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ލިއްޔައޫމަސް

ލިއްއޫމިމަސް
އެހިސާބުތަކާ
ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ
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 ންބަޔާ މލީ
 . ޔންކުރުމެވެ
 ލާޒިމުކުރާ 
ދނެގަނެވޭނެ 

އި ހެކިތައް 
ދ ހަޤީޤަާތިއ 
ލހެއްޓުމުގައި 
ލ މުޠާލިާޢ 

 ތްތައްޢާމަލާ
އައްސަސާެގ 

އަށް  5 ިން 
އެކަށީގެންވާ 

 ޖެނެރަލަށް 
ރ  ސެކްޓަ

ނަ ބާބުގައި 
ރުކޮށްފައިވާ 
ޓޭންޑަޑްތަްއ 
ކައުންޓިންގ 
 ބަޔާނުގައި 

ިތ ދމެދު ބޮޑެ
 އިންޓރެޜަރީ

 އން.

it.gov.mvމެއިލް: 

ާސަ ފު  

މާ ރގެ އަހަރީ
ންތައްތައް ބަޔާ
ސްޓޭންޑަޑްތައް
އިނުވާނެކަން ދެ

ވ މަޢުލޫމާތުތަކާ
އޙަކަމާއި، އަދި

ބެލެހެ އްހިސާބުތަ
 ގޮތްވެސް ބާަލ

ާ  ހުރިހާ މާލީ މު
އެއިން މުޅި މުއަ

އިނ 1 ަނންބަރު
ވާ މިންވަރަށް އެ

ރުކޮށް އޮޑިޓަރ
ނަލް ޕަބްލިކް

ވަނަ 12ދގެ 
ބަޔާން ތައްޔާރ 

އިޕްސަސް ސްޓޭ
ނކޮށްފައިވާ އެކަ
ސް" ފަދަ މާލީ

އަދަދުތަކާއި ދެ 
ންސ އެންޑް ޓް
ގެންނަމުން ދިއު

މެ- އީ 6430 331: 

ވަނަ އަހަުރ 2
ކުރަންޖެހޭ ކަ 

އެ ސ ،އްގޮތަށް
ތައް ހިމެނިފައި

ރުމަށް ބޭނުންވާ
ސާބުތަކުގެ ޞައް
ބިނާކޮށްގެން، ހި
ކުލަވާލާފައިވާ 

 މުޅި އަހަރުގެ 
ލައި ޗެކްކޮށް އެ

އިގައި ނުކުތާ ނ
މަށްޓަކާ ބޭނުންވާ

ސތަކުން ތައްޔާރު
އިންޓަރނޭޝަނަ
ޔަތުގެ ގަވާއިދު

އަހަރީ މާލީ 
ހިމަނަން  ގައި

ރުމުގައި ބޭނުން
ކލޯޒަރ ނޯޓްސް

 ފައިނުވުން.

 ލ ލެޖަރގައިވާ
ފިނޭންސ ރީ އޮފް
ގެ ބަދަލު ރީއިން

ފެކްސް: 3939 332

2010ގެ ޝަން

ޙުލާޞްރވުނު އި
ޓންޑަޑްތަކާ އެއް
ލންތަކާ އޮޅުންތަ

ފާސްކުރު އި ބަލަ
ގާފައިވަނީ ހިސާ
ލގެ މައްޗަށް ބި

ބަޔާން އެކު ލީ

 ކުރެވިފައިވަނީ 
ބަލަ ތައްމަލާތްޢާ

ކުރެވިފައިވާ ބައ
 ރައުޔެއް ދިނުމަ

.   ވެ

  ތައް 

މަސްއޫލު އޮފީސް
 އަސާސަކީ "
ލަތުގެ މާލިއްޔަ

ހުށަހަޅާފައިވާ 
ބަޔާންތަކުގަ މާލީ

ނ ތައްޔާރު ކުރ
ރކޮށްދޭ "ޑިސްކް
ޔާނުގައި ހިމެނިފަ

ޖެނެރަލް ޓްރީގެ
ްސ މިނިސްޓްރީ

އެމިނިސްޓްރށް 

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

އޮފް އެޑިއުކޭޝ
ު ގައި ފާހަގަކުރެ
ޑިޓިންގ ސްޓޭ
ނުގައި އޮޅުވާލު

ބަޔާން  ރީ މާލީ
ތް ރާވައި ހިންގާ
ފައިވާ މާޙައުލު
 އަހަރީ މާލީ

ޑިޓް މިއޮ، ށވާތީ
ޢާވުނު ބައެއް މު

 ތށެވެ.

ބުތައް" ބަޔާންކު
 މާލީ ބަޔާނަށް 
ރައުޔެއް ނުދެމެވެ

ސަބަބުތަދިން 

 ސަރުކާރުގެ މަ
ކުރުމުގެ އޔާރު

ކަމުގައި ދައުލަ 
އޑިއުކޭޝަނުން

އި، ފުރިހަމަ މާ
މާލީ ބަޔާން ،އި
ފޯރުކޮ ތަފުސީލު 

މާތު މިމާލީ ބަޔާ

ދތަކާއި މިނިސްޓް
ފަހުގައިވެސ މަށް

ރަލް ލެޖަރ އަށް

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

  އްޔަތު 

ސްޓްރީ އޮމިނި 
ޑިޓްއޮ އެ ،މާއި

ޓަނޭޝަނަލް އޮ
ބަޔާނު ރީ މާލީ

ވަނީ މި އަހަރީ
އްކަތްވެ. މިމަސަ

ލަވާލުމަށް ރޭވި
މުޅި، ތުތަކާއިސ

ކަމަށް ލައިގެން
ގޮތުގައި ހޮވާލެވު

ނިންމޭގޮަތ ގޮތް

  ނދިނުން 

ޔ ނުދިން ސަބަ
ބުން މި އަހަރީ

މާލީ ބަޔާނަށް ރަ

ލް ރައުޔު ނު

މާއްދާގެ ދަށުން
ޔާންތައް ތައް

 )އިޕްސަސް( 
އޮފް އެސްޓްރީ 

 އެގެން ނެތުމާ
ޅާފައި ނުވުމާއި
މާލީ ބަޔާނުގެ 
ލޫމާއަސާސީ މަޢު

ނާފައިވާ އަދަދު
ކުރުމަނ ތައްޔާރު

ކޭޝަންގެ ޖެނެރ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ލގެ މަސްއޫލިއް

ލިއްޔަތަކީއޫސް
ރައުޔެއް ދިނުމާ 

އިންޓަ ފައިވަނީ
މިއަހަރީ ،ށގެން

ކަތް ކުރެވިފައި
ބިނާ ކޮށްގެންނެވެ
ލަހައްޓައި އެކުލަ

ސަކާއި، ސިޔާ

ތއި ޚަރަދަށް ބަ
ލްގެ ގޮޓ ސާމްޕަ

ރ ޖެނެރަލް ދެކޭ

ލގެ ރައުޔު ނު

ޖެނެރަލް ރައުޔު
ތއްތަކުގެ ސަބަބު
މާ، މި އަހަރީ މާ

ޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ވަނަ މާ 35ގެ 
ހރީ މާލީ ބަ
 " ޓޭންޑަޑްސް
މަވެސް މިނިސް

ބަޔާނުން  މާލީ 
ާ ބަޔާނެއް ހުށަހަ
ނ ނެތުމާއި، މާ
ޖެހޭ މުހިއްމު އަ

 ބަޔާނުގައި ހިމަ
މާލީ ބަޔާން އި

ރީ އޮފް އެޑިއުކޭ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ެ ޓަރ ޖެނެރަލް

ޖެނެރަލްގެ މަސް
 އެއަށް  މށްފަހު
ށްފަޑިޓްކޮމިއޮނ 

ތައް ބޭނުންކޮްށ
 ވ. 

އޑިޓްގެ މަސައްކަ
ގެމައްޗަށް ބި އޭ

 ހިސާބުތަށް ބަލަ
އިވާ އުޞޫލުތަކާ

  ވ.

ރންޖެހެނީ ވަގުތާ
ދަލުގައި އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ އިމެދު

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ނަށް އޮޑިޓަރ ޖ
ރވިފައިވާ ކަންތަ
. ވީމާ ފއިނުވެއެވެ

 ބަޔާނަށް އޮޑި

އޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ
އަހަހޅަންޖެހޭ 

އންޓިންގ ސްޓޭ
ނކޮށްފައިވީ ނަމަ
ސް މި އަހަރީ 
މކުރާ ހުރިހާ ބަ
ސީތައް އެނގެން

މެނެންޖެމހެން ހި

ާމލީ ބަ ހޅާފައިވާ
ގތަކެއް ހުރުމާއި
ހއްޓާ މިނިސްޓްރ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

އޮޑިޓަނ. 

ޖެ އޮޑިޓަރ
ޓްކުރުަމޑިއޮ

އެހެންކަމުން
ނޑުތަ މިންގަ
ގޮތެއްގައެވެ

އެގޮތުން އޮ
ހޯދައިގެން 
އެއްގޮތަށް 
ގެންގުޅެފައި
ކޮށްގެންނެވެ

ޑިޓް ކުރައޮ
ބެލުމުގެ ބަ

ހާލަތާ މާލީ

އޮޑިޓަރ. 

"މާލީ ބަޔާނ
ބަޔާން ކުރެ
ހެކި ލިބިފައ

މާލީ ބ. 

މާލިއް .1
ހުށަަހ
އެކައު
ބަޔާން

އަސާސ
ލާޒިމް
ޕޮލިސ
ކޮންމެ

ހުށަހަ .2
ފަރަގު
ބަލަަހ
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ޚަރަދުތަކަށް 
ދިހައެއްހާްސ 

ވަނަ  2010

، ފައިާސ 
 އު ފަންޑުން 

ނަ ވަ 201
 އޑްވާންސަށް

 )އެއްތޭކަދިހަ
 ފއިހުރި އިރު 
 .މނާފައިވުން

ސާއެއްކަމާއި 
 ން.

ންޓަގްރޭޓެޑް 
ސައްބީްސ ( 

ހަރުގެ މާލީ 

މާލިއްޔަތުެގ 
 ބަޖެޓުގައި 

ގެ ޖެނުއަރީ 
ލް ޕަބްލިކް 
ކ ސެކްޓަރ 
މި އޮފީހަްށ 
ކޮށްފައިވަނީ 

 ގައި ނަ ބާބު

it.gov.mvމެއިލް: 

ާސަ ފު  

ތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަ
ވމިލިއަން ހަތްދި
0މިނިސްޓްރީގެ 

ފޮނުވާ ފައިސާ
ސޮލިޑޭޓު ރެވެނިއު

0މި ގޮތުން  
ޚަރަދުތަކަށް އެ
ހާސް ހަތްސަތޭ
ދނުވެ ބެހެއްޓިފައ
ގ ގޮތުގައި ހިމަ
ރވުނީ ކިހާފައިސާ
އްސާފައި ނެތުން

އިން އށްގެންދިޔަ
26,103,10 

ވަނަ އަހަ 20

  ގޮތް 

ނީ ދައުލަތުގެ މާ
ންވަރަށް އަދި

   

ވަނަ އަހަރުގެ 2
އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޕަބްލިކްޝަނަލް 
ރުމަށްޓަކައި މި
ޔާން ތައްޔާރުކޮ

ވަނަ 12އިދުގެ 

މެ- އީ 6430 331: 

ތވެދިޔަ އަހަރުތަ
ތިރީސްނުވަ( 3
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،ވއްދާފައިވުމާއި
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. އަދި މ ނޫނެވެ
ވާ ޚަރަދުތަކެއް

. އެހެ އނުވެއެވެ
ވަނަ 2010އި 
ފަހިމަނާ ތގައި

ވާގޮތަށް ވަކި މާ
ނު ޚރަދުކޮށްފައި
ނިމުމަ އަހަރު 

ތައްޔާރުކުރާ މިނ
 ދަންނަވަމެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ
.   ވެ

ބަޔާންއި މާލީ 

އެހެނިހެން އިދާ
ލީ ހިސާބުތައް
ރެވެސޮލިޑޭޓެޑް 

ވަނަ މާއްދާ 2
އޑްވާންސް ފަން

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ރުފިޔާ މާލިއްޔަ

ބަ  ސްކޫލްތަކުގެ
ހމިލިއަން ހަތްދި
ު ޓްރީގެ އެންގެ
ކް އެކައުންޓްތަކަ

އަތޮޅުތަކު ،ފަށް
ތން ކުރެވުނު 

ޯ ނީޗަރު ، ފަރު
ފައިސާ ދެއްކުން

ތުގެ މާލިއްޔަތުލަ
   

ސާއިން ކުރެވުނު
ވ ޚަރަދުތަކެއްނޫ
އިން ކުރެވިފައިވާ

ހިމެނިފައެްއ އި
ޓރީގެ ދާއިރާގައި
 ޚަރަދުގެ ގޮތު

ނަ މާއްދާގައި ވާ
ގެ ތެރޭގައި ޚަ
ނުވީ އެމާލީ

ތަގޮތުގެމަތިން  
ދަ ދއް ހިމެނުމަށް

ދައުލަތުގެ ގށ 
ދަންނަވަމެވެ މށް

ގެ ގޮތުގަފައިސާ 

ދށުން ހިނގާ އެ
ގެ މާލީސްޓަމް
ކޮންސޮ ގެންދަނީ 

23ތ ޤާނޫނުގެ 
ރަންވާނީ އެޑްކު

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

މިލިއަން  39 

ޅުތަކުގައިވާ އތޮ
ތިރީސްނުވަމި( 

ލގައި މިނިސްޓް
ކްނިޓްތަކުގެ ބޭން 

ވާ ގޮތާއި ޚިލާފަ
.ވ މި ގޮތު އެވެ

މަރާމާތުކުރުމާއި،
ަ ރި ބިލްތަކަށް 
ތައްތަކަށް ދައުލަ
 . އުކޭޝަންއެވެ

ފައިސާމި ،ތގައި
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ގެ ތެރެއި )ސް
ބުތަކުގައލީ ހިސާ

ނުގައި މިނިސްޓް
ލީ ބަޔާނުގައި

ވަނަ 34ނނުގެ 
 އެމާލީ އަހަރުގެ
ގެ މަތީން މެ

 ވާނއި އެއްގޮތް 
ް ރި ހުރިހާ ޚަރަދެ

ނޫނާއި ޚިލާފަްށ
 ފިޔަވަޅު އެޅުމަ

ދުކުރެވިފައިވާ ފަ

ިނިސްޓްރީގެ ދަ
ންޓިންގ ސިސ

ގެ ކުރަމުން ކޯޑް 
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
 ފައިސާ ރެކޯޑް

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ހުރި   ބާކީގައި 

އަރގެ ނިޔަލަށް 
39,071,220
ކރުމުގެ ބަދަލު
ިއުކޭޝަން ޔުނި
ާ އި ބަޔާންކޮށްފައި

ޚަރަދުކޮށްފައިވެ 
މރާތްކުރުމާއި މަ
ރިސާ ނުދައްކާހު

ންނެވުނު ކަންތަ
ސޓަރ އޮފް އެޑި

ގަކުރެވުނު ގޮތު
ޓގައި ކުރަން 

ޕީއޭއެސ(ސްޓަމް 
ނިސްޓްރީގެ މާލީ

މާލީ ބަޔާނު ގެ 
ނުވާތީ މާލ ފއި

.    މެވެ

  ފދިން ގޮތް:

ާޤނޫ ގެލިއްޔަތު
ގެ ފައިސާއެއް

ވާގޮތުގެ ށްފައި

ލިއްޔަތު ޤާނޫާނ
އ އޮފީހުން ކުރި

މލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
ދު ޤާނޫނީއި މެ

ޚަރަދު ފައިސާ  ވ 

ކޫލްތަކަށާއި މި
އެކައުޕަބްލިކް 

ގައި ރެކޯ ސއޭޕީ
ނމަވެސް ދައަުލ

ފޮނުވާ ންސަށް

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ކުގެ ބަޖެޓްލްތަ 

ވަނަ އަހަުރ 2
0 ސާގެތެރެއިން 

އންޓަށް ޖަމާކު
މކޮށްފައިވާ އެޑި

އްދާގައިވަނަ މާ 
 ރގެ ތެރޭގައި

ޢިމާ ތައްސްރޫމް
ލްތަކުން ފައިސާ

ކުރިން ދެން ސާ
 އޭރުގެ މިނިސް

ފާހަގަ އިތުރަށް 
ކުރެވުނު ބަޖެްޓ
އންޓިންގ ސިސް
 އަހަރުގެ މިނި

ވަނަ އަހަރު 2
ދތައް ހިމެނިފައ
ކަން ފާހަގަކުރަމެ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ދައުލަތުގެ މާލ 
ޓކުން ދައުލަތުގެ
ދގައި ބަޔާންކޮށް

  ނަވަމެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލި 
ތެރޭގައި އެ ރގެ

ދައުލަތުގެ މާ 
ފަރާތްތަކާއި ވާމާ

ވންސަށް ފޮނުވާ 

ޅތަކުގައިވާ ސްކޫ
ވ ފައިސާ ޕަ
ސްފޓްވެއަރ، އެ

. އެހެންނަ ގއެވެ
އންޓުން އެޑްވާން

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ސްކޫލް .2

2009
ފައިސާ
އެކައު
ޤާއިމް
34 

އަހަރު
ކްލާސް
ސްކޫލް
ފައިސާ
ވަނީ 

މީގެ
ފާސްކު
އެކައު
ވަނަ

2010
ރަދުޚަ

ޫނންކަ

އިޞް

)ހ(
ބަޖެަޓ
މާއްދާ
ދަންނަ

)ށ(
ހަުރއަ

)ނ(
ޒިންމާ
  

އެޑްވާ .3

އަތޮޅު
ފޮނުވާ
ސޮފްޓް
ގޮތުަގ
އެކަުއ
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ގ ގޮތުގަިއ 
 ދގެ ގޮތުގައި 
 ހިސާބުތައް 

 ހަރުތަކުަގއި 
ހާްސ ސްފަސް

ންޓްތަކުގައި 
ތަކުގައިވެްސ 
ރެއިން ގިނަ 

ޓ ޚަރަދަށް 
 ދައުލަތުެގ 
ދކުރާ ގޮތަށް 

ވި ފައިސާ ނ
އްދުމާއިއެުކ 

އެ އަދަުދ  
ގުޅޭ ގޮތުން 

ދައުލަތުގެ  
އެބިލްތައް  
ފައިވަނީ ދއްކާ

 ބިލްތަކަށް 
ރުފިޔާ،  )އ

ޚަރަދުތަކަކީ 
ނޫންކަމުަގިއ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ާސަ ފު  

ވ ފައިސާއެއްގެ
ޚަރަދުތަކުގައި 

ފައިސާގެ  ންނަ 

ގ ކުރީގެ އަހަ
ތިރީސް އެއްލައްކަ

 ބޭންކް އެކައުން
ގައާއި ތިޖޫރީތަ
 ފައިސާގެ ތެރެ

ބަޖެޓް ސާތަކުގެ
ދންނަވައިގެން،

ސ ފަންޑުން ދޫކު
ފޮުނ ވާންސަށް

ް، ށް ޚަރަދަށް ވެ

މަށްފަހުދދު ހޯދު
އަދި މިކަމާއި ގު

  ރުން 

،ދެއްކުމަށް ސާ 

ވަހުގެ ތެރޭގައި
ކަށް ފައިސާ ދައް

ޚިދުމަތްތަކުގެވ 
ތިންސަތޭކައެކެއް

ޚަމި  މނާފައިވާ
ނޫ ޚަރަދުތަކެއް 

މެ- އީ 6430 331: 

 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ
ގ މާލީ ހިސާބުތަ
ދނުވެ ބާކީ ހުން

ނައަހަރާއި އޭގެ
ދެމިލިއަން  

ސްކޫލްތަކުގެ 
 އެކައުންޓްތަކުގަ
ންސަށް ފޮނުވި

މުއައްސަސާން 
ރެޜަރީގައި ދަ

އެޑްވާންސްްނ 
ާ ކޫލްތަކަށް އެޑް

އިން އުނިކޮށްސާ 

ދަ ފައިސާގެ އަ
އަވުމާއި ފޮނު 

.    ވމެވެ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކު

ލްތަކަށް ފައިސާ
ދުވަ 30ނިމޭތާ 

ން، އެބިލްތަކަބު
ރު ހޯދާފައިާވހަ 

ޅީސްހަހާސް ތި
ހިމަބުތަކުގައި 

ހިމެނިފައިވާއި 

ފެކްސް: 3939 332

ނިސްޓްރީއިން 
މިނިސްޓްރީގެސާ 

ޚަރުަދ ތެރެއިްނ
.   މވެ

ވަނަ 2010 
ސާޅީސް(4 

ނިޔަލަށް އެ ސ
ތަކުގެ ވަގުތީލ

އެޑްވާންކުރުމަށް 

 ހިނގާ އެހެން
ސް އެންޑް ޓް
އިނށްފައިވާ ފަދަ

އިވާ ސްކޫކުގަޅތަ
ން ދޫކުރި ފައިސ

.   ވަމެވެ

ގެ ބަޖެޓް ބާކީ
މަށްފަހުއުނިކުރު

ދުމަށް ދަންނަވަ

މިލިއަން   .2

ގެ ބިލްދމަތްތަކު
މލީ އަހަރު ނި

ނުވުމުގެ ސަބަބު 
ވަނަ އަ 2009

 ހަތްލައްކަސާޅ
ގެ މާލީ ހިސާ
އިހރުގެ ބަޖެޓްގަ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

މިނ ،ގައި އޭޕީ
 ހުންނަ ފައާިސ

ފައިސާގެތެ ފނުވޭ
ސް ފާހަގަކުރަމެ

 ޚަރަދުތަކަށް 
 42,135,710

ގެ ނ 2011
ސްކޫލްނވެސް 
ޚަރަދުކުބޖެޓުން 
.    ގަކުރަމެވެ

ޓރީގެ ދަށުން
އޮފް ފިނޭންސް

ގައި ބަޔާންކޮށް 
އަދި އަތުޮޅ ށް

ވާންސް ފަންޑުން
ދަންނަވަ އޓުމަށް

ރުތަކުގެއަހަދިޔަ 
 ފައިސާއިން އު
ސިސްޓަމަށް ވެއްދު

7.ރގެ ބަޖެޓުން 

ޚިދުބައެއް ވާ 
ތުގެމަތިން، މާ
 ށް ހުށަހަޅާފައި

9 މިގޮތުން ވ.
މިލިއަންދެ( 2

އަހަރުގެ ވަނަ 
އަހައެ ށދީފައިވާ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ފައިސާ އެސްއޭ
ގއި ޚަރަދުނުވެ

އޑްވާންސަށް ފޮނ
ވާކަންވެސފައި ނު

ލތަކުގެ ބަޖެޓް
،ސާގެތެރެއިން

1ޖެނުއަރީ  2
މީގެ އިތުރުން 

ބަ އަހަރުތަކުގެ 
 ހުރިކަން ފާހަގަ

ށާއި މިނިސްޓް
 މިނިސްޓްރީ އޮ

)ހ( މާއްދާގެ 
ގޮތަށް ރެކޯޑްކޮށް
ޚަރަދުތައް އެޑްވާ

ބު ބެލެެހއްހިސާ

އި ހުރި ވޭތުވެދ
ފޮނުވާ ރަށްއަހަ

އ އެސްއޭޕީ ސި

އަހަރު ވަނަ  2

އހަރު ހޯދާފައިވާ
މާއްދާގައިވާ ގޮ

ޑް ޓްރެޜަރީއަށްނ
ރގެ ބަޖެޓުންނެވެ
2,746,301 

2010ސޓްރީގެ 
ރީއަށް ފާސްކޮށް

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ފޮނުވޭ ފަ ސަށް
ގަބުން ހަޤީަޤތު
ެއ އދި މިގޮތަށް

އް ޤާއިމްކުރެވިފަ

ސްކްޫލ ގައިވާ
ފައިސ ނވާފައިވާ

27 ރުފިޔާ، 
. އްޓިފައިވެއެވެ

ރއި އޭގެ ކުރީ 
ޚަރަދުނުވެ ބާކީ

 ފދިން ގޮތް 

ލްތަކަވާ ސްކޫ
ވޭ ފައިސާ، 

ވަނަ  23ެގ 
ގޮއެގައި ސއޭޕީ 

އެޚަ ،އިހޯދަ ބު
ފައިސާގެ ހ ނަނ

ވ ސްކޫލްތަކުގައ
ރއަށް އޮންނަ އަ
އްނަލް އެންޓްރީތަ

010 ލްތަކަކަށް 

ވަނަ އަ 200
ވަނަ މާ 8ނގެ 

ފޭނންންސް އްެނ
އަހުަރވަނަ  2

ރުގެ ބަޖެޓުން
މިނިސްއަދި  

ސްޓްރހުން މިިނ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ޑްވާންސަތށް އެ
ކުރުމުގެ ސަބަބު

 . އަނިގެންދެއެވެ
ހއްޓޭނެ ނިޒާމެއް

އަތޮޅުތަކު ތން
ާ ވންސަށް ފޮނު
)އެއްދިހަސަތޭކަ

ބެހެއް ނުކުރެވިދ
އަހަާރ ވަނަ 2

ސާ ޚަދއްގެ ފައި

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

އަތޮޅުތަކުގައިވާ 
ފޮނުވޭ ވންސަށް

އޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ
އެސް ،އިޖއްސަ

ދވިގޮތުގެ ހިސާބު
ބާކީ ހުންދނުވެ 

އަތޮޅުތަކުގައިވާ 
ކުރިކޫލްތަކަށް 

ސްޓިންގ ޖާރަނ

އަހަރުގެ ބިލް 2

09 އިން ްސޓްރީ
ޤާނޫނު ގެއޔަތު

ސްޓްރީ އޮފް ފިނ
2010ސްޓްރީގެ 

ވަނަ އަހަ 2
.ފައިދކޮށް ވެއެވެ

ޔިތުންގެ މަޖްލިހު
.    ގކުރަމެވެ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

މިގޮތަ
ރެކޯޑް
ހިމެނި
ބެލެެހ

ގޮތުމި
އެޑްާވ
ހަތްސަ
ޚަރަދު
2010
އަދަދެ

އްިޞ

)ހ(
އެޑްާވ
މާލިއް
ހަމަޖަ
ޚަރަދު
ޚަރުަދ

 )ށ(
އެސްކޫ
އެޖަސް

  

4. 2009

މިނިސ
މާލިއް
މިނިސ
މިނިސ
2010
ޚަރަދު
ރައްޔި
ފާހަގަ
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ލ އަހަރެއްެގ 
 ނިމޭފަހުން 
ސާ، ނިުމނު 
ދެއްކެވުމަށް 

 ބަޖެޓްގަިއ 
ސްކޫލްތަކުގެ 
ޖޓް ކޯޑުން 

ރިކަރަންޓް  
ްނ ވ. މިގޮތު

 ޚަރަދުތައް 
އެހެންކަމުން 
ރެވިފައިވަީނ 

ޓް ޖެހޭ ބަޖެ

ދުތައް، ރަ  ޚަ
ރަން އެންމެ 

ބަލައިގަންނަ 
ބެލި ބައެއް 

 ލީވިން  ،އި
ޕަބްލިކް  ،ސ

ންޓްތަކުގައި 

އިގެންފައިާވ 
 ހރިކަމަށާއި،
އި ދެމެދުެގ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ާސަ ފު  

ގެ މަތިން މާލީ
 މާލީ އަހަރެއް

ގައިވާ ފައިސާކު 
 ހއްދައާއިއެކު

ދުތައް ކުރުމަށް
ގޮތުން ޕްރީ ސް

" ގެ ބަޖެ އިސާ
ނިހެން ބައެއް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ގެރުފިޔާ )އް
. އެގަ ކުރެވުނެވެ

 ކްލެސިފައި ކުރެ
  .ކރަމެވެ

ންޖެއި ރެކޯޑްކުރަ 

ނ ކުރަންޖެހޭ 
އެ ޚަރަދެއްކުރަ

ނީގެ ގޮތުގައި ބަ
 މިއޮޑިޓްގައި ބެ

ގަޑީލާރިއާއި ،އި
ފައިސާ ޕޮިސޓް

ބޭންކް އެކައުން

 ގޮތުގައި ބަލައ
ކައުންޓްގައި ހު

އަހަރާއި 4އި 

މެ- އީ 6430 331: 

އްދާގައިވާ ގޮތުގެ
އެ، ގެ ބިލްތައް

ތަކުއެބިލު، ހަޅައި
 ޓްރެޜަރީގެ ުހ

ރަދުތައް އެޚަރަދު
ޮ ރެވުނެވެ. މި 
ދޭ އެހީގެ ފައި
އިތުރުން އެހެނި

ފައިވާކަން  ކޮށް
ތޭކަހަތްދިހަހަތެއް
އޑިޓްގައި ފާހަގަ
ޔާގެ ޚަރަދުތައް 
ނންކަން ފާހަގަކު

އް ހަޤީޤަތުގައި
.   ނވަމެވެ

މަތިން ބަޖެޓްުނ
ެ ތއްގެ މަތިން 

އލަތުގެ އާމްދަނީ
ހން ނަމަވެސް
ލީގެ ފައިސާއާއި

ޮޓީޗަރުންގެ   ޑި
ސކޫލްތަކުގެ ބޭ

އާމްދަނީގެ ގައި
ގެ ބޭންކް އެލު
އަހަރާއި 3 ވި 

ފެކްސް: 3939 332

ް 8ގެ   ވަނަ މާ
އންމެހާ ފައިސާގެ
ސްޓަރަށް ހުށަހަ
ނސް އެންޑް 

 ފައިވުން 

މނޭ ބައެއް ޚަރަ
ފާހަގަކު ވާކަން

ދޭފަރާތްތަކަށް 
ވ. އަދި މީގެއ
ޮ ތަކުން ޚަރަދު 
ޭ އށްހާސް ހަސަ
އިވާކަން މި އޮ
ރން ގިނަ ރުފިޔާ
ފިކޭޝަނުގައި ނޫ

ތައްތައް އެޚަރަދު
މަށް ދަންނަކުރު

ގައިވާ ގޮތުގެމަދ 
 އިތުރުނުވާގޮތެ

 ން ޓު 

ށްފައިވަނީ ދައު
. އެހެ ނެކަމަށެވެ

ވާ ކުލީގންފައި
 ނުވާ ބިދޭސީ

ވަންދެން އެސް

ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 
ރުފިޔާ، އެސްކޫލު
ނފައިވާ ފާއިތުވ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

 3/2006 ( 
ދައްކަންޖެހޭ އެ

 ތެރޭގައި މިނިސ
 އޮފް ފިނޭން

ކޮށްފަޚަރަދު  ން 

ސބުތަކުގައި ހިމެ
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ

 ،ަ "އަމިއްލަ 
ފައިވެއެވެރދުކޮށް
ހެން ކޯޑުތައި އެ

ވަލައްކަތިރީސްއަށް
ާ ޚަރަދު ކޮށްފައި

ލައްކައަށްވުރެ 9
ޭ އްޙަޞަ ކްލެސިފި

ޚަރަދުތަ ފައިވާށ
ބތައް އިސްލާޙްކު

ވަނަ މާއްދާ  4
ތ އަދަދަށްވުރެ

  ދންނަވަމެވެ.

މާނުކޮށް ބެހެއްޓު

ދާގައި ބަޔާންކޮ
 ޖަމާކުރަންވާނެ

ބަލައިގެތުގައި 
ށ އައިސްފައި 
އހަރުތަކެއް ވަ

 އަހަރު  16ވި 
ރު )ހަތަރެއްރީސް

ނަށް ބަލައިގެން

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ނޫނު ނަމްބަރ
ތ ޚިދުމަތަކަށް 

ގެ ދުވަހު 30
ނ މިނިސްޓްރީ

ތަކުންކޯޑް  އެހެން 

ހިސާރގެ މާލީ 
ކޯޑުތަކުން ހްނ

ފޮނުވާ ފައިސާ
ން ޚަރަރ ކޯޑު

ހޭ ކޯޑު ފިޔަަވއި
ނުވަ( 938,6

 ކޯޑުތަކުން ޚަ
9ނިފައިވާ  ހިމެ

އިކުރަންޖެހޭ ޞަ

ކޯޑްތަކުން ކޮށް
މާލީ ހިސާބު ރީގެ

4.06ވާއިދުގެ 
ނޑައެޅިފައި އޮތް

މަށް ދަރކޯޑްކުރު

ންޓަށް ޖަމާއެކައު 

ވަނަ މާއްދާ 13
ކ އެކައުންޓަށް

 ު އާމްދަނީގެ ގޮ
ނބުރާ ރާއްޖެއަށް

ގިނަ ައ ،

ސކޫލަށް ފާއިތުވި
ތިރީސަތޭކަ  އެއް
އެތަންތަނަ ވސް

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

  ފދިން ގޮތް 

ޤާ(ޤާނޫނު  ގެތ
ވަތަމދަލަކަށް ނު

ަބންދު ނޫން 
ފައިވާ ބަޖެޓުން

ޖެޓް ކޯޑުނޫން އެ

ވަނަ އަހަރު 2
ޑުނޫން އެހެނެިހ
ޮ  ޚަރަދުތަކަށް 
ދލުގައި މުސާރަ

ންޖެހޭރަދު ކުރަ 
677ނޑަކަށް 
ނޫންނޖެހޭ ކޯޑު

 ހިސާބުތަކުގައި 
ލެސިފައދތައް ކް

  ފދިން ގޮތް 

ހޭ ކޯޑުނޫން ކޯ
މިނިސްޓްރީ، ްށ

މލިއްޔަތުގެ ޤަވާ
ނ ބަޖެޓްގައި ކަ
ޯ ނ ޚަރަދުކޮށް ރެ

ޕބްލިކް ބޭންކް އެ

ޤާނޫނުގެ  ގެތ
 ޕަބްލިކް ބޭންކް

 އސްކޫލްތަކަށް 
ނއަ އަދި އާއި

ށް ޖަމާނުކޮށް
   

ޙިއްބުއްދީން ސް
ފަނަރަހާސްއްކަ
ސްކޫލެއްގައެިވ 

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ގައި ހޯދައިވާ މު
ނަ ސަރުކާރު ބަ
ރށް ފާސްކޮށްފަ

  .ނަވަމެވެ

ބަޖެންޖެހޭ ދކުރަ 

010ްސޓްރީގެ 
ޑައެޅިފައިވާ ކޯޑު
ރީ ހިންގުމުގެ 

މުގެ ބަދަލުދކުރު
ޚަދތައްވެސް އެ

ލުމުން ގާތްގަ
ރދުތައް ކުރަން
ސްޓްރީގެ މާލީ ހ

އެޚަރުަދ ޤތުގައި

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ޭޖެޚަރަދުކުރަން 
ތކުގައި ރެކޯޑްކޮ

ދައުލަތުގެ މާ 
ރދެއްކުރުމަށް ބަ

މަކުންޖހޭ އައިޓަ

ދނީ ފައިސާ ޕަބް

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ހ ފައިސާއެއް 

ލްތަކުގައި، އެސ
ފައިސާއާފިކެޓް 

ކ އެކައުންޓަށް
. އޓަވާފައިވެއެވެ

ތން ކުރީގެ މުޙި
އަށްލައް( ,815

6 ރަށް ބެލި 

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

އިޞް

ދައުލަ
ތެރޭގަ
އަންނަ
އަހަރަ
ދަންނަ

ޚަރަދު .5

މިނިސ
ނޑަ ކަ
އިދާރީ
ޚަރަދު
ޚަރުަދ
ބެލިބެ
އެޚަރަ
މިނިސ
ޙަޤީޤަ

އިޞް

)ހ(
ކޯޑްަތ

)ށ(
އެޚަރަ
ހަމަޖެ
 

އާމްދަ .6

ދައުލަ
ހުރިހާ
ސްކޫލް
ސެޓް
ބޭންްކ
ބަހައް

މިގޮތު
134
އިތުރަ
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ބެލި  ގައި 
އެއްމިލިއަން 

އެހެްނ ތރު 
ތޅުތަކުގައިވާ 

 2010އަށް 
ގެ އެކިއެކި 

ށަށް މުގެ ދަ
  .ކުރަމެވެ

ތޅުތަކުގައިވާ 
ސާއާއި އަދި 
ލަފަޔާއިެއުކ 

   

މަްށ  ހިމެނު

އްޒަފުންނަށް 
މިއޮޑިޓްގައި 
ރެ އިތުރަށް 
 ހަގަކުރެވުނު

ނިސްޓްރީގެ 
ދއުމަށްޓަކައި 

މަހުެގ  5ށ 
ނާގެ އަތުން 
ރެވިފައިވާީތ 
ނަ އަހަރުގެ 
ތައްޔާރުކުިރ 

  .ރަމެވެ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ާސަ ފު  

. މިއޮޑިޓް ނެއެވެ
އެ( 1,102,10
އިތު ،ރިކަމަށާއި

އަތޮޖަމާނުކޮށް 

މިނިސްޓްރީއަ އި
އަދި ދައުލަތުގެ 

ރެޜަރީގެ ބެލުމު
ކަމުގައި ފާހަގަކު

މަތިން އަތޮތގެ
އާމްދަނީ ފައިސާ

ޜަރީގެ ލ ޓްރެ
 .  ދަންނަވަމެވެ

ލީ ބަޔާނުގައި

 

ބައެއް މުވައް ،
ވ. މިގޮތުން މ

ވަރަށް ވުރެ ޖެހޭ
ހަމިގޮތުން ފާ ވ.

މިނ ގެންދިއުން:
ު ޖޭން ބޭރަށް ދި
ނކް އެކައުންޓަށް
ނާ މިފައިސާ އޭ

އުންޓަށް ޖަމާކުރ
ވަނަ 2011އް 

 ޝީޓްތައް ތަ
ވާކަން ފާހަގަކުރަ

މެ- އީ 6430 331: 

ފާހަގަކުރެވުނެނ 
03ވ ޖުމްލަ 

ޖަމާނުކޮށް ހުރި
އެކައުންޓަށް ޖަ

 

ޙަޤީޤަތުގައި ކަކީ
. ފާހަގަކުރަމެވެ
ސް އެންޑް ޓް

ރަހެއްށ އޮތް ހު

ރެވިފައިވާ ގޮތު
މިހާރު ހުރި އާ
ންސް އެންޑް
 ށް ޖަމާކުރުމަށް

ލީނިސްޓްރީގެ މާ

 ފައިވުން ދީސާ 

،ކުކޮށް ބެލިއިރު

ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ޖެފުންނަށް ދޭން
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ

މުން ގެ ޖަމާކުރަ 
ރާއްޖޭ ކޯހަކަށް 

ްން  އޭނާގެ ބޭން
އިރު ކޮށްފައިވާ
އެކައު ވައްޒަފުގެ

ވސް ފައިސާއެއް
މުސާރަ( ގެން
ހޯދާފައި ނުވާސާ 

ފެކްސް: 3939 332

ންނުކޮށް ހުރިކަ 
ލިބިފައިވާ ގައި

 އެކައުންޓަށް 
ލިކް ބޭންކް އެ

 .ފާހަގަކުރަމެވެ

ދަދުތަކަދނީގެ އަ
ފާދއް ކަމުގައި 

 އޮފް ފިނޭންސ
ޖެއްސުމަށްދ ހަމަ

ގައި ބަޔާންކުރެ
މގެ ދަށުގައި 

އޮފް ފިނޭނރީ 
ކް އެކައުންޓަށްން

 އަދަދު މިނިސ

 އިތުރަށް ފައިސާ

ޗެކު ހިސާބުތައް
ާ ކަންދީފައިވާ 

ތަނުން މުވައްޒަ
ޔާ، ދީފައިވާކަން

ޓަށް މުސާރަ 
 ދިގުމުއްދަތުގެ

މިނިސްޓްރީއިން 
ޮރުފިޔާ،   ޖަމާ

ފއިސާއެއް އެމުވަ
ނަމަވެސް އެއްވެ
ލވާ މުވައްޒަފުން

އެފައިސާ ވެސްން 

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ކައުންޓަށް ޖަމާ
އމްދަނީގެ ގޮތުގަ
ބްލިކް ބޭންކް

 ފައިސާ ޕަބްލ
ފައި ހުރިކަން ފާ

އާމްދަ ނާފައިވާ
ދަދެއަދު ރ މަ

ސާ މިނިސްޓްރީ
ދއުލަތުގެ ޚަރަދު

ގަވަނަ މާއްދާ 
އިރާތަކުގެ ބެލުމު
ސާ، މިނިސްޓްރީ
ނ، ޕަބްލިކް ބޭން

ނީގެ ފުރިހަމަ

ވައްޒަފުންނަށް 

ގޮތުގެ ހފައިވާ 
ރެ އިތުރަށް 

ތަތަން  ގ ބައެއް
ރުފިޔާ )ތޭކަދޭއް

އެކައުންޓަފއްގެ 
ކު ރި މުވައްޒަފަ

އޮޅުމަކުންހން 
)ހަސަތޭކަހަތެއް

 ދޭންނުޖެހޭ ފައ
ވީނަ ރ ކޮށްފައި 

މުގައި އިހުމާލު
އަތުން )ވައްޒަފު

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ލިކް ބޭންކް އެކަ
އާ ކަށް ސްކޫލަ 
ޕަބްރުފިޔާ،  )

އްގެ އާމްދަނީ
ފަކުގައި ބެހެއްޓި

ހިމަނާ ބަޔާނުގައި
 ފައިސާއަށްވުރެ
އާމްދަނީ ފައިސާ
 އެއްޗަކުން ދައު

13ޤާނޫނުގެ 
އެހެނިހެން ދާއި
އމްދަނީ ފައިސާ
ސޫލެއްގެ މަތިން

 ލިބޭ އާމްދަނ

ގެ ގޮތުގައި މުކ 

ވަންސްތައް ދީފަ
ވަރަށްވުރެ ނޖެހޭ

ސޓްރީގެ ދާއިރާގެ
ވަހާސް އަށްސަތޭ

 

މުވައްޒަފެދިޔަ 
މަޤާމުގައި ހުރި 

ވި ފަހުވަކިއިން 
ސްއަށްހާްސ ހަ

ށް އެމުވައްޒަފަ 
ލތަކެއް ތައްޔުާރ

މިކަމު ވ. އަދި 
ހުއްދަ ދިން މުވ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ޕަބްލ ނީ ފައިސާ
 7ދެންނެވި 
)ތިނެއްއއްސަތޭކަ
ދަދެއް ގިނަ އަ
ންޓްތަކުކް އެކައު

ސްޓްރީގެ މާލީ ބަ
ފއިވާ އާމްދަނީ
ބަލައިގަންނަ އާ
 ދައުލަތަށް ލިބޭ

  ފ ދިން ގޮތް 

ޤާ ގެމާލިއްޔަތު
މިނިސްޓްރީގެ އެ
ބަލައިގަންނަ އާ

އަޅުއްވާ އުސޫނޑަ

 ދާއިރާތަކަށް

ނާޔަތްތަކު ން ޢި 

ސާރައާއި އެލަވަ
ންސްތައް ދޭން
ޓރީއާއި މިނިސް
ލައްކައަށްޑިހަނުވަ

 އި އެވަނީއެވެ.

ކަށް ދތގެ ކޯހަ 
 އްގެ ސޕަވައިޒަރެ

ވަޒީފާއިގައި  2
ސާޅީސ( 48,60

 .ހަގަކުރަމެވެފާ
އުލްކައި ޝެޑި

ފައި ނުވެއެވެކާ
ރި މުވައްޒަފާއި 

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

އާމްދަނީ ދތެއްގެ
ތަކުގައިވާ މިދެޅ

ދެހާސް އެލއްކަ
ލްތަކުގައިވެސް

ކޫލްތަކުގެ ބޭންކް

މިނިސްނކަމުން 
 އަހަރު ލިބަިފ
އސަސާތަކުން ބަ
ނެސް ހުރުމަކީ 

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ދައުލަތުގެ މާ 
ލްތަކުންނާއި މި
ތަޤްބަލުގައި ބަ

ކަނ ސްޓްރީއިން 

މިނިސްޓްރީގެ 
  ނަވަމެވެ.

ރައާއި އެހެނިހެނ

އޒަފުންނަށް މުސ
ރައާއި އެލަވަން
ލވުނު މިނިސްޓް

ހަތަރުލަ( ,489
ތައްތައް ތިރީގައި

ދިގު މުއްދަތު 
ަ އކޭޝަނަލް ސް

2010އޭޕްރީލް 
07އަށްވާ  ރަ

ކަން ފާފއި ނުވާ
އިސާ ހޯދުމަށްޓަ

ވެސް ދައްކާލަށް
އޒަފާއި ޗެކްކުރި

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

މުއްދަ
އަތުޮޅ
އެއްލަ
ސްކޫލް
އެސްކޫ

އެހެްނ
ވަނަ
މުއައް
ނުގެނެ

އިޞް

)ހ(
ސްކޫލް
މުސްތަ
މިނިސ

)ށ(
ދަންނަ
  

މުސާރ .7

މުވައް
ސާރމު

ބަލާލެ
802
ކަންތަ

)ހ(
އެޑިުއ
18 ޭ

މުސާރ
ފަހޯދާ
އެފައި
ނިޔަލަ
މުވައް
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އިންޓަރނަްލ 
ގެ ގޮތުގަިއ 

ވާކަްނ ދީފައި
 2009އރީ 

ވ އުސޫލާިއ 
 އެއްގޮތަށް 
 . ގޅިގެންނެވެ

މިފައިސާ  

ިތުރުންވެްސ 
ގޮތުގަިއ  

 އެލަވަންްސ 

އްޒަފުންނާއި 
ވާ ވެރިން 

، ންސްތަކާއި

ހޭވަރަށްވުރެ 
ސ އެފައިސާ 

ތައް ނާޔަތްޢި 
 އ ޗެކްކުރާ
ނާޔަތްތަކުގެ 

ދވަސްތަކެްއ 
ދެމުންގެންދާ 
ން ފެށިގެން 

އެ  ންގެންދާ
ން ފެށިގެން 

it.gov.mvމެއިލް: 

ާސަ ފު  

މިނިސްޓްރީގެ އި
ޑީގެ ފައިސާގަރ

ރުފިޔާ، ދ )ރެއް
ފެބްރުއަ 1އި 

ނޑައަޅާފައިާވ  ކަ
އުސޫލާއި  ދިޔަ

 ބޮޑުވުމާއި ގު
ގެ މުސާރައިން 

ންތައްތަކުގެ އި
ނާޔަތްތަކުގެ ޢި
މުސާރައާއި  

އޔާރުކުރާ މުވައް
ވާކރަން ތިއްބަ 

އެކިއެކި އެލަވަން
ނުމުގައި ދޭންޖެހޭ
ގެން ނަމަވެސް

 މުސާރައާއި ޢ
އެހިސާބުތައް 

ނާމސާރައާއި ޢި

  ން 

ރީގައި ގިނަ ދު
ލުން މުސާރަ ދެ

ވަނަ ދުވަހުން 2
 މުސާރަ ދެމުން

ވަނަ ދުވަހުން 2

މެ- އީ 6430 331: 

މި :ދީފައިވުން  
ފުންނަށް އިތުރު
ތޭކަސާޅީސްހަތަރެ
ހިސާބު ހެދުމުަގ
އިސާ ދިނުމަށް 

މަލުކުރަމުން ޢަ
 ޖެހޭ އަދަދު

އްޒަފުންގެށ މުވަ

ކުރެވިފައިވާ ކަނ
މުސާރައާއި 

ށް ދުވަސްތަކަ

ބުތައް ތައްހިސާ
 ސްޕަވައިޒްކު

. 

މުސާރައާއި އެ 
ފައިސާއެއް ދިނު
 އަތުން ހޯދައި

އްޒަފުންނަށްވަ
މުވައްޒަފުންނާއި

މު ވާ ވެރިން 

މުން ގެންދިއުންރަ 

ވސް މިނިސްޓްރ
ޅ ގޮއިދޫ ސްކޫލު

2008މާރަޗް  
ލީމީ މަރުކަޒުން

2006ސމްބަރ 

ފެކްސް: 3939 332

އިސާ އިތުރަށް 
ސކޫލްގެ މުވައްޒަ
ތރުހާސް ހަސަތޭ
ގެ ފައިސާގެ ހި
އިތުރުގަޑީގެ ފައި
ލގައި ކުރިން ޢަ
 ގަޑިއިރަކަށް
އް ތައްޔާރުކޮށް

މަތީގައި ފާހަގަކު
މުރުފިޔާ،  

އި ހާޒިރުނުވާ
  

ނާޔަތްތަކުގެ ހިޢި 
 މަސައްކަތްތައް
 ފާހަގަކުރަމެވެ

ވާ ގޮތުގެމަތިން 
ަ ޖހޭ އެއްވެސް 
 ލިބުނު މީހާ

ރަންޖެހެނީ މުވަ
މު ތައްޔާރުކުރާ 

ކުރަން ތިއްބަވާ
  ނނަވަމެވެ.

އްކަތް ކުރަ މަސަ 

މިހާރުވެއޒަފަކު 
ޅުތުން ބ. އަތޮ 

 10ވައްޒަފެއް 
ޢުލީތަ  ށ.އަތޮޅު

ޑިސެ 25ފެއް 
  .ވެ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ރު ގަޑީގެ ފައިސ
ޫ ، ޑިޓްގައި އެސް

ލއްކަނުވަދިހަހަތަ
ވަނީ އިތުރުގަޑީގެ
ގަވާއިދުގައި، އި
ގއްލުމުގެ ބަދަލު
ނ މުސާރައިން
 ޝެޑިއުލްތަކެއް

މ ވުން:ށ ދީފައި 
)ނސާސްއެކެއް

ތަކުގެ ތެރޭގައި
 . ން ހިމެނެއެވެ

މުސާރައާއި ޢި  
މވައްޒަފުންގެ 

ބަބުންކަމުގައިސަ

ގައިވާވަނަ މާއްދާ
ފުންނަށް ދޭންޖެ
ވާމީހާ ފައިާސ

  ނނަވަމެވެ.

ހޭދަކުރަ 73%
 ހިސާބުތައް ތަ
އް ސްޕަވައިޒްކު

ދަން ނ ދިނުމަށް 

މިނިސްޓްރީގައި މ

މެނޭ ދެ މުވައް
. މި ގޮތު ރެވެއެވެ

މުވަ  ހުންނެވި
ވކަމަށާއި އަދި 
ނނެވި މުވައްޒަފެ
ން ފާހަގަކުރަމެ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ފުންނަށް އިތުރު
ދ ސްކޫލްގެ އޮޑި

394,6 )ް ތިންލަ
ތރަށް ދެވިފައިވަ
ނ އެކުލަވާލި ގަ

ެގ ޑިއިރުން ގަ 
ރން ގެއްލުމުން
 ހޯދުމަށްޓަކައި

އިތުރަށް ފައިސާ 
ފަސްސަތޭކަފަންސ

. މިކަންތައްތަވ
ފައިވުންތރަށް ދީ

 ދެވިފައިވަނީ 
ފުންނާއި މިމު

ސަ ނ ނުދިނުމުގެ 

ވަ 4.20އިދުގެ 
ު ނވެސް މުވައްޒަ
ކަމުގައި ޒިންމާ

މަށް ދަންޖމާކުރު

ނޑަކަށް  %ތްގަ
ކުގެނާޔަތްތަޢި

 މަސައްކަތްތައް
ޑަށް ސަމާލުކަން

މި  މުވައްޒަފަކު 

ޓްރީގައި ހިމެސް
ކަން ފާހަގަކުރެދާ

އްގެ މަޤާމުގައި
ވަމުން ގެންދަވާ
މަޤާމުގައި ހުން

ންދާކަންގެ ވަމުން

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ުކޫލްގެ މުވައްޒަ 
ނ ކުރި ސ.ފޭދޫ

644 އިތުރަށް 
 މިފައިސާ އިުތ
ސް ކޮމިޝަނުން

240 މުސާރަ 
ގަޑިއިރު 154 

ނީ މިފައިސާ 
. ސާ   ފައެވެ

ފަޢިނާޔަތްތަކުގެ 
ަ ީސްަހހާްސ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ
ީގެ ފައިސާ އިތު

ތތައް އިތުރަށް
ު ކުރާ މުވައްޒަ

ކަންޖެހޭ ސަމާލު

  ފ ދިންގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ޤަވާއި
ންސްއާއި މިނޫން
ކަދވިއްޖެނަމަ އެ
 މާލިއްޔާއަށް ޖަ

 ބަޖެޓުން ގާ
މުސާރައާއި ޢ 

މިމުވައްޒަފުންގެ
ވުރެބޮޑަމިހާރަށް 

ދެ ސްޓްރީގައިވާ 

ކޫލްތަކުގެ ރަޖިސ
ތކުރަމުން ގެންދާ

ންސިޕަލެއް ޕްރި 
ސައްކަތް ކުރައްވަ

އްގެ ޓް ޓީޗަރެ
ސައްކަތް ކުރައްވަ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ސ.ފޭދޫ ސްކޫ 
ޓ ސެކްޝަނުން

ވަރަށްވުރެ ޖހޭ
. ގކޮށްފައިވެއެވެ

 ސިވިލް ސާވިސ
ފށް، އަސާސީ 
ީސ މުސާރަ 
ސްޓްރީއިން ވަނ
ޑުމަށް ހަމަޖައްސާ

އާއި ޢިމުސާރަ  
ސާޅީސ( ,46
ށްދީފައިވާކަންރަ

ރުގަޑީއިތު ،މާއި

ނާޔަތްރައާއި ޢި
ސާބުތައް ޗެކްކު

ންޖެނކަމުގައި ދޭ 

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ދައުލަތުގެ މާލި 
ރގަޑީގެ އެލަވަން
ރަށް ފައިސާ ދެ

ގެ ބރާ ދައުލަތު 

މިނިސްޓްރީގެ 
،މަށްކަމަށްވާތީ

އޒަފުންނާއި މި
މިބުތަކާއި މެދު 

ރަޖިސް ލްތަކުގެ 

ޅތަކުގައިވާ ސްކޫ
މަސައްކަތް ދން

ޑެޕިއުޓީ ކޫލުގެ
ސްޓްރީގައި މަސަ
ކޒުގެ ގްރެޖުއޭޓް
ސްޓްރީގައި މަސަ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

)ށ(
އޮޑިްޓ
ޖެދޭން
ފާހަގަ
ގައި 
ޚިލަާފ

އަސާސ
މިނިސ
ނޑު ކެ

)ނ(
551
އިތުރަ
ދިނުމާ

މުސާރ
އެހިސާ
މިކަން

އްިޞ

 )ހ(
އިތުރު
އިތުރަ
އަނބު

(ށ)
ދިނުމަ
މުވައް
ހިސާބު
 

ސްކޫލް .8

އަތޮޅު
ވަންދެ
އެސްކޫ
މިނިސ
މަރުކަ
މިނިސ
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އިރު ދު ކުރާ
ސްޓްރީ އޮތް 
ޮކމިޝަނުން 

ތަކުގެ ސްކޫލް
މުން ކަތްކުރަ

، ފައިވާކަމާއި

ނިސްޓްރީއަށް 
ނަ އަހަުރެގ 

 ތަނެއްގައި 
މަށް ރަދުކުރު

ނީ ބީލަަމްށ 
ބައޮޓިކް ސިމް

 ޕްރައިެވްޓ 
ކުރެވުނު ނ 

 ވިފައިވާ ގޮތް 
ގުޅިފަިއާވ  

ފއިާވ ދިވެހި 
އަންހެނުންގެ 

ޖަމާކުރަން  
ަނ ބިދޭީސ 

ސްއެއްގައި އ
 ފަރާތުން 

ާވ ދާފައި ހައް

it.gov.mvމެއިލް: 

ާސަ ފު  

ބަޖެޓުން ޚަރަދު
މަޤާމުގެ ރަޖިސް
ޮކިވިލްސާވިސް 

އަތޮޅުތަކުގެ ސް 
ންދެން މަސައްކަ
ފާއިން ވަކިވެފަ

މިނިހު މަށްފަ
ވަނަ 2010ށް 

ރީ އޮތްސްޓް
ވައްޒަފަކަށް ޚަރަ

ހަވާލުކޮށްފައިވަނ
ސއިންޑިއާގެ  
ލްޑިވްސްމޯ ޑް

ދަށުްނ ޓްތަކުގެ
  

އް ވަޒަންކުރެވި
ބޮޑަށް  ވަރަށް

އި ހަމަޖައްސާފަ
އި ކޮއްކޮގެ އަ
ރިހާފައިސާއެއް

ބައޮޓިކުން ގެންނ
ހައުގެސްޓް  

ޓިކްގެ ސިމްބައޮ
ރކް ވިސާ ހ

މެ- އީ 6430 331: 

ތަކުގެ ބ ސްކޫލް
ވައްޒަފުންގެ މަ

މަކީ ސިންދިއު

 ި ޖެހެންދެްނ
ކެއް ވަންދވަސްތަ

ާ ނ މިހާރު ވަޒީ
 މަޝްވަރާކުރުމަ
ފ އޮތް ސްކޫލަށް

ރަޖިސް ޒަފެއްގެ
އެމުވަ ބޭތަނަކުްނ

ތް ހަގ މަސައްކަ
އަކީ  އެޖެންސީ

ޑްއްޖޭގެ ސީވޯލް
ތއި އެގްރިމަންޓް
 ފއި އެވަނީއެވެ.

: ބީލަންތައްމި  ވން
އިސްވެރިއަކާއި 
އޖެންޓެއްކަމުގައި
އްބަފާ ކޮއްކޮއާއ
ދައްކަންޖެހޭ ހުރ
އިތުރުން ސިމްބަ

ފާފައިވާށ ހި
ރިމަންޓްގައި 
ރ ގޮތުގައި ވާ 

ފެކްސް: 3939 332

ޔަތްތަކަށް އެ 
އަދި އެމުށާއި 

ތ ކުރަމުން ގެނ
.   ވެ

ވަނަ އަހަރާއި 
ގިނަ ދު ރީގައި

އް މުވައްޒަފުން
 ކޮމިޝަނާއި

 ދާއިމީ ވަޒީފާ

އެމުވައްޒަ ން ތި
ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ

  އިވެރިވުން 

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ 
ރެކްރޫޓިންގ 
ރާއްއާއި  )ޓިކް

ރެވިފައިވާ ގޮތާ
ބަޔާންކުރެވިފަ 

ބޮޑަށް ގުޅިފައިވު
ހޭ ބައިގެ އިބެ

ޓިކްގެ ލޯކަލް އެ
ނޑު އެއް  އެއްބަ

މްބައޮޓިކަށް ދަސި
. އަދި މީގެއިވ

ފނިން ކުއްޔަށް
ކުރެވުނު އެގް

ކައްކާއެއްގެ  

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ނާޔަހެނިހެން ޢި
މުން ނުދާކަމަށާ
އި މަސައްކަތް
އި ފާހަގަކުރަމެ

2010ވެސް 
ނިސްޓްރީކެއް މި 

 ތެރެއިން ބައެއް
 ސާވިސް 
އެމުވައްޒަފުންގެ

 ގޮތުގެ މަތި
 އެމުވައްޒަފެއްގެ

 މުވައްޒަފަކު ބަ

  މުދައްރިސުން 
ދެ ހަމަޖެއްސި

ސިމްބައޮޓި( ޑް
ނތައް ވަޒަންކުރ
އްތައް ތިރީގައި

އޮޓިކް ވަރަށް ބޮ
ސްކޫލްތަކާއިބެ 

ނވީ ސިމްބައޮޓި
 މުވައްޒަފުގެ 
ސިގައިވާތީއާއި 

 ކަމުގައިވާތީއެވެ
 ދިވެހި ކުންފު
އި ދެމެދު ކު
 ކުންފުނީގެ 

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

އެހެ މުސާރައާއި
ތަކަށް ލިބެމުކޫލު
ގޮތެއްގަ ދާއިމީ
މެއް ކަމުގަލފުކަ

ންގެ އިތުރުންވެ
 މުވައްޒަފުންތަކެ

ގެމުވައްޒަފުން
ޒީފާ ސިވިލް

 މުވައްޒަފުން އެ
 ވެ.ކުރަމެ

ވާއިދުގައިވާ ގަ
އްސުމާއި އެކު

ފުށުއަރާ ލަޙަތު 

ހަރަށް ބިދޭސީ 
ހަވ. މިގޮތުން 

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވުނު ބީލަންންނެ

ކުރެވުނު ކަންތައް

ސިމްބައޮފަކާއި 
މިނިސްޓްރީގެ 

މިހެން މިދެނެްނ
 މިނިސްޓްރީގެ
ންފުންޏެއް ކަމު
 ކުންފުންޏަށް 

މިދެންނެވި  
 މިނިސްޓްރީއާ
ނެވި ދިވެހި

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

މުވައްޒަފުންގެ 
ދުމަތް އެ ސްކޫ
ންތަނެއްގައި ދާ
ވާއިދުތަކާއި ޚިލާ

 ދެ މުވައްޒަފުން
ގިނަ އަދަދެއްގެ

މިދެންނެވި  އި
ޒަފުންގެ ވަޒީ

އަދި ބައެއް އި
ފއިވާކަން ފާހަގަ

  ފދިން ގޮތް:

ކޮމިޝަނުގެ 
ް ސައްކަތް ހަމަޖެ

މަޞްލަ ރުމުގައި 

އަހަލީމީ ރގެ ތަޢު
ވެންފުންޏަކާއިއެ

ްޕރަޓްސް ލޓެން
( . މިދެން އެވެ

ފާހަގަކު  ގޮތުން

ަ  އިސް މުވައްޒަ
ސިމްބައޮޓިކްއަކީ

. މގަކުރަމެވެފާހަ
ނ ދެންނެވުނު

ރީކޮށްފައިވާ ކުން
ދންނެވި ދިވެހި
 ބައިތިއްބަނީ
ސިމްބައޮޓިކާއި

ވެސް މިދެންނ 
  ވާތީއެވެ.

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ދެ މުދެންނެވި 
ވއްޒަފުންގެ ޚިދު
ލް ނޫން އެހެނ

ވާފައިވާ ގަޑައަޅާ

ގއި ދެންނެވި 
ގިސްޓްރީގައިވާ 
ގޮސްފައިވާކަމާއި

މުވައްޒައބައި 
ވާކަމާއިފައިލކޮށް
ބަދަލުކޮށްފަގައި 

ލާޙުކުރަން ލަފާޞ

ލް ސާވިސް
މަސަ ވއްޒަފެއްގެ
  ނަވަމެވެ.

ވަޒަންކުރު ތައް ނ 

2 ެ ވަނަ އަހަރު
ގެން ދެކުންވލައި

ނަސް ކޮންސަލް
)ސީވޯލްޑް(ޓޑް 

އްކަތްތަކާއިބެހޭ

މިނިސްޓްރީގެ  
ބެލުމުގަިއ ސި 

ކަމުގައި ފާތއް 
ފންޏަކީ ކުރިން
ގައި ރަޖިސްޓްރީ

މިދެންގާފައިވަނީ 
ރން މާލޭގައި

ސ ،ގއިވާތީއާއި
 ކޮށްފައިވަނީ 

ސީއެއްކަމުގައި ވާ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

މި ދެ
ވައެމު

ސްކޫލް
ނޑަ ކަ

މަތީގަ
ރަޖިސް
ގެންގޮ
އަނެްއ
ބަދަލު
ތެރޭގަ

އްިޞ

ސިވިލް
އެމުވަ
ދަންނަ
  

ބީލަން  .9

2010
ހުޅުވާ
ބިޒްނަ
ލިމިޓެ
މަސައް

 )ހ(
ބެލި

ފަރާތެ
ކުނުްފ
ނަމުގަ
އަންގާ

ޗަުރޓީ
ކަމުގަ
ސޮއިކޮ
ބިދޭސ

  

  



 

  
info@audi 

10 ގެ  41 ހ

 ދައުލަތުގެ  
ން ހުށަހެޅި 
 ހުށަހަޅާަފިއ 
 ގަވާއިދުެގ 

  އެޖެންސީގެ 
ހިއުމަން ޅި 
ވައްޒަފު ސްމު 

ގަިއ ނިންމުމު
ނުވާކަމުގައި 
އް އެކުެލޭވ 
ތު އޮތްކަން 

 ތ ހިންގުން:
ހުރުމުެގ  ގެ 

 ،ދވަސްތަކަްށ
މުގެ ޚަަރުދ 
ގތީ ގޮތުން 
މި އޮފީހަްށ 

 ތައް ތްޢާމަލާ
ކޮރަޕްޝަން 

ޓުން ލ އޮޑި
ވުނު ދިވެހި 
ކޮމަޑޭޝަން 

އެޚިދުމަތް  ނ 
މިބިލްތަކަށް  

ތާވީސްހާްސ 
 ފައިވާކަންށް 

ވާއިދުގެ  ގަ
  ވމެވެ.

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

:ށްފައި ނުވުން 
 ސިމްބައޮޓިކުން
ތ ލިއުމަކުން 

ކަމެއްކަމުގައި 

ރެކްރޫޓްމަންޓް 
ނޑައެޅި ތެއް ކަ
ސްސްޓްރީގެ އި

ޓީގެ ނ
އި ނުފަހާމަކޮށްދީ

ގ ބައިވެރިވުމެއް
ރމުގެ ފުރުޞަތު

ރީގެ މުޢާމަލާތް
ދުވަހުެގ 3ތަމަ 
ހިނގާ ދުވަ ރަށް

ޗަރުންގެ ހުރުމު
ގު މާލޭގައި ވަ

. އެއްސް މގައެވެ
ާ  ވިޔަފާރީގެ މު
ތިން އެންޓި ކޮ

ގެ އިންޓާރނަލް
ކުރިން ދެންނެވު

އެކޮ ރުފިޔާގެ 
ިމނިސްޓްރީއިން 
ޓްރީއިންވަނީ 

ހަތާ( 27,160 
ނ މަސައްކަތްކޮށް

ގެ މާލިއްޔަތުގެ
މަށް ދަންނަވަދު

މެ- އީ 6430 331: 

ހާމަކޮށް އތްކަން 
ގޮތާއި ޚިލާފަށް
ސާފު މަޢްލޫމާތު
 ބާތިލްކުރެވޭނެ 

ރެ :ފ ހިމެނުން 
ފަރާތެން ދޭނެ 

ނހުރި މިނިސް
އި ކޮމެ

ހާކޮމިޓީއަށް ން 
އަރާ ފަރާތެއްގެ

މަސައްކަތްކުރު 

އި އެކު ވިޔަފާރ
ފުރަތަ  ހޭދަކުރާ

ދުވަހުގެ އިތުރަ 
އެޓީޗަ ،ހންދެން

ދޭސީ ޓީޗަރުން
ހައުސްގެސްޓް  

އި އެކުފުންޏަކާ
ގއިވާ ގޮތުގެމަތި

މިނިސްޓްރީގެ :
ކު ޚަރަދުތަކަށް 
)ސތޭކަތިރީސް
ކީ، މގެ ބިލްތަކަ

މިނިސްޓް ،ތީ
އްގެ ނަމުގައި 

ފައިސާނަގަން ނ 

ނަމަ ދައުލަތުގެގާ
މަކުން ހޯދ ލިއު

ފެކްސް: 3939 332

ފަކާއި ގުޅުންއޮ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮ

ސާ  އޮތްކަމުގެ
 އެއީ ބީލަން

އިސް މުވައްޒަފު
ބީލަން ،ޓީގައާއި

ޓިކާއި ގުޅުން
ންކުރެއްވުމުގައާއ
އި ގުޅުންހުރިކަން
ސްލަޙަތު ފުށުއަ
ށާއި މަންފާއަށް

ރި ކުންފުންޏަކާއި
ރުން މާލޭގައި 

3މިދެންނެވި  
ތަނެއް ހަމަޖެހެ
ގ މަތިން ބިދޭ
ށް ހިފާފައިވާ

ހުރި ކުންފު ޅން
ގަވަނަ މާއްދާ 

ކަތްކޮށްފައިވުން:
ގތުން ތިބުމުގެ
ދހާސް އަށްސަ

ގެރުފިޔާ )އްޑިހަ
ލތަކަކަށް ނުވާ

ް 28 އި ޓީޗަރެ
އޮޅުވާލައިގެން  

ޢމަލާތެއް ހިންގާ
ހުއްދަ މިޝަނުގެ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ސް މުވައްޒަފައި 
ގައި ބަޔާ )ކ(

 ގާތްގުޅުމެއް
އކަން އެނގުން

ޙތު ފުށުއަރާ އި
ކޮމިޓޓީގެ ކުޑަ 

ޅި ސިމްބައޮޓި
 ވަޒަން

ތަކާއިފަރާށަހެޅި 
ނކުރުމުގައި މަސ
ތއްގެ ފައިދާއަށާ

އި ގުޅުން ހުރި
ބިދޭސީ ޓީޗަރު 

 ޖެންސީންނެވެ.
ަ ވތަ މާލެއިން 

 . މިގޮތުގެގައެވެ
ނފުނިން ކުއްޔަށް
ވއްޒަފަކާއި ގުޅު

6.08އިދުގެ 
 

މަސައްކަހޯދަން 
ގައި ވަގުތީ ގޮ

ެދހާސާޅީސްއްލަކަ
ްސަތޭކަސް އަްށ އަ
ބިލްތަ ޅާފައިވާ
ތެރޭގައއަދި މީގެ

،އިހުށަހަޅަ ްށ

 ވިޔަފާރީގެ މުޢާ
ރަޕްޝަން ކޮމި

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

އ މިނިސްޓްރީގެ 
(ވނަ މާއްދާގެ 

ވެރިޔަކާއިގެ ރީ
ނުދީ ހުއްޓާ އެ

   

ގައި މަސްލަޙަޓީ 
ރިސޯސް ކޮމިޓީ
ލަން ހުށަހެޅި
 އެބީލަންތައް
އަދި ބީލަން ހުށަ

ތައް ވަޒަންލަން
ވަކި ފަރާތެުފ 

މުވައްޒަފަކާއި  
އަލަށް އަންނަ 

ކރޫޓްމަންޓް އެޖެ
ދވެންދެން ނުވަ
ޓްރީގެ ޚަރަދުގަ
ވި ދިވެހި ކުން
ރީގެ އިސް މުވަ
ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި

.ދ  ފައިނުވެއެވެ

ގން ފައިސާ ހޯ
 ޓީޗަރުން މާލޭގަ

އެއް( 142,8
އަްށހާސްސދޮޅަސް

ޅިގެން ހުށަހަޅާ
.ފހައްޓާފަ އަ އެވެ
ޑަބަލްކޮ ބިލް 

ވިޔަފާރިއަކާއި 
ތިން އެންޓި ކޮ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ފަރާތާއި މހޅި 
ަވ 8.01ދުގެ 

މިނިސްޓްރީ އި 
ފދަ ލިއުމެއް ނު
. ންކޮށްފައިވެއެވެ

ވޒަންކުރި ކޮމިޓީ
ހިއުމަން ރރި 

ބީލަ ،ގއިވެސް
މަށާއި،ކަ

އަ، ކަމަށާއިފައިވާ
ހންކަމުން މިބީލަ
ނެވުނު މުވައްޒަ

އިހއްދަ ނުހޯދަ 
ގޮތުގެ މަތިން 
ދޭންޖެހެނީ ރެކް
އަތޮޅުތަކަށް ދެ

މިނިސްޓް ޖެހެނީ
ންނެވިކުރިން ދެ 

ގައި މިނިސްޓްރީ
ދައުލަތުގެ މާލި
 ލިއުމަކުން ހޯދާ

ލް ހުށަހަޅައިގެ
ތގައި ބިދޭސީ 

830 ޅާފައިވާ
ފްަސ( 68,880

 ނޯޓަކާއި ގުޅ
ވގުތީގޮތުން ހިފަ

ގެރުފިޔާ )ޅަސް
 

  ފ ދިން ގޮތް 

 ގުޅުން ހުރި 
ތުގެ ަމގޮ ގައިވާ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ބީލަން ހުށަހެ 
އޔަތުގެ ގަވާއިދު
މގައި އެފަރާތާއ
. އަދި މިފަ އވެ

ބަރުގައި ބަޔާންން

ތައް ވަބީލަން  
ކުރނތައް ވަޒަން

ސް ކޮމިޓީގަ
ނިވަޑައިގަންނަވާކަ
ވރިވެވަޑައިގެންފަ

. އެހެނގކުރަމެވެ
ށއި، މި ދެންނެ

  .ގކުރަމެވެ

 ް އޭސީސީގެ ހު
ރިމަންޓްގައިވާ ގޮ

ހަމަޖައްސައިދޭދ 
ސީ ޓީޗަރުން އަ

ެޖދޭން ޖއްސައި
ކު ފައިވަނީ ތިއްބާ

ގކުރެވުނު ގޮތުގަ
ގފައިވާއިރު، ދަ
ޝަނުގެ ހުއްދަ 

ޑަބަލްކޮށް ބިލް 
ގކޮށްފައިވާ ގޮތު

ހުށަހަޅާ ފނިން 
0 ތކުގެތެރެއިން
މށް ފޮނުވި

ަވ ކެވުންސާދެއް
ކަ ފަސްދޮޅަސަތޭ

   .ގކުރަމެވެ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

މުވައްޒަފަކާއި 
ވަނަ މާއްދާަގ 6

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

)ށ(
މާލިްއ
ބީލަމު
ނުވެއެ
މިނަން

)ނ(
ބީލަްނ

ރިސޯސ
ހިމެނި
ބައިވެ
ފާހަގަ
މަށާކަ
ހަގަފާ

)ރ(
އެގްރި
ޚަރަދު
ބިދޭސ
ހަމަޖަ
ބައިތި
ފާހަގަ
ހިންގާ

މިޝކޮ

)ބ(
ފާހަަގ
ކުންފު
ބިލްތަ
ހޯދުމަ
ފައިސާ
އެއްސަ
ފާހަަގ

އްިޞ

)ހ(
6.08



 

  
info@audi 

11 ގެ  41 ހ

 8.01ދުގެ 
ސް ގުޅުމެއް 
 ލިޔުމަކުްނ 
ޖެނަމަ އެއީ 
ޔުންތަކުގައި 

މަލުކުރުމަށް 
އިޞްާލީޙ  

މައްަސަލ ނ 
މަށް  ނެގު

ދުކުރުމުގައި 
ކަންތައްތައް 

މިސްކޫލަްށ  
 ލިބިފައިާވ 

ގެ ކަރުދާހު 
 އިދާރީ އަދި 

އަިދ އިދާއި 
ސްކޫލަށް  )

ވަނަ އަހަރު  
ތ ބަދަލުތަްއ 
ހެން ބައެއް 
 ގެ ތެރޭގައި

 2010ލަށް 
ކަރުާދްސ  

ރާުފ ގ އިސް

ހުރިކަްނ  ސ
 ބެލުމެއްނެތި 

 )ދެމެދުގެ 5

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ު ލިއްޔަތު ގަވާއި
ޔަފާރީގެ އެއްވެސް

ސޮއިކޮށްފައިވާ
ތކަން އެނގިއްޖެ

ލިޔުހިމެނޭ ތު 

ޢަމަ  ގުޅޭގޮތުން 
ންނާއި މެދުފު

ނިމެންދެން ކޮށް
އިގެން ފައިސާ

ތުރުތަކަށް ޚަރަދު
ފާހަގަކުރެވުނު ކަ

 :ހމަތުކުރެވުން 
ހަމަޔަށްކޫލަށް 

ރީމް 1,986 
އިންސިޕަލާއި 

ގަވާޤާނޫނާއި  
)ވަނަ އަހަރު 2

ވަ 2011އިރު 
ށވެސް މާބޮޑެތި

އެހެ ލުކރަމުންދާ
އްގެކުގައި އަހަރެ

މިސްކޫލަކަމުން 
ޒކުރެވޭކަމަށާއި،

ގެރުފިޔާ )ހާސް

ކަންތައްތައްވެސް
ވިއްކާ އަގު ބެ

500އާއި  10

މެ- އީ 6430 331: 

މާހށަހަޅާއިރު، 
މގެ ނުވަތަ ވިޔަ
ސޮ މަޢްލޫމާތު 

ދަ ގުޅުމެއް އޮތް
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ބީލަމާއި މތިން 
ު ލަތުގެ މުވައްޒަ

ސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮ
އޮޅުވާލައި ށއި

އި ޓެކްސީ ދަތު
ފާ މި ގޮތުން . ވ

 ޚިޔާނާތައް ތުހު
ސްކޫ ކަރުދާހަކީ

ވަނަ އަހަރު 2
ވެ ހުރި ޕްރިނ
ސިވިލް ސާވިްސ

2011( އަހަރު 
ހރާއި އަޅާބަލާއި
ވރުންގެ އަދަދަށް
ތޢުލީމު ޙާޞިލު
ހެން ސްކޫލްތަކު
. އެހެންކަ ވތީއެވެ
ކަމަށް އަންދާޒާ

ހާހަތަރުއަށްޑިހަ( 

ރެވޭ ބައެއް ކަ
ފަރާތްތަކުން ވ

00( އަދަދެއްގެ

ފެކްސް: 3939 332

ބީލަން ހުކުގައި 
ތާއި ތިމާގެ ކަމު
ކަމުގެ ސާފު

ދީ ހުއްޓާ މިފަދަ
ދވޭ ބީލަމާއި 

އިވާ ގޮތުގެ މަ
ވެރިވާ ދައުލަބއި

މިމައްސކުރެވޭތީ 
ހިފެހެއްޓުމަށާ 

.   ނަވަމެވެ

 ން ވ 

ދސް ހޯދުމުގައާ
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ

އިސްރާފާއި ގ 
ރީމް ކަ 1,98

2010ދންނެވީ 
ގވުމާއި ހަވާލުވެ
ސްޕަވައިޒަރު، ސ

ޖެހިގެން އައި  
ވަނަ އަަހ 20

ދަރިވަ މުންދިޔަ
 ދަރިވަރުން ތަ
އިރު އެފަދަ އެހެ

ށްވާކަމަ ރުދާސް
އިވާ ކަށ ގަނެފަ

 84,000ކށް 

ށް ތުހުމަތު ކު
ަފއިވަނީ އެހެން

 ގިނަރމަތިން 

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ލޫމާތުތަކުޢުމަ ދޭ
 ހުށަހަޅާ ފަރާތާ

ނަމަ އެކަގއިވާ
ދ ލިޔުމެއް ނުދީ

ދެ ނވެރިންނަށް

ގައވަނަ މާއްދާ  
 ކުރުމުގައި ބަ

ކަމަށް ފާހަގަ ކު
ސާ ދޫނުކޮށް

ދަންނއެޅުމަށް  

ހުމަތުކުރެވުށް ތު 

ކަރުދާސައިޒުގެ 
ކޮށްފައިވާކަްނލު

ހާސް ރުފިޔާގެ 
6ދައްކާ  ކްނ

ވ. މިހެން މިދެނ
ސްކޫލް ހިންގެ
ތުގައި ހުރި ސް

 ،ވކިކުރިފަހުްނ
010 އަދި މާއި

ލމް ޙާޞިލްކުރަމު
އެއްއަދަދަކަށް 

ސްބަތަށް ބަލާއި
ކަރު ރީމް 600
އިތުރަށް ރދާސް

ނޑަކަ އި ގާތްގަ

ޚިޔާނާތަށް މގައި 
ފައރީމެއް ގަނެ

އެކި ފަހަރު ތށް

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
 މަތިން ބީލަން
ކާއި އޮތްކަމުގަ

މިފަދަ ގމާއިއެކު
ބީލަްނ ްނވެސް

8.45ގެ ވއިދު
މަެލއްިލާފު ޢަ

 

މައްސަލަ އުޭޅކަ
ލްތަކަށް ފައިސ
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު

ރާފާއި ޚިޔާނާތަށް

ސ A4 އަހަރު 
ޢަމަރވޭ ގޮތަށް 

84ގަތުމުގައި 

މަށް ހިސާބުތަކު
ސވާލު އުފެދެއެވެ
ސއެރު، އޭރު 
ގޮ މވައްޒަފެއްގެ

ން ސްކޫލުން ވަ
ކަމުގައިވުމާދސް 
އި ތަޢުލީމްކޫލްގަ

ނޑަކަށް   ގާތްގަ
ރެވެމުންދާ ނިސ
ނޑަކަށް  0ގތްގަ

ާ ރީމް  14 ކަރު
ލާނަމަ މިކަމުގައ

ކަރުދާސް ގަތުމު
ހ ކަރުދާސް 
ބާކީ ކުރާ ފޮތަ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ބީލަންވެރިންގން 
ގައިވާ ގޮތުގެ  

އވެސް ވެރިއަކާ
ށހެޅުމަށް އެންގު
ރވޭނެ ކަމެއްކަނ

.   މެވެ

ލިއްޔަތުގެ ގަާވ
ޞޫލުތަކާއި ޚި

  .ދންނަވަމެވެ

 ބިލްތަކުގައި މަ
ް ރެވިފައިވާ ބި

މެދު ޤާ ރތްތަކާއި

އިސްރާ ގައި ދުމު 

ވަނަ  2010 
ތށް ތުހުމަތުކެުރ

 

ގެ ކަރުދާސް ގަ
ރު ހޯދާފަިއވާކަމަ
ރަށް ބޮޑަށް ސު

ފައިވާއި ދައްކާ
ގެ އިސް މުކަމު
ވެގެންޚިލާފުޓާއި 

ރީމް ކަރުދާސ 6
ޫ ވެސް އަދި ސް

މިސްކޫލާއި އި 
ރދާސް ބޭނުންކު
ގާރެވެމުންދަނީ 
400ގނޑަކަށް 

ޔގެ ރޭޓުން ބަލާ
.   ލވެއެވެ

A  ެކަސައިޒުގ
މިހުރާިހ ގޮތުން
ާސްށާއި،  ޓޮކް 

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ގުޅިގެ ބީލަމާއި 
 )ކ(ގެ  މާއްދާ

ސްޓްރީގެ އެއް
ށަސްޓްރީއަށް ހު

ތިލް ކުރެނ ބާ
މަށް ދަންނަވަމެނ

 ދައުލަތުގެ މާލ
އު ޑައަޅާފައިވާ
މަށް ދަނވޅު އެޅު

ހުށަހަޅާފައިވާ 
މަށް ފާހަގަކު
އްކަތްކުރި ފަރާތް

މތާއި ތަކެތި ހޯދު

 ފޭދޫ ސްކޫުލން
ރާފާއި ޚިޔާނާތަ
. ގައި އެވަނީއެވެ

 A4  ުގެސައިޒ
ހަރުވަނަ އަ 2

ތިކަމާއިމެދު ވަރަ
ތކަށް ފައިސާ

ސާއާއިބެހޭ ކަންކަ
 އޮފް ކޮންޑަކްޓާ

680 އިފައިވަނީ
ވެ ލް ހިންގުމަށް

ސްފައި ނުވުމާއި
ާ ލްތަކުގައި ކަރު

ބޭނުންކުރވގެން 
ގާތްގަ އަހަރު  

ރުފާިޔ 60ކށް 
ލވޭ ކަމަށް ބެލެވެ

A4 އިތުރުން 
. އެގޮގކުރަމެވެ

ރާތަކުން ކަމަށާފ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

) ށ(
ވަނަ 
މިނިސ
މިނިސ
ބީލަްނ
ހިމެނު

)ނ(
ނޑަ ކަ
ފިޔަވަ

)ރ(
އުޅޭަކ
މަސައް

  

ޚިދުމަ .10

ފޭސ.
އިސްރާ
ތިރީގަ

 )ހ(
2010
ތަކެތި
ބިލްތަ
ފައިސާ
ކޯޑު 
ހޯދައި
ސްކޫލް
އައިސް
ސްކޫލް
ގިނަވެ
ވަނަ
ރީމަކަ
އެކުލެ

މީގެ
ފާހަަގ
އެއްފަ



 

  
info@audi 

12 ގެ  41 ހ

ންގ ރޫމަށް 
 ބާކީ ކުރާ 

ތުގައިެވްސ ޤަ

ލާތްތަކުގަިއ 

 :ތުކުރެވުން 
ކަމުގައި  ން

 )ދޅަްސހައެއް
ރުފިޔާ،  )

އަދި  މަށާއި
ން އިތުރަށް 

 120,066 
ނޑަކަށް  ތްގަ
ދަތުރުތަކަށް 
ރު ސްކޫްލ 
ތުގައި ހުިރ 
 ސްކޫލުން 

ާހްސ ިތރީސް
 ޚަރަދުގައި 
 ރެވޭކަމަށާއި 
ލެވިގެންވުން 

އިވާ ގޮތުގެ 
ޅޭ ތަކެތީގެ 
އި ދިމާވޭޯތ 

ލުކުރަމުންދާ 
ބަޖެްޓ   ބެހޭ

ށް ހަމަހަަމ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ޓިންފަހަރާ ޕްރިން 
ސްޓޮކް ނކަމުން
ހަމަ ހަީޤޤަމިއީ 

ާއި  ގުޅޭ މުޢާމަ

ޔނާތަށް ތުހުމަތު
ފަރާތަކުންއެއް ނީ

ހިހާސް ފަސްދޮޅަ
)ކަހަތްދިހަހސަތޭ 

ގެނެސްފައިވާކަމަ
އޮޅުވާލައިގެން ،ސ

އަހަރު ޖުމްލަ 
މި ސްކޫލާއި ގާތް
ހރު އެއްގަމު ދ

އޭރު އިގއިވާތީއާ
ު ވައްޒަފެއްގެ ގޮ
 ޚިލާފުވެގެން

ތެއްތި( 33,5
އއްގަމު ދަތުރު

މަށް އަންދާޒާކުރ
ކުލެޚިޔާނާތް އެ  

ތުގެ ގަވާއިދުގައ
ލިޔެކިއުމާއި ގުޅޭ
ސްޓޮކް ބާކީއާއ

ތަޢުލީމު ޙާޞިލު
ނ ލިޔެކިއުމާއި 

ނދާ ފަރާތްތަކަށް

މެ- އީ 6430 331: 

އެއްފަސް ރީމް 
އެހެްނ ކަމަށާއި

މި ތަށް ބަލާއިރު

ދާސް ރީމްތަކާއ

ޚިޔާއިސްރާފާއި 
ފައިވަނީކޮށްއް 
އެއްލައްކަވިހ( 
ހަތްހާސް ހަސސް

ގެ ބަދަލު ކަށް
ބަދަލުގެނެސް ސް
ވަނަ  2010 

މި ،ފައިވާ އިރު
ވަނަ އަހަ 20
މުގަކަރުފިޔާ،  

ކަމުގެ އިސް މު
 ކޮންޑަކްޓާއި

566 ފައިވަނީ
ދ ސްކޫލްގެ އެ

ކުލެވޭކަމައެރާފު 
މިކަމުގައި  ވތީ

ލަތުގެ މާލިއްޔަތު
މާއި ލިތި ހޯދު

އަދަދު ގުނާ ސ 

ތަ ސްކޫލްގައި 
 އެގޮތުގެ މަތިން

  ނނަވަމެވެ.

ތއް ދެމުންގެްނ

ފެކްސް: 3939 332

ދަދަށްވާ ކަރުދާސ
ން ފާހަގަކުރެވޭކަ

ގޮތަ  ގޮސްފައިވާ
  . ކރެވެއެވެ

ގަނެފައިވާ ކަރުދާ
 .   ރެވެއެވެ

އިސް ރުފިޔާގެ 
ތުރުތައްދަކްސީ 
120,066ކަށް 
ފަންސާސް( 5

.   ކށެވެ

ށާއި ލިޔުންތަކަ
ވެސްލިޔުންތަކަށް

މިސްކޫލުން ވީ 
ަ ތކަށް ޚަރަދުކޮށް

010 ސކޫލަކުން
 )ފަސްސަތޭކަ

ސާއާއިބެހޭ ކަންކަ
ދި ކޯޑު އޮފް

ަ ކަށް ޚަރަދުވެ
ފޭދޫސ. ކަމުން
އިސްރާ ގެރުފާިޔ

ދަލުގެނެސްފައިާވ

 ނިޒާމް ދައުލަ
މާއި ބެހޭ ތަކެ
 ޓން ސްޓޮކްގެ 

ލއްގެ ގޮތުން،
ނޑައަޅައި  ދ ކަ

މަށް ދަންނޑައެޅު

ށް އެ ޚިދުމަތެ
.   ވަމެވެ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

އަދަ އެދުވަހު އެ
އނިކޮށްފައިވާކަން
 ބާކީ ކުރަމުން 
ކަމުގައި ފާހަގަކު

ަވނަ އަހަރު ގަ
ތުހުމަތުކުރެމަށް 

ހާސ 80ވުމާއި 
ޓެކް އަދަދެއްގެ 

އގަމު ދަތުރުތަކަ
57,670ިއން 

ޅފައިވާ ބިލްތަކަ

އަދަދުތަކަށާ އިވާ
ނޯޓްތަކުގައިވާ ލ

މިދެންނެވީ ހެން
އްގަމު ދަތުރުތަކަ

ސް ދެއެހެން 
 )ަ ފަސްހާސް 

ދރީ އަދި ފައިސާ
ގަވާއިދާއި އަދި
ތަކަގަމު ދަތުރު

. އެހެންކަ ތީއެވެ
 )އަށްޑިހަހާސް

ކިއުންތަކަށް ބަދަ

ނލް ކޮންޓްރޯލް
ށް ލިޔެކިއުމާވަރަ

ގެ މެނޭޖްމަންޓު
.   މެވެ

ޓަރީ ކޮންޓްރެޯލ
އަދަދު ގަނެވޭނެ
އިން ކަނސްޓްރީ

އާއްމުކޮށް ،ނުދީ
މަށް ދަންނަވަހޯދު

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ހަމަ އެ ،ށްފަހު
އެއަދަދުތައް އު 

އްދާ ރީމްތައް ވަ
ކަމެއްކަކރަންދަތި

 2010ލަށް 
އެކުލެވިގެންވާކަމަ

 ޚިލާފަށް ބޮޑުވު
ގިނަ  އަހަރު

ވނަ އަހަރު އެއް
މީގެތެރެއ ،ރު

ހުށަހަޅާ ރާތަކުން 

ބިލެއްގައި 17 
ނޯދަތުރު   ގުޅޭ

ހެމި   ކުރެވެއެވެ.
ްރުފިޔާ  )އއް އެ

އެއައްޑުއަތޮޅުގެ 
5,500 ވަނީ

ސިޕަލްއާއި އާިދ
 ޤާނޫނާއި ގަ

އެއްގަ ރު އަހަ
ކަމަށްވާތީފިޔާ، 

އަ( 80,000 ށ
 ބަލާއިރު ލިޔެކި

އިންޓަރނަގުޅޭ 
ބޭނުންވާ މިންވަ
ގެނާކޮށް ސްކޫލު 

އުމަށް ދަންނަވަމ

ގެ ބަޖެޓަ ތަކެތީ
އިން ގަނމެ ގިނަ
މިނިސް ސލުތަކެއް

ތަށް އިސްކަންނު
ކެތި ހޯމަތާއި ތަ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ވެއްދުމައފަހަރާ 
ސްޓޮކް ފޮތުން

ކަރުދާސް ރީގެ 
ބޫލު ކުޤަކަމަށް 

ތަކާހުރެ މިސްކޫ
ތައް އެޢަމަލުތގެ 

އާދަޔާއި ދތައް 
ވަނަ 2010 

ވަ 2010 ތުން
އި ރއްވާފައިވާ

ފަރާއެންމެ ވަނީ 

ތަކުގެތެރެއިން 
ތަކާއިދަތުރު އެ 

މަށް ތުހުމަތު 
އެހަ ފަސްދޮޅަސް 

ވަރުން އުޅޭ އަ
ޚަރަދުވެފައިވަ 

ވ ހުރި ޕްރިންސ
ވިލް ސާވިސް

ވަނަ 201
ރުފ) ޅސްހައެއް

ނޑަކަށް ރ ގާތްގަ
ލިޔެކިއުންތަކަށް 

.   ހގަކުރަމެވެ

 ފދިންގޮތް 

ކތި ގަތުމާއި ގު
، ސްކޫލަށް ބޭ
ހއްޓުން ހަރުދަނާ
ބަލަމުން ގެންދިއު

ލިޔެކިއުމާއިބެހޭ 
އެންނ އެތަކެތި 

ދޫކުރުމުގެ އުސޫ

ތައްގެ މަސްލަހަ
ދ ގޮތަކަށް ޚިދުމަ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

އެއް ދސް ރީމް 
ލިޔެ ސ ރިކަމަށް

ސައިޒުގެ A4 ށ
 ހިނގާފައިވާނޭކަ

ސަބަބުަތ ނނެވި
ޚިޔާނާތު ރާފާއި

ޓެކްސީ ޚަރަދު 
ފޭދޫ ސްކޫުލްނ

ގޮތުމި .ގކުރަމެވެ
ޚަރަދުކުރަ ޔ،

ދކުރައްވާފައި ވަ

ބިލްތަނު ނެވުނ
ހަދާަފއިވާލުން 

ސާ ނަގާފައިވާކަ
ލައްކަވިހިހާސް 

ދަރިވަ އދަދަކަށް
ރޖް ގޮތެއްގައި
ގވުމާއި ހަވާލުވެ

ސިވވައިޒަރު، 
11، ރިފަހުްނ

ސަތޭކަފަްސދޮޅަސ
ވަނަ އަހަުރ 2
އެސްކޫލުގެ ލި 

ށ ގާތްކަން ފާހަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

 ސްކޫލަށް ތަކެ
ނ ހަރުދަނާކޮށް،

ބެލެހެކް ބާކީ 
ރ ދޭތެރެއިން ބަ

ދާހާއި ލި ކަރު
ގެ ނިސްބަތުންނ

ޓމަށް ފައިސާ ދޫ

ވަކި ފަރާތެއް 
ޞަތެއް ލިބޭފަދަ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ކަރުދާ
ދޫކުރި
ފޮތަްށ
ކަން 

މިދެން
އިސްރާ

)ށ(
ފޭސ.
ފާހަގަ
ރުފިޔާ
ޚަރަދު

މިދެން
ސްކޫލު
ފައިސާ

އެއްލަ(
އައެއް

އެވްރެ
ހިންގެ
ސްޕަވަ
ވަކިކު

ފަސްސ
2010
އަދި 
ވަރަށް

އްިޞ

(ހ)
މަތިން
ސްޓޮކް
ދޭތެެރ

(ށ)
ކުދިން
އައިޓަ

(ނ)
ފުރުޞ
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ޔއި ޚާިލަފްށ 
ހުމަތުކުރެވޭ 
ނީ ފިޔަވަުޅ 

ވަަނ  8.09
 އި ތަކެތި ތާ 
ރުފިޔާއާިއ  

ރެ އަގުބޮުޑ 
މުގެ ކުރިން 
ޗއި ޚިދުމަތް 
ނޑައެޅިފަިއާވ 

ހޯދުމަްށ ތ 
ދައުލަތުެގ  

ޚަރަދުތަކެއް 
މި އޮފީހުން 

 އެއްފަހަާރ 
ތކެތި ވިއްކާ 
ވާ އެކަށީގެން

އަށްވުރެ  ފޔާ
މަްށ ހޯދު ތި 

ނޑައަޅާފައިާވ 
 ލިޔެކިއުން 

ނުދެއްކުމުގެ 
ތޭކަނުވަިދަހ 
ފަރާތްތަކުން 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ދަޔާނ އަހަރު އާ
ތައް ތުހުޚިޔާާނ

އި މެދު ޤާނޫނ

9ވާއިދުގެ ގ ގަ
ާބޭނުންވާ  ޚިދުމަ

25,000އއި 
ރުފިޔާއަށްވުރެ 2
ދުމުހޯތަކެތި  އި 

ތަކެއާްޗ ،ތަކެތި
ނ ހޯދުމުގައި ކަ
އޗާއި ޚިދުމަތް
،ންދާ ދިއުމަކީ

 ކުރެވިފައިވާ ޚަ
މި ކަމެއްކަމުގައި

 ގޮތުގެ މަތިން
ނަމަ އެފަދަ ތަ

ތެރެއިން އެ ގެ 
ރުފިޔާ 25,000

ދުމަތާއި ތަކެތި 

ނ ވާއިދުގައި ކަ
ޅޭފަދަ ގޮތަކަށް

ގައި ފައިސާ ނު
އަށްސަތޭ ސްހާސް

އި އިހުމާލުވާ ފަ

މެ- އީ 6430 331: 

ވަަނ 2010އް 
ޚިކަންކަމުގައި 
މާވާ ފަރާތްތަކާ

 ކޮށްފައިވުން 

ތގެ މާލިއްޔަތުގެ
ށް ބޭ އެތަންތަނަ

ރުފިޔާ އާ ,1
25,000މާއި ކ

ޚިދުމަތާއި  ރން،
ފަދަ ތައޯޑަރސް 

ޗއި ޚިދުމަތް ހޯ
އަގުގައި ތަކެއްޗ
ހަމަކުރަމުން ގެން
އިދުގެ ތެރެއިން

ކަ ހިމެނޭ ލުން

ގައިވާ )ނ(ގ 
ވރެ ބޮޑު ނުވާނ
، އެފަރާތްތަކު

0ޖުމްލަ އަގު  
ލައިގެން ޚިދު ބަ 

ވާ މާލިއްޔަތު ގަ
ގޮތް އޮޅޭ ދިޔަ

މުއްދަތުގަ ނޖެހޭ
(އެކާވީސްރ 21

އިސާ ދެއްކުމުގައ

ފެކްސް: 3939 332

ޚަރަދުތައް ތަކުގެ
މި ،ބަދަލުކޮށް

މިކަމުގައި ޒިންމާ

ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮ

ދައުލަތުދމުގައި 
ތަކާއި ޚިލާފަށް

000, އްފަހަރު
އި ނުވާކަހޯދާފަ

މީގެ އިތުުރ ވ.
ން ނޯޓް، ޕާޗޭސް

ތަކެއްޗާނކަމުން 
ވުރެ ބޮޑު އަ
ލޔެކިއުން ފުރިހަ

ވާއިގަ ރަދުތަކަކީ
 ބޮޑަށް އޮޅުވާލު

ެގ 8.09އިދުގެ 
ރުފިޔާ އަށް ވު 

ގު ހޯދުމަށްފަހު
ދމަތާއި ތަކެތީގެ 

ބުތަކަށް  ހިސާ

ލިޔެކިއުންތައް 
ކަންހިނގައިދ ހ

ފއިސާ ދައްކަން
1,898 ލމުގައި

އަދި މިފައި. ވެ
  .ރމެވެ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ދަތުރުތައެއްގަމު 
 ލިޔުންތައް ބަ
 ތަޙްޤީޤުކޮށް މި

ޚިގެ ގަވާއިދާއި 

ޚިދުމަތް ހޯދު އި
ޅފައިވާ އުސޫލްތަ

ބައެއް  އެގޮތުން 
ކޯޓޭޝަން ހޯ ނ

ފހަގަކުރެވުނެއެެވ
ރިކިއުޒިޝަންނޭ 

އެހެންކަ .ރަމެވެ
ގންވާ ވަރަށްވު

ހު ލިޔފަހޯދުމަށް
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަ

ވަރަށް މުގައި

ލިއްޔަތުގެ ޤަވާއި
 25,000ން 
ލިޔުމުން އަގުނ 
ޚިދު ގަންނަ ރާ

 އަންދާސީ 

ޖެހޭ ލމަ ކުރަްނ
ރަދުކުރުމަށްފަހު

.   މެވެ

ބިލްތަކަށް ފައ 
ތުން ބެލިބެލުިގޮ

ރަދުކޮށްފައިވެއެވެ
ކަން ފާހަގަކުރަމ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

އާއި އެ ތުމުގައި 
 ގުޅުންހުރި

ތައް އިތުރަށް 

ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ތަކެއްޗާއިތކުން 
ނޑައަޅާ ދމަށް ކަ

. ފހަގަކުރަމެވެ
ފަރާތުން 3އި 

ނުވާކަމުގައި ފާ
 ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ނަކަން ފާހަގަކު

އެކަށީގެ ރުމަކީ
ހޯ މަތާއި ތަކެތި 

ކުރުމަށްފަހުމަލު
އްކަމަށާއި މިކަ

 ދައުލަތުގެ މާލި
ފިޔާއިން ފެށިގެނ
 ތިންފަރާތަކުން

ރާއެއްފަހަ ،މށާއި
ލިބޭނކޮށްގެން 

ކުރިން ފުރިހަމަ
އި ފައިސާ ޚަ
ރމަށް ދަންނަވަމެ

 ން ދެއްކު ސާ 

ކަރަންޓުކގެ 
. މިހަގަކުރަމެވެ
ޚަރ އި ބަޖެޓްުނ

ފައި ނުވާކަލ ހޯދާ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ކަރުދާސް ގަތުގ 
އި މިކަންކަމާއި

އެކު މިކަންމާއި
.   ވެ

ތުމުގައި ދައުލަ ދު

ސްކޫލްތަބައެއް 
ޚިދުމަތް ހޯދު އި

ށްފައިވާކަން ފާ
ތަކެތި ހޯދުމުގަ

ފައިނލާން ކޮށްޢު
ލިޔެކިއުންތަކުގެ

ފައި ހުންނރުކޮށް
ރުމަުލކުފަށް ޢަ

ޚިދުމަ އަދި  ށއި
ޢަމަދާ ޚިލާފަށް 

ން ކުރާކަމެގޮތު

  ފދިން ގޮތް 

ހޯދުމުގައި  ކތި
ރު 1,000ގު 

ން މަދުވެގެން
ހޯދުމަ އި ތަކެތި

މުކޮށް އިޢްލާން

ހޯދުމުގެ ކެތި 
ށާއފުރިހަމަކުރުމަ

ން ބަދަލުނުކުރުއ
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 

ސްކޫލްތަކުއެއް 
ވފައިވާކަން ފާހަ

ގޮތުގައ ރިމަނާގެ
ގއްލުމުގެ ބަދަލު

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

 A4 ެސައިޒުގ
އާއި ވފައިވާތީ
ހުރުމާ ތައްތަކެއް

މށް ދަންނަވަމެެވ

ހޯދު މތާއި ތަކެތި 

ބެލި ބަިޓްގައި 
ތަކެއްޗާއި ގައިދ

ކޮށްމަލުމގައި ޢަ
ތައަގުހުރި  ދގެ

މަށް އިޢުތި ހޯދު
ޖެހޭ ލިހމަކުރަްނ

ށްފަހު ތައްޔާރުމ
ތަކާއި ޚިލާފަލު

ފހިވާކަމެއްކަމަށާ
ވާއިދާގައޔަތުގެ 

ދެއްކުމުގެ ގޮށ 
.    މވެ

ލަފާޞލާޙުކުރަން 

ޚިދުމަތާއި ތަކެ 
ނަ ތަކެތީގެ އަގު
ތތަކުގެ ތެރެއިން
ތކުން ޚިދުމަތާއި

އާއްމު ވާނަމަ  
  ނަވަމެވެ.

ޚިދުމަތާއި ތަކެ 
ލުގެ މަތިން ފު
ޔރުކޮށް ލިޔެކިއު
ޫ ންޓު ބިލްތަކަށް 

ބައެ ސްޓްރީއާއި 
ނާވެބުން ޖޫރިމަ 

ޫޖރިރުފިޔާ،  )އ
ލތަށް ލިބުނު ގެ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

)ރ(
ބޮޑުވެ
ކަންތަ
މައެޅު

  

ޚިދުމަ .11

މިއޮޑި
މާއްދާ
ހޯދުމު
ދެމެދު
ތަކެތި
ފުރިހަ
ހޯދުަމ
ލުއުސޫ
މަގުފަ
މާލިއް
ކަމަށް
ދެކެމެ

އްިޞ

 )ހ(
ގަންނަ
ފަރާްތ
ތަފަރާ
ބޮޑު

ދަންނަ

)ށ(
އުސޫލު
ތައްޔާ

ކަރަން .12

މިނިސ
ސަބަބު
އަށެއް
ދައުލަ

  



 

  
info@audi 

14 ގެ  41 ހ

 އިހްމާލުްނ 
 ދައުލަތުގެ 
 މާލިއްޔާއަށް 

ނޮވެމްބަރ  
ށިފަހުްނ،  ފެ

ޕަށް ބަދަުލ 
5,374,05 
މިމަސައްކަތް 
 އީމް އެންޑް 

  ވެ. 

 ރަންޖެހުން:
 2008 ން 
މަސައްކަތް  

ންިސޓްރީއިން 
 2009އަރީ 

 މަސައްކަތް 
.  ދީފައިވެއެވެ

އިތުރަށް ން 
ށް ކުރިއަތ 

 މަސައްކަްތ 
 ޑެމޭޖްްސ 
ފައި ނުވާތީ 

ނައީމް ން: 
 ފރާތާއި އެކު

 16 ނމުމަްށ

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

 މުވައްޒަފުންގެ
ލުމުގެ ބަދަލު

އި ދައުލަތުގެ މާ

 ން  

13މަސައްކަތް 
ން މަސައްކަތް 
ކްޓް ގެ ސްކޯޕަ

58އެގޮތުން  ވ.
ގެ ނިޔަލަށް މި 

ގައި ނައީ 200
ވެރީގައި އެވަނީއެ

ބާތިލްކު ސްވުން 
ޖޫނ 09ރީޚަކީ 

 ،ފއި ނެތުމާއި
ށް މިނިސދިނުމަ

ފެބްރުއަ 12 ،ނ 

ހުއްޓިފައިވާ ން 
ދީނިސްޓްރީއިން 

ޅި ތާރީޚަށްވުރެން
މަސައްކަތްިއ 

. އަދި  އިވެއެވެ
ލިކިއުޑޭޓެޑް، ރ

ޓަރުންނަށް ލިބިފަ
  ވ.

ނވު  ގެއްލުން ޔގެ
 ސަބަބުން އެފަރާ

ނިންއްކަތްތައް 
 

މެ- އީ 6430 331: 

އެކުނ ދިނުމާއި
 ލިބުނު ގެއްލު
އި އަތުން ހޯދަ

ގެއްލުން  ލިބުނު 

ފރު ރޭނުމުގެ މަ
ފހު އެކުންފުނިން
ރމުން، ޕްރޮޖެކް
ލަމަށް ލެއްވިއެވެ

 2008ޖޫން  
07ޖުލައި  2 

ކަންތައްތައް ތިރ

ބަބުން އެއްބަސް
ތާރީދތު ހަމަވާ 

ވެސް ނިމިފަ 5
 އަވަސްކޮށް 

މުގެ ސަބަބުން އ
  ވެ.

ސްކޮޅެއް ފަހުން
މިނއެފަރާތަށް  

ނޑައެ ޅިރތަމަ ކަ
ންވާ ގޮތެއްގައ

ފައބާތިލް ކޮށް 
ހިނގާފައިވާއިރު 

ބަސްވުން އޮޑިޓަ
ރވިފައި ނުވެއެވެ

ރުފިޔާލައްކަ  
 ނުނިންމުމުގެ 

މަސައް ިމ ހުރި
.ކޮްށ  ފައިވެއެވެ

ފެކްސް: 3939 332

މަށް ސަމާލުކަން
އި، ދައުލަތަށް
ލވި މުވައްޒަފު

ދައުލަތަށް  ބން 

އަދި ވަށާފާތއި 
 ޙަވާލުކުރުމަށްފަ

ވުން ފާޅުކުުރޑު
 މަސައްކަތް ބީލަ

 09އަށް ރުފިޔާ
ވާލުކޮށްފައިވަނީ

ނ ފާހަގަކުރެވޭ ކަ

ލސްވުމުގެ ސަބަ
މުއްދަތުށްފައިވާ 
%50އްކަތުގެ 

ށ މަސައްކަތް
ރިއަށް ނުގެންދިއު

ފައިވެއެވެތިލްކޮށް

ރިތާ ކުޑަ ދުވަސ
ގައި ހަމަ 20

ނިންމުމަށް ފުރަ
ސއިން އެކަށީގެ
 އެއްބަސްވުން
ނިމި އިތުރަށް 
ސައްކަތުގެ އެއްބަ
ނށް ޔަގީން ކުރެ

9  ދައުލަތަށް 

ސް މަސައްކަތް
މރާތުގައި ނުނިމ

އަށް ހަވާލުކޮފިޔާ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ސްކުރުމައި ޚަލާ
ޖެ ހާލަތެއްގައި
ލުމަތިން އިހްމާ 

ސްވުމުގެ ސަބަބު

 ހޯލު އިމާރާތާ
 ލިމިޓެޑް އާއި 
އޔިތުން ކަންބޮޑު
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ރު )ސާސްއަށެއް
ހަރަށްވެސް ަހވާ
ޓާއި ބެހޭގޮތުން

ލަސ  ނުނިންމި 
ހަވާލުކޮށް ސއާއި

އިރުވެސް މަސައް
ނ ތަކުރާރުކޮށް
މަސައްކަތް ކުރި
އއްބަސްވުން ބާތ

ސްވުން ބާތިލްކު
009މާރޗް  18

 މަސައްކަތް ނ
ންޑް ސަންސް

ގައި 2009ނ 
ސައްކަތް ނުނި

. މިމަސަ ކރަމެވެ
ދު އޮޑިޓަރުންނަ

ވލުކުރަން ޖެހި
ހަވާލުކޮށްގެންވެސ
ލްގެ އައު އިމާ

މިލިއަން ރުފި 3

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ފައިސާ ދައްކައި
 މެދުވެރިވެއްޖެ

ވާ ގޮތުގެ މަގއި

ތައް ހެދުން ލަސް

 ރޫމް ބްލޮކާއި،
ސް ޕްރައިވެޓް 
ވެފައިވާތީ ރައް

މިއަލުން ޑުން 
ންސތަރުހާސް ފަ

ކަތް ދެވަނަ ފަހަ
 ާ މި ކޮންޓްރެކް

ށް މަސައްކަތް
އންޑް ސަންސް
ފހަނަޅައި ިދޔައި
މުގެ ސަބަބުން
މަން ނަމަވެސް 

އިވާ އެއެކު ވެފަ

ވެފައިވާ އެއްބަސ
8 އުމުގެ ހުއްދަ

ލކުރުމުންވެސް،
ނައީމް އެން  

ޖްޫނ 30ިއން 
 މުއްދަތެއް މަސ
ނވާކަން ފާހަގަކު
ނަގަންޖެހޭ އަދަދު

ތް ހަވާމަސައްކަ 
 މަސައްކަތް ހަ

ް، ފަހުރމަށް ސްކޫ
3.9އި ނފުންޏަކާ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

  ފދިން ގޮތް 

ބިލްތަކަށް ން 
ނއެއް ދައްކަން

ގަ 2.06ދުގެ 
  ވަމެވެ.

ތަގެ އިމާރާތް ކޫލު 

ކްލާސް ކޫލްގެ 
 އެންޑް ސަންސ
 ދަތިކަން ބޮޑު
އިވެލުއޭޝަން ބޯ
ހަތަލައްކަހަތްދިހަ

ކޮށް މިމަސައްކަ
. ލިމިޓެޑާއިއެވެ

ޑް ސަންންސަށް
ނައީމް އެ މަށް
ފަ މިތާރީޚު  ،ސ

ސްވަމުން ދިއު
އެހެނ  ކަމަށާއި،

 ސަންސްއާއި އެ

ނސްއާއި އެކު ވެ
ގެންދިއުކރިއަށް 

ސައްކަތް ހަވާލު
 ،ވފައިވާތީއާއި

މިނިސްޓްރީ ،ތީ
ޚަށްވުރެ ދިގު 

ނު ން ނަގާފައި 
ސްގެ ގޮތުގައި ނަ

ޓރެކްޓަރަކަށް މަ
ދެވަނަ ފަހަރަށް
ން ބާތިލް ކުރު

ކުން އެހެންގއި 

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

މަނާވުމުގެ ކުރިން
ތކަށް ޖޫރިމަނާ
އޔަތުގެ ގަވާއިދު

މަށް ދަންނަވަކރު

ޅުދޫ ސްކޫނދިކޮ 

ނދިކޮޅުދޫ ސްކޫ
ގައި ނައީމް 2

ޖާގައިގެ ލުގެ
ސް ޓެންޑަރ އި
ސމިލިއަން ތިންލަ
މުމަށް ޝަރުތުކޮ
ނސް ޕްރައިވެޓް

ނައީމް އެންޑް 
އްކަތް ނިންމުމަ

ވީނަމަވްެސ ގއި
ށ ބޮޑަށް ލަސ
ވޑައިގެންފައިވާ 

ނައީމް އެންޑް  

މ އެންޑް ސަން
ނ ފަށައިގެން ކު
ނަ ފަހަރަށް މަސ

ފާއިތުވެ އހަރު
ނުވާތީ ގޮސްފައި

މަންޖެހޭ ތާރީޚަ
ޓަރ އަތުންޓރެކް 

އޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސް

ދެވަނަ ކޮންޓް 
ޑ ސަންސަށް ދެ

އެއްބަސްވުނއިވާ 
ަގ 2010ސްޓް 

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

އިޞް

ޖޫރިމަ
ބިލްަތ
މާލިއް
ޖަމާކު

  

ކެނ.ނ .13

ކެނނ.
2006
ސްކޫލު
ގެނެސ

ފްަސ(
ިނންމު

ސަންސ

)ހ(
މަސައް
ކަމުގަ
ވަރަށް
އެދިަވ
ގައި 

ނައީމް
އަލުން
ދެވަނަ
އައެއް

ގެންގޮ
ިނންމަ
ކޮންޓް
ލިކިއު

)ށ(
އެންްޑ
ވެފައި
އޮގަސް



 

  
info@audi 

15 ގެ  41 ހ

ން ކިއުންތަކު
 ،އާއިރުފިޔާ 
ންމިލިއަން ތި 

ނަވާރަާހްސ 
  ދައްކައެވެ.

އަށް ރުފިޔާ 
ނަވާރަހާސް 

ހަވާލުކުރި  
ކަްތ މަސައް 
 ގެއްލުން  ގ

 ފަރާތަކަށް 
 އެއްގޮތަށް 

ށް ނުދަނީ 
އިވާ ގޮތުެގ 
އި މަސައްކަތާ

 8.44ދުގެ 
އެފަދަ ތެއް 

 ހުރިހާ  ރުގެ
 މުންދެ ޓއް 
 ސިވިލް  ކށް 
 ބޯނަސް  ނީ
 ދިނުމަށް  ސާ

 ނިމުމަށްަފހު 
. ދިނުމަށެވެ 
 ސާވިސް ލ

 ޓީޗަރުންނަށް 
 ކަންތައްތައް 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ކަމަށް ލިޔެކި ވާ 
 )ހަތާވީސްސތޭކަ

ތި( 3,952,00
ން ތިންލައްކަނ

ޔކިއުންތަކުން
)އަށެއްންސާސް

އަން ތިންލައްކަ
އި ސަންސްއާ
 ނަ ފަރާތަކަްށ

ގެރުފިޔާ )އށެއް
މަށް ދެވަނަ

 އެއްބަސްވުމާއި
.   ދެކެމެވެ

ސއްކަތް ކުރިއަށް
ގަވަނަ މާއްދާ 

ލުމުގެ އަގު މަ

ވާއިދުއްޔަތުގެ ގަ
ތުރު މަސައްކަތެ

  ން 

އަހަރު ތަޢުލީމީ 
ޕަސެންެޓ ވަކި 

މުރާޖަޢާކޮ ލްުނ
ކޮމިޝަނުންވަނ 

ފައިސާ ބޯނަސް
ނ ޓާރމެއް އެ 
 ގޮތުގައި ސގެ
ސިވިލް" ،ކރި

ޓީ އްޒަފުންނާއި
ކަ ފާހަގަކުރެވޭ ނ

މެ- އީ 6430 331: 

އަށް ދީފައިވާސް
ހަސަ ހަތްހާސް

09 ދީފައިވާށް 
ހަމިލިއަނ( 6,3

ލިޔެސްޓްރީގެ 
ފަން ަހތަރުހާސް

ހަމިލިއަ(ރ ,6
ނައީމް އެންޑް 

ސަބަބުން، ދެވަނަ
އަހަތްދިހަސަތޭކަ

ރޫޢު ނިންމުމަ
މިމަސައްކަތް 

އި މިއޮފީހުން ދެ

އި މަސަ ބަލަ
8.29ވާއިދުގެ 

ލިބޭ ގެއް ބުްނ

މާލިއް އިވާ ނަމަ 
 މުއްދަތަށް އިތު

ފައިވުންތުގައި ދީ 

މވައްޒަފުންނަށް 
 މުސާރައިގެ 
އަލު ތެރޭގައި  ގ

އެ  ގައި 20
ބޯ ދަށުން ސލުގެ

އެ ވއްޒަފުންނަށް 
ބޯނަސް ފައިސާ
އާއްމުުކ ޝނުން

ް ނިސްޓްރީގެ މުވަ
ބެހޭގޮތުން ތާއި

ފެކްސް: 3939 332

 އެންޑް ސަންސ
ދޮޅަސް ފަސްލއްކަ

ލވި ކުންފުންޏަށް
319,636ލަ 

ވާކަމަށް މިނިސ
ތންލައްކަހަތްދިހަ

319,636 ން
 ،ނޖެހިފައިވާތީ
ސަ ނުކުރުމުގެ 

ސްހާސް ފަްސސ
. މިމްަޝ އެވެ

ސަބަބަކީ ނޑުގ 
ދިނުންކަމުގައތު 

 ކުރެވެމުންދޭތޯ
ވާމާލިއްޔަތުގެ ގަ
ސްވުމުގެ ސަބަބު

ކޮށް ދޫކޮށްލާފައި
ހަރު ދުވަހުގެ

ގެ ގޮތުޔ ބޯނަސް 

މު ގުޅުންހުރި ދ
އަހަރަކުވެސް 
އަހަރުެގ ވަނަ 

08 ޕްޓެމްބަރ
އުސޫ ނޑައެޅުުނ
މުވަ ރުވެފައިވާ

ފަ ވާ 80% 
ކޮމިޝަ ސވިސް

މިނި މިފޮތުގައި
ގޮ ފައިވާދީ ާސ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ނައީމްނމުމަށް 
މިލިއަން ތިންލައް

ހަވާލުއި އަލުން 
ޖުމްލަ ،އިއެކު
ދުވެފައިވާ ޚަރަ

ތިނފސްމިލިއަން 
 އިރު ދައުލަތުން
 ޚަރަދު ކުރަން

މަލު ފނިން ޢަ
ލއްކަސާޅީސްަފސ

ފާހަގަކުރެވެއެ 
މައިގަ ށ ދިމާވި 

އިތުރު ފުރުޞަތު

މަސައްކަތް  
އިވަނީ ނަމަ މާ
ތ ލަސްވާ ލަސް

ފުރިހަމަ ނުކޮތ 
އަހަ 1 ދވެގެްނ

 އތައް 

މިލިއަން ރުފިޔާ 

ސީދާ އިދިނުމާއި
ކޮންމެ  ތުގައި
2008 އުސޫލު
ް 28 ،މްނ ސެ
ކަނ ށްއަލަ. 

ހާޒިރު ވހެއްގައި
 މުސާއިގެ ގެ
ސާ ސިވިލް 

މ" ޢިނާޔަތްތައް
ފައިސ ބޯނަސް. 

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

މާރާތްތައް ނިން
މިދެ ( 2,367,6

ށް މަސައްކަތާއި
އާރުފިޔާ )އއް
މަސައްކަތަށް މި

ފަސ( 5,374,0
އކަތް ނިމުނު 
ލިއަން ރުފިޔާ
ގޮތަށް އެކުންފު

ނުވަަލ( ,945
ލިޔެކިއުންތަކުން 
 އަގު ބޮޑުވުމަށް
ސް އެފަރާތަށް އި

އި އެއްގޮތަށް
ކަމުގަމާލުން ހު
ށް މަސައްކަތްތަ

.   ވަމެވެ

ކަތްތން މަސައް
މަދުގެ މަތިން 

  ނަވަމެވެ.

ނިހެން ކަންތައް

 12.3ޚިލާފަށް 

ކިޔަވައި އދާކުރާ
ު ބޯނަސްގެ  ގޮ
އު ދިނުމުގެ ާސ

މުހުށަހެޅު ރއިން 
.އެވެހުއްދަދީފަ 
ދުވަ ހުރިހާ ގ

އެއްމަހުގެ ދވަހު
ގައި 2009 

އި އެހެނިހެން ޢ
.ނުވެއެވެ ފައިޅާ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ކޫލްގެ އައު އިމާ
627 ދދުކަމަށްވާ

ށްއކަތް ނިންމުމަ
ދެހާސް ނުވައެ

ރުފިޔާ، )އް
58 ފުރަތަމަ 
ސައްރެވުނު މަ 

މިލރުފިޔާ  )އް
ޮސްވު މާއި އެއް

578 ދއުލަތަްށ
ލި ނިސްޓްރީގެ

ޅި މަޝްރޫޢުގެ 
ފއި ނުވާއިރުވެސް

  ފދިންގޮތް 

 އެއްބަސްވުމާއ
ު ލވި ފަރާތުގެ އި
 ހަވާލުކުރިފަރާތަ
ހދުމަށް ދަންނަވަ

 ހަވާލުވި ފަރާތު
ގައިވާ ގޮތުގެ )

ނކުރުމަށް ދަންނަ

ރެވުނު އެހެނި

ނޑާއި ޚި އޮނިގަ

އަ ވަޒީފާ ރާގައި
ވާނަމަ ވެފައި

ފައިސ ބޯނަސް 
މިނިސްޓްރީ ށް
އުސޫލަށް އައު
ޓާރމެއްގެ ންމެ

ުދ ދޭ  މސާރަ
 ފެބްރުއަރީ 

އެލަވަންސްތަކާއި
ނޑައަޅާ ނުމަށް ކަ
 

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ނދިކޮޅުދޫ ސްކޫ
ގން ހުރި އަދަދު

ސައްމި ހުރި މަ 
ދެފަންސާސްލައްކަ

ތޭކަތިރީސްހައެއް
ނކަމުން އެންމެ
ލުކުރމުމަށް ހަވާ

ތޭކަތިރީސްހައެްއ
އްކަތުގެ އެއްބަސ
ލކުރަންޖެހި ދައު
އިވާކަމަށް މިނި
ލކުރަންޖެހި މުޅި
އށް ގެންގޮސްފަ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

މަސައްކަތުގެ 
އްކަތާއި ހަވާލުވ
ނ މަސައްކަތް 
ލވި ފަރާތުން ހޯ

މަސައްކަތާއި  
)ހ(ގެ  މާއްދާ
ހަވާލު ނުތކާއި 

ގައި ފާހަގަކުރެ

ލް ސާވިސްގެ އޮ

ދާއިާރ ސްޓްރީގެ
ޒިރުވެހާ ހއްގައި
.އިވެއެވެގޮސްފަ
ކޮމިޝަނަށް ސް
އަ ދިނުމުގެ ސާ

ކޮން ޖހިފައިވަނީ
މު މަހުގެ ފށޭ

1 ނނަމަވެސް
އެ އޒަފުންނަށޭްދ

ދިނު ފައިސާ ސް
.އެވަނީއެވެ ގައި

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ކެނނ.
އެނެގ
ުނނިމ
ނުވަލަ
ހަސަތޭ
އެހެްނ
ިނންމު
ހަސަތޭ
މަސައް
ހަވުާލ
ވެފައި
ހަވުާލ
ކުރިއަ

އްިޞ

)ހ(
ސައްމަ

މަތިްނ
ހަވުާލ

)ށ(
ވަނަ
ފަރާތަ

އޮޑިޓްގަ އ.

ސިވިލް .14

މިނިސ
ދުވަހެ
ގެންގޮ

ސާވިސ
ފައިސާ
ހަމަޖެ
ދެންފެ
އެހެްނ
މުވައް
ބޯނަސް
ތިރީގަ
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 : ދީފައިވުން 
 ރިސުންނަށް 

 ފެބްރުއަރީ 
 ވަނަ 200

 ސާރަކޯޑުން 
 

ދެވޭނެކަމަށް 
 2009 ބަރ
 ފިނޭންސް  

 ރުއްވާފައިވާ
 ފުރަތަމަ ،އި 

 ވިދާޅުވެގެން 
 ސިޓީއެއްަގއި 

 ފޮތުގައިވާ  
 އެންޑް  ސް
 އެއުސޫލާއި  

 ދީފައިވާ  ށް
 .ދެކެމެވެ 

 ދޭ ފންނަށް 
 ވަނަ  4.20
 ހޯދައިގެން  

 މަޖިލީހުން  
 މުސާރައާއި  
 ނާޔަތްތައްިޢ

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ނޑާއި ޚިލާފަށް 
މުދައްރ 2,16

1 ފައިވަނީދީ
9 މިފައިސާ ދި
މުސ ފައިވަނީދީ  

 .ފހަގަކުރަމެވެ 

ސް ފައިސާ ނުދެ
އޮކްޓޫބަ 18  ދ

އޮފް  ނިސްޓްރީ
ނެރު ޮކމިޝަނުން

ގޮތަށްކަމަށާއި  ވާ
ވ ގޮތަކަށް ވަކި
ސ ވިފޮނު ރީއަށް 

މި" ނޔަތްތައް
ފިނޭންސ  އޮފް
 ،ކުރަމުންދާތީލ

ޓީޗަރުންނަށް ކގެ 
އޮފީހުން މި ށް 

މުވައްޒަފު ްސ
0 ގަވާއިދުގެ 
ފަރާތްތަކުން 

ރައްޔިތުންގެ ނ 
 ވައްޒަފުންނަށް

ޢ މުސާރައާއި 

މެ- އީ 6430 331: 

ގެ އޮނިގަނސް 
3 ސްކޫލެއްގެ

ދރުފިޔާ، ) އް
އަދި. ލާފަށެވެޚި

ފައިސާ ނަސް
ފާ ކަމުގައިވެސް

ޝަނުން ބޯނަސް
އެދި  ށްދިނުމަށް 
މިނ ،ންނެވުމުްނ

ޮކ ސާވިސް ލް
ފޮތުގައިވާ މި" 

ވަ ޓރެޜަރީއިން
މިނިސްޓްރީ ން 

ޢިނާ އހެނިހެން
އޮ މިނިސްޓްރީ 

ޢަމަލު އުސޫލަށް

ސްކޫލްތަކު ގައި
ކަމަށް އިސާތަކެއް

ސާވިސ ސިވިލް 
މާލިއްޔަތުގެ  

ލިބުނު ފައިސާ
.  

ގޮތުގެމަތިން  އިވާ
މުވަ ސާވިސް ލ

މެނުވީ  ގމަތިން 

ފެކްސް: 3939 332

 ސިވިލް ސާވިސ
ސ 213 ތގައި

އެކެއްތޭކަސާޅީސް
ނޑާއި  ޚ އޮނިގަ

ބޯނަ ނވާކަމަށާއި
ކަ ގެންބަދަލުކޮްށ

 ސާވިސް ކޮމި
އިތުރުކޮށް ފައިސާ

ދެން ރެޜަރީގައި 
ސިވިލް ދެވޭނީ 

ން ޢިނާޔަތްތައް
ްޓ އެންޑް ނސް
ކޮމިޝަނުނ ިވސް

އެ ވންސްތަކާއި
 އަދި ތަކާއި

އެއު ފެށިގެން  ނ 

ގޮތުގަ ބޯނަސްގެ 
ފައި ދީފައިވާ ށް

 ފައިސާއަކީ 
ދައުލަތުގެ  ،ތީ
އެފަ ނުވަތަ  ން
.ދަންނަވަމެވެ  ށ 

ބަޔާންކޮށްފައި އި
ސިވިލް މަށާއިރު 
ގޮތުގެ ފައިވާއަޅާ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

 ބޯނަސްފައިސާ
ގޮތު ބޯނަސްގެ
ހަްތސަތޭ ހާސް
 އެކުލަވާލި ލށް
ނު ހިމެނިފައި 

ބަ ފައިސާ ކޯޑަށް

ޜރީއާއި ސިވިލް
ފަ ބަޖެޓަށް  މަށް 
ޓްރެ އެންޑް ސް
ންސެއްއެލަވަ 

ތަކާއި އެހެނިހެން
ފިނޭންސ އޮފް ރީ
ސާިވ ސިވިލް 

އެލަވަ ންނަށޭްދ
ދާއިރާތަ މަށްދިނު
އިން  2009 
  .ކަމަށެވެ  ވާ

ޯ ފެށިގެން  މުން
ޚިލާފަށް ވާއިދާއި

ބޯނަސް ފައިވާ
ނުވާތ ންސަކަށް 

ފަރާތްތަކުން ވާ
މަށް ޖަމާކުރު ތަށް

މާއްދާގައި ވަނަ 
ޚަރަދުނުކުރު ސާ

ނޑައަ ޝަނުްނ ކަ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ޯ ތަމަ ޓާރމުގެ 
ބޯ ޓާރމުގެ 

ތންލައްކަތިރީސްހާ
އަލަ މިޝަނުން 

ބަޖެޓްގައި  ގެ
ކޯ އިނާޔަތްތަކުގެ

 އެންޑް ޓްރެޜަ
ދިނުމަ ފައިސާ 
ފިނޭންސް އޮފް 
އެއްވެސް ،ވަީނ
އެލަވަންސްތަ ށދޭ
މިނިސްޓްރީ ސް
ގައި  2009 ރ
މުވައްޒަފުން ސް

ނުދި ނާޔަތްތައް
ފެބްރުއަރީ  1 
ނިންމާފައިވާ ނން

ޓާމު ފުރަތަމަ ގ
ގަވާ ސާވިސްގެ ލ

ފަދީ ނިސްޓްރީން 
އެލަވަން ނިފައިވާ
ޒިންމާވާ ކމުގައި
މާލިއްޔަތަ ލަތުގެ

ވަ 4.01 އިދުގެ
ފައިސާ މެނުވީ 

ކޮމިޝަ ސާވިސް

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

 އަހަރުގެ ފުރަތަ
ފުރަތަަމ ހަރުގެ

ތި ބރަމިލިއަން 
ކޮމ ސާވިސް  ލް
ެ ނު މިނިސްޓްރީ
އ އެހެނިހެން  ވޭ

އޮފް ފިނޭންސް 
ބޯނަސް ޓާމުގެ 
މިނިސްޓްރީ ން
އަންގަވާފައިވަ ނ

މުވައްޒަފުންނަށް
ވެސދޫކުރީ އިސާ

ނޮވެމްބަރ 19 
ސާވިސް ސިވިލް

ޢިނާ އިތުރު ިއ
،އެއްބަސްވެ ކ

ކޮމިޝަނު ރމަށް

އަހަރުގެ ވަނަ 2
ސިވްިލ ފިޔާއަކީ

  ގޮތް  ދިން  ފ 

މިނި އަހަރު ނ
ހިމެނި ތެރޭގައި 

އެކަ ،މަތިން  
ދައުލަ އަނބުރާ 

ގަވާއ ލިއްޔަތުގެ
ވާގޮތްަށ ޓްގައި
ސ ސިވިލް  ގައި
  .މެވެ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ވަނަ 2009 
އަަހ ވަނަ  2

ބާ( ,12,330
ސިވިލް ގައި 2
ފާސްކުރެވުނު ރ

ދެވޭ އޒަފުންނަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮ 
 ދެވަނަ ނެވުން:

މިނިސްޓްރީއިން 
ޓްރެޜަރީއިްނ ޑ

މު ސާިވސް ވިލް
ފައި ބޯނަސް  ގ

 އަދި. ކަމަށެވެ
ސ" ޅވެފައިވަނީ
ފިޔަވައ ޔަތްތައް
އެކު އާއި ޜަރީ 
ޢަމަލުކުރު ގޮތަށް

2009 ނކަމުން
ރުފި މިލިއަން 1

ލަފާ  ޞލާޙުކުރަން 

ވަަނ 2009 
ތެ ވންސްތަކުގެ

ގޮތުގެ ދގައިވާ
 އެފައިސާ ވސް

މާލި ދައުލަތުގެ  
ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާ
ދިނުމުގަ ޔަތްތައް
ދަންނަވަމެ ނުމަްށ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

)ހ(
2009
741

2009
އަހަރު
މުވައް

)ށ(
ދެންނެ
ގައި

އެންްޑ
ސިވި"

ޓާމުގެ
ޫނންކަ
ވިދާޅު
ޢިނާޔަ
ޓްރެޜަ

ގޮއްއެ

އެހެން
12.3

އިޞް

)ހ(
އެލަަވ
މާއްދާ
ނަމަެވ

)ށ(
ފާސްކޮ

ނާޔަޢި
ނުދިނު
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ްޕރައިވެޓް -ކ
އާގެ ޝްީރ 
 ކިޔަވައިޭދ 
ނ، ސްކޫްލ 
ަސރުކާރުން 
 ނގެ އަތުން
ރޭޑްތަކުގައި 
.   އެވަނީއެވެ

ގްރިމެންޓްގެ 
 ،ފމަށްޓަކައި

ފެހެއްޓުމަށް 
 މަދުވަމުން 

 2010އި، 
ުރ ވަނަ އަހަ

 ންކަމާއިއެކު 
ންކޮށްފައިވާ 
 ނުކުރެވި، 

ށް އަލަށް އަ
ކަމަށާއި، ނވާ

 ވެފައިވަނީ  
އަށް ވަން  

ސ ހިންގާނެ 
ށ ބަލާއިރު 
 އުސޫލުން 

 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ފށިގެން ޕަބްލިކް
ާ  ދަށުން އިންޑި

ކަށްއަ 10 
ފައިވަނީޔާންކޮށް

 ނިމެންދެން ސ
ވަންނަ ކުދިން
އި އެކިއެކި ގްރޭ

ގައި  1ވަލް ތާ

ޕީޕީޕީގެ އެގް 
ވޭ ގޮތުގައި ހިފު
ރލްމެންޓެއް ހި

ށިގެންހރުން ފެ
ރިވަރުން ކަމަށާއ

ވަ 2012އަދި 
އެހެން .ގކުރަމެވެ

މަންޓްގައި ބަޔާން
ގޮތުގައި ބޭނުން

  

ން ޖީއައިއެސްއަ
ނ ގޮސްފައި ނު

ބަދަލު އަށް 8
3އަދި  2، 1

އި ތިން ކުލާސް
ގަމުންދާ ގޮތަށް

ޕީޕީޕީގެސްކޫލް 
  .ނ ނުދެކެމެވެ

މެ- އީ 6430 331: 

 މދުވުން 

ފެއިން  200
ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

އިން 1ރޭޑް 
ރެކްޓްގައި ބަޔާ

އިން 7 
އަލަށް ވަ ލަށް
ަގއމިސްކޫލު. ވ

ހޭ މަޢުލޫމާތު ތާ
  ވ.

:ހއްޓިފައިނުވުން 
ނ އެންމެ އެދެވޭ

އެންރޯ ގެދިން
އަހަ ވަނަ 201
ދަރި 1,796ބީ 

ވރުންކަމަށާއި އަ
ނކަމުގައި ފާހަގަ

އަދި އެގްރިމަ، މަ
 އެކަށީގެންވާ ގޮ
ކަމަށް ބެލެއެވެ.

ފެށިގެނ ންއަހަރު
 އިތުރު ވަމުން
8ތަށް ގްރޭޑް 

1ގްރޭޑް ތަށް 
 އެގްރޭޑްތަކުގައި

މިހާރު ހިނގަ 
ނޭޅިޖެނަމަ މި ސ
ށް މި އޮފީހުން

ފެކްސް: 3939 332

އަދަދު މަ ރންގެ 

9ނޮވެމްބަރު  
މެނޭޖްމަންޓް ކޮ

ގްރޭ ،ގެންލުކޮށް
މަންޓް ކޮންޓް
ކިޔެވުން ގްރޭޑް

ޫކލަސް ފަހުމަށް
ނގިދާނެ ކަމަށެވެ

ޚަރަދާއި ބެހޭ ރާ
ރވިފައިއެވަނީއެވެ

ލްމަންޓް ހިފެހެ
 ޖާގައިގެ ބޭނުން

ކު 900ގން 
10ންގެ އަދަދު 

 ސްކޫލްގައި ތިބީ
ދަރިވަ 834ރ 
ވަރުންދަރި 782

މަދުވާކަމަށްވާނަމަ
ގެ ކެޕޭސިޓީ ލ

ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަ

ވަނަ އަ 2010
ވާ މިންވަރަށް
ލއަށް ފީދައްކާގޮ
 ފީ ދައްކާ ގޮ
ވާ މިންވަރަށް 
މން މިސްކޫލު
ކއް އަވަހަށް ނޭ

ކަމަ ދާނެހިންގި

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ވަންނަ ދަރިވަރު

4އަކީ  )އސް
މެ ހަރު ދުވަހުގެ

ހަވާލު އާއި )ލ
 ޕީޕީޕީ މެޭނޖްމަ
ދރިވަރުންގެ ކި
ރއިވެޓައިޒްކުރުމަ

ފީ ނެ އްގޮތަށް
ކުރާމިސްކޫލަށް 

ރީގައި ބަޔާންކުެރ

ރުންގެ އެންރޯލް
ާ ތަކުގައި ހުރި 
ތަށް، މަދުވެގެ
އި ކިޔަވާ ކުދިން

ވަނަ އަހަރު ސ 
ވަނަ އަހަރު 2

2ފައިވަނީ  ީދ
މަރން އަހަރަށް 

ސްކުޫލ ޓޭނަމަ،
ބޮ އިތުރަށް  ކަްނ

0 ން:ދދު މަދުވު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރެއިން އަމިއްލައަ

އަމިއްލައަށް ،
ޓްގައި ބުނެފައިވާ

. އެހެންކަމުމވެ
ދނާ ފިޔަވަޅުތަކެ
ނިވި ގޮތެއްގައި ހ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ށް އަލަށް ވަކޫލަ 

ޖީއައެިއ(ސްކޫލް 
އަހަ 15 ،ޞލުން
އެސްއީޕީއެލް( 

ލްެގ މި ސްކޫ
ޔވަމުންދިޔަ ަދ

ޕްރަ ކަމަށާއި،
 ރޭޓްތަކާއި އެއް

މ  ސަރުކާރުން 
ންތައްތައް ތިރީ

ދަރިވަރު 900 
ރޫމްގ ކްލާސް 

 ހިންގޭނެ ގޮ
ގައިވސް ސްކޫލު

2009މިގޮތުން 
2011، ކަމަށާއި

ލުން މަޢުލޫމާތު
އަހަރުއަދަދު  ގ

ނުހިފެހެއްޓޭޓއް 
އިގެ ދަތިކަ ޖާގަ

ރިވަރުންގެ އަދަ
ގްރިމަންޓްގައި

ދރިވަރުންގެ ތެރެ
ކޮޅެއް ކަމަށާއި،
ްނ އެގްރިމަންޓް

ރަމެގަކުއި ފާހަ
ށީގެންވާ ހަރަުދ
އި ދެމެހެއްޓެނި

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ޫ ޓނޭޝަނަލް ސް

ޓަނޭޝަނަލް ސް
ގެ އުޞޫ )ޕޕީޕީ

ވެޓް ލިމިޓެޑް
. މި ސްކޫލެކެވެ

ކިޔަނު އިރު 
ނެ ފީ ދައްކާ

ނޑައެޅިފައިވާ
ގެ އަދަދާއިރުން

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަ

އި އެއްގޮތަށް 
ގެސްކޫލު ދާގައި
ކުލާސް 3އި 

 އެހެން ނަމަވެ
. މިގަކުރެވެއެވެ

ދަރިވަރުންކަ 1
މަށް ސްކޫލުކަ ނ

ވާ ދަރިވަރުންގެ
 އެންރޯލްމަންޓެ

ތަކުގެނ ސްކޫލު

ލށް ވަންނަ ދަރ
ް ނގެ އަދަދު އެ

މުން ދިޔަ ދަކަ
ޮ  މަދު ކުދިން 
ދުވުމާއި ގުޅިގެނ
ރން ނެތްކަމުގައ
ލުކުރުމަށް އެކަށ
ސކޫލެއްގެ ގޮތުގަ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ސުއްދީން އިންޓަ

ސުއްދީން އިންޓަ
ީޕ(ޓނަރޝިޕް 

ޔކެއަރ ޕްރައިވެ
ސްޓަނޭޝަނަލް 

ކުރެވުނުއިވެޓައިޒް
ވަރުންނަށް ފީރި

އި ކަބސްވުމުގަ
ވމުންދާ ދަރިވަރު

މިމަޢުލޫމާތުން  

އެއްބަސްވުމާއި 
ވަނަ މާއްދާ 6.2

މ ގްރޭޑެއްގައި
.ނކޮށްފަ އިވެއެވެ

ފައިވާކަން ފާހަގަ
008, އަހަރު 

ގައި ކިޔަވާނެލު
އިއެސްގައި ކިޔަވާ

ދަރިވަރުންގެ 
ހުރި އެހެން ގއި

ސްކޫލަށް އަލަ 
ނަމުންދާ ކުދިން
ރކާރުން ފީދައްކަ
ބަތުން ވަރަށް

ނގެ އަދަދު މަދު
ދއްގެ ދަރިވަރުނ
އސަލަތައް ޙައްލު
ޫ ޓަނޭޝަނަލް ސް

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ޔާސުޣި .15

ޣިޔާސު
ޕާރޓް
އެޑިޔު
ޓައިން
ޕްރައި
އެދަރި
އެއްަބ
ކިޔަވަ
އަދި 

)ހ(
2.10
ކޮންެމ
ބަޔާްނ
ަ ގޮސް
ވަނަ

ސްކޫލު
ޖީއައި
900
މާލޭގަ

)ށ(
ވަންނަ
ާ ސަރު

ސްނި
ކުދިން
އަދަދެ
މިމައް
އިންޓަ

  

  

  

  

  



 

  
info@audi 

18 ގެ  41 ހ

2012 

 

74 

49 

44 

140 

122 

150 

151 

14 

38 

782 

228 

554 

17,309 

9,589,074 

އި ޕީޕީޕީެގ 

އިންގްިލްޝ 
 28ފަހުން 

އަހަރުެގ  1
މި ސްކޫްލ 
ްސކޫލް ީފ 
 ޓަނޭޝަނަލް
ބެހޭ ގޮތުން 

 އެމްއީއެްސ 
 ލާރިނިންގ 
އމްއީއެސްެގ 
ލ ސްކޫލެއް 

ވަނަ  200

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

  ގ މަޢުލޫމާތު 

2011 

43 

30 

141 

124 

148 

159 

154 

35 

‐ 

834 

133 

701 

15,308 

10,731,193 

އސަބަބުތައް ބަލަ

ގައި މާލޭ އ 19
 އަހަރު ހަމަވިފަ
0ވމަށް އިތުރު 
މއ ހިންގުމަށް 

ސ މަޤްޞަދަކީ
މާރާތުގައި އިންޓަ
ންތައްތަކާއި ބެ

ކުރިން  :ވުން 
ނގުން މަންދު

. އެލކޮށްފަ އެވެ
އިންޓަނޭޝަނަލް
9ނުވާކަމަށާއި، 

މެ- އީ 6430 331: 

ނ ކުރެވޭ ހޭދައިގެ

2010 

 

21

150

132

154

166

154

231

‐

‐

1008

30

978

13,087

12,798,985

ދަށްވަމުންދާ ސަ
.  

  ން 

996މާރޗް  1
ވަނަ  2005

ތުގައި ހިންގެުވ
ޝަލް ސްކޫލެއް

މ މުގެ ދޫކުރު
އެމްއީއެސް އިމާ
ކުރެވިފައިވާ ކަ

ށ ފެށިފައި ނުވު
 ސްކޫލް ހިން

ހަވާުލގައި  
 އިމާރާތުގައި އި
ގން ފަށާފައި ނު

ފެކްސް: 3939 332

ދަދާއި ދައުލަތުން

2009 

 

1951 

2250 

2192 

2264 

2756 

3294 

3271 

‐ 

‐ 

17968 

 0 

17968 

10,7747 

19,350,6085 

ޓް ދަންރޯލްމެން
ށް ދަންނަވަމެވެ.

ނމާތައް ވިއްކާލުން

14ގެ އިމާރާތް 
މގެ މުއްދަތު 
 ސްކޫލެއްގެ ގޮ

. އިންޓަނޭޝ ވެ
މިގޮތަށް ހިލޭ

. މިގޮތުން އެއވެ
މުގެ ދަށުން ކު

ގަން މިހާތަނަށް
އިންޓަނޭޝަނަލް

2009ނއަރީ 
ނ އެމްއީއެސް 
ސްކޫލެއް ހިންގަ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

 ދަރިވަރުންގެ އަދަ

5 

5 

9 

6 

5 

9 

7 

‐ 

‐ 

6 

-

6 

( 4 

8 

 ސްކޫލުގެ އެން
މަށްއެޅު ވަޅުތައް

އްޤުތަކާއި ޒިންމާ

އިވާ ސަރުކާރުގެ
، އެއްބަސްވުުމ
ންޓަނޭޝަނަލް 

ފައިވެއެވާލުކޮށް
މި ، ކަމަށާއި

ޔާންކޮށްފައިވެއެ
 އެ އެއްބަސްވުމު

 

 ސްކޫލް ހިންގަ
އގެ ދަށުން އި

ޖެނު 6ވނީ 
އބަސްވެފައިވަނީ

ނޓަނޭޝަނަލް ސ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ޞިލުކުރަމުންދާ 

 

 

 

(ރުފިޔާ) ހޭ އަދަދު 

(  ފިޔާ

ވުރެއަދަދަށް 
ލާޙީ ފިޔަވައިޞް

ޙައް ށ ލިބިފައިވާ 

ނަމްބަރު ކޮށީގަ
 ދޫކުރުމަށްފަހު،
ލ ޕްރައިވެޓް އިނ
ާ ލވެރިންނަށް ހަ
 ނުލައި ހިލޭ
ބަސްވުމުގައި ބަ
އއްބަސްވުމާއި 
 އި އެވަނީއެވެ.

ންޓަނޭޝަނަލް
 ކޮންޓްރެކްޓެއް
އޫލުވެރިން ވަ

ދު އެއްއި ދެމެ
މިހާތަނަށް އްިނ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ގައި ތަޢުލީމު ޙާ

ތަފުސީލު 

  ދަދު 

 ޢަދަދު ކ ކުދިންގެ 

 ންގެ އަދަދު 

ޭ ސާއިން ބޮލަކަށްޖެ

(ރުފި ސާގެ ޖުމްލަ

  ފދިން ގޮތް:

ކނޑައަޅާފައިވާ
ލުވާނެ ގޮތަށް 

ސކޫލް ހިންގުމަށް

ނ 373ތީމަގުގެ 
ހިންގުމަށް )ސ
ގައި އެސްކޫލް 
ގެ މަސްއޫލުސް

ހ ކުއްޔަކާއި
އްބައެ ކަމުގައި 

ށ ކުރެވުނު ެއ
ތައްތައް ތިރީގައި

އިމާރާތުގައި އިނ
 މެނޭޖްމަންޓް

ޫ އީއެސްގެ މަސް
 މިނިސްޓްރީއާއ

މ ، ވީނަމަވެސް 

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ޖީއައިއެސްގަ: 1 

ކދިންގެ އަދަދު:

 1  

 2  

 3   

 4   

 5 

 6

 7

 8

 9  

 ކުދިންގެ ުޖމްަލ ޢަދަ

ލައަށް ފައިސާ ދައްކާ

ރުން ފީދެއްކި ކުދިން

ކާރުން ދެއްކި ފައިސ

ކާރުން ދެއްކި ފައިސ

ކުރަން ލަފާލާޙު 

ބސްވުމުގައި ކަ
ޞަދުތައް ޙާޞިލު

ޓަނޭޝަނަލް ސް

ޗންގޮޅީ ފަޅުމަތީ
އެމްއީއެސް(ލް 

2008މްބަރ 
ދތަށް އެމްއީއެސ

ފައިވަނީ މަހުށ
ސިޑައިޒްކުރުން
ލެއް ހިންގުމަށް
ގކުރެވުނު ކަންތަ

އެމްއީއެސް އި 
ގި އިމާރާތުގައި

އެމްއީނޓަރާއި 
އޫލުވެރިންނާއި

ގމަށް ކަމުގައި 

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ތާވަލް 

 ކިޔަވާކު

ގްރޭޑް
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ސްކޫލް
ޑިސެމް
މުއްދަ
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ސަބްސ
ސްކޫލެ
ފާހަގަ

)ހ(
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ސެްނ
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ހުއްޓުމަކަށް 
ގަމުންދާކަން 
 ޖެނެރަލްގެ 
އް ފިޔަވަިއ 
ން ކަމުގައި 
ޓަނޭޝަނަްލ 
ގ ކޯސްތައް 

  ވ.

 އިމާރާތުގައި 
ުލ ން ާޙޞި 

. އެގޮތުން 
ޢަރަބިއްޔާެގ 
ޓފް ރޫމާއި، 

އިވުމުން ދީފަ
.   ވެ

 ޒިންމާތައް 
ދު ވެފައިާވ 
ތަކާއި އަދި 
ލްކުވެރިކަން 
ޓެޑް" ކިާޔ 
  ލިމިޓެޑަށް 

 %95ކގެ 
 . މި ޏެކެވެ
 )ށޑިހަތިނެއް

ބސްވުމުގަިއ 

ދެމެދު އި 
އމްއީއެސްެގ 
ރުޒްވާގޮތަށް 
ދާކުރަންެޖޭހ 

ފީއެްއ  ހަރީ
ލވެރިންނާއި 
 ލިބިގަތުމަީކ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ު ކިޔެ ވުން 
ންގަ މިހާރު ހި

އެޓަރނީ ރީއިން
ސްތައްނިފޯމް ކުލާ
ތުމުން ތަނެއް ނެ 

މރާތުގައި އިންޓަ
 މަންދު ކޮލެޖްގެ
ފީހުން ނުދެކެމެވެ

އ ގެއެމްއީއެސް
ނަމަވެސް މިކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އި ގުޅިގެން ޢަ
މާއި، އެއްސްޓާ
ން ފެށިގެން ދ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

ޤުތަކާއި ޙައް 
ވރިންނާއި ދެމެދު
ތަކާއި ޒިންމާތަ

" ގެ މިލް ސްކޫލް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެ
ހައި ޕްރައިވެޓް
ފއިވާ ފަރާތްތަކު
އިވާ ކުންފުންޏެ
 ތިންސަތޭކައަށް
ނުމަށް މިއެއްބަ

އިވެޓް ލިމިޓެޑާ
ސްޓްރީއާއި އެ
މާއްދާއާއި ތަޢާރު
ސއޫލުވެރިން އަދާ
އެއް ނުވަތަ އަހަ
ސްގެ މަސްއޫލު
ލ މަންފާއެއް 

.   ވެ

މެ- އީ 6430 331: 

 ކުލާސްތަކުގެ
ޖުގެ ކޯސްތައް

މިނިސްޓްރީ ،ނީ
ޯ މާރާތުގައި ޔުނި

ތިރާޒްކުރާނެ ޢު 
ޤޞަދަކީ އެއިާމ
ލއް ނުހިންގައި 

މުގައި މި އޮފީކަ

ބސްވުމުގައި އެ
ނޑައަޅާފައިވީ ނަ
ާ  މި އޮފީހަށް 
ބާވެ ހަލާކުވުމާއ

ކްލާސް ރޫމާ 12
ވަނަ ދުވަހުން 

މަތިވެފައިވާކަން

ނށް ލިބިފައިވާ
ސގެ މަސްއޫލުވެ
ންމެހާ ޙައްޤުތަ
ނޓަނޭޝަނަލް ސ
މާލޭ ހައި ޕް
އިއެކު މާލޭ ހަ

ގުޅިފަ ންޓަރާއި
ން އުފައްދާފައި

ސްހަތްހާސްތރީ
ވރިންނަށް ދިނު

ލޭ ހައި ޕްރައި
ޓަކައި މިނިސް

ވަނަ މާ 12.2
ޫ އީއެސްގެ މަސް
ދަދެއްގެ މަހުފީއެ

އެމްއީސ ށޓަކައި 
 ޚިލާފަށް މާލީ
 އޮފީހުން ދެކެމެ

ފެކްސް: 3939 332

އޯލެވެލް އީސީ
ލެޖުޓރީކޮށް އެކޮ

ޓރީ ކޮށްފައިވަނީ
ގ ދަށުން އެއިމާ
ނީނ ގޮތުން އިޢު
ނޑު މަޤް މައިގަ
ަޝނަލް ސްކޫެލ
ކރެވޭނެ ކަމެއްކަ

އެއްބަވެފައިވާ 
ނހިންގުމަށް ކަ 

ކަން ތިވެފައިވާ
ގެ އިމާރާތް ބާ

2އިމާރާތުން  
2010ޕރީލް 

ރސްތަކެއް ކުރިމަ

މސްއޫލުވެރިންނަ
އާއި އެމްއީއެސް
ންލިބިދީފައިވާ އެ
އެމްއީއެސް އިން
ާ ލވެރިންނާއި "
ޓްރީގެ ހުއްދައާ
 ލާނިންގ ސެން
ސާ އެކުލެވިގެން

ތި( 37,383 
ގެ މަސްއޫލުވެ

ވރިންނާއި މާލޭ
 ހިންގުމަށްޓަ
2އްބަސްވުމުގެ 
ފައިވަނީ، އެމްއ
ފައިވާ ވަކި އަދަ

ލްކުރުމަށް ޙާޞި
އެއްބަސްވުމާއި

ން ކަމުގައި މި 

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

 ދިޔަ ޖީސީ
ލެޖް ރަޖިސްޓް
ކޮލެޖް ރަޖިސްޓް

ވަނަ މާއްދާގެ 
ޤާނޫނ، ށފައިވާތީ

މަ ފައިވާދީ ރާތް
ތގައި އިންޓަނޭޝ

ކުދުތައް ޙާޞިލު

އއި ދެމެދު ވެ
ރން ފެށިގެން ހ

މިހާރު ކުރިމަތ 
ގެ )ޢަރަބިއްޔާ(

ގެނ އެމްއީއެސް
އްޭޕ 6 ފޚާނަ

ހިންގުމަށް ހުރަސ

މްއީއެސްގެ މަސ
ށް މިނިސްޓްރީއާ
ލވެރިންނަށް ލި
ވ "މާލޭ ހައި އެ
ސްގެ މަސްއޫލު

މިނިސްޓްދަށުން 
ާ ޓޑަކީ މަންދު 

ހިއްސާ 5% 
ޓެޑުން މަހަކު 

އެމްއީއެސްގެޔާ 

ގެ މަސްއޫުލވެ
ލް ސްކޫލެއް
ރ ވެފައިވާ އެއް
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ
ނޑައެޅިފަ ކން ކަ
ާ ޤްޞަދުތަކެއް 
ނުންކޮށްގެން އެ
އި ބޭނުންކުރުން

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ރ ހިންގަމުން
މަންދު ކޮލ އި

ތގައި މަންދު ކޮ
13.3ސްވުމުގެ 

ކމަށް ބަޔާންކޮށް
ރާމްއީއެސް އިމާ 

އެއިމާރާތު ،ނދު
ވުމުގެ މަޤްޞަދު

 މިނިސްޓްރީއާ
ވަނަ އަހަރުނ 2

އި ދަތިތަކެއް 
އިސްލާމިއްޔާ 
ންރާތްކުރެވެންދެ 

ފާ 5 އަދި 
ދތުގެ ތެރޭގައި ހ

 ހިންގުމަށް އެމް
ކލެއް ހިންގުމަށް
ސްގެ މަސްއޫލު
ސްޓްރީކޮށްފައިވާ

އެމްއީއެސްގައި 
ބަސްވުމެއްގެ ދަ
ރައިވެޓް ލިމިޓެ
އޫލުވެރިއެއްގެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ
މިލިއަން ރުފިޔާ

ެ އި އެމްއީއެސް
އިންޓަނޭޝަނަލް 
ވަނަ އަހަރު 2

ންނެވި މާއްދާގަ
ންވަނަ ފަރާތަކު
އަދި ވަކި މަޤް
ލކިއްޔާތެއް ބޭނު
ށ ނަހަމަ ގޮތުގަ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ
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 މަސްއޫލުވެރި
ތައް އެއްބަސްވު

ވައި ޤާނޫނީ އް
ޓރީއާއި އެމްއީއެ

ހި  އިމާރާތުގައި 
އ ހިންގުމަށް ސ
. ށ ދަންނަވަމެވެ

ގެ އެމްއީއެސް  ން 

ން ދިޔަ އިމާރާ
ސގޮތުން އެމަދަރު

މަންދު ންގެންދާ
ވަނަ މާއްދާގަ 

އޓުމުގެ އެންމެހަ
 މަސައްކަތްތައް
ރާތަށް ބަދަލުވު

ސްހަހާ ކައަށްޑިހަ
އިވެފައިސާ ދީފަ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ޓަނޭޝަނަލް ސް
ނ އެމްއީއެސްގެ

،ފައިވަނީލކޮށް

އާއި ެދ ސްޓްރީ
އޫލުވެރިންނާއި

ަވި ޝަން ރިޕޯޓު
ނިންގ ސެންޓަރު
ނޓަރާއި އަދި ރަ
 މިކަމާއި ގުޅޭގޮ

:64ނަމްބަރު ( 
އެއްބަސްވުން އިވާ

ދ ލާރނިންގ
އެމް، ވޭނެގޮތަށް
ންނަވާކަންވޑައިގަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އެމްއީއެސްގެ 
ޤތަކާއި ޒިންމާތަ
ނ މުރާޖަޢާކުރައް

މިނިސްްޓ ރމަށް
  ނަވަމެވެ.

ގެ އެމްއީއެސް 
ނިހެން ކޯސްތައް

މަށްހޯދު ވއިގެން

ގެ ހިންގުންބިއްޔާ

ބިއްޔާ ހިންގަމުން
ގން  ވަގުތީ ގޮ
ރ ބޭނުންކުރަމުނ

21ބސްވުމުގެ 
މތުކޮށް ބެލެހެއް
މގެ އެންމެހައި

އިމާރާ ގެއީއެސް
ދެލައްކަ( ,286

މިފަ ދކޮލެޖަށް 

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

އިންޓަ
ދަށުްނ
ނަޤުލު
މިނިސ
މަސްއޫ
ސްޕަވ
ލާރނި
ސެްނ
އަދި
ސިޓީ
ވެފައި
މަންދު
ކުރެވޭ
އެދިަވ

އްިޞ

)ހ(
ޙައުްޤ
އަލުން
ދޫކުރު
ދަންނަ

)ށ(
އެހެނި
ލައްވަ
  

ޢަރަބި .17

ޢަރަބި
ފެށިެގ
މިހާރު
އެއްަބ
މަރާމާ
ކުރުުމ
އެމްއީ
000
މަންދު



 

  
info@audi 
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ްނ މި އޮފީހު

ދެ  :ޚަރަދު 
ޚަރަދު ޔާ 

އާއި ދެމެދު 
މިއީ  ،މަށާއި

މުން އެހެންކަ
ކލާސްތަކެއް 
ޔާ ބެޖެޓުގެ 
މުގެ ދަށުން 

ތެއް ލަ ފަރާ
ޢަރަބިއްޔާގެ 

ދެމެދުގެ އި 
ޔަފާރީގެ  ވި

ޢަރަބިއްޔާގެ 

 ގެ އމްއީއެސް
ކެތީގެ އަގު 
މަސައްކަތުގެ 

 67,430 

ސްރޫމްތަކުގެ 
. މި ރަމެވެ

 ހުޅުތަކާއި 
  ހުރި ތަކެތި 
ޑައިގެންނެވި 
އް ގުނިއިރު 

ދު ކޮލެޖަށް 
ނިމިފައިވަީނ 
ސްތިންހާްސ 
. އަދި  މެވެ
ނިމިފައިވޭތޯ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ގައި މ 2012 

ގެ ޚަރާމާތުކުރުމު 
ރުފިޔާ )ސާސް

އދި ޢަރަބިއްޔާއާ
ނތަނެއް ނޫންކަމަ

. އެހަގަކުރަމެވެ
 ކޮމްޕިއުޓަރ ކު

ޢަރަބިއްޔާރުމަށް 
އިވާ އެއްބަސްވުމު

ވނީވެސް އަމިއްލަ
ންދު ކޮލެޖުން ޢަ

އާއރުފިޔާ 250
 ގެންދަވަނީ

އި ބައިވެރިވި ޢަ

 ބޭނުންކުރާ އެ
ދލުކުރުމަށް ތަކެ

އާއި އަދި މަފިޔާ
އެކު ޖުމްލަ

  އވެ. 

މި ކުލާސް ،އިރު
މުގައި ފާހަގަކު
 ކުޑަދޮރުތަކުގެ
ން ހަރުނުކޮށް 
 ބައިވެރިވެ ވަޑަ
ނޑުތައް  އަތްގަ

އްޔާއިން މަންދު
 ތެރެއިން ނ

ފަންސާސ( 53
މިއޮފީހުން ދެކެ

ތް ނ މަސައްކަ

މެ- އީ 6430 331: 

ޖެނުއަރީ 3ށް 

 ލެބޯޓްރީ މަރާ
ހަތްސަތޭކަފަންސ
ނިސްޓްރީއާއި އަ
އި ހިމެނޭ ތަން

ހައި ފާ ކަމުގަ
ގަޑި ތަކުގައި 
ޓރީ މަރާމާތުކުރު
އި ދެމެދު ވެފައި

ފައިަވއް ހިންގާ
މަން ގައިވާތީއާއި

0ރުފިޔާއާއި  2
މުން ހިންގަ

މިކުލާސްތަކުގައި
.   އެވެ

ޢަރަބިއްޔާއިން 
ނޑުތައް ބަދަ ގަ

ރުފި )ނވަސަތޭކަ
އާއި އެރުފިޔާ 

ފައިވެއެލޖަށް ދީ

މް ޗެކްކުރި އި
ނޑު ކަމުއަތް  ގަ

ބައެއް  މން،
ތަކެތީގެ ތެރެއިން
ގެ ފަރާތުން 
ހުރި ހުޅުތަކާއި

   

އްޢަރަބިއކަތައް 
 މަސައްކަތުގެ

3,900ޑަކަށް 
ފއިސާކަމުގައި މ
 ޢަރަބިއްޔާއިން

  . ވ

ފެކްސް: 3939 332

އިމާރާތަށް ގެސް
.   ނވެ

ކޮމްޕިއުޓަރދ 
ސްއެއްހާސް 
 ކޮލެޖާއި މިނި
ންތަނުގެ ތެރޭގައ
 ލެބޯޓްރީތަކެއް

ަ ނުގައި ބައެއް 
މޕިއުޓަރ ލެބޯޓް
ި ޢަރަބިއްޔާއާއި

.   ނުދެކެމެވެ

ްއޓަރ ކުލާސް ތަ
ނގައިގެން ކަމުގަ

200ގ އަތުން 
 މިކުލާސްތައް
އިވަނީ ކުރިން މ

ކަމުގައިވާތީއެން 

:ފައިވުން ސާ ދީ 
ހޅުތަކާއި އަތްގަ

އަށާރަހާސް ނު(
 )ތޭކަތިރީސް

މަންދު ކޮލެ އިން

ކުލާސް ރޫމް 5 
 16ފައިވަނީ 

ތ ސުވާލުކުރުމު
ސއްކަތަށް ހޯދި ތަ
 މަންދު ކޮލެޖް

ގުދަނުގައި ހު ،
 . ހަގަކުރެވުނެވެ

ކރުމުގެ މަސައް
ގެރުފިޔާ )ސް

ނޑަ ނަމަ ގާތްގަ
ފައ ށ ދީފައިވާ

މިނިސްޓްރީއާއި
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

އެމްއީއެސ ލުމަށް
 ފާހަގަ ކުރެވުނެ

ން ހިންގާ ދެ
ތިރީސ( 31,7
މަންދު ،ރީއަކީ

ކރެވިފައިވާ ތަން
ސަކުރެވިފައިވާ 
ވައިގެން އެތަނު

މި ދެ ކޮމް ،ސ
މަންދު ކޮލެޖާއި
 މި އޮފީހުން ނު

ކޮމްޕިއު ރންނަށް
ރުފިޔާ ަނ 25

ށް ދަރިވަރެއްގެ
ދުކޮލެޖުންމަން

ފައިވެ ބައިވެރި
ދަރިވަރުންއްބައި 

 ކޮލެޖަށް ފައިސާ
ޑަދޮރުތަކުގެ ހު

( 18,900ވާ 
ފަސްަސތޭސް 

މިނިސްޓްރީއިޔ 

 ޕެކްޝަނުގައި
ން ބަދަލުކޮށްފަ
ނވަނީ ކީއްވެތޯ
މަށާއި މި މަސަ
ޕެކްޝަނުގައި 

،ޑިޓަރުންހގެ އޮ

ފާހަ ޓިފައިވާކަން

ޑުތައް ބަދަލުުކ
ތިރީސްތަރުސަތޭކަ

އގޮތުން ބަލާނަ
މަސައްކަތްތަކަށް
ރެވިފައިވަނީ މި

ލުވެފައިވާކަްނމާ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ބެ އް ސައްކަތްތަ
ާ ވި ކަންތައްތައް 

މަންދު ކޮލެޖުނ 
750ކުރުމަށް 

ޕއުޓަރ ލެބޯޓްރީ
ޔާއަށް ޚާއްޞަކު
ނގުމަށް ޚާއްސަ

ފީއެއް ނަންގަ 
ގއި ވީނަމަވެސް
އިވާ ޚަރަދަކީ މަ
ސާއެއް ކަމުގައި

އްޔާގެ ދަރިވަރުނ
ކޮންމެ މަހަކު 
ސްތައް ހިންގުމަށް

ތީއާއި މގެންދާ
ތަކުގައި މިހާރު
ށް ދެބައިކުޅައެއް

ންދު މަ  ތތަކަށް 
އލްމިނިއަމް ކުޑަ
ނޑުގެ އަގަށްވާ ގަ

އަށްހާސސާޅީސް(
ރުފިޔާ )ސްތިރީ

ެ ަސއިޓް އިންސް
ގނޑުގެ ތެރެއިނ
ދަލުކޮށްފައި ނު
ރެވިފައި ނުވާކަމަ
ސައިޓް އިންސްޕެ

. މި އޮފީހު އެވެ
ދަނުގައި ބެހެއްޓި

ނ ތކާއި އަތްގަ
ހަތްހާސް ަހތަސ
ކަމަށާއި، އެތް

މަ މިފައި ނުވާ 
ފައިސާ ދޫކު ށ

ާ އެފަރާތުން  އިހް

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

 މަރާމާތުގެ މަސ
އަންނަނިވި ގައި

އިމާރާތުގައި  
ޓރީ މަރާމާތުކު
ު  މި ދެ ކޮމްޕި
މުގައި ޢަރަބިއްޔާ
ކޯސްތައް ހިން
ރުންގެ އަތުން

ކަމުގަ ންގާދިން
ރީން ކުރައްވާފައ
އވަންޖެހޭ ފައިސާ

 ކުރިން ޢަރަބިއް
ރެއްގެ އަތުން ކޮ
ޕިއުޓަރ ކުލާސް
 ނަގަމުން ގެ

މިކުލާސްތައއި، 
ނޑަ ކަން ގާތްގަ

އެއް މަސައްކަތް
ލާސްރޫމުގެ އެ

އަތްގަ 180އި 
 48,530 )

ސް ހަތަރުސަތޭކަ

ންދިޔަ ސށް ގެ 
އަތްގަ 78ރި 

ނޑުތައް ބަދަ ތގަ
ނަށް ބަދަލުކުރެތަ

ނެ ކަމަށް، ސަ
ތު ދެއްވާފައިވެއެ

ދައަތްގަނޑު ގު 

ދރުތަކުގެ ހުޅުތަ
ފަސްދޮޅަސް( 
މަސައްކަ 20
އަކީ ކޮނިްނ ޔ

ކަކަށްސައްކަތްތަ
އި ގަށއި މިކަމު

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ގައި ކުރަމުންދާ
 ސައިޓް ވިޒިޓްގަ

ގެއެމްއީއެސް  
ޕިއުޓަރ ލެބޯޓް
އވާފައިވާއިރު، 
އިވާ އެއްބަސްވުމު
ދ ކޮލެޖުގެ ކޯ
ބިއްޔާގެ ދަރިވަރު
ދ ކޮލެޖުން ހިން

މިނިސްޓްރީއިން 
ދ ކޮލެޖަށް ދެއް

ނ މިދެންނެވީ،
ވރިކޮށް ދަރިވަރެ
ވަރުންނަށް ކޮމް
ދއްގެ ފީއެއް

ޞލުންކަމަށްވާތީއާ
ވަރުންގެ ތެރެއިން

ބައެނުކޮށްހުރި  
ކުލާ 14ރތުގެ 
ހުޅާއ 420ގއި 

ގ ގޮތުގައި
ހަްތހާސްސދޮޅަސް

އޮފީހުން ކުރިއަށް
ދރުތަކުގައި ހުރ
ދރުތަކުގެ އަތްގަ
ގނޑުތައް މިހާތަ
ނގައި ހުންނާނެ
އޒަފު މަޢްލޫމާތު

 134ހުޅާއި  

ނކަމުން ކުޑަދޮރ
67,430 އިވާ

%0ގނޑަކަށް 
ރުފާިޔ )ސަތޭކަ

ނިމިފައިނުވާ މަސ
ކަމަށާޗކްނުކޮށް 

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ނަމުގަ
ކުރި 

)ހ(
ކޮމްޕި
ކުރައް
ވެފައި
މަންދު
ޢަރަބި
މަނުްދ
އިތެރެ

މަންދު

މިހެްނ
މެދުވެ
ދަރިވަ
އަދެަދ
އޫުޞ
ދަރިވަ

)ށ(
އިމާާރ
ގޮތުގަ
އަގުގެ

ފަސް(

މި އޮ
ކުޑަދޮ
ކުޑަދޮ
އަތްގަ
ގުދަނު
މުވައް
348

އެހެން
ފައިދީ

ގާތްަގ
ނުވަސ
ކޮށްނި
ބަލާޗެ



 

  
info@audi 
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ގައި ދޮރާއި 
ޚަރަދު ޔ، 

ޢަރަބިއްޔާގެ 
މން ގެންާދ 
ގުތުތަކުގައި 
މި އޮފީހަްށ 

ކލާސްރޫމަީކ 
ލއްގެ ގޮތުން 

ބސްވުމުގަިއ 
މަްށ ރާ ހޯދު

ލެޖުންކަމަށް 
އިވާ ކަމެއް 
 މަސައްކަތް 

އަދި  .ވަމެވެ
ކުރުމަށްފަހު 

ގެ ކުރިން 
ތތަކެއް ތޯ 

މަށް  ހޯއްދު

 ، އި ށާދިނުމަ 
ރައްޔިތުންގެ 
މިފަންޑުވަނީ 
 ޓްރަސްޓް 

ވަނަ  9ގެ 
 ށް ޝާއިޢު 
އްޔާތުގައިވާ 

.    ވެ

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ކުލާސްރޫމެއްގަ 
ރުފާިޔ )ފަނަރަ

 ހަމައެކަނި ޢަ
ނ ބޭނުންކުރަމު

ނުކުރާ ވަންބޭނު
ކަމަށް މ ގެންދާ

ދެކުސް، މި 
ލެއްރާއިރު، އުސޫ

  ވެ. 

 ވެފައިވާ އެއްަބ
ފއިސާ އަނބުރާ

ނީ މަންދު ކޮލެ
ޞަތު ހުޅުވިފައ
އިންޓަނަންސް 

މަށް ދަންނަވަރު 
ޓްރީއިން ފާސްކު

ގެއިސާ ދޫކުރުމު
މަސައްކަތް ހޭ 

ވަލްއެޕްރޫނގެ 

  އި ނުވުން 

 މަގުފަހިކޮށް 
 ސަރުކާރާއި ރަ

މި . ފަންޑެކެވެ
ޅާފައިވާ ގޮތަށް
 ސްޓޭޓްމަންޓް

އާއްމުކޮށްރުކޮށް 
ް ފަންޑުގެ މިލްކި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ

މެ- އީ 6430 331: 

3 ޓން ހޯދުން:
 ދުއިސައްތަފަ
 ކުރެވިފައިވަނީ
މަންދު ކޮލެޖުން
ބޭ ކުލާސްރޫމް 

ރަމުންތން ދޫކު

 ކަމުގައި ވިޔަސ
މަށް ރިޢާޔަތްކުރާ
ފީހުން ނުދެކެމެވެ

ޔާއާއި ދެމެދު 
ނ ދީފައިވާ ފަ

މާތު ކުރަންޖެހޭނ
 ނެގުމުގެ ފުރުޞ
ނ ބޭނުންވާ މެ
 ނަމުގައި ނުކު
ގުތައް މިނިސްޓް

ކަށް ފައިސކތްތަ
ކުރަންޖެހޭހެން 

ނީ މުވައްޒަފުން

 ފައިސާ ލިބިފައ

އުގެނުމަށް  ގެން
ވަނަ އަހަރު 1

 އުފައްދާފައިވާ
ނޑައަޅާ ދގައި ކަ
ނޑުގެ ޓްރަސްޓް
ސާބުތައް ތައްޔާރު
ަ ކގެ ހިސާބާއި

ނަނިވި ކަންތައް 

ފެކްސް: 3939 332

ރބިއްޔާގެ ބަޖެޓު
ތްދިހަފަސްހާްސ
އަށް ޚާއްސަ

ކުލާސްރޫމަކީ މަ
ލެޖުން މި ދެ
ލެޖުން މި ދަެތ

އަށް ލިބުނު 
ސްވުމައެއްބަ އދި 

 ކަމަށް މި އޮފީ

ލޖާއި ޢަރަބިއްޔާ
ރީން މިނިސްޓް

ތްނތަނުގެ މަރާމާ
ޖާއިޒު ފައިދާ 
ހޭނީ ކޮންމެހެން

ރިވަރުންގެބޭ ދަ
ސައްކަތުގެ އަގު

.   ނވަމެވެ

މަސައްކަތުގެ 
ކޮންމެހެވިގެން 

ސްޓްރީގެ ފަންނ

ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ކުދިން  ންނެތް
1956 ދިނުމަށް

ޝާމިލްވާގޮތަށް
ވަނަ މާއްދާ 2
ތަޢުލީމީ ފަްނ .

ޓާއި މާލީ ހިސާ
ފައިވާ ލޯނުތަކުށ

އަންނަ ލބެލުމުން

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ގެ ޚަރަދު ޢަރަ
ހަތް( 75,215
ޢަރަބިއްޔާއަން 

އަނެއް ދެކު ،
ހަރު މަންދު ކޮލެ
މށް މަންދު ކޮލެ

ރު ޢަރަބިއްޔާއަ
އާއި އަށ ނުވާތީ

ތުކުރަން ޖެހޭނެ

އި މަންދު ކޮލެ
ނގެ މަރާމާތަށް

ކުރެވިފައިވާ ތަނ
ތ ކުރުމަކީ ނާޖާ

ހޭންޖެމިހާރު ކުރަ
ވަގުތީގޮތުން ތިބޭ
 ގެންދާނަމަ މަސ
ދިނުމަށް ދަންނަ

ފައިވާ މަރާމާތު
 ޚާއްޞަކުރެވި

ސމިނިރސާކޮށް 

ގިބެންޖެހޭ ށ ލި 

އްލައަށް ކިޔެވެން
ތައް ފޯރުކޮށްދިތ

 ރައްޔިތުން ޝ
26ގެ  )20/3

.އިމް ކޮށް ފައެވެ
ގ އަހަރީ ރިޕޯޓާ

ދޫކޮށްފަންޑުން 
ގެ ހިސާބު ބެލިބެ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ެރޫމު  ކްލާސް  3
5 ބެއްދުމަށް 
ސރޫމްގެ ތެރެއި
ކރާ ތަންކަމާއި 
އދި ބައެއް ފަހަ
ރބިއްޔާގެ ބޭނުމަ

 ބައެއް ފަހަރު
ކަމަށް ތަންތަން 

ރަދުގައި މަރާމާތު

 މިނިސްޓްރީއާއި
 ނުވާ ތަންތުަނ

އަށް ޚާއްޞަ ކު
ތށް މަސައްކަތް

ޓަކައި މިށްންނަ 
ވަ ގ މަސައްކަތް 

ޖުން ކުރިއަށް 
މުގެ ހުއްދަ ނުދ

 ހުށަހަޅުއްވާފަ
ށް ދަރިވަރުންނަ 
ދިރާ  އަގުތައް

ފަންޑަށް ނތަކާއި 

ގޮތުން އަމިއް 
ވަޞީލަްތ ރާީނ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
006ނަމްބަރު (

ގައި ޤާއ 2010
ވެދިޔަ އަހަރުގެ

ތަޢުލީމީ . އެވެ
ންޖެހޭ ފައިސާގެ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

3ފތް ހަރުކުރި 

 ވަށައިގެން 
 ތިން ކުލާސް
ގައި ބޭނުން ކު
. އަ ގަކުރެވުނެވެ
އްޖެ ނަމަ ޢަރަ

.   ވއެވެ

 ބޭނުންކުރުމަށް
ޞަކުރެވިފައިވާ 
ޢަރަބިއްޔާގެ ޚަރަ

  ފދިން ގޮތް:

އްކަތްތަކަށާއި،
ޞަކުރެވިފައި 

އްޔާއަގއި ޢަރަބި
މަވެސް، އެގޮތަ
އްޔާގެ ދަރިވަރުނ
އޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ
ކތް މަންދުކޮލެޖު
މަސައްކަތް ކުރުމު

ލެޖުން މިހާރު
ޢަރަބިއްޔާގެ 

ަފއިވާ ހުށަހަޅާ

ފައިވާ ލޯނުދޫކޮށް 

މުގެފުދުންތެރިކަ 
ޢުމް ށްބޭނުންވާ

ރާ، އިވެރިވެގެން
(ތުގެ ޤާނޫނު 

0މާރޗް  31 
 ފަންޑުގެ ވޭތު
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ
ގ ގޮތުގައި ލިބެ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ް  ދޮރާއި ދޮރުފަ
ފަތް ހަރުކޮށް
ފއިވާއިރު، މި
ފްރޫމްގެ ގޮތުގަ
ނކަމުގައި ފާހަގަ
ބިއްޔާއިން އެދިއް
ލމާތު ލިބިަފއިވެ

ދެކުލާސްރޫމް 
ޔާއަށް ޚާއްޞބިއް

ދކުލާސް ރޫމް ޢަ

ލާޙުކުރަން ލަފާޞ

ނުކުރާ މަސައް 
ބިއްޔާއަށް ޚާއްޞ

  ނަވަމެވެ.

އެއްބަސްވުމުަގ 
ނކޮށްފައިވީ ނަމަ
ގއިވާތީ ޢަރަބިއް

ް ށއި އިމާރާތް  އަ
މތުގެ މަސައްކަ
ވީ މަރާމާތުގެ މަ

މަންދު ކޮލެ 
ސައްކަތްތަކަކީ

އިއްވުމަށާނކުރެ
  މެވެ.ނަވަ

މީ ފަންޑުން ދޫލީ 

ފު ަޑކީފަން ލީމީ
ށްތަންތަނަ ވއިދޭ

އިން ބަޔަކު ބައ
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ޑއްގެ ގޮތުގައި 
ދގައި ތަޢުލީމީ

ކަމަށް ބަނެންޖެހޭ
ގެރތްތަކުން ކުލީ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

(ނ)
ދޮރުފަ
ަފކޮށް

ް ސްޓާ
ދެތަން
ޢަރަބި
މަޢޫުލ

މި 
ޢަރަބި
މި ެދ

އްިޞ

)ހ(
ޢަރަބި
ދަންނަ

)ށ(
ބަޔާްނ
ކަމުގަ
ކަމަށާ
މަރާމާ
މެނުވީ

)ނ(
އެމަސަ
ޔަގީން
ދަންނަ
 

ތަޢުލީ  .18

ތަޢުލީ
ކިޔަވަ
ތެރެއި
ދައަުލ
ފަންޑެ
މާއްދާ
ކުރަން
އިމާާރ
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ކި ންޑުން އެ
ވީސްމިލިއަން 

ސީދާ  ތގައި 
 އާއިރުފިޔާ 

ލޑިވްސްއާިއ 
. ރުފިޔާ  އެވެ

ހޯދައި  ަޞތު
ން ފަންޑަށް 
ބޭންކް އޮްފ 

ގެ ހިސާބު 
ށ އަނބުާރ 

 ރުފިޔާ  )އް
ނިޔަލަށް  ގ

  

  ށް 
  ބާކީ ޖުމްލަ 

2,580,834  

370,000  

8,224,298  

2,888,890  

3,105,699 

17,169,721  

ފާހަގަކުރެވޭ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ތަޢުލީމީ ފަން 
ވީސއަށާ( ,28

ލޯނުގެ ގޮތު ށ 
)ސަތޭކައެކާވީސް

މޯލްފް ންކް އޮ
 )އެއްނުވަރީސް

ޢލީމުގެ ފުރުަޞ
ނެވި ރިވޯލްވިން

ބޭ ނީބަލަހައްޓަ
  . ވ

ރެވޭ ލޯނުތަކުގެ
ޢުލީމީ ފަންޑަށް
ް ތޭކަސާޅީސްއަށެ

ގެވަނަ ދުވަހު 

 )ރުފިޔާއިން ( ސާ

ގެ ނިޔަލަށް 2011 
  އްކާ ނުދަ  

 2,580,834  

131,733  

 4,433,079  

 666,668  

467,334 

  8,279,648  

ާ އި  ބެހޭގޮތުން 

މެ- އީ 6430 331: 

:ފައިނުވުން ދާ ހޯ 
899,060ށ 

އެކި ކަންކަމަށް 
ނުވަހާސް ހަތްސަ

ބޭ ގެ ތެރޭގައި 
 ތިންސަތޭކަތިރީ
ނަށް މަތީ ތަޢު
ނކަމުން މިދެންނ

ންޑު ހިންގާ ފ
ފައި ނުވާނެއެވެލ

ތްތަކަށް ދޫކުރެ
 ނިޔަލަށް ތަޢު
ނވަހާސް ހަސަތޭ

2011މްބަރު 

ތަކުގެ ޚުލާސާލޯނު

ޑިސެމްބަރު 31
  ދެއްކި   ޖެހޭ 

3,0  512,727 

1  -  

5,3  918,936 

7 111,110 

4 - 

9,8  1,542,773

ލޯނުތަކާއި  ތކުގެ

ފެކްސް: 3939 332

ދއްގެ ފައިސާ 
ހުގެ ނިޔަލަށް

 . އެއީ އެކިވެ
ްސނުފަސްދޮޅައކަ
ވަނަ އަހަރު 2

ހާސްނަވާވީސް
ންނޓީޗަރު އިވަނީ
. އެހެންރު މަށެވެ

ނއި ފަބރާ ހޯދަ
ހިސާބު ބަލާ ގެ

ނ އެކި ފަރާތް
ގެ 2011ރު 

ދލައްކަހަތްދިހަުނ
ޑިސެމް 31 ން
  ވ. 

ފައިވާ ލޯދޫކޮށް ދާ

ކރި 
ދައްކަންޖެ  އިސާ 

1,840  93,562

370  31,733

9,143  52,015

3,000  77,778

3,105 67,334

17,45  822,422

ގައިވާ ގިންތިތަ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ހޭ ގިނަ އަދަދެ
ވަނަ ދުވަހު 
ފައިވެއެވެދޫކޮށް 

ލިއަން އެއްލައް
2010އަހަރާއި 

ނަން ހަތްލައްކަ 
ަފއި ހަވާލުކޮށް

ށް ލޯނު ދޫކުުރ
 ފައިސާ އަނބު
ވޯލްވިން ފަންޑު

ބލުމުގެ ދަށުން
ޑިސެމްބަރު 31

އަށްމިލިއަން ެދ
ތޢުލީމީ ފަންޑުން
ތރީގައިއެވަނީއެވެ

ސީދާ ލމީ ފަންޑުން 

ލޯނުގެ 
 އަދަދު 

ދޫކު
ފައި

11  0,000

2  0,000

135  3,234

 
1  0,000

2 5,699

151  8,933

ނަންބަރުގަވަނަ 

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ
 2011 

ރުފިޔާ )ދޅަސް
މިލސަތާރަ ( 17
ވަނަ އަ 2009 
މިލިއަންރައެގާ ( 

ފައިސާ  އާއި
 ހޯދައި ދިނުމަށް

ލޯނު   ދޫކޮށް
ވޯ މިދެންނެވި ރި

ގެ ސީދާ ބެ
1ބލިބެލުމުގައި 
އ( 8,279,64
. ަތ ގަކުރެވެއެވެ

ގައި ތި 2ވަލް 

 ނިޔަލަށް ތަޢުލީމ

  ރތް 

ްސކޫލްތަކަށާއި 
ވަނަ  2001

  ްސޓާއިއެކު

  )ހަރު ދޫކުރި

/ސްޓާފް ންނަށް
 ަވނަ އަހަރު

ވަނަ އަހަރު  2010

އިން  2002 ( 
  ޓަކާއި ނުލައި 

ވަ )6( ރުއިން 
  

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ލޯނުތަ ފައިވާ ކށް 
ޑިސެމްބަރ 

ފަސޮްދ ވަހާސް
7,169,721ވާ 

މަށް އް ހިންގު
11,729,33
އފް މޯލްޑިްވސް

ލެޕްޓޮޕްނނަށް 
ސާއިން ލޯނު 

މި އޮޑިޓްގައި 

ތޢުލީމީ ފަންޑު
އި މިގޮތުން ބެ
48ގ ތެރެއިން 

 ނުވާކަން ފާހަގަ
ކގެ ޚުލާސާ ތާވަ

ގެ 2011ބަރު 

ނ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާ

ްސލތަކަށާއި އަމިއްލަ 
އިން  1987(ަކށް 

އިންޓްރެސގެ  6% -

ވަނަ އަހ2010ަ( ށް 
  ލާ 

ަމށް ވަކިވަކި ފަރުދުން
ަވ 2011އިން  200

  ނުލާ ސޓަކާއި 

0(ިމއްލަ ކޮލެޖަކަށް 

  އި ޓަކާއި ނުލަ

ައނބުރާ ލިެބންޖެޭހ 
) އިންޓަރެސް  ދޫކުރި

ވަނަ ނަންބަ 
 އި އެވަނީއެވެ.

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ފަންޑުން ދޫކޮ 
31 ތތަކަށް
ނުވަދިހަނުވަލއްކަ

ފައިވާޑން ދޫކޮށް 
ންޑެއްލވިންގ ފަ 

39 ފައިވާލކޮށް
ްތން  ބޭންކް އޮ

ށާއި ޓީޗަރުންނމަ
ވާ ފައިސކޮށްފައި

. ިވްސްއިންނެވެ

ނނަމަވެސް ތަ
ލފައިވާނެކަމަށާއި
ނޖެހޭ ފައިސާގެ
ބރާ ލިބިފައި ނ

ފައިވާ ލޯނުތަކުށ

ޑިސެމް 31 : 2 

ލޯނު

މާލޭގެ އަވަށު ސްކޫްލ
ަޖމްޢިއްޔާތަަކއަމިއްލަ 

-%2 )އަހަރު ދޫކުިރ

ަސރުކާރު ސްކޫލްތަކަށް
އިންޓްރެސްޓަކާއި ނުާލ

ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުަމ
01( ޑިވެލޮޕްަމންޓަށް

އިންޓްރެސް  )ދޫކުިރ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އަމ
 ( އިންޓްރެސްޓަދޫކުރި

ައ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
ވަނަ އަހަރު  2011

  

)1( ގެ  2ލ 
ތިރީގައި ތައްތައް

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

 )ހ(
ފަރާތް
އަށަްލ
ފަންޑު

ވްޯލރި
ހަވާލު
މިގޮތު
ދިނުމަ
ޖަމާކޮ
މޯލްޑި

އެހެން
ބަލާލާ
ލިބެން
އަނބު
ދޫކޮށް

  

 ތާވަލް

# 

1  
މާ
އަ
އަ

2  
ސ
އި

3  
ތަ
ޑި
ދޫ

4  
ތަ
ދޫ

5  
ދަ
1

 ލަ ޖުމު
  

ތާވަލް
ކަންތަ
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ގެ  2ތވަލް 
އިން  1987

ެގ ރުފިޔާ )
ދެމިލިއަން ( 
އާއި  2% 

ރެއިން ބުޮޑ 
ބުން ލޯނު 
ންޓްރެސްްޓ 
ގޮތަކަށްވެްސ 

.ރަމެ   ވެ

މީގެތެރޭގައި 
 300,000 
. ގެ ޔ ލޯނެވެ

އި ގުޅިގެްނ 
ނަގާފައިާވ  

މި ދެ  ޔލަށް
ރުފިާޔ  )ނއް 

 ފަރާތްތަކެއް
ށް ލިބިގެން 
 ގެ މާލިއްޔަތު
ވޭީނ ނޓީ ދެ

ހޫރިއްޔާއަށް 
ފައިވަީނ ދކޮށް

މިއީ އިވާތީ 
.    

ތަޢުލީުމ  :)
9,143,23 

ގެ  2011 
ލިބިފަިއ ފޔާ 
ދައްކަން ނު 
އަދަދެްއެގ  

ލނު ފައިާސ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ތާ( ތައް ވ ލޯނު 
7 މޢިއްާޔތަކަށް

)ކަސާޅީސްހާސް

2,580,834 
ނ ލޯނު ތަކަކީ

ބިވާ ފައިސާގެތެރެ
ސަބަބު ނުވުމުގެ

އިތުރަށް އިނށް 
އެއްގޮ ތެރޭގައި 

ރިކަން ފާހަގަކު

މ :)2ނންބަރު 
ށް ދޫކުރެއްވި 

ރުފާިޔ )ދިހަހާސް
ޑައިގަތުމާއިއދިވަ

 ދެ ސްކޫލުން
ގެ ނިޔަ 201

ސތޭކަތިރީސްތިނެ

ަތއް  ލިބިގެންވާ 
ފަރާތްތަކަށްއ އެ 
ދައުލަތުގެ މާދިޔަ 

 ލޯނަށް ގެރެން
ރައީސުލް ޖުމްހޫ

ދޫކޮކަށް ލޯނު 
ކަމުގަ ލްތަކުން

ވެފާހަގަކުރަމެ 

)3 ނަންބަރު 

34 ދޫކުރިލައި 

ޑިސެމްބަރ 3
ރުފިޔާ )ނުވައެއް

ލޯނުނ ފެށިގެން 
ގިނަ ން ގެންދާ

ސްޓްރީއިން ލޯނ

މެ- އީ 6430 331: 

ފައިވާދޫކޮށް  ކަށް 
ޖަމްދި އަމިއްލަ 

ލިއަން އަށްލައްކަ
4 ލިބެންޖެހޭ 

. މިދެންނެވުނު
 ކަމަށާއި ނުލިބި
ނު ދައްކާފައި 

ންނެވި ލޯނުތަކަށް
 ލޯނުތަކުގެ ބިވާ
ނުތަކެއް ހުވ ލޯ

ގެ ނަ 2ވަލް 
ވަންތަ ސްކޫލަށް

ހަތްދި( 70,00
ޕީޓީއޭ އިން އެ

 . މިކުރުމަށެވެ
1ޑިސެމްބަރު  

ހަތަްސ ސްހާސް

ް ނީ ހައިސިއްޔަތެ
ރާއި ޒިންމާތައް
ލުކުރެވެމުން ދި

ނު ނެގުމާއިލޯ
އގެ މަތިން ރަ

މި ސްކޫލްތަކަ 
ސްކޫލްއެ ވެސްނީ

ކަމުގައި ނތަކެއް 

ގެ 2ތާވަލް (
ރެސްޓަކާއި ނުލަ

1ތެރެއިން  ޔގެ

ހަތްދިހަނު ސހާސް
ތާރީޚުން ނ ފަށާ

ޒީފާ އަދާކުރަމުން
މިނިސ ކަމަށާއި،

ފެކްސް: 3939 332

ޖަމްޢިއްޔާތަކަލަ 
އަދި ކޫްލތަކަށާއި

އެއްމިލި( 1,8
ޓްރެސްޓާއިއެކު
ލިބިފައިނުވެއެވެ
އިވާ ލޯނުތަކެއް 
އއް އަނބުރާ

މިދެން  ކަމަށާއި
. ނުލިބިކުރަމެވެ
ވެފައިާވހޭދަތއް 

ތާވަ(  ލޯނުތައް 
ދަރުމަވަ ނުލައި 

00ދޫކުރެއްވި  

ކޫލް ބޯޑާއި ޕީ
ތައް ތަރައްޤީ ކު

31 އެގޮތުން 

އލައްކައެއްތިރީސ

ޤާނޫނީ އަކީ ޓީއޭ
ާބރާ އަދާކުރުމުގެ

މަތުން އޭރު ޢަ
ގެ ނަމުގައި ލޯ
ހަޅުއްވާ ގޮތެއް
 ވަޑައިގަތުމަށް

މ އުފުލަންޖެހެނީ
ފައިވާ ލޯނުނަގާ 

( ތައް ލޯނު  ވާ 
އިންޓްރތްތަކަށް 
ރުފާިޔ )ހަތަރެއް

ާ ލައްކަތެއްތިރީސް
ޚިދުމަތްކުރަން 
ވަޒީ މަށްފަހުންމު

ގޮސްފައި ނުވާކަ
  .ރމެވެ 

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ތަކަށާއި އަމިއްލަ
ސްކޫ އަމިއްލަ 

840,000އިވާ 

އިންޓްނިޔަލަށް 
ލރުފިޔާ  )ރެއް

އކު ދޫކުރެވިފައި
ވެސް ފައިސާއެ

އިސާފައިވާ ފަ
އިވާކަން ފާހަގަކު
ދމެދުގެ މުއްދަތެ

ފައިވާދޫކޮށް ރ 
ނޓްރެސްޓަކާއި 
ލީމީ މަރުކަޒަށް

ޫ ސކޫލްތަކުގެ ސް
ނގެ ވަޞީލަތްތަ
އިނުވާ ކަމަށާއި

އެއް( 131,73

ޕީޓީކުގެ ބޯޑާއި 
އަ ލޯނު ޔާރާއި

ނެގުމާއި ބެހޭގޮތު
އިވަނީ ދައުލަތުގެ

ހުށަހަ އިންޜަރީ
ޕީޓީއޭގެ އެދިވަ 
އެކަމުގެ ޒިންމާ 

ކށްފައިވާ އަދި ނ

އިވާދޫކޮށްފަ  ނަށް 
ފަރާތް 135ން 

އިސައްތަތިރީސްހަ
ހަތަރުލަލިއަން 

ފަހު ނިންމުމަްށ
ކިޔެވުން ނިން 

ދއްކަމުން ގެންގޮ
ފާހަގަކުރަވކަން 

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ސްކޫލްތަމިއްލަ 
،ސްކޫލްތަކަށާއި

ޔލަށް ދޫކޮށްފައި
ގެ ނ 2011 

ހަތަރސތޭކަތިރީސް
ެއ ސޓް ރޭޓަކާއި 
އެއްވެވަންދެން 
އައްިސ ރވަމުން
ންމާފައިނި  ޑުން
އަހަރާއި ދެ 9 

ވަނަ އަހަރު 2
އިްނތެރޭގައި ރގެ 

ސ.އަތޮޅު ތަޢުލ
ޫ ށފައިވަނީ އެސް
ތަށް އެތަންތާނ
އަނބުރާ ލިބިފައ

33 ދައްކަންޖެހޭ

  . މވެ 

ސްކޫލްތަކުތގައި 
ގެ އިޚްތިޔާނގުމު

ލޯނު ނ ސާތަކަށް 
ށްފައި ބަޔާންކޮ

 އެންޑް ޓްރެ
 ކޫލް ބޯޑާއި

އަދި  ށވާތީއާއި
ދޫކޮ ފަށްއި ޚިލާ

ދުންނަކި ފަރު ވަ 
އަހަރުން ފެށިގެ

ސތިންހާސް ދުއިސ
ހަތަރުމި( 4,4
ކިޔެވުންވަނީ އި
،ނަމަވެސްވީ އި

ަދ ޖހޭ ފައިސާ
ނުާވ އ އަޅާފައި

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ސްކޫލްތަކާއި އަމ
ސ އަވަށު ގެމާލޭ

 އަހަރުގެ ނިޔަ
ޑިސެމްބަރު 

ހަހާސް އަށްސަ
ރެސްއިންޓް ދުގެ 

އަހަރުތަކެއް ވަ
 ގޮތުގައި އިތުރު
ށް ފަންޑުގެ ބޯ

އަހަރާއި 6ތާ 

2010ލްތަކަށް 

ވަނަ އަހަރު 2
ސ ލޯނާއިގެ ފާިޔ

ށ ލޯނު ދޫކޮށް
ފއިސާ ދައްކާގޮތަ
ސ ފައިސާއެއް އަ

ދަ ީލމީ ފަންޑަށް
ކަން ފާހަގަކުރަމެ

ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތު
ނދު، ލޯނެއް ނެ
ލތުގެ މުއައްސަސާ
ވަނަ މާއްދާގައި
ފް ފިނޭންސް

ޫ ހންކަމުން ސް
ނަމުގައި ކަމަށް
އޔަތުގެ ޤާނޫނާއ

ލުކުރަމަށް ވަކި
ވަނަ  2001 

އއްލައްކަސާޅީްސ
33,079 ޖެހޭ

ދޫކޮށްފައި ތައްނ 
ވެގެން ކަމުގައރު

ނަށް ދައްކަންޖެ
އްނާ ފިޔަވަޅުތަކެ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

މލޭގެ އަވަށު ސް
މާ :)1ނަންބަރު 

ވަނަ  2001
31ލޯނުތަކަށް 

ފަސްލައްކައަށްޑިހަ
ދެމެދުއާއި  6%

ބޔަކީ ގިނަ އަ
ރެސްޓްގެ އިންޓް

ޗރޖް ނުކުރުމަށް
ާފައިސާ ނުދަ އްކާ

ސަރުކާރު ސްކޫލް
2010 ހިމެނެނީ

ރުފ) ތިންލައްކަ 
މި ސްކޫލްތަކަށް
ބލެނިވެރިން ފަ
ލޯނަށް އެއްވެސް
ސްކޫލުން ތަޢުީލ

ކާފައި ނުވާކަދައް

މީގެ އިތުރުން ފާ
ކމަށްނުވާ ހިނދު

. ދައުލަތު ނުވެއެވެ
ވަ 5ޤނޫނުގެ 

ް މިނިސްޓަރ އޮ
. އެހެ ކމުގައެވެ

އސްކޫލްތަކުގެ ނ
ދައުލަތުގެ މާލިއް

ލުތަޢުލީމު ޙާޞި 
ޙޞިލުކުރުމަށް 

އަން އެނުވަމިލި
ނިޔަލަށް ލިބެންޖެ

 . ލޯނު މިނުވެއެވެ
ފށުމަށް އިޤްރުާރ
ފަރާތްތަކުން ލޯނ

ރުދަނާހދުމަށް ހަ

  

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

 ާމ
ނަ
1

ލޯ
ފަ

%

ބަ
އި
ޗާ
ފަ

 ސ
ހި
)
މި
ބެ
ލޯ
ސް
ދަ

މީ
ކަ
ނު
ޤާ
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ކަ
އެ
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 ަތ
ޙާ
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ނި
ނު
ފެ
ފަ
ހޯ

 



 

  
info@audi 

25 ގެ  41 ހ

ޓްރީގެ އެކި 
ހެން ދިމާވާ 
 ޖަމާކުރާނެ 

ތ ފޯރުކޮށްދޭ 
 5 ނުލައި 
. މި  އިވެއެވެ
 ހަހާސް ދޅަސް 

ދައުލަތުެގ  ި
 ޓްރަސްޓް 
 . ވނެކަމަށެވެ
ވާލާދީފައިވާ 

 12ވއިދުގެ 
.   ކަމުގައެވެ

މި ލޯނު  އި
 ،އެދުމުން 

ގެންކަމުގައި 

ތން މަންުދ 
ގެއްލުންތަްއ 
އި ނެޓްވޯކް 
ރާމާތުތަކުގެ 
ށްވުރެ ގިނަ 

ތަޢުލީީމ :  
3,105,69 
އި ހިމެނެނީ 

ހަތްހާްސ ސް 
ޓްރެއިނިންގ 
 ފިނޭންސަށް 

ދައުލަތުގެ  
 ޓްރަސްޓް 
ވާނެކަމަށާއި 
ޑުގެ ހިންގާ 
ނ މާއްދާގަިއ 

މުން އެހެންކަ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

މިނިސްޓްފަހު  
ންދާކަމަށާއި މިހެ
ޑަށް އެފައިސާ

ތްޚިދުމަތޢުލީމީ 
ންޓްރެސްޓަކާއި
ފައިލޯނެއް ދޫކޮށް

ހަލައްކަފަސްދޮޅަ(
ކުރެވޭ ގޮތުގައި
 އެކައުންޓެއްގެ
 ދޫކޮށްގެން ނުވާ
ާ ޓްމަންޓްގައި ހަ

ގަވާިހންގާ ގެ 
ފިޔާގެ ލޯނެއް

 ޚިލާފަށްކަމަށާއި
ޔާގެ އޮފީހުގައި
އިގެހއްދަ ދެއްވަ

ލް ވަގުތީ ގޮތުކ
ލް ގެސޓްރަކްޗަރަ

ންޓް ހޯދުމަށާއި
ކުރެވުނު މަރާ 

ށ އެއްމިލިއަނަށް

 )5ނަންބަރު 

99 ނުންތަކަށް 

ފއިސާގެ ތެރޭގައ
ރލައްކަފަސްދޮޅަސ
ޝަން އެންޑް ޓް
ސްޓްރީ އޮފް 

.ރުފިޔާ )އް އެވެ
 އެކައުންޓެއްގެ
 ދޫކޮށްގެން ނުވާ
ލދީަފއިވާ ފަންޑު

ވަނަ 12އިދުގެ 
. އެގައިވާތީއެވެ

މެ- އީ 6430 331: 

ން ނިމުމަށްފަހު
ދައްކަމުން ނުގެން
 ތަޢުލިމީ ފަން

ު: )4ންބަރު  ތަ
އިނ ވަނަ އަހަރު

ގެ ލޯރުފިޔާ )ން
 666,668 )

ފާހަގަ އިތުރަށް
ވނީ ޓްރަސްޓް

ޫލަތުގެ  ފައިސާ 
ޓރަސްޓް ސްޓޭޓް

ތަޢުލީމީ ފަންޑު 
ރުފ ލައްކަ 3 

ނގާ ގަވާއިދާއި
ސލް ޖުމްހޫރިއްޔާ
 ދޫކުރުމަށް ހު

ސްކޫރަބިއްޔާ ޢަ
އިމާރާތުގެ ސްއ

ންކޮށް އިކްއިޕްމަ
ލކުރުމަށްޓަކައި
ރާމާތު ޚަރަދަށް

ގެ ނަ 2ވަލް 
ރގެ އެކި ބޭނު
. މިފަ ފައިވެއެވެ

ހަތުަރ( ,467
ޝނަލް އެޑިއުކޭޝ
 އަހަރު މިނިސް
ް ފަސްދޮޅަސްަފހެ
ވނީ ޓްރަސްޓް
ލަތުގެ ފައިސާ

ހަވާލާންޓްގައި 
ގ ހިންގާ ގަވާއި

ކަމު ގ ލޯނެއް

ފެކްސް: 3939 332

ކިޔެވުންހިމެނޭ، 
ންވެސް ލޯނު ދަ
ފއިސާ އުނިކޮށް

ގެ ނަނ 2ތވަލް 
ވަ 2010ުޑން 

ތިންމިލިއަން( 3
 ދައްކަންޖެހޭ

މީގެ .ގަކުރަމެވެ
ޔާންކުރެވިފައިަވ
އުންޓަކުން ދައުލަ

ފަންޑުގެ ޓްމީ 
ން މިދެންނެވީ 

ން ނީ ގިނަވެގެ
ޑުގެ ހިން ފަން
ރައީސު ދައަކަށް

ލޯނުމިޓީއިން 

ފންނަން އޮތީ ޢަ
ެއ އި ގުޅިގެން

ލުން ރިނޮވޭޓްކޮ
 ސްކޫލް ބަދަލު
ސް އެތަނުގެ މަ

ތާ( ހޭ ފައިސާ 
އި ސަރުކާރުލަ
ފަދޫކޮށްރުފިޔާ  

333  ދޫކުރި

ޓް އޮފް ވޮކަޭޝ
ވަނަ  2011

ަ ސް ތިންސަތޭކަ
ޔާންކުރެވިފައިވަ
އުންޓަކުން ދަުއ
ސްޓް ސްޓޭޓްމަނ
ތޢުލީމީ ފަންޑުގެ

ލައްކަ ރުފިޔާގެ 

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ކގެ ތެރޭގައި ހި
ފަރާތްތަކުން ންދާ 

ރައިން ލޯނު ފައ
  .ރަމެވެ

ތާވަ( ފއިވާ ލޯނު 
ތަޢުލީމީ ފަންުޑ 
3,000,000 ށް

އަނބުރާލަށް 
 ނުވާކަން ފާހަގަ

ގައި ބަޔާ )ހ( 
ޓްރަސްޓް އެކައު

ތަޢުލީމފައިވަނީ 
. މިހެންގަކުރަމެވެ

ން ދޫކުރެވޭނީ
ފައިވަނީދީނު 

ދކުރުމުގެ ހުއްދަ
ސިޓީ )1- )އސް

ން ފެންތަކުކިއުން
ށ ބަދަލުކުރުމާއި
ލބޯޓްރީތައް އަލު

ރަބިއްޔާ  ޢަ
އި މިހާރުވެސްށާ
.    މވެ

ބުރާ ލިބެންޖެހޭ
އި ނުލަސްޓަކާ

)ނވަދިހަނުވައެއް

ސްޓްރީއަށްމިިނ
 ިއންސްޓިޓިއުޓް

1 ނގުމަށްޓަކައި 

ކަތިރީސްއަށްހާސ
ގައި ބަޔާ )ހ( 

 ޓްރަސްޓް އެކައު
ފަންޑުގެ ޓްރަސް
 މިދެންނެވީ ތަ

 3ގިނަވެގެން 

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ފއިވާ ފަރާތްތަކު
އދާކުރަމުން ގެން
ޒަފުންގެ މުސާރަ
ވތީކަން ފާހަގަކު

ފަށް ދޫކޮށް ކަ ލޖަ 
މަންދު ކޮލެޖަށް
ގޮތަށްބުރާ ދައްކާ

ގެ ނިޔަލަ 20
ކާފައިދައްފިޔާ 

ވަނަ މާއްދާގެ 
ނ މެނުވީ، އެ ޓް

ފަލޯނު ދޫކޮށްވި 
ލަފށްކަން ފާހަގަ

ފަންޑުއި ވަނީ 
ލޯނ ވި ފަރާތަށް
ނު ދޫކު މި ލޯ
އެ(ޕީއޯއ22/2ޯ/

ކިއކަމުގައި ލިޔެ
ރާތަށްންދާ އިމާ

ޯތުކުރުމަށާއި  ލެ
 . މަވެސްނަށވެ

 ބަޖެޓުން ކަމަށާ
ން ފާހަގަކުރަމެ

ންޑަށް އަނބު ފަ 
ތަށް އިންޓްރެސ

ނުސް ހަސަތޭކަ
ފަންޑުން މި މީ 

އި މޯލްޑިވްސް
ގރާމްތައް ހިން
ދމިލިއަން ހަލައްކަ
ވަނަ މާއްދާގެ 
ނ މެނުވީ، އެ 

ަދޫކޮށްފަ އިވަނީ 
. މިހެންކރަމެވެ

 ދޫކުރެވޭނީ ގި

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ފަން ލޯނު ނަގާ
މިހާރު ވަޒީފާ އަ
ބަބަކީ އެމުވައްޒަ
ޖައްސާފައި ނުވާ

ގެ އަމިއްލަ ކޮލެ
އ ކަމުގައިވާ މަ

ތެރޭގައި އަނބު 
11ިސެމްބަރު 

ރު )ަޅސްއަށެއް
ވަ 28ނޫނޫގެ 

އިވާ ގޮތުގެމަތިން
ތީގައި ދެންނެވި

އި ޚިލާ ގަވާއިދާ
 ބަޔާންކޮށްފައި
ތީގައި ދެންނެވި
ިމނިސްޓްރީއިން

010/42މްބަރ:

  

ފައިވާ ސަބަބެއް
 ހިންގަމުން ގެން
އިމާރާތް މަރާމާތު
އްކަތް ކުރުމަށެ
ނީ ޢަރަބިއްޔާގެ
 ހުށަހަޅާފައިވާކަ

ޓުން ތަޢުލީމީ 
ބުރާ ދައްކާގޮތަ
އއްލައްކަފަސްާހސ
އަހަރު ތަޢުލީމީ

އާރުފިޔާ )ތިރީސް
އެކިއެކި ޕްރޮގް

ދެމ( 2,638,3
ވަ 28ނޫނޫގެ 

އިވާ ގޮތުގެމަތިން
ދޫ ތައްނވި ލޯނު

ފަށްކަން ފާހަގަކު
ވަނީ ފަންޑުން

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ތަޢުލީމީ ފަންުޑން
މިދއިރާތަކުގައި 

ނޑު ސަބަ މައިގަ
މް ހަމަޖައިންތިޒާ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ
ލެޖެްއކޮ އަމިއްލަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ
ޑި 31ލޯނަށް 
ފަސްދޮަޅހސަތޭކަ

މލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
ސްޓޭޓްމަންޓުގައި

ތމަ  އހެންކަމުން
ފަންޑުގެ ހިންގާ
ވަނަ މާއްދާގައި

ކަމުން މަތއހެން
ފައިވަނީ މދޫކޮްށ
ނަމް(އޮފީހުގެ އ

 .ފހަގަކުރަމެވެ

ފަމި ލޯނު ދޫކޮށް 
މިހާރު  ކޮލެޖް

ރަނގަޅުކޮށް އިމާ
މަސައް އޅުމުގެ

ޚރަދުކޮށްފައިވަނީ
ރފިޔާ ހޯދުމަށް 

ބަޖެޓު ދައުލަތުގެ 
ބުފަންޑުން އަނ
ތިންމިލިއަން އެ

އަވަނަ  2002
ތިންސަތޭކަތެއްތި

އެ ގެ )މިވެޓް
65 ދޫކޮށްފައިވާ

މލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
ސްޓޭޓްމަންޓުގައި
މަތީގައި ދެންނެ

އި ޚިލާފަގަވާއިދާ
ބޔާންކޮށްފައި ވަ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ތަ
ދާ
މަ
އި

 ަތ
އަ
އަ
ލޯ
ހަ
މާ
ސް
އެ
ފަ
ވަ
އެ
ދޫ
އެ
ފާ

މި
ކޮ
ރަ
އެ
ޚަ
ރު

 ަދ
ފަ
)

2

ތި
މ(
ދޫ
މާ
ސް
މަ
ގަ
ބަ



 

  
info@audi 

26 ގެ  41 ހ

 ދޫކުރުމަށް 

 ރީއަށް ލޯނު 
ންގަޕޫރަށް ިސ

 ސބްސިޑިއަރީ 
 76,533 
ސްހަހާްސ ރީ 

 އެބޭންކުން 
ޕޫރު ޑޮލަރު 
 ( އެމްޖީޓީސީ
 )ތދިހައަށެއް

 27,421 
 ހުރިކަމަށް 
ކައި އަލުން 

ސިންގަޕޫުރ  
އެކަމަށް  އި

ކޮށްދިނުމުގެ 
ލށް ފަންޑަްށ 

ސާކަމުގައި އި

ންުޑން އެކި 
އެއްމިލިއަްނ 

ރެއިންބޯ  އި 
 622,186 

މަހުގެ  12
 ޕްރައިވެޓް 

އާރު އާއި ފޔާ
ސްއެްއހާްސ 
އް ކުއްޔަށް 
މި ދެންނެވި 
އިމާރާތްތައް 
 ށް ކުރެވުނު 
 ފައި އް އަޅާ

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ފންޑުން ލޯނު

ރހަރު މިނިސްޓް
ސ ރުމަށްޓަކައި 

ސްއެލް ގެ ސަ
ނޓަށް ޖަމާކުރި

(ތިރ 36,53
ފްޓް ވެފައިވާތީ

ޫ )ހާސް ސިންގަ
 ސެންޓަރު (އެ
 ފަސްސަތޭކަހަްތ

ކަމަށް ދައްކާނ
އެކައުންޓްގައި

ސާ ދިނުމަށްޓަކަ
ސ )ނސާސްފަހެއް

ފޮނުވުމަށްޓަކަޔ 
ނެ މަގު ފަހިކޮ

ގެ ނިޔަލަށް 20
 ލިބެންޖެހޭ ފައި

ތަޢުލީމީ ފަްނ 
އެ( 1,371,1

އިސާގެ ތެރޭގައި
ދައްކަންޖެހޭ  

2 ޓ ލިމިޓެޑުން
 މޯލްޑިވްސް

ރުފިޔާ )ހަަސތޭކަ
ފަސްދޮޅަސ( 61

ނޑުން އިމާރާތެއް
. މޔ  ހިމެނެއެވެ

 ނުދައްކައި އެއ
ދޫކުރުމަށް ޔަށް
ޔަވަޅުތަކެއްނ ފި

މެ- އީ 6430 331: 

އި ޚިލާފަށް ފަ

ވަނަ އަހަ 2002
ރާމް ފުރިހަމަކު
އެސްރި އެމްއެން

ޓެޑްގެ އެކައުން
33 ތެރެއިން 

ް ޓް އޯވަރ ޑްރާ
ާސާޅީސް( ,40

ރމެންޓް ޓްރޭޑް
ބާރަހާސް ( 

ޖެހޭނެ ހުންނަްނ
މްޖީޓީސީގެ އެ

ފައިސ ވަރުންނަށް
 ނުވަސަތޭކަފަން

ރުފާިޔ )ތިރީސް
ފޮނުވޭނެ ފއިސާ

11ޑިސެމްބަރު 

ޢލީމީ ފަންޑަށް 

: ކލީގެ ފައިސާ
80 ނިޔަލަށް 
. މިފައ ކުރަމެވެ

ގޮތުގައި  ާނ
ވސް ޕްރައިވެޓް
އި ސަންވިންޑް
ހަ އތިރީސްހާސް

500, ކަންޖެހޭ
 ތަޢުލީމީ ފަްނ

ރުފާިޔ )ނސާސް
ރާތްތަކުގެ ކުލި
ކު ފަރާތްތަކަށް 

ގޮތުން ހަރުދަާނ

ފެކްސް: 3939 332

ންގާ ގަވާއިދާއި
     

2މީ ފަންޑުން ލީ

ގްރާމަންޓް ޕްރޮޖް
ރގައި އޭރު ހުރ
ޕްރައިވެޓް ލިމި
 ޑޮލަރުގެ 

އުންޓްބޭންކް އެކަ
 000ކީ ހުރި 

މޯލްޑިވްސް ގަވަ
12,578ން 

ބާކީ، ދކުރެވި
ލަރުވެސް އެމް
ވަން ތިބި ދަރިވަ

ހާސްތިންދޮޅަސް
 ތިންސަތޭކަތެއްތ
 ނެތުމުން އެފަ

ޑ 31އިސާއެއް 
ސްއެލް އިން ތަޢު

 ލިބެންޖެހޭ ކު
ނަ އަހަރުގެ 
ހުރިކަން ފާހަގަ
ކއްޔާއި ޖުރުމާ

ލްޑިވްވޮޔަރ މޯ
އާރުފިޔާ )ހސް
އެއްލައްކަބައް( 

 ގޮތުގައި ދައްކަ
މިއްލަ ނަމުގައި
 ހަތްސަތޭކަފަން
ހިފާފައިވާ އިމާރާ
އިމާރާތްތަށް އެ
ރު އެޅުމުގެ ގޮ

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

 ފަންޑުގެ ހިން
 .ފާހަގަކުރަމެވެ

ތަޢުލީގޮތުގައި  
ޕލޮމާއިން މެނޭޖް

ންގަޕޫުރއި ސި
ގ އެޖެންސީ ޕް

ސިންގަޕޫރު 
 އެކުންފުނީގެ ބޭ

އަދި ބާ ،ވުމާއި
 އިން އޭރުގެ މޯ
ސާގެ ތެރެއިން

ޚަރުަދ ރުންނަށް
ިސންގަޕޫރު ޑޮ

ޔަވަން، ކިގުޅިގެ
ފަސޮްދ( 63,9
ހަތްހާސް ދަޅސް

ވސް ލިބެން 
ހ އެއްވެސް ފައި

އެމްއެންއެސް އި

 އިމާރާތްތަކުން
ވަނަ 2011 

ހުނުލިބި ރފިޔާ 
މަހުގެ ކު 8 

ޮއާއި ރުފާިޔ ރިޒަ
އްލައްކަތޭވީސްހާސ

132,600ޖހޭ 
ނ މަހުގެ ކުލީގެ
 ގޮތުގައި އަމި
ށްޑިހަފަސްާހސް

ހިކުއްޔަށް  ން
ލި ހޯދުމަށާއި އ

ބާރުލ ކުރުމަށް 

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

ފައިވަނީ ދޫކޮށް
ލފަށް ކަމުގައި ފާ

 ނތަކުން ދައްކާ 
ޑިޕް ޚަރަދުގައި 

ރަދުކުރުމަށްޓަކަ
ރޑް ޝިޕިންގ
)ތިރީސްތިނެއް 

ގަޕޫރު ޑޮލަރު، 
ނަގާފައިވު ތުގައި

މްއެންއެސްއެލް 
މިފައިސ، ފރކޮށް

 ދިޔަ ދަރިވަރު
ސ )އެކާވީސް

 އެންގެވުމާއި ގު
76,53(، 55

ރުލައްކަ ފަސޮްދ
ރީގެ ބަޖެޓުންވެ

ންޖޭެހރާ ދައްކަ
ޙަޤީޤަތުގައއަކީ 

 ދެއްވާފައިވާ 
 އިމާރާތްތަކުން

ރު )އަށްޑިހަތޭކަ
 ލިމިޓެޑުން 

ރު )އެއްހަށްޑިހަ
އެއް( 123,00

ތގައި ދައްކަންޖެ
ދ ތަނެއްގެ ތިން

މަހުގެ ކުީލގެ 
އަށް( 85,750 

ވަންދެން ފަންޑު
 ނަމަވެސް ކުލި

ޢަމަލު ތްތަކުން

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ތައްލޯނު ނވި
ލާ އުސޫލާއި ޚި

 ހުރި ލިޔެކިއުން
މިނިސްޓްރީގެ  

ޚަ ރިވަރުންންަށ
މުގައިވާ ސީވޯ
 ފަސްސަތޭކަ

ސިންގަ) ތިރީސް
 ބަދަލެއްގެ ގޮތު

ގައި އެމް 2002
ށ ޓްރާންސްފަ
ލަރު ކިޔަވަން

ސަތޭކަ  ހަތަރު
އެމްޖީޓީސީއިން 

)3 – 12,578

ހަތަރު( 467,3
ސާ މިނިސްޓްރީ
 ލޯނަށް އަނބު

މިފައިސާކަމާއި 
.   ކމެވެ

ނޑުން ކުއްޔަށް
އިވާޔށް ދީފަ
އެއްސަތޭއހާސް 

ސް ޕްރައިވެޓް
އަށް އެއްސަތޭކަ 
00ދއްކަންޖެހޭ 

ހގެ ކުލީގެ ގުޮތ
ހިފާފައިވާ ދެ ން
7އާއި އަދި ޔާ

ނ ދައްކަންޖެހޭ 
ދުވަސްތަކެއް ވަ
ގންގޮސްފައިވީ 

އެފަރާތް އގޮތަށް 
  .މެވެ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

އި ދެންނެމަތީގަ
ކނޑައަޅާފައިވާ

އި މިނިސްޓްރީގަ
 ،ފައިވަނީދޫކޮށް
ދަރި 5ވި ފޮނު

ކންފުންޏެއް ކަމ
ހަތްދިހަހަހާްސ

ފަސްސަތޭކަތެއްތި
ރޑްރާފްޓްގެއޯ ވަ
2ފެބްރުއަރީ  1

ކައުންޓަށްއެގ 
ޑޮލަ ިސންގަޕޫރު

ހަތާވީސްހާްސ
ނުދައްކާކަމަށް އެ
( ފޮނުވަންޖެހުނު

33ވާ  ޑޮލަރަށް

ބޭނުންވާ ފައިސާ
 . މިބޭނުމުގައެވެ

ފައި ނުވާކަދައްކާ
ފީހުން ދެކެމި އޮ

ތަޢުލީމީ ފަްނ 
ތތަކަށް ކުއްޔަށް
ލައްކަހަތްދިހައެއް
ސޓަރ ޕްރައިސަ

ާހސްބާވީސްއްކަ
ގ ގޮތުގައި ަދ

މަހު 12ޓޑުން 
އިވެޓް ލިމިޓެޑުން

ރުފިޔާ )ސަތޭކަ
ފއިވާ ފަރާތަކުން

ގިނަ ދު ކުންތތަ
ން ކުރަމުން ެގ
ބސްވުމާއި އެއް
ކަން ފާހަގަކުރަމެ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

މަ
ކަ

މި
ދޫ
ފޮ
ކު
)
ފަ
އޯ
1

ގެ
ސ
)
ނު
ފޮ
ޑޮ
ބޭ
ބޭ
ދަ
މި

)ށ(
ފަރާްތ
ތިންލަ
އެންޓަ

ހަލައް(
ކުލީގެ
ލިމިޓެ
ޕްރައި

ފަސްސ
ހިފަާފ
ފަރާތް
ބޭނުން
އެއްބަ
ނުވާކަ

 

 



 

  
info@audi 
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ތކެއް ކަމަށް 
ސބުތަކާއިއެކު 

ފަރާތްތަކަށް 

 ގެމާލިއްޔަތު

ނިސްޓްރީެގ 
ފަރާތްތަކުގެ 
ށަހަޅައިެގްނ 
ރގައި ވަޒީާފ 

އިވާތީ ލޯނު 
ދައްކަންޖެޭހ 

 28ނޫނޫގެ 
އިވާ ގޮތަށް 

ވުރެ ގިނަ ށް 
ވުްނ އއްބަސް

ގޮތުން  އްލަ
ދައްކާގޮތަށް 

 169,482 
ނަޤުދު ފށް 

ނިސްޓްރީއާއި 
މިނިސްޓަރ 
ން އަމިއްަލ 
ތށް ފައިސާ 
ށް ފައިާސ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

ންޖެހޭ ހިސާބުތަ
ގެ މާލީ ހިސާ

.   ނނަވަމެވެ

ަ ޤާބިލްކަން  އެ

އުލަތުގެ މާނމަ ދަ
 މވެ.

މިނ އްކާސާ ނުދަ
ަ ގެ މަތިން އެ

ޢަތަށް ހުށަަޝރީ
ން ބޭރުދާއިރާއި

  ވެ.

ކަމުގައ ރވިގެން
ން އަނބުރާ ދަ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
ސްޓޭޓްމަންޓުގައ

މަސްދުވަހަްށ 3 
ެއ ޅުމާއި އެކު 

އަމިއް ފަކުވައްޒަ
ޑުން އަނބުރާ 
ގެ ގޮތުގައި 

އެމުވައްޒަފަށްރ 
މިނިފައިވަނީ ށ

އިވަނީ އޭރުގެ މ
ޒަފުންމުވައްްސ 

ބަޖެޓުން މިގޮތަށް
ނ މިމުވައްޒަފަށް

މެ- އީ 6430 331: 

އި އެކު ހިމަނަން
މިނިސްޓްރީގެ 

މަށް ދަންހިމެުނ

ދެއްކުމުގެބރާ 
.  މެވެ

ނަފއިސާ ދޫކުރާ
ދަންނަވަެމ ރމަށް

 ލޯނުގެ ފައިސާ
ެ އއްބަސްވާގޮތެއް

ޝ ލަތައް މައްސަ
ިމނިސްޓްރީގެ ދާ

ދަންނަވަމެ މަށް 

މށް ޝަރުތުކުރެ
 ނެގި ފަރާތުން

މާ އި ދައުލަތުގެ
ގެ ޓްރަސްޓް ސ

ސާ ނުދައްކައި 
ރީޢަތަށް ހުށަހެޅު

 ން 

މުވަ ނ އަދާކުރި 
ތަޢުލީމީ ފަންޑު 

އެއްގެނ ހިލޭއެހީ
ވަނަ އަހަރު 
ފައިސާ ދޫކޮށް 

ފައިއިސާ ދޫކޮށް
އެހެންނަމަވެސ .

މިނިސްޓްރީގެ ބަ
ންޓރީގެ ބަޖެޓު

ފެކްސް: 3939 332

ރީ ހިސާބުތަކާއި
ޔާންކޮށްފައިވާތީ،

 ހިސާބުތައްލީ 

 ފައިސާ އަނބު
ދަންނަވަމރުމަށް 

ނުގެ ގޮތުގައި ފަ
ފައިސާ ދޫނުކުރު

ތަކުގެ ތެރެއިން
އި ދެފަރާތް އެ

ފަރާތްތަކުގެ  ދ
ގެ ތެރެއިން މކު

ތިން ޢަމަލުކުރުމަ

ތްތަކެއް ކުރުމަ
ލޯނު  ބަލައި

މާއތަކެއް އެޅުޅު
ޓ އެކައުންޓެއްގެ

.   ވެ

ފައިސާއއްގޮތަށް 
 މައްސަލަ ޝަރ

ނ ފައިސާ ދިނުން

މަޤާމާމު ކުރިން
މުންށް ހުށަހެޅު

ޓރީގެ ބަޖެޓުން
2006ފިޔާ 
 ނަޤުދު ފަށް

ފައމި ކަމަށާއި،
ފައިވެއެވެ.ޓްކޮށް

މިހުށަހެޅުމުން 
މިނިސްޓްމާއި 

9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

ދައުލަތުގެ އަހަރ
ބަޔާދާގައި މާއް

މާލީފަންޑުތަކުގެ 

ލޯނުގެ ދޫކުރާ
ދޫނުކުރުފައިސާ 

ނުޙަރަކާތަކަށް ލޯ
ގެ ގޮތުގައި ފަނު

ފައިވާ ފަރާތްތަގ
 ހޯދުމަށްޓަކައި
މާ ދެކޮޅު ހަދާ

ފަރާތްތަކު ދައްކާ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތ

އްސަ މަސައްކަ
ރަދުކުރަމުންދޭތޯ
 އަވަސް ފިޔަަވޅު
ތަށް ޓްރަސްޓް
މަށް ދަންނަވަމެވެ

އްބަސްވުމާއި އެ
މަށް މހޯދުސާ 

ބަޖެޓުންތުގައި 

މ ޑިރެކްޓަރެއްގެ 
ޓްރީއަށްފ މިނިސް

މިނިސްްޓ ކާއި
ރުފ )ށޑިހަދޭއް

ަ ން މިމުވައްޒަ
ސްވުމެއް ނެތިކަ
އންތަކުގައި ނޯޓް
ނިސްޓްރީއަށް ހު

މާނުވާކަ ފައިއޅާ

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

 ހިސާބުތަކަކީ ދަ
ވަނަ މާ 38 

ނގާ ޓްރަސްޓް ފަ

ޫ ގާ ތަންތަނަށް 
ަ ލނުގެ ގޮތުގައި 

ނގާ އެއްވެސް ޙަ
ލޯނުމެނުވީ ތިން 

މަށް ލޯނު ނާަގ
ތަކުން ފައިސާ
ކރުމަށާއި މިކަމާ
ނު ފައިސާ ނުދަ

މަތީގަ ދުމަށްފަހު

ފައިވަނީ ޚާއްކޮށް
 ފައިސާ ޚަރަ

މަްށ އިސާ ހޯދު
ކުރެވިފައިވާ ގޮ
ފއިސާ ދޫނުކުރުމަ

ފަރާތްތަކުން އެއް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސ

ހިލޭ އެހީގެ ގޮ 

ޑ ސެކްޝަންގެ
ޒަފުށް އެމުވައް 

ގެ ލޯނަކާރުފިޔާ
ހަތަރުސަތޭކައަްށ
ސޓްރީގެ ބަޖެޓު

އްވެސް އެއްބަސއ
ލިޔެކިއު ކަމަށް 

 ހޯދުމަށް މިނި
ނޑައަ ރީއިން ކަ

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

  ފދިން ގޮތް:

ނޑުތަކުގެ މާލީ 
ތުގެ ޤާނޫނުގެ
ގެ ދަށުން ހިން

އި ހިންގާ ނަމުގަ
ލޯނމެނުވީ ށފަހު 

ާ ކޫލްތަކުން ހިން
އިވާ ގޮތުގެ މަތި

 ޙާޞިލު ުކރުމަ
ފަރާްތ ކަތްކުރާ 

 ފައިސާ އުނިުކ
ހޯދައި އަދި ލޯނު
ގ މަޢުލޫމާތު ހޯ

ިއ ފައިސާ ދޫކޮ
އެއްގޮތަށްކާއި 

ނދައްކާހުރި ފައި
ގައި ބަޔާންކު )

އެކައުންޓުން ފައ

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަ
ލީގެ ގޮތުގައި ލ

 ނނަވަމެވެ.

ވައްޒަފަކަށްމު  

ސމަން ރިސޯސް 
ހޯދުމަ ދު ގ ޚަރަ

ރ )ހަފަްސހާސް
ސްނުވަހާްސ ހަ

 . މިނިސްވެއެވެ
ފާއި ދެމެދު ެއ
  ވިދާޅުވެގެން
ތަކަށް ފައިސާ
އް މިނިސްޓްރީ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

ލާޙުކުރަން ލަފާޞ

 ޓްރަސްޓް ފަން
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ސްޓްރީގެ ބެލުމު

ރައްޔިތުންގެ ނ 
މަށްފއިވޭތޯ ބެލު

ސަރުކާރު ސްކޫ 
ވާއިދުގައިނާއި ގަ

މުމަތީ ތަޢުލީ 
މަސައްކަ ރގައި

ަރއިން ލޯނުގެ
ވސް ފައިސާ ހޯ

ކުގެފަރާތްތަ  ކރާ

ނުގެ ގޮތުގައލޯ 
ދުތަކާމަޤްޞަ ރި

ސާގެތެރެއިން ނު
)ހ( މާއްދާގެ 

ވީ، ޓްރަސްޓް އެ

އިމާރާތްތައް ކު 
ކުލީސް ވާނަމަ 
ދަްނ ލ ކުރުމަށް 

ސްޓްރީގެ އިސް 

ހިއުމަސްޓްރީގެ 
ހަކަށް ހިނގާކޯ 

ހަތްދިހަ( ,75
ލައްކަފަސްދޮޅަސް

ފައިވެދީ ސާއިން 
ާ ނނެވި މުވައްޒަ
 އެޑިއުކޭޝަން

ކޯސްތަ ނ ހޯދާ
އްރމުގެ އުސޫލެ

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

އިޞް

(ހ) 
ދައުލަ
މިނިސ

)ށ(
ލިބަިފ

)ނ(
ޤާނޫނާ

)ރ(
ދާއިރާ

ސާރމު
ނަމަެވ
އަދާކު

)ބ(
ދޫކުރި
ފައިސާ
ވަނަ

މެނުވީ

)ރ(
ދުވަސް
ބާތްިލ

  

މިނިސ .19

މިނިސ
ޯ ހޯދި
000

އެއްލަ(
ފައިސާ
މިދެން
އޮފް

ގޮތުން
ދޫކުރު



 

  
info@audi 

28 ގެ  41 ހ

ނޑައަޅާފަިއާވ 

ކުރަން ފަާށ 
ކޯސް ގޮތުން 

 ނަގާފައިާވ 
އގެ ފައިާސ 
 ނެތްކަމާއި 

ަފއިސާ  އިވާ

ފުރިހަމަކުރާ 
ސލަ ތަޙްޤީޤު 

ތުގެ ދައުލަ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ފުހާސަ  

 ދިނުމަށް ކަނ

ށްފަހު ޚިދުމަތްކު
ވިގެންކަމާއި މިގޮ

ލީމީ ފަންޑުންޢ
 ގިނަ އަދަދެއް
މިނިސްޓްރީގައި
ވައްޒަފަށް ދީފައި

ު ރދުގައި ކޯސް 
މިމައްސައިވާތީ 

އނބުރާ ހޯދައި

 

   

  

   

  މް 
ލް

މެ- އީ 6430 331: 

ތކަށް ފައިސާ 

ނިންމުމަށް ކޯސް
ށ ޝަރުތުކުރެވި
ގ ނިޔަލަށް ތަޢު

ބަޖެޓުންވެސް 
ވސް ލިއުމެއް މ

ޓުން އެމުވަ ބަޖެ 

ނިސްޓްރީގެ ޚަރަ
ޚިލާފަށް ކަމުގައި
ރި ފައިސާ އަ

 

   

މްއިބްރާހީ ނިޔާޒު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ފެކްސް: 3939 332

ންދާ ފަރާތްތަމު

ޯ ދެއްވާފައިވަނީ 
ނޑަށް ދެއްކުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ 2
މިނިސްޓްރީގެ 

 ކަމުގެ އެއްވެސ
 މިނިސްޓްރީގެ 

 

މިނި ފައިވަނީ ދީ
އިވާ އުސޫލާއި ޚ
އފަރާތަށް ދޫކުރ
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ނ
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9ހި ރާއްޖެ. ފޯން:

 ފުރިހަމަ ކުރަމު

ފަންޑުން ލޯނު ދެ
ސ އަނބުރާ ފަން

2011 މަވެސް
އި ނުވާކަމާއި 
ފ ކޯސް ނިންމި
ކިވެފައިވާކަމާއި 

.ފާހަގަކުރަމެވެ 

ފައިސާ  ޖޓުްނ
މުން އައިސްފައި
ހަޅައި އަދި އެ

12 ފެބްރުއަރީ 

ު. މާލެ ދިވެހމދު މަގ

އި ކޯސްތައް 
  .ހގަކުރަމެވެ

ފަށް ތަޢުލީމީ ފަ
ފައާިސ ދޫކުރި 

ވީނަމަ ކަމުގައި 
ފައިނބުރާ ދައްކާ

އެމުވައްޒަފު ރު
ކި ވަޒީފާއިން ވަ

ފައި ނުވާކަން ފާ

ނިސްޓްރީގެ ބަޖެ
މަލުކުރަމުޢަ ގައި

ށަހަމިޝަނަށް ހު
.   މެވެ

02

އަމީރު އަޙްމަ، )ގިފިލާ

ޓްރީގެ ޚަރަދުގަ
ށް ކަމުގައި ފާހަ

ންނެވި މުވައްޒަފަ
ތަޢުލީމީފަންޑުން

2008ޖުލައި  
މިންވަރެއް އަނ
ފަށް ދީފައިވާއިރު
 މިނިސްޓްރީގެ 
ފިޔަވަޅެއް އަޅާފަ

  ފދިން ގޮތް:

މުވައްޒަފަށް މިނ
ގެ އެހީ ދިނުމުގަ
ރަޕްޝަން ކޮމި

ދަންނަވަމެ ރމަްށ

ވަނަ ފަންގި 3(ނގ 

އިވަނީ މިނިސްޓް
ލާފަށްލުތަކާއި ޚި 

މިދެން އިތުރަށް 
ޚން ފެށިގެން ތަ

 31 ތާރީޚަކީ 
ވެސް މިއެއް ގ

ވި މުވައްޒަފަނެނ
ރ އެމުވައްޒަފު 

އެއްވެސް ފިށް މ

ލާޙުކުރަން ލަފާ

ގއި ދެންނެވި މު
ށް ފައިސާގެތތަކަ
އެންޓި ކަ މށް

އޔާއަށް ޖަމާކުރު

ޣާޒީ ބިލްޑިން 

ފައިދީ
އުސޫލު

މީގެ 
ތާރީޚު
ނިމޭ
ލޯނުގެ
މިދެން
މިހާރު
ހޯދުމަ

އިސްލާ

މަތީގަ
ފަރާތް
ކުރުމަ
މާލިްއ

  



 
 
 

 

 އެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 

 

 ބަޔާން މާލީ
2010 
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ފސްކުރި 
ދަނީ/ޚަރަދު 

 ބަޖެޓު)
2010  

 

 

20,701,

88,

1,905,

287,

22,982,  

 

100,

100, 

23,082, 

 

 

 

 

 

643,439,

421,299,

- 

1,064,738, 

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

ބުނު 
ނީ/ހިނގި 

 ރަދު 
201  

ފާސ
އާމްދަ
(ބަ
0

 

 

13,1,312 

1- 

2,700 

2,6,000 

1,5,000 

- 

3,1- 

21,0 ,012

 

1,000 

1 ,000

21,1 ,012

 

 

 

 

 

748,7,298 

371,3,255 

23,3

1,143,4 ,553

  

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

  ަބާޔން 

  ނޯޓް 

ލިބު
އާމްދަނީ
ޚަރަ
10

   

   

1 98,448 

2 58,080 

3 46,702 

4 97,966 

5 74,036 

6 7,137 

7 24,081 

 
06,450

 

8 26,172 

 
26,172

 
32,622

 

 

 

 

12 20,521 

13 65,463 

14 69,953 

 
55,937

 
  

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

އި ަޚަރުދގެ ަބ
 ނިޔަލަށް 

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

އާމްަދނީ އާއ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

 އިސާ

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201

2ފޯން:  .  ދިވެހިރާއްޖެ

،ަބޖެޓާއި  ރި 
ޑިސެ 31

 

ގޮތްޮގތުން ދޭ ފައި ނ

10

މާލެ،، 20096ދ މަގު

ފްާސކު

 

 ނީ 

 ފީ 

 ނ ާއމްދަނީ 

ނށާިއ އަދި އެހެނިހެން

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

ގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 

 ނެގޭ ފީ ން

އާއި ލައިސަންސް ފީ 

 ނ ިލބޭ ފައިސާ

 ދނީ 

 ފއިދާ 

 ުނހިމެނޭ ެއހެނިެހން

 ސ 

 ްނ ލިބޭ

 

 ހިނގާ ޚަރަދު 

 

  ެއލަވަންސް 

ްސވީ މުވައްޒަފުންނަށާ

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

 އާމްދަނީ 

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮ

ކުނޚިދުމަތައެކިއެކި 

ާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ތަކެތި ވިއްކައިގްެނ

ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަ

 ޖޫރިމަނާ 

އިންޓަރެސްޓާއި ފަ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

 ޖުމުލަ 

ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް 

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެ

 ޖުމުލަ 

 ޖުމުލަ އާމްދަނީ 

  

  
 ޚަރަދު 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

މުވައްޒަފުންނަށް ހި

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ 

ޕެންޝަނާއި، ދުވަސ

 ޖުމުލަ 

  
  
  

ވެ
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ފސްކުރި 
ދަނީ/ޚަރަދު 

 ބަޖެޓު)
2010  

 

28,990,66

23,073,29

151,844,93

8,689,58

78,394,39

12,435,85

123,175,63

607,50

427,211,86 

1,491,950,41 

 

 

19,890,34

257,40

457,50 

20,605,24 

1,512,555,65 

އެކު ވިދާޅުވުމުން 
އޮފް މިނިސްޓްރީ  

  ޔސުފް 

  ރ

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

ބުނު 
ނީ/ހިނގި 

 ރަދު 
201  

ފާސ
އާމްދަ
(ބަ
0

 

23,562 

19,492 

136,237 

8,386 

58,991 

19,658 

96,538 

100 

362,9 64

1,506,3 17

 
 

 

52,0- 

7,340 

02 

- 

  

00

59,5 42

1,565,9 59

ތަކާއެ ވާނީ މިނޯޓު
 އެކަމަށް ހެކިވެ 

އަޙްމަދު ޔޫސ      

ޑިރެކްޓަރ        

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

  ނޯޓް 

ލިބު
އާމްދަނީ
ޚަރަ
10

 

15 56,777 

16 55,357 

17 00,969 

18 86,437 

19 11,665 

20 39,496 

21 61,219 

22 99,425 

 
11,345

 
67,282

 

 

23 95,160 

24 98,889 

25 22,875 

26 35,000 

  
 

27 - 

 
51,924

 
19,206

ލ ބަޔާން ފުރިހަމަ
ޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ.

   ނިކު       

  ރިޔާ         

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

މާލީބައެއްކަމާއި  
ޤީޙަޅވާލުމެއްނެތި 

ރ. އަޙްމަދު އަލިަމނ

މާލީ ިޒންމާދާރު ވެރި

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

ބަޔާނުގެ   މިމާލީ
ވނީ އެއްވެސް އޮޅު

ޑރ           

މާ            

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201

2ފޯން:  .  ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ސުން 

ތަކަކީނާގުޅޭ ނޯޓު
ކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަ

             

             

10

މާލެ،، 20096ދ މަގު

 

 

 ތީ ައގު

 ގ އަގު 

 

 

 ދ ސަބްސިޑީޒް

ހަަމޖެއްސ  ގެއްުލމެއް

 މަންޓް ހޯދްުނ

 ހމަ ކުރުން

 ޙލާގައި 

ނިފައިވާ މާލީ ބަޔާނާ
ޮބޔާން ތައް ތައްޔާރު

  :ނީ 

             

             

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

 ރިކަރަންޓު ޚަރަދު 

 މގެ ޚަރަުދ

 ޭބނުމަށް ހޯދާ ތަކެތ

ޭބނުންވާ ޚިުދމަތުގެ 

 ހޯދޭ ތަކެތީގެ އަގު

 ކރެވޭ ޚަރަދު

 ހެްއޓުމުގެ ޚަރަދު

އިޝްތިރާކު އަދި، 

އް ނުވަތަ ލިބިދާނެ 

  ޚަރަދު 

 އސެޓް ގަތުން 

ނަރީ އަދި އިކްއިޕަްމ

 ޚަރަދު

ރން، އިތުރަށް ފުރިހަ

  އްކަތް 

ރާްނސިޝަން މަރުޙަ

 ރަދު 

 

އަށް ހިމެނި 41 
މި މާލީ ބަ ރމެވެ.

ފރާތުން ސޮއިކުރަނީ

             

             

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުުމ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

އޮފީސް ހިންގުމަށް

ޯ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކ

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،

ް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެ

 ޖުމުލަ 

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓު 

  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

އިމާރާތްކުރުމާއި އެ

 ބިމާއި އިމާރާތް 

ފަރުނީޗަރ، މެޝިނ

ވެހިކަލް ގަތުމުގެ ޚަ

ބިނާކުރުން، އާކުރު

މަސަހިނގަމުންދާ 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޓްރާ

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރ

ޖުމުލަ ޚަރަދު 
  

އިން  30ަސފުހާ 
ކަމުގައި ފާހަގަކުރަ
ފަ އެޑިއުކޭޝަންގެ

  

  

            

            

ވެ

 

ސ

ކަ
އެ
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ބަޖެޓް ކރި 
2  

2,00

56,40

283,96

17,158,95

200,00

3,000,00

20,701,31

ބަޖެޓް ކރި 
2  

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

5- 

42- 

100 

69800 

3- 

46160 

1,120- 

10,15952 

10900 

1- 

9- 

4- 

57900 

13,19812 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

109- 

40- 

7- 

158- 

 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

  

ާ ލިބުނު 
2010 

5,500 

2,403 

1,415 

8,991 

3,600 

1,450 

0,729 

9,503 

9,725 

1,180 

9,913 

4,590 

9,449 

8,448 

 
ާ ލިބުނު 
2010 

9,980 

0,900 

7,200 

8,080 

 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

(ުރިފާޔއްިނ) 
  ނިޔަލަށް 

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

ަތްއ ޯނޓު  ޅޭ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201

2ފޯން:  .  ދިވެހިރާއްޖެ

ގުމީާލ ަބާޔނާ 
ޑިސެ 31

 

 ފީ  ސް 

10

މާލެ،، 20096ދ މަގު

  ފީ  ނެގޭ  ން 

 ވިޔަާފރި ފީ

 ތަކެތިވިއްކުން 

 

 ލބޭ ަފއިސާ

  ފީ 

 ރވުމުގެ ފީ

 ޭގ ފީ

 

 މުގެ ހުއްދަ 

ލައިސަންސ އާއި 

 ގެ ފީ

 

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

ޚިދުމަތްތަކުން ކި 

ޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވ

ޓުރތަކުގައި އުފައްދާ

ދގެން ލިބޭ ފައިސާ 

ންްޓ ވިއްކައިގެން ލިބޭ

 ަދނާލުތަކުން ލިބޭ 

ބައިވެރިވުްސތަކުގައި 

އަުލން ބެުލމަށް ނެޭގ

 ދން

އި ތިބުމުގެ ހުއްދަ 

އި ވައިގެދަތުރު ކުރުމު

 ނެގޭ ފީ ތްނ 

އާ ސްޓްރޭޝަން 

 ރީ ކުރުމުގެ ފީ

 ަރޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ

ރިކަން ކުރުމުގެ ފީ 

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

އެކިއެކި  .1

  ތަފުސީލު 

ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް

 ސެޓްފިކެޓް ފީ

ޓްރޭނިންގ ސެންަޓ

ެ ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީ

ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުަމން

 ސްކޫލް ފީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ

އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސ

އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު 

އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި

އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތު

ޖުމުލަ 

ރަޖިސް .2

  ތަފުސީލު 

ކުންފުނި ރަޖިސްޓް

ކިޔަވައިދޭތަންތަން 

މަސްވެރިބިދޭސީން 

ޖުމުލަ 

  

ވެ



 
  www.moe.gov.m    
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ބަޖެޓް ކރި 
2  

78,00

4,00

6,70

88,70

 ބަޖެޓް ކރި 
2  

1,895,00

10,00

1,905,00

ބަޖެޓް ކރި 
2  

287,00

287,00

ބަޖެޓް ކރި 
2  

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

18100 

6- 

300 

600 

47- 

24600 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

2,63800 

5900 

2,69700 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

61- 

55- 

1,05000 

406- 

1,57400 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

7- 

7- 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

 

ާ ލިބުނު 
2010 

1,593 

6,865 

3,500 

6,785 

7,959 

6,702 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

8,450 

9,516 

7,966 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

1,373 

5,669 

0,061 

6,933 

4,036 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

7,137 

7,137 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201
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މާލެ،، 20096ދ މަގު

ފައިސާ  ލިބޭ  

 ތކެތި ވިއްކުން

 އްކްުނ

 ފމް ިވއްކްުނ

 ފައިސާ 

 ދނީ 

 ދަނީ 

 ނާ 

 ރިަމނާ 

 ނާއަށް ލިބޭ

 އިދާ 

 ދ، ޑިވިޑެންޑް 

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

ވިއްކައިގެން  ތ

ސް، މަޖައްލާފަދަ ތަ

ިނަޔރ ފަދަތަކެތި ވިއް

ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް

 ކެތި ވިއްކުން

 ވިްއކައިގެން ލިބޭ ފަ

މްދަނއާ މދަލުގެ 

 ތްތަކުގެ ކުލި

އި ަހރުމުދަލުގެ ޢާމްދަ

 މނާ 

ގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަާނ

ލފުެވގެން ކުރެވޭ ޖޫރ

ީ ާލރި އާއި ޖޫރިމަނާ

 ނާ 

ޓރެސްޓާއި ފައި

ިއްނޓަރެސްޓް، ފައިދާ،

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

ތަކެތި  .3

  ތަފުސީލު 

ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސ

ކަލަންޑަރު، ސުވެނ

ޫ އެކިއެކި ބޭނުމަށް 

ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެ

އެހެނިހެްނ ތަކެތި 

ޖުމުލަ 

ހަރުމު .4

  ތަފުސީލު 

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް

އެހެނިހެްނ ކުއްޔާއި

ޖުމުލަ 

ޖޫރިމަ .5

  ތަފުސީލު 

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެ

އެގްރީމެންޓާއި ޚާިލ

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ

އެހެނިހެްނ ޖޫރިަމާނ

ޖުމުލަ 

އިންޓަ .6

  ތަފުސީލު 

ލިބޭ އެހެިނހެން ިއ

ޖުމުލަ 

ވެ



 
  www.moe.gov.m    
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ބަޖެޓް ކރި 
2  

ބަޖެޓް ކރި 
2  

100,00

100,00

ބަޖެޓް ކރި 
2  

ބަޖެޓް ކރި 
2  

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

3- 

3,066- 

8- 

- 

13- 

31- 

3,124- 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

12600 

12600 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

1,048- 

155- 

1,204- 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

5,356- 

5,356- 

 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

 

ާ ލިބުނު 
2010 

3,116 

6,240 

8,440 

980 

3,805 

1,500 

4,081 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

6,172 

6,172 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

8,737 

5,557 

4,294 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

6,534 

6,534 

 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

 ނީ 

މިނިސްޓްރީ
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މާލެ،، 20096ދ މަގު

 ނުހިމެނޭ އެހެނ

  ފަިއސާ

  ފަިއސާ

 ފދަ ފައިސާ

 ިލޭބ ބަދުަލ

 ސާ 

 

 

 ސާއިން ލިބޭ 

 

.  ރގް

 ން ލިބޭ 

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

ސްގެ ގޮތުގައި ނ

ން ނޭނގި އިތުރުވާ 

އަނބުރާ ލިބޭ ޓުްނ 

ޕ ީފ އާއި ޗަންދާ ފަދަ

ކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލ

 އަަހރު ހަމަވާ ފައިާސ

 ގއި ލިބޭ ފައިސާ

ލް ރެސިޓްސް 

 ވިްއކައިގެން ލިބޭ 

ފައިސާ - އެހީ 

މަލްޓިލެޓްރަލް  -ހީ 

ވޮލަންޓަރީ އޯރ -ހީ 

ތަކެތިން - އެހީ 

 ބައިލެޓްރަލް - 

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

ޓެކްސް .7

  ތަފުސީލު 

ވަކި ފައިސާއެއްކަން

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެ

ލިބޭ ެމމްބަރޝްިޕ

ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަ

ހޮވައިގެން ގެނެިވ 

ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުަގ

ޖުމުލަ 

8. ް ކެޕިޓަ

  ތަފުސީލު 

ނީލަމުގައި ތަކެތި 

ޖުމުލަ 

ހިލޭ  .9

  ތަފުސީލު 

ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ

ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ

ޖުމުލަ 

ހިލޭ  .10

  ތަފުސީލު 

ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ

ޖުމުލަ 

  

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

34 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

ބަޖެޓް ކރި 
2  

609,111,54

34,327,74

643,439,29

ބަޖެޓް ކރި 
2  

127,26

13,881,69

56,35

3,87

223,01

26,678,58

52,677,71

1,057,68

40,785,31

582,69

2,384,69

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

15- 

15- 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

711,23849 

37,48249 

748,72098 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

60- 

51- 

- 

2261 

18,98999 

4458 

11378 

10 

24,18881 

43,37314 

7283 

36,54915 

56490 

2,35799 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

 

ާ ލިބުނު 
2010 

5,000 

5,000 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

8,517 

2,004 

0,521 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

0,108 

1,692 

944 

2,850 

9,570 

4,879 

3,725 

- 

8,289 

3,840 

2,078 

9,940 

4,420 

7,244 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201
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މާލެ،، 20096ދ މަގު

 ނިހެން 

.  އރގް

 

 

 

ދ އެލަވަންސް 

 ންސް 

 ޚއްޞަ ޢިނާޔަތް 

 

 ޞަ ެއލަވަންސް 

 ތ އެލަވަންސް 

 ދ އެަލވަންސް

 ދކުރާތީދޭ އ.

 ދކުރާތީދޭ ދ.އ

 ވންސް 

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

އެހެނި - އެހީ 

ވޮލަންޓަރީ އޯ -އހީ 

ރައާއި އުޖޫރަ 

 ސާަރ އާއި އުޖޫރަ

 އްކަތަށްދޭ ފައިސާ 

އޒަފުންނަށް ދޭ

 ދޭ ޮޕކެޓްމަނީ 

 ލަވްނސް

 ސ

ދމަތްކުރުމުގެ އެލަވަން

ް މާނސަބަތުގައި ދޭ ޚާ

 ސް

  ެއލަވަންސް 

ރުމުގެ އެލަވަންސް 

ޤމުެގގޮތުން ދޭ ޚާއްޞ

ފިއސާއިން ދޭ ކޮއްތު

ގެ މެންބަރުްނނަށްދޭ

ރަެށއްގައި ވަޒީފާއަދާކު

ރަެށއްގައި ވަޒީފާއަދާކު

ސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަނ

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

ހިލޭ  .11

  ތަފުސީލު 

އެހެނިހެްނ ހިލޭ ެއ

ޖުމުލަ 

މުސާރަ .12

  ތަފުސީލު 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާ

އިތުރުގަޑީގެ މަސައް

ޖުމުލަ 

މުވައް .13

  ތަފުސީލު 

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ

އަެލ މަތީތަޢުލީމުގެ

ފަންނީ އެލަަވންްސ

ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދު

ރަމަޟާންމަހުގެ ުމ

މެޑިކަލް އެލަަވންސް

ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް

މުސާރައިގެ ކުރިއެރު

މުވައްޒަފުންގެ މަާޤ

މުވައްޒަފުންނަށް ފަ

ެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކު

އަމިއްލަރަށްނޫން ރަ

އަމިއްލަރަށްނޫން ރަ

ލިވިންގ އެލަަވންސް

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

35 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

9,865,31

1,93

1,259,24

318,91

5,220,35

967,55

58,17

2,706,41

4,573,76

39,99

218,996,42

1,211,60

37,602,66

421,299,25

 
ބަޖެޓް ކރި 

2  

ބަޖެޓް ކރި 
2  

7,888,34

597,26

4,942,31

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

3,90213 

639 

381- 

17043 

20314 

- 

2,75459 

73056 

12877 

2,59116 

67161 

196 

224,67723 

1,81309 

6,94261 

371,36555 

  އވާ ފައިސާ 
އާމްދަނީ 

  
ފާސްކު
2010

23,369- 

23,369- 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

5,76949 

70462 

3,83716 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

ާ ލިބުނު 
2010 

2,674 

6,860 

1,306 

0,180 

3,598 

940 

4,258 

0,608 

8,350 

1,221 

1,350 

1,890 

7,341 

3,185 

2,123 

5,463 

ލަތުން ދެއްދައު 
ާ ލިބުނު 
2010 

9,953 

9,953 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

9,924 

4,677 

7,888 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

 ގޮތް ގޮތުން ދަ

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

ދި އެހެނިހެން 
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މާލެ،، 20096ދ މަގު

 ދޭ އެލަވަންސް 

 އކަތަށްދޭ ފައިސާ 

 ށް ދޭ ފައިސާ

  އެަލވަންސް

 

 ށ ދޭ ފައިސާ

ސްވީ މުވައްޒަފު

 ގެ ޚަރަދު 

 ރ ދަތުރުޚަރަދު 

 ދަތުުރޚަރަދު

 ދަތުރު ޚަރަުދ

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

ގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ

 އިތުރުންކުރާ މަސައް

ނސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް

 ނސް 

 އެަލވަންސް

 ލަަވންސް

 ލަވަންސް

 ްނސް

އަދާކުރުން މަނާކުރާ

 

 ސ

 

 ންސް

ނަްށދޭ އެލަވަންސް

ތްނ މުވައްޒަފުންނަްށ

ޝަނާއި، ދުވަސ

 ސާ 

ރފަތުރު ކުރުމުގެ

ނޑުމަުގން ކުރާ އި ކަ

 އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަ

އި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަ

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

  ތަފުސީލު 

ބަންދު ދުވަސްތަކުގަ

އަސާސީ ވަޒީފާގެ 

އަހަރީޗުއްޓީން ކެން

ޔުނިފޯރމް އެލަަވން

ހިންގުމުެގ ވަގުތީ 

ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެ

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަ

ރޑްޝިޕް އެލަަވ ހާ

އެހެން ވަޒީފާއެއް 

ފޯން އެލަވަންސް 

ރިސްކް އެލަވަންސް

ހެދުން އެލަވަންސް 

ސަރވިސް އެލަވަން

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަ

އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮުތ

ޕެންޝ .14

  ތަފުސީލު 

ޕެންޝަންގެ ފައިާސ

ޖުމުލަ 

ދަތުރު .15

  ތަފުސީލު 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

36 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

813,57

14,497,27

251,88

28,990,66

ބަޖެޓް ކރި 
2  

8,458,61

2,673,06

280,89

600,00

2,137,20

889,57

1,992,15

1,902,52

720,74

368,17

1,417,09

1,633,25

23,073,29

ބަޖެޓް ކރި 
2  

13,577,21

45,473,53

3,093,12

6,856,20

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

78574 

12,33177 

12784 

23,55662 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

8,13513 

1,85269 

8297 

51504 

1,93301 

51772 

1,67254 

1,54626 

49241 

22570 

96694 

1,51351 

19,45592 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

11,03612 

53,80938 

3,10526 

7,39501 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

ާ ލިބުނު 
2010 

5,180 

1,495 

7,613 

6,777 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

5,885 

2,959 

2,770 

5,822 

3,453 

7,694 

2,389 

6,031 

2,473 

5,690 

6,546 

3,645 

5,357 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

6,223 

9,522 

5,185 

5,932 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262
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މާލެ،، 20096ދ މަގު

ބޭނުންވާ ތަކެ 

 ދތަކެތި 

 ން ޯހދާ ތަކެތި

 

 އިފަދަ ތަކެތި

 ދ

 

 ދ

 ތި

 ގެ ބާވަތްތައް

 ގެ ައގު

 ބޭނުންވާ ޚިދު

 ަޚރަދު

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

  ދަތުރު ޚަރަދު

 ދަތުރު ޚަރަުދ

  ޚަރަދު 

ސް ހިންގުމަށް 

ގޮުތން އޮފީހަށް ހޯދާ

ކޮނލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮުތން

ުީނ ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

ތު ދޭ ކެއުމާއި ސައި

 ތުްނ ހޯދާތަކެތި

ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަުދ

 ޓަަކއި ހޯދާތަކެތި

ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 

ހޯުދމަށް ކުރާ ޚަރަދު

 ކުރުމަށް ހޯދާތަކެިތ

 އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ

އެހެނިހެްނ ތަކެތީގެވާ 

ސް ހިންގުމަށް 

 އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަ

 ޚަރަދު

  ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 ޓަެނޓްގެ ޚަރަދު

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

  ތަފުސީލު 

ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ 

ބިދޭސީންނަށްދެވޭ 

އެހެނިހެްނ ދަތުރު 

ޖުމުލަ 

އޮފީސް .16

  ތަފުސީލު 

ލިޔެކިޔުމާިއ ބެހޭ ގޮ

އިންފޮމޭޝަން ޓެްކ

ފިއުލް އަދި އިންޖީ

ު އޮފީހުގައި އުޅޭވަގު

ު އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮ

ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯ

ޔުނިފޯމް ދިުނމަށްޓަ

ފޮޅާސާފުކުކުނިކަހާ 

ޯ ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި 

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި

ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ

 

އޮފީސް .17

  ތަފުސީލު 

ޓެލެފޯން، ފެކްސް 

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަ

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 

ލީޒްލައިނާއި ިއންޓަ

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

37 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

20,645,73

430,18

2,525,33

1,637,39

1,701,52

1,674,04

3,312,22

3,262,56

1,803,74

23,728,87

1,744,93

466,90

9,615,56

84,07

1,601,33

177,01

997,82

242,93

4,829,78

5,18

2,357,68

151,844,93

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

14,96236 

41081 

1,89338 

95292 

1,01229 

83342 

2,86222 

2,91566 

2,46442 

(796,- 

19,98973 

1,02431 

32304 

6,59263 

4879 

1,03330 

8214 

50227 

14830 

1,42389 

887 

2,16585 

136,20037 

 

 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

ާ ލިބުނު 
2010 

2,157 

0,130 

3,742 

2,834 

2,446 

3,498 

2,493 

5,698 

4,533 

,830) 

9,760 

4,247 

3,676 

2,680 

8,936 

3,095 

2,723 

2,313 

8,329 

3,025 

8,846 

5,776 

0,969 

 

 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262
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  ޚަރަދު

 މަތުގެ ޚަރަދު

 އިޝްތިރާކް

  ކުރާޚަރަދު 

 ހަގަކުރުން

 ުގމުގެ ޚަރަުދ

 ރޚަރަދު 

 ދުމަުތގެ އަގު

 ށ ކުރާޚަރަދު 

.ޑީ.  މިޓްފީ،އައި

 ހޭ އަަހރީފީ 

 ރަދު

 ށ ޭބސްކުރުން

  ޚަރަދު

 އކާ ފައިސާ

 ރުން

 ތގެ ަޚރަދު 

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

 ި ިބމުގެ ކުލި 

ިރޓީ ބެލެހެއްޓުމުެގ 

ޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަ

 ޖ ަޚރަދު 

ރު،އެންގުން އަދި އި

 

ފަަދ ކަންތައްތަކަށް 

ކާއި މުނާސަބަުތ ފާހަ

ީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގ

ނތަާކ ބެހޭގޮތުން ކުރާ

ތރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދު

ހާމންދާރީއަދާކުރުމަށް

ންެގ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމި

ރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ

ޗޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަ

 ގެ ޚަރަދު

ނިކޮްށ ބަލިވާ ީމހުނަށް

ގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

ޝަްނގެ ގޮތުގައި ދަްއ

ދުަމތުގެ އަގު އަދާކު

 ެއހެނިެހން ޚިދުމަތު

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

  ތަފުސީލު 

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި

 ތަކެތީގެ ކުލި

ތަންތަނުގެ ސެކިއު

އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާ

ޕޯސްޓޭޖާއި މެެސްޖ

އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

/ސެމިނަރ  ޖަލްސާ

ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ

އިމްތިޙްާނ އެކިއެކި

/ަތ ކޮންސަލްޓެންސީ

މެހުާމނުްނނަށް ެމހު

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން

އެކިކަންކަމަށް ސަރު

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާ

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމު

ޚިދުމަތުގައި އުޅެނި

އެކިއެކި ފެއަރތަކު

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝ

އިންޝޫރަންސް ޚި

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

 ޖުމުލަ 

  

  

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

38 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

388,43

8,089,36

211,78

8,689,58

ބަޖެޓް ކރި 
2  

24,567,80

2,849,67

2,950,73

30,759,66

17,058,03

208,48

78,394,39

ބަޖެޓް ކރި 
2  

669,91

6,925,08

1,039,86

392,32

919,81

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

47035 

7,81365 

10186 

8,38686 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

15,92800 

27179 

92139 

21,87760 

19,81932 

9481 

58,91191 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

1,20511 

11,17182 

- 

(
- 

1,05564 

33621 

234- 

1,02412 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

 

ާ ލިބުނު 
2010 

0,978 

3,783 

1,676 

6,437 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

8,472 

1,023 

1,027 

7,084 

9,810 

4,249 

1,665 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

5,597 

1,793 

179 

-   
(360) 

5,522 

6,268 

4,236 

4,969 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201
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  ޚަރަދު 
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 ހޯދޭ ތަކެތި 

 ސް

 މަަބްލސް

 ލްސް 

ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 ންގެ ފައިސާ

 ޓަޑީ ޓުއަރ

 ރަދު 

  ކޯސް 

 ށް ުކރާޚަރަދު 

 ރއިނިްނގ

ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 މރާތްތައް

 މާރާްތތައް

 ތަންަތްނ

 ނދަރު

  ނިާޒމް

 . އެސެޓް

 ގސް

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

ތް ދިނުމަށް ހޯ

ޒް / ކޮންޒިއުމަަބލްސް

ޕްަލއިޒް / ކޮންޒިއުމަ

ޝަނަލް ކޮންޒިުއމަބަލް

ރީން ކުރުމަށް ކު

ފލޯޝިޕްގައި ދާމީހުން

ރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަ

ންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަ

 އެިކއެކި ޓްރޭނިންގ

 ކޯސްތައް ހިންގުމަށް

ންަނށް ޚާއްޞަ ޓްރެ

މތު ކުރުމާއި ބެ

ީމުހން ދިރިއުޅޭ ޢިމާ

ީމުހން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާ

މަާގއި ބްރިޖް ފަދަ ތަ

މަަގތު ފާލަމާއި ަބނ

ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ 

 ކަރަންޓް ވިއުގަ 

. އެހެނިހެން ިއންފްރާ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގ

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

ޚިދުމަ .18

  ތަފުސީލު 

މެޑިކަލް ސަްޕލައިޒް

އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕް

އެހެނިހެްނ އޮޕަރޭޝ

 ޖުމުލަ 

ތަމްރީ .19

  ތަފުސީލު 

ޯ ސްކޮލަރޝިޕް، ފެ

ކުބޭރުގައި ހިންގާ 

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަނ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި

މުވައްޒަފުންއޮފީސް 

 ޖުމުލަ 

މަރާމާ .20

  ތަފުސީލު 

މ -މަރާމާތުކުރުން 

މ - މަރާމާތުކުރުން

މަ -މަރާމާތުކުރުން 

މަ -މަރާމާތުކުރުން 

ާ -މަރާމާތުކުރުން 

ކަ -މަރާމާތުކުރުން 

އެ -މަރާމާތުކުރުން 

ަ -މަރާމާތުކުރުން 

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

39 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

2,377,68

5,19

10,19

86,23

9,55

12,435,85

ބަޖެޓް ކރި 
2  

105,401,42

8,165,36

3,540,76

225,82

1,071,60

335,84

4,434,80

123,175,63

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

3,68083 

98 

297 

588- 

127- 

24- 

17931 

659 

- 

19,63958 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

(15,- 

85,07927 

6,88661 

- 

1,22865 

28 

97207 

32946 

2,08004 

96,56138 

 

 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

ާ ލިބުނު 
2010 

0,762 

- 

2,142 

8,726 

7,670 

4,858 

9,859 

6,350 

925 

9,496 

 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

,500) 

9,074 

6,884 

500 

8,435 

- 

2,049 

9,650 

0,127 

1,219 

 

 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

 ސިޑީޒް 

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201
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 އަދި ސަބްސި
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 ކއިޕްމަންޓް 

 ޕމަންޓް 

.  ންފްރާ

 ވެއަރ

 ރޑްވެއަރ

 މަންޓް 

  ތަކެތި

 އޅަނދުފަހަރު

 ރ

 އިޝްތިރާކް

 ންދޭ ފައިސާ

 

 މ 

 ްމބަރޝިޕް ފީ

 ބަރޝިޕް ފީ

 ދފައިސާ

 އެހީޓީތަކަްށދޭ 

 ތަކށް ދޭ އެހީ

 ހީ

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

އިކުެމޝިނަރީ އާއި 

ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެ

ރ .އާއި ގުޅޭ ހާ އައި.ޓީ

އެހެނިހެން އިކްއިްޕމަ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަ

ނޑުގައި ދުއްވާ އު ކަ

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު

ކާރުންދޭ އެހީ،

އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން

ށދޭ އެހީގެ ފައިސާ

އިނާމު ފރާތްތަކަށް ދޭ 

ތކާިއ ތަންތާނގެ މެްމ

އި ތަންތާނގެ މެމްބަ

ށ އެހީގެ ގޮތުގައި ޭދ

ކއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީ

ށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަ

ން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

  ތަފުސީލު 

ެމ -މަރާމާތުކުރުން 

ވެ -މަރާމާތުކުރުން 

ކޮ -މަރާމާތުކުރުން 

ކޮ -މަރާމާތުކުރުން 

އަ -މަރާމާތުކުރުން 

އެ -މަރާމާތުކުރުން 

އެ -މަރާމާތުކުރުން 

ކަ -މަރާމާތުކުރުން 

ވަ -މަރާމާތުކުރުން 

 ޖުމުލަ 

  

ސަރުކާ .21

  ތަފުސީލު 

/ޚިދުމަތުގެ އަ ތަކެތި

އަމިއްލަފަރާތްތަކަްށ

ާ ސަރުކާރުން އެކިފަ

ާ ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަ

ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް

އެސޯސިއޭޝަންތަކާ

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް

އެހެނިހެންގޮތްގޮުތން

 ޖުމުލަ 

  

  

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

40 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

607,50

607,50

ބަޖެޓް ކރި 
2  

ބަޖެޓް ކރި 
2  

4,642,80

6,020,35

6,063,27

1,798,64

226,21

761,29

151,00

226,74

19,890,34

ބަޖެޓް ކރި 
2  

257,40

257,40

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

19900 

19900 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

52,095- 

52,095- 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

2,05802 

1,52058 

95278 

25343 

1510 

2,42696 

16704 

449 

7,39840 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

2202 

2202 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

 

ާ ލިބުނު 
2010 

9,425 

9,425 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

5,160 

5,160 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

8,763 

0,928 

2,212 

3,874 

5,000 

6,223 

7,074 

4,815 

8,889 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

2,875 

2,875 

 ިއުކޭޝަން 
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

މެއިލް:- އީ،  3321201

 ން 

ރީ އޮފް އެޑި
އަހަރީ މާލީ ބަޔާގެ 

1: ފެކްސް، 3323262

އް ހަމަޖެއްސުނ

މިނިސްޓްރީ
ވަނަ އަހަރުގެ 201
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ިދާނެ ގެއްލުމެއް

 ކއިޕްމަންޓް 

 ނދުފަހަރު 

10

މާލެ،، 20096ދ މަގު

އް ނުވަތަ ލިބި

  ގެއްުލން

 ޅޭ ޢިާމރާްތ

ނަރީ އަދި އިކު

 އަރ

 ޓޫލްސް -ނ 

 ވައިގެ އުޅަނ

އަމީރު އަޙްމަދު ،)ގިފިލާ

ފއިވާ ގެއްލުމެއް

 ަބދަލުވުމުން ިލބޭ 

  ޢިމާރާތް 

ށްދާ މީހުްނ ދިރިނޫޅޭ

ނީޗަރު، މެޝިނަ

 ންގސް

 ިކުއިޕްމަންޓް 

 

 ތި 

 ޓްވެއަރ

ރޑްވެއަ ތުން ހޯދާ ހާ

 ޕަމންޓް

ށްބޭނުންކުރާ ސާާމނު

ނޑާއި މާއި ކަ

  ތަކެތި

ވަނަ ފަންގ 8(ވެލާނާގެ

ލިބިފަ .22

  ތަފުސީލު 

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް

 ޖުމުލަ 

ބިމާއި .23

  ތަފުސީލު 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް

 ޖުމުލަ 

ފަރުނީ .24

  ތަފުސީލު 

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިން

މެޝިނަރީ އާއި އި

ރެފަރެންސް ފޮތް

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓް

.އާއި ގުޅޭގޮތު .ޓީ އައި

އެހެނިހެްނ އިކްއިޕް

އެކިއެކިމަސައްކަތަށް

 ޖުމުލަ 

އެއްގަ .25

  ތަފުސީލު 

އެއްގަމުގައި ދުއްާވ

 ޖުމުލަ 

ވެ



 
  www.moe.gov.m    

41 ގެ  41 ފުހާސ

ބަޖެޓް ކރި 
2  

ބަޖެޓް ކރި 
2  

457,50

457,50

in ،  ްވެބްސައިޓ :mv

 ސަ

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

35- 

35- 

 

އާމްދަނީ 
  

ފާސްކު
2010

00 

00 

  
 ނ)

 fo@moe.gov.mv

 

ާ ލިބުނު 
2010 

5,000 

5,000 

 

ާ ލިބުނު 
2010 

- 

- 

 ިއުކޭޝަން 
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