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ބަޔާންކުރުމެވެ .އެހެންކަމުން ި
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ުޞލުތަކާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،މުޅި އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކު ަ
ގެންގުޅެފައިވާ އޞޫ
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ސމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މުޢާ މަލާތްތައް ބަލައި ޗެކުކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސާ ެ
ރލް ދެކޭ ގޮތެއް ނިންމޭގޮތަށެވެ.
ާލީހާލަތާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެ ަ
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ރ .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރައުޔު ނުދިނން
ށ
ން  5އަ ް
ައގައި ނުކުތާ ނަންބަރު  1އިނ
ރލްގެ ރައުޔު ދެވެންނެތް ސަބަބުތައް" ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބއި
"މާލީ ބަޔާނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެ ަ
ޔނަށް ރައު ޔެއް ދިނުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި
ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކު ގެ ސަބަބުން މި އަހަރީ މާލީ ބަ ާ
ިބިފައިނުވެއެވެ .ވީމާ ،މި އަހަ ރީ މާލީ ބަޔާނަށް ރައުޔެއް ނުދެމެވެ.
ލބ

ބތައް
ރ ޖެނެރަލްގެ ރައުޔު ދެވެންނެތް ސަބަ ު
ާނށް އޮޑިޓަރ
ބ .މާލީ ބަޔނަ
.1

ުން ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ
ރކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކނ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަ ު
ހރީ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސަކީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަ ަ
ަސް( ކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާ ި
ސް" )އިޕްސސ
ނގ ސްޓޭންޑަޑްސ
ވ
ލއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ީ
އެކައުންޓިން
ނ
ޔ ް
ށ ހުށަހަޅާފައިވާ އަހަރީ މާލީ ބަ ާ
ރން މިއޮފީހަ ް
ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމ ،ް،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަ ު
ސ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަސާ ސް މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާނުން އެގެން ނެތު މާއި ،ފުރިހަމަ މާލީބަޔާންތަކުގައި ހިމަނަން އިޕްސަ ް
އވާ
ނ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފަ ި
ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމްކު ރާ ހުރިހާ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއި ،މާލީ ބަޔާ ް
ލ
ފރުކޮށްދޭ "ޑިސްކްލޯޒަަރ ނޯޓްސް" ފަދަ މާ ީ
ޞީލު ޯ
ނގ ޕޮލިސީތަ ްއ އެނގެން ނެތުމާއި ،މާލީ ބަޔާނުގެ ތަފުޞ
އެކައުންޓިން
އމު އަސާސީ މަޢުލޫމާތު މިމާ ލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިނުވުނ.ް.
ބަޔާނުގައި ކޮންމެހެން ހި ެ
މނެންޖެހޭ މުހި ް

.2

ެނިފައިވާ އަދަ ު
ާއ މިނިސްޓްރީ ގެ ޖެނެރަލް ލެޖަރގައި ހިމނ
ނގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކއި
ޔ ު
ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ބަ ާ
ދ
ދތަކާ ދެމެ ު
ރން
ތ ު
ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް ހުރުމާ އި އެކަން މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބު އޮޑ ިޓަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިނުވުން .މީގެ އި ު
ޖަރ އަށް ބަދަލު ގެންނަމުން ދިއުން.
މަށްފަހުގައިވެސް މިނިސްޓްރީގެ ޖެނެރަލް ލެ ަ
މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކު ރުމ

 331 6430އީ-މެއިލްinfo@auudit.gov.mv :
ރއްޖެ .ފޯން 332 39939 :ފެކްސް0 :
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހި ާ
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ސަފު ާ

.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރުގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން އިން ޑިސެމްބަރަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ދީފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ނެތުމާއި ،އަދި  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނު އަރީ އިން ފެށިގެން މެއި މަހާއި ހަމައަށް ދިވެހިބަހާއި
ނގެ ފައިސާ
ސބަބުން މިދެންނެވި ތަންތަ ު
ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤަ ުއމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑް ތައް ނެތުމުގެ ަ
ލވެން ނެތުން.
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮ ތަށް ކަމަށް ބެ ެ
ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ދައު ަ

.4

އ
ިނފޮމޭޝަންގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކަ ި
ްމންޓް އޮފް އން
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަ މުންދިޔަ ޑިޕާޓމަ
ސްޓްރީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް
ސބަބުން މިނިސ
ޓރުންނަށް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ަ
މއުލޫމާތު އޮޑި ަ
ބޭނުންވާ ަ
އޮފް އިންފޮމޭޝަނުގެ ހި ސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގީން ކުރެވެން ނެތު ން.

.5

ގ ސަބަބުން
ަސދު ފޮތްތައް ގެއްލިފައިވުމު ެ
ލރީގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ފައި ސާގެ ބައެއް ރސީ
ަނލް އާޓް ގެ ެ
އަދި ނެޝނަ
ނ
ވިފައިވާކަ ް
ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީއަ ށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ރެކޯޑްކޮށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވ
ވން ނެތުން.
ޔަގީންކުރެ ެ

ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
އމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑި ަ
ޅ .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ަ
ސ
އ ާ
ނ އަށް އިތުރުގަޑީގެ ފަ ި
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީއިން ޖޫ ް
ިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާ ޓްސް އެންޑް ަކލްޗަރ ގެ 0
ނ
މ ި
އ
ރ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުތަ ް
ދީފައިވާގޮތުގެ ރެކޯޑް ގެއްލިފަ އިވުމާއި ،ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކު ާ
ނެތުމާއި ،ނެޝަނަލް އާޓް

ންޓް އޮފް
ސީދު ފޮތްތައް ގެއްލިފައިވުމާއި ،ޑިޕާޓްމަނ
ގެލެރީގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ބައެއް ރަސ

ރުކޮށްދީފައި
އިންފޮމޭޝަންގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކަ އި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރ
މ ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރުގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި
ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ށ
ދކުރުމަ ް
ލއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ޚަރަ ު
ައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައު ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާ ި
ފއ
ތ ނޫންކަން
މށްކަން ނުވަ ަ
ަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަދި ބަޖެޓްގައި ޚަރަދު ކުރުމަ ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަ ަ
ކނ
ަގންކޮށްދެވޭކަށް ނެތެވެ.
ޔގީ

ދކޭ ކަންތައްތައް
ަރ ޖެނެރަލް ެ
ށ ކޮށްފައިވާކަމަށް އޮޑިޓރ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަ ް
.1

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ނެތުން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  12ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 0
ފެށިގެން ދައުލަތުގެ މުއަ އްސަސާތަކުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާ ރު ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ސކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް"
ެ
ނގ ސްޓޭންޑަޑް ސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފުރިހަ މަ "ޕަބްލިކް
އެކައުންޓިން
)އިޕްސަސ(ް( އާ އެއްގޮތަ ެށވެ .ނަމަވެސް އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ
ނ
ސޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތަކަށް ނޫންކަ ް
ް
ަނ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިޕްސަސް
 2010ވނަ
ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މި ނިސްޓްރީގެ އަ ަ
ހރީ މާލީ ބަޔާން

ނ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  12ގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް

މވެ.
ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަ ެ

 331 6430އީ-މެއިލްinfo@auudit.gov.mv :
ރއްޖެ .ފޯން 332 39939 :ފެކްސް0 :
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ިސ މަދުވުން
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮ މޯޝަން ބޯޑުގެ ތިޖޫރިން ފައސާ
ލޝަން ކޯޕަރޭޝަން( ގެ ތިޖޫރީ
ްލކް ރި ޭ
ކުރީގެ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަ މް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު )މޯލްޑިވްސް މާރކެޓި ން އެންޑް ޕަބލި
ހރި
ރީގައި ު
ރވުނެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ތިޖޫރ
ސާ މަދުވެފައިވާކަން ހިސާބުތަކުން ފާހަގަކު ެ
ގުނި އިރު ތިޖޫރީން ފައިސ
ސލެވެ.
ފައިސާއާއި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފު ީ
ތާވަލު 1
ބްރި ޓިޝް

ިސ
ސްވސް

ްގކޮންގ
ހޮނގ

ނޯވޭޖިއަން

ރުފި ޔާ

ޑޮލަރު

ޔޫރޯ

ޕައު ންޑު

ފްރޭންކު

ޑޮލރ
ަރ

ކްރޯން

ޔޫ.އެސް.
ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާ

548,4966.88

119,459.76

128.12

5000.00

72.40

4500.00

23.30

ހުރިފައިސާ

542,293 .13

98,594.00

19
9.61

00.50

72.40

4500.00

23.00

ތަފާތު

)(6,203.775

)(20,865.76

)(108.51

)(500.000

0.00

0
0.00

00.00

ޯޝަން ބޯޑުގެ ތިޖޫރީ 17
ރތުން ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޝ
މަތީގައިވާ ތާވަލުން މަދު ާވ ކަމަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ މިއޮފީހުގެ ފަ ާ
އކާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކި ަ
 20ގައި ގުނި އިރު ތިޖޫރިން މަދުވާކަމަށް ހސާ
މާރޗް 008
ފހަރު މަތިން ޖަމާކޮށްފައިވާ
ިސބުތަކުން ދަ ް
އ
ިއރު ތިޖޫރީން މަދުވާ ނަގުދު ފައިސާއާ ި
އ
ުނކުރުމަށްފަހު މަދުވާ ފައިސާއެވެ .މިފައިސާއާއި ބެހޭ ހިސާ ބުތައް ޗެކުކުރ ި
ފައިސާ އނި
ނތެވެ.
ޗެކްތައް ވީތަނެއް ލިޔުން ަތކުން އެގެންނެތްއިރު ޗެކްތައްވެސް ތަނުގައި ފެންނާކަށް ެ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
ޑ
ނސޮލިޑޭޓެ ް
ދއި ދައުލަތުގެ ކޮ ް
ައސާ ހޯ ަ
އ
ރތްތަކުން އެފ ި
ލމަށްފަހު އެފަ ާ
ނބައެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ބެ ު
ފއިވަނީ ކޮ ް
ފައިސާ ގެއްލި ަ
ވ
ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށާއި ،ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު މިކަމުގައި އިހުމާލު ާ
ފަރާތްތަކާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްދަންނަވަމެވެ.

.3

ހއްޓިފައި ނެތުން
އާމްދަނީގެ ފައިސާއާއި ބެ ހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެ ެ
ހއްޓުމުގައި،
ަރގެ އާމްދަނީ ގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެ ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަ މް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗރު
2
ލއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
ދައުލަތުގެ މާ ި
ނ ފައިސާ
 2.03އާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން
ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދާއި ،،ދުވަހުފޮތުގެ ރެކޯޑު ބައެއްފަހަރު ދިމާނުވު މާއި ،ލިބޭފައިސާ ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭ ކޯޑު ނޫން އެހެން
މް.އެމް.އޭ(.
ކޯޑުތަކުގައި ރެކޯޑު ކޮށް ފައިވުމާއި ،ބައެއްފަހަރު ލިބޭ ފައިސާ ދު ވަހު ފޮތަށް ނުވައްދާ ސީދާ ބޭންކަށް )އެ ް
ޓ
ސ ް
އ ޑިޕޮ ި
ތއް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައެ ް
ރއްކާތެރި ކަމާއެކު ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔުން ަ
ޖަމާކޮށްފައިވުމާއި އަދި ަ
ނ
ވ ީ
ސްލިޕްތައް ގެއްލިފައިވާކަ ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބު ން މިނިސްޓްރީއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ަ
ކިހާފައިސާއެއްކަން ޔަގީން ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
ލެހެއްޓުމަށް
ާލއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮ ތަށް ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ،މލި
ވ.
ދަންނަވަމެވެ

 331 6430އީ-މެއިލްinfo@auudit.gov.mv :
ރއްޖެ .ފޯން 332 39939 :ފެކްސް0 :
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހި ާ
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ރީ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނެތުން
ުޗރު ރަޖިސްޓްރ
ޚަރަދު ވައޗަ
ށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ވާއިދުގެ ބާބު  8ގެ  Iގެ  2އާއި އެއްގޮތަ ް
ްރގެ ދަށުން ހި ނގަމުން އަންނަ ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީ އާއ ި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ހެރިޓޭޖާއި ،ނެޝަނަލް
އެމިނސްޓރީ
ދ
ޓރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގައި ޚަރަ ު
ސެންޓަރ ފޯ ދި އާޓްސް އާއި ،ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ އަދި މޯލްޑި ވްސް ޫ

ވައުޗަރު

އ
ދއް ހިސާބުތަކަށް ވައްދާފައި ވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފަ ި
ނވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަ ެ
ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައި ު
ނުވެއެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
މ ށް
ރ ކުރު ަ
ްރީއެއް ތައްޔާ ު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  8ގެ  Iގެ  2ގައިވާ ގޮތަށް ވައުޗަރު ރަޖިސްޓރ
ވ.
ދަންނަވަމެވެ

.5

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭ ޝަންގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުން
ސ  2011ވަނަ އަހަރު ެ
ޒމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރި ަ
ގ ތެރޭގައި
ޗރގެ ދަށުން ހިނގަމުންއައި ް
ޓ އޮފް އިންފޮމޭޝަނުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރިޔަ ް
ފ
އ ް
ށ ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ ޮ
އުވާލެވިފައިވާ ޑިޕާޓްމަން ް
އި ހިސާބު
ނގައ
ެވފައިވީ ނަމަ ވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަ ު
ޓޫރިޒަމާއި ގުޅިގެން ތަ ފާތު މަސައްކަތ ްތަކެއް ކުރވި
ށ ބަދަލުވެފައި ވާތީއާއި،
ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަ ް
ވސް ް
ނ މޯލްޑި ް
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަ ްތ ކުރެއްވި މުވައްޒަފު ް
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހިސާބުތަކާއއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހެން ު
އ
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާ ި
މވައްޒަފަކު ނެތުމުން ،ދައުލަ ު
އޮޑިޓް ގާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް

ސައްކަތް ވަނީ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައެވެ .މިހެންވުމުގެ
ލާޒިމްކުރާ އޮޑިޓުގެ މަސ

ޑ
ސް އެން ް
ޑޕާޓްމަންޓް އޮ ފް އިންފޮމޭޝަނުގެ  2010ވަނަ އަހަރު ހިސާބުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސ
ސަބަބުން ި
ގ
ކ ެ
ކަލްޗަރުގެ މާލީ ހިސާބުގައއި ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިސާބުތައް މިއޮޑިޓްގައި ބެލިފައިނުވާތީ މިހިސާބުތަ ު
ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރެވެ ް
ނ ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ތައް އޮޑިޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި އެކަން
2
މޝަނުގެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮ ޭ
ެނރަލަށް ާ 31
މާރޗް  2012ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ދަން ނަވަމެވެ.
އޮޑިޓަރ ޖނެ

.6

ފައިސާއާއި ބެހޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައިވުން
ގ
ޝނަލް އާޓް ގެ ލެރީގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ބައެއް ރަސީދު ފޮތްތައް ގެއްލިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ފައިސާ ެ
)ހ( ނޭ ަ
ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ އަ ދަދަކީ ޞައްޙަ އަދަދެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވިފަ އި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
ިކަމާއިއެކު ބެ ެ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދު ބާބު  3،2،1ގައިވާ ގޮތަށް ލިބޭފަ އިސާގެ ހިސާބުތައް ރައްކާތެރކ
ލހެއްޓުމަށާއި
ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔު ންތައް ވަކި މުވައްޒަފެއް ޒިންމާވާގޮތަށް ހަ ވާލުކުރުމަށާއި ރަސީދުފޮތްތައް ގެއްލިފައިވާތީ މިކަމުގައި
ޅ އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި މެ ދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ ު

 331 6430އީ-މެއިލްinfo@auudit.gov.mv :
ރއްޖެ .ފޯން 332 39939 :ފެކްސް0 :
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހި ާ
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އި މަހާއި ހަމައަށް އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ
ވނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީއިން ޖު ލައ
)ށ( ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓް ރީގެ ަ 2010
އދަދެއްކަން ޔަގީންކުރެވޭނެ
ރެކޯޑުތައް ގެއްލިފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިދުވަސްތަކަށް ދީފައިވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއަކީ ޞައްޙަ ަ
މެވެ.
ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކު ރަމ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
ލހެއްޓުމަށާއި
ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔު ންތައް އެކަމެއްގައި ޒިއްމާވާ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބެ ެ
ޙ
ދ އިޞްލާ ީ
ފރާތްތަކާއި މެ ު
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައިވަނީ ކޮންބައެ އްގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލައި އެ ަ
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަ ަވމެވެ.
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ
2
)ނ( ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަ ްށ ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފު ންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑްތައް
ން ޔަގީން
ދވަސްތަކަށް ދެވިފައިވާ މުސާރަ ޞައްހަކަނ
ސބަބުން މި ު
ަ
އިން ފެށިގެން މެއި މަހާއި ހަމައަށް ނެތުމުގެ
ްނވެއެވެ.
ކުރެވިފައެއނު
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
ންނަވަމެވެ.
ހާޟިރީ ރެކޯޑް ގެއްލިފައި ވަނީ ކޮންބައެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލައި އެފަރާ ތްތަކާއި މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަނ

.7

ސންޓަރ ފޯ ދި އާޓްސްގެ އާމްދަނީ ފައިސާ މަދުވުން
ނެޝަނަލް ެ
ައިސާގެ ތެރެއިން 8,248
އމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފއ
ނޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސް ގެ ާ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ެ
ގ
ޓސް ެ
ދ އާ ް
)އަށްހާސް ދުއިސައްތަސާ ޅީސްއަށެއް( ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ި
ގ ތަފުސީލު ތާވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ.
ސީދުތަކުގެ ޖުމުލައާއި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ރަސ

ތާވަލު 2
ރަސީދުތަކުގެ

ކމަށް
ޖަމާކުރި ަ

ޖުމުލަ

ދައްކާ އަދަ ު
ދ

ތަފާތު

ސްކޫލް ފީ

93,013

8
81,211

)(11,802

އެގްޒާމް ފީ

65,246

6
66,246

)(1,000

ގން ލިބުނު
ފޮތް ވިއްކައި ެ

17,306

19,860

22,554

އިމާރާތުގެ ކުލި

40,800

4
40,800

-

216,365
2

2008,117

)(8,,248

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
އސާ
ށއި ފަ ި
ސބުތައް ބެލެހެއްޓުމަ ާ
ދަނީގެ ފައިސާގެ ހި ާ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ ބާބުގައި ވާގޮތަށް އާމްދ
ޓކައި ތަހުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަން.
ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ބަ ލައި ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ަ

 331 6430އީ-މެއިލްinfo@auudit.gov.mv :
ރއްޖެ .ފޯން 332 39939 :ފެކްސް0 :
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހި ާ
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ލޔެކިޔުން ނުލިބުން
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް ފެއަރގައި ބެހެއްޓި ސްޓޭންޑްގެ ބިޑް އިވެލުއޭ ޓް ކުރިގޮތުގެ ި
ސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ވޯލްޑް ޓްރެވަލް
ން  11ނޮވެމްބަރ  2010އަށް އިނގިރޭސ
 8ނޮވެމްބަރ  2010އ ިިނ
ރވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ހެދުމަށްޓަކަ އިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.25ގެ ))ހ( ގައިވާ
ައ ތައްޔާރުކު ެ
މާކެޓް" ގއި
 25ކުންފުންޏަކު ން  3އަހަރަށް ) 2011 ، 2010އަދި  (20112އަގު
ގޮތަށް އިންޓަރނެޝަނަލް ބިޑަށް ހުޅުވާލެވި ތަފާތު 2
ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

އަދި

02

ޖޫން

2010

ގައި

މޯލްޑިވްސް

ޓޫރިޒަމް

ޕްރޮމޯޝަން

ުނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން
 (152/13//2010/43އަ ށް ޖަވާބު ދެމން

ބޯޑުގެ

ސިޓީ

)ނަންބަރު

އަންގާފައިވަނީ ބިޑް ހުށައެޅި

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ްޕރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްކަމުގައި

ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން

ލ
މ ަ
ސ ލިމިޓެޑް ކަމަށެވެ .މިފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގަކީ  3އަހަރަށް ޖު ު
ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ ގްލޯބަލް ޑިސްޕްލޭ ް
ވ
ނގޮސްފައި ާ
) 501,712ފަސްލައްކައެ އްހާސް ހަތްސަތ ޭކަބާރަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .މިދެންނެވި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެ ް
ށ
ނތައް އޮޑިޓަ ް
ށނެތެވެ .އަދި މިކަމާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔު ް
ގޮތާއި ބިޑް އެވޯޑް ކޮށް ފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކަމެއް އެގޭކަ ް
ޝ
ބޭނުންވެގެން އެދުމުން ޓެ ންޑަރ އިވެލުއ ަ
ޭޝން ބޯޑުން ލިޔުންތައް ފޯރު ކޮށްދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސް ް
ނ
ޓރީގެ ދާއިރާތަކުން ހިންގާ އެންމެހާ މާ ލީ މުއާމަލާތުތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެއޮފީހަކު ް
ބނެ އިން ތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ި
މރޗް  2012ގެ ކުރިން
މމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް  31މާ
ފަސޭހައިން ލި ޭ
ެނރަލަށް ހުށަ ެހޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އޮޑިޓަރ ޖނެ
 23ފެބުރުއަރީ 22012

ނިޔާޒު އިބްރާހީމް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

 331 6430އީ-މެއިލްinfo@auudit.gov.mv :
ރއްޖެ .ފޯން 332 39939 :ފެކްސް0 :
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހި ާ
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ސަފު ާ

މނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް،
ި
ޗރ
ްސ އެންޑް ކަލްޗަ
ސ
އާޓ ް

މާލީ ބަޔާން
2010
0

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ނ
ފާ ް
ޔ ް
ބ ާ
ބޖެ ުޓ ް
ސކު ެރ ުވ ު
ނ ޮގތުގެ ަ
ނ ހޭ ަދ ކު ެރ ުވ ު
ނ ަ
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް

ނޯޓް

ލިބުނު

ފާސްކުރި

އާމްދަނީ/ހިނގި

އާމްދަނީ/ޚަރަދު

ޚަރަދު

)ބަޖެޓު(

2010

2010

އާމްދަނީ
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިޒްނަސް އ ި
ަދ ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސް
ދ

1

ޖުމުލަ

2,4055,625

-

2,4055,625

-

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާ ްމދަނީ
ނގޭ ފީ
މތަށް ެ
ދ ަ
އެކިއެކި ޚި ު

2

4,3411,961

520,0000

ޭޝން އާއި ލައިސަ ންސ
ރަޖިސްޓްރޝަ
ފ
ސް ީ

3

5,5644,340

730,0000

ލބޭ ފައިސާ
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ި

4

7377,726

1,158,9005

ނ
ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަ ީ

5

577,322

-

ނ
ޖޫރިމަ ާ

6

1,0333,920

14,100,0000

ނ
ހން ާ
ނި ެ
އ ހެނ
ނހިމެނޭ ެ
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ު
އމްދަ ީ

7

6088,153

80,0000

12,3433,422

16,588,9005

611,859

-

611,859

-

1022,400

-

ޖުމުލަ

1022,400

-

ޖުމުލަ އާމްދަނީ

14,9133,306

16,588,9005

ޖުމުލަ
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ

8

ޖުމުލަ
ބ
ނ ލި ޭ
ައސާއި ް
ހިލޭ އެހީ ފއި

9

ޚަރަދު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
މުސާރައާއި އުޖޫ ަ
ރ

10

19,6599,974

20,869,4663

ސ
އލަވަން ް
މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ެ

11

6,4966,720

13,773,5550

ގތުން ދޭ ފައިސާ
އ އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ޕެންޝަނާއި ،ދުވަސްވީ މުވައްޒަ ފުންނަށާ ި

12

4166,572

-

26,5733,265

34,643,0113

ޖުމުލަ

ސް3322512 :
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ނޯޓް

ލިބުނު

ފާސްކުރި

އާމްދަނީ/ހިނގި

އާމްދަނީ/ޚަރަދު

ޚަރަދު

)ބަޖެޓު(

2010

2010

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓު ޚަ ރަދު
ދ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު

13

1,8266,207

2,706,0557

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޭ
އގު
ބނުމަށް ހޯ ާދ ތަކެތީ ަ

14

1,8322,160

2,709,5773

ގ
ބނުންވާ ޚި ުދމަތުގެ އަ ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ

15

37,2288,541

41,996,1882

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

16

1,8933,284

8,761,9118

ދ
އޓުމުގެ ޚަ ރަ ު
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހެ ް

17

1,8833,656

2,001,8665

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކު އަދި ސަބްސިޑީޒް

18

8877,813

1,962,9997

ޖުމުލަ

45,5511,661

60,138,5992

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު

72,5022,816

94,781,6005

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު ،އިމާރާތްކުރުމާ އި އެސެޓް ގަތުން
ރ ް
ބިމާއި އިމާ ާ
ތ

19

6,0244,232

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިމާރާތް ކުރުން

20

2066,105

-

ޓސް
ފަރުނީޗަރ ،މެޝިނަރީ އާއި އި ުކއިޕްމެން ް

21

3944,923

3,492,6555

މގެ ޚަރަދު
ތ ު
ވެހިކަލް ގަ ު

22

-

5,1000

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ

23

-

50,0000

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

6,6255,260

3,547,7555

ޖުމުލަ ޚަރަދު

79,1288,076

98,329,3660

ތކާއެކު ވިދާޅުވުމުން
މނޯޓް ަ
ފރިހަމަ ވާނީ ި
މއި މާލީ ބަޔާންތައް ު
ނތަކުގެ ބައެއްކަ ާ
ލބަޔާ ް
ކ ގުޅޭ ނޯޓްތަކަކީ މާ ީ
ނފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަ ާ
ސަފުހާ  10އިން ސަފުހާ  18އަ ށް ހިމެ ި
ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ލ
ޒމީ ް
ޙަސަން ަ

ޙ
ދ ޞާލި ް
އަޙްމަ ު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަަރ ެ
ޖނެރަލް

ނންޓް ސެކެރެޓަރީ
ޕާރމަ ަ

ސް3322512 :
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ނ(
ޔއި ް
ޔ ް
ބ ާ
ނ ަތކާގުޅޭ ޯނ ުޓ ަތ ްއ ) ުރ ިފ ާ
މާ ީލ ަ
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް

.1

ބިޒްނަސް އަދި ްޕރޮޕަޓީ ޓެކްސް
ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

-

-

ޓކްސް
ނ ނަގާ ެ
ބިންވިއްކުމު ް

-

-

ސފަރ ޓެކް ސް
އޯނަރޝިޕް ޓްރާން ް

2,4055,625

-

2,4055,625

-

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

.2

އެކިއެކި ޚިދުމަތަ ށް ނެގޭ ފީ
ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ނ
މިއުޒިކް އަދި ކޭބަލް ޓީވީ އެގްޒ ިިބބިޝަ ް

477,756

-

ފޮޓޯ ކޮޕީ

211,020

20,0000

ނ
ނޓް ވި ް
ބިޑް ޑޮކިއުމެ ް
އކައިގެން ލިބު ު

3,9211,696

-

ސްކޫލް ފީ

811,211

250,0000

ކޯސް ފީ އަދި އިމްތިހާނު ފީ

666,246

-

ނ
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ި
ލބު ު

2044,031

250,0000

4,3411,961

520,0000

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

.3

ަނސް ފީ
ނ އާއި ލައިސން
ރެޖިސްޓްރޭޝަ ް
ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ޖސްޓްރޭޝަ ން ފީ
ުސ ރެ ި
ސ
ގެސްޓް ހައ ް

155,000

30,0000

ސ ފީ
ިސން ް
ސ
އ ަ
ޓެލެކޮމް ލަ ި

1966,050

700,0000

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ

1000,000

-

އެހެނިހެ ް
ނސް ފީ
ނ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަ ދި ލައިސަ ް

5,2533,290

-

5,5644,340

730,0000

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ
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ސަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

.4

)ރުފިޔާ އިން(

ތަކެތި ވިއްކައިގެ ން ލިބޭ ފައިސާ
ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ޗާޕުކުރި ފޮ ް
ތ ،ނޫސް ،މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
ތ

1111,831

438,9005

އދު ފޮތް ވިއްކުން
ނ ،ގަވާ ި
ގެޒެޓް ޤާނޫނު

222,850

-

ނ
ބ ު
ކަލަންޑަރާއި ސުވެނިއަރ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލި ު

5888,146

700,0000

ސ
ލބޭ ފައި ާ
އކައިގެން ި
ނ ތަކެތި ވި ް
އެހެނިހެ ް

144,899

20,0000

7377,726

1,158,9005

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

.5

ހަރުމުދަލުގެ އާމް ދަނީ
ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

އމާރާތުގެ ކުލި
ސަރުކާރުގެ ި

499,550

-

ލ
ނ ކު ި
އެހެނިހެ ް

7
7,772

-

577,322

-

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

.6

ޖޫރިމަނާ
ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ނ
ރމަ ާ
ނ ކުރެވޭ ޖޫރ ި
ގ ް
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެ ެ

500,000

-

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނ

7
7,000

-

ނ
މ ާ
ވގެން ކުރެ ވޭ ޖޫރި ަ
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފު ެ

6766,923

14,100,0000

ރ
ރ ގަޑީ ލާ ި
މުސާރައިން އުނި ކު ި

2422,902

80,0000

ނ
މ ާ
ރ ަ
އެހެނިހެ ް
ނ ޖޫ ި

577,096

20,0000

1,0333,920

14,100,0000

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ
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.7

)ރުފިޔާ އިން(

ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ އި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ތަފުސީލު

ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

އސާ
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އި ުތރުވާ ފަ ި
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ް
އސާ
ނ އަނބުރާ ލިބޭ ފަ ި

4866,114

-

ފ އާއި ޗަ ް
ަރޝިޕް ީ
މމްބރ
ލިބޭ ެ
ނދާ ފަދަ ފައިސާ

900,243

80,0000

ސ
ޑޮނޭޝަން ް

311,795

-

6088,153

80,0000

ޖުމުލަ

.8

ހަރުމުދާ ވިއްކައި ގެން ލިބޭ
ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ބ
އކައިގެން ލި ޭ
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވި ް

100,778

-

ލބޭ ފައިދާ
ބދަލުވުމުން ި
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ަ

511,082

-

611,859

-

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

.9

ސއިން ލިބޭ
ހިލޭ އެހީ ފައި ާ

ތަފުސީލު
ލ
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ – މަލްޓިލެ ޓްރަ ް
ޖުމުލަ

ލިބުނު އާމްދަނީ

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

1022,400

-

1022,400

-

 .10މުސާރައާއި އުޖޫ ރަ
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ރ އާއި އު ޫޖރަ
ގ މުސާ ަ
މުވައްޒަފުން ެ

18,7755,221

19,932,5003

ސާ
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފަ އިިސ

8844,753

936,9660

19,6599,974

20,869,4663

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ
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)ރުފިޔާ އިން(

 .11މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ދިގުމުއްދަތަ ް
ސ
ށ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ެއލަވަން ް

4
4,345

-

ތ
ނސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަ ް
ރަމަޟާންމަހުގެ މު ާ

6288,960

1,770,0777

ސ
އލަވަން ް
ގގޮތުން ޭދ ޚާއްޞަ ެ
ޤމު ެ
ގ މަ ާ
މުވައްޒަފުން ެ

1,5822,364

2,561,2554

ސ
އސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަން ް
މުވައްޒަފުންނަށް ފަ ި

144,688

105,8881

ވންސް
ށއްގައި ވަޒީ ފާއަދާކުރާތީދޭ އެލަ ަ
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަ ެ

4
4,842

-

އަމިއްލަރަށްނޫން ރަ ެ
ށއްގައި ވަޒީ ފާއަދާކުރާތީދޭ ދޭ އެލަވަންސް

655,472

5,388,2660

ލިވިންގ އެލަ ަ
ސ
ވންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަން ް

7422,938

698,1220

ްސ
ސ
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަ ތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަނ ް

1044,467

451,2775

ިސ
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައސާ

2
2,220

-

ސތަކަށް ދޭ ފައިސާ
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަ ް

188,815

-

ލވަންސް
ގ އެ ަ
ވަގުތީ ހިންގުމު ެ

155,940

-

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް

6
6,120

44,1117

ލވަންސް
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަ ނާކުރާ އެ ަ

177,850

-

ސ
ނ ް
ފޯން އެލަވަ ް

900,455

87,6228

ރިސްކް އެލަވަންސް

122,406

23,4553

ސ
ހެދުން އެލަވަން ް

611,308

31,5112

ސަރވިސް އެލަވަންސް

2,7899,695

2,499,5775

ނސް
ށދޭ އެލަވަ ް
ވރިންނަ ް
ޒިންމާދާރު ެ

111,820

-

ނ ގޮތްގޮތު ް
ށ ދޭ ފައިސާ
ނނަ ް
ނ މުވައްޒަ ުފ ް
އެހެނިހެ ް

3222,016

112,3998

6,4966,720

13,773,5550

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

 .12ޕެންޝަނާއި ،ދު ވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާ
ތަފުސީލު
ސ
ޕެންޝަންގެ ފައި ާ
ޖުމުލަ

ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

4166,572

-

4166,572

-
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)ރުފިޔާ އިން(

ރމުގެ ޚަރަދު
 .13ދަތުރުފަތުރު ކު ު
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ނ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
ގ ް
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަ ު

1855,353

531,5557

ނ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގު ް

733,523

63,5660

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

499,998

693,1999

ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަ ުދ

1,4811,280

884,2661

ށދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
ބިދޭސީންނަ ް

244,735

502,5000

ނ ދަތުރު ޚަރަދު
އެހެނިހެ ް

111,318

30,9880

1,8266,207

2,706,0557

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

 .14އޮފީސް ހިންގުމު ގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ތ
ތން އޮފީހަ ްށ ހޯދާތަކެ ި
އ ބެހޭ ގޮ ު
ލިޔެކިޔެމާ ި

6366,084

868,1882

ތން ޯ
ނލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮ ު
އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ
ހދާ ތަކެތި

499,082

328,0227

ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

-

7550

ތ ދޭ ކެއުމާ އި ސައިފަދަ ތަކެތި
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގު ު

388,224

224,9331

ނ ހޯދާތަކެ ތި
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތު ް

199,601

219,7110

ދ
ސްޕެއަރ ޕރ
ާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

2
2,385

70,0000

ތ
ކއި ހޯދާތަކެ ި
ނމަށްޓަ ަ
ޔުނިފޯމް ދި ު

5
5,615

62,6440

ތ
ޅ ާ
ކުނިކަހާ ޮ
ސފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެ ި
ފ ާ

333,987

122,0558

ދމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯ ު

3
3,622

35,8000

ހ ާދތަކެ ި
ތ
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ޯ

666,590

164,7005

މޒުފޮތި އަދި ދިދަފަ ަދ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
ދޮރުފޮތިޭ ،

8
8,934

156,1220

އގު
ނ ތަކެތީގެ ަ
ނންވާ އެހެނިހެ ް
ހިންގުމަށް ބޭ ު

9688,036

456,6550

1,8322,160

2,709,5773

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ
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ސަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

 .15އޮފީސް ހިންގުމަ ށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ސ ގެ ޚަރަދު
ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކް ް

1,1855,941

1,510,1009

ދ
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަ ު

4,0055,317

3,474,7446

ބޯފެނާއި ފާޚަނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަ ުގ

1044,395

136,2221

ނޓްގެ ޚަރަ ުދ
އންޓަ ެ
ލީޒްލައިނާއި ި

8644,344

1,177,0005

ލ
ބމުގެ ކު ި
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ި

1,6488,890

2,175,9667

ލ
ތަކެތީގެ ކު ި

299,240

55,5000

ގ ޚަރަދު
ސކިއުރިޓީ ބެލެހެއް ުޓމު ެ
ތަންތަނުގެ ެ

3866,805

422,8772

ދ
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމު ގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ ު

2255,859

333,9995

ޚރަދު
ސޖް ަ
ޕޯސްޓޭޖާއި މެ ެ

833,718

344,6000

ޝތިރާކް
ނ އަދި އި ް
ރ ،އެންގު ް
އިޢުލާން ،އި ް
ޝތިހާ ު

6,5211,873

6,071,1004

ދ
އުފުލުމުގެ ޚަރަ ު

3244,352

513,4881

ށ ކުރާޚަރަދު
ދ ކަންތައް ތަކަ ް
ިނަރ ފަ ަ
ޖަލްސާ/ސެމނ

2211,893

639,3776

ތ ފާހަގަކުރުން
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަ ު

7077,344

3,795,6883

ގމުގެ ޚަރަދު
ތރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިން ު
އިޖްތިމާޢީ ަ

144,500

140,0000

ދ
ކ ބެހޭގޮތު ން ކުރާޚަރަ ު
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަ ާ

-

462,6000

ތގެ އަގު
ދ ޚިދުމަ ު
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުން ަފ ަ

6777,861

1,251,9440

މންދާރީއަދާ ުކރުމަށް ކުރާޚަރަދު
މހު ާ
ނނަށް ެ
މނު ް
މެހު ާ

1144,240

295,5660

ގ ވިސާފީ ،ވޯކްޕާމިޓްފީ ،އައި.ޑީ.
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ެ

1
1,850

5,0000

ހރީފީ
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައް ަކންޖެހޭ އަ ަ

2
2,808

44,7774

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީ ގެ ޚަރަދު

1,1800,634

4,379,2449

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު

-

26,5000

ބސްކުރުން
ށ ޭ
ށ ބަލިވާ ީ
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮ ް
މހުނަ ް

-

25,0000

އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރި ުވމުގެ ޚަރަދު

18,4722,815

13,630,7995

ނގެ ގޮތުގަ އި ދައްކާ ފައިސާ
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަ ް

7
7,594

57,7000

މތުގެ އަގު އަދާކުރުން
ްސ ޚިދު ަ
އިންޝޫރަނސް

133,401

54,4005

ޚރަދު
ހން ޚިދުމަތުގެ ަ
އހެނި ެ
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ެ

4322,867

972,0000

37,2288,541

41,996,1882

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ
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ސަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

 .16ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ސްކޮލަރޝިޕްް ،ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ

1,2933,551

3,023,5996

ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާ އި ސްޓަޑީ ޓުއަރ

-

432,9002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ުކރާޚަރަދު

-

2,595,2000

ނި ް
ސ
ނގ ކޯ ް
ކއެކި ޓްރޭނ
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ ި

2533,468

1,099,4220

ކރާޚަރަދު
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހި ންގުމަށް ު

3444,466

1,560,8000

ޞ ޓްރެއިނިންގ
ނށް ޚާއް ަ
އޮފީސް މުވައްޒަފުން ަ

1
1,800

50,0000

1,8933,284

8,761,9118

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

 .17މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ރތްތައް
ނއުޅޭ ޢިމާ ާ
ހން ދިރި ު
މަރާމާތުކުރުން – މީ ު

1,4088,109

1,560,5990

ގތު ފާލަމާ އި ބަނދަރު
މަރާމާތުކުރުން  -މަ ަ

-

51,7550

ޒމް
މަރާމާތުކުރުން  -ފާޚާނާއާއި ފެ ނާބެހޭ ނި ާ

6
6,936

32,8663

ގ
މަރާމާތުކުރުން  -ކަރަންޓް ވިއު ަ

100,397

55,6332

ފޓިންގސް
މަރާމާތުކުރުން  -ފަރުނީޗަރާއި ި

255,300

36,5338

ޓ
މޝިނަރީ އާ އި އިކުއިޕްމަން ް
މަރާމާތުކުރުން ެ -

2511,355

250,5118

މަރާމާތުކުރުން  -ކޮމިއުނިކޭޝަ ން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަަރ

1
1,400

6,7228

މަރާމާތުކުރުން  -ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

1666,033

-

މަރާމާތުކުރުން  -އައި.ޓީ.އާއި ުގޅޭ ހާ ރޑްވެއަރ

1
1,450

-

ޓ
ޕމަން ް
މަރާމާތުކުރުން  -އެހެނިހެން އި ކްއި ް

122,675

-

މަރާމާތުކުރުން  -އެއްގަމުގައި ުދއްވާ ތަކެތި

-

7,2446

1,8833,656

2,001,8665

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ްސޑީޒް
 .18ސަރުކާރުންދޭ އެހހީ ،އިޝްތިރާކ ު އަދި ސަބސި
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ލތު ރަނގަ ޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
އމުޙާ ަ
ނިކަމެތިންގެ ޢާ ް

5
5,400

-

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފަ އިސާ

-

50,0000

މ
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާ ު

-

92,8000

މބަރޝިޕް ފީ
އ ތަންތާނ ގެ މެ ް
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ި

2
2,920

6,9660

ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ

8799,493

1,538,0337

ށދޭ އެހީ
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީތަކަ ް

-

250,0000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަ ް
ށ ކުރާމަސަ ްއކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ

-

25,2000

8877,813

1,962,9997

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

 .19ބިމާއި އިމާރާތް
ތަފުސީލު
މރާތް
ނ ދިރިނޫޅޭ ޢި ާ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހު ް
ޖުމުލަ

ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

6,0244,232

-

6,0244,232

-

ޗަރ އިމާރާތް ކުރުން
 .20އިންފްރާސްޓްރަކްޗ
ތަފުސީލު
ނ އިންފްރާ .އެސެޓް
ހ ް
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނި ެ
ޖުމުލަ

ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

2066,105

-

2066,105

-

 .21އޮފީސް ހިންގުމަ ށްބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ފަރުނީޗާއި ފިޓިންގިސް

399,586

303,8661

ޓ
އއި އިކުއިޕްމަން ް
މެޝިނަރީ ާ

422,600

1,055,9994

ފތް
ރެފަރެންސް ޮ

1833,503

855,0000

ތ
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެ ި

2
2,900

300,5000

ސފްޓްވެއަރ
ކޮމްޕިއުޓަރ ޮ

-

194,0000

ތަފުސީލު
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

ރޑްވެއަރ
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރ

1266,334

749,3550

އެހެނިހެ ް
މންޓް
ނ އިކްއިޕް ަ

-

15,0000

މނު – ޓޫލްސް
ށ ބޭނުންކުރާ ސާ ާ
އެކިއެކިމަސައްކަތަ ް

-

18,9550

3944,923

3,492,6555

ތަފުސީލު

ޖުމުލަ

 .22ވެހިކަލް ގަތުމުގެ ޚަރަދު
ތަފުސީލު
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
ޖުމުލަ

ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

-

5,1000

-

5,1000

 .23ބިނާކޮށް ނުނިމި ުހރި ހަރުމުދާ
ތަފުސީލު
ޓ
ނ ން ް
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯ ަ
ޖުމުލަ

ހިނގި ޚަރަދު

ސްކުރި ބަޖެޓް
ފާސ

2
2010

20110

-

50,0000

-

50,0000

ސް3322512 :
ސް އެންޑް ކަލްޗަރ  ،ވެލާނާގެ 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަމީރުއަޙުމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3323224 :ފެކްސ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސ

ފހާ  18ގެ 18
ސަ ު

