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ގްރިޓީ ކޮމިޝަން
އިސ ބަޔާންކޮށް،

ރައީސުލްޖުްމ ،އި

 މަޝްވަރާކުރެ
ޝކުރު ދަންނަވަމެ
ww.audit.gov

0ޑިސެމްަބރ  

ފާސްކުރެވުނާއި،
ތަގުޅޭ ތަކާ ންާޔ

ކޮމިޝަންގެ  
އޙަކަމާއި ފުރި
ފީހަށް ހުށަހެޅުމަ

މެ- އީ  6430 331 

  ައަހުރގެ 

ގްޕޮލިސް އިންޓެ
 ފެންނަ ގޮތެއް

ށާއިކޮމިޝަނަޓީ 

އިސްވެރިންނާއި
ރޞަތުގައި ޝު

v.mvސައިޓް 

31 މިޝަންގެ

ގޮތުގެ ބަޔާނާވުުނ
މިބައަދި ޔނާއި 

 ސޢޫލިއްޔަތު 

އިންޓެގްރިޓީސް
އގޮތަށް ޞައް
ކުރުމަށް މިއޮފީ

ފެކްސް: 393 332

c 

2010 ަ ަވަނ 
   ރިޕޯޓް 

ޮށުން ކުރެވުނު 
ށް ރ ޖެނެރަލަ
ގްރިޓީސް އިންޓެ

  އމެވެ.

އި ކޮމިޝަންގެ
މިފުުރ ށްޅންނަ

ފީހުގެ ވެބްސަ

ކޮމި ގްރިޓީިންޓެ
ހޭދަކުރެވުފއިސާ 

ންމާތަކުގެ ބަޔާނ

މަސް ަޝންގެ 

 މަތިން ޕޮލިސ
އެްއއި ތާޤަޤީ
އިއަދި އޮޑިޓްލަ

39ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

c

c  

  

0 ޮކމަިޝްނގެ 
ރ ޖެެނަރލްގެ 

ގެދަުށ )200/4
ތަކާމެދު އޮޑިޓަރ

ޕޮލިސމަށްޓަކައި 
މލުކަމަށް ގެނައު

ކޮ ގްރިޓީއިންޓެ
ހުރިހާ ބޭފުޅު 

މިއޮ، ށަހަޅައި

ޕޮލިސް އިނިވާ 
އެފަލބުނުގޮތާއި 

މާލީ ޒިން ،ޔނާއި

ކޮމިޝ ގްރިޓީ ޓ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
ޤޙަހިސާބުތައް 

އެކުލަވާލަ ބޔާން

ދިވެހި މާލެ،  މަގު،

c

ޮކގްރިޓީ  އްިނޓެ 
ޮއިޑަޓރ

07ނު ނަންބަރު 

ންތައްތަރވުނު ކަ
ޔަވަުޅ އެޅުއްވުމަ
މަޖިލީހުގެ ސަމާ

ޕޮލިސް ތައް 
އެކޮމިޝަންގެ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަ

 ހިމެނިފައި މި
ފައިސާ ލި މނޭ 

މިލްކިއްޔާތުގެބަޔާ

އިންޓެ ޕޮލިސް 

އެ) އާއި 200
ހި މިޝަންގެ
މާލީބަ އަހަރީ 

.  

އަމީރު އަޙްމަދު، ފލާ)

csIfoa 

ޮޕލްިސ 

 ޤާނޫނު (ޤާނޫނު
ފާހަގަކުރެ ޓުން 

ފިޔަ ދ އިސްލާޙީ
 ރައްޔިތުންގެ މަ

އިވާ ކަންތައްތަ
އހީތެރިވެދެއްވި

 މާިލއްޔަތު ކޮ

ގައި 16އިން 
ގައި ހިމެލީބަޔާނު

މި،ބަޔާނާއި ގެ ތ
.  ކުރެވިފައެވެ

ޕޮރުކުރުމުގައި 

5/8 ނަމްބަރު 

ގްރިޓީ ކޮމންޓެ
މި  އެއްގޮތަށް

ކެވެލިއްޔަތެޢޫސް

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

egclwrenej
 ދިވެހިރާއްޖެ

  ފް

ނުމަކީ އޮޑިޓް 
 އަހަރީ  އޮޑިޓު
ނު ކަންކަމާމެދު
އަދި މިކަންކަން

 ފާހަގަކުރެވިފައި
މިއޮޑިޓްގައި އެ
 މަޖިލީހުގެ

.  ނެއެވެ

އި 6 ޞަފްޙާ 
މާލީރގެ އަހަރީ 

 ހޭދަކުރެވުނުގޮުތ
ން ބަލާ އޮޑިޓްކު

ބތައް ތައްޔާރު

ގާނޫނު ( ނޫނު
ޕޮލިސްއިްނ ،

އެހިސާބުތަކާއި 
މަސްކޮމިޝަންގެ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

 

j rwTiDoa
ދ،މާލެ

ް  ހ. ތަޢާރަ

މިރިޕޯޓުގެ ބޭނ
އަހަރުގެ ވަނަ
ކުރެވުނ ފާހަގަ

ހުށަހަޅައި، އަ

މިރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށް، މ
ރައްޔިތުންގެ

ޝާއިޢުކުރެވޭނ

ރިޕޯޓާއެކު މި
ނިމުނު އަހަރު
އެބަޖެޓުން  
ވަނީ މިއޮފީހު

ހިސާބު  ށ.

ާގނޫފުލުހުންގެ
އިބެލެހެއްޓުމާ
އެ،ތައްޔާރުކޮށް
 އިންޓެގްރިޓީ



  

 
info@aud 

3 ގެ ޞަފްޙާ  

 ހިސާބުތަކާ 
 ،ދމެހެއްޓުމާއި

ގޮތަށް އަހަރީ 
އެއް ބޭނުން 

 މާލީބަޔާން ރީ 

އޮޑިޓްގައި  
އަިދ ، ށހަޅައި
ވަނީ ރެވިފައި
އަހަީރ ން މި

އި ހެކިތައް 
ދި ޙަޤީޤަތާިއ 
ލހެއްޓުމުގަިއ 

  ންނެވެ.

 ތައްތްމއާމަލާ
މއައްސަސާެގ 

 އަހަރީ ޝަންގެ
 ނު އިސާ ލިބު

ާމލީ ، ޔާތާއި
ނޓަނޭޝަނަލް 

އޮފް  ސިސް
ޝަނުގެ މީާލ 

ވަނަ  2009
ށފައިވާ މާީލ 
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ބލަހައްޓައި، އެ
 ޤާއިމްކޮށް ދެމެ
ސާބުތަކާ އެއްގޮ
ވެސް އަންދާޒާ
ލހައްޓައި އަހަރީ

،ރލް ދެކޭގޮތާއި

ހރިއްޔާއަށް ހުށަ
ލބަޔާން އޮޑިޓްކު

އް ބޭނުންކޮށްގެނ

 މަޢުލޫމާތުތަކާ
އްޙަކަމާއި، އަދި
ހިސާބުތައް ބެލެ
 މުޠާލިޢާ ކޮށްގެ

ހުރިހާ މާލީ މު
އއިން މުޅި މު

ގްރިޓީ ކޮމިޝޓެ
ފައިކޮމިޝަނަށް 

މިލްކިއްޔާ ،ނާއި
އިން  ގޮތަށް

ންޑަރ ކޭޝްބޭ
ކޮމިޝހޭދައާއި، 

 .   މވެ

9އކޮމިޝަނުގެ 

ނރެ ޝާއިޢުކޮށް

މެ- އީ  6430 331 

 ހިސާބުތައް ބަ
ހުރި މާހައުލެއް

ލަހައްޓައި އެހިސ
ލވާލުމުގައި އެއް
ހިސާބުތައް ބަލަހަ

 އޮޑިޓަރޖެނެރަ
ޖުމުހޫރައީސުލް  

 މިއަހަރީ މާލީބަ
ނޑުތައް  މިންގަ

 ވ. 

މަށް ބޭނުންވާ
ސާބުތަކުގެ ޞައް

ހި، ނާކޮށްގެން
ގޮތްވެސް ބަލާ 

އަހަރުގެ ހު މޅި
ލއި ޗެކްކޮށް ެއ

ޕޮލިސް އިންޓ 
ކޮ ިއންޓެގްރިޓީ 

ނުގޮތުގެ ބަޔާނާ
އިވާފަކޮށްބަޔާން

ޝަލްރިޕޯޓިން އަނ
ން ކުރެވުނު ހޭ
މިއޮފީހުން ދެކެމެ

ށަހަޅާފަިއވާ އެ
ތައްޔާރުކޮށް ނެ

ފެކްސް: 393 332

ތާއި އެއްގޮތަށް
ކާތެރި އިތުބާރުހު
 ހިސާބުތައް ބަލ

ާ ލީބަޔާން އެކުލަ
ނގައިދޭގޮތަށް ހި

މެދުށފަހު އެއާ
ކޮމިޝަނަށާއި،
މން މިއޮފީހުން
ތައް ލާޒިމުކުރާ

ގޮތެއްގައެެވޭވނެ

ބަލާ ފާސްކުރުމ
ގާފައިވަނީ ހިސާ

މައްޗަށް ބިލގެ
ޮ އެކުލަވާލާފައިވާ

ރެވިފައިވަނީ މު
މަލާތު ބަލަމުޢާ

އި ހިމެނިފައިވާ
ޕޮލިސް އރުގެ 
ހޭދަކުރެވުނ ޓްނ
ތަކުގައި ބަނޯޓް

ވާ "ފައިނޭންޝަ
އި އެފައިސާއިން

ކަމުގައި މި ކެއް

ބުތަކާ އެކު ހު
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތަ

39ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ތާޤަޤީކަމާއެކުޙަމަ
 ބޭނުންވާ ރައްކާ
އނުހިމެނޭގޮތަށް 

މާލއަހަރީ  ،އި
ރަނގަޅަށް އަްނ

އޮޑިޓްކުރުމަށް 
ގްރިޓީ ކޮސްއިންޓެ

. އެހެންކަމުމެވެ
ޑަޑްތަންއެސްޓޭ 
ދެނެގަނެވޭ ކަން ނ

 މާލީބަޔާން ބަ
ތ ރާވައި ހިންގާ

ހައުލުފައިވާ މާ
ރީ މާލީބަޔާން 

ކުރ، މިއޮޑިޓް 
ލވުނު ބައެއް މު

  ށވެ.

ގައ 16އިން  
ލީ އަހަރުމާނިމޭ 

ޖެޓާއި އެބަޖެޓު
ޅިަފއިވާ ނޯށަހެ

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ފައިސާއާއނު ބު
މާލީބަޔާންތަކެދޭ 

ގެ މާލީ ހިސާބު
ސާބުތަކާގުޅޭ އޮ

ދިވެހި މާލެ،  މަގު،

ހަމރިއަދި ފު އި،
 އެކުލަވާލުމަށް 
ނވަތަ ފޮރުވުމެއް
ބު ބެލެހެއްޓުމާ

ހާލަތު ރަ ދިމާވި 

 ޔަތު 

ތައް މާލީބަޔާން
ޕޮލިސް ނތައްތައް 

ލކަމަށް ގެނައުމެ
،ކާ އެއްގޮތަށް

ހިމެނިފައިނުވާެނ

މިއަހަރީ އިވަނީ 
ވ. މިމަސައްކަްތ
ވާލުމަށް ރޭވިފަ

މުޅި އަހަރ ،ކާއި

ކަމުން،ބަލައިގެން
ު ގޮތުގައި ހޮވާލެ

ތަށެގޮތއް ނިންމޭ

6ކު ސަފްހާ 

ހަރަށް ނިއަނަ 
ސްކުރެވުނު ބަޖެ

އެކު ހުށނތަކާއި
ސްބޯޑުން ނެރެ

ލިބު، ށަހަޅާފައިވާ
ތަށް ދައްކުވައިދޭ

ވަނަ އަހަރުގެ 2
ހިސއޮޑިޓްކޮށް އެ

އަމީރު އަޙްމަދު، ފލާ)

ކަމާއިޞައްޙަ، 
ތައްޔާރުކޮށް ނ 

ނު ،އޮޅުވާލުމެއް
ު ،އި އަދި ހިސާ

ބޭނުންކުރަން ދި
  

 މަސްޢޫލިއްޔަ

ލިއްަޔތަކީއަހަރީ
ކުރަންޖެހޭ ކަން

ސަމުާލ ޖިލީހުގެ
 ސްޓޭންޑަޑްތަކާ

 އޮޅުންތައް ތކާ

ކަތް ކުރެވިފައި
ގެންނެވެބިނާކޮށް

ހއްޓައި އެކުލަވާ
، ސިޔާސަތުތަކާ

ބަތއި ޚަރަދަށް 
ގޮ ލްގެ ސާމްޕަ

ް ނރަލް ދެކޭ ގޮތެ

  ދެކޭ ގޮތް  

ރިޕޯޓާއެކު އޮޑިޓް
ވަނ 2010ރ 

ފާސގ ބަޔާނާއި،
 މާލީ ބަޔާން
ން ސްޓޭންޑަޑްސ

ތައްޔާރުކޮށްހުށަ 
ޤީޤަތާއި އެއްގޮތަ

2010ޝަނުގެ 

މިއޮފީހުން އޮ 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

ޔަުތގެ ތެރޭގައި،
ހަރީ މާލީބަޔާން

އޮ އަދި ޅުމެއް،
ތއްޔާރު ކުރުމާއި
ނމަ އަންދާޒާ ބޭ

. ނ ހިމެނެއެވެ

ރޖެނެރަލްގެ

ރަލްގެ މަސްޢޫލި
ނު އިސްލާހު ކު
ރައްޔިތުންގެ މަޖ
ނަލް އޮޑިޓިންގ

ާ އި އޮޅުވާލުންތަ

ޑިޓްގެ މަސައްކަ
ގެ މައްޗަށް ބިއޭ

ހިސާބުތައްބަލަހަ
ވ އުޞޫލުތަކާއި،

ންޖެހެނީ ވަގުތާއ
ދލުގައި އޮޑިޓް

ރ ޖެނެދ އޮޑިޓަ

ރ ޖެނެރަލް 

މިއޮދކޭގޮތުގައި 
ބަރޑިސެމް 31 

ގޮތުގެކރެވުނު 
އެ ބަޔާންތަކަކީ

ޓަރ އެކައުންޓިން
އާއެއްގޮތަށް 

ރިކަމާއިއެކު ޙަޤ

  ނ: 

ޓެގްރީޓީ ކޮމިޝ
ތަކަކީލީ ހިސާބު
.    ނޫނެވެ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ލިއްޔަޢޫމަސްމި
އައެއްގޮތަށް 
އޮޅުއެއްވެސް 
ތަ މާލީބަޔާން

ކުރެވިފައިވާނަ
ތައްޔާރުކުރުން

  

އޮޑިޓަ  ނ.

އޮޑިޓަރޖެނެރަ
ފާހަގަ ކުރެވުނ
މިކަންކަން ރަ
އިންޓަނޭޝަނަ
މާލީ ބަޔާނުގަ

އެގޮތުން އޮޑ
އިގެން އޭހޯދަ

އެއްގޮތަށް ހ
ގެންގުޅެފައިވާ

ޑިޓް ކުރަންއޯ
ލުމުގެ ބަަދބެ

މާލީހާލަތާމެދު

އޮޑިޓަރ  .ރ

މިއޮފީހުން ދެ
 މާލީބަޔާނަކީ
ކުހޭދަގޮތާއި 

ޒިންމާތަކުގެ
ޕަބްލިކްސެކްޓަ
" އެކައުންޓިން

ތު ތެދުވެރހާލަ

އިތުރު ބަޔާން

ޕޮލިސް އިންޓ
އަހަރުގެ މާލީ
ހިސަބުތަކެއް 



   

 
info@aud 

4 ޞަފްޙާ  ގެ  

  ދެއްވާފައިވާ 
އި ދާޢި ޤަވާ

 ނޑައެޅިފައިވާ
 ހިންގުމުގެ 

 .   ވެ

ލަތުެގ އުނ ދަ
 ސްޓޭންޑަޑްސް 

ގެ ބަޔާނަކީ 
 2010 ވސް

ކް ސެކްޓަރ 
ސިސް އޮފް 
އި އެފައިާސ 

 އިންޓެގްރިޓީ 
ކ ސެކްޓަރ 
ކައުންޓިންގ 

dit.gov.mvމެއިލް: 

16 

 ކޮމިޝަނަށް 
ތުގެ ޤާނޫނާއި
ނ ދުކުރުމަށް ކަ
 ކޮމިޝަނު ގެ
ގޮތުގެ މަތިންނެ

ން މަހުން ފެށިގެ
ކައުންޓިން ސް
 މާލީޒިންމާތަކުގެ

. ނަމަވެސ ޖހެއެވެ
ލް ޕަބްލިކްޝަނަ

ނޑަރ ކޭޝްބޭސ
 ލިބުނު ގޮތާއި

ޕޮލިސް ތިން 
ޝަނަލް ޕަބްލިކް
 ސެކްޓަރ އެ

 

  މ 

  ލް

މެ- އީ  6430 331 

ގްރިޓީއިންޓެ 
ތުގެ މާލިއްޔަތުލ

ު ބަޖެޓުގައި ޚަރަ
 އިންޓެގްރިޓީ 

އެއްގޮތްވާގޮ ކާއި

  

ރުގެ ޖެނުއަރީ 
ކަސެކްޓަރ އެ 

 މިލްކިއްޔާތާއި
ނތަކަކަށް ވާންޖެ

އިންޓަރނޭޝީނ 
ރިޕޯޓިން އަން

ފައިސާނތަކަކީ 

އިވާގޮތުގެ މަތި
އް އިންޓަރނޭޝ
ލް ޕަބްލިކް 

.   އްޔާރުކުރުން

.   ރާނެކަމަށް

ނިޔާޒް އިބްރާހިްމ

އޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ފެކްސް: 393 332

ޔވައި ޕޮލިސް
ލަފއިވަނީ ދައު

ންވަރަށް އަދި ބަ
ވައި، ޕޮލިސް
ތަކާނތަކާ ޤަވާޢިދު

 ކަންތައްތައް 

އަހަ ވަނަ 201
ނަލް ޕަބްލިކް

ރަދުގެބަޔާނާއި 
ވިފައިވާ ބަޔާން
ނޔާރުކުރެވިފައިވަ
ފއިނޭންޝަލް 
ނާ މާލީ ބަޔާން

ގަ 12ބާބު  
ބެހޭ ހިސާބުތައް
ނޓަރނޭޝަލަނަލް
 ހިސާބުތައް ތައް

ާ ތައް ތައްޔާރުކު

143  

20  

ނި

އޮ

39ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

  ވަރު 

ންތައްތައް ފިޔަ
 ޚަރަދުކުރައްވާފަ

މިން އެޅިފައިވާ
ތައްތައް ފިޔަވަ
ފއިވަނީ، ޤާނޫނު

އފީހުން ދެކޭ 

10 ރވިފައިވާނީ

އިންޓަރނޭޝަނަ
މްދަނީއާއި ޚަރަ

ތައްޔާރުކުރެވ ށ 
ޔާންތައް ތައްޔާ

"ފަކޮއްފައިވާ 
ބުނާގައިސޓޭންޑަޑް

.   ޓްސްތަކެވެ

ޢިދުވާގަތުގެ 
މާލީޒިންމާތަކާއިބެ
ކޮށްފައިވާ އިން

މާލީ  މިޝަންގެ 

ހިސާބު ޝަނުގެ 

32ޛުލްޤަޢިދާ  

11 އޮކްޓޯބަރ 

ދިވެހި މާލެ،  މަގު،

ވިފައިވާ މިންވަ

ނކޮއްފައިވާ ކަން
ނޑުގޮތެއްގައި 

ނޑަ ކުރުމަށް ކަ
ކޮއްފައިވާ ކަން
ރިޔަށްގެންގޮސްފަ

އިވާކަމަށް މިއޮ

ގައި ބަޔާންކުރެ 
 ކުރަންވާނީ 
ސްގައިބުނާ އާމް

އެއްގޮތަށް އި ތަކާ
މާލީ ބަ ޝަނުގެ 

 ނެރެ ޝާއިއުކޮ
. މި ސްކުރަމެވެ

ނތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓް

ލތުގެ މާލިއްޔަތު
އްޔާތާއި، މާލްކި

ނެރެ ޝާއިޢުކޮ
ކޮމިބޭސިސްއަށް 

މިޝއެއްގޮތަށް ކޮ

22 

20 

އަމީރު އަޙްމަދު، ފލާ)

 ޢަމަލު ކުރެވި

ތިރީގައި ބަޔާން
ނ ޖޓުން މައިގަ
ޖެޓުގައި ޚަރަދުކު
ރީގައި ބަޔާންކޮ

އި ކުރިގޮތެއްގަ

ލފަށް ކޮށްފައި

 12ބާބު  ޢިދު
ތައް ތައްޔާރު

އިޕްސާސތަށެވެ. 
" ގެ އުޞޫލުތަ

ކޮމިޝަ ޓެގްރިޓީ
ސް ބޯޑުން 
ގޮތަށްކަންފާހަގަކު

މިބަޔާންޔނާއި، 

  ގޮތް  ނ 

ަލއުދަފެށިގެން 
 ޚަރަދާއި، މިލް

ބޯޑުން ނެޑް 
ކުރުއަލް ބޭށ، އެ 

 

އެ ޤަވާޢިދާއި އި

ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 (

ޢިދަށް އި ޤަވާ 

ދެކޭގޮތުގައި ތި
ނައަހަރުގެ ބަޖެ

މަތިން ބަޖެ ތގެ
ތިރއަދި ށވެ. 

ނޑު ވސް މައިގަ

ޚިލާ ދާއި ޤވާޢި 

ޢތުގެ ޤަވާލިއްޔަ
ހިސާބުތަތަކުގެ 

އެއްގޮތައި  އާ 
 އެކައުންޓިންގ"

އިންޓެގެޕޮލިސް 
ގ ސްޓޭންޑަޑްސ
ގ" އާއި އެއްގޮ

ބަޔާ ތުގެވނު ގޮ

ރަން ލަފާދިން 

ނަ އަހަރުން ފެ
އާމްދަނީއާއި، 

ގ ސްޓޭންޑަޑް
ތކާއި އެއްގޮތަށް

 ޓ ކޮމެންޓް 

ޤާނޫނާއތަނުގައި 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ޤާނޫނާއި .ބ

މިއޮފީހުން ދެ
ވަނަ 2010

އެއްގޮތްވާގޮތު
ކަންތައްތަކަށެ
ކަންތައްތައްވެ

ޤާނޫނާއި ޤަ

ލަތުގެ މާލއުދަ
މުއައްސަސާތަ

)(އިޕްސާ ސް
"އެކުރޫއަލް 
ވަނަ އަހަރުގެ

ޓިންގއަކައުން
އެކައުންޓިންގ

ރެވުޚަރަދު ކު

އިސްލާޙުކުރަ

ވަނަ 2011
ކޮމިޝަންގެ

އެކައުނޓިންގ
ސްޓޭންޑަޑުަތ

މެނޭޖްމަންޓު

ކުރިއަށްއޮތްތަ

  

  



 

މިޝަން   ނ  ކޮމި ޓީ 

  ން 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

ޓެގްރިޓީ

  
މލީބަޔާން

  
2010

  

އިންޓެ 

މާ

ޕޮޕޮލިސް

 

 

  

  

  

  



6 ގެ ޞަފްޙާ 
 

 ބޭންކް ކ

  އުންޓު

200  

2,718,4  

2,718,4 

2,32  

‐  

3  

3  

24  

8  

 

2,71 

3302  
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ޕަބްލިކް
އަކައު

09

  

 416.34

 416.34

  

  

21,724.89

‐

30,846.86

34,713.00

45,496.59

‐  

81,135.00

4,500.00

18,416.34

2580ފެކްސް:  33025

 ބާޔން 

ޕަބްލިކް ބޭންކް 
  އަކައުންޓު

2010  

  

5,344,746.10

5,344,746.10

3,962,276.3  

48,998.0  

116,373.5  

101,700.5  

591,682.7  

238,379.8  

73,780.0  

211,555.0 

5,344,746.1 

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582ފޯން: ،   20125

ުނ ޮގތުގެ ަބ
  ނިޔަލަށް

  ނޯޓް

  

  

3  

  

    

    

4  6

5  7

6  5

7  0

8  0

9  3

10  9

11 0

 0

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

5 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

ތާއި ހަޭދކުެރުވނ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައިهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،

ާސ ިލުބުނޮގތާ
ޑިސެ 31

  ދޭފައިސާ

  ޚަރަދު

،އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ަފއާިސ

  

  ދ

ތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ

  ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

  ދ

   ޚަރަދު

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ

ޕޮލިސް

  ޖެޓުން ނެގި

   ޖުމްލަ

ނގި ޚަރަދުންނަށް ހި

އި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަ

  ތރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

ންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ

ންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި

ރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

ރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ

ންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ

  ސާގެ ޖުމްލަ

 

  ލިބުނު ފައިސާ

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ

ލިބުނު ފައިސާގެ

  

  ކުރެވުނު ޚަރަދު

މުވައްޒަފުން 210

ޕެންޝަނާއި 213

ދަތުރު ފަތު 221

އޮފީސް ހިނ 222

އޮފީސް ހިނ 223

ތަމްރީނުކުރު 225

މަރާމާތުކުރު 226

އޮފީސް ހިނ 423

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސ

  

 

 

 



7 ގެ ޞަފްޙާ 
 

  
ކށައެޅި ބަޖެޓް 

ސާއާއި އާމްދަނީ/ 
 ކުރެވުނު ފައިސާ 

2009  

2,277,25  

2,277,257. 

2,321,72 

30,84

34,71 

245,49 

‐ 

81,13 

2,713,91  

375,80 

4,50 

4,50 

371,30  

ކޮމިޝަންެގ  

  ީސރު 
  ޓސް ޮއފިސަރ

3302  

   16  

 ބަޖެޓް 
އާމްދަނީ/ 
  ނ ފައިސާ 

އެކަ
ފައިސާ
ހޭދަ ކު

2  
  

6,2 57.00

6,212 .00

 

3,924.89

 ‐ 

146.86 

1 13.00

5 96.59

2 

 35.00

5,1  16.34

1,0 01.66

 

2 00.00

2 00.00

 

8  01.66

އިންޓެްގރިޓީޕޮލިސް 

      އާމިނަތު ނަސ
  ސީިނއަރ އެކައުްނޓު

2580ފެކްސް:  33025

  ަބާޔން 

 
އެކަށައެޅި 
ފައިސާއާއި އާ
ހޭދަ ކުރެވުނު

2010

  

 12,371.47

6 2,371.47

  

62,276.36 

48,998.07

16,373.55 

01,700.50

91,682.70

38,379.83

73,780.09

 33,191.10

79,180.37

 

11,555.00

11,555.00

 

67,625.37

ހެކިވެ ޕޮ އެކަމަށް 

ލީ ޝަރީފް       
ެނރަލް           

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582ފޯން: ،   20125

ދކުެރުވުނޮގތުގެ 
  ނިޔަލަށް

  ބަޖެޓް  

 2010  
 

6,212,371.47

6,212,371.47

4,226,582.00 

48,757.47 

342,507.00 

165,435.00 

875,500.00 

322,040.00 

38,750.00 

6,019,571.47

‐ 

 

192,800.00 

192,800.00 

 

‐ 

. ގީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ

ރީރާ ޢަލސަ ފާތިމަތު 
ޖެެނޑިރެކްަޓރ  

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

5 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 ެއަފއާިސ ހަޭދ
ގެ 2010މްބަރުގެ

  

  ނޯޓް 

 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

11 

 

 

(   

އޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަގީ

 

    

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައިهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،

ެރުވުނ ަބޖެޓާއި
ޑިސެމް 31

  ދޭފައިސާ

  ގެން)

   ޚަރަުދ

( ރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ

ތަކުގައި އެއްވެސް އޮ

 

،އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ފްާސކުެރ

 

  ދ

ތަކަށް ނޫން ގޮުތން ދޭ

 

  ހދާތަެކތީގެ އަގު

  ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު

  ދ

   ޚަރަުދ

 ( ޓްރާންސްފާ ލައިގެ

   ބާކީ 

ހަުރމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ

 ޓްރެޜަރީއަށް އަނބު

ޅފައިވަނީ މިހިސާބުތަ

    

ޕޮލިސް

 

  ޖޓް 

   ޖުމްލަ 

  ދ
ނގި ޚަރަދުނނަްށ ހި

އި ައދި ވަކި ޚިދުމަަތ

 ތރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

ާ ންުގމުގެ ބޭުނމަށް ހޯ

ންުގމަށް ބޭުނންވާ ޚި

ރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު

ރމާިއ ބެލެހެއްޓުމުެގ

ހޭދަކުރި  ށް  ޚަރަދަ 

ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް

 

ންުގމަށް ބޭުނންވާ ހަ

  ޚަރަދު 

(ފިނޭންސް އެންްޑ  

ތައްާޔރުކޮށް ހުށަހާަޅ

  -ކރަނީ :

  

 
  ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ

ލިބުނު ފައިސާގެ 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 
މުވައްޒަފުން 210

ޕެންޝަނާއި 213

ދަތުރު ފަތު 221

އޮފީސް ހިން 222

އޮފީސް ހިން 223

ތަމްރީނުކުރު 225

މަރާމާތުކުރު 226

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނު

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

އޮފީސް ހިން 423

ޖުމަލް ކެޕިޓަލް ޚަ

  
ޖުމްލަ ބަޖެޓްބާކީ

މި ހިސާބުތައް ތަ

ުކ ފަރާތުން ސޮއި

  

 
 

   

  



8 ގެ ޞަފްޙާ 
 

2009  

4,500  

361,886  

366,386 

‐  

‐  

366,386  

2009  

‐  

366,386.  

366,386.  

ވނީ 

3302  

   16  

201  

  

216 0.00

‐  6.00

216,05 6.00

  

‐  

22  

238  6.00

201  

22 

  

216  .00

238 .00

ންތައް ފުރިހަމަ ވާ

2580ފެކްސް:  33025

10  ނޓް 

  

1  6,055.00

  ‐

  55.00

    

  ‐

  2,500.00

  8,555.00

10  ނޓް 

12  2,500.00

  

6,055.00

8,555.00

އްކަމާއި މާލީ ބަޔާން

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582ފޯން: ،   20125

  ާޔން 

  ނިޔަލަށް 
ް ނޯ

  

1

  ން ޔާ 
  ނިޔަލަށް

ނޯ

2

  

  

  

ލީބަޔާންތަކުގެ ބައެއް

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

5 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

ކިްއާޔތުގެ ަބާޔ
ގެނ  2010ސެމްބަރ

(   އުނިކުރުމަށްފަހު

 ޒިްނމަާތކުގެ ަބޔާ 
ގެނި 2010ސެމްބަރ

 ފައިސާ

ޅޭ ނޯޓްތަކަކީ މާލީ

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައިهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،

މިލްކި
ޑިސެ 31

ރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް

 ބެންޖެހޭ

މީާލ 
ޑިސެ 31

ރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ

ޭ މާލީ ބަޔާންތަކާ ގު
  

،އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

  ދ

 ންޓް

(ޢިމާރާތް، މެޝިނަރީ

 ދލުގެ ޖުމްލަ

އުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބެ

 ޓްރެޜަރީއަށް އަނބު

 މލު

އަށް ހިމެނިފައިވާ މާ
ގއި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޕޮލިސް

  ސެޓްސް)

 ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ

ިނަރީއާއި އިކުއިޕްމެން

ކޮށްދޭ ރައުސްމާލު (

 ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލު

  ޓސް

  ންޑް

ކާހުރި ބިލްތަކަށް ދައު

  ޖމުލް

   ލައިބިލިޓީ)

  ކާ ހުރި ބިލްތައް

ފ ފިނޭންސް އެންޑް

ސީލު ކޮށްދޭ ރައުސްމާ

  ގެ ޖުމްލަ

އަ 16ން ޞަފްޙާ 
ވިދާޅުވުމުން ކަމުގަ

މިލްކިއްޔާތު (އެސ

ދިގު މުއްދަތަށް

ޢިމާރާތާ، މެޝި

ހަރުމުދާ ރަމްޒުކޮ

ދިގު މުއްދަތަށް

ކަރަންޓް އެސްެޓ

ކޭޝް އިން ހޭން

ފައިސާ ނުދައްކާ

މިލްކިއްޔާތުގެ ޖު

 

 

މާލީ ޒިންމާ (

ފައިސާ ނުދައްކާ

މިނިސްޓްރީ އްޮފ

ހަރަމުދާ ތަމްސީ

މާލީ ޒިންމާތަކުގެ

 

  

އިން 9ޞަފްޙާ  
މިނޯޓްތަކާއެކު ވ

  

  

  

  

  



9 ގެ ޞަފްޙާ  

ދާގެ ދަށުން 

ތ ލިބިފައިވާ 

ކޮމިޝަންގެ  

ނގާ ޤާނޫނާިއ 

 ފުލުހުންނަށް 

އި ބެހޭގޮތުން 

އް ތިރީގައި 

 . ރވިފައިވެއެވެ

ބޯޑުން ނެރެ 
 މާލިއްޔަތުގެ 
 ގޮތެއްގައި، 

 2011ތށް، 

.  ނައިގެންނެވެ

 ގެ ރއްޔިތުން

ފައިސާ އާިއ 

ޝަނަށް ލިބޭ 

 ޓްރެޜަރީގެ 

330  
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ވަނަ މާއްދާ 18

ގ ހައިސިއްަޔތު

 އިންޓެގްރިޓީ  

ާ ތެ ރޭގައި ހިނ

އެޅުމާއި،  

ހންގެ ޚިދުމަތާއި

 ސިޔާސަތުތައް

ތަށް ބޭނުންކުރެ

ރޑްސް  ބޯޓޭންޑަ
ދައުލަތުގެ  އި

ނޑު ނީ މައިގަ

) ގައިވާ ގޮތ2ަ

ރަދުތައް ހިމަނަ

ް މަނާފައިވާނީ ރަ

ަ ދަކުރެވިފައިވާ 

 ފިޔަވައި ކޮމިޝ

ނޭންސް އެންޑް

02580ފެކްސް:  3302

(  

8) ގެ 20/5

ޢމަލާތް ކުރުމުގެ

ތުން ޕޮލިސް

އި، ފުލުހުންގެ

ގޮތަށް ފިޔަވަޅު

މާއި އަދި ފުލުހު

  ތށް 

ނޑު ގ މައިގަ

ސަތުތައް އެއްގޮތަ

އުންޓިންގ ސްޓޭ
" އާއ ކައުންޓިން
އްޔާރުކޮށްފައިވަނ

3/2006މްބަރ 

ނގާފައިވާ، ޚަރ

 ގޮތުގައި ހިމަ

ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަ

ނ ނެގޭ ފައިސާ

ސޓްރީ އޮފް ފިނޭ

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

ްއ (ުރިފާޔއްިނ)
 ނިޔަލަށް

08 ނަންބަރު 

މާއި އަދި މާުޢ

މއްދާގައިވާ ގޮތު

ން އިތުރުކުރުމާ

 ޤާނޫނާ އެއްގޮ

ރިކަން ލިބިދިނުމާ

. 

އި ހަމަތަތތަކާ 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ

މުގައި މިސިޔާސަ

.   ފައިވާނެއެވެ

 ސެކްޓަރ އެކަ
ސިސް އޮފް އެކަ
ހިސާބުތައް ތައް

  

ނު (ޤާނޫނު ނަމް

ގައި ހިނ 201

ލިބުނު ފައިސާގެ

ނ ކޮމިޝަނުގެ ޚަ

ޖެޓުންރެވުނު ބަ

ފައިސާ މިނިސް

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

ާގުޅޭ ޯނޓްަތްއ
ގެ ނ 2010ސމްބަރ

ނޫނު (ޤާނޫނު

ދަޢުވާ ލިިބގަތުމާ

ނަ ާމވަ 19 

ދަށް ކަމޭިހތުންޢި

 ތަޙުޤީޤުކޮށް 

ނޫނީ ރައްކާތެރި

.  އިތުރުކުރުމެވެ

ސިޔާސަތު ޑު

ފއިވާ ހިސާުބ

ތައް ބަޔާންކުރުމު

ކން ބަޔާންކޮށްފަ

ޝަނަލް ޕަބްލިކް 
ޑަރ ކޭޝްބޭސި
. އަދި ހ ތަށެވެ
" އަށެވެ  .ސިސް

ލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

10ކޮށްފައިވާ، 

ޔާން" ގައި ލި

ޝަނުގެ ބަޖެޓުން

. ފާސްކުރެ ސާއެވެ

ނީއެއްކަމުން މި

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

ީލ ަބާޔްނތަކާ
ޑިސެ 31

 ފުލުހުންގެ ޤާނޫ

ދޢުވާކުރުމާއި ދަ

އެ ޤާނޫނުގެ 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢ

ނިވަންކަމާއެކު

 ބޭނުންވާނޭ ޤާނޫ

ރާއި ޔަޤީންކަން

ނޑު މގެ  މައިގަ

އި ބޭނުންކޮށްފަ

ރެއްގެ ހިސާބުތަ

ފައިވާނަމަ، އެކަ

  އސާސް 

ނީ އިންޓަރނޭޝަ
ރިޕޯޓިން އަންޑަ

) އާ އެއްގޮތ2ަ
ން "ކޭޝް ބޭސ

 ދައުލަތުގެ މާލި

 ދައްކާ އަދާކޮ

ާވުނު  ގޮތުގެ ބަ

ފސްކުރި ކޮމިޝަ

ލިބިފައިވާ ފައިސާ

އުލަތުގެ އާމްދަނ

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

މީާލ

ކޮމިޝަނަކީ  

ލަ ނަމުގައި ދަ

ެ  . ޝަޚްޞެކެވެ

ހންގެ ތެރޭގައި

ޢަމަލުތައް މިނ

 އަދާކުރުމުގައި

މެދުގައި އިތުބާރާ

އި އެކުލަވާލުމު

ތއްޔާރުކުރުމުގައި

. ހުރިހާ އަހަ ވެ

ށ ބޭނުންކުރެވިފަ

އޔާރުކުރުމުގެ އަ

ޔާރުކޮށްފައިވަނީ
ފއިނޭންޝަލް ރ

3/2006މްބަރ 

ޗަށް ބިނާކޮށްގެނ

ޔރުކޮށްފައިވަނީ 

ރީގައި ފައިސާ

ތއި ހޭދަ ކުރެވު

ވނަ އަހަރަށް ފާ

 ކޮމިޝަނަށް ލި

ފައިސާއަކީ ދައު

ޕޮލިސް

 :   ރފް 

އިންޓެގްރިޓީ 

ދފައިވާ އަމިއްލަ

ން ޤާނޫނީ ޝ

ފުލުހު ޞދުތަކަކީ

ޚިލާފު ޢަ ދއި

މީހުންގެ ވަޒީފާ 

 ރައްޔިތުންގެ މެ

ބ ބަލަހައްޓައި

ް  ބަޔާންތައް ތަ

ކޮށްފައިއެވަނީއެވެ

 ތަފާތު ގޮތަކަށް

ތައް ހިސާބުތައް 

ހިސާބުތައް ތައްޔާ
"ފަ އކޮއްފައިވާ

 (ޤާނޫނު ނަމް
 ފައިސާގެ މައްޗ

 ހިސާބު ތައްޔާ

އަހަރު ޖެނުއަރީ

ސާ ލިބުނު ގޮތާ

ވަނ 2010ހން 

ހން ގޮތްގޮތުން

ަ  ބަލައިގަންނަ 

 

1- ް ތަޢާރަ

ޕޮލިސް

އުފައާްދ

މިނިވަން

މަޤްޞަ

ޤަވާޢިދާ

އެބައިމީ

ޢާންމު

ހިސާބު -2

މާލީ 

ބަޔާންކޮ

އެނޫން

އަހަރީ ހ2.1-

މާލީ ހި
ޝާއިއު
ޤާނޫނު
ނަގުދު

ޚަރަދު

ވަނަ 

"ފައިސާ

މަޖިލީހު

އެހެނިހެ

ނުވަތަ



  

10 ގެ ޞަފްޙާ  

ންސް އެންޑް 

އިސާ ނަގުދު 

 ކޮމިޝަނަށް 

ން އގޮތްވާގޮތު

 ދަރަންޏާއި 

 .   ނެއެވެ

ވަނަ އަހަރު  

ހި ރުފިޔާއަކީ 

ވހި ރުފިޔާެގ 

އަހަރު ނިމޭ 

.   ވެ

 ހޯދާކރުމަށް 

ން ކަމަށާއި، 

 .   ނުވާނެއެވެ
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ފިނޭންޓރީ އޮފް 

ސިސްއިން އެފައި

ރު ނިމުނުއިރު 

" އާ އެއް ޝަން

ހން އަރަންޏާއި

ނޑާފައި ނުވާނެ

 2010ރާތުން 

. އެއީ ދިވެހި ނވެ

ލރަކަށްޖެހޭ ދިވެ

ނކޮށްފައިވަނީ އަ

ސްވުން ތަކުގައެވެ

  ިހޯދުނު ތަކެތ

ިއގެން ބޭނުންކު

 ތަކެތި ގަތުމުން

އި ހިމަނާފައެއް

02580ފެކްސް:  3302

އިސާ މިނިސްޓް

 .   ނެއެވެ

ނީ ކޭޝް ބޭސި

 ގުޅިގެން އަހަރު

ސްޓް ކޮންވެންޝ

އަދި އެެހ، ލާއި

ވަރެއް ބަލަށް ކަ

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާ

ވެހިރުފިޔާއިންނެ

 އެމެރިކާ ޑޮލަ

 ބާކީތައް ބަޔާން

ސްވފައިވާ އެއްބަ 

ނމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ

ބަހައްޓައނެފައި 

ތުގައި ހިމެނޭނީ

ތި ހިސާބުތަކުގައި

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

ނުކުރެވި ހުރިފައ

އި ހިމަނާފައިވާނ

އި ހިމަނާފައިވަނ

ހގެ މަސައްކަތާ

  ނެއެވެ.

ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސ

ގޮތުން ހަރުމުދަލާ

 .   އެވެ

އެއްވެސް މިންވަ

 އިންޓެގްރިޓީ ކޮ

ރެވިފައިވާނީ ދިވެ

 .   ވެ

ތާރީޚުގެ ހިނގި

އްވާނަމަ އޭގެ 

ޔަށް އެއްބަސްވެ

ޗއި ޚިދުމަތްދިނު

ވ. އޮފީހަށް ގަނ

ދި ޚަރަދުގެ ގޮތު

ކޮށް ހުރި ތަކެތި

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

. އަދި ޖަމާނު ވެ

އި ހިސާބުތަކުގައ

މދަނީގެ ގޮތުގައި

ންކަމުން އޮފީހު

މނާފައެއް ނުވާނެ

ކޮށްފައިވަނީ "ހި

. މިގޮ ޞޫލުންނެވެ

ދިއިރުގެ އަގުގައެ

ންގެ ގޮތުގައި އެ

ކްޓެއް ޕޮލިސް 

ކޮށް ބަޔާން ކުރެ

ސާކަމުގައިވާތީއެވެ

އމުޢާމަލާތެއް ހި

ޏާއި ދަރަންޏެއް

ށްފައިވާނީ ކުރިޔަ

ހޯދުނު ތަކެއްޗާއ

ނީ ގަތްއަގުގައެވެ

. އަދ ހިމަނާފައެވެ

ނއިރު ބޭނުންނުކޮ

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

މާކޮށްފައިވާނެއެ

ސާއެއްގެ ގޮތުގައި

ފއިސާވެްސ އާމް

. އެ  ހެންމުންނެވެ

ސާބުތަކުގައި ހިަމ

އަގުތައް ބަޔާންކޮ

ޔާންކުރާ އުޞޫ

ނީ އެއެއްޗެއް ހޯދ

 ޑިޕްރިސިއޭޝަން

 ނގޭ ޕްރޮޖެކްޓް 

އެއްވެސް ޕްރޮޖެ

 

ވާ ތަކެތި އަގުކޮ

ނން ކުރާ ފައިސާ

ކޮށްފައިވަނީ އެ

އިސާގެ އަރަންޏާ

ގޮތަކަށް އަގުކޮށް

ބޭނުންކުރުމަށް ހޯ

ޔންކުރެވިފައިވަނީ

ދގެ ގޮތުގައި ހި

 އަހަރު ނިމުނު

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

އެކައުންޓަށް ޖަމާ

ރަންޖެހޭ ފައިސާ

 ލިބެންޖެހޭ ފަ

މިޝަނަށް ލިބު

 ފައިސާ މިހިސާ

ޔާރުކުރުމުގައި އަ

ާ ިއރުގެ އަގު ބަ

ޔާންކޮށްފައިވަނީ

ވ ހަރުމުދަލުގެ 

ހީލިބިގެން ހިން

އެހީ ލިބިގެން އެ

   

 ތު ނގޭ މުޢާމަލާ 

ބޭނުންކުރެވިފައިވާ

ތ ކުރުމަށް ބޭނު

ލތުތައް ހިސާބުކޮ

. ބޭރު ފައި އެވެ

ޮ . މިނޫން ޖގައެވެ

ބަހައްޓައިގެން ބޭ

ހދޭ ތަކެތި ބަޔާ

އިޒްނުކޮށް ޚަރަދު

ން ނޫންކަމުން،

ޕޮލިސް

ލް ޓްރެޜަރީ އެ

ރީއަށް ރައްދުކުރ

ޝނަށް އަނބުރާ

ގެ ގޮތުގައި ކޮމ

ޖެހޭ ނުލިބިހުރި

ބޔާންތައް ތައްޔާ

މަލާތެއް ހިނގިއ

މާލުގެ އަގު ބަޔާ

ޝނަށް ހޯދާފައިާވ

 ފަރާތަކުން އެހ

ނަ ފަރާތަކުން އެ

 . ފައެއްނުވެއެވެ

ޭ ފއިސާއިން ހިން

ބޔާންތަކުގައި ބޭ

މުޢާމަލާތު ޝނުގެ

އިސާގެ މުޢާމަލާ

ޗޭންޖް ރޭޓްގައެ

ގ އެކްސްޗޭންޖް

ށް ގަނެފައި ބަނަ 

ހިންގުމަށް ހޯ 

 ވާނީ ކެޕިޓަލައި

ތި ބޭނުންކުރުމުން

ސިންގަ

ޓްރެޜަރ

ކޮމިޝަ

ފައިސާ

ލިބެންޖެ

މާލީ ބަ

އެމުޢާމަ

ރައުސް

ކޮމަިޝ

ތިންވަނ2.2ަ-

ތިންވަނަ

ހިންގިފަ

ބޭރު ފ2.3ަ-

މާލީ ަބ

ކޮމިޝަ

ބޭރުފައި

އެކްސްޗޭ

ތާރީޚުެގ

ކޮމިޝަނ2.4ަ-

އޮފީސް

ތި ތަކެ

އެތަކެތި
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ޢާމަލާތްތަކުގެ 

ތރޭގައި އަގު 

ންމަން ޖެހޭ 

ނިމުނު އިރު 

 ފައިސާއާއި، 

ވަނަ އަހަރު  

 އެހެނިހެން 

ސާ ފިޔަވައި 

އްދަ އޮންނަ 

ނިޔު ފަންޑަށް 

ންސް އެންޑް 

ށ ބަލައިގަތް 

ންސޮލިޑޭޓެްޑ 

ނކުރެވި ހުރި 

ގެ ނޑާ ބާކީ

330  
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ރެއިން، އެ މުޢާ

ކަކީ އަހަރު ތެ

ން އަދާކޮށްނިން

ނ 2010ނބަރ 

އދުކުރަންޖެހޭ 

 2010އވަނީ 

ވ ފައިސާއާއި

 ބަޖެޓް ފައިސާ

ރަދުކުރުމުގެ ހުއް

ލިޑޭޓެޑް ރެވެނި

ފިނޭންރީ އޮފް 

ނީ ކޮމިޝަނަށް

ޓްރެޜަރީގެ ކޮން

 ޓްރާންސްފާ ނު

ކުރެވުނުވަރު ކަ

02580ފެކްސް:  3302

  ތއް 

މަާލތްތަކުގެ ތެރެ

  ާވނެއެވެ.

ރި ޚަރަދުތަކަ ހު

ގެ ކުރިން 20

ޑިސެްނ 31ކީ 

 އަނބުރާ ރްައ

 

 ހިމަނާފައި ެއ

ޚރަދުކުރެވިފައިވާ

ސގެ ތެރެއިން

ނުންތަކަށް ޚަރަ

ލޜަރީގެ ކޮންސޮ 

އިސާ މިނިސްޓް

  .   ވާނެއެވެ

ދއްކާފައި އެވަނީ

ންސް އެންޑް ޓް

ރު ނިމުނުއިރު 

ފއިސާއިން ހޭދަކު

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

ނގާފައިވާ ކަންތަ

ނގާފައިވާ މުޢާމަ

ދަލުގެނެސްފައިާވ

 އަދާނުކުރެވި 

11ޖެނުއަރީ  

ޢަދަދު ތަކަކީވ 

 ޓްރެޜަރީއަށް 

.  ރައުސްމާލެވެ

އިސާގެ ގޮތުގައި

 ތެރެއިން ޚަ

 ލިބޭ ފައާިސ

ކޮމިޝަނުގެ ބޭ

ސް އެން ޓްރެޜަ

ކުރެވި ހުރި ފައ

ގައި ހިމަނާފައިވާ

ގައި ދަ ބަޔާނު

ޓރީ އޮފް ފިނޭން

އިން މާލީ އަހަރު

ލިބުނު ފައ ގައި

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

ާ ތރީޚަށްފަހު ހިނ

ތާރީޚަށްފަހު ހިނ

މަލާތްތަކަށް ބަދަ

. އަގު ގުގައެވެ

31ރދުތަކަކީ 

ޔާންކުރެވިފައިާވ

ނސް އެންޑް 

ދޭ ދައުލަތުގެ ރަ

ިއ ލިބުނު ފައިސ

ރއްވި ބަޖެޓުގެ

 ކޮމިޝަނަށް

 ފައިސާއަކީ ކޮ

 އޮފް ފިނޭންސް

މިގޮތައް ޖަމާނުކު

އި ހިސާބުތަކުގަ

ހޭދަކުރިގޮތުގެ

ރއިން މިނިސްޓް

 ފައިސާގެ ތެރެއ

ގޮތުގެ ބަޔާން"

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

ތާ ބަޔާންތަކުގެ 

ތާ  ބަޔާންތަކުގެ

ވގޮތަށް މި މުޢާމަ

އަގު ގެއިވާނީ އޭ

ދތަކެވެ. މިޚަަރ

ގެ ގޮތުގައި ބަޔާ

 އޮފް ފިނޭންސ

ދ ތަމްސީލުކޮށްދޭ

ގެ ބަޔާން" ގައ

ނަށް ފާސްކުރެ

.ވ ފައިސާއެ ވެ

 ގޮތުގައި ލިބޭ

ސާ މިނިސްޓްރީ

 ނިމުނުއިރު މި

ސާއެއްގެ ގޮތުގަ

ޭ  ލިބުނުގޮތާއި 

ވޭ ފައިސާގެތެރެ

. މިަފދަ  ދަދެވެ

ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮ

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ލީ ޒިންމާތަކުގެ 

ލީ ޒިންމާތަކުގެ

ކށް އެކަށީގެންވާ

ޔާން ކުރެވިފައި

ވެފައިވާ ޚަރަދު

ެ ރި މާލީ ޒިންމާ

 މިނިސްޓްރީ

ނކުރެވޭ ހަރުމުދާ

އި ހޭދަކުރިގޮތުގެ

ލީހުން ކޮމިޝަނަ

ނަށް ލިބިފައިވާ

ލަތުގެ އާމްދަނީ

ނ މިފަދަ ފައިސާ

ވ. އަދި އަހަރު

ކުރަންޖެހޭ ފައިސ

ފައިސާ"ގައި 

 ގޮތުގައި ބެލެވޭ

ޢަދަޖަމާކުރެވުނު 

ލިބުނު ގޮތާއި ހޭ

.   ވާނެއެވެ

ޕޮލިސް

ދި މާލީއޔާތު އަ 

އްޔާތު އަދި މާލ

ނަށް ރިޢާޔަތްކޮ

  ިންމާތައް 

 ޒިންމާތައް ބަޔާ

ރުމަށް ކޮމިޓްވެ

. ދެންހުރި ސާއެވެ

ނުގައި ހުރިޝަ

ޝަނުގައި ބޭނުން

 ފައިސާ 

ސާ ލިބުނުގޮތާއި

ޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ތުން ކޮމިޝަނަ

ތްގޮތުން ދައުލަ

ސާއެއްނޫންކަމުން

ރެވިފައިވާނެއެވެ

ދުކުޜަރީއަށް ރައް

 ސްފާ 

ނސްފާގެ ގޮތުަގ

ލތުގެ އާމްދަނީ 

ނިޔު ފަންޑަށް ޖަ

ސާ "ފައިސާ ލި

އި  ދައްކާފައިވާ

މިލްކިއ2.5ް-

ް މިލްކި

ބޮޑުމިނ

މާލީ ޒ2.6ި-

މާލީ 

އަދާކު

ފައިސާ

ކޮމިޝ

ކޮމިޝ

ލިބުނުފ2.7ަ-

"ފައިސ

ރައްޔި

ގޮތްގޮ

ް އެކިގޮ

ފައިސާ

ޖަމާކު

ޓްރެޜަ

ޓްރާންސ2.8-

ޓްރާްނ

ދައަުލ

ރެވެނި

ފައިސާ

ގޮތުގަ
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ެގ ބާކީއެވެ. 

މާކުރަންޖެހޭ 

  

ލއަށް ބަދަލު 

330  

16  

ެގކޭޝް ފައިސާ

ޓރެޜަރީއަށް ޖަ

.މނިފައި ވާނެއެވެ

ގެ މުޅި ޖުމުލަ

02580ފެކްސް:  3302

 ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭ

ންސ އެންޑް ޓް

މަޢުލޫމާތު ހިމެ 

ެ ކުރެއްވި ބަޖެޓް

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

ގައި ކޮމިޝަނު

ރީ އޮފް ފިނޭން

އަހަރުގެ ވަނަ  

ލީހުން ފާސް ކު

.  ހުގެ ބަޖެޓެވެ

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

ކާފައިއެވަނީ ކޮ

އިރު މިނިސްޓްރީ

 2009 ތުރަށް 

ރު މަޖިލީނ އަހަ

ފައިވާ އެންމެފަހު

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

ާ ބުތަކުގައި ދައް

އަހަރެއް ފެށޭއި

ު ވަނައަހަރުގެ އި

ވަނަ 2010ނީ 

ށް ބަދަލުގެނެވިފަ

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ގޮތުގައި ހިސާބު

ނމެ އާ މާލީ 

ވަ 2010 ކުގައި

އެކުލެވިފައިވާނީ

އަނެއްކޯޑަށްޑން 

ޕޮލިސް

   ފައިސާ 

ގޮ ގެދ ފައިސާ

ސާ އަކީ ކޮން

.  ސާއެކެވެ

 ރެޓިވްސް

ހިސާބުތަކުރުގެ 

  ލޫމާތު ގެ މަޢު 

ހިސާބުތަކުގައި އެ

ނަގޮތަށް އެއްކޯޑު

ނަގުދު 2.9-

ނަގުދު

މިފައިސ

ފައިސާ

ކޮމްޕެރ2.10ެ-

މިއަހަ

ބަޖެޓްގ2.11ެ-

މި ހި

ާނންނަ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 



13 ގެ ޞަފްޙާ  

2  

2,277,25 

2,718,41 

371,301 

2009  

1,291,417 

1,030,307 

2,321,724

ސާ ދޭ ފައި

2009 

‐ 

‐ 

‐ 

330  

16  

2009

57.00

16.34

1.66

20 

2,330,0 .83

1,632,2 .06

3,962,4.89 

ނޫންގޮތްތުންދޭ
 

2010 

48,998.07 

‐ 

48,998.07 

02580ފެކްސް:  3302

2010 

6,212,371.47 

5,344,746.10 

867,625.37 

20 010

3,08 042.04

1,13 234.32

4,2276.36 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫ
 

 2010ޖެޓް 

48,757.47 

‐ 

48,757.47 

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

  ޯނޓްަތއް 
  ނިޔަލަށް

  ސާ 

010  ބަޖެޓް

89,104.00

37,478.00

226,582.00 

އދި ވަކި ޚި
  

ބަޖެ

7

7

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

ާޔްނތަކާގުޅޭ ޯނ
ގެ ނ 2010ސެމްބަރ

 

 ނެގި ފައިސާ 

ންނަށާއި، އަ

 

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

މީާލ ަބާޔ
ޑިސެ 31

ކރި ބަޖެޓުން

  ރި ބަޖެޓް
 ރި ބަޖެޓުން ނެގި

  ދކުރުމަށް)

 

މުވައްޒަފުންވ 

  ފައިސާ

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ލހުން ފާސް ކު

ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި
ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި

  ހުރި ފައިސާ

މިނިސްޓްރީއަށް ރައްދު

ނގި ޚަރަދު 

  ލވަންސް

ސްކުޅިކުރައްވާ

ށްސަރުކާރުން ދައްކާ

ޕޮލިސް

ތުންގެ މަޖިލީހު

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮ
ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮ
ގައި ބޭނުން ނުކޮށް

ބާކީ ( ފިނޭންސް މި

ހިނޒަފުންނަށް 

  ރައާއި އުޖޫރަ

އޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަ

  ލ

ޝަނާއި މުސް

 ޕެންޝަންގެފައިސާ

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް

 ޖުމުލަ
  
  
  

ރައްޔިތު -3

 

ރައްޔި
ރައްޔި
ބަޖެޓު

ާ ބަޖެޓް

 

މުވައްޒަ -4

  

މުސާ 211

މުވައް 212

 
ޖުމުލަ

  

  

ޕެންޝ -5
 

213 001 

213 005 ް

  

  

  

  



14 ގެ ޞަފްޙާ  

2009 

1,200.00

1,338.49

11,900.00

16,408.37

30,846.68

2009 

26,901.00

‐

‐

‐

‐

‐

2,714.00

5,098.00

34,713.00

330  

16  

2010

0 

4,112.009 

110,149.150 

2,112.407 

 

116,373.558 

2010 

58,515.50 

17,000.0‐ 

2,600.0‐ 

473.0‐ 

1,160.0‐ 

‐ 

5,399.00 

16,553.00 

 

101,700.50 

02580ފެކްސް:  3302

 20100ޓ 

49,750‐ 

31,3570 

71,6005 

189,8000 

 

342,5075 

2010ޖޓް 

65,060 

50,0000 

4,8000 

0 

1,3200 

15,000‐ 

7,110 

22,1340 

 

165,4350 

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

 ބަޖެޓް

0.00 

7.00 

0.00 

0.00 

 

7.00 

 ބަޖެ

8.00 

0.00 

0.00 

‐ 

0.00 

0.00 

3.00 

4.00 

 

5.00 

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

  

 އގު 

  ތަކެތި

  ަސއިފަދަ ތަކެތި 

  

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

 ދަތުރު ޙަރަދު

  ދަތުރު ޙަރަުދ

 ދަތުރު ޙަރަުދ

ހދާތަކެތީގެ އަ

  ޯހދާ ތަކެތި

 އިންޖީނު ެތޔޮފަދަ 

ހގައި ދެވޭ ކެއުމާއި 

 ކުރެވުނު

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ރމުގެ ޚަރަދު

ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަ
އއްގަމު މަގުން ކުރާ

ކުރާ ދަވައިގެ މަގުން
 ދަތުރު ޚަރަުދ

ގ ބޭނުމަށް ހޯ

 ތްނ ހޯދާތަކެތި

ޮލޖީ އާއިބެހޭ ގޮުތން

ންނކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި

 އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހު

 ން ހޯދާތަކެތި

 ހޯދުމަށް

 ރމަށް ހޯދާ ތަކެިތ

އެކްރޫކު ްނހޯދާ ތަކެިތ

ޕޮލިސް

ކުރުރު ފަތުރު 
  

ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި ކަ
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެ
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި ވަ
ރާއްޖޭންބޭރަށްކުރާ ދަ

  

 ޖުމުލަ 

ސް ހިންގުމުގެ

  
ލިޔެކިޔުމާިއބެހޭ ގޮުތ

އިންފޮމޭޝަންޓެކްނޮޮލ

ފިއުލްގެގޮތުގައި ބޭނު

އޮފީހުގެޚިދުމަތުގައި 

އިލެކްޓްރިކާބެހޭގޮތުން

ސްޕެއަރޕާރޓްސް ހޯ

ކުނިކަހާފޮޅާސާފުކުރުމ

އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތުްނ

  

 ޖުމުލަ 

ދަތުރު -6
 

221 001 ާ
221 002 ާ
221 003 ާ
221 004 ާ

 

 
  

 

އޮފީސ -7

ލ 001 222

222 002 

222 003 

222 004 ޮ

222 005 

ސ 006 222

ކު 008 222

222 999 

 ު
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2009 

90,360.8

39,338.4

104,914.2

2,400.0

88.0

1,740.0

3,550.0

242.0

2,863.0

245,496.5

2009 

  

330  

16  

2010 

65,856.63 

284,696.27 

6,581.0‐ 

110,160.09 

4,875.00 

183.50 

9,770.20 

0 

30,000.0‐ 

2,825.00 

15,000.0‐ 

24,400.0‐ 

37,335.00 

 

591,682.79 

  
2010 

74,360.4‐ 

22,453.0‐ 

117,066.4‐ 

24,500.0‐ 

  

238,379.8‐ 

02580ފެކްސް:  3302

 
2010  ޖޓް 

120,00061 

211,84720 

30,00007 

118,80000 

4,20000 

54 

23,92028 

1,800‐ 

60,00000 

5,16000 

56,00000 

48,00000 

195,77300 

 

875,500.70 

   

2010ޖޓް 

229,9540 

00 

56,0043 

36,0900 

322,0483 

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

   
 ބަޖެ

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

‐ 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

 

.00 

 

 ބަޖެޓް

50.00 

‐ 

00.00 

90.00 

40.00 

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

 ރަދު 

 އި ކުނީފީ

  އަގަށްދޭ ފައިސާ 

  ނު 

  

 ފައިސާ ވުމަށް ދޭ 

 ރަުދ

  ޚަަރދު

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ

 ށް ުކރާޚަރަދު 

ތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި

 އިްޝތިރާކް ޚަރަދު 

ރުްނފަދަ ޚިދުމަތުގެ 

 ށ ކުރާޚަރަދު 

 ދު

  ކުރުން

އެކްރޫކުރެވުނ  ޚަރަދު

  ފައިސާ

ސްަތކުގައި ބައިވެރިވު

 ިހްނގުމަށް ކުރާ ޚަރަ

 ހިްނގޭ ޓްރޭނިންގގެ

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ށ ބޭނުންވާ ޚި

 ދި ޓެލެކްސް

 ރަދު 

ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް

 ެނޓްގެ ޚަރަދު

ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަ

 ޚަަރދު

ރ، އެންގުން އަދި އި

ުދމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރ

ާމންދާރީ އަދާކުރުމަށް

ޕކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ 

ިހްނގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ

ކުރެވޭ ހޭދަ 

ޝިޕްގައި ދާމީހުންެގ

ކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސ

ޓރޭނިންގ ކޯސްތައް 

ންށ ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ޕޮލިސް

ސް ހިންގުމަށް

  
ޓެލެފޯން،ފެކްސް އަދ

އިލެކްޓްރިކްފީގެ ޚަރަ

ފާޚާނާގެ ޚި ބޯފެނާއި

އިިއންޓަެނ ލީޒްލައިނާ

އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސ

ޕޯސްޓޭޖާއިމެެސޖް ޚަ

އިޢްލާން،އިޝްތިހާުރ

 އުފުލުމުގެޚަރަދު

ޚިުދ ކޮންސަލްޓެންސީ

ެމހުާމ މެހުާމނުްނނަށް

ޗާޕު ޢާންމުފައިދާއަށް

ޚި އިންޝުއަރެންސް

އެހެނިހެންއޮފީސް ިހ

  

 ޖުމުލަ 

ނު ކުރުމަށް ކު
  

ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާއެކި

ރާއްޖޭގައިއެކިއެކި ޓް

އޮފީސްމުވައްޒަފުންނަ

  އެކްރޫކުރެވުނު 

 ޖުމުލަ 

އޮފީސ -8

 

223 001 

223 002 

223 003 ޯ

223 004 

223 008 

223 009 ޯ

223 010 

223 011 

223 016 ޮ

223 017 

223 020 ާ

223 025 

223 999 

 

 
  

  

ތަމްރީނު -9
 

ސ 001 225

ރާ 004 225

ރާ 005 225

އޮ 006 225

އެ

ޖު
 

  

  

  

  



21

21

16 ގެ ޞަފްޙާ  

2009 

4,300.00

4,665.00

13,450.00

  

22,415.00

އި  ޖުމްލަ 
ކތި  

4,500.00 

11,555.00 

16,055.00 

2009  

4,500.00 

4,500.00 

 

 

330  

16  

2010 

43,000.00 

100.00 

5,000.0‐ 

25,680.00 

73,780.00 

ގުޅޭ  އެއްގަމުގަ
ތކެތި  ދުއްވާ ތަކެ

‐ 

‐  70

‐  70

2010 9

216,050

216,050

22,500.0 -

22,500.0  -

02580ފެކްސް:  3302

2010  ޖެޓް 

10,7509 

1,5000 

3,5000 

23,0000 

38,7509 

ޓަރ އައިޓީއާއިގު
ވެޔާ  ގޮތުންހޯދާތަ

‐ 

0,100.00 

0,100.00 

2010 0

19255.00 

19255.00 

00

00

  ކޮމިޝަން
 (ރުފިޔާ އިން)

582: ފޯން ،   20125

 ބަޖެ

0.00 

00.00 

00.00 

00.00 

0.00 

 ދު 

ޞަލާތުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަ
ތކެތި  ސޮފްޓްވެ
‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

0  ބަޖެޓް 

,800.00 

,800.00 

 

  

 .ގ ޮގތުގައެވެ

ޮންޓެގްރިޓީ
އަހަރުގެ ހިސާބު  

 - އިރު ހިނގުން، މާލެ

 

 

 މާތުުކރުން

ޚަރަދުށ ކުރާ 

ރފަރެންސް  މުވާޞަ
 ފޮތް  ތަކެ

‐ 

‐ 

‐ 

  އތަކަށް

ިޒންމާއެއްގެީނ މާލީ 

އިނޕޮލިސް 
ވަނަ އަ 2010

ޒުހައهللا ޝަހީދު ޢަބްދު،ނ

  ޚަރަދު 

ނުކރާ ޢިމާރާތް މަރާމާ

 ން 

 ކރުން 

ރމުދާ ހޯދުމަށް

މޝިނަރީއާއި  ރި
ކވިޕްމަންޓްސް 

‐ 

63,305.0

63,305.0

 ިނމިފައިވާ ކަންތައް

ނތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ

ސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ބލެހެއްޓުމުގެ

ްނ ބޭނުންތަކަށް ބިނާ

 ިނޒާމް މަާރމާތުކުރުނ

 ާމތުކުރުން

ޕަމންޓްސް މަރާމާތުކު

 ބޭނުންވާ ހަރު

ރުނީޗަރއާއި  މެ
ފިޓިންގްސް  އިކް

4,500.0

0  78,150.0

0  82,650.0

  ހރުމުދާ

 ރި ބިލްތައް

ްނޓްރެކްޓް އުސޫލުން

ލްތައް މާީލ ހިސާުބތަ

ޕޮލިސް

ތ ކުރުމާއި ބެ

  
މީހުންދިރިއުޅުން ނޫްނ

ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ 

ކަރަންޓްވިއުގަ މަރާާމ

މެޝިނަރީއާއިއިކްވިޕް

  

 ޖުމުލަ 

 ހިންގުމަށް ބޭ

 ފަރު

 ފި

00  ުހރި
00 

00 
 ުހރި 
( ގއި

 ޞީލް 

ރު ނިމުއިރު ހުރި ހަ

  ލަ 

 ނުދައްކާހުރި
: ކޮްނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

  ޖުމުލަ 

ސާ ނުދައްކާހުރި ބިލް

މަރާމާތު -10

 

މ 002 226

226 006 ާ

ކަ 007 226

މެ 010 226

ު
 

 

އޮފީސް -11
  

 

 

 އަހަރު ފެށުނުއިރު 
މިއަހަރު ހޯދުނު 

އަހަރު ނިުމނުއިރު 
ތަކެތި (ގަތް އަގުަގ

 

  

 
ތަފްޞ

އަހަރު

ޖުމުލަ
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ކެ

 
ު

 

 ފައިސ


