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އޮޑިޓް ކުރަންޖެހެނީ ވަގު ތާއި ޚަރަ ަ
ލއި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސާގެ
ޓ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މުޢާމަލާތު ބަ ަ
ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑި ް
ނެރަލް ދެކޭ ގޮތް ނިންމޭނެގޮތަށެވެ.
މާލީހާލަތާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނ

ލ ދެކޭގޮތް
ރ .އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް
ގ
ލގެ އޮފީހު ެ
ހ  6އިން  17ގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ ް
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު ،ސަފު ާ
ށ
އަހަރީ މާލީ ބަޔާނަކީ  3 1ޑިސެމްބަރ  2010ވަނަ އަހަރަށް ނި މޭ މާލީ އަހަރުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ ް
ފައިސާލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،ފާސްކުރެވުނު

ނއި،
ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާ ާ

ތކާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ނޯޓުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް
ދ އެބަޔާން ަ
މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި ،މާލީ ޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާނާއި އަ ި
ން ނެރެ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ
ޭޝނަލް ޕަބްލި ކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުނ
ޝ
އިންޓަރނ ަ
އވާ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ފ އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފަ ި
ސ އޮ ް
އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސި ް
ބތަކާއި އެ އްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ،ލިބުނު ފައިސާއާއި އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ހޭދައާއި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އޮފީހުގެ ހިސާ ު
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މާލީ ހާލަތު ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަ ށް ދައްކުވައިދޭ މާލީބަޔާންތަކެކެވެ.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ

ހ  17ގެ 2
ސަފު ާ

ބ .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަ ށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
ޔވައި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދެއްވާފައިވާ
މި އޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފި ަ
ަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މައިގަ ނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދު ކުރައް ވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި
ނ
 2010ވ ަ
ންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ބަޖެޓްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް
ަނޑައެޅިފައިވާ މ ިިނ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަޖެޓްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކ ނ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައް ތަކަށެވެ.

ެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމުގެ
ފޔަވައި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނރ
އަދި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ި

ޤ ނޫނު ތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ނޑުގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީާ ،
ކަންތައްތައްވެސް މައިގަނ

ދކޭ ކަންތައްތައް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން
ކރެވިފައިވަނީ 0
 .1ދައުލަތުގެ މާލި އްޔަތުގެ ގަވާއިދ ުގެ ބާބު  12ގައި ބަޔާން ު
ކ
ނލް ޕަބްލި ް
ފެށިގެން ދައުލަ ތުގެ މުއައައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާ ރު ކުރަންވާނީ ފުރިހަމައަށް އިންޓަރނޭޝަ ަ
ޕރޮސިކިއުޓަރ
ތކާއި އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ް
ސކްޓަރ އެކަ އުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް )އިޕްސަސް( ަ
ެ
އޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ
ޖެނެރަލްގެ އޮ ފީހުގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީ އާ އި ޚަރަދުގެ ބަޔާނާއި މިލްކި ް
ވ
ތށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ާ
ބަޔާނަކީ އިޕް ސަސްގައި ބުނާ "އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގ"" ގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮ ަ
ބޔާން
 20ވަނަ އަހަ ރުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މާލީ ަ
ބަޔާންތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް 010
އވަނީ
ތައްޔާރުކުރެވިފަ ި

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޕަބްލިކް

ކޓަރ
ސެ ް

އެކައުންޓިންގ

ސްޓޭންޑަޑް

ނ
ޑ ް
ބޯ ު

ނެރެ

ިންގ" އާއި އެއްގޮތަށްކަން
ޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓނ
ްގ އަންޑަރ ކޭޝ
ޝއިޢުކޮށްފައި ާވ "ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިނގ
ާ
ިސ ޚަރަދު ކުރެވުނުގޮތުގެ
ސ
ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ސްޓޭންޑަޑްގައި ބުނާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި އެފައ ާ
ޓއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ޮ
ާއ ގުޅޭ ނޯޓުތަކެވެ.
ނއި ،މި ބަޔާންތަކއި
ގތުގެ ބަޔާ ާ
ބަޔާނާއި ،ބަޖެ ާ
ށ
ފ ހެލްތް ސައިންސް ހިންގި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަ ް
 .2ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮ ް
ތ
ލތަކެއް ގެނެވިފައި ވެއެވެ .މިމަސައްކަ ް
ށ ބޮޑެތި ބަދަ ު
ރތުގެ އިންޓީރިއަަރ ޑިޒައިނަ ް
ހަމަޖެހުމާ ގުޅި ގެން ،އެ އިމާ ާ
މސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ކުރުވާފައިވެއެވެ.
ދއުމުގެތެރޭގައި ަ
ކުރިޔަށް ގެން ި
ސ
ޅ ް
) 40,7ސާޅީސްހާސް ހަތްސަތޭ ސާ ީ
މިގޮތުން އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކުރުވާފައިވާ ކަންތަ އްތަކަށް 745/-
އިދު 8.21
ާލިއްޔަތުގެ ގަވާއ
ތގެ އަގާއިމެދު ،ދައުލަތުގެ މލ
ފަސްރުފިޔާ( ޚަ ރަދު ކޮށްފައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް މިމަސައްކަ ު
އ ނެތްކަން
ގައި ވާގޮތުގެމަތތިން އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި އަގާބެހޭގޮ ތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެ ް
ވެ.
ފާހަގަ ކުރެވުނެ ެ
ތކަށް ފައިސާ ހޯދަން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ
ވ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ަ
އހަރު ހޯދާފައި ާ
 2009ވަނަ ަ
9 .3
ދގައި ބުނެފައި ާ
ދ
ވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި އަ ި
 8ވަނަ މާއް ާ
ސާ ދައްކާފައި ވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ
ލތަކަށް  2010ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސ
މިދެންނެވި ބި ު
ވ .މިގޮތުން
ސ އަށްހާސް
ވ ޚިދުމަތްތަކަށް  2010ވަ ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ) 588,913ފަންސާ ް
 2009ވަނަ އަހަރު ހޯދާފައި ާ
9
ރ( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައި ވެއެވެ.
ނުވަސަތޭކަ ތޭ ަ

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
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ސސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓާރސް އާއި ގުޅިގެން
ަރނޭޝަނަލް އެސ ޯ
އފީހާއި އިންޓރ
 .4ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮ
ނނެވި ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި  13ޖޫން  20100ގައި
ެނސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެ ް
ކ ރައިމް ކޮންފަރން
ހިންގެވި އީް -
ކ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބާއްވާފައިވާ ފަރިއްކޮ ޅަށް ) 45,938/75ސާޅީސް ފަސްހާސް ނުވަސަތޭ ަ

ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  8.15ގެ )ށ(
އިރު ،ދައުލަ ު
ތިރީސް އަށްރު ފިޔާ ،ހަތްދިހަ ފަސްލާރި( ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާއ

ގައިވާގޮތުގެމަތި ން މިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރައްވާފައި ނުވާކަން
ވެ.
ފާހަގަ ކުރެވުނެ ެ

ލފާދިން ގޮތް
ޅ .އިސްލާހުކުރަން ަ
 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ވާއިދުގެ ބާބު  12ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
1 .1
ލ
ރނޭޝަނަ ް
ޖެނެރަލްގެ އޮ ީފހުގެ އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި ،،މާލީ ޒިންމާތަކާއިބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަރ
ކ ސެކްޓަރ
ޭޝަނަލް ޕަބްލި ް
ނގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޝ
ރ އެކައުންޓިން
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް ،އެކްރޫއަލް ބޭ ސިސްއަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް
ކުރިއަށްއޮތްތަނު ގައި

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޕަބްލިކް

ކޓަރ
ސެ ް

އެކައުންޓިންގ

ސްޓޭންޑަޑް

ބޯޑުން

ނެރެ

ލ
ާއި އެއްގޮތަށް ،އެކްރޫއަ ް
ސޓޭންޑަޑްތަކއ
ް
އކައުންޓިންގ
ޭޝނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެ
ޝއިޢުކޮށްފައި ާވ އިންޓަރނޝަ
ާ
ރޜަރީ އާއި
އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ެ
ިސބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައ
ބޭސިސްއަށް އޮ ފީހުގެ މާލީ ހސާ
މަޝްވަރާ ކުރާ ނެކަމަ ް
ށ.
ގ
ަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރުމު ެ
 .2ދައުލަތުގެ މާލި އްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން މސ
ކ
ނޑައެޅުމަ ާ
ސއި ކުރުން .ކުރިން އަގު ކަނ
ޮ
ކުރިން ދެފަރާ ުތގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި ދެފަރާތުން
އ
ގ ި
ނުލައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލި ބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،އަވަސްގޮތެއް ަ
ގ
ސައްކަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތެއްގެ ފެންވަރާ އަ ާ
ކުރުވަންޖެހޭ މަސ
ބެހޭގޮތުން ދެފަ ރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކު ރުން.
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް
މިމަސައްކަތް

ކުރުވާފައިވާނީ

ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ

ލަފާގެ މަތިންކަމަށް.

ބިލްތަކަށް

ފައިސާ

ދައްކާފައި

ވާނީ

ައ އެމަސައްކަ ތް އެޕްރޫވް ކުރުމުން ކަމަށް .އަދި ފައިސާ ދައްކާފައި
ކޮންސަލްޓެންޓު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލއި
ައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން
ނ ކުރެވިފައި ވާ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަ ް
ވާ ީ
ށ .ދައުލަތުގެ މާލި އްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.22ގއ
ށ.
ގެންދާނެކަމަ ް
ލ
ައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާ ީ
ލއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3/22006ގެ  8ވަނަ މާއްދާގއ
 .3ދައުލަތުގެ މާ ި
ލ އަހަރެއް
އަހަރެއްގެ ތެރޭ ގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަ ކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލެއް ،އެ މާ ީ
ވ
 30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ ބިލުގައި ާ
ނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 0
ނމޭފަހުން އަ ންނ
ި
ނ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ފައިސާ ،ނިމު ު

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
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ށ
ރވިދާނެއެވެ .ވީމާ ،މިބިލުތަކުގައިވާ ޚިދުމަތަކީ އޮފީހަ ް
އެޑްވާންސް ފަ ންޑުން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް ހުއްދަ ކު ެ
ޓރެޜަރީއަށް
ްސް އެންޑް ް
ވީއެންމެ އަވަހަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނސ

ދމަތްތަކަކަށް ވުމާއެކު
ލިބިފައިވާ ޚި ު

ގ މަތިން މިކަންތައް ހަމަ ެ
ޖއްސެވުމަށް
ލިޔުއްވައިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ރެޜަރީގެ ލަފާ ެ
ގ
އިވާ ގޮތު ެ
ތގެ ގަވާއިދުގެ  4.04އާއި )4.07ހ( ގައ
ދަންނަވަމެވެ .އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
މަތިން ޢަމަލުކު ރެއްވުމަށް ދަނނަ
ްނވަމެވެ.
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް
 2009ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތަކަށް  2010ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ބިލްތައް ހުށަހެޅުން
9
މމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު
ލަސްވުމުން ،ބިލްތަކާބެހޭ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުނ
ންތައް ނިން ު
ސބަބުންކަމަށް.
ަ

އަދި

ކުރިއަށް

އޮތް

ތަނުގައި

ދއިން
މިފަ ަ

ކަންތައްތައް

ދިމާނުވާނެގޮތަށް

ގ
ނުލިބުމު ެ

މަސ
ސައްކަތްތައް

އިންތިޒާމުކުރުމަ ށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް.
ގ
ތ ެ
ސވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ދައުލަ ު
ނނަ ތަކެތީގެ އަގު ) 25,000/-ފަން ަ
އއްފަހަރާ ގަ ް
ެ .4
ބ
ށގެން ލި ޭ
ދގެ )ހ( ގަ އިވާގޮތުގެ މަތިން ،އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮ ް
 8.15ވަނަ މާއް ާ
8
މާލިއްޔަތުގެ ގަ ވާއިދުގެ
އަންދާސީ ހިސާ ބަށް ބަލައިގެން ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނުގެ ބަސް
ކމަ ް
ށ .އަދި
ހ ،އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ަ
މިކަން ކޮށްފައި ވަނީ ފޯނުން  3ފަރާތަކުން އަގުބެލުމަށްފަހު
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.15ގެ)ހ( ގައިވާ ގޮތަށް
ކުރިޔަށް އޮތްތަ ނުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދައުލަ ު
ޢަމަލުކުރާނެކަމަ ްށް.
 10ނޮވެމްބަރު 22011

ނޔާޒް އިބްރާހީމް
ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ސ
ނ
ބ ާ
ަފއ ާ
ޔ ް
ނ ޮގތުގެ ަ
ބ ު
ނ ޮގތާއި ހޭ ަދކު ެރ ުވ ު
ިސ ިލ ު
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ނޯޓް

ޕަބްލިކް

ޕަބްލިކް

ބޭންކް އ/ކ

ބޭންކް އ/ކ

2010

2009

ލިބުނު ފައިސާ
ގ
ނ ނެ ި
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓު ް

3

21,1955,933

23,087,3001

ގތުގައި ބަލައިގަ ތް ފައިސާ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޮ

4

344,631

197,3885

21,2300,564

23,284,6886

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

ކުރެވުނު ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިިނގި ޚަރަދު

5

13,3633,256

12,255,1553

ގތުން ދޭފައިސާ
ނން ޮ
ކ ޚިދުމަތަކަށް ޫ
ޕެންޝަނާއި އަދި ވަ ި

6

1755,319

-

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

1,4844,719

1,400,3558

އގު
ބނުމަށް ހޯދާތަކެ ތީގެ ަ
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޭ

8

4377,527

637,5773

ދ
ދމަތު ގެ ޚަ ަ
ބނުންވާ ޚި ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ
ރ ު

9

2,2511,159

3,033,8337

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

10

1,7266,930

508,7226

ހއްޓުމުގެ ޚަރަ ުދ
ލ ެ
ބ ެ
މަރާމާތުކުރުމާއި ެ

11

4522,101

3,105,2991

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް

12

6
6,682

6,4000

އޮފީސް ހިންގުމަ ް
ރމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު
ބނުންވާ ހަ ު
ށ ޭ

13

1,2944,157

2,139,9663

ނ ) ްޓރާންސްފާ(
ޓށް ޖަމާކުރެވު ު
ޕަބްލިކް އެކައުން ަ

14

344,631

197,3885

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

21,2266,481

23,284,6886

ލިބުނު ފައިސާއިން ހ ޭދަކުރެވުނު ވަރު ަކަނޑާ ބާކީ

4
4,083

-

pgoffice@ppgoffice.gov.m
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ނ
ބޖެޓާއި ެއ ަފއ ާ
ޔ ް
ބ ާ
ފާ ް
ިސ ހޭ ަދކު ެރ ުވ ު
ނ ޮގތު ެގ ަ
ސކު ެރ ުވ ުނ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ނޯޓް

އެކަށައެޅި ބަޖެޓް

އެކަށައެޅި ބަޖެޓް

ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/

ސއާއި އާމްދަނީ/
ފައި ާ

ބަޖެޓް

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

2010

2010

2009

ލިބުނު ފައިސާ
ޓ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ ް

3

24,414,4200

2
24,414,420

24,8666,944

ގތުގައި ބަލައިގަ ތް ފައިސާ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޮ

4

-

34,631

1997,385

24,414,4200

2
24,449,051

25,0664,329

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިިނގި ޚަރަދު

5

14,621,4600

1
13,363,256

12,2555,153

ގތުން ދޭފައިސާ
ނން ޮ
ކ ޚިދުމަތަކަށް ޫ
ޕެންޝަނާއި އަދި ވަ ި

6

181,5666

175,319

-

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

1,869,1355

1,484,719

1,4000,358

އގު
ބނުމަށް ހޯދާތަކެ ތީގެ ަ
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޭ

8

741,2999

437,527

6337,573

ދ
ދމަތު ގެ ޚަ ަ
ބނުންވާ ޚި ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ
ރ ު

9

2,443,1566

2,251,159

3,0333,837

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

10

2,604,5366

1,726,930

5008,726

ހއްޓުމުގެ ޚަރަ ުދ
ލ ެ
ބ ެ
މަރާމާތުކުރުމާއި ެ

11

535,2500

452,101

3,1005,291

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އާއި އިޝްތިރާކާ އި އަދި ސަބްސިޑީސް

12

19,2755

6,682

6,400

ޜރީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ )ޓްރާންސްފ(ާ(
ނންސް އެންޑް ްޓރެ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ

14

-

34,631

1997,385

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި ) ްޓރާންސްފާ ލައިގެނ(ް(

23,015,6777

1
19,932,324

21,1444,723

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް ބާކީ

-

4,516,727

3,9119,606

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
1,398,7433

1,294,157

2,1339,963

ރމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު
ބނުންވާ ހަ ު
ށ ޭ
އޮފީސް ހިންގުމަ ް

13

ލ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ޖުމު ަ

1,398,7433

1,294,157

2,1339,963

ޖުމުލަ ބަޖެޓްބާކީ

-

3,222,570

1,7779,643

ނ ސޮއިކުރަނީ:
ށ ހެކިވެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތު ް
ނ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ .އެކަމަ ް
މހިސާބުތައް ތައްޔާ ު
ި
ރކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނ ީ

މަރ
މ
ލ ް
ރިޔަމް ޢަ ީ

ޒ
އަޙްމަދު މުޢިއް ު

ނރަލް
އެސިސް ޓެންޓް ޑ.ޖެ ެ

ލ
ޮސކިއުޓރ ޖެނެރަ ް
ސ
ޕްރ ި

pgoffice@ppgoffice.gov.m
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ސ
ނ ެ -އ ެ
މިލްކި ްއ ާ
ޔ ް
ބ ާ
ސޓް ް
ޔތުގެ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ނޯޓް

2
2010

20009

ނން-ކަރަންޓް އެސެޓްސް )ހަރުމުދާ(
ޮ
3
13

ޓ
ޕމަން ް
ކވި ް
މެޝިނަރީއާއި އި ް

3,8599,775

2,565,6118

ކަރަންޓް އެސެޓްސް
ނަގުދު ފައިސާ

5
15

4
4,083

-

ބންޖެ ޭ
ޓން ލި ެ
ބޖެ ު
ނުދައްކާހުރި ބިލުތަކަށް އަންނައަހަރުގެ ަ
ހ ފައިސާ

6
16

399,859

80,8992

ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖުމުލަ

433,942

80,8992

މލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލަ
ި

3,9033,717

2,646,5110

ީސ
ސ
މާ ީލ ޒި ް
ނ  -ލައިބި ިލޓ ް
ޔ ް
ބ ާ
ނމާ ަތކުގެ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ނޯޓް

2
2010

20009

16
6

399,859

80,8992

ނސް އެންޑް ްޓރެ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ނ ް
ޜރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ

4
4,083

-

ކށްދޭ ރައުސުލްމާ ލު
ލ ޮ
ހަރުމުދާ ތަމްސީ ު

3,8599,775

2,565,6118

3,9033,717

2,646,5110

އ
ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަ ް

މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ



ސަފުހާ

މން
ތކާއެކު ވިދާޅުވު ު
މނޯޓް ަ
ވނީ ި
ތއް ފުރިހަމަ ާ
ބޔާން ަ
ލ ަ
އއްކަމާއި މާ ީ
ގ ބަ ެ
ނތަކު ެ
ލބަޔާ ް
ކ މާ ީ
ޔންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކަ ީ
ހމެނިފައިވާ މާލީ ބަ ާ
ނ ޞަފްޙާ ަ 20އށް ި
 7އި ް

ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

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

 -1ތަޢާރުފް
ވނު ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި
ޤކުރެ ު
ދނީ  7އޯގަސްޓް  20008ދުވަހު ތަޞްދީ ު
ރލްގެ އޮފީސް އުފެ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ ަ
ރ ޖެނެރަލްގެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ ލްގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 9/2008ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ
މލާތު ކުރުމުގެ
އޮފީހަކީ އަމިއްލަ ނަމު ގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ،ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާާ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާ ަ
ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަ ް
ނ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ .މިއޮފީސް ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެނީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ..

ތކުގެ ޚުލާޞާ
 -2ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތު ަ
މާލީ

ބަޔާންތައް

ތަ އްޔާރުކުރުމުގައި

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ހިސާބު

އޓުމުގެ
ބެލެހެ ް

މައިގަނޑު

ސިޔާސަތުތައް

ތިރީގައި

ާސތުތައް އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ ..ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރު މުގައި މިސިޔސަ
ވެ.
ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުން ުކރެވިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެ ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް
ރ
ިސބުތައް ތައް ޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ ރޑް ބޯޑުން ނެ ެ
މާލީ ހސާ
އގޮތަށެވެ.
ްޓންގ" ސްޓޭންޑަޑް އާއި އެ ް
ޓ
ަރ ކޭޝްބޭސިސް އޮފް އެކައުނ ި
ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ" ފަ އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑރ
ނ
ރކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (3/2006ގައިވާ ގޮތަށް 2011 ،ވަ ަ
ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާ ު
ޖނުއަރީގައި ފަ އިސާ ދައްކާ އަދ ާކޮށްފައިވާ0 ،
 2010ވަނަ އަ ހަރުގައި ހިނގާފައިވާ ،ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
އަހަރު ެ
ނގެ މަޖިލީހުން
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ"ް" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތު ް

ފހުގެ ބަޖެޓުން މިއޮފީހުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ
ޮސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮ ީ
 2010ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ،ޕްރސި
ސކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި އޮފީހަށް ލިބޭ
ވ ފައިސާއެވެ .ފާ ް
ށ ލިބިފައި ާ
އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ތުން އޮފީހަ ް
ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ަފއިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއެއްކަމުން މި ފައިސާ

ިސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ސ
މިނ ް

ނކުރެވި ހުރިފައިސާ
ވ .އަދި ޖަމާ ު
މކޮށްފައިވާނެއެވެ
ސިންގަލް ޓްރެޜަރީ އެ ކައުންޓަށް ޖަ ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކު ރަނ
ސވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެފައިސާ
އޮފީހަށް އަނބުރާ ލިބެ ންޖެހޭ ފައި ާ
ށ
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތު ގައި އޮފީހަށް ލިބުމުންނެވެ .އެހެންކަމުން އޮ ފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮފީހަ ް
ލިބެންޖެހޭ ނުލިބިހުރި ފައިސާ މިހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެ އެވެ.
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ނ
އއްގޮތްވާގޮތު ް
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާ ރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ ެ
އި ދަރަންޏާއި
އހެން އަރަންޏާއ
ރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ .މި ގޮތުން ހަރުމުދަލާއި ،އަދި ެ
އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރ
ވެ.
ންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެ ެ
ރައުސްމާލުގެ އަގު ބަ ޔާނ
ރސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް
ނރަ ލްގެ އޮފީހުގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައިވާ ހަރުމު ދަލުގެ ޑިޕް ި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ ެ
އުނިކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ..
-2.1

ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ
ޕ ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެހެނިހެންފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ
އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ް
ްޞލު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓު  17ގައި ތަފޞީ

-2..2

ބޭރު ފައިސާއިން ހިން ގޭ މުޢާމަލާތު
ވހި ރުފިޔާއަކީ
ްނެވެ .އެއީ ދި ެ
މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކު ރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިނނ
ލތު ކު ރުމަށް ބޭނުން ކ ުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ.
އޮފީހުގެ މުޢާމަ ާ
ގ
ޔ ެ
ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަ ލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފި ާ
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ގައެވެ .ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ
ނޖް ރޭޓްގައެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާ ނީ ކުރިޔަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ.
ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭ ް

-2.33

ޭނންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި
އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަ ހައްޓައިގެން ބނު
އވެ .އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ
ަނ ގަތްއަގުގަ ެ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވނީ
ޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި،
ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައއިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ .އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނނ
ނމުނު އިރު ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް
ި
ުން ،އަހަރު
ެތ ބޭނުންކުރު މުން ނޫންކަމނ
ތ
އެތަކ ި
ނުވާނެއެވެ.

-2.44

ހިނގާފައިވާ ކަންތައް
މިލްކިއްޔާތު އަދި މާ ލީ ޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ި
މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލ
ލީ ޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ
ވނެއެވެ.
ިނށް ރިޢާޔަތްކޮ ށް އެކަށީގެންވާގ ޮތަށް މި މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައި ާ
ބޮޑުމނަ

-2.55

ޒންމާތައް
މާލީ ި
ރތެރޭގައި އަގު
ައވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ .އަ ގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ އަހަ ު
މާލީ ޒިންމާތައް ބަ ޔާން ކުރެވިފއި
ނިންމަން ޖެހޭ
ުރިން އަދާކޮށްނ
 2011ގެ ކރ
ުރމަށް ކޮމިޓް ެވފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ .މިޚަރަދު ތަކަކީ  331ޖެނުއަރީ 1
އަދާކރު
ނމުނު އިރު
ފައިސާއެވެ .ދެންހު ރި މާލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާ ޢަދަދު ތަކަކީ  31ޑިސެމްބަރ ި 2010
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ިސޓްރީ އޮފް ފައިނޭސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ
ސ
ނރަލްގެ އޮފީހުގައި ހުރި މިނ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ ެ
ފައިސާއާއި ،ޕްރޮސި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ްގެ އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ.
-2.66

ލިބުނުފައިސާ
ިސ ލިބުނުގޮތާއއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނުފައި ސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ  2010ވަނަ އަހަރު
"ފައސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ުހން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ާ
އ
ފ ސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާ ި
ތރެއިން ބަޖެޓް
ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބ ިފައިވާ ފައިސާއެވެ .ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ެ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތު ން ޕްރޮސިކިއުޓަ
އލަތުގެ އާމްދނީ
ގ
ރލްގެ އޮފީހު ެ
ަނގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ ަ
ފައިސާފިޔަވައި އެކި ގޮތްގޮތުން ދަ ު
ޔ
ައސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނި ު
ން މިފަދަ ފއި
ިސއެއްނޫންކަމުނ
ނތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފައސާ
ބޭނު ް
ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވި ފައިވާނެއެވެ .އަދި ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނި ޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު
ނިމުނުއިރު ޖަމާ ު
ގ
ނކުރެވި ހުރި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ެ
އ ހިސާބުތަކު ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ގޮތުގަ ި

-2.77

ޓްރާންސްފަރ
ނ" ގައި ދައްކާފައިއެވަނީ އޮފީހަ ް
ޔ ު
ގ
ށ ބަލައިގަތް ދައުލަތު ެ
ނސްފަރގެ ގޮތު ގައި "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަ ާ
ޓްރާ ް
ެނޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ .މީގެ
ސގެތެރެއިން ދައުލަތުގެ ކޮން ސޮލިޑޭޓެޑް ރެވނި
ފއި ާ
ަނގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ަ
އާމްދނީ
ސ
އ ާ
ނކުރެވި ހުރި ފަ ި
ުނ އަތްމަތީ ފައއިސާގެ ތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮ ންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާ ު
އިތުރން
ލ ބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަނޑާ ބާކީގެ ގޮތުގައި
" ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ި
ދައްކާފައިވާނެއެވެ.

-2.88

ނަގުދު ފައިސާ
ގޅޭ ޕެޓީކޭޝް
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ގެން ު
ނމުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ފައިސާގެ ބާކީއެވެ .މިފައިސާއަކީ ކ ޮންމެ އާ މާލީ އަހަރެއް ި
ުރންޖެހޭ ފައި ސާއެކެވެ.
ޖަމާކރަ

-2.99

ެރޓިވްސް
ކޮމްޕރެ
ިމެނިފައިވާނެއެވެ
އތުރަށް  22009ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހމ
ނ އަހަރުގެ ި
މިއަހރު
ވ.
ަރގެ ހިސާބުތަ ުކގައި  2010ވަ ަ

 -2.100ބަޖެޓްގެ މަޢްލޫމާތު
މި ހސާ
ިސބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ  2010ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓާއި ،،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެ ންޑް ޓްރެޜަރީން އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ ހިމަނައިގެން ބަޖެޓުގެ މުޅިޖުމުލައަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް
އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަ ށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ..
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ނ ަތކާގުޅޭ ޯނޓް ަތ ްއ
ބ ާ
ޔ ް
މާ ީލ ަ
ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި

ސ
 -3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ުހން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައި ާ
2
2010

22009

ޓ
ހން އޮފީހަށް ފާސް ުކރި ބަޖެ ް
މޖިލީ ު
ރައްޔިތުންގެ ަ

24,4144,420

24,866,944

ގ
ނ ނެ ި
ހން އޮފީހަށް ފާސް ުކރި ބަޖެޓު ް
މޖިލީ ު
ރއްޔިތުންގެ ަ
ަ

21,195,933

23,140,180

ބޖެޓުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ
ަ

3,218,487

1,726,764

ސ
ޕެޓީކޭޝްގެ ތެރެއިން ފިނޭން ް
މިނިސްޓްރީ އަށް ރައްދުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ
ބޖެޓްބާކީ
ަ

4
4,083

-

3,222,570

1,726,764

 -4ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ
ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

ތަފްޞީލް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ެ
ބނު
ރ ލި ު
ބޖެޓުން އަނބު ާ
ގ ަ

-

344,631

165,9660

ނ
އކައިގެން ލިބު ު
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވި ް

-

ޖުމުލަ

31,4225
344,631

197,3885

ނގި ޚަރަދު
 -5މުވައްޒަފުންނަށް ހިނ
ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

ތަފްޞީލް
މުސާރައާއި އުޖޫ ަ
ރ

10,0
088,664

9,1300,321

7,020,6331

ސ
އލަވަން ް
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ެ

4,5
532,796

4,2744,238

5,287,4001

-

)(41,,303

)(52,879

14,6
621,460

13,3633,256

12,255,1553

ާރ
ރ
ގަޑީލ ި
ޖުމުލަ
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

ސާ
ވކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސ
 -6ޕެންޝަނާއި އަދި ަ
ތަފްޞީލް
ސ
ޕެންޝަންގެ ފައި ާ
ޖުމުލަ

ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

181,566
1

1755,319

-

181,566
1

1755,319

-

މގެ ޚަރަދު
 -7ދަތުރު ފަތުރު ކުރު ު
ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

ތަފްޞީލް
ދތުރު ޚަރަދު
ގން ކު ރާ ަ
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަ ު

851,600
8

6433,090

643,4997

ނ ުކރާ ދަތުރު ޚަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގު ް

250,400
2

2500,199

309,3880

ތރު ޚަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކު ރާ ދަ ު

418,400
4

2544,156

251,8117

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

343,735
3

3355,732

195,6664

ޚރަދު
ހން ދަތުރު ަ
އެހެނި ެ

5000

1
1,542

-

1,8
869,135

1,4844,719

1,400,3558

ޖުމުލަ

 -8އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު
ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

ތަފްޞީލް
ހ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި
ޔމާއި ބެ ޭ
ލިޔެކި ު

420,422
4

2811,829

358,1664

ތން ހޯދާ ތަކެތި
ނލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮ ު
އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ

20,000

199,545

13,3663

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި

5,000

3
3,019

3,0559

ނ ހޯދާތަކެތި
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތު ް

21,000

155,806

6,6889

ށ
ހދުމަ ް
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ޯ

-

-

8,5889

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެ ި
ތ

75,000

499,725

31,9336

ހދުމަށް
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ޯ

36,000

155,204

5,7443

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެ ތި

25,000

1
1,425

-

ތ އަދި ދިދަފަދަ ފޮ ތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮ ި

13,000

3
3,070

189,1332

ނ ހޯދާ ތަކެ ި
އެހެނިހެ ް
ތ
ނ ގޮތްގޮތު ް

125,877
1

477,904

20,8998

741,299
7

4377,527

637,5773

ޖުމުލަ
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

 -9އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

ތަފްޞީލް
ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް

175,000
1

1533,040

131,8662

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

825,000
8

7822,941

460,2669

ކރާޚަރަދު
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނު މަށް ު

36,000

9
9,110

16,0558

ދ
ނޓްގެ ޚަރަ ު
އންޓަ ެ
ލީޒްލައިނާއި ި

317,000
3

3111,485

256,9668

ލ
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ި
ބމުގެ ކު ި

138,900
1

1266,000

1,376,8661

ތަކެތީގެ ކުލި

2,500

-

-

ދ
ޢިމާރާތާއި ތަންތާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެ ެހއްޓުމުގެ ޚަރަ ު

86,000

833,138

84,7774

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚި ދުމަތުގެ ޚަރަދު

117,700
1

1133,664

63,9447

ޚރަދު
ސޖް ަ
ޕޯސްޓޭޖާއި މެ ެ

25,000

200,691

18,7335

ރ ،އެންގުން އަ ިދ އިޝްތިރާކް ޚަރަދު
އިޢުލާން ،އިޝްތިހާ ު

10,000

4
4,175

78,8777

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

26,000

255,588

77,2776

ށ ކުރާ ޚަރަދު
ޖަލްސާ އަދި ސެ ި
މނަރ ފަދަ ކަންތައް ތަކަ ް

10,000

7
7,613

7,2772

ސބު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ބރާތްތަކާއި މުނާ ަ
އެކިއެކި ރަސްމީ މު ާ

-

-

10,9998

އގަށްދޭ ފައިސާ
ރން ފަދަ ޚިދުމަތުގެ ަ
ދމަތާއި ،ތަރުޖަމާ ކު ު
ޚ ު
ކޮންސަލްޓަންސީ ި

-

-

245,0000

މންދާރީ އަދާކުރު މަށް ކުރާ ޚަރަދު
މހު ާ
ނނަށް ެ
މނު ް
މެހު ާ

114,740
1

866,266

5,4663

ހރީ ފީތައް
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެ ހޭ އަ ަ

2,808

2
2,808

2,8008

ދ
ދޮވެއިސްތިރި ކުރުމުގެ ޚަރަ ު

2,000

-

-

ިޝ ް
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމޝަ
ނގެ ގޮތުގައި ދަ އްކާ ފައިސާ

-

-

3,0993

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަ ދާކުރުން

479,500
4

4788,756

186,7111

ދމަ ުތގެ ަ
ހންގުމުގެ ޚި ު
ޚރަދު
ނ އޮފީސް ި
އެހެނިހެ ް

74,208

455,884

6,8665

2,4
443,156

2,2511,159

3,033,8337

ޖުމުލަ
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

)ރުފިޔާ އިން(

 -100ތަމްރީނު ކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު
ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

ތަފްޞީލް
ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހު ންގެ ފައިސާ

870,740
1,8

1,5611,068

444,9887

ޚރަދު
އސްގައި ދާމީހުންގެ ަ
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓު ާ

234,390
2

399,445

54,7339

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

30,000

266,615

-

ސތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ
ކއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯ ް
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ ި

117,920
1

433,363

9,0000

ޚރަދު
ގ ަ
ނގ ެ
ނށް ޚާއްޞަކޮށް ެގން ި
ުނ ަ
އޮފީސް މުވައްޒަފން
ހންގޭ ޓްރޭނިން

351,486
3

566,439

-

2,6
604,536

1,7266,930

508,7226

ޖުމުލަ

 -11މަރާމާތު ކުރުމާއި ެބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ބަޖެޓް 2010

2
2010

20009

ތަފްޞީލް
ތކުރުން
ނކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާ ު
ބ ާ
ނންތަކަށް ި
ނން ބޭ ު
މީހުން ދިރިއުޅުން ޫ

280,000
2

2222,703

2,467,8888

ނ
ހ ނިޒާމް މަރާމާތު ކުރު ް
ބ ޭ
ފާޚާނާ އާއި ފެނާ ެ

10,000

1
1,950

77,9660

މތުކުރުން
ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާ ާ

111,000
1

1077,730

475,0116

ނ
ރ ް
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންްގސް މަރާމާތުކު ު

12,500

8
8,175

1,6000

ކވި ް
ޕމަންޓްސް މަރާ މާތުކުރުން
މެޝިނަރީއާއި އި ް

67,000

644,334

64,0007

ނ
ރ މަރާމާތުކުރު ް
ނފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ އި ް
ކޮމިޔުނިކޭޝަ ް

28,550

277,066

7,1110

ނ
ވޔަރ މަރާމާތުކު ރު ް
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓް ެ

7,200

7
7,200

-

މރާމާތުކުރުން
ވ ަޔަރ ަ
އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑް ެ

11,500

9
9,958

9,5880

ނ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރު ް

7,500

2
2,985

2,1330

535,250
5

4522,101

3,105,2991

ޖުމުލަ

-12

ާއ އަދި ސަބްސިޑީސް
ޝްތިރާކްތަކއި
ސަރުކާރުންދޭ އިޝ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އާއި އިޝްތިރާކާ އި އަދި ސަބްސިޑީސް
ޖުމުލަ

19,275

6
6,682

6,4000

19,275

6
6,682

6,4000
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު

-133

)ރުފިޔާ އިން(

ށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަ ރަދު
ީސ ހިންގުމަ ް
އޮފސް
އައިޓީއާގުޅޭ
ފަރުނީޗަޗރއާއި

މެޝިނަރީއާއި

ރިފަރެންސް

މުވާޞަލާތުގެ

ކޮމްޕިއުޓަރ

ގޮތުންހޯދާ
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ޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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ކުރެވުނުޚަރަދުތަކެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެޚަރަދެ އް ކުރި އިދާރާއަކުން ޚަރަދުކުރިކަން މިއޮފީހަށް ލިޔުމުން
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