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1 ގެ  25 ހ

ލްތް އެންޑް 
 ކަންކަމާެމދު

އަދި  ،ހަޅައި

ސވެރިންނާއި 
ހުރިހާ  ކުގެ

 ، ހުށަހަޅައި

ސް އެންޑް 
ޓްރީގެ މާލީ 
، ތއްޔާރުކޮށް

ނަންބަރު  ނ
ޒިންމާދާރު  

 އްޓައި، އެ
 ޤާއިމްކޮށް 
ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުގަިއ 

.   ހި  މެނެއެވެ

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

  ާޔަނށް 

ސްޓްރީ އޮފް ހެލް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަ
ރިއްޔާއަށް ހުށަހަ

ގެ އިސްފމިލީ
ދާއިރާތަކު ގެޓރީ

ތު ކޮމިޓީއަށް

  ލިއްޔަތު 

 އޮފް ފިނޭންސ
މިނިސްްޓ ތިން،

ހަމަކަމާއެކު ަތ
ޤާނޫނުށހެޅުމަކީ 
މާލީއޅާފައިވާ 

ސާބުތައް ބަލަހައް
އުލެއްޙަހުރި މާ

 ހިސާބުތައް 
މާލީބަޔާން އެކުލަ

ނުން ހިންގައިދި

މެއ- އީ 6430 331 

ހުރގެ މީާލ ަބާޔ

ނިސްމި ކުރެވުނު
ޖެހޭކަމަށް ފާނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރ

 އެންޑް ފެ
އާއި އެމިނިސްޓް
ލީހުގެ މާލިއްޔަތު

ގެ މަސްއޫލިލީ

ނ މިނިސްޓްރީ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތި
އޙަކަމާއި ފުރިހަ

ށް ހުށަ މިއޮފީހަ
ނޑައަ އަށްލީ ކަ

ށް ހިސާއެއްގޮތަ
ކާތެރި އިތުބާރުހު

ނުހިމެނޭގޮތަށް 
މާއި އަހަރީ މާ

ރަނގަޅަށް އަން 

ފެކްސް: 393 332

c 

ަވަނ ައަހ 20
   ރިޕޯޓް 

ކު އޮޑިޓް ދަށުން 
ކުރަން ލާޙުޞްއި

ރ ،އިށާ ފެމިލީއަ

އޮފް ހެލްތް
އާ މިނިސްޓްރީއ

ޔިތުންގެ މަޖިލީ
  ނެއެވެ.

 އެންޑް ފެމި

ން ބާރުލިބިގެން
އާއި އެއްޮގ 1

އްގޮތަށް ޞަްއ
ޑިޓް ކުރުމަށް 
ތ އެންޑް ފެމިލީ

ތާއި އެޤަ ހަޤީ
 ބޭނުންވާ ރައްކާ

  ފޮރުވުމެއް
ާ ސާބު ބެލެހެއްޓު
ނ ދިމާވި ހާލަތު

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

c

  

010ފެމިީލގެ 
ރ ޖެެނަރލޭްދ

ގެދަ )2007/4
އި ، ރައުޔެއްދީ

ޑް ހެލްތް އެން 
 .   މެވެ

ނިސްޓްރީ އޮ
ތެރިވެދެއްވި އެހީ

 މިރިޕޯޓް ރައް
ކުރެވޭނެ ޝާއިޢު

ރ އޮފް ހެލްތް

އިން )2006/3
12 ބާބު އިދުގެ

ތއް ޙަޤީޤަތާއެއް
ދި އޮލވާލައި އަ

ހެލްތް އޮފްރީ 

ފުރިހަމަކަމާއެކު
 އެކުލަވާލުމަށް 

ނުވަތަ ،ލުމެއް
ހިސާ ، ކުރުމާއި

ޒާ ބޭނުންކުރަން

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

c

ހެލްތް ެއްނޑް 
ޮއިޑަޓރ

ނޫނު ނަންބަރު 
މާލީ ބަޔާނަށް 

 ނިސްޓްރީ އޮފް
ލުކަމަށް ގެނައު

ނއް މިނތައްތަ
ިއޮޑިޓްގައި އެހީ
.  ދަންނަވަމެވެ

www.  ިގައ

ނިސްޓްރީި މި

6ނު ނަންބަރު 

އްޔަތުގެ ގަވާއި
ރީގެ ހިސާބުތަ

އެކުލަވާ ތައް ޔާން
މިނިސްޓްރީށން 

ު ،ކަމާއި އަދި 
ތައްޔާރުކޮށް ނ 

ނުވަތަ އޮޅުވާލު
ޔާން ތައްޔާރު 
އިވާނަމަ އަންދާޒާ

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

csIfoa eg
 

ްސޓްރީ ޮއފް ެހ

ނޫޤާ(ނޫނު ޤާ ޓ 
 އހަރުގެ އަހަރީ

މިނޓަކައި ވުމަށް
މަޖިލީހުގެ ސަމާ

ވިފައިވާ ކަން
މި ، ފާހަގަކޮށް

ގައި ޝުކުރު 
audit.gov.m

ކުރުމުގައި ރު 

ޤާނޫނު(ޤާނޫނު 
އުލަތުގެ މާލިއްދަ
މިނިސްޓްރ ،އި
މާލީބަޔާ އަހަރީ 

 މާއްދާގެ ދަށު
.   ވެ

ގައި، ޞައްޙަކަ
ހަރީ މާލީބަޔާން
ސ އޮޅުމެއް، ނ

އަހަރީ މާލީބަޔާ 
ުނން ކުރެވިފައި

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

egclwrenej 
ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ

ިމންިސ

  ރފު 

 ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް
ވަނަ އަ 201

ފިޔަަވޅު އެޅުއްވު
 ރައްޔިތުންގެ މަ

އި ފާހަގަކުރެވ
ރެވިފައިވާކަން

ށ މިފުރުޞަތުގަ
mvވެބްސައިޓް 

ބުތައް ތައްޔާރު

 މާލިއްޔަތުގެ ޤާ
ދަ ހަދާފައިވާ 

އ ބެލެހެއްޓުމާއ
ށްކާއި އެއްގޮތަ

ވަނަ 35ގެ  
ލިއްޔަތެކެވެއޫްސ

ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގަ
 އެއްގޮތަށް އަހަ

އެއްވެސް ،މާއި
 ކާ އެއްގޮތަށް 

އަންދާޒާއެއް ބޭނ

ޣާޒީ ބިލްޑިން

 

rwTiDoa
މާލެ

ތަޢާރަހ. 

މިރިޕޯޓުގެ 
0 ގެފެމިލީ

ލާޙީ ޞްއި
މިކަންކަން 

މިރިޕޯޓުގައި
މަޝްވަރާކު
ބޭފުޅުންނަށް
މިއޮފީހުގެ 

ހިސާބުށ. 

ދައުލަތުގެ
ޓްރެޜަރީން
ކަންތައްތައް
އެހިސާބުތަކާ

2006/3 
މަ ވެރިޔާގެ

ލިއޫމިމަސް
ހިސާބުތަކާ
ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް 
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 މާލީބަޔާން 
 . ޔންކުރުމެވެ
 ލާޒިމުކުާރ 

  އްގައެވެ.

 ހޯދައިގެން 
 އެއްގޮތަށް 

ހެއްޓުމުގައި ލ
.   ނވެ

 ހުރިހާ  މލީ
އެއިން މުޅި 

 7އިން  1 
 މިންވަރަށް 

ށް އޮޑިޓަރ 
ޝަން އޮފް 
ކައުންޓިންގ 
 ވީނަމަވެސް 
 މި އަހަރީ 
ކުރާ ހުރިހާ 
އް އެނގެން 
ހިމެނެންޖެޭހ 

 ތާއެއްގޮތަށް 

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

އަހަރުގެ އަހަރީ
ންތައްތައް ބަޔާ
ސްޓޭންޑަޑްތައް
ނގަނެވޭނެ ގޮތެއް

ތތަކާއި ހެކިތައް
ޙަޤީޤަތާއިއަދި 
ހެބެެލ އްސާބުތަ

ޠލިޢާ ކޮށްގެންނެ

ޅި އަހަރުގެ މާ
ލައި ޗެކްކޮށް އެ

ކުތާ ނަންބަރު 
ށޓަކާ ބޭނުންވާ

ކުން ތައްޔާރުކޮށް
ފެެޑރޭޝ ޝަނަލް

ކަ ސެކްޓަރ އެ
 ބަޔާންކޮށްފައި 
ފއިވާ އަސާސް

ޑަޑްތައް ލާޒިމްކު
ންގ ޕޮލިސީތައް
އި ކޮންމެހެން ހި

ާ ންކޮށްފައިވާ ގޮ
.  ން

މެއ- އީ 6430 331 

ވަނަ އަ 2010
 ކުރަންޖެހޭ ކަ

އްގޮތަށް، އެ ސ
ނުވާނެކަން ދެނެ

ންވާ މަޢުލޫމާތު
 ،ޞައްޙަކަމާއި

ހިސ ،ނކޮށްގެން 
ވެސް ބަލާ މާުޠ

ވިފައިވަނީ މުޅި
ބަލަ ތްތައްޢާމަލާ

ވާ ބައިގައި ނުކު
އުޔެއް ދިނުމަށް

.  

ސއޫލު އޮފީސްތަކު
އިންޓަރނޭޝކީ 
ޕަބްލިްކ ޝަނަލް

ވަނަ ބާބުގައި  
 ތައްޔާރުކޮށްފަ

ސް ސްޓޭންޑަސާ 
އިވާ އެކައުންޓިނ
ދ މާލީބަޔާނުގައި

މްބަރުގައި ބަޔާން
ހުށަހަޅާފައިނުވުން

ފެކްސް: 393 332

0ނޑް ފެމިލީގެ 

ލާހުރވުނު އިޞް
ް ޓޭންޑަޑްތަކާ އެ
ތައް ހިމެނިފައިނު

ބޭނުނ ސްކުރުމަށް 
 ހިސާބުތަކުގެ ޞ
ޮ މައްޗަށް ބިނާ

ގޮތްވެ ލވާލާފައިވާ

މިއޮޑިޓް ކުރެވި
ވުނު ބައެއް މުޢާ

  މޭގޮތަށެވެ.

ާ ބަޔާންކުރެވިފައި
ލީ ބަޔާނަށް ރައު
އުޔެއް ނުދެމެވެ

  ސަބަބުތައް

ޫ ސަރުކާރުގެ މަސް
ރުމުގެ އަސާސަ

އިންޓަރނޭޝަ" 
 12ގަވާއިދުގެ 

ހަރީ މާލީބަޔާން
ިހމަނަން އިޕްސާ
އި ބޭނުންކޮށްފައ
" ފަދަ  ނޯޓްސް

ވަނަ ނަމް 3 
ތަކުގެ ރިޕޯޓް ހު

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

ް ފް ހެލްތް އެން
ު ގައި ފާހަގަކުރެ

ގ ސްޓޭއޮޑިޓިން
ލުންތަކާ އޮޅުންތަ

ފާސްބަލައި ން 
ހިންގާފައިވަނީ 
 މާޙައުލުގެ މ
ާ ލީބަޔާން އެކުލަ

މ ،ކަމަށްވާތީ 
ގޮތުގައި ހޮވާލެވު
 ގޮތެއް ނިންމޭ

" ބަ  ސަބަބުތައް
ިމ އަހަރީ މާލީ
ލީ ބަޔާނަށް ރައު

ދެވެންނެތް ސަ

ދާގެ ދަށުން ސަ
އ ތައްޔާރު ކުރު

ޢު ކުރާ ޝާއި
 މާލިއްޔަތުގެ ގަ
ށަހަޅާފައިވާ އަހަ
ބަޔާންތަކުގައި ހ
އޔާރު ކުރުމުގައި
"ޑިސްކްލޯޒަރ 

 

އދާގެ (ހ) ގެ
ގި ކަންތައްހިން

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

 އްޔަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެއޮޑިޓްނމާއި، 

ނޓަނޭޝަނަލް އޮ
ޔާނުގައި އޮޅުވާލު

ވަނީ މިމާލީބަޔާނ
އްކަތް ރާވައި ހ
ށ ރޭވިފައިވާ

މުޅި މާލ ،ތަކާއި

ށ ބަލައިގެން
 ސާމްޕަލްގެ ގޮ

ލް ދެކޭރ ޖެނެރަ

  ނދިނުން 

އޔު ދެވެންނެތް
ގެ ސަބަބުން މ
 މި އަހަރީ މާލ

ލްގެ ރައުޔު ދެ

ވަނަ މާއްދާ 35
އް މާލީ ބަޔާންތަ

ްނ ނެރެ ) އި
ގައި ދައުލަތުގެ

އިން ހުށަ ފެމިލީ
ލީބަ ފުރިހަމަ މާ

މލީ ބަޔާން ތައް
ލު ފޯރުކޮށްދޭ "

 ނާފައިނުވުން.

ވަނަ މާއް 35 
ހ ނިސްޓްރީއިން 

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

ލގެ މަސްއޫލިއް

މ ލިއްޔަތަކީއޫސް
ށ ރައުޔެއް ދިނު
ށްފައިވަނީ އިން
ގެން، މިމާލީބަޔާ

ކަތް ކުރެވިފައިވަ
ނނެވެ. މިމަސައް
 އެކުލަވާލުމަށް

ސިޔާސަތުތަ ،އި

ގުތާއި ޚަރަދަށް
ދަލުގަިއ އޮޑިޓް

މެދު އޮޑިޓަރއިތ

ލގެ ރައުޔު ނު

ޖެނެރަލްގެ ރައު
ެ ވާ ކަންތައްތަކު

. ވީ މާ،ނުވެއެވެ

ޑިޓަރ ޖެނެރަލް

5ތގެ ޤާނޫނުގެ 

ންޖެހޭ އަަހރީ 
.އޭ.ސީ .އެފް (އައި

) ކަމުގައިޕްސާސް
ހެލްތް އެންޑް 
ގން ނެތުމާއި،
މާ ،އި ނުވުމާއި

ޔާނުގެ ތަފުޞީލު
ހިމަނާ މައުލޫމާތު

ތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ރގެ ތެރޭގައި މިނ

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

ެ ޓަރ ޖެނެރަލް

ޖނެރަލްގެ މަސް
ރމަށްފަހު އެއަށް

ކޮށް ނ މިއޮޑިޓް
ތައް ބޭނުންކޮށްގެ

އޑިޓްގެ މަސައްކަ
ކޮށްގްެނ ށ ބިނާ

ބަލަހައްޓައި 
ލުތަކާޞޫއިވާ އު

ރަންޖެހެނީ ވަގު
ބެލުމުގެ ބަ ތއް

ހާލަތާ ސގެ މާލީ

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ

އޮޑިޓަރ ޖެ ނަށް 
ވާއެނ ކުރެވިފައި

ވ ހެކި ލިބިފައިނ

 ބަޔާނަށް އޮޑި

މާލިއްޔަތުލަތުގެ 
ރަލަށް ހުށަހަޅަން
އންޓެންޓްސް (
ް " (އި ންޑަޑްސް

ފް ހެސްޓްރީ އޮ
ބަޔާނުން އެނގެ
ނެއް ހުށަހަޅާފައި
މާއި، މާލީ ބަޔާ
އމު އަސާސީ މަ

ތުމާލިއްޔަލަތުގެ 
ވަނަ އަހަރު 2

ޣާޒީ ބިލްޑިން

އޮޑިޓަނ. 

ޖެ އޮޑިޓަރ
ކުރު އޮޑިޓް

އެހެންކަމުްނ
ނޑުތަ މިންގަ

އެގޮތުން އޮ
އޭގެމައްޗަށް
އްހިސާބުތަ

ގެންގުޅެފައި

ކުރަ އޮޑިޓް
ތްތަޢާމަލާމު

މުއައްސަސާ

ޑިޓައޮރ. 

"މާލީ ބަޔާނ
އަށް ބަޔާން
އެކަށީގެންވާ

މާލީ  .ބ

ދައުލަ .1
ޖެނެރަ
އެކަުއ
ސްޓޭ

މިނިސ
ލީބަމާ

ބަޔާނެ
ނެތުމާ
މުހިއް

ދައުލަ .2
010

 



 

 
info@aud 

3 ގެ  25 ހ

ވނެ ވަރަށް 
 ފައިސާއާއި 

މާއި ނެތު އި
 ޑޭޓާތަކަށް 

ތްދިހަ ކަ ހަ
 ދައުލަތުގެ 
ންޓްތަކުގައި 
 ސާބުތަކުގައި

ގެ ގޮތުގައި 
ގެ ގޮތުގައި 

 ބައެއް ންގާ
 ދުއިސައްތަ 
ގެ ނަމުގައި 
ލީބަޔާނުގައި 

ހިންގިފައިވާ 
 ނު ތަކެތީގެ

މާލީ އަހަުރ 

 ދައުލަތުގެ 
ވަރަށް އަދި 

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ނ ޔަގީންކުރެވޭ
ގޮތުގައި ލިބޭ 

ފައއްޓިށް ބެލެހެ
ސަބަބުން އެ 

އަން ތިންސަތޭކަ
ފއިވާ ފައިސާ

އެކައުން ބޭންކް 
ގެ މާލީ ހިސާމިލީ

އެޑްވާންސްގެ  
ެ ށފައިވާ ފައިސާ

ހިން ރީގެ ދަށުން
ތިންމިލިއަން (
ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ 

ދގެ ގޮތުގައި މާލ

ކގެ އެހީގައި ހ
ލިބުނު  ގޮތުގައި

(މާ ލ ލެޖަރއަށް

  ޮގތް 

ކުރައްވާފައިވަނީ
ޅިފައިވާ ިމންވަ

މެއ- އީ 6430 331 

 އަދަދުތަކެއްކަން
އާމްދަނީގެ ގޮ 
އެނގޭނޭ ގޮތަށް 

އްޓެވުމުގެ ސަ

(ދެމިލިއަ 2,37
ގެނަްފއިށ ބަލަ

 ހުޅުވާފައިވާ
އެންޑް ފެމިލތް 

ތަކުގެ ޚަރަދަށް
ނީސް ޚަރަދުކޮށް

މިނިސްޓްރީތްނ 
3,257,029 )

ބައެއްރދުނުވެ 
ޚަރަދުގެ ސްޓްރީގެ

އޔާ ޖަމާޢަތްތަުކ
އެހީގެ  އަހަރު

ލްގެ ޖެނެރަމިލީ

ޮ ދެކޭ  ެނރަލް 

ޖޓުން ޚަރަދު ކު
ނޑައެޅ ރމަށް ކަ

 .ވެ

ފެކްސް: 393 332

ކަކީ ޞައްޙަ 
މިގޮތުންމއި 
ވަކިވަކިން  ސާ

އްގައި ބެލެހެއް
 

78,301 އހަުރ

ވސް، މިގޮތަށް
ކުގެ ނަމުގައި
ޓްރީ އޮފް ހެލް

ލްތް ސެންޓަރތަ
ން ޔަގީންނުވަނީ
ފއިވުމާއި މިގޮތުނ

9 ންއި ފައިސާ

ޚަރަ  ނިޔަލަށް
ސްމިނި އިސާތައް

ކިއެކި ޖަމްޢިއް
ވަނަ 2010

.  އިނުވުން

ލތް އެންޑް ފެމ
 ދިއުން.

ޖެނ އޮޑިޓަރ 

ނ އަހަރުގެ ބަޖެ
އި ޚަރަދު ކުރު
މެފީހުން ނުދެކެ

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

ފއިވާ އަދަދުތަކަ
ފައި ނެތުމާއޓި

ންޓްތަކުގެ ފައިސ
ސްޕްރެޑްޝީޓެއް

ނެތުން.ނ ގޮތެއް 

އަވަނަ  201
ގެންފައިވީނަމަވެ
 ހޮސްޕިޓަލްތަކު

މިނިސްޓް ތުގައި

ޕިޓަލްތަކާއި ހެލް
އިސާ ޚަރަދުވިކަން
ރަދަށް ވައްދާފައ
ންސަށް ފޮނުވި

އަހަރުގެ ވަނަ
ފައިމި އިވާއިރު،

އެކ، ގައްޔާއިއެހީ
ޖަމާޢަތްތަކުން

ގައި ހިމަނާފައނު

ހެލްފް ސޓްރީ އޮ
ދި  ގެންނަމްުނ

މިންވަރާއިމެދު 

ވަަނ 2010ވ 
ތިން ބަޖެޓުގައި
ށް ކަމަށް މިއޮ

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

އި ހިމަނާފަނގަ
ބެލެހެއްންތައް 
ރޓްމަންއެއް ޑިޕާ

 އެކްސެލް ސ
ނެވޭނެން ދެނެގަ 

0 ޕިޓަލްތަކަށް

ރުފިޔާ ބަލައި
ށް ޖަމާނުކޮށް
 އާމްދަނީގެ ގޮ

ތޅުތަކުގެ ހޮސްޕި
ޞީލު ލިބި ފައި
ނ އުނިކޮށް ޚަރަ

އެޑްވާނ ޓްރީއިން
2010 ރުފިޔާ

ބެހެއްޓިފައިގައި

 ޤައުމުތަކުގެ އެ
ޖަ ، ޖަމްޢިއްޔާ

އިވާ މާލީ ބަޔާނު

އިވެސް މިނިސް
) ބަދަލު އިވެސް

މި ރެވިފައިވާ 

ދެއްވާފައިވާ އަށް
ގޮތްވާގޮތުގެ މަ

ވާ ކަންތައްތަކައި

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

އި މާލީ ބަޔާނު
އގައި ލިޔެކިޔުން
އެގައި ހިމެނޭ ބަ 
ލިޔެކިޔުންތައް

އެކަން ވީނަމަވެސް

ބައެއް ހޮސް 
)ތޭކަ އެކެއް

ވެނިއު ފަންޑަށް
 މިފަދަ ފައިސާ

 

ކައުންޓުން އަތޮ
ފައިސާގެ ތަފްޞ
ވެނިއު ފަންޑުން
ރަދަށް މިނިސްޓް

( ރސ ނަވާވީސް
 އެކައުންޓްތަކުގަ

ފާއަށް ބޭރުގެ
ދަ ޤައުމުތަކާއި،
އިން ހުށަހަޅާފައ

 ކުރުމަށްފަހުގައ
 ތާރީޚް ތަކުގައ

ކު އަމަލު  ދށް 

 އެންޑް ފެމިލީއަ
ގވާއިދާއި އެއްގޮ
ނޑައެޅިފައި ށ ކަ

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

ދަނީގެ ގޮތުގައި
ށީގެންވާ ގޮތެއް
ސްޓްރީގެ ދަށުގަ

ބެހޭ ލދަނީއާއި
ީވނ ލގެނެސްފައި 

އިދަނީގެ ގޮތުގަ
ހސް ތިންސަތޭ
ސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެ
އޓިފައިވާއިރު،
.  ނާފައިނުވުން

ބޭންކު އެކަލިކް 
ަ ވާ ފައިސާ، އެ
ސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެ

ޚަރަ ގެޕިޓަލްތަކު
ސާސް ހަތްހްާސ
ވފައިވާ ބޭންކް

 .ނާފައިވުން

ސްޓްރީގެ މަންފާ
އެފަދަކާތްތަކަށް 

އބު މިނިސްޓްރީ

ބަޔާން ތައްޔާރު
 އޭގެ މާފަހުގެ

ގަވާއިދަ ނނާއި 

ހެލްތް ރ އޮފް 
 ޤާނޫނާއި ގަ
ޚަރަދު ކުރުމަށް

ޣާޒީ ބިލްޑިން

މްދައާ .3
އެކަށީ
މިނިސ
އާމްދަ
ބަދަލު

އާމްދަ .4
އަށާްހ
ކޮންސ
ބެހެްއ
ހިމަނާ

ޕަބްލި .5
ފޮނުވާ
ކޮންސ
ހޮސް

ފަންސ
ހުޅުާވ
ހިމަނާ

މިނިސ .6
ކާރަޚަ

ހިސާ

މާލީބަ .7
ިނމި،

ޤާނޫނ  .ޅ

މިނިސްޓްރީ
މާލިއްޔަތުގެ
ބަޖެޓުގައި 

 

  

  



 

 
info@aud 
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އަރީ މަހުން 
 ސެކްޓަރ 
 ސެކްޓަރ 
ގެ ބަޔާނާއި 
ށ ތައްޔާރު 
 ނަ އަހަރުގެ
ބޯޑުން ނެރެ 

.   ވެ

ރނޭޝަނަްލ 
 ސެކްޓަރ 
(އެކްރޫއަލް) 
ވލައި އެއާއި 

 ނުލިބުން 

ރެކްޓަރަކާއި 
ތަރު ހާސް 
ށފައިވެއެވެ. 

ކުރާ ޑަރެއް 
ތި ސަޕްލައި 
އުމަންޓްތައް 
 ގޮތަށް މުދާ

 ފަންސާސް 
 މަންޓްޑޮކިއު

ނިސްޓްރީއަށް 
ނބުރާ އަރ 

ކަމާއި މުދާ 
ން ކުރެވުނު 

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

 ން 

 އަހަރުގެ ޖެނުއަ
ނަލް ޕަބްލިކް

ޕަބްލިކްނަލް 
ދަނީއާއި ޚަރަދުގެ
ކާއި އެއްގޮތަށް

ވަނަ 2010ގެ 
 ސްޓޭންޑަޑް ބޯ

ތަކަށްނޫނެވެއެއްގޮ

ންތައް އިންޓަރ
ޝަނަލް ޕަބްލިކް

އިޕްސާސް ( ދި 
ޕލޭނެއް އެކުލަާވ

 

ނ އގޮތަށް ތަކެތި 

ކރެވުނު ކޮންޓްރެ
ސަތޭ އަށްޑިހަހަ
ގައި ސޮއިކޮށް
ތި) ކޮންމެ އޯޑަ
ތންތަނަށް ތަކެތި

ޑޮކިއު  އެންމެހާ
މަންޓްއާއި އެއްގޮ

ފަސްސަތޭކަ( 
އެއާއި ގުޅޭ ޑޮ

މިނި ،ސީލުތައް
ކޮންޓްރެކްޓަރ އް

ލ ކޮށްފައިނުވާކަ
 ކުރިން ބަޔާން

މެއ- އީ 6430 331 

  ތައްތައް 

ވިފައި ނުވުންކުރެ 

ވަނަ 2010 
 އިންޓަރނޭޝަނ

އިންޓަރނޭޝަނ"
ގއި ބުނާ އާމްދަ
 ގެ އުސޫލުތަކާ
 އެންޑް ފެމިލީގެ
 އެކައުންޓިންގ

ތަކާއި އެ "ނޑަޑް

ރީގެ މާލީ ބަޔާނ
ވ އިންޓަރނޭޝަ
. އަދި  ރ ކުރުން
ޭ އިގްރޭޝަން ޕް

 ދަންނަވަމެވެ.

އްބަސްވުމާ އެއް

ޓކާ އައްޔަން ކު
ހަތްސަމިލިއަން
ގަ 2010ރ 

 ބޭނުންވާ ތަކެތ
ނޑައަޅާފައިވާ ތަ
 މުދަލާއިގުޅޭ

އެގްރީމަ ވެސް،
 .   ވުނެވެ

552,158ށ 

އާއިި އެ ލްސް
 ތަކެތީގެ ތަފްސ
އޑޮކިއުމަންޓްތައް
އަނބުރާ ހަވާލު
ހަމަވިއިރުވެސް

ފެކްސް: 393 332

ރަލްދެކޭ ކަންތަ

ތަށް ތައްޔާރު ކު

ގޮތުގެމަތިންވާ
ރ ކުރަންވާނީ

ވާ ފުރިހަމަ 
 އިޕްސާސް ގަ
ކައުންޓިންގ"
ރީ އޮފް ހެލްތް
ލިކް ސެކްޓަރ
ނޓިންގ ސްޓޭން

ތިން މިނިސްޓްރީ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ސްއަށް ތައްޔާރު
ތއްޔާރީތަކުގެ މަ
ށ ގެންދިޔުމަށް 

އކު ވެފައިވާ އެއް

އގައި އެކަމަށްޓަ
މ(ބާރަ 12,78

ޑިސެމްބަރ 0
އަހަރަށް 1 (

މެންޓްގައި ކަނ
 ސަޕްލައިކުރި

ކުރެވިފައިވީނަމަވެ
ން ފާހަގަ ކުރެވު

ރކު ގާތްގަޑަކަށް
 ކޮންސިއުމަބަލް
ވާ ޢަދަދުތަކާއި

ހު ކުރުމަށް އެލާ
ނިސްޓްރީއަށް އަ
މސް ދުވަސް 

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

އޑިޓަރ ޖެނެރަ

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ

ވާ ބަޔާންކޮށްފައި
ތައްޔާރު ތައް

ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ
. އި އެއްގޮތަށެވެ

އެކްރޫއަލް އެކަ
މިނިސްޓްރީސް

ނޭޝަނަލް ޕަބްލި
ކްޓަރ އެކައުންސ

އިވާގޮތުގެ މަތި
ބޯޑުން ނެރެ ޝ
ކރޫއަލް ބޭސިސް
ް ކާ ވާންޖެހޭ ތަ
ސއްކަތް ކުރިއަށް

ނޓްރެކްޓަރ އާއެ

 އެއްބަސްވުމެއް
84,850، ދމެދު

07ވުމެއްގައި

ތަކާ އެއްގޮތަށް
ރެކްޓަރ އެގްރީމެ

ރުމަށްފަހުއި ކު
ނޓްގައި ބަޔާންކު
ލުކޮށްފައިނުވާކަން

ު އަށް އެއްފަހަރަ
މެޑިކަލްފޔާގެ

ޔާންކުރެވިފައިވާ
މާނުވާތީ އިޞްލާ
މެންޓްތައް މިނި

މަ 11ށް ުތރަ

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

ފއިވާކަމަށް އޮ

ގ މާލިއްޔަތުގެ 

ގައި 12ބާބު  
ހިސާބު ތަކުގެ

ބޑުން ނެރެ ޝ
އާއި )ސްއިޕްސާ

 ބަޔާނަކީ "އެ
. ނަމަވެސ ހެއެވެ
ވަނީ އިންޓަރނޭ

ޕަބްލިކް ސެލް

ގަ 12 ބާބު 
 ސްޓޭންޑަޑް ބޯ
އެއްގޮތަށް، އެކް
އްޔާރުކުރުމަށްޓަ
ރުކުރުމުގެ މަސަ

ލއިކުރުމަށް ކޮން

އި ކޮށްދިނުމުގެ
ދެ އި ފެމިލީއާ

ޔގެ އެއްބަސްވު
ފއިވާ ޝެޑިއުލްތަ
ތރޭގައި ކޮންޓްރެ

ސަޕްލައި މުދާ
މަށް އެގްރީމަން

ޓްރީއާ ހަވާލުނސް

އަ ލް ސަޕްލައި
) ރުފިޔާ  އަށެއް
ންޓުތަކުގައި ބަ
ދިމާ ފސީލުތަކާއި

ންދިޔަ ޑޮކިއުމެ
ު ދަތު ހަމަވެ އި

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

ޚިލާފަށް ކޮށްފަ

ދައުލަތުގެޔާން 

 ގެތގެ ގަވާއިދު
ގ މުއައްސަސާ
ޓޭންޑަޑްސް ބޯ

" އި(ޓޭންޑަޑްސް
ލ ޒިންމާތަކުގެ
ތަކަކަށް ވާންޖެހެ
ޔާރު ކުރެވިފައިވަ
އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ގޮތް  ފދިން 

ތުގެ ގަވާއިދުގެ
 އެކައުންޓިންގ

ޓޭންޑަޑްތަކާއި އެ
ް ލީ ބަޔާންތައް ތަ
ސާބުތައް ތައްޔާރު

ސް ސަޕްލަބަލް

ބަލްސް ސަޕްލައި
ހެލްތް އެންޑް
) ރުފިޔާ ސާސް
ދށުން ބަހާލެވިފަ

ދުވަހުގެ ތެ 90
ކޮންޓްރެކްޓަރ
ހޭ ކަމނުވާދޭންޖެ
މިނިސމަންޓްތައް

ނޓްރަލް މެޑިކަލް
 ފަންސާސް

މވެސް ޑޮކިއުމަނ
ދަދުތަކާއި ތަފްޢަ

އި މިގޮތުން ގެނ
 ދީފައިވާ މުއްދަ

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

 ގަވާއިދާއި ޚި

ާމާލީ ގެ ޓްރީ ސް  ބަ

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ގން ދައުލަތުގެ
އންޓިންގ ސްޓޭ

ޓިންގ ސްޓޭއން
ކިއްޔާތާއި މާލީ
ވިފައިވާ ބަޔާންތަ
ބޔާންތައް ތައްޔާ
އި"ޢުކޮށްފައިވާ 

ކުރަން ލަފާޙު ޞލާ 

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ލިކް ސެކްޓަރ 
އންޓިންގ ސްޓޭ
 އެއްގޮތަށް މާލީ
ގޮތަށް މާލީ ހިސާ

ކލް ކޮންސިއުމަބަ

ކލް ކޮންޒިއުމަބަ
ސްޓްރީ އޮފް ހެ
ސަތޭކަ ފަންސާ
އބަސްވުމުގެ ދަށު
0ހން ފެށިގެން 

. ކޮ ދޭންޖެހެއެވެ
ސްޓްރީއަށް ފޮނު
ލައިކުރި ޑޮކިއުމަ

ސްޓްރީގެ ސެން
ސް އެއްސަތޭކަ

ނަމަހޅިކަމާއި، 
ވނު ތަކެތީގެ ޢަ
ގޮސްފައިވާކަމާއި
ލައި ކުރުމަށް

ޣާޒީ ބިލްޑިން

 

ޤާނޫނާއި 

މިނިސ .1

ދައުލަ
ފެށިގެ
އެކުައ
އެކައު
މިލްކި
ކުރެވި
މާލީބަ
ު ޝާއި

އިޞް

ދައުލަ
ޕަބްލި
އެކައު
އާއި 
އެއްގޮ

  
މެޑިކަ .2

މެޑިކަ
މިނިސ
އަށްސަ
މިއެއް
ދުވަހު
ކޮށްދޭ
ނިސމި

ސަޕްލަ

މިނިސ
ދެހާސް
ހުށެަހ
ގެނެވު
ގެންގޮ
ސަޕްލަ
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އަށް ނުވަތަ 
ކަން ފާހަގަ 

ނ ހަތްސަތޭ 
ޓްގެ ދަށުން 
 ނަމުގައި 

އެންޑް  ލތް
ދި މިފައިސާ 
ސްޓްރީ އޮފް 

ކުރެއްވުމަށް 

އިވާ ފަރާތް 

 ން 

ހތަރުސަތޭކަ 
 2ހޭނައްތާ 

 

ދގެ ދަށުން 
އި ގުޅިގެްނ 

ބީލަން ، އި
 މިއޮފީހަްށ 
ފރުކޮށްދެއްވި 
ކަރުދާހުގައި 

 8.16ދުގެ 
އިނުވާކަމާއި 
ނެތުމުންނާއި 
 މަސައްަކްތ 
ނނަށް ދިން 

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ދާ މިނިސްޓްރީއަ
ނގެންނެތްކަނ އެ

(ބާރަމިލިއަން 
 މިއެގްރީމެންޓް
 ސަޕްލަޔަރގެ
ޓްރިީ އޮފް ހެލް
. އަދި ރެވުނެވެ
ދަލުގައި މިނިސް

ކު މަލުމގައި ޢަ

ލ އިހްމާލުވެަފއ

ގެންދެވިފައިނުވުނ

އް މިލިއަން ހަ
އްލަވައިގަތް ހޭ

   ކުރެވުނެވެ.

ޔަތުގެ ގަވާއިދު
އިޢްލާނާއި ،ން 

 އެސްޓިމޭޓްތަކާ
ވެސްނިމުނުއިރު

ފަރާތްތަކަށް ފޯރު
ފަހުންކަމާއި މިކަ
އޔަތުގެ ގަވާއިދު
 ހިމަނުއްވާފައ
ން އެނގެން ނެ
ޓރީގެ އޮޑިޓް 
ސ ބީލަންވެރިން

މެއ- އީ 6430 331 

ނޓެއްވެސް ސީދާ
ލިޔެކިޔުންތަކުން

12,784,850

ދީފައިވާކަމާއި 
ފ ކްރެޑިޓެއް

އިވަނީ މިނިސްޓް
ކަން ފާހަގަ ކު
ނކަމާއި އޭގެ ބަ

ގަތުމުނ ތަކެތި 

ގއްލުމުގެ ބަދުަލ

ދާ އެއްގޮތަށް ގެ

1,487,4 ް (އެ
ބަ ރައްވައިގެްނ

ނތައްތައް ފާހަގަ

އލަތުގެ މާލިއްޔ
ނތަކުގެ ތެރެއިނ

 ފަރާތްތަކުގެ
އޮޑިޓްކޮށް ނ ތއް

ން ހާޒިރުވި ފަ
އކަތް ނިންމި ފަ
ދއުލަތުގެ މާލިއް
ދޭނެ އުޞޫލު،

ތެއްކަން މަޢުލޫމާ
ކޮށް މިނިސްޓް
ހަގީގަތުގައިވެސް

ފެކްސް: 393 332

ގުޅޭ ޑޮކިއުމެން
ިމނިސްޓްރީގެ ލ

0 ތަކެއްޗަށްވާ 

ޓރެކްޓަރ އަށް
 ލެޓަރ އޮފް

އަށް ދީފައިރ
 ޓްރެޜަރީއިންކަ
 ބަޖެޓުން ނޫްނ

.  ކުރެވުނެވެ

ން ގޮތުގެ މަތި 

 ލިބިފައިވާ ގެ

ތައްތައް ގަވާއިދާ

55ނަ އަހަރު 

ޔާ ޚަރަދު ކުރަ
އަންނަނިވި ކަން

ޅޭ ގޮތުން ދައު
ންމު ލިޔެކިޔުން
 ހުށަހެޅުއްވި
ނމު ލިޔެކިޔުންތަ
މާތު ސާފުކުރަން
 ފީލްޑް މަސަްއ
ޝަންކަމާއި ދަ
ވމަށް ޕޮއިންޓްދޭ
ޅިގެން ދެވުނު
މއްސަލަ ފާަހަގ
 އެކަރުދާހަކީ ހަ

 

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

ސ އަދި އެއާއިގު
ލިބިފައިވާކަން މ

ފައިވާ ހުރިހާ
ކޮންްޓ ރުފިޔާ

ބަސްވެފައިވަނީ
ކޮންޓްރެކްޓަރ
ޑްނޭންސް އެން
އންޑް ފެމިލީގެ
ނވެސް ފާހަގަ ކު

ގައިވާ ބާބު  ނަ

ވާތީ ދައުލަތަށް

 ބީލަމުގެ ކަންތަ

ވަނ 2010ށް 
( ރުފިޔާ  ފަހެއް

އިބެހޭ ގޮތުން އަ

ރތެއް ހޯދުމާގުޅޭ
ލމާއިގުޅޭ މުހިން
އި، އެސްޓިމޭޓް

ފަދަ މުހިންމު ޓް
 ގޮތުން މަޢުލޫމާ
ފއިވަނީ އޮޑިޓް 
ލް ސްޕެސިފިކޭ
ސަޕުލަޔަރ ޮހވު
ން ބީލަމަކާ ގު
އޮޑިޓަރުން މިމަ
ނ ކަމަށްވާތީ،
 ހގަ ކުރަމެވެ.

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

 ތަކެއްޗެއްވެސް
ތަނަކަށްވެސް ލި

ށް ކަނޑައެޅިފަ
(  ފަންސާސް

ދައްކަން އެއްބަ
ނީސް މިފައިސާ
ޓްރީ އޮފް ފިނޭ
 އޮފް ހެލްތް އެ
ސަ ބަޖެޓުންކަން

ވަނަ 8އިދުގެ 

އަމަލުކޮށްފައިނުވާ
.   މވެ

މެޝިންގެ 2ތ 

ލްތަކުގެ ބޭނުމަ
ކަ ފަންސާސް

ގޮތާއިސްފައިވާ 

އިކޮށްދޭނެ ފަރާ
ާ ލާޒިމްކުރާ ބީލަ
ތކުގެ ލިސްޓާއި

މާރކްސް ޝީޓް 
 ބީލަމާއިބެހޭ 
ށް ފޯރުކޮށްދީފައ

ެނރަލްނތަކުގެ ޖެ 
އިވާ ގޮތަށް ސަ
 ކަރުދާހަކީ ކޮން
 ދީފައިވަނީ އޮ
ލުވުމުގެ ފަުހން
ނ ނެތްކަން ފާހަ

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

އެހެންއެއްވެސް
ގައިވާ އެހެން ތަ

ސަޕްލައި ކުރުމަ
ސް އަށްސަތޭކަ

ފައިސާ ދަށް
ތަކެތި ނުލިބެނީ
އނެތި މިނިސްޓް
ނީ މިނިސްޓްރީ

ޓރެޜަރީގެ ޙާއްސ

  ފދިންގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާ

އ އެއްގޮތަށް އަ
ވސް ދަންނަވަމެ

ނފައިވާ ހޭނައްތާ

ގައިވާ ހޮސްޕިޓަލް
 ހަތަރު ސަތޭކަ
 ކަންތައްތައް ގޮ

ޝިން ސަޕްލައި
ލަހައްޓަވަން ލާ

ފަރާތްތަރެއްވި 
 ގޮތުގެ ދީފައިވާ

. ފހަގަ ކުރަމެވެ
ސ އޮޑިޓަރުންނަށް
އިވަނީ މެޝިން
ބަޔާން ކޮށްފައި
އްވި މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓަރުންނަށް

 ބޭއްވި ބައްދަލު
 ގަބޫލު ކުރެވެން

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

ތީގެ އިތުރުން އެ
ސްޓްރީގެ ދަށުގަ

 .  ވނެވެ

ރީމެންޓްގައި ސަ
ހަތަރު ހާސ ިހަ

ޓރެކްޓަރ އަށް
ވދީގެންކަމާއި ތަ

ދެއްލީގެ އިރުޝާ
ދ ކުރެވިފައިވަނީ
ންސް އެންޑް ޓް

ލަފާޞލާޙްކުރަން 

މާލ ދައުލަތުގެ  
  ނަވަމެވެ.

އެގްރީމަންޓްއާ 
ނ ހޯއްދެވުމަށްވެ

ސްޓްރީއަށް ގަނެ

ސްޓްރީގެ ދަށުގަ
ިހަ ހަތްހާސް

ގެ ބީލަމުގެ ޝިން

ހޭނައްތާ މެޝ 
ސްޓްރީއިން ބަލަ
ލމާތު ސާުފކުރެ
ނކޮށް ޕޮއިންޓްދީ

ކަން ފާހަފއިނުވާ
ލމާތު ކަރުދާސް
އކަނި ހިމެނިފައ
ބަ މާއްދާގައި 

ސްޓްރީއިން ދެއް
 މިކަރުދާސް އޮ
މުމުގެ ގޮތުން

ކަމުގައި  ލމާތު

ޣާޒީ ބިލްޑިން

ތަކެތީ
މިނިސ
ކުރެވު

އެގްރީ
އަށްޑި
ކޮންޓް
ހުޅުާވ
ފެމިލީ
ޚަރަދު
ފިނޭން

އްިޞ

(ހ)
ދަންނަ

(ށ)
ތަކުން
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މިނިސ
އަށްޑި
މެޝި

(ހ)
މިނިސ
މަޢުލޫ
ވަޒަން
ލިބަިފ
މަޢުލޫ
ހަމައެ
ވަނަ

މިނިސ
އަދި

ިނންމު
މަޢުލޫ
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މެވި ގޮތުގެ 
 ކުޑަ އަގު 
 ނެތުމުން، 

 އެފަރާތަށް ނ 
 ފަރާތަށް އެ

ހިންމު ގިނަ 
ކޮށް އެހެން 

ދައުލަތަށް ނ 
ދގެންކަމަކަށް 

ދާ ގަތުމުގެ 
ލހެއްޓެވުމަށް 

ގޅޭ ގޮތުން 
 އެކަމުގައި 

 ނ 

 48ހިމެނޭ  
 ނުވައެއް) 
އިވާ ގޮތާއި 
 އާންމުކޮށް 
 .  ކުރެވުނެވެ
ނީ ގަނެފައިވަ

ގ ޓެންޑަރ 
ގ ސަބަބުން 

ގާބިްލ ކެއް 

 ބާބުގައިާވ 

ލފަށް ތަކެތި 

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

 ބީލަން ނިންމެ
ރެއިން އެންމެ
އކަން އެނގެން
ބމުގެ ސަބަބުން
ދާޅުވެފައިވާތީ،
މުހ އިން ވަރަށް

އކަތް ހަވާލުނުކޮ
އ ގޮސްފައިވަނީ

ތަކަށް ލިބިދީގެތ

ތގެ މަތިން މުދާ
ތރިކަމާއެކު ބެލެހެ

 މުދާ ގަތުމާއިގު
 ގެއްލިފައިވާތީ

ސް ގަނެފައިވުން 

ވައުޗަރެއްގައި
ކަ ފަސްދޮޅަސް
 ބަޔާން ކޮށްފައ
ބޮޑުވިނަމަވެސް،
މުގައި ފާހަގަ

ފިޔާގެ ތަކެތި ގަ
ނޑް ޓްރެޜަރީގެ
ތ ގަނެފައިވުމުގެ
މަ ފުރުޞަތުތަކެ

ވަނަ 15އދި 

އިވާ ގޮތާއި ޚާިލ
.   ދންނަވަމެވެ

މެއ- އީ 6430 331 

ރ ކޮމިޓީއިން
 ފަރާތުގެ ތެރެ
ރވޭނެ މެޝިނެއް
އިވާ މީހުން ތިބު
މިޓީންވެސް ވިދާ
ޔންތަކުގެ ތެރެއި
ފަރާތަށް މަސައް
ބީލަމުގެ ކަންތައް

ގާބިލް ފަރާްތ 

 ކޮށްފައިވާ ގޮތު
ޓްތައް ރައްކާތެ

ގޮތުގެމަތިން،
ކިއުމެންޓްތައް

.  

ކޮންސިއުމަބަލްސ

 10ތެރެއިން  
ސް ހަތަރުސަތޭކަ
 (ހ) ގައި

ފިޔާއަށްވުރެން ބޮ
ވލުކޮށްގެން ކަމު
) ރުފި ީސްހާސް
ފިނޭންސް އެން
ނުކޮށް މިތަކެތި
ތއްގައި ހަމަހަމަ

ވަނަ މާއްދާ އަ

ާ ބަޔާން ކޮށްފައި
އވުމަށްވެސް ދަނ

ފެކްސް: 393 332

ޓެންޑަ ،ހިމެނޭ
ށަހެޅުއްވި ތިން
ށް ބޭނުން ކުރެ

ލިބިފައިތަމްރީން 
ކިއުމަންޓް ކޮމި

ބީލަމާބެހޭ ލިުޔ 
އަގު ހުށަހެޅި ފަ
އވާފައި ވާތީ ބީ
ފރުޞަތުތަކެއް

ބުގައި ބަޔާން
ް ފއިވާ ޑޮކިއުމެން

ށްފައިވާން ކޮ
ނ ބައެއް ޑޮކި
. ސް ދަންނަވަމެވެ

ނކޮށް މެޑިކަލް ކޮ

ލްސްގެސިއުމަބަ
ދޅަސް ނުވަހާސް

ގެ 8.15ދގެ
) ުރ ފިސް ހާސް
ންފުންޏަކާ ހަވާ

ށްސަތޭކަ ސާޅީސ
ސްޓްރީ އޮފް ފި

 . އިޢްލާންނނެވެ
ވާދަވެރި ގޮތެ

ވަ 8.25އާއި 
  

ނަ މާއްދާގައި 
 ފިޔަވަޅު އެޅުއް

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

ކގެ ތެރޭގައި ހ
އސްޓިމޭޓް ހުށަ

ކުޑަކުދިންނަށްކީ 
މާތު ކުރުމަށް ތަ
 ކަމަށް ޕްރޮކ
ނިންމީ ކަމަށެވެ.
އެންމެ ކުޑަ އަ
ކަތް ހަވާލުކުރައް
އި ހަމަހަމަ ފު

ވަނަ ބާ 15ދ
 ބަޔާން ކޮށްފައ

ގައި ބަޔާން 8
ތކުގެ ތެރެއިން
އެޅުއްވުމަށްވެސް

ޮ ށް އިޢްލާން ނު

މެޑިކަލް ކޮންސި
ސަތޭކަ ފަސްދޮ
ޔަތުގެ ގަވާއިދު

(ފަންސަވީސ 25
 ލިމިޓެޑް ކުން
 މިލިއަން އަށް
އގޮތަށް މިނިސް
 ފާހަގަ ކުރެވުނ
ދހުރި ގޮތުގައި

.  

ވަނަ މާއްދާއާ 
 ދަންނަވަމެވެ.

ވަނ 8.25އަދި
ކާއި ދޭތެރޭގައި

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

ހުރި ލިޔުންތަކު
ބީލަމަށް ެއ ،ނީ

ފއިވާ މެޝިނަކީ
 މެޝިން މަރާމާ
ނިވަޑައިގަންނަވާ
ރ ކޮމިޓީން ނި
ނނަންނެތުމާއި އެ
ނުމުގެ މަސައްކަ
ދވެރި ގޮތެއްގައި

އަދި 8އިދުގެ 
 އެބާބުތަކުގައި

8ވއިދުގެ ބާބު

 ޑޮކިއުމެންޓްތަ
ރގައި ފިޔަވަޅު އެ

ލާފަށް އާންމުކޮށް

ގަނެފައިވާ މެށް
 މިލިއަން އަށްސ
އުލަތުގެ މާލިއް

5,000ގ އަގު

ރއްޖޭގެ ޕަބްލިކް
(އެއް 1,840
އާއެއް 8.25

 ނޫންކަންވެސް
މެ ފައިދާ އެްނ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

8.15ވއިދުގެ 

ލު ކުރެއްވުމަށް

އަ 8.15އިދުގެ
ފައިވާ ފަރާތްތަކާ

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

ިއ ފެންނަން ހު
ން ކޮށްފައިވަނީ
ން ހުށަހަޅުއްވާފަ
ށަހަޅުއްވާފައިވާ 
 ކުރުމަށް ފެނި
ކުރުމަށް ޓެންޑަރ
ސްޓްރީއިން ފެން
 ސަޕްލައިކޮށްދިނު

ވާދަ ގޮތުގައި
 ވެ.

  ފދިންގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއ
އިި ހިންގެވުމާއި

ލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ށް ލާޒިމްކުރާ
ރތްތަކާއި ދޭތެރޭ

ާ ތގެ ގަވާއިދާ ޚި

ރ މިނިސްޓްރީއަށް
(ސާދަ 14,8

ނެފައިވަނީ ދައު
ގަންނަ ތަކެތީގެ 
ދިވެހި ާރ ،ނިތ

000,ލުގައިވާ

ތު ގަވާއިދުގެ
ށ ފޮނުވައިގެން
ނީ ދައުލަތަށް

ގން ނޫންކަން ފާ

  ފދިންގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާ
 ގަތުމުގައި ޢަމަ

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ަ ގައި އިހުމާލުވެ

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

މިނިސްޓްރީގައި 
މިއްޔާގައި ބަޔާން
ހޅުއްވި ފަާރތުން

ހުށަ ނފަރާތަކުން 
އްކަތް ޙަވާލު

އްކަތް ޙަވާލު ކު
ނތަކެއް މިނިސް

ތކަށް މިތަކެތި ސ
ދާހުރިމ ފައި

ލކުރެވެން ނެތެެވ

ޞލާޙްކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ މާލި 
އްކަތް ރާއްވަވައ

.   ނަވަމެވެ

ދައުލަތުގެ މާ 
ނަންޖެހޭ ކަމަށް
މލުވެފައިވާ ފަރާ

ޔަތުލތުގެ މާލިއް 

ވަނަ އަހަރު 2
869,469ށވާ 

ޔގެ ތަކެތި ގަނ
އެއްފަހަރާ، ފށް

ލން ކުރުމެއްނެތ
ތރެއިން އެއްބިލު
ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ލއޭޝަން ބޯޑަށް
ކތި ގަނެފައިވަނ

ތަކަށް ލިބިދީގެތ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ދައުލަތުގެ މާ 
ގމަތިން ތަކެތި 

ދައުލަތުގެ މާލި 
ަ ފައިވާތީ، އެކަމު

ޣާޒީ ބިލްޑިން

(ށ)
ޔަޢުމި
ހުށެަހ
އެހެން
މަސައް
މަސައް
ލިޔުްނ
ފަރާތަ
އެންެމ
ގަބުޫލ

އްިޞ

(ހ)
މަސައް
ދަންނަ

(ށ)
ހުންނަ
އިހުމާ

  
ދައުލަ .4

2010

ބިލަށް
ރުފިޔާ
ޚިލާފަ
އިޢްލާ
މީގެތެ
ދައުލަ
އިވެލު
މިތަކެ
ފަރާތް

އްިޞ

(ހ)
ގޮތުގެ

(ށ)
ގަނެފަ



 

 
info@aud 
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އފައިސާއެއް 
 ގެ ތެރެއިން
ވަނަ އަހަރު 

(  ރުފިޔާ އއް
ށް ކަ އެތަނަ

 ގޮތްގޮތުން 
 ،ނަމަވެސް 

 ނ ފައިސާގެ 
ގައިވާ ގޮތާ 

 ފިޔާ) ރުތއް 
ކޮށްފައިވަީނ 
 ޖަމާނުކޮށް 

 ޑިސެމްބަރ 
ސާބުތަކުގައި 
ބަޔާނުގައިވާ 
ފއިވާ ހަގީގީ 

 2010ރިން 
 ނުގައި ލިބު

އިން ތިނަދޫ 
 ލިބިފައިވާ 
މާލިއްޔަތުގެ 
ޓރެޜަރީއާއި 

 ޓަކާ ށްކުރުމަ
  ހުޅުވާފައިވާ

  ހިމެނުމަށް

 ހިސާބުތައް 

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

 ލިބޭ ދުވަހު އެ
ފައިސާގެ ލިބުނު
ވަ 2009 މާއި،

ތަރުސަތޭކަ ހައެ
ތަކުން ދައްކަނީ

އަށް އެކިއެކި 
ވީބލައިގެންފައި

ލިބުުނ ފޮތުގައި
އްދާގެ (ހ) ގަ

ސާޅީސް ހަތެކ 
ޖަމާކޮބޭންކަށް  

ބޭންކަށް މާއި
 31އަކީ  ފިޔާ

ރުގެ މާލީ ހިސާ
މާލީ ބަހރުމުން 
ލިބިފައ ތެރޭގައި

ވި ތާރީޚުގެ ކުރި
ގަމަހު އޮކްޓޯބަރ

އި މިނިސްޓްރީއި
ދަނީގެ ގޮތުގައި

ދައުލަތުގެ މާ ޔާ
ސް އެންޑް ޓް
އުންޓަށް ޖަމާކު

ނަމުގައި  ކުގެ

ހިސާބުތަކުގައި

ސާގެ ލިބޭފައި

މެއ- އީ 6430 331 

ނ އެފައިސާއެއް
ލނިސްޓްރީއަށް 
ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާ
ހަ އެއްހާސް ހަތަ

ހިސާބުތަވާ ގައި

(އެންސްޕާ)  
 ( ބަރުފިޔާ ސް
ން ދުވަހު ފޮމތި
މާވަނަ  1.2 

ސް ނުވަސަތޭކަ
ވަނަ އަހަރު  

 ( ާތޭރަ ރުފިޔާކަ
( ރުފި ތޭކަ ތޭރަ

ވަނަ އަހަރު 20
ސާ ނުހިމެނި ުހ
ވނަ އަހަރުގެ ތެ

ޝަނަށް ބަދަލުވި
އޮ އަދި މްބަރ
އާއި ރުފިޔާއ) 

ންތަނުގެ އާމްދަ
) ރުފިޔާ ހަތަރެއް

ފް ފިނޭންސ އޮ 
 ބޭންކް އެކަ
 ހޮސްޕިޓަލްތަކު

ހަރެއްގެ ހ އަ

ންމަތި ގޮތުގެ

ފެކްސް: 393 332

  .ވުން ފައިނު 

ވ ގޮތުގެ މަތިން
މިނ ވަނަ އަހަރު
ޖަ ވަނަ އަހަރު

ސސަތޭކަ އަށްޑިހަ
ން މާލީ ބަޔާނު
   ކުރެވުނެވެ.

ޝން އެޖެންސީ
ތސަތޭކަ ހަތާވީސ

މަ ގޮތުގެ އިވާ
ގެ ގަވާއިދުގެ 

އޮނަތިރީސް ހާސ 
2010 ރއިްނ

ޭ  އަށްސަތޭކަ 
ޭ ޅަހާސް ނުވަަސ

010އިސާވަނީ 

ނަންޖެހޭ ފައިސާ
ވަ 2010ކަށް

ރވިސް ކޯޕަރޭޝ
ސެޕްޓެމް އއަހަރު

( ންސާސް ހަތެއް
ދވަސްވަރު އެތަން
ތކަ ސާޅީސް ހަ
 މިނިސްޓްރީ
އޮންނަ ޕަބްލިކް

މިދެންނެވި ގައި

ސްބަތްވާ މާލީ

ގައިވާ 2

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

ދެވިފަގެން  ގޮތަށް 

ވނަ މާއްދާގައިވާ
ވަ 2010 ،ނދު

2011 ރުފިޔާ

ން ފަސްސއމިލިއަ
ވުމުގެ ސަބަބުން
ނޫންކަން ފާހަގަ

ލް ޕްރޮޓެކްޝަ
ތޭރަ ހާސް ހަތް

ގައ 2އި ބާބު 
ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ން ތިންސަތޭކަ 
 ފައިސާގެ ތެރެ
ވަދިހަ ހަހާްސ
ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ

. މިފައި ރެވުނެވެ
ހިސާބުގައި ހިމަ
ޓރީގެ ދާއިރާތަކަ

ދން ހެލްތް ސަރ
 ތެރެއިން، އެ
އަށްސަތޭކަ ފަން
ލ ހިންގެވި ދުވަ
ްސ ހަތަރުސަތޭކަ
ވ ގޮތުގެމަތިން

އި އޮއޮތޯރިޓީގަ
ނވުމުގެ ބަދަލުގަ

   ކުރެވުނެވެ.

ފއިސާއެއް ނިސް

އާއި 1ބ

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

 ގަވާއިދާ އެއްގޮ

ަވ 1.01އިދުގެ
ކުރަންޖެހޭ ހިނ
ރުސަތޭކަ ސާދަ)

(އެއް 1,581,4
ުމިހެން ވކަމާއި،

ގީގީ އާމްދަނީ ނޫ

ޝަނަލް ސޯޝަލް
ހަތްސަތޭކަ ތޭ 

އާއި 1 ބާބު 
ދައުލަތުވކަމާއި 

(ހަމިލިއަން 6,3
ލިބުނު . ވނެވެ

ިތންސަތޭކަ ނުވަ
ތން މިލިއަން ތި
ން ފާހަގަ ކުރެ
އަހަރުގެ މާލީ ހި
ރީއާއި މިނިސްޓް

  ވެ.

 ހިންގުން ސަަދ
ބުނު ފައިސާގެ
ޅސް ހަހާސް އަ
ތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ސތޭކަ އެގާރަހާސ
 (ހ) ގައިވާ
ސ މަނިޓަރީ އޮ
ފެމިލީއަށް ފޮނު
ހރިކަން ފާހަގަ

ފަ ފައިސާ އެ

ގެ ބާބުގަވާއިދު
 

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

މާލިއްޔަތު ކަން 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
އުންޓަކަށް ޖަމާކު
 އަށްހާސް ހަސަ

406 ތެރެއިން

ފައިވާޖަމާކޮށް ރ
ލިބިފައިވާ ހަގ އި

ނ އަހަރު ނޭޝަ
މިލިއަންފނަރަ 

ތުގެ ގަވާއިދުގެ
ލހައްޓާފައި ނުވާ

329,947ހަދާ ނ

ކުރެވު  ފާހަގަ
ތމިލިއަން ރަ 

(ތި 3,316,9
ފައިސާކަފއިވާ 
ވަނަ އަ 2010
މިނިސްޓްރީ ނީ

ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

ލް ހޮސްޕިޓަލް
ލިބު ހސްޕިޓަލަށް

ފަސްދޮޅަ ސައްތަ
ލާއި ގއ. އަތޮ
މިލިއަން އެއްސަ

ވަނަ މާއްދާގެ 
މޯލްޑިވްސްން 

ހެލްތް އެންޑް
ޓާފައިހުއި ބަހައް

  ފދިންގޮތް 

ގޮތުގައި ލިބޭ

 މާލިއްޔަތުގެ ގަ
.ދަންނަވަމެވެ 

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

ކަންކަ ފައިސާގެ  

މާލިދައުލަތުގެ  
ކރަންޖެހޭ އެކައު

(ހަތްދިހަ ,78
އިގަތް ފައިސާގެ

ވަނަ އަހަުރ 2
އްގައިއަހަރެލީ 

ވަނަ 2010 
(ފަނ ,15,713

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
ލިޔެ ބަލަހބުތައް
ހަރަސީދު ނު ފށް

ވާކަންއިގެންފައި
ާބރަ( ,12,396

13 ހުރި  ރީގައި

ގައި ލިބަިފ 2
0މަނާ ކަމަށާއި 

ބުތަކުން ދައްކަނ
ދނީ ނޫންކަން ފާ

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް 
ހޮސ އަހަރު އެ 

(ދުއިސަ ,266
ނަލް ހޮސްޕިޓަލާ

(ދެމި ,2,111
 2.01އިދުގެ 

ލކުރުމުގެ ގޮތުން
ސްޓްރީ އޮފް ހެ

އެކައުންޓުގައި ކ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

އާމްދަނީގެ ގޮ 
.   ނަވަމެވެ

ދައުލަތުގެ މާ 
ބލެހެއްޓެވުމަށް

ޣާޒީ ބިލްޑިން

ލިބޭ  .5

 )ހ(
ޖަމާކު
614

ބަލައި
2010

ާމއެ 

(ށ)
727

ދައުލަ
ހިސާބު
ޚިލަާފ
ބަލައި
813

ތިޖޫރީ
2010

ނުހިމަ
ހިސާބު
އާމަްދ

(ނ)
ވަނަ

857

ރީޖަނަ
444

ގަވާއި
ހަވުާލ
މިނިސ
ބޭންްކ

އިޞް

(ހ)
ދަންނަ

(ށ)
ލިޔެބެ



 

 
info@aud 
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ގެ ގޮތުގައި ނީ
 އާމްދަނީއަށް

އާމްދަނީއަށް 

  ފއި ނެތުން 

އޮފް ހެލްތް 
ކއި ސިއްހީ 
ޕިޓަލްތަކާއި 
 ސަރވިސް 

ންޑަމް މެމަރަ
ށ ހިންގުން 
އި މުދަލާއި 

ރެވުނު ކުުދަލު
 ލްކިއްޔާތާއި
  ރެވުނެވެ.

ފ ފިނޭންސް 
ސެންޓަރ  ތ

 ދަށުގައިވާ 
ލްކިއްޔާތެއް 
ފުރިހަމަކޮށް 

.   ވަނީއެވެ

ޑިސެމްބަރ  
 ކުއްޔަށްވާ 
 އެއްފަހަރާ 

 ،ތނެއްކަމާއި
ނޮވެމްބަރ  

 2އްގައި (

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ން އާމްދަނީކުރި
ގެ އާ ދައުލަތު

ވާ ދައުލަތުގެ އާ

ތއްޔާރު ކުރެވިފަ

މިނިސްޓްރީ އޮ 
 ހޮސްޕިޓަލްތަކާ
ދަލުކުރި ހޮސް
އުފެދުނު ހެލްތް

މެ"ދެމެދު  ތަކާ
ންތަކުގެ ދަށަށް

މުވައްޒަފުންނާއ 
މިގޮތަށް ބަދަސ 

ގެ މިލްއތަންތަނު
ކަން ފާހަގަ ކުރެ

ިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓލްތަކާއި ހެލްތު
ގ ބެއްލެވުމުގެ

ރވުނީ ކިހާ މިލް
ުލ ހިސާ ބުތައް 

އް ތިރީގައި އެވަ

 01ދވަހަށް (
މިހަމަސްދުވަހުގެ

ގައި 2010ޓ 

ށ ހިފާފައިވާ ތަ
30 މުއްދަތު 

މާފަހުގެ ތާރީޚެ

މެއ- އީ 6430 331 

ކުރުމުގެ ކު ވާލު
ހެން ފައިސާ
ފައިސާ ހޯއްދަވާ

ތައް ތަ ހިސާބު 

ތުގެ ދަށުންސަ
އިމު ކޮށްފައިވާ
، މިގޮތަށް ބަ
މާތައް އަލަށް އު
ޝަން ލިމިޓެޑްތަ
ނމަކީ ކޯޕަރޭޝަނ
 އެތަންތަނުގެ

އެހެންނަމަވެސް 
އެފައި ނުވާތީ 

އެނގެން ނެތްކަ 

މި އި ފެމިލީ އާ
ހޮސްޕިޓަން މަިތ

ވ މިނިސްޓްރީގެ
ށް ބަދަލު ކުރެ
 ދާއިރާގެ މާލީ

 

ވުނު ކަންތައްތައް

ހަމަސްދުރޭޓުން 
އްޔަށްހިފައި، މި

އޯގަސްްޓ 24 

އަށް ކުއްޔަށް 
 އެއްބަސްވުމުގެ
އްވުމަށްފަހު، މާ

ފެކްސް: 393 332

ޙަވާ އިރޝަންތަކާ
ންޖެހޭ އެހެނިހެ
ަ ރައްވައިގެން އެ

މާލީޒިންމާތަކުގެ

ދއްވުމުގެ ސިޔާސ
އްދުތަކުގައި ގާއ
ރމަށް ނިންމަވާ،
ތާއި މާލީ ޒިންމާ

ޕަރޭޝރވިސް ކޯ
ންޓްތަކުގެ ބުޭނ
ވާ ޚިދުމަތްތަކާ
. ބަދަލުކުރުމެވެ

އް ތައްޔާރުކޮށްފަ
މިންވަރެއްކަންހ

 ހެލްތު އެންޑް
ފައިވާ ގޮތުގެ މަ

ވައި ނިންމަވާދަ
ޝަންތަކުގެ ދަށަށް
 މިނިސްޓްރީގެ

 ކުލި ދެއްކުން 

ން ފާހަގަ ކުރެވު

ގެ ރޭ) ރުފިޔާސ
ން ގުދަނެއް ކުއް
، ވެރިފަރާތަށް

) ރުފިޔާރަހާސް
އި އެކު ވެވުނު

 އާނުކޮށް ބޭއް
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ރޭޝވިސަސް ކޯޕަ
ނީއަށް ޖަމާކުރަން
 މަޝްވަރާ ކުރަ

މާ މިލްކިއްޔާތާއި 

ރި އުސޫލުން ދެ
 އެކި ސަރަހައް
ށ ބަދަލު ކުުރ
ތުގެ މިލްކިއްޔާތާ

ސަރ ހެލްތްއި
. މިއެގްރީމަން ވެ
ކޒުތަކުން ދެއްވާ
މިޓެޑް ތަކަށް ބަ
ކޮށް ހިސާބުތައް
ލ ކުރެވުނީ ކިހާ

ނިސްޓްރީ އޮފް
ގައި ބުނެފަމަންޓް

ސާބުތައް ހައްދަ
ރއިން ކޯޕަރޭޝަ
މިނިސްޓްރީއާއި

އެތަންތަނުގެ  

ތަކާއިބެހޭ ގޮތުން

(ވިހިހާސް 20
އ.ހަރުމަލުގެއިން
ސްޓްރީން އެގޭގެ

(ބާރަ 12,000
ގޭގެ ވެރިފަރާތާއި
 އެއްބަސްވުން

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

ހެލްތު ސަރވނ
 އާއި އާމްދަނީ
މޯލްޑިވްސްއާއި

  

މ ޔާރުކުރަންޖެހޭ 

ވިޔަފާރި ތައްތް
ރާއްޖޭގެ ނދިޔަ
ރޭޝަންތަކަށްކޯޕަ

ށުގައިވާ ދައުލަތު
ޓަކާ ސަރުކާރާއި
އެވެސޮއިކޮށްފައިވެ

 ސިއްޙީ މަރުކަ
ރޭޝަން ލިމިޕަ

އަގުކޮޒިންމާތައް
ންތަކަށް ބަދަލު

މިނި އިތަކާމިޓެޑް
އެގްރީމަށފައިވާ

 އެންމެހާ ހިސ
ންމާތަކުގެ ތެރެ

ގޮތަށް މި ގޭނެ

ށ ހިފާފައިވުމާއި 

ވ ބައެއް ގުދަން

0,000މަހަކަށް 

ގ ނިޔަލަށް) މ
މިނިސް  ރުފިޔާ

0ރީއަށް މަހަކު 

ށް ހިފުމަށް އެގޭ
 ދިޔައިރުވެސް

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

ތް ދޭ ތަންތަން
މހާ ފައިސާ

ބޭންކް އޮފް މޯ 
 . ދަންނަވަމެވެ

ލުކުރުމަށް ތައްޔާ

ދްމަޚި ސިއްޙީ
ދށުން ހިންގަމުން
 ސަރވިސް ކޯ
ގެ ބެލުމުގެ ދަށު
ބދަލު ކުރުމަށްޓަ

ސޮ ގައިކެއްތަ 
ސްޕިޓަލްތަކާއި
ތުސަރވިސް ކޯ

މާލީ ޒިޔާތާއި
ރެއިން ކޯޕަރޭޝަ

  ފދިންގޮތް 

ރޭޝަން ލިމިކޯޕަ
ދެމެދު ސޮއިކޮށް
ޓަކާ ހަދަންޖެހޭ
ޔާތާއި މާލީ ިޒނ
ތައްކަން އެނގޭ

.  ނަވަމެވެ

ތންތަން ކުއްޔަށް

އޔަށް ހިފާފައިވާ

މަ ލުގޭ ގުދަން:
ެގ 2010 މެއި

)އްކަ ވިހިާހސް

ްސ މިނިސްޓްރީ
 ގުދަން ކުއްޔަށް
ލށް ހަމަވެގެން

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

 ް ސިއްޙީ ޚިދުމަ
ފއިހުރި އެންމެ

ޓަކާށްވުމަކރެއް
ވެސްކރެއްވުމަށް

ހަވާލުޕިޓަލްތައް 

ރކާރުން ދެއްވާ
ފެމިލީގެ ދަށު ޑ

ކަޒުތައް ހެލްތް
ޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ
ރޭޝަންތަކަށް ބަ
" އެގްރީމަންޓް

ލ ކުރެވުނު ހޮސ
ޒިންމާތައް ހެލްތު

މިލްކިއްޔާތަނުގެ 
ޒިންމާތަކުގެ ތެރެ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ތ ސަރވިސް ކޯ
ޑ ޓްރެޜަރީއާ ދެ

ޓަހަވާލުކުރުމަށް 
ލތުގެ މިލްކިއްޔާ
އި މާލީ ޒިންމާ

މަށް ދަންނަހއްޓު

ތަނ ޚިލާފަށް އިދާ 

ސްޓްރީއިން ކުއް

މއ. ހަރުމަލު 
މެ 31އިން  2

(އެއްލައް ,120
.   އިވެއެވެ

ދނަކީ ކުރީންވެސ
މ ފުރަތަމަ އެ 

ގެ ނިޔަލަށް 2

ޣާޒީ ބިލްޑިން

(ނ)
ލިބަިފ
ޖަމާކު
ޖަމާކު

  
ހޮސް .6

ާ ސަރު
އެންޑް
މަރުކަ
ސިއްޙ
ކޯޕަރޭ
އޮފް
ބަދުަލ
ލީޒިމާ

ތަންތަ
ޒިމާލީ

އިޞް

ހެލްުތ
އެންޑް
ތައް
ލަދައު
އިކަމާ
ބެލެހެ
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މިނިސ

(ހ)
2009

000

ދީފައި

މިގުދަ
އެންމެ
2009



 

 
info@aud 

9 ގެ  25 ހ

 އެއްފަހަރާ  
.    ކުރެވެއެވެ

ފައިވާކަމާއި، 
މާއްދާގައި  

ން ކުއްޔަށް 
ޓަކާ ގުދަްނ 
ން ހުށަހެޅި 
ތށް ފައިސާ 

 ގެ ގުދަނެއް
ގެ  2009 

 ގުދަނުގައި 
ނުގައި ހުރި 
ދަތު ހަމަވެ 
ލށް ފައިސާ 
ިނިސްޓްރީގެ 

މަސް  11 
 )2010ރީ 

ވާ ފަހު ފަިރ
 ( އްތަ ހާސް

ގައި  8.0

ގ ފައިސާ 
ރދު ކުރެވޭ 

  .ވެ

ށް ތަންތަން 

 ގެއްލުމުގެ 

dit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

އެފަރާތަށް ،ނީ 
ތންކަން ފާހަގަ 

އިޢްލާނު ކޮށްފަ 
ވަނަ 8.35ގ 

އ. ހަރުމަލުގެއިން
ށްޓަދިނުމައިސާ 

ގެ ވެރިފަރާތުން
ނުގެ ވެރިފަރަާތ

އަކަފޫޓުގެ 120
އިން މާރޗް  

ތ ހަމަވިއިރު
ގުދަނުނތްކަމާއި 

ރީމަންޓުގެ މުއްދަ
އެބިލަ ހޅުމުން،

ކަމުގައި މިނ 
 (ފާއިތުވެދިޔަ

ފެބްރުއަރީ 22
ށ ބެއްލެވުމަށްފަ

(ދުއިސައް 200
1 ގަވާއިދުގެ 

ފށް ދައުލަތުގެ
ްސޓްރީން ޚަރަ
ން ފާހަގަކުރަމެ

ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ލިބުނުއލަތަށް 

މެއ- އީ 6430 331 

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
 ދެއްކުމުގެ ގޮތު

ހެރއްގެ މަތިން 
ޔތުގެ ގަވާއިދުގެ

މއ، ބވުމަށްފަހު
ރިފަރާތަށް ފައި
ެގން ހަރުމަލުގޭ
ސޮއިކޮށް ގުދަނު

00 ރޭޑާރސްގެ

2008މާރޗް 

ވުމުގެ މުއްދަތު
ނިސްޓްރީން ނެ
ހިފުމުގެ އެގްރީ
ށް ބިލު ހުށަހެ
އް އޮވެގެން
ދެއްކުމަށްޓަކާ

2ތރީޚެއްގައި (

ގާފައިވާ ކަމަށް
0,000ރޭޓުން 

 މާލިއްޔަތުގެ
.   އވެ

ގވާއިދާ ޚިލާފަ
މށްޓަކާ، މިނިސ
ސަމުން ގެންދާކަނ

ކޮ ޔާންގައި ބަ 

ގެ މަތީން ދައު

ފެކްސް: 393 332

ރީމަންޓެއްގައި ސ
ފއިސާއެއްކަމަށް

ށ ހިފަން ދެފަހަ
މާލިއްޔަ ސްވެމަ

ށ ނުހިފާ ތިއްެބ
ނ ގުދަނުގެ ވެރ
އިޢްލާނާއި ގުޅިެގ
ސްވުމެއްގައި ސ

ފަރިވާޓްރޭ  ހުރި
މާ 10  ދަށުްނ

މގެ އެއްބަސްވު
އ ހޯދާފައި މިނ
ތަން ކުއްޔަށް 

ހޯދުމަށް ނ ކުލި
ް އެގްރީމެންޓެ
އށް ފައިސާ ދެ

މާފަހުގެ ާތ ދ
ާ  އިތުރަށް ހިނ

ގެ ) ރުފިޔާސް
ދައުލަތުގެ ކީ

 ފާހަގަ ކުރެވެއެ

މލިއްޔަތުގެ ގަ
ށްކަން ދެއްކުމަ
މކޮށް ހަމަޖައްސަ

 ވަނަ ބާބު  8 

އްދާގައިވާ ގޮތުގެ

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

 ދެވަނަ އެގްރީ
ތށް ދީފައިވާ ފަ

ދަނެއް ކުއްޔަށް
އެހެންނަމަމާއި 

ފންއޮވެ ކުއްޔްަށ
ދން ހުސްވުމުން
ް ރި ދެވަނަ އި
ރީޚުގައި އެއްބަސ

 ގޯތިތެރޭގައި 
އބަސްވުމެއްގެ 
ކުއްޔަށް ހިފުމު
ބަހައްޓާނެތަނެއް
ތަކުރެވުނުއިރު 
ގެ ވެރިފަރާތުން
މުއްދަތަށްވެސް
 ޓްރޭޑަރސްއަ
 އާއި ދެމެދު

މަސް 10
(ވިހިހާސް 20,0
. މިކަމަކީ ވނެވެ

އްކަމުގައިވެސް

 ބަލާއިރު، މާ
އިދާ އެއްގޮތަށް
ތަކުގައި ފުރިހަމަ

ގެ (އ) އާއި 
.   ވަމެވެ

ވަނަ މާއް 228

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

ހިފުމުގެކއްޔަށް
ތަގަވާއިދާ އެއްގޮ 

ދތު ހަމަވާތީ ގު
ދެފަރާތަކުންކަމާ 

ން ކުއްޔަށް ހިފެ
މުންގޮސް ގުދަން
ނިސްޓްރީން ކު
ންކުރެވުނު ތާރީ

އަލިމަސްކާނިވާ
ދު ވެވުނު އެއް
. މިގުދަން ކު
 ސާމާނުތައް 

ސްކުތަން ހު، ބި
ތަނުގެ، ގފައިވާތީ

ދަވެގެންދިޔަ
ފަރިވާ، އވުމުން

ވ ޓްރޭޑަރސް
. މިގޮތުން އެވެ

000  މަހަކަށް

ކުރެވު  ފާހަގަ
ރއްވާފައިވާ ކަމެއް

މައްސަލައަށް
ވިފައިވަނީ ގަވާ
 ފަހުގެ ތާރީޚުތަ

ގެ 6.04އިދުގެ 
އްވުމަށް ދަންނަވަ

8 ގަވާއިދުގެ 

.   ވެ

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

ކުއެ ގުދަން  
ހުގެ ކުއްޔަކީ ގަ

ހިފާފައިވާ މުްއދަ
ރިމަތިލާފައިވަނީ
ތަންގޮތުގެމަތިން 

 ބޭނުން ކުރަމު
ނުންވެގެން މިނ
ވ ކުރިން ބަޔާނ

  ކރަމެވެ.

 ނިވާ ގުދަން:
ދުޓރީ އާއި ދެމެ
.  ހިފާފައިވެއެވެ
ންނަމަވެސް މި
ނެ ތަނެއް ލިބި
ސދުވަސް ހިނގާ
ންޓެއްނެތި ހޭދ
ަޝނުން ބުނުއް
ޓރީއާއި ފަރިވާ
ވެއެ ސޮއިކޮށްފައި
ހުށަހެޅި ބިލަށް

ދީފައިވާކަން 
ތ ޚިލާފަށް ކުރަ

ރެވުނު ދެ މަ
ދުކުރެވިޚަރަ، ހ

ޔެކިޔުންތައް މާ

  ފދިންގޮތް 

ޔަތުގެ ގަވާއލިއް
ސައްކަތް ކުރެއް

ލް ސަރވިސްގެ
ވސް ދަންނަވަމެ

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

)2010ސްޓް 

އިވާ ހަމަްސދުވަހު

ދން ކުއްޔަށް ހި
ފހަރުވެސް ކުރި
ޮގ ނ ކޮށްފައިވާ

ފއިވާ ގުަދނުގެ
ޔށް ހިފަން ބެނ
ޔށް އެއްބަސްވެ
ގަކުއިވާކަން ފާހަ

އަލިމަސް ކާނ 
މިނިސްްޓ ރތާއި

ލަށް ކުއްޔަށް
ހރިކަމާއި އެހެން
ތި ބަދަލު ކުރާނެ

މަސް 11 ރަށް
ކޭނީ އެގްރީމަން
އންޓްސް ޑިވިޝ

( މިނިސްްޓ ހށް
ޓެއްގައި ސރީމެްނ

ޑަރސް އިން ހު
އެއްފަހަރާ ޔ

ނކޮށްފައިވާ ގޮތާ

ގއި ބަޔާންކުރެ
ދކުރެއްވުމަށްފަހު
ސާއާއި ބެހޭ ލިޔެ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ދައުލަތުގެ މާލި 
ޔށް ހިފުމުގެ މަސ

ސިވިލް ދިވެހި 
ދެވުމަށްވެސލ ހޯއް

ޣާޒީ ބިލްޑިން

އޯގަސް
ފައިދީ

މިގަުދ
މިދެފަ
ބަޔާން
ހިފާފަ
ކުއްޔަ
ކުއްޔަ
ދީފައި

(ށ)
އެފަރާ
ޔަލަނި

މުދާހު
ތަކެތި
އިތުރަ
ދެއްކޭ
އެކުައ
ދުވަހަ
އެގްރީ
ޓްރޭޑަ
ރުފާިޔ
ބަޔާން

މަތީގަ
ޚަރަދު
ފައިސާ

އްިޞ

(ހ)
ކުއްޔަ

(ށ)
ބަދަލު
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އެކްސެލް  
 ގެ ދަށުގައި
.  ގކުރެވެއެވެ
 ޝީޓެއްގައި 
 ފަސޭހައިން 

  ވމެވެ.

 ގަވާއިދުން 

 ގަވާއިދުގެ 
ރީގައި ހުރި 
ގެ ރެކޯޑު 

އެކަން  ސް 
ވަރަށް މިން 

، އޓެވުމަށާއި 

ދައުލަތުެގ  
 .  ކުރެވުނެވެ

 ލބިފައިވާކަްނ
އިގެ ދަށުން 

 568,881 
ބިަފއިވާކަްނ 
ސ، ޚިދުމަތް 

ބެހޭ އާފައިސާ

dit.gov.mvއިލް: 

  ސަފުހާ 

 ން 

ން ގެންދަވަނީ
މިނިސްޓްރީގެިއ 

ނުވާކަން ފާހަގަ
ތ އެކްސެލް
ކަންނޔަސް އެ

ވުމަށް ދަންނަަވ

ށ ލިބޭފައިސާ

ތގެ މާލިއްޔަތުގެ
ތުން މިނިސްޓްރ
އަގުބޮޑުމުދާތަކުުގެ

ޔަސްނ ކަމުގައިވި
ސަމާލުވާންޖެހޭ

ބެލެހެއް ރ ލިޔެ
  ދަންނަވަމެވެ.

ގެ ރަޖިސްޓަރީ 
ނވާކަން ފާހަގަ 
 ހަމައަށް ލިބ

މަދަނައިލތަކުން 
 ހށަހަޅާފައިވާ

އށް ފައިސާ ލިބ
ދނައިގެ ފައިސާ
އެފަފައިވާއިރު، 

މެއ- އީ 6430 331 

ހައްޓާފައި ނުވުނ

މުނ ބަލަހައްޓަވަ
ފައިސާއާއ ދަީނ

 ބަލަހައްޓާފައިނ
ފަށް ދުވަހުފޮތް
މއި، ބަދަލުގެނަ

ކުރެއްވު މަލުނ ޢަ

ކޮންމެ ތަނަކަށް

ދައުލަތުސްޓްރީ 
. މިގޮތުރެވެއެވެ

ދައުލަތުގެ އަ 
ދާތައް ގެއްލުނު

ގެންގުޅުމުގައި ސ

ރަޖިސްޓަރީ ލގެ
ދަ  ކުރެއްވުމަށް

ބިލްތަކުގެސާގެ 
 ބަލަހައްޓާފައިނު
ންޖެހޭ ފައިސާ
އއް ހޮސްޕިޓަލް

ހު  ހޯދުމަށް
ތަކަށް ހަމައަބިލް

މަދަ މްޕަނީއިން
ފަށް ފޮނުވާ މިލީއަ

ފެކްސް: 393 332

ހފޮތް ލިޔެ ބަލަހަ

ދުވަހު ފޮތް
ގެ އާމްދަސްޓްރީ
ލިޔެ ނޭ ގޮތަށް

ޚިލާފަ ގޮތާއިވާ
ޞަތުއޮތުމާ ފުުރ

ގޮތުގެ މަތްީނ ވ

ވަކިކޮށްފައިވާ ކޮ
.  ވަމެވެ

 އި ނުވުން 

ރަޖިސް ރމުދަލުގެ
ވާކަން ފާހަގަކުރ

ނުވާކަމާއިފައި
މުދާ ،ށާއިއ ކަމަ

ގެ ތިތަކެ ވެސްނ

ހަރުމުދަލު ތީން 
 ގޮތުގެ މަތީން

ފައިސ ލިބެންޖެހޭ
އެއްގޮތަށް  ގތާ 

ލިބެން ތންތަނަށް
މިގޮތުން ބައެ 

އަށް، ފައިސާ
( ފިޔާގެ ބިރު އް
ކޮމްރެންސް ޝުއަ

ލތު އެންޑް ފެމި
   ނުދާތީއެވެ.

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

ފައިސާގެ ދުވަހު

ލިބޭ ފައިސާގެ
މިނިސ ،ށްފައިވާ

ވަކިން އެނގޭނޭ
ވަނަ މާއްދާގައި
ސް ގެއްލުމުގެ

ގައިވާ 2އަދި 

ވަ އިން ބަޖެޓް
ދަންނަވަ ވެސްށް

ށް ބަލަހައްޓާފައ

ހަރުތަންތަނުގެ
ބަލަހައްޓާފައިނުވާ
ރީއަށް ވައްދާފަ

އޮތްކަމެއްޞަތު
ޅޭ ފަރާތްތަކުން

.  އވެ

މަތީ ގޮތުގެ  އިވާ
އެގަވާއިދުގައިވާ

 ނުކުރެވުން 

ލި  ތަންތަނުގެ
ޔން ކޮށްފައިވާގޮ
ސަބަބުން އެތަ
.ފހަގަ ކުރަމެވެ

ނސް ކޮމްޕަނީއަ
 އަށްޑިހަ އެކެއް
އލައިޑް އިންޝު
ޓްރީ އޮފް ހެލް

ފޯރުކޮށްދެމުން  

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

ފަ އްގޮތަށް ލިބޭ 

 ފެމިލީއަށް ލި
ޓުގައި ރެކޯޑުކޮށް

ވަކިވަ  ފައިސާ
ވަ 2.03ދގެ
ހިނދެއްގައިވެސމ

   ކުރެވުނެވެ.

1އިދު ގެ ބާބު

ތަންތާގެ ތެރެއި
މަށްޖަމާ ކުރެއްވު

ވާއިދާ އެއްގޮތަށް

ށގައިވާ ބައެއް ތަ
މަތީން ލިޔެބަތގެ

ރީދާ ރަޖިސްޓް
ގެ ފުރުޞގއްލުމު

ތަކެތި ގެންގުޅޭމި
 ފާހަގަ ކުރެވެއެ

ާ 7 ބާބު   ގައި
 ކަންތައްތައް އެ

ވާކަން ޔަގީން ނު

ށުގައިވާ ބައެއް
(މ) ގައި ބަޔާ

ފއި ނެތުމުގެ ސ
އް ނެތްކަން ފާ

ރެން އިންޝުއަ
ސް އަށްސަތޭކަ
ދމާވެފައިވަނީ އެ
ް ދލުގައި މިނިސް

ޯލްތަކަށް ސްޕިޓަ

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

ް ތގެ ގަވާއިދާ އެ

 ހެލްތް އެންޑް
ޝީޓުމި ކަމާއި 

ރޓްމަންޓްތަކުގެ
ވާއިދުގަޔތުގެ

އޑޭޓާތައް ކޮންމެ
ނެތްކަން ފާހަގަ

  ފދިންގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއި

 ދަށުގައިވާ ތަ
ނެ އެތަނަކުން ޖަ

 މާލިއްޔަތުގެ ގަ

ނިސްޓްރީގެ ދަށު
 ކޮށްފައިވާ ގޮތު

ހަރުމުދާ ގުބޮޑު
ގެ އެފަދަމުދާކީ

މ ،އި ނެތްކަމާ
އްކަމުގައިވެސް

  ފދިންގޮތް 

ގަވާއިދުގެ ތުގެ
 ބެލެހެއްޓެވުމުގެ

ފއިސާ ލިބިފައިވާ

ނިސްޓްރީގެ ދަށު
ގެ  1.04ދގެ 

ފަރީ ބަލަހައްޓާ
ށ ބެލޭނޭ ގޮތެއް

އިްޑފހު އެލަ
ދޮޅަސް އަށްހާސް

ާ މިގޮތަށް ، ދި
ވާދިނުމުގެ ބަދަ
ހޮސންސޓްރީއިން 

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

ލތުގެ މާލިއްޔަތު

ސްޓްރީ އޮފް
ޝީޓެއްގައިރެޑް

ޑިޕާރ ނޭ ބައެއް
ލތުގެ މާލިއަްޔ

ން، ެއމުހއްޓެވު
ގަނެވޭނެ ގޮތެއްނެ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

މާލިދައުލަތުގެ  

މިނިސްޓްރީގެ 
ނަކުން ބަލައިގަނެ

ދައުލަތުގެ މދާ 

އާއި މިނިސްޓްރީ
ގައިބަޔާން 7 

އަދަދެއްގެ އަގު
ހއްޓާފައިނުވުމަކީ

ތެއްގަނެވޭނެ ގޮ
ްނުވާ ލު ނޭ ކަމެ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

މާލިއްޔަތު ލތުގެ
ލތުގެ މުދާތައް 

ފަ ނޖެހޭ ހުރިހާ 

އާއި މިނިސްޓްރީ
އޔަތުގެ ގަވާއިދު
ތށް ރަޖިސްޓްރީ

ޗެކްކޮްށ ހައިން
ތް ދިނުމަށްފަމ

ސސަތޭކަ ފަސްދޮ
ގން ނެތްކަމާއި،
 ތަނަކަށް ފޮނުވާ

އެމިނިސތައް ސީލު

ޣާޒީ ބިލްޑިން

ދައުލަ .8

މިނިސ
ސްޕްރެ
ހިމެނޭ
ދައުލަ
ބެލެެހ
ދެނެގަ

އްިޞ

(ހ)

(ށ)
އެތަނަ

 

ހަރުުމ .9

މިނިސ
ބާބު

ގިނައަ
ބަލަަހ
ދެނެގަ
ސަމާލު

އިޞް

ދައުލަ
ދައުލަ

 

ލިބެން .10

މިނިސ
މާލިއް
މިގޮތަ
ފަސޭހަ
ޚިދްމަ
(ފަސް
އެނގެ
ދިން

ތަފުސ
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ރީ  ރަޖިސްޓް
.   ނނަވަމެވެ

ދާބިލްތަކަށް 
ތަްއ  ހިސާބު

 ން 

 ( ފސްސަތޭކަ
ވ. މިއައިވީ 

އިވަީނ ފަދކޮށް
 ގުދަނުގަިއ 

ހެލްތު ތައް 
އަމިއްލައަށް 
ށް ބަލާއިރު 
ކަން ފާަހަގ 
ްސ ބޭނުން 
 ޖެހިފައިވަނީ 
ކަން ފާހަގަ 
ކގައި ިގނަ 
ނން ކުރަްނ 

މިގޮތަށް  ވެ.
 2010 މާއި

ގު އެނގޭނޭ 

ތި ބޭނުންވާ 
ޒިއުމަބަލްްސ 

ގެ އަދަދާއި 

dit.gov.mvއިލް: 

  ސަފުހާ 

ކުގެ ތަބިލު 
ންކރެއްވުމަށް ދަ

ާ ސާ ހޯދުމަށް ހަ
ކށް ފައިސާގެ 

ނައްތާލަން ޖެހުނ

ދހަ ހަތްހާސް ފަ
 ގަނެފައިވެއެވެ
ންޓަރުތަކަށް ދޫކޮ

(ކުރިން 26,4
ތް ސެންޓަރުތަ

އެތަންތަނުން  
ރަމުންދާ ރޭޓަށް
ކަފރުޞަތު ބޮޑު

 ކޮންސިއުމަބަލްސ
ންޖެސް ނައްތާލަ
ދާތީކަ ގަންނަމުން

 ތަކެތި ސްޓޮްކ
 އެތަކެތި ބޭނު
ފހަގަ ކުރެވުނެވެ

ހިމެނޭކަމާ ވެސް
ލާ ތަކެތީގެ އަގު

އެތަކެތި ،ކުރިން
 މެޑިކަލް ކޮންޒި

.   މެވެ

ނައްތާލާ ތަކެތީގެ

މެއ- އީ 6430 331 

މަތީން ގޮތުގެ
ތގެމަތީން ޖަމާކު

ނސްއިން ފައިސާ
ޒާމެއް ގާއިމުކޮ

 ހަމަވެ ތަކެތި ނ

ސސަތޭކަ ނުވަދިހަ
)600މް ޕީ 

އި ހެލްތް ސެން
400 ނިޔަލަށް 

ޓަލްތަކާއި ހެލްތް
 ސިއުމަބަލްސް

ނެތީ ބޭނުން ކު
ނ ޖެހުމުގެ ފު
ޮ އްގެ މެޑިކަލް 
ކޮންސިއުމަބަލްސ

ތަކެތި ތުރަށް 
ނެފައި ހުންނަ
ަމބަލްސް ގަނެ

ފާވެސްންދާކަން 
ވެދަދެއްގެ ތަކެތި

ނައްތާލާ އަދި އި

ދތު ހަމަވުމުގެ ކު
ސ ކުރެއްވުމާއި 
ވމަށް ދަންނަވަމެ

ހެއްޓެވުމަށާއި ނަ

ފެކްސް: 393 332

(މ) ގައިވާ
ގައިވާ ގޮުތ 1.0

އިންޝުއަރެންސ 
ްނކުރެވޭނޭ ނިޒާ

މުއްދަތު ، ތމާއި 

 މިލިއަން ފަސް
ނ ސެޓް (އެޓޮ
ސްޕިޓަލްތަކަށާއި

ގެ 2011ބރ 
ހޮސްޕިޓަ ކމާއި

މެޑިކަލް ކޮންސ 
ގައި ހަމަވާނެ 2
އްތާލަންއި ނަގަ

 ގިނަ އަދަދެއް
ޮ ދއްގެ މެޑިކަލް 
ނވަރަށްވުރެ އިތު
ސްޓްރީއަށް ގަނެ
ިކަލް ކޮންސިއު
ނައްތާލަމުން ގެން

ގިނައަދަ ބިފައިވާ
ހިމެނޭކަމާއިތި 
  

ު ލސްތައް މުއްދަ
ގުދަންތައް ހުސް
ހޯދުމަށް ރޭއްވެވު

ރޑް ބެލެހެ  ރެކޯ
.  މވެ

39ހިރާއްޖެ. ފޯން:

ގެ ( 1.04
01 އްދަވައި ހޯ

ތކަށް އެލައިޑް
ދިތަނަކަށް ޔަގީނ

  ތައް 

އުމަބަލްސް ގަތު

(އެއް 1,597
 އިންފިއުޝަން

 ނިޔަލަށް ހޮސ
ނުގައި ޑިސެމްބަ

ކަބާކީ ހުރި 
ނަށް ބޭނުންވާ 

2014ވމްބަރ 

 ބޭކާރު ގޮތުގަ
ހަރުގެ ތެރޭގައި

ް ތަށް ގިނައަދަދެ
މަށް ފުދޭ މިން
ގޮތުގައި މިނިސް
މެ ފަހުގެ މެޑި
ނަ ތި ބޭކާރުކޮށް
ލިބި ގެ ގޮތުގައި

އިޓަމެއްގެ ތަކެތ
ހގަ ކުރެވުނެވެ.

 ކޮންސިއުމަބަލް
ށ ފޮނުއްވައި ގު

ހޯ ން ތަކެތި މަތި

ނގޭނޭ ގޮތަށް 
ވސް ދަންނަވަމެ

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

4 ގަވާއިދުގެ 

ފއިސާ އަވަހަށް

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަ
 އެބިލެއް ހެދި

 ދންނަވަމެވެ.

ހން ކަންތައްތަ

މެޑިކަލް ކޮންޒިއު

500,ނ އަހަރު 

އައިވީ 30,00
ގ2011ެމބަރ 

ސްޓްރީގެ ގުދަނު
އިވީ ސެޓް އަ

ގެން އެތަންތަނަ
ނޮވެ 30 އދަތު
މުއްދަތުހަމަވެ 

ވަނަ އަހަ 20
އިވާކަމާއި މިގޮތަ
 ތަނުގެ ބޭނުމަ
ގަ ކުރެވުނު ގޮ
ނުކުންނަ އެންމެ

ތަކެތި އި ހުންނަ
ގައި ހިލޭ އެހީގެ

އައ 57 ރޭގައި
ފަާހ ވާކަންވެސް

 ހުރި މެޑިކަލް
ރުތަކަށް އަވަހަށް
ގަނެ އެގޮތުގެ މަ

ކތީގެ އަގު އެނ
ބލެހެއްޓެވުމަށްވެ

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

  ފދިންގޮތް 

 މާލިއްޔަތުގެ
ލިބެންޖެހޭ ފައި 

ސި ދޭރާއިން 
ލިބެމުންދާކަން 

ަދ ވެސްދިޔުމަށް

ރވުނު އެހެނިހެ

ވުރެ އިތުރަށް މެ

ވަަނ 2010 ން
00ރއްވައިގެން 

ޑިސެްމ 22ނ 
އި މިނިސޓް ކަމާ

 ސެޓާއިއެކު)
ވުމާއިގުޅިގެބަދަލު

 މިތަކެތީގެ މުއް
 ބޮޑު ބައެއް
10ތރުންވެސް 

ގައި ނައްތާލާފައ
ކެތި ގަތުމުގައި
އޮޑިޓްގައި ފާހަ

ބާޒާރަށް ނ ރު،
ކުރިން ގަނެފައި
ދ ތަކެތީގެ ތެރޭގަ
ލި ތަކެތީގެ ތެ

ހައްޓާފައިނުވާބަލަ

  ފދިންގޮތް 

 ގުދަންތަކުގައި
ހެލްތް ސެންޓަރު

މިންވަރު ދެނެގަ 

ނަ ތަކެއި ހުްނ
ށ ލިޔުންތައް ބެ

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

ޞލާޙްކުރަން ލަފާ

ދައުލަތުގެ 
ބލެހެއްޓެވުަމށާއި

ދާއިރާ ޞިއްޙީ 
ނޖެހޭ ފައިސާ

ހއްޓަމުން ގެންދި

ކުރެވު ފާހަގަ 

ންވާ މިންވަރަށްވު

މިނިސްޓްރީއިން 
ް ޔ ޚަރަދު ކުރަ
ތަކުގެ ތެރެއިން

އައިވީ ސެްޓ 3
އައިވީ 20 

ރޭޝަންތަކަށް ބަ
ނަމުންދާތީއާއި މ

ތެރެއިން ކތީގެ
 . އިތުމީގެ ވނެވެ

ބޭކާރު ގޮތުގަ ށ 
ްސޓްރީއިން ތަކެ

އަދި އޮ ވނެވެ.
ދކަށް ހުންނައިރު
މގެ ސަބަބުން ކު
ތާލަމުން ގެންދާ
 އަހަރު ނައްތާލ
ށ ހިސާބުތައް ބަ

ޞލާޙްކުރަން ލަފާ

މިނިސްޓްރީގެ  
ޕިޓަލްތަކަށާއި ހެ
 މގައި ބޭނުންވާ

 އިންވެންޓްރީގަ
 އެނގޭނޭ ގޮތަށް

ޣާޒީ ބިލްޑިން

އިޞް

(ހ)
ލިޔެބެ

(ށ)
ލިބެން
ބަލަަހ

 

އޮޑިޓްގައި

ބޭނުން .11

 (ހ)
ރުފިޔާ
ސެޓްތަ

620

ހުރި
ކޯޕަރޭ
ގަންނަ
މިތަކެ
ކުރެވު
ނުކޮށް 
މިނިސ
ކުރެވު
އަދަަދ
ފެށުމު
ނައްތާ
ވަނަ
ގޮތަށް

އްިޞ

(ހ) 
ހޮސްޕ
ގަތުމު

(ށ)
އަގު
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ލޫ ފެތުރެން 
 " ޖެންޓްކޮށް
ރ ސެންޓްރި 
ޗަށް ފައިސާ 
 މިއޮފީހަށް 
 ޗެކްކުރަން 

ވާގޮތް ނުންނު

ގެ ގޮތުގައި 
އސަލައެއްގެ 
ތް މެދުވެރި 

.   ނަވަމެވެ

ދުނުވެ  ޚަަރ
ނަ ފައިސާގެ 
ގ ނަމުގައި 
އާމްދަނީއަށް 
ޖަމާކުރަމުން 
13,260,2 

ހުރިކަން  އި
އުންޓުތަކާއި 

ފައިވާ ވިވާލެ
ފއިސާ ގިނަ 
ާސ ނަގަން 

.   ދެކެމެވެ

dit.gov.mvއިލް: 

  ސަފުހާ 

 ލަސްވުން 

ސް ސްވައިންފްލޫ
ހަރު "ޓޮޕް އާ
ރި ތިން މައިކްރޯ
ރުކޮށް އެތަކެއްޗަ

މީގެއިތުރުން .
ށް ލިބިފައިވޭތޯ

ޭބނު ވަގުތަކަށް

ނޖެހޭ އެއްޗެއްެގ
ޕެންޑިންގ މައް
 ބޭނުން ނުވާގޮތް

ށް ވެސް ދަންނަ

ސާގެ ތެރެއިން
ބަލައިގަންނައި 

 އެ ތަންތަނުގެ
ގެ އާތު ދައުލަ

ގަވާއިދުން ޖަ 
298ލތަކުގައި 

ތށް ބެހެއްޓިފައި
އެކި އެކި އެކައު

ާކުރުމަށް   ހުޅު
 ދައުލަތުގެ ފަ

ދަރަންޏަށް ފައިސ
މަށް މިއޮފީހުން

މެއ- އީ 6430 331 

ނުލިބި ލަ ފިއުޖު 

 ރާއްޖޭގައިވެސް
ވަނަ އަހަ 200
އަގުހުރި ރފިޔާގެ

ތަކެތި އޯޑަރު ނީ
. ހގަ ކުރެވުނެވެ
އެތަކެތި ހަމައަށް

   .ންނެވެ

ގުޅިގެން އެވަ 
  ނނަވަމެވެ.

 އެއީ ލިބްެނ
 ލިބެންދެން ޕެ
ކެތި އެވަގުތަށް

މަށް ހަމަޖެއްސެވު

  ރން 

ފނުވާފައިވާ ފައިސ
މްދަނީގެ ގޮތުގަ
ޖޫރީ ގައްޔާއި
ހުންނަ ފައިސާ
 އެކައުންޓަށް
އް ހޮސްޕިޓަލް

މިގޮަތ  ރުފިޔާ
ެ ށް ޖަމާނުކޮށް 
ރުން ޚަރަދު

ނެ ކަމެއްކަމާއި،
އި ދައުލަތުން ދަ
ނދާނެ ކަމެއްކަމަ

ފެކްސް: 393 332

ރޯ ސެންޓްރި ފ

 ފެތުރި ދިވެހި
09ނުންވެގެން 

) ުރ ޅަސް ހާސް
ކެތި ލިބިފައިވަނީ
ގައިކަން ފާހަ

އޮޑިޓަރުން އެ ނީ
އައުމު ށ އެކަން

ކަމަކާ ދިމާވާ
އސެވުމަށް ދަން

ނަމަ، އެތަކެތި
ނޓުގައި ތަކެތި

އެތަކެ ތި ނުވަތަ

ގޮތްނ ކުރެވޭނެ

ބެހެއްޓިފައި ހުރު

ބަޖެޓުން ފޮނގެ
 ދައުލަތުގެ އާމް

ތިޖޫ ޕިޓަލްތަކުގެ
އި މިގޮތަށް ހު

ބްލިކް ބޭންކްޕ
ް ބަލާފައިވާ ބައެ

ށެއް)ވަދިހަ އަ
ންކް އެކައުންޓަށް
 ނިޒާމުގެ ބޭ

ތައް ދިމާވާނެލަސަ
އިރު ބޮޑުއަގުގައި
ނގ އިތުރުވެގެން
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ސ ދެއްކި މައިކްރޯ

 ސްވައިންފްލޫ
ށ އަވަހަށް ބޭނ

ފަސްދޮޅަ ސަތޭކަ
 އޯޑަރުކުރި ތަކެ

2011މްބަރ

ފައިވަނީސްގެނެ
 ސަމާލު ކަމަށް

ރާ ތަކެތި ދި
ނގޮތެއް ހަމަޖެއް

 އޯޑަރު ކޮށްފިނަ
ނސް ޑިޕާޓްމަން
ދެވުމަށާއި ތަކެތި

.   ންނަވަމެވެ

އތަކެތީގެ ބޭނުން

ޓުން ބޭރުގައި ބެ

ރީގެ އަހަރުތަކުގެ
ގެ ދާއިރާތަކަށް
 އެކި ހޮސްޕި

ހުންނަކަމާފައި
އި އޮންނަ ަޕ

ބަ  އޮޑިޓުގައި
ދުއިސައްތަ ނުވަ

ބްލިކް ބޭންސާ ޕަ
ލތުގެ ބަޖެޓަރީ
ޝްފްލޯގެ މައްސަ
ކގައި ހުންނަ އި
ފ ފައިނޭންސިން

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

ފައިސާ ންސަށް 

ވަރަށް ބާރަށް
ޔރުވުމަށް ވަރަށް

(ހަތްސ 760,0
ކޮށް ގެނައުމަށް

ް 20ން ޑިސެ
މިތަކެތިރީއަށް
ޓްމެންޓްގެޑިޕާރ

ނަން އޯޑަރކުރާ
ލިބޭނެ  ފައިސާ

ޯ ދީ ތަކެއްޗަށް
މާއި، ފައިނޭން
ރއްވަމުން ގެންދެ
ހޯއްދެވުމަށް ދަން

ރިން އެވމުގެ ކު

އެކައުންޓު ބޭންކު 

ކުރގެ ޚަރަދަށް
ި، މިނިސްޓްރީގެ
ސާ އަތޮޅުތަކުގެ

ބެހެއްޓިފަގައި 
ރީ އޮތޯރިޓީގައޓ

މިގޮތުން މި
ދޅަސް ހާސް ދު
އދަދެއްގެ ފައިސާ
ފައިސާ ދައުލަ
މލިއްޔާއަށް ކޭޝް
 އެކައުންޓުތަކު
ގެ ކޯސްޓް އޮފް

އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

ގުޅިގެން އެޑްވާނ

ރ ދުނިޔޭގައި
އެކަމަށް ތައްޔާ

000ގ ތެރޭގައި

ޓޮޕް އާޖެންޓްކޮ 
ފުަހއަހަރު  2
މިނިސްޓްރީގައި

ރީގެ ސަޕްލައި ޑ

  ފދިންގޮތް 

ނޓްކޮށް ގަންނަ
ގެ ބަދަލުގައި އޭ

ދީ ށް ފައިސާ
ޓރަށް އެންގެވުމާ
ލ މޮނިޓަރ ކުރަ
އިސާ އަވަހަށް ހޯ

ހަލާކުވު ތި ހުރެ

އިސާ ޕަބްލިކް ބޭ

 އެކި ދާއިރާތަކު
އްގެ ފައިސާއާއި
އިސާދަދެއްގެ ފަ
ކު އެކައުންޓުަތ
ޓަލޑިވްސް މަނި
. ގަކުރެވެއެވެ

ސައްތަ ފަސްދޮ
ގޮތަށް ގިނަ އަ
މަކީ މިފަދަ 

ދައުލަތުގެ މާ ކީ
 އެކިއެކި ބޭންކް
ތުގައި ދައުލަތު

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

އިންފްލޫ އާއި ގު

ވަނަ އަހަރު 2
މއި ގުޅިގެން އެ
ރ ކުރި ތަކެތީގެ
ޖ ހިމެނޭކަމާއި
2 ކި  ތާރީހުގެ

ގޮތުގަ ގކުރެވުނު
މން މިނިސްޓްރީ

ޞލާޙްކުރަން ލަފާ

ޓޮޕް އާޖެން 
ވރިވެއްޖެނަމަ،

އެޑްވާންސްކޮށް 
އިގަތުމަށް ސްޯޓ
ގއި އެމައްސަލަ
ޖނަމަ އޭގެ ފައި

ތަނުގައި ތަކެތި 

 ޢަދަދެއްގެ ފައި

ސްޓްރީގެ އެކި 
ވ ގިނަ ޢަދަދެއް
އިން ގިނަ ޢަދަ

ފައިވާ ބޭންކުވ
ލްޑދމަށްޓަކާ މޯ

ކަން ފާހަގަންދާ
މިލިއަން ދުއިސ

 . ޮގކުރެވެއެވެ މި
މަޓުރީގައި ބެހެއް

މިކަމަކީއކަމާއި 
ދކަށް މިގޮތަށް

ކީ ބޭކާރު ގޮވމަ

ޣާޒީ ބިލްޑިން

ސްވައ .12

2009

ފެށުމާ
އޯޑަރ
ފިއުޖު
ދެއްކި
ފާހަަގ
ފެށުމު

އްިޞ

(ހ)
މެދުވެ

(ށ)
ބަލައި
ގޮތުގަ
ވެއްޖެ

(ނ)

 

ގިނަ  .13

މިނިސ
ބާކީާވ
ތެރެއި
ހުޅުވާ
ވެއްދު
ނުގެން
(ތޭރަމ
ފާހަަގ
ތިޖޫރީ
ދޮރެއް
އަދަަދ
ދިމާވު

 

 

 



 

 
info@aud 

13 ގެ  25 

 ޚަރަދަށް ޓ 
 ދައުލަތުގެ 
 ފަންޑުން  ސ

ސިއްީޚ  އިވާ
 ފަންޑުން  ސ
 

ގއި ފައިސާ 
ސާގެ އަދަދު 
 ފައިސާއިްނ 
ސިސްޓަމަްށ 

ޔން ވަކިން 
 ގޮތުގައި 

ޗށް ބިނާކޮްށ 

dit.gov.mvއިލް: 

  ސަފުހާ 

ޖެޓް ސާތަކުގެ ބަ
ދންނަވައިގެން،

އެޑްވާންސްސާ 
އަތޮޅުތަކުގައި ދި

އެޑްވާންްސ ތައް 
  ދަންނަވަމެވެ.

ރިއަށް އޮތްތާގަ
ޖެޓް ބާކީ ފައިސާ
ރަށް ފޮނުވާ 

ތއް އެސްއޭޕީ ސ

ތަކުގެ މާލީބަޔާ
ލީ ބަޔާނެއްގެ

ހު، އޭގެ މައްޗަށް

  ހީމް 
 ރލް

މެއ- އީ 6430 331 

ން މުއައްސަސާ
ދަ ޓރެޜަރީގައި

އެފައިސާ ފދައިން
. އަދި ކުރެއްވުން

އެޚަރަދުތަ ަވއި،
ހެއްޓެވުމަށް ދަލެ

 ތަންތަނަށް ކު
އަހަރުތަކުގެ ބަޖެ
 އޮންނަ އަހަރަ
ނަލް އެންޓްރީތަ

ިކކުރި ދާއިރާތަ
ރުކޮށް އެއްމާލީ

 ކުރެއްވުމަށްފަހު
  ވ.

އިބްރާހީ ނިޔާޒު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ފެކްސް: 393 332

އެހެ ސްޓްރީގެ
ްޓ އެންޑް ސް

ފަދަ ންކޮށްފައިވާ
ކު ރެކޯޑް ގޮތަށް
ހޯއްދަަވ ހިސާބު

ސާގެ ހިސާބު ބެލެ

އްޙީ ހިދްމަތްދޭ
ރި ވޭތުވެދިޔަ އަ
ށް ކުރިއަށް 
ސްޓިންގ ޖާރނ

ނޭ ބަޖެޓް ވަކ
އކޮށް ތައްޔާރު

ވަކިން ތައްޔާރު
މށް ދަންނަވަމެވެ
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މިނިސނތަނަށާއި 
ފިނޭންސް އޮފް  

ބަޔާން ގައި) 
އެގޮ ސްޓަމްގައި

ހ ޚަރަދުވިގޮތުގެ
ކީހުންނަ ފައިސާ

ގައި ހުރި ސިއް
ތަންތަނުގައި ހުރ
ތްދޭ ތަންތަނަށް
ޅޭ ގޮތުން އެޖަސ

ދއިރާގައި ހިމެނޭ
މލީބަޔާން އެއް

ވަ ތައްމާލީބަޔާން
ލިޑޭޓް ކުރެއްވުމަ

012 ޖެނުއަރީ  

މާލެ،ދިވެހ މަދު މަގު،

ހިދްމަތްދޭ ތަން
މިނިސްޓްރީ 
ހ( މާއްދާގެ 
ސިސ އެސްއޭޕީ 
ޚަ ފައިސާ އްވި

 ޚަރަދުނުވެ ބާކީ

މަށް އަތޮޅުތަކުގަ
ޙީ ހިދްމަތްދޭ ތަ
ސިއްޙީ ިހދްމަތް
ޭ އދި މިކަމާއި ގު

  ތ 

ފެމިލީގެ ދާ 
ދއިރާތަކުގެ މާ

  ވ.

މާ އސަސާތަކުްނ
ބުތައް ކޮންސޮލި
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އަމީރު އަޙްމަ ،ގިފިލާ)

  ފދިންގޮތް 

ސިއްޙީ ހި ވާ
ފައިސާ، ނުވޭ 
ވަނަ 23 ނގެ

ހަމަޖައްސަވައި،
ފޮނުއް ންސްކޮށް

އުނިކުރައްވައި،

 އެކިއެކި ބޭނުމަ
ތކުގައިވާ ސިއްޙީ
 އަދަދު އެސ
. އަ  ފޮނުއްވުން

.   ދންނަވަމެވެ

ރކޮށްފައިވާ ގޮތް 

 ހެލްތް އެންޑް
ހުރިހާ ދާ،
ގަ ކުރެވުނެވެފހަ

  ފދިންގޮތް 

ނ ހިނގާ މުއްައ
ރގެ މާލީ ހިސާބު

ވަނަ ފަންގި 3ންގ (

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

އަތޮޅުތަކުގައިވާ 
ފޮނު ވންސްކޮށް 
ޤާނޫނު އޔަތުގެ
ހަ ގޮތަށް  ރއްވާ

އެޑްވާން ރތަކަށް 
އު ފައިސާއިން ރި

މިނިސްޓްރީގެ 
ވނަމަ، އަތޮޅުަތ
ދވުމަށްފަުހ އެ
ކރެއްވުމަށްފަހު 
ދވުމަށްވެސް ދަން

ތައްޔާރު  ބަޔާން 

ްސޓްރީ އޮފް 
،ޔރުކުރުމެއްނެތި

ހޅާފައިވާކަން ފާ

ކުރަން ލަފާޞލާޙު 

ސްޓްރީގެ ދަށުން
ސްޓްރީގެ ދާއިރާ

ޣާޒީ ބިލްޑިން

އިޞް

)ހ(
އެޑްާވ
މާލިއް
ދޫކުރަ
ދާއިރާ
ދޫކުރި

(ށ)
ފޮނުވާ
ހޯއްދެ
އުނިކު
ވެއްދެ

 

މާލީ  .14

މިނިސ
ތައްޔާ
ހުށަަހ

  
އްިޞ

މިނިސ
މިނިސ
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 ބަޔާން މާލީ
2010 
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  ސްކުރި 
  ދނީ/ޚަރަދު 

 ބަޖެޓު)
201 

70,3 

4 

3,7 

5 

75,1 

75,1 

303,2 

327,8 

2 

631,4 

14,6 

34,6 

141,2 

65,7 

 ealth.gov.mv

  ސަފުހާ 

 
  ނގި 
 
 

ފާސ
އާމްދަނ
(ބަ
0

  

 358,477

800 

480,000

719,000

575,100

 - 

 133,377

- 

 133,377

 

 

4 230,272

3 884,937

295,200

7 410,409

 

 

667,081

 604,394

1 239,117

 709,837

 

 މިލީ 
 ން)

:މެއިލް-އީ ، 3014

 ަބާޔން 

  

 ލިބުނު 
އާމްދަނީ/ހިނ
ޚަރަދު 
2010

  

53,551,340

2,600 

217,205 

3,604,465 

1,376,430 

20,887,613

 79,639,653

 177,572 

79,817,225

 

 

433,947,465

341,305,759

 8,117,741 

783,370,965

 

 

 8,978,336  

 27,553,197

 127,419,766

 71,998,104

 

 އެންޑް ފެމި
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 

4403:ފެކްސް، 33

ގެ އއި ަޚަރދު 
  ނިޔަލަށް 

  ނޯޓު 

  

1 

2  

3  

4  

5  

6  

 

7

 

 

 

8 

9  

 10  އިސާ

 

 

 

11

12

13

14

  

އޮފް ހެލްތް 
އަހަރީ މާލީ ބަޔާ ގެ 

28887:ފޯން. އޖެ
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ގެ  2010ސެމްބަރ 

ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައ

ނިސްޓްރީ އޮ
ވަނަ އަހަރުގެ 201

ދިވެހިރާއް ، މާލެ ،ގު
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ނިހެން ގޮތްގޮުތން ދަ

މިނ
10

ސޯސަންމަގު ، ފެމިލީ

ފްާސކު

 

  ނސް ފީ 

  

  ހނިެހން ާއމްދަނީ 

  އމްދަނީ 

 

ފންނަށާިއ އަދި އެހެނ

  ރަދު 

  ކތީގެ އަގު 

  ދމަތުގެ އަގު 

 

އޮފް ހެލްތް އެންޑް

  ދމަތަށް ެނގޭ ފީ

ޝަން އާއި ލައިސަން

އިގެން ިލބޭ ފައިސާ

   އާމްދަނީ 

ތުގައި ުނހިމެނޭ ެއހެ

ނ ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާ

  ސިޓްސް

  ގެ ޖުމުލަ 

  ރަދު 

  ށް ހިނގާ ޚަރަދު 

  އުޖޫަރ

ނަށް ދޭ ެއލަވަންސް 

ދުވަސްވީ މުވައްޒަފު 

މުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަ

   ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ޭބނުންވާ ތަކެގުމަށް 

ގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިްދ

  ނމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

މިނިސްޓްރީ އޮ

  އާމްދަނީ 

އެކިއެކި ޚިުދ

ރަޖިސްޓްރޭޝ

ތަކެތި ވިއްކަ

ހަރުމުދަލުގެ 

  ޖޫރިމަނާ 

ޓެކްސްގެ ގޮތު

ޓެކްސް ނޫން

ކެޕިޓަލް ރެސ

ނު ފައިސާގެލިބު 

  
  

  ޚަރަދު 
ރިކަރަންޓް ޚަރަ

މުވައްޒަފުންނަށް

ުމު ސާރައާއި 

މުވައްޒަފުންނަ

،ޕެންޝަނާއި

  ޖުމުލަ 

  

އޮފީސް ހިންގުމު

ދަތުރުފަތުރު 

ު އޮފީސް ހިން

ު އޮފީސް ހިން

ޚިދްމަތް ދިނު
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  ސްކުރި 
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 ބަޖެޓު)
201 

33,1 

9,3 

220,2 

519,0 

4 

1,150,9 

16,0 

19,5 

1,4 

37,0  

1,187,9 

ކު ވިދާޅުވުމުން 

  މޫސާ
  ރަލް 

 ealth.gov.mv

  ސަފުހާ 

 
  ނގި 
 
 

ފާސ
އާމްދަނ
(ބަ
0

 77,931

388,384

2 260,584

5 047,328

450,000

1,3 907,737

 

 

 027,981

550,710

498,983

- 

 077,674

1,3 985,411

ތަކާއެކު ވާީނ ިމނޯޓު 

ބްދުއްސައްތާރު މޫޢަ 
ޖެނެރަ ޑިރެކްޓަރ 

 މިލީ 
 ން)

:މެއިލް-އީ ، 3014

  

 ލިބުނު 
އާމްދަނީ/ހިނ
ޚަރަދު 
2010

 14,342,401

 7,706,755 

 260,130,256

518,128,815

- 

301,499,780

 

 

 31,681,078

 3,001,112 

 6,230 

 65,854 

34,754,274

336,254,054

ީލ ަބޔާްނ ފުރިހަމަ

 
 ޔާ 

 އެންޑް ފެމި
(ރުފިޔާ އިން ޔާން 
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ދު ޙީމް ވައިބްރާހީ 
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ަބޔާނު ތަކަީކ ިމމާލީ

 ާ

ނިސްޓްރީ އޮ
ވަނަ އަހަރުގެ 201

ދިވެހިރާއް ، މާލެ ،ގު

  

  ުސން 

މލީ ބަާޔނާގުޅޭ ނޯޓު

މިނ
10

ސޯސަންމަގު ، ފެމިލީ

  ދ

   ޚަރަުދ

  އަދި ސަބްސިޑީޒް

ނ ގެއްލުމެްއ ހަމަޖެއްސ

  ކުއިޕްމަންޓް 

  ނދުފަހަރު

   ފުރިހަމަކުރުން

  ޚަރަދު 

އަށް ިހމެނިފައިވާ މާ

އޮފް ހެލްތް އެންޑް

ރމަށް ކުެރވޭ ޚަރަދު

ރމާއި ެބެލހެއްޓުމުގެ 

ދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް

/ ލިބިދާނެ އްލުމެއް

  ނޓު ޚަރަދު 

  ދ 

  ރތް 

 މެޝިނަރީ އަދި އިުކ

ަވއިގެ އުޅަނނޑާއި 

 އާކުރުން، އިތުރަށް 

ދ ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަ

  

އަ 25 ސަފުހާއިްނ 
 ކުރަމެެވ.

މިނިސްޓްރީ އޮ

  

ތަމްރީން ކުރު

މަރާމާތު ކުުރ

ސަރުކާރުންދޭ

  ޖުމުލަ 

ލިބިފައިވާ ގެ

ޖުމުލަ ރިކަރަން

  

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ބިމާއި އިމާާރ

ފަރުނީޗަރު، 

އެއްގަމާއި ކަ

ބިނާކުރުން، 

ހަރުމުދާލަ ޖުމު 

 ލަ ޚަރަދު ޖުމު 

 
އި 16 ސަފުހާ

ކަމުގައި ފާހަގަކު
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5,00 

435,00 

200,00 
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9,002,00 

7,045,00 

1,000,00 

1,514,00 

4,030,00 

26,815,00 

5,065,00 
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45,00 

400,00 

700,00 

2,00 

365,00 

8,856,87 

70,358,47 
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- 
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 - 

9,1 - 

2,1 77
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  ށް 

ލިބުނު ާއ
2010 

52,336

47 

13,850

24,883

35,586

30,809

10,784

43,133

12,445

01,768

81,576

01,886

38,930

83,707

69,695
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06,722

- 

- 

50,693

91,185

52,507

87,800

51,340

ތ އެންޑް ފެމ
(ރުފިޔާ އި ބަޔާން 

:ފެކްސް ، 33288
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ގެ ނިަޔލްަށ 2

 އޮފް ހެލްތް
އަހަރީ މާލީ ބަ ރގެ 
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  ނެގޭ ފީ 

  

 

 

  އަގު 

 

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

މަތަށްއކި ޚިދު 

 

 އިގެން ލިބޭ ފައިސާ

 ސްކުރުމުގެ ފީ

  ކުމުގެ ފީ

   ހެދުަމށް ނަގާ ފީ 

   ފީ 

  ރޑް ފީ 

 

  އަގުކަށް ނަގާ 

  ގެ ފީ

  ޓތަކުގެ އަގު

 ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ 

އި ޭބސް އެޅުމުގެ އަ

  ނުމަށް ނަގާ ފީ

  ގ ފީ 

  ފީ 

  ގެން ިލބޭ ފައިސާ

   ލިބުނު 

  ސޕޯޓް ސަރޗާޖް

  ންލިބޭ ފައިސާ

  ގޮތުްނ ނެގޭ ފީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެކިއެ .1
  ތަފްޞީލު 

ސެޓްފިކެޓް ފީ

ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައި

ފާސްއިސްތިހާރު 

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކު

މެޑިކަލް ޗެކަޕް 

އެމްބިއުލާންސް 

ރ ހޮސްޕިޓަލް ވޯ

 ރޭ ފީ -އެކްސް

ދަތުގެ ފަރުވާތަކަ

.ޖީ ފީ  .ސީ   އީ

އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ

ލެބޯޓްރީ ޓެސްުޓ

ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫ

އިންޖެކްޝަންއާ

  ސްކޭން ފީ

ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނު

ވިއްސުމަށް ނަގާ

ރިފްރެކްޝަން 

ޓިކެޓް ވިއްކައިގެ

ކަރަންޓް ފީއަށް

ލޯކަލް ޓްރާންސް

މަދަނައިގެ ދަށުން

ޮ އެހެނިހެްނ ގޮތް

 ޖުމުލަ 
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

80 

80 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

480,00 

480,00 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

3,719,00 

3,719,00 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

20,00 

555,10 

575,10 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ އމްދަނީ 
10

00

00

ފާސ އމްދަނީ 
10

- 

- 

00

2 - 

2 00

ފާސ އމްދަނީ 
10

2,5 00

1,0 - 

- 

3,6 00

ފާސ އމްދަނީ 
10

 00

2 - 

1,0 00

- 

1,3 00

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ލިބުނު އާ
2010 

2,600 

2,600 

ލިބުނު އާ
2010 

945 

8 

- 

16,252

17,205

ލިބުނު އާ
2010 

72,693

31,632

140 

04,465

ލިބުނު އާ
2010 

72,888

76,934

26,498

110 

76,430

ތ އެންޑް ފެމ
(ރުފިޔާ އި ބަޔާން 

:ފެކްސް ، 33288
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 ނސް ފީ 

 

މި
0

ސޯސަންމުަގ  ،ފމިލީ

އާއި ލައިސަން

 

ނ ލިބޭ ފައިސާ 

 ދ ތަކެތި ވިއްކުން

   ފޯމް ިވއްކްުނ

   ފައިސާ 

 ދނީ 

  ނދުތަކުގެ ކުލި

  ޢމްދަނީ 

 މަނާ 

   ޖޫރިަމނާ 

  ރިމަނާއަށް ލިބޭ

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ސްޓްރޭޝަން އާ

ސޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ

ތި ވިއްކައިގެން

 ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ

ށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ 

   ތަކެތި ވިއްކުން

ތި ވިްއކައިގެން ލިބޭ

މްދަނއާ މދަލުގެ 

 މރާތްތަކުގެ ކުލި

 ސަރުކާރުގެ އުޅަނ

ް ޔާއި ަހރުމުދަލުގެ ޢާ

 މަނާ 

ފވެެގްނ ކުރެވޭ ޖޫރިމަ

ޫ ޚިލާފުެވގެން ކުރެވޭ 

ގަޑީ ާލރި އާއި ޖޫރިމ

  ރަމނާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ރަޖިސ .2
 ތަފްޞީލު 

ކްލިނިކް ރަޖިްސ

 ޖުމުލަ 

ތަކެތި .3
 ތަފްޞީލު 

ޗާޕްކުރި ފޮތް، 

އެކިއެކި ބޭނުމަށް

ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ

އެހެނިހެްނ ތަކެތ

 ޖުމުލަ 

ހަރުމު .4
 ތަފްޞީލު 

ސަރުކާރުގެ ޢިމާ

ނޑުގައިދުއްާވ ކަ

އެހެނިހެްނ ކުއްޔާ

 ޖުމުލަ 

ޖޫރިމަ .5
 ތަފްޞީލު 

ޤާނޫނާއި ޚިލާުފ

އެގްރީމެންޓާއި ޚ

މުވައްޒަފުންގެ ގަ

އެހެނިހެްނ ޖޫިރ

 ޖުމުލަ 
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

 

 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

287,052,81 

16,177,45 

303,230,27 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

8,197,00 

 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ އމްދަނީ 
10

 - 

20,8 - 

20,8 - 

ފާސ އމްދަނީ 
10

1 -

 -

1 - 

ފާސ ޚރަދު 
10

363,6 13

70,2 59

433,9 72

ފާސ ޚރަދު 
10

1 - 

1 - 

- 

- 

11,1 00

- 

- 

- 

  

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ލިބުނު އާ
2010 

14,159

73,454

87,613

ލިބުނު އާ
2010 

58,857

18,715

77,572

ޚަހިނގި 
2010 

92,943

54,523

47,465

ޚަހިނގި 
2010 

17,837

90,447

- 

4,874 

44,294

- 

- 

- 

  

ތ އެންޑް ފެމ
(ރުފިޔާ އި ބަޔާން 

:ފެކްސް ، 33288
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 ނުހިމެނޭ އެހެ

 ފަިއސާ ވާ

  ލިބޭ ފަިއސާ

 ސ 

 

  ލބޭ ފައިާދ

ހިނގި ޚަރަދު 

  

  ސ 

ދޭ އެލަވަންސް 

  ލވަންސް 

ޢިނާތްޔަތް  ޚާއްޞަ ދ

  ސް 

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ސްގެ ގޮތުގައި 

އކަން ނޭނގި އިތުރުވާ

ޭ ބަޖެޓުްނ އަނބުރާ ލި

ޓލް ރެސިޓްސް 

ތި ވިްއކައިގެން ލިބޭ 

ރޭޓް ަބދަލުވުމުން ިލބޭ

އޒަފުންނަށް ހި

ަރ އާއި އުޖޫރަމުސާ

ަސއްކަތަށްދޭ ފައިސާ 

އޒަފުންނަށް ދޭ

  ށ ދޭ ޮޕކެޓްމަނީ 

 އެލަަވްނސް

  ންސ

އެލަވަ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

ދޭ މުާނސަބަތުގައި 

  ންސް

  ެއލަވަންސް  ޓް

އެލަވަންްސ ރިއެރުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޓެކްސް .6
 ތަފްޞީލު 

ވަކި ފައިސާއެްއ

ކުރީ އަހަރުގެ ބަ

 ޖުމުލަ 

ކެޕިޓަ .7
 ތަފްޞީލު 

ނީލަމުގައި ތަކެތ

އެކްސްޗޭންޖް ރޭ

 ޖުމުލަ 

މުވައް .8
 ތަފްޞީލު 

މުވައްޒަފުންގެ މު

އިތުރުގަޑީގެ މަސ

 ޖުމުލަ 

މުވައް .9
 ތަފްޞީލު 

މުވައްޒަފުންނަްށ

އެ މަތީތަޢުލީމުގެ

އެލަަވްނ ފަންނީ

ޚި ދިގުމުއްދަތަށް

ރަމަޟާންމަހުގެ

އެލަަވން މެޑިކަލް

މާކެ ޑޮމެސްޓިކް

ކުރި މުސާރައިގެ
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

2,680,13 

23,291,15 

40,72 

5,101,09 

1,567,85 

8,653,77 

30,251,44 

7,75 

40,40 

2,587,95 

2,648,92 

3,23 

29,149,80 

499,31 

2,413,32 

94,708,11 

323,04 

102,827,29 

369,13 

12,523,47 

327,884,93 

 
 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ ޚރަދު 
10

1,7 30

23,3 56

 24

5,0 99

5 57

7,7 72

15,1 44

57

00

2,1 51

2,5 20

32

18,3 06

3 17

6 - 

1,1 22

100,4 12

5 41

129,7 94

 31

20,1 72

341,3 37

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ޚަހިނގި 
2010 

54,947

74,265

24,100

03,173

15,745

33,319

99,647

- 

3,435 

42,419

68,803

2,370 

71,338

84,634

18,949

50,225

75,456

49,956

75,587

42,016

57,924

05,759

ތ އެންޑް ފެމ
(ރުފިޔާ އި ބަޔާން 
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 ެއލަވަންސް  ޚއްޞަ

  އެލަވަންސް  ްއތު

  އެަލވަންސް ށޭދ

  .އ އަދާކުރާތީދޭ

  އ.ދ އަދާކުރާތޭީދ

  ލަވަންސް 

  އެލަވަންސް  ދޭ ތީ

ފައިސާ  ަސއްކަތަށްޭދ

  ފައިސާ ދޭ ތަކަށް

  އެަލވަންސް ކރާ

  ސް

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ް ދޭ މަާޤމުެގގޮތުން ޚާ

ކޮއް ދޭ ފަިއސާއިން ށ

މެންބަރުްނނަށް ތަކުގެ

ވަޒީފާއަ ރަެށއްގައި ނ

ވަޒީފާއަ ރަެށއްގައި ނ

އެލަ ފެމިލީ ންސްއާއި

މަސަތްކުރާތީ ތަކުގައި

މަސަ އިތުރުންކުރާ ގެ

ދުވަސްތަ ކެންސަލްވާ

  ލަވންސް 

  އެަލވަންސް ގެ 

  އެލަަވންސް 

  އެލަވަންސް 

  ލަވަްނސް

މަނާުކ އަދާކުރުން އް

  ސް 

  ނސް

  ސް 

  ލވަންސް

އެލަވަންްސ ރންނަްށދޭ

  ލވަންސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ތަފްޞީލު 

މަ މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ކޮމިޓީތަ އެކިއެކި

އަމިއްލަރަށްނޫން

އަމިއްލަރަށްންޫނ

އެލަަވން ލިވިންގ

ދުވަސްތަ ބަންދު

ވަޒީފާގެ އަސާސީ

ކެ އަހަރީޗުއްޓީން

އަެލ ޔުނިފޯރމް

ހިންގުމުެގ ވަގުތީ

ޚިދުމަތުގެ ދީނީ

ޑިއުޓީ ޝިފްޓް

ރޑްޝިޕް އެލަ ހާ

ވަޒީފާއެއް އެހެން

އެލަވަންްސ ފޯން

އެލަވަން ރިސްކް

އެލަވަންސ ހެދުން

އެލަ ސަރވިސް

ވެރިނ ޒިންމާދާރު

އެހެނިހެްނ އެލަވަ

 ޖުމުލަ   
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 

201 

135,88 

4,00  

25,32 

120,00 

10,00 

295,20 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

3,697,99 

286,73 

1,898,58 

609,42 

7,860,48 

313,86 

14,667,08 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

6,904,61 

2,012,86 

8,468,23 

1,114,98 

1,845,06 

3,358,10 

2,590,80 

2,614,81 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

އްވާ ފައިސާ 
ފާސ ޚރަދު 

10

8,1 80

00

20

00

00

8,1 00

ފާސ ޚރަދު 
10

2,6 93

1 39

1,3 80

5 20

3,1 87

1,0 62

8,9 81

ފާސ ޚރަދު 
10

6,1 18

1,2 64

8,4 38

6 88

1,5 65

2,5 06

1,8 06

1,6 14

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ދައުލަތުން ދެއް
ޚަހިނގި 
2010 

17,741

- 

- 

- 

- 

17,741

ޚަހިނގި 
2010 

86,849

51,403

40,786

79,959

59,837

59,502

78,336

ޚަހިނގި 
2010 

36,395

38,507

58,355

78,400

30,276

20,346

08,812

88,231

ތ އެންޑް ފެމ
(ރުފިޔާ އި ބަޔާން 

:ފެކްސް ، 33288

 ގޮތް ގޮތުން 
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ދި އެހެނިހެން 

މިނިސްޓްރީ 
ވަނަ އަހަރު 2010

ދިވެހިރާ  ، މާލެ  ،ގ

ފުންނަށާއި އަދ

 ކތީގެ އަގު 

 

މި
0

ސޯސަންމުަގ  ،ފމިލީ

ު ސްވީ މުވައްޒަ

  ތްނ ދޭ ފައިސާ

  ނާޔަތު ފައިސާ

  ްނމަހަށްޭދފައިސާ

  ދައްކާ ފައިސާ

 މގެ ޚަރަދު 

 ކރާ ދަތުރުޚަރަދު 

  ދަތުުރޚަރަދުރާ 

  ރ ދަތުރު ޚަރަދު

  

ތަކެންވާ ބޭނު  

 ތަކެތިދާ

 ތަކެތި ގޮުތން ޯހާދ

  ތި

 ަސއިފަދަ ތަކެތި

  ތ

  ރަދު

  

 ކތި 

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ޝަނާއި، ދުވަސ

 އިސާ 

ިޚދުމަަތކަށް ނޫންގޮތު

ވ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާ

ވ ފަރާތްތަކަށް މަހުްނ

ސަރުކާރުން ންޑަށް 

ރފަތުރު ކުރުމު

ނޑުމަުގން ކު ގައި ކަ

އި އެއްގަމުމަގުންކުރާ

ގައި ވައިގެމަގުންކުރާ

 ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

  ވޭ ދަތުރު ޚަރަދު

 ރު ޚަރަދު 

ށް ސް ހިންގުމަ 

ޯހދާއޮފީހަށް ހޭގޮުތްނ 

ގޮ ޓެކްޮނލޮޖީއާއިބެހޭ

ންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތ

ކެއުމާއި ސދޭ  ވަގުތު

ތަކެތިބެހޭގޮތުން ހޯދާ

ޓ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ

 ށްޓަަކއި ހޯދާތަކެތި

ތަކެ ސފުކުރުމަށް ހޯދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޕެންޝ .10
 ތަފްޞީލު 

ޕެންޝަންގެ ފައ

ދައުލަތުން ވަކިޚ

މުސްކުޅިކުރައްާވ

މުސްކުޅިކުރައްވާ

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަން

  ޖުމުލަ 

ދަތުރު .11
 ތަފްޞީލު 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަ

ރާއްޖޭގެއެތެރޭގަ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަ

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކު

ބިދޭސީންނަށްދެވޭ

އެހެނިހެްނ ދަތުރ

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް .12
 ތަފްޞީލު 

ލިޔެކިޔުމާިއ ބެހޭ

އިންފޮމޭޝަން ޓެ

އަދި އިންފިއުލް 

އުޅޭވަ ގައިއޮފީހު

ބެ އިއިލެކްޓްރިކާ

ސްޕެއަރ ޕާރޓް

ދިުނމަށްޔުނިފޯމް 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާ
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

1,745,68 

740,61 

2,270,31 

938,28 

34,604,39 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

9,673,94 

41,991,61 

3,565,83 

6,161,43 

30,728,27 

1,087,06 

6,456,15 

10,104,07 

390,82 

1,000,10 

1,563,43 

1,539,90 

1,140,66 

4,404,99 

1,557,30 

329,00 

6,700,02 

1,063,22 

2,555,13 

1,564,17 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ ޚރަދު 
10

7 82

4 13

1,3 14

8 86

27,5 94

ފާސ ޚރަދު 
10

10,4 46

41,8 12

2,2 39

3,8 33

24,6 74

6  66

3,6  55

7,5  79

1  20

5 00

1,7 31

1,0 06

6 60

5,8 96

11,4 00

3 00

4,5 27

9 24

7 36

1,0 79

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ޚަހިނގި 
2010 

81,581

88,554

58,444

65,296

53,197

ޚަހިނގި 
2010 

87,718

73,978

97,496

65,532

59,490

06,958

69,218

90,651

80,927

75,242

68,019

30,860

48,309

63,479

01,344

12,868

93,428

79,172

48,983

59,213

ތ އެންޑް ފެމ
(ރުފިޔާ އި ބަޔާން 

:ފެކްސް ، 33288
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މިނިސްޓްރީ 
ވަނަ އަހަރު 2010

ދިވެހިރާ  ، މާލެ  ،ގ

ދމަތުގެ އަގު 
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ސޯސަންމުަގ  ،ފމިލީ

 ރަދު

  ކެިތ

   ފޮތީގެ ބާވަތްތައް

 ކެތީގެ ައގު

 ބޭނުންވާ ޚިދު

 ޚަރަދުގެ 

 

 

  ެގ ޚަރަދު

  ޚިދްމަތުގެ ޚަރަުދ

 ދި އިޝްތިރާކް

  ށް ކުރާޚަރަދު 

   ފާހަގަކުރުން

  ްނުގމުގެ ޚަރަުދ

   ޚިދުމަުތގެ އަގު

  ރަމށް ކުރާޚަރަދު 

.ޑީ    ކްޕާމިޓްފީ،އައި

  ހޭ އަހަީރފީ

  ޚަރަދު

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ކުރާ ޚަރަ ތި ހޯުދމަށް

ތރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެ

ޮ ފޮތި، އަދި ދިދަފަދަ 

ންވާ އެހެނިހެްނ ތަކެ

ންގުމަށްސް ހި 

ގެސް އަދި ޓެލެކްސް 

  ގެ ޚަރަދު

 ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 ންޓަެނޓްގެ ޚަރަުދ

  ޔާއި ިބމުގެ ކުލި 

 

ކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުެގ

ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚި 

 ެސޖް ަޚރަދު 

ޝތިހާރު،އެންގުން އަދި

  ދު

ރ ފަަދ ކަންތައްތަކަށް

ތތަކާއި މުނާސަބަުތ 

އްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިން

/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ  ސީ

 ެމހުާމންދާރީއަދާކުރުމަ

ފުންެގ ވިސާފީ، ވޯކް

ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ

 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަ

  ރމުގެ ޚަރަުދ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ތަފްޞީލު 

ހިފާގެންގުޅޭތަކެތ

އޮފީސް ޒީނަތްތެ

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮ

ހިންގުމަށް ބޭުނނ

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް .13
 ތަފްޞީލު 

ޓެލެފޯން، ފެކްސް

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ

ލީޒްލައިނާއި ިއން

ކުއްޔާޢިމާރާތުގެ 

 ތަކެތީގެ ކުލި

ތަންތަނުގެ ސެކި

 އޮފީސްޢިމާރާތް

ޕޯސްޓޭޖާއި މެެސ

ލާން، އިޝްއިޢު

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

/ސެމިނަރ ޖަލްސާ

ރަސްމީ މުބާރާތް

ތަރައްއިޖްތިމާޢީ 

ކޮންސަލްޓެންސީ

މެހުާމނުްނނަށް 

ބިދޭސީ މުވައްޒަ

އެކިކަންކަމަށްސަ

ޢާންމުފައިދާއަށް

ދޮވެއިސްތިރިކުރު
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

1,694,30 

125,00 

687,03 

559,32 

4,596,27 

141,239,11 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

49,140,32 

11,112,25 

2,704,26 

2,753,00 

65,709,83 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

24,599,56 

1,099,94 

1,442,08 

4,336,05 

923,04 

777,25 

33,177,93 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ ޚރަދު 
10

8 00

00

 32

1 24

2,0 78

127,4 17

ފާސ ޚރަދު 
10

64,5 21

- 

6,2 50

7 66

4 00

71,9 37

ފާސ ޚރަދު 
10

13,5 61

6 41

 83

 51

 40

 55

14,3 31

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ޚަހިނގި 
2010 

50,453

- 

79,448

87,459

89,522

19,766

ޚަހިނގި 
2010 

33,132

- 

41,604

33,397

89,972

98,104

ޚަހިނގި 
2010 

24,334

22,855

42,837

67,590

29,300

55,485

42,401

ތ އެންޑް ފެމ
(ރުފިޔާ އި ބަޔާން 

:ފެކްސް ، 33288
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މިނިސްޓްރީ 
ވަނަ އަހަރު 2010

ދިވެހިރާ  ، މާލެ  ،ގ
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  ނަށް ޭބސްކުރުން

  ގެ ޚަރަދު

  ދައްކާ ފައިސާ

  ދާކުރްުނ

  ދމަތުގެ ަޚރަދު 

 ހޯދޭ ތަކެތި 

 ލްސް

  ިއުމަަބްލސް

   ހޯދޭ ތަެކިތ

  އހެނިެހްނ ތަކެތި

 މަބަލްސް 

 ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 ހުންގެ ފައިސާ

  ްސޓަޑީ ޓުއަރ

  ރަޚރަދު 

  ނގ ކޯސް 

  ގުމަށް ުކރާޚަރަދު 

 ޓްރެއިނިްނގ

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ޅެނިކޮްށ ބަލިވާ ީމހުނަ

ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ

މިޝަްނގެ ގޮތުގައި ދަ

 ޚިދުަމތުގެ އަގު އަދާ

މގެ ެއހެނިެހން ޚިދުމަ

މަތް ދިނުމަށް ހޯ

ލއިޒް / ކޮންޒިއުމަަބލް

ު ސަޕްަލއިޒް / ކޮންޒި

ޯ ހުނަްށ ކޮށްދިނުމަށް 

ހުނަްށ ހޯދަންޖެހޭ ެއ

ރޭޝަނަލް ކޮންޒިުއމަ

ރީން ކުރުމަށް 

 ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހު

 ކުރު ކޯސްތަކާއި ސް

ކުރާޚަދަކަންތައްތަކަށް 

ގާ އެިކއެކި ޓްރޭންިނ

އެކި ކޯސްތައް ހިންގު

ފުންަނށް ޚާއްޞަ ޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ތަފްޞީލު 

ޚިދުމަތުގައި އުޅެ

އެކިއެކި ފެއަރތަ

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމ

އިންޝޫރަންސް

ހިންގުުމއޮފީސް 

 ޖުމުލަ   

ޚިދުމަ .14
 ތަފްޞީލު 

މެޑިކަލް ސަްޕަލ

ސއެޑިއުކޭޝަން 

ބަންދުކުރެވޭ މީހު

ބަންދުކުރެވޭ މީހު

އެހެނިހެްނ އޮޕަރޭ

 ޖުމުލަ   

ތަމްރީ .15
 ތަފްޞީލު 

ސްކޮލަރޝިޕް،

ބޭރުގައި ހިންގާ

ވާރކްޝޮޕް ފަދަ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ

ރާއްޖޭގައި އެކިއެ

އޮފީސް މުވައްޒަ

 ޖުމުލަ   
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

458,58 

2,926,47 

3,10 

654,91 

723,38 

579,02 

1,903,45 

20,89 

134,83 

862,91 

1,120,78 

9,388,38 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

 

 

37,334,80 

246,62 

72,00 

364,57 

 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ ޚރަދު 
10

1 85

2,2 77

05

5 17

5 89

- 

3 20

1,4 52

99

36

 - 

 - 

 - 

8 16

1,5  88

7,7 84

ފާސ ޚރަދު 
10

84,7 -

 -

14,1 00

23

- 

 00

2 73

  

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ޚަހިނގި 
2010 

64,862

51,465

3,105 

28,755

16,982

- 

28,821

88,257

- 

4,710 

54,150

15,256

35,923

11,510

02,960

06,755

ޚަހިނގި 
2010 

23,735

32,400

58,142

- 

- 

12,800

90,378

  

ތ އެންޑް ފެމ
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 ސިޑީޒް 

މިނިސްޓްރީ 
ވަނަ އަހަރު 2010

ދިވެހިރާ  ، މާލެ  ،ގ

  ޚަރަދު 

ސަބްސި އަދި 

 

މި
0

ސޯސަންމުަގ  ،ފމިލީ

މުގެބެލެހެއްޓު 

  ޢިމާރާތްތައް

  ޢިމާރާްތތައް 

  ތަންަތން ދަ

  ނިާޒމް ހޭ

 

 އެސެޓް. ފާރ

  ޓިންގސް

  އިކުއިޕްމަންޓް 

  އިޕްމަންޓް 

  .އިންފްާރ

  ފޓްވެއަރ

ރޑްވެއަރ    ހާ

  ްޕމަންޓް 

  ތަކެތި ވާ

  އުޅަނދުފަހަރު ވ

، އިޝްތިރާކް

   ގޮތުންދޭ ފައިސާ

  ފައިސާ  ކުރުމަްށދޭ

  ސާ

  ނާމު 

  އެހީ ދޭ ސާއްިނ

  ފީ މެްމބަރޝިޕް 

  ފީ މމްބަރޝިޕް

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ކުރުމާއި ބެމާތު 

ޢ ދިރިއުޅޭ މީުހން -

 ދިރިނޫޅޭ މީުހން -

ފަދަ ބްރިޖް މަާގއި -

ފެނާބެހޭ ފާޚާނާއާއި -

ވިއުގަ  ކަރަންޓް -

ިއންްފ އެހެނިހެން -

ފިޓިނ ފަރުނީޗަރާއި -

އ އާއި ެމޝިނަރީ -

އިކްއި ވެހިކިއުލަރ -

އ ކޮމިއުނިކޭޝަން -

ސޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ -

 ގުޅޭ އާއި.ޓީ.އައި -

ް އެހެނިހެން - އިކްއި

ދުއްވާ އެއްގަމުގައި -

ނޑުގައި - ދުއްވާ ކަ

ރކާރުންދޭ އެހީ،

ތގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ 

ރަނގަޅުކު ންމުާޙލަތު

ފައިސާ އެހީގެ ކަށްޭދ

އިނާ ދޭ ކިފަރާތްތަކަށް

ފައިސ ެގއްލުމަށް ލިބޭ

 ތަންތާނގެ ތްތަކާއި 

ް ތަންތާނގެ ތަކާއި މެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

މަރާމާ .16
 ތަފްޞީލު 

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރްުނ

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 މަރާމާތުކުރުން

 ޖުމުލަ   

17. ާ ސަރު
 ތަފްޞީލު 

ތަކެތި /ޚިދުމަުތ

ާޢނ ނިކަމެތިންގެ

އަމިއްލަފަރާތްތަކަ

އެކި ސަރުކާރުން

ލ ގުދުރަތީގޮތުން

ޖަމާޢަތް ރާއްޖޭގެ

ޖަމާޢަތްތަ ބޭރުގެ
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

850,00 

270,00 

181,122,58 

220,260,58 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

16,027,98 

16,027,98 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

3,625,47 

9,363,63 

358,91 

1,102,32 

1,437,00 

1,953,81 

408,45 

1,301,08 

19,550,71 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

1,498,98 

1,498,98 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ ޚރަދު 
10

00

00

160,9 88

260,1 84

ފާސ ޚރަދު 
10

31,6 81

31,6 81

ފާސ ޚރަދު 
10

1 74

1,5 37

15

29

1 00

1,0 14

 59

82

3,0 10

ފާސ ޚރަދު 
10

83

83

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ޚަހިނގި 
2010 

- 

- 

12,802

30,256

ޚަހިނގި 
2010 

81,078

81,078

ޚަހިނގި 
2010 

91,832

99,406

5,500 

6,170 

25,085

47,952

21,667

3,500 

01,112

ޚަހިނގި 
2010 

6,230 

6,230 
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މިނިސްޓްރީ 
ވަނަ އަހަރު 2010

ދިވެހިރާ  ، މާލެ  ،ގ

 

 ކއިޕްމަންޓް 

 

މި
0

ސޯސަންމުަގ  ،ފމިލީ

  އެހީ މިޓީތަކަްށދޭ

  އެހީ ދޭ ތްތަކަްށ

  އެހީ

ނަރީ އަދި އިކު

  ވެއަރ

  ޓޫލްސް - ާމނު

އުޅަނދުފަހަރު 

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ކޮ އިޖްތިމާއި ނތަކާއި

ކުރާމަސައްކަްތ ދާއަށް

އެ ފައިސާގެ ދޭ ުތން

 އި އިމާރާތް 

 

ނީޗަރު، މެޝިނ

  ފޓިންގސް

  އިކުއިޕްމަންޓް  

  ތް

  ތަކެތި 

  ސފްޓްވެއަރ

ރޑްވެ ހޯދާ ޅޭގޮތުން ހާ

  އިޕްަމންޓް

ސާާމ ކތަށްބޭނުންކުާރ

ގަމާއި ވައިގެ އު

  އްވާ ތަކެތި

މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ތަފްޞީލު 

އެސޯސިއޭޝްަނ

ފައިދާ ޖަމާޢަތުގެ

އެހެނިހެންގޮތްގޮ

 ޖުމުލަ 

ބިމާއި .18
 ތަފްޞީލު 

ބިމާއި އިމާރާތް 

 ޖުމުލަ   

 

ފަރުނީ .19
 ތަފްޞީލު 

ިފ ފަރުނީޗަރާއި

އާއި މެޝިނަރީ

ޮފތް ރެފަރެންސް

ތަ މުވާޞަލާތުގެ

ސޮ ކޮމްޕިއުޓަރ

ގުޅޭ އާއި.ޓީ.އައި

އިކްއ އެހެނިހެން 

އެކިއެކިމަސައްކަ

 ޖުމުލަ 

އެއްގަ .20
 ތަފްޞީލު 

އެއްގަމުގައި ދުއް

 ޖުމުލަ 
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 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

496,78 

496,78 

 ބަޖެޓް ސްކުރި 
201 

 gov.mv.:މެއިލް-

  

ފާސ ޚރަދު 
10

85

 - 

 85

ފާސ އމްދަނީ 
10

1,2 - 

1,2 - 

 ފމިލީ 
 އިން)

-އީ ، 3014403:

ޚަހިނގި 
2010 

- 

65,854

65,854

ލިބުނު އާ
2010 

10,491

10,491
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މިނިސްޓްރީ 
ވަނަ އަހަރު 2010

ދިވެހިރާ  ، މާލެ  ،ގ

 ފުރިހަމަކުރުން 

މި
0

ސޯސަންމުަގ  ،ފމިލީ

ރން، އިތުރަށް 

  މާރާތް

  މާރާތް

   

  ރލް 

އެންޑް ފެމ ފ ހެލްތް

ކރުން، އާކުރުނ

މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ޢިމާ 

މީހުްނ ދިރިނޫޅޭ ޢިމާ 

ފއިސާއިން ލިބޭ 

މަލްޓިލެޓްރަްލ -އެހީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ބިނާކު .21
 ތަފްޞީލު 

 -ގެނެވޭ ބަދަލު 

 -ގެނެވޭ ބަދަލު 

 ޖުމުލަ 

ފައ- ހިލޭ އެހީ 
 ތަފްޞީލު 

ފައިސާގެ ހިލޭ 

 ޖުމުލަ 

  


