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 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި

  : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް
  އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްވަނަ  2007 މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސަރުކާރު

   AR21/2008 : ރިޕޯޓް ނަންބަރު
 

  

 

 

 2007 ގެފަންޑު ޕްރޮވިޑެންޓް ގެސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެދަށުން ކުރެވުނު  )2007/04(މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައިއިޞް ގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދުވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ ސަމާލުމަކަށް ، އިއެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާ
 . ގެނައުމެވެ

މައްޗަށް ނަމަވެސް ގަވަނަންސްގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަ  ވަނައަހަރުގެ 2007މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި 
  .  ގެ ލިޔުންތައް ބަލާފައިވާނެއެވެ 2008ކުރެވުނު ކަންކަމުގައި އޭގެ ކުރީއަހަރުތަކާއި އަދި 

ގައި  www.audit.gov.mvމިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި، މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 
  .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

 

  

   
މިފަންޑު އުފެއްދުމުގެ . ވަނަ އަހަރު އެވެ 1988މާރޗް  01އުފައްދާފައިވަނީ  ފަންޑް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް

ވުމާއި، އަދި ވަޒީފާއިން މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެނެ
  .ލަތެއްގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ތިބުމެވެމާލީ ޙާއިރު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މުސްކުޅިކުރުވާ

އިންސައްތަ މި ފަންޑަށް  5އަސާސީ މުސާރާއިގެ ތެރެއިން ފަންޑުގެ މެންބަރުންގެ ސް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ކޮންމެ މަހަކުވެ
. ވެސް ފަންޑަށް ޖަމާކުރެއެވެދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންއަދި މިފައިސާއާއި އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ދިވެހި . ކުރެވުމުން ދެއެވެޖަމާ

އްޒަފުންގެ މުސާރައިން މަހަކު ފަންޑަށް ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާ ނަގައި ފަންޑަށް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ މުވަ
ވާ ގޮތެއްގެ މަތީން، ގަނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އަންނީ މިނިސްޓްރީ އިފް ފިތައްތައް ހަމަޖައްސަޖަމާކުރުމުގެ ކަން

ށްދޭންޖެހޭ ފައިސާ ޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ޖަމާކޮމުވައްފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ . އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުންނެވެ
  .ޜަރީއިންނެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޖަމާކޮށްދެއްވަ
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  ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް އަލުން ބައްޓަންކޮށް ހަރުދަނާކުރުން )2.1

ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާން ، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް އުފައްދައި ހިންގަމުން ގެންދަނީ މަޖްބޫރުކަމެއްނެތިސަރުކާރުގެ ގައި  1988
ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރުންގެ މުސާރައިން ފަންޑަށް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ބޭނުން 

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް  .ޖެޓުންވެސް ޖަމާ ކުރައްވައިގެންނެވެގެ ޢަދަދެއް ދައުލަތުގެ ބައާއެއްވަރު 5%ޖަމާކުރެވޭ މުސާރައިގެ 
ފަންޑާ އެއްވެސް ޕްރޮވިޑެންޓް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ދެއްވަމުން ގެންދެވެނީ  ،މިގޮތަށް ހިނގަމުންދާއިރު

އަދި ، ހޭދަކުރަމުން 5%ންނެވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިހެން މިދެ. ގުޅުމެއްނެތް ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
. ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެވޭ ގޮތަށް ހިނގަމުންދާތީއެވެ" ޕެންޝަން"އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން  20ސަރުކާރުގައި 

ޚަރަދު  5%ބަޖެޓުން  އާއެއްވަރަށް ދައުލަތުގެ 5%ނަމަވެސް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑެއް ހިންގައި، އެއަށް މެންބަރުން ޖަމާކުރައްވާ 
ކުރެވޭ ފައިސާއިން، ފަންޑުގެ މެންބަރުން އުމުރުން ދުވަސްވެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން ކުރެވެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެފަންޑުގައި ރައްކާ

އެފަންޑުން އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ  ،ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި
ގެ އިތުރުން ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ ބުރަ ދައުލަތުގެ  5%އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭ . ންނެވެގޮތު

ހިންގެނީ އާއި ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ބައްޓަންކުރެވި، ރާވައި " ޕެންޝަން"ނަމަވެސް މިހާރު . ބަޖެޓުން އުފުލަން ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ
މި ދެ ޚަރަދުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ، ކަމުގައިވިޔަސްދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިދެ ޚަރަދު ކުރެވިގެން 

  .ޕެންޝަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ

  

   :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ގެ މުވައްޒިފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ޕެންޝަން ދެވޭ އުޞޫލު ވަރަށް އަވަހަށް އަލުން ސަރުކާރު
ބައްޓަންކުރަން ޖެހިފައިވަކަމަށާއި، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުން ޕެންޝަން ދެވޭ ގޮތަށް ރޭވެންޖެހޭ ކަމަށާއި، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކީ 

ޑުގައި ދައުލަތުގެ ފަން، ޒަފުން ބައިވެރިވުން މަޖުބޫރު ފަންޑަކަށް ހެދުން މުހިންމު ކަމަށާއިސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައް
މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި، އަދި މިގޮތަށް ބައްޓަންވުމަށްފަހު  ކުންފުނިތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް  މިފަންޑުގައި ބައިވެރިކޮށް، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި 
މަކީ ގައުމީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ވުބޭނެ ނިޒާމު ހަމަޖެއްސެމުވައްޒިފުންނަށްވެސް ޕެންޝަން ލިހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ 

މިހެން މިދެންނެވީ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑާއި ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ކަންތައް ހިނގަނީ . މުހިންމު ކަމެކެވެ
މު ންށް މިއީ ކޮންމެހެން މުހިމިއުޞޫލުން ކަމުންނާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޕެންޝަނުގެ ކަންތައް ހިންގެވުމަ

ފަންޑު  ރާއްޖެފަދަ މީސްކޮޅު މަދު ގައުމެއްގައި މިފަދަ ފަންޑެއްގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިކޮށްގެންކަމެއްކަމުންނާއި، 
    .ކަމުގައިވާތީއެވެ ފަންޑް ކާމިޔާބުގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ވަަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ވެސްވީހާވެސް ބޮޑު ކުރުމަކީ

         

  
  
  

  އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  . 2
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   ވާއިދުން ޕްރޮވިޑެންޓް ފައިސާ ފޮނުވާފައިނުވޭޅު އޮފީސްތަކުން މަހުންމަހަށް ގައަތޮ  )2.2

އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ކުރީއަހަރުތަކުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބައެއް އަތޮޅުތަކުން ގަވާއިދުން  2007 ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް
މިގޮތަށް ފައިސާ ގަވާއިދުން މަހުން މަހަށް . ފޮނުވަމުން ނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމަހުންމަހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ 

މީގެ ސަބަބުން ފަންޑުގެ ހިސާބު . ނުފޮނުއްވާ ބެހެއްޓެވުމަށްފަހު އެތައްމަހަކަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ފޮނުއްވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
މަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން މަހުން މަހަށް ކަނޑުއްވާ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ބަލަހައްޓަން އުނދަގޫވެ، އޮޅުން އަރާކަ

  .މަހުން މަހަށް ގަވާއިދުން ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުން މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

   :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ފުންގެ މުސާރައިން މަހުންމަހަށް ކަނޑުއްވާ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދެއްކެވުމަށްޓަކައި މުވައްޒަޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ފައިސާ 
މިގޮތަށް މަހުންމަހަށް މުސާރައިން ކަނޑުއްވައިގެން ފަންޑަށް  .ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމަވެ

ގައިވާނަމަ، ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓަކާއި ތަފްޞީލް ފައިސާ ފޮނުއްވުމުގައި އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވާކަމު
ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވައިގެން އެފައިސާ އެ މެންބަރުންގެ މުސާރައިން ކެނޑުއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 . ގައި ދެކެމެވެމުސާރަ ދޫކުރައްވާފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާ މެދުވެސް ވިސްނެވުން ރަނގަޅު ކަމު
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ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑާއި ޕެންޝަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ބައްޓަންކުރައްވައިގެން، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުން ޕެންޝަން ދެވޭ 
މުވައްޒިފުންނާއި، އަދި  ހުރިހާ މުއައްސަސާގެޑުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ގޮތަށް ރާއްވަވައިގެން، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަން

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ މުވައްޒިފުންވެސް ބައިވެރި ކުރެވިގެން އެއަށްފަހު 
ވި ގޮތެއްގައި ޕެންޝަން ބޭ ގޮތަށް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ރާވައި ހިންގެވުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިމުވައްޒިފުންނަށްވެސް ޕެންޝަން ލި

  . މު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެންމުހި ވަރަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގެވުމަށާއި ގައުމީ ތަރައްޤީއަށް
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c  
 

 ޑު ސެކްޝަންޕްރޮވިޑެންޓް ފަން
 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް 2007ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ 
  

  
  ތަޢާރަފު .1

  
މިފަންޑަކީ . ގައެވެ 1988މާރޗް  1ގާއިމުކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު 

ނުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާން ބޭ
ޑުމުން ހަމައެއާއި އެއްވަރަށް ސަރުކާރުންވެސް ނޕަސެންޓް ކެ 5ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން . ފަންޑެކެވެ

  . ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެމުންއަންނަ ފަންޑެކެވެ

ގަޅުގޮތް ހޯދައިދިނުމާއި ފަހަށް ނދަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަޑު މަޤުޞަނޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ މައިގަ
ރައްކާކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އާދަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އަށަގެންނެވުމާއި، ވަޒީފައިގައި ދެމިހުރެ އުމުރުން ދުވަސްވާއިރު  

  .ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާކުރެވޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމެވެ

  
  : ގިގޮތްނމަސައްކަތް ހި ފަންޑުގެ .2
  

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ސެކްޝަނުގައި މިއަހަރުވެސް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަންޑުގައި 
މައިގަޑު . ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެހިސާބުތައް މުވައްޒަފުންގެ  ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ

ގައި ފަންޑުގައި މެމްބަރުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ފަންޑުގެ މެމްބަރުންގެ އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފަންޑު ރެކޯޑް މަސައްކަތުގެތެރޭ
ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، ފަންޑު ޤަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިވާމުވައްޒަފުންނާއި ނިޔާވާ 

އަދި ފަންޑަށްލިބޭ ފައިސާ ފަންޑު ކޮމިޓީން . ހަވާލުކުރުންހިމެނެއެވެ ޑުގެ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތީންމުވައްޒަފުންގެ ފައިސާ ފަން
  .ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަތީން އިންވެސްޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ

މިގޮތުން . ފައިސާ ދޫކުރަން ފެށުނެވެފަންޑުން ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބައެއް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް  2003
. ދޫކުރެވެނީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް، ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމަށް، ތަޢުލީމަށް އަދި ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށެވެ ފައިސާ

އަހަރުވެސް ވަރަށް ހަލުވި  2007ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ މަސައްކަތް ކުރީއަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 
  .ންދެވުނެވެކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެ

އަހަރު ނިމުނުއިރު . އެވެ 16,623ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ފަންޑުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  2007
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރު މެންބަރުންގެ ޢަދަދު . އެވެ 18,035ފަންޑުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

ނެގުމަށް   ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު ހެޔޮބަދަލާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ 2003ށް އިތުރުވެފައިވަނީ ފަންޑުގެ ޤަވާއިދަ
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މިގޮތުން ސިއްޙަތަށާއި، ތަޢުލީމަށާއި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން އަދި ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން . މަގުފަހިވުމުވުގެ ސަބަބުންނެވެ
  .އަދާކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރެވުނެވެ

  
ގަޅު  ނއެންމެ ރަ ކަމާއެކުސަލާމަތްއެންމެ އޭގެ ފްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ 

ނަފާ ލިބޭގޮތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ލަފާދިނުމާއި، ކޮންމެ އަހަރަކު ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިދާ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހާނޭ ޕަސެޓޭޖް 
އަދި ފަންޑުގެ ފައިސާ . އި އަދި ފަންޑުގައި ދިމާވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމެވެއި ފާސް ކުރުމާޅުއްވަޑައަނކަ

  .ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރާނޭ ގޮތްތައް ހޯދުމެވެ

ވަނަ  2007ފްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ކޮމިޓީ . މިކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
  .އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ އަހަރު

  
  ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ .3
 

 .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފަތުޙީ .1

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން .2

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން އެންޑް ޓްރެޜަރީ/ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު  އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން ޝަރީފް .3

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ/ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ  މަދުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙް .4

 .މިނިސްޓަރ އޮފް  ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  ޖިހާދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .5

 .މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ/ރެކްޓަރމެނޭޖިންގ ޑި  އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޙަސަން .6

 . އަތޮޅުގެ މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މ  މަދުޙްއަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަ .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 2007ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ޞަފްޙާ  19 ގެ 4  

 
 

  :މާލީ ބަޔާން .4
  

ކުރީ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ ފަންޑުކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާގޮތުގެ މަތިން 
އެއީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އާއި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް . ޔަފާރި ބޭންކް ތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުނެވެރާއްޖޭގެ ވި
ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ބޭންކް ތަކަށް ޑިޕޮޒިޓް ހުށައަޅާ އެންމެ ރަގަޅު ނަފާލިބޭ ބޭންކެއްގައި އިންވެސްޓް . އިންޑިޔާގައެވެ

.  ގައެވެ %5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި 1އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ . ވެއެވެކުރުމުގައި އިސްކަންދީފައި
މިއަހަރުގެ . ކުރެވިފައިވެއެވެ ޓްރުފިޔާ ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓްގެގޮތުގައި އިންވެސް -/278,500,000 ގެނިޔަލަށް 2007މިގޮތުން 

. ރުފިޔާއެވެ -/4,830,267 މީގެ އަގަކީ. ހިއްސާއެވެ 10,955ނީ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑުން ގަނެވިފައިވަ
ރުފިޔާ  -/55,800,000މީގެތެރެއިން މިއަހަރު . އިވެއެވެބިފަރުފިޔާލި -/61,418,033ންޓް ފަންޑަށް ވަނަ އަހަރު ޕްރޮވިޑެ 2007

  .އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ

ފަންޑުން . ރުފިޔާ ދޫކުރެވުނެވެ  -/6,257,475ރުންނަށްނެންގެވި މެމްބަ މިއަހަރު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ފައިސާ
 ޙީއްޞިލީމަށް، ޢުމާރާތްކުރުމަށް، ތަޢިއޭގެތެރޭގައި ގެދޮރު . ރުފިޔާ ދޫކުރެވުނެވެ  -/12,001,709ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށްފައިސާ ދޫ
ޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކަށް ބެހުމަށް ވަނަ އަހަރު މުވައް 2007 އަދި ،އަދި ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފަރުވާއަށް

 . ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ -/17,020,943

 
 
 
 

  : ނިންމުން .5
  

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 
ންނަށާއި ހީވާގިކަމާއެކު ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ސެކްޝަނުގައި ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު. ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

  .މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ
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# 2003 2004 2005 2006 2007

Interest of Term Deposits 10,471,519.77        8,315,192.55          8,681,907.68          9,783,720.12          12,577,452.07        

HDFC Bond Interests 656,712.34             2,900,136.99          2,850,000.00          

Share Divident 931,175.00             985,950.00             1,040,725.00          1,095,500.00          1,643,250.00          
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# 2003 2004 2005 2006 2007

Term Deposits 175,370,000.00        185,796,000.00           174,200,000.00       222,700,000.00       278,500,000.00       

HDFC 57,000,000.00        57,000,000.00        57,000,000.00        

BML Shares 4,830,267.00            4,830,267.00              4,830,267.00          4,830,267.00          4,830,267.00           
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# 2003 2004 2005 2006 2007

Members 10,318 13,600 15,328 16,623 18,035 
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 ނޓް ފަންޑުގެ
، ހިސާބާއިގ 

ޕޯޓްތަކާ ބެހޭ 

މވައްޒަފުންގެ 
ފންޑު ހިނގާ 
 ރައްޔިތުންގެ 

  . ތަކަށެވެ

އހިސާބުތަކާއި 
 

ކާ އެއްގޮތަށް 
 އިތުބާރުހުރި 
  ފޮރުވުމެއް

އަދި  ރުމާއި؛
އެފަދަ  ވނަމަ

 ހިސާބުތައް 

gov.mv: މެއިލް- އީ 3

ޞ   

ންގެ ޕްރޮވިޑެން
ނީ އާ ޚަރަދުގެ

އަދި މި ރިޕޯ ،

ސަރުކާރު މު 
ވަނަ އަހަރު ފަ 

ޔާއާއި، އަދި
ފަރާތް ތަމިވާނީ 

ބލަހައްޓައި، ެއ
 .އޫލިއްޔަތެކެވެ

، އެ ހިސާބުތަކާ
ވާ ރައްކާތެރި

ނުވަތަ ލމެއް،
ތައްޔާރު ކުތއް 
ކުރެވިފައިވާން 

ހއްޓައި އަހަރީ

33 16 430: ފެކްސް 3

  ފަންޑު

ރު މުވައްޒަފުން
އާމްދަނީހިމެނޭ 
ހިސާބާއި، ގތުގެ

 ސެކްޝަނުން
2007އިވަނީ 

ޔާސލް ޖުމްހޫރިއް
ޅައި ޖަވާބުދާރީވާ

މާއެކު ބަރހަމަކަ
މަސްއޫ ގެެފަންޑު

ބަލަހައްޓައި، ތއް
ލުމަށް ބޭނުންވާ
ނުވަތަ އޮޅުވާލު
އަހަރީ ހިސާބުތަ
ންދާޒާއެއް ބޭނުނ

ބަލަހަ ސާބުތައް

33 23 939 :ފޯން. އޖެ

c  

   ރިޕޯޓް
ރޮވިޑެންޓް ފަ

ސަރުކާ މިވާ 
 ހިސާބުގައި ހ
ބޭނުންކުރެވުނުގޮ

ޑެންޓް ފަންޑު
ފައިވާއްޔރު ކުރަ
ރައީސު އަށާއި،

މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅ

 މަސްޢޫލިއްޔަތު

އްޙަކަމާއި ފުިރ
ަ ޕްރޮ ވިޑެންޓް 

ްފީހު ގެ ހިސާބުތަ
ރުކޮށް އެކުލަވާލ
ސް މަކަރެއް ނު
ކާ އެއްގޮތަށް އަ
 އެއްވެސް އަން
އިދޭގޮތަށް ހިސާ

ނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއް

c
  

  

 ޖެނެރަލްގެ
ޒަފުންގެ ޕްރޮ

ގއި ހިމެނިފައި
ހަރުގެ އަހަރީ

ލިބި ބޭފައިސާ
 .ރެވިފައެވެ

ޕްރޮވިޑެޜަރީގެ
ތައާްޔ ރިޕޯޓް

ންޑް ޓްރެޜަރީއަ
ފީހުން މި މި އޮ

މަ ސެކްޝަނުގެ

ޞައް އެއްގޮތަށް
 އެކުލަވާލުމަކީ

އޮފީ އެއްގޮތަށް
ތައްޔާރު ސބުތައް

މާއި؛ އެއްވެސް
އެހިސާބުތަކާ ޓައި

އެކުލަވާލުމުގައި
ނގަޅަށް އަންގަ

ގެ އާބިލްޑިންގ، އަމީނރީ

c

އޮޑިޓަރ
ކާރު މުވައްޒަ

ގަ 18އިން 
އަ އި ނިމުނު

 ގެ ރިޕޯޓާއި،
 ބަލާ އޮޑިޓްކުރެ

 އެންޑް ޓްރެ
ވަނަ އަހަރުގެ
 ފިނޭންސް އެން
އެހެންކަމުން

ވިޑެންޓް ފަންޑު

ތާއެޤަހަޤީބތައް
ތައްޔާރުކޮށް ތއް

 ހަޤީގަތާއި އެއް
ހިސާ  އަހަރީ

ާ ކޮށް ދެމެހެއްޓު
ބުތައް ބަލަހައްޓަ
އެ ހިސާބުތައް

ތު ރަނވާ ހާލަ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ

csIfoa  

ސަރުކާ
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ގަ 2007ރ
މާލީ ޒިންމާތަކު
ވަނީ މިއޮފީހުން

ސްއޮފް ފިނޭން
2007ފންޑުގެ

ސްޓްރީ އޮފް
.ޓަކައެވެހެޅުމަށް

ޕްރޮވި ކރުމުގައި

ހިސާބުފަންޑުގެ
ހިސާބުަތ އަހަރީ

ޔަތުގެ ތެރޭގައި،
ފުރިހަމަކަމާއެކު

އިމްކޮޤާގައި ފީހު
ގެ ހިސާބުއޮފީހު 

އަހަރީ އްޓުމާއި
ންކުރަން ދިމާވާ

   . ހިމެނެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ފލާ،

egclwrenej
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ރފު

މި ރިޕޯޓާއެކު 
ޑިސެމްބަރ 31

މިލްކިއްޔާތާއި މާ
ތަފްސީލްނޯޓް ވަ

މިނިސްޓްރީ އޮ
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަ

މިނިސ ދިޔަގޮތް
ށް ހުށަހެމަޖިލީހަ

ބުތައް ތައްޔާރުކު

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަ
އައެއްގޮތައް މި 

މި މަސްއޫލިއްޔަ
ު ޞައްޙަކަމާއި 

އޮފީމާހައުލެއް 
ނުހިމެނޭގޮތަށް

ބެލެހެއްހިސާބު 
އަންދާޒާ ބޭނުން

ކުރުންޔާރުތައް

ވަނަ ފަންގިފިލާ 4
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 އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު -3

މެދު އޮޑިޓަރޖެނެރަލް  ހިސާބުތަކާއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެ އަހަރީ ހިސާބުތައްއޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ    3.1
އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ  އަހަރީ ހިސާބުތައްއެހެންކަމުން މިއޮފީހުން . ޔާންކުރުމެވެދެކޭގޮތް ބަ

ލާޒިމްކުރާ ގޮތުން  އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތައް އަދި .ތަކާ އެއްގޮތަށެވެއޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް
އަހަރީ އަދި  ،ށްނުންވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަމި މަސައްކަތަށް ބޭ މިއޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގިފައިވަނީ

 .ގޮތަކަށެވެ އޮޅުވާލުންތަކެއްނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ އެއްވެސްބޮޑެތި ހިސާބުތަކުގައި 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް ފާސްބަލާ  ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރީ ހިސާބުތައްއޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް   3.2
ރޭވި މި މަސައްކަތް . ތެރެއިންނެވެކުރުމުގެ ކަށަވަރުބަލާ  ރަނގަޅުތޯހިސާބުތައް އެއިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދައިގެން 

ތާއި އެއްގޮތަށް ޤަމާއި، އަދި ޙަޤީހުނަރުވެރިކަމާއި، ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަތަޖުރިބާއާއި އޮޑިޓަރުންގެ  ހިންގާފައިވަނީ
މީގެ އިތުރުން، އޮޑިޓް . މާހައުލުގެމައްޗަށް ބިިނާކޮށްގެންނެވެފައިވާ ރޭވި އެކުލަވާލުމަށްހިސާބުތައްބަލަހައްޓައި 

 މުޅި ،މަސައްކަތުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި
  .އެވެމުޠާލިޢާ ކުރެވިފައިވާނެ ބަލާމިއޮޑިޓްގައި އެކުލަވާފައިވާގޮތްވެސް  ތައްހިސާބުއަހަރީ 

 ްއޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައ -4

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސަރުކާރުގެ ގައި  1988:  ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް އަލުން ބައްޓަންކޮށް ހަރުދަނާކުރުން  4.1
 އްޒަފުންނަށްސަރުކާރުގެ މުވަފަންޑުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ، މަޖްބޫރުކަމެއްނެތިހިންގަމުން ގެންދަނީ އުފައްދައި 

 5%މެންބަރުންގެ މުސާރައިން ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ފަންޑެއްގެ 
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް މިގޮތަށް  .ކުރައްވައިގެންނެވެއާއެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންވެސް ޖަމާ

ފަންޑާ އެއްވެސް  ޕްރޮވިޑެންޓް ގެ ޕެންޝަން ދެއްވަމުން ގެންދެވެނީސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ،ހިނގަމުންދާއިރު
ހޭދަކުރަމުން، އަދި  5%މިހެން މިދެންނެވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން . ގުޅުމެއްނެތް ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ގޮތަށް ވޭ ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެ" ޕެންޝަން"އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން  20ސަރުކާރުގައި 
އާއެއްވަރަށް  5%މެންބަރުން ޖަމާކުރައްވާ ނަމަވެސް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑެއް ހިންގައި، އެއަށް  .ހިނގަމުންދާތީއެވެ

ކުރެވޭ ފައިސާއިން، ފަންޑުގެ މެންބަރުން ޚަރަދު ކުރެވެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެފަންޑުގައި ރައްކާ 5%ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 
އެފަންޑުން  ،ބަދަލުގައިސަރުކާރުން ދެއްވާ ފައިސާގެ ވަކިވުމުން ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި  އުމުރުން ދުވަސްވެ ވަޒީފާއިން

ގެ އިތުރުން  5%އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭ . އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ
ނަމަވެސް މިހާރު . ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ ބުރަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އުފުލަން

ކުރެވިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިދެ ޚަރަދު  ނީއާއި ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ބައްޓަންކުރެވި، ރާވައި ހިންގެ" ޕެންޝަން"
 ޕެންޝަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްމި ދެ ޚަރަދުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ގައިވިއަސް،ކަމު

  . ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

ވީމާ، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ޕެންޝަން ދެވޭ އުޞޫލު ވަރަށް 
ހޭ އަވަހަށް އަލުން ބައްޓަންކުރަން ޖެހިފައިވަކަމަށާއި، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުން ޕެންޝަން ދެވޭ ގޮތަށް ރޭވެންޖެ

މު ންފުން ބައިވެރިވުން މަޖުބޫރު ފަންޑަކަށް ހެދުން މުހިކަމަށާއި، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަ
މު ންފުންވެސް ބައިވެރިކުރުން މުހިގެ މުވައްޒައި މުއައްސަސާތަކުކަމަށާއި، ފަންޑުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ
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ށްފަހު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް  ކަމަށާއި، އަދި މިގޮތަށް ބައްޓަންވުމަ
ންޝަން ޕެމުވައްޒިފުންނަށްވެސް ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިފަންޑުގައި ބައިވެރިކޮށް، 

ހެން މިދެންނެވީ އެހެން މި. މު ކަމެކެވެންގައުމީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހި ލިބޭނެ ނިޒާމު ހަމަޖެއްސެވުމަކީ
ހިނގަނީ މިއުޞޫލުން ކަމުންނާއި،  ފަންޑާއި ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ކަންތައްގައުމުތަކުގައިވެސް ޕްރޮވިޑެންޓް 

ރާއްޖެފަދަ މު ކަމެއްކަމުންނާއި، ންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޕެންޝަނުގެ ކަންތައް ހިންގެވުމަށް މިއީ ކޮންމެހެން މުހި
 ފަންޑު ވީހާވެސް ބޮޑު ގައި މިފަދަ ފަންޑެއްގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިކޮށްގެންމީސްކޮޅުމަދު ގައުމެއް

  .މު ކަމެއްކަމުގައިވާތީއެވެންފަންޑް ކާމިޔާބުގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ވަަރަށް މުހި ވެސްކުރުމަކީ

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް  :ފޮނުއްވުން ވާއިދުން ޕްރޮވިޑެންޓް ފައިސާ ޅު އޮފީސްތަކުން މަހުންމަހަށް ގައަތޮ  4.2
ވާއިދުން ފަދައިން ބައެއް އަތޮޅުތަކުން ގަ އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ކުރީއަހަރުތަކުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ 2007

ވާއިދުން މަހުން މިގޮތަށް ފައިސާ ގަ. ގަކުރެވެއެވެކަން ފާހަޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވަމުން ނުގެންދަވާމަހުންމަހަށް ފޮނުވަން
މީގެ ސަބަބުން  .ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއްމަށްފަހު އެތައްމަހަކަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ފޮނުބެހެއްޓެވުވާ އްމަހަށް ނުފޮނު

މުސާރައިން މަހުން  ދަގޫވެ، އޮޅުން އަރާކަމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެނފަންޑުގެ ހިސާބު ބަރާބަރަށް ބަލަހައްޓަން އު
އްވަމުން ގެންދެވުން މުހިންމުކަމުގައި ޑަށް ފޮނުފަން ޓްފައިސާ ގަވާއިދުން ޕްރޮވިޑެން މަހަށް ކަނޑުއްވާ

  .ކުރަމެވެފާހަގަ

ވީމާ، ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްޓަކައި މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައިން މަހުންމަހަށް ކަނޑުއްވާ ފައިސާ 
ހުންމަހަށް މުސާރައިން މިގޮތަށް މަ. ގަވާއިދުން ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމަވެ

ކަނޑުއްވައިގެން ފަންޑަށް ފައިސާ ފޮނުއްވުމުގައި އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވާކަމުގައިވާނަމަ، ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ 
މެންބަރުންގެ ލިސްޓަކާއި ތަފްޞީލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވައިގެން އެފައިސާ އެ 

އިން ކެނޑުއްވުމަށްފަހު މުސާރަ ދޫކުރައްވާފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާ މެދުވެސް ވިސްނެވުން މެންބަރުންގެ މުސާރަ
 . ރަނގަޅު ކަމުގައި ދެކެމެވެ
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ޑިސެމްބަ 31 
މްިލ ފަންޑުގެ 

މއިއެކު ޙަޤީޤަާތ

 މާލީ ޒިންމާތަ
ބެލެހެއްފއިސާ 

އިބްރާހީމް ނަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެ
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2.އިން  4.1

ރީ ހިސާބުތަކަކީ
ރ ނިމުނު އިރު

ދުވެރިކަާމތެ ތް،

މިލްކިއްޔާތާއި
ފަސަރުކާރުގެެ 

 

ނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއް

ގެ ޕެރެގްރާފް
އެކުމިވާ އަހަރީ

އެ އަހަރުރދާއި
ގޮތްހޭދަކުރެވުނު

 .ވ

ހިސާބައި،ދުގެ
ސ ހއްޓިފައިވަނީ
.ފީހުން ދެކެމެވެ

2009 

  

  

  

  

  
 

ގެ އާބިލްޑިންގ، އަމީނރީ

މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ
އި، މި ރިޕޯޓާއެ
ާ ދަނީ އާއި ޚަރަ
ލިބުނުގޮތާއި ހޭ
އފީހުން ދެކެމެެވ

ދަނީ އާއި ޚަރަދު
ބެލެހެހިސާބު 

ށްވެސް މި އޮފީ

މެއި  31

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ

  ތ

މި ދެކޭގޮތުގައި
ރުތައް ފިޔަވައި

އާމްދަ  ފަންޑުގެ
އަދި ފައިސާ ރ

އޮ ކަމުގައި މި

އާމްދަ  ފަންޑުގެ
ރވުނު ގޮތުގެ

އެއްގޮތަށް ކަމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ފލާ،

ދެކޭ ގޮތްޑިޓް 

މި އޮފީހުން 
އަސައެއިގެ 
ވިޑެންޓްޕްރޮ

ހުރި މިންވަރު
ހިސާބުތަކެއް

ވިޑެންޓްޕްރޮ 
ލިބި ހޭދަކުރެ
ޤަވާއިދުތަކާ އެ

ވަނަ ފަންގިފިލާ 4

އޮ   5

5.1

5.2
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200     

9,783,7 

2,900,1 

1,095,5 

13,779,3  

 - 

13,779,3  

13,779,3 

1,5 

192,4 

(165,3 

13,807,9 

  އަޙުމަދު

 މންބަރު
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   720

   137

   500
 

 

   
357

 

   357
 

 

  357

 551

 462

 79)
  

  991

   
މުޙައްމަދު 

ކޮމިޓީގެ މެ    

33 16 430: ފެކްސް 3

  ފަންޑްް

  

2007  
  

  
 

12,587,863

2,850,000

1,643,250

 

17,081,113

 - 

17,081,113

 

 ސާގެ ހިސާބު

17,081,113

26,107 

115,447 

(201,725) 
 

17,020,942

  - :އްވަނީ 

  
  

ކޓަރ        

33 23 939 :ފޯން. އޖެ

ރޮވިޑެންޓް ފަ
  )ރުފިޔާ އިން(

ހިސާބު ކުގެ
  އަހަރު

  ނޯޓް
  

  
  

  

  

  
  

  

3  

  
  

ބަހާހުރި ފައިސާ

  
  
  
  
  

    ލަ

 ނޑުން

ރައްފރާތުން ސޮއިކު

 
 ޢަލީهللا ުދ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކް

ނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއް

ޒަފުންގެ ޕްރޮ
( އަހަރުގެ ހިސާބު

އި ޚަރަދުތަކު
ސެމްބަރ ނިމުނު އަ

  

 ތެރެއިން ނުބަ
  

   ބާކީ

ޖުމުލަފއިސާގެ

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަން
ފަ ފަންޑުގެކަމަށް

ޢަބް
އެސިސްޓެންޓް

ގެ އާބިލްޑިންގ، އަމީނރީ

ކާރު މުވައްޒަ
ވަނަ 2007

މްދަނީ އާއއާ
ޑިސ 31

  ފައިދާ

ކގެ ފައިދާގެ

ާ އި ހުރި ފައިދާގެ
 

ފަބަހަންހުރި

ކރު މުވައްޒަފުންގެ
އެ. ށެވެތައެއްގޮ ތ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ

ސަރުކާ

އާ

  ސޓް

  އިންޓަރެސްޓް

ހިއްސާގެ ފަ ޑްގެ

ކުރީއަހަރުތަކު

  ން ނުބަހާހުރި
ކ ތަކުގައި/ގެ އ

ތުގައި ދޫކުރެވުނު

ގޮތުގައި ބަ ދގެ

ސަަރުކާހޅާފައިވަނީ
ލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ފލާ،

ތކުގެ އިންޓްރަސް

ީސ ގެ ބޮންޑުގެ 

މިޓެމލްޑިވްސް ލި

  ދަނީ

  ދ

  ފު ފައިދާ
 ފައިދާގެ ތެރެއިން
ކިވި މުވައްޒަފުންގެ
ރުގެ ފައިދާގެ ގޮތު

ފައިދާނުއިރު 

ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަ
އޮޅުވާލުއެއްވެސް އި 

ވަނަ ފަންގިފިލާ 4

  
  

  

  އާމްދަނީ
  

ޓާމް ޑިޕޮޒިޓްތަ

ސ.އެފް.ޑީ.އެޗް

ބޭންކް އޮފް މޯ
  

ޖުމުލަ އާމްދަ
  ޚަރަދު

ސާފު ފައިދާ
  

ު މިއަހަރުގެ ސާ
ކުރީ އަހަރުގެ
ވަޒީފާއިން ވަކި

އަހަރުނިމިދިޔަ 
  

އަހަރު ނިމުނ
 

ހިސާބުތައް ތަ މި
ގައިހިސާބުތަކުމި
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  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް
  )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2007

  )ރގައި ހުރިޑިސެމްބަ 31(ހިސާބު މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ 
  

   2006    2007  ނޯޓް  
          

          )އެސެޓްތައް(މިލްކިއްޔާތު 
     

 

 

       އިންވެސްޓްމަންޓް
       

 222,700,000 278,500,000    ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓް

 4,830,267   4,830,267    ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ

 57,000,000  57,000,000    ފައިސާ ވާ ކުރެވިފައި އިންވެސްޓް ސީ ބޮންޑުގައި.އެފް.ޑީ.އެޗް

  284,530,267 340,330,267    ޖުމުލަ އިންވެސްޓްމަންޓް
     

 
 

         މިލްކިއްޔާތުއެހެނިހެން 
      

  
  

  6,932,999   7,036,882  4  ގައި ހުރި ފައިސާ 292ކ ނަންބަރު /އޭ އ.އެމް.އެމް
 6,714,629  11,017,491  5  ގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިންޓަރެސްޓު

 23,273  52,286  6    މެންބަރުން ދައްކަވަންޖެހޭ، ނަމަވެސް އަދި ނުދައްކަވާ ހުރި ފައިސާ
     

 

 

 13,670,901  18,106,659    ޖުމުލަ އެހެނިހެން މިލްކިއްޔާތު
       

 298,201,168 358,436,926    ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތު

      

    )ލަޔަބިލީސް(މާލީ ޒިންމާތައް 
 

 

       

 48,234  69,848  7        ފައިސާ ކި ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭއެ

 48,234  69,848    ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތައް 
       

       މާލުރައުސް

 277,045,545 332,622,760  8  ތަކުގެ ޖަމާގައިވާމުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓު

 7,299,398  8,723,376    އާންމު ރިޒާވް

 13,807,991  17,020,942    ހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަހަންފައިދާ
      

 298,152,934 358,367,078    މާލުޖުމުލަ ރައުސް
       

 298,201,168 358,436,926    މާލުޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ރައުސް
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  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް
  )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2007

  ގޮތުގެ ހިސާބު ނުންކުރެވުނުބޭލިބި، ފައިސާ 
  ޑިސެމްބަރ ނިމުނު އަހަރު 31

  

  2007     2006     
        

        :ގޮތްހޭދަކުރިފަންޑުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ލިބުނުގޮތައި
        

  28,130,682    30,733,162       މުވައްޒަފުން ދެއްކި ފައިސާ
  28,174,345    30,684,870  ޖަމާކުރި ންމުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ސަރުކާރު

     

  56,305,027    61,418,032 ޖުމުލަ
      

 11,104,051   11,135,000  ސީގެ ބޮންޑުން ލިބުނު ފައިދާ.އެފް.ޑީ.އާއި އެޗް ޓާރމް ޑިޕޮސިޓް

 1,095,500   1,643,250  އަށް ލިބުނު ދާބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާގެ ފައި

 (448)   21,708  އެހެނިހެން ފައިސާ

  12,799,958   12,199,103 

  74,217,990   68,504,130 

 (5,028,341)   (6,257,475)  ފަންޑުން ކެނޑުނު މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ

 (12,660,019)  (12,001,709) ިވާއިދުގެ ދަށުން ނެގފަންޑުގެ މެމްބަރުން އާޤަ

 -   (54,925)  އެހެނިހެން ފައިސާ

 50,815,770   55,903,881  އިސާ ކަނޑާ ލިބުނުފަންޑުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ދޫކުރި ފަ

      

      ޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު ފައިސާއިންވެސްޓްމަން

      

 (48,500,000)  (55,800,000)  ޓާރމް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވުނުމިއަހަރު 

 2,315,770   103,882  ޢަދަދު ބޭރުވި ފައިސާއަށްވުރެ ލިބުނު ފައިސާ އިތުރުވި

 28,270   -  އެކައުންޓް އެޖަސްޓްމަންޓް

 4,588,959   6,932,999  ހުރިފައިސާގެ ބާކީ ގައި 292ކ ނަންބަރު /އޭ އ.އެމް.އެމް ފެށިއިރު އަހަރު

 6,932,999   7,036,882  ީހުރިފައިސާގެ ބާކގައި  292ކ ނަންބަރު /އ. އޭ.އެމް.އެމްއަހަރު ނިމުނުއިރު 

  
 
 
 
 



 
 

 
 info@audit.gov.mv: މެއިލް- އީ 33 16 430: ފެކްސް 33 23 939 :ފޯން. ގެ އާބިލްޑިންގ، އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ވަނަ ފަންގިފިލާ، 4

ޞަފްޙާ  19 ގެ 15  

 
 

  ޑެންޓް ފަންޑްްސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވި
  )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2007

  
  ބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައްހިސާބާ މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބާއި،އާމްދަނީ އާ 

  ތަޢާރަފް  1

ންޑު އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު މިފަ. ވަނަ އަހަރު އެވެ 1988މާރޗް  01ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް އުފައްދާފައިވަނީ 
ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެނެވުމާއި، އަދި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުވާއިރު 

 .އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މާލީ ޙާލަތެއްގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ތިބުމެވެ

 

  އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމުއަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ތައް  2

ތިރީގައިއެވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ހުރިހާ އަހަރެއްގައިވެސް އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 
" އެކްރޫއަލް"ފައިސާ ހިމަނައިގެން  އަދި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ލިބެންހުރީ ފައިސާއާއި، ދާންހުރި. ނުގެނެހެވެ

  .އެކައުންޓިންގ ގެ އުސޫލުންނެވެ

  އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް  2.1

އަދި ހިސާބުތައް . ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ
އިރު ޤާއިމުކުރެވުނު އަދި މާލީ ޒިންމާ  ،އަދި ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތްއިރު، ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުކުރެވުނުއިރު

 .ގެ އުސޫލުންނެވެ" ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް"އަދާކުރި އަގުކަމުގައިވާ 
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  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްް
  )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2007

 ތަފްޞީލް ނޯޓްތައްބެހޭ ހިސާބާމިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  ބާއި،ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާއާމްދަނީ އާ 
 

  
  ފަންޑުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު   3

 ފަންޑުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވައި ހިންގަވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފުން، މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް
އެހެންކަމުން މިފަދަ ވަޞީލަތްތައް އަގުކޮށް އެއަގު ފަންޑުން . ޑުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރެވިއެވެރައްވައިގެން ފަންބޭނުން ކު

ނުވާނެކަމުގައި  މި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައި، ފަންޑަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގަޔާއި، މިނިސްޓްރީން
 .ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 
 
 
 
 
 

  2006    2007  އެހެނިހެން އެސެޓްސް  4

 6,932,999  7,036,882  ގައި 292އޭ އެކައުންޓް ނަންބަރު .އެމް.އެމް

 
 
 
 
 
 
 

  2006   2007  އަންނަން އޮތް އިންޓަރެސްޓް  5

 5,166,381  6,618,997  އެލް އިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ.އެމް.ބީ

 841,399   841,645  ލިބެންޖެހޭ އިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި  އައި.ބީ.އެސް

 706,849   706,849  )ގެ ފައިދާ 2006(ސީ އިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ .އެފް.ޑީ.އެޗް

 -   2,850,000  )ގެ ފައިދާ 2007(ސީ އިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ .އެފް.ޑީ.އެޗް

 11,071,491   6,714,629 
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  ވިޑެންޓް ފަންޑްްސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮ
  )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2007

  ބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައްހިސާބާމިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބާއި،އާމްދަނީ އާ 

 

  2006    2007  ހުރި ފައިސާ ނުލިބިމެމްބަރުން ދައްކަވަންޖެހޭ، ނަމަވެސް އަދި   6

 -  5,133.18  އަތޮޅު އޮފީސް. އއ

 -   11,810.73  އައްޑު އަތޮޅު ގަން ބަލަހައްޓާ ޔުނިޓް 

 -   327.50  އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

 -  1,146.25  ސީ.އީ.އޭ. ގދ

 -  2,600.50  ސީ.އީ.އޭ. ހދ

 -  4,213.00  ސީ.އީ.އޭ. ޏ

 -  3,174.00  ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

 -  597.75 ސަރަހައްދީތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް

 3,228.25  3,014.75  ސީ.އީ.އޭ.ޏ

 -  8,120.90  އަތޮޅު އޮފީސް.ނ

 -  982.50  އަފީފުއްދީން ސަކޫލް

 -  6,356.00  ސީ.އީ.އޭ. ގއ

 -  327.50  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް. ރ

 -  4,481.75  ސީ.އީ.އޭ. ރ

       

 0.50   -  ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު އޮފީސް މަދުން ފޮނުވި

 0.50   -  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ޖަމާކުރަންޖެހޭ މާތީގައިވާ ފައިސާއަށް

     

   -  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން

 2,053.75  -  މަދަރަސަތުލް އިފްތިތާޙު

 3,199.00  -  ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް

 4,670.61  -  އަތޮޅު އޮފީސް. ގދ

 3,455.75  -  އަލިފުށި ސްކޫލް. ރ

 327.50  -  އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

 5,354.50  -  އަތޮޅު އޮފީސް. ޏ

 982.50  -  އަފީފުއްދީން ސްކޫލް

  52,286.31   23,272.86 
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  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްް
 )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2007

  ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް ހިސާބާބެހޭމާލީ ޒިންމާތަކުގެ މިލްކިއްޔާތާއި  ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބާއި،އާމްދަނީ އާ 

  ފައިސާ އެކި ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރަންޖެހޭ  7
 

 2006    2007  އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ

 462.81  3,722.81  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 1,384.50   1,384.50 މިފްކޯ

 2,372.31   2,396.81 ޓިސް ދެކުުނމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސް

 63.50  63.50  މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ

 876.74  844.50 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 -  206.50 ޑިފެންސް

 99.50  145.00  ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް

 106.50  513.00 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

 130.00  130.00  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

 582.50  582.50  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ

 104.00  104.00  އަތޮޅު އޮފީސް.ގދ

 360.00  360.00 އޯ.ޓީ.އެސް

 -  102.50  އަތޮޅު އޮފީސް.ލ

 425.30  425.30  އަތޮޅު އޮފީސް.އއ

 -  99.50  ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް

 145.59  145.59  އަތޮޅު އޮފީސް.ރ

 247.00  247.00  ޓީވީ މޯލްޑިވްސް

 27.26  -  އޮޑިޓް އޮފީސް

 2.95  -  އަތޮޅު އޮފީސް.ގއ

 54.50  -  ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

 49.85  -  ޕަބްލިކް ވާރކްސް

 108.50  -  އަތޮޅު އޮފީސް.ކ

 102.50  -  އަތޮޅު އޮފީސް.ފ

 320.00  -  ސީ.އެސް.ޑަބްލުިޔ.އެމް

 8,025.82  11,473.00  ލަޖުމު

 8,025.82  11,473.01 އިތުރަށް ދައްކާފައިވާއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއްިނ މަތީގައިވާ ފައިސާއަށް މިނިސްޓްރީ

 18,149.73  18,150.33 ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ފައިސާނުނަގާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ

 12,647.30  25,989.66 ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވަައްޒަފުންނަށް ވަކިވި މަހު ސަރުކާރުން ޖަމާކުރި

  67,086.00  46,848.67 
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  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްް
 )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2007

  ތަފްޞީލް ނޯޓްތައ ް ހިސާބާބެހޭމިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބާއި،އާމްދަނީ އާ 

  
     އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ

 -  1,302.00 ޔޫސުފް ހަސަން 84A-4187ކ/އ

 34.00  34.00  މޫސާهللا އަބުްދ 3782-77ކ/އ

 68.00  68.00 މުހައްމަދު މަނިކު 3535-79ކ/އ

 419.00  419.00  هللاއަބުްދ 4546-79ކ/އ

 750.00  750.00 މުހައްމަދު މަނިކް 5185-79ކ/އ

 114.00  114.00 ނަސީރުهللا އަބުްދ 6070-79ކ/އ

 0.00  75.09 އައިމިނަތު އިފްތިޝާ ނައީމް 135A-GE-567ކ/އ

 48,233.67  69,848.09  ޖުމުލަ

  

  މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ޖަމާގައިވާ ފައިސާ 8
  2007  2006  

 110,591,605.22  131,077,089.85  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ޖަމާކުރި

 136,497,595.53   162,269,968.84  ރި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ޖަމާކު ންސަރުކާރު

        ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި އާއިބެހޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓްތައް

 14,296,277.23  18,745,314.08  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ޖަމާކުރި

 15,660,067.19  20,530,387.24  މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އެތަންތަނަުގެ ބަޖެޓުން ޖަމާކުރި

 332,622,760.00  277,045,545.17 
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