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ޝަންގެއަހަރީ
ްޓގްރިޓީ ކޮމިޝ
އި ހިމެނިފައިވާ ޕޮލިސް އިނޓެ
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު ސަފްހާ  6އިން  16ގައ
ަނ އަހަރަށް ނިމޭ މާލީ އަހަ ރުގެ ޕޮލިސް ި
އންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ފައިސާ ލިބުނު
ރ  2010ވނަ
މާލީބަޔާނަކީ  31ޑިސެމްބަރ
މލީ
ުނގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،މިލްކިއްޔާތާއިާ ،
ނ ހޭދަކުރެވނު
ޓ ް
ާސކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެ ު
ގ ބަޔާނާއި،ފސް
ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތު ެ
ނޓަނޭޝަނަލް
ފއިވާ ނޯޓްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އި ް
ުށހެޅި ަ
ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކަކީއެ މާލީ ބަޔާންތަކާއިއެކު ހށަ
ަންޑަރ ކޭޝްބޭސިސް އޮފް
ްސބޯޑުން ނެރެޝާއިޢުކޮށްފައި ވާ "ފައިނޭންޝަލްރިޕޯޓިން އނ
ޕަބްލިކްސެކްޓަަރ އެކައުންޓި ން ސްޓޭންޑަޑސް
އެކައުންޓިން"އާއެއްގޮތަށް

ލ
ޝަނުގެ މާ ީ
އި އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ހޭދައާއި ،ކޮމިޝ
ތައްޔާރުކޮށްހުށަހަޅާފައިވާ ،ލިބުނު ފައިސާއާއ

ޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ މާލީބަޔާންތަ ކެއް ކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
ެރކަމާއިއެކު ޙަޤ
ހާލަތު ތެދުވރި
ނ:
އިތުރު ބަޔާން
އވާ އެކޮމިޝަނުގެ  20099ވަނަ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާ ބުތަކާ އެކު ހުށަހަޅާފަ ި
2
ޝނުގެ
ްޓގްރީޓީ ކޮމިޝ ަ
ޕޮލިސް އިނޓެ
ލ
ށފައިވާ މާ ީ
ިސބުތަކާގުޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ނެރެ ޝާއިޢުކޮ ް
އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަކީ މިއޮފީހުން އޮޑިޓްކޮށް އެހސާ
ހިސަބުތަކެއް ނޫނެވެ.
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގި ިފ ާލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@auddit.gov.mv :
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ބ .ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު
ޔވައި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ކަންތައްތައް ފި ަ
ފއިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި
ަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރައްވާ ަ
ޖޓުން މައިގ ނ
 2010ވަނައަހަރުގެ ބަ ެ
ނޑައެޅިފައިވާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަ ޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މި ންވަރަށް އަދި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނ
ރީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަ ވައި ،ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނު ގެ ހިންގުމުގެ
ކަންތައްތަކަށެވެ .އަދި ތިރ
ނތަކާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ކަންތައްތައްވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ،ޤާނޫ ު

ލފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކޭ ކަންތައްތައް
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚި ާ
ގ
ނ ދައުލަތު ެ
ާލއްޔަތުގެ ޤަވާ ޢިދު ބާބު  12ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  20110ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެ ް
ދައުލަތުގެ މލި
ސ
މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބު ތައް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަ ނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިން ސްޓޭންޑަޑް ް
)އިޕްސާސް( އާއި އެއްގޮ ތަށެވެ .އިޕްސސް
ާސގައިބުނާ އާމްދަނީއާއި ޚަ ރަދުގެބަޔާނާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނަކީ
ސް 2010
ވިފައިވާ ބަޔާންތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސ
"އެކުރޫއަލް އެކައުންޓިންގ"" ގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވ
ޭޝނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ނ އިންޓަރނޝަ
ވަނަ އަހަރުގެޕޮލިސް އިން ޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައް ޔާރުކުރެވިފައިވަ ީ
ސސް އޮފް
ފއިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑަރ ކޭޝްބޭސި
ސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިއުކޮއްފައިވާ " ަ
ްގ ސްޓޭންޑަޑްސ
އަކައުންޓިނގ
ސ
ގ" އާއި އެއް ގޮތަށްކަންފާހަގަކުރަމެވެ.މި ސްޓޭންޑަޑްގައިބު ނާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި އެފައި ާ
އެކައުންޓިންގ
ޔނާއި ،މިބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްސްތަކެވެ.
ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަ ާ

ނ ގޮތް
އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދި ް
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދު ބާބު  12ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ
 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައު ަ
ޭޝަނަލް ޕަބްލި ް
ކ ސެކްޓަރ
ކޮމިޝަންގެ އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި ،މާލީޒިންމާތަކާއި ބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަރނޝ
ްގ
އެކައުނޓިނގ

ސްޓޭންޑަ ޑް

ބޯޑުން

ނެރެ

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ނޓަރނޭޝަލަނަލް
އި ް

ޕަބްލިކް

ސެކްޓަރ

އެކައުންޓިންގ

ތކާއި އެއްގޮތަށްށ ،އެކުރުއަލް ބޭސިސްއަށް ކޮމިޝަންގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ސްޓޭންޑަޑު ަ

މެނޭޖްމަންޓު ކޮމެންޓް
ިޝނުގެ ހިސާބު ތައް ތައްޔާރުކުރާނެކަމަށް.
ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ޤާނޫނާއއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކޮމޝަ
 22ޛުލްޤަޢިދާ 14332
 20އޮކްޓޯބަރ 20 11

މ
ނިޔާޒް އިބްރާހި ް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގި ިފ ާލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39339 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@auddit.gov.mv :
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ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
މާލީބަޔާން

2010

ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 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 ބޭންކް

ކ ބޭންކް
ޕަބްލި ް

އަކައުންޓު

އަކައުންޓު

2010

20009

ލިބުނު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި

3

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

5,344,746.10

2,718,4416.34

5,344,746.10

2,718,4416.34

ކުރެވުނު ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަ ުދ

4

3,962,276.36

 213ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަ ތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

5

48,998.07

 221ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

6

116,373.55

330,846.86

ިނގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު
 222އޮފީސް ހން

7

101,700.50

334,713.00

 223އޮފީސް ހން
ިނގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

8

591,682.70

2445,496.59

 225ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަ ުދ

9

238,379.83

‐

 226މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

10

73,780.09

881,135.00

ިނގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު
 423އޮފީސް ހން

11

211,555.00

4,500.00

5,344,746.10

2,7118,416.34

ިސގެ ޖުމްލަ
ހޭދަކުރެވުނު ފައސާ

2,3221,724.89
‐

 33025ފެކްސް33022580 :
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ
ޔ ް
ފާ ް
ބ ާ
ބޖެޓާއި ެއ ަފއ ާ
ިސ ހޭ ަދކު ެރ ުވ ު
ސކު ެރ ުވ ު
ނ ަ
ނ ޮގތުގެ ަ
 31ޑިސެމްބަރުގެ 2010ގެ ނިޔަލަށް

ބަޖެޓް

ނޯޓް

އެކަށައެޅި ބަޖެޓް
ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/

އެ ަ
ކށައެޅި ބަޖެޓް
ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/

ހޭދަ ކުރެވުނު ފައިސާ

ހޭދަ ކުރެވުނު ފައިސާ

2
2010

2009

2010

ލިބުނު ފައިސާ
ޓ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ ް

3

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

6,212,371.47
6,212,371.47
6

6,212,371.47

2,277,2557.00
2,277,257..00

6,212
2,371.47

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
ށ ހިނގި ޚަރަ ުދ
 210މުވައްޒަފުންނަ ް

4

4,226,582.00

3,962,276.36

2,321,7224.89

ތން ދޭފައިސާ
އދި ވަކި ޚިދުމަ ތަކަށް ނޫން ގޮ ު
 213ޕެންޝަނާއި ަ

5

48,757.47

48,998.07

‐

 221ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

6

342,507.00

116,373.55

30,8446.86

ގމުގެ ބޭ ު
 222އޮފީސް ހިން ު
ކތީގެ އަގު
ނމަށް ޯހދާތަ ެ

7

165,435.00

101,700.50

34,7113.00

ތގެ ޚަރަދު
ނންވާ ޚިދުމަ ު
ގމަށް ބޭ ު
 223އޮފީސް ހިން ު

8

875,500.00

591,682.70

245,4996.59

ށ ކުރެވޭ ޚަރަ ުދ
 225ތަމްރީނުކުރުމަ ް

9

322,040.00

238,379.83

ގ ޚަރަ ު
ދ
އ ބެލެހެއްޓުމު ެ
 226މަރާމާތުކުރުމާ ި

10

38,750.00

73,780.09

81,1335.00

6,019,571.47

5,133,191.10

2,713,9116.34

1,079,180.37

375,8001.66

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި ) ޓްރާންސްފާ ލައިގެން(
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް ބާކީ

‐

‐

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
ގމަށް ބޭ ު
 423އޮފީސް ހިން ު
ނންވާ ހަ ު
ރމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަ ު
ޖުމަލް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

11

192,800.00

211,555.00

4,5000.00

192,800.00

211,555.00

4,5000.00

867,625.37

371,3001.66

ޑ ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހ(ޭ(
ޖުމްލަ ބަޖެޓްބާކީ )ފިނޭންސް އެން ް

‐

ގ
ގރިޓީ ކޮމިޝަން ެ
ޔރުކޮށް ހުށަހަ ާޅފައިވަނީ މިހިސާބުތަކުގައި އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަ ގީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ .އެކަމަށް ހެކިވެ ޕޮލިސް އިންޓެ ް
މި ހިސާބުތައް ތައް ާ
ކރަނީ -:
ފަރާތުން ސޮއި ު

ފާތިމަތު

ަލ ޝަރީފް
ސަރީރާ ޢލީ

ނރަލް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ

ރ
ސ ު
އާމިނަތު ނަސީ
އފިސަރ
ޓސް ޮ
ނ ު
ނއަރ އެކައު ް
ސީ ި

 33025ފެކްސް33022580 :
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ
މިލްކި ްއ ާ
ޔ ް
ބ ާ
ޔތުގެ ަ

ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެނ ި
ެސޓްސް(
މިލްކިއްޔާތު )އސެ

ނޯޓ ް

20110

2009

ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރާ ހަރުމު ާދ
ޢިމާރާތާ ،މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމެ ންޓް

11

ހަރުމުދާ ރަމްޒުކޮށްދޭ ރައުސްމާލު )ޢިމާރާތް ،މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް އުނިކުރުމަށްފަހު(
ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރާ ހަރުމު ަދލުގެ ޖުމްލަ

216
6,055.00

4,5000.00

‐

361,8866.00

55.00
216,05

366,3866.00

ޓސް
ކަރަންޓް އެސެ ް
ކޭޝް އިން ހޭންޑް

‐

ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކަށް ދަ އުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ

22
2,500.00

މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލް

8,555.00
238

‐
‐
366,3866.00

ނ
ޔ ް
ބ ާ
މާ ީލ ޒި ް
ނމާ ަތކުގެ ަ

ނޔަލަށް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ި
މާލީ ޒިންމާ ) ލައިބިލިޓީ(

ނޯޓް

ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައް

12
2

201
10

2009
‐

22
2,500.00

މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ
ހަރަމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ރައުސް ާމލު
މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލަ

216
6,055.00

366,386..00

8,555.00
238

366,386..00

ވނީ
ޞަފްޙާ  9އިން ޞަފްޙާ  16އަށް ހިމެނިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކަކީ މާ ލީބަޔާންތަކުގެ ބައެއްކަމާއި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ާ
ވދާޅުވުމުން ކަމު ަގއި ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިނޯޓްތަކާއެކު ި
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

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

 -1ތަޢާރަފް:
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5/2008ގެ  188ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ތ ލިބިފައިވާ
ޔ ު
ޢމަލާތް ކުރުމުގެ ހައިސިއް ަ
ބގަތު މާއި އަދި މު ާ
ދފައިވާ އަމިއް ލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލި ި
އުފައް ާ
މއްދާގައިވާ ގޮތުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ
މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ .އ ެ ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ ާ
އ
ނގާ ޤާނޫނާ ި
ހތު ން އިތުރުކުރުމާއި ،ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިނ
ާޢދަށް ކަމޭ ި
މަޤްޞަދުތަކަކީ ފުލު ުހންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޤަވޢި
ިނވަންކަމާއެކު ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ފުލުހުންނަށް
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް މނި
އެބައިމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާނޭ ޤާނޫނީ ރައްކާތެ ރިކަން ލިބިދިނުމާއި އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ބެހޭގޮތުން
ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުމެވެ..

ތތަކާއި ހަމަތަށް
 -2ހިސާބު ބަލަހައްޓަ އި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަ ު
ބ
ަތއްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާ ު
މާލީ ބަޔާންތައް

ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެ ެވެ .ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރު މުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް ބޭނުންކު ެ
ރވިފައިވެއެވެ.
އެނޫން ތަފާތު ގޮތަކަ ްށ ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް
ހސާބުތައް ތަ ް
-2.1އަހަރީ ި
މާލީ ހިސާބުތައް ތައް ޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑުން ނެރެ
ރޕޯޓިން އަންޑަަރ ކޭޝްބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިން" އއި
ޝާއިއުކޮއްފައިވާ " ަފއިނޭންޝަލް ި
ާއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި،
 (2006އާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވނ
ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަ މްބަރ 2 /3
ޭސސް" އަށެވެ.
ެނ "ކޭޝް ބސި
ޗަށް ބިނާކޮށްގން
ނަގުދު ފައިސާގެ މައްޗ
ތށް2011 ،
 (2006ގައިވާ ގޮ ަ
ޔރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ ނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2 /3
ޚަރަދު ހިސާބު ތައް ާ
ަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
ިނގާފައިވާ ،ޚރ
ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަ ރީގައި ފައިސާ ދައްކާ އަދާކޮށްފައިވާ 20110 ،ގައި ހނ
ރއްޔިތުން ގެ
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮ ާތއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ަ
އ
ނ ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާ ި
ނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓު ް
މަޖިލީހުން  2010ވަނ
ޝަނަށް ލިބޭ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ .ފާސްކު ރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި ކޮމިޝ
ަނއެއްކަމުން މި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދނީ
ނ 3302582 :ފެކްސް33002580 :
ައރު ހިނގުން ،މާލެ  ، 20125 -ފޯ ް
ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން،ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުހއި
ޕޮލި ް
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ައސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
އ
ސިންގަލް ޓްރެޜަރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރިފ ި
ާނއެވެ.
އި ހިމަނާފައިވނެ
ރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައ
ަރއަށް ރައްދުކުރ
ޓްރެޜރީ
ަނ ކޭޝް ބޭސިސްއިން އެފައިސާ ނަގުދު
ސ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ އި ހިމަނާފައިވނީ
ޝނަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެ ް
ކޮމި ަ
ހގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނަށް
މިޝަނަށް ލިބުމުންނެވެ .އެހެންކަމުން އޮފީ ު
ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮމ
މނާފައެއް ނުވާ ނެއެވެ.
ލިބެންޖެހޭ ނުލިބިހުރި ފައިސާ މިހިސާބުތަކުގައި ހި ަ
އގޮތްވާގޮތުން
ްޝަން" އާ އެ ް
ޮސޓް ކޮންވެނޝ
މާލީ ބަޔާންތައް ތައް ޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ހިސްޓޮރިކަލް ކސް
ހން އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި
އރުގެ އަގު ބަޔ ާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ .މި ގޮތުން ހަރުމުދަލާއި ،އަދި އެ ެ
އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއ ި
ޯދއިރުގެ އަގުގަ އެވެ.
ރައުސްމާލުގެ އަގު ބަ ޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހދި
ޝނަށް ހޯދާފައި ާވ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ބަލަށް ކަ ނޑާފައި ނުވާނެއެވެ.
ކޮމި ަ
-2.2ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެހހީލިބިގެން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓް
ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެހީ ލިބިގެން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  2010ވަނަ އަހަރު
ހިންގިފައެއްނުވެއެވެ.
ނގޭ މުޢާމަލާތު
-2.3ބޭރު ފައިސާއިން ހި ް
ބޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކު ރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިންނެވެ .އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ
މާލީ ަ
ވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މުޢާމަލާ ުތ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެ ެ
ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަ ާ
ގ
ވހި ރުފިޔާ ެ
ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދި ެ
ލތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ި
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގަ އެވެ .ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެ އްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ
ވެ.
ޖގައެވެ .މިނޫންގ ޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރި ޔަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައެ ެ
ގ އެކްސްޗޭން ް
ތާރީޚު ެ
އި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި
-2.4ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއ

ކރުމަށް ހޯދާ
ައގެން ބޭނުން ު
އ
ަނފައި ބަހައްޓ ި
ވ .އޮފީހަށް ގނެ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޯހދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ
ދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި،
ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލަ އިޒްނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ .އަދ
އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމު ން ނޫންކަމުން ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭނުންނު ކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

ނ 3302582 :ފެކްސް33002580 :
ައރު ހިނގުން ،މާލެ  ، 20125 -ފޯ ް
ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން،ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުހއި
ޕޮލި ް
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނގާފައިވާ ކަންތައް
-2.5މިލްކިއްޔާތު އަދި މާ ލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނ
ލތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ
ނގާފައިވާ މުޢާމަ ާ
ލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނ
މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލ
ވނެއެވެ.
ިނށް ރިޢާޔަތް ޮކށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައި ާ
ބޮޑުމނަ
-2.6މާލީ ޒިންމާތައް
ތރޭގައި އަގު
މާލީ ޒިންމާތައް ބަ ޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ .އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ އަހަރު ެ
ރދުތަކަކީ  31ޖެނުއަރީ  2011ގެ ކުރިން އަދާކޮށްނިންމަން ޖެހޭ
އަދާކުރުމަށް ކޮމިޓް ވެފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ .މިޚަ ަ
ނބަރ  2010ނިމުނު އިރު
ވ ޢަދަދު ތަކަކީ  31ޑިސެ ް
ފައިސާއެވެ .ދެންހު ރި މާލީ ޒިންމާގ ެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ާ
އދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި،
ްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރަ ް
ިޝނުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނސް
ކޮމޝަ
ނކުރެވޭ ހަރުމުދާ ތަމްސީލުކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ.
ިޝނުގައި ބޭނު ް
ކޮމޝަ
-2.7ލިބުނުފައިސާ
އވަނީ  2010ވަނަ އަހަރު
ައ ލިބުނު ފަ އިިސ
އ
ިސ ލިބުނުގޮތާ އި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގ ި
"ފައސާ
ސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި ެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖި ލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން
ސގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ފައިސާ ފިޔަވައި
ގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަ ނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ .ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ފައި ާ
އެކިގޮތްގޮތުން ދައު ލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަކީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ
ނ މިފަދަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް
ފައިސާއެއްނޫންކަމު ް
ައސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެވ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު މިގޮތައް ޖަމާނު ކުރެވި ހުރި ފއި
ިސއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކު ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދު ކުރަންޖެހޭ ފައސާ
ްސފާ
-2.8ޓްރާނސް
ނސްފާގެ ގޮތު ގައި "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ދައްކާފައި އެވަނީ ކޮމިޝަނަ ް
ށ ބަލައިގަތް
ޓްރާ ް
ޑ
ޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެ ް
ލތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެތެރެއިން މިނިސް ް
ދައު ަ
ނކުރެވި ހުރި
އިން މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓްރާންސްފާ ު
ފދަ ފައިސާގެ ތެރެއ
ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ .މި ަ
ައސާއިން ހޭދަކުރެވުނުވަރު ކަ ނޑާ ބާކީގެ
ފައިސާ "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައިލިބުނު ފއި
ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާނެއެވެ.
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

-2.9ނަގުދު ފައިސާ
ގ ބާކީއެވެ.
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ކޮމިޝަނުގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ެ
ސ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ
ނމެ އާ މާލީ އަހަރެއް ފެށޭއިރު މިނިސްޓް ރީ އޮފް ފިނޭން ް
ިސ އަކީ ކޮ ް
މިފައސާ
ފައިސާއެކެވެ.
-2.10ކޮމްޕެރެޓިވްސް

މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަ ކުގައި  2010ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށް  2009ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
-2.11ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު

މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ  2010ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމު ަ
ލއަށް ބަދަލު
ޑން އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެފަ ހުގެ ބަޖެޓެވެ.
ނންނަގޮތަށް އެއްކޯ ު
ާ
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

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

ލހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ
 -3ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
22009

2010
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

6,212,371.47

2,277,2557.00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި

5,344,746.10

2,718,4116.34

ބަޖެޓުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ
ބަޖެޓްބާކީ ) ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ރައްދުކުރުމަށް(

ނގި ޚަރަދު
 -4މުވައްޒަފުންނަށް ހިނ

867,625.37

20
ބަޖެޓް 010

371,3011.66

2009

20
010

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

3,08
89,104.00

2,330,0
042.04

1,291,417.83

212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެ ަލވަންސް

37,478.00
1,13

234.32
1,632,2

1,030,307.06

ޖުމުލަ

3,962,276.36

226,582.00
4,2

2,321,7244.89

އދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްތުންދޭ ފައިސާ
 -5ޕެނޝަ
ްޝނާއި މު ސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއިަ ،
213 001

ޕެންޝަންގެފައިސާ

213 005

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަ ށްސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
ޖުމުލަ

ބަޖެޓް 2010

2010

2009

48,757.47
7

48,998.07

‐

‐

‐

‐

7
48,757.47

48,998.07

‐
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ރމުގެ ޚަރަދު
 -6ދަތުރު ފަތުރު ކު ު
221 001

ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި ަކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

ބަޖެޓް 2010

20100

49,750
0.00

‐

1,200.000

221 002

ދ
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި ެއއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަ ު

7.00
31,357

0
4,112.00

1,338.499

221 003

ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަ ު
ދ

71,600
0.00

110,149.15
5

11,900.000

189,800
0.00

2,112.40
0

16,408.377

342,507
7.00

116,373.55
5

30,846.688

221 004

ދ
ރާއްޖޭންބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަ ު

ޖުމުލަ

2009

ގ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު
ީސ ހިންގުމު ެ
 -7އޮފސް
ބަޖެޓް 2010

2009

2010

222 001

ނ ހޯދާތަކެތި
އބެހޭ ގޮ ުތ ް
ލޔެކިޔުމާ ި
ި

65,068.00

58,515.50

26,901.000

222 002

ހދާ ތަކެތި
ތން ޯ
ލޖީ އާއިބެހޭ ގޮ ު
އންފޮމޭޝަންޓެކްނޮ ޮ
ި

50,000
0.00

17,000.00

‐

222 003

ތޔޮފަދަ ތަކެތި
ނކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ެ
ނ ް
ފިއުލްގެގޮތުގައި ބޭ ު

4,800
0.00

2,600.00

‐

222 004

ސއިފަދަ ތަކެތި
އޮފީހުގެޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ަ

‐

473.00

‐

222 005

އލެކްޓްރިކާބެހޭގޮތު ން ހޯދާތަކެތި
ި

1,320
0.00

1,160.00

‐

222 006

ސޕެއަރޕާރޓްސް ހޯދުމަށް
ް

15,000
0.00

‐

‐

222 008

ކުނިކަހާފޮޅާސާފުކު ރުމމަށް ހޯދާ ތަކެ ި
ތ

7,113.00

5,399.00

2,714.000

222 999

ނހޯދާ ތަކެ ި
ތ އެކްރޫކުރެވުނު
ނ ގޮތްގޮތު ް
އެހެނިހެ ް

22,134
4.00

16,553.00

5,098.000

ޖުމުލަ

5.00
165,435

101,700.50

34,713.000
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ީސ ހިންގުމަ ް
 -8އޮފސް
ބަޖެޓް 2010

2009

2010

223 001

ޓެލެފޯން،ފެކްސް އަދދި ޓެލެކްސް

120,000.00

65,856.6
61

90,360.83

223 002

އިލެކްޓްރިކްފީގެ ޚަ ރަދު

211,847.00

20
284,696.2

39,338.47

223 003

ކރާޚަރަދު
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ު

30,000.00

07
6,581.0

‐

223 004

ނޓްގެ ޚަރަދު
އންޓަ ެ
ލީޒްލައިނާ އި ި

118,800.00

110,160.0
00

104,914.29

223 008

ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސ

4,200.00

00
4,875.0

2,400.00

223 009

ރދު
ސޖް ޚަ ަ
ޕޯސްޓޭޖާއިމެ ެ

‐

54
183.5

88.00

223 010

އިޢްލާން،އިޝްތިހާ ު
ޝތިރާކް ޚަރަދު
ރ ،އެންގުން އަދި އި ް
ރ

23,920.00

9,770.2
28

1,740.00

223 011

އުފުލުމުގެޚަރަދު

1,800.00

‐

3,550.00

223 016

ނފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ
ުރ ް
ދމަތާއި ،ތަރުޖަމާކރު
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚި ު

60,000.00

00
30,000.0

‐

223 017

މނު ް
މެހު ާ
މންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
މހު ާ
ނނަށް ެ

5,160.00

2,825.0
00

242.00

223 020

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާ ުޕކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

56,000.00

00
15,000.0

‐

223 025

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން

48,000.00

00
24,400.0

‐

223 999

ނގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެކްރޫކުރެވނު
ުނ
ހ ް
އެހެނިހެންއޮފީސް ި

195,773.00

37,335.0
00

2,863.00

ޖުމުލަ

875,500..00

70
591,682.7

245,496.59

 -9ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ
ބަޖެޓް 2010

2009

2010

225 001

ޝިޕްގައި ދާމީހުން ެ
ސކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝ
ް
ގ ފައިސާ

50.00
229,95

74,360.4
40

‐

225 004

ތކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ
ޯސ ަ
ރާއްޖޭގައި ހިންގާއެ ކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކސް

‐

22,453.0
00

‐

225 005

ނގުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު
ދ
ހ ް
ރާއްޖޭގައިއެކިއެކި ްޓރޭނިންގ ކޯސްތައް ި

00.00
56,00

43
117,066.4

‐

225 006

ނގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަ ަ
ށ ޚާއްޞަކޮށްގެން ހި ް
ނ ް
އޮފީސްމުވައްޒަފުން ަ
ރ ދު

90.00
36,09

00
24,500.0

‐

އެކްރޫކުރެވުނު
ޖުމުލަ

40.00
322,04

83
238,379.8

‐
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ިނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އން
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

 -10މަރާމާތު ކުރުމާއި ެބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ބަޖެޓް 2010

2009

2010

226 002

ކރުން
ކރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ު
ނ ބޭނުންތަކަށް ބިނާ ު
މހުންދިރިއުޅުން ނޫ ް
ީ

10,750.00

09
43,000.0

4,300.000

226 006

ުނ
ނ
ރމާތުކުރ ް
ނޒާމް މަ ާ
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ި

00.00
1,50

00
100.0

4,665.000

226 007

މތުކުރުން
ކަރަންޓްވިއުގަ މަރާ ާ

3,50
00.00

5,000.0
00

‐

226 010

ނ
މންޓްސް މަރާމާތުކުރު ް
މެޝިނަރީއާއިއިކްވި ްޕ ަ

23,00
00.00

25,680.0
00

13,450.000

38,750.00

09
73,780.0

22,415.000

ޖުމުލަ

 -11އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ދު
ފަ ރުނީޗަރއާއި

މެޝިނަރީއާއި

ރިފަރެންސް

މުވާ ޞަލާތުގެ

ކޮމްޕިޔުޓަަރ

އައިޓީއާއިގުޅޭ

އެއްގަމުގައި

ފިޓިންގްސް

އިކްވިޕްމަންޓްސް

ފޮތް

ތކެތި
ަ

ސޮފްޓްވެޔާ

ގޮތުންހޯދާތަކެތި

ދުއްވާ ތަ ެ
ކތ ި

ހ ރި
އަހަރު ފެށުނުއިރު ު

4,500.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4,500.00

ނ
މިއަހަރު ހޯދު ު

78,150.000

63,305.00

‐

‐

‐

0,100.00
70

‐

21
11,555.00

82,650.000

63,305.00

‐

‐

‐

70
0,100.00

‐

21
16,055.00

ހރި
މނުއިރު ު
އަހަރު ނި ު
ގއި(
ތަކެތި )ގަތް އަގު ަ

ްޞލް
ތަފޞީ

2010
ބަޖެޓް 0

20100

ޖުމްލަ

20099

އަހަރު ނިމުއިރު ހުރި ަހރުމުދާ

192,800.00

216,05
55.00

4,500.000

ޖުމުލަ

192,800.00

216,05
55.00

4,500.000

 -12ފައިސާ ނުދައްކާހު ރި ބިލްތައް



ނމިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް
ނޓްރެކްޓް އުސޫލުން ި
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު :ކޮ ް

22,500.0
00

-

ޖުމުލަ

22,500.000

-

ގތުގައެވެ.
ޒންމާއެއް ެ
ނ މާލީ ި
ބތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ީ
ލ ހިސާ ު
ިސ ނުދައްކާހުރި ބި ލްތައް މާ ީ
ސ
ފައ ާ
ގ ޮ
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