު 
ންގުމަށް ބަޖެޓް
 ޓްރެޜަރީއިންނ

 

 

2  

3 

4  

5  

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

  ލިބުނުފައިސާ 
ފައިސާ ލިބުނުގޮ
މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފއިސާގެ ތެރެއިނ
މިކައުންސިލަށް އެ

 ޓރާންސްފަރ
އމްދަނީގެ ގޮތު
ލައިގެންފައި ނު
ންސޮލިޑޭޓެޑް ރ
މިކައުންސިލްގެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް

.   ށްފައެވެ

ނަގުދު ފައިސާއާއ
ނގުދު ފައިސާގެ
ޓރެޜަރީއަށް ޖަމާ

ރީ އަހަރުގެ ހިސ
މިމާލީބަޔާނުގައި

. ތފު ސީލުތަކެވެ
މްޕެރެޓިވްއެއް 

ޖެޓްގެ މަޢުލޫމާ
މިކައުންސިލް ހިނ
ފިނޭންސް އެންޑް

 ލު ސީ ނގޮތުގެ ތަފު 

1ބަރ ންންޓްރޯލް ނަ 

2ބަރ ންންޓްރޯލް ނަ 

3 ބަރންންޓްރޯލް ނަ 

4ބަރ ންންޓްރޯލް ނަ 

5ބަރ ންންޓްރޯލް ނަ 

މޯލްޑިވްސް މީ

ލި 2.7
ަ "
މި
ފަ
މި

ޓް 2.8
އާ
ބަ
ކޮ
މި
މި
ކޮ

ނަ 2.9
ނަ
ޓް

ކު 2.10
މި
ތަ
ކޮ

ބަ 2.11
މި
ފި

ބަޖެޓް ލިބުނު

ބަޖެޓް ކޮން

ބަޖެޓް ކޮން

ބަޖެޓް ކޮން

ބަޖެޓް ކޮން

ބަޖެޓް ކޮން

  ޖުމުލަ 
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603 

13 

34 

29 

33 

715 

 
 

522 

9 

22 

1 

48 

603 

 
 

13 

13 

ސަފުހާ  

ޚަރަދު 
2010

7 3,577

390 

 3,991

 4,994

3 9,922

 ‐ 

1 3,013

‐ 

1,3 5,887

ޚަރަދު 
2010

5 2,491

 9,990

 2,000

1,051

 8,045

7 3,577

ޚަރަދު 
2010

 3,991

 3,991

 

  އް 

  ޓު ބަޖެ 
2010 

715,089

7,500 

36,350

71,500

332,000

37,000

100,500

5,000 

304,939

 ބަޖެޓް 
2010 

560,191

52,844

30,000

1,051 

71,003

715,089

 ބަޖެޓް 
2010 

36,350

36,350

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ޯނޓްަތްއ ސީލު 
  ނިޔަލަށް 

  ސާ

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

ަތފުސ ގުޅޭ އި ކާ 
ގެ  2010ސެމްބަރ 

ނ ނެގި ފައިސ

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

މީާލ ަބާޔްނތަކާ
ޑިސެ 31

ސކުރި ބަޖެޓުން

   ފައިސާ

 ދު 

 ޚަރަދު 

 ފައިސާ

  ދިވެހިރާއްޖެ

މާ

ޖިލީހުން ފާސް

ށ ނޫން ގޮތުން ދެވޭ

  ގެ އަގުތކެތީ

 މަތުގެ ޚަރަދު

  ރަދު

 ހިނގި ޚަރަދު

  

 ތައް ދޭ އިނާަޔތް

 ކުރެވޭ ތގައި 

ަ ދެވޭ ގޮުތން ށނޫން 

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

ތުންގެ މަޖިއޔި

  ށް ހިނގާ ޚަރަދު

  ގ ޚަރަދު

ދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް

މުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާަތ

ނުންވާ ޚިދުމަމުގެ ބޭ

 ށް ކުރެވޭ ޚަރަުދ

އި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ

  މށް ކުރާ ޚަރަދު

އްޒަފުންނަށް 

  މުސާރަ 

  އިތުރުަގޑީ ފައިސާ

ބަތުގައި ސަުމނާ  ހގެ 

  ސް 

  ލަވަންސް

ގޮުތ ޝަނުގެ 

ޚިދުމަތަކަށް ވަކި  އދި

މޯލްޑިވްސް މީ

ރައް .3

 

މުވައްޒަފުންނަށް

ދަތުރު ފަތުރުެގ

ޕެންޝަނާއި ައ

އޮފީސް ހިންގުމު

އޮފީސް ހިންގުމު

ކުރުމަށްތަމްރީނު

މަރާމާތުކުރުމާއި

ހަރުމުދާ ހޯދަުމ

 ޖުމުލަ 

މުވަ .4

 

މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުންގެ 

ރަމަޟާން މަހު

ފޯނު އެލަވަންސ

ސަރވިސް އެލަ

 ޖުމުލަ 

ޕެން .5

 

ައ ޕެންޝަނާއި

 ޖުމުލަ   
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27 

2 

2 

34 

 
 

1 

 

 

ސަފުހާ  

ޚަރަދު 
2010

390 

‐ 

390 

ޚަރަދު 
2010

 7,553

 980 

‐ 

750 

2,923

2,788

‐ 

‐ 

 4,994

ޚަރަދު 
2010

 1,434

 ‐ 

‐ 

 ‐ 

‐  

320  

 
198  

 ‐ 

‐ 

 

 ބަޖެޓް 
2010 

3,500 

4,000 

7,500 

 ބަޖެޓް 
2010 

35,000

15,000

1,500 

3,500 

6,000 

3,000 

3,500 

4,000 

71,500

 ބަޖެޓް 
2010 

48,000

90,000

7,500 

45,000

5,000 

3,500 

12,000

20,000

8,000 

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

  އަގު 

 ރަދު 

 

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

 

 ދ

ހޯދާ ތަކެތީގެ

 އި ފަދަ ތަކެތި

  ހޯދުމަށް  

 ޚިދުމަތުގެ ޚަ

 

  ފީ ގެާސއާއި ކުނީ

 ރަދު 

  ދިވެހިރާއްޖެ

ޚަރަދު  ރމުގެ 

ޚަރަުދ ކުރާދަތުރު ން

ގެ ބޭނުމަށް ހޯ

 ތި

 ގޮުތން ޯހދޭތަކެތި 

އި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައ

  ތކެތި 

 ތަކެތި

ދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް

 

ށް ބޭނުންވާ 

  ޚަރަދު

 ދިނުމަށްކުާރ ޚަރަުދ

 ދ

ގެ ޚިދުަމތަށްދޭ ފައިސ

 އަދި އިޝްތިރާކް ޚަ

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

ފަތުރުކުރު ރު 

މަުގން އެއްގަމު ރޭގައި

 ޚަރަދު  ތރު

ފސް ހިންގުމުގެ

ހޭގޮުތްނ ހޯދޭ ތަކެތި

 ޓެކްޮނލޮޖީއާއި ބެހޭގޮ

އި އުޅޭވަގުތުގައިތުގަ

ބެހޭ ގޮތުން ހޯދޭ ތަ 

ާސފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަ

 ތަކެތި ހޯދުމަށް

ފަދަ ފޮތި، އަދި ދިދަ

ތގޮތުްނ ހޯދޭ ތަކެިތ

ފސް ހިންގުމަށް

ސް އަދި ޓެލެކްސް 

  ފީގެ ޚަރަދު

ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނ

ިއންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު

 

ތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ

 ެސޖް ަޚރަދު 

ގުން ޝްތިހާރު، އްެނ

  ރުދ

މޯލްޑިވްސް މީ

ދަތުރު .6

 

އެތެރޭ ރާއްޖޭގެ

ދަުތ އެހެނިހެން 

  ޖުމުލަ 

އޮފީސ .7

 

ޭ ލިޔެކިޔުމާިއ ބެ

އިންފޮމޭޝަން 

އޮފީހުގެ ޚިދުމަ

 އިއިލެކްޓްރިކާ

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސ

ހިފާ ގެންގުޅޭ 

ޮ ދޮރުފޮތި، މޭޒު

އެހެނިހެްނ ގޮތް

  ޖުމުލަ 

އޮފީސ .8

 

ޓެލެފޯން، ފެކްސ

އިލެކްޓްރިކް ފީ

ބޯފެނާއި ފާޚާާނ

ލީޒްލައިނާއި ިއ

ތަކެތީގެ ކުލި

އޮފީސް ޢިމާރާތް

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސ

ލާން، އިޝްއިޢު

އުފުލުމުގެ ޚަަރ
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1 

25 

29 

 
 

 
 

32 

33 

ސަފުހާ  

ޚަރަދު 
2010

 1,945

 5,500

 ‐ 

‐ 

525 

3 9,922

ޚަރަދު 
2010

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

ޚަރަދު 
2010

 2,263

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

750 

‐ 

 ‐ 

 ‐ 

‐  

1 3,013

 

 ބަޖެޓް 
2010 

30,000

45,000

10,000

3,000 

5,000 

332,000

 ބަޖެޓް 
2010 

15,000

22,000

37,000

 ބަޖެޓް 
2010 

40,000

8,000 

4,000 

5,000 

4,000 

7,500 

4,000 

15,000

12,000

1,000 

100,500

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

 ސާ 

 ފައިސާ

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

  ދ 

ތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ

  

   ޚަރަދު 

 ދު 

ފަ ދޭ  ބައިވެރިވުމަށް

 

 ނ 

  ތް މަރާމާުތކުރުން

  

  ދިވެހިރާއްޖެ

ތއްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 

ޖަމާކުރުްނފަދަ ޚިދުމަ

ކރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

ކާޑް.ޑީ.އައި ،ޕާމިޓްފީ

  މަތުގެ ޚަަރދު

 ކުރެވޭ ޚަރަދު

ނިންގ ޯކސްތަކުގައި

 މަށް ުކރާ ޚަރަދު

އި ބެލެހެއްޓުން

ކަށް ިބާނކުރާ ޢިމާރާތް

  ހޭ ނިާޒމް 

 

  އެސެޓްސް ނފްރާ

 ކުރުން 

 މަރާމާތުކުރުން

  ްނފްރާ 

  ތކުރުން

މަާރމާތުކުރުން ވއަރ

  ކރުން 

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

ެސިމަނރ ފަދަކަންތައް

ސީ ޚިުދމަތާއި، ތަރުޖަ

 ެމހުާމންދާރީ އަދާކު

ވޯކްޕާ ،ފުންގެ ވިސާފީ

ގެ އެެހނިހެން ޚިދަުމ

ކުރުމަށް ރީނު 

ނގާ އެިކއެކި ޓްރެއިނި

ިއެކިކޯސްތައް ހިންގުމ

ރމާތު ކުރުމާއި

ންތަކަނު ޅން ޫނން ބޭ

ފާޚާާނއާއި ފެނާއިބެހޭ 

  ކަރަންޓްވިއުގަ - 

ް އެެހނިހެން –  ިއން

ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކު

މަ އިކްވިްޕމަންޓްސް 

ކޮމިުއނިކޭޝަން އިން 

ސޮފްޓްވެއަރ މަރާމާުތ

ހާޑްވެ ހޯދާ ޅޭގޮތުން 

މަރާމާތުުކ ދއްވާތަކެތި

މޯލްޑިވްސް މީ

 

ޖަލްސާ އަދި ސ

ކޮންސަލްޓެންސ

ށްމެހުާމނުްނނަ

ު ބިދޭސީމުވައްޒަ

އޮފީސްހިންގުމު

 ޖުމުލަ   

ތަމް .9

 

ރާއްޖޭގައި ހިން

ރާއްޖޭގައި އެކި

 ޖުމުލަ   

މަރާ .10

 

މީހުން ދިރިއުޅު

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

ފަރުނީޗަރާއި ފި

 ޝިނަރީއާއިމެ

ކުރުންމަރާމާތު

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮ

ޭ .ޓީ.އައި އާއިގު

އެއްގަމުގައި ދު

 ޖުމުލަ   
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 ފަިއސާއެކެެވ.
ްޓރެޜަީރއަްށ 
 . ްށފައިެވއެވެ
ީނގެ ޮގތުަގިއ 

 
 

373 

373 

 ިއމާރާުތެގ 
ވ. މިތަކެިތ 

 31ނމަވެސް 
  މިތަކެއްޗަކީ 

 މިތަކެީތެގ 
ޓ ވެލިުއގައި 
ުލގެ ގޮުތގަިއ 

ސަފުހާ  

ޚަރަދު 
2010

‐ 

‐ 

ޚަރަދު 
2010

800 

800 

ނ ދައްަކންޖެހޭ ފަ
ންޑް ްޓޭނންސް އެ 
ަޙވާލުކޮްށނސިލާއި 

ަރީނ މިފައިާސ ދަ

ޚަރަދު 
2010

3,969

3,969

ހިްނގި ކަްލޗަރ
ޓީރގެ ތަކެއްޗެެވ
އަށް ިލޔެފަިއވީަނ
 އެެހންކަމުްނ

. ަތކެއްޗެއްޫނނެވެ
ްނ ލިޭބނޭ މާކެްޓ
ކޮށްދޭ ރައުްސމާުލ

 

 ބަޖެޓް 
2010 

5,000 

5,000 

 

 

 

ންކައުންިސލުމި 
އޮފް ފިޭނސްޓްރީ 

މލޭ ސިީޓ ކަުއްނ
ަނގާަފއިުނވާީތ  

 

 

 

ްޓސް އެންޑް ކަ
ަލކީ އެިމނިސްޓް
 އެންޑް ކަލްޗަރއަ
ފައި ނުެވެއެވ.

ަ ލކިއްޔާުތަގއިވާ 
އެއްޗެްއ ގަްނަންނ
ރުުމދާ ތަމްސީުލކޮ

އުންސިލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ރަދު 

 އާިސ

ިޚހުަމތަށްލުމުގެ 
ގައި މިިނސ2010
ހަަދއި މާނ ޗެކް 
ފައިސާ މި ނޓުްނ 

އާްޓ، ންފޮޭމޝަން 
ހުރިހާ ހަުރމުދަަލ

އަރޓްްސ  ،ޒަމް
ަ ކޮށް ަޙވާުލކޮށް
އުންސިްލގެ ިމްލ
 ވާީނ މިހާުރ ެއ
ގ ަބޔާުނގަިއ ހަރު

ކައު މީޑިއާ   
 ހަރުގެ ހިސާބު  އަ 

މށް ކުރާ ޚަރަ

ފައިސ ބޭނުންވާ 

ުކނި އުާކލުފއިވާ 
0ބަރ އޮކްޓޫ 19

އެަފރާުތންފޮުނާވ 
 ބޭންުކ އެކަުއން

ސޓްރީ އޮފް ިއން
 ބޭުނންކުާރ ހު
ޓްރީ އޮފް ުޓައރިޒަ
ސިާލއި ަރސްމީކޮ

މިކުައ ިވޔަސް 
ބަބުްނ ިމތަކެިތ 
ާމލީ ިޒންާމަތކުގެ

މޯލްޑިވްސް 
ވަނަ  2010

ހރުމުދާ ހޯދުމަ

ދެއްކުމަށް ބޭ 

ޯހާދފައންސިުލން 
9ެދއްކުމަށްޓަަކިއ 

) ފ201/1270ޮ
ވަާހހަަމޔަްށެވސް

 

 ކުރީގެ މިިނސް
ސިލް ހިްނގުަމށް
ރަންެއދި ިމިނސްޓް
ތަކެިތ މިަކއުންސ
ތަކެތި ަކމުަގއި

ެނތުުމެގ ސަބަ ން 
ގ ަބޔާުނަގާއއި ާމ

  ދިވެހިރާއްޖެ

ށްބޭނުންވާ ހަ

ބިލްތައް  ހުރި 

  ފީކުނީެގ  ޖެހޭ

ކައު  މާލޭ ސިޓީ
ެދ ކައުންސިަލށް 

0014/0ންބަރ 
ތަްއ ިނންިމ ުދވަ

އިކްވިޕްމަންޓް 

  ލު

 ިހނަގމުްނަދނީ
ުމން މިކަުއންސި
އޔާަތށް ަބދަުލކުރަ
 ނިަޔލަްށ މިތަ

ހުރިގެަދުށގައި 
ެގ ައގު ެއނެގްނ
ލެގ މިލްިކްއޔާުތގެ

ީޑިއާ ކައުންސިލް،

ފސް ހިންގުމަށް

  އި ފިޓިންގްސް

ހު ސާނުދެއްކި 

ދައްކަންޖެ ިސަލށްއުން

އަކީ  ރުފިޔާ 8
މާލޭ ސިޓީއިސާ 

ޓ ވައުަޗރ (ަނން
މާީލ ިހސާބުްސ 

.ފަިއވަނީ   އެވެ

ް ލންޓް އަދި އި

ސީލުކޮްށދޭ ރައުސްމާލު

ނިސލް ިމހާރު 
. ެއހެންކަުމ ެއވެ
ނިސލްގެ ިމލްކްިއ

ގ2010ެބަރ 
ނިސލްގެ ޒިންާމ
ލތު ހިނިގ ިއރުެގ

ކަުއންސިްލ ެރވި
.   ފަެއވެ

މޯލްޑިވްސް މީ

އޮފީސ .11

 

ޗަރ އާއިނީފަރު

 ޖުމުލަ 

ފައިސ .12

 

ކައު ސިޓީ މާލޭ

 ޖުމުލަ   

 

  ި00މ
މި ފައި
ޕޭަމންްޓ
ނަަމވެްސ
ހިމަާނފަ

ޕްލާނ .13

 

ހަރުމުދާ ތަމްސ

 ޖުމުލަ   

 

 ިކައުންމ
ބައެްއގަ
މިކައުން
ބަޑިސެމް
މިކައުން
މުޢާމަާލ
އަުގ ކު
ހިމަާނފަ


