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އިކޮނޮމިކް  
ހަގަކުރެވުުނ 
ހޫރިއްޔާއަށް 

ސވެރިންނާިއ 
ފރުޞަތުގައި 
  ވެބްސައިޓް 

 

ސް އެންްޑ 
ޓްރީގެ މާލީ 
، ތއްޔާރުކޮށް

ނ ނަންބަރު 
 ރު ވެރިޔާގެ 

 އްޓައި، އެ
 ޤާއިމްކޮށް 
ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުގައި 
   .  މެނެއެވެ

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

  ށް  ަބާޔނަ 

ނިސްޓްރީ އޮފް
ފާހަޖެހޭކަމަށް  
ރައީސުލްޖުމްހޫ  

އިސް ންޓްގެމ
ފޅުންނަށް މިފު

މިއޮފީުހގެ ، 

ލިއްޔަތު އޫ ސް

 އޮފް ފިނޭންސ
ތިން، މިނިސްޓް
ހަމަކަމާއެކު ތަ

ޤާނޫނުށހެޅުމަކީ 
ޒިންމާދާރު ފައިވާ

ސާބުތައް ބަލަހައް
އުލެއްޙަ ހުރި މާ

 ހިސާބުތައް 
މާލީބަޔާން އެކުލ

މެނުން ހިންގައިދި

-އީ  6430 331ސް: 

މީާލ  ައަހުރގެ 

ކުރެވުނު މިނ 
ކުރަން ޙުލާްޞ

،ށާއިންޓަލޮޕްމަ

ލޮޕްމަކް ޑިވެ
ގ ހުރިހާ ބޭފު
،ށް ހުށަހަޅައި

މަސ ންޓްގެ ޕްމަ 

ނ މިނިސްޓްރީ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތި
އޙަކަމާއި ފުރިހަ
 މިއޮފީހަށް ހުށަ
ނޑައަޅާފަ ޓށް ކަ

އެއްގޮތަށް ހިސާ
ކާތެރި އިތުބާރުހު
ނުހިމެނޭގޮތަށް

ޓުމާއި އަހަރީ މާ
ރަނގަޅަށް އަން 

ފެކްސް 3939 332

c 

ަވަނ ައ 201
  ރިޕޯޓް  

އޮޑިޓް ގެދަށުން
ޞއި، ރައުޔެއްދީ 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ
  ނައުމެވެ. 

އިކޮނޮމިކްއފް 
 އެމިނިސްޓްރީގެ
އޔަތު ކޮމިޓީއަ

ނޮމިކް ޑިވެލޮޕް

ން ބާރުލިބިގެން
އާއި އެއްޮގ 1

އްގޮތަށް ޞަްއ
ޑިޓް ކުރުމަށް 
ޓަ ޑިވެލޮޕްމަން

ތާއި އެޤަ ހަޤީ
 ބޭނުންވާ ރައްކާ

ނ  ފޮރުވުމެއް
ހިސާބު ބެލެހެއްޓު

 ހާލަތު ދިމާވި 

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

c

  

10ްނޓްގެ ޕަްމ 

ޭދރ ޖެެނަރލް 

ގެ )4/2007 
ރ ށްލީ ބަޔާނަ

އނިސްޓްރީ އޮފް 
ސމާލުކަމަށް ގެނަ

ނިސްޓްރީ އޮ
ހީތެރިވެދެއްވި

ޖިލީހުެގ މާލިއް
 

އިކޮނޮރީ އޮފް 

) އިނ3/2006ް
12އިދުގެ ބާބު 

ޙަޤީޤަތާއެއް ތއް
އޮއަދި ލވާލައި 
އިކޮނޮމިކް އޮފް 

ފުރިހަމަކަމާއެކު
 އެކުލަވާލުމަށް 

ނުވަތަ ،ލމެއް
އަދި ހި ،ރުމާއި 

 ބޭނުންކުރަން

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

c

ޮނމިކް ޑިެވޮލޕް
ޮއިޑަޓރ

ނޫނު ނަންބަރު
މާލީ އަހަރީ ގެ

މަށްޓަކައި މިނި
 މަޖިލީހުގެ ސަ

ނތައްތައް މިނ
މިއޮޑިޓްގައި އެ
އޔިތުންގެ މަޖި

ކުރެވޭނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީއި 

6ބަރު ން ނު ނަ
އްޔަތުގެ ގަވާއި

ަތހިސާބު ރީގެ
އެކުލަވާ ތައް ޔާން
ޮނ  މިނިސްޓްރީ 

އަދި ފު ،ކމާއި
 ތައްޔާރުކޮށް 
ނުވަތަ އޮޅުވާލު
ން ތައްޔާރު ކުރު
ވާނަމަ އަންދާޒާ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

csIfoa eg
 

ޓރީ ޮއފް ިއޮކ

ާޤނޫ( ޓް ޤާނޫނު
އަހަރުގެ ވަނަ 

ފިޔަވަުޅ އެޅުއްވު
ން ރައްޔިތުންގެ

ވިފައިވާ ކަން
މ ފާހަގަކޮށް، 
 މިރިޕޯޓް ރައް

ގައި ޝާއިޢު 

ޔާރު ކުރުމުގައ

ޤާނޫނު (ޤާނޫނު
ދައުލަތުގެ މާލިއް

މިނިސްޓްރ ،އި
މާލީބަޔާ އަހަރީ 

މާއްދާގެ ދަށުން

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

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

egclwrenej 
ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ

ިމންިސޓްރ

  ރަފު 

 ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް
2010ގެ ނޓް

ިފ ޙީލާޞްދ އި 
 އަދި މިކަންކަން

އި ފާހަގަކުރެވި
ރެވިފައިވާކަން
. ދަންނަވަމެވެ

www.audit

ތައްޔާ ސބުތައް 

 މާލިއްޔަތުގެ ޤާ
ދަ ހަދާފައިވާ 

އ ބެލެހެއްޓުމާއ
ށްކާއި އެއްގޮތަ

ވަނަ މާ 46ގެ 
.   ޔަތެކެވެ

އްޔަތުގެ ތެރޭަގ
 އެއްގޮތަށް އަހަ

އެއްވެސް ،އި
ކާ އެއްގޮތަށް އަ
އަންދާޒާއެއް ބޭނު

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

 

rwTiDoa
މާލެ

ތަޢާރަ  ހ.

ގެ މިރިޕޯޓު
ޑިވެލޮޕްމެްނ
ކަންކަމާމެދު
ހުށަހަޅައި،

މިރިޕޯޓުގައި
މަޝްވަރާކު
ޝުކުރު ދަ
t.gov.mv

ހިސާ  ށ.

ދައުލަތުގެ
ޓްރެޜަރީން
ކަންތައްތައް
އެހިސާބުތަކާ
3/2006 

ލިއްޔައޫމަސް

ލިއްއޫމިމަސް
ހިސާބުތަކާ
ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ
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 ން މާލީބަޔާ 
 . ޔންކުރުމެވެ
 ލާޒިމުކުރާ 

 .  އްގައެވެ

 ހޯދައިގެން 
 އެއްގޮތަށް 
ލހެއްޓުމުގައި 

.   ނވެ

 ތްތައްޢާމަލާ
އައްސަސާެގ 

 6 އިން 1 
 މިންވަރަށް 

  ޖެނެރަލަްށ
 ސެކްޓަރ 
ނަ ބާބުގައި 

 ބަާޔން  ލީ
އިޕްސަްސ  

ންކޮށްފައިވާ 
 ފަދަ މާީލ 

ކައުންޓިންގ 
 ލޮޕްމަންޓުން
ގެ މައްޗަށް 
ފ ފިނޭންސް 
 އިކޮނޮމިްކ 
 އާމްދަނީގައި 
8,062,75 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

އަހަރީ އަހަރުގެ 
ންތައްތައް ބަޔާ
ސްޓޭންޑަޑްތައް
ނގަނެވޭނެ ގޮތެއް

ތތަކާއި ހެކިތައް
އަދި ހަޤީޤަތާއި

ބެލެހެ އްސާބުތަ
ލިޢާ ކޮށްގެނެްނ

ާ ހުރިހާ މާލީ  މު
އެއިން މުޅި މުއަ

 ކުތާ ނަންބަރު 
ޓަކާ ބޭނުންވާ

އޮޑިޓަރރުކޮށް 
ނަލް ޕަބްލިކް

ވަނަ 12ދގެ 
އަހަރީ މާ ވ

ނަންކުގައި ހިމަ
ކރުމުގައި ބޭނުން
" ލޯޒަރ ނޯޓްސް

   .ނުވުން

ނީ ޕަބްލިކް އެކަ
ކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ
ދނީއާއި ޚަރަދުގެ
ނިސްޓްރީ އޮފް

އޮފް ންސޓްރީ
އާ  މިގޮތުން  
58 ޚަރަދުގައި 

-އީ  6430 331ސް: 

ވަނަ އަ 2010 
 ކުރަންޖެހޭ ކަ

އެ ސ ،އްގޮތަށް
ނުވާނެކަން ދެެނ

ންވާ މަޢުލޫމާތު
ޞައްޙަކަމާއި، 

ކޮށްގެން، ހިސ
ވސް ބަލާ މުޠާލ

އަހަރުގެ   މުޅި
ލައި ޗެކްކޮށް އެ

ވާ ބައިގައި ނުކު
އޔެއް ދިނުމަށްޓ

.  

 

ސތަކުން ތައްޔާރު
އިންޓަރނޭޝަނ"

ޔަތުގެ ގަވާއިދު
ފޮނުވާފައިާވ ނ

މަ މާލީބަޔާންތަކު
ްނ ތައްޔާރު ކު
ްށދޭ "ޑިސްކްލޯ
ގައި ހިމެނިފައިނު

ބަލަހައްޓާފައިވަނ
އޮފް އިކޮ ރީ 

ވިފައިވާ އާމްދަނ
ސާބުތަކާއި މިނ

މިނިސބލަހައްޓާ 
.ގަ ކުރެވެއެ ވެ

،އާއި) ރުފިޔާރ 

ފެކްސް 3939 332

ންޓްގެ ވެލޮޕްމަ
ރވުނު އިސްލާހު
ޓންޑަޑްތަކާ އެއް
ތައް ހިމެނިފައިނު

ސްކުރުމަށް ބޭނުނ
 ހިސާބުތަކުގެ ޞ
ޮ މައްޗަށް ބިނާ
ވާލާފައިވާ ގޮތްވެ

 ކުރެވިފައިވަނީ 
ބަލަ ތައްމަލާތްޢާ

ާ ބަޔާންކުރެވިފައި
 ބަޔާނަށް ރައު
އުޔެއް ނުދެމެވެ

  ސަބަބުތައް 

މަސްއޫލު އޮފީސް
"  އަސާސަކީ

މާލިއްޔަ ލަތުގެ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

ފުރިހަމަ ތުމާއި،
މާލީ ބަޔާނ ،މއި

ތފުޞީލު ފޯރުކޮ
 މިމާލީ ބަޔާނުގަ

ބަ ތައްގެ ހިސާބު
ށް މިނިސްޓްރީ
އި ރިކޯޑްކުރެވި

 ބަލަހައްޓާ ހިސ
ބަނންކޮށްގެން 

 ހުރިކަން ފާހަގަ
ނަވާރަ  ތސަތޭކަ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ފ އިކޮނޮމިކް ޑި
ގައި ފާހަގަކުރެ
ޑިޓިންގ ސްޓޭ
ލންތަކާ އޮޅުންތަ

ފާސް އިން ބަލަ
ހިންގާފައިވަނީ 
 މާޙައުލުގެ މަ
ވާލީބަޔާން އެކުލަ

ޑިޓް މިއޮ، ށވާތީ
ޢާވުނު ބައެއް މު

  މގޮތަށެވެ.

" ބަސަބަބުތައް 
މި އަހަރީ މާލީ

ލީ ބަޔާނަށް ރައު

ސ ދެވެންނެތް  

 ސަރުކާރުގެ މަ
މުގެޔރު ކުރު
ދައުލަ  ކަމުގައި

 އިކޮނޮމިކް 
ނން އެގެން ނެތު
ހަޅާފައި ނުވުމާ
ލީ ބަޔާނުގެ ތަ
ސސީ މައުލޫމާތު

ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮޑިޓް ކުރުމަށް
ރީގެ ފޮތްތަކުގައ

މިނިސްޓްރީން 
ސިސްޓަމް ބޭުނ

ތަފާތު ބޑެތި 
ހަްތސހާސް  ހަތް

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

 ލއްޔަތު 

ިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިޓްއޮއެ   ،މާއި

ޓަނޭޝަނަލް އޮ
ޔާނުގައި އޮޅުވާލު

ވަނީ މިމާލީބަޔާނ
ރާވައި ހ އްކަތް

ށ ރޭވިފައިވާ
މާލީ މުޅި، ތަކާއި

ކަމަށް ލައިގްެނ
ގޮތުގައި ހޮވާލެވު
 ގޮތެއް ނިންމޭ

  ނދިނުން 

ދެވެންނެތް އޔު 
 ސަބަބުން މި
 މި އަހަރީ މާލ

ރައުޔު  ގެ ރަލް

މާއްދާގެ ދަށުން
ތައްޔާ ތައްޔާން
(އިޕްސަސް)  

ފްސްޓްރީ އޮ 
ބަޔާނު ހރީ މާލީ

 ބަޔާނެއް ހުށަހަ
ނ ނެތުމާއި، މާ
 މުހިއްމު އަސާ

އޮފް އިކޮނޮމިކް 
އޮ ނަމަވެސް 

މިނިސްޓްރީކީ 
.ބަޔާންތަކެ ކެވެ

ކައުންޓިންގ ސ
ދެމެދު ެބ އާއި 

ނުވަދިހަސތޭކަ 

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ްއޫ ލގެ މަސް ލި

މިލިއްޔަތަކީ އޫސ
ރައުޔެއް ދިނުމާ 

އިންޓަ ފައިވަނީ
މާލީބަޔާމި ،ގްެނ

ކަތް ކުރެވިފައިވަ
ނނެވެ. މިމަސައް
 އެކުލަވާލުމަށް

ތުތަސައި، ސިޔާ

ތއި ޚަރަދަށް ބަ
ލްގެ ގޮޓ ސާމްޕަ

ރ ޖެނެރަލް ދެކޭ

ނު ލގެ ރައުޔު 

ރައު ގެޖެނެރަލް
 ކަންތައްތަކުގެ
. ވީމާ، ނުވެއެވެ

ޑިޓަރ ޖެނެރަ

ނަ މާވަ  35ގެ 
ބަޔާމާލީ ރީ 

 "ޓޭންޑަޑްސް
ނަމަވެސް މިނިސ

މި އަހައސާސް 
ހުރިހާޒިމްކުރާ 

ސީތައް އެނގެްނ
ން ހިމެނެންޖެހޭ

އޮ  މިނިސްޓްރީ 
ނެވެ.ކޮށްގެން

މާލީ ބަޔާންތަކަ
 މާލީ ށްފައިވާ

ޕަބްލިކް އެކަ 
ނެރަލް ލެޖަރއާ

ސަހަ މިލިޔަން  

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޖެނެރަލް ޓަރ

ޫޖނެރަލްގެ މަސް
 އެއަށް މށްފަހު
ށްފަޑިޓްކޮއޮމި ނ 

ތައް ބޭނުންކޮށްގެ

އޑިޓްގެ މަސައްކަ
ށ ބިނާ ކޮށްގެން
 ބަލަހައްޓައި
އިވާ އުޞޫލުތަކާ

ރންޖެހެނީ ވަގުތާ
ދަލުގައި އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ އިމެދު

ޓަރ ޖެނެރަލް

ނަށް އޮޑިޓަރ ޖެ
ނ ކުރެވިފައިވާ

ވ ހެކި ލިބިފައިނ

 ބަޔާނަށް އޮޑ

އޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ
ހޅަންޖެހޭ އަހަ
ސްޓޭއންޓިންގ 

ނކޮށްފައިވީ ނަ
ޔރުކޮށްފައިވާ އަ

ލާޒި ންޑަޑްތައް
އންޓިންގ ޕޮލިސ
ނގައި ކޮންމެހެން

ނަ އަހަރުވަ 2
ސޓަމް ބޭނުންކޮ
ހޅުއްވާފައިާވ މާ
ކޮށް ތައްޔާރުކޮށް
ޑ ޓްރެޜަރީން

ޖެނގެ ލޮޕްމަންޓް
 ހަ( ,6,697

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

އޮޑިޓަ  ނ.

ޖެ އޮޑިޓަރ
ޓްކުރުަމޑިއޮ

އެހެންކަމުން
ނޑުތަ މިންގަ

އެގޮތުން އޮ
ގެމައްޗަށްއޭ

ހިސާބުތަށް
ގެންގުޅެފައި

ޑިޓް ކުރައޮ
ބެލުމުގެ ބަ

ހާލަތާ މާލީ

އޮޑިޓަ  .ރ

މާލީ ބަޔާނ"
ބަޔާން އަށް

އެކަށީގެންވާ

މާލީ  .ބ

މާލިއް .1
ހުށަަހ
އެކައު
ބަޔާން
ތައްޔާ
ސްޓޭނ
އެކައު
ބަޔާނު

2. 2010
ސިސް
ހުށަހަ
ބިނާކޮ
އެންްޑ
ޑިވެލޮ
719
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ސްޓްރީ އޮފް 

 ކޮށް ފޮނުވި 
 ގ ގޮތުގައި 
 ރި ފައިސާގެ

ިއ  ބަޔާނުގަ
ޖޓުގެ ކޮން 

ކުން މާއަތްތަ
ށ އަނބުރާ 
 ލިބިފަިއާވ 
ާވ ހިމަނާފައި

މާޢަތްތަކުން 

ލޮޕްމަންޓުެގ 
 ދައުލަތުެގ 

އަރީ މަހުން 
ކ ސެކްޓަރ 
ކައުންޓިންގ 
 އިކޮނޮިމކް 
ންޑަޑްތަާކިއ 

އިވާ ގޮތުގެ 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

މިނިސް އކުވެސް

އެޑްވާންސްކޮ ން
ޚަރަދުެގ  ފާިޔ

ކރެވި ބާކީ ހުރި

މާލީ ތައްރަދު
ށްފައިވަނީ ބަެޖ

އި، އެކިއެކި ޖަމާ
މިނިސްޓްރީއަށް 

ގޮތަށް އަނބުރާ
ހދގެ ގޮތުގައި 

ކށް އެފަދަ ޖަމާ

  ޮގތް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ
ޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

 އަހަރުގެ ޖެނުއަ
ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ސެކްޓަރ އެކަ

ޓްރީ އޮފްނިސް
ޕސަސް ސްޓޭން

ގައ 12 ބާބު 

-އީ  6430 331ސް: 

ފާތު ހުރުމާއިއެތަ 
  .ނވުން

ރު މިނިސްޓްރީނ
) ރުފި  އަށެއް
ތއި ޚަރަދު ނުކު

 

ޚަރަކޮށްފައިވާ  
ކޮށްސ ޚަރަދު 

  

ފައި ނުވުމާއިކޮށް
 ގުޅިގެން ކާއި 

އިނެތުމާއި، މިގޮ
ޔާނުގައި ޚަރަދު

ވާ ހަރަކާތްތަކަ

ޮ ދެކޭ  ެނރަލް 

އޮފް އި ސޓްރީ
އލަތުގެ މާލިއްޔަ

 އްތަކަށެވެ.

  ތައްތައް 

ވަނަ 2010 
ނީ އިންޓަރނޭޝ

ޕަބްލިކް ސ "
ށަހަޅާފައިވާ މިނ
ށްފައިވަނީ އިޕް

ގަވާއިދުގެޔތުގެ 

ފެކްސް 3939 332

) ރުފިޔާ ގެ ތައް
ކުރައްވާފައި ނު 

އަހަރ ވަނަ 20
ތޭކަ ނުވަދިހަ
ދ ކުރެވުނު ގޮތާ

.    ފައިނުވުން

 ބަޖެޓުން   
މިފައިސާ، ދދާއި
 ފައިނުވުން.ރާވާ

ރަސީދު ދޫކޮ ށް
ފއިވާ ޚަރަދުތަކާ

ފައިރާވާޒމްތައް 
ދދުތައް މާލީ ބަ

ާ ގައި ހިންގިފައި
.   ތން

ޖެނ އޮޑިޓަރ 

މިނިސްޔަވައި، 
ކޮށްފައިވަނީ ދަުއ
ޅިފައިވާ ކަންތައް

ކަންތަ ދެކޭ ރަލް

ވާ ގޮތުގެމަތިން
އޔާރު ކުރަންވާނ
ފއިވާ ފުރިހަމަ
ިޓްކުރުމަށް ހުށަ
ން ތައްޔާރުކޮށް

ލަތުގެ މާލިއްޔަ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ފންސާސް އަށެއް
 ރިކޮންސައިލް 

010ޚރަދުތަކަށް 
ޭ ނހާސް ތިންސަ

އިސާ ޚަރަދުމިފަ
ފަނިޒާމްތައް ރާވާ 

ގޮތަށް ސާ ލިބޭ
ާ ފައިސާގެ އަދަ
ރާގ ނިޒާމުތައް 

 ލިބޭ ފައިސާއަށް
ބަޖެޓުން ކޮށްފަ
ންިސޓްރީގެ ނިޒާ
ވެސް މި އަދަދު

ޢަތްތަކުގެ އެހީގަ
ހިމަނާފައި ނެތުނ

މިންވަރާއިމެދު 

ންތައްތައް ފިޔަ
ފައިސާ ޚަރަދުކޮ

ނޑައެޅރުމަށް ކަ 

އޑިޓަރ ޖެނެރަ

ފައިވާކޮށް ބަޔާން
ާ ލީ ބަޔާން ތައް
 ޝާޢިއުކޮށްފައ
ނަމަވެސް އޮޑި
ރީ މާލީ ބަޔާން

 ބަޔާން  ދައުލ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

 ހަތްސަތޭކަ ފަ
ތތައް ދެނެގަނެ

ރޒެންޓޭޓިވްގެ ޚަ
ާ ސްދޮޅަސް ިތން

މި އިރުމނާފައިވާ
ރީގެ އެތެރޭގެ ނި

އަނބުރާ ފައިސ
ަދ  ކޮށްފައިވާ 

ރީގެށް މިނިސްޓް

ހން ގޮތްގޮތުން
މިނިސްޓްރީގެ ބަ

މިނި ގޮތަށް ނެ
ފައިވީ ނަމަވެކޮްށ

 އެކިއެކި ޖަމާޢަ
ބަޔާނުގައި ހ ލީ

މި ރެވިފައިވާ 

ކރެވިފައިވާ ކަން
ނޑުގޮތެއްގައި ފަ
ގައި ޚަރަދު ކުރު

އޮފއިވާކަމަށް 

ގައި 12 ބާބު 
އަހަރީ މާލކުގެ 

ރެބޯޑުން ނެ
ނ އެއްގޮތަށެވެ. 
އަހަރުގެ އަހަރީ

ގ އަހަރީ މާލީ
.   މެވެ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ދޮޅަސް ދެާހސް
މިތަފާތު މންޓުން

 ޓްރޭޑް ރެޕްރެ
އްމިލިއަން ފަސް

ހިމަ ބަޔާނުގައި 
ތަށް މިނިސްޓްރީ

ޖމާއަތްތަކުން 
މިގޮތަށް ޚަރަދު
ދނެގަނެވޭ ގޮތަށް

ހެމދަނީ ނޫން އެ
ލިބޭ ގޮތަށް މި

އެގޭނެގ އަދަދު 
ކއުންޓަށް ޖަމާކޮ

  ފައިނުވުން.

ފާއަށް ބޭރުގެ 
ިނިސްޓްރީގެ މާލ

ކު އަމަލު  ދށް 

 ތިރީގައިބަޔާންކު
ޖެޓުން މައިގަނ
އްގޮތަށް ބަޖެޓުގަ

ޚިލާފަށް ކޮށްފަ

  ރ ކުރުން 

ތގެ ގަވާއިދުގެ 
 މުއައްސަސާތަކު
ސޓޭންޑަޑްސް ބޯ

) އާއިޕްސަސް
ވަނަ  201

  

  ފދިން ގޮތް 

އި މިނިސްޓްރީގެ
ރމަށް ދަންނަވަމެ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

މިލިއަން ފަސްދޮ
ނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަ

ވާގައި ހުންނަވާ
(އެއް ,1,063

ސްޓްރީގެ މާލީ 
އެގޭނޭ ގޮތަލު ސީ

ޖަގ އެކިއެކި 
މި، ނފައިވާއިރު

ެދ ޓމަކުންކަން 

އާމް ސްޓްރީއަށް 
ބރާ ފައިސާ ލ

ފައިސާގެ ނޖެހޭ
ބަޖެޓް އެކަސާ 
ަފއުނިކޮށް ދން 

ސްޓްރީގެ މަންފާ
ފއިވާ ޚަރަދު މިނ

ގަވާއިދަ ނނާއި 

ދެކޭގޮތުގައި  
ނަ އަހަރުގެ ބަ
 ގަވާއިދާއި އެއް

ގަވާއިދާއި ޚި 

ތައްޔާރު ބަޔާން 

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ގން ދައުލަތުގެ
އންޓިންގ ސް
" (އި ންޑަޑްސް
0ލޮޕްމަންޓުގެ 

. ގޮތަކަށް ނޫނެވެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އށްއޮތް ތަނުގައި
ތައްޔާރު ކުުރ ނ

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

މ(އަށް
އިކޮނޮ

ޖެނީވާ .3
398

މިނިސ
ސފުތަ

ބޭރުެގ .4
ހިމަނާ
އައިޓަ

މިނިސ .5
އަނުބ
ލިބެްނ
ފައިސާ
އަދަދު

މިނިސ .6
ކޮށަްފ

ޤާނޫނ  .ޅ

މިއޮފީހުން
ވަނަ 2010

މާލިއްޔަތުގެ

 ޤާނޫނާއި 

ލީ މާ .1

ދައުލަ
ފެށިގެ
އެކައު
ސްޓޭނ
ޑިވެލޮ
އެއްގޮ

އްިޞ

ކުރިއަ
މަތިްނ



 
info@audit 
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ގައިާވ މާއްދާ
ނިސްޓްރީއަށް 
ފައިސާއާއި، 

 ތގެ މަތިން

މާލިއްޔަތުެގ 
.  ކުރެ ވެއެވެ

 އެއްފަހަރާ 
ފައިނުވާކަން 

 ޑުނުވާނަމަ،
ފަރާތްތަކުގެ 
ން އެތަކެތި 

ރާ ހަ އެއްފަ
 އަންދާސީ 

ވާއިދުގައިާވ 
 . އަދި ރަމެވެ

ކަތް ނިްނމި 
 އެހެންކަުމން 
ކަން ޔަގީްނ 
ގަބޫލު ކުރާ 

ވަނަ  8.11
 ތެުގ މިަތން 
  ބަޔާނޮްކށް 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

ވަނަ މާ 1.02 
 ގޮތުގައި މިނި
 ދައްކާފައިވާ ފަ

.  

ގައިވާ ގޮތުއާްދ

ދައުލަތުގެ މާ އި
ފާހަގަ  ވާކަން

ވުމާއި،ހދާފައިނު
ށ އިޢުލާންކޮށްފަ

ު ފިޔާއަށްވުރެ ބޮ
ަ  ތަކެތި ވިއްކާ 
ންވާ ފަރާތަކުން
 ގޮތުގެ މަތިން

ކޮށްގެން ލިބޭނު

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ކަން ފާހަގަ ކުރަ
ވާއިރު މަސައްކަ

. އެ  ކުރަމެވެ
ކައަށް ލިބިފައިވާ

މިނިސްޓްރީން ގަ
 ވެ.

1 ގަވާއިދުގެ ތގެ
ގައާިވ ގޮތުމއްދާ

 ނިންމިކަން

-އީ  6430 331ސް: 

ތގެ ގަވާއިދުގެ
އި އާމްދަނީގެ
 މުވައްޒަފުން 
. އިސާ ހިމެނެއެވެ

މާއް 1.02ގ 

ތކެތި ގަތުމުގައި
ކރައްވާފައި ނުވާ

އަގު ހޯ ލިޔުމުން
މގައި އާންމުކޮށް

ރުފި /25,000
އެފަދަ  މަތިން

ރެއިން އެކަށީގެ
ގ (ހ) ގައިވާ

އްމުކޮށް އިޢުލާނު
.   ވަމެވެ

މާ ދައުލަތުގެ ރ،
އިކޮށްފައި ނުވާކަ

އި ކުރައްވާ ސޮ
ނތްކަން ފާހަގަ
ސ މިނިސްޓްރީއަ
 މުއްދަތަށް މި
ނ ފާހަގަ ކުރަމެ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ވަނަ ާމ 8.28
މުއްދަތުގައި 

ފެކްސް 3939 332

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
 މީގެ ތެރޭގައ
ގން ތަނުގެ 
ދައްކާފައިވާ ފައި

ޔތުގެ ގަވާއިދުގެ
  .ވެ

 ޚިދުމަތާއި ތަ
ޢަމަލު ކު ތިން 

ލި ން ފަރާތުން
ވ ތަކެތި ގަތުމު

-/ން ފެށިގެން 
ގައިވާ ގޮތުގެ މ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ

ގެމާއްދާ 8.15 
 ބޮޑުވާނަމަ އާއް
ގަތުމަށް ދަންނަ

ދައްކާފައިވާއިރު
ވައްޒަފަކު ސޮއި
 ނިމުނުކަމަށް
ޔމުން އެގެންނެ

ވެސްހަގީގަތުގައި
ބަސްވުމުގައިވާ
ކުރެވެންނެތްކަން

ދައަުލ ،ކުރިން 
8 ކރެއްވުމަށާއި
ނޑައެޅިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ދައަުލ  ފަހަރު
ގަ ކުރެވެއެވެ.

ގުޅިގެ ބަބުތަކާ
ދަ ން އަނބުރާ

ު ލަތުގެ މާލިއްޔަ
މަށް ދަންނަވަމެވެ

 

ހޯދާފައިވާ ހަރު
ތުގެ މަތިިވާ ގޮ

ތި ގަތުމުގައި ތިނ
އިތުރާުވ ށްވުރެ

ރުފިޔާއިން 1,0
ަ މާއްދާގެ (ނ) 
ދމަށްފަހު، އެފަ
ތގެ ގަވާއިދުގެ 

ރެ ރުފިޔާއަށްވު 
އެތަކެތި ގަ ތުން

އަގު ދުމަތަށް 
ކަމަށް މުލިބުނު

މަސައްކަތް  
ރިކަން ލިޔެކިޔު
ހަލާއި ޚިދުމަތް 

އެއްބަ ސައްކަތުގެ
ކުޔަގީން  ވސް 

ކެވެމުގެއަގުދެއް
ނުކަމަށް ސޮއިކު

ކަނ ފންވަރަށް 

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

  ދޫކުރުން 

މުގައި ބައެއް 
އިނުވާކަން ފާހަ
 އެކިއެކި ސަބަ
އހެން ފަރާތްތަކު

ތުމުގައި ދައުލަ
ރަސީދު ދޫކުރުމަ

 ތާއި ތަކެތި 

ވަނަ އަހަ 20
ާ ވަނަ މާއްދާގައި
އަގު ބޮޑު ތަކެތި

ރުފިޔާއަށް 25,0

-/000އަގު  ލަ
ވަނަ މާ 8.09 

ކުން އަގު ހުޯދ
ލތުގެ މާލިއްޔަތު

 25,000/- 
ކަށީގެންވާ ފަރާތު

 ތަކެއްޗާއި ޚިދު
ލމިނިސްޓްރީއަށް 
ވައިގެން ކުރުވާ
 ބަލާޗެކު ކުރި
ވ ހުރިހާ މުދަލާ

. އަދި މަސަ ވެ
ލވިފައިވާ ކަންވެ

ލއި ޚިދުމަތަށް އަ
ހަމައަށް ލިބުނު 

 ގަބޫލުކާުރ ފެ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

އަށް ރަސީދު ސ 

އިސާ ބަލައިގަތުމު
ސީދު ދޫކޮށްފައި

އިސާއާއި، ފަ
 ޚަރަދުތަކަށް އެ

  ފދިން ގޮތް 

އިސާ ބަލައިގަތު
 ފައިސާއަކަށް ރ

ާ ހޯދާ  މަށް  ޚިދުމަ

10 ބޭނުމަށް 
ވަ 8.15 އަދި 

ރފިޔާއަށްވުރެ އަ
000އަގު މުލަ 

 

  ގޮތް  ފދިން 

ޖުމުލަ  ތަކެތީގެ
ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ނ ތިން ފަރާތަކު

. އަދި ދައުލަ ވެ
ލަ އަގުގެ ޖުމު

އެންމެ އެކަ ގެން

 ބޭނުމަށް ހާޯދ
ލއި ޚިދުމަތް މި
އި ހަވާލުކުރައްވަ
ތުގެ ފެންވަރު
އިވާސާ ދައްކާފަ

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ
ތްކޮށް ނިންމާލެ

  ފދިން ގޮތް 

މުދަލާ މށް ހޯދާ
މުދާ   މަތިން

ނިސްޓްރީން 
  ންނަވަމެެވ.

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

އިގަންނަ ފައިސާ 

ސްޓްރީއަށް ފައި
ރަސ ގ މަތިން

އިގަނެފައިވާ 
ސްޓްރީން ކުރާ 

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސްޓްރީއަށް ފައ
އިގަންނަ ހުރިހާ 

ސްޓްރީގެ ބޭނުމަ

މިނިސްޓްރީގެ 
އަ 8.09 އިދުގެ
ރު 1,000ތން 
ޖުމުތަކެތީގެ  ނަ

  .ގ ކުރެވެއެވެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ފހަރާ ގަންނަ 
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
އިން މަދުވެގެން
މށް ދަންނަވަމެވެ
ނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ
ބުތަކަށް ބަލައިގެ

ނިސްޓްރީގެމި 
ގ މަތިން މުދަލާ
އކި ފަރާތްތަކާއި
ތުޚއި މަސައްކަ

ްސޓްރީން ފައިސާ
ވން ނެތްކަން

ް ވަރަށް މަސައްކަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސްޓްރީގެ ބޭނުމަ
ގޮތުގެގައިވާ ދ

އްކަތްތްައ މިނ
ރެއްވުމަށް ދަންކު

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

ބަލައި .2

މިނިސ
ގޮތުގެ
ބަލައި
މިނިސ

އްިޞ

މިނިސ
ބަލައި

  
މިނިސ .3

)ހ(
ގަވާއި
މިގޮތު
ގަންނަ
ފާހަަގ

އްިޞ

އެއްފަ
ދައުލަ
ތެރެއި
ހޯދުަމ
ގަންނަ
ހިސާބު

)ށ(
ގޮތުެގ
އެކިެއ
ތާރީޚާ
މިނިސ

ރެވެކު
ފެންވަ

އްިޞ

މިނިސް
މާއްދާ
މަސައް
ސޮއިކު
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އިވާ ގޮތުެގ 
 އޓުން ވަކި 

 ތގެ މަތިްނ
ގެންދެވުމަށް 

ތަށް އެއްގޮ 
ރމުދާ ސަބް 
ރ ނަންބަރު 

 ނުވުމުގެ ފައި
ލިބެލުމުގަިއ 
ކަން ފާހަަގ 

ސްޓްރީން ނި 

 އެއްގޮތަށް 
(ރ) ގައިާވ 
، ޕގެ ބަދަލު 

.   ކުރެވެއެވެ
ޚަރަދުތަްއ  

 އި ޢިމާރާތް
ލމު ޙާސިްލ 
ން ޚަަރުދ 

ތުމުގެ ރ ގަ 

އެ   މަތިން 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

ގަވަނަ މާއްދާ 
ސްޓޮކް ބެލެހެއް

ތުގޮ ގައިވާއްދާ
ގެއިގެން ކުރިއަށް

އާއި  7ބު 
ޖެހުމުގައި ހަރު
ތީބުން ސުމާރު

ޗެކު ކުރައްވާފަލާ
ހަރުމުދާ ބެލ 
ފެނިފައިނުވާކަސ 

މި މައްސަލަ މިނ

އާއިވަނަ މާއްދާ
(ވނަ މާއްދާގެ 
ލިފައިވާ ލެޕްޓޮޕް

އިވާކަން ފާހަގަ 
ކުރެވުނު ރމަށް 

ރަދެއްގެ ގޮތުގައ
ޢުލީމަތީ ތަހ 
މުސާރަ ކޯޑު 

ސޮޕްޓްވެއަރޓރ 

ގެގައިވާ ގޮތުދާ

-އީ  6430 331ސް: 

8.12ގެ ވާއިދު
ންދަވާކަމާއި ސް

ވަނަ މާއް .8
ވާލު ކުރައްވައި

ބާ ގަވާއިދުގެ 
ޑު ނަންބަރު ޖެ
ދަލުގައި ތަރުތީ

ބަލާހުރިތޯ  އަށް
ކަމާއިނެތްންރެވެ

އި ހަމައަށްވެސް
. ނަމަވެސް މި

ވަ 7.01ިދުގެ 
ަވ 7.11ދުގެ 

ބލުމަށާއި ގެއްލި

ރަދު ކުރައްވާފައި
 ފުރިހަމަ ކުރުމ

ރިކަރަންޓް ޚަރަ 
ފަހުކުރެއްވުމަށް 

ފއިސާގެ އެހީ
ކޮމްޕިޔުަޓ  ދުރ

4.0 ާ ވަނަ މާއް
 

ފެކްސް 3939 332

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ޓަވަމުން ނުގެން

12ގަވާއިދުގެ 
ާ ވައްޒަފަކާއި ހަ

 މާލިއްޔަތުގެ
ހރުމުދަލުގެ ކޯޑު
އި ހިމެނޭ މުދަ
 ހަރުމުދާ ހަމައަ

ކުރެން ޤީނ ޔަ
އޮޑިޓް ނިމުމާއ 

ނީ ގެއްލިފައެވެ

ލއްޔަތުގެ ގަވާއި
ލއްޔަތުގެ ގަވާއި
މައަށް ހުރިތޯ ބެ

  

 ކޯޑުތަކުން ޚަރަ
ތް އިތުރަށްރާ

ސާ ހުސްވުމުން
އި މަސައްކަތް 

ފަ ދީފައިވާ ށ 
ޚަރަ ކުރި މަށް

 

06 ގަވާލިދުގެ 
 .  ދންނަވަމެވެ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ދައުލަތުގެ މާ ކް
ބަލަހައްޓަ ހެން

  .ކުރެވެއެވެ

މާލިއްޔަތުގެ ގަ
މުވަހއްޓުން ވަކި

ދައުލަތުގެރީ 
ހަ މިގޮތުން  .

ން ކެޓަގަރީގައި
އަށް ހޯދާފައިވާ
މައަށް ހުރިކަން

ލެޕްޓޮޕެއް އްކާ
 މިލެޕްޓޮޕް ވަނ

  . ކުރަމެވެ

ދައުލަތުގެ މާލިއް
ދައުލަތުގެ މާލިއް
ހރިހާ މުދާ ަހމަ
 ދަންނަވަމެވެ.

 ން ކރު 

ނވާ ކޯޑުނޫން 
އެޢިމާރާ ށޓަކައި 

އި ހުރި ފައިސާ
ސްޓްރީގައިމިނި
މުވައްޒަފަކަށް  

އަރ ބެލެހެއްޓު
  . ވެއެވެކުރެ

ގެ މާލިއްޔަތުގެ
ރދު ކުރުމަށް ދަ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ް  ތަކެތީގެ ސްޓޮ
ވަކިން އެގޭނޭހެ
ނވާކަން ފާހަގަ 

ތުގެ މާދައުލަ 
 ސްޓޮކް ބެލެެހ

  ލހެއްޓުން 

ގެ ރަޖިސްޓްރީ
ފާހަގަ ކުރަމެވެ

މެއިން ސީދާ 
ިދ މިނިސްޓްރީއަ

މަމުދަލެއް ހަރު
ކޯޑްތަކުން ދައްރ

 ދެއްވާގޮތުގައި
ވާކަން ފާހަގަނު

 ރަޖިސްޓްރީ ދަ
. އަދި ދަ ނވަމެވެ
ކ އެއްފަހަރު ހު
އަތުން ހޯދުމަށް

ޚަރަދު ކު ތަކުން 

އެކަށީގެންއންމެ 
ތށް ބަދަލުވުމަށް
އައިސް އެކޯޑުގަ
،ވާފައިވާކަމާއި

 ވަޑައިގެންނެވި 
ސޮފްޓްެވ ސޯސް

އިވާކަން ފާހަގަ ކު

ެމުގައި  ދައުލަތު
ނވާ ކޯޑުން ޚަރަ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

 ބޭނުމަށް ހޯދާ
ގެ ބާކީ ވަކި
ލކުރައްވާފައި ނު

  ފދިން ގޮތް 

ދަލުގެ ރެކޯޑު
. އަދި ނަވަމެވެ

ދ ހަރުމުދާ ބެލެހ

ދާ ހަރުމުދަލުގެ
ނުގެންދާކަން ފާ
ހާފައިނުވާކަމާއި
. އަދ ގަ ކުރަމެވެ

ހައިވާ ހުރިހާ 
ކަމަށް ރެނފައިވާ

ރީން މައުލޫމާތު
ށ ރިޕޯޓްކޮށްފައިނ

  ފދިން ގޮތް 

ދ ހަރުމުދަުލގެ
ދިޔުމަށް ދަންނަ
ސވެގެން އަަހރަކު

މުވައްޒަފުގެ  ވި

 ކޯޑުނޫން ކޯޑުތަ

އެދ ކުރުމުގައި 
އާޢިމާރާތަ ރީގެ

ކޑުން ކުރަމުންއަ
 ކޯޑުން ކުރައްވާ
އިން ބޭރަށް 

ހިއުމަން ރިސޯ 
ން ކުރައްވާފައި

  ފދިން ގޮތް 

ސާ ޚަރަދު ކުރު
އންމެ އެކަށީގެން

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ނިސްޓްރީގެމި 
ކުއައިޓަމްތަ ނ

ކާއި ހަވާލުއޒަފަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ކަށް ހޯދާ މު
ހއްޓުމަށް ދަންނަ

  ނަވަމެވެ.

ސްޓްރީއަށް ހޯދާ

ސްޓްރީއަށް ހޯދާ
ބލަހައްޓަުމން ނު
ގރީތަކަކަށް ބަހާ
ފއިވާކަން ފާހަގަ

ާ ،ބުން ހޯދާފައި
ސްޓްރީއަށް ގަނެ

. މިނިސްޓްރީ މވެ
ހޭ ފަރާތްތަކަށް

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސްޓްރީއަށް ހޯދާ
ހއްޓަމުން ގެންދ
ގ މަތިން ލަސް

ހުމާލުވިމގައި އި

އެކަށީގެންވާ މ 

ްސޓްރީން ޚަރަދު
މިނިސްޓްރީ ތން

ޓލް ޚަރަދުގެ ކޯ
ޯ މތު ކުރުމުގެ 

ރާއްޖެއވުމަށް 
،ކަމާއިފައިވާއވާ

ނޓލް ޚަރަދު ކޯޑު

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސްޓްރީން ފައިސާ
އެދއް ކުރުމަށް 

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

)ނ(
މަތިން
މުވައް

އްިޞ

ސްޓޮކަ
ބެލެހެ
ދަންނަ

  
މިނިސ .4

މިނިސ
ބަލިޔެ
ކެޓަގަ
ޖަހާފަ
ސަބަބު
މިނިސ
ކުރަެމ
ކަމާެބ

އްިޞ

މިނިސ
ބަލަަހ
ގޮތުގެ
އެކަމު

  
އެންމެ .5

މިނިސ
ތުމިގޮ
ކެޕިޓަ
މަރާމާ
ކުރެްއ
ކުރަްއ
ކެޕިަޓ

އްިޞ

ސމިނި
ޚަރަދެ
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 ށް ފުރިހަމަ
ޕެންޓްރީއާއި 
 މަސައްކަްތ 

ކުރަންޖެހޭ  
 ކުރަންޖެހި، 
މިހެންކަމުްނ 
ްސ) ރުފިާޔ 
ކަން ފާހަގަ 
ޕެންޓްރީއާއި 

 މަސައްކަތް 
 8.16ދުގެ 
  .މެވެ

އަށް މީރާސާ 
އއް ކަމާއި، 
ނިސްޓްރީން 
ށް މީރާއަށް 
ގައި ފާހަގަ 

 .   ރަމެވެ

ނސޮލިޑޭޓެްޑ 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

އިތުރަށްމާރާތް ޢި 
ކާޕެ .އެސް.އެމް

ވިފައިނުވުމާއި، 
 ،ފަރާތްތަކަށް 

ރު މަސައްކަތް 
. މި ހިފައިވެއެވެ

ނަވާވީސސަތޭކަ 
އއް) ރުފިޔާއަށްކަ

ކާޕެ .އެސް. އެމް

ކުރަންޖެހޭ ން 
އްޔަތުގެ ގަވާއިދު
ނުމަށް ދަންނަވަމެ

  އިސާ 

 ބައެއް ފައިސާ
ހިމެނޭ ފައިސާއެ
މަށްވެފައި، މިނ

މިގޮތަށް، ކުރާތީ
ވނެ ކަމެއް ކަމު
ވސް ފާހަގަ ކުރަ

ދައުލަތުގެ ކޮން

-އީ  6430 331ސް: 

ޢި ަނ އަހަރު އެ
) ރުފިޔާއަށް 
ށް ޕްލޭން ކުރެވި
ބު ހުށަހެޅި ފަ
ސަބަބުން އިތުރު
ތް ކުރުވަންޖެހި

ހަ ނުވަހާސް ހަސ
އެނުވަ ންސާސް

ގުހޯދުމެއްނެތި 

ރުމުގެ ކުރިންނކު
ދައުލަތުގެ މާލިއް

ދިނުމައުލޫމާތު މި

އށް ފޮނުވާ ފައި

ާސގެ ތެރެއިން
ނީގެ ތެރޭގައި ހި
 ފަންޑަށް ކަމަ
ކު ފަންޑަށް ޖަމާ
ޑުވާނ ޚަރަދު ބޮ

ވެކަމެއް ކަމުގައި

   ބަދަލުގައި

ފެކްސް 3939 332

ވަނ 2010ން 
ސަތޭކަ ތިރީސް)

ގަޅަށްނތތައް ރަ 
އންދާސީ ހިސާބު
ދވިފައިނުވުމުގެ ސ

މަސައްކަތް ރަށް
އްލައްކަ ހަތްދިހަ
ފަންަފސްސަތޭކަ 

ންފަރާތަކުން އަގު

މަށް އިޢުލާންދު
ދަ  އެކުލަވާލައި،
މިށް  ފަރާތްތަކަ

އަތރިޓީ (މީރާ) 

ލއިގަންނަ ފައިސ
އލަތުގެ އާމްދަނީ
ޓޑް ރެވެނިއު
ޓެޑް ރެވެނިއު
ބޑުވެ ދައުލަތުެގ
 މަގުފަހިވާނެ ކަ

ނަށް ފޮނުވުމުގެ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

  ތައްތައް 

  ނ 

 ކުރުމުގެ ގޮތުން
ސްހާސް ނުވަސަ
ޖެހޭ މަސައްކަތް
އި ގުޅިގެން އަ

ދެވ ލުޞީތަފު 
ކަށްވުރެ އިތުރަ

(އެއް 179,62
ހަ ފަސްހާސް ަފ
ވފައިވަނީ އެހެން

ހޯދުނ ފަރާތެއް 
ތގެ ތަފުޞީލު 

ކުރިމަތިލާ މަށް

 ރެވެނިއު އޮތޯ

 ގުޅިގެން ބަލަ
ފައިސާއަކީ ދަުއ

ކޮންސޮލިޑޭޓެ 
ކޮންސޮލިޑޭ ތގެ

އކަތުގެ ބުރަ ބޮ
ށް މަސާ ގެއްލު

އެކި ތަންތަނަ 
  

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ހނިހެން ކަންތަ

ފުރިހަމަ ކުރުން 

ލިޔާއަށް ބަދަލު
 ނުވަދިހަ ފަސ
ރާތުގައި ކުރަންޖެ
ވުނު އިޢުލާނާއި

ރަނގަޅަށް ގައި
މަސައްކަތްތަކަ 

9ވނީ އިތުރަށް 
ތްލައްކަ ހަތްދިހަ
ސައްކަތް ކުރުވާ

 .މެވެ

ކުރާނެސައްކަތް 
ޖހޭ މަސައްކަުތ
މސައްކަތް ކުރުމަ

ވސް އިންލަންޑް

އި ޚިދުމަތްތަކާ 
. މިފަ ކުރެވެއެވެ

ދައުލަތުގެ ރނީ 
ދައުލަުތ ސާވެސް
މަސަްއ ސްޓްރީގެ

ންދިޔުމަކީ ފައިސ

،ހާ ފައިސާއެއް 

 ދަންނަވަމެވެ. 

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

 ކުރެވުނު އެހެ

އިތުރަށް މރާތް 

ގުން ހ.ޕާރމޭލި
(ފަސްލައްކަ 5

ާމރާޢިނަމަވެސް 
ދުމަށް ކުރެވު ހޯ

ޢުލޫމާތު ދިނުމު
 ހުށަހަޅާފަިއވާ
ނިންމާލެވިފައިވަ

(ހަތް 775,559
ތރަށް ކުރި މަސ

ކުރަމ ފާހަގަ ސް

  ފދިން ގޮތް 

މަސަމިފަދަ އި 
މަށާއި، ކުރަންޖެ

ަމ ގޮތުގެ މަތިން

މޯލްޑިވްލއިގަނެ 

ދޭ އެކިއެކިކޮށް
ދވާކަން ފާހަގަ 
ވެސް ޖަމާކުރަ

އިސާބައެއް ފަ 
މިނިސްދިއުމަކީ 

ތަށް ފައިސާ ގެނ

  ފދިން ގޮތް 

ލއިގަންނަ ހުރިހާ
ޖަމާކުރެއްވުމަށް

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޓގައި ފާހަގަ 

މާޢިއާ  ސްޓްރީގެ 

ްސޓްރީގެ ހިންގު
595,930މށް 

. ނ ލ ކުރެވުނެވެ
ޯ ދނޭ ފަރާތެއް 
ޢުއްކަތްތަކުގެ މަ
ދާސީ ހިސާބު

ސައްކަތް ކޮށް ނ
9ލަ ދކޮށް ޖުމު

. އަދި އިތުމ ވެ
ވެސލކޮށްގެންކަން

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އށްއޮތް ތަނުގައ
ޅށް ޕްލޭންކުރުމަ
 މާއްދާގައިވާ ގޮ

ސްޓްރީއަށް ބަލަ

ކޮފޯރު ްސޓްރީން
ވަމުން ގެންދަވާއ

އިސާ މީރާއިންވެ
އެހެން އިގަންނަ

ސާ ހިފައިެގން ދ
. އަދި މިގޮތަ މވެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސްޓްރީއަށް ބަލަ
ޖަ ނިއު ފަންޑަށް

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

އޮޑިްޓކ. 

މިނިސ .1

މިނިސ
ކުރުމަ

ވާލުޙަ
ކޮށްދޭ
މަސައް
އަންދާ
މިމަސ
ޚަރަދު
ކުރަެމ

ވާލުޙަ

އްިޞ

ކުރިއަ
ރަގަޅަ
ވަނަ 

  

މިނިސ .2

މިނިސ
އްފޮނު
މިފައި
ބަލައި
ފައިސާ
ކުރަމެ

އްިޞ

މިނިސ
ރެވެނި
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 ރުކާރުން ސަ
ލިބުނު މާލީ 
ގެ ބައިތައް 

 821,500 
 މަޖިލީހުްނ 
ސޓްރީ އޮފް 

މިޔަރުގެ ދި 
   އުސޫލުތައް
ިފަދަ ތަކެތި 

  

ނ، ހާމަކަްނ 
ކެއް ލިބޭނެ 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

  ބަދަލު 

ސ ސޕޯޓް ކުރުން 
 ފަރާތްތަކަށް ލ
އިތަކާއި މިޔަރުގެ

ލަ ފަހު ޖުމު
 ރައްޔިތުންގެ

މިނިސްފިއވަނީ 
 . އަދގަ ކުރަމެވެ

އި ބަދަލުދޭނެ 
ގައި މި ބާޒާރު

 ފހަގަ ކުރަމެވެ.

ވނެ އުސޫލަކުން
މަ ފުރުޞަތުތަކެ

 

   

  

   

  މް 
ލް

-އީ  6430 331ސް: 

ނު ގެއްލުމުގެ ބަ

ކުރުމާއި އެކްސް
ދާ އަދި ވިއްކާ
 މިޔަރުގެ ބައި

މަށްއުނިކުރު 
 މިފައިސާއަކީ
ަފދީމިފައިސާ 
ފާހަގަ އިންކަން 

ނިންމިކަމާއ ދން
ދ އަގުކުރުމުގައި

ފާ  ި ނުވާކަން

މެން ހަމަހަމަވާ
ނމެނަށް ހަމަހަމަ

 

   

މްނިޔާޒް އިބްރާހީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ފެކްސް 3939 332

ރާތްތަކަށް ލިބުނު

އގެ ވިޔަފާރި ކު
ާ ވެނިއަރ އުފައް
އ) ފަރާތަކަށް

%15 އަދަދުގެ
. ނަމަވެސް ވެ

 ނޫންކަމުން މ
ދެއްވި ފައިސާއި
ތަކަށް ބަދަލުދޭނ

. އަދި  މުދާމެވެ
ނޑައަޅާފައި  ކަ

އެންމ ން ލިބުނު
ންކޮށްގެން އްެނ

20 

ނ
އޮ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ފއްދާ/ވިއްކާ ފަރާ

އވެސް ބާވަތެއް
ންކޮށްގެން ސްވެ

ހެއް(ފަ 5ރން 
އި ހުށަހެޅި ައ
ފިޔާ ދީފައިވެއެވެ
ވ ފައިސާއެއް

ޓަށް އިތުރުކޮށްދެ
 އުފައްދާ ފަރާތަ

ފާހަގަ ކުރަމެ ށް
އަގުންިސޓްރީން 

ގެއްލުންނމުގައި 
ންމުކޮށް އިޢުލާން

  ދންނަވަމެވެ.

012 ޖަނަވަރީ 

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ސްވެނިއަރ އުފަ

 މިޔަރުގެ އެއް
ބޭނުންތައް ބައި 

ން މިނިސްޓްރީނ
ގެ އަގުކަމުގައި
) ރުފި ސްސަތޭކަ
އި ހިމެނިފައިވާ
ނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަ
ރފަދަ ތަކެތި

ވަރަށް ބޮޑަށް ން
މިނިސ ،ބަލައި ން

ގެ ބަދަލު ިދުނ
އުސޫލުތައް އާން
 ގެންދިއުމަށް ދަ

08

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ނުންކޮށްގެން ސ

އިން ފެށިގެން 
ޅިގެން މިޔަރުގެ
 ދިނުމުގެ ގޮތުން
ދފައިވާ ތަކެތީގެ
ސް ހާސް ފަސް
ޓރީގެ ބަޖެޓްގައ

މިނި ންޓރެޜަރީ
ގެން ސްވެނިއަ
ންކޮށްފައި ނުވާކަ
އިން މިނިސްޓްރީ 

  ފދިން ގޮތް 

ށ ލިބޭ ގެއްލުމު
ު  ބަދަލު ދޭނެ 

ކުރިއަށް ނކަން 

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

އް ބޭނތަ ރގެ ބައި 

 2010ޖލައި 
ކރެއްވުމާއި ގުޅި
ލމުގެ ބަދަލު 
ންކޮށްގެން ހަދާ
ލައްކަ އެކާވީސް
ކުރި މިނިސްޓް
ންސް އެންޑް ޓް
ތއް ބޭނުންކޮށްގެ
މކޮށް އިޢުލާންކޮ

އަގު ކންހުންނަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

މ ފަރުދުންނަށް
 ގޮތެއްގައި އެ

މިފަދަ ކަންގއި 

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

މިޔަރު .3

ޖު 1
މަނާކު
ގެއްލު
ބޭނުން
(އަށްލަ
ފާސްކު
ފިނޭން
ބައިަތ
މުއާއް
ވިއްކަ

އްިޞ

އާންުމ
ބޮޑު 
ގޮތުގަ



މިކް ޑިިވެލޮޕްޕމަންޓްް ޓްް

 ން

  
 
 

  

އިކޮނޮމި
 

 

ބަޔާން ލީ
2010

 

އޮފް އި

މާލީ
0

މިނިނިސްޓްޓރީ އޮ
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 ފސްކުރި 
ދަނީ/ޚަރަދު 

 (ބަޖެޓު)
2010  

90,1 

4,0  

100,1 

190,2 

190,2 

5,550,1 

2,335,3 

7,885,4 

  

 trade.gov.mv

ުފސަ   

ލިބުނު 
ދަނީ/ހިނގި 

 ޚަރަދު 
2010  

ފާ
އާމްދަ
)
0

  

17,7  - 

17,7 -  

  

976,4 100

6,329,3 - 

000

1,920,4 100

9,226,1 200

  

 

60,2 - 

60,2 - 

9,304,2 200

 

 

 

 

5,640,6  125

3,175,3  307

135,0  -  

8,951,0  432

  

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

  ާޔން 

  ނޯޓް 

އާމް

    

1  785

  785

    

2  429

3  337

4 - 

5  409

  175

    

   

6  293

  293

 253

  

  

  

  

7  630

8  378

9  007

 015

  

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

އި ަޚަރުދގެ ަބ
  ނިޔަލަށް 

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

އާމްަދނީ އާއި
ގެ ނި 2010މބަރ 

  ފއިސާ

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

އާ، ަބޖެޓާއި  ރި 
ޑިސެމް 31

  

ން ގޮތްޮގތުން ދޭ ފައ

  
  
  

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

ފްާސކުރި 

  

  ފީ 

ނަށާިއ އަދި އެހެނިހެން

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

  ލިބޭ އާމްދަނީ 

 އާމްދަނީ ތުން ލިބޭ 

  ށ ެނގޭ ފީ

 އާއި ލައިސަންސް ީފ

  ފައިސާ ނ ިލބޭ

  އހީ 

 

  ނގާ ޚަރަދު 

  ރ

   ެއލަވަންސް 

މުވައްޒަފުންނަވސްވީ 

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

  

  އާމްދަނީ 
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލ

  ރޯޔަލްޓީ

  ޖުމުލަ 

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮ

އެކިއެކި ޚިދުމަތަްށ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ތަކެތި ވިއްކައިގްެނ

  ޖޫރިމަނާ 

  ޖުމުލަ 

 

  ހިލޭ އެހީ 

އެހެނިހެްނ ހިލޭ ެއ

  ޖުމުލަ 

  ޖުމުލަ އާމްދަނީ 

  

  ޚަރަދު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

ުމވައްޒަފުންނަށް ހިނ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ

ޕެންޝަނާއި، ދުަވ

  ޖުމުލަ 

ާ

ޚ

މ
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 ފސްކުރި 
ދަނީ/ޚަރަދު 

 (ބަޖެޓު)
2010  

328,0 

953,3 

4,309,4 

431,4 

24,1 

413,1 

6,459,5 

14,345,0 

336,0 

241,9 

100,0 

677,9 

15,022,9 

ވުމުން ކަމުގަިއ 

ފަރާުތްނ ންޓްގެ 

  ޝކިރު

 ނެރަލް 

 trade.gov.mv

ުފސަ   

ލިބުނު 
ދަނީ/ހިނގި 

 ޚަރަދު 
2010  

ފާ
އާމްދަ
)
0

 

355,5  075

577,9  331

2,856,5  448

253,7  400

207,4  168

428,4  146

821,5  - 

5,501,1  568

14,452,1 000

 

 

46,6 000

511,0 900

676,9 000

1,234,5 900

15,686,7 900

ތަކާއެކު ވިދާޅުވުނޯޓު

ކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްަމން

އުސްމާން ާޝ 

ޖެެނ ޑިރެކްޓަރ 

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

  ނޯޓް 

އާމް

  

10 541

11 969

12 502

13 705

14 454

15 464

16 500

 135

 150

  

  

17 623

18 046

19 930

 599

 749

 ފުރިހަމަ ވާނީ މިނޯ

ޮިމނިސްޓްރީ އޮފް  އި

 ރިޔާ 

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

ކަމާއި ާމލީ ބަޔާން

މ. އެކަމަށް ހެކިވެ 

ރަޝީދު  އަލީ 

ިޒންމާދާރުވެރ މާލީ 

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

ބައެއްކަ ބަާޔނުގެ ލީ

.ޙަ ޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

  

  ސުން 

ތަކަކީ މިމާލޅޭ ޯނޓު

ޙަ އޮޅުވާލުމެއްނެތި 

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

 

  ތީ ައގު

  ގެ އަގު 

 

  ދި ސަބްސިޑީޒް

 ގެއްުލމެއް ހަަމޖެއްސ

  ސެޓް ގަތުން 

(   ސިޝަން ފޭސް

  ސްމަންޓް 

  ހަމަ ކުރުން

ޭ ފއިވާ މާލީ ބަާޔނާގު

އެއްވެސްޅާފައިވަނީ 

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

  ރިކަރަންޓު ޚަރަދު 

  މުގެ ޚަރަދު

ތަކެ  ޭބނުމަށް ހޯދާ

 ޭބނުންވާ ޚިުދމަތުގެ

  ކުރެވޭ ޚަރަދު

 ބހެްއޓުމުގެ ޚަރަދު

ހީ، އިޝްތިރާކު އަދި

މއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ

  ޚަރަދު 

އިމާރާތްކުރުމާއި އެސެ

.އެސް ޓްރާންސި .އޭ ޕީ

ޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަ

ރން، އިތުރަށް ފުރިހަ

  ރދު 

ނިަފއަށް ހިމެ 15 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާ

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

އޮފީސް ހިންގުމަށް

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކު

މަރާމާތުކުރުމާއި ެބ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

ލިބިފައިވާ ގެއްލެުމ

  ޖުމުލަ 

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓު ޚަ

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު، އ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު (ޕީ

ފަރުނީޗަރު، މެޝި

ބިނާކުރުން، އާކުުރ

ކެޕިޓަލް ޚަރަ ޖުމަުލ

  ޖުމުލަ ޚަރަދު 

  

 އިން 10 ހާސަފު

.  ފާހަގަކުރަމެވެ

ތައްާމލީ ބަާޔން ިމ

 :ސޮއިކުރަނީ

 

  

  

 

  

ޮ

ް

ސ

ާ

މ

ސ
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ބަޖެޓް  ކރި 
2  

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

90 

 

90 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

 trade.gov.mv

ުފހާސަ   

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

1 - 

1  

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

27 ,000

 100

54 - 

15 - 

97 ,100

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

1 - 

59 - 

86 - 

49 -  

2,51 -  

1,51 -  

12 -  

21 -  

6,32 - 

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

 

ާ ލިބުނު 
2010 

7,785

7,785

ާ ލިބުނު 
2010 

73,000

1,629

45,800

6,000

76,429

ާ ލިބުނު 
2010 

2,900

90,250

61,600

97,450

1,002

3,185

28,600

4,350

9,337

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

 (ުރިފާޔއްިނ)
  ނިޔަލަށް 

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

ޯނޓްަތްއ ( ޅޭ 
ގެ ނި 2010މބަރ 

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

ގުޅޭ މީާލ ަބާޔނާ 
ޑިސެމް 31

  ސް ފީ 

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

މާ

  ނެގޭ ފީ 

  ވިޔަާފރި ފީ

އި ލައިސަންސް

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

  ޓީ 

  ލޓީ

ކި ޚިދުމަތަށް ނެ

ޓް، ކެނޓީނުތަކުގެ 

  

  ފީ 

 ތްނ ނެގޭ ފީ 

ސޓްރޭޝަން އާއ

 ދ

 ެމްނޓް 

  ސްްޓރީ ކުރުން

  ޓޭރޝަން ފީ

  ހަރީ ފީ

  

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

ރޯޔަލްޓީ -1

  ތަފުޞީލު 

ރީއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓ

  ޖުމުލަ 

އެކިއެކި -2

  ތަފުޞީލު 

ް ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަން

ސީލް ޖެުހމުގެ ފީ 

އިމްޕޯޓް ޓްރޭޑް ފީ 

އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތު

  ޖުމުލަ 

ރަޖިސް -3

  ތަފުޞީލު 

ޗާޕުކުރުމުގެ ހުއްަދ

  ލޯގޯ 

ލޯކަލް އިންވެސްޓް

ވިޔާފާރިނަން ރަޖިސ

ކުންފުނި ރަޖިސްްޓ

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަ

  ޓްރޭޑް މާރކް

 މާރކް  ޝިޕިންގ

  ޖުމުލަ 

  

2

3
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ބަޖެޓް  ކރި 
2  

4 

4 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

100 

 

100 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

5,254 

296 

5,550 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

58  

29 

17 

1,018 

155 

 trade.gov.mv

ުފހާސަ   

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

,000

,000

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

1,91 ,000

100

1,92 ,100

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

6 - 

6  - 

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

5,39  ,024

24  ,101

5,64  ,125

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

18  ,177

  ,088

,453

1,24  ,091

8 ,138

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

ާ ލިބުނު 
2010 

- 

- 

ާ ލިބުނު 
2010 

9,619

790 

0,409

ާ ލިބުނު 
2010 

60,293

60,293

ހިނގި ޚ
2010

99,778

40,852

40,630

ހިނގި ޚ
2010

4,362

3,403

-    

40,578

9,125

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

  

  ސް 

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

 

  ދޭ އެލަވަންސް

ދ ދަތުރު އެލަވަންސް 

ސާއި ެފމިލީ އެލަަވންސ

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

 ލިބޭ ފައިސާ 

 ން

 ނާ 

  އިން ލިބޭ 

  ރގަަނއިޒޭޝަން

 

 

 

  އލަވަންސް 

  އްސަ އެލަވަންސް 

 ވަޒީާފ އަދާކުރާތީ ދޭ

އަދާކުރާތީދޭ ވަޒީފާ 

ބިދަރިންގެ އެލަވަންސާ

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

 ވިއްކައިގެން ލ

ގަާވއިދު ފޮތް ވިއްކުން

  ނާ 

ވގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަާނ

  ނާ 

ފައިސާއި  އހީ 

ވޮލަންޓަރީ އޯރ -ހީ 

ރއާއި އުޖޫރަ 

  ސާަރ އާއި އުޖޫރަ

 އްކަތަށްދޭ ފައިސާ 

ޒަފުންނަށްދޭ އެ

މާނސަބަތުގައިދޭ ޚާއް

ވ ެއހެން ރަށެއްގައި

ވައި އެހެންރަށެއްގައި

މުަވއްޒަފުންގެ އަނބި

  

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

ތަކެތި  -4

  ތަފުޞީލު 

ގެޒެޓް، ގާނޫނު، ގަ

  ޖުމުލަ 

ޖޫރިމަނާ -5

  ތަފުޞީލު 

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުެވ

އެހެނިހެްނ ޖޫރިަމާނ

  ޖުމުލަ 

ހިލޭ އެ -6

  ތަފުޞީލު 

ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ

  ޖުމުލަ 

މުސާރަ -7

  ތަފުޞީލު 

މުވައްޒަފުންގެ މުސ

ް އިތުރުގަޑީގެ މަސަ

  ޖުމުލަ 

މުވައްޒަ -8

  ތަފުޞީލު 

ރަމަޟާންމަހުގެ ުމ

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވާ

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވަ

މުވައްޒަފުންނާއި މު

 ފޯނު އެލަވަންސް 

4

5

6

7

8
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ބަޖެޓް ކރި 
2  

5 

1,052 

2,335 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

68  

46 

166 

37 

8 

328 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

697  

113 

43 

20 

17 

15  

15 

 trade.gov.mv

ުފހާސަ   

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

 ,333

1,00 ,027

64 - 

3,17  ,307

  ފައިސާ 
ޚަރަދު 

 
ފާސްކު
2010

13 - 

13  - 

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

2  ,970

1  ,634

9  ,854

20  ,017

  ,600

35  ,075

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

39  ,717

12  ,465

  ,200

1  ,000

1  ,449

1  ,000

,000

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

ހިނގި ޚ
2010

6,550

06,385

44,975

75,378

ލަތުން ދެއްވާ 
ހިނގި ޚ
2010

5,007

5,007

ހިނގި ޚ
2010

8,968

5,748

6,835

06,978

7,012

55,541

ހިނގި ޚ
2010

0,922

1,450

8,076

7,570

6,556

0,050

-    

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

ތްގޮތުން ދައުލަ

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

 އެހެނިހެން ގޮ

 

  

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

ފންނާއި، އަދި 

އަގު ތަކެތީގެ 

މއި ސައިފަދަ ތަކެތި 

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

  ށދޭ ެއލަވަންސް 

ސވީ މުވައްޒަފުނ

 ގ ޚަރަދު 

  ރ ދަތުރު ޚަރަދު

  ދަތުރު ޚަރަދުރާ 

   ދަތުރު ޚަރަުދ

ބޭނުމަށް ހޯދާ 

 

  ތން ޯހދޭ ތަކެތި

އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއާުމ

  ތި 

  ތި

  ކިތ

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

  ސް

  ންސް

ތްނ މުވައްޒަފުންނަށް

ޝަނާއި، ދުވަސް

  ސާ 

ފަތުރު ކުރުމުގެ

ނޑުމަުގން ކުރާ އި ކަ

އި އެއްގަމުމަގުްނ ކުރާ

އި ވައިގެމަގުން ކުރާ

  ރާ ދަތުރު ޚަރަދު

  ޚަރަދު 

 ހިންގުމުގެ ބޭ

  ގުތްނ ހޯދޭ ތަކެތި

ކްޮނލޮޖީއާއި ބެހޭގޮުތން

ގއި އުޅޭވަގުތުގައި އޮ

ހޭ ގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި 

ފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތ

  ތި ހޯދުމަށް

ރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެ

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

  ތަފުޞީލު 

ރިސްކް އެލަވަންސް

ސަރވިސް އެލަވަން

އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތު

  ޖުމުލަ 

ޕެންޝަ -9

  ތަފުޞީލު 

ޕެންޝަންގެ ފައިާސ

  ޖުމުލަ 

ދަތުރުފަ -10

  ތަފުޞީލު 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ

އެހެނިހެްނ ދަތުރު

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް -11

  ތަފުޞީލު 

ލިޔެކިޔުމާިއ ބެހޭގޮ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކް

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުަގ

އިލެކްޓްރިކާއި ބެހޭ

ު ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާ

ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަެކ

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި

9

0



 
info@t 

13 ހ  ގެ 15

ބަޖެޓް ކރި 
2  

5 

26 

953 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

920  

475 

15 

223 

586 

20 

26  

250 

52 

69 

142 

332 

150 

491 

3 

249 

13 

20 

269 

4,309 

 trade.gov.mv

ުފހާސަ   

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

,000

1  ,500

57  ,331

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

67  ,000

55  ,391

1  ,000

14  ,400

,140

1  ,000

1  ,100

37  ,000

2  ,300

13  ,000

,000

14  ,147

5  ,000

7  ,550

,500

,498

- 

5  ,515

5 ,000

50  ,907

2,85  ,448

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

ހިނގި ޚ
2010

-    

3,345

77,969

ހިނގި ޚ
2010

1,491

2,032

5,637

42,773

-    

7,049

7,595

5,016

8,725

5,623

-    

49,590

8,748

9,999

-    

-    

550  

4,313

5,473

01,888

56,502

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

 

 

  ްސކޮށް ދިނުމަށް 

 ރުދ

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

  ށް

މތުގެ ޚަރަދު 

  އާއި ކުނިފީ

  ދ 

 

  ޚަރަދު

 ގ އަގަށްދޭ ފައިސާ 

ބަލިވާ ީމހުންނަށް ބޭސ

 ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަ

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

ތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަ

 ތީގެ ައގު

ބޭނުންވާ ޚިދުމަ

  ޚރަދު

  މަށްކުާރ ޚަރަދު

 

ިޚދުަމތަށްދޭ ފައިސާއާ

ދި އިޝްތިރާކު ޚަރަދު 

  ތކަށް ކުރާ ޚަރަދު 

ރާމްތައް ހިންގުމުެގ ޚަ

ކުރުްނފަދަ ޚިދުމަތުގެ

  މަށް ކުރާ ޚަރަދު

  ރަުދ

 ގެއްުލމަށް ނުވަތަ ބަ

 އެކިއެކި ފެއަރގައި

  ދައްކާ ފައިސާ

  ދާ ކުރުން

 ތގެ ަޚރަދު 

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

ތ އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީ

ވާ އެހެނިހެްނ ތަކެތީ

 ހިންގުމަށް ބޭ

 އަދި ޓެލެކްސްގެ ޚަ

   ޚަރަުދ

 ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަ

  ޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު

 އި ިބމުގެ ކުލި 

ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚި

  ޖ ަޚރަދު 

ތހާރު، އެންގުން އަދި

  

ިމަނރ ފަދަކަންތައްތަ

ޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާ

ިޚުދމަތާއ، ތަރުޖަމާކު

ހެާމންދާރީ އަދާކުރުމަ

ޗޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަ

ގއި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ 

ބޭރުގައި ބާއްވާއިން 

  ރމުގެ ޚަރަދު

މިަޝންގެ ގޮތުގައި ދަ

 ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ

ެއހެނިެހން ޚިދުމަުތ 

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

  ތަފުޞީލު 

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި

ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް -12

  ތަފުޞީލު 

ޓެލެފޯން، ފެކްސް

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ 

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 

ލީޒްލައިނާއި ިއންޓަ

ކުއްޔާއިއިމާރާތުގެ 

ޮ އޮފީސް އިމާރާތް 

ޕޯސްޓޭޖާއި މެެސޖް

ާ ޢިއުލާން، އިޝްތި

 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

ޖަލްސާ އަދި ސެިމ

އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީ

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚ

މެހެާމނުްނނަށް ެމހެ

އާއްމުފައިދާއަށް ޗާ

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގަ

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއި

ދޮވެއިސްތިރި ކުރު

ބޭންކް ޗާޖާއި ކޮމި

އިންޝުއަރަންސް 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

  ޖުމުލަ 

2



 
info@t 
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ބަޖެޓް  ކރި 
2  

88  

44 

125 

72 

100 

431 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

2  

11 

1 

5 

3 

24 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

413 

413 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

 trade.gov.mv

ުފހާސަ   

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

15 ,925

8  ,975

  ,000

,500

,000

25   ,400

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

4  ,329

10 ,385

 ,656

4 ,175

1 ,623

20  ,168

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

42 ,146

42  ,146

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

82 - 

82  - 

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

ހިނގި ޚ
2010

8,730

8,000

6,700

-    

275  

53,705

ހިނގި ޚ
2010

42,277

05,907

5,400

42,990

0,880

07,454

ހިނގި ޚ
2010

28,464

8,464

ހިނގި ޚ
2010

21,500

1,500

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

 ނ 

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

  ސާ

 ޒް ޑީ 

 ހަމަޖެއްސުން 

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

 

  ހުންގެ ޚަރަދު

ވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ

 ޚަރަދު 

އަދި ސަބްސިޑީ

ދނެ ގެއްލުމެއް

  ގޮތުންޭދ ފައިސާ

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

 ރެވޭ ޚަރަދު 

  ންގެ ފައިސާ

ޓްައރސްގައި ދާމިހު 

  ރަދު 

 ކޯްސތަކުގައި ބައިވެ

 މގެ ަޚރަދު 

ލެހެއްޓުމުގެ ޚަ

  އިމާރާތްތައް

  އިމާާރތްތައް

  ންގްސް

  ސް އިކުއިޕްމަންޓް

 ވ ތަކެިތ

 އިޝްތިރާކު އަ

 ރޝިްޕ ފީ

 ނުވަތަ ލިބިދާ

ހަަމޖަްއސައިދިނުމުގެ

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

ކުރުމަށް ކުނު 

ފލޯޝިޕްގައި ދާމީހުން

ރއިނިންގާއި ސްޓަޑީ

ނތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަ

 އެިކއެކި ޓްރޭނިންގ

ކި ކޯސްތައް ހިންގުމު

ތ ކުރުމާއި ބެލެ

ީމހުން ދިރިއުޅޭ އި 

ީމހުން ދިރިނޫޅޭ އި 

ފަރިނީޗަރާއި ފިޓިން 

ެމޝިނަރީ އާއި އި 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 

ރުންދޭ އެހީ، 

ކއި ތަންތާގެ ެމމްބަރ

އިވާ ގެއްލުމެއް

ހަކށް ލިބޭ ގެއްލުްނ 

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

ތަމްރީނު -13

  ތަފުޞީލު 

ސްކޮލަރޝިޕް، ެފ

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެ

ވާކްޝޮޕްފަދަ ކްަނ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި

  ޖުމުލަ 

މަރާމާތު -14

  ތަފުޞީލު 

-މަރާމާތު ކުރުން 

-މަރާމާތު ކުރުން 

-މަރާމާތު ކުރުން 

-މަރާމާތު ކުރުން 

-މަރާމާތު ކުރުން 

  ޖުމުލަ 

ސަރުކާ -15

  ތަފުޞީލު 

ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަާކ

  ޖުމުލަ 

ލިބިފައި -16

  ތަފުޞީލު 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ

  ޖުމުލަ 
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4
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ބަޖެޓް  ކރި 
2  

112 

223 

336 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

115  

50 

5 

6 

50 

15 

241 

ބަޖެޓް  ކރި 
2  

100 

100 

 trade.gov.mv

ުފހާސަ   

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

,500

4 ,500

4  ,000

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

18  ,900

,000

,000

,000

6 ,000

26 ,000

51  ,900

ޚަރަދު 
 

ފާސްކު
2010

67 ,000

67  ,000

  ންޓް 
 

:ްމެއިލ-އީ     332

ހިނގި ޚ
2010

- 

46,623

46,623

ހިނގި ޚ
2010

3,093

- 

- 

- 

64,834

63,119

1,046

ހިނގި ޚ
2010

76,930

76,930

ޑިވެލޮޕްމަން 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

3840  :ފެްކސް 

ނޮމިކް އިކޮ 
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

 332 3668  ،

 ސް)

  ރަދު

 ށ ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 

 ނ 

ސްޓްރީ އޮފް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

:ފޯން  .ދވެހިރާްއޖެ

ންސިޝަން ފޭސ

ަސރުކާރުން ކުރާ ޚަރ

ނިހެން ަކންތައްތަކަށް

އިޕްމަންޓްސް 

ފރިހަމަ ކުރުން 

  ގެނެވޭ ބަދަލު

މިނިސް
010

މާލެ، ިދ  ،ނ ަމގު 

އޭ.އެސް ޓްރާން

ގެ ަމޝްރޫޢުތަކަށް ސ

ޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނ

ނރީ އަދި އިކްއި

  ސް ންޓް

(   މާނު (ޓޫލްސް

  އަރ

ނ، އިތުރަށް ފު

ެ ބިނާުކރާ އިމާރާތަށް 

ޮބޑުތަކުރުފާުނ  ،ޔާ

ލ ޚަރަދު (ޕީ.އޭ

ށން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ

ްނ ހިންގާ އިޤްތިޞާ

ޗަރު، މެޝިނަ

  ންގްސް

ނރީ އާއި އިކުއިޕްމްަނ

ތަށް ބޭނުންކުރާ ާސމާ

  ތި 

  ފޓްވެއަރ

ގޮތުން ހޯދޭ ހާޑްވެއަ

ރުން، އާކުރުން

ނޫްނ ބޭނުންތަކަށް ބި

ހ. ޕާރމޭލިޔާ 

ކެޕިޓަލް -17

  ތަފުޞީލު 

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަުށ

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު

  ޖުމުލަ 

ފަރުނީޗަ -18

  ތަފުޞީލު 

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިން

ޕްލާންޓް، މެިޝަނ

އެކިއެކި މަސައްކަތަ

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓް

.ޓީ ޮ .އައި އާއި ގުޅޭ

  ޖުމުލަ 

ބިނާކުރު -19

  ތަފުޞީލު 

މީހުން ދިރިއުޅުްނނޫ

  ޖުމުލަ 
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