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ދި ޙަޤީޤަތާއި 
ލެހެއްޓުމުގަިއ 
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ން އިޕްސަްސ 
ނުންކޮށްފައިވާ 
" ފަަދ  ޓްސް
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އަންގައިދޭގޮތަށް
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އްޙަކަމާއި، އަދި
ހިސާބުތައް ބެލެ
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1 ރު ތާ ނަންބަ
ބޭނުންވާ ޓކައި 
ވަ 2010 ގެރ

ޔރުކޮށް އޮޑިޓަރ
ޝަނަލް ޕަބްލިކް

ވަނ 12ދުގެ 
ޅާފައިވާ އަަހރީ
ތކުގައި ހިމަނަން
 ކުރުމުގައި ބޭނު

ކްލޯޒަރ ނޯޓްސް
 ފިއނުވުން.
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ނުހިމެނޭގޮތަށް 
އޓުމާއި އަހަރީ

ތު ރަނގަޅަށް އަ

010ކަލްޗަރގެ 
ވުނު އިސްލުާހ
ޓރނޭޝަނަލް އޮ
ރީ މާލީބަޔާނުގައި

ރުމަށް ބޭނުންވާ
ްސާބުތަ ކުގެ ޞަ

ބިނާކޮށްގެން، 
ވާ ގޮތްވެސް ބަލާ

އަހަރުގެ މުޅި 
ލައި ޗެކްކޮށް 

 ބައިގައި ނުކުތާ
ދިނުމަށްޓަ ޔެއް

 އެގްރިކަލްޗަރ

ސްތަކުން ތައްޔާ
 "އިންޓަރނޭޝަ
ޔަތުގެ ގަވާއިދު
ާ ރ އިން ހުށަހަ
މަ މާލީބަޔާންތަ
ޔާން ތައްޔާރު 

"ޑިސ ޯފރުކޮށްދޭ
ނުގައި ހިމެނިފައ
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ތ ފޮރުވުމެއް
ހިސާބު ބެލެހެއް
ން ދިމާވި ހާލަތު

 އެންޑް އެގްރިކަ
ގއި ފާހަގަކުރެވު
ފައިވަނީ އިންޓަ

މިއަހަރީ ،ށްގެން

 ބަލައި ފާސްކު
ނގާފައިވަނީ ހިސ
ލގެ މައްޗަށް ބ
 އެކުލަވާލާފައިވާ

ކުރެވިފައިވަނީ މު
ބަ ތައް މޢާމަލާތު

ޔާންކުރެވިފައިވާ
ރައުޔެ ބަޔާނަށް 

ަޝރީޒް އެންޑް

  ސަބަބުތައް 

މަސްއޫލު އޮފީސް
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އލަތުގެ މާލިއްޔަ
 އެގްރިކަލްޗަރ
ނތުމާއި، ފުރިހަ

މާލީ ބަޔާ ،މާއި
 ތަފުޞީލު ޯފ

ބަޔާނުމާތު މިމާލީ
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ސޓްރީ އޮފް ފިޝ
ހަރީ މާލީބަޔާނުން
 ބަޔާނެއް ހުށަ
ން ނެތުމާއި،

ހިއްމު އަޖެހޭ މު

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

 އޮޅުމެއް، ނ
ާޔންއަހަރީ މާލީބަ

ނުން ކުރެވިފައި
ޔާން ތައްޔާރުކު

ް ލގެ މަސްއޫލި

ސްއޫލިއްޔަތަކީ މ
އެއަށް ށފަހު 

ން މިއޮފީހުން 
ރޑްތައް ލާޒިމުކު
ގަނެވޭނެ ގޮތެއް

އކަތް ކުރެވިފައި
ބިނާ ކޮށްގެންނެ
ލަހައްޓައި އެކު

ސިޔާސަތުތަ، އި

ތާއި ޚަރަދަށް 
ޮ ޓ ސާމްޕްލްގެ 
ގޮ ޖެނެރަލް ދެކޭ

ގެ ރައުޔު ނުލ 

ރައުުޔގެ ެނރަލް 
ސަ ކުގެނތައްތަ 

.އެއް ނުވެއެވެ
.  ޔއް ނުދެމެވެ

ޖެނެރަލް ިޓަރ

ވަނަ މާ 35ގެ 
ހރީ މާލީ ބަޔާ
 " ޓޭންޑަޑްސް
މަވެސް މިންިސ
އަސާސް މި އަހަ
ޒިމްކުރާ ހުރިހާ

ލސީތައް އެނގެނ
މެހެން ހިމެނެން

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

އެއްވެސް ،އި
ކާ އެއްގޮތަށް އަ
އަންދާޒާއެއް ބޭނ
 އަހަރީ މާލީބަޔާ

ޓަރ ޖެނެރަލް

މަސް ޖނެރަލްގެ
 އޮޑިޓްކުރުމަށް

. އެހެންކަމުން މވެ
އެ ސްޓޭންޑަރ 

ނވާނެކަން ދެނެގަ

އޮޑިޓްގެ މަސައް
 އޭގެމައްޗަށް ބި
 ހިސާބުތައް ބަލަ
އިވާ އުޞޫލުތަކާ

ރަންޖެހެނީ ވަގުތާ
ދަލުގައި އޮޑިޓް

މެދު އޮޑިޓަރ ި

ޖެނެރަލް  ޓަރ

ޖެނ އޮޑިޓަރ ނށް
ކަން ރެވިފައިވާ

ހެކި ލިބިފަެއ ވ 
ރައެުޔ ލީބަޔާނަށް

އޮޑި ބަޔާނަށް 

އޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ
ހޅަންޖެހޭ އަހަ

ންޓިންގ ސްޓޭއ
ނކޮށްފައި ވީނަމަ
ޔރުކޮށްފައިވާ އަ
ންޑަޑްތައް ލާޒި

އންޓިންގ ޕޮލިސ
ބޔާނުގައި ކޮންމެ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ
ބަލަހައްޓައި

އޮޑިޓަ .3

އޮޑިޓަރ ޖެ
މާލީބަޔާން

ބަޔާންކުރުެމ
،އެއްގޮތަށް

ހިމެނިފައިނު

އެގޮތުން އޮ
ހޯދައިގެން 
އެއްގޮތަށް 
ގެންގުޅެފައި

އޮޑިޓް ކުރަ
ބެލުމުގެ ބަ

އިލަތާމާލީހާ

އޮޑިޓަ .4

ބަޔާނަށްމާލީ"
ކުރެ ބަޔާން

އެކަށީގެންވާ 
ހަރީ މާލީއަ

ބަމާލީ  .5

މާލިއް .1
ހުށަަހ
އެކައު
ބަޔާން
ތައްޔާ
ސްޓޭނ
އެކައު
ބަމާލީ



 

 

info@audit.g 

3 ގެ  42 ސފުހާ  

 ހިންގިފަިއާވ 
ކުގެ ހިސާުބ 

ލީ ބަޔާނުގަިއ 
މިލިއަން  .4

 ހިސާބުތައް 
ގރިކަލްޗަރެގ 
  އަދަދުތަކާއި
މިނިސްޓްރީެގ 
 ކުރައްވާފައި 

އަށް ލ ލެޖަރ
ބަަދުލ  ވސް)

 ނުވަސަތޭކަ 
ރީގެ މިނިސްޓް

ިއ ދ ކުރެވިފަ
.  ފައިވުން

ޑިހަ ހަާހްސ 

ރައްވާފައިވަީނ 
ވ މިންވަރަށް 

ނއަރީ މަހުން 
ކ ސެކްޓަރ 
ކ ސެކްޓަރ 
ދގެ ބަޔާނާއި 
 ކުރެވިފައިާވ 
ކރެވިފައިވަނީ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ަސ   

ގެ އެހީގައިތކު 
ނިހެން އެހީތަކު

ހަޅާފައިވާ މާލީ
8ދެމެދު  ތކާއި

ރީން ދައުލަތުގެ
ރީޒް އެންޑް އެގް
އި ހިމަނާފައިވާ
މ އި ބަލަހައްޓާ

 ރިކޮންސައިލް

ޗަރގެ ޖެނެރްަލ
ތރީޚް ތަކުގައިވެ

(އެއްމިލިއަން 
 ޚަރަދުނުކޮށް މ
ނިޔަލަށް ޚަރަދު
ޔާނުގައި ހިމަނާފަ

ށްނމިލިއަން އަ

 

ޓން ޚަރަދު ކުރަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

  އް 

ނަ އަހަރުގެ ޖެނު
ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ދަނީއާއި ޚަރަދު
ގޮތަށް ތައްޔާރު
ތައް ތައްޔާރުކު

 

ީއ  6430 331ސް: 

ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަ
އިސާއާއި އެހެނ

 އަހަރަށް ހުށަހަ
 މާލީ ހިސާބުތަ
އންޑް ޓްރެޜަރީ
ރީ އޮފް ފިޝަރީ

ބަޔާނުގައި މާލީ
ގައިޕީ ސިސްޓަމު

ތުތައް ދެނެގަނެ

އެގްރިކަލްޗަ ނޑް
ގެ މާފަހުގެ ތާ

1,908,543/
ނިޔަލަށްވެސް 
އ އަހަރުގެ ނި

ބަޔާގޮތުގައި މާލީ

(ތިްނ ,3,086

ރލް ދެކޭގޮތް 

 އަހަރުގެ ބަޖެޓު
ރަދު ކުރުމަށް ކ

  . ދެކެމެވެ

ކޭ ކަންތައްތައް

 ނެތުން 

ވަނަ 2010 ން
އިންޓަރނޭޝަ 
އިންޓަރނޭޝަ "

އި ބުނާ އާމްދަ
ސޫލުތަކާއި އެއްގޮ
ރީގެ މާލީބަޔާންތަ

ފެކްސް  3939 332

އެކިއެކި ޖަމްޢި
ނ ލިބުނު ފައި

 

ވަނަ  2010
ގެއެގްރިކަލްޗަރ

ފ ފިނޭންސް ެއ
މިނިސްޓްރ އްޓާ

 ހުށަހަޅާފައިވާ
.ކާއި  .ޕީއޭއެސް

ސޓްރީން މިތަފާތު
.  ތން

ފިޝަރީޒް އެން
ހަރު ނިމި، އޭ

-/  ތެރެއިން
ގެ ނ 2011 
ތައްއެފައިސާ ށ

ޚަރަދުގެ ގޮ ރީގެ

-/686ތަކުން 

ޖެނެަރ ޑިޓަރ

ވަނަ  2010 
 ބަޖެޓުގައި ޚަރަ
 މިއޮފީހުން ނު

ދެކޭ  ޖެނެރަލް

ތައްޔާރުކޮށްފައިނ

ވާ ގޮތުގެމަތިންއި 
ކުރަންވާނީރ 
ފުރިހަމަ ިވާ

 އިޕްސާސް ގަ
ޓިންގ" ގެ އުސޫ
ގެ މިނިސްޓްރީ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

އާއި،  ހީގައި
 ޖަމާޢަތްތަކުްނ

 ނުވުން.ނާފައި

0ލަޗރ އިން 
ޝރީޒް އެންޑް އެ
ނިސްޓްރީ އޮފް

ގައި ބަލަހައްޓަމު
ނަ އަހަރަށްވަ 

ހއްޓާ ހިސާބުތަކާ
ހރިއިރު މިނިސް

ނެތުންވެވެ ރސާ

ސްޓްރީ އޮފް ފި
އިން (މާލީ އަހަ

ގެފައިސާ  ނެގި
ޖޫން 20ޔާ 

ށްތަކަށް ޖަމާކޮ 
ވސް މިނސްޓްރ

ނ އެހެން ކޯޑްތަ
 ވުން.

ންވަރާމެދު އޮޑ

ށ ދެއްވާފައިވާ 
ގޮތުގެ މަތިން

ށް ކަމަށްތއްތަކަ

އޮޑިޓަރ ށް 

ދއި އެއްގޮތަށް ތަ

 ބަޔާންކުރެވިފައ
ބތައް ތައްޔާރު
ާ  ޝާޢިއުކޮށްފައި
 އެއްގޮތަށެވެ.
ރއަލް އެކައުންޓި

ވަނަ އަހަރުގެ 

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ޤައުމުތަކުގެ އެ
އި، ޖަމްޢިއްޔާ
ބުތަކުގައި ހިމަނާ

ންޑް އެގްރިކަލްޗ
ޓރީ އޮފް ފިޝަ
 އެހެންމެ މިނ

.އޭ .ޕީ ސިސްސް
 2010 އިން 

ސްޓްރީން ބަލަހަ
 ތަފާތުތަކެއް ހު
ކިތާބުތަކަށް ބަރޯ

ގއިވެސް މިނިސް
ޑް ޓްރެޜަރީ އި

ބޭންކުން ނ ށް
 ތިނެއް) ރުފިޔާ

ކައުންޓްކގެ އެ
ރި ފައިސާތައްވެ

ނނަ ކޯޑް ނޫން
ރަދު ކޮށްފައިވުޚަ

ރވިފައިވާ މިން

ގރިކަލްޗަރ އަށް
ޮ ދާއި އެއްގޮތްވާ

ވާ ކަންތައޅިފައި

ކަމަ ކޮށްފައިވާ 

ގަވާއިދާއޔަތުގެ 

ގައި 12ބާބު  
ސތަކުގެ ހިސާބު
ބޯޑުން ނެރެ 
) އާ އިޕްސާސް
ބޔާނަކީ "އެކްރޫ

2010ވެސް 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ފާއަށް ބޭރުގެ 
ފދަ ޤައުމުތަކާއި

އިވާ ިހސާބުހޅާފަ

 ފިޝަރީޒް އެން
ތަކާއި މިނިސްޓް

. އަދި ހަމަ ން
ޓމުންގެންދާ އެސ
 މިނިސްޓްރީ 

މިނިސް ،ހރުމާއި
ދެމެދު ބޮޑެތި 

ގ މާލީ ހިސާބުކި

ގަ ކުރުމަށްފަހު
ފިނޭންސް އެންޑް

 

އެކި ޚަރަދުތަކަށް
ތޭކަ ސާޅީސް 

އަތޮޅުތަުކ އިރށާ
ތށް ބާކީވެފައިހުރ

ނޑައަޅާފައި އޮން
) ރުފިޔާ  ހައެއް

ޢަމަލުކުރެ ށް ދ 

ރީޒް އެންޑް އެގް
ާ ޤާނޫނާއި ގަވާއި
ނޑައެ ރުމަށް ކަ

ދއި ޚިލާފަށް 

ދއުލަތުގެ މާލިއް

ާ ތގެ ގަވާއިދުގެ
ގ މުއައްސަސާ

ބޯ ޓޭންޑަޑްސް
( "ޓޭންޑަޑްސް

 ޒިންމާތަކުގެ ަބ
. ނަމަ ނޖެހެއެވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ްސޓްރީގެ މަންފާ
ފަދަކތްތަކަށް އެ

ސްޓްރީން ހުށަހަ

ސްޓްރީ އޮފް 
ނފައިވާ އަދަދުތަ
ޔގެ ތަފާތުހުރުން
ކޮށް ބަލަހައްޓަ
ރަލް ލެޖަރއާއި
ދ ތަފާތުތައް ހު
ރަލް ލެޖަރއާއި
ތީ މިނިސްޓްރީގެ

ބޔާން ތައްޔާރު
ްސޓްރީ އޮފް ފި

. ނަމުން  ދިއުން

ގެ އެކިއެސްޓްރީ
ހސް ފަސްސަތޭ
ރީގައާއި ރަށްރަށާ
އިރުވެސް މިގޮތަށް

ނ ދކުރުމަށް ކަ
ޑިހަ ހަށްތޭކަ އަ

ނނާއި ގަވާއިދަ 

ރ އޮފް ފިޝަރީޒް
 މާލިއްޔަތުގެ ޤާ
ގައި ޚަރަދު ކުރު
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4 ގެ  42 ސފުހާ  

ޓރނޭޝަނަލް 

، ، ޚަރަދާއި

 ސްޓޭންޑަޑް 
 އެއްގޮތަށް، 
  ބަޔާންތައް 
ލ ހިސަބުތައް 

ފައިވާ ޚަރަދު 
. މި ގޮތުން ވެ

 އަދަދަށްވުރެ 
ވާ ޔާންކޮށްފައި

 ކަލްޗަރ އިން 
ިމލިަޔްނ  5 

ފ ފިޝަރީޒް 
 ކުރުމަށްޓަކާ 

 18,400/- 
ލު އެނެކްސް 

ނ ބަލަހައްޓާ 
 ގަވާއިދުން 
ލ ބަޔާންތަްއ 

ޑްނޫން އިވާ ކޯ 
ޑިހަ ހަހާސް ށ

މީގެ ތެރޭގައި 
2,425,280 
(ނިކަމެތިންގެ 

(އަމިއްލަ  28
ނޑުވެރިކަމުގެ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ަސ   

ށފައިވާ "އިންޓަ

އި، އާމްދަނީއާ
 އެކައުންޓިންގ
ސޓޭންޑަޑްތަކާއި
އގޮތަށް މާލީ
އެއްގޮތަށް މަލީ

 ތައްޔާރުކޮށްފަ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޔާންކޮށްފައިވާ
މުގައި ބަޔާރދުކަ

 އެންޑް އެގްރިކަ
 ދެމެދު ޖުމްލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް

އޮޑިޓްއިން ޗރ
ދެމެދު ޢދަދާއި

ތތަކުގެ ތަފުސީލު

ރީންނޑް ޓްރެޜަ 
ޗ އަޅާކިޔައި،
 ބިނާކޮށް މާލީ

ނޑަ  އެޅިފައިށ ކަ
ށްންމިލިއަން އަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ. މީ
-/0ދު ކުރެވުނު 

( 228002ރު 
81002ނންބަރު 

އްކަމަށާއި، ދަނ

 

ީއ  6430 331ސް: 

ނރެ ޝާއިޢުކޮށް

 މިނިސްޓްރީގެ
ލިކް ސެކްޓަރ 
އުންޓިންގ ސް
) އާއި އެއް
ވލައި އެއާއި އެ

  ތއް ހުރުން 

ހަރުގެ ނިޔަލަށް
ގު ހުރިކަންފރަ

ދުކަމުގައި ބަޔާ
ނިސްޓްރީގެ ޚަރަ
އޮފް ފިޝަރީޒް 

ޚަރަދު ރިޕޯޓާ 
 ބަލަހައްޓާ މި
ނޑް އެގްރިކަލްޗަ
ހިމަނާފައިވާ ަޢ
ިދެންނެވި ތަފާތު

ފިނޭންސް އެން
ކަތި އަނެކައާްޗ
އގެ މައްޗަށް 

 ޚަރަދު ކުރުމަށް
(ތިނ 3,086,6

ތކުން ޚަރަދު ކޮ
މގެ ގޮތުން ޚަރަދު
ޔާ ކޯޑް ނަންބަރު
ޚރަދަކީ ކޯޑް ނަނ
ރންޖެހޭ ޚަރަދެއް

ފެކްސް  3939 332

ޑަޑް ބޯޑުން ނެ
 ނެވެ.ށްނޫ

ގޮތުގެ މަތިން
ނޭޝަނަލް ޕަބްލި
ސެކްޓަރ އެކަ
(  (އެކްރޫއަލް
ޕލޭނެއް އެކުލަވާ

  

ް  ބޮޑެތި ފަރަގުތަ

ނަ އަހަވަ 20
މދު ބޮޑެތި ފަރ
ސްޓްރީގެ ޚަރަދު

ގައި މިނިސރިޕޯޓު
ދ މިނިސްޓްރީ އޮ
ސްޓްރީގެ އަހަރީ
 ޓްރެޜަރީއިން
ފިޝަރީޒް އްެނ
ދގެ ގޮތުގައި ހ

. މިއެގަކުރެވެ ވެ
 .   ނއެވެ

ސްޓްރީ އޮފް 
ރިޕޯޓްތައް އެކަ
އޭކުރުމަށްފަހު 

  ވން 

ފަށް ބަޖެޓުގައި
-/86ގޮތުން  މި

ނ އެހެން ކޯޑްތަ
ށ ބަދަލު ދިނުމު
 މިލިއަން ރުފިޔާ
ށފައިވާއިރު މިޚަ
ސާ) އިން ކުރަ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ިންގ ސްޓޭންޑަ
ތކާއި އެއްގޮތަކަށް

ގައިވާގޮ 12 
އިންޓަރނޭތައް 

ނލް ޕަބްލިކް ސ
ދި އިޕްސާސް
އިގްރޭޝަން ޕްލޭ
. ދަންނަވަމެވެ

ޮ ތަކާއި ދެމެދު 

10ޗަރ އިން 
ރކޯޑުތަކާއި ދެމެ

ގައި މިނިސްތކު
ޚަރަދު ރިއިވާ 

. އަދިކރެވެއެވެ
މިނިސްޔާނާއި، 

ނޭންސް އެންޑް
 ނިސްޓްރީ އޮފް 
ދު ޖުމުލަ ޚަރަ

ކަންވެސް ފާހަގަ
ހިމަނާފައި ވާނެ

ބުތަކާއި މިނިސް
ރާ ޚަރަދު ރ

ކަށަވަރުކު ކަން

ކޮށްފައިވު ޚަރަދު 

އާއި ޙިލާފަ އްދާ 
ގަ ކުރެވުނެވެ. 
ޖެހޭ ކޯޑް ނޫން
ން އެފަރާތްތަކަށް

ޑިހަ)ށްސައްތަ އަ 
އިން ޚަރަދު ކޮށް
ގޮތުން ދޭފައިސާ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

އުންޓިޓަރ އެކަ 
" ަތ ސްޓޭންޑަޑް

ވާއިދުގެ ބާބު
މާލީ ބަޔާންތަހ 

އިންޓަރނޭޝަނަ
. އަދިރުކު ރުން

އޔާރިތަކުގެ މައި
ށް ގެންދިޔުމަށް

ސއާއިބެހޭ ރެކޯޑު

ނޑް އެގްރިކަލްޗަ
ޯ  ފައިސާގެ ރެ
ސާގެ ހިސާބުަތ
 ތައްޔާރުކޮށްފައ
ރވާކަން ފާހަގަކު

ާ ހޅާފައިވާ މާލީަބ
ޓްރީ އޮފް ފިނޭ
ލެޖަރއާއި މިނި
 މިނިސްޓްރީގެ
ގެ ތަފާތު ހުރިކަ

ހ އަށް  34އިން 

ު ފައިސާގެ ހިސާ
ރީން ތައްޔާރުކު
ތަކުގެ ޞައްޙަކަ

ން ކޯޑްތަކުން 

ވަނަ މާއް 4.06
ފައިވާކަން ފާހަގަ
 ޚަރަދު ކުރަންޖެ
ކުރުމާއި ގުޅިގެން
ސްހާސް ދުއިސަ
ރެވޭ ޚަރަދު) އި
ސައިދިނުމުގެ ގޮ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

 ޕަބްލިކް ެސކްޓަ
އެކައުންޓިންގ ސ

 ފދިން ގޮތް 

މާލިއްޔަތުގެ ގަ
ތަކާއިބެހޭލީޒިންމާ

އިޢުކޮށްފައިވާ އ
ާޔރުސްއަށް ތައް

 ވާންޖެހޭ ތައް
ސައްކަތް ކުރިޔަށް

ސްޓްރީގެ ފައިސާ

ފިޝަރީޒް އެން
ރީން ބަލަހައްޓާ
ބންހުރި ފައިސާ
ރުގެ ނިޔަލަށް

އިތުރުން ރުފިޔާ 
މިއޮފީހަށް ހުށަހަ

ްކަމާ އި މިނިސް
ޖެނެރަލް  ރގެ

ބަޔާން ތަކުގައި
ެ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ

އި 32ޙާ ފްޞަ

 ތް ފދިން ގޮ 

 ބަލަހައްޓާ ފަ
އި މިނިސްޓްރީ
މާއި، ހިސާބުތަ

  ންނަވަމެވެ.

 ކޯޑް ނޫން އެހެ

6ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ރަދު ކޮށްފަން ޚަ 

ހައެއް) ރުފިޔާ
ން ކުރުން މަނާކު
ސަތޭކަ ފަންސަވީސ
ގަޅު ކުރުމަށް ކު

އލުން ހަމަޖައްސ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ޓަރނޭޝަނަލް 
ލިކް ސެކްޓަރ އެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދަުއލަތުގެ މާ 
ކިއްޔާތާއި، މާލީ
ނ ނެރެ ޝާއި
ރޫއަލް ބޭސިސް

މަށްޓަކާޔރުކުރު
ގެ މަސޔރުކުރުމު

ނާއި މިނިސްބަޔާ ލ

ސްޓްރީ އޮފް ފ
އި މިނިސްޓްރީޓ

ސްޓްރީން ލިބެ
ސްޓްރީން އަހަރު

މިލިޔަން 4.8 ދ
ޓކުރުމަށްޓަކާ މި

ތަފާތު ހުރިކަޔ 
ޑ އެގްރިކަލްޗަރ

ބަާމލީ ހޅާފައިވާ
ރަހާސް ހަތަރުސ
އި މިރިޕޯޓްގެ ޞ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

މިނިސްޓްރީން 
އާއިރަލް ލެޖަރ

ންސައިލް ކުރުމާ
ރުމަށް ދަންޔރުކު

ދު ކުރަންޖެހޭ ކޯ

މާލިއްޔަތުލތުގެ 
ނިހެން ކޯޑަތަކުން

ޑިހަ ހަށްތޭކަ އަ 
ގެ މަސްވެރިކަންރ 

ލިއަން ހަތަރުސަ
މ ހާލަތު ރަނގަ
ތތަކަށްލިބޭ ގެއް

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އިންޓަ
ޕަބްލި

އިޞް

)ހ(

މިލްކި
ބޯޑުން
އެކްރޫ
ތައްޔާ
ތައްޔާ

ބަމާލީ  7.2

މިނިސ
ރިޕޯޓާ
މިނިސ
މިނިސ
އަދަދު
އޮޑިޓް
ރުފިޔާ
އެންޑް
ހުށަަހ
(އަށާރ

ގަ 1

އިޞް

)ހ(
ޖެނެރަ
ރިކޮން
ތައާްޔ

ޚަރަ 7.3

ދައުލަ
އެހެނި
ހަސަތޭ
މިޔަރު 
(ދެމިލ
އާންމު
ފަރާތް



 

 

info@audit.g 
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ޑް ނަންބަރު 
ޚަރަދަކީ ކޯޑް 

މުގައި ދއް ކަ
ސާ އެފައިސާ 
ދައްކުވައިދެނީ 

ހޭ ޚަރަދުތަްއ 
ނޑައެޅިފައި  ކަ

ޓް ކުރުމާއި، 
.   ވަމެވެ

އަތޮޅު  އި ރށާ
އުންޓުތަކުގައި 

ރަދުގެ ޚަ ތައް
ރުގެ ބަޖެޓުން 

ެގ  2011 
ތިޖޫރީގައާއި  

ގެ ގޮތުގަިއ 
ރީގެ ިމނިސްޓް

ރުފިޔާ ހުީރ 

ސާއެއް ޚަރަދު 
 އެގޭނެގޮތަށް 
. އަދި  އސުން

އަނބުރާ ްނ 
އެއްކަން ފއިސާ 

މާލީބަޔާނުގަިއ 
ލހިސާބުތަކުން 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ަސ   

ވިހި) ރުފިޔާ ކޯ
ށފައިވާއިރު މިޚަ
ރަންޖެހޭ ޚަރަދެ
 ހުންނަ ފައިސާ
 ހިސާބުތަކުން ދަ

ޓުން ކުރަންޖެހޭ
ށް ބަޖެޓުގައި ކަ

 

ޓްޕޯސް އިޓަމަށް
މަށް ދަންނަވައޓު

އާއި ރަށްރަށާރީގަ
 ބޭންކު އެކައު

ތަފައިސާފަދަ އެ
ވަނަ އަހަރު 20

ޖޫން 20އިން 
) ރުފިޔާ ެނއް

ރީގެ ޚަރަދެއްގެ
 ރުފިޔާ ހުރީ މ

( ރ  ސާޅީސް

ނެގި ފައިސާ ނ 
ފއިސާގެ އަދަދު
ތއްތައް ހަމަޖެއް
ހރު ނިމުނުފަހުނ

އެއީ ކޮންފައ ނ

އްގެ މާ އެއަހަރެ
ފއިވާނަމަ، މާލީ

 

ީއ  6430 331ސް: 

 ނުވަސަތޭކަ ވި
ން ޚަރަދު ކޮށް
ރން) އިން ކުރ
 ކަނޑައެޅިފައި

މާލީ  ގޮތުން 
  ވެ. 

ތގެ މަތިން ބަޖެ
ވަކިކަމަކަށްއެކު 

  ދަންނަވަމެވެ.

ޚަރަދު އައޅު 
އިޒްކޮށް ބެލެހެއް

ސޓްރީގެ ތިޖޫރީ
ޭ ތިޖޫރީގައާއި 

އެ އި ޙިލާފަށް،
010 މިގޮތުން 
ރެއިފއިސާގެ ތެ

 ސާޅީސް ތިނ
ގއި މިނިސްޓްރ

ތިނެއް) ސަތޭކަ
 ހަތަރުސަތޭކަ

ޙަރަދުކުރަން ން 
 އައިޓަމާއި އެފަ
ފއިސާގެ ކަންތަ
ތްވާ މާލީ އަހަ
ވާގޮތުގެ މަތިން

  ވ.

ގޮތުގައި  އްގެދ
ކގައި ހިމެނިފައ

ފެކްސް  3939 332

ބާރަހާސް އކަ 
ދ ފައިސާ) އިން
ސަބާ ފާހަގަކުރު
ންކަން ކުރުމަށް

ނަތީޖާއެއްގެ، އި 
ގއި ފާހަގަކުރަމެ

(ހ) ގައިވާގޮތު
. ވުމާ މކުންނެވެ

މަށް ދަދު ނުކުރު

ރމުގައި ރަނގަ
އިދުން ސްޕަވައި

  މަނާފައިވުން 

މިނިސް ސާފއި
ޚަރަދުނުވެ ތި

އާ ވަނަ މާއްދާ 
. ހިމަނާފައިވެއެވެ
ނުމަށް ނެގި ފަ
ސ ފަސްސަތޭކަ
ގ މާލީބަޔާނުގަ
ށރަހާސް އެއްސަ

ްސ ނުވަދިހަހާ

ގައިވާގޮތުގެމަތިން
ށް ފައިސާނެގި 

މާއެކު އެފަންގު
ފއިސާ ނިސްބަތް

ގައިވާ  މާއްދާ
މށް ދަންނަވަމެެވ

 ފައިސާ ޚަރަދެ
މާލީ ހިސާބުތަުކ

.    ވެ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

(އެއްލްައ 112
ރުމުގެ ގޮތުންދޭ
ތތަކާއި، މުނާސ

އެކިއެކި ކަންއި 
ކުރެވެމުންދާކަމާއ

ނޫންކަމުގަ ލމާތު 

ގެ (ވަނަ މާއްދާ
ހިފައިވާ އައިޓަމަ

ޚަރަދު ށް މެނުވީ 

ތައް ޕޯސްޓްކުރު
އްކަތްތައް ގަވާއ

ލީބަޔާނުގައި ހިމަ

ނަގާ ފަށް މަ
ފައިސާތައް ޚަ

ވަ 4.14 އިދުގެ
ހި ބަޔާނުގައިލީ

ތަކަށް ބަދަލުދިނު
ސަތޭކަ އަށްހާސް
 މިނިސްޓްރީގެ
ފަސްލައްކަ އަާށ
ނ ތިންސަތޭކަ

  . ރވެއެވެ

ގަ ވަނަ މާއްދާ  
ގަޅަށް ބަޔާންކޮށް
ށ ލިޔުމުން އެނ

އެފަފއިސާއެއް 
ވަނަ 4.15 

މަތގައި ޖަމާކުރު

ޚަރަދުނުކުރެވޭ 
މާ ތުގައި އގެ ގޮ

މށް ދަންނަވަމެވެ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

-/2,920ރވުނު 
ތުގެ އަގުހެޔޮކުރު
ރަސްމީ މުބާރާތް
ބބުން ބަޖެޓްގައި
ކަމަށް ޚަރަދު ކު

މަޢުލޫ ޞައްޙަ 

ވަ 4.06 އިދުގެ
ޖެހިޖޓްގައި ހަމަ

ޑައެޅުނު ކަމަކަށް

ރަދު ވައުޗަރތަ
އޒަފުންގެ މަސައް

މާލީ ދގެ ގޮތުގައި 

ކުރުމަޚަރަދުށް 
އެ ށްޖަމާކޮ 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
މާޕޓުތަކުގައާއި 

ހއްޓާލި ފަރާތްތަ
ލިއަން ނުވަސަި

އިރު މިފައިސާ
(ފަ /518,103

(އެއްމިލިއަން 
ކަން ފާހަގަކުރެއި

 4.14އިދުގެ 
ންވީގޮތް ރަނގަ
ޑް ޓްރެޜަރީއްަށ
ނ އެއްވެސް ފަ
ތގެ ގަވާއިދުގެ
 އާމްދަނީގެ ގޮތު

ސާގެ ތެރެއިން 
ފއިސާ ޚަރަދެއް
ބފުރިހަމަ ކުރުމަ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ށް ޚަރަދު ކުރެ
 ނުވަތަ ޙިދުމަތު

(އެކިއެކި ރަ 2
ހެންވުމުގެ ސަބަ
ކަން ނޫން ކަން
ވނު ޚަރަދުތަކުގެ

 ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
އް ކުރުމަށް ބަޖެ
ނޑަ ފއިސާއެއް ކަ

ސިސްޓަމަށް ޚަ
މުވައްއކަތްކުރާ 

ެ  ފައިސާ  ޚަރަދު

ިއެކި ކަންކަމަށް
ކއުންޓްތަކަށް 

މާލިދައުލަތުގެ  
ރީގެ ޚަރަދު ރޯިޕ
ކަން ކުރުން ހު

(އެއްމި 1,90
 ބެހެއްޓިފައިވާއި
-/ގެ ތެރެއިން 
1,390,440/-

ޓްތަކުގައިއކައުން 

  ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ވއްޖެނަމަ، އެކަ
ފިނޭންސް އެންޑް
ފއިސާގެތެރެއިން
ލތުގެ މާލިއްޔަތު

ލިޔެ  ތތަކުގައި

ޓަކާ ނަގާ ފައިސ
ގޮތަށް ނަގާ ފަ
ކޮށް މާލީހިސާބު

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ސް ފާހަގަކުރުމަށް
(ތަކެތި  228
223013ބަރު 

ކުރެވެއެވެ. މިހެ
ޓކުރެވުނު ކަންކަ

ރެވުނސްޓްރީން ކު 

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލި 
ންވާނީ އެޚަރަދެއް
ނަ ފައިސާ އެފައ

.ޕީ ސ  .އޭ އެސް
މަސައްސާއާބެހޭ 

ހުންނަ  ދުނުވެ 

ްސޓްރީން އެކި
އެކަ ތަކުގެސް

 ،އޓިފައިވާއިރު 
މިނިސްޓްރީގއި 

ރގެ މަސްވެރިކަ
-/08,543 ލަށް

އންޓުތަކުގައި 
. މީގެ ނފައިވެއެވެ
- ،އި ރީގައިކަމާ

ރަށުގެ ބޭންކު އެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލ 
ގޮތް މެދުވެރި ވެ
ްސޓްރީ އޮފް ފި
ދ ކުރެވުނު ފަ

ު، އޖެނަމަ ދައުލަ
ތަށް ފޮތްގޭނެ ގޮ 

ކުރުމަށްޓަޚަރަދު 
މަށާއި، މިގޮމނު

ދ ފައިސާ އުނިކޮ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ދުވަސް
8001
ނަންބަ
ފާހަގަ
ބަޖެޓު
މިނިސް

އްިޞ

)ހ(
ކުރަން
ހުންނަ

)ށ(
ފައިސާ

ޚަރަ 7.4

މިނިސ
އޮފީސް
ބެހެްއ
ގޮތުގަ
މިޔަރު
ނިޔަލަ
ުއއެކަ

ހިމަނާ
ތިޖޫރީ
ރަށްރަ

އިޞް

)ހ(
ނުވާގޮ
މިނިސ
ޚަރަދު
ލިބިްއ
އެނގޭ

 )ށ(
ނުހިމެ
އެފަދަ



 

 

info@audit.g 

6 ގެ  42 ސފުހާ  

 ފައިސާއާއި، 
 ފިޔަވަޅުތަްށ 
 ދުރުރާސްތާ 
"  ވސްޓްމެންޓް

ދުވަސްތެރޭ  
މަވިއިރުވެްސ 
އިތުރުކޮށްދިން 

 ފައި ތ ނިންމާ
ކޮންޓްރެކްޓަރ 

 ގައި 2009 
) 2009އަރީ 

ތޭކަ ތިރީްސ 
ފ ފިޝަރީްޒ 
އް) ރުފިޔާެގ 
 ނިކުރުމަށްފަހު 

އެކު ޖުމުަލ  
ނިސްޓްރީއަށް 
ފް ފިޝަރީްޒ 
 މަސައްކަތެއް 
 ހަވާލުކުރެވުނު

މަސައްކަްތ  

ގެ މަޤުަޞުދ 
ގެ ސިނާޢަތް 

 2ރީން މި ޓް
 ހިފި ވިލިމާލޭ 

ޖޫރިމަނާ  ރި 
ތން ހޯދުމަށް 
 އަޅުއްވައި 

އކަތް ނުނިމި 
  ނނަވަމެވެ.

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ަސ   

ރިޓެންޝަން  
ން އަޅަންޖެހޭ
ރ އިން ހިންގި

"ލައިލޫ އިންވެސ
300ރފިޔާއާށް 

) ހަމ2008ލ 
ވެ. މިގޮތަށް އި
ސް މަސައްކަތް

ވާތީ ކޮށްފައިނު
ޖެނުއަރީ  11
ައޖެނު 11ން 

ލައްކަ އެއްސަތޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސައްތަ ހަތެއް
 އަދަދުން އުނި

 ،އި ރުފިޔާއާ
މިނ ގ ފަރާތުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް
ން އެއްވެސް 
 މަސައްކަތް ހަ

ދޯނީގެ 2 މި 

ދޯނިބަނުމުގެ ރ،
 މަސްވެރިކަމުގެ

މިނިސްޓް ގައި 
ދ ބޭނުމެއް ނުހި

ނުނަގާހުރ ،ތިން
ޓރެކްޓަރުގެ އަތު
ާލހީ ފިޔަވަުޅ

 މަތިން މަސައް
މަށް ދަންއް ނެގު

 

ީއ  6430 331ސް: 

އާއި އެއްގޮތަށް
ދމަށް ގަވާއިދުން
ޑ އެގްރިކަލްޗަރ

ގައި " 200
) ުރ ތްދިހަހަތެއް

އެޕްރީލް 20 (
ށް ދީފައިވެއެރކޮ 

މަން ޖެހޭއިރުވެސ
ސާއެއް ބަޖެޓްކޮށް

، ންއިސިޓީ 3

އިނ 2008ބރ 
(ހަތްލ 700,13
ތުގައި މިގެ ގޮ

ސާސްހާސް ދުއި
ޖެހޭ ފައިސާގެ
( ޅަސް ހައެއް
ކޮންޓްރެކްޓަރގެ

މ ތުން އަ  ކޓަރ
ނިސްޓްރީ އިން
މެ ފުރަތަމަ 
ހަވާލުކޮށްގެން މ

.    ނެވެ

ވެފައިވާއިރުރދު 
ޔށް ދޫކޮށްގެން

2011އޕްރީލް 
ތިޞާދީސް އިޤް

ތުގެމަތިއިވާ ގޮ
 ފައިސާ ކޮންޓް
ާޅަންޖެހޭ އި ސް

ގައިވާ ގޮތުގެ 
ނމަ އެފައިސާއެއް

ފެކްސް  3939 332

އާ ވަނަ މާއްދާ 
 ފައިސާ ޯހދުމަ
ފިޝަރީޒް އެންޑް

07ޖޫން  2
 ތިންސަތޭކަ ހަތް

އްދަތު ޖހޭ މު
 ޮ ދުވަސް އިތުރު
ނިންމަމުޅިން  ށ

ސާއެއްވެސް ފައި 
0-F/MIS/20

ސެޕްޓެމްބަ 24
-/38 ގަންޖެހޭ

ށް އެޑްވާންސްގެ
މިލިއަން ފަންސާ

ށް ޖެ ބިލްތަކަ
ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަ
) ރުފިޔާ  ކޮރެއް

ކޮންޓްރެކްޔލަށް 
ސ ހޯދުމަށް މި
ތްކަމާއި، އެންމ
ހެންފަރާތަކާ ހަ
ން ފާހަގަކުރެވުނ

ޔާ ޚަރަން ރުފި
ކާގޮތަށް ކުއްޔަ

ެއ ސއްކަތް ނިމި 
އެއްވެސްރވެސް 

 .   ވެ

 ކޮންޓްރެކްޓްގަ
ރ ދައްކަންޖެހޭ 
 ދޭތެރޭ އަޅަ

ވަނަ މާއްދާ 8
 ފައިސާއެއްވާނަ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 

8.29އަދި  
ށް ލިބެންޖެހޭ
ސްޓްރީ އޮފް ފި
5ގެ ދަށުން 

އަން އެއްހާސް 
ކތް ނިންމަންޖެ

 157 ޖުމުލަ 
އަށް 2008ރ 

މިޕްރޮޖެކްޓަށް އެ
009/64ނބަރު 

4ރމާ ހަމައަށް (
ރގެ އަތުން ނަގަ

ށްކޮންޓްރެކްޓަރަ  
(އެއްމި 1,050

 ހުށަހަޅާފައިވާ
ހަތްހާސް ަހސަ
ށްސަތޭކަ ހަތަރެ

ގެ ނިޔަ 201
އަދި މިފައިސާ 
އެނގެން ނެތް 

ހެއެ   ބާޠިލުކޮށް 
ހޭދަވެފައިާވކަން 

ންމިިލއަ 7.2ލ 
 ފައިސާ ދައްކާ

ގެ މަސަދޯނި 2
 ދުވަސް ވީއިރު
ން ފާހަގަކުރަމެވެ

ނިމިއްޖެނަމަނު
ލަތަށް އަނބުރާ
މވައްޒަފުންނާއި

  ނަވަމެވެ.

8.29ގވާއިދުގެ 
ންޖެހޭގައި ނަގަ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

  ނެތުން  ދފައި 

 1.07 ,1.05
މާއި، ދައުލަތަށް

މިނިސ މިގޮތުން 
ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ

(ހަތްމިލިއަ 7,0
ދނީގެ މަސައްކަ
ފހަރެއްގެމަތިން 

ސެޕްޓެމްބަރ 2
ގ ބަޖެޓްގައި މި
ނިސްޓްރީގެ ނަން

ކުރުބާޠިލު ންޓް
ކޮންޓްރެކްޓަރު 

ކުރިއިރު ބާޠިލު
-/0,207ފއިވާ 

ރާތުންފހު އެފަ
ކަ ސާޅީސް 

ސ ހަތްހާސް އަށް
1ސ އޮކްޓޯބަރ 
.  އި ނުވެއެވެ

ޔކިޔުންތަކުން 
 އެއްބަސްވުން
ރ ގިނަ ދުވަސް

ބަޖެޓުން ޖުމުލަ
 ދިގުމުއްދަތަށް

2މަށާއި، މި ވކަ
ހަށްވުރެ ގިނަ 

އޮތް ކަން ޅާފައި

 މަސައްކަތް ނ
 ތެރެއިން ދައުލަ
 އިހުމާލުވާ މު
ކރުވުމަށް ދަންނަ

 މާލިއްޔަތުގެ ގަ
ގެ ގޮތުގަސް ޑެމޭޖަ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ފައިސާ ހޯދާހޭ 

ގެތގެ ގަވާއިދު
މާ ނަގާފައިނުވާކަ
 . ހަގަކުރެވުނެވެ
ދފަހަރު ބަނުމުގެ

001,377/-އި 
ދޯ 2ރެވުނު 
ފަ 2ފއިނުވާތީ 
4  މަސައްކަތް 

ވަނަ އަހަރުގެ 
މިނިއބަސްވުން 

އަދި އެގްރީމަނ 
ގޮތުގައި ސްގެ

އެގްރީމަންޓް  
ޗރ އިން ދީފަ
ތް ނިންމުމަށްފަ

(އެއްލައްކަ 14
ލައްކަ ސާޅީސް
ވެސް މިފައިސާ

ހޯދާފައިޗރއަށް 
ޔެނިސްޓްރީގެ ލި
 އެކު ވެފައިވާ

އަހަރަށްވުެރ 4 

ށް ދައުލަތުގެ 
ރ ފަރާތްތަކަށް
ޞިލްވެފައި ނުވާ

މަސް ދުވަހަ 8
ާނި  އަދިވެސް އަ

  ފދިން ގޮތް 

ދަތަށްއިވާ މުއް
ނސް ފައިސާގެ
ދ މިކަމުގައި

ރތްތައް ޒިންމާކު

ގައި ދައުލަތުގެ 
ށ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ

މާލިއްޔަތުލތުގެ 
ފައިސާ  މަނާ

ފއިނުވާކަން ފާހަ
ަވެރި އު ޅަނދު

އާއ ނޓްރެކްޓަރ)
މުމަށް ހަވާލުކު
އްކަތް ނިންމާފަ
ދތާއެކު ދޯނީގެ

2009ތީއާއި، 
އްއެ ކ ވެފައިވާ

.ކޮށްފަލ އިވެއެވެ
ސޑް ޑެމޭޖައިޑޭޓަ

،އ) ރުފިޔާއާއި

ޑ އެގްރިކަލްޗަރ
އިން މަސައްކަތް

-/47,666ހރި 
(އަށްލަ 847,80

 . ނަމަނޖެހެއެވެ
އެގްރިކަލްޗަ ޑ

ފއިވާކަން މިނިސ
ޓރެކްޓަރއާއި 

 ންމުމަށްކށް ނި

ދޯނި ބަނުމަށް 2
ސވެރިކަން ކުާރ
އޤީކުރުން) ޙާޞ
8ޏާއި ހަވާލުވެ 

މިދެދޯނިދަރުގައި 

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އެއްބަސްވެފައި 
އާއި އެޑްވާންސސާ

. އަދި ނަވަމެވެ
މލުވެފައިވާ ފަރާ

ކުރިއަށްއޮތްތާގަ 
ދުވަސްތަކަށްވާ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ދައުލ 7.5

ދައުލަ
މަޖޫރި
އަޅާފަ
މަސްވެ
ް (ކޮން
ިނންމު
މަސައް
މުއްދަ
ނުވާތީ
އާއެކު
ބާޠުިލ
ލިކުއި
އަށެއް
އެންޑް
ތެރެއި
ބާކުީހ
04/-
ލިބެން
އެންޑް
ކޮށަްފ
ކޮންޓް
އެއްކޮ

2މި 
(މަސް
ތަރައް
ދޯންޏާ
ބަނދަ

އިޞް

)ހ(
ފައިސާ
ދަންނަ
އިހުމާ

)ށ(
ލަސްވާ



 

 

info@audit.g 

7 ގެ  42 ސފުހާ  

ވ ފައިސާއެްއ 
ގެ އޮފީހަާށިއ 
ން ހިގާފައިވާ 

ނ ދައުލަތަށް 
އއް ހޯދުމަްށ 
ނލިބިއްޖެނަަމ 
ގިނަދުވަސްވާ 

 މަސައްކަތާއި 
ްށ ދައުލަތަށް 
  

 ފައިނުވާކަމާއި 
މިރިޕޯޓްގެ   
އެއްބަސްވުން  

(ނުވަލައްކަ  
ނީ ޕްރައިވެޓް 
ގ ޓެކްނިކަލް 
ށ ހަދާފައިވާ 
މަން ހުރިކަން 
 ހިންހަމަޖެހޭ 
ން ފާހަގަކޮށް 

ގައި މި  20
ކަންތައްތައް  

ފައިވާގޮތުގައި 
ޕެކްޝަނުގައި 

ވެސް ވ. ނަމަ
ތުގެ އަގާއެކު 
އކަތުގެ އަގު 

މަސައްކަތް  
(އެއްލައްކަ  1

މިނިސްޓްރީން 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ަސ   

ލަތަށް ލިބެންވާ
ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އިސާއާމެދު ކަން

ފަރާތް ފަރާތުން
ނޖެހޭ ފައިސާއެ
 ފައިސާއެއް ނު
ން ނުނިމި ގ

ށފަހު، އަދި 
ކުރުމާހަމައަށްލުޠި

  ދަންނަވަމެވެ.

 

ފައިސާ ހޯދާފަ ނ 
ވނެވެ. އެގޮތުން

  ދޯނީގެ 2އ 
-/906,000އި 

ކްޓިންގ ކޮމްޕެނ
 އެގްރިކަލްޗަރގެ
އި ޒިޔާރަށްކޮށް

ދޯނީގައި ނިންމަ 
ނީ މުވައްޒަފުން

ބައެއް ނޫންކަން
11ދި އެޕްރީލް 
ފހަގަކޮށްފައިވާ

ަ ން ފާހަގަކޮށް
 ކުރި އިންސްޕެ
ކޮށްފައި ނުވެއެެވ
ު ޝަނުގެ މަސައްކަ
ނިމިހުރި މަސައް
ރވުނު ގޮތުގައި 

-/135,900ވާ 
ނުވެއެވެ. އަދި މ

  

 

ީއ  6430 331ސް: 

ތުގެމަތިން ދައު
އޮޑި ގެ އިތުރަށް

 ލިޔާއިރު އެފައި

ތގެމަތިން އެކިފަ
އި، ލިބެންށާޅމަ
ލިބެންޖެހޭ، ށއި

 ހުށަހަޅައިގެން
 

ލހަތަށް ބެލުމަށް
ޠކޮންޓްރެކްޓް ބާ 

މަށް ހަކަށް ހޯދު

 ދާފައި ނުވުން 

މަނާ ޖޫރި  ގޮތަށް 
ފާހަގަކުރެވު ނ 

އެ  އި ނެތުމްުނ
ދުވަސް ތެރޭގައި
އެންޑް ކޮންޓްރެކް

ޒް އެންޑް ޝަރީ
ގައ 2011ރީ 

ޯ 2ސައްކަތް މި 
ސްޓްރީގެ ފަންނީ
ބިލްކަން ހުރި ބ
ގަކުރެވެއެވެ. އަދ
 ބޭފުޅުން ފާހަ
ފަންނީ ބޭފުޅުނ

ގައި 2011 
މަކެއް ފުރިހަމަކޮ
ތރުން ވޭރިއޭޝަ

ނުނި ، ރުފިޔާ
ވެސް ފާހަގަކުރެ

ޖޫރިމަނާ އަށްވާ 
ތން ނަގާފައި ނު
 ނގޭކަށްނެތެވެ.

ފެކްސް  3939 332

ު (ރ) ގައިވާ ގޮ
ޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ
އަދި މިގޮތަށް 

.    ނަވަމެވެ

ގައިވާ ގޮތުދ 
ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

މަށާއ ބެލެހެއްޓު
ދި ޝަރީޢަތަށް
  ދަންނަވަމެވެ.

ރާތުގެ މަސްލަހަ
އަދި ކޮ މަށާއިރު 
ވީއެންމެ އަވަހަ 

ހޯދާ ފައިސާ  ޖހޭ 

އާއި އެއްގޮ އްދާ 
 ކޮށްފައިނުވާކަން
ދތަށް ނިންމާފައި

ދު 44ސައްކަތް 
ޓްރާންސްޕޯޓް އެ
ޓރީ އޮފް ފިޝަ

ފެބްރުއަރީ 15
ނކުތާގައިވާ މަސަ
ކްޓަރަކީ މިނިސް
ލެވޭވަރުގެ ގާބި
ފައިވާކަން ފާހަގަ
ރީގެ ފަންނީ
ަ މިނިސްޓްރީގެ 

ފެބްރުއަރީ  
އހެން އެއްވެސްމަ
ފއިވާ އަގުގެ އިތު
ތޭކަ ސާޅީސް)

އަދިވެފއިވެއެވެ. 
ނަގަންޖެހޭމން 

ރެކްޓަރުގެ އަތުޓ 
ކިޔުންތަކުން އެނ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ގ (ނ) އަދި (
އް ހޯދުމަށް އަޅާ

 މަށާއިށް ލުިޔ
ށދިނުމަށް ދަންނަ

ވަނަ މާއްދާ 1
 އަޅަންޖެހޭ ފި
ތަށް ރިކޯޑްތައް

އި އަދިށާހޅުމަ
މަށް ދަތައް އެޅު

ލތެއްގައި ދެފަރާ
ކުރުލުޠިޓްތައް ބާ

 ހުށަހަޅައިގެން

އލަތަށް ލިބެންޖެ

ވަނަ މާއް 8.29
މަސައްކަތެއް  

މުއްދަ ސައްކަތް 
ނުނިމި ހުރިމަސ 
ގައި "އެޓޯލް ޓް 

މިނިސްޓް އެވެ.
5 މާމިގިއްޔަށް 

ނު 11ކޮށް މި 
ފައިވާ ކޮންޓްރެކް
ކަތްތައް ނިންމާ
އްޒަފަށް އަންގާފަ
ރ މިނިސްޓްރީ
އިނުވެއެވެ. މި

15އެބޭފުޅުން 
މެއްފިޔަވައި އެ
ށް އެއްބަސްވެފައ
ސްހާސް ހަސަތޭ

އަށް ދައްކާފައރ
 ނިންމާފައިނެތުމު
ސްޓްރީން ކޮންޓް 
ނސްޓްރީގެ ލިޔެކި

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ގެ 1.05އިދުގެ 
ް ނަމަ އެފައިސާއެ
ޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ސތަކަށް ފޯރުކޮށް

1.07ވާއިދުގެ 
ބެހޭ ފަރާތުން
ޅުތައް އެނގޭގޮ
ެހށަރީޢަތަށް ހު 

ންހުރި ފިޔަވަުޅ

ހާލަ  ޖެހިއްޖެ
ފަހު ކޮންޓްރެކްޓް
ހޭ ފަރާތްތަކަށް

ގޮތުގައި ދައު ގެ 

9އަދި  1.05 
ދމަށް އެއްވެސް
ނ ބަނުމުގެ މަސަ

 ،ފަހު  ކުރުމަށް
2010 މެއި  6

 ހަވާލުކޮށްފައިވެއެ
ންދިޔަ އދ.

ނކުތާއެއް ފާހަގަކޮ
ކަތާއި ހަވާލުވެފަ
ންހުރި މަސައްކަ

ކަމާބެހޭ މުވައް ނ
ހަވާލުވެފައިވާއިރު
ޝަނެއް ހަދާފައ
 ހަވާލުވިއިރު އެ
އިން އެންމެ ކަ
އްކަތް ނިންމުމަށް
އަން ހަތްދިހަފަސ

ކޮންޓްރެކްޓަރނ 
ށް މަސައްކަތް 

ވެސް މިނިސފޔާ 
ވފައިވާކަން މިނިސ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ސް ހަމަވެއްޖެނަ
ް ފިނޭންސް އެން
ދެންނެވި އޮފީސް

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ
 ހޯދުމަށް ކަމާބެ
އި ހުރި ފިޔަވަޅު
ވާއިދުން ޝަރ
ގަވާއިދުން އެޅެނ

ކުރަންލުޠި ބާ
ޝްވަރާކުރުމަށްފަ

ކަމާބެހޭ އްވާނަމަ

ގެޖޫރިމަނާ  އތުން 

ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ހޯދު  ފައިސާހ 

ދޯނި 2ށފައިވާ 
ގައި ބާޠިލް 2
6ނިންމުމަށް ށ 

އާއި  ރކްޓަރ)
ދޯނި ބަންނަމުނ

ނު 11ޕޯޓްގައި 
މއި، މިމަސައްކަ

ދޯނީގައި ކުރަން 
ޓނަލް މެމޯއަކުން
ނިސްޓްރީން ހަ
 އިންސްޕެކްޝަ

ދޯންޏާއި 2 
ނތައްތަކުގެ ތެރެ

ދޯނީގެ މަސައް 2
(އެއްމިލިއަ 1,0

ންނިސްޓްރީ އި
ވފައިވާ މުއްދަތަށް
ާ ނވަސަތޭކަ) ރުފި
ސްމީކޮށް ހަވާލުވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ދައުލަތުގެ މާލި 
މަސްދުވަސ 1ބި 

ްސޓްރީ އޮފް ފި
މިދެގ ތަފްސީލް 

ދައުލަތުގެ މާ 
ނޖެހޭ ފައިސާ

ފީހަކުން އަޅާފައި
އސަލަތައް ގަވާ
ސަލަތަކާއިމެދު ގަ

ކޮންޓްރެކްޓް 
ލވީފަރާތާއި މަޝ

އެއްފައިސާ ނޖެހޭ

ރގެ އަނޓްރެކްޓަ 

މާލިއްޔަތުލތުގެ 
ލިބެންޖެހޭ ލތްަށ

ގައި ބަޔާންކޮށް 
2009ޖެނުއަރީ 

ސް)  ރުފިޔާއަށް
(ކޮންޓްރެކް ޓޑް"

ދޯ 2ން މި 
ސްޕެކްޝަން ރިޕޯ

ކޮށްފައިވާކަމާ 
ޯ 2ވރަށް މި 

ސްޓްރީގެ އިންޓާނ
ދޯންޏާއި މިނ 

ބަލައިމާފައިވޭތޯ 
ސްޓްރީން މި 
ކޮށްފައިވާ ކަން
2ޓރެކްޓަރ މި 

-/075,640ލ 
މިނކރުމެއްނެތި 

މަން އެއްބަސްވެ
ސްފަސްހާސް ނު

ދޯންޏާއި ރަސް 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

)ނ(
ނުލިބި
މިނިސ
ގޮތުގެ

)ރ(
ލިބެްނ
އެއޮފީ
އެމައް
މައްސަ

)ބ(
ހަވުާލ
ލިބެން

ކޮން 7.6

ދައުލަ
ދައަުލ
7.5 
11 

ހަހާސް
ލިމިޓެ
ޓީމަކު
އިންސް
ފާހަގަ
ފެންވަ
މިނިސް

2 
ނިންމާ
މިނިސް
ޮ ފާހަގަ
ކޮންޓް
ޖުމުލަ
އުނިކު
ނިންމަ
ތިރީސް

2މި 

  



 

 

info@audit.g 

8 ގެ  42 ސފުހާ  

ޖޫރިމަނާ  ރި 
ރޭ އަޅަންޖެޭހ 

ސ ނެގުމާއެކު 
ވަސްތަކަށް  ދު

ތަށް ލިބެންާވ 
ރ ރށް އޮޑިޓަ

ފައިސާއާމެދު 

ނ ދައުލަތަށް 
އއް ހޯދުމަްށ 

ނަމަ ނލިބިއްޖެ
ގިނަދުވަސްވާ 

ސައްކަތްތަކަށް 
 ިފޔަވަޅުތަްއ 

  ވުން 

މަސައްކަްތ  
 . ގަކުރެވުނެވެ
ޓަރ އާއިއެކު 

މަސްދޯނީގެ  
 ވީނަމަވެސް 
ޅީްސ) ރުފިޔާ 
 މށް އިޢުލާނު
 މަސައްކަތުގެ 
 ވީނަމަވެސް 
ގެ ގޮތުގައި 

 8.33ދުގެ އި
 %10އަގުގެ 

ރފިޔާ ޚަރަދު 
ށްވާ ފައިސާ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ަސ   

ތިން ނުނަގާހުރ
ފުންނާއި ދޭތެރޭ

ޖރިމަނާ ފައިސާ
ނނިމި ލަސްވާ 

  .ވަމެވެ

ގމަތިން ދައުލަތަ
ުޅތަކުގެ އިތުރަށ
ތށް ލިޔާއިރު އެ

ފަރާތް ފަރާތުން
ނޖެހޭ ފައިސާއެ
 ފައިސާއެއް ނު
ން ނުނިމި ގ

މަސަ ށްފައިނުވާ
ޖެހޭ އިޞްލާހީ

ހަވާލުކޮށްފައިވު 

ނގެ ގޮތުގައި 
އިނުވާކަން ފާހަ

ކޮންޓްރެކްޓަ ވާތީ 
2އެކު މި ރާތާ

އެއްބަސްވެފައި
ަހސަތޭކަ ސާޅީ
ފރާތްތައް ހޯދުމަ

.ނެ  އިތުރު  ވެ
ކަތް ކުރުވާފައި
ެ  ވޭރިއޭޝަން
ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ކަތުގެ ޖުމުލަ އަ
) ރު  ސާޅީސް

އަށް  %5ގެ 

 

ީއ  6430 331ސް: 

ތުގެމަތގައިވާ ގޮ
މާލުވާ މުވައްޒަފު

.   ނަވަމެވެ

އިވާ ގޮތަށް ޖޫ
 މަސައްކަތް ނު

މަށް ދަންނަވަނގު 

) ގައިވާ ގޮތުެގ
 އަޅާ ފިޔަވަުޅ

އަދި މިގޮތަ ށއި

އެކިފަ ތގެމަތިން
އި، ލިބެންށާޅމަ
ލިބެންޖެހޭ، ިއ

 ހުށަހަޅައިގެން
  ވެ.

ފުރިހަމަކޮށްކޮށް 
 ދޭތެރޭ އަޅަންޖެ

ތަކެއް މސައްކަތް 

ރިއޭޝަންށ ވޭ
ޓާފައިފަހައްސާ ހި

ތށް ނިމިފައިނުވާ
ވާލުކުރެވުނު ފަރާ
 ރުފިޔާއަށް އެ
ދިހަފަސްާހސް ަހ
 ކުރިމަތިލާ ފަ

ހުރުމުންނ ނުބަލާ
ފިޔާގެ މަސައްރ

ރާނެ ގޮތަކާއި،
. މާލ އ ނުވެއެވެ
މަސައްކަރެވޭނީ 

އްދިހަނުވަހާސް
 ޖުމުލަ އަގު

ފެކްސް  3939 332

 ކޮންޓްރެކްޓްގަ
މިކަމުގައި އިހުމާ
ކރުވުމަށް ދަންނަ

 ކޮންޓްރެކްޓްގައ
 ގޮތުގެ މަތިން 
އފައިސާއެއް ނެ

(ނ) އަދި (ރ)
ސއެއް ހޯދުމަށް
މަށާޜަރީއަށް ލިޔު

   

ގައިވާ ގޮތު ދ 
ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

މަށާއ ބެލެހެއްޓު
ދި ޝަރީޢަތަށް
ސް ދަންނަވަމެވެ

ކޮދއަށް ރިއާޔަތް 
ވައްޒަފުންނާއި 

.   މެވެ

މަ ގިނަ  ގޮތުގައި 

އާއި ޚިލާފަށް 
ންޝަން ފައިސާ
ސއްކަތް މުއްދަތަ
މށް ފަހުން ހަވާ
( އްކަ ހަހާސް

އމިލިއަން ހަތްދި
 މަސައްކަތަށް
ހޭ މިންވަރަށް

) ރު ކަ ސާޅީސް
ނަމަ އަމަލުކުރާ
 ބަޔާންކޮށްފައެއް
ވެގެން އިތުރުކު

(ހައް 79,040
 މަސައްކަތުގެ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 ނުނިމިއްޖެނަމަ
. އަދި މި ވަމެވެ
ރތްތައް ޒިންމާކު

ނުނިމިއްޖެނަމަ
ޮ މާއްދާ ގައިވާ 

ނަމަ އެސާއެއްވާ

ގެ (ވަނަމާއްދާ 
ނަމަ އެފައިސާ
 އެންޑް ޓްރެޜަ
.   ދަންނަވަމެވެ

ވަނަ މާއްދާ  1
 އަޅަންޖެހޭ ފި
ތށް ރިކޯޑްތައް

އި އަދިށާހޅުމަ
މަށްވެސތައް އެޅު

ވަނަ މާއްދާއަ 
 އިހުމާލުވީ މުވަ
ދުމަށް ދަންނަވަމ

ވރިއޭޝަނުގެ ގޮ

ވަނަ މާއްދާ 
އެއްގޮތަށް ރިޓެން

ދޯނީގެ މަސަ 2
އްކަތް ނިންމަުމ

(ނުވަލައް 906
(އެއް ,1,075

 ދިމާވެފައިވަނީ
ތްތައް ބަލަންޖެހޭ
ވަހާސް ހަަސތޭކަ
ގު ބޮޑުވެއްޖެނަ
ގްރީމެންޓްގައި 

ގިނަވެ  ގޮތުގައި 
-/0 އިތުރަށް 

ސާގެ ގޮތުގައި

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

 މަސައްކަތް 
ދުމަށް ދަންނަވަ
މާލުވެފައިވާ ަފރާ

 މަސައްކަން ނު
ވަނަ މާ 8.29 

ނަގަންޖެހޭ ފައިސ

ވަ 1.05އިދުގެ 
ސް ހަމަވެއްޖެނ

ންސް އޮފް ފިނޭ 
ހިމެނުމަށްވެސް 

1.07ވާއިދުގެ 
ބެހޭ ފަރާތުން
ތައް އެނގޭގޮތަ
ރީޢަތަށް ހުޅަހެ
ންހުރި ފިޔަވަުޅ

8.24ވާއިދުގެ 
އަދި މިކަމުގައި

ލމުގެ ބަދަލު ޯހދު

އި ނެތުމާއި، ވޭ

ވަ 8.33ދގެ 
އްބަސްވުމާއި އެ
2 ޔާންކޮށްފައިވާ

މަސައް ރމަށްފަހު
-/6,000މަށް 
-/640ޖުމުލަ 

. މިގޮ ތަށްއެވެ
ހުރި މަސައްކަތް
 ފަސްދޮޅަްސނުވަ
ސައްކަތުގެ އަގު
ް ހާވަރެއްކަން އެ

ވޭރިއޭޝަންގެ 
ތަށް އެއަށްވުރެ

ންޝަން ފައިސ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

  ފދިން ގޮތް 

އިވާ މުއްދަތަށް
ޓަރުގެ އަތުންހޯދު
އަޅުއްވައި އިހުމާ

މުއްދަތަށްއިވާ 
ތގެ ގަވާއިދުގެ

ގޮތުގައި ނަ ސްގެ

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއ
މަސްދުވަސ 1 

އި މިނިސްޓްރީ 
ހިތގެ ތަފްސީލް 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ
 ހޯދުމަށް ކަމާބެ
ަ އިހުރި ފިަޔވަޅު
ވާއިދުން ޝަރ
ގަވާއިދުން އެޅެނ

މލިއްޔަތުގެ ގަވާ
. އަ ދަންނަވަމެވެ
ށ ލިބުނު ގެއްލު

ފައސާ ހިފަހައްޓާ 

ޔތުގެ ގަވާއިދު
ް މަސައްކަތުގެ އެ

ގައި ބަޔާ 7.5 
ން ބާޠިލު ކުރު
އްކަތް ނިންމުމަ
 ނިންމާލިއިރު 

ވެއެދީފައިރާތަށް 
ދނީގައި ކުރަންހު

(އެއްލައްކަ 16
އަގަށްވުރެ މަސ

ާކުރެވޭނީ ތުރު  ކި
ނ މަސައްކަތުގެ
ސް މިމަސައްކަތަ
ޓެގއިތުރުން ރި 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އެއްބަސްވެފައި 
ކޮންޓްރެކްަޓ ސާ

ލާހީ ފިޔަަވޅު އަ

އެއްބަސްވެފައި 
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ސްއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަ

ދައުލަތުގެ މާލި 
ސާއެއް ނުލިބި
ރަލްގެ އޮފީހަށާއި
 ހިގާފައިވާ ގޮތު

ދައުލަތުގެ މާ 
ނޖެހޭ ފައިސާ

ފީހަކުން އަޅާފައި
އސަލަތައް ގަވާ
ސަލަތަކާއިމެދު ގަ

ދައުލަތުގެ މާ 
ސާނުދިނުމަށް ދަ
އވައި ދައުލަތަށް

ންޝަން ފައިސާ

ލިއްޔަމާލތުގެ 
ަމ ވފައިވާކަމާއި 

ތން މިރިޕޯޓްގެ 
އެއްބަސްވުން އިވާ

ިޝންގ މަސައް
އްކަތް މުޅިން 
ްސޓްރީން އެފަރާ
މގެ ކުރިން ދޯނ

-/69,640ގއި 
ބސްވެފައިވާ އަ
މގިނަވެގެން އިތު
ންށ) ގައިވާގޮތު

ގއި ވީނަމަވެސް
. މީގެ ފއިވެއެވެ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އިޞް

)ހ(
ފައިސާ
އިސްލާ

)ށ(
ދައަުލ
ލިކުއި

)ނ(
ފައިސާ
ޖެނެރަ
ކަން 

)ރ(
ލިބެްނ
އެއޮފީ
އެމައް
މައްސަ

)ބ(
ފައިސާ
އަޅުއް

ރިޓެނ 7.7

ދައުލަ
ކުރުވާ
އެގޮުތ
ވެފައި

ފިނިޝ
މަސައް
މިނިސ
ކުރުުމ
ގޮތުަގ
އެއްަބ
އެންމެ
ގެ (ށ
ކަމުގަ
ކޮށަްފ
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ރިޓެންޝަްނ  
  އެވެ.

ތިން އަސްލު 
ތަށް އިތުރަށް 

ން ފައިސާ 
ޖހޭ އިސްލާހީ 

 ،ފއިނުވާކަމާއި 
އި އެއްގޮތަށް 
ހގަކުރެވުނެވެ. 

"ލައިލޫ  ދށުން 
 އެކަށީގެންވާ 
ސޯޅަމިލިއަން 

 540އްކަތް 
 ،ފައިވާކަމާއި ވ
 ފައި ނިންމާ ނ 
 އާ 2008 ރ

މދު ވެފައިވާ 
ބާޠިލް  ވަނީ 

ސްގެ ގޮތުގައި 
، ހޯދުމަށް  ޔާ

އަށް  ރެކްޓަރ
 މިނިސްޓްރީ 
 ގިނަދުވަސް 

  

ތަށް ލިބެްނާވ 
ރށް އޮޑިޓަރ 

އިސާއާމެދު ފަ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ަސ   

  ވީނަމަވެސް
އެހައްޓާފައި ނުވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތ
ރުނުވާނެގޮތަ އިތު

އި ރިޓެންޝަން
ދޭތެރޭ އަޅަންޖެ

 ން ވާލުކުރު 

ނާފައިސާ ހޯދާފަ
 އެއްބަސްވުމާއ

ފަާހ ވފައިވާކަން 
 ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށު

އްކަތް އެންމެސަ 
(ސ 16,492,94

ް ބަނުމުގެ   މަސަ
ެވ ގއްލުންތަކެއް 

 ހަވާލުވިފަރާތުން 
ޑިސެމްބަރ 1 

ދެމެރެކްޓަރާއި 
 ގައި  2009 
އަށް އެޑްވާންސް 

ސް ދޭ) ރުފިޔާ
ކޮންޓްރެގމަތިން 

ވެސް މިފައިސާ
ރ ދުވަހަށްވުރެ

 ކުރެވުނެވެ.ފހަގަ

ގމަތިން ދައުލަތަ
ުޅތަކުގެ އިތުރަށ
ށް ލިޔާއިރު އެ

 

ީއ  6430 331ސް: 

 ބަޔާންކޮށްފައި
ފަހަހި ) ރުފިޔާ

ައްދާ  ގެ (ށ) 
ގެ ޖުމުލަ އަގު 

 އަގުދިނުމުގައި
ދޭ ރާތްތަކާއި ފަ
 

ހަވާ  މަސައްކަތް 

މަނާއގޮތަށް ޖޫރި
ޅަފައިނުވާކަމާއި،
 ހަވާލު ކުރައްވާ
ް ފހަރު ބަނުމުގެ 
ސްދޯނީގެ މަސަ

-/48ގައި  2
 މަސްދޯނި  4 

ރީއަށް ބޮޑެތި ގެ
ށް މަސައްކަތް 

މަސައްކަތެއް ސ
ކޮންޓްރރ އާއި 

ޖެނުއަރީ 25 
 ކޮންޓްރެކްޓަރ 

ސަތޭކަ ސާޅީސް
ފަހަރެއްގެ 3 

) ނިޔަލަށްވ201ެ
އަހަރު 2ނލިބި 

ނުވާކަންވެސް ފާހަ

ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ
 އަޅާ ފިޔަވަުޅ

މިގޮތަށް މަށާއި،

ފެކްސް  3939 332

ގ (ހ) ގައި
ސް ތިންސަތޭކަ

ވަނަ މާއް 8.33
ރވޭ މަސައްކަތުގެ

ސައްކަތްތަކަށް
ގައި އިހުމާލުވާ
 ދަންނަވަމެވެ.

ރުނުވާއިރު އިތު 

އާއި އެއް މއްދާ 
ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަ

ފަރާތާއި ތް އެ
ސވެރި އުޅަނދުފަ

މަސ 2މުންދިޔަ 
008ޖޫން  1

ފިޔާއަށް އިތުރު
ބުން މިނިސްޓްރީ
ސވުމާއި އެއްގޮތަށް

އެއްވްެސ ދޯނީގެ 
 އެގްރިކަލްޗަރ

 ސިޓީ އިން  
ޮދތުގެ ތެރޭގައި 

ތިންހާސް ނުވަސ
،ވަނަ އަހަރު 2

11އޮކްޓޯބަރ  
ނު ދ މިފައިސާ 

ނ ހުށަހަޅާފައި ނު

) އަދި (ރ (ނ
ސއެއް ހޯދުމަށް
މރޜަރީއަށް ލިޔު

.   މެވެ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ވަނަ މާއްދާގެ 
ސާޅީސްފަސްާހސ

3ގެ ގަވާއިދުގެ 
ފހުން ހަވާލުކުރެ

  ވ.

ފައިހުންނަ މަސ
ަމިކަމު  މަށާއި،ކ

ންމާކުރުވުމަށް ދަ

ގެންގޮސްފައި ނު

ވަނަ މާ 1.07
ހޭ ފިނ އަޅަންޖެ

ތރަށް މަސައްކަތް
ދރުރާސްތާ މަސް
ކޮށްގެން ބަންނަމު
9ނވާއިރުވެސް 

) ރުފިއް ސ އަށެ 
ލކުރުމުގެ ސަބަބު
ކަތުގެ އެއްބަސް

ދޯ 4ކޮށްފައިވާ 
ޝަރީޒް އެންޑް
30-F/MIS/2
ސްވުމުގެ މުއްދަ
ތޭކަ ސާޅީސްތި

2011 ،ފަހުން 
6ލި ތާރީޚުގެ (

އަދި ވެ.އިނުވެއެ
ށ މިނިސްޓްރީން

ގެ ވނަ މާއްދާ 
ނަމަ އެފައާިސ
ސް އެންޑް ޓްރެ
ވެސް ދަންނަވަމެ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

11ސްވުމުގެ 
(ސ -/45,300 

ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
1 ު އަށްވުރެ، ފަ

ށް ދަންނަވަމެވެ

މަތިން ނިމިފަ
ފައިސާ ނުދެއްކު
 ފަރާތްތައް ޒިން

ގެ ކުރިޔަށް  ކަތް 

7އަދި  1.05 
ދމަށް ގަވާއިދުން
 ނުވާއިރު އިތު
ދުރޔންކޮށްފައިވާ 

އާއި ހަވާލުކޮ )
ގންގޮސްފައި ނު
ސަތޭކަ ސާޅީސް

އާއި ހަވާލު ޓރ
މަސައްކަ ،އްކަތް
އި ހަވާލުކޮކްޓަރާ

ޓރީ އޮފް ފިޝަ
2009/99ބަރު 

ގެމަތިން އެއްބަސ
އަން ހަތަރުސަތޭ

އަހަރު  2ގެ 
ސައްކަތް ނިންމާލި

ށް ލިބިފައިލޗަރަ 
ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

ވަ 1.05އިދުގެ 
ސް ހަމަވެއްޖެނ
 އޮފް ފިނޭންސް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ނކަމަށް އެއްބަސް
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

  ފދިން ގޮތް 

ތަނުގައި ދައުލަތު
%10ލަ އަގުގެ 

މަށްހަވާލުކުރު ްތ 

ގައި ވާގޮތުގެ
ވީ ބިލްތަކަށް ފަ
 އިހުމާލުވެފައިވާ

މަސައްކަ އގޮތަށް 

ތގެ ގަވާއިދުގެ
ހޭ ފައިސާ ހޯދު
 ގެންގޮސްފައި

ގައި ބާަޔ 7.5 
(ކޮންޓްރެކްޓަރ)
 ނިންމަމުން ގެ

ހަދެހާސް ނުވަސދި
ކޮންޓްރެކްޓަ މށް 

ދންޏެއްގެ މަސައް
ކޮންޓްރެކް އެވެ.ވ 

މިނިސްްޓ ،ވާތީ
ސްޓްރީގެ ނަންބަ
ވުމުގައިވާ ގޮތުގެ

(ދެމިލިއަ 2,44
ލކުރުމަށްފަހު އޭގެ

އޮޑިޓް މަސަ ސް
ންޑް އެގްރިކަލްޗ

ހޯދުމަށް ކަމާބެ ސ

  ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
މަސްދުވަސ 1 

ިއ މިނިސްޓްރީ
ފޯތގެ ތަފްސީލް 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ހއްޓަން ޖެހޭނެކަ
ސާގެ ގޮތުގައި ހި

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ކުރިއަށް އޮތްތަ 
ޓރެކްޓްގެ ޖުމުލަ
ް ންޖެހޭ މަސައްކަ

އެއްބަސްވުމު 
ވީމެނު ޑުމަށްފަހު

ވޅު އަޅުއްަވއި 

ބަސްވުމާއި އެއް

މާލިއްޔަތުލތުގެ 
ލތަށް ލިބެންޖެހޭ
އްކަތް ކުރިއަށް
ތން މިރިޕޯޓްގެ 
(ވސްޓްމެންޓް" 
އި މުއްދަތަށް
ހަރސަތޭކަ ނުވަދި

ނިންމުމަސްތެރޭ 
ނ އެއްވެސް ދޯނ
ކން ފާހަގަކުރެވެ 

އިނުވާކޮށްފަ އށް 
ސްވުން މިނިސް

އެއްބަސްވު ވެ.ފއެ
-/43,942އިވާ 

ލްކުސްވުން ބާޠި
ގފައި ވީނަމަވެސް
 ފިޝަރީޒް އެން
ރވެސް މިފައިސާ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ލިދައުލަތުގެ މާ 
ސާއެއް ނުލިބި

ރަލްގެ އޮފީހަށާއި
 ހިގާފައިވާ ގޮތު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ހިފަހަ
ފައިސާ

އްިޞ

 )ހ(
ކޮންޓް
ކުރަން

)ށ(
ނޑު ކެ
ފިޔަވަ

އެއްބަ 7.8

ދައުލަ
ދައަުލ
މަސައް
އެގުޮތ
އިންވެ
ގޮތުގަ
ހަތަރު
ދުވަސް
މިއިން
ނުވާކަ
ހަމައަ

އެއްބަސ
ކޮށްފަ
ދީފައި

އެއްބަސ
ގާން އަ
އޮފް

ވީއިރު

އްިޞ

 )ހ(
ފައިސާ
ޖެނެރަ
ކަން 
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ށް ލިބެންޖެޭހ 
 އެއޮފީހަކުްނ 
ނލިބިއްޖެނަމަ 

ސްވާ ގިނަދުވަ

 މަސައްކަތާއި 
 ސަރުކާރަށް 

  

މަސައްކަތް  

މތާއި ތަކެތި 

 8.25ދި އަ  
ށް ހުށަނާޅައި 
 އެއްސަތޭކަ 

ރެންޑަމްކޮްށ  
 

 -/29,800ށް 
 އެގްރީމަންޓް 
ކތާ އެއްވެސް 
 ނިންމަންޖެހޭ 
 ވީނަމަވެސް 

 ރމެވެ.

 ލުމެއް ނެތި
 ދުއިސައްތަ 

 ސްރީލަންކާގެ
 500ޔާއަށް 

 ވެސް ސްވުމެއް
2,887,654 
  ހަރުކުރުމަށް 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ރާތުން ދައުލަތަށް
ސއެއް ހޯދުމަށް

ފައިސާއެއް ނު
ން ނުނިމި ގ

ށފަހު، އަދި 
ހަމައަށް ކރުމާ

 . ދަންނަވަމެވެ

ތތަކަށް އިތުރު

ށަނާޅައި ޚިދުމަ

 8.09 ،8.15
ލއޭޝަން ބޯޑަށް
ނުވަދިހަދެހާްސ

 ކަންހޯދާފައިވާ
 އި އެވަނީއެވެ.

ގެ މަސައްކަތަށް
ނުވާކަމާއި އަދި
ކަވަނީ މިމަސައް

ވ މަސައްކަތް 
ޔާންކުރައްވާފައި
ނވެސް ފާހަގަކުރަ

ވސް އެކުލަވާލު
(އެއްމިލިއަން 

ސ ލުމެއް ނެތި
) ރުފިޔާ ސޅަހާސް

ކަމާބެހޭ އެއްބަސް
-/4ތިން ޖުމުލަ 

ކަނދުފަތި ލި 

 

ީއ  6430 331ސް: 

 އެކިފަރާތް ފަރާ
ންޖެހޭ ފައިސާ
 ލިބެންޖެހޭ ފަ
 ހުށަހަޅައިގެން

 

ލހަތަށް ބެލުމަށް
ކުޠިލުޓރެކްޓް ބާ
މަށް ހަކަށް ހޯދު

ގންދެވޭ ފަރާތް

ން ބޯޑަށް ހުށަ

 ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ޓެންޑަރ އިވެލު
 ދުއިސައްތަ ނ

ޚިލާފަށް ހޯ ދާ 
ތައްތައް ތިރީގައި

ން ޖެހުމުޓިޝަ
ސޓިމޭޓް ހޯދާފައިނު
 ހަވާލުކޮށްފައިވަ
ން ހަވާލުކުރުވާ

ދުގައި ބަޔާޤަވާއި
ނުވާކަން ށްފައި

ބަސްވުމެއް ވެ
1,282,240/-

 

ވމެއް އެކުލަވާލު
(އަށްލައްކަ ސޯ

ނހޯދާ، އަދި މިކަ
ދފަހަރެއްގެ މަތި

އޮއިވާ ފިޔާއަށް

ފެކްސް  3939 332

ވާ ގޮތުގެމަތިން
އި، ލިބެށާޅުމައ

އި،މަށާލހެއްޓު
ދި ޝަރީޢަތަށް
  ދަންނަވަމެވެ.

ރާތުގެ މަސަްލ
ކޮންޓް މަށާއިރު

 ވީއެންމެ އަވަހަ

 ކުރިއަށް ނުގެ

ރ އިވެލުއޭޝަން

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
 ނުހޯދާ އަދި 

(ފަސްމިލިއަން 
އޔަތުގެ ގަވާއިދާ
 ކުރެވުނު ކަންތަ

 ކޮޓަރީގައި ޕާޓި
ކޮށް އެސްލާނުޢު

މަވެސް ފައިސާ
ންދައުލަތު ތރުން 

 މާލިއްޔަތުގެ ޤަ
ތރީޚެއް ބަޔާންކޮ

އަދި އެއްބަ ،
" އިން  -ނިއަން
.  ފާހަގަކުރަމެވެ

އަދި އެއްބަސްވު
816,000/- )

ޯ  ކޯޓޭޝަން ނު
" އިން ދެ މްޕެނީ
 ހަތަރެއް) ރު

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ގައިވާވނަ މާއްދާ
 ފިޔަވަޅުތައް ެއ
ރިކޯޑްތައް ބެލެ

އި އަދިށާހޅުމަ
މަށް ދަތައް އެޅު

ލތެއްގައި ދެފަރާ
ކުރލުޠި ޓްތައް ބާ

 ހުށަހަޅައިގެން

އި އެއްގޮތަށް

 އަދި ޓެންޑަރ

ރ އިން ދައުލަތު
ނދާސީ ހިސާބު
5,292,169 

ޚިދުމަތް މާލިއް
ފާހަގަ  ޑިޓްގައި

ޮ ސެކްރެޓަރީގެ 
ޢުވީ ނަމަވެސް އި 

ލުކޮށްފައި ވީނަމަ
ކާއެވެ. މީގެއިތު

ންވާނޭކަމަށް ރަ 
މަންޖެހޭ ވަކި ތާ

،ަޝން ނުހޯދާ

ނިރުގެ "ސީ ޔޫ
ާގަނެފައި ވާކަން 

އަ ،ން ނުހޯދާ
" އިން  -ނަލް

ނުކޮށް، ޢުލާނު
ސްޓްރިއަލް ކޮމް
ތޭކަ ފަންސާސް

 ކުރަމެވެ.

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ވަ 1.07އިދުގެ 
ން އަޅަންޖެހޭ 

ޯ އނގޭގޮތަށް ރި
ެހށަރީޢަތަށް ހު 

ންހުރި ފިޔަވަުޅ

 ޖެހިއްޖެ ހާލަ
ފަހު ކޮންޓްރެކްޓް
ހޭ ފަރާތްތަކަށް

 އެއްބަސްވުމާއ

ސާބު ނުހޯދާ

ޑ އެގްރިކަލްޗަރ
ނުކޮށް އަން ނު
-/9 މިގޮތުން  

ކެއްޗާއި ޚި ތަ
އޮޑި ގޮތުންމި .ވ

ޕާރމަނަންޓް ސ 
ރަދުކޮށްފައިވީ ޚަ 

މަސައްކަތް ހަވާލު
ފއިނުވާ ފަރާތަކާ
މުގައި ބަޔާންކުރ
ސައްކަތް ނިންމަ

ފަރާތުން ކޯޓޭޝ
ސިންގަޕޫރު މނު

ގައަށް ސ) ރުފިޔާ

ރތުން ކޯޓޭޝަން
 އިންޓަރނޭޝަނ

 ވ. 

ު،  ހުށަނާޅައި އި
ންގ ވޫ އިންޑަސ
ތްހާސް ހަަސތޭ

ކަން ފާހަގަކުފއިވާ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ކމާބެހޭ ފަރާތުން
ފިޔަވަޅުތައް އެ
ވާއިދުން ޝަރ
ގަވާއިދުން އެޅެނ

ކުރަންޠިލު ބާ
މަށްފަޝްވަރާކުރު 
ކަމާބެހޭއްވާނަމަ 

ވޭ މަސައްކަތް
  ންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސ 

ފިޝަރީޒް އެންޑް
އިޢުލާނ، ޙިލާފަށް

.  ހޯދާފައިވެއެވެ
އއް) ރުފިޔާގެ
ކުރެވިފައިވެއެވެ

 ، ކޮޓަރިއާއި 
ސަތޭކަ) ރުފިޔާ

ފަރާތަކާއި މަ 1
މަންޓް ކުރެވިފަ
ތގެ އެއްބަސްވުމު
ންޓް ތަކުގައި މަސ

ފަ 3 ،ނކޮށް
 ބޭނުންވާ ސާމާ
ސައްތަ ސާޅީސް

ފަާރ 3 ،ކޮށް
މް"ފަނާ  އިވާ

އެވެސ ގަނެފައިވެ

ލުއޭޝަންބޯޑަށް
ނކޮރެއާގެ "ޖިއޮ 

ް ތޭކަ އަށްޑިހަހަ
ލ ކޮއިލް ގަނަެފ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ދައުލަތުގެ މާލި 
ސާ ހޯދުމަށް ކަ
ފއި ހުރި ފި

ތައް ގަވާއސަލަ
ސަލަތަކާއިމެދު ގަ

ކޮންޓްރެކްޓް 
ލވީފަރާތާއި މަޝ

އެއްނޖެހޭފައިާސ 

ހަވާލު ކުރެވޭ 
ލނުކުރުމަށް ދަން

،ނުކޮށް  ލާނު 

  ދފައިވުން 

ސްޓްރީ އޮފް ފި
އާއި ޙި  މާއްދާ 

މތާއި ތަކެތި ހޯ
ދޮޅަސް ނުވައެ

ު ލުމުގައި ފާހަގަ

މިނިސްޓަރުގެ 
ވީސްހާސް އަށްސ

0ން ވަކިވަކި 
މއްނެތް އެގްރީމަ
ޚއް މަސައްކަތުގެ

ންމަވި އެގްރީ ނނެ

ނު އިޢުލާނު  
މަސްވެރިކަމަށް 

ިހަދެހާސް ދުއިސ

ނުކޮ އިޢުލާނު 
ފންޏެއް ކަމުގައ
ގަން ފުރުޓްގަސް

ޓެންޑަރ އިވެލު 
 ލވާލުމެއް ނެތި

ިލއަން އަށްސަތޭ
ރޯލް 402 ންވާ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

 )ށ(
ފައިސާ
އަޅާފަ
އެމައް
މައްސަ

)ނ(
ހަވުާލ
ލިބެން

)ރ(
ހަވާލު

އިޢުލާ 7.9
ަ ހޯދާ

މިނިސ
ވަނަ
ޚިދުމަ
ފަސްދޮ
ބެލިެބ

(ހ)
(ނަވާ
ކޮށްގެ
ގުޅުމެ
ތާރީޚެ
މިދެން

(ށ)
ލޭނުމަ
އަށްޑި

(ނ)
ކުންފު
ޑްރެގަ

(ރ)
އެކަުލ
(ދެމިލ
ބޭނުން



 

 

 

info@audit.g 
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(ދެލައްކަ  2
ފައިނުވާކަމާއި 

ޢލާންކޮށްގެން 

 25,000/- 
ޖނަމަ ނުވަަތ 
ބޭ އަންދާސީ 

 

 އަގު ބޮޑު 
ހުށަހަޅައިގެން 

  

 ފަރާތްތަކުން 
ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކރުމަކާނުލައި 

ގައި ފެްޑ  
 ޓްރެއިނިންގ 
 2ސްޓިމޭޓަކީ 

ހުށަހަޅާފަިއާވ 
މިދެކުންފުނީގެ 

ޝަރީްޒ ދި ފި
ތު ސާފުކުިރ 
ރި ކުންފުނީެގ 

  ސެކިއުރިޓީ  
 ބަލެހެއްޓުާމ 

ޚަރަދު ރފިޔާ 
ރިޓީ ފާމަކާއި 
ހޯދާފައިވާކަްނ 

ލަން ހުށަހަޅާ 
ށ މަސައްކަތް 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

 276,475/-
ކޮށްފަ  އިޢުލާުނ

 އާންމުކޮށް އިޢު

 ގޮތުގެ މަތިން
ގަންނަން ވެއްޖެ

ކޮށްގެން ލިބޭނު
.  ދަންނަވަމެވެ

 ރުފިޔާއަށްވުރެ
ޝަން ބޯޑަށް ހު

 ކުރުން ހަވާލު ތ 

ބައެއް ށްލާފަ
 ދެނަމެއްގައި ހު
ކުރަށް އިޢުލާނު

2009ޕްރީލް 
ދި ފިޝަރީޒް 

އެސް 8ޅާފައިވާ 
އްފަރާތަކުން ހު
މާއި، އަދި މި

އަދި ކރެވުނެވެ.
ޅިގެން މައުލޫމާތު
ލޫމާތު ސާފުކުރި

ތަނުގެ 2  މި
ސެކިއުރިޓީއި 

( ރު  ސާޅީސް
އޓުން ސެކިއުރި

ހޯ މޭޓްއެސްޓި 

ގޮތުގެމަތިން ބީލަ
ވާ ވަކިފަރާތަކަށް

 

ީއ  6430 331ސް: 

ނންވާ ސާމާނު
ތކެތި ގަތުމަށް 

ގޮތުގެ މަތިން 
.   ނަވަމެވެ

 (ށ) ގައިވާ 
އގުގެ ތަކެތި ގަ

ށް އިޢުލާނުނމުކޮ
މަށް ތް ނުހޯދު

މިލިއަން 1.5
ނޑަރ އިވެލުއޭޝ

  .ނަވަމެވެ

ނެތި މަސައްކަތް

ލާޚި(ށ) އާއި 
އއްފަރާތަކުން 
ހ ދެވަނަ ފަހަ

ް 6ޓްރީން  އެ
 ސެންޓަރ) އަ

ހުށަހަޅާ ގުޅިގެްނ
ް ދނަމެއްގައި އެ
ނބަރު ތަކެއްކަމާ

ފާހަގަކުވާކަން 
އިޢުލާނާއި ގުޅި
އެގޮތުން މައުލޫ
. ށަހަޅާފައިވެއެވެ
އްދަތުގެ ތެރޭގަ
ސ ދުއިސައްތަ

ހެްއލެއުރިޓީ ބެ
ލާނުކޮށްށ އިޢު

(ށ) ގައިވާ ގޮ
މީހުން އެއްބަސްވާ

ފެކްސް  3939 332

ވރިކަމަށް ބޭނު
އިރު މިތަފައިވާ

 

ޮ  (ހ) ގައިވާ 
މަށް ދަންނަނުގަތު

ގެ (ހ) އަދި
ޔއާއި ދެމެދު އަ

އާން ވެއްޖެނަމަ
މއި އަދި ޚިދުމަ

5ގޮތުގެމަތިން 
ވެއްޖެނަމަ ޓެން

މަށް ދަންނނުހޯދު

ޠިލް ކުރުމެއްނެބާ 

 (ހ) އަދި (
ޓިމޭޓްތަކަކީ އެ

ށްފަހުބަލައިގަތުމަ
ގޮތުން މިނިސްޓް
ށް ދިރާސާކުރާ

ގު އިޢުލާނާ 2 
ދެގޮތުން މި .

ތަކަކީ އެއްނަން
ާ ކުގައި ޖަހާފައި

ކުރި  ހޯދުމަށް
 . ހަޅާފައިވެއެވެ

ހުށަ އެސްޓިމޭޓް
ސްވުމުގައިވާ މު
 ތިރީސްއަށްހާސް

ސެކިއު ންޓަރުގެ
ފރާތެއް ހޯދުމަށް

 .  

ގ (ހ) އަދި 
އް ގުޅިގެން އެމީ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 އިން މަސްވެ
ަ ރފިޔާއަށް ގަނެ

.ފހަގަކުރަ   މެވެ

ގެ ވަނަ މާއާްދ
ނނުކޮށް ތަކެތިނު

 ވަނަ މާއްދާ 
ާމިލިއަން  ރުފިޔާ

އް ހައްދަން ވެ
ތތައް ނުކުރުވުމާ

ގައިވާ ގޮ އްދާ
އް ގަންނަން ވެ
ވަތަ އެއްޗެއް ނު

އސްޓިމޭޓްތައް ބާ

ގެ ނ މާއްދާ
ހުށަހަޅާ ެއސްޓ
ސްޓިމޭޓްތައް ބަ

.ގަކު އެގޮ ރަމެވެ
ފަތި ތައްޔާރުކޮށް
ދުމަށް ކުރެވުނު 
. ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އިލް ނަންބަރުތަ
 އެސްޓިމޭޓްތަކު
ެނ ފަރާތެއް ހޯ
ސްޓިމޭޓް ހުށަހަ
މަ އެފަރާތުން އެ

އެއްބަސް 2 މި 
އްކަ (ހަތަރުލަ

ރިސާރޗް ސެން
ފަރާ ބަލަހައްޓާނެ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ެގ ވަނަ މާއްދާ 
 ގިނަފަރާތްތަކެއް

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

"  ފިޝްވިލެޖް
) ރު ދިހަ ފަހެއް
ދފައިނުވާކަން ފާ

ވަ 8.09އިދުގެ 
އިޢުލާން  މެނުވީ

8.15އިދުގެ 
މި 1.5ފށިގެން 

 ނުވަތަ އެއްޗެއް
ފަދަ މަސައްކަތް

8.2 ް ވަނަ މާ
 ނުވަތަ އެއްޗެއް
 ޚިދުމަތެއް ނުވަ

ހށަހަޅާފައިވާ އެ

ވަނަ 8.46ގ 
އި ގުޅިގެން ހު
ސް އެފަދަ އެސ
ންދާކަން ފާހަގަ

ކަނދުފަދި އެން
ނެ ފަރާތެއް ހޯދު

ން ފާމޭޓްތަކެކަ 
ސ އަދި މޮބައި
 އެއްނަންބަރެއް

ލަހައްޓާނރިޓީ ބަ
ސިއްޔަތަކުން އެސ
ގ ނަމުގައި ހަމަ

ދަށުން  ސްވުމުގެ
438,240/- )

ތުރުން މެރިންރ
 ސެކިއުރިޓީ ބަ
ނގެން ނެތްކަން

ވަ 8.46އިދުގެ 
ވަތަ އެއަށްވުރެ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ނޑުއޮތްގިރި ކަ
ރުސަތޭކަ ހަތްދ
 ކޯޓޭޝަން ހޯދާ

  ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ދ ޙާލަތެއްގައި، 

ތުގެ ގަވާލިއްޔަ
ރުފިޔާއިން ފެށ 

ވަންވެއްޖެނަމަ 
ަ ގެން މެނުވީ މި

25 ގަވާއިދުގެ 
ވން ވެއްޖެނަމަ
އްކަތެއް ނުވަތަ

ހު ިނަންނަމުގައި 

ގަވާއިދުގެތުގެ 
ރ އިޢުލާންތަކާއ
ނ އެނގޭއިރުވެސ
ވލުކުރަމުން ގެނ
ލ ކަނދުފަތި އަ
ރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ
ފައިވާ އެްސޓި
 ފޯން، ފެކްސް
ރުގެ ގޮތުގައި

ޓަރުގެ ސެކިއުރ
 އެހެން ހައިސި

ންޏެއްގެނ ކުންފު
އެއްބަސް ވިފައިވާ
-ޖުމްލަ ތަށް 

އަދި މީގެ އިތު 
 މިސެންޓަރުގެ

ިޔުންތަކުން އެނ

  ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއ
ނ ދެފަރާތެއް ނު

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

"ކަ މިފްކޯގެ  
ދިހަހަާހސް ހަތަރު

 3 ޯ ފަރާތަކުން 

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލި 
ނަން ނުޖެހޭފަދަ

ދައުލަތުގެ މާލ 
( ނސަވީސްހާސް
އްކަތެއް ކުރުވަ
ބުތަކަށް ބަލައިގެ

މާލިއްޔަތުގެ 
ކަތެއް ކުރުވަނއް

ވީ އެފަދަ މަސައް

ފަރާތަކުން އެކިނ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ްސޓްރީން ކުރާ
ޓިމޭޓްތަކެއްކަން
އްކަތްތައް ހަވާ
ނޓަރ (އޮއިވާލި
ނޓަރުގެ ސެކިއުރ
ަ ތކުން ހުށަހަޅާ
ސްޓިމޭޓްގައިވާ

ސްޓްރީ ނަންބަރު
އިނިންގ ސެންޓަ
ިސއްޔަތު ނޫން
ގައިނޫން އެހެން

ވެވި  ހއްޓުމަށް
ލވެފައިވާ ފަރާތަ

 އވާފައިވެއެވެ.
ލކޮށްފައިވާއިރު
ސްޓްރީގެ ލިޔެކި

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލި 
ތތަކުގެ ތެރެއިން

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

(ބ)
ހަތްދި
އަދި 

އްިޞ

)ހ(
ގަންނަ

)ށ(
(ފަންސ
މަސައް
ހިސާބު

)ނ(
މަސައް
މެނުވީ

7.10 ަ އެއް

ދައުލަ
މިނިސ
އެސްޓ
މަސައް
ސެްނ
ސެން
ފަރާތަ
ދެއެސް
ރަޖިސް
ޓްރެއި
ހައިސ
ނަމުގަ
ބެލެހެ
ހަވާލު
ކުރައް
ހަވުާލ
މިނިސ

އްިޞ

)ހ(
ފަރާތް



 

 

info@audit.g 
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ރާތާއި ނުގުޅި 
 އަގެއްވެސް 

މގައި ނުވަތަ 
ލން ހުަށަހާޅ 

ން އަންދާީސ 
 8.35އިދުގެ 

ތަކަށް ދިވެހި 
ށްވާ ފައިސާ 
ފލް ޕޭމަންޓް 
 ސްމާރުކޭޓަކަށް 
ކަ ފަންސާސް 
ފލް ޕޭމަންޓް 
 ފާހަގަކުރެވުނު 
ވެ. ނަމަވެސް 
ންޓް ހޯދުމަށް 
ނނޫން އެހެން 
ދން އަނބުރާ 
ކަން މަޑުޖެހި 

ޑައެޅިފައިނުވާ 
ނސް އެންޑް 

.   ނަވަމެވެ

 ކުރުމަށްފަހު 

ނާވެފައިވާކަން 
ހޯދައި މިފައިސާ

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ފަރާތް އަނެއްފަރާ
ގެ މަތިން ކުޑަ

  ންނަވަމެވެ.

ފނި ތަކުގެ ނަމު
ފރާތަކުން ބީލަނ

ރތަށްވުރެ މަދުން
ކޮށް މިގަވާއިލނު 

  

ންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަ
ޕަސެންޓަކަށް ކި 

އ ބިލްތަކަށް ުފ
މަސް 3ގޮތުން 

ސްހާސް ހަސަތޭކަ
ގއި މިގޮތަށް ފު

. އޮޑިޓްގައި ފާވ
ޚަރަދުތަކެވެ  ގެ 

މަންރީއިންބަރސް 
ވފައިވާ ކަންކްަނ
ޑްތަކަށް ގަވާއިދު

އެކަންކަ، ނަގޮތްވެ 
  ވެ. 

ނޑަ ޖެޓުގައި ކަ
ރީ އޮފް ފިނޭން

ރުމަށް ދަންނަނުކު 

ނމަ އެޚަރަދެއް
.   ދންނަވަމެވެ

ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ
ލވާ ފަރާތުން މި
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ލމަކީވެސް އެއްފަ
 ރާވާފައިވާގޮތުގެ

މަށް ދަންވަޅުއެޅު

ކުންފުނ ނުވަތަ 
ނަމުގައި އެއްފަ

ތިންފަރާ ،ތކޮށް
 އަލުން އިޢުލާ

ން ކޮށްފައިވުން 

ލޯންއެހީގައި ހިން
ލ ޚަރަދުގެ ވަކ
ޖކްތަކުގެ ބައެއް
ޮ ގަކުރެވުނެވެ. އެ
ސަތޭކަ ސައްބީސް
ލމާތު ދިންގޮތުގަ
ސް ކުރާގޮތަށެވެ

އަހަރުގެ  ވަނަ  
ރ ގެމިފައިސާ  ން 

 ފާސްކޮށްދެއްވާ
ޑްމާކުރަންޖެހޭ ކޯ
ޓްގައި ނުހުންނަ
ސް ފާހަގަކުރަމެ

ގޮތުގެމަތިން ބަ
ކ، މިނިސްޓްރީ
ފަދަ ޚަރަދެއް ނު

 ޚަރަދު ކުރާނަ
 ޖަމާކުރުމަށް ދަ

 ބެހެއްޓުމުގެ ސަ
ސް އިހުމާލުނމަވެ

ފެކްސް  3939 332

ހޅާ ކޮންމެ ބީލަ
 އަގުތަކަކާއި،

ގަވާއިދުން ފިޔަވަ

ންގެ ނަމުގައި
ރ ތަނެއްގެ ނަ

ޮއަށް   ރިޢާޔަތް
ލު ކުރުމަށްފަހު

 

ސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން

 (އިފާޑް) ގެ ލޯ
 ހިނގާ ޖުމުލަ
 ހިންގާ ޕްރޮޖެ
ފައިވާކަން ފާހަގަ
ދމިލިއަން އަށްސަ

ާ ސްޓްރީން  މައުލޫ
ސާ ރީއިންބަރސ

 2010 އަދި 
ންޓްރީމިނިސް  ން

ޖިލީހުން ބަޖެޓް
ފަހު ފައިސާ ޖަމާ
ނ ފައިސާ ބަޖެޓް

ކަންވެސނުދެވިދާނެ 

ޮށ ( ) ގައިވާ 
ންވާ ސަބަބާއެކު
ބިގެންމެނުވީ މިފަ

އއެކު މިގޮތަށް
ކަށް އަނބުރާ 

  ފއިވުން 

ސާ ނުދައްކައި 
ޚރަދުކޮށްފައިވީނަ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ާ ފރާތަކުން ހުށަހަ
ރަންދަތި ބޮޑުކު

 ފަރާތްތަކާމެދު ގަ

ތފާތު މީސްމީހުނ
ސ ވިޔަފާރިކުރާ

.   ނަވަމެވެ

ވަނަ މާއްދާ  
ލުސާބުތައް ބާޠި
ދަންނަވަމެވެ.

ސްރަދުތައް މިނި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް"
ނީ އެކަމަކަށް
 ލޯނު އެހީގައި
ރ އިން ދައްކާފަ

(ދެ 2,826,65
މިނިސް އިވެއެވެ.

 ފަހުން އެފައިސ
އަ  2009  ކީ

ގެ ދަށުންން އެހީ 
ރައްޔިތުންގެ މަޖ
ތަކުން ހޯދުމަށްފަ
ށް ޚަރަދުކުރާނެ
ގެންވާގޮތުގައި ނު

ގެ ވަނަ މާއްދާ
އ ކުރަންބޭނުން
ދ ލިޔުމުން ލިބި

ޜަރީގެ ހުއްދައާ
ރަދުކުރި ކޯޑައޚަ

ން ޖޫރިމަނާވެފަ

އްދަތުގައި ފައިސ
ބަޖެޓުން ޚަ ރީގެ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

އިން ކޮންމެ ފަ
ގޮތުގައި، ގަބޫލުކު
މަސައްކަތްކުރާ 

މުގެ ގޮތުން ތަ
ތަ އެނޫންވެސް

އެޅުމަށް ދަންނަ 

8.14ވއިދުގެ 
ދ އަންދާސީ ހިސ

މަށް  ޢަމަލުކުރު

ހޭ ބައެއް ޚަރަނޖެ 

އެގްރިކަލްޗަރ ޑ
ޖހިފައި އޮންނަނ
ވެސް އިފާޑުގެ
 އެގްރިކަލްޗަރ

-/52ޖުމްލަ  ހޭ
ޖޓުން ދައްކާފައި

އެހީންލޯނު  ގެ
ޚަރަދުތަކަކީ  ވާ 

ލޯން ގެ ސް އިފާޑު
މިގޮތަށް ރައވެ. 

ދަންޖެހޭ ފަރާތްތަ
ފައިވާ ކަންކަމަށް
ތ އެންމެ އެކަށީގެ

ވަ 4.06 އިދުގެ
ނަމަ އެޚަރަދެއް
 ކުރުމުގެ ހުއްދަ

 އެންޑް ޓްރެޜ
ފއިސާ ހޯދައި ެއ

އކުމުގެ ސަބަބުން

ް  ދައްކަންޖެހޭ މު
މިނިސްޓްރީއިސާ 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ނަމަވެސް އެ، ނ 
ބީލަންތަކެއްގެ ގޮ
ނކާމިޔާބުކުރަން މ

މެއްކަން ދެއްކު
ަ ނަމުގައި ނުވަ
 އިދުން ފިޔަވަޅު

މލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ވާނަމަ، އެފަދަ
 ގޮތުގެ މަތިން 

ގެދަށުން ކުރަން

 ފަންޑް ފޮރ އެ
ދއްކުމަށް ހަމެަޖ
ކގޮތަށެވެ. ނަމަ
ފިޝަރީޒް އެންޑް
އިން ދައްކަންޖެހޭ

ގެ ބަޖެސްޓްރީން
ކފައިވަނީ އިފާޑު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގެ ނިޔަލަށްވެސް 

ތ ކޮށްފައިނުވެއެ
ށ އެފައިސާ ހޯދަ

ަ މަ  ބަޖެޓް ލިބި
ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް

 ފދިން ގޮތް 

ގަވާއި ލިއްޔަތުގެ
 ކުރަންބޭނުންވާނ
ޅައި އެޚަރަދެއް

އޮފް ފިނޭންސް
ފަރާތްތަކުން ފައ

 ފައިސާ ނުދެއް

ލތަކަށް ފައިސާ 
 މިޖޫރިމަނާ ފައި

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ތަށް ރާވައިގެން 
ޅި ޞައްޙަ ބީ
ާ ޅައިގެން ބީލަން

ވާދަވެރި ބީލަމެ 
ނަރޝިޕެއްގެ ނ
ތތަކާމެދު ގަވާއި

ދައުލަތުގެ މާ 
ބު ހުށަހަާޅފައިވާ

ޮ  މާއްދާ ގައިވާ 

ލޯން އެހީގެ ގެ ފޑު 

ނޓަރނޭޝަނަލް 
ލތުން ފައިސާދެ
ސްޓްރީން ދައްކާ
ސްޓްރީ އޮފް ފި
ގެ ލޯނުފައިސާއ
 ރުފިޔާ މިނިސް

ރީން ދައްކާސްޓް 
 މަތީގައި  އި 

 2011ޖުލައި 
ވސް މަސައްކަތެ
ށްކމަށް ޚަރަދުކޮ

ރަމުން ނުދާނަމަ
ޔިތުންނަށް ލިބިދޭ

ރަން ލަފާޞލާޙުކު 

ދައުލަތުގެ މާލި 
ކަމަށް ޚަރަދު 
ހަޅަޜަރީއަށް ހުށަ

މިނިސްޓްރީ އޮ 
އިސާ ލިބެންޖޭ ފަ

ލިޓީ ބިލްތަކަށް

އ ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަ
އަދި  .ރަމެވެ ކު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ލިބޭގޮ
ހުށަހެ
ހުށަަހ

)ށ(
ޕާޓްނަ
ފަރާތް

)ނ(
ހިސާބު
ވަނަ 

7.11 ު އިފާ

"އިން
ދައުލަ
މިނިސް
މިނިސް
ޑުއިފާ
ދޭއް)

މިނިސް
ގޮތުގަ
31 ު

އެއްވެ
ކަންކަ
ޖަމާކު
ރައްޔި

އިޞް

)ހ(
ކަންކަ
ޓްރެޜަ

)ށ(
އެފައި

ޔުޓިލ 7.12

ބައެއް
ފާހަގަ



 

 

info@audit.g 

13 ގެ  42 ފހާ  

ބިލަކަށް  28 
  ވެ.

ގެ އިހުމާލުން 
ނު ގެއްލުމުެގ 

  

ލީގެ ގޮތުގައި 
 ކަމުން ވަރުވާ 
ންނަކަންވެސް 

 2011މބަރ 
 13ތރެއިން 

 ތިންސަތޭކަ 
  ވެ.

 .  ވެ

 ގ ޖުމްލަ 

 ޖުމުލަ 

106,825 

154,308 

12,951,549 

9,061,443 

3,451,777 

8,143,258 

5,606,955 

12,412,128 

183,017 

125,176 

1,694,240 

165,162 

44,280 

10,215 

 54,110,333 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ނެގުނު  ގޮތުގައި
ން ފާހަގަކުރަމެވެ

ކު މުވައްޒަފުންގެ
ދައުލަތަށް ލިބުނު

.   ންނަވަމެވެ

 ޅާފައި ނުވުން 

ވަރުވާ އަދި ކުލ
ހެންކައެ މެވެ.ރަ
އެނގެން ނުހުން 

ޑިސްެމ 26ތން 
ވ ރަށްތަކުގެ ތެ
ސަތޭކަދިހަހާސް

ލުގައި އެވަނީއެވެ

ވިފައެވެގެނެކަށް 

ދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ

 ޖޫރިމަނާ  

19,800 

126,461 

3 9,697,239 

2 6,085,943 

2,494,507 

2 5,420,080 

 3,830,571 

4 8,213,945 

183,017 

25,584 

1,119,242 

73,405 

8,280 

1,215 

16 37,299,289
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ލްގޮއޑިޓް ސާމްޕަ
ވާކަންރދު ކޮށްފައި

ލކަން ދިނުމާއެކު
ފއްގެ އަތުން ދަ

މަށް ދަންން ހޯދު

ާ ނނީ ފިޔަވަޅު އަ

ފަޅުރަށްތަކުގެ ވަ
ދާކަން ފާހަގަކުރ
 މިނިސްޓްރީން

ތކުން ދައްކާގޮތުނ
ޔށް ދޫކޮށްފައިވާ

ރމިލިއަން އެއްސ
 ތިރީގައިވާ ތާވަލު

 ކައިރި އަދަދަކަ

ނުދަ ދތު 

 ކުލި  ށް 

31/0 87,025 

25/0 27,847 

08/1 3,254,310

04/0 2,975,500

07/1 957,270 

15/0 2,723,178

24/0 1,776,384

30/0 4,198,183

14/0 0 

14/0 99,592 

08/0 574,998 

02/1 91,757 

22/0 36,000 

28/0 9,000 

6,811,044
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އެގޮތުން އޮ ވެ.
ރަ) ރުފިޔާ ޚަރަ

ކުރުމަށް ސަމާލު
މާލުވީ މުވައްޒަފެ
އިވާ ގޮތުގެމަތިން

ށް ޤާނޫހޯދުމަ  ސ 

ށ ދޫކޮށްފައިވާ 
ާ ލަހައްޓަމުން ނު
ދއްކާ ފަރާތްތައް
ރިޓީގެ ހިސާބުތަ
ރ އިން ކުއްޔަ
ފަންސާސްހަތަރު
ސާގެ ތަފްސީލު 

ވަނީ އެންމެްލ 

މުއްދަ  ނުދައްކާހުރި 

ނިޔަލަށް ގެން 

23/09 05/2000

26/01 01/2006

09/09 12/2011

05/03 09/2011

08/03 12/2011

16/03 09/2011

25/03 06/2011

01/07 06/2011

15/08 08/2011

15/11 02/2012

09/07 07/2011

03/06 12/2011

23/11 02/2012

29/11 02/2012

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ރަމެސް ފާހަގަކު 
ނުވަސަތޭކަ އަށާރ

ދއްކައި ޚަލާޞްކު
ލަތެއްގައި އިހުމާ

ގައ ވަނަ މާއްދާ

ފައިސާ  ބންޖެހޭ 

ރ އިން ކުއްޔަށް
ޓރީން ލިޔެ ބަލަ
ފރާތްތަކާއި ނުދައް
 ރެވެނިއު އޮތޯރ
 އެގްރިކަލްޗަރ

54,110,3 ަ )
ބިވެއެވެ. މިފައިސ

ޑެސިމަްލވެސް  

ކުލި ނަމާއި 

ފެށިގެ

 9/1998

/2002

9/2008

2009/ދިއްދޫ  އ.

ވޓ. ޕ 
/2009

ޓީގެ 
 

/2009

ޓ. 
/2009

7/2009  ދިއްދޫ 

2010/  ލޓޑ.

2011/  ލޓޑ.

7/2009އގެ، މާލެ

6/2011

2011/ ޑ.

/2011

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ނުވާކަންވެސށްފައި
(ތިންހާސް ނު 3

ް ކަށް ފައިސާ ދަ
ދުވެރިވެއްޖެ ހާލަ

ވަ 2.06އިދުގެ 

 ދައުލަތަށް ލިބެ

 އެގްރިކަލްޗަރ
ށވެސް މިނިސްޓް
އިސާ ދައްކާ ފަރާ
ވސް އިންލެންޑް
ފޝަރީޒް އެންޑް

-/331 ޖުމުލަ 
ބިލިބެންޖެހި ނުލި 

ގެރިހާ އަދަދެއް

ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ
  އެޑްރެސް 

/ މ. ވިލާދަށުގެީދު

 . ފުޖީ 

 / ގ. ސީވޭވްހިދު

 ދިއްގާގަސްދޮށުގެ ހއ

މޯލްޑިވްސް ދަ ސީ 

 /މާލެ، މުނިިސޕަލްޓީ
5130ރ، ނަންބަރު 
ޓޕވ ންވެްސޓްމަންޓް

 ންދަނީވިލާ، މާލެ 
 މުްޝތަރީގެ ހއ. 

ޕވޓ. ވެސްޓްމަންޓް

ޕވޓ. ވެސްޓްމަންޓް

/ ގ.ގަލޮޅުއާލ ޢަީޒޒް

  މއ. ކަބީލާގެ 

ޕވޓ. ލޓޑ ިވްސް

 ލޓޑ.

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ށްއަނބުރާ ޖަމާކޮ
-/3,918 ޖުމުލަ 

  ފދިން ގޮތް 

 ކުރިން ބިލްތަކަ
މެދު އް ދައްކަން 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާ

ޔަށް ދޫކޮށްގެން

ފިޝަރީޒް އެންޑް
ސބު އެއްގޮތަކަށް

ފައ ގަވާއިދުން 
މަވެސް މޯލްޑިވް
ސްޓްރީ އޮފް ފި
 ޖޫރިމަނާއާއެކު

ފިޔާ ދައުލަތަށް ލި

ވަލުގައިއެވާ ހުރ

 
އެގްރީމަންޓް ކު

އަސްލަމު ރަޝީ 

/ މ.ވަޙީދުޢަލީ  

މުހަްނމަދު ޝާހި

/ މޫސާ ނަޞީރު  

ފްރެޝް ފްރޮމް
 ލޓޑ.

އާދަމް ނަސީރު 
ޚާއްޞަ ދަފްތަރު

މާމަޑުއްވަރި އިން 
މ. ޗާނލޓޑ./ 

/ޒުލެއިޚާ ޙަފީޒާ

ވިކްޓޯރިއާ އިންވެ

ވިކްޓޯރިއާ އިންވެ

އަޙްމަދު ޢަބުދުލް

/މަޖީުދޢަބްދުލް 

ބިޒްނަސް ޯމލްޑި

ޕވޓ.  ފީނޯޒީ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ބަޖެޓަށް އަ ގެލތު 
ު މނާގެ ގޮތުގައި 

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ޖޫރިމަނާވުމުގެ 
ށް ޖޫރިމަނާއެްއ
ލ ދައުލަތުގެ މާ

 ރަށްރަށް ކުއްޔަ

ސްޓްރީ އޮފް ފި
 ފައިސާގެ ހިސާ
 ކުލީގެ ގޮތުގައި 
ނަމަކުރެވުނެވެ. 

ލަށް މިނިސްނިޔަ
ޫ ކން ކުއްޔާއި 
ާ ސް އެކެއް) ރުފި

ތިރީގައިވާ ތާވަ 

އަތޮޅާއި ރަށް 

ގދ. ކަނަންދުވާ

ށ. ކަކާއެރިޔަދޫ 

 ބ. މާފަރުފަޅު

ނ. ބަޑައިދިއްދޫ 

ފުޅަނގިފަޅު ގއ.

 ނ. ކަލައިދޫ

ބ. މާމަޑުއްވަރީ

 ށ. އެކަސްދޫ 

  ބ. އުޑޫދޫ 

  ބ. އުޑޫދޫ 

 ގއ. ފުނަދޫ

 ލ. ކަންޑަރު

  ބ. ހިބަޅިދޫ

 ވ. ހުޅިދޫ

 ލަ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ދައުލަ
ޖޫރިމަ

އްިޞ

 )ހ(
ބިލަކަ
ބަދަލު

ފަޅު 7.13

މިނިސް
ލިބޭ 
އަދި 
ފާހަގަ
ގެ ނ
ރަށަކު
ތިރީސް

ނޯޓް:

#

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

ޖުމު
  



 

 

info@audit.g 

14 ގެ  42 ފހާ  

 ނުދައްކާހުރި 
މަތީގައިއެވާ  

އ. ފުނަދޫން 
އ އޮތޯރިޓީން 
މިފަރާތްތަކުން 

 2011ބަރު 
ސްޓްރީ އޮފް 

ރަށަކީވެސް  5
  ރަށެވެ.

ނ ދައުލަތަށް 
އއް ހޯދުމަްށ 
ނލިބިއްޖެނަމަ 
ގިނަދުވަސްވާ 

ށްރަށުން ލިބޭ 
އި ލިބެންޖެޭހ 

ވ. ނަމަވެސް 
ރަށް ކުއްޔަށް 
ނަންވާނެކަމަށް 
މިފަދަރަށްތައް 

ވަނަ  11 
. ނަންޖެ ހެއެވެ

އާއި ޚިލާފަްށ 

) އަދި (ށ) 
.  

އެއްބަސްވުން 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ށ ދައްކަންޖެހި
އަދި  ނުވެއެވެ.

އްވަރީ އަދި ގ
ލންޑް ރެވެނިއު

މި ،ފައި ވަނިކޮށް 
ނޮވެމް 29ތށް 

މފައިވަނީ މިނިސ
5ނާކޮށެވެ. މި 

ރަ 5ކޮށްފައިވާ ލ 

ފަރާތް ފަރާތުން
ސާއެނޖެހޭ ފައި

 ފައިސާއެއް ނު
ން ނުނިމި ގ

އެކު އެފަދަ ރަށް
 އާމްދަނީ އާއި

 

  އިވުން 

 ދޫކޮށްފައިވެއެވެ
ދގައި ފަޅުރަށްރަ

އޮންނަ އްދަތެއް
މ ހިދެއްގައި މި
މާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
ޑައެޅިފައި އޮންނ

ގެ (ހ) އާ އްދާ 

 މާއްދާގެ (ހ)
ށް ދަންނަވަމެވެ.

އެކު ވެފައިވާ އެ

 

ީއ  6430 331ސް: 

ން ދައުލަތަށްތކު 
އް ސ ދައްކާފައެ 

އިދޫ، ބ. މާމަޑު
ލޑިވްސް އިންލެ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަ
 ޚަލާޞްކުރާގޮތަށް
މިގޮތަށް ނިންމާ
ގެ މައްޗަށް ބިނާ
ލު ބަސްވުން ބާޠި

ތގެމަތިން އެކިފަ
އި، ލިބެންށާޅމަ

އި، ލިބެންޖެހޭ
 ހުށަހަޅައިގެން

  

ރަށްތަކަކަށްވުމާއެ
ލިބޭށްތަކުން 

ށ ދަންނަވަމެވެ.

ދޫކޮށްފައި އޔަށް 

އއްފަރާތްތަކަށް
ވަނަ މާއްދާ 14

މުއް ދޫކުރެވޭނޭ
ން ބޭނުންކޮންމެ

. ބިމާ ވިދާނެއެވެ
ނޑަ އސޫލެއް ކަ

.   ނެވެ

ވަނަ މާއް 14 
.   ވަމެވެ

ނަވަ  11 ގެ 
ށް ޢަމަލުކުރުމަށް

ފއިވާ ރަށްރަށާއެ

ފެކްސް  3939 332

ފފައިވާ ފަރާތްތަ
ފައިސާތަކުން މި

އދޫ، ނ. ކަލައި
 ސަބަބުން މޯލް

ގައި މަދަނީކޯ 20
ލއިގެން ދައްކާ 

ވެއެވެ. މނމާފައި
ށހެޅި ކަރުދާހެއް
ކ ވެފައިވާ އެއްބަ

ގައިވާ ގޮތު ދ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅު
އށާ ބެލެހެއްޓުމަ

ދި ޝަރީޢަތަށް
 .  ދަންނަވަމެވެ

ޓަމުން ގެންދާ ރަ
އއްކަމުން މިރަށް

މަށްށ ބެލެހެއްޓު

ކުއް އދަތެއްނެތި 

އދަތެއްނެތި ބައެ
4) ގެ 20/98
ކުއްޔަށް ދޫ އި

މަ މިނިސްޓްރީން
ކއްޔަށް ދޫކުރެވ
ކުރާނެ ވަކި އު
ން ފާހަގަކުރެވުނ

) ގ20/98ެރު 
މަށް ދަންނަކުރު

)20/98ބަރު 
މާއެކު އެއަށްކުރު

ޚިލާފަތް ދޫކޮށްފަ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 ކުއްޔަށް ހިފާ
އެފަރާތްތަނވެސް 

ޫ ނ. ބަނޑައިދިއް
 ނުދެއްކުމުގެ
011ޕްޓެމްބަރ 

ނއަހަރަށް ބަހާލަ
ާ ލްސާއިން ނިން
 މަޖިލީހަށް ހުށަ
ކުފި ފަރާތްތަކާއެ 

ވަނަ މާއާްދ 
 އަޅަންޖެހޭ ފި
ތަށް ރިކޯޑްތައް

އި އަދިށާހޅުމަ
އެޅުމަށް ދަތައް 

ދށުން ބަލަހައްޓަ
މާއެން ޓރީގެ ޒި 

ން ތަފްސީލްކޮށް

އއްރަށްރަށް މުއް

އއްރަށްރަށް މުއް
0ނު ނަންބަރު 

ކުގެ ތެރޭގަ ތާތަ
ށތައް ދޫކުރާނަމަ
ނުންބަޔަކަށް ކު
އ ކުއްޔަށް ދޫކު

ފައި ނުވާކަންޅާއަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު
 ކުއްޔަށް ދޫނުކު

 ޤާނޫނު ނަންބަ
އް ލިޔެ އާންމުކު

ޤާނޫނާއި ޚި، އި
 .މެވެ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ރަށްތައްފައިވާ 
ތިން އެންގުމުން
ށ. އެކަސްދޫ، ނ
ންޖެހޭ ފައިސާ

ސެޕް 29ށް ޅުމަ 
ރި ފައިސާ ތިން
 މަޖިލީހުގެ ޖަލް
އިން ވަޒީރުންގެ

ތއް ކުއްޔަށް ހިފ

1.07ވާއިދުގެ 
ބެހޭ ފަރާތުން

ޅތައް އެނގޭގޮތަ
ރީޢަތަށް ހުޅަހެ
ންހުރި ފިޔަވަުޅ

މާގެ ަދންރީގެ ޒި 
ވެސް މިނިސްްޓ
ތއް މިނިސްޓްރީން

ދޫކޮށްފައިވާ ބައެ

ކޮށްފައިވާ ބައެދ
(ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު

ނަންޖެހޭ ނުކުތާ
ދަތެއްނެތި ރަށް
ނ އަތުލައި ބޭނު
ގޮތުން ރަށްތައް

ނޑައަސޫ ލެއް ކަ

ބހޭ ޤާނޫނު، (ޤާ
އއްވެސް ރަށެއް

ށބެހޭ (ޤާނޫނު،
ރުމުގެ އުސޫލެއް

ރި ފަޅުރަށްރަށާއި
ރމަށް ދަންނަވަމެ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ަ އި ލިސްޓުކުރެވި
އެތަކެއްފަހަރުމަތި
ގެ ތެރެއިން ށ

ދައްކަނ ދއުލަތަށް 
ނނީ ފިޔަވަޅު އެޅު
ޖހި ނުދައްކާހުރި
ވި ވަޒީރުންގެ
އގްރިކަލްޗަރ އި
ސަބަބުން މިރަށްތަ

 ފދިން ގޮތް 

މލިއްޔަތުގެ ގަވާ
 ހޯދުމަށް ކަމާބެ
އި ހުރި ފިޔަވަޅު
ވާއިދުން ޝަރ
ގަވާއިދުން އެޅެނ

ކަކީ މިނިސްޓްރީ
ހެއްޓުމަކީވެ ބެލެ

ް މަނާގެ ހިސާބުތަ

ބެލެހެއްޓުމަށް ދޫ

ބލެހެއްޓުމަށް ދޫ
ރަށްރަށާ ބެހޭ ޤާ
ންޓްގައި ހިމަނަ
 މިގޮތަށް މުއް
ފައިވާ ފަރާތުން
ދ (ށ) ގައިވާގޮ

މިފަދަ އުސ ންރީ

 ފދިން ގޮތް 

ގ ފަޅުރަށްރަށާބެ
ޓ ވެލިޔުއަށް އެ

ގެ ފަޅުރަށްރަށާ
ށް ކުއްޔަށް ދޫކު

ތި ދޫކޮށްފައިހުރި
ގޮތަށް ބަދަލުކުރު

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ތާވަލުގައިއިވާ 
އެ ސާ ދެއްކުމަށް

ެލ ގައިވާ ރަށްތަކު
 ގޮތުގައި ދައު
ރތްތަކާމެދު ގާނޫނ

ދައްކަންޖެ ލތަށް
 ދުވަހު ބޭއްވެވ
ރީޒް އެންޑް އެ
ނުދެއްކުމުގެ ސަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ލަތުގެ މާދައު 
ނޖެހޭ ފައިސާ

ފީހަކުން އަޅާފައި
އސަލަތައް ގަވާ
ގަސަލަތަކާއިމެދު 

ފަދަ ރަށްތަކަމި 
ދނީގެ ހިސާބު

ދނީ އަދި ޖޫރިމަ

ޓް ވެލިއުގައި ބެ

ޓ ވެލިއުގައި ބެ
ހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަ
ރއިރު އެގްރީމަނ
. ނކޮށްފައިވެއެވެ
ށތައް ދޫކުރެވިފަ
ދގެ (ހ) އަދި
ވސް މިނިސްޓްރ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ގެއްޖޭދިވެހި ރާ 
ދތެއްނެތި މާކެޓް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 
ބނާ ފަޅުރަށްރަށް

މުއްދަތެއްނެތި 
އި އެއްގޮތްވާގޮނާ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މަތީގަ
ފައިސާ
ތާވަލު
ކުލީގެ
މިފަރާ
ދައަުލ
ވަނަ
ފަިޝ

ކުލި ނ

އިޞް

)ހ(
ލިބެްނ
އެއޮފީ
އެމައް
މައްސަ

 )ށ(
އާމްދަ
އާމްދަ

މާކެޓް 7.14

މާކެޓް
ދިވެހި
ދޫކުރާ
ބަޔާން
އެރަށް
މާއާްދ
ނަމަެވ

އިޞް

 )ހ(
މުއްދަ

)ށ(
ގައިުބ

)ނ(
ޤާނޫނާ



 

 

info@audit.g 

15 ގެ  42 ފހާ  

 ކަންތައްތައް 
 މިނިސްޓްރީ 
ސއެއް ނަގަން 
ކމަށް އަންނަ 
ދި ދައުލަތުގެ 
ބު، ދުވަހުން 
އި ދައުލަތުގެ 
އެފަދަކަންކަން 
ނަގަމުން ދިޔަ 

އެއްވެސް  ގޅޭ 

ލތުގެ ކޮންމެ 
މާއްދާގެ (ށ) 
 ރެފަރެންްސ 

 ވ. 

ގައި ލިބިގެން 
ކޮންމެދުވަހަކު 

ދެއްކި  ތަކާއި

އި ނަގަންޖެހޭ 
ސާގެ ިހާސުބ 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
ންޑް ލޗަރ އެ 

ޕރޮގްރާމެކެވެ. 
މިނިސްޓްރީގެ 
ފޓް ޓާރމްސް 
ޒަފުންކަމުގައި 
 ގޮތަށްކަމުން 

ކުރެވިދާނެ ށ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

 ލިބޭ ފައިސާގެ
ވާ ގޮތުގެމަތިން

އެފައިސާ، ގޮތަށް 
ޚ އަދި އެކަންކަ

އަދ މެވެ.ހަގަކުރަ 
ފައިސާގެ ހިސާބު
ރެވުނު ގޮތުގައި
މުގައިވިޔަސް އެ
 ނުފުރައިގެން ނަ
ނމަވެސް އެކަމާގު

ު ގމަތިން ދައުލަ
އި، މިމާށާއްޓުމަ

ގެ ތަފްސީލާއި
ށް ދަންނަވަމެވެ

އމްދަނީގެ ގޮތުގަ
ގޮތުގެމަތިން ކޮ
ތައި، ދެއްކިފަރާ

 

މދަނީގެ ގޮތުގައި
ޖެއްސި ފައިސާ

  ން ގންގުޅު 

އގްރިކަލްޗަރ ޑ
ނާމީ އެގްރިކަލްޗ
މުން އަންނަ ޕް
ށް އަންނަނީ މ
ށްފައިވާ ޑްރާފްޓް
ތްކުރާނެ މުވައްޒަ
މަސައްކަތްކުރާ

އކަށީގެންވާގޮތަށް

 

ީއ  6430 331ސް: 

  ފއި ނެތުން 

ކަންތައްތަކާއި، 
ާ ވނަ މާއްދާ  ގައި

ީލުކޮށް އެގޭނޭގޮ
ންބަރާއި ތާރީޚް
އި ނުވާކަން ފާހަ
ސްޓްރީއަށް ލިބޭފަ
ނވެސް ފާހަގަކުރ

ޖެއްސިކަށް ހަމަ
ދފަހަރު މަހަށް ނ

ވީނަ ނިންމާފައި

 ގައިވާ ގޮތުެގ
ް ދ ރިކޯޑު ބެލެހެ
ެ  ހަމަޖެހުނުގޮތު

އުމަށްގެންދި މުން

 ގޮތުގެމަތިން ާއ
ށ) ގައިވާ ގޮ
އ ލިބުނުކަމަކާއި

 ދަންނަވަމެވެ.

ގޮތުގެމަތިން އާމް
 އެގޮތައް ހަމަ

ގެ މުވައްޒަފުން  

ފަންޑް ފޮރ އެ
ނަ ޕޯސްޓް ސު
ފީހެއްގައި ހިންގަ
ސ ދެމުވައްޒަފަކަ
ރީއިން ތައްޔާރުކޮ
ލުން މަސައްކަތް
ސްމީގަޑީގައި މަ
ކަތް އެންމެ އެ

ފެކްސް  3939 332

ފައބަލަހައްޓާ ތށް 

ނީ ފައިސާލިބޭ ކަ
ަވ 1.10އިދުގެ 

ތައްތައް ތަފްސީ
ރިފަރެންސް ނަނ
އް ބަލަހައްޓާފައި
ގޮތުގައި މިނިސް

މީގެ އިތުރުން 
ގން ނުނަގާގޮތަށް
ސްވެރި އުޅަނދު
ނުނަގާ ގޮތަށް ނ

  

ގެ (ހ) ދާ
ށް އެނގޭނޭފަދަ
ނުވަތަ އެކަމެއް
ޓްރީ ބަލަހައްޓަމު

 (ހ) ގައިވާ 
 މިމާއްދާގެ (ށ
ރ އެފައިސާއެއް

މަށް ދަބެލެހެއްޓު

އިވާ ގޮ (ނ) ގަ 
އްސައިފިނަމަ،

 ނވަޒީފާއެއްގައި 

ރނޭޝަނަލް ފަ
ންގަމުން އަންނަ
ދަށުން ވަކި އޮފީ
ސްޓްރީގެ އިސް
ވެ. މިނިސްޓްރީ
 ޓައިމް އުސޫލު
ސަރުކާރުގެ ރަސ
ތނެއްގެ މަސައް

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ވއިދާއި އެއްގޮތަށް

ރ އަށް އާމްދަނީ
ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
އިސާލިބޭ ކަންތަ
 ތަފްސީލާއި ރ
ގ ރަޖިސްޓްރީއެއް

ދަނީގެ ގޮން އާމް
މެވެ.ފާހަގަކުރަ

ސާބަކުން ފެށެިގ
ގޮތުން މަސްމި .

ވހުން ފެށިގެން ނ
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

1 ާ ވަނަ މާއް
ތަފްސީލުކޮށް ތައް 

ހުނު ޤާނޫނު ނު
ކަމުގެ ރަޖިސްޓް

ގެ ވަނަ މާއްދާ
އި،ށާލހެއްޓުމަ

ތުގައި ލިޔާއިރު
ނބަރާއެކު ލިޔެ ބެ

ގެ  ވނަ މާއްދާ
ތަށް ހަމަ ޖައް

  

ބޭ އެހެންތައް ލި 

ޗަރއަށް އިންޓަރ
ން ފެށިގެން ހިނ
ރީގެ ބެލުމުގެ ދަ

ކތް ކުރާ މިނިސ
ސާރަ ދެމުންނެވެ

ޕާޓް ރޖެކްޓަގައި 
ރޭވިފައިވަނީ ސަ
ނ އެއްވެސް ތަ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

މލިއްޔަތުގެ ޤަވާ

 އެގްރިކަލްޗަރ
 ދައުލަތުގެ މާލި
ލޗަރ އަށް ފައި
 ހިނގި ގޮތުގެ
ބޭ ކަންތައްތަކުގެ
އިވާ ގޮތުގެމަތިން
ާ ދާކަން ވެސް 
އިސާއެއް ވަކިހިސ

މެވެނ ފާހަގަކުރަ 
ސްވެރިންގެ ދަުވ
ާ ނ ނެތްކަމުގައި 

10.ވާއިދުގެ 
 ލިބޭ ކަންތައްތަ
 ނަގަން ހަމަޖެހު
އިސާ ލިބޭ ކަން

ވަ 2.03އިދުގެ 
 ރިކޯޑް ބެލެ
ލިބޭ ދުވަހު ފޮތު
ތ ރަސީދު ނަން

ަވ 2.03އިދުގެ 
ތކުން ނުނަގާގޮ
. ދަންނަވަމެވެ

ރއާއި އިނާޔަތްތަ

ނޑް އެގްރިކަލްޗަ
އިން 2008ލް 

ރމަކީ މިނިސްޓްރީ
ތުގައި މަސައްކަ

ފންޑުންވެސް މުސ
ޕްރޮ ީ އިފާޑްގެ
ތައް ރޭސައްކަތް 

އްކަތް ކުރުމުން

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ގޅޭ ކަންކަން މާ

ފިޝަރީޒް އެންޑް
ރެވުނު ގޮތުގައި

ންޑް އެގްރިކަލްޗ
އްނުވަތަ އެކަމެ

ތށް ފައިސާ ލިބޭ
ގައި 2.03ދގެ 

ލހައްޓަމުން ނުދާ
 ނަގަމުންދާ ފައި
ން ނުހުންނަކަން
ނަ އަހަރުގެ މަސ

ންޓްރީން ފެންނަ 

  ފދިން ގޮތް 

މާލިއްޔަތުގެ ގަ
ތނަކަށް ފައިސާ
 އެފައިސާއެއް 
އެނގޭގޮތަށް ފައި

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
 ހިސާބުތަކުގެ
ސާބު، ފައިސާލި
ތަށް ބިލު ނުވަތަ

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ރން ފަދަ ގޮތަ

ޓުމަށްޔ ބެލެހެއް

މުސާރައިތުރުން 

ފިޝަރީޒް އެން
ލިބިގެން އެޕްރީލް
ޝަން ޕްރޮގްރާ
ޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައ
އި މިފަރާތްތަކަކީ

އިފާޑްގެ މަސ 
ގތެއްގައި މަސަ

  ނދެކެމެވެ.

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

އާއި ގު ފައިސާ 

ސްޓްރީ އޮފް ފި
ލުމުން ފާހަގަކުރ
 ފިޝަރީޒް އެން
ޖހުނު ޤާނޫނު ނު
ލތައް އެނގޭގޮތަށް
އޔަތުގެ ގަވާއިދު
ހށް ލިޔެ ބަލަހަ
ދނީގެ ގޮތުގައި 

ގެންނިޔުމުން އެ 
ވަނަ 2010މނާ 

ިޔުމެއް މިނިސްޓް

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާ 
އގައިވެސް އެތަނ
ވ ގޮތުގެމަތިން
ބަރާއި ތާރީޚް އެ

ދައުލަތުގެ މާލި 
ކރާ ފައިސާގެ

އިސާގެ ހިސާނފަ
ދ އެނގޭނެ ގޮތަ

ދައުލަތުގެ މާލި 
ސާއެއް މާފުކުރު
ސްޓްރީގައި ލިޔެ

ވަޒީފާގެ އިސްމީ 

ސްޓްރީ އޮފް ފ
ޑް) ގެ އެހީ ލި
ރީޒް ރީހެބިލިޓޭ
ރގްރާމްގައި ކޯޑި
ޓގެ އިތުރުން އެ
 ރެފަރެންސްގައި
ނކޮށްފައިވެއެވެ.
ނއްގައި އެއްވަގު
ށ މިއޮފީހުން ނު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ލިބޭ 7.15

މިނިސް
ބެލިބެ
އޮފް
ހަމަޖެ
ބަދުަލ
މާލިއް
ދުވަަހ
އާމްދަ
ލިޔެކި
ޖޫރިމަ
ލިޔެކި

އްިޞ

)ހ(
ތަނެްއ
ގައިވާ
ަނންބަ

)ށ(
ޖަމާުކ
ލިބުނު
އަދަދު

)ނ(
ފައިސާ
މިނިސ

ރަސް 7.16

މިނިސް
(އިފާޑް
ފިޝަ
މިޕްރޮ
ބަޖެޓު
އޮފް 

ޔާންބަ
ދެތަނެ
ކަމްަށ



 

 

info@audit.g 
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. މިގޮތުން  ވެ
އި ކޮށްފައިވާ 
އިގެ ގޮތުގަިއ 
 ސަރވިސްގެ 
 މަސައްކަތެއް 
ފން ގެންގުޅެ 
 މަށް ވުމާއެކު 

ގެ ނިޔަލަށް  
 ސިވިލް  ރތަށް 

އޭގެ ތެރެއިން 
ސައްކަތްކުރާ 

ިއ ން އެދުމާ 
 އަދި އެންޓި 
 . ފއެއްނުވެއެވެ
ފން މިގޮތަށް 

މަތިން ދިވެހި 
އގެ ރަސްީމ 
ތެއް ވިޔަސް 

 ގުޅޭ ގޮތުން 
އމަސައްކަތަކީ 

ކުރުވާ ދީގެން 

 5 ޔުނިޓްގެ 
ވަނަ އަހަރު 

ސާރިވްސ  ލ
 މުވައްޒަފަކު، 
ރުގެ ބަޖެޓުން 
ފއިނުވާކަމާއި، 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ރެކްޓެއް ނެތިއެ
ފުން އިފާޑުގައި

ޔާ މުސާރައިފި
ެގން ސިވިލް 
ނުވަތަ ނުލިބޭ 
އި މިމުވައްޒަފު

. އެ ހެންކަމައެވެ
 2011 ޖޫން 

ތުގައި މިދެފަރާ

ރިމަތިލައިގެން އޭ
ނިސްޓްރީގައި މަސ
 ބެލުމަށް އިފާޑު

. ވެހަޅާފައި އެވެ
ށް ދީފަވައްޒަފަ

މިދެމުވައްޒުަފ ރ
 ހަގަކުރަމެވެ.

އިވާ ގޮތުގެމަ ގަ
 އެމުވައްޒަފެއް
ނުލިބޭ މަސައްކަ

ހގެ ވަޒީފާއާ 
 ކުރުވިޔަސް އެ
ގޮތުގައި އަގުދީ

 (ކަރަންޓީން 
 2010މަށް 

ފއިވަނީ ސިވްިލ
 އެއްވެސް 
އްގައި ސަރުކުާރ
ނ ހަމަޖައްސާފައ

  ވ.

 

ީއ  6430 331ސް: 

 ކަހަލަ ކޮންޓްރެ
ު ވ ދެ މުވައްޒަ
) ރު ކަ ސޯޅަ
 ބަދަލުވުމާގުޅިެގ
އިާދއެއް ލިބޭ ނު
އްދަތުގެ ތެރޭގަ
ގެންގޮސްފައިވެއެ

) އިނ2010ް
ު  މުސާރައިގެ ގޮ

ތަކެއްވެސް ކުރި
ނު ފަހުން މިނި
 ކުރެވިދާނެތޯ 

ހުށަހަަކށް އެދި 
 އެމަގާމު އެމު

އިރު ންގުޅެމުންދާ
ތްކަންވެސް ފާހަ

މާއްދާގެ (ހ) 
ސްމީ ގަޑީގައި
 ލިބޭ ނުވަތަ ނު

ގެމަތިން އޮފީހު
އްޒަފަކު ލައްވާ

ސައްކަތެއްގެ ގޮ

މުވައްޒަފަކު 
 ބައިވެރިކުރުމަ
އި ބައިވެރިކޮށްފަ

ސަރވިސްގެ ލ
އއްވެސް ހާލަތެއް
ސް ކޮމިޝަނުން

ރަމެވެސ ފާހަގަކު

ފެކްސް  3939 332

ދަނީ އެއްވެސް
 ދެންނެވިފައިވާ
ސް އަށްސަތޭކަ
ސް ގަވާއިދު

ޑީގައި މާލީ ފައ
މިމުއް ޖެކްޓުގައި 

ސާރަ ދެމުން ގެ
މެއި  1ން (

) ރުފިޔާ  ސާސް

ނ މުވައްޒަފުންތަ
މުވައްޒަފު ހޮވުނ

ސައްކަތްއި މަ
ޝަނުގެ ލަފަޔަަކ
ށް އެންގުމުން،

ފަކު ގެންމވައްޒަ
އެނގެންނެތްން 

ވަނަ މާ 17ގ 
އްޒަފެއްގެ ރަސ
މާލީ ފައިދާއެއް

ެ ދ ގައިވާ ގޮތު
ސައްކަތެއް މުވައް
އަގަށްކުރުވި މަސ

   ކށްފައިވުން 

10 ރވިސްގެ
ދނަ ޕްލަސްގައި
ދނަ ޕްލަސްގައި
 އަދި ސިވިލް

ނަމަވެސް އެއިވީ
ސާރވިސ ސިވިލް

އ ނޫންކަންވެސް

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 ކުރަމުން ގެންދަ
ޔލަށް މަތީގައި

 ފަންސަވީސްާހސ
ސިވިލް ސަރވިސ
ރުން ރަސްމީގަޑީ

ޕޮރޮޖެ  އިފާޑުގެ
 ފަންޑުން މުސާ

ށިގެނތާރީޚުން ފެ
ށްސަތޭކަ ފަންސާ

.   ހގަކުރަމެވެ

އެހެން ސްޓްރީގެ
 ނަމަވެސް އެމު
ހެން އޮފީހެއްގަ

ރަޕްޝަން ކޮމިޝ
ނުޖެއްސޭނެކަމަށް
ރީގެ އިސް ދެމު
ލަފާ ހޯދާފައިވާަކ

) ެގ1ޗޕްޓަރ (
 ލައްވާ އެމުވައް
މެއް، ނުވަތަ މާ

ވަނަ މާއާްދ 6
އެހެން މަސަ ހގެ

ހަކު ލައްވާ އަ

ސގައި ބައިވެރިކޮ

ސަރ ސިވިލް 
) މަދަނ އްޒަފުން
ފަރާތްތައް މަދަ
ހަގަކުރެވުނެވެ.

 ގޮތުން ކަމުގައި
ކރުވޭ ގޮތަށް ސ
ށފައިވާ ޚަރަދެއް

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ސައްކަތް ން މަ
ގެ ނަިޔ 201
(ހަލައްކަ  6

ނ ފެށިގެން ސ
 ވަޒީފާގެ އިތުރު
. ނަމަވެސް  ވެ
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ

މަލުކުރަންފެށި ތާ
ސްނުވަހާސް އަށް

ވާކަން ފާހަދީފައި

މިނިސްކުރުމަށް 
. ހޮވާފައިވެއެވެ 

ށން ހިންގާ އެހެ
ސލަ އެންޓި ކޮރަ
 އެގޮތަށް ހަމަނު
އި މިނިސްޓްރީ
 ކޮމިޝަނުގެ ލަ

ް  ގަވާއިދުގެ ޗެ
 މުވައްޒަފަކު 

ކަމެ ޔަފާރިއާބެހޭ

6.22ވާއިދުގެ 
 ފިޔަވައި އޮފީހު

މީހަ  ނުހިމެނޭ 
.   ވމެވެ

ޕްލަސްނަ  މަދަ 

ރޭގައި ހިމެނޭ
މުވައް 5ރުގެ 

 ޚަރަދުކޮށް އެ
ހަ ނޫންކަން ފާ 
ރާމަސައްކަތުގެ 
ސގައި ބައިވެރިކު
ރަށް ބަޖެޓް ކޮށް

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ން މިފަރާތްތަކުން
11އިން ޖޫން 

-/25,816ލަ 
އްިނ 2010 

ލ ސަރވިްސގެ
ފައިވެއެވެނާ ކޮށް

ޓުންނާއި އިފާޑް
 ގަވާއިދަށް އަމަ
އްކަ ފަސްދޮޅަސް

ދީ ދާއި ޚިލާފަތް

އި މަސައްކަތް 
އްކަތް ކުރުމަށް
ނިސްޓްރީގެ ދަށު
ރީއިން އެމައްސަ

އެވަޒީފާ ންޝަނު
ވި ޕްރޮޖެކްޓްގަ
ިޓ ކޮރަޕްޝަން

 ގޮތް  ފދިން 

ސަރވިްސގެ ލ
ގެ އެއްވެސް
ން އަމިއްލަ ވި

  ވަމެވެ.

މލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ރާ މަސައްކަތް
އްޒަފެއްކަމުގައި

މަށް ދަންނަވަދު

އް މުވައްޒަފުން

ޒަފުންގެ ތެރޭއް
 ފެޑް ސެްނޓަރު

) ރުފިޔާރަހާ ސް
ދ ހޯދައިގެން

ތން ނުވަތަ ކުރާ
 މަދަނަ ޕްލަސް

ވަނަ އަހަރަ 20

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ރޮގްރާމްގެ ދަށުން
އި 2008ރީލް 

އްކަތަށް ޖުމުލަ
. މާޗް އިވެއެވެ
އޒަފުން ސިވިލް
ސް ކުރުން މަނާ
ސްޓްރީގެ ބަޖެޓު

ސަރިވސް  ލް
(ދެލައް 269,8

ރވިސްގެ ގަވާއިދާ

 ޕްރޮޖެކްޓްގައި
އެމަސައްއޒަފަކު 

އޒަފަކަށް އެމިނި
މިނިސްޓްރީގން 

ޕޝަން ކޮމަިޝ
ދެންނެވވސް މި

ގޅުމާމެދު އެންޓި

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ ލް

އްކަތުގެ އިތުރުން
މަށް ދަންނަވަރވު

ދައުލަތުގެ މާ 
ވއްޒަފަކު އަދާކު
ސްޓްރީގެ މުވައް
ހެދުއްކަތަކަށް ނު

ނިސްޓްރީގެ ބައެއް

މުވައް ސްޓްރީގެ
އޒަފުން އަދި 

(ފަނަރަ 15,00
ަޝނުން ހުއަްދ
ކރާވަޒީފާގެ ގޮތު
ސާ ދައްކާގޮތަށް
010 މިޚަރަދަކީ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މިޕްރޮ
އެޕްރީ
މަސައް
ދީފައި
މުވައް
ވިޔަސް
މިނިސ
ސިވިލް
50/-
ސާރ

އިފާޑް
މުވައް
މުވައް
ގުޅިގެ
ކޮރަޕް
ނަމަެވ
ގެންގު

އްިޞ

)ހ(
ސިވިލް
މަސައް
ނުކުރު

)ށ(
އެމުަވ
މިނިސ
މަސައް

މިނިސ 7.17

މިނިސ
މުވައް
00/-

ކޮމިޝ
އަދާކު
ފައިސާ
އަދި 



 

 

info@audit.g 
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 ޕެކޭޖް ނޫން 
ނޫނީ ބައިވެރި 

ޝަރީޒް އެްންޑ 
 ސަރވިސްެގ 
ނތައް ސިވިްލ 

ލތުގެ ކޮންމެ 
ެމ މާއި، ކޮން

  ެމވެ.

 ގޮތުގެމަތިން 
ދީ، ވަޒީފާޭދ 

  ވެ.

 6ކުންވެސް 
ބަލައި،  އަޅާ

އޒަފު ލައްާވ 

 ގޮތުގެމަތިން 
އްޒަފުންލައްވާ 

 12,709/- 

 މުސާރައާއި 
އް ދިނުމުގައި 
އަތުން ހޯދައި 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ން ބައިވެރިކުރާ
ދަވައިގެންނޫ ހޯއް

  ނުވުން  އި 

ޓރީ އޮފް ފިޝަ
ދިވެހި ސިވިލް 
 ވަޒީފާ ބަޔާން

ު ގމަތިން ދައުލަ
ހައްޓަމުން ދިޔުމާ

މަށް ދަންނަވަމޓު

 (ހ) ގައިވާ
 އޮޅުންފިލުވައިދީ
މަށް ދަންނަވަމެވެ

ކޮންމެ އިދާރާއަކު
ޒީފާ ބަޔާންތައް
ނ ލިޔެ، މުވައް

 (ނ) ގައިވާ
ޔާރުކޮށް މުވައް

މިގޮތުން ޖުމުލަ

 ގޮތުގެ މަތިން
ވސް ފައިސާއެއް
ސ ލިބުނުމީހާ އަ

 

ީއ  6430 331ސް: 

ސގެ މުވައްޒަފުން
ޯ ދަ ލިޔުމަކުން 

ބަލަހައްޓާފައި ށް 

ށް މިނިސްޓްމަތި 
މާއި، ދިކައިނުވާ

 މުވައްޒަފުންގެ
  

 ގައިވާ ގޮތުގެ
ސޓްރީއެއް ބަލަހަ
ސްޓްރީ ބެލެހެއްޓު

ނަ މާއްދާގެ 
މުވައްޒަފަކަށް 
މަގައި ސޮއިކުރު

ކޮ ދށުން ހިނގާ 
ތަކާއި ވަޒީކަތް

 ބަޔާން އަލުން

ވނަ މާއްދާގެ 
ވާގޮތަށް ތައްޔާ

. މި ގަކުރެވުނެވެ

 (ހ) ގައިވާ
 ދޭންޖެހޭ އެއްވެ

ފައިސާނުވަތަ  

ފެކްސް  3939 332

ސްސަރވި ސިވިލް
މިޝަނުގެ ހުއްދަ

އެއްގޮތަށް ތަކާއި 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަ
ށް ބަލަހައްޓާފައ
ގެމަތިން ބައެއް

.ގަކުރެވެފހަ އެވެ

ގެ (ހ) ދާ
ޒަފުންގެ ރަޖިސް

ތަށް މިރަޖިސްނގޮ

ވަނ 85ގެ  
ފ ބަޔާން، އެމ
އި ވަޒީފާބަޔާނުގަ

އި އެއޮފީހުގެ ދަ
 ކުރާ މަސައް
މެއްގެ ވަޒީފާ

ވަ 85) ގެ 
 (ނ) ގައިވާ

ަ  ހުރިކަން ފާހަ
.  ދީފައިވެއެވެ

ގެ ވަނަ މާއާްދ
ވައްޒަފުންނަށް 

މީހާ  ޒިންމާވާ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 އާންމުކޮށް ސި
މސަރވިސް ކޮ 

ތަވިސްގެ ގަވާއިދު 

ގެ (ހ) މާއްދާ
ޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް
ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ
ފއި ނުވާކަން ފާ

4 ާ ވަނަ މާއް
 ދާއިމީ މުވައްޒަ
ދލުތައް އެނގޭނޭ

8 ޗެޕްޓަރ 
ފެއްގެ ވަޒީފާޒަ

އި އޭނާ ލައްވައ

ސްއޫލު އޮފީާހއި
 މުވައްޒަފުން

ތްނަމަ، އެމަޤާމެ

)8 ޗެޕްޓަރ (
އް މިމާއްދާގެ

  ން 

ގައި އުނިއިތުރު
ވައްޒަފުންނަށް ދީ

ވަ 4.20ގެ  
މިނޫންވެސް މު
މަ އެކަމުގައި ޒ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ޒަފަކުސް މުވައް
 ވާނަމަ ސިވިލް

ސިވިލް ސަރވި

ވަނަ މާ 4.21 
ދާއިމީ ރަޖިސްޓް
ނަ މާއްދާގެ (ހ
 އިޞްލާޙުކޮށްފަ

4.21ވާއިދުގެ 
ނ މުސާރަދެވޭ 
ށް އަންނަ ބަދަލު

ގެ ގަވާއިދުގެ
ރއިރު އެމުވައްޒަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައ

ތގެ މަތިން މަސް
ރު އެއޮފީހެއްގެ
 މަޤާމެއް އޮތް

  ނނަވަމެވެ.

ގެ ގަވާއިދުގެ
 ވަޒީފާބަޔާންތައް

އުނިއިތުރު ހުރުނ

ތައް ދިނުމުގަޔަތް
ޔާ އިތުރަށް މުވަ

4އިދުގެ ބާބު 
ގެ ފައިސާއާއި 
ސާ ދެވިއްޖެނަމަ

.  

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

  ފދިން ގޮތް 

ސްގެ އެއްވެސްިވ
 ބައިވެރި ކުރުވާ

.   މެވެ

ސ ތައް ގޅޭ ރެކޯޑް 

ތގެ ގަވާއިދުގެ 
ދާ މުވައްޒަފުންގެ

ވަނ 85ގެ  8 
ދާއި އެއްގޮތަށް 

  ފދިން ގޮތް 

މާލިއްޔަތުގެ ގަ
ތަނުގެ ފަރާތުން
މށާއި މުސާރައަށް

ވިލް ސަރވިސް
ޒީފާ ހަވާލުކުރާ

) މަސް  (އެކެއް

ށ) ގައިވާ ގޮތު
ހަކުން އެއްފަހަރު
ލ އައިސްފައިވާ

މަށް ދްަނއިކުރު

ވިލް ސަރވިސްގެ
 މުވައްޒަފުގެ

  ނވަމެވެ.

ތް ދިނުމުގައި އު

ސާރައާއި އިނާޔަ
ރުފިޔާތކަ ނުވަ) 

  ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާ
އި، އިތުރުގަޑީގެ
 އިތުރަށް ފައިސ
. ށް ދަންނަވަމެވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސަރވި ސިވިލް 
ނ ޕެކޭޖެއްގައި 

ށް ދަންނަވަމެރމަ

ނާއި ގުއްޒަފުން 

ޔަތުލތުގެ މާލިއް 
ރިކަލްޗަރ ގެ މު
އިދުގެ ޗެޕްޓަރ 
ރވިސްގެ ގަވާއިދާ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާ 
ހއްގައިވެސް އެތަ
އޒަފެއްގެ މަޤާމަ

ދިވެހި ސިވި 
ވއްޒަފަކަށް ވަޒީ

 1ހންފެށިގެން 

މިމާއްދާގެ (ށ 
) މަސްދުވަހަ އް
އްކަތަށް ބަދަލު

ބަޔާނުގައި ސޮއފ

ދިވެހި ސިވިލް 
ޔރުނުކޮށްހުރި

ންނަމަށް ދަ ކުރު

ސާރައާއި އިނާޔަތް

އޒަފުންނަށް މުސ
ސަތޭކަހާސް ހަތް 

ޙުކުރަން ލަފާޞލާ 

އުލަތުގެ މާލދަ 
އކި އެލަވަންސާއ

ށްވުރެޖހޭ ވަރަ
ޖަމާކުރުމަށް ބރާ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ްޞއި 

 )ހ(
އެހެން
ނުކުރު

7.18 ް މުވަ

ދައުލަ
އެގްރި
ގަވާއި
ސަރ

އިޞް

)ހ(
އޮފެީހ
މުވައް

)ށ(
އެމުަވ
ދުވަހު

)ނ(
(ހައެއް
މަސައް
ވަޒީފާ

)ރ(
ތައްޔާ
ސޮއިކު

މުސާ 7.19

އްމުވަ
(ބާރަހާ

އްިޞ

)ހ(
އެކިެއ
ދޭންޖެ
އަނުބ
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ވަނަ  7ގެ ދު
ން ފެށިގެން 
ބަލަހައްޓަމުން 

ހަރުމުދަލަށް  
ޓްރީ  ރަޖިސް

ނ އެހެނިހެްނ 
ހަރުމުދާތަކުގެ 
ސެކްޝަނަށް 
ނިސްޓްރީއަށް 

.ފހަގަކުރަ  މެވެ
 4ޕިކަޕާއި،  

 އގޮތަކަށްވެސް 
ތަކެއްގައިކަން 

 މަށާއިލެހެއްޓު
 ލިޔެކިޔުމުން  

 މާލިއްޔަތުެގ 

 އެކަށީގެންވާ 
އްޓުމަށްޓަކައި 
ރީގައި ހުންަނ 
 ތައްޔާރުކޮށް 
ފއިާސއެއްކަން 

ކުރުވާފައި ންމާ

މިފޮތް އިދުން 
ނ ތިޖޫރީގައި 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ގަވާއިދުއްޔަތުގެ 
ށްވަނަ އަހަރުން
މިނިސްޓްރީން ބަ
ރޖިސްޓްރީގައި
އްގޮތަކަށްވެސް
ލްޗަރގެ ދަށުްނ
ނުގައި ހުރި ހަ

ޓރީ ބަލަހައްޓާ ސ
 އިތުރުން މިނ

ފާ ވެސްނޫންކަން
3 ލޯންޗާއި،  
އެއްބޮއްކުރާ  

ން ސެންޓަރު ތަ

ބތައް ލިޔެ ބެލެ
މެހައި ތަކެތި 

އއް ދައުލަތުގެ

ބުތައް އެންމެ
 ިހސާބު ބެލެހެއް
މުންދަނީ ތިޖޫރީ
ވަހުން ދުވަހަށް

ޖުމްލަ ކިހާފައ
 ހަވާލުކޮށް ޒިން

ޔރުކޮށް، ގަވާއި
ވާ ގޮތުގެމަތިން

 

ީއ  6430 331ސް: 

  ނތުން 

ދައުލަތުގެ މާލިއް
އަށް 2008ނ 
. އަދި މިވއެ ވެ

ންކަމާއި، މިަރ
ް ރުމުދަލުގައި އެ
ންޑް އެގްރިކަލް
އިން އެތަންތަނު
ރން މިރަޖިސްޓް

. ކުރަމެ މީގެވެ
ން ނޫ ލިޔެކިޔުމު
ޯ 3 ދޯންޏާއި،

3 އަދި ޓަރާއި
ތި ހުރީ ކޮންކޮން

މުދަލުގެ ހިސާބު
އެންމެ ގެބާވަތު

ގ ރަޖިސްޓްރީއެ
   ވެ.

  ނތުން 

ފައިސާގެ ހިާސބު
މެވާ ފައިސާގެ 
ނި ތައްޔާރުކުރަމު
 ނަމަވެސް ދުވަ
ު  ހުންނަނީ 
 މުވައްޒަފަކާއި

ރީބާކީއެއް ތައްޔާ
ގައިވާ ދާނަ މާއް
.    ނވަމެވެ

ފެކްސް  3939 332

ގންގޮސްފައި ނެ

ގ ރަޖިސްޓްރީ 
 . ގޮތުންމިނެވެ

ންގޮސްފައެއްނުވެ
ސްޓްރީއެއް ނޫން
ކމާއި އަދި ހަރު
 ފިޝަރީޒް އެ
ސ މިނިސްޓްރީއ
އަދި މީގެ އިތުރު

ކަން ފާހަގަކުނުވާ
ވލުކޮށްފައިވަނީ 

މަސްދޯ 4 ފއިވާ
އެކްސްކަވޭޓަ 1

. އަދި މިތަކެތި
  ރަމެވެ.

ގ މަތިން ހަރުމު
މިނޫންވެސް މިބާ

ހ ހަރުމުދަލެއްގެ
ދަންނަވަމެވެ މަށް

ލަހައްޓާފައި ނެ

އި ބަހައްޓާ ފަ
އަށް ވަދެ ނިކުމެ

ހަމައެކަނ، ކަމާއި
ޓޭ ކިޔުނު ރިޕޯ

ނ ތިޖޫރީގައި
ލހެއްޓުން ވަކި

ާ  ގޮތުން ތިޖޫރީ
ވަނަ 6.16ގެ 

ކުރުމަށް ދަންނަ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ބަލަހައްޓަމުން ގެ

ރގެ ހަރުމުދަލުގެ
ނ ފާހަގަކުރެވުނެ
ލހައްޓަމުން ގެން
ފުރިހަމަ ރަޖިސް
އްގޮތަށް ނޫންކަ
ނިސްޓްރީ އޮފް
. ނަމަވެސް އެވެ
ފއެއްނުވެއެވެ. އަ
މދާ ގަނެ ފޮނު
އްޒަފުންނާ ހަވާ

ކޮށްފަ ްިސޓްރީ
1ޓްރެކްޓަރާއި، 
ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ނތްކަން ފާހަގަކު

ގައިވާ ގޮތުގެ 
ކމެރާ އަދި މި

ދށުގައިވާ ހުރިހާ
ބެލެހެއްޓުމަކޮށް 

ގައި ބަލވ ގޮތެއް 

ޗަރގެ ތިޖޫރީގަ
ގޮތުން ތިޖޫރީއަމި

އްޓަމުން ނުދާކަ
ރިޕޯޓަށް ދުވަހު

އެހެންކަމުން 
ން ތިޖޫރީ ބެލެ

ންގައިދިނުމުގެ
ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކު

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

އި އެއްގޮތަށް ބަ

ލްޗަރ އެގްރިކަ
މުން ނުދާކްަނ
ޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަ
ޖިސްޓްރީއަކީ ފު
 ގަވާއިދާއި އެއް
. މިނި ކރެވުނެވެ

އެއިވެ  ކުރެވިފަ
ށް ބަލަހައްޓާފައެ
ންތަނަށް ހަރުމު
ރުމުދާތައް މުވައް
 ނަމުގައި ރަޖި

ޓް 1އިކަލާއި، 
ވާކަން ފާދފައިނު

ން އެނގެން ނެ

7އިދުގެ ބާބު 
ކެ، ވާ ލެޕްޓޮޕް
  ނނަވަމެވެ.

ދަށު ބެލުމުގެގެ 
މަތިން ތައްޔާރުކޮ

ކޑް އެކަށީގެންވާ

ނޑް އެގްރިކަލްޗަ
.ހގަކު މ ރެވެއެވެ

ް ގެންގުޅެ ބަލަހަ
.ގަކު މިރި ރަމެވެ

. ހަގަ ކުރަމެވެ
ކޮށް ލިޔެކިޔުމުނ

ގެ ހިސާބު އަނ
އލަތުގެ މާލިއްޔަ

ތިޖޫރީ ރ ޓމާއި،

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ސްޓްރީ ގަވާއިދާއ

ރީޒް އެންޑްފިޝަ
ތަށް ބަލަހައްޓަމ
ް ިރަޖިސްޓްރީ އަ
ރުމުދަލުގެ ރަޖި
ނީ މާލިއްޔަތުގެ

ކަން ފާހަގަކުވާނ
ޓަރުތައް ގާއިމު
ރީއެއް ތައްޔާރުކޮ
ރގެ އެހެން ތަން
 ފަދަ ބައެއް ހަރު

މިނިސްޓްރީގެ 
މޮޓޯސަ 2އި، 

ސޓްރީއަށް ވައާްދ
ން ލިޔެކިޔުންތަކު

 ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ނމާގެ ދަށުގައިވާ

މަށް ދަންލ ކުރު

އި މިނިސްޓްރީގެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ފައިސާގެ ރެކޯ

ފިޝަރީޒް އެން
އި ނުވާކަން ފާހަ
ެ ޖޫރީ ބާކީއެއް 
ރޕޯޓެއްކަން ފާހަ

ނުދާކަން ފާހަ 
ޮ  އަދި ރަސްމީ
 .   މެވެ

  ފދިން ގޮތް 

ެ ހައްޓާ ފައިސާ
މާއެކު، ދައުއޓު

ސާބު ބެލެެހއްޓު

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

މުދަލުގެ ރަޖިސް

ސްޓްރީ އޮފް ފި
އެއްގޮަތ އާއި 

ގޮތަކަށްވެސް މި
ގޮސްފައިވާ ހަރު
ބަރު ދީފައިވަނީ
ާބަރު ޖަހާފައިނު
ތކުގައި ސެންޓަ
ހމަ ރަޖިސްޓްރީ
ގި މިނިސްޓްރީގެ
ފައިވާ ލެޕްޓޮޕް 
 އިތުރުންވެސް

ކާރާއި 2އއި، 
މދަލުގެ ރަޖްިސ
ގެ މިނިސްޓްރީ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލ 
އޒަފެއްގެ ޒިންމާ
ވއްޒަފަކާ ހަވާލު

މިނިސްޓްރީއާއި 
ގަ 7އިދުގެ ބާބު 

ރީގައި ބަހައްޓާ

ޓްރީ އޮފް ފސް
ށ ބެލެހެއްޓިފައި
ގޮތަކަށްވެސް ތިޖޫ
ޯ ސާގެ ދުވަުހ ރި

  ކުރަމުން 
ގޭކަށްނެތްކަމާއި،
ކަން ފާހަގަކުރަމެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ތިޖޫރީގައި ބަހ 
ޓްކޮށް ބެލެހެއް

ނަ ފައިސާގެ ހިސ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ރުމހަ  7.20

މިނިސ
ބާބު

އެއްގޮ
ގެންގޮ
ަނންބަ
ަނންބަ
ރަށްތަ
ފުރަިހ
ގނނޭ

ގަނެފަ
މީގެ
އާލޮރީ
ހަރުމު
ވެސް

އްިޞ

)ހ(
މުވަްއ
އެމުވަ

)ށ(
ގަވާއި

ތިޖޫރ 7.21

މިނިސ
ގޮތަށް
އެއްގޮ
ފައިސާ
ސޮއި
އެނގޭ
ނުވާކަ

އިޞް

)ހ(
އަޕްޑޭ
ހުންނަ



 

 

info@audit.g 

19 ގެ  42 ފހާ  

 -/2,946 ދު 
އް) ރުފިޔާގެ 

 ރުފިޔާގެ  އް)
ތޭކަ ސާީޅްސ 
އޑިޓަރުންނަށް 

އެކައުންޓަކަށް 
.   ދަންނަވަމެވެ

 ވީނަމަވެްސ 
ފެށިގެން  ހން

ކގެ މުއްަދތު 

 ޗެކްތަކުގެ  ށް 
ޖަމާކުރަންޖެހޭ 

 ހަމަވާންދެން 

 -/5,000ޅ 
ާދ ކަށް ނުވައް

ގ ގަވާއިދުގެ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

 ތިޖޫރީން ނަގުދު
ސާސް ހަތަރެއްނ 

ސާސް ހަތަރެއް
ދހާސް ނުވަސަތޭ
ރީގެ ފަރާތުން އޮ

މާކުރަންޖެހޭ އެ
މަށް ދަވަޅު އެޅު

ރީއަށް ދައްކާފައި
އް ދޫކުރި ދުވަހު
ބަބުން ޗެކްތަކު

 މިނިސްޓްރީއަށް
އެފައިސާއެއް ޖަ

ތަކުގެ މުއްދަތު 
.    ވެ

ރުމަށް ގެންގުޅޭ
ސއެއް ތިޖޫރީއަކަ

  

ތގެ މާލިއްޔަތުގެ
.ދންނަވަ   މެވެ

 

ީއ  6430 331ސް: 

ގުނިއިރު  ގައި 
ތރުސަތޭކަ ފަން 

ރުސަތޭކަ ފަންސ
(ދެ -/2,946 ދ

ސް މިނިސްޓްރީ

 އެފައިސާ ޖަމާ
ގަވާއިދުން ފިޔަވަ

  ނުވުން  

އިން މިނިސްޓްރީ
އެޗެކްތައް ،ކތައް

 ނުވުމުގެ ސަބަ

ޔަށްކޮށް ރިއާ
އއްލިބޭ ދުވަހު އެ

ޗެކްތަ އާޔަށްކޮށް 
މަށް ދަންނަވަމެވެ

ތގައި ޚަރަދުކުރު
އއްވެސް ފައިސާ
.  ފާހަގަކުރަމެވެ

ސާވެސް ދައުަލތު
މަށް ދަ ބެހެއްޓު

ފެކްސް  3939 332

 2011ޖޫން  
(ދެހާސް ހަތަ 
(ދެހާސް ހަތަރު 

 މަދުވާ ނަގުދު
ނިޔަލަށްވެސ ގެ 

ސ ހަމަކޮށް، 
އެފަރާތަކާމެދު ގަ

 ށް ޖަމާކޮށްފައި 

ތަކުގެ ޒަރީއާއި
) ރުފިޔާގެ ޗެކް
ށ ޖަމާކޮށްފައި

އަށް )ހގެ ( 
މަ، އެފައިސާެއ

އަށް ރިއާ (ށ) 
ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަ

  ވެއްދުން 

ޕޓީކޭޝްގެ ގޮތު
ރީއަށް ލިބޭ އެ
ން އްޓަމުންދާކަ

ޝްފަދަ ފަިއސާ
ތިޖޫރީގައި އކު 

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

30 ރގެ ތިޖޫރީ
-/2,454ިއ، 
 -/2,454ކި 

ރީންވެސް ތިޖޫ
 2011ޖުލައި 

ލައި އެފައިސާ
ހމާލެއްވާނަމަ އެ

ކައުންޓުތަކަށްއެ  

ޗެކް ،ހ ފައިސާ
ނވަސަތޭކަ ތޭރަ)
ހޭ އެކައުންޓަށް

 ވަނަ މާއްދާ  
އްވާ ލިބިއްޖެނަމަ

 ގެ  ވނަ މާއްދާ 
އް ޖަވާ ފަރާތްތަ

 ތިޖޫރީއަށް ނުވެ

ލަޗރ އިން ޕެޓ
ތގައި މިނިސްޓް
ް ގ ދަށުގައި ބަހަ

އިސާއާއި ޕެޓީކޭޝ
 ރައްކާތެރިކަމާއެ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

 އެގްރިކަލްޗަރ
) ރުފިޔާއާއ ޔެއް

ދެއްކި ދވާކަމަށް
. ނަމަ ފނިފައެވެ

 7 ވެގެންކަން 
 .   ރަމެވެ

އަށް ވީގޮތެއްބަ
 ފަރާތެއްގެ އިހު

  ޖަމާކުރަންޖެހޭ 

އށް ދައްކަންޖެހޭ
ހަ ހަތްހާސް ނު
 ޖަމާކުރަންޖެހޭ

 

1.01ވއިދުގެ 
ރވޭހާ ވަގުތު އޮއް

.    ނަވަމެވެ

ވަ 1.03އިދުގެ 
އިގައި އިހުމާލުވާ

އއްގޮތަކަށްވެސް

ގްރިކަލްޗނޑް އެ
 ފައިސާގެ ގޮތު
އްޒަފުގެ ބެލުމުގެ

 ބަހައްޓާ ފައިސ
ވ ގޮތުގެމަތިން 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

  މަދުވުން 

ފޝަރީޒް އެންޑް
ކަ ސާޅީސް ހަ

މަދު  ތިޖޫރީން 
ގައި ފެ 2011 

ދވެފައިވަނީ ކީއް
ވާކަން ފާހަގަކުރ

  ފދިން ގޮތް 

ފައިސާއަ މދުވާ
މގައި އެއްވެސް

ރވެސް ޗެކްތައް 

ނ މިނިސްޓްރީއަ
(ހަތްދިހ77,91ަ 
ވީއިރުވެސްފއިތު
.ހގަކު   ރަމެވެ

  ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަާވ
ފައިސާ ޖަމާކުރެ
މކުރުމަށް ދަންނަ

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ފއިވާ މައްސަލައ

ދަނީ ފައިސާ އެ

ފިޝަރީޒް އެން
އާއި، އާމްދަނީ
ވާލުވެހުރި މުވައް

  ފދިން ގޮތް 

އި ވަގުތީގޮތުން
އިވާގެ (ނ) ގަ 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

މަ ފައިސާ ރީން 

ސްޓްރީ އޮފް ފި
ްސ ނުވަސަތޭކަ

.  އ މަދުވެއެވެ
ޖުލައި  3 ވނީ

އ) ރުފިޔާ މަދުވެ
ފކޮށްދެވިފައި ނުވާ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ތިޖޫރީން މަ 
މިކަމުމަށާއި ކރު

ދަތު ހަމަވާއިރުވެ

ކި ފަރާތްތަކުންއ
-/13 ތެރެއިން 

ދުވަސް ފާ ސް
ވފައިވާކަން ފަާހ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލ 
އޔާއިން ލިބޭ ފަ
އންޓްތަކަށް ޖަމާ

ދައުލަތުގެ މާލި 
ނކޮށް ބަހައްޓާފަ

އާމްދަ އާއި ކޭޝް 

ރީ އޮފް ސްޓް
) ރުފިޔާއާ ސހާސް
އިސާ ތަކާއި ހަވާ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

މިނިސްޓްރީގައި 
 ވަނަ މާއްދާ 1

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ތިޖޫރ 7.22

ސމިނި
ސ(ދެހާ
ޗެކެއް
ޗެކްވަ
ހަޔެއް
ސާފްކޮ

އިޞް

)ހ(
ޖަމާުކ

މުއް 7.23

އެކިއެ
މީގެ 
ހަމަސް
ހަމަވެ

އްިޞ

)ހ(
ޒަރީްއ
އެކަުއ

 )ށ(
ޖަމާނު

ޕެޓީކޭ 7.24

މިނިސ
(ފްަސ
އެފައި

އްިޞ

)ހ(
1.03

  

  



 

 

 

info@audit.g 

20 ގެ  42 ފހާ  

އދޫގެ ބީލަން 
އެވެ. މިރަށް 

ޕޭމަންޓެއްގެ  
. ނަމަވެސް 
 ފައިސާއެްއ 

ދަތަށް ގ މުއް
ނޓް އަދި ށ. 

ގައި  2010
ރީޒް އެންޑް 
 މިފަދަ ބޮޑު 
ވަނީ މިރަށުގެ 
ރިން) ޖުމުލަ 
 ދައްކަންޖެހި 
މުއްދަތުތަކެއް 
 ހި ދައުލަތަށް

އިވާ ފަރާތް ފ
އެއްބަސްވުން 

ޓްރީ އޮފް ސް 
ރ އާއި އެުކ 
އ އޮތޯރިޓީގެ 
އާއެކު ޖުމްލަ 
 .  ދައްކާވެއެވެ

ނ ދައުލަތަށް 
އއް ހޯދުމަްށ 
ނލިބިއްޖެނަމަ 
ގިނަދުވަސްވާ 

ލތުގެ އެސެޓް 
ކޮށް ބޮޑެތި ލ

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ނޑައިދިއް ނ. ބަ
ގައެ 2008ޗް 

4ހ އަހަރަކު 
ގެ މުއްދަތަށެވެ
ރުން އެއްވެސް

އަހަރުެގ 50ނ 
ް 50ދގައި  ޔުނި
0މެއި  20 

 އޮފް ފިޝަރ
.އިކޮށްފައިވެއެވެ

 ސޮއިކޮށްފައިވަ
އި ކުރުމުގެ ކުރ
ވހި ދައުލަތަށް

ސާ ދެއްކުމަށް މު
 މިރަށް ދިވެހި

އވަކިކޮށަްފ ރަށް
 ވެފައިވާ އެ

މިނިސް އޭރުގެ 
ޑ އެގްރިކަލްޗަރ
ލންޑް ރެވެނިއު
އޔާއި ޖޫރިމަނާއާ
ދއްކަންޖެހި ނުދަ

ފަރާތް ފަރާތުން
ނޖެހޭ ފައިސާއެ
 ފައިސާއެއް ނު
ން ނުނިމި ގ

ރތްތަކަށް ދައުލަ
ތްތައް ޝާމިލު

 

ީއ  6430 331ސް: 

ށގެ ތެރެއިން ނ
މާޗް 5ފއިވަނީ 

ޔާ ނެގުމަށްފަހު
އަހަރު ދުވަހުގެ 

 ރުފިޔާގެ އިތުރު
ގައި އަޅައިގެން
 (ށ. މިލަންދޫގަ
ހަވާލުކުރާގޮތަށް
 މިނިސްޓްރީ
 ފަރާތުން ސޮއި

އްގައިގރީމަންޓެ
މަންޓްގައި ސޮއ
ސ) ރުފިޔާ ދިވެ
މަތިން މިފައިސާ
އި އެފަރާތުން

 މިރަށުން މިރަ
ށ މިފަރާތާއެކު
ނ ހިންގުމަށް

ފިޝަރީޒް އެންޑް
އިނެްލ ލޑިވްސް

އޮތޯރިޓީއަށް ކުްއ
ނެއް) ރުފިޔާ ދަ

ތގެމަތިން އެކިފަ
އި، ލިބެންށާޅމަ

އި، ލިބެންޖެހޭ
 ހުށަހަޅައިގެން

 

 ވަނިކޮށް އެފަރާ
 އެފަދަ ފަރާތް

ފެކްސް  3939 332

  ދކުރުން 

ރުަށ 11 ފއިވާ
ގއި ސޮއިކޮށްފަ

ރުފިޔާ  މިލިއަން
 21ށް  ގޮތަ

) މިލިއަން  އް
ޒަރީވިލާ މިރަށުގަ
ިސންގ ޔުނިޓް
އި ސަރުކާރާ 
ވޔަރަންމެންޓާއި،
ޔަށް ހިފާފައިވާ
ަސރުކާރުން އެގް
(ދެވަނަ އެގްރީމަ
ކަ ފަންސަވީސް
އެތަކެއް ފަހަރުމަ

ގައި 2011ނ 
ނިޔަލަށްވެސް 
އްޔަ ދިނުމަށް
ވިލާ އަޅައިގެން
ސްޓްރީ އޮފް ފި

 . މޯލް ނުވެއެވެ
ށ މިރަށުން އެއޮ
ކަ ސާޅީސް ތިނެ

ގައިވާ ގޮތު ދ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

އށާޓުމަ ބެލެހެއް
ދި ޝަރީޢަތަށް
  ދަންނަވަމެވެ.

ސއެއް ނުދައްކާ 
ތަކުގައިޝްރޫޢު
.   ވަމެވެ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

  ތައްތައް 

ބިން ދޫކު އިތުރު 

ފަރު ބީލަމަށްލާ
އެގްރީމަންޓްގަ 
(އެކެއް)  1 

ފއިސާ ދައްކާ
(އެކެއް 1އްކި 
ލަގްޒަ 10ސް 

) ހައުސ ސަތޭކަ
 ތެރޭގައި އަޅައި

އެންވަ  އެންޑް 
އި މިރަށް ކުއްޔަ
ވާ ފަރާތާއެކު ސ

ގެ ނިޔަލަށް ( 
ހާސް އަށްސަތޭކަ
ރާތަށް ތަފާތު އެ

ޖްޫނ 21ން 
ނ ގެ  2011

ރުމަށް ރަށްކު
ލަގްޒަރީ ވއި 

މންޓާއި، މިނިސް
ށްފައެއް ލު ކޮ

ގެ ނިޔަލަށް 2
ސް ހަތަރުސަތޭކަ

ވަނަ މާއާްދ 
 އަޅަންޖެހޭ ފި
ތަށް ރިކޯޑްތައް

އި އަދިށާހޅުމަ
މަށް ދަތައް އެޅު

އްވެސް ފައިސާ
މަބޮޑެތި  ނގާ

ންނަވަކރުމަށް ދަ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ނިހެން ކަންތަ

އއެރަށުން މާއި 

ވަނަ އަހަރ 20
ކއްޔަށް ދޫކުރި
 އެޑްވާންސަށް
 އެކިވަރަށް ފަ
 ގޮތުގައި ދެއް

ވެސވާ އިރު ފއިނު
(އެއްސ 100ން 
މަސްދުވަހުގެ  

ޓްރާންސްޕޯޓް 
އގްރީމެންޓެއްގައ
އްޔަށް ހިފާފައިވާ

2010މެއި  
އްސަތޭކަ ތޭރަހާ

. އަދި މިފަރާ ވެ
ކުމުނއއް ނުދެއް 

ޑިސެމްބަރ  
ނޑުވެރިކަންކު ދަ
ރށުގެ ދެކޮޅުގައ
 އެންވަޔަރަންމެ

ބާޠިލުބަސްވުން 
011 ސެމްބަރ

ސްދޮޅަސްއެއްާހސް

1.07ދުގެ ވާއި
ބެހޭ ފަރާތުން

ޅތައް އެނގޭގޮތަ
ރީޢަތަށް ހުޅަހެ
ންހުރި ފިޔަވަުޅ

ށ ލިބެންޖެހޭ އެ
ާދއުލަތު ން ހިން

ތތަކާ ހަވާލުނުކު

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ކުރެވުނު އެހެ

ދިނުމާ ދ ކުއްޔަށް 

007ރމަށްޓަކައި 
ށް ުކރައެ އެކު

 ދޫކޮށްފައިވަނީ
ން އެކިއަހަރު
ނސް ޕޭމަންޓްގެ
ތުގައި ދައްކާފަ
ބދަލެއްގެ ގޮތުން

 18ޔުނިޓް) 
 ހައުސިންގ ޓް
 އެކު ދެވަނަ އެ
މަށް މިރަށް ކުއް

9 ،ރިމަނާއާއެކު 
ތިންމިލިއަން އެއް

ރަމެން ފާހަގަކު 
ވެސް ފައިސާއެ

20މަވެސް 
ނަމަވެސް ދަ 

ނަމަވެސް މިރަ
ނސްޕޯޓް އެންޑް

ނަ އެއްބަ ދެވަ
ޑިސ 26ގޮތުން 

ނވަމިލިއަން ފަސް

 ފދިން ގޮތް 

ގަވާ މލިއްޔަތުގެ
 ހޯދުމަށް ކަމާބެ
އި ހުރި ފިޔަވަޅު
ވާއިދުން ޝަރ
ގަވާއިދުން އެޅެނ

ލަތަށްތގައި ދައު
އި، ދަށާ ނދިނުމަ

ން އެފަދަ ފަރާތް

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ޓްގައި ފާހަގަކު

ނޑައިދިއްދޫ  ބަ

ޑުވެރިކަން ކުރުމ
ފަރާތާއެ ޔބުކުރި

ރތަށް ކުއްޔަށް
ޗށް ބަހާލައިގެން
ރތުން އެޑްވާންސ

ގެ ގޮތުށގެ ކުލީ
ގމާއި، އޭގެ ަބ

ޔު 50ނޑޫގައި 
ސްޓްރީ އޮފް 
ރިކަލްޗަރ އާއި 
ޝރޫޢެއް ހިންގުމަ
ގ ގޮތުގައި ޖޫރި

(ތި 3,113,82
ކާ ވަނިކޮށްކަންއ

މންވެސް އެއްވެ
. ނަމައިވެފަ އެވެ

.ފައިނުވެ އެވެ
ލކުރެވިފައި ވީނ

ޓްރާންސ ،ސިންގ
ރތުން ވެފައިވާ

ބުތަކުން ދައްކާގޮ
(ުނ 9,061,44

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާ 
ނޖެހޭ ފައިސާ

ފީހަކުން އަޅާފައި
އސަލަތައް ގަވާ
ސަލަތަކާއިމެދު ގަ

ކުރިއަށް އޮތްތާ 
މއްދަތަކަށް ނުދ
ޖކްތައް ހިންގުން

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އޮޑިޓް .8

ނ.  8.1

ނޑު ދަ
ކާމިޔާ
އެފަރާ
މައްޗަ
މިފަރާ
މިރަށު
ހިންުގ
ކޮމަްނ
މިނިސ
އެގްރި
މްަޝ
ކުލީެގ
25/-
ނުދައް
ދިނުމު

ފަގާނަ
ފައިބާ
ބާޠިލު
ހައުސ
މިފަރާ
ހިސާބު
43/-

އްިޞ

)ހ(
ލިބެްނ
އެއޮފީ
އެމައް
މައްސަ

 )ށ(
ދިގުމު
ޕްރޮޖެ

 



 

 

info@audit.g 

21 ގެ  42 ފހާ  

 ބެހޭ އިދާރީ 
ފޅުރަށްރަށާއި، 
 . ރެވިދާނެއެވެ

 10ރިޒޯޓާއި 
ޔަށް ދިނުމުެގ 

ން ވާކަކޮށްފައި
 ޖޭގައި ހުރި

  

ނަ މާއްދާއާއި 
 10ރިޒޯޓާއި 

އފަރާތްތަކުން 
އތަންތަނާމެދު 

ގެންދިއުމަށް  

ގައި ޓްރީޖިސް
އަތޮޅުއޮފީހުެގ 
ގެ ހަވާލުަގިއ 

ރަށް،  44 
ނޓް ކޮށްގެން 

ރަށް  1ށް 
 ބޭނުންއިރަކު 

ތަށް ށީގެންވާގޮ
އަކީ ރޖިސްޓްރީ

ނަމަވެސް ވީ 
ވެ. ވުމާއެކު، 

ބައެއްފަހަރު  
ށރަށް އެންމެ 

 ގޮތެއްގނެވޭނެ

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ރާއްޖޭގެ ބިމާއި
ށްވުރެ ކުދި ފަޅު
ހކުއްޔަށް ދޫކުރ
 ޓޫރިސްޓް ރި
ސޯޓްތަކަށް ކުއްޔަ
 ކުއްޔަށް ދޫކޮ

ޭ އިން  ދިވެހިރާއް
. ފހަގަކުރެވުނެވެ

ވަނަ 21ނޑުގެ 
 ޓޫރިސްޓް ރި

ލިފިނޮޅުތައް އެވ 
 އެއްގޮތަށް އެ

 ބަލަހައްޓަމުން

  ން 

ރަށްރަށުގެ ރަޖ
ގޮތުން އަމި. ވެ

މ މިނިސްޓްރީގެ
ހވާލުގައި ހުރި
މށް އެގްރިމެން
ކަށް ހަވާލުނުކޮ
ހއްޓަމުންދަނީ 
 އެންމެ އެކަށީ
ރަހައްޓަމުންދާ 

ކަމުގައި  ރީއެއް
އޓާފައި ނުވެއެވެ

 . އަދިންޏެވެ
ބުން މިފަދަރަށް
ސޭހައިން ދެނެގަ

 

ީއ  6430 331ސް: 

  ޅތައް 

ށްފައިވާ ދިވެހިރާ
ހެކްޓަރަށް 5ނަ 

ރިޒޯޓަކަށް މަހު
ފަށްދއާއި ޚިލާ

ފިނޮޅުތައް ރިސޯ
ކިމުއްދަތެއްނެތި
އިރއެގްރިކަލްޗަ

ފާ ވެސް ދާކަން

ނ ދންނެވި އޮނިގަ
 ދޫކޮށްފައިވާ
ނޑުތަކާއި ވެ ، ގަ

ވަނަ މާއްދާއާ

ރޖިސްޓްރީއެއް 

އޓަމުން ނުދިޔުން

ޅުރަ ގެންދާ ފަ
 ދޫކޮށްފައިވެއެ

ޓޫރިޒަމް، ރަށް 
އޮފީސްތަކުގެ ހަ
އި ބެލެހެއްޓުމަ
އްވެސް ފަރާތަކަ
 ލިޔެ ބަލަހަ

މިރަޖިސްޓްރީ 
ޝީޓެއްގައި ބަލަހަ
އިވާ ރަޖިސްޓްރީ

ބަލަހައް ްސޓްރީ
އުލޫމާތު އެކަން
ު ހންވުމުގެ ސަބަ

ފަސޭ ހިނދެއްގައި

ފެކްސް  3939 332

ރަށްރަށާއި ފިނޮޅު

ހުން ތައްޔާރުކޮށް
ކައިރީގައި ހުންނ
މކައިރީގައިވާ 

ވަނަ މާއްދާ 
ފަޅުރަށްރަށާއި ފ
ލހެއްޓުމަށް ވަކ
ރީޒް އެންޑް 
ލަހައްޓަމުން ނުދާ

ފެށިފަހުން މިދެނ
ލ ފަރާތްތަކަށް
ށްރަށާއި، ހުރާގަ

ވަ 21ނޑުގެ 

 ތަފްސީލު ރަ

ބަލަހައް ތެއްގައި 

ބަލަހައްޓަމުން
އެކިފަރާތްތަކަށް

265ދީފައިވާ 
 ސަރުކާރުގެ އޮ
މާކެޓް ވެލިއުގައ

ދި އެއްރަށް އަ 
ނމު މައުލޫމާތު

ކަމާއިޓެއްގައި
އެކްސެލް ޝ ވ.

 ތައްޔާރުކޮށްފައ
މިރަޖިސގޮތަށް ގޭ

ު އންމެފަހުގެ މަ
 ނުވެއެވެ. މިހެ
ބޭނުންވެއްޖެ ހި

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ފަޅުރަ އި ހުންނަ 

ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު
ކިލޯމީޓަރގެ ކަ 

ޅުތަކާއި އެންމެ
ނޑުގެ  21ނިގަ

 ކުދި ބައެއް ފަ
ގުތީގޮތުން ބެލެ
 އޮފް ފިޝަރީ
ސްޓްރީއެއް ބަލަ

ެ  ޢަމަލުކުރަން 
ލުގައި އަމިއްލަ

ދި ފަޅުރަށްރ ކު
ނ އިދާރީ އޮނިގަ

ގެލި ފިނޮޅުތަކު

އކަށީގެންވާ ގޮތެ

ކަލްޗަރއިން ބަ
ކިބޭނުމަށް އެކި
ވަރުވާއަށް ލިޔެދ

ރަށް،  59 
ރަށް، މާ 13

 4 ދީފައިވާ 
 މިފަދަ މުހިން
އެކްސެލް ޝީޓެ
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ
ކަށް ބަލައިގެން

އެނގޭދަލުތައް 
 އެރަށެއްގެ އެނ

އްޓިފައެއްބލެހެ
ދަލުތައް ބަލަންބޭ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

މީޓަރު ކައިރީގައި

 ރައީސުލްޖުމްހޫ
10 ރިޒޯޓާއި 

ނޅުތައް އެފިނޮޅު
 އިދާރީ އޮނި

ހެކްޓަރަށްވުރެ 
 އެރަށްރަށް ވަގު
ނ މިނިސްޓްރީ

 ތަފްސީލު ރަޖިސ

ނޑަށް ރީ އޮނިގަ
ދިނުމުގެ ބަދަލު

ހެކްޓަރަށްވުެރ 
ގ ބިމާބެހޭ އި

ގނޑުތަކާއި ވެލ

އެޖިސްޓްރީއެއް 

އެންޑް އެގްރިކަ
އެކިއެކފަޅުރަށް 

 ފަރާތްތަކަށް ވަ
އްޔަށް ދީފައިވާ
ލުގައި ހުރި 
ނނަށް ކުއްޔަށް

ޅުރައްރަށާބެހޭ 
އެ ސަތު އޮންނަ 

ސްފައި ނުވާކަން
" އަސްލަކަ ވފޮތް
ކަށް އަންނަ ބަ
ނގޭ އެއްޗަކީ 
ނވާ ގޮތުގައި ބެ
ރަށަށް އައި ބަދަ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ކިލޯމީ 10ކާއި 

ރގެ އެޕްރީލްގައި
ތުން ޓޫރިސްޓް
އދި ވެލި ފިނޮ
އްޖޭގެ ބިމާބެހޭ
5ގައި ހުންނަ 

 ފަރާތްތަކަށް 
ދި މީގެއިތުރުން
ލި ފިނޮޅުތަކުގެ

 ފދިން ގޮތް 

 ބިމާބެހޭ އިދާރީ
ށް ކުއްޔަށް 
5ގައި ހުންނަ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  ނަވަމެވެ.

ިއ ހުރި ހުރާގަ

 ރަށްތަކުގެ ރަޖ

 ފިޝަރީޒް އެ
ަ 953 ،ތގައި

ރަށް، އަމިއްލަ 
އްދަތަށް ކުއް މު

ފީސްތަކުގެ ހަވާ
ށް، ރައްޔިތުން

ފަޅު. ކރެވެއެވެ
ނައުމުގެ ފުރުސަ

ގެންގޮސް އޓަމުން
"ވަރުވާންއައި 

ހޭ މައުލޫމާތުތަކަ
މައެކަނި އެނ
ންމެ އެކަށީގެން
ރާތާއި ދެން އެރ

.   މެވެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ރސްޓް ރިޒޯޓްތަކާ

އަހަރުވަނަ  2
ނޑުގައި ވާގޮތު ގަ
ގނޑުތަކާއި އަ
ވސް ދިވެހިރާއް
މީޓަރގެ ކައިރީގަ
ލގައި އަމިއްލަ

. އަދި ގކުރަމެވެ
ގނޑުތަކާއި ވެލި

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އްޖޭގެ ދިވެހިރާ 
ފށް ރިޒޯޓްތަކަށް
މީޓަރގެ ކައިރީގަ
ބރާ އަތުލައި،

ރުމަށް ދަންނަލކު

ދިވެހިރާއްޖޭގައ 
  ނަވަމެވެ.

ޖޭގައިހުރި ފަޅު

ސްޓްރީ އޮފް
ގޮތު ނކޮށްފައިވާ 

ރަ 345ލގައި 
ރަށް، ދިގު 

ރަށުގެ ރަށުއޮފީސ
ރަށް 8ށފައިވާ 

ނަކަން ފާހަގަުކ
ންބަދަލެއް ގެނަ
ޓްކޮށް ބަލަހައް

ން ބޭނުންކުރަމުނ
ހޭ ރަށްރަށާއި ބެ

ޖިސްޓްރީން ހަމ
އލޫމާތުވެސް އެނ
ތމަ ދެވުނު ފަރާ
ކަން ފާހަގަކުރަމެ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ޓޫރިސ 8.2

2010
އޮނިގަ
ހުރާގަ
ނަމަެވ
ކިލޯމީ
ބަދަލު
ފާހަގަ
ހުރާގަ

އިޞް

 )ހ(
ޚިލާފަ
ކިލޯމީ
ބުއަނ
ޢަމަލު

)ށ(
ދަންނަ

8.3 ޭ ރާއް

މިނިސ
ބަޔާްނ
ހަވާލު
214
ރަށްރަ
ދޫކޮށް
އޮންނަ
ބޭނުން
އަޕްޑޭ
ކުރިން
ފަޅު 
މިރަޖި
މިމަުއ
ފުރަތަ
ތްކަނެ
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 ފުރިހަމަކޮށް 

ެގ  ސަބްސިޑީ 
) މިލިއަން  އް
. މިފައިސާ 
 ރަޖިސްޓްރީ 
 ( (ސަޕްލަޔަރު
މިނިސްޓްީރން 
ށްފުރިހަމަކޮްށ 
އި ތާރީޚް ޖަހަ
ތެޔޮ އިކޮށް) 

  

 .  ނުބަލައެވެ
  މަހަކުވެސް 

ހަޅާފައެއް ހުށަ
 މަހަށްފުރިޯތ 
ގެ މައުލޫމާުތ 
 ސާމްޕަަލްށ 
ހަށްފުރިކަމަށް 
ން ސަބްސިީޑ 
ކމުގެ ރިޕޯޓު 
ފައިވާ ސޮިއ 

 ވަރަށްބޮޑަށް 
 ދުވަހަކުވެސް 
ސަޕްލަޔަރަްށ 
ށަވަރުވުމާިއ، 
ނ ކުރިކަމަށް 
ހުގެ އަދަުދ 
 ފަރާތްތަކަށް 
ފރައި ފައިާސ 
ވަރަށްބޮޑުތަން 
ކގެ ޝަކުާވ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ންޓރީ ގަވާއިދު

ންނަށް ތެލުގެ
(ހަތްދިހަ ފަހެއް
ން ދައްކައެވެ
މަސްވެރިކަމަށް

ފަރާތަކީ ( އްކާ
މުގެ ކުރިން މި
ސްލިޕްގެ ދެފުށް
އިކޮށް ނަމާއި ތާ
 އޮޑިވެރިޔާ ސޮ
. ޅާފައި ވޭތޯއެވެ

 މިނިސްޓްރީން
ރިޕޯޓް ކޮންމެ

ނިސްޓްރީއަށް ހު
ރީޚް ތަކުގައި

 މަސްވެރިކަމުގެ
ޕޯޓަށް ބަލާއިރު
ދުވަހުވެސް މަހަ
. އެހެންކަމުން ވެ
ހގެ މަސްވެރިކަ
ނފުށުގައި ކޮށްފަ

 .   ވެ

ށްފައިވާ ސޮއި
ތމާއި، ކޮންމެ 

 ސޮއެއްކޮށް ސ
ލުންތަކުން ކަށަ
 މަސްވެރިކަން

ަގއި ބޭނިމަހުލޕް
ސަޕްލައިކޮށްދޭ

 ލޮގްޝީޓް ފުރ
ހގެ އަދަދު ވަ
ަނގާ ފަރާތްތަކު

 

ީއ  6430 331ސް: 

އިބެހޭ ރަޖިސްޓް

ފިޔާ މަސްވެރިން
 75ތެރެއިން 

ގެ ހިސާބުތަކު
 އުޅަނދަކީ މަ
ވިއްނދަކަށް ތެޔޮ

އިސާ ދޫކުރުމުފަ
 ސަބްސިޑީ ސ
ގެ ކެޔޮޅު ސޮއި
ޮ ބަރުދަން ލިޔެ 
ޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ

އގޮތަކަށްވެސް 
ގެ ދުވަހުމަސް

މިނޕޯޓް ވީ މިރި
ނަގާފައިވާ ތާރީ
ރއިން ދުވަހުގެ
ރާތުގެ މަސްރިޕޯ
ނަމަވެސް އެދެދު
އިސާނަގާފައިވެއެވެ

ދުވަހު ،ދއްކަން
ޕްގެ ނުނ ސްލި

ސް ފާހަގަކުރަމެވެ

އްނަމެއްގައި ކޮށް
ާ  ފުރާފައި ނެތު
ރަންޖެހޭ ހުރިހާ
އިވާކަން ބެލިބެ
ލިޕް ގެންގޮސް

ް އްފަހަރު ސްލި
ސއިކޮށް ތެޔޮ ސ
ތކަށް ސްލިޕާއި
ށްވުރެ ބޭނިމަހު
ސިޑީ ފައިސާ ނ

ފެކްސް  3939 332

ށް ފަޅުރަށްރަށާއ

 މިލިއަން ރުފ
 މިފައިސާގެ ތެ
ށ މިނިސްޓްރީ
ސްވެރިކަންކުރާ

އެއުޅަނ ،ތޯއާއި
. އަދި  އތޯއެވެ
ށް ދޫކޮށްފައިވާ
ބނުކަމަށް އޮޑީގެ
ހގެ އަދަދާއި ބަ
އއްކޮށް މިނިސްޓް

 ނޫންތޯ އެއް
 އުޅަނދުފަހަރު
ތްތަކުން މެނުވީ
ީ ފައިސާ ނަ
ލިއިރު މީގެތެރެ
 އަދި މިދެފަރާ
 ނުވެއެވެ. ނަ
 ހުށަހަޅައި ފައި
ފައިވާ އުޅަނދެ
ްސވެރިފަރާތުން
ތެއްނެތްކަންވެސް

 ދެފުށުގައި އެއް
އއްގޮތަކަށްވެސް
އލޫމާތަކާއި ކުރަ
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ގަ 2008ޓބަރ 

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ފުރާ، މަހަށްނު 
ތޔޮއެޅިކަމަށް އެ

ކޮށްފަޔޅު ސޮއި
ނތް ސްލިޕްތައް
ތލާފައިވާނެކަމަށް
ތީ މަސްވެރިން
ގަބޫލުކުރެވެން ނެ

ޑީގެ ގޮތުގައި 
ކުރެވުނު ފައިސާ

ޓުންއލަތުގެ ބަޖެ

ީ ދެވޭ މަޤްޞަ
ފާތަކެއް ލިބިނު
ތކާއި ގަވާއިދުތަ

ަ ޔަޤީންކު ރުމަށް

ސަބްސިޑީ ފައ 

ނުފުރާތޯ ބެލޭނޭ
 ނުކުރާ ބައެ

އުތުުރ ސްމަޑުލު
0 ޕްޓެމްބަރ 
ނަންބަ ޖިސްޓްރީ

ރަކާތްތެރިވަނީ ދަ
ސ ބޭނުންކުރަމުން

މިމެ ވާ ކަމުގައި

ގައި މިނިސް 2
ނިސްޓްރީގެ ފަރާ
ރުގެ ސަބްސިޑީ
ލގްޝީޓުން އެނ

  ންނެވެ.

ށްނުފުރާ ހަލާކުވެ
P8112A-01 
 ހާދިސާއެއްގައ

އޮކްޓޯ 31ޏަކީ 

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ހެޅެމުންދިުޔމާއި،
 ތަކުގައި ތެ
ތކަށްވެސް ކެޔޮ
ނޑު ނެ  ތައްގަ
ާ ނޑު އަތު ތައްގަ
ތު ލިބިފައިވާތީ
 އެއްޗެއްކަން ގަ

ތލުގެ ސަބްސިޑީ
މެދުވެރިކޮށް ދޫކު
ސޫލެއްނެތި ދައު

އި އެ ސަބްސިޑީ
ނާޖާއިޒު މަންފާ
ރދަނާ އުސޫލުތަ
ުނގަނެވޭނެކަން

ތެލުގެދުތަކުން 

ފރިތޯ ނުވަތަ ނ
 މަސްވެރިކަން

މާޅޮސް އެގޮތުން 
E )21  ް ސެ
ދޯންޏާއި، ރަޖި 

 މިދެދޯނި ހަރަ
ސަބްސިޑީފަިއސާ

ާސި ލަށް ލިބިފައި

2010ކްޓޯބަރ 
ވަޅެއް މިނިފިޔަ

ރތުން ދެވަނަބު
ް ގޮތުގެ އޅި ލޮ
" ންފަރާތު  ގެ ޓޑް

ތކަށްވެސް މަހަށް
02Pނންބަރު 

އަލިފާނުގެ ނގި
މިދޯންޏަ ވ. އަދި

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ސޓްރީއަށް ހުށަހެ
އެއް ލޮގްޝީޓް
ށުގައި އެއްގޮތަ
ރތުގެ ސޮޔާއި

ން ސޮޔާއި ތަ
ުރތުން މައުލޫ މާ

މުޅިން ޞައްޙަ 

ވަނަ އަހަރު ތެ
އގްރިކަލްޗަރ މެ

ހަރުދަނާ އުސ ،

 ފދިން ގޮތް 

އިސާ ދިނުމުގައި
ށް ނާނ ބަޔަކަ 

އެކަށޭނަ ހަރު ށ
ފއިދާތަކެއް ލިބި

.    މެވެ

ރ ބައެއް އުނޅަ

ފަހަރު މަހަށްފު
އއްގެ ގޮތުން
 . ގަކުރެވުނެވެ
E16-C/2010
P6199A-0 
. ފަހަރެއްނޫނެވެ

ނމުގައި ނަގާ ސ
ކައުންސ ވާވެސް

ޮއ 4 މެސެޖް 
ށް އެއްވެސް 
. މިދެފަރާ ވއެވެ
ސަބްސިޑީ ތެޔޮއެ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެ

 އަހަރު އެއްގޮތަ
ނަ ރަޖިސްޓްރީ (

ހިނ ގައި  200
ދޯންޏެކެވެންނަ 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ް ޑިނޭޅި މިނިސް
ފައިވުމާއި، ބައެ
ޕްތަކުގެ ނުފުށު
ލައިކޮށްދޭ ފަރާ
ބރާ ފޮނުވައިގެނ
އޒަފުންގެ ފަރާ

ޔަކީ މުފއިވާ ސޮ

ވަ 2010އކު 
ޝރީޒް އެންޑް އެ
ޞތު ހުޅުވިަފއިވާ،

ން ލަފާޞލާޙުކުރަ 

ސަބްސިޑީ ފައި 
ތި ޚަރަދުތަކުން

އި، ކަމަްށށާމަގ
ށް ނާޖާއިޒު ފަ

މަށް ދަންނަވަމެރ

ނުކުރާސްވެރިކަން 

ވެރި އުޅަނދުފަ
ރމުގެ ނަތީޖާއެ
ފައިވާކަން ފާހަގަ

0/210  ބަރު
16E 01ބަރު 

ކތްތެރިވާ ދޯނިފަ
 މިދެދޯނީގެ ނަމ
ކށްކަމުގެ ޝަކުވާ

ނނެވި ފެކްސް 
މިކަމަށް ،މަވެސް

ސާ ދޫކޮށްފައިވެ
ތމަ ބުރުގެ ސަ

ޓް ޕްވސްޓްމަން

ވަނަ  2010 
(  ޏަކުންވެސް

08އޮކްޓޯބަރ  
މތުކުރަމުން އަން

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ނޑި ކެ
ނަގާފަ
ް ސްލި
ސަޕްލަ
އަނބު
މުވައް
ކޮށަްފ

ވުމާއެ
ފިޝަ
ފަުޞ

އްިޞ

 )ހ(
ބޮޑެތި
ހިންގު
ބަޔަކަ
ނުކުރު

މަސް 8.5

މަސްވެ
ދޫކުުރ
ނަގާފަ
ަނންބަ
ަނންބަ
ހަރަކާ
އަދި
ގެއަަކ

މިދެން
ވީނަމަ
ފައިސާ
ފުރަތަ
އިންެވ

އަދި 
ދޯންޏަ
31 

މަރާމާ



 

 

info@audit.g 

24 ގެ  42 ފހާ  

މިފަރާތުްނ  .
 ގޮތުގެ ޔޮއެޅި

ހަރަށް ތެލުގެ 
ސ ތިންހާސް 

ސިީޑ ފައިސާ 

ޅއި، ފަިއާސ 

ލކަމަށްއައިސް 
ގައި ވާނަމަ 

 

 އުޅަނދުތަްއ 
ދައްކާގޮތުގަިއ 
ޔކިޔުންތަކުން 
 ޑޭޓާބޭސްގަިއ 
(129653 

ބާކީ  170)
3  . ސްލިޕެވެ

އް  މިސްލިޕްތަ
މުގެ  ތެޔޮއެޅު

މިއޮފީހުން  

އި، އެއްވެސް 
ކާ އެއްވެސް 
މިނިސްޓްރީން 
ދު ގަވާއިދުން 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

.  އެގިފައިވެއެވެ
 ސަބްސިޑީ ތެޔޮ

  ންނެވެ.ރާތު

ރި އުޅަނދުފަހަ
ދލައްކަ ސާޅީްސ

 ވެ.

ސހށަހަޅައި ސަބް
.  

ރީއަށް ހުށަހަަޅ

ތތަކުގެ ސަމާލު
ހމާލު މިކަމުގަ
.   ދަންނަވަމެވެ

ށް މަސްވެރި
ޔކިޔުންތަކުން ދަ
ނިސްޓްރީގެ ލިޔެ
ޕގެ ގޮތުގައި 

12  .  -އެވެ
0084 - 12

37490 އޮތީ 
ކަމަށް ދައްކާ 
) ރުފިޔާގެ ނެއް
ންކޮށްފައިވާކަން 

ނގަޅަށް ބެލުމާއި
 މަދުކަމަށްދައްކާ
 ސްލިޕަކަށް މި
، އެފަރާތަކާމެދު

 

ީއ  6430 331ސް: 

ބލިބެލުންތަކުން
ފރަތަމަ ބުރުގެ 

 " ފަރާ ގެސޕްލައި

 މަސްވެރިކަންކު
(ދެލަ 243,30

ން ފާހަގަކުރަމެވެ

ނިސްޓްރީއަށް ހު
ށް ދަންނަވަމެވެ

ކޮށް މިނިސްޓްރ
  ވ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތް
ފރާތެއްގެ އިހު

މަށް ބަދަލު ހޯދު

  މަދުވުން  އ 

ކަކެޓަގަރީއަ 4
ނިސްޓްރީގެ ލިޔެ
 ނަމަވެސް މިނި
ދޫކުރި ސްލިޕް

29251ދަދަކީ 
(29251ސލިޕް 

މިނިސްޓްރީގައި
. މަދުވާކަ އކައެވެ
ކ ސާޅީސް ތިނެ
ލިޕްތައް ބޭނުން

ށ ވީގޮތެއް ރަނ
. އަދި ޅއެޅުން
އފަދަ އެއްވެސް
ހިންގާފައިވާނަމަ،

ފެކްސް  3939 332

ނ މިއޮފީހުން ބެ
ހށަހަޅާފައިވާ ފު
ލިޔާ އޮއިލް ސަ

ވަނަ އަހަރު  
-/02 ޖުމުލަ 
ކާކަންތަކުން ދައް 

ގެ ގޮތުގައި މިނި
މަށްފިޔަވަޅު އެޅު

ޕތަކުގައި ސޮއިކޮ
ށް ދަންނަވަމެވެ

މައްސަލަތައް ކަ
 އެއްވެސް ފަ
ނު ގެއްލުމުގެ ބަ

ތައް އިން ސްލިޕް 

4ދިނުމަށްޓަކައި 
. މިނ ށފައިވެއެވެ
. ދކޮށްފައިވެއެވެ

ޫ ސްވެރިންނަށް 
އަދަ ޞައްޙަ ގ
ސް 40833 

ތއް ގުނިއިރު މ
މަދުކަމަށް ދައް 

ހސް ހަތްސަތޭކަ
ޓަކައި މިސްލި

ކާ ސްލިޕްތަކަށް
އިދުން ފިޔަވަުޅ
އިވޭތޯ ބަލައި އެ
ގަޅު ޢަމަލެއް ހި

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ކަންދޯންޏެއްނޫން
ނިސްޓްރީއަށް ހު
ށްފައިވަނީ "ވާލ

2010 ،އިގެން
ސާގެ ތެރެއިން
ސޓްރީގެ ހިސާބުތަ

އުޅަދުގެ ހަށްފުރާ
 ގާނޫނީ ކާމެދު

ބސިޑީ ސްލިްޕތަ
މަށް ފިޔަވަޅު އެޅު

ހެޅޭ މިފަަދ މަ
މިނިސްޓްރީގެ 
އުލަތަށް މިލިބުނު

ސްލިޕްގެ ތެރެއ 

ސަބްސިޑީޒް ދި
ޕ ޕްރިންޓް ކޮށް
ޮ ސްވެރިންނަށް ދޫ
ކުރާރުކޮށް މަސް

ސްލިޕްގެދޫކުރި 
ނށް ދޫނުކޮށް

ގައި ސްލިޕްތަ 
(40833 -  

އަށްޑިހަ ފަސްާހސ
 ތެޔޮއެޅުމަށްޓ

އިވާ ކަމަށްދައްކާ
ރތަކާމެދު ގަވާއި
ގޮތުގައި ހިފާފައި
 ބަލައި ނުރަނގަ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ހށްފުރާފައިވާ ދޯ
އ ހޯދުމަށް މިނި
ރތަށް ތެޔޮ ދޫކޮށް

ނިން އޮޅުވާލައި
 ދޫކުރި ފައިސ
ވާކަމަށް މިނިސް

މަހަ ، ތެރެއިން
ލައި އެފަރާތްތަކާ

ކރިކަމަށް ސަބް
ޤާނޫނީ އިދުން 

ސްޓްރީއަށް ހުށަހ
 ބަލައި މި
ފޔަވަޅުއަޅައި ަދއު

 ރި ޕްރިންޓްކުރު 

ނނަށް ތެލުގެ ސ
ސްލްިޕ 17008

ސްލިޕް ަމސް 1
ސްލިޕް ތަކު 4

ްސވެރިންނަށް ދޫ
 މަސްވެރިންނަ

2011ޖޫން  
(37490 ލިޕް 
(ހަލައްކަ އަ 6
ނަމަވެސް .ވެ

 .   ނވެއެވެ

ރއިން މަދުވެފައި
 ވާނަމަ އެފަރާ
ތަކުން ނަހަމަގޮ
ނތޯ ރަނގަޅަށް 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

މަހަތަކަށްވެސް 
ސިޑީ ސްލިްޕތަްއ

ގައި މިފަރާ ގޮތު

ދޯނ 3 ވިފައިވާ
ދައުލަތުން އި

ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ

 ފދިން ގޮތް 

ތއި އޮޅުވާލުމުެގ
ލ ގަވާއިދުން ބަލ

ތތަކަށް ތެޔޮދޫކު
ކާމެދުވެސް ގަވާ

ންވެސް މިނިސް
 ނޭޅިވާސަބަބު
 ގަވާއިދުން ފިޔ

ް ދިނުމަށްޓަކައި 

ރު މަސްވެރިން
84އގެ މަތިން 

129653ރއިން 
402ތެރެއިން 
ން މަސއހެންކަމު

ިމނިސްޓްރީގައި
14ނަމަވެސް 

ސްލި 3343 
-/85,743ލަ 

ނ ފާހަގަކުރަމެ
ކުރެވިފައެއް ނު

  ފދިން ގޮތް 

ސލިޕްތަކުގެ ތެރެ
އް މިކަމުގައި
 އެއްވެސް ފަރާ

ޯ ތޯ ނުވަތަ ނޫން
  ނނަވަމެވެ.

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ނިޔަލަށް އެއްގޮތަ
ނަބުރުގެ ސަބްސ
ޝީޓުން އެނގޭ 

ބަޔާންކރެވި ގއި
ސިޑީގެ ޮގތުގައ
ސަތޭކަ ދޭއް) ރު

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

މަކަރާއި ހީލަތާ 
ފައިވާ މައްސަލަ

އަދި އެފަރާތް 
ފައިވާ ފަރާތްތަކާ

މީގެ އިތުރުން 
މދު ފިޔަވަޅު

މެދުވެސްރތްތަކާ

ގެ ސަބްސިޑީ ދ

ވަނަ އަހަރު 2
ލއިގެން ދެބުރެއް
ލިޕްތަކުގެ ތެރެއ
ކގޮތުގައި އޭގެތެ
. އެ ނފައިވެއެވެ

މާއެކު މިވު 4
ނަންޖެހެއެވެ. ނަ
ނކަމުން ޖުމުލަ

މުލަޖު ންކޮށްގެން
ސަތު އޮތްކަން
ު ލުމުގައި ފާހަގަ

ން ލަފާޞލާޙުކުރަ 

ސަބްސިޑީ ސް 
ތއްގެ އިހުމާލެއް

ން ޕެއްގެ ބޭނު 
ސާ ދެއްކިފައިވޭތޯ

މަށް ދަންވޅުއެޅު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ގެ ނި
ދެވަނަ
ލޮގްޝ

މަތީގަ
ސަބްސ
ތިންސ

އްިޞ

 )ހ(
ނަގާފަ

)ށ(
ނަގާފަ

)ނ(
އެއާެމ
އެފަރާ

8.6 ެ ތެލު

2010
ބަހާލަ
މިސްލ
ކާދައް

ހިމަނާ
402)
އޮންނަ
އެހެްނ
ބޭނުން
ފުރުސ
ބެލިެބ

އިޞް

)ހ(
ފަރާެތ
ެ ސްލި
ފައިސާ
ފިޔަވަ
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 100ފައިވާ 
ނ ކަންކަމަްށ 
 ފަރާތްތަކަށް 
ގެ އިތުރުގަޑީ 
ނޑި ގަތުން  ގޮ

ނގެ ދުވަހުެގ 
 އެހެނިހެން 

މަދުނޫން  ވރެ
 ސަބްސިޑީ  

ެވ. ވެއެހޅާފައި
ވ ސަބްސިީޑ 

 . އަދި ތަކެކެވެ
ތްތެރިވެފައިވާ 
ނޑައަޅާފައިވާ 

 ޚާއްޞަކޮށް 
ގ ާމލިއްޔަތު 

މަށް  ނުކުރު

ނެތި  ލިޕްތައް
އެބިލްތަކަށް  
) ބަލާއިރު 8

ޕްަތއް ނުލާ 
ސިޑީ ސްލިޕެއް 
ހަ ނުވައެއް) 
ކޮށްފައިވާކަްނ 

ޅމެއް ނުަވތަ 
ރާ އުޞޫލުެގ 
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ސަފު   

ަ ޓަކައި ފާސްކޮށް
ވައި އެހެނިހެން
 ހަރަކާތްތެރިވި
ގ މުވައްޒަފުންގެ
 އަދާކުރުން، ގޮ
ނޑުވެރިން އި ދަ
ޓްރީގެ ބައެއް

އަށްވު ރުފިޔާ )
ފހަގަކުރެވުނެވެ.
މޖިލީހަށް ހުށަހަ
 ފާސްކޮށްފައިވާ

ޚަރަދުތަ ޅފައިވާ
ކމުގައި ހަރަކާތް

މަޖިލީހުން ކަނ 

ން ވަކިކަމަކަށް
ންގެ މަޖިލީހުގެ
ފދަ ޚަރަދުތައް

ބައެއް ސްލި ،އި
ނފައިވާއިރުވެސް
%8 ފައިސާގެ 

ރފިޔާ، ސްލިޕް
ޕޓްކޮށް ސަބްސި
ރސަތޭކަ އަށްޑިހަ

ފަތް ދޫކޮ ޚިލާ

ލ ޗެކްކޮށް އޮޅު
ސަބްސިޑީ ދޫކުރާ

 

 

ީއ  6430 331ސް: 

އިސާ ދިނުމަށްޓަ
ާސ ދިނުންފިޔަވަ
ކްޓް އުސޫލުން
ވި މިނިސްޓްރީގެ
ލް ން، ފޯނު ބި

ރިންގެ ދުވަހާއި
 އަދި މިނިސް
( ދޅަސް ހަތަރެއް
ލިބެލުމުގައި ފަ

ގެ މަރައްޔިތުން
ގައި 2010 

ނޑައާަޅ ތގައި ކަ
ޔަލަށްވެސް މިކަ

ކުރަމުންދަނީ  

ތުންގެ މަޖިލީހުން
އި، ރައްޔިތުންށާ

އޮތްތާގައި މިފަ

 ދޫކޮށްފައިވުމާއި
ގައި ހިމަާނލުބި 

ށ (ސަބްސިޑީ
) ރު ސ ސާދަ
ފިޔާ އަދި ރިޕީޓް
ގާރަހާސް ހަތަރު
ފއިވާ އުސޫލާ

ލުންތަކެއް ބަލާ
ތެލުގެ ސމަށާއި 

 ދަންނަވަމެވެ.

ފެކްސް  3939 332

 ސަބްސިޑީ ފައި
ސަބްސިޑީފައިާސ
މގައި ކޮންޓްރެކް
އި ހަރަކާތްތެރިވި

(ފެން ،ރަދުތަކާއި
) މަސްވެރރުން
ދުތަކާއި ޚަރަ

ތސަތޭކަ ފަސްދޮ
ކަމަށް ބެލފައިވާ

މިނިސްޓްރީން ރ
މެއި 4މޓީން 

 ޚަރަދެއްގެ ގޮތު
ގެ ނިޔަ 201

 ބައެއް ޚަރަދު 
.   ރަމެވެ

ރައްޔިތުގގޮތުން 
ށާރަދު ނުކުރުމަ
 ކުރިއަށް އޮ

  ނުން ސާ ދި 

ޫ ތރަށް ފައިސާ 
 ތަކުރާރުކޮށް ބ
 ސާމްޕަލްތަކަށް

(ތިންހާސް 3
ސް އަށެއް) ރު

(އެގާ /11,489
ނޑައަޅަފަ ށ ކަ

ޖެހޭ ހުރިހާ ބެލު
މކުފއިސާ ނުދެއް
މަށްސާ ނުދެއްކު

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

  ކުރުން 

ްސވެރިންނަށް ސ
ސްވެރިންނަށް ސ
ސަބްސިޑީ ބެުހމު

މަސައްކަތުގައި 
އިދާރީ ބައެއްޚަރަ
ކތި ޕްރިންޓްކު
ވުމުގެ ބައެއް

 ނުވަހާސް ހަތްސ
ޚަރަދުކޮށްފަލށް 

މިނޑައެޅުމަށް 
 މާލިއްޔަތުކޮމެ
ން ނުކުރެވެނޭ 
1ށިގެން ޖޫން 
ޅޭ އެހެނިހެން
ނކަން ފާހަގަކުރަ

ހތިރާމް ކުރުމުގެ
އެހެނިހެން ޚަރަ
އެއްގޮތަށްމެނުވީ

ފައިސާ  ޚިލާފަށް 

އެއްފަހަރު އިތު
އއް ސްލިޕްތައް
ނ ޓެސްޓްކުރި

-/014,ގެން 
ތޭކަ ފަސްދޮޅަސް

-/ޔއެކު ޖުމުލަ 
ސިޑީ ދިނުމަށް

 ކުރިން ބަލަންޖެ
ދަ ބިލްތަކަށް ފަ
ބިލްތަކަށް ފައިސާ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ންކަމަށް ޚަރަދުކު

 މަޖިލީހުން މަސ
 ތެރެއިން މަސް

 . ގޮތުން ސަމިވެ
ދިނުމުގެސިޑީ 

މަށް ބޭނުންވާ އ
ޝީޓް ފަދަ ތެކެ
ސްޓްރީ ބަދަލުވު
ލއްކަ ސާީޅސް 

ގެ ނިޔަލަށް 2
ކަ ދގެ ގޮތުގައި 

ންގެ މަޖިލީހުގެ
ތެރެއިން ފއިސާގެ

ފެށި އިން 20
ސަބްސިޑީއާގު،

އިސާގެ ތެރެއިން

ނމުންތަކަށް އިހް
 ބަޖެޓްތަކުން 
އޞޫލުތަކާއި އެ

އިވާ އުސޫލުތަކާ

ދޫކުރުމުގައި ބަ
ވމާއި އަދި ބައެ

 . އެގޮތުންރަމެވެ
ރީ ބަދަލުކޮށްގެ

ަސތޭތހާސް ފަސް
 ހަތެއް) ރުފިޔާ

ސަބްސ ތރެއިން 

އިސާދެއްކުމުގެ 
މެނުވީ މިފަދަގން
ބި ހަޅާހުށަ ފަށް

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ކަން ހެން އެހެނި 

ރ ރައްޔިތުންގެ
ޔަން ރުފިޔާގެ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ސަބް، ތދިނުމާއި
ބެހުމަ ސަބްސިޑީ
ލޮގްޝ ސްލިޕާއި

ނާގެއަށް މިނިސ
(ފަސްލަ ,549

010ސެމްބަރ 
އިދާރީ ޚަރުަދ 

ތަކަކީ ރައްޔިތުން
އި ސަބްސިޑީ ފަ

11 ޖެނުއަރީ 
،ދިނުމާއި ާސރަ

 ސަބްސިޑީ ފައ

 ފދިން ގޮތް 

ގެ ނިންމަޖިލީހު
ދަ ސަބްސިީޑ

ޅއްވާފައިާވ އު

ނޑައަޅާ  ފައިށ ކަ

ޫ ތކަށް ފައިސާ 
ސާ ދޫކޮށްފައިވު
ރަވކަން ފާހަގަކު

ޕތަކުގެ ކެޓަގަރ
7,568/ ާ (ހަތް

(ނުވަސަތޭކަ 9
 ފައިސާގެ ތެ

 ފދިން ގޮތް 

ސްލިޕްތަކަށް ފައި
ގެން ކަށަވަރުކޮށް 

އި ޚިލާފައި ވާގޮތާ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

 އިސާ ފަ ބސިޑީ 

ވަނަ އަހަރު 2
ސަތޭކަ) މިލިޔަ

ފައިވާކަން ދކޮށް
ރައާއި އިނާޔަތް
ސާ ދިނުމާއި، ސ
 ސަބްސިޑީ ސް
ދތަކާއި، ވެލާނާ

-/764ދތަކަށް 
ޑިސެ 31ދއް 
%0.50ސާގެ 

ވސް މިޚަރަދުތަ
މގެ އުސޫލުގައި
 އިތުރުންވެސް

އޒަފުންނަށް މުސ
ލުތަކާ ޚިލާފަށް

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ރައްޔިތުންގެ މަ 
ކުރައްވާ މިފަދަ
ނޑައަޅު ޓީން ކަ

  ނަމަނެވެ.

ދިނުމަށްބސިޑީ 

ސްިލޕްތަސިޑީ 
ލިޕްތަކަށް ފައިސ
ސާ ދޫކޮށްފައިވާ
ސިޑީ ްސލިޕްތަ
-/ހށަހަޅައިގެްނ 

-/907ނައިގެން 
ޔ ސަބްސިޑީ

.   ގކުރަމެވެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ސް ސަބްސިޑީ 
ވލުމެއް ނެތްކަން
ވަނަ މާއްދާގައި

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ސަބް 8.7

2010
(އެއްސ

ރަދުޚަ
މުސާރ
ފައިސާ
އަދި

ޚަރަދު
ޚަރުަދ
އަދެަދ
ފައިސާ
ނަމަވެ
ދިނުމު
މީގެ
މުވައް
އުސޫލު

އްިޞ

 )ހ(
ސްކުފާ

ކޮމެޓީ
ދަންނަ

ސަބް 8.8

ސަބްސ
އެސްލ
ފައިސާ
ސަބްސ
ބިލްހު
ހިމަނަ
ރުފިޔާ
ފާހަގަ

އްިޞ

)ހ(
އޮޅުާވ
14 
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26 ގެ  42 ފހާ  

އި ވަޒީރުންގެ 
މިޔަރު  ން

ރިކަލްޗަރއިން 
ފް ފިނޭންސް 
ސައްކަތް ކުރި 

 45,240/- 
 6މިދެންނެވި 

ފަރާތްތަކަށް  
 ނުވަސަތޭކަ 

ރެއިން ޖުމުަލ 
ގައި ލޭނުގެ 
 އެކައުންޓަށް 
ސްވެރިންނާއި 

ކަށް ދިނުމަށް 
 އެއްސަތޭކަ 
ބެއްހެޓިފަިއާވ 
ތކަ އަށްހާސް 
ފއިސާކަމުގައި 

ފާހަަގ ވާކަން 

ވަކިކަމަކަށް  
.ދންނަ   ވަމެވެ

  އާމްދަނީއަށް 

ސއެއް ޚަރަދު 
 އެގޭނެގޮތަށް 
. އަދި  އސުން
އިން އަނބުރާ 
ގ އާމްދަނީގެ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ގައި 2010ޓް 
ޅިގެންސމާއި ގު

އެންޑް އެގްރި 
ް މިނިސްޓްރީ އޮ
 ބެހުމުގައި މަސަ
ތަކަށް ޖުމުލަ

. އަދި މި ވެއެވެ
ރިކަންކުރި ސްވެ

(ތިންމިލިއަން

ތެރެ ރ ފައިސާގެ
ފޔާ އެރަށްރަށުގަ
ޅ އޮފީސްތަކުގެ

ރު މަސޔަ މި

ންއައި ފަރާތްތަކަ
ކަ އަށާރަހާސް

ތިޖޫރީގައި ބެ. 
ލިއަން ނުވަސަޭތ
ދނުކުރެވިވާ ފަ
އިވާގައި ހިމަނާފަ

،މާއިއެކުޑައެޅު

ދުނުކުރުމަށް ދަނ

ރ ދައުލަތުގެ

 ނެގި ފައިސާ
ފއިސާގެ އަދަދު
ތއްތައް ހަމަޖެއް
 ފައިސާގެތެރެއި
ލިޔެ ދައުލަތުގެ

 

ީއ  6430 331ސް: 

އޯގަސްޓް 3 ،ތީ
ށ ހަމަޖެއްސު

ފިޝަރީޒް އޮފް
ވަނަ އަހަރު މ 2

ރއިން ފައިސާ 
ނިހެން ޚަރަދުތަ

ޚަރަދުކޮށްފައިވެ 
 މިޔަރު މަސް

3,984,08 )

ނކޮށް ބާކީ ހުރި
ާ ) ރުފި ސާޅީސް
ސްތަކާއި އަތޮޅު
 މިފައިސާ

ރިކަން ކުރަމުން
(ފަސްލަްއކަ 51

ހައްޓާފައިވެއެވެ
(އެއްމިލި 1,90

ށްނަގައި ޚަރަދު
ގެ ގޮތުގައްޚރަދެ

ނޑަ ސޫލެއް ކަ
ކަންކަމަށް ޚަރަދު

ތައް އަނބުރާ

މތިން ޚަރަދަށް
 އައިޓަމާއި އެފަ
ފއިސާގެ ކަންތަ
ރަދު ކުރެވުނު

ތއްގެ މަތިން ލ

ފެކްސް  3939 332

  ލދިނުން 

ށްފައިވާތީކޮ މަނާ
ދަލު ދިނުމަށް

އޮ މިނިސްޓްރީ 
2010ބެހުމަށް 

މިފައިސާގެ ތެރެ
އި އަދި އެހެނ
ދނޫން އަދަދެއް 

ނިޔަލަށްގެ  
-/80 ޖުމުލަ 

ނަގައި ޚަރަދުނު
ހތަރުސަތޭކަ ސ
ހުމަށް ރަށުއޮފީސ

ސްވީއިރުވެސް

މިޔަރުގެ މަސްވެ
-/18,103ރި 

 ތިޖޫރީގައި ބަ
-/08,543ލަ މ 

އހަރުގެ ޚަރަދަށް
ޚަ މިފައިސާއި 

 ހަރުދަނާ އުސ
އްނޫން އެހެން ކަ

ފައިވާ ފައިސާ

ގައިވާގޮތުގެމަ ދ
ށް ފައިސާނެގި 
ންގުމާއެކު އެފަ
ތުގެ މަތިން ޚަ
 އެނގޭނެ ގޮތެ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ރތްތަކަށް ބަދަލު

ރިކަން ކުރުން 
ރތްތަކަށް ބަދަ
 އުޞޫލްތަކެއް 
ރާފަރާތްތަކަށް ބެ
 ދީފައިވާއިރު މި
 ގުދަންކުއްޔާއި

އަށްވުރެ މަދު 
 2011ން 

( ފަރާތަކަށްވާ

ރުގެ ބަޖެޓުން ނ
ނވަދިހަހާސް ހަ

ފަރާތަކަށް) ބެހު 
ރެ ގިނަދުވަސ

ގެ އިތުރުން މި
ބާކީ ހުށްފަހު 

 މިނިސްޓްރީގެ
ޖުމު ސާއާއިއެކު 

ވަނަ އަ 20
މާލީހިސާބުަގއި 

 ޚަރަދުކުރާނެ
ރވުނު ބޭނުންތައް

ތކަށް ޖަމާކޮށްފަ

ވަނަ މާއްދާ  4
ގަޅަށް ބަޔާންކޮށް
ށ ލިޔުމުން އެނ

ގައިވާގޮތު މާއްދާ
ފައިސާއެއްކަން

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ން އެފަރާނކުރުމު 

މިޔަރު މަސްވެރި
ކން ކުރާފަރާ
ކަށް ބަދަލުދޭނެ

ްސވެރިކަން ކުރާ
މިލިއަން ރުފިޔާ

ތުފައިސާއާއި،އް
) ރުފިޔާ ސާޅީސް

ޫޖނ 20އިން 
ފަ 137ގެ 
.   ޔ އެވެ

ވަނަ އަހަރު 20
ތިންސަތޭކަ ނު

 42ރަށެއްގެ  
އަހަރަށްވުރެއެއް 
  ވ.

ށފައިވާ ފައިސާ
ތތަކަށް ބެހުމަށް

ގެ ނިޔަލަށް 2
ކޮށްފައިވާ ފައިސ

10ރުފިޔާއަކީ 
އަހަރުގެވަނަ  

ން އެފައިސާ
ިސާ ޚާއްސަކުރެ

ރަށުއެކައުންޓްތަ

4.14ވާއިދުގެ 
ންވީގޮތް ރަނގަ
ޑް ޓްރެޜަރީއްަށ

ވަނަ މާ 4.15 
މ، އެއީ ކޮންފަ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ން ކުރުން މަނާ

އިން ފެށިގެން މ
ރ މަސްވެރިކަ
ންއައި ފަރާތްތަކަ

. މިޔަރު މަސ ގެވެ
މި(ހައެއް)  6 

ތރުޚަރަދާއި ކޮއް
 ދުއިސައްތަ ސާ
 ރުފިޔާގެތެރެއި

ރަށެއް 15 (
) ރުފިޔާ އަށްޑިހަ

10ލ ދިނުމަށް 
އެއްމިލިއަން ތި

7ފރާތްތަކަށް (
މަވެސް ަނ

ރަމެވެން ފާހަގަކު

ޓްތަކަށް ޖަމާކޮށް
އެފަރާތްރެއިން 

2011ޖޫން  2
ޮ ނޓްތަކުގައި ޖަމާ
) ރ ސް ތިނެއް

2010ޓްރީގެ 

 ފދިން ގޮތް 

ކުރިންކުރުމުގެ 
އެފައި އިސާއިްނ

އުންޓްތަކާއި ރ
.    ވަމެވެ

މލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ވއްޖެނަމަ، އެކަ
ފިނޭންސް އެންޑް
ތގެ ގަވާއިދުގެ
އް ލިބިއްޖެނަމަ

  

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ރު މަސްވެރިކަން

އިނ 2010މޗް 
ލީހުން މިޔަުރ

ކުރަމުންވެރިކަން
ނޑައަޅާފައެވެ  ކަ

ޑ ޓްރެޜަރީން 
އޒަފުންގެ ދަތު
ޅީސްފަސްާހސް 

 ( މިލިއަންއް
ލކޮށްފައިވަނީ 
ިހަހަތަރުހާސް އަ

ބައިތަކަށް ބަދަލު
(އެ 1,390,44

ވެރިކަންކުރާ ފަ
ކޮށްފައިވެއެވެ.

ލކޮށްފައިނުވާކަން

ރަށުގެ އެކައުންޓް
 ފައިސާގެ ތެރެ

20އ) ރުފިޔާ 
ސާއާއި އެކައުންޓް
ސަތޭކަ ސާޅީސ
މަވެސް މިނިސްޓް

  ވނެވެ.

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދޫކުފައިސާ  
ޑައެޅިފައިވާ ފައި

އަތޮޅު އެކައު 
ރުމަށް ދަންނަވަކ

ދައުލަތުގެ މާ 
ތް މެދުވެރި ވެގޮ

ްސޓްރީ އޮފް ފި
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ވސް ފައިސާއެއް
. ގއި ޖަމާކުރުން

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މިޔަ 8.9

މާޗ 1
މަޖިލީ
މަސްވެ

ނީ ވަ
އެންޑް
މުވައް
(ސާޅީ
(ހައެއް
ހަވާލު
އަށްޑި

ބަލޭނު
40/-
މަސްވެ
ޖަމާކޮ
ހަވުާލ

ރަށްރަ
ނެގި
ތިނެއް
ފައިސާ
ފަސްސ
ވީނަމަ
ކުރެުވ

އްިޞ

)ހ(
ނޑަ ކަ

)ށ(
ޖަމާުކ

)ނ(
ނުވާގޮ
މިނިސ
ދައުލަ
އެއްވެ
ގޮތުގަ



 

 

info@audit.g 
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 ދިޔަ  ރަމުން
ރިއްޔާގެ ޖުމްހޫ
 އާ  2010ޗ 
ގެ  2010 
 އެގޮތުން  ވެ.
ކަށް ފަރާތަ 2

ވާލުކޮށް އަދި 
ށއޮފީސްތަކުގެ 

 20,020/- 
ވާކަން އްޓާފައި 

 ގޮތާޚިލާފަށް 
.   މެވެ

ޢަމަލުކުރަމުން 
ގަވާއިދުތަކާއި 
 ކިފަރާތްތަކުން

 ،ނުވުމާއި އި
ގ ބަދަލުގައި 

ނިސްޓްރީން މި 

ރިމަތިލާފައިާވ 
 ދީފައިވަނީ 
މު ބަދަލުކޮށް 
ގ ސަބަބުްނ 
ސް ލިބިފައިާވ 

ލިޔެކިޔުމުްނ  
ީތ  ކޮށްފައިވާ

ންވާ ޤާބިުލ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

  ފއިވުން 

ސްވެރިކަން ކު
ރައީސުލްޖުކަން 
. މާޗް 1 ވެއެވެ
މާްޗ 1ވެސް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ
21 އްޓާލާފައިވާ

ރަ) ރުފިޔާ ހަވާނ
ސ) ރުފިޔާ ރަށު
މށް ނަގާފައިވާ
ޖޫރީގައި ބަހައް

ނ ނިންމާފައިވާ
މަށް ދަންނަވަމެރު 

ލްޗަރއިން ޢަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގަ
 ކޮށްގެން އެކި
 ބަލަހައްޓާފައި
ށ ބެލެހެއްޓުމުގެ
ލިޔެކިޔުންތައް މި

 ވަޒީފާއަށް ކުރ
ޕޮއިންޓް ތަކަށް

 މައުލޫމާތު ފޯމު
މިހެންހެދުމުެގ 

މާދަށުން މާކްސް
 ނ ގެންދާކަން

ބަދަލު ތައްޝީޓް
ންމެ އެކަށީގެން

 

ީއ  6430 331ސް: 

ފައތކަށް ބަދަލުދީ 

މިޔަރު މަސ އަށް
ވާފައިވާކަނިންމަ 

އަށް އަންގާފައިވެ
ނިންމާފައިވީނަމަވެ
 ދީފައިވާކަން

ކން ކުރުން ހުއް
އަށްސަތޭކަ ފަނަ
ތކަ ފަސްދޮޅަސް

ދިނުމަ ފރާތަކަށް 
ނިސްޓްރީގެ ތިޖޫ

ސިޓީއިން 1-ސް)
ދަނީއަށް ޖަމާކުރު

  

ރިކަންޑް އެގް
ނ ނ ކުރުމަށް ކަ
ށް އިޢުލާން
އްކާތެރިކަމާއެކު
ތައް ފައިލްކޮށް
މިފަދަ ބައެއް ލި

ޔާރުކޮށްފައިވާ 
މީ ސެޓްފިކެޓްތަ
ވާ ފަރާތްތަކުގެ

.ހަގަ ކު ރަމެވެ
 ބާކީވެ އަދި މާ

މުންގަކަން އަން
ސްކޯޝ ތތަކުގެ

 ތެރެއިން އެނ

ފެކްސް  3939 332

ލފައިވާ ފަރާތްތަ

އާހަމައަ 2010
 މަޖިލީހުން ނގެ
މިނިސްޓްރީއަ ން

ނުމަށް ނިލު ިދ
ތްތަކަށް ބަދަލު

މަސްވެރިކަ ރު 
ޅީސްއަށްހާސް އަ
ހާސް ތިންސަތޭ

ފަރާ 1ތރެއިން 
މިނި ވެސްޔލަށް

(އެސ30ް /ސީބީއޯ
ދައުލަތުގެ އާމްދަ

ބަދަލު ގެނައުން 

ފިޝަރީޒް އެނ
ގފައިވަނީ އެކަން
ން މަޤާމުތަކަށް
ޔކިޔުންތައް ރައް
ިނަ ލިޔެކިޔުންތަ
ށް ބޭނުންވި މި

ފޮނުވުމަށް ތައްޔާ
ބލިއިރު ތައުލީމީ
ާ  ކުރިމަތިލާފައި
މަދުންކަން ފާހަ
 ވަޒީފާ ނުލިބި
ފރާތްތަކަށް އެކަ
ތިލާފައިވާ ފަރާތް
ފއިވަނީ އޭގެ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ޓާލާހުއް ކުރުން 

0މާޗް  1ގން 
ވަޒީރުން ގައި 2

( ސިޓީއިން 1- ސް
ބަދަލު ރާތްތަކަށް
ފަރާތް ލފައިވާ 

އި ދެމެދު މިޔަރު
ފސްލައްކަ ސާޅީ

ހަހާ(ދެލައްކަ  2
ކުގެ ެތތަތް ފަރާ

ތާރީޚްގެ ނިޔަލަ

1039/2010/0
ތަކުން ހޯދައި ދަ

ތަކަށް ބަ ޝީޓު 

ޓްރީ އޮފް 
ނތައްތައް ހިނާްގ

 . ގޮތުނމިވެއެވެ
ހެނިހެން ލިޔެކ

އެއާގުޅޭ ގިނ ،
އަދި އޮޑިޓަށް ވ.

ކޮމިޝަނަށް ފޮ
އް ޗެކުކޮށް ބެ

ވަޒީފާއަށް ،ފަށް
މަދަށްވުރެ  ޢަދަ

ހޭ ކެންޑިޑޭޓަށް
އށް ނުހޮވޭ ފަ
ށ އެދި ކުރިމަތި
 ވަޒީފާ ދީފަ

   

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

 މަސްވެރިކަން ކު

ގުޅިގެނކުރުމާއި 
2010ގަސްޓް 

(އެސ30ް /ސީބީއޯ
އައި ފަރާމުންރަ

ހުއްޓާލާކރުން 
އަހަރާއި  ވަނަ 

(ފަ 548,815
-/206,360ށ 

 އަދި މިފަދަ 
ާ ނ ދެންނެވި

9ހގެ ނަންބަރު 
ޒިންމާވާ ފަރާތްތަ

 ތަޢުލީމީ ސްކޯ

މގައި މިނިސް
މަރުހަލާގެ ކަން
ން ފާހަގަކުރެވެ
ޓް ތަކާއި އެ
،ންޓް ފޯމްތަކާއި

ނ ފާހަގަކުރަމެވެ
.   މވެ

ވިލްސާރވިްސ ކޮ
ތައްސްކޯ ޝީޓު

ވ އުސޫލާ ޚިލާފަ
 ލިބެންޖެހޭ 
ކްސް ލިބެންޖެހޭ
 އަދި ވަޒީފާއަ

. ވަޒީފާއްަށ މެވެ
ކުގެ ތެރެއިން
 . ފާހަގަކުރަމެވެ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ކުރިން މިޔަރު 

ކަންކުރުން މަނާ
އޯ 3  ދިނުމަށް
1039/2010/0

ްސވެރިކަން ކު
ކުމަސްވެރިކަން 

 2009ހރާއި 
-/5ގެ ނިޔަލަށް 

އި ހަވާލުކުރުމްަށ
. މާކޮށްފައިވެއެވެ

ކުރިން ރުފިޔާ 

 ފދިން ގޮތް 

ހރިއްޔާގެ އޮފުީހ
އް އެކަމުގައި ޒި

ލާ ފަރާތްތަކުގެ

އްދުމުފާއަށް ވެ
ތށް ބަލާއިރު މި
ގޮތަށް ނޫންކަން
ް ލީމީ ސެޓްފިކެ
ޕއިންޓްދޭ ޕޮއިން

ންކަނ ނައްތާލަނީ 
ސް ފާހަގަކުރަމެ

މށްޓަކައި ސިވި
ތަޢުލީމީ ސ އް

ހަމަޖައްސާފައިވާ
އިންޓްޕޮނނަށް 

ް އެންމެ ގިނަ މާ
. ފ ދީފައިވެއެވެ
ރަމެވސް ފާހަގަކު

މތިލި ފަރާތްތަކު
ާ ނގެންނެތްކަން 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ު 2010މާޗް  ގެ

މަސްވެރިކަ ގެރ
ތތަކަށް ބަދަލު 
9ހގެ ނަންބަރު 

ސމިޔަރު މަޔށް 
ރުގެ މަން މިޔަ

އަހަ ވަނަ  1
ގެ 2011ޖޫން 

ތަކާއިފަރާ 6 ދ
އންޓްތަކަށް ޖަމާ

) ވިހި ސްހާ
.   ގކުރަމެވެ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ 
އިވާ ފައިސާތައްފ

ކުރިމަތިލާފާއަށް 

އޒަފުން ވަޒީފާ
ގޮސްފައިވާ ގޮތަށް

އެއްގޮލުތަކާއި 
ހޅާފައިވާ ތަޢުލީ
ޓަރވިއުގައި ޕޮއ
ޓަވިޔު ނިމުމުން

ފައި ނުވާކަންވެސ

ފ ހަމަޖެއްސުމަ
ްޑިޑޭޓުންގެ  ބައެ

ނޓް ދިނުމަށް ހަ
އ ކެންޑިޑޭޓުން
ނޓްގެ ގޮތުން އެ
ޑިޑޭޓަށް ވަޒީފާ

ނަން ނެތްކަންވެސ
މތަކަށް ކުރިމަ
ތތަކަށްކަން އެނ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މާ 1 8.10

މިޔަރު
ފަރާތް
އޮފީހު
ހަމަޔަ
ކުރިން
995
20 ޫ

އެފަދަ
އެކަުއ
(ވިހިހާ
ފާހަގަ

އްިޞ

 (ހ)
ދެވިފަ

8.11 ާ ވަޒީ

މުވައް
ގެންގޮ
އުސޫލު
ހުށަަހ
އިންޓަ
އިންޓަ

ނިފަފެ

ވަޒީފާ
ކެންޑި
ޕޮއިްނ
ބައެއް
ޕޮއިން
ކެންޑި
ފެންނަ
މަޤާުމ

ރާތްފަ
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ގތުގެ މަތިން 
 އެނޫންވެްސ 
ގެ އަސްލުޯތ 

މަތިީލ ށް ކުރި 
.   ންނަވަމެވެ

އު ޝީޓްތައް 
ކާތެރިކަމާއެކު 

އިވާ މީހުންެގ 
ނެފަދަގޮތަކަްށ 

ލުމުގެ ދަށުން 
މަށް ވައިހިންގު

 2010ގައި 
މުވައަޒަފުން  

ލައިސަސްއާއި 
ންތައްތަކުގައި 
، އަދިވެސް 
 ސައްކަތްތަކަކީ

ންގޮސަފައިވާ 
  މެދުވެރިކޮށް

އޮފިޝަލުންެގ 
ނިޔަލަށް ގެ  

ޚަރަދު  ރީން 

ދި ރެކޯޑްކޮށް 
 ވީނަމަވެސް 

ވެސް ންނަކަްނ
) ސިވިްލ  ސް
އކު ވެފައިާވ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

(ހ) ގައިވާ ގޮ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ

ވަނީ އެލިޔުމެއްގެ
މަތިން ވަޒީފާއަށް

މަށް ދަން އެންގު

އި އިންޓަރވިއު
ފއިލްކޮށް ރައްކާ

ށ ކުރިމަތިލާފައި
ކަމެއް އަންނާނެ

 ެވރިއެއްގެ ބެލު
ނތައްތައް ރާވަ

ަ ޝަލުންގެ ގޮތު
24ނިޔަލަށް 

 ދޫކުރަންޖެހޭ ލަ
ގެ ކަންރީ ކުރުމު

ި ޗެކްކުރުމާއި،
 . މަސަމިބެލުމެވެ

ކުރަމުން ގެނ ލ
ކައުންސިލްތައް

ޕކްޓަރުންނާއި އޮ
 2011މބަރ 
ނިސްޓްރފިޔާ މި

ނީޓަރކޮށް އަދި
އެއްބަސްވެފައި

ބަލާފައި ނުހުން
އި ހަމަޔަށްވެސް
 އެފަރާތްތަކާއެ

 

ީއ  6430 331ސް: 

ނަ މާއްދާގެ (
ކަމުގެ ލިރު ހުރި

ތަ ހުށަހަޅާފައިވަ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަ
 އެފަރާތްތަކަށް

 ސެޓްފިކެޓްތަކާ
ބެލޭނޭގޮތަށް ފަ

އގައި ވަޒީފާއަށް
 ޙައްޤަށް އުނިކ

 ކަމާބެހޭ އިސް
ވއްދުމުގެ ކަން

  ނ.

ރުންނާއި އޮފިޝ
ރ މަހުގެ ނި
ޫ ރީގެ ފަރާތުން 

ރަޖިސްޓްރީ ފަހރު
ސރިޕޯޓް ބަލައި
ނުހިނގާ ގޮތް ބެ

ނުލާ ޚަރަދުތަކާ 
ލތަކާއި ރަށު ކަ
ރީޒް އިންސްޕެކް

އިން ނޮވެމް 2
 ސަތާރަ) ރުފި

މސައްކަތް މޮނީ
އ ކުރުމަށް އެ

ބަ ސައްކަތެއްތޯ 
އާއ 2011ރ 

 މިނިސްޓްރީން

ފެކްސް  3939 332

ވަނ 104 ގެ 
 ނުވަތަ ފެންވަރު
ރކުރުން، ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގަ 1
އެކު، ލިޔުމުން

ތކުގެ ތައުލީމީ
 ހިނދެއްގައި ބެ

ންވެސް ބޭނުމެއް
ހންފަރާތްތަކުގެ

 މިނިސްޓްރީގެ 
މވައްޒަފުން ވެ

ދިނުން މުސާރަ  

ޓަ އިންސްޕެކް
ރުގެ ނޮވެމްބަރ
ކަކީ މިނިސްޓްރީ
މުގެ އުނޅަދުފަަހ
 ދުވަހު މަސް
ތައްތައް ހިނގާނު

ލަތުން އިތުރުއު
ންސިލްތޮޅު ކައު

. ފިޝަރ ދކެމެވެ
010މާޗް  އި

 ނުވަސަތޭކަ

އޒަފުން ކުރާމަ
ނަކަންތައްތަކެއް

ކޮންކޮން މަސ 
ސެޕްޓެމްބަރ 4

އި ފިޝަރީޒް

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

)8ޗެޕްޓަރ (
ން، ސަނަދެއް 
ތްކަން ކަށަވަރު

108) ގެ 8 (
ހޮވޭކަން ސަބަބާ

ފައިވާ ފަރާތްތަ
ނުން ވެއްޖެ 

 ނުވަތަ އެނޫން
ކުރިމަތިލީ އެހެ

 ސަމާލުކަންދީ 
މު ކަމާއިއެކު ރި

 ނަށް ފިޝަލުން 

ލުން ފިޝަރީޒް
ވަނަ އަހަރު 2

 މަސައްކަތްތަކަ
އި، މަސްވެރިކަމު
ހުގެ އަދަދާއި

ކަންތަ ރަށް ގިނަ
މދުވެރިކޮށް ދުައ
މަސައްކަތް އަތޮ

މިއޮފީހުން ދެ 
ސާރައިގެ ގޮތުގަ
ތޭކަ ތިންހާސް

ޅެފައިވާ މުވައް
ޓރެކްޓްގައި ގިނ

  ކޮށްފައިވަނީ 
4ކީ (ޝަލުންނަ

ރާތްތަކަކަށްވެފައ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ގ ގަވާއިދުގެ ޗެ
ޞައްޙަކަން ގެތު

ް އެސަނަދެއް އޮ
އިދުގެ ޗެޕްޓަރ
ނހޮވޭމީހުން ނުހޮ

މން ކުރިމަތިލާފަ
ސް ބަލަން ބޭ

ގެ ބޭނުމުގައި،
، ވަޒީފާއަށް ކު

 ކަންތައްތަކަށް
 އިންސާފުވެރި

ކްޓަރުންނާއި އޮ

ޓްރެކްޓް އުސޫލު
2011އަދި  

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ކޯޑިނޭޓް ކުރުމާއި
ު  އަރާ ބޭނިމަ

ވަރަ ގެ މިބާވަތު
 އޮފީސްތަށް ެމ
މިހާރުވެސް މިމަ
ކރެވިދާނެކަމަށް

މުސާ ޒަފުންނަށް 
ލިއަން އަށްސަތޭ

ސޫލުން ގެންގުޅެ
. ކޮންްޓ ރަމެވެ

ރު އެމަހަކު
އޮފިޝ 8އިން 

ދކުރަމުންދާ ފަރާ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

  ފދިން ގޮތް 

ލް ސަރވިސްެގ
މގައިވާ މަޢުލޫމާ
މަގާމެއްނަމަ، 
. އަދި މިގަވާ ން
އެ ވަޒީފާއަށް ނު

ކުރުމު އިޢުލާނު
ފަރާތަކުންވެސނ 

  ނަވަމެވެ.

 ވަޒީފާ ދިނުމު
އިށާނުކުރުމަ ދަލު

  .ދަންނަވަމެވެ

ގައި މިފަދަނުތަ
ހަމަހަމަކަމާއެކު

ރީޒް އިންސްޕެކް

ޅުތަކުގައި ކޮންޓް
މުވައްޒަފުން 

މިފަރާތްތަކާއި 
މަސައްކަތް ކޯ 

ސްދޯނިފަހަރަށް
ތން ކުރަންޖެހޭ
ސްތަކާއި ރަށު

އެހެންކަމުން މ 
ުކ  ޚަރަދަކާނުލާ

ށްފައިވާ މުވައްޒަ
(އެއްމިލި 1,8

.    ގކުރަމެވެ

ންޓްރެކްޓް އުސޫ
ރވކަން ފާހަގަކު

ރަ ދޭއި މުސާ
ދި މީގެ ތެރެއި
މީ ވަޒީފާ އަދާ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދިވެހި ސިވިލް 
ފއަށް އެދޭ ފޯމު
މއް ބޭނުންވާ މ
އި ކަށަވަރުކުރުން
ނގެ ތެރެއިން އެ

މަގާމުތަކަށް އ 
ތާނުލައި އެހެން

މަށް ދަންނަހއްޓު

ވަކިފަރާތަކަށް 
ލމާތު ފޯމު ބަދަ

މަށް ދަލ ނުކުރު

ކުރިއަށް އޮތްތަ 
ށް، ހަވައިޒްކޮ
  .ނަވަމެވެ

ފިޝަރ ޑެއްނެތި 

ޖޭގެ އެކިކަންކޮޅު
32 އަހަރު 

. މ ގޅެފައިވެއެވެ
ޓް ދިނުމުގެފިކެ

ތރިވުމާއި، މަސ
ސްޓްރީގެ ފަރާތު
ގ އަތޮޅު އޮފީސ

.  އްކަތްތަކެކެވެ
ލތުން އިތުރު ޚަ

އައްޔަންކޮށް ގއި
-/803,917ލ 
ވާކަން ފާހަގަފއި

 އިތުރުން ކޮން
ފައި ނުވާހއްޓާ

ވއްޒަފުންނަށް 
.ގކު އަދި ރަމެވެ

ރވިސްގެ ދާއިމީ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އިޞް

)ހ(
ވަޒާީފ
ލިޔުމެ
ބަލައި
މީހުން

)ށ(
ނައްތާ
ބެލެހެ

)ނ(
މަޢޫުލ
އަމަލު

(ރ)
ސްޕަވަ
ދަންނަ

ރެކޯ 8.12

ރާއްޖޭ
ވަނަ
ގެންގު
ސެޓް
އެހީތެ
މިނިސ
ކުރީގެ
މަސައް
ދައުލަ
ގޮތުގަ
ޖުމްލަ
ކޮށަްފ

މީގެ
ބަލަަހ
މިމުވަ
ފާހަަގ
ސަރ
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 ވަޒީފާއޮންނަ 

ލބިފައިނުވާތީ، 
 . ތްނުވެފައެވެ
ފަރާތްތަކާއެކު 

މަތިން ދިވެހި 
މެއް، ނުވަތަ 
ސްގެ ދާއިީމ 
ރަންޖެހޭގޮތަްށ 

މަށް  ހުއްޓާލު

ތުގެ ގަވާއިދާ 
ތަށް ބަޖެޓުން 

މަށާއި ހިންގެވު
ތަކާއި އަތޮޅު 
އް ކުރެވޭނެ 
ން ގެންގުޅޭ 

T6  ފިންގަރ
މިނިސްޓްރީން 

އިލެއްގަިއ ލްފަ
ޞައްޙަ  ވޭ

ސެލްފައިލްގައި 
ހއްޓަނީ އެއް 
މިސިސްޓަމަީކ 
 ބަދަލުކުރެވޭ 
ވރިއަކު ބަލާ 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

އިމީ ފުންގެ ދާ
   ވ.

ޓަރުންނަށް ލިބ
ް ޔަގީންކުރެވޭ ގޮ
ތރެއިން ބައެއްފަ

 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަ
މެޔަފާރިއާބެހޭ ކަ

ސިވިލް ސަރވިސ
ސައްކަތެއް ކުރަ
ި ގެންގުޅުން

މާލިއްޔަތު ލަތުގެ
 އެހެން ގޮތްގޮތަ

ކާއި ގުޅިގެން ހި
ރަށު ކައުސިލްތަ
 އެމަސައްކަތްތައް
ރެކްޓް އުސޫލުން

 

6ން ގަނެފައިވާ 
ރީގެ އަސްލު މި
ރީއަކީ އެކްސެލް
ބަރޯސާ ކުރޭވޭ

އެކްސެ ،ރޓްކޮށް
 ރެކޯޑް ބަލަހަ

އަދި މި އި،ތީއާ
ންނަ ޑޭޓާތައް
ެވ ނިސްޓްރީގެ

 

 

ީއ  6430 331ސް: 

ު މުން އެމުވައްޒަ
ރަމެވެސ ފާހަގަކު

ލންތައް އޮޑިޓަ
ށްކަން ވަނީ ޔަ
 ފަރާތްތަކުގެ ތެ
. ފާހަގަކުރަމެވެ

މާއްދާގެ (ހ) 
އި އަމިއްލަ ވިޔަ
ކަށް ނުވާތީ، ސ
ޔވައި އެހެން މަސ
 ވަޒީފާއެއްގައި

ދައުލަ ލން އަދި
 ގޮތް ފިޔަވައި

އމުއައްސަސާތަކާ
ސައްކަތްތައް، 
 އެފަރާތުން 
ސަވައި ކޮންޓްރެ
 ދަންނަވަމެވެ.

ންކްސަރވް އިން
ނެރޭޓްކުރާ ހާޒިރ
އޓަމުންދާ ހާޒިރ
އޭގެމައްޗަށް ބަ
 ރިޕޯޓް ޖެނަރޭ
 މުވައްޒަފުންގެ
ސްއެއް އޮންނާތީ

އޭގައި ހުން ނ
މިނ ހާޒިރީއަކީ 
 .  ހަގަކުރަމެވެ

ފެކްސް  3939 332

ރސްމީގަޑީގައިކަމު
ތު ބޮޑުކަންވެސް

ށފައިވާ އިޢުލާ
މަވާ ފަރާތްތަކަށް
ގެންގުޅެފައިވާ 

ާބިފައި ނުވާކަން 

ވަނަ މާ 17ގ 
ރަސްމީ ގަޑީގައި
މަކީ ހުއްދަކަމަކަ
މަސައްކަތް ފިޔަ
ޒަފުން ދެވަނަ

ބޮޑުވާނޭ އުސޫލު
ފައިދާ ބޮޑުވާނޭ

ސައްކަތްތައް، އެ
ލުކޮށްފައިވާ މަސ

ތަކެއް ނުކޮށް
އްސަހަށް ހަމަޖަ

ރުމަށް  ބާޠިލްކު

  

ލިން ސްފައިވަނީ
ސިސްޓަމުން ޖެނެ
ރީއިން ބަލަހައް

އޭ ކީތަކަލމާތު
ސިސްޓަމުން  

 އަދި ނާންނަ
ހރިހާ އެކްސެސް
ސްޓަމް ތެރެއިން
އޔާރުކޮށްފައިވާ

ނަކަންވެސް ފާހަ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

އ ކުރެވޭނީ ރަސ
ރުމުގެ ފުރުސަތު

 ހޯދަން ކޮށް
ޝަރުޠުތައް ހަމަ
ެ ންގެ ގޮތުގައި 
ިޓަރުންނަށް ލިބ

) ެގ1ޗޕްޓަރ (
މުވައްޒަފެއްގެ ރަ
އ ވިޔަސް ކުރުމަ
 ސަރވިސްގެ މަ
ވިސްގެ މުވައްޒަ

އެންމެ ފައިދާ ބޮ
ލަތަށް އެންމެ ފަ

ރެވެންހުރި މަސަ
ސރުންނާއި ހަވާލު
އިތުރު ޚަރަދުތަ
ތޒާމްތައް އަވަހަ
ާ ންޓްރެކްޓްތައް 

 ރު ނުކުރެވުން 

އްޓަމުން ގެންގޮސ
ކުންނެވެ. މިސި
. މިނިސްޓްރ އވެ

މަޢުލޫ ހިމެނޭ
 . ފާހަގަކުރަމެވެ
ރކޯޑާއި ސަލާމް
ސިސްޓަމްގެ ހު
 ކުރިން ސިސް

ތައް ސެލްގައި
ނުހުންނ ނގޭކަށް

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

 ގިނަކަންތައްތައް
ސައްކަތްތައް ކު

 އޮފިސަރުން
ފައިވާ ޝޔންކޮްށ

ރީޒް އޮފިސަރުން
ވެސް އޮޑިންތައް

ް  ގަވާއިދުގެ ޗެ
ވައްޒަފަކު، އެމު
ބޭ މަސައްކަތެއް
ޑީގައި ސިވިލް 
ިސވިލް ސަރވި

އީ ދައުލަތަށް އެ
ދި ދައުލައި، އަ

މެދުވެރިކޮށް ކުރެ
ންނާއި އޮފިސަރ

 ދައުލަތުން އި
އަދި މިއިންތިޒާ 

އފިސަރުންގެ ކޮނ

ސްޓަމަށް އިތުބާރު

 ހާޒިރީ ބަލަހައް
ނސް ސިސްޓަމަ
ހއްޓާފައެއްނުވެއެ

އި ހއޭގަ ،
ނ ނެތްކަން ފާ
ޯ ވައްޒަފުންގެ ރެ
އެޓެންޑެންސް ސ

ފަރ ކުރުމުގެ
 . އެކްއަދި ވެ

ކިޔުންތަކުން އެނ

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ޔާންކޮށްފައިވާ 
ގައި މިފަދަ މަސ

އި ފިޝަރީޒް
ޢުލާނުގައި ބަޔާ
ރންނާއި ފިޝަރ
އިވާ އެއްބަސްވުން

  ފދިން ގޮތް 

ލ ސަރވިްސގެ
ގ އެއްވެސް މު
ބޭ ނުވަތަ ނުލިބޭ
ނގެ ރަސްމީ ގަ

ންވިޔަސް ސލު

 ޚަރަދުތައް އެއ
ރދުތަކަށް ހެދުމާ

 ދަންނަވަމެވެ.

އައްސަސާތައް މެ
 އިންސްޕެކްޓްރު
މަޝްވަރާކޮށް

 މަށާއިޖެއްސު
ޕކްޓްރުންނާއި އޮ

ންޑެންސް ސިސް

 މުވައްޒަފުންގެ
ންޑް އެޓެންޑެން
ރއްކާކޮށް ބަލަހަ
،ހާޒިރީއެއްކަމުން

 ޔަޤީންކުރެވެން
ވަ ގަޑިޖެހޭ މު

 ފަރާތައްދި މި
ޭޓާ ޓްރާންސްފަ
ސް ފާހަގަކުރަމެ
ނ ތަނުގެ ލިޔެކި

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ބސްވުމުގައި ބަޔާ
ހގެ ރަސްމީގަޑީގަ

ސްޕެކްޓަރުންނާއި
ފދީފައިވަނީ އިޢު
 އިންސްޕެކްޓަރު
ސްޓްރީން ވެފައި

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދިވެހި ސިވިލް 
ލް ސަރިވސްެގ
 ފައިދާއެއް ލިބޭ
ފގައި އުޅޭމީހުން
ޓރެކްޓް އުސޫލު

  ނަވަމެވެ.

ބަޖެޓުން ކުރާ 
ގޮތަށް ކުރާ ޚަރަ

މަށް ދަދ ނުކުރު 

ދައުލަތުގެ މުއަ 
ތން ފިޝަރީޒް

ނސިލްތަކާއި މަ
ތިޒާމްތައް ހަމަ
ޝރީޒް އިންސްޕެކް

ނިސްޓްރީގެ އެޓެން

ވަނަ އަހަރު 2
ނޓް ޓައިމް އެން

ރަ ގޮތަކަށްވެސް 
ހއްޓާފައިވާ ހާ

ތަކެއްކަންލމާތު
ރީ ތައްޔާރުކޮށް،

ކަށްވެފައި އަދިތ
ސެލްފައިލަށް ޑޭ

ން ވެސްސޓަމެކަ
ރާ އެއްޗެއްކަން

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އެއްބަ
އޮފީހު

އިންސ
ވަޒީފާ
އަދި 
މިނިސ

އްިޞ

)ހ(
ސިވިލް
މާލީ 
ވަޒީފާ
ކޮންޓް
ދަންނަ

)ށ(
އެއްގޮ
ޚަރަދު

)ނ(
މިގޮުތ
ކައުން
އިންތި
ފަިޝ

މިނިސ 8.13

2010
ޕްރިްނ
އެއްގޮ
ބަލަަހ
މަޢުލޫ
ހާޒިރީ
ފަރާތަ
އެކްސެ
ސިސް
ޗެކްުކ



 

 

info@audit.g 

30 ގެ  42 ފހާ  

ވނަ އަހަރުގެ 
 ދުވަސްތަކުގެ 
ލވަންސްތަކަކީ 
 .   ގަކުރަމެވެ

 މެދުވެރިކޮށް  
ދަވސްތަކުގައި 
އުލޫމާތުދެއްވި 

ގެ ނިޔަލަށް  
ޖުލައި މަހު  

ވަކިން ޝީޓް 
. އވާފައިވެއެ ވެ

މުވައްޒަފަކަށް 
މަށް މަޖެއްސު

ގމަށް ހުއްދަ 

ިރީ ޗެކްކޮށް، 
މަށް ބެލެހެއްޓު

ބަލަން  ބަޔަކު
.   ވަމެވެ

 އެކަށީގެންވާ 
(ފަސްލައްކަ  
(ހަތްދިހަ  7

ރިކަން ފާހަގަ 

.   ނަވަމެވެ

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ަވ 2010ގި، 
ހޒިރުވާންޖެހޭ 
ސާރައާއި އެލަ
 ނެތްކަން ފާހަގަ

ކް ސަރވްލިން
މއްސަލަޖެހޭ ުދ
ސްޓްރީން މައު

 2011ޖޫން 
2010ތުރުން 

ތުގެ ތެރޭގައި ވަ
ދެއްނ މަޢުލޫމާތު

  މެވެ. 

އެހެން މު ،ލގައި
ނވެވޭގޮތަކަށް ހަ

.   ދންނަވަމެވެ

މުން ޑޭޓާ ނެގު

މވައްޒަފަކު ހާޒި
ކާތެރިކަމާއެކު ބެ

ރުކޮށް އެހެން ބަ
މަށް ދަންނައްޓު 

އިރު ތިޖޫރީގައި
 599,807/-

-/77,913ިއ، 
ހުރި ބަހައްޓަފައި

ލުކުރުމަށް ދަންނ

 

ީއ  6430 331ސް: 

ސިސްޓަމުން ނެގި
ރުވެފައިވަނީ ހާ
 ދީފައިވާ މުސ
ޔަޤީންކުރެވެން 

ޓަމެއް ކަމުން ލ
. އަދި މަވއެވެ

 ކަމަށް މިނިސ
ޖޫ 6ތެރެއިން 

 އަދި މީގެ އިތު
މންދިޔަ މުއްދަތު
ހައްޓާ ފަރާތުން

މެފާހަގަ ކުރަން 

ަ ކުރުމުގެ ބަދަލު
ށ އެކްސެސް ނު

ބެހެއްޓުމަށް ދައ

ލމާތު ސިސްޓަމު
.   ދންނަވަމެވެ

ސްޓްރީގެ އިސްުމ
އިލްކޮށް ރައްކާފަ 

ޓްތަކެއް ތައްޔާރު
ލެހެއްކަމާއެކު ބެ

ގުނިއި ގައި 2
 ޖުމުލަ ނަގުދު

 ޔޫއެސްޑޮލަރާއ
ބަ ށ ތިޖޫރީގައި 

އަމަލުތުގެމަތިން 

ފެކްސް  3939 332

ގައި ސި 201
ކު ހަޒިރުވައްޒަފަ
ނަށްޒަފުންވައް

ނސްތަކެއްކަން 

ސަލަޖެހޭ ސިސް
ދެއްވާފައިވެތު 

އިޝީޓްތަކެއްގަ
ޝީޓް ތަކުގެ ތެ
. ތއް އެކަންޏެވެ

ކަތް ހިގަމުސައް
ގެ ހާޒިރީ ބަލަހަ

ފެންނަންނެތްކަނ 

ޒިރީ ތައްޔާރު ކު
ށް ސިސްޓަމަށް

 ބެކަޕެއް ބެހެއް

ބޭނުންވާ މައުލޫ
މަށް ދަނށ ފޮނުވު

ދިއުމާއި މިނިސް
ަ ލޭނެ ގޮތަކަށް 

ރވޭ ގޮތަށް ޝީޓް
ލކޮށް ރައްކާތެރިކަ

  ން 

011ޖޫން  3
. ގޮތުންމި ރމެވެ

(ތިންހާސް) 3
 ކެންސަލްނުކޮށް

(ށ) ގައިވާ ގޮތު

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

11މެއި  18 
ކޮންމެ މުވަ ސް

އހެންކަމުން މު
ސާރާއި އެލަވަން

އއްފަހަރު މައްސަ
ު ރީއިން މަޢުލޫމާ
 ވަކިން ޝީ
ދވަސްތަކުގެ ޝ
އިވާ ހާޒިރީ ފޮތެ

ލު ކުރުމުގެ މަސ
 މުވައްޒަފުންގެ

 ވެސްޝީޓްތައް

އި މެނުއަލް ހާޒި
 މުވައްޒަފުންނަށް

އް ނަގައި އޭގެ

އޔާރުކުރުމަށް ބޭ
ރާ މުވައްޒަފަށް

 ކުރަމުން ގެންދ
ފަސޭހައިން ބެލޭ 

ޭ ގައި ސޮއި ކުރެ
ޝީޓްތައް ފައިލްކޮ

އްޓާފައިވުންހަ  ބަ 

0ރގެ ތިޖޫރީ 
ކުރަން ފާހަގަ 

-/3,000އާއި، 
މއްދަތު ހަމަވެ

ގެ ( ނަ މާއްދާ

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ބިގަތުމަށްޓަކައި 
އިވެސް މަހެއްގަ

. ތ އެކެއްގައެވެ
ށް ދީފައިވާ މުސ

ސިސްޓަމަކީ ބައެ
މިނިސްޓްރީ މަށް

ންގޮސްފައިވަނީ
އިކޮށްފައިވާ ދު
އި ސޮއިކޮށްފައި
ނިސްޓްރީ ބަދަލު
ށ މިނިސްޓްރީގެ

ފައިވާ ހާޒިރީ ޝ

ން ޑޭޓާ ނަގައި
ދީ އަދި އެހެން

ސްޓަމުން ޑޭޓާތައް

ށް ހާޒިރީ ތައް
ޒިރީ ތައްޔާރުކު

ހާޒިރީ ފުރިހަމަ
 ނުންވެއްޖެނަމަ 

ހޭ ދުަވސްތަކުގަ
ނ ގޮތަކަށް އެޝ

ތިޖޫރީގައި ސާ 

ޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ހުރިކަނއްޓާފައި 

) ރުފިޔާއާ ހަތެއް
ޔާގެ ޗެކްތައް މު

ވަނ 6.15އިދުގެ 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ޢުލޫމާތު ލިބި މަ
ކޮންމެ ގޮތުން

މަދު ދުވަްސަތ
ންޖެހޭ މިންވަރަށް

ސރީ ބަލަހައްޓާ 
ކަމަރވާފައި ވާނޭ 

އިކުރަމުން ގެން
މިގޮތަށް ސޮ 

ގައ 2010ރީ 
ވެލާނާގެއަށް މިނ
ފައިވާނެ ކަމަށް
ތަކުގެ ސޮއިކްޮށ

 ފދިން ގޮތް 

ފަކު ސިސްޓަމުން
ނެގުމުގެ ހުއްދަދީ

 ނިމުމުން ސިސް

ހކު މެނުއަލްކޮށް
ލްކޮށް ހާ މެނުއަ

ހަށް މެނުއަލް ހާ
ބަލަން ބޭނު ޔަކު

މައްސަލަޖެ ށްމަ
ސޭހައިން ބެލޭނެ

ގިނަފައިސާށވުރެ 

ފިޝަރީޒް އެންޑް
ށް ފައިސާ ބަހަ
 އަށްސަތޭކަ ހަ
ކަ ތޭރަ) ރުފިޔާ

  ފދިން ގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ޓށް ބޭނުންވާ 
ގޮރީތަކުން ދައްކާ

ވަރަށް މަ އިން
އޒަފުންނަށް ދޭން

އޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ާ ނ ރަނގަޅުކުރު
އޒަފުން ސޮއި
،ގއިވީނަމަވެސް
ނަންއޮތީ ޖެނުއަ
 ބިލްޑިންގުން ވެ
ަ އގައި ސޮއިކޮށް
ވސް މިދުވަސްތަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

އެއް މުވައްޒަފަ 
ސޓަމުން ޑޭޓާ ނެ

 ނަވަމެވެ.

ކޮންމެ މަހެއް  

ކޮންމެ ދުވަހަ 
އިވާ މުވައްޒަފު 

ދުވަހުން ދުވަހަ 
ކޮށް އެހެން ބަޔަ

  ނަވަމެވެ.

އަދި ސިސްޓަމަ 
ފަސ ންވެއްޖެނަމަ 

ށީގެންވާ ވަރަށް

އޮފް ފިސްޓްރީ 
ށވުރެން އިތުރަށް
ދިހަ ނުވަހާސް

ހސް ނުވަސަތޭކަ
  މވެ.

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލި 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އޮޑިޓަ
ހާޒިރީ
ތެރެއި
މުވަްއ

މުވައް
އެކަން
މުވައް
ކަމުގަ
ފެންނަ
ޣާޒީ 
ތަކެްއ
ނަމަވެ

އިޞް

)ހ(
ސިސް
ދަންނަ

 )ށ(

)ނ(
ދީފައި

)ރ(
ސޮއިކޮ
ދަންނަ

 )ބ(
ބޭނުން

އެކަށ 8.14

މިނިސ
ވަރަްށ
ނުވަދި
ހަތްހާ
ކުރަމެ

އްިޞ

 )ހ(
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ލ ކޮންޓްރޯލް 
ތކުން އެންމެ 
 މިރިޕޯޓްެގ 

 8.1  ށ އަދި 
 މައިގަނޑު 
މވައްޒަފުންގެ 
ވައިޒްކޮށްފައި 

ބލާ މިނިޒާމް 

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

ޓާރނަލްގެ އިން
މާބެހޭ ފަރާތްަތ
ނ މިދެންނެވީ

އަށް 7.24 އިން 
އެގޮތަށް ހުރުމު
އްކަތް ކުރާ މު
ޗކްކޮށް ސްޕަވަ

 ގަވާއިދުން ބަ

  ހީމް

  ރލް

 

ީއ  6430 331ސް: 

ީނ މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓްރީގެ ކަ

. މިހެްނ ކމެވެ
އި 7.22 ، 7.20

ވާ ކަންކަން އެ
 ދަށުން މަސައް
ގައި ބަލާ ޗެ

ގ ނުހިނގާގޮތް
.   ވެ

  

އިބްރާހީ ނިޔާޒު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ފެކްސް  3939 332

ށް ހިނގާފައިވަނ
ނުހިނގާގޮތް މި
މިއޮފީހުން ދެކެ

7.1،  7.19،  0
ފހަގަ ކޮށްފައިވާ
އެފަރާތްތަކުގެ 
ނމާދާރު ގޮތެއް

 ނިޒާމް ހިނގާ
މަށް ދަންނަވަމެ

 

 

ނ

އޮ

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ތައްތައް އެގޮތަށް
ނިޒާމް ހިނގާ ނ
ނދާތީކަމަށް މި

7،  7.15،   18
ގައި ފާ 8.13

ކުން އެ ފަރާތްތަ 
އި އަދި ޒިން

ނލް ކޮންޓްރޯލް
ލސްނުކޮށް އެޅުމަ

 1433 ޞފަރު

 2012 ނއަރީ 

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

  ބަލިކަށިކަން 

ކަންތަގނޑު ގިނަ
މިނި، ބަބުންނާއި

ޓަމުން ނުގެން
  7.12،  7.14

3 އިން  8.12
ޓްރީގެ އިސް 
ންވާ ގޮތެއްގައި

 

ފައިވާ އިންޓާނަ
 ފިޔަވަޅުތައް ލަ

ަޞ 21

ޖެުނ 15

  

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ރޯލް ނިޒާމުގެ ބަ

ކޮށްފައިވާ މައިގަ
 ނުވުމުގެ ސަބަ
ޓަގައި ބަލަހައް

7،  7.9 ، 7.10،

2 ، 8.11 އަދި 
ލވެނީ މިނިސްޓް
ންމެ އެކަށިގެން

 .  ހަގަކުރަމެވެ

 ފދިން ގޮތް 

ައި ގާއިމު ކޮ ށް
ކައި އަޅަންޖެހޭ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ނޓާނަލް ކޮންޓްރޯ

ޕޓްގައި ފާހަގަކޮ
ރުދަނާސޓަމް ހަ
ގޮތުގަ ށީގެންވާ
7.3 ، 7.2 ބަރު 

އަ އަށް 8.8  
ބެއްކަމަށް ބެލެ
އްކަތްތައް އެން
މންކަމުގައި ފާހަ

ޞލާޙުކުރަން ލަފާ

މިނިސްޓްރީގައި 
ދނާ ކުރުމަށްޓަކަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އިން 8.15

މިރިޕޯ
ސިސް
އެކަށީ
ަނންބަ
އިން

ސަބަބެ
މަސައް
ނެތުުމ

އިޞް

)ހ(
ހަރުދަ
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  ތަފާތު
  

(1 - 3) 

 

355,10

(3,049

352,05

 

(5,289

(387

(4,800

(510

(3,000

(31

(230

(705

7

(38,087

(53,242

 

322,18

322,18

 

27,61

(33,522

14,35

8,44

 

(8,918

(1,525

(4,240

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

  ފާތަުތއް 

  ރވައުޗަ
  ރަޖިސްޓީްރ

(4) 

  
12,492,608 

685,39) 

13,177,959 

 
468,5- 

7,39) 

625,47) 

375,90) 

67,40) 

805,40) 

31) 

48,20) 

39,95) 

9,476 

3,039,67) 

18,5- 

5,506,22) 

 
80 

80 

 
161,510 

6- 

131,62) 

206,356 

15,5- 

26,4- 

542,244 

 
491,58) 

33,95) 

312,60) 

 

ީއ  6430 331ސް: 

ަތފާ އުިހރި ކުގަ 

  ޚަރަދު
  ރިޕޯޓު
(3) 

ރަ

  
12,478,2625 

688,3301 

13,166,6926 

 
468,5541 

7,3396 

625,8457 

380,7930 

67,9434 

808,4400 

311 

48,4244 

40,6908 

9,4400 

3,076,2631 

18,5578 

5,552,5230 

 
- 

- 

 
161,5545 

6640 

131,6695 

195,3376 

14,3542 

26,4495 

530,0293 

 
491,5598 

36,0910 

312,6603 

ފެކްސް  3939 332

ަތކރީގެ ހާިސބު 

  ޖނެރަލް
  ލެޖަރ
(2) 
  

12,833257 

685350 

13,518,607 

 

468541 

2396 

625844 

375730 

67944 

805400 

311 

48474 

39613 

9400 

3,038299 

18578 

5,499,530 

 

322- 

322,- 

 

189545 

640 

98695 

209342 

14349 

26495 

538,066 

 

482598 

34077 

308603 

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

ދި ިމންިސޓްރީ

 މާލީ
  ބޔްާނ
(1) 

ޖެ
ލެ

  

12,833,365 

685,301 

13,518,666 

468,541 

2,107 

625,457 

375,930 

67,434 

805,400 

- 

48,244 

39,908 

9,476 

3,038,212 

18,578 

5,499,287 

322,180 

322,180 

189,155 

640 

98,173 

209,698 

14,349 

26,495 

538,510 

482,680 

34,552 

308,363 

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

ރިޕޯޓް، ައދިދ 

މާ ރަދު
ބަ
)

3,365 

5,301 

8,666 

 8,541 ތް

2,107 

 5,457 

 5,930 ވންސް

ރ
7,434 

5,400 

 -  ާސ

8,244 

9,908 

9,476 

8,212 

8,578 

9,287 

2,180 

2,180 

9,155 

640 

8,173 

9,698 

4,349 

6,495 

8,510 

2,680 

4,552 

ތެޔޮފަދަ
8,363 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ަޚަރުދ، ބާޔން 

ންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ

  ޖރަ
  ސާ

ޢިނާތްޔަ ޚާއްޞަ ދޭ 

އެލަވަންސް ކޮއްތު 
އެލަވަ ފާއަދާކުރާތީދޭ
ދަތުުރފާއަދާކުރާތީދޭ

  އެލަވަންސް 
މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސ

 ފައިސާ ދޭ ފންނަށް

ދަތުރުޚަރަދު ކުރާ 
 ދަތުރުޚަރަދު ކުާރ

  ޚަރަދު ދަތުރު ކުާރ
 ދ

  

 ކތި

ބެހޭގޮތުން ހޯދޭތަކެތި
ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

 1ކްސް 

މީާލަބ

ސ ހިންގުމަށް ބޭނުން

  
އުޖޫ އާއި މުސާރަ ގ
ފައިސ މަސައްކަތަށްދޭ 

  
ޭ މުނާސަބަތުގައި ހގެ

 ލވަންސް

ދޭ ފައިސާއިން ނަށް
ވަޒީފާ ރަށެއްގައި ނޫން
ވަޒީފާ ރަށެއްގައި ނޫން

ފެމިލީ ލވަންސްއާއި
ޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަ

  އެލަވަންސް ޓީ
  ނސް

  ވަންސް
 އލަވަންސް

މުވައްޒަފުން ގޮތްގޮތުން

  
  ފައިސާ

  
ކަނޑުމަގުން ތރޭގައި
އެއްގަމުމަގުންކު ރޭގައި
ވައިގެމަގުންކު ތރޭގައި
ޚަރަދު ދަތުރު ށކުރާ
ޚަރަދު ދަތުރު ށދެވޭ
  ޚަރަދު ދަތުުރ

  
ގޮތުން ހޯދޭ ތަކެބެހޭ

އާއި ބެން ޓެކްނޮލޮޖީ
ތގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

9. ް އެނެ

އޮފީސް

މުވައްޒަފުންގެ
އިތުރުގަޑީގެ

ރަމަޟާންމުަހ
އެލަ މެޑިކަލް

މުވައްޒަފުންނަ
އަމިއްލަރަށްނޫ

ރަށްނޫއަމިއްލަ
  އެލަވަންސް
އެލަ ލިވިންގ

އަސާސީ ވަޒީ
ޑިއުޓ ޝިފްޓް
އެލަވްަނ ފޯން

އެލަވަ ރިސްކް
އެ ސަރވިސް
ގޮ އެހެނިހެން

 ޕެންޝަންގެ

އެެތ ރާއްޖޭގެ
ރާއްޖޭގެއެތެރޭ

އެތެ ރާއްޖޭގެ
ބޭރަްށ ރާޖޭން

ްށބިދޭސީންނަ
ދަ އެހެނިހެން

ލިޔެކިޔުމާއި
އިންފޮރމޭޝަ
ފިއުލްގެ ގޮުތ

  ތަކެތި
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  ތަފާތު
  

(1 - 3) 

(1,330

(500

40

(400

(16,513

 

49

8,45

(23,386

(13,674

(7,500

9,26

11,00

(10,570

(5,234

(146,975

(1,500

(1,875

15,61

40,34

8,19

1,00

(116,356

 

 

(153,009

(153,009

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

  ރވައުޗަ
  ރަޖިސްޓީްރ

(4) 

8,50) 

22,70) 

8,500 

26,70) 

904,63) 

 
621,993 

956,554 

64,26) 

367,64) 

194,40) 

33,0- 

273,660 

85,900 

49,2- 

79,1- 

132,90) 

65,54) 

1,240,15) 

8,7- 

11,60) 

53,55) 

22,8- 

47,4- 

2- 

497,816 

41 

33,094 

41,000 

4,880,76) 

 
1,5- 

1,5- 

 
1,976,39) 

94,1- 

26,4- 

2,096,99) 

 

ީއ  6430 331ސް: 

  ުދޚަރަ
  ރިޕޯޓު
(3) 

ރަ

8,5527 

22,7718 

8,6569 

26,7739 

906,9664 

 
623,6931 

973,8553 

67,7256 

370,8674 

194,4453 

33,0040 

264,4661 

85,9904 

52,2258 

79,13 

134,7977 

64,6534 

1,224,518 

8,7700 

11,6638 

53,5530 

17,6873 

47,4405 

2200 

504,2813 

- 

32,3068 

36,7031 

4,881,6730 

 
1,5500 

1,5500 

 
1,772,5314 

94,88 

26,4490 

1,893,2992 

ފެކްސް  3939 332

  ޖނެރަލް
  ލެޖަރ
(2) 

7527 

22718 

9669 

26739 

890,931 

 

624686 

982849 

44740 

357854 

186453 

33040 

273401 

96904 

52258 

79113 

124743 

59609 

1,077518 

8700 

10638 

51530 

17618 

47405 

200 

519211 

35- 

40375 

37774 

4,760,619 

 

1500 

1,500 

 

1,618576 

94188 

26490 

1,738,254 

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 މާލީ
  ބޔްާނ
(1) 

ޖެ
ލެ

7,197 

22,218 

9,069 

26,339 

890,418 

624,179 

982,303 

44,354 

357,180 

186,953 

33,040 

273,661 

96,904 

52,258 

79,113 

124,173 

59,375 

1,077,543 

8,700 

10,138 

51,655 

17,618 

47,405 

200 

519,827 

40,564 

40,569 

37,774 

4,765,486 

 

1,500 

1,500 

1,619,118 

94,188 

26,490 

1,740,796 

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

މާ ރަދު
ބަ
)

7,197 

2,218 

9,069 

6,339 

0,418 

4,179 

2,303 

 4,354 ދ

7,180 

6,953 

3,040 

 3,661  ދ

އިސާއާއި
6,904 

2,258 

 9,113 ޚަރުަދ

4,173 

 9,375  ރުދ

ރާ
7,543 

ދމަތުގެ
8,700 

 0,138  ދ

 1,655 

7,618 

7,405 

200 

9,827 

0,341 

0,569 

7,774 

5,263 

1,500 

1,500 

9,567 

4,188 

6,490 

0,245 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ

  ތކެތި
 ދ ތަކެތި

 އަގު ތަކެތީގެ

 ސ ޚަރަދު

ގދިނުމަށްކުރާ ޚަރަުދ
 ރދު

 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
މުގެ ޚިދުމަތަށްދޭ ފައި

 އަދި އިޝްތިރާކް ޚަ

ތައްތަކަށް ކުރާ ޚަަރ
ތު ފާހަގަކުރުމަށް ކުރާ

ރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދު

ޚަރަދުކުރާ ދކުރުމަށް
.ޑީ.އައި،ވކްޕާމިޓްީފ
  އަހަރީފީ ންޖެހޭ

  ޚަރަދު ގެ

  ޚަރަދު ވމުގެ
  ފައިސާ ދައްކާ އި

   އަދާ ކުރުން
  ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ

 މަބަލްސް

 ފައިސާ ދމީހުންގެ

 ކޯސް ނިންގ

ކުރާޚަރަދު ންގުމަށް

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ސ ހިންގުމަށް ބޭނުން

 ބެހޭ ގޮތުން ހޯދޭ ތަ
 ސާފުކުރުމަށް ހޯދޭ
 ޅ ތަކެތި ހޯދުމަްށ

ތަ އެހެނިހެން ނުންވާ

  
ފކްސް އަދި ޓެލެކްސް

   ފީގެ ޚަރަދު
ާނގެ ޚިދުމަތުގެ އަުގ
 އިންޓަރނެޓްގެ ޚަރަ
 އްޔާއި ބިމުގެ ކުލި

 ލ

ތންތާގެ ސެކިއުރިޓީ 
ރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމު

 ޚަރަދުމެސެޖް 

ްޝތިހާރު، އެންގުން
  ރަދު

 ސެމިނަރ ފަދަކަންތަ
ރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު

ނސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރު
 ސާ

ާދމާންދާރީ އަށް މެހު
ޯވ،ވިސާފީ އްޒަފުންގެ

ދައްކަނ ސަރުކާރަށް ށ
ތީގެތަކެ ޗާޕުކުރާ އަްށ

  ޚަރަދު ކުރުމުގެ
ބައިވެރިވު ރތަކުގައި

ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ 
ނސް ޚިދުމަތުގެ އަގު

ޚި އެހެނިހެން ގުމުގެ

  
ކޮންޒިއަުމ/  ޕްލައިޒް

  
ދާމ ފެލޯޝިޕްގައި ،ޕ

ޓްރޭނި އެކިއެކި ހިންގާ
ންހި ކޯސްތައް އކިއެކި

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އޮފީސް

އިލެކްޓްރިކާ
ކުނިކަހާ ފާޮޅ
ހިފާ ގެންގުޅޭ
ބޭ ހިންގުމަށް

ޓެލެފޯން، ފެކް
އިލެކްޓްރިކް
ބޯފެނާއި ފާޚާ
ލީޒްލައިނާއި
ޢިމާރާތުގެ ކު

ކެތީގެ ކިުލތަ
ޢިމާރާތާއި ތަ
އޮފީސް ޢިމާރާ

  ކުނީ ފީ
ޕޯސްޓޭޖާއި މެ
ޢިއްލާން، އިޝ
އުފުލުމުގެ ޚަ
ޖަލްސާ އަދި
ރަސްމީ މުބާރާ

  ޚަރަދު
ކޮންސަލްޓްެނ

އަގަށްދޭ ފައިސ
މާނުންނަށްމެހު

މުވައް ބިދޭސީ
އެކިކަންކަމަށް
ޢާންމުފައިދާއަ
ދޮވެއިސްތިރިކު

ފެއަ އެކިއެކި
ބޭންކްޗާޖާއި
ރަންއިންޝުއަ
ހިންގު އޮފީސް

ސަޕް މެޑިކަލް

ސްކޮލަރޝިޕް
ހި ރާއްޖޭގައި
އެ ރާއްޖޭގައި



 

 

info@audit.g 

34 ގެ  42 ފހާ  

  ތަފާތު
  

(1 - 3) 

(9,420

5,45

(3,970

 

(5,103,09

2,425,28

(62,884

(2,740,695

 

(1,847

(1,847

 

(2,669,89

(2,669,891

 

6,26

74,54

80,80

 

13,16

(30,485

73

13,60

(6,000

13,42

(3,080

1,36

 

(4,990,669

gov.mv މެއިލް:- އީ 

ސަފު   

  ރވައުޗަ
  ރަޖިސްޓީްރ

(4) 

4,5- 

631,80) 

12,1- 

43,8- 

141,750 

20,9- 

12,1- 

867,10) 

 
74,973,81) 

80 

329,74) 

75,303,65) 

 
2,452,37) 

2,452,37) 

 

6,116,41) 

6,116,41) 

 
5,557,867 

13,015,940 

18,573,707 

 
101,565 

73,85) 

12,2- 

39 

5,900 

6,00) 

85,725 

28,00) 

313,364 

 
2,6- 

2,6- 

 

130,739,79) 

 

ީއ  6430 331ސް: 

  ޚަރަދު
  ރިޕޯޓު
(3) 

ރަ

4,5515 

649,4844 

12,31 

43,8829 

132,6737 

20,9959 

12,25 

875,6140 

 
80,131,8878 

- 

394,8789 

80,526,6667 

 
2,451,6335 

2,451,6335 

 

6,116,4400 

6,116,4400 

 
5,508,2848 

12,841,943 

18,349,3791 

 
101,5555 

44,3850 

10,7270 

- 

5,9975 

6,0000 

113,6718 

28,0021 

310,2389 

 
2,6675 

2,6675 

 
135,565,1732 

ފެކްސް  3939 332

  ޖނެރަލް
  ލެޖަރ
(2) 

4515 

640478 

12131 

43829 

138626 

20959 

12125 

871,663 

 

75,028824 

2,425- 

331843 

77,785,667 

 

2,449642 

2,449,642 

 

3,446400 

3,446,400 

 

5,542219 

12,912113 

18,454,332 

 

114555 

13300 

10740 

- 

19975 

000 

127670 

24021 

311,261 

 

2675 

2,675 

 
130,592,146 

9 ދވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 

 މާލީ
  ބޔްާނ
(1) 

ޖެ
ލެ

4,515 

640,058 

12,131 

43,829 

138,076 

20,959 

12,125 

871,693 

75,028,733 

2,425,280 

331,959 

77,785,972 

2,449,795 

2,449,795 

3,446,509 

3,446,509 

5,514,168 

12,915,630 

18,430,798 

114,720 

13,815 

10,740 

739 

19,575 

- 

127,095 

24,941 

311,625 

2,675 

2,675 

 

130,574,910 

ދިވެ މާލެ،  ދު މަގު،

މާ ރަދު
ބަ
)

4,515 

0,058 

2,131 

3,829 

8,076 

0,959 

2,125 

1,693 

8,733 

5,280 

1,959 

5,972 

 9,795   ރ

9,795 

މިއަރުގެ
6,509 

6,509 

4,486 

 5,653 ދު

0,139 

4,720 

3,815 

0,740 

739 

9,575 

- 

7,095 

4,941 

1,625 

2,675 

2,675 

 

4,477 

އަމީރު އަޙްމަދު ، ފިލާ)

ންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ

  ޢިމާރާތްތައް ޅޭ
  ޢިމާރާތްތައް ޅޭ

  ނިޒާމް ނާބެހޭ
  ގަ
 އިކުއިޕްމަންޓް އި

  ތަކެތި ދއްވާ
  އުޅަނދުފަހަރު އވާ

 ފައިސާ ގޮތުންދޭ 

ފައިސާ ޅުކުރުމަށްދޭ
 ފީ މެމްބަރޝިޕް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ހަމަޖެއްސުން (މލން

 ނޓް

ޚަރަދު އެހެނިހެން ކގެ

 ޕމަންޓްސް

  ޓޫލްސް - ސާމުާނ

  ވެއަރ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ގ (

ސ ހިންގުމަށް ބޭނުން

ދިރިއުޅޭ މީހުން - ން
ދިރިނޫޅޭ މީހުން - ން
ފެނާ ފާޚާނާއާއި - ން
ވިއުގަ ކަރަންޓް - ން
އާއި މެޝިނަރީ - ން
ދު އެއްގަމުގައި - ން
ދުއް ކަނޑުގައި - ން

  
އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ތުގެ
ރަނގަޅު ޢާންމުޙާލަތު 

ތަންތާނގެ ޢތްތަކާއި

  
 އެހެނިހެން - ރަދު 

  
ގެއްލުނ ލިބޭ ރތްތަކަްށ

(   ނކުރާ ފާރާތްތަކަށް

  
ކޮމްޕޯނަން ލޯކަލް ގެ

މަޝްރޫއުތަކު ހިންގާ

  
  އާއި ފިޓިންގްސް

ޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕް
ސާ އްކަތަށްބޭނުންކުރާ

  ޮފތް
  ތަކެތި 

  ޮސފްޓްވެއަރ
ގުޅެގޮތުން ހޯދޭ ހާޑްވެ

  އިކްވިޕްމަންޓް

  
  ދުއްވާ ތަކެތި

  

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އޮފީސް

މަރާމާތުކުރުން
މަރާމާތުކުރުން
މަރާމާތުކުރުން
މަރާމާތުކުރުން
މަރާމާތުކުރުން
މަރާމާތުކުރުން
މަރާމާތުކުރުން

ޚިދުމަތު/ތަކެތި
ނިކަމެތިންގެ

ޖަމާޢަ ރުގެބޭ

ޕްރިޖެކްޓް ޚަ

ފަާރއަމިއަްލ
މަސްވެރިކަން

މަޝްރޫޢުތަކު
 ސަރުކާރުން

އާފަރނިޗަރ 
ޕްލާންޓް މެޝ
އެކިއެކިމަސައް
ޮ ރެފަރަންސް 
މުއާޞަލާތުގެ

ސ ކޮމްޕިއުޓަރ
.ޓީ އާ ގު އައި
އެހެނިހެން އި

އެއްގަމުގައި

 ޖުމުލަ



ޒް އެންްނޑް 

 

ަޝރީޒް

 ަޗރ

  ނ 

  

 
 

ފް ިފަޝ

ިރކަލަްޗ
   

ީލަބާޔން 
  

2010 
 

ރީ އޮފް

އެގިްރ

މީާލ

0

ިމިނސްސޓްރީ

 



 

 

fimin@ad 
35 ގެ  42 ފހާ  

ކުރި 
  ޓ

201 

 

 

 

19,7 

13,1 

6,6 

97,0 

1,0 

1,2 

8,0 

 

2,2 

1,1 

1 

83,2 

 

 fishagri.gov.mv

ސަފު   

ފާސްކު / 
ބަޖްެޓ
10

    

 23,000

 - 

 - 

 - 

 - 

 23,000

 - 

 - 

 23,000

  

 782,079

 65,569

 616,510

 - 

 048,609

 012,290

  289,350

 039,391

 50,500

 215,778

 08,808

 20,134

 212,358

ރިކަލްޗަރގެ 

 

މެއިލް:- އީ 655 332

  ްނ)

/ލިބުނު  އާމްދަނީ
  ޚަރަދުކުރެވުނު 

2010  

  

805,233 

231,940 

236,969 

143,442 

53,500 

99,790 

39,592 

2,299,853 

3,105,086 

 

19,340,133 

13,518,666 

5,499,287 

322,180 

86,593,601 

538,510 

890,418  

4,765,263 

1,500 

1,740,245 

871,693 

- 

77,785,972 

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 

58 ފެކްސް: 26 332

(ުރިފާޔއްިނ ން 
  ށް ނިމޭ އަހަރަ 

  ނޯޓް

  

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

 

8 

9 

 10  ފައިސާ

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

ަބާޔނ ަޚަރުދގެ 
އަށް ނ 2010މބަރު 

 
 

ނ ދައުލަތުން ދެްއވާ 

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

ަޚ އާމްަދނީއާއި 
ޑިސެމް 31

ހެނިހެން ގޮްތ ގޮތްުނ

 

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

އާ

  މދަނީ 

  ނސް ފީ 

  ސ

  ހނިެހން ާއމްދަނީ 

   

ޒފުންނަށާިއ އަދި އެހެ

 ރަދު 

  ދާތަކެތީގެ ައގު

  އަގު ުދމަތުގެ 

 

  

  ޚަރަދު

ކ އަދި ސަބްސިޑީޒް

،ވަނަ ފަންގި ފިލާ) 7

 ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމް

  ދމަތަށް ެނގޭ ފީ

ޝަން އާއި ލައިސަން

ފައިސާ ކއިގެން ިލބޭ

   އާމްދަނީ 

ތުގައި ުނހިމެނޭ ެއހެ

  ޕްޓްސް 

  ނީ 

  ރަދު 

  ހިނގި ޚަރަދު  ށް 

  އުޖޫަރ

ނަށް ދޭ ެއލަވަންސް 

 ދުވަސްވީ މުވައްޒަ

މުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަ

  ރުކުރުމުގެ ޚަރަުދ

ނގުމުގެ ޭބނުމަށް ހޯާދ

ނގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިުދ

 ށް ހޯދޭ ތަކެތިނުމަ

 މަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

މާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަ

 ތެގ ޚަރަދު

ދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް

7ވެލާނާގެ (

  

  އާމްދަނީ 

ޓެކްސް ނޫން 

އެކިއެކި ޚިުދ

ރަޖިސްޓްރޭޝ

ތަކެތި ވިއްަކ

ހަރުމުދަލުގެ

  ޖޫރިމަނާ 

ޓެކްސްގެ ގޮ

ް ކެޕިޓަލް ރެސި

ޖުމުލަ އާމްދަނީ

ޚަރަ ރިކަރަންޓް 

މުވައްޒަފުންނަށް

މުސާރައާއި 

މުވައްޒަފުންނަ

ޕެންޝަނާއި،

ންގުއޮފީސް ހި

ދަތުރު ފަތުރު

އޮފީސް ހްިނ

އޮފީސް ހިން

ޚިދުމަތް ދިނު

ތަމްރީނުކުރުމަ

މަރާމާތުކުރުމާ

ލޯނު ޚިދުމަތު

ސަރުކާރުންދޭ
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116,8 

 

1,2 

1,2 

24,9 

24,9 

26,2 

143,0 

(143,00 

މުން ަކމުގައި ޅުވު

 އެގްރިކަލްޗަރގެ 

 

  ނރަލް

 

 fishagri.gov.mv

ސަފު   

 - 

 - 

  830,688

  

  

 259,864

 - 

 259,864

 - 

 941,711

 941,711

 201,575

  

 032,263

(  09,263)

ިނޯޓްތަކާއިއެކު ވިދާޅު

ފ ފިޝަރީޒް އެްނޑް

 އާދަމް މަނިކު  

ެޖެނ އުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ރިކަލްޗަރގެ 

 

މެއިލް:- އީ 655 332

3,446,509 

3,446,509 

109,380,243  

 

2,764,095 

2,449,795 

311,625 

2,675 

18,430,139 

18,430,139 

21,194,234 

 

130,574,477 

(127,469,391)

ޔން ފުރިަހމަާވނީ މި

ވެ މިނިސްޓްީރ އޮފް

 ން 

ޑެޕިއު 

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 

58 ފެކްސް: 26 332

 

20  

 

 

 

 

19 

22 

23 

 

21 

 

 

 

 

އެއްކަމާއި، މާލީބަާޔ

. އެކަމަށް ހެކިވެ ށެވެ

އިން ރަޝީދު ހަސަނ

ިޝއަލް އެގްެޒކެޓިވް

ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

  
 ިމމާީލ ަބޔާނުެގ ބަ

 ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށެ

  
  
  
  
  

ޑރ. ހުސެ 

ފައިނޭންޝ 

  

  
  

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

  ހަމަޖެއްސްުނ

 އް ހަަމޖެއްުސްނ

   ޗަރ

 

ނާއިގުޭޅ ނޯޓްތަކަކީ

ވސް އޮޅުުވމެއްނެތި

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

 ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް

/ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް

  ގެ ޚަރަދު 

އިންފްާރސްޓްރަކްޗން 

  ކުއިޕްމަންޓް 

  ނދުފަހަރު

  ޓްރާންސެކްޝްަނ

  ކަނޑާ ބާކީ  ރު 

މނިފައިާވ މާީލ ަބޔާނާ

ޅާފަިއވަނީ އެއްވެށަހަ

،ވަނަ ފަންގި ފިލާ) 7

 ގެއްލުމެއް ނުވަތަ 

ބިފައިވާ ެގއްލުމެއް /

  ންޓް ޚަރަދު 

  ޚރަދު 

މއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ

އެހެނިެހން – ޚަރަދު 

 މެޝިނަރީ އަދި އިކު

ކނޑާއި ަވއިގެ އުޅަނ

  މިހުރި ހަރުމުދާ 

 . .އެސް .އޭ އޓްލެއި ޕީ

  ދަލުގެ ޚަރަދު 

  ޚރަދު 

އިން ހޭދަކުރެވުނުވަރު

އަށް ިހމެނ 42ިއން 

  

ތއް ަތއްޔާރުކޮށް ހުށަ

:   -ކުރަނީ

7ވެލާނާގެ (

ލިބިފައިވާ   

ލިބ      

ޖުމުލަ ރިކަރަން

  

ހަރުމުދަލުގެ ޚަ

ގަތުމާ ހަރުމުދާ 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ފަރުނީޗަރު،

އެއްގަމާއި ކަ

ނުނިމބިނާކޮށް 

ކެޕިޓަލް އަުއ

ޖުމުލަ ހަރުމުދަ

  

މުޅި ޖުމުލަ ޚަ

ލިބުނު ފައިސާ

ިއ 37ސަފުހާ 

. ފާހަގަކުރަމެވެ

މިމާީލ ބަާޔންތަ

ފަރާތުން ސޮއިކު
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2 

163 

67 

 

1 

231 

 ދ
2 

236 

236 

 ރދު

20 

1,2 

142,2 

143,4 

 ރދު

20 

53,5 

53,5 

 ދ
2 

50 

47 

1 

99 

 

 fishagri.gov.mv

ސަފު   

ޚަރުަދ  
2010

 

 ,350

 ,360

 230

 ,000

 ,940

ޚަރުަދ  
2010

 

,969

 ,969

ޚަަރ  
010

  

 242

 200

 442

ޚަަރ  
010

 

 500

 500

ޚަރުަދ  
2010

 

 ,737

  ,745

 ,308

  ,790

ރިކަލްޗަރގެ 

 

މެއިލް:- އީ 655 332

  ާޔއްިނ)

  ބަޖެޓު
2010 

- 

- 

- 

- 

- 

  ބަޖެޓު
2010 

 

- 

 ބަޖެޓް

2010 
 

- 

- 

- 

 ބަޖެޓް

2010 

- 

- 

  ބަޖެޓު
2010 

- 

23,000

- 

23,000

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 

58 ފެކްސް: 26 332

ަތްއ (ުރިފާޔނޓު 
   ނިޔަލަށް 

ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

  
ޯނަތފްސީލު  

ގެ 2010ސެމްބަރ 

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

ގުޅޭ އި ަބާޔނާ 
ޑިސ 31

  ތަކެތިވިއްކުން ދ
 
  ފައިސާ ލިބޭ

  ފީ ލައިސަންސް

 ވިއްކުން ތަކެތި

  ފައިސާ

 ވަރުވާ ގެ

  މނާ
  ލިބޭ ނާއަށް

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

ީލ މާ 

 ގޭ ފީ

އުފައްދާ ނޓަރުތަކުގައި
ފައިސާ ލިބޭ ދީގްެނ
ލި ވިއްކައިގެން މންޓް

  ލައިސަންސް ފީ

ލަ އަދި ްސޓްރޭޝަން

  ފައިސާ

ތަ މަޖައްލާފަދަ ،ނޫސް
ލިބޭ ވިއްކައިގެން ތި

 

ތަންތަނުގެ ފަދަ ންނަ

ޖޫރިމަ ކުރެވޭ ވެގެން
ޖޫރިމަ އާއި ލާރި ޑީ
  މނާ

،ވަނަ ފަންގި ފިލާ) 7

ދުމަތަށް ނެގޭޚިއެކި 

  

  ފީ ސެޓްފިކެޓް
ސެން ޓްރޭނިންގ
ހައްދައިދީ ފޮޓޯކޮޕީ
ޑޮކިޔުމަނ ޓެންޑަރ

 ޖުމުލަ  

ސްޓްރޭޝަން އާއި

  

ރެޖިސ އެހެނިހެން

 މުލަޖު  

 ވިއްކައިގެން ލިބޭ

  

ނޫ ،ފޮތް ޗާޕުކުރި
ތަކެތި އެހެނިހެން
 ޖުމުލަ

 ދަލުގެ އާމްދީަނ

ހިން ،ގޮއިފާލައްބަ
 ޖުމުލަ  

 މާަނ

  

ޚިލާފުވެ ގަވާއިދާއި
ގަޑ މުވައްޒަފުންގެ
ޖޫރިމަ އެހެނިހެން

 ޖުމުލަ  

7ވެލާނާގެ (

އެކިއެ .1

121 004 

121 038 

121 041 

121 043 

  

ރަޖިސ .2

123 999 

 
 

ތަކެތި .3

 

124 001 

124 999 

 

 
 

ހަރުމު .4

125 001 

 
  

ޖޫރިމަ .5

126 002 

126 004 

126 999 
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 ދ
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39 

39 

 ދ
2 

2,299 

2,299 

 

2 

12,833 

685 

13,518 

 ރދު

20 

468,5

2,1

625,4

375,9

67,4

805,4 

48,2

39,9

9,4

3,038,2

18,5

 

 fishagri.gov.mv

ސަފު   

ޚަރުަދ  
2010

 

 ,592

 ,592

ޚަރުަދ  
2010

 

 ,853

 ,853

ޚަރަދު  
2010

 

1  3,365

 5,301

13  8,666

ޚަަރ  
010

 

3 541 

 107 

9 457 

3 930 

 434 

  400

 - 

 244 

 - 

 908 

5 476 

 - 

3,2 212 

 578 

ރިކަލްޗަރގެ 

 

މެއިލް:- އީ 655 332

  ބަޖެޓު
2010 

- 

- 

  ބަޖެޓު
2010 

- 

- 

  ބަޖެޓު
2010 

2,463,181

702,388 

3,165,569

 ބަޖެޓް

2010 

363,555 

- 

951,575 

378,148 

59,386 

809,625

85,467 

3,442 

45,237 

60,601 

530,074 

2,425 

254,254 

72,721 

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 

58 ފެކްސް: 26 332

ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

 ސް

  އލަވަންސް

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

 އާމްދަނީ

  ފައިސާ ބޭ

 

ޢިނާތްޔަތް ޚާއްޞަ

  އެލަވަންސް އްުތ
އެލަވަންސ ދާކުރާތީދޭ
ދަތުރު އެ ދާކުރާތީދޭ
  ލަވަންސް
  އެލަވަންސް ދޭ

  އެލަވަންސް ރާ

 ފައިސާ ދޭ ނަށް

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

ާ ހިމެނޭ އެހެނިހެން 

ލިބޭ އަނބުރާ ޖެޓުން

 

  ވިއްކި 

  އުޖޫރަ އާއި ސާރަ
ފައިސާ ސައްކަތަށްދޭ

 ލަވަންސް

ދޭ މުނާސަބަތުގައި 
 ންސް

ކޮއް ދޭ ފައިސާއިން 
ވަޒީފާއަ ރަށެއްގައި 
ވަޒީފާައ ރަށެއްގައި 

އެލަ ފެމިލީ ންސްއާއި
މަސަތްކުރާީތ ތކުގައި

  އެލަވަންސް
މަނާކު އަދާކުރުން އް
  ސ

  ނސް
  ސް

 ވަންސް

މުވައްޒަފުންނަ ގޮތުން

،ވަނަ ފަންގި ފިލާ) 7

ސްގެ ގޮތުގައި ނުހި

  

ބަޖެ އަހަރުގެ ކުރީ

 ޖުމުލަ  

 ޓަލް ރެސިޕްޓްސް

  

އެސެޓް ކެޕިޓަލް

 ޖުމުލަ  

 ސރައާއި އުޖަޫރ

  

މުސ މުވައްޒަފުންގެ
މަސަ އިތުރުގަޑީގެ

 ޖުމުލަ  

ޒަފުންނަށް ދޭ އަެލ

ރަމަޟާންމަހުގެ
އެލަވަން މެޑިކަލް

މުވައްޒަފުންނަށް
އަމިއްލަރަށްނޫން
އަމިއްލަރަށްނޫން

އެލަވަން ލިވިންގ
ދުވަސްަތ ބަންދު
އެ ޑިއުޓީ ޝިފްޓް
ވަޒީފާއެއް އެހެން
އެލަވަންސް ފޯން

އެލަވަންސ ރިސްކް
އެލަވަންސ ހެދުން

އެލަވަ ސަރވިސް
ގޮތްގޮ އެހެނިހެން

7ވެލާނާގެ (

 
 
  

ޓެކްސ .6

129 002 

  

  
ކެޕިޓަ .7

131 004 

  

  
މާުސ .8

211 001 

211 002 

 
 
 

މުވައްޒ .9

212 005 

212 006 

212 010 

212 012 

212 013 

212 014 

212 015 

212 021 

212 023 

212 024 

212 025 

212 026 

212 027 

212 999 
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5,499,2

 ރދު

20 

322,1 

322,1 

 ރދު

20 

189,1

6

98,1

209,6

14,3

26,4

538,5

 ރދު

20 

482,6

34,5

308,3

7,1

22,2

9,0

26,3

890,4

 ދު
20 

624,1

982,3

44,3

 

 fishagri.gov.mv

ސަފު   

6,6 287 

ޚަަރ  
010

 

 180

 180

ޚަަރ  
010

 

5 155 

 640 

 173 

2 698 

 349 

 495 

1,0 510 

ޚަަރ  
010

 

6 680 

 552 

4 363 

 197 

 - 

 218 

 069 

 - 

 - 

 339 

1,2 418 

ޚަރަދު  
010

 

8 179 

1,0 303 

7 354 

ރިކަލްޗަރގެ 

 

މެއިލް:- އީ 655 332

616,510 

  ބަޖެޓު ސާ
2010 

- 

- 

 ބަޖެޓް

2010 

521,050 

2,600 

144,540 

240,500 

68,400 

35,200 

012,290 

 ބަޖެޓް

2010 

614,050 

35,000 

454,900 

28,500 

65,000 

23,400 

24,500 

8,500 

17,500 

18,000 

289,350 

 ބަޖެޓް

2010 

814,451 

080,438 

734,056 

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 

58 ފެކްސް: 26 332

ތުން ދެއްވާ ފައިސާ

ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

 ގޮތްގޮތުން ދައުލަތު

  ޔފަދަ ތަކެތި

  ދުމަށް

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

 އަދި އެހެނިހެން

 ދަތުރުޚަރަދު ރާ

 ދަތުރުޚަރަދު ރ

  ޚަރަދު ދަތުރު

  އަގު

 ގޮތުން ހޯދޭތަކެތި

އްޗާއި އިންޖީނު ތޮެޔ
  ތި

   ތަކެތި
 ކެިތ

 ތކެިތ

ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދު
 އަގު ތީގެ

 ރަދު

 ރަުދ

  ނުމަށްކުރާ ޚަރަުދ

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

ވީ މުވައްޒަފުންނާއި،

  ސާ

 ޚރަދު

ކު ކަނޑުމަގުން ގައި
އެއްގަމުމަގުންކުރާ އި
ވައިގެމަގުންކުރާ ގައި
 ޚަރަދު ދަތުރު ރާ

  ޚަރަދު ދަތުރު ވޭ
  ޚަރަދު ރު

މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ

ގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތިހޭ
 ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭގޮ
އި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއް
ހޭ ގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި
ސްގެ ގޮތުގައި ހޯދޭ
ސާފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަ

 ތަކެތި ހޯދުމަށް

ތރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަ
ފތި، އަދި ދިދަފަދަ ފޮ

ތަކެ އެހެނިހެން ންވާ

ންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަ

ސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަ
  ގ ޚަރަދު

ގ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނު

،ވަނަ ފަންގި ފިލާ) 7

  ޖުމުލަ
ޝަނާއި، ދުވަސްވީ

  

ފައިސ ޕެންޝަންގެ

 ޖުމުލަ  

ރފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަ

އެތެރޭގަ ރާއްޖޭގެ
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި

އެތެރޭގަ ރާއްޖޭގެ
ބޭރަށްކުރާ ރާޖޭން

ބިދޭސީންނަށްދެވޭ
ދަތުރު އެހެނިހެން

  ޖުމުލަ

ސ ހިންގުމުގެ ބޭނުމަ

ބެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި
އިންފޮރމޭޝަން
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭ

ސްޕެއާރ ޕާރޓްސ
ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާ
ހިފާ ގެންގުޅޭ ަތ
އޮފީސް ޒީނަތްެތ

ރުފޮތި، މޭޒުޮފދޮ
ބޭނުން ހިންގުމަށް

  ޖުމުލަ

ސ ހިންގުމަށް ބޭނުން

ފޯން، ފެކްސްޓެލެ
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ
ބޯފެނާއި ފާޚާނާެގ

7ވެލާނާގެ (
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17,6

47,4

2
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 ދު
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 ދު
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6 180 
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 953 

 040 

2 661 

 904 

 258 
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 173 

 375 

1,5 543 

 - 

 700 

 138 

 655 

1,5 618 

 405 

 200 

 - 

2 827 

 341 

 569 

 774 

8,0 263 

ޚަރަދު  
010

 

 500 

 - 

  500

ޚަރަދު  
010

 

1,4 567 

2 188 

5 490 

2,2  245

ރިކަލްޗަރގެ 
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607,282 

 ބަޖެޓް

2010  
186,953 

49,250 

262,897 

133,700 

49,972 

15,000 

147,600 

65,000 

560,949 

9,000 

127,825 

150,000 

35,300 

537,889 

130,302 

4,800 

15,000 

268,358 

11,569 

24,000 

17,800 

039,391 

 ބަޖެޓް

2010 

42,500 

8,000 

50,500

 ބަޖެޓް

2010 

420,657 

265,293 

529,828 

215,778

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 
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ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

  ކުނީ ފީސއާއި

 ދު

  ޚަރަުދ

ތގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

  ލހެއްޓުމުގެ ޚަރަުދ
 ޚިދުމަތަށްދޭ ފައިސާ

ދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު

  ތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
ފާހަގަކުރުމަށް ކުރާ ޚަ

  ޚަރަދު ންގުމުގެ
މާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތު

  ޚަރަދުކުރާ ރމަށް
  .ޑީ.އައި،ޕމިޓްީފ
  އަހަރީފީ ޖހޭ
ޚރަުދ

  ބޭސްކުރުން ނަށް
  ޚަރަދު ގ

  ފައިސާ ދއްކާ
  ދާ ކުރުން

  ޚަރަދު މތުގެ

 ލްސް

 ބަލްސް

 ފައިސާ ްނގެ

 ކޯސް ނގ

 ކުރާޚަރަދު މަށް

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

ންޓަރނެޓްގެ ޚަރަުދ

 ޔއި ބިމުގެ ކުލި

ތާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެެލ
 ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ

 ސޖް ޚަރުަދ

ތިހާރު، އެންގުން އަދ
  ދ

ސމިނަރ ފަދަކަންތައް
ތތަކާއި މުނާސަބަތު ފާ

ހިން ޕްރޮގްރާމް އޤީގެ
 ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާ

މާންދާރީ އަދާކުރުމެހު
ވޯކާްޕ،ވިސާފީ ފުންގެ

ދައްކަނެްޖ ސަރުކާރަްށ
ޚަ ތަކެތީގެ ޗާޕުކުރާ 

ޚަރަދު ރމުގެ
މީހުނަ ބަލިވާ ޅނިކޮށް
ބައިވެރިވުމުެގ ތކުގައި
ދަ ގޮތުގައި މިޝަންގެ

ާ  ޚިދުމަތުގެ އަގު އަ
ޚިދަުމ އެހެނިހެން ގެ

  ދ ތަކެތި

ކޮންޒިއުމަބަލް/  ލއިޒް
ކޮންޒިއުމަބ ރޭޝަންަލ

 ވޭ ޚަރަދު

ދާމީހު ފެލޯޝިޕްގައި 
ޓްރޭނިން އެކިއެކި ގާ
ހިންގު ކޯސްތައް އެކި

،ވަނަ ފަންގި ފިލާ) 7

ލީޒްލައިނާއި އިން

  

އާްޔޢިމާރާތުގެ ކު
 ތަކެތީގެ ކުލި

ޢިމާރާތާއި ތަންތާ
އޮފީސް ޢިމާރާތް
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެ
ޢިއްލާން، އިޝްތި
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
ޖަލްސާ އަދި ެސ
ރަސްމީ މުބާރާތްތަ

ތަރަްއ އިޖްތިމާޢީ
ކޮންސަލްޓެންސީ

މާނުންނަށް މެމެހު
މުވައްޒަފު ބިދޭސީ

ސަ އެކިކަންކަމަށް
ޗފައިދާއަށްޢާންމު  

 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމު
އުޅެނ ޚިދުމަތުގައި
ފެއަރތަ އެކިއެކި
ކޮމިޝ ޗާޖާއިބޭންކް

އިންޝުއަރަންސް
ހިންގުމުގެ އޮފީސް

 ޖުމުލަ  

މަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ

ސަޕްލައ މެޑިކަލް
އޮޕަރޭ އެހެނިހެން

 ޖުމުލަ  

ރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ

،ލަރޝިޕްސްކޮ

ހިންގާ ރާއްޖޭގައި
އެކިއެ ރާއްޖޭގައި

 ޖުމުލަ  
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 ބަޖެޓް

2010 

15,525 

254,687 

43,988 

40,106 

175,950 

68,730 

2,581 

507,241 

108,808

 ބަޖެޓް

2010 

120,134 

120,134

 ބަޖެޓް

2010 

000,000 

- 

212,358 

212,358

 ބަޖެޓް

2010 

- 

- 

 ބަޖެޓް

2010 

- 

- 

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 

58 ފެކްސް: 26 332

(   ކރާ ފާރާތްތަކަށް

ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

 

 

ރުގެ މަސްވެރިކަންކު

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

  ޢިމާރާތްތައް
  ޢިމާރާތްތައް

  ތަންތަން ދަ
  ނިޒާމް ހޭ

 އިކުއިޕްމަންޓް

  ތަކެތި ވާ
  އުޅަނދުފަހަރު

 ރތަކަށް

 ސަބްސިޑީޒް

 ފައިސާ ތުންދޭ

 ފައިސާ ކރުމަށްދޭ

 ފީ މްބަރޝިޕް

ރ އިމާރާތްކުރުން

 ނފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މއް ހަމަޖެއްސުން

ހަމަޖެއްސުން (މިއަ

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

 ލހެއްޓުން

ޢ ދިރިއުޅޭ މީހުން -
 ދިރިނޫޅޭ މީހުން -
ފަދަ ބްރިޖް މަގާއި -
ފެނާބެހޭ ފާޚާނާއާއި -
  ވިއުގަ ކަރަންޓް -
އި އާއި މެޝިނަރީ -
ދުއްވާ އެއްގަމުގައި -
ދުއްވާ ކަނޑުގައި -

އިދާރާ ސަރުކާރުގެ-ދ

އިޝްތިރާކް އަދި ސަ

ގޮ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ 
ރަނގަޅުކު ންމުޙާލަުތ

މެމް ގެތަންތާނ ތަކާއި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިން އެހެނިހެން - ދ 

/ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެ

ގެއްލުން ލިބޭ ތަކަށް
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ލެހެމާތު ކުރުމާއި ބެ

  

- މަރާމާތުކުރުނ2ް
- މަރާމާތުކުރުނ2ް
- މަރާމާތުކުރުނ2ް
- މަރާމާތުކުރުނ2ް
- މަރާމާތުކުރުނ2ް
- މަރާމާތުކުރުނ2ް
- މަރާމާތުކުރުނ2ް
- މަރާމާތުކުރުނ2ް

 
 ޖުމުލަ  

  ޚިދުމަތުގެ އަގު

ޚަރަުދ ޚިދުމަތުގެ
 ޖުމުލަ  

ހީ، އިރކާރުންދޭ އެ

ޚިދުމަތުގެ/ތަކެތި
ޢާން ނިކަމެތިންގެ

ޖަމާޢަތްތަ ބޭރުގެ
 ޖުމުލަ  

އި - ޖެކްޓް ޚަރަދު 

ޕްރިޖެކްޓް ޚަރަދު
 ޖުމުލަ  

ފައިވާ ގެއްލުމެއް /

ފަރާތްަތ އަމިއްލަ
 ޖުމުލަ  

7ވެލާނާގެ (
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5,514,4

12,915,6

18,430,1 
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20 

114,7

13,8

10,7
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19,5

127,0

24,9

311,6 

 ދު
20 

2,6

2,6 

 ރދު

20 

130,2 

130,2 

 

 fishagri.gov.mv

ސަފު   

ޚަރަދު  
010

 

7,4 486 

17,5 653 

24,9  139

ޚަރަދު  
010

 

 720 

6 815 

 740 

 739 

 575 

 - 

 095 

2 941 

1,2  625

ޚަރަދު  
010

 

 675 

 675

ޚަަރ  
010

 

 268

 268

ރިކަލްޗަރގެ 

 

މެއިލް:- އީ 655 332

 ބަޖެޓް

2010 

437,971 

503,740 

941,711

 ބަޖެޓް

2010 

124,500 

636,484 

56,620 

15,000 

54,450 

120,310 

52,500 

200,000 

259,864

 ބަޖެޓް

2010 

- 

- 

  ބަޖެޓު
2010 

- 

- 

ންޑް އެގްރި
 (ރުފިޔާ އިން) 

58 ފެކްސް: 26 332

ފޝަރީޒް އެނ
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

625ވހިރާއްޖެ. ފޯން: 

 

ޓރީ އޮފް ފި
ވަނަ 2010

މާލެ، ދިވެ، 20096 

 ކްޝަން ފޭސް)

 ޚަރަދު އެހެނިހެން

 ދމަށް ކުރާ ޚަރަދު

 ންޓްސް

  ޓޫލްސް - މުނ

  އރ

  ޒޭޝަންއޯރގަނައި

ޓްމިނިސް 

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،

. ޓްރާންސެކް.އެސް

ކޮމްޕޯނަންޓް ލޯކަލް 
މަޝްރޫއުތަކުގެ ންގާ

ންވާ ހަރުމުދާ ހޯދު

   ފިޓިންގްސް
ނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަން

ސާމާ ތަށްބޭނުންކުރާ
  ތ

  ތކެތި
  ސފްޓްވެއަރ

ގޮތުން ހޯދޭ ހާޑްވެއަ
  ވިޕްމަންޓް

ގެ އުނޅަދުފަހަރު

  އވާ ތަކެތި

 އިން ލިބޭ

އޯ ވޮލަންޓަރީ - އެހީ

،ވަނަ ފަންގި ފިލާ) 7

ޓަލް ޚަރަދު (ޕީ.އޭ.

ޯ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ހްިނ ސަރުކާރުން

 ޖުމުލަ  

ނުންސް ހިންގުމަށްބޭ

ފަރނިޗަރ އާއި
ޕްލާންޓް މެޝިނަ
އެކިއެކިމަސައްކަ
ރެފަރަންސް ފޮތް
މުއާޞަލާތުގެ ަތ
ް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮ
.ޓީ އާ ގުޅެގޮ އައި
އެހެނިހެން އިކްވި

 ޖުމުލަ 

ގަމާ ކަނޑާއި ވައިގެ

އެއްގަމުގައި ދުއް
 ޖުމުލަ  

ފައިސާއިނ – އެހީ 

  

އެ ހިލޭ ފައިސާގެ

 ޖުމުލަ  

7ވެލާނާގެ (
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