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1 ގެ  18 ހ

  

މް، އާޓްްސ 
ކަންކަމާމެުދ 
 ހުށަހަޅައި، 

ސވެރިންނާއި 
ފރުޞަތުގަިއ 

މިއޮފީުހެގ ، 

 ޓްރެޜަރީން 
ކަންތައްތައް 
ށް  އެއްގޮތަ

މާއްދާެގ  ނަ
.   ކެވެ

އހިސާބުތަކާ 
 ،މހެއްޓުމާއި

ތަށް އަހަީރ 
އއް ބޭނުން 

udit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ީލ ަބާޔަންށ 

ޓޫރިޒަމްރީ އޮފް 
ފާހަގަކުރެވުނު ކަ
ޖމްހޫރިއްާޔއަށް 

އްިސ ގެލްޗަރު
މުިފ ފުންނަްށ

،އަށް ހުށަހަޅައި

ނންސް އެންޑް 
ކަ ޓްރީގެ މާލީ

އެހިސާބުތަކާއި 
ވަނ 35ގެ  /3

ލިއްޔަތެކެއޫމަސް

ބަލަހައްޓައި، އެ
 ޤާއިމްކޮށް ދެމެ
ސާބުތަކާ އެއްގޮތަ
ވސް އަންދާޒާއެ

މެއި- އީ 6430 331

މީާލ ނ ައަހުރގެ 

ވނު މިނިސްޓްރީ
ފާޖެހޭކަމަށް ނ 
ރައީސުލްުޖ ިއ،

 އެންޑް ކަލް
މުވައްޒަ ހރިހާ

ލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަ

 އޫލިއްޔަތު 

ޓްރީ އޮފް ފިނޭ
ތިން، މިނިސްޓް
، ތައްޔާރުކޮށް

2006/ނންބަރު 

 ދާރު ވެރިޔާގެ

 ހިސާބުތައް ބަ
އުލެއް ޙަރި މާ

ލހައްޓައި އެހިސާ
ލުމުގައި އެއްވެސ

  . 

0ފެކްސް:  39 332

ަވަނ 2010
  ރިޕޯޓް 

ކުރެވު އޮޑިޓް 
ކުރަްނޙުލާޞްއި 

ންޑް ކަލްޗަރަށާއ

ޒަމް، އާޓްސް
ނިސްޓްރީގެ ހު

ޖިލީހުގެ މާލި މަ 

ގެ މަސްއޫ މް 

ބިގެން މިނިސްޓް
ތްވާ ގޮތުގެމަތި
 ފުރިހަމަކަމާއެކު

ޤާނޫނު ނަމަކީ 
ާމާލީ  ިވާ ޒިންމާ

ތއި އެއްގޮތަށް
ތެރި އިތުބާރުހުރ
ހިސާބުތައް ބަލަ
ބޔާން އެކުލަވާލު

މެނެއެވެނުން ހި

939ފޯން:  ރއްޖެ.
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0ގެ  ަކލަްޗރ 

ރިޖެެނަރލޭްދ 

ގެދަށުން )4/2
،ށް ރައުޔެއްދީ

، އާޓްސް އެން
  މެވެ. 

ޓޫރިޒަ އޮފް 
ރިވެދެއްވި އެމިނ

ރައްޔިތުންގެ 
 އެވެ.

ޓޫރިޒަމް އޮފް 

) އިން ބާރުލިބ
އާއި އެއްގޮތް 

ު  ޞައްޙަކަމާއި 
ފީހަށް ހުށަހެޅުމަ
ާ ނޑައަޅާފައި  ކަ

ތާޤަމާއެކު ހަޤީ
ުނންވާ ރައްކާތެ
ނހިމެނޭގޮތަށް ހި
 އަހަރީ މާލީބަ
ނުޅަށް އަންގައިދި

ދިވެހާިރ މާލެ، މަގު،

c
  

   

ް އާޓްްސ ެއްނޑ
ޮއިޑަޓރ ޖެ

2007ނަންބަރު 

ރީ މާލީ ބަޔާނަށް
ޓޫރިޒަމް އޮފް 
ށް ގެނައުމެުލކަމަ

 މިނިސްޓްރީ
ޓްގައި އެހީތެރި
ހޫރިއްޔާ އަށާއި

ކުރެވޭނެއެ ޝާއިޢު

ސްޓްރީ މިނި 

)3/2006ބަރު 
12ގެ ބާބު 

ޤަތާއެއްގޮތަށް 
 ކުރުމަށް މިއޮ
ށްންޑް ކަލްޗަރަ

އަދި ފުރިހަމަކަ
ކުލަވާލުމަށް ބޭނ

ނު ތ ފޮރުވުމެއް
 ބެލެހެއްޓުމާއި

 ހާލަތު ރަނގަޅަ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

csIf

އާ, ޓޫރިަޒމް  

ޤާނޫނު ނަ( ނޫނު
ރީއަހަ އަހަރުގެ 

އި މިނިސްޓްރީ
ޖިލީހުގެ ސަމާުލ

 ކަންތައްތައް
ގަކޮށް، މިއޮޑިޓް

ރައީސުލްޖުމުހޫ 
www ާގައި ޝ

ޔާރުކުރުމުގައި

ބަން (ޤާނޫނު ނަ
ޔތުގެ ގަވާއިދުގެ

ޙަޤީ ހިސާބުތައް
ޑިޓްއަދި އޮލއި 

މް، އާޓްސް އެން

ޞައްޙަކަމާއި އަ
ތައްޔާރުކޮށް އެކު
ވާލުމެއް ނުވަތަ
 އަދި ހިސާބު
ނކުރަން ދިމާވި

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3

  

oa egclwren
 ވހިރާއްޖެ

ްސޓްރީ ޮއފް

 

ކީ އޮޑިޓް ޤާނޫ
ވަނަ  2010 

މަށްޓަކައޅުޅު އެ
ރައްޔިތުންގެ މަ

ހަގަކުރެވިފައިވާ
ފއިވާކަން ފާހަގަ
. މިރިޕޯޓު  ވމެވެ
w.audit.gov

ސާބުތައް ތައްޔާ

ޔަތުގެ ޤާނޫނު 
ު ލަތުގެ މާލިއްޔަ

ހި މިނިސްޓްރީގެ
އެކުލަވާލައ ތައް

ޓޫރިޒަމްރީ އޮފް 

ގ ތެރޭގައި، ޞ
ރ މާލީބަޔާން ތަ
އ ނުވަތަ އޮޅުވާ
ޔރު ކުރުމާއި 
އަންދާޒާ ބޭނުން

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

enej rwTiD
ދެިވ ،މާލެ

ސިމިނ 

 ރަފު ތަޢާ   .

ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަ
ގެންޑް ކަލްޗަރު 

ފިޔަަވޅު ޙީލާްޞ
ދި މިކަންކަން ރ

ރިޕޯޓުގައި ފާހަ
ްޝވަރާކުރެވިފައ

ދަންނަވަޝުކުރު 
v.mv ބްސައިޓް

މާލީ ހިސާ  .

ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަ
ދާފައިވާ ދައުލަ

މި ،ލެހެއްޓުމާއި
މާލީބަޔާންހަރީ 
މިނިސްޓްރދށުން 

ލިއްޔަތުެގއޫމަސް
އްގޮތަށް އަހަރީ
އްވެސް އޮޅުމެއް

ބަޔާން ތައްޔާލީ
ރެވިފައިވާނަމަ އަ

 

oa

 

ހ

މިރ
އެން
ޞއި

އަދ

މިރ
މަޝ
ޝު
ވެބް

ށ

ދައު
ހަދާ
ބެލެ
އަހަ
ދަށު

މިމަ
އްއެ
އެއް
މާލ
ކުރެ
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އަހަީރ ރުގެ 
ކަންތައްތައް 

އެ  ،ގޮތަށް
އިނުވާނެކަން 

އި ހެކިތައް 
 ހަޤީޤަތާިއ 
ލހެއްޓުމުަގިއ 

  ނނެވެ.

 އްތަތްޢާމަލާ
އައްސަސާެގ 

 އަށް  5ން 
ގެންވާ ހެކި 

ށް އޮޑިޓަރ 
 ސެކްޓަރ 
ންކޮށްފައިީވ 
ލީ ބަާޔްނ 
 އިޕްސަްސ 
ންކޮށްފަިއވާ 
 ފަދަ މާީލ 

ދތަކާ ދެމެުދ 
ގެ އިުތުރން 

udit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ވަނަ އަހަރު 2
ކުރަންޖެހޭ ކަ 

ޮ ގ އާއި އެއް
ތައް ހިމެނިފައި

 މަޢުލޫމާތުތަކާއ
ޙަކަމާއި، އަދި

ސާބުތަށް ބެލެހެ
މޠާލިޢާ ކޮށްގެން

ާހުރިހާ މލީ  މު
އިން މުޅި މުއަ

އިނ 1ނަންބަރު 
ެ ންވަރަށް އެކަށީ

ޔާރުކޮށްން ތައް
ޝނަލް ޕަބްލިކް

 ބާބުގައި ބަޔާން
އަހަރީ މާ ވާ

ގައި ހިމަނަން
ރުމުގައި ބޭނުން
" ޒަރ ނޯޓްސް

.   

ނިފައިވާ އަދަދުތަ
. މީގެ ދފައިނުވުން

 ދިއުން.

މެއި- އީ 6430 331

010ގެ ޗަރ 

އިޞްލާޙުނު 
އޮން އޮޑިޓިންގ

އޮޅުންތަ އިނތަކާ

މަށް ބޭނުންވާ
ތަކުގެ ޞައްޙަ

ނާކޮށްގެން، ހިސ
މުބަލައި ތވެސް 

ޅި އަހަރުގެ މާ
ކޮށް އެއި ޗެކު

އިގައި ނުކުތާ ނަ
މިން ކާ ބޭނުންވާ

އލު އޮފީސްތަކުނ
 "އިންޓަރނޭޝަ

ވަނަ 12ދުގެ 
ށ ހުށަހަޅާފައިވާ
 މާލީބަޔާންތަކު
ނ ތައްޔާރު ކު
ދޭ "ޑިސްކްލޯޒަ

.ހިމެނި ފައިނުވުން

ލޖަރގައި ހިމެނ
ަޅުންފިލުވައި  ދީ

ލ ގެންނަމުން ދި

0ފެކްސް:  39 332

ސ އެންޑް ކަލްޗަ
 ފާހަގަކުރެވުނު
ޮ ސްޓޭންޑަޑްސް 
ގައި އޮޅުވާލުން

ފާސްކުރުމަ އިލަ
ފއިވަނީ ހިސާބު
 މައްޗަށް ބިނާ
ލވާލާފައިވާ ގޮތް

ރވިފައިވަނީ މުޅ
ބަލައި ތައްތްމަލާ

ކުރެވިފައިވާ ބައ
ޔެއް ދިނުމަށްޓަކާ

  ބތައް 

ރކާރުގެ މަސްއޫ
 އަސާސަކީ 
ު ލއްޔަތުގެ ގަވާއި

މިއޮފީހަްށ ންރ
މާއި، ފުރިހަމަ

މާލީ ބަޔާްނ 
ޭ ޞީލު ޯފރުކޮށް
ލީ ބަޔާނުގައި ހި

ގެ ޖެނެރަލް ލެ
ިޓަރުންނަށް އޮޅު
ޖަރ އަށް ބަދަލު

939ފޯން:  ރއްޖެ.

އާޓްްސ ،ރިޒަމް
ޑިޓްގައިއޮއެ 

ސްޓނޭޝަނަލް 
މާލީބަޔާނުގަމި 

 މާލީބަޔާން ބަލަ
ރވައި ހިންގާފަ
އިވާ މާޙައުލުގެ
މލީބަޔާން އެކުލަ

ޑިޓް ކުެރއޮމި
މަޢާ ބައެއް މު

 .  

" ބަޔާންކު ބުތައް
 ބަާޔނަށް ރައުޔެ

.   ދެމެވެ

ންނެތް ސަބަބު

 ދަށުން ސަރު
ކުރުމުގެތައްޔާރު 

ދައުލަތުގެ މާލިއް
ރުޗައންޑް ކަލް

 އެގެން ނެތުމާ
،އި ނުވުމާއިފަ

 ބަޔާނުގެ ތަފުޞ
މާތު މިމާލީލޫމަޢު

އި މިނިސްޓްރީގެ
އޮޑިވާ ސަބަބު 

ޖެނެރަލް ލެޖަ ގ

ދިވެހާިރ މާލެ، މަގު،

 ތ 

ޓޫރޓްރީ އޮފް 
،ދިނުމާއި ޔއް 

އިންޓައިވަނީ ފ
،ބޭނުންކޮށްގްެނ

 މި އަހަރީ 
މިމަސައްކަތް ރާ

ށް ރޭވިފައިލުމަ
މުޅި އަހަރީ މާ

،ތީ މަށްވާއިގެންކަ
ގައި ހޮވާލެވުނު
 ނިންމޭގޮތަށެވެ

  ން 

ދވެންނެތް ސަބަބު
މި އަހަރީ މާލީ 
ށް ރައުޔެއް ނުދެ

 ރައުޔު ދެވެން

ވަނަ މާއްދާގެ 
 ބަޔާންތައް ތަ
) ކަމުގައި ދަ ސް
، އާޓްސް އެ
 މާލީ ބަޔާނުން
ަ ޔނެއް ހުށަހަޅާ
ނތުމާއި، މާލީ 

މު އަސާސީ މައ

އިވާ އަދަދުތަކާއ
ން ދިމާވާދވެރިވާ

ގެމިނިސްޓްރީ ސް

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ލިއްޔަތު އޫ މަސް

ް އޔަތަކީ މިނިސް
އެއަށް ރައެުޔ 
ފަކޮށް  ޑިޓްއޮިމ

ނޑުތައް ބޭ ންގަ

ރެވިފައިވަނީ ކު
. މި ށްގެންނެވެ
އޓައި އެކުލަވާލު

،ތުތަކާއިސަސިޔާ

 ޚަރަދަށް ބަލައި
ލްގެ ގޮތުގަސމްޕަ

ރލް ދެކޭ ގޮތެއް

ރައުޔު ނުދިނުނ

ދެ ރައުޔު ރލްގެ
ގެ ސަބަބުން މި
ރީ މާލީ ބަޔާނަށް

ރ ޖެނެރަލްގެ

 35ޤާނޫނުގެ 
އަަހރީ މާލީ 

" (އިޕްސަސ ސް
ޓޫރިޒަމް، އޮފް 

ސް މި އަހަރީ 
ރާ ހުރިހާ ބަޔާ

ގެން ނެނއ އެ
މނެންޖެހޭ މުހިްއ

ނގައި ހިމަނާފައި
ން މެދުއި އެކަ 

ރމަށްފަހުގައިވެސް

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3

ޖެނެރަލްގެ މަ

ލިްއއޫލގެ މަސް
ޓްކުރުމަށްފަހު

މއެހެންކަމުން 
 ލާޒިމުކުރާ މިން

  ތއްގައެވެ.

ގ މަސައްކަތް
ކޮށްމައްޗަށް ބިނާ

ބުތަށް ބަލަހައް
ޞޫލުތަކާއި، ސ

ހނީ ވަގުތާއި 
އި އޮޑިޓް ސާ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ޖެނެރަލްގެ ރަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ވާ ކަންތައްތަކުގެ
 ވީމާ، މި އަހަރީ

ނަށް އޮޑިޓަރ

މާލިއްޔަތުގެ ޤާ 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ނގ ސްޓޭންޑަޑްސ
ޮމިނި   ސްޓްރީ 

ފައިވާ އަސާސް
ތައް ލާޒިމްކުރާ
ނގ ޕޮލިސީތައް
ކޮންމެހެން ހިމެ

ާޔނުވާ މާލީ ބަ
ރގުތަކެއް ހުރުމާ
 ތައްޔާރު ކުރުމ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

 އޮޑިޓަރ  ނ.

ރަލްޖެނެ ިޑޓަރ
ޓްޑިލީބަޔާން އޮ

ޔާންކުރުމެވެ. 
ސޓޭންޑަޑްތައް 
ދނެގަނެވޭނެ ގޮތެ

ގޮތުން އޮޑިޓްގެ
ގެމަދައިގެން އޭ

އްގޮތަށް ހިސާބު
ންގުޅެފައިވާ އުޞ

ޑިޓް ކުރަންޖެހެ
ލުމުގެ ބަދަލުގަ

މެދު އޮއިލީހާލަތާ

އޮޑިޓަރ   .ރ

މާލީ ބަޔާނަށް އޮ
ޔާން ކުރެވިފައިވާ
 . ބިފައިނުވެއެވެ

މާލީ ބަޔާނ  .

ދައުލަތުގެ 
ޖެނެރަލަށް

އެކައުންޓިން
ނަމަވެސް

ތައްޔާރުކޮށް
ސްޓޭންޑަޑްތަ
އެކައުންޓިން
ޮ ބަޔާނުގައި 

ފައިވާހުށަހަޅާ
ބޮޑެތި ފަރަ

ލީ ބަޔާންމާ
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ޑީގެ ފައިސާ 
 ދިވެހިބަހާއި 
ނގެ ފައިސާ 

ރުމަށްޓަކަިއ 
ޓް ޑިޕާޓްމަން

ގ ސަބަބުން 
ވިފައިވާކަްނ 

 ފަިއސާ ީގެ 
ތަްއ  ރެކޯޑު

ޓް އޮފް ން 
 ފރުކޮށްދީފައި
ޑުގޮތެއްގައި 

ކުރުމަްށ ރުަދ
ތ ނޫންކަން 

އަރީ މަހުން 
 ސެކްޓަރ 
ޓޭންޑަޑްސް" 
  ކަލްޗަރގެ

ނޫންކަްނ  

މަތިްނ ގޮތުގެ

udit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ބރަށް އިތުރުގަޑީ
އަށް ހާއި ހަމަ
ނުތަންތަންނެވި 

  

ތައް އޮޑިޓް ކުރު
އިވާ ޑ ހިމެނިފަ

ވުމުގެ ގެއްލިފައި
ނީއަށް ޖަމާކުރެވ

އަށް އިތުރުގަޑީ
ފުންގެ ހާޒިރީ

މާއި، ޑިޕާޓްމަނ
ފޯރިޓަރުންނަށް 

ު ނ ޖޓުން މައިގަ
 ބަޖެޓުގައި ޚަރަ
މށްކަން ނުވަތަ

އަހަރުގެ ޖެނުއަ
ޝަނަލް ޕަބްލިކް
އންޓިންގ ސްޓޭ

އާޓްސް އެންޑް 
އި އެއްގޮތަކަށް

ގައިވާ ގޮ 12 

މެއި- އީ 6430 331

 އިން ޑިސެމްބަ
ށިގެން މެއި މަހާ
ސަބަބުން މިދެން
.  ލވެން ނެތުން

އަހަރުގެ ހިސާބު
 ހިސާބުތަކުގައި

ސީދު ފޮތްތައް 
އލަތުގެ އާމްދަނީ

  ދެކޭގޮތް  ލ 

ްނ އަރީއިން ޖޫ 
ގެ މުވައްޒަކަޒު 

 ގެއްލިފައިވުމާ
މައުލޫމާތު އޮޑި
ނ އަހަރުގެ ބަޖެ

އި އެއްގޮތަށްދާ
ކަަމކަންފައިވާ 

  އް 

 ން 

ވަނަ  2010
 އިންޓަރނޭޝަ
ސެކްޓަރ އެކައު

ާ ،ޓޫރިޒަމްއޮފް 
ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި

ވާއިދުގެ ބާބުގަ

0ފެކްސް:  39 332

 އަހަރުގެ ޖޫން
އަރީ އިން ފެށި

ނެތުމުގެ ސތައް 
ބެެލ މަށް ތަށް ކަ

ވަނަ އަ 2010 
ގެ މާލީ ސްޓްރީ

  .ން

އެއް ރަސސާގެ ބަ
ދައު ށްކޯޑްކޮ  ރެ

ޖެނެރަލް  ޓަރ

އަހަރުގެ ޖެނުއަ
އުމީ މަރުކަޤަރ 

ފޮތްތައް ސީދު
އި ބޭނުންވާ މަ

ވަނަ 2010 
ލއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
ނޑައެޅިފަ ށް ކަ

ދކޭ ކަންތައްތައް

ކުރެވިފައި ނެތުން

0 ގޮތުގެމަތިން 
ރު ކުރަންވާނީ

މަ "ޕަބްލިކް ސ
 މިނިސްޓްރީ އޮ
 އިޕްސަސް ސ

ަ  މާލިއްޔަތުގެ 
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ވަނަ  2010 
 އަހަރުގެ ޖެނުއަ

ރެކޯޑްތަ ހާޒިރީ 
އެއްގޮތަވާއިދާއި 

ންގެ ންފޮމޭޝަ
ސަބަބުން މިނިސ

ނެތުން ކުރެވެން  

ފައިސާ އާމްދަނީ
ބަރަށް ސާ ބަރާ 

އޮޑިޓަ ރާއިމެދު 

ވަނަ އަ 2010
ށް ޚިދުމަތްކުާރ

ގ ބައެއް ރަސ
ޓ ކުރުމަށްޓަކައި
ންޑް ކަލްޗަރުގެ
ދައުލަތުގެ މާލިއް
 ޚަރަދު ކުރުމަށް

ރ ޖެނެރަލްދެކޭ

ންތައް ތައްޔާރުކު

ޔާންކޮށްފައިވާ 
 ބަޔާން ތައްޔާރު
ށފައިވާ ފުރިހަމަ
 ހުށަހަޅާފައިވާ 
ޔރުކޮށްފައިވަނީ

ން  ދައުލަތުގެ

ދިވެހާިރ މާލެ، މަގު،

ގެނޑް ކަލްޗަރު
ވަނަ 2010 

 މުވައްޒަފުންގެ
ގެ ގާނޫނާއި ގަވާ

މަންޓް އޮފް އިނ
ސފައި ނެތުމުގެ 

 ޔަގީންކަން ޙައ

ާ ވަނަ އަހަރުގެ 
މެހާ ފައިސާންއެ

މިންވަރާ ފައިވާ 

0ކަލްޗަރ ގެ 

ހިބަހާއި ތާރީޚަށް
ދަނީ ފައިސާގެ
ސާބުތައް އޮޑިޓް
މ، އާޓްސް އެން
ތުގެ ޤާނޫނާއި ދަ

ގައި ދި ބަޖެޓް

ކމަށް އޮޑިޓަރ

ތަށް މާލީ ބަޔާން

 12 ާ ގައި ބަ
 އަހަރީ މާލީ 

ކޮށްޝާއިޢުނރެ 
 އޮޑިޓްކުރުމަށް
 ބަޔާން ތައްޔާ

ހރީ މާލީ ބަޔާން

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

، އާޓްސް އެން
އަދިނެތުމާއި، 

އމީ މަރުކަޒުގެ 
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ޑިޕާޓްމ މުންދިޔަ
ޓރުންނަށް ލިބިފަ

އްޞަތަކުގެ ސާބު

ވަ 2010ލރީގެ 
ށް ލިބިފައިވާ އެ

 

ކުރެވިފަ އމަލު 

ޓްސް އެންޑް ކ
ދިވެހިވުމާއި، އި
ގެލެރީގެ އާމްދަ 

 އަހަރުގެ ހިސާ
 އޮފް ޓޫރިޒަމް
ލަތުގެ މާލިއްޔަތު
 ތެރޭގައި އަދި

ށ ކޮށްފައިވާކަ

ވާއިދާއި އެއްގޮތަ

ގަވާއިދުގެ ބާބު
އްސަސާތަކުގެ

ސް ބޯޑުން ނެ
ށވެ. ނަމަވެސް
 އަހަރީ މާލީ

   ގޮތް 

ނިސްޓްރީގެ އަަހ
  މވެ.

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3

 އޮފް ޓޫރިޒަމް،
ތުގެ ރެކޯޑް ނެ

އުޤަމަތްކުރާ ދު
ދައުލަތުފައިވަނީ 

ހިގަމުގެ ދަށުން 
އޮޑިޓަ މއުލޫމާތު

ގެ ހިސާމޭޝަނުފ

ނަލް އާޓް ގެލެ
އަށް އާޓް ގެލެރީ
 . ވން ނެތުން

އަ ގަވާއިދަށް  

އާޓް ، ޓޫރިޒަމް
ރކޯޑް ގެއްލިފައި

 ޝަނަލް އާޓް 
ވަނަ 2010 

މިނިސްޓްރީން 
ށފައިވަނީ ދައުލަ

ނޑުގެމި  ންގަ
.  ނެތެ  ވެ

އިދާއި ޚިލާފަށް

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ

 މާލިއްޔަތުގެ ގަ
ދައުލަތުގެ މުއައް
ނގ ސްޓޭންޑަޑް
) އާ އެއްގޮތަށެ
ނަ އަހަރުގެ 

.   ވެ

ޮރަން ލަފާދި  ން 

ތ ތަނުގައި މިނި
ރމަށް ދަންނަވަމެ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

މިނިސްޓްރީ
ދީފައިވާ ގޮ
ތާރީޚަށް ޚި
ަ ޚަރަދު ކޮށް

ެ މިނިސްޓްރީ
ބޭނުންވާ ަމ
މޭއޮފް އިންފޮ

ޝަނއަދި ނެ
ޝަނަލް ނެ

ކުރެެވޔަގީން

 ޤާނޫނާއި   .

އޮފް ނިސްޓްރީ 
ޯގޮތުގެ ދފައިވާ ރެ

ތުމާއި، ނެޝަ
ންފޮމޭޝަންގެ

ސަބަބުން ވުމުގެ
ށްއިސާ ޚަރަދުކޮ
ނޑައެޅިފައިވާ

ކޮށްދެވޭކަށްގީން

ނޫނާއި ގަވާއި

ދައުލަތުގެ މާ

ދައުލަތުގެ 
ފެށިގެން ދަ
އެކައުންޓިން

)(އިޕްސަ ސް
ވަނ 2010
ކުރަމެފާހަގަ

އިޞްލާޙުކުރަ

ކުރިއަށްއޮތް
ތައްޔާރުކުރު

 

3.

4.

5.

ޅ

މިނ
ަ ދީ
ު ނެ
އިން
ު ނު
ފައ
ނ ކަ
ޔަގ

ޤާނޫ

1.
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 ގެ ތިޖޫރީ 
ރީގައި ުހރި 

  ޖިއަން
 ން

23 

23 

0 

 17ތިޖޫރީ 
މާކޮށްފައިވާ 

ސާއާިއ  ފައި

 ނސޮލިޑޭޓެޑް 
 އިހުމާލުާވ 

  ،ހއްޓުމުގައި
ތްނ ފައިސާ 
ނޫން އެހެން 
.އެމް.އޭ ) .މް

އ ޑިޕޮިސްޓ 
ލިބިފައިަވީނ 

ލެހެއްޓުމަށް 

udit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

)ކޯޕަރޭޝަންނ 
އި އެވަނީ ތިޖޫރ

  ގކޮންގ
 ރ

ނޯވޭޖި
ކްރޯން

450 .30

450 .00

0 0.00

 ޝަން ބޯޑުގެ
ތިން ޖަމާފހަރު މަ

 މަދުވާ ނަގުދު 

ގެ ކޮންދައުލަތު
ފހު މިކަމުގައި

ޔުންތައް ބެލެހެ
. މިގޮތުނ ރވުނެވެ

ކޯޑު ނޫ ރންޖެހޭ
 ބޭންކަށް (އެމް
ސަބަބުން ބައެއް
ގެ ގޮތުގައި ލ

ޔކިޔުންތައް ބެލ

މެއި- އީ 6430 331

ލިކް ރިޭލޝަން
ގައިގއިވާ ތާވަލު

  ސް
 ންކު

ހޮންގ
ޑޮލަރ

72 0.00

72 0.00

0 0.00

ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝ
ފަހައެކިތެރެއިން 

ން އިރު ތިޖޫރީ 
  ނތެވެ. 

ދަ ަދއިއިސާ ހޯ
ށްފަގީގު ކުރުމަ

 ނ 

 ބެހޭ ލިޔެކިޔު
ކަން ފާހަގަކުރެ

ކުރަ ސާ ރެކޯޑް
ނވައްދާ ސީދާ

ފއި ނެތުމުގެ ސ
އަށް އާމްދަނީރީ

ލިޔެ އއި ބެހޭ

0ފެކްސް:  39 332

 

ން އެންޑް ޕަބްލ
. ތިރީގަ ރވުނެވެ

  ޓިޝް
 ންޑު

ސްވިސ
ފްރޭން

500 .40

0 .40

(500.0 .00

ރތުން ކުރީގެ ޓޫ
އކާ ފައިސާގެ ތެ

ކުރިއބުތައް ޗެކު 
 ފެންނާކަށް ެނ

ރތްތަކުން އެފައ
މައްސަލަ ތަހުގީ

ހއްޓިފައި ނެތުން 

ފައިސާއާއި ގެ
ކުރައްވާފައިނުވާކަ

ލިބޭފައިސާ ،މާއި
ވަހު ފޮތަށް ނު
ތއް ބެލެހެއްޓިފަ
ން މިނިސްޓްރީ

ތަށް ފައިސާއާ

939ފޯން:  ރއްޖެ.

  ސާ މަދުވުން 

ވްސް މާރކެޓިން
ފާހަގަކުރެތކުން 

 
ބްރިޓި
ޕައުން

128 0.00

19 0.50

(108. 00)

މިއޮފީހުގެ ފަރާ
ސާބުތަކުން ދައް

ބެހޭ ހިސާބުއއި 
ތަނުގައި ވސް 

ލމަށްފަހު އެފަރާ
މަހަޅައިގެން މި

   

އއްގޮތަށް ބެލެހެ

ގެއާމްދަނީގެ ރު
ތަށް އަމަލު ކު
ފަހަރު ދިމާނުވުމާ
 ފައިސާ ދުވަ
 ބެހޭ ލިޔުންތަ

ސަބަބުންމުގެ ވު

ވއިދާއި އެއްގޮ

ދިވެހާިރ މާލެ، މަގު،

 ތިޖޫރިން ފައިސ

(މޯލްޑިވް ނ ބޯޑު
ހިސާބުތަކަން ވާ

.   ސީލެވެ

  އސް.
ޔޫރޯ ރު

119,459 .12

98,594 9.61

(20,865. 51)

އަކީ ކ ފައިސާ
މަދުވާކަމަށް ހިސ
. މިފައިސާއާ އވެ

ވެއިރު ޗެކްތައްތ

ބުެލ ހުމާލުންތޯ
ދރާތަކަށް ހުށަހަ
. ށްދަންނަވަމެވެ

އް ގަވާއިދާއި އެ

 އެންޑް ކަލްޗަރ
އެއްގޮ އާއި 2

 ރެކޯޑު ބައެއްފަ
އެއްފަހަރު ލިބޭ
އކު ފައިސާއާއި

. މިހެންވު ވނެވެ
 .   ވެ

ގަވާލިއްޔަތުގެ 

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

މޯޝަން ބޯޑުގެ

ންމް ޕްރޮމޯޝަ
ވާސާ މަދުވެފައި
ސފައިސާގެ ތަފު

 ޔާ
ޔޫ.އެ
ޑޮލަރު

548,496 .76

542,293 .00

(6,203.7 76)

ވ ކަމަށް ދައްކާ
އިރު ތިޖޫރިން މަ

ފައިސާއެ މަދުވާ
ތކުން އެގެންނެތް

   ގޮތް 

އިހުބައެއްގެ ކޮްނ
އިދާ  ތަހުގީގީ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

ތައްހޭ ލިޔެކިޔުން 

އާޓްސް  ،މް
2.03ދުގެ ގަވާއި

، ދުވަހުފޮތުގެ
އެބަ ފައިވުމާއި،

ރއްކާތެރި ކަމާއެ
ފާހަގަކުރެވު ން

ކުރެވިފައިނުވެއެ

   ގޮތް 

 ގާނޫނާއި، މާލ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3

 ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯ

ލޑިވްސް ޓޫރިޒަމް
ން ފައިސ ތިޖޫރީ

 ހުންނަންޖެހޭ ފަ

 

ޔާރުފި

6.88 އިސާ 

.13

75)

ން މަދުވާތާވަލު 
އިގައި ގުނި 20

ނިކުރުމަށްފަހު މަ
ު ތަނެއް ލިޔުންތަ

ޮ ރަން ލަފާދިން 

އްލިަފއިވަނީ ކޮ
ޖަމާކުރުމަށާއި،

ނޫނީ ޤާމެދު  

އާއި ބެހޭފައިސާ 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް
ތުގެ ގަ މާިލއްޔަ

ފއިދޭ ރަސީދާއި،
 ރެކޯޑު ކޮށްފަ
ވުމާއި އަދި ރަ
 ގެއްލިފައިވާކަން

ޔަގީންކުއއްކަން 

ޮ ރަން ލަފާދިން 

 މާލިއްޔަތުގެ 
  ވ.

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

މޯލްޑިވްސް

ކުރީގެ މޯލް
ގުނި އިރު 

އާއި ފައިސާ
  

 1 ތާވަލު 

 

ހުންނަންޖެހޭ ފައި

 ހުރިފައިސާ

 ފާތުތަ

  
ާ މަތީގައިވާ 

008މާރޗް 
ފައިސާ އުނ

ތަވީ ތައްޗެކް

އިޞްލާޙުކުރަ

ފައިސާ ގެއް
ޖަ ފަންޑަށް

ފަރާތްތަކާއި

 
 ގެ އާމްދަނީ 

މިނިސްޓްރީ
ދައުލަތުގެ 
ބަލައިގެންފަ
ކޯޑުތަކުގައި
ވުޖަމާކޮށްފައި
ސްލިޕްތައް
ކިހާފައިސާއެ

އިޞްލާޙުކުރަ

ދައުލަތުގެ
ވެދަންނަވަމެ

  

2.

3.
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 ރާއިކަލްޗަ 
 ނެޝަނަލް 
ދ  ވައުޗަރު 

 ރެވިފައި  ކު

 ރ ކުރުަމށް

ގ ތެރޭގައި 
 ޮއފް  ސްޓްރީ

ހިސާބު  އި
، ވާތީއާއި  

ގެ ގާނޫނާިއ 
 މިހެންވުމުގެ
ސް އެންްޑ 
ހިސާބުތަުކެގ 

ސައި އެކަން 

ފައިސާެގ  ނީ

ލހެއްޓުމަށާއި 
 މިކަމުގައި 

udit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ޓްސް އެންޑް އާ
ލް ހެރިޓޭޖާއި،

ގައި ޚަރަދުބޯޑު
ވާކަން ކަށަވަރު

ރީއެއް ތައްޔާރު

ވަނަ އަހަރުގެ 
މިނިސް ށްޓަކައި 

ގައއިންފޮމޭޝަުނ
ށ ބަދަލުވެފައި
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ

. މ ންދެވިފައެވެ
އާޓްސ  ޓޫރިޒަމް،
ވާތީ މިހިލިފައިނު

ތައް ހަމަޖައްސަމ

ބަބުން އާމްދަނީ
 

އެކު ބެލެހެރކަމާއި 
 ގެއްލިފައިވާތީ
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އޮފް ޓޫރިޒަމް، 
އޮފް ނެޝަނަލް 

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯ
ށް ވައްދާފައި ވާ

ޖިސްޓްރޗަރު ރަ

 

2011އްިސ 
ގެންދިއުމަށް ޔްށ
އި އޮފް ންޓް
ނަްށކޯޕަރޭޝަ 

ދައުލަުތ ،ތުމުން
 ކުރިޔަށް ނުގެ

ޫ ނިސްޓްރީ އޮފް 
ބެލި ިއޮޑިޓްގައި 

ރވޭނެ އިންތިޒާމު

ލިފައިވުމުގެ ސަބަ
  ކުރަމެވެ.ހަގަ

އްކާތެރިކތައް ރަ
ރަސީދުފޮތްތައް

0ފެކްސް:  39 332

ށ މިނިސްޓްރީ އޮ
ި، ޑިޕާޓްމަންޓް
ވްސް ޫޓރިޒަމް

ދއް ހިސާބުތަކަށް

 ގޮތަށް ވައުޗަ

  ނުގެންދެވުން 

އިއަގަމުންނ ހި
ކުރިޔަ އޮޑިޓް 

ޑިޕާޓްމަން ވެސް
ރޯޑްކާސްޓިންގ

ތުނެ  މވައްޒަފަކު
މސައްކަތް ވަނީ

މިނިއް ހިސާބުތަ
 ހިސާބުތައް މި

ތައް އޮޑިޓްކުރެ
  ނަވަމެވެ.

ފޮތްތައް ގެއްލި
އި ނުވާކަން ފާހަ

ސާބުތައިސާގެ ހި
ވާލުކުރުމަށާއި 

  

939ފޯން:  ރއްޖެ.

  

އާއި އެއްގޮތަށް 
ލައިބްރަރީ އާއި،
ރީ އަދި މޯލްޑިވް
ް  ހުރިހާ ޚަރަދެ

ގައިވާ 2ގެ  

ކުރިޔަށް  އޮޑިޓް 

ޗރގެ ދަށުން
ލީ ހިސާބުތަކުގެ

ނަމަެވ އިވީ ވިފަ
ްބރޯ މލްޑިްވސް

ދވޭނެ އެހެން މު
މަސ ރާ އޮޑިޓުގެ

ހިވަނަ އަހަރު  
ޓްމަންޓްގެ ޑިޕާި

ބުގެ މާލީ ހިސާ
ށހެޅުމަށް ދަންނަ

 

ޮއެއް ރަސީ ދު 
އިކުރެވިފަކށަވަރު

 ގޮތަށް ލިބޭފައި
މާވާގޮތަށް ހަވާން 

. ށ ދަންނަވަމެވެ

ދިވެހާިރ މާލެ، މަގު،

އްޓާފައި ނެތުން 

 2ގެ  Iގެ  8
ނޭޝަނަލް ލަނަ 

ޓް ގެލެރީނަލް އާ
ހިނގާފައިވާން 

 Iގެ  8 

އޮ ކުގެ ހިސާބުތަ 

 އެންޑް ކަލްޗަ
މާލީ ގެމޭޝަނު
ކުރެވ ތްތަކެއް 

މޯ މވައްޒަފުްނ
މާތު ފޯރުކޮށްދެވޭ

ާލާޒިމް ލަށް ރ ކު
 2010 ގެޝނު
ނަމަވެސް މި ވީ
.ހގަ   ކުރަމެވެ

އަހަރުގެ ވަނަ 2
ގެ ކުރިން ހުށަ 

  އްލިފައިވުން 

ނީ ފައިސާގެ ބަ
އަދަދެއްކަން ކަ 

ގައިވާ ،3،2
ންމވައްޒަފެއް ޒި
ފިޔަވަުޅ އެޅުމަށް

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ލިޔެ ބަލަހައް ރީ 

8ބާބު  ވާއިދުގެ
ގަމުން އަންނަނ

ނޭޝަނަ ، އާއި
ސަބަބުންނވުމުގެ 

   ގޮތް 

ބާބުގަވާއިދުގެ 

މާލީ ޝަންގެ 

އާޓްސް ،ޒމް
އިންފޮމޭ އޮފް ޓ

ް ފާތު  މަސައްކަ
މު ކުރެއްވި ތ

މައުލޫމާއި ގުޅޭ 
ޑިޓަރ ޖެނެރައޮ

ފް އިންފޮމޭޝަ
އި ހިމެނިފައި 

ނ ނެތްކަން ފާހަ

   ގޮތް 

2010ގެ މޝަނު
 2012މާރޗް 

ލިޔެކިޔުންތައް ގެ

ލެރީގެ އާމްދަނީ
 ޙައްޞަދަދަކީ 

   ގޮތް 

1ގވާއިދު ބާބު 
ންތައް ވަކި މު

ލާޙީ ފިޞްދު އި 

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3

ޗަރު ރަޖިސްޓްރ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ނރީގެ ދަށުން ހި

ދި އާޓްސް ފޯ
ުއެއް ހެދިފައި ނު

 

ޮ ރަން ލަފާދިން 

 މާލިއްޔަތުގެ ގަ
  ވ.

 އޮފް އިންފޮމޭ

އޮފް ޓޫރިޒަ 
ޑިޕާޓްމަންްޓ ވާ
ތަފާ ގުޅިގެން 
މަސައްކަތް ގެ

ގެ ހިސާބުތަކާއ
އޮނނުގެ ދަށުން 

ްޑިޕާ ޓްމަންޓް އޮ
ހިސާބުގައ  މާލީ

 ޔަގީންކުރެވެން

ޮ ރަން ލަފާދިން 

 އޮފް އިންފޮމޭ
މާ 31ނެރަލަށް 

 ބެހޭ ބައެއް ލި

ޓް ގެލެޝނަލް އާ
މާކޮށްފައިވާ އަދަ

ޮ ރަން ލަފާދިން 

މާލިއްޔަތުގެ ގަ
 ބެހޭ ލިޔެކިޔުން
ފަރާތްތަކާއި މެދު

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ޚަރަދު ވައުޗ

ދައުލަތުގެ މާ
އެމިނސްޓްރ

ޯ ސެންޓަރ
ރަޖިސްޓްރީއެ

  ނުވެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރަ

ދައުލަތުގެ 
ދަންނަވަމެވެ

  
ޑިޕާޓްމަންޓް

ޓްރީ މިނިސް
ާ އުވާލެވިފައި

އި މާޓޫރިޒަ
ެ ބެލެހެއްޓުމު
ޑިޕާޓްމަންޓު
އޮޑިޓް ގާނޫ
ޑ ސަބަބުން
ގެ ކަލްޗަރު
ކަންޞައްޙަ

އިޞްލާޙުކުރަ

ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮޑިޓަރ ޖެނ

  
ފައިސާއާއި

ނަޭޝ(ހ) 
ގޮތުގައި ޖަމާ

އިޞްލާޙުކުރަ

ާ ދައުލަތުގެ 
ފައިސާއާއި

ަ އިހުމާލުވާ 

  

4.

5.

6.



 

 
info@au 

6 ގެ  18 ހ

 ކުރިގޮތުގެ 
ގީންކުރެވޭނެ 

ލހެއްޓުމަށާއި 
ލާީޙ ޞްދ އި

ގެ ޖެނުއަރީ 
ން ޔަގީން 

  ދންނަވަމެވެ.

 8,248ން 
 ގެ އާްޓސްދ 

 

(11

(1

2

(8, 

ފަިއސާ  ށއި
 

udit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

ީގެ މަސައްކަތް
ޔަގީ އދަދެއްކަން 

މާއި އެކު ބެލެހެ
ދުފރާތްތަކާއި މެ

ވަނަ އަހަރުގެ 2
ކަނޞައްހަސރަ 

ވޅު އެޅުމަށް ދަނ

ފއިސާގެ ތެރެއިން
ނޓަރ ފޯރ ދި

. އވަނީ  އެވެ

 ކމަށް
ތަފާތު ދުަދ

8,802) 

6,000) 

2,554 

4- 

20 ,248)

ބެލެހެއްޓުމަށާ 
 .    ންނަވަން
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ށް އިތުރުގަޑީއަ
ައ ޙަ އްޞައކީ 

ން ރައްކާތެރިކަމާ
ތޯ ބަލައި އެފަރާ

2010ކޯޑްތައް 
ދވިފައިވާ މުސާ

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ

ފައގައި ލިބުނު 
ނޝަނަލް ސެން

ގައި އެ 2 ވަލު

ޖަމާކުރަިކ ގެ
އަ ދައްކާ

 81,211 

 66,246 

 19,860 

 40,800 

2 08,117

ގެ ހިާސބުތައް
ހުށަހެޅުމަށް ދަން

0ފެކްސް:  39 332

ލއި މަހާއި ހަމަ
އަގަޑީގެ ފައިސާ

 ބެލުމުގެ ދަށުން
އްގެ އިހުމާލުންތޯ

ންގެ ހާޒިރީ ރެކޯ
ދވަސްތަކަށް ދެ

އިތްތަކާއި މެދު 

ގޮތުގަ ގެއމްދަނީ
.ކުރެވުނެ  ނެ ވެ
ތާވަ ލުގ ތަފުސީ

ރަސީދުތަކުގެ
 ޖުމުލަ

93,013

65,246

17,306

40,800

216,365

ފައިސާ ގެދަނީ
އިދާރާތަކަށް ހު 

939ފޯން:  ރއްޖެ.

އިން ޖުލައނުއަރީ
އިތުރުގަ ދީފައިވާ 

 މުވައްޒަފެއްގެ 
ިވަނީ ކޮންބައެއް

ޒގެ މުވައްޒަފުން
ސަބަބުން މިދުވަ

އެފަރާތް ބަލައި 

  މަދުވުން  

ގެ އާ އާޓްސް 
ކުއިވާކަން ފާހަގަ
ފައިވާ ފައިސާގެ

ގޮތަށް އާމްދވާ 
ޤީޤީތަހު ޓކައި 

ދިވެހާިރ މާލެ، މަގު،

ވނައަހަރުގެ ޖެނު
ދުވަސްތަކަށް ދީ

ގައި ޒިއްމާވާ 
ނތައް ގެއްލިފައި

 ޤައުމީ މަރުކަޒު
 ނެތުމުގެ ސ

ގެ އިހުމާލުންތޯ

އމްދަނީ ފައިސާ 

ނޓަރ ފޯރ ދި
ގެއްލިފައި ރފިޔާ
ަލައާ އި ޖަމާކޮށް

ވަނަ ބާބުގައި
ޅުމަށްަޓއެ  ޔަވަޅު

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ަވ 2010ރީގެ 
 ސަބަބުން މި

.   ރމެވެ

   ގޮތް 

ންތައް އެކަމެއް
ބެހޭ ލިޔެކިޔުން

 .   ވމެވެ

ށ ޚިދުމަތްކުރާ 
މަހާއި ހަމައަށް

 

   ގޮތް 

ވަނީ ކޮންބައެއް

ގެ އާއާޓްސް ދި 

ނޝަނަލް ސެން
) ރުޅީސްއަށެ އް

ތަކުގެ ޖުމުސީދު

   ގޮތް 

 1ވާއިދުގެ ގަ
ފިޔަނޫނީ ޤާ ލައި

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3

ނިސްޓްރީޒމް މި
ވުމުގެގެއްލިފައި
ކުރަމތކަން ފާހަގަ

ޮ ރަން ލަފާދިން 

 ބެހޭ ލިޔެކިޔުން
 ފައިސާއާއި ބެ
ޅުމަށް ދަންނަވަ

ހިބަހާއި ތާރީޚަށް
ގެން މެއި މަ

    .ނުވެއެވެ

ޮ ރަން ލަފާދިން 

ގެއްލިފައިވަ ކޯޑް

 ސެންޓަރ ފޯ ދ

ނެ އަހަރުގެނަ 
ދުއިސައްތަސާޅީ 

ނަ އަހަރުގެ ރަސ

 

ލިބުނު ގން

ލި

ޮ ރަން ލަފާދިން 

ގަ  މާލިއްޔަތުގެ
ބަލަ މައްސަލަ 

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ޓޫރިޒަ(ށ) 
 ތައް ރެކޯޑު

ގޮތެއް ނެތް

ލާޙުކުރައިޞް

ފައިސާއާއި
އިތުރުގަޑީގެ
ފިޔަވަޅު އެޅު

(ނ) ދިވެހި
އިން ފެށިގެ
ކުރެވިފައެއްނ

އިޞްލާޙުކުރަ

ހާޟިރީ ރެކޯ

  
ނެޝަނަލް ސ

ވަނަ 2010
 އަށްހާސް(

ވަނަ 2010

  

 2 ތާވަލު 

 ލުސީތަފު

ފީ ސްކޫލް  

ފީ އެގްޒާމް  

ވިއްކައިެގ ފޮތް  

ކުލި މާރާތުގެއި  

ޖުމުލަ

  
  

އިޞްލާޙުކުރަ

ދައުލަތުގެ 
ގެއްލިފައިވާ
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ޑް ޓްރެވަލް 
(ހ) ގައިވާ 

) އަގު 201
ނަންބަރު ( 

 އެޅި ހުށަޑް 
ވެލުއޭޝަން 
ރަށް ޖުުމަލ 
ނގޮސްފައިާވ 

އޮޑިޓަްށ  އް

އެއޮފީހަކުްނ 
ގެ ކުރިން  

udit.gov.mvއިލް: 

 ސަފުހާ

  ލިބުން 

ވޯލްޑްއަށްދިޔަ "
ގެ ( 8.25 

12އަދި  201
ބޯޑުގެ ސިޓީ

ްގާން ފައިވަނީ ބި
ންޑަރ އިވެޓެ  

އަހަރަ 3ގަކީ 
ކުރިއަށް ގެްނ ނ

 ލިޔެކިޔުްނތައް
 މެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް އެ
2012މރޗް 

މެއި- އީ 6430 331

ޔެކިޔުން ނުލިލި

ނޑަންގައި ކުރިއަ
ޔތުގެ ގަވާއިދުގެ

) 2010  ،1
ޕްރޮމޯޝަން ބޯ

އަން ރޜަރީއިން 
ފަރާތެއްކަމުގައި
ށައަޅާފައިވާ އަގަ
 އިވެލުއޭޝަން

މިކަމާއި ބެހޭ 
ކުރަމެކަން ފާހަގަ

ތކާއި ގުޅޭ ލި
މާ 31ންތައް 

    
  މްއިބްރާހީ

 ޖެނެރަލް

0ފެކްސް:  39 332

ޓް ކުރިގޮތުގެ ލ

ސިވިލާތުގެ ލަން
އިވަނީ މާލިއްޔަ

އަހަރަށް 3ން 
 ޓޫރިޒަމް ޕް
ސް އެންޑް ޓްރެ

އެކަށީގެންވާ ފަ 
މިފަރާތުން ހުށަ
މިދެންނެވި ބިޑް
ށނެތެވެ. އަދި

ކޮށްދީފައި ނުވާކަ

ާލީ މުއާމަލާތު ތަ
 ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން

2 

 
އި ނިޔާޒު 
އޮޑިޓަރ  

939ފޯން:  ރއްޖެ.

ގ ބިޑް އިވެލުއޭޓް

އަށް އިނގިރޭސ 
ޑް ހެދުމަށްޓަކައި

ކުންފުންޏަކުން 2
އި މޯލްޑިވްސް

 އޮފް ފިނޭންސް
އެންމެ ކރުމަށް

. މ ޑ ކަމަށެވެ
. މ ރިކާ ޑޮލަރެވެ
 ކަމެއް އެގޭކަށް

ފޯރުކޮ ލިޔުންތައް

މެހާ މާލީން  އެ
މިމަސައްކަތާއި

2012 ފބުރުއަރީ

ދިވެހާިރ މާލެ، މަގު،

އްޓި ސްޓޭންޑްގެ

 2010މބަރ 
އްޖޭގެ ސްޓޭންޑް

25ލވި ތަފާތު 
ގައި 2010 
މިނިސްޓްރީ ން 

ސައްކަތް ޙަވާލުކު
ޕލޭްސ ލިމިޓެޑް

އެމެރި) ބާރަތޭކަ
ލަކުން ސޫ  އު

ލިަޝން ބޯޑުން 

ތކުން ހިންގާ
ޖެއްސުމަށާއި މ

  ވމެވެ.

ފެބު 23

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ފެއަރގައި ބެހެއް

ނޮވެމް 11ިން 
ރވުނު ދިވެހިރާއް
 ބިޑަށް ހުޅުވާލެ

ޖޫން 02 
ދެމުނށް ޖަވާބު 

ޕރޮޖެކްޓްގެ މަސަ
ގްލޯބަލް ޑިސްޕް
ޭ އްހާސް ހަތްސަ
ފައިވަނީ ކޮން

ންޑަރ އިވެލުއޭޝ

   ގޮތް 

ޓރީގެ ދާއިރާތަ
ހަމަޖެ ތައްތިޒާމު

ހޅުމަށް ދަންނަވަ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3

ރެވަލް މާކެޓް ފެ

އިނ 2010ރ 
އި ތައްޔާރުކުެރ
ނޓަރނެޝަނަލް

. އަދިއެވެވެ
އަށް) /152/13

ޕް ތެރެއިން މި
ވަނީ ގްންމާފައި

އެއް(ފަސްލައްކަ 
ަ  އެވޯޑް ކޮށް

ޓެން އެދުމުންނ 

ޮރަން  ލަފާދިން 

އާއި މިނިސްޓް
 ލިޭބނެ އިންތި

ށަހެށް ހުނެރަލަ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ވޯލްޑް ޓްރެ 

ނޮވެމްބަ 8
" ގައ މާކެޓް

ގޮތަށް އިން
އިވެހުށައަޅާފަ

/2010/43
ފަރާތްތަކުގެ
ބޯޑުން ނިން
501,712
ގޮތާއި ބިޑް

ވެގެންބޭނުން

އިޞްލާޙުކުރަ

އާމިނިސްޓްރީ
ފަސޭހައިން

އޮޑިޓަރ ޖެނ
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ޒަމް، 
 ޗރ

 

 ޓޫރިޒަ
 ކަލްޗަ

 ން

  
 
 

 އޮފް
އންޑް
 

 

ބަޔާން ލީ
2010

 

ސްޓްރީ
ސް އެ

މާލީ
0

މިނިސް
އާޓްސ

މ
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ފާސްކުރި 
އާމްދަނީ/ޚަރަދު 

 (ބަޖެޓު)
2010  

 

 

 

520,00 

730,00 

1,158,90 

 

14,100,00 

80,00 

16,588,90 

 

 

 

 

16,588,90 

20,869,46 

13,773,55 

 

34,643,01 

  

  

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަ

ލިބުނު 
ދަނީ/ހިނގި 

 ޚަރަދު 
2010  

އާ

  

2,405 - 

2,405 -  

  

4,341 00

5,564 00

737 05

57 - 

1,033 00

608 00

12,343 05

61 -  

61 - 

102 - 

102 - 

14,913 05

 

 

19,659 63

6,496 50

416  -  

26,573 13

  

  

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

 ަބާޔން  

  ނޯޓް 

އާމްދަ

    

1  5,625

  5,625

    

2  1,961

3  4,340

4  7,726

5  7,322

6  3,920

7  8,153

  3,422

8  1,859

  1,859

9  2,400

  2,400

 3,306

  

  

10  9,974

11  6,720

12  6,572

 3,265

  

  

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ެރުވުނ ޮގތުގެ
  ގެ ނިޔަލަށް 

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

ހަޭދ ކުރްނ ޓު 
ގެ 2010ިސެމްބަރ 

  ދޭ ފައިސާ

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

ަބޖުެޓ ކުެރުވނު 
ޑި 31

  

ހނިހެން ގޮތްޮގތުން ދޭ

  

  

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ފްާސކު

 

  

  މދަނީ 

  ނސް ފީ 

  

  ހނިެހން ާއމްދަނީ 

 

ފުންނަށާިއ އަދި އެހެ

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

 ގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 

  ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސްދި 

ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމް

  ދަމތަށް ެނގޭ ފީ

ޝަން އާއި ލައިސަންސ

އިގެން ިލބޭ ފައިސާ

   އާމްދަނީ 

ތުގައި ުނހިމެނޭ ެއހެނ

  އކައިގެން ލިބޭ

  ފއިސާއިްނ ލިބޭ 

  ނީ 

 ރަދު 
  ށ ހިނގާ ޚަރަދު 

  އުޖޫަރ

  ނަށްދޭ ެއލަވަންސް 

 ދުވަސްވީ މުވައްޒަފު

މިނިސްޓްރީ 

  ނީ އާމްދަ
ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ

ބިޒްނަސް އަދ

  ޖުމުލަ 

ޓެކްސް ނޫން ގޮ

އެކިއެކި ޚިުދ

ރަޖިސްޓްރޭޝ

ވިއްކަ ތަކެތި

ހަރުމުދަލުގެ 

  ޖޫރިމަނާ 

ޓެކްސްގެ ގޮތު

  ޖުމުލަ 

ހަރުމުދާ ވިއް

  ޖުމުލަ 

ހިލޭ އެހީ ފައ

  ޖުމުލަ 

ޖުމުލަ އާމްދަނީ 

  
 ޚަރަދު 

ރިކަރަންޓް ޚަރަ
މުވައްޒަފުންނަށް

މުސާރައާއި އު

މުވައްޒަފުންނަ

ޕެންޝަނާއި،

  ޖުމުލަ 
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ފާސްކުރި 
އާމްދަނީ/ޚަރަދު 

 (ބަޖެޓު)
2010  

2,706,05 

2,709,57 

41,996,18 

8,761,91 

2,001,86 

1,962,99 

60,138,59 

94,781,60 

 

3,492,65 

5,10 

50,00 

3,547,75 

98,329,36 

ވިދާޅުވުމުން ތކާއެކު 

  ދ ޞާލިޙް 

 ސެކެރެޓަރީ
  

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަ

ލިބުނު 
ދަނީ/ހިނގި 

 ޚަރަދު 
2010  

އާ

 

1,826 57

1,832 73

37,228 82

1,893 18

1,883 65

887 97

45,551 92

72,502 05

 

6,024  

206 - 

394 55

00

00

6,625 55

79,128 60

ާ ރިހަމަ ވާނީ ިމނޯޓްަތ

އަޙްމަދު 

ޕާރމަަނންޓް 
 

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

  ނޯޓް 

އާމްދަ

  

13 6,207

14 2,160

15 8,541

16 3,284

17 3,656

18 7,813

 1,661

 2,816

  

19 4,232

20 6,105

21 4,923

22 - 

23 - 

 5,260

 8,076

މާލީ ބަޔާންތައް ުފރި

 ަޒމީލް 

 ޓަރ ެޖނެރަލް

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ާ ނތަކުގެ ބައެއްކަާމއި 

ޙަސަން ޒ 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ 
  

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

ނޯޓްތަކަކީ މާީލބަޔާންތަ

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

  

  

ލީ ބަޔާންތަާކ ގުޅޭ ނޯ

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

  ރަދު 

  ދ ތަކެތީ ައގު

  ދމަތުގެ އަގު 

 

  ރަުދ

  އަދި ސަބްސިޑީޒް

  އި އެސެޓް ގަތުން 

  ކުރުން

  ސްކއިޕްމެންޓް 

ށް ހިމެިނފައިވާ މާލީ

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ޓު ޚަރަމުގެ ރިކަރަން 

   ކުރުމުގެ ޚަރަުދ

ގުމުގެ ޭބނުމަށް ހޯދާ

ގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިުދ

 މަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

މއި ބެހެްއޓުމުގެ ޚަރަ

ދ އެހީ، އިޝްތިރާކު

  ނޓު ޚަރަދު 

 ދ
ކުރުމާއިރދު، އިމާރާތް 

  ރތް 

ރަކްޗަރ އިމާރާތް ކު

 މެޝިނަރީ އާއި އިުކ

  ތުމގެ ޚަރަދު

  ހަރުމުދާ  ނިމިހުރި 

  ލ ޚަރަދު 

 

އަށް 18 ހާފުސައިން 
 ކުރަމެެވ.

މިނިސްޓްރީ 

އޮފީސް ހިންގުމު

ދަތުރުފަތުރު 

އޮފީސް ހިންގު

އޮފީސް ހިންގު

ތަމްރީނުކުރުމަ

މަރާމާތުކުރުމާ

ސަރުކާރުންދޭ

  ޖުމުލަ 

ޖުމުލަ ރިކަރަން

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަ

ބިމާއި އިމާާރ

އިންފްރާސްޓް

ފަރުނީޗަރ، 

ވެހިކަލް ގަުތ

ނުނި ބިނާކޮށް 

ކެޕިޓަލް ޖުމުލަ

 ޖުމުލަ ޚަރަދު 

  

އި 10 ސަފުހާ
ކުކަމުގައި ފާހަގަ
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ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

 

 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

20,00 

 

250,00 

 

250,00 

520,00 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

30,00 

700,00 

 

 

730,00 

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަފު

 އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

-

-

2,405 -

2,405 -

 އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

47 -

21 00

3,921 -

81 00

66 -

204 00

4,341 00

  އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

15 00

196 00

100 -

5,253 -

5,564  00

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

  ްނ)

ލިބުނު
2010

- 

- 

5,625

5,625

ލިބުނު
2010

7,756

1,020

1,696

1,211

6,246

4,031

1,961

ލިބުނު
2010

5,000

6,050

0,000

3,290

4,340

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ަތްއ (ުރިފާޔއްިނ
  ގެ ނިޔަލަށް 

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

ަތތކާގުޅޭ ޯނޓު 
ގެ 2010ިސެމްބަރ 

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

މީާލ ަބާޔްނަތ
ޑި 31

  ސް 

 

  ންސް ފީ 

 

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ޕރޮޕަޓީ ޓެކްސް

  ސް 

  ށް ނެގޭ ފީ 

  ިބިޝަން 

  ލިބުނު 

ނ އާއި ލައިސަނ

  ން ފީ

 ދި ލައިސަްނސް ފީ

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ޒނަސް އަދި ޕް

  ކސް

  ނ ނަގާެޓކްސް

 ޓްރާންްސފަރ ޓެކްސް

ކިއެކި ޚިދުމަތަށް

ދި ކޭބަލް ޓީވީ އެގްޒިބ

 

ްނޓް ވިްއކައިގެން ލި

 ދި އިމްތިހާނު ފީ

  އިގެން ިލބުނު 

ޖިސްޓްރޭޝަން

ސް ރެިޖސްޓްރޭޝަން

 ިސަންްސ ފީ

  ކުރުމުގެ ފީ

ރޖިސްޓްރޭޝަން އަދި

 

މިނިސްޓްރީ 

ބިޒް .1

  ލު ސީ ތަފު 

ޓޫރިޒަމް ޓެކް

ބިންވިއްކުމުްނ

އޯނަރޝިޕް 

  ޖުމުލަ 

އެކި .2

  ލު ސީ ތަފު 

މިއުޒިކް އަދި

ފޮޓޯ ކޮޕީ  

ބިޑް ޑޮކިއުމެ

  ސްކޫލް ފީ

ކޯސް ފީ އަދި

ޓިކެޓް ވިއްކަ

  ޖުމުލަ 

ރެޖި .3

  ލު ސީ ތަފު 

ގެސްޓް ހައުސ

ޓެލެކޮމް ލައިސ

ު ރަޖިސްޓްރީ 

އެހެނިހެްނ ރެ

  ޖުމުލަ 
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ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

438,90 

 

700,00 

20,00 

1,158,90 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

14,100,00 

80,00 

20,00 

14,100,00 

 
 
 
 

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަފު

 އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

111 05

22 -

588 00

14 00

737  05

 އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

49 -

7 -

57  -

މްދަނީ  އާ
2  

ފާސ
10

50 -

7 -

676 00

242 00

57 00

1,033 00

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

ލިބުނު
2010

1,831

2,850

8,146

4,899

7,726

ލިބުނު
2010

9,550

7,772

7,322

ލިބުނު
2010

0,000

7,000

6,923

2,902

7,096

3,920

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

  ސާ 

  

  ލިުބނު 

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ބޭ ފައިސާން ލި 

ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން

 ވިއްކުން

ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލި

  ލިބޭ ފައިސާ 

  ދަނީ 

  ރިމަނާ 

  ޖޫރިމަނ

  ވޭ ޖޫރިަމނާ 

  ރި 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ކތި ވިއްކައިގެން

ތ، ނޫސް، މަޖައްލާފަ

ނ، ގަވާިއދު ފޮތް ވި

 ސުވެނިައރ ފަދަ ތަ

ތަކެތި ވިްއކައިގެން ލި

ރމުދަލުގެ އާމް

 އިމާރާތުގެ ކުލި

  ކލި 

  ރިމަނާ 

ލފުވެެގްނ ކުރެވޭ ޖޫރ

ލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫ

އި ޚިލާފުެވގެން ކުރެވޭ

އުނި ކުިރ ގަޑީ ލާރި 

  ަމނާ ޖޫިރ

 

މިނިސްޓްރީ 

ތަކެ .4

  ލު ސީ ތަފު 

ޗާޕުކުރި ފޮްތ

ގެޒެޓް ޤާނޫނު

ކަލަންޑަރާއި 

ްނ ތައެހެނިހެ

  ޖުމުލަ 

ހަރު .5

  ލު ސީ ތަފު 

ސަރުކާރުގެ އ

ކުއެހެނިހެްނ 

 ޖުމުލަ 

ޖޫރި .6

  ލު ސީ ތަފު 

ޤާނޫނާއި ޚިލާ

ާ ގަވާއިދާއި ޚި

އެގްރީމެންޓާއި

މުސާރައިން 

އެހެނިހެްނ ޖޫ

  ޖުމުލަ 
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ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

80,00 

 

80,00 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

19,932,50  

936,96 

20,869,46 

 
 

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަފު

 އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

 

486 -

90 00

31 -

608 00

 އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

10 -

51 -

61  -

 އާމްދަނީ 
2  

ފާސ
10

102 -

102  -

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

18,775  03

884 60

19,659  63

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

ލިބުނު
2010

 

6,114

0,243

1,795

8,153

ލިބުނު
2010

0,778

1,082

1,859

ލިބުނު
2010

2,400

2,400

ހިނގި
2010

5,221

4,753

9,974

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

  ދަނީ 

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

އހެނިހެން އާމް

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

އި ނުހިމެނޭ އެ

  ތރުވާ ފަިއސާ

  ލިބޭ ފަިއސާ

  ނދާ ފަދަ ފައިސާ

  ގެން ލިބޭ 

  ލިބޭ 

 ފައިދާ ިލބޭ 

  ސއިން ލިބޭ 

 ޓްރަލް 

 ރަ 

  ޖރަ

  އިސާ 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ކސްގެ ގޮތުގައި

އެއްކަން ނޭނގި އިތު

ގ ބަޖެޓުްނ އަނބުރާ

ރޝިޕް ީފ އާއި ޗަން

  ސ 

ރމުދާ ވިއްކައިގެ

ތކެތި ވިްއކައިގެން ލި

 ަބދަލުވުމުން ރޭޓް 

ފައިސާ ލޭ އެހީ 

މަލްޓިލެޓް –ލޭ އެހީ 

ސާރައާއި އުޖޫރަ

ގ މުސާަރ އާއި އުޖޫ

 މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސ

 

މިނިސްޓްރީ 

ޓެކް .7

  ލު ސީ ތަފު 

ވަކި ފައިސާއެ

ކުރީ އަހަރުގެ

ެމމްބަރ ލިބޭ

ޑޮނޭޝަންސް 

  ޖުމުލަ 

ހަރު .8

  ލު ސީ ތަފު 

ނީލަމުގައި ތަ

އެކްސްޗޭންޖް

  ޖުމުލަ 

ހިލޭ .9

  ލު ސީ ތަފު 

ފައިސާގެ ހިލޭ

  ޖުމުލަ 

މުސާ .10

  ލު ސީ ތަފު 

ފުންެގމުވައްޒަ

އިތުރުގަޑީގެ 

  ޖުމުލަ 
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1,770,07 

2,561,25 

105,88 

 

5,388,26 

698,12 

451,27 

 

 

 

44,11 

 

87,62 

23,45 

31,51 

2,499,57 

 

112,39 

13,773,55 
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201  

 

 

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަފު

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

4  - 

628 77

1,582 54

14 81

4 -

65 60

742 20

104 75

2 -

18 -

15 -

6 17

17 -

90 28

12 53

61 12

2,789 75

11 -

322 98

6,496  50

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

416  - 

416  -

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

ހިނގި
2010

4,345

8,960

2,364

4,688

4,842

5,472

2,938

4,467

2,220

8,815

5,940

6,120

7,850

0,455

2,406

1,308

9,695

1,820

2,016

6,720

  ދޭ ފައިސާ 
ހިނގި
2010

6,572

6,572

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ން ގޮތްގޮތުން 

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

އެހެނިހެން އަދި 

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

 

  ތ 

  ސް 

  

  ވންސް

  އލަވަންސް

  ނސް 

  ސާ 

  

 

 

ޒަފުންނަށާއި އަ

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ދޭ އެލަވަންސް 

  އލަވަންސް 

ޢިނާޔަްތ ޚާއްޞަ ދޭ 

ެއލަވަންްސ ޚާއްޞަ ދ

 އެލަވަންސް  ކޮއްތު 

އެލަަވ ތީދޭފާއަދާކުރާ

ދޭ އެ ފާއަދާކުރާތީދޭ

  އެލަވަންސް  

އެލަވަންސ ދޭ ކުރާތީތް

ފައިސ މަސައްކަތަށްދޭ

ފައިސާ ދޭ ްސތަކަށް

 

 އެަލވަންސް ނާކުރާ

  ނސް

 ފައިސާ ދޭ ފންނަށް 

ވަސްވީ މުވައްޒަ

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ވައްޒަފުންނަށްދޭ

ެއ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ށ

 މުާނސަބަތުގައި ހގެ

ދޭ މަާޤމުެގގޮތުން ގ

 ދޭ ފަިއސާއިން ނަށް

ާ ރަެށއްގައި ނޫން ވަޒީ

ާ ރަެށއްގައި ނޫން ވަޒީ

 ފެމިލީ ލަވންސްއާއި

މަސައްކަތް ސްތަކުގައި

މަ ކުރާއިތުރުން ޒީފާގެ

ދުވަސް ކެންސަލްވާ ން

  އެަލވަންސް ގމުގެ 

  އެލަވަންސް ޓީ

މަނާ އަދާކުރުން ފއެއް

  ނސް 

  ވަންސް

  ވންސް 

  އލަވަންސް

އެލަވަން ވރިންނަްށދޭ

މުވައްޒަފުން ގޮތްގޮތުން 

ނޝަނާއި، ދުވަ

   ފައިސާ 

 

މިނިސްޓްރީ 

މުވަ .11

  ލު ސީ ތަފު 

ދިގުމުއްދަތަްށ

ރަމަޟާންމަހު

މުވައްޒަފުންެގ

މުވައްޒަފުންނަ

އަމިއްލަރަށްނޫ

އަމިއްލަރަށްނޫ

އެލަ ލިވިންގ

ދުވަސް ބަންދު

ވަޒީ އަސާސީ

އަހަރީޗުއްޓީން

ހިންގު ވަގުތީ

ޑިއު ޝިފްޓް

ވަޒީފާ އެހެން

އެލަވްަނ ފޯން

އެލަވަ ރިސްކް

އެލަވަ ހެދުން

އެ ސަރވިސް

ެވ ޒިންމާދާރު

ގޮ އެހެނިހެން 

  ޖުމުލަ 

ންޕެ  .12

  ލު ސީ ތަފު 

ޕެންޝަންގެ 

  ޖުމުލަ 
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531,55  

63,56 

693,19 

884,26 

502,50 

30,98 

2,706,05 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

868,18  

328,02 

75 

224,93 

219,71 

70,00 

62,64 

122,05 

35,80 

164,70 

156,12 

456,65 

2,709,57 
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 ސަފު

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

185  57

73 60

49 99

1,481 61

24 00

11 80

1,826  57

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

636  82

49 27

50

38 31

19 10

2 00

5 40

33 58

3 00

66 05

8 20

968 50

1,832  73

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

ހިނގި
2010

5,353

3,523

9,998

1,280

4,735

1,318

6,207

ހިނގި
2010

6,084

9,082

- 

8,224

9,601

2,385

5,615

3,987

3,622

6,590

8,934

8,036

2,160

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

 އަގު 

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

 

  ދ

  ދު

  ދ

ހދާ ތަކެތީގެ އަ

  

 

 

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ރމުގެ ޚަރަދު 

ނ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

ްނ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަ

 ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

  ދ

  

ގެ ބޭނުމަށް ހޯ

  ށ ހޯދާތަކެތި 

 ގޮުތން ޯހދާ ތަކެތި

  ތަކެތި

 ތަކެތި ސައިފަދަ  އި

  ތި

  ޚަރަުދ

  ިތ

  ތަކެތި 

  ޚަރަދު 

  ދތަކެިތ

 ބާވަތްތައް ފޮތީގެ ދ

  ައގު ތަކެތީގެ 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ތރުފަތުރު ކުރު

ނޑުމަުގން ތރޭގައި ކަ

ތރޭގައި އެއްގަމުމަގުްނ

ތރޭގައި ވައިގެމަގުން

ޚަރަދު ދަތުރު ށކުރާ

 ޚަރަދު ދަތުރު ށދެވޭ

  ޚަރަދު  ދަތުރު

ފީސް ހިންގުމުގެ

 ބެހޭ ގޮުތން އޮފީހަށް

ނ ޓެކްޮނލޮޖީއާއިބެހޭ

އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަ

ކެއުމާއި ދޭ ޅޭވަގުުތ

ހޯދާތަކެތި ބެހޭގޮތުން  

ޚަ ކުރާ މަށްހޯދު ރޓް

ހޯދާތަކެތި ނމަށްޓަަކއި

ތަ ހޯދާ ޅާސފުކުރުމަށް

 ކުރާ ހޯުދމަށް ތކެތި

ޯހާދ ކުރުމަށް ތްތެރި

ދިދަފަަދ އަދި ފޮތިޒު

ތަ އެހެނިހެން  ުނންވާ

މިނިސްޓްރީ 

ދަތު .13

  ލު ސީ ތަފު 

ގެ އެތެރާއްޖޭ

ރާއްޖޭގެ އެތެ

ރާއްޖޭގެ އެތެ

ބޭރަށް ރާޖޭން

ންނަްށބިދޭސީ

ދަ އެހެނިހެން 

  ޖުމުލަ 

އޮފީ .14

  ލު ސީ ތަފު 

ލިޔެކިޔެމާިއ 

އިންފޮމޭޝަން

ފިއުލް އަދި 

ޭ އޮފީހުގައި އު

 އިލެކްޓްރިކާ

ާޕރ ސްޕެއަރ

ދިުނ ޔުނިފޯމް

ފާޮޅ ކުނިކަހާ

ހިފާގެންގުޅޭތަ

ޒީނަތް އޮފީސް

މޭޒު ،ދޮރުފޮތި

ބޭ ހިންގުމަށް

  ޖުމުލަ 
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1,510,10  

3,474,74 

136,22 

1,177,00 

2,175,96 

55,50 

422,87 

333,99 

344,60 

6,071,10 

513,48 

639,37 

3,795,68 

140,00 

462,60 

1,251,94 

295,56 

5,00 

44,77 

4,379,24 

26,50 

25,00 

13,630,79 

57,70 

54,40 

972,00 

41,996,18 
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 ސަފު

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

1,185  09

4,005 46

104 21

864 05

1,648 67

29 00

386 72

225 95

83 00

6,521 04

324 81

221 76

707 83

14 00

00

677 40

114 60

1 00

2 74

1,180 49

00

00

18,472 95

7 00

13 05

432 00

37,228  82

ޗަރޑް ކަލް 
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ހިނގި
2010

5,941

5,317

4,395

4,344

8,890

9,240

6,805

5,859

3,718

1,873

4,352

1,893

7,344

4,500

- 

7,861

4,240

1,850

2,808

0,634

- 

- 

2,815

7,594

3,401

2,867

8,541

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

 

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

ޚިދުމަތުގެ އަގު 

  ދ

 

 

 

 

.ީ  

  

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ބޭނުންވާ ޚި ށް 

  ސ ގެ ޚަރަދު

  ގ 

  ދ

  

  ޚަރަދު ޓމުގެ 

ޚަރަުދ ޚިދުމަތުގެ ގެ

 އިްޝތިރާކް އަދި ނ

  ކުރާޚަރަދު  ތަކަްށ

  ފާހަގަކުރުން ތު 

 ޚަރަދު ހިންުގމުގެ 

  ކުރާޚަރަދު  ން

 އަގު ޚިދުމަުތގެ ފަދ

 ކުރާޚަރަދު  ކރުމަށް

ޑީ.އައި ،ވޯކްޕާމިޓްފީ 

  އަަހރީފީ  ކންޖެހޭ

  ޚަރަދު ގެ

 ޭބސްކުރުން ީމހުނަްށ

  ޚަރަދު ވމުގެ

  ފައިސާ ދައްކާ އި

  އަދާކުރުން 

  ަޚރަދު  ޚިދުމަތުގެ

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ފީސް ހިންގުމަށް

ދި ޓެލެކްސްފކްސް އަ

   ފީގެ ޚަރަުދ

ޚނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ޚަރަދު ިއންޓަެނޓްގެ 

 ކުލި  ިބމުގެ އްޔާއި

  ލ

ބެލެހެއްުޓ ެސކިއުރިޓީ

ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ރާތް

  ަޚރަދު  މެެސޖް

އެންގުން ،ްޝތިހާުރ

  ރަުދ

ކަންތައްތަ ފަދަ  ނަރ

މުނާސަބަުތ ރާތްތަކާއި

 ޕްރޮގްރާމް ތރައްޤީގެ

ހޭގޮތްުނބެ ތިޙާންތަކާ 

ތަރުޖަމާކުރުންަފ/ނސީ

ެމހުާމންދާރީއަދާކު ށް

ޯ ،ވިސާފީ އްޒަފުންގެ 

ދައްކަ ށްސަރުކާރަ ށ

ތަކެތީގެ ޗާޕުކުރާ އަށް

  ޚަރަދު ކުރުމުގެ

ީމ ބަލިވާ އުޅެނިކޮށް  

ބައިވެރިވު ރތަކުގައި 

ގޮތުގައި ކޮމިޝަްނގެ 

 އަގު ޚިދުަމތުގެ ސް

ޚި ެއހެނިެހން ގުމުގެ

މިނިސްޓްރީ 

އޮފީ .15

  ލު ސީ ތަފު 

ޓެލެފޯން، ފެކް

އިލެކްޓްރިކް 

ބޯފެނާއި ފާޚަ

 ލީޒްލައިނާއި

ކު ޢިމާރާތުގެ

ިލކު ތަކެތީގެ

ސ ތަންތަނުގެ

ޢިމާރާ އޮފީސް

މެ ޕޯސްޓޭޖާއި

އި ،ލާންއިޢު

ޚަ އުފުލުމުގެ

ސެމިނ/ޖަލްސާ

މުބާރާ ރަސްމީ

ަތ އިޖްތިމާޢީ

އިމް އެކިއެކި

ކޮންސަލްޓެން

މެހުާމނުްނނަށް

މުވައް ބިދޭސީ

އެކިކަންކަމަށް

ޢާންމުފައިދާއަ

ު ދޮވެއިސްތިރި

 ޚިދުމަތުގައި

ފެއަ އެކިއެކި

 ބޭންކްޗާޖާއި

އިންޝޫރަންސ

ހިންގު އޮފީސް

  ޖުމުލަ 



 
 

 

 3322512 :ސް
16 ގެ  18 ފހާ 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

3,023,59  

432,90 

2,595,20 

1,099,42 

1,560,80 

50,00 

8,761,91 

ބަޖެޓް  ސްކުރި 
201  

1,560,59  

51,75 

32,86 

55,63 

36,53 

250,51 

6,72 

 

 

 

7,24 

2,001,86 

 
 

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަފު

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

1,293  96

02

00

253 20

344 00

1 00

1,893  18

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

1,408  90

50

6 63

10 32

25 38

251 18

1 28

166 -

1 -

12 -

46

1,883  65

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

ހިނގި
2010

3,551

- 

- 

3,468

4,466

1,800

3,284

ހިނގި
2010

8,109

- 

6,936

0,397

5,300

1,355

1,400

6,033

1,450

2,675

- 

3,656

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

 ދ

 

  

  ޚަރަދު 

 

  ޗަރ

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

 ކުރެވޭ ޚަރަދު 

  ދާމީހުންގެ ފައިސާ

  އި ސްޓަޑީ ޓުއަރ

  ކރާޚަރަދު 

  ކޯސް  ގންިނ

 ުކރާޚަރަދު  ންގުމަށް

  ޓްރެއިނިްނގ ޞ

 ބެލެހެއްޓުމުގެ

  އުޅޭ ޢިމާާރތްތައްނ

  ަބނދަރު އި

  ނިާޒމް ނާބެހޭ

  ގަ 

  ިފޓިންގސް

  އިކުއިޕްމަންޓް  އި

ސްޓްރަކްޗައިންފްރާ ން

  ސޮފްޓްވެއަރ

  ރޑްވެއަރހާ ގޅޭ

  ކްއިްޕމަންޓް 

  ތަކެތި ދއްވާ

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

މރީނުކުރުމަށް 

ޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާ

ނގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި

ފަދަކަންތައްތަކަށް ކު

ޓްރޭނ އެިކއެކި ހިންގާ

ހިން ކޯސްތައް އކިއެކި

ޚާއްޞަ އްޒަފުންަނށް

ކުރުމާއި ރާމާތު 

ުނުމީުހން ދިރި –ން 

ފާލަމާއި މަަގތު - ން

ފެނާ ފާޚާނާއާއި - ން

ވިއުގަ  ކަރަންޓް - ން

ފި ފަރުނީޗަރާއި - ން

އާއި ެމޝިނަރީ - ން

ކޮމިއުނިކޭޝްަނ - ން

ސޮ ކޮމްޕިއުޓަރ - ން

ޭ އާއި.ޓީ.އައި - ން ގު

އިކް އެހެނިހެން - ން

ދު އެއްގަމުގައި - ން

 

މިނިސްޓްރީ 

ތަމް .16

  ލު ސީ ފު ތަ 

ސްކޮލަރޝިޕް

ބޭރުގައި ހިން

ވާރކްޝޮޕް 

ހި ރާއްޖޭގައި

އެ ރާއްޖޭގައި

މުވައް އޮފީސް

  ޖުމުލަ 

މަރާ .17

  ލު ސީ ތަފު 

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

މަރާމާތުކުރުން

  ޖުމުލަ 

  



 
 

 

 3322512 :ސް
17 ގެ  18 ފހާ 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

50,00 

92,80 

6,96 

1,538,03 

250,00 

25,20 

1,962,99 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

 

 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

303,86  

1,055,99 

855,00 

300,50 

194,00 

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަފު

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

5 -

00

00

2 60

879 37

00

00

887 97

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

6,024  - 

6,024   -

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

206 -

206  -

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

39  61

42 94

183 00

2 00

00

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

ހިނގި
2010

5,400

- 

- 

2,920

9,493

- 

- 

7,813

ހިނގި
2010

4,232

4,232

ހިނގި
2010

6,105

6,105

ހިނގި
2010

9,586

2,600

3,503

2,900

- 

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

 

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

 ސިޑީޒް 

 ކުރާ ޚަރަދު 

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

ކު އަދި ސަބްސ

  

  

 

  

 

  ކުރުން 

  

ހޯދުމަށް ރމުދާ 

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ު ހީ، އިޝްތިރާ

ޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ

  އިސާ

  އިނާމު  

ފީ މެްމބަރޝިޕް ގެ

 ފީ މެމްބަރޝިޕް 

އެހީ ކޮމިޓީތަކަްށދޭ 

 އެހީ ދޭ އކަތްތަކަށް

 

  ޢިާމރާތް ދިރިނޫޅޭ

ޗަރ އިމާރާތް

އެސެޓް. އިންފްރާ ނ

ށްބޭނުންވާ ހަރު

 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ރުކާރުންދޭ އެހ

ޙާަލތު ރަނގަޅު ޢާްއމު

ތތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައި

 ދޭ އެކިފަރާތްތަކަށް 

ތަންތާނގެ މޢަތްތަކާއި 

ތަންތާނގެ ޢތްތަކާއި

އިޖްތިމާއީ ޝަންތަކާއި

ކުރާމަސައް ފއިދާއަްށ

މއި އިމާރާތް 

ދި މީހުން  ކުރިއަށްދާ 

ނފްރާސްޓްރަކްޗ

އެހެނިެހން ކުރިއަށްދާ 

ފީސް ހިންގުމަށް

  ފިޓިންގިސް

  އއި އިކުއިޕްމަންޓް 

  ޮފތް 

  ތަކެތި  

  ޮސފްޓްވެއަރ 

މިނިސްޓްރީ 

ސަ .18

  ލު ސީ ތަފު 

ތިންގެނިކަމެ

އަމިއްލަފަރާތް

 ސަރުކާރުން

ޖަމާ ރާއްޖޭގެ

ޖަމާޢަ ބޭރުގެ

އެސޯސިއޭޝަ

ފަ ޖަމާޢަތުގެ

  ޖުމުލަ 

ބިމާ .19

  ލު ސީ ތަފު 

ކު މަސައްކަތް

  ޖުމުލަ 

އިން .20

  ލު ސީ ތަފު 

ކު މަސައްކަތް

  ޖުމުލަ 

އޮފީ .21

  ލު ސީ ތަފު 

ފަރުނީޗާއި ފި

މެޝިނަރީ ާއ

 ރެފަރެންސް

މުވާޞަލާތުގެ

 ކޮމްޕިއުޓަރ



 
 

 

 3322512 :ސް
18 ގެ  18 ފހާ 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

749,35 

15,00 

18,95 

3,492,65 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

5,10  

5,10 

ސްކުރި ބަޖެޓް 
201  

50,00  

50,00 

  

ފެކްސ، 3323224 :ނ
 ސަފު

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

126 50

00

50

394  55

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

00

00

 ޚަރަދު 
2 

ފާސ
10

00

00

ޗަރޑް ކަލް 
 

ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، ލ

ހިނގި
2010

6,334

- 

- 

4,923

ހިނގި
2010

-  

 -  

ހިނގި
2010

-  

 -  

ޓްސް އެންޑް
  (ރުފިޔާ އިން)

ރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ

ޓރިޒަމް، އާޓް
 އަހަރުގެ ހިސާބު 

ނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު

 

ޓޫޓރީ އޮފް 
ވަނަ 2010

ވަނަ 5 ، ވެލާނާގެ،

  

 

މިނިސްޓް

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ

  ރޑްވެއަރ

ޓޫލްސް – ސާާމނު 

  ޚަރަދު 

ހރި ހަރުމުދާ 

  ންޓް 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސ

ާހރ ހޯދާ ގުޅޭގޮތުން

  އިކްއިޕްަމންޓް

 ބޭނުންކުރާ އްކަތަްށ

ހިކަލް ގަތުމުގެ

   ދުއްވާ ތަކެތި

ނާކޮށް ނުނިމިހު

ކޮމްޕޯަނން ލޯކަލް ގެ

މިނިސްޓްރީ 

  ލު ސީ ތަފު 

 އާއި.ޓީ.އައި

އި އެހެނިހެން 

އެކިއެކިމަސައް

  ޖުމުލަ 

ވެހި .22

  ލު ސީ ފު ތަ 

އެއްގަމުގައި 

  ޖުމުލަ 

ބިނާ .23

  ލު ސީ ތަފު 

މަޝްރޫޢުތަކު

  ޖުމުލަ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


