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  ަންށ 

 އެންޑް ނސް
 ންޖެހޭކަމަށް 

 ނޭޝަނަލް 
  .ނއުމެވެ 

 ސވެރިންނާއި 
 ޝުކުރު އި
 ވެބްސަިއޓް 

 މިއޮފީހަށް  
 މާލީހިސާަބށް 

 އޮފް ސްޓްރީ
 

ކިއުރިޓީގެ 

ސް އެންްޑ 
ފ ޑިފެންސް 
ޞައްޙަކަމާއި 
 މިއޮފީހަށް 

  .ކެވެ

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

މީާލ ަބާޔަނ ގެ 

ޑިފެންސ އޮފް ރީ
ކުރަން ޞްލާޙު

އެންޑް ންސ
ގެަނ މާލުކަމަްށ

އިސް ކިއުރިޓީގެ
ތުގައިސަމިފުރު 
 މިއޮފީހުގެ 

ހިސާބު މާލީ 
މާ މިނިސްޓްރީގެ

މިނިސް ތރޭގައި
.މަލާތްތަކަށެވެ

ޝަނަލް ސެ

 އޮފް ފިނޭންސ
އޮފް މިނިސްޓްރީ

ތާއެއްގޮތަށް ޞޤ
ކުރުމަށްޑިޓް އޮ
ލިއްޔަތެކެއޫމަސް 

-އީ  6430 331ސް: 

ަވަނ ައަހުރގ 

މިނިސްޓްރީ ވނު 
އި ،ރއުޔެއްދީ

ޑިފެންސ އޮފް 
ާ މަޖިލީހުގެ  ސަ

ސެކި ނޭޝަނަލް 
ބޭފުޅުންނަށް 
،ހުށަހަޅައި 

 އަހަރުގެ ނަ
މި ޚަރަދު  ނީއާއި

އަހަރުެތ ވަނަ 
މުޢާމަ މާލީ ންގި

އެންޑް ނޭޝ

ނ މިނިސްޓްރީ
ގޮތުގެމަތިން، މި
ސާބުތައް ޙަޤީޤަ

ދިލަވާލައި އަ
 ދާރު ވެރިޔާގެ

ފެކްސް 3939 332

c 

2010ރިޓީގެ 
  ރިޕޯޓް  

ކުރެުވ ގެދަށުން 
ރަ ޔާނަށް ބަ 
މިނިސްޓްރީ 
ރައްޔިތުންގެ ން 

ނޭ އެންޑް ނސް
ހުރިހާ ދއްވި
ކޮމިޓީއަށް 

ވަ 2010 ނ 
އާމްދަނީ ރާތަކުގެ
2010 އިވާީނ
ހިން އިން   ފސް

 ޑިފެންސް 

ރުލިބިގެންން ބާ
އި އެއްގޮތްވާ ގޮ
ނިސްޓްރީގެ ހިސ
ލީބަޔާން އެކުލަ

ޒިންމާ މާލީ ޓީގެ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

c

  

ނލް ެސކިުއރި
ޭދރ ޖެެނަރލް 

ގެ) 2007/4 
މާލީ އަހަރީ

ޅއްވުމަށްޓަކައި
މިކަންކަން އަދި 

ޑިފެން އޮފް  ރީ 
އެހީތެރިވެދެއް އި

މާލިއްޔަތު 
 

އިން  ސެކިއުރިޓީ 
އިދާރާ ހިނގާ  ން
ބަލާލެވިފައި އި
ފޯ ޑިފެންސް ލް

ޓރީ އޮފް 

) އިނ3/2006ް
އާއ 12ގ ބާބު 

މިނ ،ލހެއްޓުމާއި
އަހަރީ މާ ށް ތ

ނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

c

ަޝަނއްނޑް ނޭ 
ޮއިޑަޓރ

ނަންބަރު  ނޫނު 
އަ ވަނައަހަރުގެ

އެޅު ފިޔަަވޅު 
 ،ހުށަހަޅައި އްށ

މިނިސްޓްރ ތައް 
މިއޮޑިޓްގައި ،
މަޖިލީހުގެ ގ 

 .ޢކުރެވޭނެއެވެ 

ސެ ނޭޝަނަލް 
ދަށުން ސްޓްރީގެ 

މިރިޕޯޓުގަ ގައި
ނޭޝަނަލް އާއި 

އި މިނިސްޓް

6ނު ނަމްބަރު 
ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
ންތައްތައް ބެލެ
ތަކާއި އެއްގޮތަ
 އެންޑް ނޭޝަނަ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

csIfoa eg
 

 ޑިފްެންސ ެއ

ާޤނ( ޤާނޫނު ޓް
ވަ 2010 ގ 

 ޙީލާޞްއި  
ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

ކަންތައްތަ ފައިވާ
،ފާހަގަކޮށް ން

ރައްޔިތުންގެ  
ޝާއިޢު އިގަ  

 އެންޑް ނސް
މިނިސ ސްޓްރީއާއި
ނޑު  އްގަގޮތެ ގަ

ސެކިއުރިޓީ ނލް

ޔާރުކުރުމުގައި
 

ޤާނޫނު (ޤާނޫނު
އުލަތުގެ މާލިއްޔަ

ގެ މާލީ ކައރިޓީ
އެހިސާބުތަ، ކޮށް

ސް އޮފް ޑިފެން

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

egclwrenej 
ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ

ްސޓްރީ ޮއފް

  ރަފު 

އޮޑިޓް ބޭނުމަކީ 
ސެކިއުރިޓީގެ  

ވނުކަންކަމާމެދު
ރައީސުލް ،އަށާއި 

ފާހަގަކުރެވިފަ އި
ކުރެވިފައިވާކަނ 
ޕޯޓް މިރި. ވ

www.audit

ފެންޑި އޮފް ރ
އެމިންިސ ،ވަނީ

ަ. ށފަހުއެވެ މައި
ނޭޝަނަ ންޑްއެ

ާ ބަޔާން  ތައް
 ސއޫލިއްޔަތު 

 މާލިއްޔަތުގެ ޤާ
 ހަދާފައިވާ ދައު
ޝަނަލް ސެކިއު
އެކު ތައްޔާރުކޮ

މިނިސްޓްރީ އޮ 

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

 

rwTiDoa
މާލެ

ިމިނ

ތަޢާރަ  ހ.

 މިރިޕޯޓުގެ
ނޭޝަނަލް
ފާހަގަކުރެވު
ސެކިއުރިޓީއަ

މިރިޕޯޓުގައި
މަޝްވަރާ

ދަންނަވަމެވެ
t.gov.mv

މިނިސްޓްރީ
ހުށަހަޅާފައި
އެއްކުރުމަށް
އެ ޑިފެންސް

މާލީބަ  ށ.
މަސް

ދައުލަތުގެ
ޓްރެޜަރީން

އެންޑް ނޭޝ
ފުރިހަމަކަމާ
ހުށަހެޅުމަކީ
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ބލަހައްޓައި، 
ކޮށް އިމުގާ 

ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުގަިއ 

.  މެނެއެވެ

ނަ އަހަރުގެ 
ކަންތައްތައް 

 ،އެއްގޮތަށް 
 އޮޅުންތައް 

އި ހެކިތައް 
ޤީޤަާތިއ ޙަދ 
ހެއްޓުމުގައި ލ

  ގންނެވެ.

 ތައްޢާމަލާތް
އައްސަސާގެ 

 3 އިން 1 
  މިންވަރަށް 

 ޖެނެރަލަށް 
 ސެކްޓަރ 
 ބާބުގައި ނަ 

 އަހަރީ  އިވާ
 ހިމަނަން އި 
 ކުރުމުގައި 

 ިސްކްލޯޒަރ
 ބަޔާނުގައި  

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

 ހިސާބުތައް ބަ
ރހުރި މާހައުލެއް
 ހިސާބުތައް 
މާލީބަޔާން އެކުލަ

މެނުން ހިންގައިދި

ވަނަ 2010ގެ 
ކުރަންޖެހޭ ކަ ޙު
ންގ" އާއި ޑިޓި

އޮޅުވާލުންތަކާ

 މަޢުލޫމާތުތަކާއ
އޙަކަމާއި، އަދި
ހެހިސާބުތަށް ބެލެ

ކޮށްގެމުޠާލިޢާ ލާ

ާ ހުރިހާ މާލީ މު
އއިން މުޅި މުއަ

ކުތާ ނަންބަރު 
ބޭނުންވާ ޓކައި

އޮޑިޓަރ ރުކޮްށ
ޕަބްލިކް ނަލް
ވަނަ  12 ދގެ
ހުށަހަޅާފައި ްނ

ކުގައިމާލީބަޔާންތަ
ތައްޔާރު ޔާން
ޑި" ފޯރުކޮށްދޭ  

މިމާލީ  ލމާތު

-އީ  6430 331ސް: 

 އެއްގޮތަށް 
ކާތެރި އިތުބާރު
ނުހިމެނޭގޮތަށް

ޓމާއި އަހަރީ މާ
 ރަނގަޅަށް އަން

ނލް ސެކިއުރިޓީގެ
ޞްލާޙުރެވުނު އި 

ޑްސް އޮން އޮޑި
ލީބަޔާނުގައި އޮ

ރމަށް ބޭނުންވާ
ސާބުތަކުގެ ޞައް
ބިނާކޮށްގެން، ހި
ވ ގޮތްވެސް ބަލާ

މޅި އަހަރުގެ ހު
ޗެކްކޮށް އެ ބލާ

ނުކުވާ ބައިގައި 
ދިނުމަށްޓަ ޔެއް
 .ދެމެވެ

 

ތައްޔާރު ސތަކުން
އިންޓަރނޭޝަނ"

ގަވާއުިދ ޔަތުގެ
ސެކިއުރިޓީއިނ 
މާ ފުރިހަމަ ،އި
ބަޔާ މާލީ ،މއި
ޯ ތަފުސީލު ނގެ

މައުލޫ އސާސީ

ފެކްސް 3939 332

ތާއިޤަކު ހަޤީ
ާ  ބޭނުންވާ ރައް

ނ  ފޮރުވުމެއް
ސާބު ބެލެހެއްޓު
 ދިމާވި ހާލަތު 

އެންޑް ނޭޝަނަ
ޓްގައި ފާހަގަކުރެ
ރޑް ލް ސްޓޭންޑަ

އަހަރީ މާލީމި 

ފާސްކުރު  ބަލާ 
ގާފައިވަނީ ހިސާ
ލގެ މައްޗަށް ބި
 އެކުލަވާލާފައިވާ

ރެވިފައިވަނީ މު
ބަ ތައްމަލާތްޢާމ

ާ ބަޔާންކުރެވިފައި
ރައުޔެ ބަޔާނަށް  
ނުދެ ރައުޔެއް  ށ

  ސަބަބުތައް 

އޮފީސް މަސްއޫލު
" އަސާސަކީ 

މާލިއްޔަ ލަތުގެ
ނޭޝަންަލ ނޑް
ނެތުމާއ އެގެން  

ނުވުާމ ހަޅާފައި
ބަޔާނު މާލީ ،
އަ މު މުހިން 

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 ފުރިހަމަކަމާއެކު
 އެކުލަވާލުމަށް

ނުވަތަ ،ލމެއް
އަދި ހިސ ،ރމާއި

 ބޭނުންކުރަން

ފް ޑިފެންސް ެއ
ޑިޓްއޮދިނުމާއި އެ

ންޓަރނޭޝަނަލް
ންކޮށްގެންބނު

ރީ މާލީބަޔާން
ތް ރާވައި ހިންގާ

އުލުހަފައިވާ މާ
ހރީ މާލީބަޔާން 

ޑިޓް ކުނ، މިއޮ
ނު ބައެއް މުލވު

  ތަށެވެ.

ބަ " ސަބަބުތައް
މާލީ ި އަހަރީ 

ބަޔާނަށް މާލީ ރީ

ސ ދެވެންނެތް  

ަމ ސަރުކާރުގެ 
ކުރުމުގެ  ޔރު
ދައުލަ ކަމުގައި 

އެން ޑިފެންސް
 ން މާލީބަޔާނު 
ހުށަހަ ބަޔާނެއް  

،ނެތުމާއި  ނގެން 

ހިމެނެންޖެހޭ  

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

އަދި ،ކަމާއި
ން ތައްޔާރުކޮށް
ނުވަތަ އޮޅުވާލު
ން ތައްޔާރުކުރު
ވާނަމަ އަންދާޒާ

 ލއްޔަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް
ރައުޔެއް ދި އަށް

ށްފައިވާނީ "އިނ
ނޑުތައް ބޭ ނގަ

  އގައެވެ.

އިވަނީ މި އަހަރ
. މިމަސައްކަތް ވެ
ލަވާލުމަށް ރޭވި

މުޅި އަަހ، އިތަކާ

ބަލައިގެންކަމުން
ު ގޮތުގައި ހޮވާލެ
ގޮތެއް ނިންމޭގޮ

  ނދިނުން 

އޔު ދެވެންނެތް
މި ،ސަބަބުން 
އަހަރީ މި   ،ވީމާ

ރައުޔު  ގެ ރަލް

ދަށުން މާއްދާގެ
ތައްޔާ ޔާންތައް

) އިޕްސަސް (
ޑ އޮފް  ސްޓްރީ
އަހަރީ މި ސސް
 ހުރިހާ މކުރާ 

އެނ ޕޮލިސީތައް
ކޮންމެހެން  އި

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

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

ްއޫ ލގެ މަސް ލި

މ، ލިއްޔަތަކީއޫސ
އެއަމަށްފަހު ކރު
މިއޮޑިޓް ކޮ ން

ޒިމުކުރާ މިން
ގަނެވޭނެ ގޮތެއް

އކަތް ކުރެވިފައި
ކޮށްގެންނެވެ ބިނާ

ލަހައްޓައި އެކުލަ
ތުތަސަިއ، ސިޔާ

ތާއި ޚަރަދަށް 
ޮ ޓ ސާމްޕްލްގެ 
ޮ ޖެނެރަލް ދެކޭ 

ނު ލގެ ރައުޔު 

ޖެނެރަލްގެ ރައު
ކަންތައްތަކުގެ 

ވީ. އް ނުވެއެވެ

ޖެނެރަ ޑިޓަރ

މާ ވަނަ 35 ގެ
ބަޔާ މާލީ ރީ

" ޓޭންޑަޑްސް
މިނިސް ނމަވެސް
އަސާ ކޮށްފައިވާ
ލާޒިމް ޑަޑްތައް

ޕޮ ކައުންޓިންގ
ބަޔާނުގައި މާލީ
 

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

އްޔަތުގެ ތެރޭގަ
ކާ އެއްގޮތަށް އަ

އްވެސްއެ ،އި
ކާ އެއްގޮތަށް އަ
އަންދާޒާއެއް ބޭނު

ޖެނެރަލް ޓަރ

ޖނެރަލްގެ މަސް
ޓްކުޑިލީބަޔާން އޮ

. އެހެންކަމުނ މވެ
ންޑަޑްތައް ލާޒ
ނވާނެކަން ދެނެގަ

އޮޑިޓްގެ މަސައް
ގެމައްޗަށް ބި އޭ

ބަލަ އް ހިސާބުތަ
ލުތަކާއސޫއިވާ އު

ރންޖެހެނީ ވަގުތާ
ދަލުަގއި އޮޑިޓް
މެދު އޮޑިޓަރ ޖެ

ޓަރ ޖެނެރަލް

ނަށް އޮޑިޓަރ ޖެ
ކުރެވިފައިވާ ނ
ހެކި ލިބިފައެއް ވ

 ބަޔާނަށް އޮޑ

ޤާނޫނުގެ އޔަތުގެ
އަހަ ހޅަންޖެހޭ

ސްޓޭ ންޓިންގއ
ނަމ ނކޮށްފައިވީ 

ތައްޔާރުކޮ ބޔާން
ސްޓޭންޑަ ސަސް

އެކަ ންކޮށްފައިވާ 
މާ ފަދަ" ސް

 .ނިފައިނުވުން 

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

ލިއްއޫމިމަސް
އެހިސާބުތަކާ
ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ

އޮޑިޓަ  ނ.

ޖެ އޮޑިޓަރ
އަހަރީ މާލީ
ބަޔާންކުރުމެ
އެ ސްޓޭން
ހިމެނިފައިނު

އެގޮތުން އޮ
ހޯދައިގެން 
އެއްގޮތަށް 
ގެންގުޅެފައި

ޑިޓް ކުރައޮ
ބެލުމުގެ ބަ

ހާލަތާމ މާލީ

އޮޑިޓަ  .ރ

މާލީ ބަޔާނ"
ބަޔާން އަށް

އެކަށީގެންވާ

މާލީ  .ބ

މާލިއް .1
ހުށަަހ
އެކައު
ބަޔާން
މާލީބަ
އިޕްސަ
ބޭނުން
ނޯޓްސ
ހިމެނި
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 ބަޔާނުގައި 
 ލެހެއްޓުމަށް
 ސެކިއުރިޓީގެ

 ހިސާބު  ލީ

 ފިނޭންސް ފ
 ،ސޓަމުގައިވާ

 ބައެއް ިއވާ
 ޞައްޙަކަން 

ޓން ޚަރަދު 
ދ ކުރުމަށް 

.   ކމެވެ

 ޖެނުއަރީ  ގ 
 ޕަބްލިކް ލް

 ކައުންޓިންގ
 ކިއުރިޓީއިްނ

 ބަޔާނެއް  ީލ
 ބަލަންޖެޭހ 

 މާލީ  ރިޓީގެ
 ޢުކޮށްފައިވާ

 .ވެ

އަހަުރ  ތަށް
ރިޓީ އާއި އެ 
ބު ކޮށްފައި 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

މާލީ ހަޅާަފއިވާ
ބެލ ހިސާބުތައް 
ސެ ނޭޝަނަލް 
މާ ނުކޮށް އިލް

އޮފް ނިސްޓްރީ
ސްިސ ނޓިންގ
ލެޖަރގައ ނރަލް
 މައުލޫމާތުގެ 

  ޮގތް 

އަހަރުގެ ބަޖެޓު
ޖޓުގައި ޚަރަދު
މިއޮފީހުން ނުދެކެ

އަހަރުގެ  ވަނަ  
އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެކަ ސެކްޓަރ 
ސެކި ނޭޝަނަލް
މާލ ކުރެވިފައިވާ

ކުރުމަށްޓަކައިރ

ސެކިއުރ ޝަނަލް
ޝާއި ނެރެ 
ދަންނަވަމެ މަށް

ކރެވިފައި ވާގޮތަ
ލް ސެކިއުރިޝަނަ 

ހިސާބު  އަހަރު

-އީ  6430 331ސް: 

ހުށަހަ އަހަރަށް 
 ދައުލަތުގެ ނ 

އެންޑް ފންސް
ރިކޮންސައި ތއް

ިމނ ،ހޅުމަށްފަހު
އުންއެކަ ޕބްލިކް

ޖެނެ އަހަރުގެ 
ބޭނުންކުރި  ށް 

ޮ ދެކޭ  ެނރަލް 

ވަނަ އަ 201
 މަތިން ބަެޖ
ތަކަށް ކަމަށް މި

  ތައްތައް 

2010 މަތިން 
އި ކުރަންވާނީ  
ޕަބްލިކް"  ހމަ

ނ އެންޑް ފންސް
ކު ތައްޔާރު  ތަށް

ޙަކަން ކަށަވަރު

ނޭޝ އެންޑް ސް
ބޯޑުން ނޑަޑް
ކުރުމަ ތައްޔާރު 

ބަޔާންކު  ގައި
ސ އެންޑް ނޭޝަ
ނަގައި އަގުކޮށް

ފެކްސް 3939 332

ވަނަ 2010 
ޓްރެޜަރީއިން  
ޑިފެ އޮފް ޓްރީ
އެފަރަގުތަ ،މއި

ހުށަހެ ކުރުމަށް 
ޕަބް ބޭނުންކުރާ  
ވަނަ  2010 
ތައްޔާރުކުރުމަ 

ޖެނ އޮޑިޓަރ 

0ދެއްވާފައިވާ 
އްގޮތްވާގޮތުގެއެ

ފައިވާ ކަންތައްތަ

ކަންތަ ދެކޭ ރަލް

ގޮތުގެމަ ވިފައިވާ
ތައްޔާރު ޔާން

ފުރިހަ ކށްފައިވާ
ޑިފެ އޮފް ސޓްރީ
އެއްގޮތަ ސްއާސަ

ބަޔާނުގެ ޞައްޙަ

ޑިފެންސ އޮފް ރީ 
ސްޓޭން ޓިންގ
އްގޮތަށް އެ ތކާއި

 މާއްދާގެ (ހ)
 އޮފް ޑިފެންސް
ދަލުގެ ހިސާުބނަ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ސެކިއުރިޓީއިން 
އެންޑް ނޭންސް
މިނިސްޓް ،ިއވާ

ހުރުމާ ގުތަކެއް

 އޮޑިޓް  ރުކޮްށ
ޭ ބެލެހެއްޓުމަށް 

ސެކިއުރިޓީގެ  
މާލީބަޔާން  ބން

މިންވަރާއިމެދު 

ސކިއުރިޓީއަށް ދެ
 ގަވާއިދާއި އެ
ނޑައެޅިފަ މށް ކަ

އޑިޓަރ ޖެނެރަ

ބަޔާންކުރެވި އި 
މާލީބަޔާ އަހަރީ 

ޝާއިޢުކޮ ެނރެ
މިނިސް މަވެސް

އިޕްސ ފުރިހަމަ 
ބަބުން މާލީ ބަ

 

މިނިސްޓްރީ ތިން
އެކައުންޓި ރ
ާ ގ ސްޓޭންޑަޑްތަ

ވަނަ 29ގެ 
މިނިސްޓްރީ ށް
ދައުލަތުގެ މުދަ 

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ސ ނޭޝަނަލް ޑ
ފިނޭ އޮފް ޓްރީ
ސިސްޓަމުގައ ގ
ު ދެމެދު އި ފަރަ

ތައްޔާރު ލީބަޔާން
ބެ ހިސާބުތައް  
ނޭޝަނަލް ޑް

ސަބަބު ހރުމުގެ

މި ރެވިފައިވާ 

ނޭޝަނަލް ސެ
ގެ ޤާނޫނާއި

ގއި ޚަރަދުކުރުމަ

އޮފއިވާކަމަށް 

ގަ 12 ބާބު  
 އްސަސާތަކުގެ

ނ ބޯޑުން ޑްސް
ނަމ. އއްގޮތަށެވެ

މާލީބަޔާނަކީ  ވާ
ހންވުމުގެ ސަބަ
 ނުކުރެވުނެވެ.

މަތި ގައިވާގޮތުގެ
ސެކްޓަ ބްލިކް

އެކައުންޓިންގ ރ

ވަނަ ބާބު 6 
ބަރު ގެ ނިޔަލަށް

ކާއިސްޓޮ ކުގެ

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

އެންްޑ ޑިފެންސް
ް ކާއިދތަ މިނިސް
އެކައުންޓިންގ 
އަދަދުތަކާއި ިވާ
 

މާލީ އަހަރީ ރގެ
ދައުލަތުގެ ން 

ް ޑިފެންސް އެން
ުހ ގެނެސްފައި 

  

ކު އަމަލު  ދށް 

ނސް އެންޑް ނ
ތގެ މާލިއްޔަތު
ށް އަދި ބަޖެޓުގަ

ޚިލާފަށް ކޮށްފަ

  ރ ކުރުން 

ގަވާއިދުގެ ތުގެ
މުއައް ދއުލަތުގެ

ސްޓޭންޑަ ގޓިން
އެ އާ ) ޕްސަސް

ހުށަހަޅާފައިވާ ރށް
މިހެ .ކުރެވެއެވެ

އް ފުރިހަމައެއް 

  ފދިން ގޮތް 

ގަ 12 ބާބު ދގެ
ޕަބް ނޭޝަނަލް 

ސެކްޓަރ ބްލިކް

 ނ 

ތުގެ ގަވާއިދުގެ
ޑިސެމްބަ 31،އި

ގައިވާ އިދާރާތަކު

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޑި އޮފް  ްސޓްރީ
އަދަދުތަ ނފައިވާ
ޕަބްލިކް ންކުރާ 
ާ ރަލް ލެޖަރގައި

.ޔރުކޮށްފައިވުން

އަހަުރ ވަނަ 2
ޓްރެޜަރީއިން ޑ

ޑ އޮފް ސްޓްރީ
ބަދަލު ދތަކަށް 
.ންނުކުރެވު ވރު

ގަވާއިދަ ނނާއި 

ރ އޮފް ޑިފެންސ
އިވަނީ ދައުލަތު
ފައިވާ މިންވަރަށް

 ގަވާއިދާއި ޚި

ތައްޔާރުޔާން  ބަ 

މާލިއްޔަތު ލތުގެ
ދަ ފެށިގެން  ނ

އެކައުންޓި ޓަރ
ް" (ންޑަޑްސް އި

އަހަރަށް ވަނަ  2
ކު ފާހަގަ ކަން 

މހައި ބެލުންތައް

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އިދުގަވާ އޔަތުގެ
އިންޓަނޭ ނތައް

ޕަްބ ޓަނޭޝަނަލް 

ހިސާބުކުރުން  ރ 

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ބު ކުރުމަށްޓަކައ
ސްޓްރީގެ ދަށުގަ

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

މިނިސ .2
ހިމަނާ
ބޭނުން
ޖެނެރަ
ތައްޔާ

3. 2010
އެންްޑ
މިނިސ
އަދަދު
ކަށަަވ

ޤާނޫނ  .ޅ

މިނިސްޓްރީ
ކުރައްވާފައި
ނޑައެޅިފަ ކަ

ޤާނޫނާއި 

ލީ މާ .1

ދައުލަ
މަހުން
ސެކްޓަ
ސްޓޭނ
2010
ޫނންކަ
އެންމެ

އްިޞ

މާލިއް
ބަޔާން
އިންޓަ

 
އަހަރު  .2

ދައުލަ
ހިސާބު
މިނިސ
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 ސަބަބުްނ 
ށުގައި ހުީރ 

ރުމަްށ މަލުކު

ނީ އެކަމަށް 
 އައިޓަމުން 
 ނޭޝަނަްލ 
އަދަދަށްވުރެ 
ކަން ފާހަގަ 
  ފިނޭންސް 
ދޫކޮށްފައިވާ 
ިޓންޖެންސީ 
ނީ، ބަޖެޓު 
އ ކުރުމަށް 
 ކަރަންޓާއި 
 ބޮޑުވެަފިއ 

  ހިނގާފައިވާ 
 ރަދު 

(78,

(43,

(

(5,

(127,

. އަިދ  ވަމެވެ
 ނެ ގޮތްތައް

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

ށްފައި ނެތުމުގެ
ގ ބެލުމުގެ ދަށު

  ވާނެއެވެ.

އިވާ ގޮތަށް އަމަ

ދުތައް ކުރަންވާނ
އެންމެ ހަމަޖެހޭ
ފންސް އެންޑް

ނޑައެޅިފައިވާ އަ
ރަދު ކޮށްފައިވާކަ
ފްނިސްޓްރީ އޮ
ޫރިޓީގެ ބަޖެ ޓަށް 

މނިފައިވާ ކޮންޓ
 ކުރެވިފައިވަނ
އެއް ޚަރަދުތައް
ތރޭގައި ހިމެނޭ
ނައެއް ޚަރަދު

އިތުރަށް ހ
ޚަރަ

  ށ 

215,671) 

001,177) 

620,850) 

258,320) 

096,018) 

ރުމަށް ދަންނަވަ
ރަދު ކުޑަރެވިދާނެ

-އީ  6430 331ސް: 

 ފުރިހަމަ ކޮށް
ލ ސެކިއުރިޓީގެ
ކރެވިފައެއް ނުވާ

އަދި (ށ) ގައި

ކރަންޖެހޭ ޚަރަދު
ޚަރަދެއްކުރަން އެ
ޓްރީ އޮފް ޑިފެ
ނ  ބަޖެޓުގައި ކަ

ޚަރަސ އަށާރަ) 
ނރު މަތިން މި
ޝަނަލް ސެކިއުރި
 ބަޖެޓުގައި ހިމެ
ކަމުގައި ފާހަގަ
 ކުރަންޖެހޭ ބައެ
މގެ ޚަރަދުގެ ތެ
ރެ އެތައް ގުނ

ވަނަ އަހަރަށް  2010
 ފާސްކުރި ބަޖެޓު 

386,755,8

142,947,2

12,906,8

542,609,8

މަލު ކުރުތިން ޢަ
ށް ޚަރަޓރޯލް ކޮ

ފެކްސް 3939 332

މިކަންކަންސް 
ންޑް ނޭޝަނަލް
އކަން ޔަގީން ކު

(ހ)  މާއްދާގެ

ވނީ ބަޖެޓުން ކު
އްގެ މަތިން އެޚަ

މިނިސްޓް، ލީހުން
ސްކުރައްވާފައިވާ
ނވަދިހަ ހަހާސް
 އަކީ އެކިފަހަރު
ސ އެންޑް ނޭޝަ
 ސެކިއުރިޓީގެ 
ޑ ސަބަބެއް ކަ
 ކޮންމެހެން 

ފީސް ހިންގުމުއޮ
 ފައިސާއަށްވުރެ

0   ވަނަ  2
 ގ ޚަރަދު 

803 464,9

252 185,9

- 6

833 18,1

888 669,7

ގައި ވާގޮތުގެމަތި
ވރެބޮޑަށް ކޮންޓް

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ހަރުތަކުގައި ވެސ
 ޑިފެންސް އެން
އީ ކިހާ މުދަލެއް

ވަނަ މާ 29 

 

 (ހ) ގައި ވަ
ރ ނުވާނެ ގޮތެއް
އޔިތުންގެ މަޖިލީ

ދާރާތަކަށް ފާސްއި
ސ މިލިޔަން ނު

މިފައިސާ )އި
 އޮފް ޑިފެންްސ
ޑ ނޭޝަނަލް 
ނޑު މގެ މައިގަ
ފދަ، ބަޖެޓުން
މީގެ އިތުރުން އޮ
ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

2010

އަހަރުގެ

971,474 

948,429 

620,850 

165,153 

705,906 

ބުގެ (ހ) ގަ ބާ
ރަދު މިހާރަށްވު

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ތުވި އަހަދ ފާއި
ނިސްޓްރީ އޮފް

ނިސްބަތުން އެއީ

ވަނަބާބުގެ 6 

  ޚަރަދުކުރުން 

ގެ 4.06 ބާބު 
ދދަށްވުރެ އިތުރު
 އަހަރަށް ރައް
ގެ ދަށުގައިވާ އި
ސަތޭކަ ހަތާވިސް
އިވާ ތާވަލު ގަ
ން މިނިސްޓްރީ
ިފެންސް އެންޑް
މިހެން ދިމާވުމު
ފންގެ މުސާރަފަ
ފއި ނެތުމެވެ. މީ
 ބަޖެޓުގައި ކަ

 ށް ހަަމޖެއްސުމަ 

 4.06 ާ ވަނަ 
 ރިކަރަންޓު ޚަރ

  ދންނަވަމެވެ.

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

. އަދި ރެވެއެވެ
 ތެރެއިން މިނި
މާއި ފައިސާގެ ނ

  ފދިން ގޮތް 

ވާއިދުގެގެ ގަތު

ރެން އިތުރަށް 

ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ޅިފައި އޮތް އަދަ

ވަނަ 2010 
އެ މިނިސްޓްރީގެ

ރ. (ސ127,0ަ
ތިރީގައި ފުސީލު

ޚާއްޞަ ބަޖެޓުން
ސްޓްރީ އޮފް ޑި

މ ކުރެވެއެވެ. 
ރު، މުވައްޒަފުނ
 ފައިސާ ލިބިފައ
ޑވެ، އެކަމަށް

  ކުރެވެއެވެ.

 ތަފުސީލު 

 ރަުދ

 ޓް ޚަރަދު

 ލިބިދާނެ ގެއްުލމެއް

  ފދިން ގޮތް 

ތގެ ގަވާއިދުގެ
ސް ހިންގުމުގެ

ލު ކުރުމަށް ދަން

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ކަން ފާހަގަ ކު
ލުގެލތުގެ މުދަ
ލެއްކަމާކޮން މުދަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
  ނަވަމެވެ.

ކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ނޑައެޅިޓގައި  ކަ

. ނަމަވެސް ށވެ
އުރިޓީ އަށާއި އެ

096,018ރަށް 
މީގެތަފު(ވއެވެ. 

ގެ ޚާޑ ޓްރެޜަރީ 
ސާއާއި، މިނިސް

ފާހަގަ ސާކަން
ވެގެން ދިޔައިރު

ޓަށް ވރަށް ބަޖެ
ގ ޚަރަދު ބޮޑު
ނވެސް ފާހަގަ ކު

ހިނާގ ޚަަރ ފުންނަށް

ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ވާ

 ލ ޚަރަދު

 ޚަރަދު 

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ތުރުން އޮފީސ އި

އި އެގޮތަށް ޢަމަލު

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

ނުވާކަ
ދައުލަ
ކޮންކޮ

އްިޞ

ދައުލަ
ދަންނަ

  
ފާސްކު .3

ދައުލަ
ބަޖެޓު
ކަމަށެ
ސެކިއު
އިތުރަ
ކުރެވެ
އެންްޑ
ފައިސާ
ފައިސާ
ފާސްވެ
ފުދޭވަ
ފެނުގެ
ވާކަްނ

 

މުވައްޒަ

އޮފީސް

ާ ލިބިފައި

ކެޕިޓަލް

ޚަ ޖުމުލަ

 

އިޞް

ދައުލަ
މީގެ 
ބަލައި
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 ކޮށްފައިވާ 
ށފައިވާއިރު، 
 ހުށަހަޅާފަިއ 
ދކޮްށފައިވަނީ 

 ދންނަވަމެެވ.
މާލިއްޔަތުެގ 

 ަފސްހާްސ 
ދައުލަތުެގ  

 ކަން ފާހަގަ
ނުން ތަކަށް 

އި ވާގޮތަށް 
.ނ   ވަމެވެ

ނަ ބާބުގަިއ 
އިވާ ހުިރާހ 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

ބޭރަށްއޖެއިން 
ސް) ޚަރަދު ކޮށް
 ގައި ވާގޮތަށް 
ށ ފައިސާ ހޭދަކޮ

 ހުށަހެޅުމަށް ދަ
ހ، ދައުލަތުގެ މާ

 ފަސްދޮޅަސް
 ބެލެހެއްޓުމަށް

ފައި ނުވާކަހައްޓާ
އެކިއެކި ބޭނު ގެ 

ގައި 7.11ބު 
ކުރުމަށް ދަންނަ

ވަނަ 8ވާއިދުގެ 
ހިނގާފައބުން، 

  ވެ.

-އީ  6430 331ސް: 

ނަ އަހަރު ރާއް
އސަތޭކަ ތިރީސް

ގެ (ހ)  5.1
އިވާ ދަތުރުތަކަްށ

   ނުވެއެވެ.

ޓ ތައްޔާރުކޮށް 
 ނިންމުމަށްފަހު

ޔން އެއްލައްކަ
ދާ ރެކޯޑުކޮށް
ހަލަރޖިސްޓްރީ ބަ

ނަލް ސެކިއުރިޓީ

މނައިގެން، ބާބު
ކަން އަވަހަށް ކު

މލިއްޔަތުގެ ގަވާ
މުގެ ސަބަބުނުވު

މަށް ދަންނަވަމެވެ

ފެކްސް 3939 332

ވަނަ 2010ން 
ދހަ ހަހާސް އެއް
3ގ ގަވާއިދުގެ 

 ބޭރަށް ކޮށްފައި
ން ކުރެވިފައެއް

ށ ދަތުރު ރިޕޯޓު
ކުރިން، ދަތުރު

.   ދންނަވަމެވެ

 (އަށާރަ މިލިޔަ
ގޮތަށް ހޯދާ މު

ރަހަރުމުދަލުގެ  
އެންޑް ނޭޝަނަ

.  

މައުލޫމާތު ހިމަ
ދެއްވައިގެން އެ

ދައުލަތުގެ މާ 
ގެންގޮސްފައިނނ 

  އެވެ. ނުވެ

ކުރުމަމަލުތަށް އަ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ނޭ އިދާރާތަކުން
ރުލައްކަ ހަތްދިހަ
ޓ" މާލިއްޔަތުގެ
ން ރާއްޖެއިން 
ނެގޮތަށްތޯ ޔަގީނ

) ގައި ވާގޮތަށް
ހަވާލުކުރުމުގެ ކު

ދަނ  އެންގުމަށް 

ރ. ,18,165
އި ވާއިރު، މިގޮ
 ނފައިވާ ގޮތަށް

ެ އޮފް ޑިފެންސް 
ފައެއް ނުވެއެވެ

(ހ) ގައިވާ މަ
 ސަމާލުކަމެއް 

 ސެކިއުރިޓީގައި 
 ބަލަހައްޓަމުން
 ކުރެވިފައިއެއް 

އި ބުނެފައިވާގޮތަ

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ދާއިރާގައި ހިމެނ
އްމިލިޔަން ހަތަރު
ހޭ "ދަތުރުރިޕޯޓު
ނވުމުގެ ސަބަބުން
ރިހަމައަށް  ލިބޭނ

ގެ (ހ) 5.13 
ތކަށް ފައިސާ ހަ
ޅުމަށް ލިޔުމުން

153,ހޯދުމަށް 
ޚަރަދު ކޮށްފައި

ބުނެ (ހ) ގައި 
 މިނިސްޓްރީ އޮ

ރެވިކު ަކށަވަރު 

ގެ ( 7.01 
ރުމަށް ޚާއްސަ

ޑް ނޭޝަނަލް 
ޖިސްޓްރީއެއްރަ

ވާކަން ކަށަވަރު 

ނަ ބާބުގައވަ 8

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ިމނިސްޓްރީގެ ދާ
ރ. (އެއ1,476ް

ހު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ
. މިހެން ރެވެއެވެ
ނފާ އެންމެ ފުރި

  ފދިން ގޮތް 

ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ރުކުރާ ފަރާތްތަ
ށ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅު

  ނ 

ރު ހަރުމުދާ ހޯ
ތިނެއް) ޚަ ސް
ގެ  7.01ދގެ 
ސަބަބުން މުގެ

އަށް ހުރިކަން 

  ފދިން ގޮތް 

ތުގެ ގަވާއިދު
ޓްރީ ފުރިހަމަކު

  ރީ 

ޑިފެންސް އެންޑް
ވައުޗަރ ރ ތަށް

ށް ވައްދާފައި ވާ

  ފދިން ގޮތް 

ތގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

  ރ ޚަރަދު 

ްސޓްރީ އާއި މި
6,130ރތަކަށް 

ރ ނިންމުމަށްފަހު
ގަ ކުރެކަން ފާހަ

ލތަށް އޭގެ މަން

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
 އިތުރުން ދަތުރު
އިދާއި އެއްގޮތަށް

މދާ ބެލެހެއްޓުން 

ވަނަ އަހަރު 2
ސަތޭކަ ފަންސާސ

ވާއިދުއޔަތުގެ ގަ
. މިހެންވުމު ވއެވެ

ފއިވާ މުދާ ހަމަ

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

ލތުގެ މަލިއްޔަތު
ސްޓްމދަލުގެ ރަޖި

ޗރ ރަޖިސްޓްރީ 

ސްޓްރީ އޮފް ޑި
ނކޮށްފައިވާ ގޮތަ

ހިސާބުތަކަށްދއް 

ކުރަން ލަފާހު ލާ 

ލތުގެ މާލިއްޔަުތ

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

ދަތުރު .4

މިނިސ
ދަތުުރ
ދަތުރު
ނުވާކަ
ދައުލަ

އްިޞ

ދައުލަ
މީގެ 
ގަވާއި

  
ހަރުމު .5

2010
ސައެއް

މާލިއް
ކުރެވެ
ހޯދަާފ

އްިޞ

ދައުލަ
ހަރުމު

  
ވައުޗަ .6

މިނިސ
ބަޔާްނ
ޚަރަދެ

ލާއިސް

ދައުލަ
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ދެއްވާފައިވާ 
ހ ތިންހާްސ 
 ނީ އޮފީސް 
ނީ ކުރިން 
 ކުރަންެޖޭހ 
 ހިމެނުމުެގ 

އެފަަދ ލަގއި 
ރުން ކުރިން 
އިސާ ޚަރަދު 

އަހަރުެގ  ނަ 
 ނޭޝަނަްލ 
އގެ ދަށުްނ 

 40ރެއިން 
ފަރާތްތަކުްނ 
.  ބންޖެހެއެވެ

މެނުވީ ލޯުނ 
ޤާނޫނީ މދު 

ށ ނީލަމުން 
ލ ޑިފެންސް 

އަހަުރ  ދިހަ
ސާ މިގޮތަށް 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

 އަށް ފާސްކޮށް
ރލައްކަ ހަތްދިހަ
ވަނދ ކުރެވިފައި

ވާނކުރެވެންޚރަދު
ގައި އާންމުކޮށް

އިސާޖޓުގައި ފަ

ަ އސުމުގެ ބަދަލު
. އިތުރުމީގެ ވމެވެ

ންޖެންސީގެ ފައި

ވަނ 2005ގން 
ނނީ މޯލްޑިވްސް
މަ ފުރުސަތެއް
ފރާތްތަކުގެ ތެރެ

މިފަ، ގ ނިޔަލަށް
 ދައުލަތަށް ލިެބ

  އެވެ.ގަކުރެވެ

ގޮތުގެ މަތިން މެ
އކާ ފަރާތްތަކާމެ

އަށް)  އަށެއް 
ްސ ނޭޝަނަލް
ދށް ވޭތުވެދިޔަ 
އުލަތުގެ ފައިސާ

-އީ  6430 331ސް: 

ފންސް ފޯސް 
ރު މިލިޔަން ހަތަ

 ފައިސާ ޚަރަދު
 ބަޖެޓުން ޚަ

ހިންގުމުގަ ފީސް
ގެ ގޮތުގައި ބަޖެ

އްޖެހަމަރދުތައް 
ސުމަށް ދަންނަވަ
 މެނުވީ ކޮންޓިން

  ތައް 

 އަހަރުން ފެށިގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނ
ނުތަކަކީ ހަމަހަ
 ލިބިފައިވާ ފަރާ

ެގ 2010ބަރ 
 ( ކަ ދެރުފިޔާ
އިނުވާކަން ފާހަގަ

ކާ އެއްގޮތްވާގޮތަ 
 ފައިސާ ނުދައް

.   ންނަވަމެވެ

ސަތޭކަ އަށްޑިހަ
މޯލްޑިވްސ )07

މރާމާތެއް ނުކޮށް
އުދަ   ނުވާތީވެ،

ފެކްސް 3939 332

ނޭޝަނަލް ޑިފެ
ރ. (ސައްބީސް 

ންސީގެ ޓިންޖެ
ޖެންސީންޓިން

ންކަމަށެވެ. އޮފީ
ގެކޮންޓިންޖެންސީ 

މގެ އާއްމު ޚަރަ
ން ހަމަޖެއްސުނކަ

ވާ ބޭނުމަކަށް 

ކޮށްފައިވާ ލޯނުތަ

ވަނަ  1980 
. މީގެ  އިވެއެވެ
. މި ލޯނު ތކެވެ
. ލޯނު ލވެއެވެ

ޑިސެމްބަ 31ނ 
ހަތަރުސަތޭކަ ސް

ހާތަނަށް އެޅިފައި

 ގައިވާ އުސޫލުތަ
ން ގަވާއިދުން 
ހުށަހެޅުމަށް ދަން

އައްސަ ހާސްށް
 -6370-10T
އެއްވެސް ަމ ދި

 ބޭނުންހިފާފައި

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

  އް 

 މޯލްޑިވްސް ނޭ
ރ26,473,80

 ބަޖެޓް ކޮންޓ
. ކޮނ ންކަމަށެވެ
ދމާވާ ބޮޑެތި ކަނ
ގެ ސަބަބުން ކޮ

 

އޮފީސް ހިންގުމު
އިސާއިން އެކަން
ާއްލިއަކަށް ދި  މާ

ސކިއުރިޓީން ދޫކޮ

ސެކިއުރިޓީ އިން
 ލޯނު ދޫކޮށްފައ

ފަރެާތ 4ނމު 
ކމަކަށް ނުބެލެވެ
އމުގެ ސަބަބުން
ކަ އައްޑިހަހާސް

ޔަވަޅެއް މިހާ ފި

ހ) އަދި (ށ) 
ތތަކުގެ ތެރެއިން
ހށް މައްސަލަ ހު

ކަ ތިރީސް އަށް
ޓރީ ނަންބަރު 

ހިފި އަދިމއް ނު
ޭ ސ މިލޯންޗުެގ 

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ން ކަންތައްތައް

ނގެ މަޖިލީހުން
08ގެ ގޮތުގައި 

. ނަމަވެސްއވެ
ކރަންޖެހޭ ކަން
ކުއްލިއަކަށް ދިމާ

ދުމުފޫބެއް އިން
  ނުބެލެވެއެވެ.

ރާ ބަޖެޓުން އޮ
ޑައެޅިފައިވާ ފައި
ނޭނގޭ އަދި ކު

 ނޭޝަނަލް ސެ

 ނޭޝަނަލް ސެ
ސްޓުގައިންޓްރެ

ފުންނާއި އާން
ވާ ލޯނުތަކެއްކަ
މުން ނުގެންދިއު
ލިޔަން ނުވަލައް
ތަކާމެދު ޤާނޫނީ

ގެ (ހ 11.06 
ށްފައިވާ ފަރާތް
ޖނެރަލްގެ އޮފީހަ

އެއްލައްކަ(ރ. 
ންޗް، ރަޖިސްޓް

ބޭނުމެއއްވެސް 
މިހާތަނަށްވެސް 

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ވނު އެހެނިހެން

  ސީ 

ރަށް ރައްޔިތުން
ކޮންޓިންޖެންސީ
ވެއެ ހިމަނާފައި

ކުމުކޮށް ޚަރަދު 
ު ކުރެވިފައިނުވާ 
ޖެންސީ ފައިސާ
ފައިވާ ކަމަކަށް

  ފދިން ގޮތް 

ކުގޮތުގައި ފާސް
ނޑަ ބަޖެޓުގައި ކަ
ނުވަތަ ރާވަން ނ

 .   ނނަވަމެވެ

ިފެންސް އެންޑް

ިފެންސް އެންޑް
އިނ 6ތކަށް، %

މުވައްޒަ 45 
 ދޫކުރެވިފައިވާ
ން ލޯނު ދައްކަމ

ރ. (ތިންމިލ3ި
ނުދައްކާ ފަރާތްތަ

  ފދިން ގޮތް 

ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ހާރު ލޯނު ދޫކޮށް
އި އެޓަރނީ ޖެ

   ލޯންޗް 

138,888 ރު
ޒާން ލޯން(އާ 

އެއޭގެ  ތރޭގައި
.އެވެކުރެވެހަގަ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

 ފާހަގަކުރެވުނ

ޓިންޖެންސޓ ކޮން 

ވަނަ އަހަރަ 2
ޓގައި، ބަޖެޓް ކޮ
( ސަތޭކަ އަށެއް
ގމުގައި އާންމު
ގނެކަމަށް ލަފާކު
ދތައް ކޮންޓިންޖެ
ވެފަޞަދު ހާިސލު

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

ގެ ގޮޓިންޖެންސީ 
ދތައް ކުރަން ބަ
ަނއިގަންނަން ނު
ރމަށްވެސް ދަން

ސްޓްރީ އޮފް ޑި

ސްޓްރީ އޮފް ޑި
ފަރާަތ 49ލަށް 

ނސް ފޯސްގެ
ކުސާފުވެރިކަމާއެ

ތކުން ގަވާއިދުން
 3,980,402ލ

ވސް ފައިސާ ނު

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ކރުމަށާއި، މިހާ

އެޅުމަށްޓަކަވޅު 

ވާމން ގަނެފައި 

އަހަރު ވަނަ  2
އްލޯންޗެފައިވާ 

ބޯޓުޔާުޑ ތެގެ 
ފާހަ ވާކަން ވިފައި

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

އޮޑިޓްގައި

ބަޖެޓް .1

2010
ބަޖެޓު
ސައައް

ހިންގު
ހިނގާ
ޚަރުަދ
މަޤްޞ

އްިޞ

ކޮންޓި
ޚަރުަދ
ވިސްނ
ނުކުރު

  
މިނިސ .2

މިނިސ
ލަނިޔަ
ޑިފެން
އިންސާ
ފަރާތަ
ޖުމަުލ
ނަމަވެ

އިޞް

ދައުލަ
ދޫނުކު
ފިޔަވަ

 
ނީލަމު .3

2001
ނަގާފަ
ފޯސްގެ

އްވިބޭ



 
info@audit 
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މުގެ ގޮތުްނ 

ގެ ސް ފޯސް
ފރާތްތަކާމެދު 
މީގެ ބޭނުން 

ކުރަން މަލުޢަ

 މީހުންނަްށ 
ޝަނަލް  ޭނ

ގައިާވ ސްޓްރީ
ޔާިއ އްފަހުގަ

 . ފަިއ ވެއެވެ

ދައި، އެފަދަ 

 މާލީބަޔާްނ 
.   ޅާފައިވުން

 ހިސާބުތަްއ 

t.gov.mv މެއިލް:- 

ުފސަ   

އެއް ހޯދައިދިނުމު

ޝނަލް ޑިފެންސް
ލު ވެފައިވާ ފަރާ

ށް މީ ފޯސް އަ
ދަ ތަކެއްޗަށް ޢަ

ވަސްކަން ނެތް
ފންސް އެންޑް

 ފްލެޓް ރަޖިސް
ންޓް ހަމަވުމަށް

ފާހަގަ ކޮށްފަ ން 

ލެޓް ހޯދަތން ފް

ކރި ދެއިދާރާގެ
ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ

މާލީ ދާއިރާގެ 

 
   

   މް
ލް

-އީ  6430 331ސް: 

ފައިދާއެ ރާތަކަށް
 

ލޑިވްސް ނޭޝަ
ކަމުގައި އިހުމާލު
ނަލް ޑިފެންސް

ވާއިދުގައި މިފަދަ

 

 ގެދޮރުގެ ތަނަވަ
ޓްރީ އޮފް ޑިފެ
ލެޓް ތަކުގައި

ރން، އެގްރީމެން
ންކަގެންދާ މުންޅ 

.   ވެ

ފަރާތްތަކުގެ އަތު
  

ނޭ ބަޖެޓް ވަކިުކ
ޮ ލީ ބަޔާނެއްގެ 

މިނިސްޓްރީގެ ދާ

 

މްއިބްރާހީ ނިޔާޒު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ފެކްސް 3939 332

ކަމަކީ ވަކިފަރާމި
.    ކުރެވެއެވެ

މްޯލ ގޮތުން 
. އަދި މިކަ މެވެ
ޑިވްސް ނޭޝަނަ
ވާމލިއްޔަތުގެ ގަ

  ބޯހިޔާވަހިކަން 

ތެރެއިންފންގެ 
ްމި ތަނެވެ. ނިސް

ބައެއް ފްލެ އި
. މީގެއިތުރުނ އވެ

ދިރިއުޅެ ތަކުން 
ކޮށްފައިވެއެފހަގަ

ކުރާ ފަނުން ޓ ބޭ
 ދަންނަވަމެވެ.

ދއިރާގައި ހިމެނޭ
މާއޔާރުކޮށް އެއް

މިށް ބިނާކޮށް 

20 

ނ
އޮ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

. އަދި މ ދެކެމެވެ
ކަންވެސް ފާހަގަ

ނަމަ، ކަމާބެހޭ
 ކަމުގައި ދެކެމެ

މޯލްޑިބަލައި ތ 
ލަތުގެ މާވ ދައު

.   ވެ

ނަށް ދީފައިވާ ބޯ

އިންގެ މުވައްޒަފު
ދިފައިވާ ތަންތަ
ށފައިވާ ގޮތުގައި
ޅމުން ގެންދެއެ

ބައެއް ފަރާތްތަ 
ފާ ވެސްމއްކަން

ލެޓް ޚިލާފަށް ފް
 ހަވާލުކުރުމަށް

ސެކިއުރިޓީގެ ދާ
ާ ނ އެއްކޮށް ތައް

އޭގެ މައްޗަށް 

012 ޖެނުއަރީ  2

ދި މާލެ،  މދު މަގު،

ރުން ކަމުގައި ދެ
ފުރުސަތު އޮތްކަ

ލަވައިގަންނަވާނަ
މުހިންމުހދުން 
ލަތުހާ ރު ހުރި

ލސް ނުކުރައްާވ
މަށް ދަންނަވަމެވެ

ފައިނަފލެޓުން ސި 

ޓްތަކަކީ ސިފައި
ދުގައި ހެޞަޤް

ކޮށްޓުން ފާހަގަ
ތްތައް ދިރިއުޅެ
 ފްލެޓްތަކުގައި

ލާފު ކަެމޚިދާ ޢި

ގެ ގަވާއިދުތަކާ 
ޓްލެރތްތަކަށް ފް

  ތ 

 ނޭޝަނަލް ސ
ދރާގެ މާލީބަޔާްނ

ޔާރުކުރުމަށްފަހު،
  ވ.

29

އަމީރު އަޙްމަ ، ފިލާ)

ކުރުއިސްރާފުސާ 
ުގައި ބެލެވޭ ނެ 

  ފދިން ގޮތް 

ދ ތަކެތި ބައް
ފރާތުން ލަފާ ހޯ
މި ލޯންޗު މިހާރު
އް ނެތްނަމަ ލަ

މަލުކުރުމަތަށް ޢަ

 ވިލިގިނލި ފްލެ

ލެޓްވިލިގިނލި ފް 
ް ދިނުމުގެ ކޮްށ މަ

ޓުޓަރނަލް އޮޑި
 އެހެން ފަރާތް
ށފަހުގައި ވެސް
ޢގެ އާންމު ޤަވާ

  ފދިން ގޮތް 

އިންގެލައި، ސިފަ
ފަރާއްޤުވާ މ ޙަ

ރކޮށްފައިވާ ގޮތް 

ިފެންސް އެންޑް
މެއްނެތި، ދެއިދާ

  ފދިން ގޮތް 

 ވަކިން ތައްޔާ
ށް ދަންނަވަމެވެ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ފައިސާކުރުމަކީ ދ
ފއިވާ ކަމެއްކަމު

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

މގުގައި މިފަދަ
ގެ ފަރާބޭފުޅުންނީ

ވޅު އަޅައި، މި
ނ އިތުރު ގޮތެއް
ޑައަޅާފައިވާ ގޮތަ

ކޮށިންނާއިޑޭރި 

ޑޭރި ކޮއްޓާއި ވި
ޔވަހިކަން ފޯރުކޮ

އިންޓައުރިޓީގެ 
ތތައް ފިޔަވައި
ފއިން ވަކިވުމަށް

ގެސިފައިން  މިއީ

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

ނ އިތުރަށް ބަލަ
ޔވަހިކަން އެންމެ

 ބަޔާން ތައްޔާރު

ސްޓްރީ އޮފް ޑި
ނ ތައްޔާރުކުރުމެ

ކުރަން ލަފާޙު ލާ ޞ

ބަޔާންދރާ މާލީ
ސޮލިޑޭޓް ކުރުމަށް

ޣާޒީ ބިލްޑްިނ 

ޚަރަދު
ކޮށްފަ

އްިޞ

ކުރިމަ
ފަންނީ
ފިޔަވަ
ހިފޭނެ
ނޑަ ކަ

  
ނޑޭ .4 ބަ

ނޑޭ ބަ
ބޯހިޔާ
ސެކިއު
ފަރާްތ
ވަޒާީފ
އަދި 

އްިޞ

މިކަން
ބޯހާިޔ

  
މާލީ  .5

މިނިސ
ވަކިްނ

އްިޞ

ދެއިދާ
ކޮންސޮ



ސ އެން ނޑް
 ޓީ

 

ފންސް
ކިއުރިޓ

 ން

  
 
 

ޑިފެފ
ލ ސެކ

 
 

ބަޔާން ލީ
2010

 

ރީ އޮފް
ޝަނަލް

މާލީ
0

ސްޓްރީ
ނޭޝ

މިނިސ
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ކުރި ސް ފ 
ދަނީ/ޚަރަދު 

 (ބަޖެޓު)
2010  

580 

500 

1,080  

1,080 

195,810 

190,944 

386,755 

5,734 

80,843 

46,280 

4,173 

  

defence.gov.m

ުފސަ   

ނު 
/ހިނގި 

 ރދު 
20  

ފާ 
އާމްދަ
)
0

  

 - 

 - 

  

 - 

4 0,000

2,4 0,000

6 - 

3,4  0,000

  -  

3,5 0,000

 

 

245,5 0,872

213,7 4,931

5,6  -  

464,9 5,803

 

4,7 4,474

100, 3,957

63, 0,494

2,5 3,020

 

 

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

  ނޯޓް 

ލިބުނ
އާމްދަނީ/
ޚަރަ
010

    

1  1,594 

  1,594  

    

2  1,070 

3  450,754

4  408,226

5  620,492

  480,542

6  73,706 

 555,842

  

  

7  545,527

8  776,953

9  648,995

 971,474

  

10 760,532

11 145,319

12 178,739

13 575,907

  

  

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

  ަބާޔން 
  ނު އަހަރަށް 

1

 

 

2

3

4

5

 

6

7

8

9

0

1

2

3

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

އާއި ަޚަރުދގެ 
އި ނިމުނުގަ  2010 

  ފއިސާ

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

އާމްަދނީ އާ
ޑިސެމްބަރ 31

 

ން ގޮތްޮގތުން ދޭ ފައ

ނިސްޓްރީ އޮ
010
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  ން ާއމްދަނީ 

އަދި އެހެނިހެންނަށާިއ 

 

  ތީ ައގު

  ގެ އަގު 

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

  ލިބޭ އާމްދަނީ 

 ތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 

  ނ ިލބޭ ފައިސާ

  ދަނީ 

 ުނހިމެނޭ ެއހެނިެހން

  

 

  ނގާ ޚަރަދު 

  ރ

   ެއލަވަންސް 

ވްސވީ މުވައްޒަފުނަްނ

  ރިކަރަންޓު ޚަރަދު 

  މުގެ ޚަރަދު

 ޭބނުމަށް ހޯދާ ތަކެ

 ޭބނުންވާ ޚިުދމަތުެގ

  ކުރެވޭ ޚަރަދު

އަމީރު އަޙްމަދު  

  އާމްދަނީ 
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލ

  ރޯޔަލްޓީ

  ޖުމުލަ 

ން ގޮތްގޮނޫ  ޓެކްސް 

ތަކެތި ވިއްކައިގްެނ

ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަ

  ޖޫރިމަނާ 

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

  ލަ ޖުމު 

ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް 

  ޖުމުލަ އާމްދަނީ 

 
 ޚަރަދު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

ުމވައްޒަފުންނަށް ހިނ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ

ޕެންޝަނާއި، ދުަވ

  ލަ ޖުމު 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

ހިންގުމަށްއޮފީސް 

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކު

  

  

ާ

ޚ

މ

ޮ
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ފސްކުރި 
ދަނީ/ޚަރަދު 

 (ބަޖެޓު)
2010  

5,856 

58 

142,947 

529,703 

6,106 

6,800 

12,906 

12,906 

542,609 

 ވިދާޅުވުމުން ކު

  ޝީުދ

 ނެރަލް 

  

defence.gov.m

ުފސަ   

ނު 
/ހިނގި 

 ރދު 
20  

ފާ
އާމްދަ
)
0

15,2 6,607

 8,700

185,9 7,252

 

6 - 

651,5 3,055

 

 
 

4, - 

1,5 - 

11,4 6,205

4 0,628

6 - 

18, 6,833

18, 6,833

669,7 9,888

ތަކާއެކުމިނޯޓު މަވާނީ

އިބްރާހީމް ރަޝ 

ޖެެނ ޑިރެކްޓަރ  ބ

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

  ނޯޓް 

ލިބުނ
އާމްދަނީ/
ޚަރަ
010

14 223,587

15 64,344

 948,429

  

16 620,850

 540,753

  

  

17 141,207

18 543,550

19 465,668

20 402,653

21 612,075

  165,153

 165,153

 705,906

ފުރިހަ ބަާޔންތައް ލީ

 ސެކިއުރިޓީގެ ނައިބު

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

4

5

6

7

8

9

0

1

 

މާލީ ބައެއްކަމާއި ގެ

ސލްޠާނާ ޝާކިރު 

ނޭޝަަނލް   އެންޑް

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

މާލީބަާޔންތަކު ތަކަކީ

ސު 

ފެންސްއޮފް ޑިޓަރ 

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

 

  ސން 

  ސުން 

ތަނޯޓު ގުޅޭ ާޔންތަކާ

މިނިސްޓަ 

ނިސްޓްރީ އޮ
010
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  ދ

  ދި ސަބްސިޑީޒް

ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސު

 ގެއްުލމެއް ހަަމޖެއްސ

  ސެޓްސް ގަތުން 

  ޕްމަންޓް 

  ފހަރު

  ހަމަ ކުރުން

ާ މާލީ ހިމެނިފައިވާ ަބ

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

ބެލެހއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ހީ، އިޝްތިރާކު އަދި

އ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެ

މއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ

  ޚަރަދު 

އިމާރާތްކުރުމާއި އެސެ

 

  ޗަރ އެސެޓްސް

ޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕް

އި ަވއިގެ އުޅަނދުފަހަ

ރން، އިތުރަށް ފުރިހަ

  ރދު 

ހި އަށް 16 ަސފުހާ

  .ވެ 

އަމީރު އަޙްމަދު  

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

  ޖުމުލަ 

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް

ލިބިފައިވާ ގެއްލެުމ

މުލަ ރިކަރަންޓު ޚަޖު

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ޕްރޮޖެކްޓު ޚަރަދު، އ

  ބިމާއި އިމާރާއި 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ފަރުނީޗަރާއި، މެޝ

ނޑާއި އެއްގަމާއި ކަ

ބިނާކުރުން، އާކުރު

  ޖުމުލަ 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަ

  ޖުމުލަ ޚަރަދު 

ސ އިން 10 ަސފުހާ

ފާހަގަކުރަމެ ކަމުގައި

  

 

 

  

  

 

  

ް

ސ

ކަ
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 2010  

 2010  

 2010  

580 

580 

 2010  

500 

500 

  

defence.gov.m

ުފާހސަ   

 ބަޖެޓް  2010

 - 

  -  

ބަޖެޓް   2010

- 

 - 

ބަޖެޓް   2010 

3 0,000

 - 

 - 

- 

- 

4 0,000

ބަޖެޓް   2010

- 

2,4 0,000

2,4 0,000

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

 

0 އާމްދަނީ 

1,594 

1,594 

0އާމްދަނީ 

1,070 

1,070 

އާމްދަނީ  

392,150

17,533

40,911

160 

-     

450,754

0އާމްދަނީ 

2,234 

405,992

408,226

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

 (ުރިފާޔއްިނ)
  ނު އަހަރަށް 

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

ަތްއ (ޯނޓު  ޅޭ 
އި ނިމުނުގަ  2010 

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

ގުޅޭ މީާލ ަބާޔނާ 
ޑިސެމްބަރ 31

ނިސްޓްރީ އޮ
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މާ

  ލޓީ 

  ފައިސާ  ބޭ 

 ފައިސާ 

  ނީ 

 ުކލި މުގެ

 ކުލި ރަށްރަށުގެ

 ނާ 

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

  ޓީ 

ްސވެރިކަމުގެ ރޯޔަލް

ލިބޭ  އްކައިގެން 

ފަ ލިބޭ ވިްއކައިގެން 

ދަލުގެ އާމްދަނީ 

 ކުލި ރތުގެ 

ބިމުބިން ދޫކުރެވިފައިވާ

ރަ ދޫކުރެވިފައިވާ ތަްށ

 

  ޓޭރޝަން ފީ

  ނާ 

ވގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަާނ

  ނާ 

އަމީރު އަޙްމަދު  

ރޯޔަލްޓީ -1
  ލު ސީ ތަފު 

ބިދޭސީން ކުރާ މަސ

  ޖުމުލަ 

ވިއް ތަކެތި  -2
  ލު ސީ ތަފު 

 ތަކެތި އެހެނިހެން 

  ޖުމުލަ 

ހަރުމުދަ -3
  ލު ސީ ތަފު 

ޢިމާާރ ސަރުކާރުގެ

ދޫ ވިޔަފާރިކުރުމަށް

މަސައްކަތަ ސިނާއީ

ފައިދާ އެހެނިހެން 

ކުންފުނި ރަޖިސްޓް

  ޖުމުލަ 

ޖޫރިމަނާ -4
  ލު ސީ ތަފު 

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުެވ

އެހެނިހެްނ ޖޫރިަމާނ

  ޖުމުލަ 

 

2

3

4
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 2010  

 2010  

 2010  

187,317  

8,493 

195,810  

 2010  

5,507 

1,362 

328 

46 

2,003 

  

defence.gov.m

ުފާހސަ   

ބަޖެޓް   2010

- 

3 - 

2 - 

 - 

6 - 

ބަޖެޓް   2010

 - 

 - 

 - 

 ބަޖެޓް  20

245,4  7,582

 3,290

245,5  0,872

ބަޖެޓް  20

7,5 7,395

2, - 

6 2,545

1,0 8,488

15,4 6,541

 3,085

 - 

4 - 

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

0އާމްދަނީ 

534 

342,908

264,220

12,830

620,492

0އާމްދަނީ 

22,634

51,072

73,706 

10 ޚަރަދު 

494,036

51,490

545,527

10ޚަރަދު 

550,545

102,245

671,736

092,820

455,054

63,366

126,600

450,145

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

  ނީ 

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

އާމްދަނީ  ނިހެން 

  ދ އެލަވަންސް

  

  ންސް 

  ނސް 

ނިސްޓްރީ އޮ
010
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އެހެނި ނުހިމެނޭ 

 ފަިއސާ ވާ

 ފަިއސާ ބޭ

 ފައިސާ ިލބޭ 

 ބަދަލު ލިބޭ  ށ

  

 

 ބޭ 

 

 

 އލަވަންސް 

   އެލަވަންސް

  ލަވަްނސް

   އެލަވަންސް

ވަޒީާފ އަދާކުރާތީ ދޭ

  ވްނސް

 ރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 

ލަވަންސައްކަތައް ދޭ އެ

ސްތަކަށް ދޭ އެލަވަން

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

ނު ގޮތުގައި  ގެ 

އިތުރުވާ ނޭނގި ކަން

ިލބޭ އަނބުރާ ޖެުޓްނ

 އަނބުރާ ލޯްނތަކްުނ

ގެއްލުމަކަށް ދލަކަށްވާ

 ލ ރެސީޓްސް 

ލިބޭ  ިވއްކައިގެން ތި

ލިބޭ  ބަދަލުވުމުން ޓްރ

ރއާއި އުޖޫރަ 

  ސާަރއާއި އުޖޫރަ

 އްކަތަށްދޭ ފައިސާ 

ށްދޭ އެޒަފުންނަ 

 ުމާނސަބަތުގައި ދޭ 

ާޤމުެގ ގޮތުން ދޭ އެލަ

ފައިސާއިންދޭ ކޮއްތު 

 ެއހެން ރަށެއްގައި ވަ

ްސއާއި ފެމިލީ އެލަވަ

ގައި މަސައްކަތް ކުރާ

 އިތުރުން ކުރާ މަސަ

ނ ކެންސަލްވާ ދުވަސް

އަމީރު އަޙްމަދު  

ސް ޓެކް  -5
  ތަފުސީލު 

ފައިސާއެއްކަ ވަކި 

ބަ އަހަރުގެ ކުރީ 

ލޯ ސަބްސިޑިއަރީ 

މުަދ ސަރުކާރުގެ 

 ޖުމުލަ 

ކެޕިޓަލް -6
  ތަފުސީލު 

ތަކެތި ނީލަމުގައި  

ރޭ އެކްސްޗޭންޖް 

  ޖުމުލަ 

މުސާރަ -7
  ތަފުސީލު 

މުވައްޒަފުންގެ މުސ

ް އިތުރުގަޑީގެ މަސަ

  ޖުމުލަ 

މުވައްޒަ -8
  ތަފުސީލު 

ރަމަޟާން މަހުެގ 

މުވައްޒަފުންގެ މަާޤ

މުވައްޒަފުންނަްށ ފަ 

ޫނން އަމިއްލަ ރަށް 

ލިވިންގ އެލަަވންްސ 

ބަންދު ދުވަސްތަކުގަ 

އަސާސީ ވަޒީފާގެ 

އަހަރީ ޗުއްޓީއިން 

5

6

7

8
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 2010  

126 

78,076 

167 

102,579  

746 

190,944  

 2010  

 2010  

1,600 

26 

2,620 

1,064 

67  

357 

5,734 

 2010  

1,311 

221 

19,310 

49,341 

  

defence.gov.m

ުފާހސަ   

ބަޖެޓް  20

 6,154

90,2 6,950

 7,258

94,6  9,915

6,600

1,0 - 

213,7 4,931

ބަޖެޓް  20

5,6  -  

5,6   -  

ބަޖެޓް  20

1,7 0,000

6,164

1,4 0,000

1,4 4,000

  7,000

 7,310

4,7 4,474

ބަޖެޓް  20

1,5 1,659

2 1,200

30,9 0,964

57, 1,706

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

10ޚަރަދު 

64,129

282,867

187,955

678,385

- 

051,107

776,954

 ވ ފައިސާ 
10ޚަރަދު 

648,995

648,995

10ޚަރަދު 

709,358

960 

446,256

476,137

16,400 

111,422

760,532

10ޚަރަދު 

547,574

232,647

935,560

134,985

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

ތގޮތުން ދެއްވާ

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

އެހެނިހެން ގޮތް

 

 

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

 

އެ ފންނާއި އަދި 

 

ތަކެތީގެ އަގު 

  ދ ތަކެތި

 އި ސައިފަދަ ތަކެތި 

ނިސްޓްރީ އޮ
010

7 :ފޯން  .ހިރާއްޖެ

 ރތީ ދޭ އެލަވަންސް 

ސވީ މުވައްޒަފުނ

 ގ ޚަރަދު 

  ރަދު ޚަރާ ދަތުރު 

ރަދު ޚަކރާ ދަތުރު 

  ރަދުޚަރާ ަދތުރު 

ބޭނުމަށް ހޯދާ 

 ން ހޯދާތަކެތި

އި އިންޖީުނ ތެޔޮފަަދ

ފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

  އލަވަންސް

 އަދާކުރުން މަނާކުރާ

  

  ްނސް

 ނަްށދޭ އެލަވަންސް

  ންސް 

ޝަނާއި، ދުވަސް

  ސާ 

ފަތުރު ކުރުމުގެ

އި ކަނޑު މަުގން ކުރާ

ުކ އި އެއްގަމު މަގުން 

އި ވައިގެ މަގުން ކުރާ

  ރާ ދަތުރު ޚަރަދު 

  ދަތުރު ޚަރަުދ

   ޚަރަދު 

 ހިންގުމުގެ ބޭ

  ުތން ހޯދާތަކެތި

ޮނލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮުތން

ވޭ ތަކެއްޗާއިުނންކުރެ

ި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީ

އަމީރު އަޙްމަދު  

  ތަފުސީލު 

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ެއ

އެހެން ވަޒީފާއެއް 

 ފޯން އެލަވަންސް 

ސަރވިސް އެލަވަްނ 

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަ

އެހެނިހެްނ އެލަވަން

  ޖުމުލަ 

ޕެންޝަ -9
  ފުސީލު ތަ 

ޕެންޝަންގެ ފައިާސ

  ޖުމުލަ 

ދަތުރުފަ -10
  ތަފުސީލު 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި 

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ 

ނަށްދެވޭ ންބިދޭސީ 

އެހެނިހެްނ ދަތުރު

  ލަ ޖުމު 

އޮފީސް -11
  ތަފުސީލު 

ު ލިޔެކިޔުމާިއ ބެހޭ ގޮ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްޮނ

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނ

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި

9

0

ލ

ޮ
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 2010  

659 

2,533 

4,828 

385 

618 

84 

278 

1,270 

80,843 

 2010  

3,118 

11,244 

4,200 

850 

503 

77 

200 

16 

192 

300 

25 

400 

95 

30 

493 

15 

517 

  

defence.gov.m

ުފާހސަ   

ބަޖެޓް  20

4 9,406

3,9 3,710

3,3 8,132

3 5,681

 8,383

 4,590

3 8,526

1,7 0,000

100, 3,957

ބަޖެޓް  20

2,4 8,000

23,5 4,669

5,4 0,000

8 0,000

5 3,400

 7,694

2 0,000

 6,000

4 2,526

3 0,520

3 5,000

5 0,000

 5,000

 0,000

5 3,520

 5,840

2 7,440

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

10ޚަރަދު 

408,935

996,323

319,036

374,747

144,456

10,570

303,716

736,771

145,319

10ޚަރަދު 

428,154

515,944

456,374

837,407

503,363

44,422

229,745

17,658

400,572

311,361

342,151

513,560

29,870

195,200

536,689

9,100 

283,438

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

  

  

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

 

 މތުގެ އަގު 

 

  ކުރާ ޚަރަދު

  ރަދު

ައގަށްދޭ ފައިސާ ގެ 

 .ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަްށ

ނިސްޓްރީ އޮ
010

7 :ފޯން  .ހިރާއްޖެ

 

 

 ބާވަތްތައް ހޯދުމަްށ

ބޭނުންވާ ޚިދުމަ

  ށް ުކރާޚަރަދު 

 ގެ ޚަރަދުމަތު

 ރަދު ޚައިޝްތިރާކް 

  ރަދުޚަކަށް ކުރާ 

ބު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކު

މްތައް ހިންގުމުެގ ޚަރަ

މަތުކުުރން ފަދަ ޙިދު

  ރަދުޚަށ ކުރާ 

 ޕާިމޓް ފީ އަދި އައި

 އް އަަހރީ ފީތަ

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

  ތްނ ހޯދާތަކެތި

  ޯހދުމަްށ

 

 ރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 

  ޯހދުމަށް

ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި

ދިދަފަދަ ފޮތީގެ އަދި

 ްނ ހޯދާ ތަކެިތ

 ހިންގުމަށް ބޭ

  އދި ޓެލެކްސް

 ރަުދ

ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް

  ެނޓްގެ ޚަރަދު

   ިބމުގެ ކުލި 

ޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަ

  ަޚރަދު 

އެންގުން އަދި އި، ރު

ކަަނރ ފަދަ ކަންތައްަތ

ާބރާތްތަކާއި މުނާސަބު

ގ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް

މަތާއި، ތަރުޖަމާ ކުދު 

ާމންދާރީ އަދާކުރުމަްށ

ާ ެގ ވިސާ ފީ، ވޯކް 

ކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

އަމީރު އަޙްމަދު  

  ތަފުސީލު 

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮުތ

ރ ޕާރޓްސް ސްޕެއަ

  ޔުނިފޯމް ހޯދުމަށް 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރު

ޯ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި 

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކު

މޭޒުފޮތި އަ ،ދޮރުފޮިތ

އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތުްނ

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް -12
  ތަފުސީލު 

ފެކްސް އަ ،ޓެލެފްޯނ

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަ

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚި

ލީޒްލައިނާއި ިއންޓަެނ

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި 

 ތަކެތީގެ ކިުލ

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ

ޕޯސްޓޭޖާއި މެެސޖް 

ާހރުއިޢުލާން، އިޝްތި

  ރަދުޚައުފުލުމުގެ 

ޖަލްސާ އަދި ސެިމަނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުާބ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީެގ

ކޮންސަލްޓަންސީ ޙިުދ

މެހުާމނުްނނަށް ެމހުާމ

ިބދޭސީ މުވައްޒަފުން

ާ އެކިކަންކަމަށް ސަރު

ސ

ު

ޮ

ޮ

2
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 2010  

58 

14 

20,000 

6 

260 

3,500 

162 

46,280 

 2010  

1,711 

1,301 

140 

1,000 

20 

4,173  

 2010  

31 

1,190 

185 

190 

174 

86 

22 

829 

114 

  

defence.gov.m

ުފާހސަ   

ބަޖެޓް  20

 8,000

4,840

24, 0,000

6,000

 0,000

3, 0,000

 2,045

63, 0,494

ބަޖެޓް  20

1,2 1,533

5 1,487

 0,000

7 0,000

0,000

2,5  3,020

ބަޖެޓް  20

1,666

4,7 0,000

 5,280

5 0,840

 4,475

2 6,280

 2,005

1,5 9,841

4,400

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

10ޚަރަދު 

1,600 

- 

189,544

840 

1,295 

136,197

194,257

178,739

10ޚަރަދު 

233,209

508,538

87,606

746,036

518 

575,907

10ޚަރަދު 

- 

751,125

33,571

594,532

197,977

238,113

43,749

514,491

- 

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

  ސކޮށްދިނުން

  ދ

  

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

ލިވާ ީމހުންނަށް ބޭސް

ބައިވެރިވުމުގެ ޙަރަދު

 ގެ ަޚރަދު 

 ރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ

  ޚަރަދު 

 ެގ ަޚރަދު 

 ޚަރަދު 

 

 ރާމާުތކުރުން
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ގއްުލމަށް ނުވަތަ ބަލި

އެކިއެކި ފެއަރގައި ބަ

  ކާ ފައިސާ

  ކރުން

 ގ ަޚރަދު 

 ރވޭ ޚަރަދު 

  ގެ ފައިސާ

ޓުާއސްގައި ދާމީހުންގެ

ކޯްސތަކުގައި ބައިވެރ

އ ިހންގުމަށް ކުރާ ޚަ

ނ ިހންގޭ ޓްރޭނިންގ

ލެހެއްޓުމުގެ ޚަ

  ތް ަމރާމާތުކުރުން

ިބާނކުރާ ޢިމާރާތް މަރާ

 ތން މަރާމާތުކުރުން 

  ނ

 ރުން 

 ނ 

 ތުކުރުން

 ން 

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

  ޗޕްކުރާ ތަކެތި

  ގެ ޚަރަދު

ި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެ

ން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެ

ޝްނގެ ގޮތުގައި ދައްކާ

މަތުގެ އަގު އަދާކުޙިދު

ިހންގުމުގެ ޚިުދމަތުގެ

ނުކުރުމަށް ކުރެ

ލޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ

ނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓު

އިކއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯ

 ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް

ަނށް ޚާއްޞަކޮށްގެން

ތ ކުރުމާއި ބެލެ

ތްށ ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ޫނން ބޭުނންތަކަށް ިބ

 ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަނ

ނަދރު މަރާމާތްކުރުން 

ހ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރު

 ރާމތުކުރުން

ރުން ގްސް މަރާމާތުކު

ވިްޕމަންޓްސް މަރާމާތު

ޕަމންޓް މަރާމާތުކުރުްނ

އަމީރު އަޙްމަދު  

  ތަފުސީލު 

ޢާންމު ފައިދާއަށް ާޗ

ދޮވެއިސްތިރި ކުރުމު

މަތުގައިއޮފީހުގެ ޙިދު

ންރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއި

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަ

އިންޝުއަރެންސް ޙި

އެހެނިހެްނ އޮފީސް ހ

  ޖުމުލަ 

ތަމްރީނު -13
  ތަފުސީލު 

ފެލޯ ،ްސކޮލަރޝިޕް

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނި

އި ހިންގާ އެރާއްޖޭގަ

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި 

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނ

  ޖުމުލަ 

މަރާމާތު -14
  ތަފުސީލު 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮަތ

މީހުން ދިރިއުޅުން ޫނ

ން އަދިފާލަ ،މަގާއި

ަމގަތު ފާލަމާއި ބަނ

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެޭހ

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގް

ެމޝިނަރީއާއި އިކްވި

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕް

ާ

ޮ

ޮ

ާ

ބޭ

3

ސ

ު

ާ

ާ

ޮ
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މ

މ

މ

މ

ާ

މ
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 2010  

175 

577  

2,279 

5,856  

 2010  

38  

20 

58  

 2010  

 2010  

 2010  
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ުފާހސަ   

ބަޖެޓް  20

 5,000

 - 

 - 

1,0  7,000

6,6 9,820

15,2 6,607

ބަޖެޓް  20

  8,700

 0,000

  8,700

ބަޖެޓް  20

4  -  

2 - 

6  -  

ބަޖެޓް  20

4,  -  

4,  -  

ބަޖެޓް  20

1,2  -  

2 ‐ 

1,5  -  

  ސެކިއުރިޓީ 
 

mv :ްމެއިލ- އީ    )+

10ޚަރަދު 

90,782

4,500 

35,539

020,067

699,142

223,587

10ޚަރަދު 

38,700 

25,644

64,344 

10ޚަރަދު 

418,023

202,827

620,850

10ޚަރަދު 

141,207

141,207

10ޚަރަދު 

272,150

271,400

543,550

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

 ނ 

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

 ޑީޒް 

މަޖެއްސުން  ހަ 

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

އަދި ސަބްސިޑީ

ދނެ ގެއްލުމެއް

 ރުން 

  ސެޓް 
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 މަރާމާތުކުރުން

 ން 

 ނ 

 

 ތުުކރްުނ

އިޝްތިރާކު އަ 

  އިންދޭ އެހީ

  ޝިްޕ ފީ

 ނުވަތަ ލިބިދާ

  ޖެްއސުން

  ަމޖެްއސުން

   ޢިާމރާއި

ރ އިމާރާތް ކުރު

ފްާރސްޓްރަކްޗަރ އެސ

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

ްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަ

ެވޔަރ މަރާމާތުކުރުްނ

މންޓް މަރާމާތުކުރުން 

ތކެތި މަރާމާތުކުރުން 

އޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު

ރުންދޭ އެހީ، 

 ެގއލުމަށް ފައިސާއި

އި ތަންތާގެ ެމމްބރޝ

އިވާ ގެއްލުމެއް

ދނެ ގެއްލުމެއް ހަަމޖެ

ށ ލިބޭ ގެއްލުްނ ހަަމ

  އިމާރާއި 

ހުްނ ދިރިނޫޅޭ ދާ މީ

ރާސްޓްރަކްޗަރ

  ހ ނިޒާމް 

ދާ އެހެނިެހން އިންފް

އަމީރު އަޙްމަދު  

  ތަފުސީލު 

ކޮމިޔުނިކޭޝަްނ އިްނ

ެވކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓް

އެހެނިހެްނ އިކްވިޕްަމ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަ

ނޑުގައި ދުއްވާ އު ކަ

 ޖުމުލަ 

ސަރުކާ -15
  ތަފުސީލު 

ޤުދުރަތީ ގޮތުންލިބޭ 

ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި

  ޖުމުލަ 

ލިބިފައި -16
  ތަފުސީލު 

/ ލިބިދާ ަސރުކާރަށްވީ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް

  ޖުމުލަ 

ބިމާއި  -17
  ތަފުސީލު 

ަމސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ

  ޖުމުލަ 

އިންފްރާ -18
  ތަފުސީލު 

ފާޚާނާއާއި ފެނާ ބެޭހ

ަމސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ

  ޖުމުލަ 
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 2010  

1,896  

1,336 

188 

1,198 

422 

485 

282 

296 

6,106  

 2010  

3,329  

3,470 

6,800  

 2010  

  

defence.gov.m

ުފާހސަ   

ބަޖެޓް  20

5  6,630

1,0 6,380

8,000

1,3 8,300

 2,338

5, 5,950

3,0 2,607

 6,000

11,4  6,205

ބަޖެޓް  20

3  9,978

 0,650

4  0,628

ބަޖެޓް  20

6 - 

6   -  

  ސެކިއުރިޓީ 
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10ޚަރަދު 

578,294

034,373

- 

340,737

83,880

157,966

093,340

177,078

465,668

10ޚަރަދު 

382,175

20,478

402,653

10ޚަރަދު 

612,075

612,075

ނޭޝަނަލް 
(ރުފިޔާ އިން)  ން 

332552(960) 

ސް އެންޑް ނ
މާލީ ބަޔާން އަހަރީ  

25 :ފެކްސް ، )+ 

 ނ 

އޮފް ޑިފެންސް
 ވަނަ އަހަރުގެ  2

3322607(960) 

 އިޕްމަންޓް 

 ދުފަހަރު 

ފރިހަމަ ކުރުން 
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ނރީ އަދި އިކުއި

  ސާމނު 

  އަރ

 ވައިގެ އުޅަނދު

ނ، އިތުރަށް ފު

  ތް

ނމި 

 މަގު، މާލެ، ދިވެހި

ޗަރު، މެޝިނަ

  ސް 

  އިޕްމަންޓް 

ާ ަތއް ބޭނުންކުރާ ސާ

  

  ވެއަރ

ރޑްވެއަ ތުން ހޯދާ ހަ

  މންޓް

މއި ކަނޑާއި 

   ތަކެތި

  އޅަނދުފަހަރު

ރުން، އާކުރުން

ރިނޫޅޭ އިމާރާތްްނ ދި

އަމީރު އަޙްމަދު  

ފަރުނީޗަ -19
  ތަފުސީލު 

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންސ

ެމޝިނަރީ އާއި އިުކ

އެހެނިހެްނ މަސައްކަ

  ރެފަރެންސް ފޮތް

މުވާސަލާތުގެ ތަކެތި 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެ

އައި ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތު

އެހެނިހެްނ އިކުއިޕްަމ

  ޖުމުލަ 

އެއްގަމާ -20
  ސީލު ތަފު 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 

ނޑުގައި ދުއްވާ އު ކަ

  ޖުމުލަ 

ބިނާކުރު -21
  ތަފުސީލު 

ގެނެވޭ ބަދަލު، މީުހްނ

  ޖުމުލަ 
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