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  ަނށް 

އޓަރ ޖެނެރަލްގެ
 ލް ދެކޭގޮތް
ލްގެރ ޖެނެރަ

  ވެ.

ރާކުރެވ މަޝްވަ
. މިރިޕޯޓް ރަ ވެ
ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެ

ހުޖނެރަލްގެ އޮފީ

0ޑިސެމްބަރ  
ފާސްކުރެވުނު، 

މިބަޔާންތަކާ ގުޅޭ

 ތ 

 އޮފީހުގެ މާލީކަ
ހިސާބުތަކާއި އެ
ރ ޖެނެރަލްގެ

މެ- އީ 6430 331 

މީާލ ަބާޔަނ ރގެ 

ވނު ޕްރޮސިކިއު
ޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ލކަމަށް ގެނައުމެ

އިސްވެރިންނާއި
ކރު ދަންނަވަމެ

www ގައި ޝ

ރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

31ގ އޮފީހުގެ 
ގޮތުގެ ބަޔާނާއި،
މި ބަޔާނާއި އަދި

ލިއްޔަތުއޫ މަސް

ގޮތުގެ މަތިން،
އެހ، ތައްޔާރުކޮށް
އުޓަރ ޕްރޮސިކި

ފެކްސް: 3939 332

c 

ަވަނ ައަހުރ 2
  ރިޕޯޓު  

ގެދަށުން ކުރެވު
ޑއްތަކާމެދު އޮ
ޅއްވުމަށްޓަކައި
ޖިލީހުގެ ސަމާލު

ލގެ އޮފީހުގެ އި
ޝުކު ޞަތުގައި 

w.audit.gov.m

އި ޕްރޮހަރުތެރޭގަ

ަޓރ ޖެނެރަލްގެ
ގޮއި ހޭދަކުރި 
 ޒިންމާތަކުގެ ބަ

ގެ އޮފީހުގެ މަ

ޮ އި އެއްގޮތްވާ 
ރިހަމަކަމާއެކު ތަ
 ހުށަހެޅުަމކީ
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މިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަ
ސާ ލިބުނުގޮތާއ

މާލީ  ބަޔާނާއި،

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ

) އާއ2008/9 
ޞައްޙަކަމާއި ފުރ
ށް މިއޮފީހަށް

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،
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މިއޮފީހުގެ ވެ، އި
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އްޓައި، އެ 
 ޤާއިމްކޮށް 
ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުގައި 
 ހިސާބުތައް 

އޮޑިޓްގައި  
ހޫރިއްޔާއަށް 

 މާލީބަާޔން  
ނޑުަތއް  ންގަ

  

އި ހެކިތައް 
ދ ޙަޤީޤަތާިއ 
ލހެއްޓުމުގައި 

  ގެންނެވެ.

ޢާމަލާތްތައް 
އައްސަސާގެ 

 އޮފީހުގެ  ލގެ
ްށ ގެ އޮފީހަ
އި،  ބަޔާާނ

ފައިވާގޮތަށް 
 ރިޕޯޓިންގ 
 ޖެނެރަލްގެ 
ރޮސިކިއުޓަރ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ    

ސާބުތައް ބަލަހަ
ހުރި މާހައުލެއް
 ހިސާބުތައް 
މާލީބަޔާން އެކުލ
އންގައިދޭގޮތަށް 

،ރަލް ދެކޭގޮތާއި

ރައީސުލް ޖުމްހޫ
ފީހުން މިއަހަރީ
 ލާޒިމުކުރާ މިން
. ނ ގޮތެއްގައެވެ

ތަކާ މަޢުލޫމާތު
އޙަކަމާއި، އަދި
ހިސާބުތައް ބެލެހެ

ެ އި މުޠާލިޢާ ކޮށް

ާ ހުރިހާ މާލީ މު
އއިން މުޅި މުއަ

ނެރަލްގެއޓަރ ޖެ
އޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ގޮތުގެދކުރެވުނު
ގައި ބަޔާންކޮށް
"ފައިނޭންޝަލް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އާއި އަދި ޕްރޮ

.   ކވެ

މެ- އީ 6430 331 

 އެއްގޮތަށް ހިސާ
ކާތެރި އިތުބާރުހު
ނުހިމެނޭގޮތަށް

ޓުމާއި އަހަރީ މާ
ތ ރަނގަޅަށް އަ

ޖެނެރަ އޮޑިޓަރ 
 އޮފީހަށާއި، ރަ

އޮފީންކަމުން މި
ސްޓޭންޑަޑްތައް 

ދެނެގަނެވޭެނ ން

ރުމަށް ބޭނުންވާ
ސާބުތަކުގެ ޞައް

ހި، ބިނާކޮށްގެން
އިގޮތްވެސް ބަލަ

މޅި އަހަރުގެ ހު
ލއި ޗެކްކޮށް އެ

އިވާ ޕްރޮސިކިއު
ރގެ ޕްރޮސިކިއު
އބަޖެޓުން ހޭދަ

ަޓުފައިވާ ނޯ ތަކު
ކޮށްފައިވާ " އިޢު

ޕް ،ށަހަޅާފަިއވާ
 ކުރެވުނު ހޭދައާ
 މާލީބަޔާންތަކެކެ

ފެކްސް: 3939 332

ކު ޙަޤީޤަތާއި 
 ބޭނުންވާ ރައްކާ

ނު  ފޮރުވުމެއް
ހިސާބު ބެެލހެއްޓު
ނ ދިމާވި ހާލަތު

މެދު ށފަހު އެއާ
ނެރަލްގެރ ޖެ

އެހެނ ގނައުމެވެ.
އެސް ،އެއްގޮތަށް 
ނުވާނެކަނ ނިފައި

ފާސްކުރު އިބަލަ
ގާފައިވަނީ ހިސާ
ލގެ މައްޗަށް ބ
އެކުލަވާލާފައިވާގޮ

ރެވިފައިވަނީ މު
މުޢާމަލާތު ބަަލ

ގައި ހިމެނިފައި 
ހަރުމޭ މާލީ އަ
އެ  ބަޖެޓާއި 

ަތކާ އެކު ހުށަހެޅި
އިން ނެރެ ޝާ

ތައްޔާރުކޮށް ހުށަ
 އެފައިސާއިން 
ށް ދައްކުވައިދޭ 

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

 ފުރިހަމަކަމާއެކު
 އެކުލަވާލުމަށް 

ނުވަތަ ،މއް
އަދި ހި ،ރުމާއި

ޒާ ބޭނުންކުރަން
  ވ. 

އޮޑިޓްކުރުމަްށ ނ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ސަާމލުކަމަށް ގެ
ސޓޭންޑަޑްތަކާ އެ

ނިހިމެ އޮޅުންތައް

ރީ މާލީބަޔާން ބަ
ތް ރާވައި ހިންގާ
ވިފައިވާ މާހައުލު

ން އެރީ މާލީބަޔާ

ނ، މިއޮޑިޓް ކު
ލވުނު ބައެއް މު

  ތަށެވެ.

 17އިން  6
މޭ އަހަރަށް ނި

ފާސްކުރެވުނު 
ާ އިަދ އެބަޔާންތަ

ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުނ
 އެއްގޮތަށް ތަ
ނ ފައިސާއާއި 
ޤަތާއި އެއްގޮތަށް

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

އަދިއޙަކަމާއި 
 ތައްޔާރުކޮށް 

އޮޅުވާލުެމ އަދި 
ކުރުތައްޔާރު ޔާން

ދާޒާއިވާނަމަ އަްނ
ރުން ހިމެނެއެވެ

 ލިއްޔަތު 

ހަރީ މާލީބަޔާން
 ކަންތައްތައް

ގ މަޖިލީހުގެ ސ
 އޮޑިޓިންގ ސް
އޮޅުވާލުންތަކާ އޮ

އަހަރީ އިވަނީ މި
. މިމަސައްކަތް ވެ
ލަވާލުމަށް ރޭވި
ތކާއި މުޅި އަހަރ

ކަމުންބަލައިގެން
 ގޮތުގައި ހޮވާލެ

ތަނިންމޭނެގޮ ތް

 

ާހ ސަފު ،އެކު 
ވަނަ 2010 

ގެ ބަޔާނާއި،
އަ ކުގެ ބަޔާނާއި

ންގ ސްކައުންޓި
ންޓިންގ" އާއި
ބުނުޔރުކޮށް، ލި
ޤީޤަޙަރކަމާއިއެކު 

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

ޞައް  ތެރޭގައި
ހަރީ މާލީބަޔާްނ

މެއް އައޮޅުސ 
 އަހަރީ މާލީބަޔާ
ނުން ކުރެވިފައި
ޔާން ތައްޔާރުކު

ލިއޫ މަސްލްގެ 

ލިްއޔަތަކީ އައޫސ
ލހު ކުރަންޖެހޭ
ން ރައްޔިތުންގެ

ނޭޝަނަލް ރޓަ
އޮ ގައިބަޔާނުލީމާ

އިއކަތް ކުރެވިފަ
ގެންނެވެ ބިނާކޮށް 

ލަހައްޓައި އެކު
އި ސިޔާސަތުތަ

ށް ތާއި ޚަރަަދ
ލްގެ ޓ ސާމްޕަ

ނެރަލް ދެކޭ ގޮ

  ގޮތް ދެކޭލ 

މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެ
ޑިސެމްބަރ 3

ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ
ޒިންމާ ތަކުމާލީ 

ކް ސެކްޓަރ އެ
ސ އޮްފ އެކައުން
އްގޮތަށް ތައްޔާ
 ހާލަތު ތެދުވެރި

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ލިއްޔަތުގެ އޫސް
 އެއްގޮތަށް އަހަ

އެއްވެސް ،އި
އެއްގޮތަށް އިކާ

އަންދާޒާއެއް ބޭނ
 އަހަރީ މާލީބަޔާ

ޓަރ ޖެނެރަލް

ޫޖނެރަލްގެ މަސް
ލާހުސްރެވުނު އި

 އަދި މިކަންކަނ
ވިފައިވަނީ އިންޓަ
ގން މިއަހަރީ މާ

ގެ މަސައްއޮޑިޓް 
މައްޗަށް ގެ  އޭ

ބަލަ ހިސާބުތައް 
އިވާ އުޞޫލުތަކާ

ނީ ވަގުތާރންޖެހެ
ދަލުގައި އޮޑިޓް
ދު އޮޑިޓަރ ޖެނ

ޓަރ ޖެނެރަލް

ތުގައި މި ދެކޭގޮ
1ބަޔާނަކީ ލީ 

ހޭ ނު ގޮތާއި
މާ ،ތގެ ބަޔާނާއި

ޕަބްލިކް ޝަނަލް
ކޭޝް ބޭސިސް
ް ހިސާުބތަކާއި އެ

ާ އޮފީހުގެ މާ ލީ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

  

އަދި މިމަސް
ހިސާބުތަކާ
ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ
ބަލަހައްޓައި

އޮޑި  ނ.

އޮޑިޓަރ ޖެ
ފާހަގަ ކުރެ
ހުށަހަޅައި،
އޮޑިޓްކުރެވި

ންކޮށްގެބޭނު

އެގޮތުން އޮ
ހޯދައިގެން 
އެއްގޮތަށް 
ގެންގުޅެފައި

އޮޑިޓް ކުރަ
ލުމުގެ ބަބެ

މާލީހާލަތާމެ

އޮޑިޓަ  ރ.

މިއޮފީހުން 
މާލީއަހަރީ 

ފައިސާލިބުނު
މިލްކިއްޔާތު

ނޭޝރއިންޓަ
އަންޑަރ ކޭ
އޮފީހުގެ ހި
ޖެނެރަލްގެ 
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ދެއްވާފައިވާ 
 ގަވާއިދާއި 

ރަދުކުރުމަށް 
 ހިންގުމުގެ 
  މަތީންނެވެ.

އަރީ މަހުން 
ްކ ލިނލް ޕަބް

ރޮސިކިއުޓަރ 
ޒިންމާތަކުގެ 
ކުރެވިފައިާވ 
މާލީ ަބޔާން 
ޑްނ ނެރެ 
އްގޮތަށްކަން 
ރެވުނުގޮތުގެ 

 ކުރުމަށް ލުދަ

މިމަސައްކަްތ 

 . ވާފައިވެއެވެ

ތޭ ސާީޅްސ 

 8.21އިދު 

ނެތްކަން  އ

ގެ ޤާނޫނުގެ 

އަިދ  ކަމާއި 

ވ. މިގޮތުން 

ސ އަށްހާސް 

 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ    

  ތ 

ލްގެ އޮފީހަށް 
ޤާނޫނާއިޔތުގެ 

 ބަޖެޓްގައި ޚަރަ
ރަލްގެ އޮފީސް

ގޮތުގެ މައްގޮތްވާ

ނުއަ އަހަރުގެ ޖެ
ްރއިންޓަ ނޭޝަނަ

ްޕރޮ ހންކަމުން
އޔާތާއި މާލީ ޒ
ތށް ތައްޔާރު ކު
ލގެ އޮފީހުގެ މާ
ސޓޭންޑަޑް ބޯޑު
އްންގ" އާއި އެ 
ާސ ޚަރަދު ކުރެ

 .   ކެވެ

ބަދަ އިމާރާތަށް 

މި .ފައި ވެއެވެ

ކުރުވާތައްތަކެއް 

ސްހާސް ހަތްސަތޭ

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއ

އެއްބަސްވުމެްއ 

ތގެ މާލިއްޔަތުގެ

ށަހަޅާފައި ނުވާކަ

ގަ ކުރެވުނެވެފހަ

ފަންސްާސ( 58

މެ- އީ 6430 331 

ނރަލް ދެކޭގޮތް

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ލަތުގެ މާލިއްޔަ
 ތެރޭގައި އަދި
ނެރސިކިއުޓަރ ޖެ

ވާއިދުތަކާއި އެއް

  ތއް 

ވަނަ  2010
އިފުރިހަމައަށް  

. އެހެ ށްކަމަށެވެ
ޔާނާއި މިލްކިްއ
ތަކާއި އެއްގޮތަށް
އުޓަރ ޖެނެރަލް
އންޓިންގ ސް
އޮފް އެކައުންޓިނ
ނުގޮތާއި އެފައިސ

ތަކެއި ގުޅޭ ނޯޓު

ހިންގި އިންސް 

ލތަކެއް ގެނެވިފަ

ވ އިތުރު ކަންތަ

(ސާޅީސް 40,7

 ދައުލަތުގެ މާލ

ން އެއްބަސްވާ

ހޯދަން، ދައުލަތު

ފިނޭންސަށް ހުށަ

ފާ ވެސް ވާކަން

8,913ޖެޓުން 

ފެކްސް: 3939 332

އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ޔވައި، ޕްރޮސިކި
ދައުވާފައިވަނީ 

ނޑުތަކުގެ ިންގަ
ފޔަވައި، ޕްރޮސި

ކާއި ގަވާތަނޫނު 

ދކޭ ކަންތައްތަ

0ނީ ކރެވިފައިވަ
ކުރަންވާނީ  ރު 

ތކާއި އެއްގޮތަށް
ާ އި ޚަރަދުގެ ބަ
" ގެ އުސޫލުތަ
ރުގެ ޕްރޮސިކިއު
ްކޓަރ އެކައު
ޝް ބޭސިސް އޮ
 ފައިސާ ލިބުނު
 މި ބަޔާންތަކާއ

ފ ހެލްތް ސައި

ބޮޑެތި ބަދުަލ ށ 

 ހިމެނިފައިނުވާ

-/745އްތަކަށް 

އަގާއިމެދު، ތގެ 

ތުން ދެފަރާތުން

ތކަށް ފައިސާ ހޯ

ފިސްޓްރީ އޮފް 

އްކާފައި ސާ ދަ

ނަ އަހަރުގެ ބަ

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

ޮ ންވަރާއިމެދު 

ންތައްތައް ފިޔަ
 ޚަރަދު ކުރައްވާ
ނޑައެޅިފައިވާ ިމނ

ތައް ފިކަންތައް 
ާޤނޫސްފައިވަނީ، 

ި އޮފީހުން ދެ

ގައި ބަޔާންކު 
ސާބުތައް ތައްޔާރު
) ތަ އިޕްސަސް
 އާމްދަނީ އާއި
 އެކައުންޓިންގ"

ވަނަ އަހަރު 20
ް  ޕަބްލިކް ސެ
ގ އަންޑަރ ކޭޝ
ލީ ބަޔާންތަކަކީ

ާނއި،ގތުގެ ބަޔާ

ފެކަލްޓީ އޮފް 

ޑިޒައިނަށް  އަރ

އއްބަސްވުމުގައި

އިވާ ކަންތައްވާފަ 

ސް މިމަސައްކަތު

ރާއި އަގާބެހޭގޮތު

މތްތަކުގެ ބިލުތަ

ތެރޭގައި މިނިސް

ފައިސ ން ބަޖެޓު

ވަނަ 2010ށް 

 އވެ.

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

ރެވިފައިވާ މިން

ންކޮށްފައިވާ ކަން
ނޑުގޮތެއްގައި 
ދުކުރުމަށް ކަނ

ތިރީގައިވާ ކަ ދި
ރިއަށް ގެންގޮސް

ފއިވާކަމަށް މި

12ބާބު  ދުގެ
ސަސާތަކުގެ ހިސާ
ޓޭންޑަޑްސް (
ޔނުގައި ހިމެނޭ
 "އެކްރޫއަލް 

010މަވެސް ނަ 
ނޭޝަނަލްރ 

ޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ
ގައި ބުނާ މާލީ
 ހޭދަކުރެވުނު ޮގ

ކުރީގެ ،ފީސް

އިންޓީރިއަ ރތުގެ

މަސައްކަތުގެ އެ

 ގޮތުގައި ކުރުވާ

. ނަމަވެސް ވެއެވެ

ކަތުގެ ފެންވަރާ

ވ ބައެއް ޚިދުމަ

ވ މުއްދަތުގެ ތެ

ވަނަ އަހަރުގެ 

ކަށްާވ ޚިދުމަތްތަ

ދު ކޮށްފައި ވެއެ

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

ށް ޢަމަލު ކުރެ

 ތިރީގައި ބަޔާން
ބަޖެޓުން މައިގަ
ބަޖެޓްގައި ޚަރަދު
.  އަދި ތަކަށެވެ
ނޑުގޮތެއްގައި ކު

ޚިލާފަށް ކޮށްފަ

ުގަ ގެއްޔަތު ވާއި
ތުގެ މުއައައްސަ
އުންޓިންގ ސް
ފީހުގެ މާލީ ބަޔާ
ސަސްގައި ބުނާ

. ނަ ވާންޖެހެއެވެ
ިއވަނީ އިންޓަ 
ވ "ފައިނޭންޝި
 މި ސްޓޭންޑަޑް
ޓއި އެބަޖެޓުން 

 ޖެނެރަލްގެ އޮ

އިމާާރ އެ ، ގެން

ދއުމުގެތެރޭގައި މ

 މަސައްކަތުގެ

އި ވެރަދު ކޮށްފަ

ތިން އެމަސައް

 ވެ.

ހޯދާފައިާވ އހަރު

ދގައި ބުނެފައިާވ

 2010ލތަކަށް 

އަހަރު ހޯދާފައިާވ

ރުފިޔާ ޚަރަދު )ރ 

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ދަށްއި ވާގަނާއި 

ނ ދެކޭގޮތުގައި 
ަނ އަހަރުގެ ބަ
ގޮތުގެ މަތިން ބަ
ފައިވާ ކަންތައްތަ

މައިގަނ އވެސް

ވާއިދާއި ޚިގަ  

އުލަތުގެ މާލިއްދަ
ފށިގެން ދައުލަތު
ސެކްޓަރ އެކައު
ޖނެރަލްގެ އޮފީހު
ބަޔާނަކީ އިޕްސަ
ބަޔާންތަކަކަށް ވާ
ތައްޔާރުކުރެވިފައި
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
 . ފާހަގަކުރަމެވެ
ބަޔާނާއި، ބަޖެޓާ

 

ޕރޮސިކިއުޓަރ 

ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެ

ކރިޔަށް ގެންދިއު

އިތުރުމިގޮތުން 

) ޚަރަ ފަސްރުފިޔާ

ގައި ވާގޮތުގެމަތ

ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

 
އަ ވަނަ  2009

ވަނަ މާއްދާ 8

މިދެންނެވި ބިލުތަ

ވަނަ އަ 2009

ނުވަސަތޭކަ ތޭރަ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ޤާނޫނާ .ބ

މި އޮފީހުން
ވަނ 2010

އެއްގޮތްވާގޮ
ނޑައެޅިފަ ކަ
ކަންތައްތައް

ޤާނޫނާއި 
 

ދަ .1
ފެ
ސ
ޖެ
ބަ
ބަ
ތަ
ޝ
ފާ
ބަ

ޕް .2

ހަ

ކު

މި

ފަ

ގަ

ފާ

3. 9

8

މި

9

ނު

 



 
info@audi 

4 ގެ  17 ހ 

ގުޅިގެން  އި
ގައި  2010

 ނުވަސަތޭަކ 
ގެ (ށ)  8
ނުވާކަން  އި

ރ ރޮސިކިއުޓަ 
ރނޭޝަނަްލ 
ކ ސެކްޓަރ 

ން ނެރެ 
 އެކްރޫއަްލ 
ރޜަރީ އާއި 

ވާލުކުރުމުެގ 
ނޑައެޅުމަާކ 

ތެއްަގިއ ސްގޮ
ންވަރާ އަާގ 

ވާނީ ފައި 
އްކާފައި  ދަ

މަލުކުރަމުން 

މަތިން މާީލ 
ީލ އަހަރެއް 
 ބިލުގައިާވ 
ތުގެ މަތިން 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ    

ކިއުޓާރސް އާއި
0ޖޫން  13 

ސ ފަސްހާސް 
15. ގަވާއިދު 

ޢލާނުކުރައްވާފައި

  
ގެ މަތިން ޕްރޮ

އިންޓަރސބުތައް 
ނަލް ޕަބްލިކްޝަ

.  ނނަވަމެވެ

ޓޭންޑަޑް ބޯޑު
ގޮތަށް،އި އެއް

ސް އެންޑް ޓްރެ

ސައްކަތެއް ހަވާ
ރިން އަގު ކަނ

އަވަސްށޓަކައި، 
ސައްކަތެއްގެ ފެން

ަ ފައިސާ ދައްކާ
ފައިސާ އަދި 
ތަށް ޢަމައިވާ ގޮ 

އިވާ ގޮތުގެ މަ
ބިލެއް، އެ މާލީ
ޅައިފިނަމަ، އެ
 (ހ)ގައިވާ ގޮތު

މެ- އީ 6430 331 

 އޮފް ޕްރޮސިކި
ޝަރަފުގައި ގެ

(ސާޅީސް ,45
ގެމާލިއްޔަތުތގެ 

ާ ޢާއްމުކޮށް އިޢު

        
 12 ެ ގައިވާގޮތު

ހިސާތަކާއިބެހޭ 
ވާ އިންޓަރނޭޝ

މަށް ދަންރުކުރު 

ގ ސްޓޭންޓިން
ސްޓޭންޑަޑްތަކާއ
 އޮފް ފިނޭންސް

މަސ ގޮތުގެމަތިން
ކު .ންސއި ކުރު

ން ކުޑަކުރުމަށް
ކުރިން އެ މަސަ

ބިލްތަކަށް ފަ 
. ރުމުން ކަމަށް

ގައ 8.22 ގެ ދު

ވަނަ މާއްދާގައ 
ހޭ ފައިސާގެ ބ
ސްޓަރަށް ހުށަހަ

ވަނަ މާއްދާގެ 

ފެކްސް: 3939 332

ޝަންއސޯސިއޭ
ބޭފުޅުންގެ ވި ނެނ

938/75ޅަށް 
ދައުލަުތ ، އިރު 

 ހޯއްދެވުމަށް ޢާ

        
ވާއިދުގެ ބާބު 
، މާލީ ޒިންމާތަ

 ާ ޝާއިޢުކޮށްފައި
ތައްޔާރު ސިސްއަށް

ކޓަރ އެކައުން
އކައުންޓިންގ ސ

މިނިސްޓްރީއި 

ގޮ ބަޔާންކުރާ 
ޮސދެފަރާތުން  

ބިދާނެ ގެއްލުން
ހަވާލުކުރުމުގެ ކު

 ރުން. 

މަތިންކަމަށް.
ތް އެޕްރޫވް ކު

ވާއިދުގަ ގެއްޔަތު

 8) ގެ 2/3
ކަށް ދައްކަންޖެހޭ
ތެރޭގައި މިނިސް

 23 ޤާނޫނުގެ 

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

ރނޭޝަނަލް އެސ
ންވެރިވެވަޑައިގެ

ފަރިއްކޮޅައިވާ ފަ
އިވާއކުރެވިފަ ދު 

ންވާ ފަރާތެއް

        
ާގެ އްޔަތުމާލި ގަ

 މިލްކިއްޔާތާއި،
  ބޯޑުން ނެރެ

ސިއަލް ބޭރޫއެކް

ޕަބްލިކް ސެކް
 ސެކްޓަރ އެ
ޔާރުކުރުމަށްޓަކައ

ވަނަ މާއްދާގައި
  އެކުލަވާލައި

 ދައުލަތަށް ލިބި
 މަސައްކަތް ހަ
މެއްގައި ސޮއިކު

ޓެއްގެ ލަފާގެނ 
ލއި އެމަސައްކަތް
ދައުލަތުގެ މާލިއް

2006ނންބަރު 
ނވަތަ ޚިދުމަތަކަ

ތެ ދުވަހުގެ 30
ޖެޓުން ނުވަތަ 

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

އިންޓަރ އިފީހާ
ންސްގައި ބައިވެ

ބާއްވާފައފީހުން 
( ޚަރަދު ފަސްލާރި

އެކަށީގެންއންމެ

    
        

މާދައުލަތުގެ ން 
އއި، ޚަރަދާއި،
ނގ ސްޓޭންޑަޑް
އެ ،އި އެއްގޮތަށް 

 
ނޭޝަނަލް ޕަރ

ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ތައްޔާސާބުތައް 

ވަ 8.22ދުގެ 
 އެއްބަސްވުމެއް
ގ ސަބަބުން 
މގައި ވިޔަސް،
ސވާ އެއްބަސްވުމެ

 
 ކޮންސަލްޓެން 
 ފެންވަރު ބަލައ

. ދަތކަށް ކަމްަށ

ނު (ޤާނޫނު ނަ
 މުދަލަކަށް ނު
0 ބަންދު ނޫން 
ސްކޮށްފައިވާ ބަޖެ

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

ޮއ ގެލް ޖެނެރަ
ރެނރައިމް ކޮންފަ

 ޖެނެރަލްގެ އޮ
ފިޔާ، ހަތްދިހަ ފަ
ން މިކަމަށް އެ

 ވެ.

 ލފާދިން ގޮތް 
        

އަހަރުން ފެށިގެން
ފހުގެ އާމްދަނީއާ

ޓިންރ އެކައުން
ތަކާއިންޑަޑްސްޓޭ

  ތަނުގެ ބަސް 
ރގައި އިންޓަ

ނޭޝރވ އިންޓަ
ިހސ ފީހުގެ މާލީ

  .ނެކަމަްށ

ވާއިގަ ގެއްޔަތު
ގެ ދެމެދުގައި ތ

 މަސައްކަތެއްގެ
ސައްކަތެއް ކަމު
ރާތުން އެއްބަސް

  ތަނުގެ ބަސް 
 ކުރުވާފައިވާނީ

މަސައްކަތުގެ 
ވާ މަސައްކަތްތަ

  

ލއްޔަތުގެ ޤާނޫނު
ގައި ހޯދާފައިވާ
ނނަ ސަރުކާރު 
ނ އަހަރަށް ފާސް

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

 
ޕރޮސިކިއުޓަރ 

ްކރަ- އީ ގެވިހިން
ޕރޮސިކިއުޓަރ

އަށްރުފިތިރީސް 
ގައިވާގޮތުގެމަތިން
ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

ާކުރަން ހު ލާ  ލަ
         

ވަނަ އަ 2011
ޖނެރަލްގެ އޮފީހު
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
އކައުންޓިންގ ސ

  
އޮޑިޓް ކުރެވުނު

ކރިއަށްއޮތްތަނުގަ
ކޮށްފައިވާޝާއިޢު

އޮފީބޭސިސްއަށް 
މަޝްވަރާ ކުރާނެ

 
މާލިއް ދައުލަތުގެ

ެކރިން ދެފަރާތު 
ނުލައި ކުރެވޭ

ކރުވަންޖެހޭ މަސ
ރާބހޭގޮތުން ދެފަ

 
އޮޑިޓް ކުރެވުނު

މިމަސައްކަތް ކު
،ކޮންސަލްޓެންޓު

ކުރެވިފައިވާ ވާީނ
 .ގންދާނެކަމަްށ

 
ދައުލަތުގެ މާލިއް
އަހަރެއްގެ ތެރޭގަ
ނިމޭފަހުން އަންނ
ފައިސާ، ނިމުނު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ޕް .4
ހި
ޕް
ތި
ގަ
ފާ

ލާސްޅ. އި 
      

1. 1
ޖެ
ޕަ
އެ
 
އޮ
ކު
ޝ
ބޭ
މަ

ދަ .2
ކު
ނު
ކު
ބެ

އޮ
މި
ކޮ
ވާ
ގެ

ދަ .3
އަ
ނ
ފަ
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ކީ އޮފީހަްށ 
އަށް ޓރެޜަރީ 

ޖއްސެވުމަށް 
އިވާ ގޮތުެގ 

 ހުށަހެޅުން 
 ނުލިބުމުެގ 
ސައްކަތްތައް 

ދައުލަުތެގ  
 ލިބޭ  ށގެން

. އަދި ކމްަށ
 އިވާ ގޮތަށް 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ    

ކގައިވާ ޚިދުމަތަ
ސް އެންޑް ޓް
ކަންތައް ހަމަޖެ

(ހ) ގައ4.07 

އިވަނީ ބިލްތައް
ވަގުތު ންވާ 

ވނެގޮތަށް މަސ

ނަމަވާރެ ބޮޑު
ލާން ކޮށް އިޢު 

ކަ ޙަވާލުކޮށްގެން
ގެ(ހ) ގަ 8.1

  

  

  

  

  މް 
ލް

މެ- އީ 6430 331 

މިބިލުތަކުގަ، ވީމާ
އޮފް ފިނޭންސ 

ގ މަތިން މިކަ
އާއި  4.04 

އިސާ ދައްކާފައި
މމަށް އެކަށީގެ
އތައް ދިމާނުވާ

ރުފިޔާއަށްވުރެ 
އާއްމުކޮށް ،ން
 ން.ކރު

ގުހެޔޮ ފަރާތާ 
5 ގެވާއިދުގަ ގ

މްނިޔާޒް އިބްރާހީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ފެކްސް: 3939 332

. ވީ ރވިދާނެއެވެ
 މިނިސްޓްރީ

ރެޜަރީގެ ލަފާެގ
ގެތގެ ގަވާއިދު

ފައި ބަޖެޓުން 
ންތައް ނިނުްމ
ދއިން ކަންތައް

( ސވީސް ހާސް
އިވާގޮތުގެ މަތިން

މަލުކުޢަ  ގޮތަށް

ގުހ، އެންމެ އަ
ގެތގެ މާލިއްޔަތު

2 

ނ
އޮ

9ވެހިރާއްޖެ. ފޯން:

ށް ހުއްދަ ކުރެ
އންމެ އަވަހަށް
ސ އެންޑް ޓްރެ

ގެ މާލިއްޔަތުތު

ގެވަނަ އަހަރު 
ންޖެހޭ ނިންމުނ
ތނުގައި މިފަދަ

(ފަންސަ ,25
ދގެ (ހ) ގައި
ންމެ ފައިދާހުރި

 އަގުބެލުމަށްފަހު
ދައުލަތުރމުގައި 

2011 ނޮވެމްބަރު 

ދިވެ މާލެ، ދު މަގު،

ށ މިނިސްޓަރަށް
ވމާއެކު  ވީއެ
އޮފް ފިނޭންސް

އުލަތުބަލުގައި ދަ
.  ނަވަމެވެ

 
 2010ތކަށް 

ގޮތުން ނިންމަން
އަށް އޮތް ތަ

 ކަމަށް.ރާނެ

-/000  އަގު
ވަނަ މާއާްދ 8
ދައުލަތަށް އެން 

 
ފަރާތަކުން  3

ކަންތައްތައް ކުރު

  
ނޮ 10 

އަމީރު އަޙްމަ ،ފިލާ)

ންޑުން ދިނުމަށް
ދމަތްތަކަކަށް ވު
 މިނިސްޓަރ އޮ
އަދި މުސްތަޤުބަ
ރެއްވުމަށް ދަންނ

  ތަނުގެ ބަސް 
ބިލްތައަހަރުގެ 

ގޮބިލްތަކާބެހޭ 
އަދި ކުރިއަ 

ށް މަސައްކަތްކު

ގެނނަ ތަކެތީ
8.15ވާއިދުގެ 

ބަށް ބަލައިގެން

 ތަނުގެ ބަސް  
3 ފޯނުން ވަނީ

މިފަދަ ކަނުގައި 
.   ށް

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

އޑްވާންސް ފަން
ލިބިފައިވާ ޚިދުމަ
ލިޔުއްވައިގެން 
. އަ ދަންނަވަމެވެ
މަތިން ޢަމަލުކުރެ

 
އޮޑިޓް ކުރެވުނު

ވަނަ އަ 2009
ލަސްވުމުން، ބ

ކަމަށް.ސަބަބުން
މުކުރުމަށްއިންތިޒާ

  
ގަން އއްފަހަރާ
ވާގަ ގެމާލިއްޔަތު

އަންދާސީ ހިސާބަ
 

އޮޑިޓް ކުރެވުނު 
މިކަން ކޮށްފައިވަ
ކރިޔަށް އޮތްތަނު

ކަމަށްޢަމަލުކުރާނެ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އެ
ލި
ލި
ދަ
މަ

އޮ
9
ލަ
ސ
އި
 

ެއ .4
މާ
އަ

އޮ
މި
ކު
ޢަ
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  ޕަބްލިކް 
 ބޭންކް އ/ކ
2009  

 

23,087,30  

197,38  

23,284,68 

 

 

12,255,15 

 

1,400,35  

637,57  

3,033,83  

508,72  

3,105,29  

6,40 

2,139,96 

197,38 

23,284,68 

 

pgoffice.gov.m

ސަ   

  ޕަބްލިކް 
 ންކް އ/ކ
2010  

  

21,195 01

34 85

21,230  86

  

  

13,363  53

175  - 

1,484  58

437  73

2,251  37

1,726  26

452  91

6 00

1,294 63

34 85

21,226 86

4 -

  

mv:މެއިލް-އީ، 3000

 ބާޔން 

  ނޯޓް 

ޕަ
ބޭން

    

3  5,933

4  4,631

  0,564

    

    

5  3,256

6  5,319

7  4,719

8  7,527

9  1,159

10  6,930

11  2,101

12  6,682

13 4,157

14 4,631

 6,481

 4,083

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

ުނ ޮގތުގެ ަބ
  ނިޔަލަށް 

ޓރ ޖެނެރަލް
އަހަރުގެ ހިސާބު  

000655:ފޯން. އޖެ

ތާއި ހަޭދކުެރުވނ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

ާސ ިލުބުނޮގތާ
ޑިސެ 31

  

  ސާ

  

 

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ަފއާިސ

  ތް ފައިސާ

ޫނން ޮގތުން ދޭފައިސާ

  ތީގެ ައގު

  ގެ ޚަަރުދ

  ދ

  އަދި ސަބްސިޑީސް

 ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

(  ޓރާންސްފާ

  ކަނޑާ ބާކީ 

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

  ޓުްނ ނެގި 

ނީ ޮގތުގައި ބަލައިގަތް

  ލަ މު 

  ހިނގި ޚަރަދު

 ވަިކ ޚިދުމަތަކަށް ޫނ

  މުގެ ޚަރަދު

 ޭބނުމަށް ހޯދާތަކެތީ

 ޭބނުންވާ ޚިުދމަތުގެ

  ކުރެވޭ ޚަރަދު

ބެލެހއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ހީއާއި އިޝްތިރާކާއި 

 ޭބނުންވާ ހަުރމުދާ 

(ްޓ ޓށް ޖަމާކުރެވުނު 

  ލަ ގެ ޖުމު

ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަ

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

  

  ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު

  

  ކުރެވުނު ޚަރަދު 

މުވައްޒަފުންނަށް ހި

ޕެންޝަނާއި އަދި 

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

އޮފީސް ހިންގުމަށް

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކު

މަރާމާތުކުރުމާއި ެބ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

އޮފީސް ހިންގުމަްށ

ޕަބްލިކް އެކައުންަޓ

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

ޭ ލިބުނު ފައިސާއިން 

  

  

 

 

 

 

ު

ޭ
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  ށައެޅި ބަޖެޓް 
  ސއާއި އާމްދަނީ/
  ރެވުނު ފައިސާ 

2009  

24,86  

19  

25,06 

12,25 

1,40  

63  

3,03  

50  

3,10  

 

19 

21,14  

3,91  

2,13 

2,13 

1,77  

 :އިކުރަނީ

 

pgoffice.gov.m

ސަ   

  

  ބަޖެޓް 
  އމްދަނީ/
  ފައިސާ 

  

އެކަށަ
ފައިސާ
ހޭދަކު

  

2 66,944

97,385

2 64,329

  

1 55,153

-  

 00,358

37,573

 33,837

 08,726

05,291

6,400

97,385

1  44,723

  19,606

  

 39,963

 39,963

 79,643

ގެ ފަރާތުްނ ސޮއިފީހު

  އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 

ިސކިއުޓރ ޖެނެރްަލ

  

mv:މެއިލް-އީ، 3000

 ގެ ަބާޔްނ 

އެކަށައެޅި ބަ
ފައިސާއާއި އާ
ހޭދަކުރެވުނު 
2010

  

24,414,420

34,631 

24,449,051

  

13,363,256

175,319 

1,484,719

437,527 

2,251,159

1,726,930

452,101 

6,682 

34,631  

19,932,324

4,516,727 

  

1,294,157

1,294,157

3,222,570

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

އަ 

ޕްރޮސ 

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

ަދކުެރުވުނޮގތުގ
 ނިޔަލަށް 

  ބަޖެޓް 
2010  

  

24,414,420 

-  

24,414,420 

  

14,621,460 

181,566 

1,869,135  

741,299  

2,443,156 

2,604,536 

535,250  

19,275 

-  

23,015,677 

-  

  

1,398,743 

1,398,743 

- 

ޕްރޮސިކިއުށ ހެކިވެ 

ރިޔަމް ޢަީލމް 

ޓެންޓް ޑ.ޖެެނރަލް

ޓރ ޖެނެރަލް
އަހަރުގެ ހިސާބު  

000655:ފޯން. އޖެ

 ެއަފއާިސ ހަޭދ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

  ނޯޓް 

   

3  0

4 -

 0

  

5 0

6 6

7 5

8 9

9 6

10 6

11 0

12 5

(  14 -

 7

 -

  

13 3

 3

  -

. އެކަމަށް އެއްގޮތަށެވެ

މަރ 

އެސިސްޓެ 

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

ުނ ަބޖެޓާއި 
ޑިސެ 31

  ސާ

 ސ

( ށފައިވާ (ޓްރާންސްފާ

(  

  

ތާ އެޤީޤަޙަލުމެއްނެތި 

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ފްާސކުެރުވނ

  

  ތް ފައިސާ

ޫނން ޮގތުން ދޭފައިސާ

  ތީގެ ައގު

  ގެ ޚަަރުދ

  ދ

އި އަދި ސަބްސިޑީސް

ޓރެަޜރީއަށް ޖަމާކޮށް

( ޓރާންސްފާ ލައިގެން

  ބާކީ 

ޚަރަދު  ހޯދުމަށްކުރާ

އެއްވެސް އޮޅުވާލުީނ 

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

  ޓް 

ގަތްނީ ޮގތުގައި ބަލައި

  ލަ މު 

 

  ހިނގި ޚަރަދު

 ވަިކ ޚިދުމަތަކަށް ޫނ

  މުގެ ޚަރަދު

 ޭބނުމަށް ހޯދާތަކެތީ

 ޭބނުންވާ ޚިުދމަތުގެ

  ކުރެވޭ ޚަރަދު

ބެލެހއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ހީ އާއި އިޝްތިރާކާއި

 ފިޭނންސް އެންޑް ޓް

(ްޓހޭދަކުރި  ޚަރަދަށް 

ހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް ބާ

 ޭބނުންވާ ހަުރމުދާ 

  ރދު 

 

ުރކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނ

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

  ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ

ތުގެ އާމްދަނީދައުލަ

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

މުވައްޒަފުންނަށް ހި

ޕެންޝަނާއި އަދި 

ފަތުރުކުރުމުދަތުރު 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ

އޮފީސް ހިންގުމަށް

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކު

މަރާމާތުކުރުމާއި ެބ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހި

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

އޮފީސް ހިންގުމަްށ

ކެޕިޓަލް ޚަރަ ޖުމަުލ

  ލަ ބަޖެޓްބާކީޖުމު 

މިހިސާބުތައް ތައްޔާުރ

 

 

މ
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200  

 

2,565,61 

 

 

80,89  

80,89 

2,646,51  

200  

80,89 

 

2,565,61 

2,646,51 

ވިދާޅުވުމުން ތކާއެކު 

pgoffice.gov.m

ސަ   

2  09

  

3,859 18

  

4  - 

39  92

43  92

3,903 10

2  09

39 92

4  -

3,859  18

3,903 10

ާ ރިހަމަ ާވނީ ިމނޯޓްތަ

  

mv:މެއިލް-އީ، 3000

  

2010  ނޯޓް 

    

13  9,775

   

15 4,083

16 9,859

 3,942

  3,717

  ސް 

2010  ނޯޓް 

16  9,859

 4,083

 9,775

  3,717

 މާީލ ަބޔާންަތއް ފުރި

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

 ެއެސޓްސް  
  ނިޔަލަށް 

ނޯ

3

5

6

ލައިބިލިޓްީސ 
  ނިޔަލަށް 

ނޯ

6

ނތަކުެގ ބަެއއްކަމާއި 

ޓރ ޖެނެރަލް
އަހަރުގެ ހިސާބު  

000655:ފޯން. އޖެ

 - ގެ ަބާޔްނ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

- ގެ ަބާޔްނ 
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

 

ނޯޓްތަކަީކ މާީލބަޔާން

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

މިލްކިްއާޔތުގެ
ޑިސެ 31

  ޭހ ފައިސާ

ީލ ޒްިނމަާތކުގެ
ޑިސެ 31

 ރ ރައްދުކުރަންޖެހޭ

ލީ ބަާޔންތަކާ ގުޅޭ ނޯ

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

  

 

ަބޖެުޓން ލިެބންޖެޭހ 

މީާލ

  

ރީއަށް އަނބުރާޓރެޜަ 

  ލު

އށް ިހމެނިފައިވާ މާލީ

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

  ޓްސް (ހަރުމުދާ)

 ކވިްޕމަންޓް 

  

ގެތަކަށް އަންނައަހަރު

  ލަ މުގެ ޖު 

  ލ 

  ހުރި ބިލްތައް 

ޓް ޑްސް އެން ފިޭންނ

މާލުލްލ ޮކށްދޭ ރައުސު

  ލަ ޖމު 

އަށް 20ިްނ ޞަފްޙާ 
 ކުރަމެެވ.

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

  

ކަރަންޓް އެސެ- ނޮން 

މެޝިނަރީއާއި އިްކ

ކަރަންޓް އެސެޓްސް 

  ނަގުދު ފައިސާ

ތަނުދައްކާހުރި ބިލު

ސެޓްސްގެކަރަންޓް އެ 

ލަ މު މިލްކިއްޔާތުގެ ޖު

 

  

 

  

ފައިސާ ނުދައްކާ ހު

ނިސްޓްރީ އޮފް މި

މުދާ ތަމްސުީލހަރު

ތަކުގެ ޖުޒިންމާ މާލީ 

 

 

 

 

 

 ާއި 7  ސަފުހ
ކަމުގައި ފާހަގަކު

ނ

މ

މާ
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އަސާސީ އާއި
ރ ޖެނެރަލްގެ

ކުރުމުގެމލާތު 
ލިބެނީ ފައިސާ

ތައް ތިރީގައި
. ރެވިފައިވެއެވެ

ބޯޑުން ނެެރ 
.    އގޮތަށެވެ

ވަަނ 2011 
  ންނެވެ.

މަޖިލީހުން ގެނ 
ފައިވާ ފައިސާ

ލިބޭ  އޮފީހަށް
ޑް ޓްރެޜަރީގެ
ނޭންސް އެންޑް

އެފައިސާވަނީ 
 އިރު އޮފީހަްށ

pgoffice.gov.m

ސަ   

އަ ވނު ޤާނޫނު 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ނަމުގައި މުޢާމަ
ަ ގުމަށްބޭނުންވާ 

 ސިޔާސަތުތަ
ބޭނުންކު ގޮތަށް

ޑް ރ ސްޓޭންޑަ
ންޑަޑް އާއި އްެއ

ގައިވާ ގޮތަށް، 
ތައް ހިމަނައިގެން

ތުންޔިިވާނީ ރައް
ތކަށް ހޭދަކުރެވި
އިސާ ފިޔަވައި

ް ފިނޭންސް އެން
ޓްރީ އޮފް ފިނޭ

އި ހިމަނާފައިވަ
އަހަރު ނިމުނު

  

mv:މެއިލް-އީ، 3000

(  

ކުރެުވޤު ދީޞްތަ 
ގެ މަތިންނެވެ.
ނ ވާ، އަމިއްލަ

ހިންގު  މިއޮފީސް

  ޞ 
ނޑު ގެ މައިގަ
ސަތުތައް އެއްގޮ

އކައުންޓިންގ 
ިޓންގ" ސްޓޭން

)2006/3ރު 
ފައިވާ، ޚަރަދުތަ

ާ ތގައި ހިމަނާފައި
ޚަރަދުތަފީހުގެ 

ޓުން ނެގޭ ފައި
ފް ފިްސޓްރީ އޮ

އިސާ  މިނިސް
 .   ނއެވެ

ގޮތުގެ ބަޔާނުގަ
ގެން އަކަތާ ގުޅި

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

ްއ (ުރިފާޔއްިނ)
  ނިޔަލަށް 

 ދުވަހު 200
ެ ) ގައިވާ ގޮތު
 ބާރު ލިބިފައިވާ

. ޞެޝަޚް ކެވެ

ތކުގެ ޚުލާޞާ 
 ބެލެހެްއޓުމުގެ
މުގައި މިސިޔާސ

  ވެ.

 ސެކްޓަރ އެ
 އޮފް އެކައުންޓ

(ޤާނޫނު ނަމްބަ 
ގައި ހިނގާހަރު

 ފައިސާގެ ގޮތު
 ބަޖެޓުން މިއޮ

ބަޖެޓު ސކުރެވުނު
ފައިސާ  މިނިސ
ނކުރެވި ހުރިފައި
 ހިމަނާފައިވާނެ

 ހޭދަކުރެވުނު ގޮ
ފީހުގެ މަސައްކަ

  އެވެ.

ޓރ ޖެނެރަލް
އަހަރުގެ ހިސާބު  

000655:ފޯން. އޖެ

ާގުޅޭ ޯނޓްަތްއ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

08އޯގަސްޓް  
)2008/9ބރު 

ލިބިގަތުމުގެ ވ
ްނ ޤާނޫނީ ނިވަ 

 ސިޔާސަތުތަ
ފއިވާ ހިސާބު

ތައް ބަޔާންކުރުމު
ނކޮށްފައިވާނެއެވެ

ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ރ ކޭޝްބޭސިސް

 ޔަތުގެ ޤާނޫނު
ވަނަ އަހަ 2010

" ގައި ލިބުނު
އޮީފހުގެ ނެރަލް
. ފާސްއިސާ އެވެ
އްކަމުން މިފައެނީ
ނުއަދި ޖަމާ ވ.

 ހިސާބުތަކުގައި

ނުގޮތާއި  ލިބު
އހެންކަމުން އޮ
ނާފައެއް ނުވާނެއެ

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

ީލ ަބާޔްނތަކާ
ޑިސެ 31

7 އުފެުދނީ 
(ޤާނޫނު ނަންބަ

ދަޢުވާކރުމާއި، 
އއް އޮންނަ މިނި

ނޑުގެ މައި  ގަ
 ބޭނުންކޮށްފަ
ރެއްގެ ހިސާބުތަ
 އެކަން ބަޔާން

 އިންޓަރނޭޝަ
ޕޯޓިން އަންޑަރ

ޔަމާލިއްތުގެ ދއުލަ
0ދާކޮށްފައިވާ، 

"  ގޮތުގެ ބަޔާން
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެ

ލިބިފައިާވ ފައި 
ނީމްދައާ ލަތުގެ 

މކޮށްފައިވާނެއެވެ
އެއްގެ ގޮތުގައި 

ސވެސް ފައިސާ
ލިބުމުންނެވެ. އެ
ބުތަކުގައި ހިމަނާ

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

މާލ

ރލްގެ އޮފީސް
ލްގެ ޤާނޫނު (

ކު ގައި ދަޢުވާ
ސިއްކައެ  ވަކި

. 

 އެކުލަވާލުމުގެ
އްޔާރުކުރުމުގައި
. ހުރިހާ އަހަރެ
ކރެވިފައިވާނަމަ،

ޔާރުކޮށްފައިވަނީ
އިނޭންޝަލް ރިޕޯ

ދަރކޮށްފައިވަނީ 
ާ އިސާ ދައްކާ އަ

 ހޭދަ ކުރެވުނު
ޕްރޮސ،  ފާސްކުރި

ތުން އޮފީހަްށ
އުދަ ފއިސާއަކީ 

ކައުންޓަށް ޖަާމ
ރންޖެހޭ ފައިސާއެ

ފައާިސ ންޖެހޭ
ލި ގައި އޮފީހަށް

ފައިސާ މިހިސާބު

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

  ފ 
އުޓަރ ޖެނެރަލް
އުޓަރ ޖެނެރަލް

ނަމު އަމިއްލަ 
ޔަތު ލިބިފައިވާ
ގ ބަޖެޓުންނެވެ.

 ބަލަހައްޓައި
ބަޔާންތައް ތައް
. ށްފައިއެވަނީއެވެ
ގޮތަކަށް ބޭނުންކު

  ގޮތް  ފއިވާ 
ސާބުތައް ތައްޔާ
" ފައި ކޮށްފައިވާ

ހިސާބު ތައްޔާރުކޮ
އި ފައިޖނުއަރީގަ

 ލިބުނު ގޮތާއި
ނަ އަހަރަށް ވަ

ހެނިހެން ގޮތްގޮ
ބަލައިގަންނަ ފަ

ކައެ ރީޓްރެޜަ ލ
ރއަށް ރައްދުކުރަނ

 އަނބުރާ ލިބެ
ފައިސާގެ ގޮތުގަ
ހޭ ނުލިބިހުރި ފަ

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ތަޢާރުފް  - 1
ޕްރޮސިކި
ޕްރޮސިކި
އޮފީހަކީ
އްސިހައި

ދައުލަތުގެ

ހިސާބު - 2
މާލީ ބަ
ބަޔާންކޮށް
ތަފާތު ގޮ

ހުށަހަޅާފަ
މާލީ ހިސ
ޝާއިޢު ކޮ

ޚަރަދު ހި
އަހަރު ެޖ

"ފައިސާ
2010 
އެހެއާއި 

ނުވަތަ ބަ
ސިންގަލް
ޓްރެޜަރީ

އޮފީހަށް
ދު ފަނަގު

ލިބެންޖެހޭ

2
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ގޮތްވާގޮތުްނއއް
އި ދަރަންޏާއި

ސް މިންވަރެއް

އިސާފައިވާ ފަ

ވހި ރުފިޔާއަކީ 

ދިވެހި ރުފިާޔެގ
 އަހަރު ނިމޭ

.   ތަކުގައެވެ

ންކުރުމަށް ހޯދާ
މުން ކަމަށާއި،
 ހިމަނާފައެއް

މުޢާމަލާތްތަކުގެ

ރތެރޭގައި އަގު
ނިންމަން ޖެހޭ

ިނމުނު އިރު 

pgoffice.gov.m

ސަފު   

" އާ އެ ނޝަން
އަރަންޏާއ ހެން

ވެސްތުގައި އެއް

ރތްތަކަށް ދައްކާ

. އެއީ ދިވެ ނެވެ

ލަރަކަށްޖެހޭ ދި
ޔާންކޮށްފައިވަނީ
އެއްބަސްވުން ތަ

  ތަކެތި  ދުނު 
ޓައިގެން ބޭނުން
ނީ ތަކެތި ގަތުމު
 ހިސާބުތަކުގައި

ތެރެއިން، އެ މު

ދުތަކަކީ އަހަރު
ރިން އަދާކޮށްނ

2010މްބަރ 

  

mv:މެއިލް-އީ، 3000

ކޮސްޓް ކޮންވެން
އަދި ެއހެ، ދލާއި

ު ސިއޭޝަންގެ ގޮ

 ް އެހެނިހެންފަރާ

ދވެހިރުފިޔާ އިންނ

ގ އެމެރިކާ ޑޮ
 ބާކީތައް ބަޔާ
އެއބަސްވެފައިވާ 

މގެ ބޭނުމަށް ހޯ
ގަނެފައި ބަހައްޓަ
ގޮތުގައި ހިމެނޭނ
 ހުރި ތަކެތި 

  ންތައް 
ޢާމަލާތްތަކުގެ ތެ

  ވނެއެވެ.

ވި ހުރި ޚަރަދު
ގެ ކުރ 2011
ޑިސެމް 31ކީ 

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

ހިސްޓޮރިކަލް ކޮ
ާ ގޮތުން ހަރުމުދަ

.    ވެ

ދަލުގެ ޑިޕްިރސި

މަންފާއަށްޓަކައި
 

ރެވިފައިވާނީ ދިވެ
  

ތާރީޚުގެ  ހިނގި
ޏެއްވާނަމަ އޭގެ
ނީ ކުރިޔަށް އެއް

ދުމަތްދިނުމުއި ޚި 
. އޮފީހަށް ގަ އވެ
ޮ  އަދި ޚަރަދުގެ 
 ބޭނުންނުކޮށް 

ހިނގާފައިވާ ކަން
ާ ހިނގާފައިވާ މު

ގެނެސްފައިާވދަލު

އަދާނުކުރެވި ގު
1ޖެނުއަރީ  3

ވާ ޢަދަދު ތަކަ

ޓރ ޖެނެރަލް
އަހަރުގެ ހިސާބު  

000655:ފޯން. އޖެ

"ހިކޮށްފައިވަނީ 
. މިގޮ ޞލުންނެވެ
ދއިރުގެ އަގުގައެވެ

ހަރުމުދަ ށގައިވާ

ހގެ ލާބައާއި މަ
   .އިވާނެއެވެ

ކޮށް ބަޔާން ކުރެ
މގައިވާތީއެވެ. 

އެމުޢާމަލާތެއް 
ންޏާއި ދަރަންޏެ
 އަގުކޮށްފައިވާނީ

ދުނު ތަކެއްޗާއި
ނީ ގަތްއަގުގައެ
 .  ހިމަނާފައެވެ
ިނމުނު އިރު 

 ތާރީޚަށްފަހު ހި
 ތާރީޚަށްފަހު ހ
މަލާތްތަކަށް ބަދަ

. އަގު އަގުގައެވެ
31ދު ތަކަކީ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

އގުތައް ބަޔާންކޮ
ޔާންކުރާ އުޞޫ
 އެއެއްޗެއް ހޯދި

 ޒިންމާގެ ދަށު

  ހީ 
ފީހުޖނެރަލްގެ އޮ

ޞީލު ކުރެވިފައި

 
އިވާ ތަކެތި އަގުކޮ
ކުރާ ފައިސާކަމު

ބުކޮށްފައިވަނީ އެ
ފައިސާގެ އަރަން
 މިނޫންގޮތަކަށް

ނުންކުރުމަށް ހޯ
ޔާންކުރެވިފައިވަނ
ރަދުގެ ގޮތުގައި

ން، އަހަރު ނ

ގެ ބަޔާންތަކުގެ
ގެ ބަޔާންތަކުގެ
ގޮތަށް މި މުޢާމަ

އިވާނީ އޭގެ އަ
ޚަރަދުމި .ދތަކެވެ

ގެ ގޮތުގައި ބަ

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ރުކުރުމުގައި އަ
ރުގެ އަގު ބަޔާ
ޔންކޮށްފައިވަނީ 

ލްގެ އޮފީހުގެ
. 

 ލިބޭ ހިލޭ އެހީ
ރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

ގައި ތަފްޞ 17 

 ގޭ މުޢާމަލާތު 
ބޭނުންކުރެވިފައި
ު ރުމަށް ބޭނުން 

ލާތުތައް ހިސާބު
 . ބޭރު ފަގައެވެ

. ރޭޓް ނޖް ގައެވެ

ހައްޓައިގެން ބޭނ
ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާ
އިޒް ނުކޮށް ޚަރަ
މުން ނޫންކަމުނ

ޒިންމާ ތަކުގެ ލީ 
ޒިންމާ ތަކު ލީ

ޮ ށް އެކަށީގެންވާ

ޔާން ކުރެވިފައ
ވފައިވާ ޚަރަދު
ރި މާލީ ޒިންމާ

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

ޔާންތައް ތައްޔާރު
ގިއިރނލާތެއް ހި

މލުގެ އަގު ބަޔާނ

ެނރަލްއުޓަރ ޖެ
ނުވާނެއެވެ. ފައި

ޔާތަކުންޢިއްޖަމް
ްޕރޮފރާތްތަކުން 

ޔންތަކުގެ ނޯޓު 

ފއިސާއިން ހިންގޭ
ބަޔާންތަކުގައި ބޭ

މުޢާމަާލތު ކުރު 

ފއިސާގެ މުޢާމަލާ
ސްޗޭންޖް ރޭޓްގަ
ޚގެ އެކްސްޗޭންޖް

ގަނެފައި ބަހަ ށް 
ސ ހިންގުމަށް ހޯ

ވާނީ ކެޕިޓަލައ 
ިތ ބޭނުންކުރުމު

 ނއެވެ.

ލީއްޔާތު އަދި މާ 
އްޔާތު އަދި މާލ
ނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

  ޒިންމާތައް 
ާ  ޒިންމާތައް ބަ
ރުމަށް ކޮމިޓްވެ

. ދެންހުރި ސާއެވެ

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

މާލީ ބަޔާ
އެމުޢާމަލާ
މާރައުސް

ކިޕްރޮސި
އުނިކޮށްފަ

ޖަބޭރުގެ   - 2
އެހީދޭ ފަ
މާލީ ބަޔާ

ބޭރު ފަ - .2
މާލީ ބަ
އޮފީހުގެ

ފަބޭރު
ސްއެކް

ތާރީޚު

އޮފީހަށް - 2.3
އޮފީސް
ތަކެތި
އެތަކެތ
ނުވާނެ

މިލްކިއް - 2.4
މިލްކިއް
ބޮޑުމިނ

މާލީ ޒ - 2.5
މާލީ 
އަދާކުރ
ފައިސާ

.1

.2

3

4

5
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ރައްދުކުރަންޖެހޭ
.    މާލެވެ

ވަނަ އަހަރު 
ިވާ ފައިސާއާިއ
ތރެއިން ބަޖެޓް
ރލްގެ އޮފީހުގެ 
ޓެޑް ރެވެނިުޔ

އަހަރުރެއިން 
 ފައިސާއެއްެގ

ލަތުެގއުގަތް ދަ
މީގެ .ޢަދަދެވެ

ވި ހުރި ފަިއާސ
ގެ ގޮތުގައިބާކީ 

ގޅޭ ޕެޓީކޭޝް
 ޓްރެޜަރީއަށް

 ވ.

، މިނިސްޓްރީ
 ނާންނަގޮތަށް

pgoffice.gov.m

ސަފު   

ރާ ރަށް އަނބު
ލަތުގެ ރައުސްމާއ

2010އެވަނީ 
ާ ޚަރަދުކުރެވިފައި

ފައިސާގެ ެތ ވ
ކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ކޮންސޮލިޑޭޓެ ގެ
 ފައިސާގެ ތެރެ

ދުކުރަންޖެހޭއްރަ 

ބަލައިގަ އޮފީހަްށ
 ޖަމާކުރެވުނު 

ނުކުރެވިޖަމާށް 
ނޑާ ބާ  ވަރު ކަ

ގެންގު ފީހުގައި
ނޭންސް އެންޑް

މެނިފައިވާނެއެވެ

ބަޖެޓާއި، ރެއްވި
އަށް ބަދަލުލަމު

  

mv:މެއިލް-އީ، 3000

ޑް ޓްރެޜަރީއަށް
އުލު ކޮށްދޭ ދަސީ

 ހިމަނާފައި އެ
ޓުގެ ތެރެއިން ޚަ
. ލިބިފައިވާ އެވެ

ޕްރޮސިކިއަކީ ސާ
ފއިސާ ދައުލަތުގެ
ޖަމާކުރަންޖެހޭ

ޓްރެޜަރީއަށް ރަ

އޮ ދއްކާފައިއެވަނީ
ނިޔު ފަންޑަށް

ފަންޑަށް ރެވެނިއު
ން ހޭދަކުރެވުނު

އޮ  ޖެނެރަލްގެ
ސޓްރީ އޮފް ފިނޭ

މަޢުލޫމާތު ހިމ ގ 

ހުން ފާސް ކުރެ
ގެ މުޅިޖުމުބަޖެޓު

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

ް ފައިނޭސް އެން
ހަރުމުދާ ތަމްސީ

ސާގެ ގޮތުގައި
ސްކުރެއްވި ބަޖެޓު

އިވާ ފައިސާއެިފަ
 ލިބުނު ފައިސާ

ފައ މިފަދަން 
ފަންޑަށް ޔު 

އެން ޓްނޭންސް 

ދައްގައި " ާޔުނ
ރެެވނސޮލިޑޭޓެޑް 

ންސޮލިޑޭޓެޑް ރެ
ބުނު ފައިސާއިން

ޕރޮސިކިއުޓަރ 
މިނިސް ނމުމުން

އަހަރުގެ  ވަނަ 2

މަޖިލީހުޔިތުންގެ 
ބަ ހިމަނައިގެން

. 

ޓރ ޖެނެރަލް
އަހަރުގެ ހިސާބު  
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ަ ްސޓްރީ  އޮފް 
ބޭނުންކުރެވޭ ހަ 

ސގައި ލިބުނުފައި
ާފސް ގ އޮފީހަށް

ލިބިހަށް  އޮފީ
ގޮތުގައި ގެނީ

ކަމުނންސާއެއްނޫ
ލޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު
ޓްރީ އޮފް ފިނޭ

ާ ދަކުރިގޮތުގެ ބަ
އުލަތުގެ ކޮންސޮ

އިރު ކޮން ނިމުނު 
" ގައި  ިލބު ޔާން

ކާފައިއެވަނީ ޕް
ލީ އަހަރެއް ނިމު

2009އިތުރަށް 

ރައްޔި އަހަރު 
އްވި ފައިސާ ހ
.  ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

ހުރި މިނިސ ގއި
އޮފީހުގައިލްގެ 

ތގެ ބަޔާން" ގަ
ަޓރ ޖެނެރަލްގެ
ޓރ ޖެނެރަލްގެ

ލަތުގެ އާމްދަނއ
ފައިސ ދ އޮންނަ
ޭއަދި  ކޮންސޮލި

ފައިސާ މިނިސްޓް
.     ވނެއެވެ

ބުނުގޮތާއި ހޭލި
ދައު ސގެތެރެއިން

އަހަރު މާލީ ން
ރވުނު ގޮތުގެ ބަޔާ

އި ދައްކާބތަކުގަ
މާލީ އާ ކޮންމެ

އަހަރުގެ އ ވަަނ

ވަނަ 2010 
ނ އިތުރުކޮށްދެއް
ވިފައިވާ އެންމެ 

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ނރަލްގެ އޮފީހުގަ
ް ކިއުޓަރ ޖެނެރަ

އި ހޭދަކުރިގޮތު
ޕްރޮސިކިއު ހން

ން ޕްރޮސިކިއުޓަ
ުއގޮތްގޮތުން ދަ

ހުއްދަކުރުމުގެ 
އަފައިވާނެއެވެ. 
ނކުރެވި ހުރި ފަ
ގައި ހިމަނާފައިވާ

ފައިސާ "ގައި 
 ބެލެވޭ ަފއާިސ

ތެރެއިން ގެފއިސާ
ގތާއި ހޭދަ ކުރެ

 

ގޮތުގައި ހިސާބު
ޮ މި ފައިސާއަކީ 

 .   ސާއެކެވެ

ވަ 2010ކގައި 

 
ވިފައިވާނީއެކުލެ

ންޑް ޓްރެޜަރީން
ށް ބަދަލުގެނެވި

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

ސިކިއުޓަރ ޖެނެ
ސާއާއި، ޕްރޮސިކި

 ނފައިސާ 
ސާ ލިބުނުގޮތާއ
ޔތުންގެ މަޖިލީހު
ންނހެން ގޮތްގޮތު
ކިގޮސާފިޔަވައި އެ

ނތަކަށް ޚަރަދުކު
ށް ޖަމާކުރެވިފަ

ޖަމާ ނުކު އިރު ނ
ހިސާބުތަކުގަ އި

 ނސްފަރ
ގެ ގޮތުގަސްފަރނ
ގޮތުގައި  ގެދނީ

ރން އަތްމަތީ ފައ
ާ އިސާ ލިބުނު ގޮ

.   ފައިވާނެއެވެ

  ދ ފައިސާ 
ދ ފައިސާގެ ގޮ

. ސާ ގެ ބާކީއެވެ
ރަންޖެހޭ ފައިސާ

 ރެޓިވްސް 
ރުގެ ހިސާބުތަކު

 ލޫމާތު ޢްގެ މަ 
ސާބުތަކުގައި އެ
 ފިނޭންސް އެން
ޑުން އަނެއްކޯޑަށް

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޕްރޮސި
ފައިސާ

ލިބުނު - 2.6
"ފައިސ
ރައްޔި
އެހެނި
ފައިސާ
ބޭނުްނ
ފަންޑަ
ނިމުނު
އގޮތުގަ

ޓްރާން - 2.7
ޓްރާްނ
އާމްދަނ
އިތުރުނ
" ފައި
ަ ދައްކާ

ނަގުދު - 2.8
ނަގުދު
ފައިސާ
ޖަމާކުރ

ކޮމްޕެރ - 2.9
މިއަހަރ

2.10 - ެ ބަޖެޓް
މި ހިސ
އޮފް 
އެއްކޯޑު

6

7

8

9

0
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2  

24,866 

23,140 

1,726 

1,726 

200  

165,96  

31,42 

197,38  

200  

7,020,63 

5,287,40 

(52,87 

12,255,15 

pgoffice.gov.m

ސަފު   

2  2009

24,414 ,944

21,195 ,180

3,218 ,764

 

4 - 

3,222 ,764

2  09

34 60

25

34 85

2  09

9,130 31

4,274 01

(41, 9)

13,363 53
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2010

4,420

,933

,487

 

4,083

,570

20  2010

4,631

 

4,631

20  2010

10,0 0,321

4,5 4,238

,303)

14,6 3,256
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  ޯނޓްަތއް 
 ނިޔަލަށް 

  ސ 

10ބަޖެޓް 

-  

-  

 - 

10ބަޖެޓް 

088,664

532,796

-  

621,460
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ާޔްނތަކާގުޅޭ ޯނ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ 

 ނެގި ފައިސާ 

  ސާ 

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

މީާލ ަބާޔ
ޑިސެ 31

ރި ބަޖެޓުން 

 

ލއިގަތް ފައިސާ

 

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ހން ފާސް ކު

  ކރި ބަޖެޓް 

 ކރި ބަޖެޓުްނ ނެގި 

  

   ފައިސާ

 ގޮތުގައި ބަލަ

  ރ ލިުބނު

  

 ނގި ޚަރަދު 

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

ތންގެ މަޖިލީހު

ފާސްުކ ހން އޮފީހަށް

ފާސްުކ ހން އޮފީހަށް

 ނކޮށް ހުރި ފައިސާ 

  އިން ފިނޭންސް 

ދުނުކުރެވި ހުރި ރައް

ތގެ އާމްދަނީ 

ގ ަބޖެޓުން އަނބުރާ

 ވިްއކައިގެން ލިބުނު 

ފުންނަށް ހިނ

  ރ

  ދޭ ެއލަވަންސް 

  ލިރ

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ތުރައްޔި - 3
  

ތުންގެ ަމޖިލީުހއްޔިރަ

ތުންގެ ަމޖިލީުހއްޔިަރ

ބަޖެޓުގައި ބޭނުން ނު

ގެ ތެރެއިޕެޓީކޭޝް

މިނިސްޓްރީ އަށް 

  ބަޖެޓްބާކީ 

 

ތުދައުލަ  - 4
 

  ތަފްޞީލް 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުެގ

ނީލަމުގައި ތަކެތި 

  ޖުމުލަ 

މުވައްޒަ - 5
 

  ތަފްޞީލް 

މުސާރައާއި އުޖޫަރ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ

ގަޑީލާރ  

  ޖުމުލަ 

 

  

3

ބ

ބ

4

5
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200  

 

 

200  

643,49 

309,38 

251,81 

195,66 

 

1,400,35 

200  

358,16 

13,36 

3,05 

6,68 

8,58 

31,93 

5,74 

 

189,13 

20,89 

637,57 

pgoffice.gov.m

ސަފު   

2  09

175 - 

175 - 

2  09

643 97

250 80

254 17

335 64

1 -

1,484 58

2  09

281 64

19 63

3 59

15 89

89

49 36

15 43

1 -

3 32

47 98

437 73
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20  2010

1 5,319

1 5,319

20  2010

8 3,090

2 0,199

4 4,156

3 5,732

1,542

1,8 4,719

20  2010

4 1,829

 9,545

 3,019

 5,806

- 

 9,725

 5,204

 1,425

 3,070

1 7,904

7 7,527
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  ސާ 
10ބަޖެޓް 

181,566

181,566

10ބަޖެޓް 

851,600

250,400

418,400

343,735

5000 

869,135

10ބަޖެޓް 

420,422

20,000

5,000 

21,000

- 

75,000

36,000

25,000

13,000

125,877

741,299
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ތުންދޭ ފައިސގޮ 

  

  

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

ގޮށް ނޫންގޮތް

 

 

 

ދތަކެތީގެ އަގު 

މއި ސައިފަދަ ތަކެތި 

 ށް

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ވކި ޚިދުމަތަކަ

  މގެ ޚަރަދު 

  ރަދުޚަރާ ަދތުރު 

ރަދު ޚަކރާ ދަތުރު 

  ރަދުޚަރާ ދަުތރު 

ބޭނުމަށް ހޯދާ

 

 ުތން ހޯދާ ތަކެތި

އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާ

  

 ތި

ތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

އަދި ވަ ޝނާއި 

  ސާ 

 ފަތުރު ކުރުމު

އި ކަނޑު މަުގން ކުރާ

އި އެއްގަމު މަގުްނ ކު

ރާއި ވައިގެ މަގުން ކު

  ރާ ދަތުރު ޚަރަދު

   ަޚރަދު 

 ހިންގުމުގެ ބޭ

  ޮގތުން ހޯދާތަކެތި

ކްޮނލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮުތ

ގއި އުޅޭވަގުތުގައި އޮ

  ގތުްނ ހޯދާތަކެތި

 ސް ޯހދުމަްށ

ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 

 ތި ޯހދުމަށް

ރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި

ެ  އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީ

 ތްނ ހޯދާ ތަކެިތ

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޕެންޝަ - 6
  ތަފްޞީލް 

ޕެންޝަންގެ ފައިާސ

  ޖުމުލަ 

ދަތުރު  - 7
  ތަފްޞީލް 

ގައިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ

އިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަ 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ

އެހެނިެހން ދަތުރު  

  ޖުމުލަ 

އޮފީސް - 8
  ތަފްޞީލް 

 ޮ ލިޔެކިުޔމާއި ބެޭހ 

ޓެކްއިންފޮމޭޝަން 

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގަ

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮ

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކު

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި

މޭޒުފޮިތ ،ދޮރުފޮތި

ގޮތްގޮތު އެހެނިހެން 

  ޖުމުލަ 

  

6

7

8



 
pgoffice@p 
14 ގެ  17 ފހާ

200  

131,86 

460,26 

16,05 
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1,376,86 

 

84,77 

63,94 

18,73 

78,87 

77,27 

7,27 

10,99 

245,00 

5,46 

2,80 

 

3,09 

186,71 

6,86 

3,033,83  
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2  09

153 62

782 69

9 58

311 68

126 61

-

83 74

113 47

20 35

4 77

25 76

7 72

98

00

86 63

2 08

-

93

478 11

45 65

2,251  37
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20  2010

1 3,040

8 2,941

 9,110

3 1,485

1 6,000

 - 

 3,138

1 3,664

 0,691

 4,175

 5,588

 7,613

- 

- 

1 6,266

 2,808

 - 

- 

4 8,756

 5,884

2,4 1,159
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10ބަޖެޓް 

175,000

825,000

36,000

317,000

138,900

2,500 

86,000

117,700

25,000

10,000

26,000

10,000

- 

- 

114,740

2,808 

2,000 

- 

479,500

74,208

443,156
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  ދ 

  ސާ 

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

ދމަތުގެ ޚަރަދު 

  ދ

 

   ކުރާ ޚަރަދު

ތުގެ ައގަށްދޭ ފައިސާ

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ބޭނުންވާ ޚިދު

  މަށް ުކރާޚަރަދު 

 ހއްޓުމުގެ ޚަރަުދ

 ގެ ޚަރަދުދުމަތު

ރަދު ދ އިޝްތިރާކް ޚަ

 ރަދުކުރާ ޚަ ތަކަްށ

ސަބު ފާހަގަ ކުރުމަށް

މަދުޚި ކުުރން ފަދަ 

  ރަދުމަށް ކުރާ ޚަ

 ހޭ އަަހރީ ފީތައް

  އްކާ ފައިސާ

  ދާކުރުން

 ތގެ ަޚރަދު 

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

 ހިންގުމަށް ބޭ

   އަދި ޓެލެކްސް

  ޚަރަދު

ދުމަތުގެ އަގުދިނުމަޚި 

  ޓަެނޓްގެ ޚަރަުދ

  އި ިބމުގެ ކުލި 

ބެލެހެގ ސެކިއުރިޓީ 

ދުޚިފޮޅާސާފުކުރުމުގެ 

 ޖ ަޚރަދު 

އެންގުން އަދި، ތާހުރ

  

ިމަނރ ފަދަ ކަންތައްތަ

މުާބރާތްތަކާއި މުނާސަ

ތާއި، ތަރުޖަމާމަދު ޚި

ހުާމންދާރީ އަދާކުރުމަ

ރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ

  ރމުގެ ޚަރަުދ

ޝަްނގެ ގޮތުގައި ދައް

މަތުގެ އަގު އަދާދުޚި 

ުދމަތުޚިސ ިހންގުމުގެ 

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފީސް - 9
  ތަފްޞީލް 

ފެކްސް ،ޓެލެފޯން

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ 

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 

ލީޒްލައިނާއި ިއންޓަ

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި

 ތަކެތީގެ ކުލި

ގެޢިމާރާތާއި ތަންތާ

ޮއޮ ފީސް ޢިމާރާތް 

ޕޯސްޓޭޖާއި މެެސޖް

ާ އިޢުލާން، އިޝްތި

 ރަދުއުފުލުމުގެ ޚަ

ޖަލްސާ އަދި ސެިމ

އެކިއެކި ރަސްމީ މު

ޚކޮންސަލްޓަންސީ 

ެމހުމެހުާމނުްނނަށް 

އެކިކަންކަމަށް ސަ

ދޮވެއިސްތިރި ކުރު

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝ

އިންޝުއަރެންސް 

އޮފީސްއެހެނިހެްނ 

  ޖުމުލަ 

  

9



 
pgoffice@p 
15 ގެ  17 ފހާ

200  

444,98 

54,73 

 

9,00 

 

508,72  

200  

2,467,88 

77,96 

475,01 

1,60 

64,00 

7,11 

 

9,58 

2,13  

3,105,29  

 

6,40  

6,40  
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2  09

1,561 87

39 39

26 -

43 00

56 -

1,726  26

2  09

222 88

1 60

107 16

8 00

64 07

27 10

7 -

9 80

2  30

452  91

 

6  00

6 00
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20  2010

1,8 1,068

2 9,445

 6,615

1 3,363

3 6,439

2,6 6,930

20  2010

2 2,703

 1,950

1 7,730

 8,175

 4,334

 7,066

 7,200

 9,958

 2,985

5 2,101

  

 6,682

 6,682

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

10ބަޖެޓް 

870,740

234,390

30,000

117,920

351,486

604,536

10ބަޖެޓް 

280,000

10,000

111,000

12,500

67,000

28,550

7,200 

11,500

7,500  

535,250

  

19,275

19,275
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  ސާ

 ބސިޑީސް 

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

   

 ންގެ ަޚރަދު 

ވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ

 ނގެގ ަޚރަދު 

   ޚަރަދު 

 މަރާމާުތކުރުން

 

އި އަދި ސަބް

 ސ

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ކރެވޭ ޚަރަދު 

  ންގެ ފައިސާ

 ޓުާއސްގައި ދާމީހުން

  ޚަރަދު 

ކޯްސތަކުގައި ބައިވެ 

ގން ިހންގޭ ޓްރޭނިން

ބލެހެއްޓުމުގެ 

 ިބާނކުރާ ޢިމާރާތް މަ

 ކުރުން 

 ރން 

 މާތުކުރުން

 ރ މަރާމާތުކުރްުނ

 ރުން 

ަމރާމާތުކުރުންޔަރ 

 ން 

ޝްތިރާކްތަކާއ

އި އަދި ސަބްސިޑީސް

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

ނ ކުރުމަށް ކު

ފލޯޝިޕްގައި ދާމީހުން

ރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ

ންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަ

 އެިކއެކި ޓްރޭނިންގ

ފންަނށް ޚާއްޞަކޮށްގެ

ތ ކުރުމާއި ބެ

 ޫނން ބޭުނންތަކަށް 

ބޭހ ނިޒާމް މަރާމާތުކު

 މަރާާމތުކުރުން

ސް މަރާމާތުކުރުްނންގ

ކވިްޕމަންޓްސް މަރާމާ

އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފޓްެވޔަރ މަރާމާތުކުރު

ގޮތުން ހޯދާ ހާޑްެވޔަ

ވތަކެތި މަރާމާތުކުރުްނ

ރކާރުންދޭ އިޝ

ހީ އާއި އިޝްތިރާކާއި

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

މްރީނުތަ  -10
  ތަފްޞީލް 

ފެ ،ސްކޮލަރޝިޕް

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭ

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

އޮފީސް މުވައްޒަފުނ

  ޖުމުލަ 

މަރާމާތު -11
  ތަފްޞީލް 

މީހުން ދިރިއުޅުން

ފާޚާނާ އާއި ފެނެާބ

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިން

މެޝިނަރީއާއި އިްކ

ކޮމިޔުނިކޭޝަްނ އި

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓް

ޮ . އާއި ގުޅޭ .ޓީ އައި

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ

 ޖުމުލަ 

ސަރު -12
  

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

 ޖުމުލަ 

  

0



 
pgoffice@p 
16 ގެ  17 ފހާ

  ޖުމްލަ 

2,565,618  

1,294,157 

-  

3,859,775  

200  

2,139,96  

2,139,96  

200  

197,38  

197,38  

200  

 

  

200  

80,89  

80,89  
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ސަފު   

  އެއްގަމުގައި 
  ދުއްވާ ތަކެތި 

-  

2,600  

-  

2,600  

2  09

3,859  63

3,859  63

2  09

34  85

34  85

2  09

4  -

4   -

2  09

39 92

39  92
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  އައިޓީއާގުޅޭ 
ގޮތުންހޯދާ 

  ތަކެތި 

 30,000 

 287,602 

-  

 317,602 

20  2010

9,775

9,775

  )ރންސްފަ
20  2010

4,631

4,631

20  2010

4,083

4,083

20  2010

9,859

9,859

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

 ރަދު 

  ކޮމްޕިއުޓަރ   
 ސޮފްޓްވެއަރ

2 199,000

1 90,000

-  

2 289,000

10ބަޖެޓް 

-  

- 

(ޓްރާންފައިވާ 
10ބަޖެޓް 

-  

- 

10ބަޖެޓް 

-  

- 

10ބަޖެޓް 

-  

- 

 ވ.
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މަށް ކުރާ ޚަރަ

މުވާޞަލާތުގެ   
  ތަކެތި 

 264,485

75 11,260

 -  

75 275,745

ޖަމާކޮށްފައަށް 

ޑް އެން  ންސް

  ސ 

ންމާއެއްގެ ޮގތުގައެވެ

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

ހަރުމުދާ ހޯދުމަ

  ރީއާއި 
 ންޓްސް 

ރިފަރެންސް 
  ފޮތް 

1,39 -

178 5,945

  - 

1,565,945

އަނޑް ޓްރެޜަރީ

ންޓްީރ އޮފް ފިނޭނިސް

ނަގުދު ފައިސާ 

މނާފައިވާީނ މާލީ ިޒން

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ށ ބޭނުންވާ ހަ

  ޗރއާއި 
  ސް 

މެޝިނަރީ
އިކްވިޕްމަން

680,6 91,447

648,3 8,418

-  -

1,3299,865

ފނޭންސް އެން

ގަތް ފައިސާއިން މިނ
   ކުރެވުނު

ޓިފައި ހުރި ނަ

  ސ

  ރ ބިލްތައް

 އް ބިލްތަ 

 ހިސާުބތަކުގައި ހިމަ

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

ސް ހިންގުމަށް

ފަރުނީޗަ
ފިޓިންގސ

686 ހިރ

332

- ވިއްކާލެވުނު 

9,018  އަގުގައި)

   ުހރި ހަރުމުދާ

ރީ އޮފް ފިނޓް

އި ބަލައިގަގޮތުގަ ނީގެ
ޜރީއަށް ޓްރާންސްފާ 

ބެހެއްޓި ހުގައި 

 ޕެީޓ ކޭޝް ފައިސާ

 ނުދައްކާހުރި

: ފައިސާ ނުދައްކާ ބ

ކާހުރި ބިލްތައް މާީލ

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފީސ -13

  ތަފްޞީލް 

އަހަރު ފެށުނުއިރު ުހ

 ިމއަހަރު ހޯދުނު 

ނައްތާލެވުނު/ ގެއްލުނު/ ވި

އަހުރި ތަކެތި (ގަތް 

  ތަފްޞީލް 

އަހަރު ނިުމނުއިރު

  ޖުމުލަ 

މިނިސްޓް -14
  ތަފްޞީލް 

ތުގެ އާމްދަނީދައަުލ
ޓްރެޜަ

  ޖުމުލަ 

އޮފީހު -15
  ތަފްޞީލް 

ޖަމާނުކުރެވި ހުރި

  ޖުމުލަ 

ފައިސާ -16
  ތަފްޞީލް 

:ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

  ޖުމުލަ 

 
  ާނުދައްކާފައިސ
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މަންފާއަށްޓަކައި 
ފީހަށް ލިޔުމުން

200  
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ސަފު   

މަ  ލާބައާއި
ކުރިކަން މިއޮފީ

2  09

36,  -

6,  -

42,   - 

  

mv:މެއިލް-އީ، 3000

  ލތްތައް 
މިއޮފީހުގެ ނ

ރއަކުން ޚަރަދުކު

20  2010

 

 008

 

 452

 640

ލްގެ އޮފީސް 
  (ރުފިޔާ އިން)

0644:ފެކްސް، 30

ް ންގި މުޢާމަލާ
ތިންވަނަފަރާތުން
އް ކުރި އިދާރާ

10ބަޖެޓް 

 

- 

 

- 

- 

ޓރ ޖެނެރަލް
އަހަރުގެ ހިސާބު  

000655:ފޯން. އޖެ

ފަރާތަކުން ހިން
ތި، ސީދާ ތި
އިވާނީ އެޚަރަދެއް

ޕްރޮސިކިއުޓަ
ވަނަ އަ 2010

ދިވެހިރާއް، 20040

އި ތިންވަނަ ފަ
އްނެތިކޮންޓްރޯލެ

ގައި ހިމަނާފައި
 

 

  އރ

ޕް

0-މާލެ ،މަޖީދީމަގު 

ންފާއަށްޓަކައި
މިއޮފީހުގެ ކޮ 

މިގޮތުން މިބައިގަ
. އެޚަރަދުތަކެވެ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރސް 

  ދ

  ނސްޓިޓިއުޓް 

ސްތަކާއި ސްޑަޓީ ޓުއަ

،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ

 ލާބައާއި މަނ
ތަކަކީޢާމަލާތް

. މި ޚަރަދުތަކެވެ
ން ހަމައެކަނި އެ

  ފްޞީލް 

ްސޯސިއޭޝަން  އޮފް 

 ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 

ލ ޓްރެއިނިންގ އިންސ

އި ިހންގާ ކުރު ކޯސް

ޖެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފީހުގެ -17
މި މުޢާ
ކުރެވުނުޚަ
އެންގުމުން

  
އެހީދިން ފަރާތް/ ތަފް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ސިންގަޕޯރ ރީޖަންަލ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައ

 ޖުމުލަ 
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