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 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  5 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް   2019ޑިސެންބަރު  31

ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ
މުއައްސަސާގެ ލާބައާއި 

 ކުރި ޚަރަދު މަންފާއަށް 
 )ތާޑް ޕާޓީ ޕޭމަންޓް( 

އ/ކބޭންކް  ޕަބްލިކް   ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ
މުއައްސަސާގެ ލާބައާއި 

 ކުރި ޚަރަދު މަންފާއަށް 
)ތާޑް ޕާޓީ ޕޭމަންޓް( 

ބޭންކް އ/ކ ޕަބްލިކް   ނޯޓް 

ނޯޓް  2019 2019 2018 2018

ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ  6 8,209,189 8,521,967 -

 ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ޚަރަދުކުރި ފައިސާކުރީ އަހަރުގެ  7 - - 97,112 -

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  8,209,189 - 8,619,079 -

ކުރެވުނު ޚަރަދު 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު 8 6,620,801 - 7,185,015 -

 ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ 9 230,879 - 249,449 -

ދަތުރު ފަުތރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  10 156,584 - 167,036 -

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު 11 98,199 - 51,555 -

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 12 858,177 - 895,905 -

ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު  14 110,530 - 2,312 -

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 15 13,314 - 62,344 -

 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ 17 114,947 - 6,785 -

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  8,203,431 - 8,620,400 -

- - 
ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޕްބަލިކު  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 

 އޭ(އަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އެކައުންޓް )ޕީ. ބީ.ބޭންކް 

- 8,620,400 - 
ޕީ.ބީ. އޭ އަށް ޖަމާކުރި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ) ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 8,203,431

 ފައިސާ ހިމަނައިގެން(

ފައިސާ   އުނިވި() މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/ 5,758 - (1321) -

ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އަހަރު  4,562 5,882

ފައިސާ  އުނިވި() މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/ 5,758 - (1321) -

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ  10,320 - 4562 -

ދުވަހު، ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިީޓ  ވަނަ 2021 ފެބުރުަވރީ  17 ،ހެކިވެމި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާުރކޮށް ހުށަހަޅާފަިއވަނީ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ. އެކަމަށް 
 :ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ 

ބަދުރިއްޔާ މޫސާ          ހައްވާ ޒިމްނާ  

ޑިރެކްޓަރ         އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރސީނިއަރ  



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  6 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

ބަެޖޓާއި ެއބަޖެޓުން ހޭދަކުެރވުުނގޮތުގެ ބަޔާން ފާސްކުރެުވނު 

 ގެ ނިޔަލަށް 2019ޑިސެންބަރު  31

ފައިނަލް ބަޖެޓާއި ހިނގި 
ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2019
ބަޖެޓުން ހިނގި 

ޚަރަދު 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

 2019

ބަޖެޓް  ފާސްކުރި 
2019

ބަޖެޓް/ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް 8,764,059 8,312,306 8,203,431 108,875

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  8,764,059 8,312,306 8,203,431 108,875

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު 210 7,068,318 6,646,778 6,620,801 25,977

 ގޮތުން ދޭފައިސާ  ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 213 249,292 230,879 230,879 -

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  221 114,377 166,655 156,584 10,071

ހޯދާތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް 222 67,000 106,582 98,199 8,383

ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ 223 1,005,540 883,620 858,177 25,443

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224 - - -

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  225 149,532 149530 110,530 39,000

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  226 36,500 13,314 13,314 -

ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި 228 - - - -

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި  8,690,559 8,197,358 8,120,832 108,874

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  - -

ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ 423 73,500 114,948 114,947 1

1 ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  73,500 114,948 114,947 

ޖުމުލަ  8,764,059 8,312,306 8,203,431 108,875

ބަޖެޓް ބާކީ  108,875



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  7 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް 

ގެ ނިޔަލަށް 2019ޑިސެންބަރު  31

ތަޢާރަފް  .1

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ  2015/27ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނީ  އުފެދިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި، އަދި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މިނިވަން 

ކަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެއިދާރާތަކުގެ ޝަޚްސެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މަޤުސަދުތަ 
މުގައި ބޭނުންވާނޭ މުވައްޒަފުންކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ ޙިލާފު ޢަމަލުތައް ބަލައި ތަޙްޤީގުކުރުމާއި، އެއިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރު

ޚިދުމަތާއި ދޭތެރޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންންކަން ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމާއި، އަދި އެމުވައްސަސާތަކުގެ 
ވަނަ  3)ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2015/27އިތުރުކުރުމެވެ.ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އި ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި، އަދި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މިނިވަން މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާ
ޤާނޫނީ ޝަޚްސެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މަޤުސަދުތަކަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއި 

ލާފު ޢަމަލުތައް ބަލައި ތަޙްޤީގުކުރުމާއި، އެއިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އެއިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ ޙި 
އި ޔަޤީންންކަން ބޭނުންވާނޭ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމާއި، އަދި އެމުވައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތާއި ދޭތެރޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާ

 އިތުރުކުރުމެވެ.

ބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ ހިސާ  .2

އެވެ. މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ
މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެނޫން ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި 
 ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް  2.1

އުންޓިންގ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކަނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ 
ސްޓޭންޑަޑްސް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ"ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ؛

؛ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން .1

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން؛ އަދި  .2

ވެ. އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކެ .3

" އާއި މަތީގައި ދެންނެވުނު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ "މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން
ގޮތަށް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިބަޔާންތަކަކީ އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް އާ އެއް "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން" އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި،

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތެއް ނޫނެވެ.



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019
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ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް  2.2
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ 

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި  ،އެކައުންޓިންގ" މި ސްޓޭންޑަޑް އަސާސެއް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް 
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ޚަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނީ ،ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި

މާލީ އަހަރުގެ  ،ހިމެނިފައިވާނީ  ،އަރގައި އެ ޚަރަދެއް ޕޯސްޓް ކުރާ ތާރީޚުގައެވެ. މި ބަޔާނުގައިފިނޭންސް އިން ގެންގުޅޭ ސެޕް ސޮފްޓްވެ
އާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ 2019ޑިސެންބަރު  31ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން  1

ދުވަހުގެ  30ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ  2019ބަރު ޑިސެމް 31 ،ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން 
ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.

ތަ ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަ ،ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ،މިގޮތުން 
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ބަޖެޓުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ  ،ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި  2019މުއައްސަސާގެ ކައުންސިލުން 

އިން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ،ގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއިކޮމިޝަން 
)ކޮމިޝަނުގައި  ޓްރަސްޓްފަންޑުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ތަކާއި، ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ  ،ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާއާއި

ލިބިފައިވާ  ށްއަނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ތަކުން މި މާލީ އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތް ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް މިހާތަނަށް ނެތް(
   ސާއެވެ.ފައި

 ،މި މާލީ އަހަރަށް ،ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 
 ،ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ކައުންސިލުން
ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތެރޭގައި މުއައްސަސާގެ ޓްރަސްޓްފަންޑާއި ހިލޭ އެހީގެ މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. 

ވާ އެ ދެ ބަޔާނުގައި  ،މި ދެބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ތަފާތެއްވާނަމަ ލިބިފައިނުވާތީ އެފައިސާނުވެއެވެ.ފައިސާ 
 ނެއެވެ.ގައި ބަޔާންކުރެވޭ 15ތަކުގެ ނޯޓް ތަފާތުތައް )ރިކޮންސައިލްކޮށް( މާލީ ބަޔާން

މަލާތެއް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް އެ މުޢާ 
މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު  ،އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނިވެސް ،ވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެ 

ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ އަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެ އެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެ ،މަޢުލޫމާތުގައި
 މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް 

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ  2.2

ލިބިފައިވާ ނަގުދު ފައިސާއާއި އަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގަ
 ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި "ލިބޭއެހީ/ ޚަރަދު" މިނަމުގައިވާ ކޮލަމުގައި އި ބެލެވޭ ތަކެތި، "ފައިސާ ނަގުދުފައިސާގެ ގޮތުގަ 

އާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކަށް ގެ ލާބަނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  އަދި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުންބަނާން ކުރަންޖެހެއެވެ. 
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކޮމިޝަން ފައިސާވެސް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ފައިވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކާ

 މިފަދަ ފައިސާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި ބަޔާނުގައި ފޯމެޓް އެކަނި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  9 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

 ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު  2.3
ނޭޝަނަލް  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 

ގެ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހި 
ގައެވެ. ރޭޓްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް 

 އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިއަށް އެއްބަސްވެފައިވާ

 )މި މުއައްސަސާއަށް( ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނުތަކެތި  2.4
ހޯދާ ތަކެތި ވާނީ  އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް

ކުރުމުން ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި، އެތަކެތި ބޭނުން
ނޫންކަމުން، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.5
ފައިވާނެއެވެ.ނާވަނަ  އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަ  2018ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރަށް  2019މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު  2.6
އަހަރުތެރޭގައި މާލީ ، ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓާއި  2019މި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 

ބަޖެޓްގެ މުޅި ، ށް އިތުރުކުރި/ ބަޖެޓުން އުނިކުރި ފައިސާއާއިގެ ބަޖެޓަނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން
ވެ. ޖުމުލައަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށް ބަޖެޓުގެ އެއް ކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެ

 ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް .3

ހިނގި ޚަރަދު އަދި  ބަޖެޓްބާކީ  ،ފާސްކުރި ބަޖެޓް. 3.1

2018 2019 ތަފުސީލު 

މަޖިލީހުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ފާސްުކރެއްވި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ 8,764,059 9,111,740

އިތުރުކުރި  ބަޖެޓުން އުނިކުރި/ 627,398 307,120

ބަޖެޓް  ފައިނަލް  8,312,306 9,418,860

ކޮމިޝަނަށް ފާސްުކރި ބަޖެޓުން ނެގި  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ  މަޖިލީހުން ރައްޔަތުންގެ 8,209,189 8,523,288.00  -

ދެއްކިފައިވާ ޚަރަދުތައް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ 30ނިމުނުފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  މާލީ އަހަރު - -

މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާ  ފާސްކުރި ބަޖެޓުން 5,758 -

ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ  ބަޖެޓުގައި ބޭނުން  108,875 895,572



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  10 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

ހިނގި ޚަރަދު އަދި  ބަޖެޓްބާކީ  ،ޓްރަސްޓުގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރި ބަޖެޓް .1

2018 2019 ތަފުސީލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި  - -

ބަޖެޓަށް އިތުރުވި/)އުނިވި( - -

ފައިނަލް ބަޖެޓް  - -

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި  - -

 ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރިބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު  - -

ބަޖެޓް ބާކީ  - -

ހިނގި ޚަރަދު އަދި  ބަޖެޓްބާކީ  ،އެހީގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރި ބަޖެޓް .2

2018 2019 ތަފުސީލު

އެހީގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް - -

އިތުރުވި/)އުނިވި(ބަޖެޓަށް  - -

ފައިނަލް ބަޖެޓް  - -

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެހީގެ ގޮތުގައި މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި  - -

 އެހީގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރިބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާ  - -

ބަޖެޓް ބާކީ  - -

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ ދައުލަތުގެ  .4

ތަފްޞީލް  2019 2018

- - އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ  126999

- - ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަންބުރާ ލިބޭ ފައިސާ 129002

- - ޖުމްލަ 



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  11 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު  .5

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

ތަފްޞީލް 

ހިނގި ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 3,561,315 3,391,341 3,299,130 3598251 211001 

މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ 41,564 20,984 113,195 77,203 211002 

މުވަހޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް  - 2,711,581 - - 212000 

 212005  މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް ރަމަޟާން 99,000 - 90,000 102,000

ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް މުސާރައިގެ - - - -  212008 

އެލަވެންސްމުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ހާއްސަ 4,800 800 4,800 4,800 212009 

އެލޮވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު - - - -  212010 

5,511 7,610 1,034 8,712 
ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ  އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި

ދަތުރު އެލަވަންސް 212013 

1,828,267 1,745,015 296,267 1,908,000 
ލިވިންގ  މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ

 212014 އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް 

 212017 ޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކައްދޭ ފައިސާ އަހަރީ  - - - 17,054

އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް އެހެންވަޒީފާއެއް 904,127 144,676 877,904 911,085 212023 

އެލަވަންސް ފޯނު 96,400 14,195 81,658 93,795 212024 

އެލެވެންސް ރިސްކް 13,200 950 4,950 5,175 212025

އެލެވެންސް ސަރވިސް 193,600 38,250 227,100 299,211 212027

ފައިސާއެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ  237,600 26,700 173,200 248,236 212999 

(5,573) (3,761) 
 (ގަޑީލާރި)   - -

126004 

- - - - 
ދެއްކިފައިވާ  މި އަހަރު ފައިސާކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިގި ޚަރަދު 

ޖުމުލަ  7,068,318 6,646,778 6,620,801 7,185,015



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  12 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ  ،ޕެންޝަނާއި .6

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

ތަފްޟީލް 

ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާރިޓަޔަރމެންޓް 249,292 230,879 230,879    249,449  213006 

-    -    - 
ދެއްކިފައިވާ  ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ

 އަދި ގުޅުންހުރި ފައިސާ  ޕެންޝަން

ޖުމުލަ  249,292  230,879 230,879  249,449 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  .7

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

ތަފްޞީލް 

ޙަރަދުކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރުރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި  5,000 25,565 23,565 5,930 221001 

ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ 3,000 1,840 1,495 800 221002

160,306 131,524 139,250 
 221003 ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ  106,377

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު - - - -

ދެއްކިފައިވާ  ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ - - - -
ދަތުރު ފަުތރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

221999 

ޖުމުލަ  114,377 166,655 156,584 167,036

ފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު އޮ  .8

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

2019ހިނގި ޚަރަދު 
 ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2019
ފާސްކުރި ބަޖެޓް  

2019
ތަފްޞީލް 

21,939 44,596 47,876 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 35,000 222001 

716 5,099 5,100 ތަކެތި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ 6,000 222002 

2,957 ދެވޭ ކެއުމާއި  އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައިއޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި  - 21,561 20,644
 ސައިފަދަ ތަކެތި 

222004 

- 1,827 2,345 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި  5,000 222005 



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  13 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

10,133 10,133 - ހޯދޭ ތަކެތި  ޔުނިފޯމްދިނުމައްޓަކައި - 222007 

10,112 14,210 15,400 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުަމށް ހޯދާ ތަކެތި  15,000 222008 

556 6,056 7,096 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް - 222009

1,000 - - - އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަެކތި  222010

4,143 5,767 7,204 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 6,000 222999 

 -  - -  - 
ދެއްކިފައިވާ ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭތަކެތީގެ އަގު

ޖުމުލަ  67,000 106,582 108,332 51,555

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު   .9

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޓެލެފޯން،  114,540 69,540 64,305 71,787 223001 

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު  - - - - 223002 

ކުރާޚަރަދު ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް 26,000 13,999 13,420 4,999 223003 

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  572,400 572,400 572,400 572,400 223004 

ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި އިމާރާތުގެ - - - - 223005 

ދޭ ފައިސާ  އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާުފކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް  14,400 11,400 6,664 7,280
އާއި ކުނީފީ

223008 

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު  6,000 3,000 1,824 1,255 223009 

ތަރައްޤީޤެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ  އިޖްތިމާއީ - - - 1,890
ޙަރަދު

223014 

- - - - 223016 

 223017 ކުރާޚަރަދު  މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް - - - 418

 223020 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ހަރަދު  އާންމުފައިދާއަށް 6,000 144 - -

 223023 ޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ބޭންކް - 937 937 -

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 231,200 209,200 195,710 231,047 223025 



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  14 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 20,000 3,000 2,917 4,830 223999 

  ދެއްކިފައިވާ ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ - - - -
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު

ޖުމުލަ  990,540 883,620 858,177 895,905

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި   .10

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

 ތަފްޞީލް 

މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް - - - - 224001 

ކޮންޒިއުމަބަލްސްއެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް /  - - - - 224011

 224021 ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން - - - -

ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  ބަންދު - - - -
ހޯދުމަށް

224022 

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް  - - - - 224999 

  ދެއްކިފައިވާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ކުރީ - - - -
 ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު 

ޖުމުލަ  - - - -

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު   .11

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

 ތަފްޞީލް 

- ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާސްކޮލާޝިޕް،  68,532 - - 225001 

2,311.50

- - 30,000 
ޓްރެއިނިންގއާއި ސްޓަޑީސް ޓްއާގައި  ކުރުމުއްދަތުގެ

ދާމީހުންގެ ޙަރަދު 
225002 

-  225003 ކަންތަްއތަަކށް ކުރާ ހަރަދު  ވާރކްޝޮޕްފަދަ 6,000 106,209 106,209.00

-  225004 އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގް ކޯސްހިންގާ  ރައްޖޭގައި 10,000 43,321 4,321.00

- - އެކިއެކި ކޯސް ހިންގުމަށް ކުރާ ހަރަދު ރާއްޖޭގައި - - 225005 



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  15 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ  އޮފީސް 35,000 - - -
ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު

225006 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ - - - -

 ދެއްކިފައިވާ
 ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު 

ޖުމުލަ  149,532 158,373 110,530 2,312

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  .12

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

 ތަފްޞީލް 

މަރާމާތުުކރުންފިޓިންގސް  ފަރުނީޗަރާއި 7,000 859 859 4,240 226009 

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 15,500 12,455 12,455 14,197 226010 

 226012 މަރާާމތުކުރުން  ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ - - - -

ސޮފްޓްވެއަރ މަރާމާތުުކރުން ކޮމްޕިޔުޓަރ - - - 5,000 226013

 226014 މަރާމާތުކުރުން  އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރއައި.ޓީ.  14,000 - - 38,907

  ދެއްކިފައިވާ ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ - - - -
 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ޖުމުލަ  36,500 13,314 13,314 62,344

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު   .13

ހިނގި ޚަރަދު 
2018

ހިނގި ޚަރަދު 
2019

 ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2019

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  
2019

 ތަފްޞީލް 

485 14,045 14,045 15,500 ފިޓިންގްސް  ފަރުނީޗަރާއި 423001

- 000،70  423002 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް  ޕްލާންޓް، 10,000 70,001 

ތަކެތި  މުވާސަލާތުގެ - 4,480 4,480 - 423006

ސޮފްޓްވެއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ 8,000 5,000 5,000 - 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ އައި.ޓީ. 40,000 19,294 19,294 6,300 423008

އިކްވިޕްމަންޓް  އެހެނިހެން  - - 2,128 - 423009



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  16 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

  ދެއްކިފައިވާ ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ - - - -
 މެޝިނެރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓްފަރުނީޗަރު، 

6,785 947،114 ޖުމުލަ  73,500 114,948 

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ބިނާކޮށް ނުނިމި ހުރި ހަރުމުދާ( .14

ތަފްޞީލް 
ހިނގި ޚަރަދު 

2018
ހިނގި ޚަރަދު 

2019
ފައިނަލް 

2019 ބަޖެޓް 
ފާސްކުރި ބަޖެޓް  

2019

----ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން ބިން 421001

----މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން 422001

----މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރ422003ު

----ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 422004

----ކަރަންޓް ވިއުގ422005ަ

----އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ422999

----ޖުމްލަ 

ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު  .15

2018 2019 ތަފްޞީލް 

އަހަރު ފެށުުނއިރު ުހރި  - -

ލިބުނުފައިސާ  - -

އަހަރުެތރޭ ލިބުނު  - -

- - ލިބުނުފައިސާގެ ޖުމްލަ 

- - 

ކުރެވޭ ޚަރަދު  - -

އަހަރުެތރޭ ކުެރވުނު ަޚރަދު  - -

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

ބާކީ  - -



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  17 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު   .16

2018 2019 ތަފްޞީލް 

- - 

ލިބުނުފައިސާ  - -

އަހަރުެތރޭ ލިބުނު - -

- - ލިބުނުފައިސާގެ ޖުމްލަ 

ކުރެވޭ ޚަރަދު  - -

އަހަރުެތރޭ ކުެރވުނު ަޚރަދު  - -

ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކުރެވުނު  - -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ )ޓްރާންސްފާ( .17

20192018ތަފްޞީލް 

--އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ 126999

--ޖުމްލަ  

މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ރިކަންސިލިއޭޝަން )ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ   .18

ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތަށް ދޭހަކޮށްދިނުން(

ލިބުނު ފައިސާ އެ ފައިސާ ލިބުނު ތާރިޚުގައި  ،ސިސް އަށްފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ކޭޝް ބޭ
އެ ޚަރަދެއްކުރަން ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރގައި ޕޯސްޓް  ،ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު ،މާލީ ބަޔާނުގައި
ކުރެވުނު ގޮތުެގ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެްނނެވެ. އަިދ މި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި އެ ަފއިސާ އިން ހޭދަ ،ކުރާ ތާރީޚުގައި

އާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާެގ 2019 ޑިސެންބަރު  31އިން ފެށިގެން  2019ޖަނަވަރީ  1މާލީ އަހަރުގެ  ،ހިމެނިފައިވާނީ ،ބަޔާނުގައި
ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންަނ 2019ޑިސެމްބަރު  31 ،މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން

 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފަިއވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ 30ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ 



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  18 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

ކޮށްެދއްވި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮުތގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ،ނަމަވެސް
އިތުރަށް،  ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށްބަޖެޓުން މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. 

 ހިލޭއެހީ ލިބިފައި ނުވުމާިއ، ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓެއް ެނތުމުން، ހިލޭއެހީއާއި ޓްރަސްޓް ިހމަނާފައި ނުވާނެއެވެ.

އެ ތަފާުތތައް ތިރީގައި ރިކޮންސައިލް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ،މި ދެބަޔާނުގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތަފާތެއް ވާނަމަ

)ހ( މާލީ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން 

ރުފިޔާ ތަފްޞީލް 

-އަހަރުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ 

އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި  ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ނުވާ އެއްކުރަން:
 ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ލިބުނު ފައިސާ

 -ބަލައިގަތް ފައިސާދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

-އެހެނިހެން ތަފާތެއް ވާނަމަ  އެހެނިހެން ތަފާތުތައް:

-ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ލިބުނު ފައިސާކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

)ށ( މާލީ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން 

ރުފިޔާ ތަފްޞީލް 

-ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ނަމަވެސް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން  އެއްކުރަން:
 ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ޚަރަދުތައް 

 -އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް 

-އެހެނިހެން ތަފާތެއް ވާނަމަ  އެހެނިހެން ތަފާތުތައް:

-ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިނގި ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު 



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  19 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ތަފްޞީލް   .19

ވަނަ އަހަރު ތެރޭ މިޮކމިޝަނުން އެހީ ިލބިގެން ޕްރޮެޖކްޓެއް ނުވަތަ މަޝްރޫޢެއް ިހްނގާފައިނުވާތީ، އެހީގެ ޮގތުގައި ިލބުނު  2019
 ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް މި މާލީބަޔާނުގައި ހިމެނިަފއި ނުވާނެއެވެ. 

އުަތކުގެ މިބައިގައި ހިމަނަންޖެޭހނީ ވަކިފަރާތަކާއި ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އަހަރު ތެރޭ ހިންގި މަޝްރޫ
ޓެއް" ތަފުސީލެވެ. މިސާލު: މި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއައްސަސާއާއި ގުޅިގެން ޖަމިއްޔާއަކުން ހިންގާ "ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކް

އި ހިންގުމަށްޓަކައި އެ ފަާރތުން ަކނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މުއްދަުތގަ
ލަށް ބާކީުހރި އެކި އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއާއި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެ އަހަރުގެ ނިޔަ

ބުުނ އަދަދުގެ ތަފުސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެ މުއައްސަސާއަށް ފައިސާ ލިބިގެން ހިންގުނު މުޢާމަލާތްތައް ފައިސާ ލި
އެ އެހީން ކުރެވޭ  ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި "އެ މުއައްސަސާއަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް އެކިފަރާްތަތކުން ލިބޭ އެހީއާއި

 ޚަރަދު" މި ނަމުގައިވާ ކޮލަމްގައި ވާނެއެވެ.

ާރތުން ަފއިސާ ފޮުނަވއިެގްނ މި މި ޕްޮރޖެކްޓްގެ ދަށުން އެީހދިން ަފރާުތން މަަސއްކަތް ުކރި އެިކއެކި ަފރާތްތަަކށް ދެްއވި ަފއިާސާއއި ުމއަްއސަާސއަކަްށ އެީހދިން ފަ
 ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ.ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރި ަޚރަދުތަުކގެ ތަފުސީުލ 

2ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު  1ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު  2ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު  1ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު  ލިބުނު ފައިސާ 

2018 2018 2019 2019

- - - - އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި 

- - - - މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ 

- - - - ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ނަން އެހީ ލިބުނު 

- - - - މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

- - - - ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

ކުރެވުނު ޚަރަދު 

- - - - ކޯޑުގެ  ތަފުސީލު

- - - - ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

- - - - ބާކީ ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު ކަނޑާ 

އެކިފަާރތްަތކުން ފައިސާ   މުއައްސަސާގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް 1
 ދެއްވައިގެން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

މުއައްސަސާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެކިފަާރތްަތކުން ހިންގި  2
 މުއާމަލާތްތައް



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  20 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތަފްސީލް   .20

ޕްރޮޖެކްޓް 
ކޯޑް 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ 
ނަން

ފާސްކުރި 
ބަޖެޓް 

ޑޮމެސްޓިކް 

((C*,P*,J* 

 ގްރާންޓް  
(G*,D*)

 ލޯން 
(L,X,S)

  ޓްރަސްޓް 
(T) 

ޖުމްލަ

- - - - - - - -



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019

  3302580ފެކްސް:  3010784ޯފން: ހުަރވީ ބިލްޑިްނގ، ،އިްނެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަން ނޭަޝނަލް

ގެ 25ސަފުހާ  21 National Integrity Commission |  Huravee Building  | Tel: 3010784 | Fax: 3302580  

ތުރު މަޢުލޫމާތު އި
އެސެޓްސް  – މިލްކިއްޔާތުގެބަޔާން
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 ނޯޓް  2019 2018

އެސެޓްސް )ހަރުމުދާ( ކަރަންޓް -ނޮން 

4,360,943 4,475,890 1 ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

ކަރަންޓް އެސެޓްސް  4,475,890 4,360,943

1,478.00 - 2 އެކި ފަރާްތތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

632.00 ފައިސާ އެކި ފަރާްތތަަކށް އިތުަރށް ދައްކަންޖެހޭ -

ހުރި ބިލްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ 3 - -

އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ފައިސާ 5 10,320 4,562

އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެކިފަާރތްަތކުން -

6,672 10,320 ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖުމްލަ 

4,367,615 4,486,210 މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ 

ލައިބިލިޓީސް  –މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން  .21
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ނޯޓް  2019 2018  ތަފްޞީލް 

ޒިންމާތައް  މާލީ 

އެކި ފަރާްތތަަކށް އިތުަރށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 4 - 632

ފަރާްތތަަކށް ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެކި 3 - -

ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލަ  މާލީ  - 632



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019
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ނޯޓްތައް  ބަޔާންތަކާގުޅޭ  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  މިލްކިއްޔާތާއި 

އުޞޫލުތައް  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާން  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  ބަޔާނާއި، މިލްކިއްޔާތުގެ  .1

ކަންތައް  ހިނގާފައިވާ  ތާރީޚަށްފަހު  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީޒިންމާތަކުގެ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.1

 ހިނގާފައިވާ  ތާރީޚަށްފަހު  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީޒިންމާތަކުގެ  އަދި  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ މިލްކިއްޔާތު
 ބަދަލުގެނެސް  ޔާންތަކަށް މާލީބަ މި އެކަށީގެންވާގޮތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް ބޮޑުކުޑަމިނަށް  އެމުޢާމަލާތްތަކުގެ  ،ތެރެއިން މުޢާމަލާތްތަކުގެ 

 ބަދަލުގެންނަންޖެހޭވަރުގެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގައިފައިނުވެއެވެ.

ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގު ދެއްކިފައިވާ ގޮތް  ބަޔާންތައް  މާލީޒިންމާތަކުގެ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.2

ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް 
އަދި އެހެން  ،އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، ކޮންވެންޝަން"އާއެއްގޮތްވާގޮތަށް 

ށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ މުއައްސަސާއަމި  އަރަންޏާއި ދަރަނިވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. 
 ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.

މާލީޒިންމާތައް  1.3

ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ންނަ ހު އަދާނުކުރެވި އަގުގައެވެ. އަގު  އޭގެ ވާނީ ބަޔާންކުރެވިފައި  މާލީޒިންމާތައް 
ދުވަހުގެ  30މާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ  ،ޗާ ގުޅޭ ބިލްތަކަށް މި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުންތަކެއް

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މިކޮމިޝަނުގައި އެފަދަ ޒިންމާއެއް ނެތެވެ. 2019ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވާ ބިލްތަކެވެ. 

ކޮމިޓްމަންޓްސް  1.4

ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ސެޕް ސިސްޓަމްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ 
އިވާ ނަމަވެސް މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ލިބިފައިނުވާތީވެ، ސެޕް ސިސްޓަމްއިން އުނިކޮށް، ހިނގާ އަހަރަށް ގެންދަން ޖެހިފަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނެތެވެ. 2019މިފަދަ ޚަރަދެއް މިކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތަކެވެ. 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  1.5

ޚަރަދުތައް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެނީ، މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު އަގު އަދާނުކުރެވިވާ 
ލިބެންޖެހޭ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަދާކުރުމަށް، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނެތެވެ. 2019މިފަދަ ޚަރަދެއް މިކޮމިޝަނުގެ  ފައިސާއެވެ.



 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް )ވަނަ އަހަރުގެ  2019
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މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ، ފަރުނީޗަރު 2

ވަނަ އަހަރު  2019
ނިމުނުއިރު ހުރި 
ތަކެތި )ގަތް 

އަގުގައި(

ގައި  2019
ނައްތާލެވުނު/ގެއްލުނު/ 

ވިއްކާލެވުނު 

އަހަރު  ވަނަ  2019
ކޮމިޝަނަށް ލިބި 
ބޭނުންކުރެވެމުންދާ، 
ނަމަވެސް އަގު 
އަދާކުރެވިފައި ނުވާ 

ވަނަ  2019
އަހަރު ތެރޭގައި 

ހޯދުނު 

ވަނަ  2019
އަހަރު 

ފެށުނުއިރު ހުރި 
ޚަރުމުދަލުގެ ހުލާސާ 

ފިޓިންގސް ފަރުނީޗަރާއި 765,808 14,045 0 0 779,853 423001 

އާއި އިކުއިޕްމަންޓް މެޝިނަރީ 989,449 70,001 0 0 1,059,450 423002 

ޓޫލްސް 17,385 0 0 0 17,385 423004 

ތަެކތި މުވާޞަލާތުގެ 203,472 4,480 0 0 207,952 423006 

ސޮފްޓްވެއަރކޮމްޕިއުޓަރ 173,406 5,000 0 0 178,406 423007 

2,225,868 0 0 19,294 2,206,574 
ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ  އައި.ޓީ.އާއި
ހާރޑްވެއަރ 423008 

އިކްވިޕްމަންޓް އެހެނިހެން  4,849 2,128 0 0 6,977 423999 

4,475,890 0 0 114,947 4,360,943 

ބިނާކޮށް ނުނިމި ހުރި ހަރުމުދާ )ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް( 3

ހަރުމުދަލުގެ ޚުލާސާ 
ވަނަ އަހަރު  2019

ފެށުނުއިރު ހުރި 
ހަރުމުދަލުގެ އަގު 

ވަނަ 2019  
އަހަރު ހޯދުނު 

ވަނަ  2019
އަހަރު 

ނައްތާލެވުނު/ 
ގެއްލުނު/ވިއްކާލެ 

ވުނު 

ވަނަ  2019
އަހަރު ހަދިޔާގެ 
ގޮތުގައި ލިބުނު 

ވަނަ  2019
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
ހުރި ހަރުމުދަލުގެ 

އަގު 

-----ގަތުން ބިން ހިއްކުމާއި ބިން 421001

-----މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން 422001

-----މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރ422003ު

-----ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 422004

-----ކަރަންޓް ވިއުގ422005ަ

-----އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ422999
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ހަރުމުދަލުގެ ޚުލާސާ 
ވަނަ އަހަރު  2019

ފެށުނުއިރު ހުރި 
ހަރުމުދަލުގެ އަގު 

ވަނަ 2019  
އަހަރު ހޯދުނު 

ވަނަ  2019
އަހަރު 

ނައްތާލެވުނު/ 
ގެއްލުނު/ވިއްކާލެ 

ވުނު 

ވަނަ  2019
އަހަރު ހަދިޔާގެ 
ގޮތުގައި ލިބުނު 

ވަނަ  2019
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
ހުރި ހަރުމުދަލުގެ 

އަގު 

-----ޖުމްލަ 

ނަގުދު ފައިސާ  4

2018 2019 ތަފުސީލު 

4,562 10,320 ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ

4,562 10,320 ޖުމްލަ 

ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން ދަރަނި   5

2018 2019 ބިލްތައް  ފައިސާ ނުދައްކާހުރި  -3

0 0 އާއި އުޖޫރަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211001

0 0 ޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށްދޭ ފައިސާ  އަހަރީ 212017

0 0 ފައިސާ  ޕެންޝަންގެ 213006

0 0 އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ  221003

0 0 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި  222001

0 0 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222002

0 0 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  ކުނިކަހާ 222008

0 0 ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު  ހިންގުމަށް 222999

0 0 ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް  ޓެލެފޯން، 223001

0 0 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223002

0 0 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު  ބޯފެނާއި  223003

0 0 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

0 0 ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާއާއި ކުނިފީ އޮފީސް 223008

0 0 މެހްމާނުންނަށް މެހްމާނުދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ަޚރަދު 223017
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0 0 އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރީއާއި  226010

0 0 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 423001

0 0 މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް( އެކިއެކ423004ި

0 0 އިކްވިޕްމަންޓް  އެހެނިހެން 423999

 -  - 

އެކިފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   6

2018 2019 ތަފުސީލު 

0.00 0.00 އިން ކޮއްފައިވާ ޙަރަދު އިންސިޑެންޝަލް

172 0 ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެވިފައިވާ  މުސާރައިގެ

0.00 0.00 ރިފަންޑް ފައިސާ

- - 

ޖުމުލަ  - 172
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