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މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
ބހޭ ޓް ަރއި ި
ނ ް
ބ ާ
ަވޒީފާއާ ެ
ޔ ަ
ބ ުއ ަނލްގެ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރގެ މާ ީލ ަ
ނ ަރލް ޭ
ޮއ ިޑ ަޓރ ޖެ ެ
ދ ރި ޯޕޓް
ހ .ތަޢާރަފު
ލގެ 2010
ގދަށުން ކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ް
މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑި ޓް ގާނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު ެ (4/2007
ށ ،އިސްލާޙުކުރަން
ޑޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮ ް
ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އޮޑ ި

ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ޅ އެޅުއްވުމަށްޓަކައި ވަޒ
ފޔަވަ ު
ވނު ކަންކަމާމެ ދު އިސްލާޙީ ި
ފާހަގަކުރެ ު
ނއުމެވެ.
ހުށަހަޅައި ،އަދި މިކަންކަ ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެ ަ
މިރިޕޯޓުގައި

ފާހަގަކުރެ ވިފައިވާ

ކަންތައްތައް

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބބިއުނަލްގެ

ިސވެރިންނާއި
އސް

ވިފައިވާކަން
މަޝްވަރާކުރެވ

ްވ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ަ
ދންނަވަމެވެ.
ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއވި
 wwwގައި
ޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް w.audit.govv.mv
މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖ
ރވޭނެއެވެ.
ޝާއިޢުކު ެ
ލ
ހރު ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ހިންގި މާ ީ
 201ވަނަ އަ ަ
ވނީ 10
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައި ަ
ނ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން  2008އަދި  2009ވަނަ އަހަރުގެ
ސް މީގެ އިތުރުން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވު ު
މުއާމަލާތްތަކަށެވެ .ނަމަވެސ
ާމލާތްތަކަށްވެ ސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.
ބައެއް މުއމަ
މި ރިޕޯޓާއެކު ސަފުހާ  9އިން  20ގައި ހިމެނިފައިމިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  31ޑިސެމްބަރ  2010ގައި ނިމުނު
އހަރީ މާލީބަޔާ ު
އަހަރުގެ ަ
ނު ބަޖެޓާއި
ާއ ،ފާސްކުރެވުނ
ނގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި އެފައި ސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނއި
އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮ ތުގެ ބަޔާނާއި ،މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި ،މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި އަދި މިބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ
ތަފުސީލު ނޯޓު ވަނީ މިއޮ ފީހުން ބަލައި އޯޑިޓްކުރެވިފައެވެެ.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ
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ޫލއްޔަތު
ށ .ހިސާބުތައް ތައް ޔާރުކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ލްގެ މަސްއލި
ޫނ ނަންބަރު (14/20088
ނ
 (2/2008ގެ  1ވަނަ އިސް ލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު )ގާނ ު
ނނު ނަންބަރު 8
ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު )ގާ ޫ
ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ،ވަޒ ީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މާލީކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިސާބުތައް
ޙަޤީޤަތާއެއްގޮތަށް ޞައް ަޙކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް ،އެހި ސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިއަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލައި
ޔތެކެވެ.
ަކ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގެ މަސްއޫލިއް ަ
އަދި އޯޑިޓްކުރުމަށް މިއޮ ފީހަށް ހުށަހެޅުމކީ
އހިސާބުތަކާ
ާއ އަދި ފުރިހަމަކަމާއެކު ހަޤީ ގަތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައިެ ،
މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައއި ޞައްޙަކަމއި
އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނު ންވާ ރައްކާތެރި އިތުބާރުހުރި މާހައުލެއް
ނވަތަ
ު
ސ އޮޅުމެއް އަދި އޮޅުވާލުމެއް،
ދެމެހެއްޓުމާއި ،އެއްވެ ް

ފޮރުވުމެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ހިސާބުތައް

ޤާއިމްކޮށް
ބަލަހައްޓައި

އ
ގ ި
ލހެއްޓުމާއި ،އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލުމު ަ
ސާބު ބެ ެ
އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އަދި ހިސ
ނ ދިމާވި ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދޭގޮތަށް ހިސާބުތައް
ނުން ކުރެވިފައިވާނަމަ އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަ ް
އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނ
ވ.
ބަލަހައްޓައި އަހަރީ މާލީބަ ޔާން ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ

ލގެ މަސްއޫލިއ ްޔަތު
ނ .އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް
ށފަހު އެއާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތާއި ،އޮޑިޓްގައި
އޔަތަކީ އަހަރީ މާލީބަޔާން އޯޑިޓްކުރުމަ ް
ސއޫލި ް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަ ް
ަނތައްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ އިބިއުނަލަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި
ރވުނު އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކން
ފާހަގަ ކު ެ
މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ .އެހެންކަ މުން މިއޮފީހުން މިއަހަރީ މާލީބަޔާން އޯޑިޓްކުރެވިފައިވަނީ
އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ،އެސްޓޭންޑަޑް ތައް ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިއަހަރީ
ނތަކާއި އޮޅުންތައް ހިމެނިފައިނުވާނެކަން ދެނެ ގަނެވޭނެ ގޮތެއްގައެވެ.
މާލީ ބަޔާނުގައި އޮޅުވާލު ް
އި ހެކިތައް
އެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސަ ްއކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރީ މާލީބަޔާން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއ
އ
ދ ޙަޤީޤަތާ ި
ނގާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި ،އަ ި
ހޯދައިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެެ .މިމަސައްކަތް ރާވައި ހި ް
އ
ލހެއްޓުމުގަ ި
ލގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ،ހިސާބުތަށް ބެ ެ
ުލވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ މާޙައު ު
އެއްގޮތަށް ހިސާބުތަށް ބަ ލަހައްޓައި އެކލަ
ގެންގުޅެފައިވާ އުސޫލުތަކާއއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،މުޅި އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާގޮތްވެސް ބަލާ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެންނެވެ.
ލތު ބެލުމުގެ
އޯޑިޓްކުރަންޖެހެނީ ވަގުތާ އި ޚަރަދަށް ބަލައިގެންކަމުން ،މިއޯޑިޓް ކުރެ ވިފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ހުރިހާ މާލީ މުޢާމަ ާ
ދ
ލީހާލަތާމެ ު
ބަދަލުގައި އޯޑިޓް ސާމްޕަ ލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މުޢާމަލާތު ބަ ލައި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސާގެ މާލ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ޮގތެއް ނިންމޭގޮތަށެވެ.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ
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ލ ދެކޭގޮތް
ރ .އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް
ރ
ހ ީ
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު ސަފުހާ  9އިން  20ގައި ހިމެނިފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަ ަ

ރގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފައިސާ ި
ވނަ އަހަރަށް ނިމޭ މާލީ އަހަ ު
މާލީބަޔާނަކީ  31ޑިސެމް ަބަރ ަ 2010
ލބުނު ގޮތާއި
ގ
ުނ ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،މިލްކިއްޔާތު ެ
އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،ފާސްކުރެވނު
ލ
ައ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިންޓަނޭޝަނަ ް
މތަކުގެ ބަޔާނާއިި ،އެބަޔާންތަކާއެކު ހުށަހެޅިފަ އިވާ ނޯޓުތަކުގއި
ބަޔާނާއި އަދި މާލީ ޒިން ާ
ޝ
ޑަރ ކޭ ް
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައު ންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަން ަ
ބޭސިސް އޮފް އެކައުން ޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ހު ަ
ށހަޅާފައިވާ ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް
އން ކުރެވުނު ހޭދައާއި އަދި ޓްރައިބިއުލަންގެ މާލީ ހާލަތު ތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާއި
ތައްޔާރުކޮށް ،ލިބުނުފައި ސާއާއި އެފައިސާ ި
ލީބަޔާންތަކެކެވެ.
އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ މާލ

ބ .ގާނޫނާއި ގަވާއިދަ ށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކ ޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަ ވައި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދެއްވާފައިވާ 2010
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރައްވާފައިވަނީ ަ
ވ
އ ާ
މަތިން ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ބަޖެޓްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަ ި
ކަންތައްތަކަށެވެ.

އަދި

ތިރީގައި

ޔންކޮށްފައިވާ
ބަ ާ

ކަންތައްތައް

ފިޔަވައި،

ަޒފާއާބެހޭ
ވޒީ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ހިންގުމުގެ

އދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ނޑުގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ،ގާ ނޫނުތަކާއި ގަވާ ި
ކަންތައްތައްވެސް މައިގަނ

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކޭ ކަންތައްތައް
ނ ނަންބަރު
 (2/20ގެ  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު )ގާނޫ ު
 .1ވަޒީފާއާބެހޭ ގާ ނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު 008
ތ(  2ގައި ބުނެފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި
ގ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ތ
ެ (14/2008
8
ދ
މިލްކިއްޔާތާއި ،މާލީ ޒިންމާތަކ ާ ބެހޭ ހިސާބު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ،ޓްރައިބިއުނަލުން ހަ ާ
ގ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޯޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،އެކުލަވާލެވޭ މާލީބަޔާނެއް ،ކޮންމެ އަހަރެއް ެ
ށ ފޮނު ަ
ފެބުރުއަރީ މަހު ގެ 28ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރ
ވންވާނެއެވެ.
ރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  12ގައި ބަޔާ ންކުރެވިފައިވާނީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން
ަސތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ލތުގެ މުއައްސސާ
ފެށިގެން ދައު ަ
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް )އިޕްސަސް( ތަކާއި އެއްގޮ ތަށ ެ
ށވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނާއި އިޕްސަސް ގައި ބުނާ
އާމްދަނީއާއި ަޚރަދުގެ ބަޔާ ާ
ނއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒި ންމާތަކުގެ ބަޔާނަކީ "އެކުރޫއަލް އެކައުންޓިންގ" ގެ
އުސޫލުތަކާއި ެއއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބަޔާންތަކަ ކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް  2010ވަނަ އަހަރުގެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުނޓިންގ
ޝަލް ރިޕޯޓިންްގ އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް
ސްޓޭންޑަޑް ބޯ ޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝ
އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިސްޓޭ ންޑަޑްގައި ބުނާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި
ނތަކާއި ގުޅޭ
ުނ ގޮތުގެ ބާޔާނާއި ،މިބަޔާ ް
ދ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،ބަޖެޓާއި އެބަޖެ ޓުން ހޭދަކުރެވނު
އެފައިސާ ޚަރަ ު
ނޯޓުތަކެވެ.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
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) .2ހ( .ޓްރައިބި އުނަލްގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް އިތުރުގަޑީ ގެ ފައިސާ ދީފައިވާއިރު ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް
ނ
ިސެމްބަރ މަހުން ފެށިގެ ް
ަނ އަހަރުގެ ޑސ
ވެ 2008 .ވނަ
ކޮށްފައިވާކަމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ ެ
ނިޔަލަށް މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ  45%އަށްވާ ފައިސާ ކޮންމެމަހަކު އެބޭފުޅުން ނަންގަވާފައިވަނީ
މާޗް  2010ގެނ
އެއްވެސް ރެކޯޑެ އް ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތިއެވެ .އެގޮތުން ޖުމުލަ ) 275,904ދެލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ
ގ
ނ ނަންގަވާފައި ވެއެވެ .އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިތުރުގަޑީ ެ
ޔ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މެންބަރު ް
ހަތަރެއް( ރުފި ާ
ވ
ފައިސާއަކީ ރަ ސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ގަޑިތަކުގައި ނިކުމެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ދެ ޭ
ފައިސާއަކަށްވެ ަފއި،
ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ަޑގެ
އިތުރުގޑީ

ފައިސާ

އަކީ

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

ސރައާއެކު
މު ާ

ނުވާތީ،

ށ
ފައިސާއަކަ ް

ތި ދީފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ ދެވިގެންވާނެ
މެންބަރުންނަށް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތ

ނދެކެމެވެ.
ފައިސާއެއްކަމަ ްށ މިއޮފީހުން ު
ޑ
މިމައްސަލަ  20009ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެން އ ި
ޮޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ

ނަންބަރ

 10މާޗް  ( 2010މަތީގައިވާގޮތަށް މިފައިސާ ނަންގަވަމުން ގެންދެވުމަކީ
 7-AUDIT//200/2010/3ސިޓީއިން ) 1
3
ރަަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް ދަންނަވައި ،އިތުރުގަޑީގެ ފަ އިސާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންނަށް ނެންގެވޭގޮތެއް
ނ މިގޮތަށް
ނ ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވާ ފައިވެއެވެ .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ް
ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާގެ އޮފީހު ް
އެންގެވުމުން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރ

200-VTR//1/2010/5

ސިޓީއިން

)17

(2010

މާޗް

ޔގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރ /200/2010/6ސީބީއޯ)އޭ(1-
ރިއް ާ
ކށް އެދުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރ
ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާގެ ލަފާފުޅަ ަ

) 23މާޗް  (20010ސިޓީއިން ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި

މުސާރައިގެ

ދެއްވުމަށް

45%
%

ްސވާފައިވަނީ،
ހަމަޖައސަ

މެންބަރަކު

އިތުރުގަޑީގައި

މަސައްކަތް

ކުރައްވަން

ސައްކަތް ކުރެ ް
އިގެ 45%
އވި ގަޑިއަކަށްބަލައި ،މުސާރައ
ޖެހިވަޑައިގެންފި ޙާލަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން އެމަސ
އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ކަމަށެވެ.
ނ ް
 14) 200-VTRޖޫން  (20100ސިޓީއިން 28
R/1/2010/10
ނބަރ 003
ަ
ރއިބިއުނަލްގެ
ނަމަވެސް ޓް ަ

 20ގެ ނިޔަލަ ށް މެންބަރުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ
ޑިސެމްބަރ  20008އިން  10އެޕްރީލް 010

ފިކްސްޑް

ރޓައިމް
އޯވަރ

އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި

ދެއްވުމަށް އެދި

އޮފީހަށް

ގ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެ

ްސލަ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި
ނފަހަރަށް މިމައސަ
ފޮނުއްވުމުން ،މިކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ އޮތުމަށްފަހު ދެވަ ަ
ފާހަގަކޮށް

އަ ދި

އޮޑިޓް

އެގްޒިޓް

މީޓިންގ

ބޭއްވި ފަހުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ޔގެ

އޮފީހުގެ

ނަންބަރ

/2011/2ވީޓީއާ ރް/200-ސީބީއޯ 13) 1-އޮކްޓޯބަރ  (22011ސިޓީއިން މަތީގައިވާ މުއްދަތުގައި މެންބަރުންނަށް

ސޑް އޯވަރޓައި މް )މުސާރައިގެ  (45%އެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވާގޮތަށް
ިސއަކީ ފިކް ް
ދެއްވާފައިވާ އި ތުރުގަޑީގެ ފައސާ
ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓް ރައިބިއުނަލަށް އަންގަވާފައިވެއެވެެ.

ައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން
ައސާ ނުދައްކއ
މއްދަތުގައި ފއި
)ށ
ށ( .ބައެއް ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ު
ސ
ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެ ް
ނވެ.
ލތުގެ ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވު ެ
އިހުމާލުވާފަރާތު ން މިފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު ދައު ަ

ގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.009ގެ )ށ( އަދި )ނ(
ނ( .އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ގަތުމުގައި ދައުލަތު ެ
)ނ
ގައިވާ ގޮތުގެމަ ތިން ބައެއްފަހަރު  3ފަރާތަކުން އަގުބަލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ

ފހާ  20ގެ 5
ސަ ު

ނ
ސީދު ނުހަދާ ބަލައިގެންފައިވާކަމާއި ،އަދި ރަސީދު ް
)ރ( .ޓްރައިބި އުނަލަށް ލިބޭ ފައިސާ ބައެއްފަހަރަށް ރަސ
ފތަށް ވައް ާ
ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާވެސް ބައެއްފަހަރު ދުވަހު ޮ
ދފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެެ.

ނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެ ވުނ
ނ ޕާޓްޓައިމް
މ މެންބަރުންގެ އިތުރު ް
 .3ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް ރައިބިއުނަލަކީ އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަ ކާ ޚިލާފަށް ފުލްޓައި ް
ވ
ށ ލިބިފައި ާ
ަސއަކަށްވާތީ މިދެންނެވި ޕާޓް ޓައިމް މެންބަރުންގެ ޚިދުމަތް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
މެންބަރުން ތިއް ބަވާ މުއައްސސާ
ނޓްރިބިއުޝަން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ
ާޒރީއާއި ،އެބޭފުޅުންގެ ކޮ ް
އބޭފުޅުންގެ ހޒި
ެ
މިންވަރާއި،
މިދެންނެވި

ބެލިބެލުމުގައި

ތެރެއިން

މެންބަރުންގެ

ބައެ އް

މެންބަރުންގެ

އެންމެ

ޚިދުމަތް

މިންވަރު

ދވޭގޮތެއްގައި
އެ ެ

މޗް 2009
ުނވެ .މިގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި ޑިސެމްބަރ  20088އިން ާ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވނެ
ގެ

ނިޔަލަށް

މިދެންނެވި

މެންބަރުންގެ

ހާޒިރީ

އެއް ގޮތަކަށްވެސް

ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން

ގކުރެވުނެވެ.
ފާހަ ަ

ފށިގެންނެވެ.
ނ ފައްޓަވާފައިވަނީ އެޕްރީލް  20099އިން ެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓަ ް
ޓްރައިބިއުނަލްގައއި ގިނައަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ބަލަންހުރުމާ އެކުވެސް ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެކޯޑްތަކުން ަ
ދއްކާގޮތުގައި
ޕާޓްޓައިމް ބައެ އް މެންބަރުންގެ ޚިދުމަތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވަނީ ބައެއް މަސްތަކުގައި އެންމެ  3ދުވަހުކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަދި

މީގެއިތުރުން

ްސލައިގެ
މައސަ

ހންތަކަށް
އަ ޑުއެ ު

ޕާޓްޓައިމް

މެންބަރުން

ޒިރުވާންޖެހޭ
ހާޒ

މ މެންބަރުން އެކަށީގެންވާ
ތކަށް ޕާޓްޓައި ް
ރކޯޑް ބަލަހައްޓާފައި ނެތްކަމާއި ،މައްސަލައި ގެ އަޑުއެހުން ަ
ދުވަސްތަކުގެ ެ
ގޮތެއްގައި

ހާ ޒިރުވެފައިނުވާކަން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ޔައު މިއްޔާތަކުން

އެނގެންހުރުމާއިި،

ށ
ބައެއްއަޑުއެހުންތަކަ ް

ސަލްކުރަން
ްޓއިމް މެންބަރުން އެންގުމު ގެ ސަބަބުން ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ކެންސ
ނތްކަމަށް ޕާޓޓަ
ެ
ވަގުތުދެވެން
ނ ހިމެނޭ
ވ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މިމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން
ވ
ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ ެ
ފރާތުގެ އެދުމުގެމަތިން
ހށަހަޅާފައިވާ ަ
ލތައް ދިގުލައިގެންގޮސްފައި ވާތީ މައްސަލަ ު
ޕެނަލްތަކުން ބަ އްލަވާ މައްސަ ަ
ޕެނަލް ބަދަލުކު ރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވާކަން މެ ންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެއެވެ.
ނވާއިރުވެސް އެބޭފުޅުންގެ މެންބަރުކަމުގެ
ަށގެންވާ ގޮތެއް ގައި ލިބިފައި ު
ޕާޓްޓައިމް މެން ބަރުންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކށީ
ސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ އެކެއް( ރުފިޔާ މުސާރައިގެ
މުއްދަތުގައި ޖު މުލަ ) 350,271ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސ
ކރެވުނެވެ.
ގޮތުގައި ދެވިފަ އިވާކަން ފާހަގަ ު

ޅ .އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
ލގެ ގާނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު  (2/2008ގެ  1ވަނަ
1 .1
 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ް
ނނު ނަންބަރު  (1 4/2008ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ތ(  2އާއި ދައުލަތުގެ
ނނު )ގާ ޫ
އިސްލާހު ގެނަ ުއމުގެ ގާ ޫ
ތގެ މަތިން ޓް ރައިބިއުނަލްގެ އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދާއި ،މި ް
ލކިއްޔާތާއި،
މާލިއްޔަތުގެ ގަ ވާއިދުގެ ބާބު  12ގައިވާގޮ ު
ބޑުން ނެރެ
ކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ޯ
ޭޝނަލް ޕަބްލި ް
މާލީޒިންމާތަކާއި ބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަރނޝަ
ލ
ާއި އެއްގޮތަށް ،އެކްރޫއަ ް
ސޓޭންޑަޑްތަކއ
ް
އކައުންޓިންގ
ޭޝނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެ
ޝއިޢުކޮށްފައި ާވ އިންޓަރނޝަ
ާ
ބޭސިސްއަށް މާ ލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނޓ ް
މެނޭޖްމަންޓު ކޮމެ ް
މ
އި ،ރަސް ީ
ގަވާއިދެއްގެ ސި ފައިގައި ރަސްމީކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  12ޝާއިޢުކޮށްފައި ނެތުމާއ
ލށް އެނގިފައި ނެތުމުން މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވިފައި
ސފައެއްގައި ެއއަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭކަން ޓްރައިބިއުނަ ަ
ި
ނުވަނީކަމަށް .ކު ރިއަށްއޮތްތަނުގައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއް ގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނެކަމަށް.
ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
ޣާޒީ ބިލްޑިނގ

ފހާ  20ގެ 6
ސަ ު

އ
) .2ހ( .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  4ގެ  4.20ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސްކަހަލަ ރެކޯޑެ ް
ބލެހެއްޓުމެއްނެ ތި މެންބަރުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިތުރުގަޑީ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް
ެ
ގ
ޖަމާކުރެއްވުން .އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ދެވޭފައިސާއަކީ ރަސްމީގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ެ
ަސއްކަތް ކުރާގޮތުގެ ރެކޯޑަށް ބަލައިގެން
ނ ގަޑިތަކުގައި މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަ ތަށް އަދި އެމސަ
އިތުރުން އެހެ ް
ޑ
ދެވޭ ފައިސާއަ ަކށްވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސާއިރު އެއީ ރެކޯޑެއްނެތި ފިކްސް ް
ސުން.
އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެއްސ
މެނޭޖްމަންޓްގެ ކޮމެ ންޓް

މެންބަރުންގެ ު
އވަރޓައިމް،
ރ ގައި ހަމަޖެހިގެން އައިސްފައިވާއިރު ޯ
 20ޑިސެމްބަރ
މސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 008
ޓރައިބިއުނަލުން ދެކިފައިވަނީ ފިކްޑް އޯވަރޓައިމް އެއްގެ
މުސާރައިގެ  455%ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮތް އޮތުން ް

ގޮތުގައި ކަމުން އެގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފައސާ
ިސ ދެވެމުން އައިސްފައިވަނިކޮށް  2009ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން
ޑި ކަނޑައެޅިފައިނުވާތީ އިތުރުގަޑި ހިސާބު ކުރުމުގައި
އެކަން ފާހަގަކު ރެއްވުމާއި އަދި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތުގަޑ

މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ،އޯވަރޓައިމް އާއި އިތުރު އެލަވަންސްގެ ނަމުގައި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ

ސރާއާއިއެކު
ބަދަލުގައި މު ާ

200-VTR/
R/13/2009/32
2

ސަރވިސް
)04

އލަވަންސެއް
ެ

އޯގަސްޓް

ދިނުމަށް

(2009

ށ ނަންބަރ
ޓަރައިބިއުނަލަށް ފެންނަކަންމަ ް
މިނިސްޓްރީ

ސިޓީއިން

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

 200-VTRސިޓީއިން ) 17މާރޗް
 (2010ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
2
R/01/2010/0
ޓްރެޜަރީއަށާއި ،ނަންބަރ 05

އޮފީހަށް ދެންނެ ވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެކަ ން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީކަމަށ.ް.

ށހަޅުއްވާފައިވާ  77-AUDIT/2200/2010/3ނަންބަރު
މެންބަރުންގެ އިތުރުގަޑީގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރައްވައި ހު ަ
 200-VTR/01ސިޓީއިން ) 17މާރޗް
2
ރ 1/2010/05
ުނލްގެ ނަންބަރ
ުމށް ޓްރައިބިއނަ
ނކަން ސާފުކުރމަ
ސޓީގައިވާ ކަ ް
ި
(2010
0

ޔގެ
ސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ރައ ީީސ

އޮފީހަށް

ދަންނަވައި

އަދި

11

އެޕްރީލް

2010

ވަނަ

ހ
ވ ު
ދު ަ

ށ
ހިމެނޭގޮތަ ް
ށ .މިގޮތުން އިތުރުގަޑި ނުހ
ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާއާއެކު މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކު ރެވިފައިވާކަމަށް
މެންބަރުންގެ

މުސާރައާއި

އެލަވަންސް

11
1

އެޕްރީލް

2010

އިން

ފެށިގެން

ނ
އަލު ް

ަ
ހމަޖައްސަވާ

ނ (2010
ޖ ް
ޫ
ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 27) 1-(A)CBO//200-TVR/22010/1005
ކމަށް .އަދި
ްސލައަށް ހައްލެއްގެނެވިފައިވާ ަ
ށިގެން މިމައސަ
 11އެޕްރީލް  2010އިން ފެށ
ސޓީއިން އަން ގަވާފައިވާތީ 1
ި
ގ
ން  10އެޕްރީލް  2010އަށް( ކުރީގެ އިތުރުގަޑީ ެ
ަރ  2008އިިނ
މިމައްސަލާގައި މިމުއްދަތުގެ ) 29ޑިސެމްބރ
ސްޑް އޯވަރޓައިމްގެ ގޮތުގައި
ފައިސާއަކީ ފި ކްސ

ގ ނަންބަރު
 45%ހަ މަޖައްސަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު ެ

/2011/2ވީޓީއާ ރް/200-ސީބީއޯ 13) 1-އޮކްޓޯބަރ  ( 2011ސިޓީއިން އަންގަވާފައިވާތީ އޮޑިޓަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި
ށ.
ްސލަވަނީ ހައްލުކުރެވިފައިކަމަށް
މެންބަރުންގެ އި ތުރުގަޑީގެ މައސަ

ގ
ިސ ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމާއެކު މުވައްޒަފުން ެ
ށ( .ޖޫރިމަނާ ވުމުގެ ކުރިން ބިލްތަކަށް ފައސާ
)ށ
ލ
އިހުމާލުން ބި ްލތަކަށް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން މެދުވެރިވެއް ޖެ ހާލަތެއްގައި ،ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަ ު
ނ އިހުމާލުވި މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން ހޯއްދަވައި ދައުލަތުގެ
ދައުލަތުގެ މާލި ްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  2.06ގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
މާލިއްޔާއަށް ޖަ މާކުރެއްވުން.
މެނޭޖްމަންޓްގެ ކޮމެ ންޓް
ނ ނުވާނެފަދަގޮތަކަށް ބިލަށް ފައިސާ ދައްކަވާނެކަމަށް.
ކރިއަށް އޮތްތަ ނުގައި ބިލްތައް ދެއްކުމުގައި ބިލްތައް ޖޫރިމަ ާ
ު

ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
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އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  88.09ގެ )ށ(
ނ( .ޓްރައިބި އުނަލަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައ
)ނ
) 1,000އެއްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ،
1
އަަދ )ނ( ގަ އިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްފަހަރާ ގަންނަތަކެތީގެ އަގު
ެންވާ އަގެއްގައި ގަތުމާއި،
އެވަގުތެއްގައި އެފަދަތަކެތި ބާޒާރުގައި ގަންނަން ލިބެންހުން ނަ އަގުތަކަށްބަލާއިރު އެކަށީގނ
ޔ
ފ ާ
ސް( ރު ި
އެއްފަހަރާ ގަން ނަ ތަކެތީގެ އަގު ) 1,000އެއްހާސް( ރު ފިޔާއިން ފެށިގެން ) 25,000ފަންސަވީސްހާސ
ހ
އަށްވުރެ ބޮޑުނު ވާނަމަ އެފަދަތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ އިން މަދުވެގެން ތިންފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގުހޯދުމަށްފަ ު
ދައުލަތަށް އެން މެ ފައިދާބޮޑުވާގޮތަށް ބަލައިގެން ތަކެތިގަތުން.
މެނޭޖްމަންޓްގެ ކޮމެ ންޓް
ތ ކޮލިޓީއެއްގެ ތަކެތި އެންމެ ތަނަކުން ލިބެން ހުރިނަމަ
އޮފީހަށް ބޭނުން ވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއް ނުވަ ަ
ނނަނީ އެއްފަރާތަކުންކަމަށް
ެލވާނެކަމަށް .އަދި ބައެއް ބް ރޭންޑްތަކުގެ ތަކެތި ލިބެންހު ް
ން އަގު ނުބލި
އެހެން ތަންތަ ނުނ
ވާތީކަމަށް.
ސާ ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  1ގެ  1.01ގެ )ށ( އަދި  1.002ގެ )ހ(
)ރ( .ލިބޭ ފައިސ
ށ
ުނލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރަސީދަކުން ބަލައިގަނެ ދުވަހުފޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަ ް
ގައިވާ ގޮތުގެމަ ތިން ޓްރައިބިއނަ
ވެއްދުން.
މެނޭޖްމެންޓްގެ ކޮމެ ންޓް
ާނކަމަށް.
ކުރިމަގުގައި މި ކަމަށް ސަމާލުވނެ
ރ
ނގެ ހާޒި ީ
ނބަރުން ތިއްބަވާނަމަ ފުލްޓައިމް މެންބަރު ް
ނުގައި ޓްރައބިިބއުނަލްގައި ޕާޓްޓައިމް މެ ް
ކރިއަށް އޮތް ތަނ
ު .3
ބަލަހައްޓާ އުސޫ ލުން ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި ހާޒިރުވި ދުވަސްތައް އެނގޭގޮތަށް ހާޒިރީގެ
ނބަރުން ހިމެ ނޭ ޕެނަލްތަކުން ބައްލަވާ މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރެވޭ
ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުން .ޕާޓްޓައިމް މެ ް
ދވަސްތަކުގެ
ްސލް ކުރެވޭ ު
ސ
ސބަބުން ކެނ ަ
ަ
މމެންބަރުންނަށް އަޑުއެހުންތަކަށް ވަގުތުދެވެން ނެތުމުގެ
ދުވަސްތަކާއިި ،
ޑ
ތކުގެ ރެކޯ ް
ސބަބުން ޕެނަލް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ަ
ޓމާއި ،މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ަ
ރެކޯޑް ބެލެހެއް ު
ބެލެހެއްޓުން.
މެނޭޖްމަންޓްގެ ކޮމެ ންޓް
ެނހެން ކަންކަން ކުރެވިފައިވަ ނީ ވަޒީފާއާއިބެހޭ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް .މާޗް 2010
ސާރައާއި އެހނި
މެންބަރުންގެ މުސ
މުން މިމައްސަލަ އިތުރަށް ދިމާނުވާނެކަމަށް.
އިން ފެށިގެން ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ނެ ތުމ

 25ޛުލްޤަޢިދާ 14332
 23އޮކްޓޯބަރ 20111

ނޔާޒް އިބްރާހީމް
ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ްގ ) 3ވަނަ ފަންގި ފިލާ( ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 332 39399 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audiit.gov.mv :
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އބިއުނަލް
ފއާބެހޭ ޓްރައި
ވަޒީ ާ
ނ
މާލީބަޔާ ް
2010
0

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ސ
ނ
ބ ާ
ަފއ ާ
ޔ ް
ނ ޮގތުގެ ަ
ބ ު
ނ ޮގތާއި ހޭ ަދކު ެރ ުވ ު
ިސ ިލ ު
 31ޑިސެމްބަރު  2010ގެ ނިޔަލަށް

ޕަބްލިކް

ޕަބްލިކް

ބޭންކް އ/ކ

ބޭންކް އ/ކ

2010

2009

ނޯޓް
ލިބުނު ފައިސާ
ގ
ނ ނެ ި
ނ ބަޖެޓު ް
ފާސްކުރެވު ު

3

5,42
27,163

5,368,2226

ގތުގައި ބަ ލައިގަތް ފައިސާ
ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ޮ

4

2
23,612

4,3301

‐

‐

5,45
50,775

5,372,5527

ނ
އެހީގެގޮތުގައި ލިބު ު
ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

ކުރެވުނު ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

3,56
64,502

2,964,6630

ރކުރުމުގެ ޚަރަދު
ދަތުރު ފަތު ު

6

4
47,998

49,2251

ތން ދޭ ފައިސާ
ނންގޮ ު
ކ ޚިދުމަތަ ކަށް ޫ
ޕެންޝަނާއި އަދި ވަ ި

7

6
60,625

‐

އގު
ބނުމަށް ހޯ ާދތަކެތީގެ ަ
ނގުމުގެ ޭ
އޮފީސް ހި ް

8

15
53,164

185,6620

ދ
ރ ު
ބނުންވާ ޚި ުދމަތުގެ ޚަ ަ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ

9

08,178
1,20

1,110,9961

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

10

3,876

3,0082

ދ
ލ ެ
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ ެ
ހއްޓުމުގެ ޚަރަ ު

11

1
15,760

85,8880

ހަރުމުދާ ހޯ ު
ދމަށްކުރާ ޚަރަދު

12

72,507
37

968,9923

ޖމާކޮށްފައިވާ )ޓްރާންސްފަރ(
ނންސް އެ ންޑް ޓްރެ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ޜރީއަށް ަ

13

2
23,612

4,1179

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

5,45
50,222

5,372,5526

އން ހޭދަކުރެވުނުވަ ރު ކަނޑާ ބާކީ
ލިބުނު ފައިސާ ި

553

1

އ
ތ ި
ލމެއްނެތި ޙަޤީޤަ ާ
ގއި އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނުވަތަ އޮޅުވާ ު
ލން މިހިސާބުތަކު ަ
ޅފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ު
ލބަ ާ
މި މާ ީ
ޔނުގައިވާ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަ ާ
ަނ:
އެއްގޮތަށެވެ .އެކަމަށް މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރނީ

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،

ޒމާ
މ ނާ ި
މަރިޔަ ް

ތ ސީދީ
ޙމަދު ތު ް
ޙއްމަދު އަ ު
މު ަ
އ ު

ރައީސާ

ސ
ނައިބް ރައީ ް

ފހާ  20ގެ 9
ސަ ު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ
ބ ާ
ޔ ް
ބޖެ ުޓ ް
ފާ ް
ނ ހޭ ަދކު ެރ ުވ ު
ނ ޮގތުގެ ަ
ބޖެޓާއި ެއ ަ
ނ ަ
ސކު ެރ ުވ ު
 31ޑިސެމްބަރު  2010ގެ ނިޔަލަށް

އެކަށައެޅި ބަޖެޓް

އެކަށައެޅި ބަޖެޓް

ޓ
ނޯ ް

ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/

ސއާއި އާމްދަނީ/
ފައި ާ

ބަޖެޓް

ހޭދަ ކުރެވުނު ފައިސާ

ރވުނު ފައިސާ
ހޭދަކު ެ

2010

20010

20099

ލިބުނު ފައިސާ
ޓ
ނ ބަޖެ ް
ފާސްކުރެވު ު

3

5,961,645

5,9
961,645

7,1266,924

ގތުގައި ބަ ލައިގަތް ފައިސާ
ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ޮ

4

‐

23,612

44,301

‐

‐

‐

5,961,645

5,9
985,257

7,1311,225

ނ
އެހީގެގޮތުގައި ލިބު ު
ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
ދ
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަ ު

5

3,583,211

3,5
564,502

2,9644,630

ދ
 221ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަ ަ
ރ ު

6

50,810

47,998

499,251

ގތުން ދޭ ފައިސާ
ނން ޮ
ކ ޚި ދުމަތަކަށް ޫ
 213ޕެންޝަނާއި އަދި ވަ ި

7

62,355

60,625

‐

އގު
ބނުމަ ށް ހޯދާތަކެތީގެ ަ
ސ ހިންގުމުގެ ޭ
 222އޮފީ ް

8

238,700

1
153,164

1855,620

ރދު
ދމަތުގެ ޚަ ަ
ބނުން ވާ ޚި ު
ސ ހިންގުމަށް ޭ
 223އޮފީ ް

9

1,266,680

1,2
208,178

1,1100,961

 225ތަމްރނު
ީނކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު

10

22,600

3,876

33,082

ހއް ުޓމުގެ ޚަރަދު
ލ ެ
 226މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ ެ

11

30,600

15,760

855,880

ްސފާ(
ސ
ޜރީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ )ޓްރާނ ް
ނންސް އެ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ނޑް ޓްރެ ަ

13

‐

23,612

44,179

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

5,0
077,715

4,4033,603

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހިމަނާ ހުރި ބަ ޖެޓް ބާކީ

9
907,542

2,7277,622

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
ރ ު
 423ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަ ަ

706,689

3
372,507

9688,923

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

‐

3
372,507

9688,923

ޖުމުލަ ބަޖެޓް ބ ާކީ

‐

5
535,035

1,7588,699

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،

12

ސަފުހާ  20ގެ 10

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ސ
ނ – ެއ ެ
މިލްކި ްއ ާ
ޔ ް
ބ ާ
ސޓް ް
ޔތުގެ ަ
ނިޔަލަށް
ިސމްބަރ  2010ގެނ
 31ޑސެ

ނޯޓް

2010

2009

ދ
ދިގުމުއްދަތަށް ބޭނުންކުރާ ހަރުމު ާ
ޓ
އިމާރާތާއި ،ޕްލާންޓް އަދި އިކް ވިޕްމަން ް

14

1,3
337,910

9677,163

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
ތ
ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައި ސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެ ި

15

553

1

ނންވާ ފައިސާ
ނުދެއްކިވާ ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ބޭ ު

16

6,621

‐

345,084
1,3

9677,164

މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލަ

ީސ
ސ
މާ ީލ ޒި ް
ނ – ލައިބި ިލޓ ް
ޔ ް
ބ ާ
ނމާ ަތކުގެ ަ
ނިޔަލަށް
ިސމްބަރ  2010ގެނ
 31ޑސެ

މާލީ ޒިންމާތައް

2010

2009

އ
ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަ ް

6
16

6,621

‐

ކ
ޜރީ އަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ބާ ީ
ނޑް ޓްރެ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ނންސް އެ ް

15
5

553

1

ށދޭ ރައުސް މާލު
މސީލުކޮ ް
ހަރުމުދާ ތަ ް

4
14

337,910
1,3

9677,163

1,3
345,084

9677,164

މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ



ނޯޓް

ނ
ކ ވިދާޅުވުމު ް
މ ވާނީ މިނޯޓުތަކާއެ ު
ހ ަ
ޔން ފުރި ަ
ލ ބަ ާ
އ މާ ީ
ޔނުގެބައެއްކަމާ ި
މމާލީ ަބ ާ
ކ ި
ޔނާގުޅޭ ނޯޓްތަކަ ީ
ބ ާ
ހމެނިފައިވާ މާލީ ަ
ނ ޞަފްޙާ  20އަށް ި
ސަފުހާ  12އި ް
ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،

ސަފުހާ  20ގެ 11

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ނ(
ޔއި ް
ޔ ް
ބ ާ
ނ ަތކާއިގުޅޭ ޯނ ުޓ ަތ ްއ ) ުރ ިފ ާ
މާ ީލ ަ
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް

 .1ތަޢާރަފު

ނނު އަސާސީގެ  25ވަނަ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބބިއުނަލް އުފެދުނީ  07އޯގަސްޓް  2008ގައި ތަޞްދީޤް ކުރެވުނު ގާ ޫ
މާއްދާއާއި

37

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އޤުތައް
ހަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވަޒީފާއަދާކުރާ

މީހުންނަށް

 (2/2008ގެ  10ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން
ނު ނަންބަރު 8
ުނ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު )ގާ ނޫނ
ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަ ކާ ،އެކުލަވާލެވނު
 20ވަނަ ދުވަ ހު ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ ގާއިމު ކުރެއްވި މުއައްސަސާގެ
ިސމްބަރު 008
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  29ޑސެ

ގޮތުގައެވެ .މިމުއަ ްއސަސާ އެކުލެވިގެންވަނީ  7މެންބަރުންގެ މަ އްޗަށެވެ .އަދި ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށް

ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ.

ސތުތަކާއި ހަމަތައް
ަނޑު ސިޔާ ަ
 .2ހިސާބު ބަލަހައް ޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގ ނ
އ ތިރީގައި
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަ ނީއެވެ.

ހުރިހާ

އަހަރެއްގެ

ހިސާބުތައް

އެކުލަވާލުމުގައި

މިސިޔާސަތުތަކާއި

އެއްގޮތަށް

ބޭނުންކުރެވިފައިވެ ެއވެ .އެނޫން ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައި ވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.1

އަހަރީ ހިސާބުތަ އް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް
ނގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން
މިމާލީ ހިސާބުތަ އް ތައްޔާރުކޮށްފ ައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިން
ނެރެ ޝާއިޢުކޮ ްށފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސި ް
އއި
ސ އޮފް އެކައުންޓިންގ" ސްޓޭންޑަޑް ާ
އެއްގޮތަށެވެ.
ޫނ ނަންބަރު  (2006/3ގައިވާ ގޮތަށް،
ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު )ގާނނު
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ 2010 ،ގައި ހިނގާފައިވާ ،ޚަރަދުތައް
ހިމަނައިގެންނެވެ..
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ
ްވ ބަޖެޓުން ޓް ރައިބިއުނަލްގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި
ރށް ފާސްކުރެއވި
މަޖިލީހުން  20010ވަނަ އަހަ ަ
ޔވައި
އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެވެ .ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފި ަ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބޭ ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ދައު ލަތުގެ އާމްދަނީއެއް ކަމުން މިފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހރި ފައިސާ
ާނއެވެ .އަދި ޖަމާނުކުރެވި ު
ފިނޭންސް އެން ޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވނެ
މިނިސްޓްރީ އޮ ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރަ އްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި
ހިމަނާފައިވާނެއެ ެވެ.

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،

ސަފުހާ  20ގެ 12

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ސ
ނ އެފައި ާ
ޭޝް ބޭސިސްއި ް
ަނފައިވާނީ ކޝ
ޓްރައިބިއުނަލަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމނާ
ނަގުދު ފައިސާ ެގ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބުމުންނެވެ .އެހެންކަމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން
އަހަރު ނިމުނުއި ރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބެންޖެހޭ ،ނުލިބިހުރި ފައިސާ މިހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.
އވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާއި
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފަ ި
އެއްގޮތްވާގޮތުން އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކު ރާ އުޞޫލުންނެވެ .މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި ،އަދި އެހެން
އަރަންޏާއި ދަރަ ންޏާއި ރައުސްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ.
ޒންމާގެ ދަށުގައިވާ ހަރުމުދަ ލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް ރައިބިއުނަލްގެ ި
އުނިކޮށްފައި ނު ވާނެއެވެ.
2.2

ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު
ާނ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ .އެއީ ދިވެހި
މާލީ ބަޔާނުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާ ް
ނ ކުރެވިފައިވނީ
ރ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ .އަދި ބޭރުފައިސާއިން 2010
ރުފިޔާއަކީ ޓްރަ އިބިއުނަލުގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކު ާ
ވަނަ އަހަރު އެ އްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައި ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ޓިކެޓްދީގެން ހިންގި
ދެވޯކްޝެޕެއްގައ ި ޓްރައިބިއުނަލުން ބައިވެރިވެ އޭގެ މަންފާ ލިބިގެންފައިވާނެއެވެ.

2.3

ޓްރައިބިއުނަލަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދު ނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނުތަކެތި
ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ .ޓްރައިބިއުނަލަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން
އި ހިމެނެނީ
ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތިވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ،ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ .އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައ
އތަކެތި ގަތުމު ންކަމަށާއި ،އެތަކެތި ބޭނުން ކުރެވުމުން ނޫ ންކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭނުންނުކޮށް
ެ
ހުރި ތަކެތި ހި ސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.

2.4

ފއިވާ ކަންތައްތައް
ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުމާއި މިރިޕޯޓްގެ ތާރީޚާއި ދެމެދު ހިނގާ ަ
ރ ނިމުމާއި މިރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާއި ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން،
ފާއިތުވި އަހަ ު
ޢލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
މިމާލީބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ އެމަ ު

2.5

މލީ ޒިންމާތައް
ާ
މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ 331 .ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް އަގު އަދާނުކުރެވި
 2011ޖެނުއަރީ މަހު އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި
2
ވި އަދި
ނއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރެވ
ހުރި ޚަރަދުތަކަ ކީ  2010ވަ ަ
ގ
ިސާކަމުގައި މިލްކިއްޔާތު ެ
ގ ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައސ
އދި މިޚަރަދުތަކަށްވާ ފައިސާއަކީ ދައުލަތު ެ
ޚަރަދުތަކެވެަ .
ބަޔާނުގައި ހިމަ ނާފައިވާނެއެވެ.

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

2.6

އާމްދަނީ
ވ
ިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ާ
އސ
ައވަނީ  2010ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ނަގުދު ފަ ި
އާމްދަނީ ގެ ގޮ ތުގައި ބެލެވިފއި
ހރި،
ދައުލަތުގެ އާމް ދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއެވެ .އަހަރު ނިމުނުއިރު ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ނުލިބި ު
ާސ މުސާރައިން އުނިކުރެވޭ
ސ
ނެއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ އަސ ީ
އެއްވެސް ފައި ސާއެއް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނ
ާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 2.05
ިސގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ދައުލަތުގެ މލ
އސާ
ގަޑީލާރި ފައިސާ އަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފަ ި
ސ
) 5,7ފަސްހާ ސް ހައްސަތޭކަ ފަހެއް( ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންގެ އަސާ ީ
ާތ ޖުމުލަ 705
ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވތީ
ދ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުން
ސއަކީ ޓްރައިބި އުނަލުން ބަލައިގަންނަ ނަގު ު
މުސާރައިން އު ނިކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިފައި ާ
އވެ .އަހަރު
ނގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި" އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިނުވާނެ ެ
"ފައިސާ ލިބު ު
ހރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވާނެއެވެ.
ނިމުނު އިރު މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބެންޖެހޭ ނަމަވެސް ނުލިބި ު

2.7

ލިބުނުފައިސާ
ނ  2010ވަނަ އަހަރު
އިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަ ީ
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައ
ޓގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން
ސކުރެއްވި ބަޖެ ް
ރައްޔިތުންގެ މަ ޖިލީހުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފާ ް
ިސއެވެ .ޓްރަ އިބިއުނަލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ފައިސާ
ގޮތްގޮތުން ޓްރައއިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ ފައސާ
ފިޔަވައި އެކި

ައިބިއުނަލްގެ ބޭނުންތަކަށް
ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަކީ ޓްރއ

ޚަރަދުކުރުމުގެ ުހއްދަ އޮންނަ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުން މިފަދަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ވ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު މިގޮތަށް ޖަމާނުކުރެވިހުރި
ކޮންސޮލިޑޭޓެޓް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ
ަ
ގ ނިޔަލަށް
ބރ ެ 2010
މގެ އިތުރުން  31ޑިސެމްބަ
ދއުލަތުގެ އާމް ދަނީގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވާނެއެވެީ .
) 30,826ތިރީސްހާ ސް އައްސަތޭކަ ސައްބީސް( ރުފިޔާގެ ޗެކް ހުއްޓެވެ.
3
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތިޖޫރީގައި ޖުމުލަ
ށ ދައްކަންޖެހޭ  896ރުފިޔާގެ ޗެކަކާއި ޕެންޝަން
މިފައިސާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފ ް ހިއުމަން ރިސޯސަސްއަ ް
އ
ސ( ރުފިޔާގެ ޗެކެކެވެ .މި ީ
ސ
ަސތޭކަ ތިރީ ް
ސ
ޝަން އޮފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ) 29,930ނަވާ ވީސްހާސް ނުވ ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝ
ާއ ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި މިފައިސާ
ސާ ލިބުނުގޮތއި
ޫނކަމުން "ފަ އިިސ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަތް ނަގުދު ފައިސާ ނން
ހިމަނާފައި ނުވާ ނެއެވެ.
2.8

ޓްރާންސްފަރ
ޓްރާންސްފަރގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ
ަލއިގަތް ފައސާ
ގޮތުގައި ޓްރައިބބިއުނަލުން ބލަ
ނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރްޜަރީގެ
ިސގެ ތެރެއި ް
ޑ
ނސޮލިޑޭޓެ ް
ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު އަދަދެވެ .މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ކޮ ް
ބިއުނަލްގައި
ރވެނިއު ފަންޑަ ށް ޓްރާންސްފަަރ ނުކުރެވިހުރި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޓްރައިބ
ެ
ނުވާނެއެވެ.

2.9

ނަގުދު ފައިސާއާއއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
ނީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއެވެ.
ިސބުތަކުގައި ދައްކާފައި އެވަނ
ނަގުދު ފައިސާ ެގ ގޮތުގައި ހސާ
މިފައިސާއަކީ ކޮ ންމެ މާލީއަހަރެއް ނިމުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ނޫ ެ
ނވެ.

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

2.10

ސާބުތައް )ކޮމްޕެރެޓިވްސް(
ކުރީ އަހަރުގެ ހިިސ
ރީ ބަޖެޓްގެ
މިމާލީބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކާއި އެއަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަހަރ
ތަފްސީލާއި 20009 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެވެެ.

2.11

މތ ު
ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫ ާ
މި ހިސާބުތަކުގައއި އެކުލެވިފައިވ ާނީ  2010ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމުލައަށް ބަދަލު
ެސ  2010ވަނަ އަހަރު
ސ
އންމެފަހުގެ ބަޖެޓެވެ .ނަމަވ ް
ނާންނަގޮތަށް އެ އްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ެ
ސކުރެވި ބަޖެޓްގެ އިތުރަށް ) 54,3556ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް
ޓްރައިބިއުނަލަށް މަޖިލީހުން ފާ ް
ރޜަރީން މުވައްޒަފުންގެ ޕެނޝ
އ
ގ ި
ްޝަން ފައިސާގެ ގޮތު ަ
ހަޔެއް( ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ.

ސާ
 .3ރައްޔިތުންގެ މަ ޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސ
ބަޖެޓު

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

3,583,211

3,5
564,502

2,9644,630

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު

50,810

47,998

499,251

ޕެންޝަނާއި ަ
ގތުން ދެވޭ ފައިސާ
ނން ޮ
ކ ޚިދުމަތަކަ ްށ ޫ
އދި ވަ ި

62,355

60,625

‐

ބނުމަށް ހޯދާ ަތކެ ީ
އގު
ތގެ ަ
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޭ

238,700

1
153,164

1855,620

ރ ު
ދ
ދ ަމތުގެ ޚަ ަ
ބނުންވާ ޚި ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ

1,266,680

1,2
208,178

1,1100,961

ރވޭ ޚަރަދު
ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކު ެ

22,600

3,876

33,082

ހއްޓުމުގެ ޚަ ރަދު
ލ ެ
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ ެ

30,600

15,760

855,880

ރ ޚަރަ ު
ހަރުމުދާ ހޯދު ަ
ދ
މށް ކު ާ

706,689

3
372,507

9688,923

އަތްމަތީ ފައިސާ

‐

553

)(121

ޖުމުލަ

5,961,645

427,163
5,4

5,3688,226

ގއި ލިބުނު ފައިސާ
 .4އާމްދަނީގެ ގޮތު ަ
ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2009

ނ
ނ ލިބު ު
ތގެ ރިޕޯޓް ވިއްކައިގެ ް
ުނ ގޮ ު
ނ
ނމ ު
މައްސަލަ ި

23,612

44,301

ޖުމުލަ

23,612

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،

44,301

ސަފުހާ  20ގެ 15

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

 .5މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ރ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާ ަ

2,218,631

2,2
216,839

1,6333,190

ގޑީ ފައިސާ
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ަ

130,454

1
126,356

2855,447

ޔތް
ނޞަބަތުގައި ދޭ އިނާ ަ
މ ާ
ގ ު
ރަމަޟާން މަހު ެ

75,606

74,980

522,732

ސ
އލަވަން ް
ގ ގޮތުންދޭ ޚާއްސަ ެ
ޤމު ެ
މުވައްޒަފުންގެ މަ ާ

499,665

4
499,665

9933,261

ވންސް
ވންސާއި ފެމިލީ އެލަ ަ
ވއްޒަފުންގެ އަ ނބިދަރިންގެ ލިވިންގ އެލަ ަ
މުވައްޒަފުންނާއި މު ަ

360,549

3
360,549

‐

ްސ
ފޯނު އެލަވަނސް

15,112

15,112

‐

ސަރވިސް އެލަވަންސް

267,683

2
267,683

‐

ށ ދޭ ފައިސާ
ނަ ް
ނ މުވައްޒަފު ންނ
ނ ގޮތްގޮތު ް
އެހެނިހެ ް

15,511

3,318

‐

ޖުމުލަ

3,583,211
3

3,5
564,502

2,9644,630

ރމުގެ ޚަރަދު
ތރުފަތުރު ކު ު
 .6ދަ ު
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ގ ން ކުރާދަތުރު ޚަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަ ު

28,800

26,309

388,607

ރާއްޖއިން ބޭރަށް ު
ކރާ ދަތުރު ޚަ ރަދު

19,010

19,635

100,356

ނ ދަ ު
ތރު ޚަރަދު
އެހެނިހެ ް

3,000

2,054

288

ޖުމުލަ

50,810

47,998

499,251

ނޝަން ފައި ސާ
 .7ޕެ ް
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ

62,355

60,625

‐

ޖުމުލަ

62,355

60,625

‐

ީސ ހިންގުމު ގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
 .8އޮފސް
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ނ ހޯދޭ ތަކެ ތި
ތ ް
އ ބެހޭގޮ ު
ލިޔެކިޔުމާ ި

180,000

118,974

117,776

ހދޭތަކެތި
ތން ޯ
ނލޮޖީއާއި ބެހޭ ގޮ ު
އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ

10,000

2,930

8,935

ނ ތެޔ ޮފަދަ ތަކެތި
ނންކުރެވޭ ތަ ކެއްޗާއި އިންޖީ ު
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭ ު

4,800

280

762

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ައ ފަދަ ތަކެތި
އ
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގަ އި ދެވޭ ކެއުމާއި ސ ި

2,000

50

690

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭ ގޮ ު
ތ
ތން ހޯދޭ ތަ ެކ ި

4,000

3,335

9,347

ސްޕެއާރ ޕާރޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޯ ދޭ ތަކެތި

15,500

13,500

‐

ސފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
ކުނިކަހާ ފޮޅާ ާ

9,600

9,163

12,015

ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް

6,000

2,169

9,050

ތ
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެ ި

4,600

1,163

‐

ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި ،އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަ ް
ށ

‐

‐

26,180

ތ
ނ ހޯދޭ ތަކެ ި
ނ ގޮތްގޮތު ް
އެހެނިހެ ް

2,200

1,600

865

ޖުމުލަ

238,700
2

153,164

1885,620

ީސ ހިންގުމަ ށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 .9އޮފސް
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ްސ އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު
ސ
ޓެލެފޯން ،ފެކ ް

65,800

21,567

655,049

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

114,000

1
113,256

722,069

ކރާ ޚަރަދު
ށ ު
ނގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދިނުމަ ް
ބޯފެނާއި ފާޚާ ާ

10,800

9,552

66,810

އންޓަރނެޓްގެ ޚަރަ ުދ
ލީޒްލައިނާއި ި

66,480

68,640

422,514

ލ
ބމުގެ ކު ި
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ި

888,000

8
888,000

8222,560

ތަކެތީގެ ކުލި

500

‐

‐

ނތާގެ ސެކިއުރިޓީ ެބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ޢިމާރާތާއި ތަ ް

‐

‐

11,600

މތަށް ދޭ ފައިސާއާއި ކުނީ ފީ
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމު ގެ ޚިދު ަ

31,200

29,420

177,654

ޚރަދު
ެސޖް ަ
ސ
ޕޯސްޓޭޖާއި މ ެ

2,100

1,087

11,786

ޢިއުލާން ،އިޝްތިހާރު ،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު

32,000

26,966

344,401

ރދު
އުފުލުމުގެ ޚަ ަ

1,000

804

11,745

މނަރ ފަދަކަން ަތއްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
ސ ި
ޖަލްސާ އަދި ެ

36,800

34,459

33,392

ުމށް ކުރާ ޚަރަ ު
ދ
ތ ފާހަގަކުރމަ
ބރާތްތަކާއި މު ނާސަބަ ު
ްމ މު ާ
އެކިއެކި ރަސމީ

‐

‐

55,664

ިސ
ނފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދޭ ފައސާ
ދމަތާއި ،ތަރު ޖަމާކުރު ް
ްސ ޚި ު
ސ
ކޮންސަލްޓެނ ީ

‐

‐

99,500

މހު ާ
ނނަށް ެ
މނު ް
މެހު ާ
މންދާރީ އަދާ ުކރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

4,000

427

217

ްސ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން
ސ
އިންޝުއަރަނ ް

14,000

14,000

266,000

ޖުމުލަ

1,266,680

1,2
208,178

1,1100,961

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

 .10ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ސޓަޑީ ޓުއަރގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ އާއި ް

7,000

‐

‐

ދ ކަންތައްތަކަށް ކު ރާ ޚަރަދު
ވާރކްޝޮޕްފަ ަ

10,000

3,876

33,082

ށ ދޭ ފައިސާ
ނގ ޯ
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ ި
ކސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ކއެކި ޓްރެއި ނި ް

3,100

‐

‐

ޚރަދު
ހންގޭ ޓްރެއިނިންގ ަ
ނށް ޚާއްސަކޮ ށްގެން ި
އޮފީސް މުވައްޒަފުން ަ

2,500

‐

‐

ޖުމުލަ

22,600

3,876

33,082

 .11މަރާމާތު ކުރުމާ އި ބެލެހެއްޓުން
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

މރާމާތުކުރުން
ށ ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ަ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަ ް

‐

‐

533,600

ނކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާ ު
ބ ާ
ނންތަ ކަށް ި
ނން ބެ ު
ޅން ޫ
ތކުރުން
މީހުން ދިރިއު ު

17,500

6,700

299,330

ނ
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތު ކުރު ް

500

‐

‐

ޕމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން
މެޝިނަރީއާއި އިކްވި ް

11,600

9,060

500

ނ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ މަރާމާ ުތކުރު ް

‐

‐

900

ނ
ނ އިކްވިޕް ަ
އެހެނިހެ ް
މންޓް މަރާމާތު ކުރު ް

‐

‐

11,550

ނ
ތ މަރާމާތު ުކރު ް
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެ ި

1,000

‐

‐

ޖުމުލަ

30,600

15,760

855,880

ީސ ހިންގުމަ ށްބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަ ރަދު
 .12އޮފސް
ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2010

2009

ފަރނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް

94,050

70,950

3355,551

ސ
އއި އިކްވިޕް މަންޓް ް
ޕްލާންޓް މެޝިނަރީ ާ

141,500

8,300

4955,073

ރެފަރަންސް ފޮތް

46,859

‐

22,300

މުއާޞަލާތުގެ ތަކެތި

53,000

3,000

1299,549

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

220,980

1
179,160

44,690

އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދޭ ހާޑް ވެއަރ

143,500

1
109,337

‐

މންޓްސް
އެހެނިހެ ް
ނ އިކްވިޕް ަ

5,000

‐

‐

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެ ި
ތ

1,800

1,760

11,760

ޖުމުލަ

706,689

3
372,507

9688,923

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްި ،
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރި
 .13މިނިސްޓްރ އޮ ް
ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2009

ނ
ނ ލިބު ު
ތގެ ރިޕޯޓް ވިއްކައިގެ ް
ުނ ގޮ ު
ނ
ނމ ު
މައްސަލަ ި

23,612

44,179

ޖުމުލަ

23,612

44,179

ީސ ހިންގުމަ ށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ )ފިކްސްޑް އެސެޓްސް(
 .14އޮފސް
އަހަރު ފެށުނު އި ރު

އަހަރު ނިމުނު އިރު

 2010ގައި

 2010ގައި

ހޯދުނު

ވިއްކާލެވުނު/ގެއްލުނު

ފަރުނީޗަރާއި ،ފިޓިންގްސް

335,551

70,950

‐

4066,501

ޕްލާންޓް ،މ ި
ޓ
ެޝނަރީއާއި އިކްވިޕް ަމން ް
ޝ

495,073

8,300

‐

5033,373

ފތް
ރިފަރެންސް ޮ

2,300

‐

‐

22,300

ތ
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެ ި

129,549

3,000

‐

1322,549

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

4,690

179,160

‐

1833,850

އައިޓީ ހާރޑްވެއަރ

‐

109,337

‐

1099,337

ތ
ދއްވާ ތަކެ ި
އެއްގަމުގައި ު

‐

1,760

1,760

‐

ޖުމުލަ

967,163

372,507

1,760

1,3377,910

ހުރި

ރި ތަކެތި
ހުރ
ތ އަގުގައި(
)ގ ަ ް

އި ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
 .15ނަގުދު ފައިސާއާއ
ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2009

ރގައިހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ
ޔ ލަށް ތިޖޫ ީ
ަރ  2010ގެ ނި ަ
 31ޑިސެމްބރ

553

)(121

ުނު(
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ )ރިޕޯ ޓް ވިއްކައިގެން ލިބނ

‐

122

ޖުމުލަ

553

1

ތއް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ދއްކިވާ ބިލް ަ
 .16ނު ެ
ޚަރަދު

ޚަރަދު

2010

2009

އމަން ރިސޯ ސަސްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ސްކޯލަރޝިޕް ފައިސާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހި ު

2,688

‐

މތުގެ އަގ(ު(
އއާކޮންޑިޝަން މަރާ ާ
ދއްކަންޖެހޭ ަފއިސާ ) ެ
ޑޭ ކޫލްގެ ބިލަކަށް ަ

1,500

‐

ސ
ދިރާގު ޖެނުއަރީ  2010ގެ ބިލަ ްށވާ ފައި ާ

2,433

‐

ޖުމުލަ

6,621

‐

ޖ
ދވެ ހިރާއް ެ
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2010ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

ލތްތައް
 .17ތިންވަނަ ފަރާތަ ކުން ލިބުނު އެހީއިން ހިންގުނު މުޢާމަ ާ
އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބޭ އްވުނު ވޯކްޝޮޕ ް
ޓރުންނަށް،
ރޖަންގެ ޖަޖުންނާއި އާބިޓްރޭ ަ
އިންޓަަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން އޭޝި އާ ޕެސިފިކް ީ
މއި  2010އަށް ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސާއި ޓްރޭނިންގ
 03މެއި  2010އިން ެ 07
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެ ލްބަންގައި0 ،
ނބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޝަބާބު ރަޝީދު ބައިވެ ރިވެވަޑައިގެންނވި
ޕްރޮގްރާމްގައި މެ ް
ެވއެވެ .މިދަތުރުގެ ޓިކެޓާއި އެކޮމަޑޭޝަން
ހަމަޖައްސަވައިދެއް ވީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލޭބަަރ

އޯގަނައިޒޭޝަންގެ

ފަރާތުންނެވެ.

މިޚަރަދުގެ

ލ
ޞ ް
ތަފް ީ

މިޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
އވުނު ވޯކްޝޮޕް
ސިންގަޕޯރގައި ބޭ ް
އ
 20އޮކްޓޯބަރ  04އިން  06އަށް ސިންގަޕޯރގައި ބޭ އްވުނު ސިންގަޕޯޯރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އޭޝި ާ
010
ޕެސިފިކް

ކޯޓްސް

ކޮންފަރެންސްގައި

އރ
ސީނިއަ

ލީގަލް

އޮފިސަރ

އަލްއުސްތާޛާ

ލޔާ
ޢާ ި

ޙަނީފް

ބައިވެރިވެ

އވީ ސިންގަޕޯރގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ
ައގެންނެވިއެވެ .މިދަތުރުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސަވައިދެ ް
ވަޑއި
އ ނުވެއެވެ.
ފަރާތުންނެވެ .މިޚަ ރަދުގެ ތަފްޞީލް މިޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައެ ް

ޖ
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