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c

ދޭ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މާލީ ބަޔާންތަކަށް އަހަރުގެ ވަނަ  2019ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
 ރިޕޯޓު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ޓްރެޜަރީގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

ތަޢާރަފް 

ޑިސެންބަރު  31 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  4/2007މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ވަނަ އަހަރު  2019ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމާއި،  2019

)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ދައުލަތުގެ  2006/3އްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
އިޞްލާޙު  ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމާއި ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
 2006/3ވުނު ކަންކަމާއިމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެ 
ގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭގޮތުގެ މަތިން  މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެއްގޮތްވާ ވަނަ 36)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއިއެކު
ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

www.audit.gov.mv .ެގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ 

މެދު އޮޑިޓަރ މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާ
މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބެހޭވަޒީފާއާޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ 

 ދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެ

ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2019ޑިސެންބަރު  31 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އަށް ހިމެނިފައިވާ  18 އިން  9ހާ މި ރިޕޯޓާއެކު ސަފު
ތުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮ  އަހަރީ

 19ސަފުހާ  ވެ. މީގެ އިތުރުން މި ރިޕޯޓާއެކުފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެބަޔާނާއި، މި ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި އޮ
މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައްވެސް ވާނީ މި އޮފީހުން  ،އަށް ހިމެނިފައިވާ 21އިން 

ށް އަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ، މި ރިޕޯޓްގެ ވެ. އެ ބަޔާންތަކުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓަ ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެ
ގޮތް ބަޔާންކުރާ ދެވަނަބައި "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭ 

 ރިޕޯޓް"ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެފައިވާ ކަންތައްތައް ކޮށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ  މި
 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެހީތެރިވެދެއްވި 

 ންކުރާ ރިޕޯޓް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާ 

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ތުގެ މަތިން، ގޮ)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އްގޮތަށް ސައްޙަކަމާއި ހިސާބުތައް ޙަޤީޤަތާއި އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ،މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ވަ 15.01( ގެ R-20/2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ) ،ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް
ންތައް އެކުލަވާލައި، މާލީ ބަޔާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް، މި އަހަރީ  15.03ގަވާއިދުގެ ހިމަނައިގެން އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  46ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ، ށްޓްރައިބިއުނަލަ ވަޒީފާއާބެހޭއޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ 
އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާކަނޑައަޅާ

ޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް އިން" މި ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލު ނޯޓުތައް، ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި
އާއި  "ކައުންޓިންގއެބޭސިސް އޮފް -ކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝްސެ

 އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މި އޮނިގަނޑު ލާޒިމްކުރެއެވެ. 

އްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސަތެރޭގައި، ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް،  އަދި މި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ 
ލްތައް ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުކޮށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯ ، ނުހިމެނޭ މާލީ ބަޔާންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ

ސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް، އެ ޔާންތައް އެކުލަވާލުމުގެ ސިޔާމުއައްސަސާއަށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި މާލީ ބަ، ދެމެހެއްޓުމާއި
ންތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެކުލަވާލުމާއި، އަދި މާލީ ބަޔާ މާލީބަޔާންތައް އަހަރީ ،ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި

 އެވެ.ންދާޒާއެއް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެ ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ އަހާ ،ބޭނުންކުރާނަމަ އަންދާޒާއެއް އެއްވެސް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަހަރީ މާލީ  ރުގެއަށް ނިމުނު މާލީ އަހަ 2019ޑިސެންބަރު  31 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
އް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ދިނުމެވެ. މި އޮފީހުން މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ރައުޔެއް 

ލުކުރުމާއި، މި އަހަރީ ލޫކީ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ޢަމައިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސު
 ޔަޤީންކަމާއެކު ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ބަޔާންތަކެއްކަން އެކަށީގެންވާ، މެނިފައި ނުވާމާލީ ބަޔާންތަކަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހި

 އޮޑިޓް މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަރޑްތައް ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު 
ންގެ ތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ އިުޖރާއާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ އިޖުރާއާތުތައް ބިނާވެގެންވަނީ އޮޑިޓަރުއިޖުރާއާ

)އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް( ށާއި، މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް " އަ"ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް 
މާލީ ބަޔާންތައް ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތުތައް އޮތްމިންވަރު ބެލުމުގައި

ށް އޮޑިޓަރުން ރިއާޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ، މުއައްސަސާގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަ
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ، ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި
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5 ގެ  12 ސަފުހާ  

ނުންކުރި އަންދާޒާއަކީ އެކަށޭނެ އަންދާޒާއެއްތޯ ބެލުމާއި އަދި މާލީ މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންދާޒައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ބޭ
 ގައި ހިމެނެއެވެ.ޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުންވެސް އޮޑިޓްލަގޮތެއްގައި ހުށަހަބަޔާންތައް ޖުމު

ށް ވާގިދޭ ހެކިތައް ޓެސްޓް ރުމައޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކު 
ލެވިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ ބޭސިސްއަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓްކުރެވުނު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކު

ގައި ފާހަގަ ކަންތައްތައް އޮޑިޓް މެހައި ހީނަރު އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާލުންތަކާ އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރެދާނެ އެން އިއެންމެހަ
 ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން މާލީ ބަޔާންތަކާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދި
 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ

އަން އަންކޮލިފައިޑް އޮޕީނި 

ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި  2019ޑިސެންބަރު  31 ގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ، މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި
ވަޒީފާއާބެހޭ  ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަކީ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން" އާއި "ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަ ކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން"

ލިބުނު ފައިސާއާއި އެ ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއި،  ށްޓްރައިބިއުނަލައަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރު  2019ޑިސެންބަރު  31 ގެޓްރައިބިއުނަލް 
އެކު ޙަޤީޤަތާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތް ތެދުވެރިކަމާއެ އަހަރަށް ފައިސާ އަދި ބާކީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި 

އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ، "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ 
 ރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެކެވެ.އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކު އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާ

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 
 މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މާލީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަތީގައި އަވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު މާލީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 
ކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް، ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން

ޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް މަޤުޞަދުތައް ހާސިލްވާގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 
މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރުޤާނޫނު  ހެއްޓުމުގައިލެ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބެ  ،ކުރުމާއިކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދު 

ގެ ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު މާލީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ( އާޤާނޫނު
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮޑިޓަރ

ބަެޖޓުްނ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭމާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން 
ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް، އެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އޮފީހުގެ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު 
 2006/3 ަނންބަރުޤާނޫނު މާލީ ކަްނކަން ހިންގާ ަބލަހައްޓާފައިވަީނ  ޓްރައިބިއުަނލްގެ ވަޒީާފއާބެހޭ ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި

އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ދަ( އާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )
 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ގެ މަޖިލީހުން ބަެޖްޓ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
 ތުތައްޢައިޖުރާޖެހޭ ފާސްކޮށްދެއްވި މަޤުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުްނވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން

އި ( އާޔަތުގެ ޤާނޫނުދައުލަތުގެ މާލިއް) 2006/3 ނަންބަރުޤާނޫނު  ރޭގައިތުތަކުގެ ތެޢަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރާފުރިހަ
  ހިމެނެއެވެ.ވުމުގެ ފުުރސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުންޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ

މަލުކުރެވިފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢައި ދައުލަތުގެ ( އާަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ) 2006/3 ނަްނބަރުޤާނޫނު 
އިވާކަމަށް މި އޮފީުހްނ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންާވ މިންވަރަށް އެކަށީގެންާވ ހެކި ހޯދިފަ

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު 
 ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

( ެގ R-20/2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ) ،ހަރުމުދަލާއި ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައްްނ ޓްރަިއބިއުނަލު ވަޒީފާއާބެހޭ)ހ( 
 ލޫމާތުގެމަޢު އިތުރު ބަޔާނާއެކު މާލީ ،ނުވުމުގެ ސަބަބުން ފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓާފައި ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށް 11

 ގޮތުގައި އަގުގެ އިކުއިޕްމަންޓްގެ އަދި މެޝިނަރީ ،ފަރުީނޗަރު ގައި" ބަޔާން ޔާތުގެމިލްިކއް" ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގައި
 ކަން ސައްޙަ ރުފިޔާގެ (ފަންސާސް ނުވަ ހާސް އަށްޑިހަ ނުވަ އަށްސަތޭކަ  މިލިއަން  އެއް) ) 1,859,089 ޖުމުލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ނުކުރެވުން. ކަށަވަރު

ގޮތުގައި ދައްކާ ޢަދަދާއި  ން ހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ހަރުމުދަލުގެ )ށ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައިއެކު މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2019ޑިސެންބަރު  31ގެ ޓްރައިބިއުނަލް 
ދެމެދު ޖުމުލަ ހިމަާނފައިވާ ޢަދަދާއި ގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އިކުިއޕްމަންޓް އަދި މެޝިނަރީ ،ަފރުނީޗަރު ގައި "ބަޔާން ޔާތުގެމިލްކިއް"

 ހުރުން.ރުފިޔާގެ ފަރަޤު  (ސައުވީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ) 24,325

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް 

އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި،  މި

 ރައްޔިތުންގެ އަހަރަށް އެ ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް އަހަރުގެ  މާލީ ނިމުނު  އަށް 2019 ޑިސެންބަރު  31 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ )ހ(
 ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބަޖެޓުގައި ،ކަންތައްތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙާޞިލްވާ މަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގެ ފާސްކޮށްދެއްވި މަޖިލީހުން
 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ،މިންވަރަށް
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 ބިނާކުރެވުނު  ދެކޭގޮތް  މިންވަރާމެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދަށް  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ )ށ( އަދި 
އެހެނިހެން މާލީ ކަންކަން، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި،  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ،ފިޔަވައި ތައްމައްސަލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްގައި

 ފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.ހިންގާ ބަލަހައްޓާ 

 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލައާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ނުވުން  ބަލަހައްޓާފައި  ރެކޯޑްތައް  ހަރުމުދަލުގެ  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

 ޚަރަދުކޮށްގެންނާއި  ބަޖެޓުން ކެޕިޓަލް  ދައުލަތުގެ ،މާއްދާގައި ވަނަ 11.02 ގެ (R-20/2017) ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ)ހ( 
 ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތް ކުރެވޭ  ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކެޕިޓަލް  އަދި  މުދާ ލިބޭ ދައުލަތަށް ގޮތްގޮތުން އެނޫން އަދި  ހަރުމުދާ ލިބޭ  އެހީގެގޮތުގައި 
ހިމެނޭ ކޮންމެ  ރީގައިރަޖިސްޓް ހަރުމުދަލުގެ އަދި .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓަރީގައި ހަރުމުދަލުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޓުމަށް ބެލެހެއް ފުރިހަމަކޮށް ށްގޮތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 11.03 ގަވާއިދުގެ މިމުދަލެއްގެ މައުލޫމާތު 
 ނުދާކަން  ބަލަހައްޓަމުން ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި ރެކޯޑްތައް ހަރުމުދަލުގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،ނަމަވެސް

ބައެއް ހަރުމުދަލުގެ އަގު، މުދާ ހުރި ތަން އަދި މުދާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިމިގޮތުން،  .ފާހަގަކުރަމެވެ
 ބަޔާނާއެކު  މާލީމިކަމުގެ ސަބަބުން  އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހުރި ތަނަށް ފަހުން އައިސްފައިވާ ބަދަލު ފުރިހަމައަށް 

 1,859,089 ޖުމުލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު ކަމުގައި ހަރުމުދަލުގެ ގައި  "ބަޔާންގެ "މިލްކިއްޔާތު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރު
 ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. ކަށަވަރު ންސައްޙަ ރުފިޔާގެ( ފަންސާސް ނުވަ ހާސް އަށްޑިހަ ނުވަ  ސަތޭކަ އަށް މިލިއަން އެއް)

 ޢަދަދާ ޖުމުލަ ގޮތުގައި ދައްކާ  ހަރުމުދަލުގެ ން ރަޖިސްޓްރީ ންދާ ހަރުމުދަލުގެ ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން )ށ( 
 ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރު ބަޔާނާއެކު  މާލީއަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2019ޑިސެންބަރު  31ގެ ޓްރައިބިއުނަލް 

ސައުވީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ) 24,325 ޖުމުލަދެމެދު ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދާއި  ބަޔާނުގައި ހަރުމުދަލުގެ  "މިލްކިއްޔާތުގެ 

  ފަރަޤު ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރުފިޔާގެ  (ފަންސަވީސް 

ގޮތް ދިން އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

 ބަޖެޓުން  ކެޕިޓަލް ދައުލަތުގެ ،ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  11.02 ގެ (R-20/2017) ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ)ހ( 
 ކުރެވޭ  ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކެޕިޓަލްއަދި  ،މުދާ ލިބޭ  ދައުލަތަށް ގޮތްގޮތުން އެނޫން އަދި ހަރުމުދާ ލިބޭ އެހީގެގޮތުގައި ޚަރަދުކޮށްގެންނާއި

 ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ  ،އިމަށާދިއުގެން  ބަލަހައްޓަމުން ހިމަނައިގެން  ރަޖިސްޓަރީގައި ހަރުމުދަލުގެ ދައުލަތުގެ  އްކަތްމަސަ
 ހަރުމުދަލުގެ   ދަންނަވަމެވެ. އަދިމައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ  11.03 ގަވާއިދުގެ މި

ދަންނަވަމެވެ.  ކުރުމަށް ރައިޒްކެޓަގަ  ގޮތަށް ގައިވާ( ރ) ގެ ވަނަ މާއްދާ 11.04 ގަވާއިދުގެ މި ބައިކުރުމުގައި ބައިތަކަށް އެކި  އިންވެންޓްރީގެ 

 މަތީގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަރަޤު އައިސްފައިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު، ހިސާބުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނައުމަށް )ށ( 
   ދަންނަވަމެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގ2019ެޑިސެންބަރު  31ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން : ފާއިތުވި އަހަރުތަކ1ުޖަދުވަލު 

 ވަޅު އަޅާފައިނުވާ މައްސަލަތައްފިޔަް ާޙްލޞނިޔަލަށް އި

އޮޑިޓް ކުރެވުނު 
އަހަރު 

ރިޕޯޓް 
ނަންބަރު 

ފޮލޯއަޕް / މެނޭޖްމަންޓުގެ ކޮމެންޓްސް  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
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 ގަާވއިދާ މާލިއްަޔތުގެ ދައުލަުތގެ
 ރެކޯްޑތައް ހަުރުމދަލުގެ އެްއގޮތަށް

 ނުވުން  ބަލަހައްޓާަފއި

ިޖސްޓްީރ ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޓްަރއިިބުއނަލްގެ ހަުރުމދަލުގެ ރަ 2019
 ފުރިހަމަ ކުެރވިަފއި ނުެވއެވެ.

16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442
2020ންބަރު ޑިސެ 31

 ސަން ޒިޔާތު ޙަ  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
 ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 
 info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 
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 ަފިއާސ ިލުބުނޮގތާިއ ހޭަދުކެރުވުނ ޮގުތގެ ަބާޔނ   
 ގެ ނިޔަލަށް  2019ޑިސެންބަރު  31 

 ލިބޭ އެހީ/ޚަރަދު 
ޕަބްލިކް ބޭންކް 

 އެކައުންޓް 

ލިބޭ  
 އެހީ/ޚަރަދު 

ޕަބްލިކް ބޭންކް  
 އެކައުންޓް 

 ނޯޓު 
  

2018 
ސްޓޭޓް -)ރީ 2018

 ކޮށްފައި(
2019 2019   

 ފައިސާ  ލިބުނު      

 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ  3 8,180,849 - 6,747,929 -

 ބަލައިގަތް ފައިސާދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި  4 19,920 - 52,704 -

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ   8,200,769 - 6,800,633 -

 ކުރެވުނު ޚަރަދު    -  -

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 5  5,253,237  -  4,437,084  -

-  182,623  -  209,558  6 
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  ޕެންޝަނާއި، ދުވަސްވީ

 ދެއްވާ ފައިސާ  ދައުލަތުން

 ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ 7  470  -  1,325  -

 ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމަށް 8  98,295  -  56,666  -

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު  އޮފީސް ހިންގުމަށް 9  2,187,493  -  2,014,873  -

 ަޚރަދުކުރެވޭ  ތަމްރީން ކުރުމަށް 10  198,789  -    -  -

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު ކުރުމާއި 11  2,187  -  40,650  -

 އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ 12  231,234  -  14,976  -

 ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ   8,181,263 - 6,748,196 -

- 52,704 - 19,920 13 
ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކު ބޭންކް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް 

 އެކައުންޓް )ޕީ. ބީ. އޭ( އަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ

- 6,800,900 - 8,201,183  
ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  )ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރި ފައިސާ 

 ހިމަނައިގެން(

 ފައިސާ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/ )އުނިވި(   (414) - (267) -

 ފެށުނުއިރު ހުރިފައިސާ އަހަރު 14 470 - 737 -

 މާލީ އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވި/ )އުނިވި( ފައިސާ  (414) - (267) -

 އަހަރުނިމުނުއިރު ހުރިފައިސާ   56 - 470 -

 

މިުމއަްއަސސާގެ  ގައި 2020ބަރު ންޑިސެ  31  ،ހެިކވެ އެކަމަށްހުަށހަޅާަފއިަވނީ އެްއވެސް އޮުޅވާލުެމއްނެތި ަޙީޤޤަތާ އެްއގޮތަެށވެ.  މިހިާސބުތައް ަތއްޔާރުކޮށް
 ފަރާތުން ޮސއިކުރަީނ:

 

 

 

 

 

ޒުަހއިރު هللا އާމިނަތު އަްބދު އަްބދުލް އަީޒޒް އަްޙމަދު   

 ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަްލގެ ނަިއބު ަރއީސާ  ޑިރެކްޓަރ



 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
 ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019
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ުކެރުވުނ ަބެޖޓާިއ   ހޭަދުކެރުވުނޮގުތގެ ަބާޔނ  ެއަބޖުެޓނ  ފާސ 

 ގެ ނިޔަލަށް  2019 ބަރު ންޑިސެ  31

ފައިނަލް ބަޖެޓާއި 
 ހިނގިޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 އަހަރުގެ  ވަނަ  2019
 ޚަރަދު  ހިނގި  ބަޖެޓުން 

 ބަޖެޓް  ފައިނަލް
 މަޖިލީހުން

  ފާސްކުރިބަޖެޓް

  ނޯޓް 

 

2019 2019 2019 2019    

 ލިބުނު ފައިސާ      

 ފާސްކުެރވުނު ަބޖެޓް   6,934,342   8,285,477   8,181,263   104,214 

 ލަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު    6,934,342   8,285,477   8,181,263   104,214 

 ކުރެވުނު ޚަރަދު      

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު    4,443,620   5,276,683   5,253,237   23,446 

 -     209,558   209,558   182,918  
ުދވަްސވީ ުމަވއްޒަފުންނަާށއި އަދި  ޕެންޝަނާިއ، 

 ފައިސާ  އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ަދއުލަތުން ެދްއވާ

 ކުުރމުގެ ޚަަރދު  ދަތުރުފަުތރު   3,000   3,220   470   2,750 

 ހިްނުގމަށް ބޭނުްނވާ ތަކެީތގެ ައގު  އޮފީސް   88,680   107,472   98,295   9,177 

 ހިްނުގމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުަމތުގެ އަގު  އޮފީސް   1,884,624   2,206,765   2,187,493   19,272 

 ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  ތަމްރީން     -   205,292   198,789   6,503 

 ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  މަރާާމތު   41,500   17,476   2,187   15,289 

 ލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ޖުމު     6,644,342   8,026,466   7,950,029   76,437 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 27,777   231,234   259,011   290,000  
 ޯހދުމަށް ހަުރމުދާ ބޭނުްނވާ ހިްނގުމަށް އޮފީސް 

 ޚަަރދު  ކުރާ
 ޚަރަދު  ކެޕިޓަލް  ޖުމުލަ    290,000   259,011   231,234   27,777 

 މުޅި ޖުމުލަ ޚަރަދު    6,934,342   8,285,477   8,181,263   104,214 

 ބަޖެޓް ބާކީ      -
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 މާލީ ބަޔާންތަކާއިގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި ނޯޓުތައް 
 ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެމްބަރު  31

 ތަޢާރަފް  .1
 މާއްދާގައި  ވަނަ 37 މާއްދާއާއި ވަނަ 25 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރެވުނު  ތަޞްދީޤު ދުވަހު ވަނަ 2008 އޯގަސްޓް  7 އުފެދުނީ ޓްރައިބިއުނަލް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

: ނަންބަރު) ޤާނޫނު ބެހޭވަޒީފާއާ އެކުލަވާލެވުނު ދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮށް މީހުންނަށް  އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 މުއައްސަސާއެއްގެ  ޤާއިމުކުރެއްވި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ ދުވަހު ވަނަ 2008 ޑިސެންބަރު 29 މަތިން  ގޮތުގެ ބާބުގައިވާ  ވަނަ 10 ގެ( 2/2008

  .ބަޖެޓުންނެވެ ދައުލަތުގެ  ފާސްކުރައްވާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ލިބެނީ ފައިސާ ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް ޓްރައިބިއުނަލް  މި .ގޮތުގައެވެ
 

 ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ  .2
. އެވަނީއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ސިޔާސަތުތައް މައިގަނޑު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބުތައް ކޮށްފައިވާ  ބޭނުން  ކުރުމުގައި ތައްޔާރު  ބަޔާންތައް މާލީ މި

 ކަށް ގޮތަ  ތުތަފާ އެނޫން. އެއްގޮތަކަށެވެ  ކުރެވިފައިވާނީ ބޭނުން ސިޔާސަތުތައް މި ބަޔާންކުރުމުގައިވެސް ހިސާބުތައް އަހަރެއްގެ ހުރިހާ
 .ކޮށްފައިވާނެއެވެ ބަޔާން އެކަން  ،ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ

 

 މާލީ ބަޔާންތައް  2.1
 ފައިނޭންޝަލް: ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް "ގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،މި ޓްރައިބިއުނަލް 

 ގެ ދަށުންތައްޔާރުކުރެވޭ؛"އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯރޓިންގ

 ؛ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން .1

 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން؛ އަދި  .2

 އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކެވެ.  .3

ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ) 2006/3 :ނަންބަރު ޤާނޫނު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން،  ނުމަތީގައި ދެންނެވު
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ބަޔާންތަކަކީ "އިޕްސަސް ކޭޝް  އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި، "މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން" އާއި "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން"

 ގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ.ބޭސިސް"އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭ 
 

 ހުށަހަޅާފައިވާގޮތް  2.2

ންޑަރ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަ
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ  ،ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުންދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" މި ސްޓޭންޑަޑް އަސާސެއް ކަމަށް 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ގެންގުޅޭ ސެޕް  ،ޚަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނީ  ،ބަޔާނުގައި
 31ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން  1މާލީ އަހަރުގެ  ،ހިމެނިފައިވާނީ ،މި ބަޔާނުގައި ސޮފްޓްވެއަރގައި އެ ޚަރަދެއް ޕޯސްޓް ކުރާ ތާރީޚުގައެވެ.

 31 ،އާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުނ2019ްޑިސެންބަރު 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ. 30 ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު 2019ޑިސެމްބަރު 



 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
 ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 
 info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 

12   ގެ 12 ސަފުހާ

ވަނަ  2019ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ،މިގޮތުން
ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތު ،ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި ގެޓްރައިބިއުނަލް  ބަޖެޓުން މި ގެޓްރައިބިއުނަލް މި  ،އަހަރަށް ފާސްކުރި

   ށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލައި އެކި ފަރާތްތަކުން މި ން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާއާއި، މި މާލީ އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގަޓްރައިބިއުނަލު މި 

ރައްޔިތުންގެ  ،މި މާލީ އަހަރަށް ،ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ،ވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިފާސްކުރެ 
ރި ބަޖެޓްގެ މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. ފާސްކު ،ށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންޓްރައިބިއުނަލަ މަޖިލީހުން މި
 ،ގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މި ދެބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ތަފާތެއްވާނަމަޓްރައިބިއުނަލު ތެރޭގައި މި 

 .ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  16އެ ދެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތައް )ރިކޮންސައިލްކޮށް( މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް 

މަލާތެއް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް އެ މުޢާ
 ،ރު މަޢުލޫމާތުގައިމާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތު ،އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނިވެސް ،ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި

ށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ކޮމިޝަނަ  ރުގެ އަގުގައެވެ. މިބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެ އެއްޗެއް ހޯދިއި 
 އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.

 

 ތް ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާ  2.3

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މި ރުފިޔާއަކީ ދިވެހި އެއީ. އިންނެވެ ދިވެހިރުފިޔާ ކުރެވިފައިވާނީ ބަޔާން  އަގުކޮށް ތަކެތި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި މާލީ
 . ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށް  މާލީ މުޢާމަލާތުތައް

. ރޭޓްގައެވެ  އެކްސްޗޭންޖް ރުފިޔާގެ ދިވެހި  ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ އެމެރިކާ ތާރީޚުގެ ހިނގި މުޢާމަލާތެއް އެ ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ މުޢާމަލާތުތައް ބޭރުފައިސާގެ
 ނިމޭ  އަހަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި،، ބާކީތައް އޭގެ  ދަރަންޏެއްވާނަމަ އަރަންޏާއި ފައިސާގެ ބޭރު

  .ތަކުގައެވެ އެއްބަސްވުން  އެއްބަސްވެފައިވާ ކުރިޔަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ށްމިނޫންގޮތަކަ. ރޭޓްގައެވެ އެކްސްޗޭންޖް ތާރީޚުގެ
 

 ތަކެތި  ހޯދުނު  ބޭނުމަށް  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  ތަކެއްޗާއި  ހޯދުނު  ބޭނުންކުރުމަށް  ބަހައްޓައިގެން  ގަނެފައި ޓްރައިބިއުނަލަށް  މި   2.4
ތަކެތި  ހޯދާ  ބޭނުންކުރުމަށް ބަހައްޓައިގެން ގަނެފައި މި ޓްރައިބިއުނަލަށް . އަގުގައެވެގަތް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  ތަކެތި ހޯދޭ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް
 ކުރުމުން  ބޭނުން ތަކެތި  އެ ،ކަމަށާއި ގަތުމުން ތަކެތި ހިމެނޭނީ  ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ އަދި. ހިމަނާފައެވެ ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ނުކޮށް ކެޕިޓަލައިޒް ވާނީ

 .ނުވާނެއެވެ ހިމަނާފައެއް ތަކުގައި ހިސާބު ތަކެތި ނުކޮށްހުރި ބޭނުން ނިމުނުއިރު އަހަރު  ،ނޫންކަމުން
 

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.5
 ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2018އިތުރަށް އަހަރުގެ  ވަނަ  2019މި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 

 

 ބަޖެޓްގެ މަޢޫލޫމާތު  2.6
މާލީ އަހަރުތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ ، ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓާއި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަހަރަށްވަނަ  2019ގައި އެކުލެވިފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކު މި

ގެ މުޅި ޖުމުލައަށް ބަދަލު ނާންނަ ބަެޖޓް، ފައިސާއާއިބަޖެޓުން އުނިކުރި  /ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން އޮފް ފިނޭންސް
 ރި ބަޖެޓްގެ ތެރޭގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ. ފާސްކު  ން އަނެއް ކޯޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ގެ އެއް ކޯޑު ގޮތަށް ބަޖެޓު

ދެންނެވުނު ބަދަލުތަކަށް ފަހު ބަޖެޓުގައި ފައިސާ  ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ ބަޖެޓަކީ މި ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 
13   ގެ 12 ސަފުހާ

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަދި  ،ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ހުރިކަމަށް ދައްކާ މިންވަރެވެ.
 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، ޚަރަދުކުރަން ނެގޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވެ.

ބަދަލުތައް  ގެނެވޭ  ބަޔާންތަކަށް  މާލީ  އަހަރުގެ  ކުރީ  2.7 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދުތައް ދައްކާފައިވާނީ، ދައުލަތުގެ  2.2މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓު ނަންބަރު 
ސްޓް ކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ގެންގުޅޭ ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރގައި އެ ޚަރަދެއް ޕޯ

އަށް ނިމުނު  2018ޑިސެންބަރު  31ގެ  ގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ތާރީޚުގައި ޚަރަދުތައް ދައްކާ އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް، މި އުސޫލަކީ، 
ޑިސެންބަރު  31އެގޮތުން،  މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ މާލީބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދުތައް ދެއްކުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތު އުސޫލެކެވެ.

ތައް އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދުތައް ދައްކާފައިވާނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބު  2018
ކަށް ޗެކް ލިޔެ ރެކޯޑް ކުރާ ތާރީޚުގައި ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ގެންގުޅޭ ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރގެ ކޭޝް ބުކްގައި، އެ ޚަރަދަ 

ތަކުގައި ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދިން ތާރީޚުގައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން
( 2019މާލީ ބަޔާންތަކުގައިވާ، އަދަދުތައް، މި އަހަރު ) ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކަކީ،  2018ދައްކާފައިވާ 

ސްޓޭޓް( ކުރުމަށްފަހު، ދެއްކިފައިވާ އަދަދުތަކެވެ. -ރީ (ގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދުތައް ދެއްކުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް ބަދަލު 
 ސްޓޭޓް( ކުރެވިފައެވެ.-ފައިސާގެ އަދަދުވެސް ވާނީ ބަދަލު ) ރީވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި  2018ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ބާކީ  ބަޖެޓް  އަދި  ނެގި  ބަޖެޓުން  ،ބަޖެޓް  ފާސްކުރެވުނު  .3
2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019 

 ފާސްކޮށްެދްއވި ބަޖެޓް  ްޓރަިއބިުއނަލަށްަވޒީފާާއބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން  6,934,342  7,113,960 

 ެގނެުވނު އުިނއިތުރު  ބަޖެޓަށް 1,351,135  213,980 

 ފައިނަލް ބަޖެޓް  8,285,477  7,327,940 

 ެނގި  ބަޖެޓުން ފާސްކުރި ުމއަްއަސސާއަށް  ަމޖިލީހުން ރައްޔިތުްނގެ (8,180,849) (6,747,929)

(737)  (470)
 ުހރި ަޚރަދުުނވެ ފެށުނުިއރު އަހަރު ވަނަ 2019 ފަިއސާިއން ެނގި ތެޭރގައި އަަހރު މާލީ ަބޖެޓުން ފާސްކުެރވުނު

 ފައިސާ 

 ފައިސާ  ހުރި ޚަަރދުުނވެ ފަިއސާިއން ެނގި ތެޭރގައި އަަހރު މާލީ ަބޖެޓުން ފާސްކުެރވުނު 56  470 

 ބަޖެޓް ބާކީ  104,214  579,744 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ  .4

2018 2019 

 124001 ވިއްަކއިެގން ރިޕޯޓް 18,420  23,554 

ޫޖރިަމނާ  ުކރެވޭ ޚިލާުފވެގެން ޤާނޫާނއި   -  5,000  126001 

ޖޫިރމަނާ  އެހެނިހެން 1,500  2,000  126999 

ފައިސާ  ިލބޭ އަނބުރާ ަބޖެޓުން އަހަުރގެ ކުރީ   -  22,150  129002 

 ޖުމުލަ  19,920  52,704 



 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
 ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 
 info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 

14   ގެ 12 ސަފުހާ

  

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ހަރަދު  .5

 ފައިނަލް ބަޖެޓް  ހިނގި ޚަރަދު  ހިނގި ޚަރަދު 

މަޖިލީހުން 

 ތަފުސީލު  ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
 

2018 2019 2019 2019     

 211001  މުސާަރއާއި އުޫޖރަ   2,613,120   3,008,121   2,985,921  2,609,751

 211002  އިތުުރގަީޑގެ މަަސއްކަތަްށދޭ ފައިސާ   85,004   305,204   304,958   106,488 

 72,000   83,300   81,000   72,000  
ރަމަޟާން މަުހގެ ުމނާަސބަުތގައި ޭދ ޚާްއަސ  

  ޢިނާޔަތް
212005 

465809.66  605,550   629,522   420,660  
މުވަްއޒަފުްނގެ ަމޤާުމގެ ގޮތުން ޭދ ޚާްއަސ  

  އެލަވަްނސް
212009 

2292 83 2292 2292 
އަމިއްަލރަށް ފިޔަަވއި އެހެްނރަށެްއަގިއ  

  ވަޒީާފއަދާުކރާތީ ދޭ ދަުތރު އެަލވަންސް
212013 

12679 60214 0  
އަހަރީުޗއްޓީ ކެންސަްލވާ ުދވަސްަތކަށް ޭދ  

  ފައިސާ
212017 

728977 758579 778464 778464 
އެހެން ަވޒީފާެއއް ައދާ ކުރުން މަނާ ކުރެތީ ޭދ  

  އެލަވަްނސް
212023 

 212024  ފޯން އެލަވަްނސް  2400 2400 2173 2400

 212027  ސަރިވސް އެަލވްްނސް  469680 469680 456455 440081

(250) - - - 
ދޭ  އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން މުައއްޒަުފްނނަށް 

  ފައިސާ
212999 

 126004 (ގަޑީލާރި) - - 3996- 3394-

 ޖުމުލަ   4,443,620   5,276,683   5,253,237   4,437,084 

 

 ފައިސާ  ދެއްވާ  ދައުލަތުން  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  އަދި  މުވައްޒަފުންނަށާއި  ދުވަސްވީ  ،ޕެންޝަނާއި  .6

 ފައިނަލް ބަޖެޓް  ހިނގި ޚަރަދު  ހިނގި ޚަރަދު 
 މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
  ތަފުސީލު 

2018 
ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ   2019 2019 2019     

 182,623   209,558   209,558   182,918  
ސްީކމަށް ަޖމާކުރާ  ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންަޝން 

  ފައިސާ
213006 

 ޖުމުލަ   182,918   209,558   209,558   182,623 

 

 

 



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 
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ޚަރަދު  ކުރުމުގެ  ފަތުރު  ދަތުރު  .7

ހިނގި ޚަރަދު  ހިނގި ޚަރަދު  ފައިނަލް ބަޖެޓް 
މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

ތަފުސީލު 

2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019 2019 2019 

 1,215  440  2,200  2,000 
މަުގން ކުާރ ދަތުރު  ރާއްޭޖގެ ެއތެޭރގައި ކަނޑު

 ޙަަރދު
221001

 110  30  1,020  1,000 
ެއތެޭރގައި އެްއގަމު މަގުން ުކރާރާއްޭޖގެ 

ދަތުރު ަޙަރދު
221002

 ޖުމުލަ  3,000  3,220  470  1,325 

އަގު  ތަކެތީގެ  ހޯދާ  އޮފީސްހިންގުމުގެބޭނުމަށް  .8

ހިނގި ޚަރަދު  ހިނގި ޚަރަދު  ފައިނަލް ބަޖެޓް 

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
ތަފުސީލު 

2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019 2019 2019 

222001  ހޯދާތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮުތން    70,000 83,459  76,445  45835.5

1065  6,011  6,012 5,180  
ހޯާދ  އިންފޮމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ޮގތުން

ތަކެތި
222002

222005  އިލެކްޓްރިކާ ބެޭހގޮތުން ހޯދާތަކެތި   3,000 5,500  3,390  2373.08

222008  ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުުރމަށް ހޯދާ ތަކެތި   8,000 9,725  9,673  7327.41

222999  އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ހޯދާ ތަކެތި   2,500 2,776  2,776  65

 ޖުމުލަ   88,680 107,472  98,295  56,666 

ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް  .9

ޚަރަދު ހިނގި  ހިނގި ޚަރަދު  ފައިނަލް ބަޖެޓް 
މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

ތަފުސީލު 

2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019 2019 2019 

ޓެލެކްސް ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި  19,836  19,836  16,366  17461.31 223001

223002 ަޚރަދުއިލެކްޓްރިކް ފީގެ   84,000  85,432  85,432  86922.65

16727.42  16,823  17,760  17,160 
ބޯފެނާއި ާފޚާާނގެ ިޚދުަމތުގެ ައުގދިނުމަށް 

ކުރާަޚރަދު
223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަަރދު  110,160  110,160  110,155  110155.2 223004

ކުއްޔާއި ބިުމގެ ކުލިޢިމާރާުތގެ   1,620,000  1,620,000  1,620,000  1755000 223005



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 
16   ގެ 12 ސަފުހާ

26463.43  6,827  10,176  30,368 
ޭދ  އޮފީސް ޢިާމރާތް ފޮޅާސާފުުކރުުމގެ ިޚުދމަތަށް

 ފައިސާ ާއއި ކުނީފީ
223008

ޕޯސްޓޭޖާއި ެމސެޖް ޚަަރދު  600  901  797  369.6 223009

- 99,487 100,000 - 223012 

- 2,050 - -
ގޮުތގަިއ ދައްާކ  ގެޓްރަިއބިުއނަލްބޭންކްޗާާޖއި 

ފައިސާ
223024

- 228,000  240,000 - ކުރުން އިންުޝއަރެްނސް ިޚދުމަުތގެ ައގު ައދާ  223025

ޚަަރދު އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ިޚދުމަުތގެ އެެހނިެހން  2,500  2,500  1,556  1774 223999

 ޖުމުލަ  1,884,624  2,206,765  2,187,493  2,014,873 

ހޭދަ  ކުރެވޭ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  .10

ހިނގި ޚަރަދު  ހިނގި ޚަރަދު  ފައިނަލް ބަޖެޓް 

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
ތަފުސީލު 

2018 2019 2019 2019 

- 198,789 ޓުއަރ ސްޓަޑީ ކޯސްތަާކއި ކުރު ހިންގާ ބޭރުަގއި  205,292  225002

- 198,789  ޖުމުލަ    -  205,292 

ޚަރަދު  ހިނގި  ބެލެހެއްޓުމަށް  މަރާމާތުކުރުމާއި  .11

ހިނގި ޚަރަދު  ހިނގި ޚަރަދު  ފައިނަލް ބަޖެޓް 

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
ތަފުސީލު 

2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019 2019 2019 

ަމރާމާތުުކރުންިނޒާމް  ފާޚާނާ ާއއި ފެނާބެހޭ  1,500  1,779  279  256  226006

 4,622 - - 226007 ަމރާމާތުުކރުން ކަރަންޓް ވިުއގަ  -

226010  މަާރާމތުކުރުން މެޝިނަީރއާއި އިކްވިްޕމަންޓްސް    30,000 11,703  1,908  16268

 19,504 - 3,994 10,000  
އައި.ޓީ. އާއި ުގޅޭޮގތުން ހޯދާ ާހޑްވެޔަރ

މަރާާމތުކުރުން
226014

 ޖުމުލަ  41,500  17,476  2,187  40,650 

އިކުއިޕްމަންޓް  އަދި  މެޝިނަރީ ،ފަރުނީޗަރު .12

ހިނގި ޚަރަދު  ހިނގި ޚަރަދު  ފައިނަލް ބަޖެޓް 
މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

ތަފުސީލު 

2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019 2019 2019 

ފަރުނީޗަާރއި، ފިޓިްނގްސް  20,000  12,720  17,896  3,475  423001



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 
17   ގެ 12 ސަފުހާ

- 10,017 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްްޓވެައރ  250,000  19,428  423007

423008 އައި.ޓީ ހާރްޑެވއަރ  20,000  226,863  203,321  11,501 

 ޖުމުލަ  290,000  259,011  231,234  14,976 

ފައިސާ  ޖަމާކުރެވުނު  އެކައުންޓަށް  ބޭންކް  ޕަބްލިކް  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ބަލައިގަތް  ގޮތުގައި  އާމްދަނީ  ދައުލަތުގެ  .13

2018 2019 

52,704 19,920 
 31 އަކައުންޓަށް ޭބންކް ޕަބްލިކް ގެ އޭ.އެމް.އެމް ފައިސާިއން ބަަލިއގަތް  ގޮުތގައި ާއްމދަނީގެ ދަޢުލަތުގެ

ފައިސާ  ޖަމާކުރެުވނު ނިޔަލަށް 2019 ޑިސެްނބަރ  

ޖުމުލަ  19,920 57,204

ތަކެތި  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އާއި  ފައިސާ  .14

2018 2019 

ފައިސާ  ކޭޝް ޕެޓީ ހުރި ިއރު ިނމުނު އަހަރު 56 470  

- 486
 ެއންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިިނސްޓްރީ ެތރެިއން ފައިސާގެ ބަލަިއގަތް  ޮގތުަގއި ާއމްދަީނގެ ދައުލަުތގެ

ަފއިސާ  ހުރި ޖަމާނުކުެރވި އެކަުއންޓަށް ޭބންކް ޕަބްލިކް ޓްރެޜަީރގެ  

ޖުމުލަ  542 470 

ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ  ފައިސާ ) ރިކަންސިލިއޭޝަން  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ  -16
ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތަށް ދޭހަކޮށްދިނުން(

 ،ލިބުނު ފަިއސާ އެ ފަިއސާ ލިބުނު ތާިރޚުަގއި މާލީ ބަާޔނުަގއި ،ހޭދަުކރެުވނު ގޮުތެގ ބަޔާން ތައްޔާރުުކެރވިފަިއވަނީ ކޭޝް ބޭިސސް އަށް ފައިސާ ލިބުުނގޮާތއި 
ަރެދއްގެ ގޮުތގައި ަފިއާސ ޚަ ،އެ ަޚރަެދއްކުަރން ސެޕް ސޮފްްޓެވއަރގައި ޯޕސްޓް ކުރާ ތާރީުޚަގއި ،ލިބުނުފަިއސާގެ ގޮުތަގއި ހިަމނަިއގެންެނެވ. އަދި ުކރެުވނު ަޚރަދު 

އިްނ 2019ޖަަނވަރީ  1މާލީ އަހަުރގެ  ،ހިމެނިަފިއވާނީ ،ލިބުނުގޮާތއި އެ ަފއިސާ އިން ޭހދަކުެރވުނު ޮގތުގެ ބަޔާުނގައި ިހމަނަިއގެްނނެެވ. އަދި މި ބަާޔނުަގއި 

 31 ،އްަދތުަގއި ހޯދާަފިއާވ ޚިދުަމތާއި ތަެކއްޗާ ުގޅޭ ގޮުތންއާ ެދމެދު ހިނގާަފއިވާ ަފއިާސގެ މުާޢމަލާްތތަކާއި ައދި މި މު 2019ޑިސެްނބަރު  31ފެށިގެން 
 .ދުވަހުގެ ެތރޭަގއި ހިނގާފަިއވާ ފައިާސގެ މުޢާމަލާތްތަެކވެ 30ވަނަ ދުަވހުގެ ފަހުްނ އަންނަ ަސރުކާރު ަބންދު ނޫން ފުަރަތމަ 2019ބަރު ން ޑިސެ

ފާސްކޮށްެދްއިވ  ަވޒީފާއާެބހޭ ޓްރަިއބިުއނަލަށްފާސްކުެރވުނު ަބޖެޓާއި އެ ަބޖެޓުން ހޭދަކުެރވުނު ގޮުތގެ ބަޔާުނގައި ިހމަނާފަިއވާނީ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން  ،ނަމަެވސް 
ށް ެއހެންގޮްތގޮތުން ިލބުނު ަފއިސާ )މިސާުލ: ޓްަރއިިބއުނަލަބަޖެޓުން މަތީަގއި ބުެނވިދިޔަ މުްއދަުތަގއި ހިނގާފަިއވާ ޚަަރދުަތއް އެކަްނެޖވެ. މި ބަާޔނުަގއި  

ނޫންެވސް ަސބަބަކާުހރެ ތަފާތެްއ އާްމދަީނގެ ގޮުތގައި ބަަލއިގަތް ަފއިސާ( އާއި ޭއގެން ކުެރވުނު ަޚރަދު ިހމެނިފަެއއް ނުހުންނާެއވެ. އެހެންަކމުން އެ ެދބަޔާުނގައި މި 
 ަވނީެއވެ.އެ ތަފާތުަތއް ތިީރގައި ރިކޮްނސައިލް ކުެރވިފައި އެ ،ވާނަމަ 

)ހ( މާލީ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން 

 ތަފްޞީލް 
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް 

2019 

 8,181,263ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ އަހަރުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 
18   ގެ 12 ސަފުހާ

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

 19,920ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

56 ފައިސާއަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ޕެޓީކޭޝް     

 ހޭދަކުރެވުނު ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ އެހެންނަމަވެސް  ،ހިމަނާފައިވާ ބަޔާނުގައި ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެ  ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު :އުނިކުރަން 
ފައިސާ ލިބުނު  ހިމަނާފައިނުވާ ބަޔާނުގައި ގޮތުގެ

(470) ފައިސާރު ހުރި ޕެޓީކޭޝް ނުއިށުފެ އަހަރު 

8,200,769 ޢަދަދު  ދައްކާ ޖުމްލަ ލިބުނު ފައިސާކަމަށް ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި  ފައިސާ 

ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ހިނގި ޚަރަދުގެ ( މާލީ އަހަރު ށ)

ރުފިޔާ  ތަފްޞީލް 

 8,181,263 ޢަދަދު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ 

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

-

 8,181,263    ޢަދަދު  ޖުމްލަ  ދައްކާ  ޚަރަދުކަމަށް  ހިނގި  ބަޔާނުގައި  ގޮތުގެ  ކުރެވު  ހޭދަ  ގޮތާއި  ލިބުނު  ފައިސާ 



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 
19   ގެ 12 ސަފުހާ

ލޫމާތު މަޢު އިތުރު   
އެސެޓްސް  – ބަޔާން  މިލްކިއްޔާތުގެ   

ގެ ނިޔަލަށް  2019ޑިސެމްބަރު  31
2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019  ނޯޓް 

 ކަރަންޓް އެސެޓްސް )ހަރުމުދާ(-ނޮން 

1,835,645     1,859,089 2  އިުކއިޕްަމްނޓް އަދި މެިޝނަރީ ،ފަރުނީޗަރު 

 އެސެޓްސް ގެ ޖުމުލަ  ކަރަންޓް-ނޮން  1,859,089 1,835,645

 އެސެޓްސް ކަރަންޓް 

 470 542 3 އާއި ފަިއާސގެ ގޮުތގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ފައިސާ

 62 62 4  ަފއިސާ  ލިބެންޖެހޭ

 އެސެޓްސްގެ ޖުމުލަ  ކަރަންޓް  604 532

 ޖުމުލަ  މިލްކިއްޔާތުގެ 1,859,693  1,836,177 

ލައިބިލިޓީސް  –މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން   
ގެ ނިޔަލަށް 2019ޑިސެންބަރ  31

2018

ސްޓޭޓް ކޮށްފައި(-)ރީ  2019  ނޯޓް 

 މާލީ ޒިންމާތައް 

- - ފަިއސާ  ަރއްދުުކރަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި

- -  ލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމު 



 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
 ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 
 info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 

20   ގެ 12 ސަފުހާ

 ކުގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަ 
 ޞޫލުތައް މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ އު  .1
 

 ކަންތައް  ހިނގާފައިވާ  ތާރީޚަށްފަހު  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.1
 ހިނގާފައިވާ  ތާރީޚަށްފަހު ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  އަދި މިލްކިއްޔާތުމާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ، 

ބަދަލު  މާލީ ބަޔާންތަކަށް މި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުޑަމިނަށް ބޮޑު މުޢާމަލާތްތަކުގެ  އެ ،ތެރެއިން މުޢާމަލާތްތަކުގެ
 .ގެނެސްފައިވާނެއެވެ

 

 ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގު ދެއްކިފައިވާ ގޮތް  ބަޔާންތައް  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  އަދި  މިލްކިއްޔާތު  1.2
 ނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން"އާއަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި

ވެސް، އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނި  ،ންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއިއެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު  ،ވާ ގޮތަށްއެއްގޮތް
ށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ޓްރައިބިއުނަލަ އެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެ

 މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.
 

 ޒިންމާތައް  މާލީ  1.3
 އަގު  އާ ހަމައަށް 2019 ޑިސެންބަރު 31 ޚަރަދުތަކަކީ ހުރި އަދާ ނުކުރެވި އަގު. އަގުގައެވެ އޭގެ ކުރެވިފައިވާނީ ބަޔާން ޒިންމާތައް މާލީ

 މިލްކިއްޔާތުގެ ކަމުގައި ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ  ބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ  ފައިސާއަކީ ޚަރަދުތަކަށްވާ މި އަދި . ޚަރަދުތަކެކެވެ އަދާ ނުކުރެވި ހުރި 
 .ވާނެއެވެ ހިމަނާފައި ބަޔާނުގައި

 

 ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ  1.4
ޓްރައިބިއުނަލް މެދުވެރިވެގެން، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި، ލިބެންޖެހޭ  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެނީ،

މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު އަގު އަދާ ނުކުރެވިވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚަރަދުތައް އަދާކުރުމަށް، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު، މިނިސްޓްރީ  ފައިސާއާއި،
 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.

 

 ހަރުމުދަލުގެ ޚުލާސާ  .2
ވަނަ  2019

އަހަރުގެ 
 ނިޔަލަށް ހުރި

ހަރުމުދަލުގެ 
  އަގު

ވަނަ  2019
އަހަރު 

ހަދިޔާގެ 

  ލިބުނު ގޮތުގައި

ވަނަ  2019

އަހަރު 
ނައްތާލެވުނު / 

 ގެއްލުނު /

  ވިއްކާލެވުނު

ވަނަ  2019

  އަހަރު ހޯދުނު

އަހަރު  
ފެށުނުއިރު 

  ހުރި

  

 423001  ފަރުނީޗަާރއި، ފިޓިްނގްސް      746,712  17,896 - -     764,608 

 423002  އިކްވިްޕމަންްޓސް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި     502,804  10,017  - -     512,821 

 423005  ރިފަރެްނސް ފޮތް      6,948  - - -     6,948 



 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް
 ރުފިޔާ އިން(ދިވެހި ) މާލީ ބަޔާން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 
 info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް:  3308773 /3308772ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. ފަތުރުވެހި، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯނު ނަންބަރު: 

21   ގެ 12 ސަފުހާ

 423006  މުވާޞަލާުތގެ ތަކެތި      207,790  - - - -

 423007  ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްްޓވެައރ      140,350  - - -     140,350 

 423008  އައި.ޓީ ހާރްޑެވއަރ     231,041  303,321 - -     434,362 

 ޖުމުލަ   1,835,645   231,234     -     -   1,859,089 

 

 ތަކެތި  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އާއި  ފައިސާ  .3
2018 2019  

ފަިއސާ  ޕެޓީކޭޝްއަހަރު ިނމުުނއިރު  56 470  

 -  486 
 ޓްރެަޜީރގެ ެއންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިިނސްޓްރީ ެތރެިއން ފައިސާގެ ބަލަިއގަތް  ޮގތުަގއި ާއމްދަީނގެ ދައުލަުތގެ
ފަިއސާ  ހުރި ޖަާމނުކުެރވި އެަކއުންޓަށް ބޭންކް ޕަބްލިކް  

ޖުމުލަ    542 470  

 

 ފައިސާ  ނުލިބިވާ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މާލީ  .4
2018 2019  

އަހަރުތެރޭަގއި ނީލަން ކިއުނު ަހރުުމދާ  2017 62 62  

ވަކިުކރުމުން އަނބުރާ ަދއްަކންޖެހޭ ފަިއސާ  ވަޒީާފއިން -  -   

ޖުމުލަ    62   62   

 
 



 




