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 2010 ލގެ
ސްލާޙުކުރަން 
ހޫރިއްޔާއަށް 

ވިފައިވާކަން 
 . ދންނަވަމެވެ

www  ިގައ

ހިންގި މާީލ 
ނަ އަހަރުގެ 

ގައި ނިމުނު 
ނު ބަޖެޓާއި 

ގުޅޭ  ތަކާއި

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

  

 ޓްރައިބިއުނަލް
އިސް ،ޔާންކޮްށ

ރައީސުލްޖުމްހޫ 

 މަޝްވަރާކުރެވ
އި ޝުކުރު ދަ
w.audit.gov

ހ ރައިބިއުނަލުން
ވަނަ 2009ދި 

ގަ 2010ބަރ 
ފާސްކުރެވުނ ،އި
ދި މިބަޔާންތަ އަ

މެ- އީ  6430 331 

ަބާޔަނށް  މީާލ 

ވަޒީފާއާބެހޭނު 
ާ ދެކޭގޮތް  ލް ބަ

،ށާއިރއިބިއުނަލަ

ސްވެރިންނާއި
 މިފުރުޞަތުގައި

v.mvބސައިޓް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ
އަ 2008ތން 

ޑިސެމް 31ގެ 
 ގޮތުގެ ބަޔާނާއ
ކގެ ބަޔާނާއި 

ފެކްސް: 3939 332

c  

ަވަނ ައަހުރގެ 
  ޭދ ރިޕޯޓް 

ގދަށުން ކުރެވުނު
ިޑޓަރ ޖެނެރަލް
ޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ

  ނއުމެވެ. 

އިސ ބިއުނަލްގެ
 ބޭފުޅުންނަށް 

މިއޮފީހުގެ ވެބް 

ވަހރު ތެރޭގައި 
ނ ކަމަކާގުޅޭގޮތު

ގެ ޓްރައިބިއުނަލް
ސާ ހޭދަކުރެވުނު
މާލީ ޒިންމާތަކު

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

c
 

ަވ 2010 ލްގެ 
ރ ޖެެނަރލޭްދ

) ެގ2007/4 
ތައްތަކާމެދު އޮޑ

ވަޒވުމަށްޓަކައި 
ސމާލުކަމަށް ގެނަ

ފއާބެހޭ ޓްރައިބ
ގެ ހުރިހާ ނަލް

 ،ށ ހުށަހަޅައި

ވަނަ އަހަ 201
ކުރެވުނު ފާހަގަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ވާ 
ގޮތާއި އެފައިސާ

މާ ،ގ ބަޔާނާއި
.   ވެ

ދިވެހި މާލެ، ދ މަގު،

c

  

ޓަްރއިިބުއަނލް
ޮއިޑަޓރ 

ނޫނު ނަންބަރު
ތަކުރެވުނު ކަން

ފިޔަވަުޅ އެޅުއްވު
 މަޖިލީހުގެ ސަ

ވަޒީފާއާތއްތައް 
ޓްރައިބިއުނަވި 

ޔަތު ކޮމިޓީއަށް

10ލވިފައިަވނީ 
އޮޑިޓްގައި ރުން

  .ވނެއެވެ

އި ހިމެނިފައިމިވާ
ޮ ފއިސާ ލިބުނު 

މިލްކިއްޔާތުގެ 
ޑިޓްކުރެވިފައެވެއޯ

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

csIfoa eg  
 

ވަޒީފާއާެބހޭ 
  

ނޫޓް ގާނޫނު (ގާ 
އޮޑިޓުން ފާހަގަކު
ދު އިސްލާޙީ ފ
ން ރައްޔިތުންގެ

ވިފައިވާ ކަންތަ
އްވ އެހީތެރިވެދެ

ޖިލީހުގެ މާލިއް

ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެ
ސް މީގެ އިތުރު
ސް ބަލާލެވިފައިވާ

ގައި 20އިން  
ނގައި ހިމެނޭ ފަ
،ތުގެ ބަޔާނާއި

އޯ އިފީހުން ބަލަ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

egclwrenej 
ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ

  ރަފު 

 ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް
ރުގެ އަހަރީ އޮ
ވނު ކަންކަމާމެދު

އަދި މިކަންކަން 

އި ފާހަގަކުރެވި
މިއޮޑިޓްގައި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖ
.   ރވޭނެއެވެ

 ގޮތެއްގައި މިރި
ތކަށެވެ. ނަމަވެސ
މަލާތްތަކަށްވެސް

9އކު ސަފުހާ 
އހަރީ މާލީބަޔާނު
 ހޭދަކުރެވުނުގޮތު
ނޯޓު ވަނީ މިއޮފީ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

rwTiDoa
މާލެ

  

 

ތަޢާރަ  ހ.

މިރިޕޯޓުގެ 
ވަނަ އަހަރު
ފާހަގަކުރެުވ
،ހުށަހަޅައި

މިރިޕޯޓުގައި
،ފާހަގަކޮށް

މިރިޕޯޓް ރަ
ޝާއިޢުކުެރ

ޑުމައިގަނ
މުއާމަލާތްތަ

މުއާމ ބައެއް

މި ރިޕޯޓާއެ
އަހަރުގެ ައ
އެބަޖެޓުން

ނޯފުސީލު ތަ
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14/2008( 
ހިސާބުތައް  

އެކުލަވާލައި 

އހިސާބުތަކާ 
 ޤާއިމްކޮށް 
ބަލަހައްޓައި 
ލަވާލުމުަގިއ 
 ހިސާބުތައް 

އޮޑިޓްގައި  
އަދި  ،ހަޅައި

ވަނީ ރެވިފައި
ން މިއަހަރީ 

އި ހެކިތައް 
ދ ޙަޤީޤަތާިއ 
ލހެއްޓުމުގަިއ 

  ގެންނެވެ.

ލތު ބެލުމުގެ 
ލީހާލަތާމެުދ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

8ުނ ނަންބަރު 
 ރައިބިއުނަލްގެ
ރީ މާލީބަޔާން 

ެއ ،ބަލަހައްޓައި
ރި މާހައުލެއް
 ހިސާބުތައް 
މާލީބަޔާން އެކުލަ
އންގައިދޭގޮތަށް 

،ރަލް ދެކޭގޮތާއި

ރިއްޔާއަށް ހުށަހަ
ޑިޓްކުރެބަޔާން އޯ

އ ބޭނުންކޮށްގެން

 މަޢުލޫމާތުތަކާއ
އަދި ،އޙަކަމާއި

ހިސާބުތަށް ބެލެހެ
ލ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެ

ޢާމަލާހ މާލީ މު
އައްސަސާގެ މާލ

މެ- އީ  6430 331 

  ލިއްޔަތު 

ނޫނގާނޫނު (ގާ 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް 

އގޮތަށް މިއަހަރީ
  ޔތެކެވެ.

ށް ހިސާބުތައް ބ
ރި އިތުބާރުހުރި
ނުހިމެނޭގޮތަށް

އަހަރީ މާ ،ޓމާއި
ތ ރަނގަޅަށް އަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރި
 މިއަހަރީ މާލީބަ
ނޑުތައް  މިންގަ

  .ގައެވެ 

ރމަށް ބޭނުންވާ
ސާބުތަކުގެ ޞައް

ހި ،ބިނާކޮށްގެން
ވާގޮތްވެސް ބަލާ

 އަހަރުގެ ހުރިހާ
އެއިން މުޅި މުއަ

ފެކްސް: 3939 332

ގެ މަސްއޫލލް

ނައުމުގެގެ ލާހު
 ،ބލެހެއްޓުމާއި

ސާބުތަކާއި އެއް
މަސްއޫލިއަްޔ ގެ

ގަތާއި އެއްގޮތަށް
ންވާ ރައްކާތެރި
 ފޮރުވުމެއް ނު
ސާބު ބެެލހެއްޓު

މާވި ހާލަތުނ ދި

ށފަހު އެއާމެދު 
ރަ ،ށާއި އިބިއުނަލަ
އޮފީހުންމުން މި

ތައް ލާޒިމުކުރާ
ގަނެވޭނެ ގޮތެއް

ފާސްކުރު އިބަލަ
ނގާފައިވަނީ ހިސާ
ލގެ މައްޗަށް ބި
 އެކުލަވާލާފައިވާ

ވިފައިވަނީ މުޅި 
ލައި ޗެކްކޮށް އެ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ޓްރައިބިއުނަލް 

ވަނަ އިސްލާ 1 
ކަންތައްތައް ބެލީ

އެހިސާ ،ޔާރުކޮށް
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މަކަމާއެކު ހަޤީގަ
ވާލުމަށް ބޭނުން

ުނވަތަ ،އްމ
އަދި ހިސ ،ރުމާއި

ޒާ ބޭނުންކުރަން
  ވ.

ޑިޓްކުރުމަށްނ އޯ
ބެހޭ ޓްރައިީފާއާ

. އެހެންކަމު މެވެ
އެސްޓޭންޑަޑްތަ 

ނވާނެކަން ދެނެގަ

 މާލީބަޔާން ބަ
ާ ތް ރާވައި ހިން
ވިފައިވާ މާޙައުލު
ހަރީ މާލީބަޔާން

ކުރެވި ޑިޓްމިއޯ 
އ މުޢާމަލާތު ބަ

ދިވެހި މާލެ، ދ މަގު،

ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ) ގެ 2/2008
މާލީ އިބިއުނަލްގެ

މަކަމާއެކު ތައްޔާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ކީ 

އި އަދި ފުރިހަމަ
ރުކޮށް އެކުލަވާ
އަދި އޮޅުވާލުމެ
ޔން ތައްޔާރުކުރު
އިވާނަމަ އަންދާޒާ
ރުން ހިމެނެއެވެ

 ލއްޔަތު 

ހަރީ މާލީބަޔާން
ާންތައްތައް  ވަޒީ

ލުކަމަށް ގެނައު
،ތަކާ އެއްގޮތަށް

ތއް ހިމެނިފައިނު

އިވަނީ މިއަހަރީ
. މިމަސައްކަތް ވެ
ވިލަވާލުމަށް ރޭ

މުޅި އަހަ ،ތަކާއި

 ،ކަމުންލއިގެން
ހޮވާލެވުނު ބައެއް

  ތަށެވެ.

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

ޔާރުކުރުމުގައި

8ނނު ނަންބަރު 
ީފާއާބެހޭ ޓްރައި
ޙކަމާއި ފުރިހަމަ
ފީހަށް ހުށަހެޅުމަކ

ޞައްޙަކަމާއއި 
ބަޔާން ތައްޔާރު
ސ އޮޅުމެއް އަ
 އަހަރީ މާލީބަޔާ
ނުން ކުރެވިފައި
ޔާން ތައްޔާރުކު

ް ލގެ މަސްއޫލި

ލިްއޔަތަކީ އަސއޫ
 ކުރަންޖެހޭ ކަނ
މަޖިލީހުގެ ސަމާ
ގ ސްޓޭންޑަޑްތަ
ނތަކާއި އޮޅުންތަ

އިއކަތް ކުރެވިފަ
 ބިނާކޮށްގެންނެވެ
ލަހައްޓައި އެކުލ

ސިޔާސަތުތަ ،އި

އި ޚަރަދަށް ބަލަ
ލްގެ ގޮތުގައި ހޮ
ގތެއް ނިންމޭގޮތަ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ސބުތައް ތައްޔާ

ނޫގާ(ނޫނު ގާ 
ާ ، މަތިން ވަޒީ

ގޮތަށް ޞައްޙަ
ކުރުމަށް މިއޮފީހަ

އްޔަތުގެ ތެރޭގައ
 އަހަރީ މާލީބަ

އެއްވެސް ،އި
ކާއި އެއްގޮތަށް 
އަންދާޒާއެއް ބޭނ
 އަހަރީ މާލީބަޔާ

ޓަރ ޖެނެރަލް

ޫ ޖނެރަލްގެ މަސް
ރވުނު އިސްލާޙު
 ރައްޔިތުންގެ މަ
ޝަނަލް އޮޑިޓިންގ
ނގައި އޮޅުވާލުން

ޑިޓްގެ މަސައްއޮ
 އޭގެ މައްޗަށް 
 ހިސާބުތަށް ބަލަ
އިވާ އުސޫލުތަކާއ

ނީ ވަގުތާއިނޖެހެ 
ޑިޓް ސާމްޕްަލއޯ

ލް ދެކޭ ގޮނެރަ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ހިސާ  ށ.

ވަޒީފާއާބެހޭ
ގޮތުގެވާގައި

ޙަޤީޤަތާއެއް
އަދި އޯޑިޓް

މިމަސްއޫލިއް
އެއްގޮތަށް

ދެމެހެއްޓުމާ
އެހިސާބުތަކާ
އެއްވެސް އަ
ބަލަހައްޓައި

  

އޮޑިޓަ  ނ.

އޮޑިޓަރ ޖެ
ފާހަގަ ކުެރ
މިކަންކަން 
އިންޓަނޭޝަ
މާލީ ބަޔާނު

އެގޮތުން އޮ
ހޯދައިގެން 
އެއްގޮތަށް 
ގެންގުޅެފައި

އޯޑިޓްކުރަން
ޯ ބަދަލުގައި 
އޮޑިޓަރ ޖެ
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އަަހީރ  ލްގެ
ލބުނު ގޮތާއި 
ލްކިއްޔާތުެގ 

ޝަނަްލ ޓަނޭ
ޑަރ ކޭްޝ 
 އެއްގޮތަށް 
 ޙަޤީޤަތާއި 

 2010އިވާ 
ގޮތްވާގޮތުގެ 
 ޑައެޅިފަިއވާ 

ހިންގުމުގެ  
 ތިންނެވެ.

ނ ނަންބަރު 
އި ޚަރަދާއި 
 ނަލުން ހަދާ 
 އަހަރެއްެގ 
 . ވންވާނެއެވެ
އަރީ މަހުން 
 ސެކްޓަރ 
 ގައި ބުނާ 

ންގ" ގެ ޓި 
ނަ އަހަރުގެ 
ކައުނޓިންގ 
ސިސް އޮފް 
ލިބުނުގޮތާއި 
ނތަކާއި ގުޅޭ 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ފައިސާ ލިބު ލަށް

މިލް ، ބަޔާނާއި
އިވާގޮތަށް އިންޓަ
ަ ރިޕޯޓިންގ އަން

ހިސާބުތަކާއި 
ތެދުވެރިކަމާއެކު

  ތ 

ދެއްވާފައި ނލަށް
ޮގައި  ވާއިދާ އެއް

ނ ދުކުރުމަށް ކަ
ގެރައިބިއުނަލް

ގޮތްވާގޮތުގެ މަތި

ނުޫނގާނޫނު (ގާ 
އާމްދަނީއާއި ގެ

، ޓްރައިބިއުނަ
ކޮންމެ ،ޔނެއް

ފޮނުވަ ޖިލީހަްށ
ޖެނުއަގެ  އަހަރު

ޝަނަލް ޕަބްލިކް
ނއި އިޕްސަސް
އަލް އެކައުންޓި

ވަނަ 2010 
 ސެކްޓަރ އެކަ
 ކޭޝް ބޭސި

ކަކީ ފައިސާ ލތ
ޔނާއި، މިބަޔާން

މެ- އީ  6430 331 

ވަޒީފާއާބެހޭއިވާ 
ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ
ދކުރެވުނުގޮތުގެ

އި ބަޔާންކޮށްފައި
ފއިނޭންޝަލް ރި
ޓރައިބިއުނަލްގެ

މާލީ ހާލަތު  ގ

ނރަލް ދެކޭގޮތް

ހޭ ޓްރައިބިއުނަ
ނޫނާއިގާޔަތުގެ 

ބަޖެޓްގައި ޚަރަދު
ޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ

އެއްގޮ އިދުތަކާއި

  އ 

ާގެނައުމުގެ  ހ
 ޓްރައިބިއުނަލުގެ

އިއެކުރާއާމޝްވަ
ލވާލެވޭ މާލީބަޔާ
ރައްޔިތުންގެ މަ

ވަނަ 2010ނީ 
 އިންޓަރނޭޝަ

ގާނޫނާ އުނަލްގެ
ޔނަކީ "އެކުރޫއަ
. ނަމަވެސް އވެ
ނަލް ޕަބްލިކް
ންގ އަންޑަރ
ނ މާލީ ބަޔާންތަ
ނު ގޮތުގެ ބާޔާ

ފެކްސް: 3939 332

ގައި ހިމެނިފައި
ވަޒީފާއާބެހޭރގެ 

އެބަޖެޓުން ހޭދަ
އިވާ ނޯޓުތަކުގައ
 ކޮށްފައިވާ "ފަ
ޓްށހަޅާފައިވާ، 

ޓްރައިބިއުލަންގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ، ވައި
އުލަތުގެ މާލިއްޔަދ

ތެރޭގައި އަދި ބަ
ވަޒ ފިޔަވައި، 

އވާގަ އިނޫނުތަކާ

ކޭ ކަންތައްތައް

ވަނަ އިސްލާހު 
 ބުނެފައިވަނީ 

ގެ މަ ޖެނެރަލް
ާ ،ފަހުށް  އެކުލަ

ރަ ،ރިއްޔާއަށާއި
ންކުރެވިފައިވާނީ
ރު ކުރަންވާނީ

ޓްރައިބިއުތށެވެ. 
ންމާތަކުގެ ބަޔާ
ކަށް ވާންޖެހެއެ
 އިންޓަރނޭޝަނަ
ޝަލް ރިޕޯޓިން
ންޑަޑްގައި ބުނާ

ޓުން ހޭދަކުރެވުނ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.
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ނިމޭ މާލީ އަހަރު
ނު ބަޖެޓާއި އެ
އެކު ހުށަހެޅިފައި
 ނެރެ ޝާއިޢު 
އްޔާރުކޮށް ހުށަ
ް ހޭދައާއި އަދި 

ޮ ންވަރާއިމެދު 

ނތައްތައް ފިޔަވަ
އުއްވާފައިވަނީ ދަ
ނޑުތަކުގެ ތެ ނގަ
 ކަންތައްތައް 
ނޫސްފައިވަނީ، ގާ

ިއޮފީހުން ދެކޭ

 1) ގެ 2/20
ގައި  2ތ) 
އޮޑިޓަރ ،ބު

އި އޯޑިޓްކުރުމަ
ޫހރރައީސުލްޖުމް 

ގައި ބަޔާން 12
ސާބުތައް ތައްޔާރު
ތަކާއި އެއްގޮތަށ
ތާއި މާލީ ޒިން

ތަކަކައިވާ ބަޔާން
ކރެވިފައިވަނީ 

ވާ "ފައިނޭންޝ
. މިސްޓޭން ރަމެވެ
ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓު

ދިވެހި މާލެ، ދ މަގު،

 

9އެކު ސަފުހާ 
ވނަ އަހަރަށް ނި

ފާސްކުރެވުނ ،އި
އި، އެބަޔާންތަކާއެ
ންޑަޑް ބޯޑުން 
 އެއްގޮތަށް ތައް
ިއން ކުރެވުނު 

.  

ރެވިފައިވާ މިން

ނކޮށްފައިވާ ކަން
ގައި ޚަރަދުކުރައް

މިން ޑައެޅިފައިވާ
ޔންކޮށްފައިވާ 

ގެންގޮސްރިޔަށް 

ފއިވާކަމަށް މި

008 ނަންބަރު 
 މާއްދާގެ (ތ
ކާ ބެހޭ ހިސާ
ލިޔެ ބަލަހައްޓައި
 ވަހުގެ ކުރިން

ދުގެ ބާބު އިވާގ
ސާތަކުގެ ހިސާ

  ( (އިޕްސަސް
އި މިލްކިއްޔާތާ
ޔާރު ކުރެވިފައި
ތައް ތައްޔާރުކު
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ށކަން ފާހަގަކުރަ

ބަ ،ތގެ ބަޔާނާއި

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

  ދެކޭގޮތް ލ 

މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެ
ަވ 2010ބަރ 

ގޮތުގެ ބަޔާނާއި
މތަކުގެ ބަޔާނާއި
ންޓިންގ ސްޓޭން
ޓިންގ" އާއި 

އި އެފައިސާސާއާ
ލީބަޔާންތަކެކެވެ

ށް އަމަލު ކުރެ

ޮ ތިރީގައި ބަޔާން
ނޑުގޮތެއްގަ މައިގަ

ނޑަކަ ކުރުމަށް 
 ތިރީގައި ބާަޔ

އި ކުނޑުގޮތެއްގަ

ކޮށްފަ ށް ޚިލާފަ 

ނޫނު ގާނޫނު (
ވަނަ 14ގ 
 ާ މާލީ ޒިންމާތަ

ލި ގޮތުގެމަތިން 
ވަނަ ދުވ28ަގެ 
ގަމާލިއްޔަތުގެ  

ލތުގެ މުއައްސަސ
ސްސްޓޭންޑަޑް

ޚރަދުގެ ބަޔާާނ
ތައްޔާ އއްގޮތަށް

ބަޔާންތަ މާލީ 
ޑުން ނެރެ 
 އާއި އެއްގޮތަށް
ދ ކުރެވުނު ގޮތު

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޓަރ ޖެނެރަލް

 ދެކޭގޮތުގައި މި
ޑިސެމްބަ 31ކީ 

 ހޭދަކުރެވުނު ގޮ
އދި މާލީ ޒިންމާ
ސެކްޓަރ އެކައުން
އޮފް އެކައުންޓި

ލިބުނުފައާިސ ،ށ
ދައްކުވައިދޭ މާލ

ދަށްއި ވާގަނާއި 

ތި ދެކޭގޮތުގައި 
ރގެ ބަޖެޓުން މަ
ޖޓުގައި ޚަރަދު 

އަދި ށެވެ. 
ނ އވެސް މައިގަ

ޚި ދާއި އިވާ ގަ 

ނޫގާ ވަޒީފާއާބެހޭ 
) ގ14/2008ެ

 ،މިލްކިއްޔާތާއި
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮ
ފބުރުއަރީ މަހުގެ
އަދި ދައުލަތުގެ 

ުއުފށިގެން ދަ ލަ
އކައުންޓިންގ ސ
އމްދަނީއާއި ޚަ
އސޫލުތަކާއި އެ
ޓރައިބިއުނަލްގެ

ު ސްޓޭންޑަޑް ބޯ
އކައުންޓިންގ"
އފައިސާ ޚަރަދު

 ނޯޓުތަކެވެ.

 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

އޮޑިޓަ  ރ.

މިއޮފީހުން 
މާލީބަޔާނަކީ
ޭ އެފައިސާ 
ބަޔާނާއި އަ
ޕަބްލިކް ސެ
ބޭސިސް އޮ
ތައްޔާރުކޮށް
އެއްގޮތަށް 

ގާނޫނާބ. 

މިއޮފީހުން
ވަނަ އަހަރު
މަތިން ބަޖެ
ކަންތައްތަކަ
ކަންތައްތައް

ގާނޫނާއި 

ވަ .1
8
މި
ގަ
ފެ
އަ
ފެ
އެ
އާ
އު
ޓް
ސް
އެ
އެ
ނޯ



      

 
info@audi 

5 ގެ  20 ފހާ 
 

 މަސައްކަތް 
ން ފެށިގެްނ 
ގަވާފައިވަނީ 
 ނުވަސަތޭކަ 
އިތުރުގަޑީެގ 
ބަލައި ދެޭވ 

، ނުވާތީ ށ

ދެވިގެންވާނެ 

 ބަރ  ނަން
ގެންދެވުމަކީ 
ންގެވޭގޮތެއް 
  ނ މިގޮތަށް

 2010 (
 1- ސީބީއޯ(އޭ)

ގެ ގޮތުގައި 
 ކުރައްވަން 

 %45އިގެ 

 28ޓީއިން 
 ފައިސާއަކީ 
ގ އޮފީހަށް 

 އޮޑިޓްގައި  
ބަރ ނަން 

ންބަރުންނަށް 
ދެއްވާގޮތަށް 

ން  ސަބަބު
އިވީނަމަވެްސ 

 ވެ.ނ

 އަދި (ނ) 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

އިތުރުގަޑީގައި 
ސެމްބަރ މަހުން
އބޭފުޅުން ނަންގަ
ދިހަފަސްހާސް 

ން އލެއްގެ ގޮތު
ތުގެ ރެކޯޑަށް ބަ

ފައިސާއަކަށް 
ފައިސާއަކީ ދެ 

ރލްގެ އޮފީހުގެ
 ނަންގަވަމުން ގެ
ބަރުންނަށް ނެން
ރލްގެ އޮފީހުން

މާޗް 17 (
/ސ2010/200ީ/

ނަށް އިތުރުގަޑީގެ
 މަސައްކަތް

ބލައި، މުސާރައ

) ސިޓ2010ީ
އިތުރުގަޑީގެވ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 ވަނަ އަހަރުގެ

އޮފީހުގެ ޔގެ
އްދަތުގައި މެން

ގޮތުގައި އްގެ 
.  ވެ

އި ބެހެއްޓުމުގެ
ކޮށްފައި ޚަރަދު

ނ ފާހަގަކުރެވުނެ

ގެ (ށ)  8.0
 

މެ- އީ  6430 331 

ދީފައިވާއިރު، އ
ނަ އަހަރުގެ ޑިސ
 ކޮންމެމަހަކު އެ

ތް(ދެލައްކަ ހަ 
. އުސޫލެ  ވެއެވެ

ފއިވާ މަސައްކަތު
އިގަންނަވާިވަޑަ

 ގެ އިތުރުގަޑީ

ް ިޑޓަރ ޖެނެރަ
ތަށް މިފައިސާ 
އުނަލުގެ މެންބަ

ނެރަޑިޓަރ ޖެ
ސިޓީއިން 

/6ބަރ ގެ ނަން 
ލގެ މެންބަރުންނަ
 އިތުރުގަޑީގައި
އވި ގަޑިއަކަށްބަ

0ޖޫން  14(

ނށް ދެއްވާފައިވާ
 އެދި ރައީސު

 2010 ސަލަ
ސުލްޖުމްހޫރިއާްޔ
ް  މަތީގައިވާ މު

) އެއް%45ގ 
އަންގަވާފައިވެއެވެ

އިސާ ނުދައްކައ
ލތުގެ ބަޖެޓުން
ކޮށްފައިނުވާކަން

09 ގަވާއިދުގެ 
.   ކުރެވުނެވެ

ފެކްސް: 3939 332

ގެ ފައިސާ ދީ
 . ވަނ 2008ވެ

އަށްވާ ފައިސާ 
 275,904ލަ 
ނަންގަވާފައި ނ

 ނިކުމެ ކޮށްފަ
ސރައާއެކު ލިބި
ތި ދީފައިވާ 

އޮޑ ކުރެވިގެން
) މަތީގައިވާގޮތަ
އިސާ ޓްރައިބިއު
. އޮ ފައިވެއެވެ
200-VTR/

އޮފީހުގެ ރިއްާޔގެ
 ޓްރައިބިއުނަލް
 މެންބަރަކު

ސައްކަތް ކުރެްއ

200-VTR 
ށް މެންބަރުންނަ
 ދެއްވުމަށް

މިމައްސ ނފަހަރަށް
ސުރައީ ފަހުން

) ސިޓީއިނ2ް
މް (މުސާރައިގެ
ރައިބިއުނަލަށް އަ

މއްދަތުގައި ފައ
ު ފައިސާ ދައުލަ
 އަނބުރާ ޖަމާކޮ

އްޔަތުގެގ މާލި
ކަން ފާހަގަނުވާ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ނަށް އިތުރުގަޑީ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އަ %45ރައިގެ 
އެގޮތުން ޖުމުލަ

ްނމެންބަރު ގައި
ން ގަޑިތަކުގައި
 އަކީ މުސާ
ބެލެހެއްޓުމެއްނެތ

ޓްގައި ފާހަގަކު
)2010މާޗް  1

ފައި ގެތުރުގަޑީ
ަ މަށް ދަންނަވާ

 /1/2010/5
ލްޖުމްހޫރރައީސު

ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ސަވާފައިވަނީ،
އެމަސ ރއްވުމުން

R/1/2010/10

ގެ ނިޔަލަށް 20
 ހަމަޖައްސަވައި
ތމަށްފަހު ދެވަނަ

ަ ޓިންގ ބޭއްވި
2011ކްޓޯބަރ

އޯވަރޓައިމް ސޑް
 ބަޔާންކޮށް ޓްރަ

ދައްކަންޖެހޭ މު
ަ  މިޖޫރިމަނާ 
ަލތުގެ ބަޖެޓަށް

ދައުލަތުގެގައި 
ނ އަގުބަލާފައި ނ

ދިވެހި މާލެ، ދ މަގު،

މީ މެންބަރުންނަ
އޓާފައިނުވާކަން
ބަރުންގެ މުސާރަ
 . މއް ނެތިއެވެ
 ފައިސާގެ ގޮތުގަ
ރުން އެހެނިހެން
ޑީގެ ފައިސާ

ކޯޑް ބެނށް ރެ
.   ނދެކެމެވެ

ް  އަހަރުގެ އޮޑި
10ސިޓީއިން ( 

ދންނަވައި، އިތު
ްނ ސާފުކުރުމަ

ބަރގ ނަން
ޅަކށް އެދުމުން 
ނ ޖަވާބުގައި ވި
މަށް ހަމަޖައްސ
މަސައްކަތް ކުރެ

  . ށވެ

003ބަރ ނަްނ

010އެޕްރީލް 

ގެ ގޮތުގައި
ވާ އޮތުއ ނުދެއް
މީޓި އެގްޒިޓް

އޮކް 13( 1- އޯ
ސާއަކީ ފިކްްސ
ސަވާފައިވާކަމަށް

ކަށް ފައިސާ 
. އަދި ރވުނެވެ

ދުމަށްފަހު ދައުަލ

ތަކެތި ގަތުމު 
ރާތަކުންފަ 3ރ 

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

އުނަލްގެ ދާއިމީ
 ރެކޯޑް ބަލަހައް

މެންބަ ނިޔަލަށް
އް ބެލެހެއްޓުމެ
ޔ އިތުރުގަޑީގެ 
ސްމީގަޑީގެ އިތު

އިތުރުގަޑ ،ފއި
 މެންބަރުންނަ
ށ މިއޮފީހުން ުނ

ވަނަ  200
7-AUDIT/ 

 ނޫންކަމަށް ދަ
ރިއްޔާގެ އޮފީހު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
ރިއްޔާގެ ލަފާފުޅަ

) ސިޓީއިނ20ް
ދެއްވުމަ 45%

 ޙާލަތެއްގައި މަ
ނުވާގޮތަށް ކަމަށެ

ރއިބިއުނަލްގެ ނ
10އިން  20

ރޓައިމް އެއްގެ
މިކަމަށް ޖަވާބެއް

އޮޑިޓް ދި
/ސީބީއ200ޯ- ރް

ތުރުގަޑީގެ ފައިސ
ރިއްޔާ ހަމަޖައްސަ

ބިލްތަކަ ޔުޓިލިޓީ
ކުރެކަން ފާހަގަ

ން މިފައިސާ ހޯ

 ބޭނުމަށް ހޯދޭ 
ބައެއްފަހަރުތިން 

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޓްރައިބިއު ހ).
ށްފައިވާކަމުގެ ކޮ

ގެނ 2010މޗް 
އއްވެސް ރެކޯޑެ

 ( ރުފިޔާހަތަރެއް
ފައިސާއަކީ ރަސް

ކަށްވެފަފައިސާއަ
އިބިއުނަލްގެޓރަ

ފައިސާއެއްކަމަށް

09 މިމައްސަލަ
/200/2010/3
ރަނގަޅުކަމެއް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ންގެވުމުންއ
ސުލްޖުމްހޫރިރައީ
010މާޗް  23(

%މސާރައިގެ 

ޖހިވަޑައިގެންފި
އަށްވުރެ އިތުރުނު

ނަމަވެސް ޓްރަ
008ޑިސެމްބަރ 

އޯވަރ ފިކްސްޑް
މި ،ފޮނުއްވުމުން
އަދި ފހަގަކޮށް

/ވީޓީއާރ2/2011ް
އިތުދއްވާފައިވާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 
ޔުބައެއް  ށ).

ޖޫރިމަނާވެފައިވާކަ
އިހުމާލުވާފަރާތުން

 
ހުގެއޮފީ ނ).

ގައިވާ ގޮތުގެމަތި

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

2. )
ކޮ
މާ
އެ
ހަ
ފަ
ފަ
ޓް
ފަ

މި
3
ރަ
ރަ
އެ
ރަ
)
މު
ޖެ
އަ

ނަ
ޑި
ފި
ފޮ
ފާ
2

ދެ
ރަ

ށ(
ޖޫ
އި

(ނ
ގަ
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 ރަސީދުްނ 

ނ ޕާޓްޓައިމް 
ށ ލިބިފައިާވ 
 މިންވަރު 
ދވޭގޮތެއްގައި 

 2009މޗް 
 . ގކުރެވުނެވެ

ވެ. ފށިގެންނެ
 ދއްކާގޮތުގައި 

ން ދުވަހުކަ 
ޒިރުވާންޖެހޭ 
އެކަށީގެންވާ 
އެހުންތަކަްށ 
 ނސަލްކުރަން

ހިމެނޭ  ރްނ
މަތިން ދުމުގެ 

  އެނގެއެެވ.
ންބަރުކަމުގެ 
 މުސާރައިގެ 

ވަނަ  1 ގެ
ލަތުގެ އު ދަ
އްޔާތާއި، ލކި

 ބޑުން ނެރެ 
އަްލ ރޫ  އެކް

އި، ރަސްީމ 
ލުކުރެވިފައި 
.  ރާނެކަމަށް

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

އަދި ވކަމާއި،
 .  ވެ

އިތުރުންރުންގެ 
ޓްރައިބިއުނަލަށް
ލށް ލިބިފައިވާ

ޭ  އެންމެ އެދެ
އިން މާ 2008

ނވާކަން ފާހަަގ
އިން ފެ 2009

ް ރެކޯޑްތަކުން ދަ
3ގައި އެންމެ 

މންބަރުން ހާޒ
އެ މ މެންބަރުން

ބައެއްއަޑުއެ އި،
އހުންތައް ކެންސ
ބއެއް މެންބަރުނ

ދުއެ ަފރާތުގެ 
ޔާތަކުން އުމިއް 

އެބޭފުޅުންގެ މެން
( ރުފިޔާ  ކެއް

) ގ2/2008ެރ 
އާއި 2 (ތ) 

 ޚަރަދާއި، މިލް
 ސްޓޭންޑަޑް ބޯ
އި އެއްގޮތަށް،

ކޮށްފައި ނެތުމާއ
ގަވާއިދަށް އަމަލު
ތައް ތައްޔާރުކުރާ

މެ- އީ  6430 331 

ވާގެންފައިބަލައި 
ކުރެވުނެވެފާހަގަ 

ލްޓައިްމ މެންބަރު
ންގެ ޚިދުމަތް ޓް
 ޓްރައިބިއުނަލަ
ނގެ ޚިދުމަތް
8 ޑިސެމްބަރ 

ނުޓާފައި ބަލަހައް
9ވނީ އެޕްރީލް 

ރައިބިއުނަލްގެ ރެ
އެއް މަސްތަކުގަ
 ޕާޓްޓައިމް މެ

ޕާޓްޓައިްމ ތކަށް
އިގެންހުރުމާނއެ

 ބައެއް އަޑުއެ
 ތެރެއިން ބަ

ފައިވާ ުހށަހަޅާ
އދަލުވުމުގެ ޔައު
ނުވާއިރުވެސް އެ

ދިހަ އެކެތްތ ހަ

ނޫނު ނަންބަރުގ
ވަނަ މާއްދާގެ 

އާމްދަނީއާއި،  
ޓިންގ އެކައުން
ތަކާއންޑަޑްސްޓޭ 

ޝާއިޢުކޮ 12 
 ނެތުމުން މިގަ

ހިސާބުތަ އނަލްގެ 

ފެކްސް: 3939 332

 ހަދާނު ސީދު
 ދފައި ނުވާކަން

ކާ ޚިލާފަށް ފުލް
ޓައިމް މެންބަރުން
ނޓްރިބިއުޝަން

މެންބަރުން އް 
 ބެލިބެލުމުގައި
ގޮތަކަށްވެސް 
ނ ފައްޓަވާފައިވަ

ޓްރަ ،އެކުވެސް
ލިބިފައިވަނީ ބައެ

ޑުއެުހންތަކަށް
އަޑުއެހުންަތ ގެ

މިއްޔާތަކުން އެ
ގެ ސަބަބުން

ގެބަރުންންމެމި  
ވާތީ މައްސަލަ
ންބަރުންގެ ބައް
ގައި ލިބިފައި ނ
ސް ދުއިސައްތަ

ގާ(ގާނޫނު  ލގެ
ވަ 14) ގެ 1

 ރައިބިއުނަލްގެ
ކ ސެކްޓަރ އެ

އކައުންޓިންގ ސ
 

ދުގެ ބާބުއިވާ ގަ 
ގިފައިނލށް އެ
ޓްރައިބިއުގޮތަށް 

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ށް ރަސއްފަހަރަ
ވައްދާވަހުޮފތަށް 

  އް 

 މުއައްސަސާތަކާ
ދެންނެވި ޕާޓްޓަ
ފުޅުންގެ ކޮންޓް
ތެރެއިން ބައެއް
. މިގޮތުން ނެވެ

އެއްގޮ ހާޒިރީ 
ރީ ބަލަހައްޓަން
އް ބަލަންހުރުމާ
ރއިބިއުނަލަށް ލި
ސަލައިގެ އަޑު

މައްސަލައިގެ ،އި
ނަލްގެ ޔައުމި

އެންގުމުގެ ރުން 
ގ ސަބަބުން 
އިގެންގޮސްފައިވާ
ންފައިވާކަން މެ 
ށީގެންވާ ގޮތެއް

 ފަންސާސްހާސ

 ޓްރައިބިއުނަލް
4/2008ބަރު 

ޓްރަތގެ މަތިން 
ޕަބްލިކްޝަނަލް 

 ސެކްޓަރ އެ
 ދަންނަވަމެވެ.

ގ މާލިއްޔަތުގެ 
 ޓްރައިބިއުނަލަށް

އިދާއި އެއްގޮގަވާ 

ދިވެހި މާލެ، ދ މަގު،

ބައެއް  ފައިސާ
ވަބައެއްފަހަރު ދު

ން ކަންތައްތައް

އހެން މިނިވަން
ސާއަކަށްވާތީ މި

ު، ޒިރީއާއި އެބޭ
މެންބަރުންގެ ތެ
ން ފާހަގަކުރެވުނ
މެންބަރުންގެ 
ންބަރުންގެ ހާޒި

މައްސަލަތައް ގެ
ދުމަތް ޓްރަ ޚި

އިތުރުން މައްސ
މާއިޓފައި ނެތްކަ

ޓްރައިބިއު ން 
ޓައިމް މެންބަރު

ވުމުގެމިހެން ވ.
ސަލތައް ދިގުލައި

ަ ވަރާތައް ކުރެވި
ތް އެންމެ އެކަށ

(ތިންލައްކަ 3
.  ކރެވުނެވެ

   

ވަޒީފާއާބެހޭން 
ޫނނު ނަންބަގާ (
ގައިވާގޮުތ 12 

އ އިންޓަރނޭޝ
ނަލް ޕަބްލިކްޝަ

މަށްތައްޔާރުކުރު

ލަތުގެއުދަމީކޮށް 
ރަން ޖެހޭކަން
ގއި ގާނޫނާއި ގަ

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

ލިބޭ އުނަލަށް
 ފައިސާވެސް ބަ

ވނު އެހެނިހެން

ރައިބިއުނަލަކީ އެ
ބަވާ މުއައްސަސ
އބޭފުޅުންގެ ހާޒ

ންނެވި މެ މިދެ
 ލިބިފައިނުވާކަން
 މިދެންނެވި 
 ޕާޓްޓައިމް މެން
އި ގިނައަދަދެއް
އް މެންބަރުންގެ
 އަދި މީގެ
ރކޯޑް ބަލަހައްޓާ
ޒިރުވެފައިނުވާކަން

ޕާޓްޓ ނތްކަމަށް
 ފާހަގަކުރެވުނެެވ
އްލަވާ މައްސަ

މުގެ މަޝްވަރު
ބަރުންގެ ޚިދުމަތް

50,271މުލަ 
އިވާކަން ފާހަގަުކ

ލަފާދިން ގޮތް

އަހަރުން ފެށިގެން
ޫނނު ގާއމުގެ 

ދުގެ ބާބު އިވާ
ބެހޭ ހިސާބުތައް
ވ އިންޓަރނޭޝ
ލީ ހިސާބުތައް ތަ

  ނޓް 
ފައިގައި ރަސްމީ
އއަށް އަމަލުކުރަ
ރިއަށްއޮތްތަނުގަ

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

  
ޓްރައިބިއު ރ).

ބަލައިގެންފައިވާ 

ކުރެވުނ ފާހަގަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ
މންބަރުން ތިއްބަ

ޭ ،މިންވަރާއި އެ
ބލިބެލުމުގައި 
ޓރައިބިއުނަލަށް
ގ ނިޔަލަށް

ޓރައިބިއުނަލްގެ
ޓރައިބިއުނަލްގައ

ޓްޓައިމް ބައެއްޕ
. ފހަގަކުރެވުނެވެ

ޯ ދވަސްތަކުގެ ރެ
ގޮތެއްގައި ހާޒި
ވަގުތުދެވެން ނެ
ާ ޖހިފައިވާކަން 
ް ޕނަލްތަކުން ބަ
ޕނަލް ބަދަލުކުރު
ޕޓްޓައިމް މެންބަ
މއްދަތުގައި ޖުމު
ގޮތުގައި ދެވިފައި

ޞލާޙުކުރަން ލަ

ވަނަ އަ 2011
ގެނަުއ އިސްލާހު

ވާގަމލިއްޔަތުގެ 
މލީޒިންމާތަކާއިބެ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ސިސްއަށް މާލީބޭ

ޖްމަންޓު ކޮމެންޓް
ަގަވާއިދެއް ގެ ސި

ސިފައެއްގައި އެ
ނުވަނީކަމަށް. ކު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

 
)
ބަ

އޮޑިޓްގައި

ވަ .3
މެ
މި
ބެ
ޓް
ގެ
ޓް
ޓް
ޕާ
ފާ
ދު
ގޮ
ވަ
ޖެ
ޕެ
ޕެ
ޕާ
މު
ގޮ

އިޞް ޅ.

1. 1
އި
މާ
މާ
ޝ
ބޭ

މެނޭޖް
ގަ
ސ
ނު
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ލަ ރެކޯޑެްއ 
 މާލިއްޔާއަށް
 މަސައްކަތުގެ 
 ބަލައިގެން 
ތި ފިކްސްްޑ 

 ،އވަރޓައިމް
އިމް އެއްގެ 
ޓް ރިޕޯޓުން 
 ކުރުމުގައި 
ތް ދިނުމުގެ 

ންބަރ ށ ނަ
ސް އެންޑް 
މްހޫރިއްޔާގެ 

ނަންބަރު  7
މާރޗް  17(

ނަ ދުަވުހ 
ހިމެނޭގޮތަްށ 
ހމަޖައްސަވާ 

) 2010ނ 
. އަދި  ކމަށް

އިތުރުގަޑީެގ 
ގ ނަންބަރު 

ކުރެއްވި ގަ 

ވައްޒަފުންެގ 
 މުގެ ބަދަލު 

ި ދައުލަތުގެ 

  ނެކަމަށް.

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

ނ އެއްވެސްކަހަލަ
މާއި ދައުލަތުގެ 
މަ ކުރަންޖެހޭ 
ގޮތުގެ ރެކޯޑަށް
އީ ރެކޯޑެއްނެތި

ސްފައިވާއިރު އޯ
ފިކްޑް އޯވަރޓަ
ނަ އަހަރު އޮޑިޓް
ރުގަޑި ހިސާބު
ނމުގައި އިނާޔަތް
މަްށ ފެންނަކަން

 އޮފް ފިނޭންސް
ރައީސުލްޖުމް )2
.   

7-AUDIT/2
(ސިޓީއިން  2
ވަނަ 2010 

އިތުރުގަޑި ނުހ
ްނ ހަ އަލު

ޖޫން 27( 
ގެނެވިފައިވާކަލއް

) ކުރީގެ އ އަށް
ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ

ފާހަ އޮޑިޓަރުން

އެކު މުވަދެއްވުމާ
 ލިބުނު ގެއްލުމު
ތުން ހޯއްދަވައި

ފއިސާ ދައްކަވާނެ

މެ- އީ  6430 331 

އިވާ ގޮތުގެމަތިން
ބުރާ ހޯއްދަވައި
 ރަސްމީގަޑީގައި
ސައްކަތް ކުރާގޮ
ޖައްސާއިރު އެއީ

ޖެހިގެން އައިސް
 ދެކިފައިވަނީ 

ވަނަ 2009ކޮށް 
ފއިނުވާތީ އިތުރު
ލަވަންސްގެ ނަ
ޓަރައިބިއުނަލަށް

 ޮ މިނިސްޓްރީ
2010މާރޗް  

.ވީމޖެއްސެ ކަމަށް

 200/2010/3
200-VTR/01

އެޕްރީލް 
ށ. މިގޮތުން 
އިން ފެށިގެން
1-(A)CBO/
ސަލައަށް ހައްލެ

އަ 2010ރީލް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރި
ންގަވާފައިވާތީ އޮ

 ސަމާލުކަން ދެ
ދައުލަތަށް  ،

ު ވައްޒަފެއްގެ އަ

ބިލަށް ފަތަކަށް 

ފެކްސް: 3939 332

ގެ (ހ) ގައި 
 ފައިސާ އަނބު
ދެވޭފައިސާއަކީ 

އެމަސ ތަށް އަދި
 ފައިސާ ހަމަޖަ

  ސުން.

ރ ގައި ހަމަޖެ
ޓރައިބިއުނަލުން
އައިސްފައިވަނިކޮ
ޑި ކަނޑައެޅިފަ
އާއި އިތުރު އެ

ޓަ  ދިނުމަށް
 ސިޓީއިން

17(ޓީއިން ސި
ން އެގޮތަށް ހަމަ

ށހަޅުއްވާފައިވާ
1/2010/05ރ 

11 އަދި 
ރެވިފައިވާކަމަށް

އި 2010 
/200-TVR/2
ފށިގެން މިމައްސ

އެޕްރީ 10އިން 
މަޖައްސަވައި ރަ

އަން ) ސިޓީއިން
  ށ.

ސްކުރުމަށްޚަލާ 
،ޖެ ހާލަތެއްގައި

ހުމާލުވި މުނ އި

ނ ނުވާނެފަދަގޮތަ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

4.20ގެ  4 
ވާ އިތުރުގަޑީ

ގައި ދެީގެ ގޮތު
ކުރާ މަސައްކަތަ
އި އިތުރުގަޑީގެ

ގައި ހަމަނުޖެއްސ

ޑިސެމްބަރ 20
 އޮތް އޮތުން ޓް
ސާ ދެވެމުން އަ
ގަޑ މަސައްކަތު

 އޯވަރޓައިމް އާ
އލަވަންސެއް

)2009ސްޓް
200-VTR ިސ
އެކަން  އޮފީހުން

ކުރައްވައި ހުށަ
ނަލްގެ ނަންބަރ
 ދަންނަވައި
ނ މަޝްވަރާކު

އެޕްރީލް 11
 2010/1005

އިން ފެށ 201
ިއނ 2008ރ 

ހަމަ %45  އި 
)2011ޓޯބަރ

ލކުރެވިފައިކަމަށް

ސާ ދައްކައި ޚަ
ނ މެދުވެރިވެއްޖެ
އިވާ ގޮތުގެމަތިން

ލްތައް ޖޫރިމަނާ

ދިވެހި މާލެ، ދ މަގު،

 ގަވާއިދުގެ ބާބު
ނަށް ދެއްވާފައިވާ
ތުން އިތުރުގަޑީ
 މުވައްޒަފުން ކު
ށް އޮތްތަނުގައި
އެއްޗެއްގެ ގޮތުގަ

008ނާޔަތްތައް

އި ހަމަޖެހިފައި
ބަރުންނަށް ފައިސ
ދި މެންބަރުންގެ
ހގަކުރެވިގެން،
ެއ ަސރވިސް

އޯގަސް 04(
R/01/2010/0
ލޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އްސަލަ ފާހަގަކު
މަށް ޓްރައިބިއުނ
ާޔގެ އޮފީހަށް
ކަމާބެހޭ ގޮތުން
1އެލަވަންސް 
ގެ ނަންބަރު

0އެޕްރީލް  1
ޑިސެމްބަރ 29(

އިމްގެ ގޮތުގައި 
ޯ 13( 1- އޯ އޮކް

ސަލަވަނީ ހައްލު

ކަށް ފައިސ ބިލްތަ
ނާއެއް ދައްކަން

ގައި 2.06ދގެ 

ް  ދެއްކުމުގައި ބި

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

އްޔަތުގެ  މާލި
ތި މެންބަރުންނަ

އުސޫލެއްގެ ގޮ 
ތަކުގައި ނ ގަޑި
ކުރިއަ ،ކށްވާތީ

  ގޮތުގައި ދެވޭ

  ންޓް 
މސާރައާއި އިނާ

ގެ ގޮތުގައި 45
 އެގޮތަށް މެންބަ
ރެއްވުމާއި އަދި
 ހުރިކަމަށް ފާހަ

ސ  ސރާއާއިއެކު
200-VTR/

05 ނަންބަރ
ރައީސުލްވުމުން

އިތުރުގަޑީގެ މައް
ނކަން ސާފުކުރުމ
ީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ
ރިއްޔާއާއެކު މިކަ
 މުސާރައާއި އެ
ރިއްޔާގެ އޮފީހު
11ގަވާފައިވާތީ 

 މިމުއްދަތުގެ (
ކސްޑް އޯވަރޓަ

/ސީބީއ200ޯ- ރް
ގެ މައްސތުރުގަޑީ

ވުމުގެ ކުރިން 
ލތަކަށް ޖޫރިމަނާ
އޔަތުގެ ގަވާއިދު

  މާކުރެއްވުން.

  ންޓް 
ބިލްތައް  ނުގައި

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ދައުލަތުގެ ހ).
ބލެހެއްޓުމެއްނެތި
 ޖަމާކުރެއްވުން.
އިތުރުން އެހެން
ދވޭ ފައިސާއަކަ
ޮ އލަވަންސެއްގެ 

ންޓްގެ ކޮމެންޖްމަ 
މންބަރުންގެ މު

%5މސާރައިގެ 

ގޮތުގައި ކަމުން
އކަން ފާހަގަކުރެ
މައްސަލަތަކެއް

ބަދަލުގައި މުސާ
R/13/2009/32

ރީއަށާއި،ޓރެޜަ
އޮފީހަށް ދެންނެވު

  
މންބަރުންގެ އި
ސިޓީގައިވާ ކަން

ރައީސ )2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރި
މންބަރުންގެ މު
ރައީސުލްޖުމްހޫރި
ސިޓީއިން އަންގަ
މިމައްސަލާގައި 

ފައިސާއަކީ ފިކްސ
/ވީޓީއާރ2/2011ް

މންބަރުންގެ އިތު

ވުޖޫރިމަނާ ށ).
އިހުމާލުން ބިްލތަ
އްދައުލަތުގެ މާލި

މލިއްޔާއަށް ޖަމާ

ންޓްގެ ކޮމެންޖްމަ 
ކރިއަށް އޮތްތަނު

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

2. )
ެބ
ޖަ
އި
ދެ
އެ

މެނޭޖް
މެ
މު
ގޮ
އެ
މަ
ބަ
2

ޓް
އޮ

މެ
ސ
0
ރަ
މެ
ރަ
ސ
މި
ފަ
2

މެ
 

(ށ
އި
ދަ
މާ

މެނޭޖް
ުކ



 
info@audi 

8 ގެ  20 ފހާ 
 

ގެ (ށ)  8
 ކުޑަނަމަ، 
 އި ގަތުމާއި،

ާޔ ރުފި ްސ) 
ހޯދުމަށްފުަހ 

ން ހުރިނަމަ 
 ތަކުންކަމަށް

ގެ (ހ)  1.0
 ން ދުވަހަްށ

ނގެ ހާޒިީރ 
ށް ހާޒިރީގެ 

ކުރެވޭ ތާވަލު
ދވަސްތަކުގެ 

ގެ ރެކޯްޑ ތކު

 2010މާޗް 
 

it.gov.mvމެއިލް: 

ސަފުހާ   

8.09ގވާއިދުގެ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ންވާ އަގެއްގައި
(ފަންސަވީސްހާސ

 ޯ ލިޔުމުން އަގު

 ތަނަކުން ލިބެން
ނނަނީ އެއްފަރާތަ

02އަދި  ގެ (ށ)
ދުވަހުން ހުފޮތަށް

އިމް މެންބަރުން
ތައް އެނގޭގޮތަށް
މައްސަލަތައް ތާ
ސަލް ކުރެވޭ ދު
ު ޖހޭ މައްސަލަތަ

. މާ އގޮތަށްކަމަށް
މާނުވާނެކަމަށް.

  ހީމް 

  ރލް

މެ- އީ  6430 331 

އްޔަތުގެ ގަ މާލި
1 ( (އެއްހާސް

އެކަށީގެނ ލާއިރު
( 25,000ން 

 ތިންފަރާތަކުން 

 ތަކެތި އެންމެ 
ލިބެންހުްނ ކެތި 

ގެ 1.01ގެ  1 
ދުވަހު ބލައިގަނެ

ޓައިވާނަމަ ފުލް
ހޒިރުވި ދުވަސްތަ
ނ ބައްލަވާ މަ
ސަބަބުން ކެންސ
ލ ބަދަލުކުރަންޖެ

އި އެއް ގާނޫނާ
ލަ އިތުރަށް ދިމާ

ނިޔާޒް އިބްރާހީ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ފެކްސް: 3939 332

ދައުލަތުގެ އި 
1,000 އަގު 

ނަ އަގުތަކަށްބަލާ
ފިޔާއިން ފެށިގެން
އިން މަދުވެގެން

  

ތ ކޮލިޓީއެއްގެ 
ރޭންޑްތަކުގެ ތަކެ

އިދުގެ ބާބު ގަވާ
 ރަސީދަކުން ބަ

ނބަރުން ތިއްބަވާ
ދުވަސްތަކާއި ހާ

ންލްތަކުނޭ ޕެނަ
ން ނެތުމުގެ ސ
ސަބަބުން ޕެނަލް

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ނީ
ތމުން މިމައްސަލަ

143 

201 

ނ

އޮ

9ފޯން:   ހިރާއްޖެ.

ތަކެތި ގަތުމުގައ
 ގަންނަތަކެތީގެ

ން ލިބެންހުންނަނ 
( ާ އެއްހާސް ރުފި
ތެރެއިރާތްތަކުގެ 

ނ ތަކެތިގަތުން.

ނުވަތަރޭންޑެއް 
ރޭބައެއް ބް އދި 

އްޔަތުގެ ގ މާލި
އިސާ ންނަ ފަ

މް މެންޕޓްޓައި
ހޒިރުވާންޖެހޭ ދު
ނބަރުން ހިމެނޭ

ދެވެންވަގުތު ކަށް
ގން ދިއުމުގެ ސ

ވިފައިވަނީ ކުރެ
އުނަލްގައި ނެތުމ

32ޛުލްޤަޢިދާ  

11 އޮކްޓޯބަރ 

ދިވެހި މާލެ، ދ މަގު،

ނން ބޭނުންވާ ތަ
އެއްފަހަރާ  ން 

ޒާރުގައި ގަންނަ 
(އެ 1,000 ގު

ކެތި ވިއްކާ ފަރާ
ގޮތަށް ބަލައިގެން

މުގައި ވަކި ބްރޭ
. އަ ލިވާނެކަމަށް

ދައުލަތުގެމގައި 
ނަލަށް ބަލައިގަ

  ނެކަމަށް.

ބިއުނަލްގައި ޕާ
 މެންބަރުން ހާ
ޕޓްޓައިމް މްެނ
ށ އަޑުއެހުންތަކަ
ލަތައް ދިގުލައިގެ

ކަންކަން ނިހެން
ބަރުން ޓްރައިބިއު

25

23

އަމީރު އަޙްމަދު، ފިލާ)

އުނަލަށް ގަންނަ
އިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެފަދަތަކެތި ބާޒާ
އަނަ ތަކެތީގެ 
ތަކެވާނަމަ އެފަދަ

މެ ފައިދާބޮޑުވާގޮ

  ންޓް 
ވާ ތަކެތި ހޯދުމު
ނން އަގު ނުބެލ

ސާ ބަލައިގަތުމު
ޓްރައިބިއުނ ތިން

  ންޓް 
ކަމަށް ސަމާލުވާނ

ޓްރައިބ ތނުގައި
ލުން ޕާޓްޓައިމް
. ޕާ ބލެހެއްޓުން
ިމމެންބަރުންނަށް
ޓމާއި، މައްސަލަ

  ންޓް 
ސާރައާއި އެހެނ

މެންބަ ޕާޓްޓައިމް

ވަނަ ފަންގިފި 3ގ (

ޓްރައިބިއު ނ).
(ނ) ގައި އަދ

އވަގުތެއްގައި އެ
އއްފަހަރާ ގަންނަ
އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ
ދައުލަތަށް އެންމެ

ންޓްގެ ކޮމެންޖްމަ 
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ
އހެން ތަންތަނުނ

  ވތީކަމަށް.
  

ލިބޭ ފައިސ ރ).
ގައިވާ ގޮތުގެމަތި

.   ވއްދުން

ޖްމެންޓްގެ ކޮމެން
ކރިމަގުގައި މިކަ

 
ކރިއަށް އޮތްތަނ
ބަލަހައްޓާ އުސޫލު
ކަންތައްތައް ބެ
ދވަސްތަކާއި، މ
ރކޯޑް ބެލެހެއްޓު

.  ބލެހެއްޓުން

ންޓްގެ ކޮމެންޖްމަ 
މުސ މންބަރުންގެ

ފެށިގެން ޕާ އިން

  

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

(ނ
އަ
އެ
އެ
އަ
ދަ

މެނޭޖް
އޮ
އެ
ވާ
 
)
ގަ
ވެ

މެނޭޖް
ކު

ުކ .3
ބަ
ކަ
ދު
ރެ
ބެ

މެނޭޖް
މެ
އި

 

   

  



އިބިއުނނަލް 

 ނ

 
 
 
 
 
 

 ޓްރައ
 

ލީބަޔާން
 

2010
 

ފއާބެހޭ

މާލީ

0

ވަވަޒީފާއާ



 9 ގެ  20 ފހާ
 

  ޕަބްލިކް  
  އ/ކބޭންކް 

2009 

5,368,2 

4,3 

5,372,5 

2,964,6 

49,2 

185,6 

1,110,9 

3,0 

85,8 

968,9 

4,1 

5,372,5 

 އި ނެތި ޙަޤީޤަތާ 

  ސީދީ އުތ

  ސ

ސަފުހާ 

  ޕބްލިކް 
  އ/ކކް 

201  
ބޭ

  

5,42 226

2 301

‐ 

5,45 527

 

 

3,56 630

4 251

6 ‐ 

15  620

1,20 961

 082

1 880

37 923

2 179

5,45  526

1 

ނުވަތަ އޮޅުވާުލމެއްނެ

ތުއް އަުޙމަދުޙއްމަދު 

ނައިބް ރައީސް 

 

  ަބާޔން 

  ނޯޓް 

ް ޕަ
ބޭންކް
0

    

3 27,163

4  23,612

  ‐ 

 50,775

  

  

5 64,502

6 47,998

7  60,625

8 53,164

9 08,178

10 3,876

11 15,760

12  72,507

13 23,612

 50,222

 553 

އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނ

މަުޙ   

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ވުނ ޮގތުގެ ަބ
  ނިޔަލަށް 

މިހިސާބުތަކުަގއި އެ 

މަރިޔަްމ ނާިޒމާ  

 ރައީސާ 

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ތާއި ހަޭދކުެރުވ
ގެ  2010ސެމްބަރު 

  )ރނސްފަ

ންހޭ ޓްރައިބިއުނުަލ

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

ާސ ިލުބުނޮގތާ
ޑިސެ 31

  

 ފައިސާ

މާކޮށްފައިވާ (ޓްރާން

ޅފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ

  :ނީ

 ހިރާއްޖެ 

ަފއާިސ

  ގަތް ފައިސާއިލަ

  

 ކަށް ޫނންގޮުތން ދޭ

  ދތަކެތީގެ ައގު

  ދމަތުގެ ޚަަރުދ

 

  ޚަރަުދ

ންޑް ޓްރެަޜރީއަށް ަޖ

  ރު ކަނޑާ ބާކީ 

ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހާަޅ

 ފަރާތުން ސޮއިކުރަނ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

  

  ނ ބަޖެޓުްނ ނެގި 

އމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލަ

  އި ލިބުނު 

  ލަ ގެ ޖުމު 

  ދ 

 ނަށް ހިނގި ޚަރަދު

  ރކުރުމުގެ ޚަރަދު

 އަދި ވަިކ ޚިދުމަތަކަ

ނގުމުގެ ޭބނުމަށް ހޯާދ

ނގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިުދ

 މަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

މާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަ

 ދމަށްކުރާ ޚަރަދު

 އޮފް ފިޭނންސް އްެނ

  ލަ ފައިސާގެ ޖުމު

އިން ހޭދަކުރެވުނުވަރު

ގައިވާ ހިސާބުތައް ތަ

އޮފީހުގެ  އކަމަށް މި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުުނ

ދަޢުލަތުގެ އާ

އެހީގެގޮތުގައި

ލިބުނު ފައިސާ

  

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަ

ދަތުރު ފަތުުރ

ޕެންޝަނާއި

އޮފީސް ހްިނ

އޮފީސް ހިން

ތަމްރީނުކުރުމަ

މަރާމާތުކުރުމާ

ހަރުމުދާ ހޯުދ

މިނިސްޓްރީ 

ފަ ހޭދަކުރެވުނު

ލިބުނު ފައިސާ

މި މާީލބަާޔނުގަ

. އެ އެއްގޮތަށެވެ
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  ށައެޅި ބަޖެޓް 
  ސއާއި އާމްދަނީ/
  ރވުނު ފައިސާ 

2009 

7,126 

4 

7,131 

2,964 

49 

185 

1,110 

3 

85 

4 

4,403 

2,727 

968 

968 

1,758 

ސަފުހާ 

 

   ބަޖެޓް 
   އާމްދަނީ/
  ނު ފައިސާ 

20  

ކަށައެ
ފައިސާއާ
ހޭދަކެުރ
9

  

5,9 6,924

 4,301

‐ 

5,9 1,225

 

 

3,5 4,630

 9,251

 ‐ 

1  5,620

1,2 0,961

3,082

 5,880

 4,179

5,0 3,603

9 7,622

 

3 8,923

3 8,923

5  8,699

 

 ތުގެ ަބާޔން 

 
  

އެކަށައެޅި
ފައިސާއާއި 
ހޭދަ ކުރެވުނު
010

  

 961,645

23,612

‐ 

 985,257

 

 

 564,502

47,998

60,625

153,164

 208,178

3,876 

15,760

23,612

077,715

907,542

 

372,507

372,507

535,035

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ހަޭދކުެރުވުނޮގތު
  ނިޔަލަށް 

  
  ޓ 

ބަޖެޓް 
2010 

    

5,961,645

  ‐ 

  ‐ 

5,961,645

 

 

3,583,211

50,810 

  62,355 

238,700 

1,266,680

 22,600 

 30,600 

 ‐ 

 

 

 

 706,689 

‐ 

‐  

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ހޭ ބަޖުެޓން  އެ 
ގެ  2010ސެމްބަރު 

 
ނޯޓް 

  

3

4  

  

 

 

 

5

6

7  

8

9

10

11

13  )ންސފާ

 

 

 

12

 

 

 

 

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

ުނ ަބޖެޓާއި 
ޑިސެ 31

  ފައިސާ ތން ދޭ

  

  ދ

މާކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސ

 ހިރާއްޖެ 

ފްާސކުެރުވ

  

  ގަތް ފައިސާއިލަ

  ޚަރަުދ

  ރުދ

ދުމަތަކަށް ޫނން ޮގތު

ށް ހޯދާތަކެތީގެ ައގު

ވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަަރދު

  ޚރަދު

  ޓމުގެ ޚަރަދު

ނޑް ޓްރެަޜރީއަށް ޖަ

  ޖެޓް ބާކީ 

  ރުދ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

  

  ނ ބަޖެޓް 

އމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލަ

  އި ލިބުނު 

  ގެ ޖުމުލަ 

  ރަދު 

ޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަ

 ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަ

ޝަނާއި އަދި ވަިކ ޚިދު

ސ ހިންގުމުގެ ޭބނުމަށް

ސ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ

ކުރެވޭ ޚަނުކުރުމަށް 

ތުކުރުމާއި ބެެލެހއްޓު

 އޮފް ފިޭނންސް އެން

  ރަދުގެ ޖުމުލަ 

ދ ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެ

  ދ 

ދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަ

  ލ ޚަރަދު 

  ބާކީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުުނ

ދަޢުލަތުގެ އާ

އެހީގެގޮތުގައި

ނު ފައިސާގެލިބު 

  

ރިކަރަންޓް ޚަރަ

މުވައްޒަ 210

ދަތުރު 221

ޕެންޝަ  213

އޮފީްސ  222

އޮފީްސ  223

ތަމްރީނ  225

މަރާމާތު  226

މިނިސްޓްރީ 

ރިކަރަންޓް ޚަރަ

ޚަރަދުކެޕިޓަލް 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ހަރުމުދާ  423

ކެޕިޓަލް ލަޖުމު 

ާ ލަ ބަޖެޓް ޖުމު 
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967 

967 

 

967 

967 

ުކ ވިދާޅުވުމުްނ 

ސަފުހާ 

2009

  

1,3  7,163

  

1 

‐  

1,3 7,164

2009

‐ 

1 

1,3 7,163

1,3 7,164

ތަކާއެުކމ ވާނީ މިނޯޓު

 

  

  2010  ނޯޓް 

    

14 337,910

   

15 553 

16  6,621 

 345,084

  ސް 

 2010 ނޯޓް 

16 6,621 

15  553 

14 337,910

  345,084

މާީލ ބަާޔން ފުރިަހަމ

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ެއެސޓްސް  
  ނިޔަލަށް 

ނޯ

ލައިބިލިޓްީސ –
  ނިޔަލަށް 

ނޯ

6

5

4

 

ބާޔނުގެބައެއްކަމާިއ މާ

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

– ގެ ަބާޔން 
ގެނ 2010ސެމްބަރ 

– ގެ ަބާޔން 
ގެނ 2010ސެމްބަރ 

  ންޖެހޭ ބާކީ 

 ނޯޓްތަކަީކ ިމމާލަީބ

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

މިލްކިްއާޔތުގެ
ޑިސ 31

  

   ތަކެތި 

ީލ ޒްިނމަާތކުގެ
ޑިސ 31

އަނބުރާ ރައްދުކުރަން

އިވާ މާލީ ަބާޔނާގުޅޭ

 ހިރާއްޖެ 

  ދ

  ވިޕްމަންޓް 

ސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

  ބޭުނންވާ ފައިސާ

މީާލ

  

ނޑް ޓްރެަޜރީ އަށް 

  މާލު

އަށް ިހމެނިފައި 20 

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

 ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ 

ް ޕްލާންޓް އަދި އިކްވި

   އެސެޓްތައް 

ސާއާއި ނަގުދު ފައިސާ

ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ބޭ

  ޖުމުލަ 

  އ 

 ދއްކާ ހުރި ބިލްތައް 

 އޮފް ފިޭނންސް އެން

މސީލުކޮްށދޭ ރައުސްމާ

  ކގެ ޖުމުލަ 

އިްނ ޞަފްޙާ  12 
  ފާހަގަކުރަމެެވ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ދިގުމުއްދަތަށް 

ް އިމާރާތާއި، 

އްދަތުގެ ކުރުމު 

ނަގުދު ފައިސާ

ނުދެއްކިވާ ބި

މިލްކިއްޔާތުގެ 

  

  

 

މާލީ ޒިންމާތައް

ް ފައިސާ ނުދަ

މިނިސްޓްރީ 

ހަރުމުދާ ތްަމ

މާލީ ޒިންމާތަކު

 

 ާސަފުހ 
ކަމުގައި
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ވަނަ  25 
 މީހުންނަށް 
ގައި ބަޔާން 
އައްސަސާގެ 
 ހިންގުމަށް 

އ ތިރީގައި 
އެއްގޮތަށް  

ސް ބޯޑުން 
ންޑަޑް ާއއި 

، ގޮތަށްއިވާ 

ޚަރަދުތައް  

ރައްޔިތުންގެ 
 ފައިސާއާއި 
ސާ ފިަޔވައި 
ސްޓްރީ އޮފް 
ހރި ފައިސާ 
ސާބުތަކުގައި 

ސަފުހާ 

އަސާސީގެ ނނު
ވަޒީފާއަދާކުރާ

ވަނަ ބާބުގަ 10
މ ކުރެއްވި މުއަ

ޓްރައިބިއުނަލް 

 ސިޔާސަތުތައް
ކާއިޔާސަތުތަ
  ވާނެއެވެ.

ނގ ސްޓޭންޑަޑް
ނޓިންގ" ސްޓޭން

) ގައ3/2006ި
، ހިނގާފައިވާ

ރަ ހިމަނާފައިވާނީ
ހޭދަކުރެވިފައިވާ 
ނ ނެގޭ ފައިސާ
މިފައިސާ މިނިސް
ޖަމާނުކުރެވި ހު
 ގޮތުގައި ހިސާ

 

  ްނ)

 ކުރެވުނު ގާނޫ
ހިރާއްޖޭގައި ވަ

) ގެ 2/2008
އިމުހޫރީއްޔާ ގާމ
ވަޒީފާއާއިބެހޭ 

  މތައް 
ނޑު ގެ މައިގަ

މގައި މިސިޔާ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރ އެކައުންޓިން
ސ އޮފް އެކައުން

3ނު ނަންބަރު 
ގައި 2010 

ގެ ގޮތުގައި ހި
 ޚަރަދުތަކަށް ހޭ
ރވުނު ބަޖެޓުން
މި ނއެއް ކަމުން

. އަދި ޖަ ނެއެވެ
 ފައިސާއެއްގެ

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ތްއ (ުރިފާޔއްިނ
   ނިޔަލަށް 

ތަޞްދީޤް ގައި
އޤުތައް ދިވެހި
8ނނު ނަންބަރު 

ހު ރައީސުލްޖުމް
. އަދި އްޗަށެވެ

ހަމަ ސތުތަކާއި 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ

އެކުލަވާލުމު 
އެކަން  ،ވާނަމަ

ކްޓަޕަބްލިކް ސެ
 ކޭޝް ބޭސްިސ

ނޫނގާނޫނު (ގާ  
 ،އަދާކޮށްފައިވާ

ލިބުނު ފައިސާގެ
ރައިބިއުނަލްގެ 
. ފާސްކުރެ އެވެ
ލަތުގެ އާމްދަނީ
 ޖަމާކޮށްފައިވާނ

އްދުކުރަންޖެހޭ

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ަތގުޅޭ ޯނޓު ިއ 
ގެ  2010ސެމްބަރ 

ގަ 2008ސްޓް
ށްފައިވާ ހައް

ނޫނ(ގާނޫނު  ގާ
ދުވުަހ ވަނަ 20

މެންބަރުންގެ މަ
 

ސިޔާސަނޑު 
ފައިވާ ހިސާބު
 ހިސާބުތައް
ބނުންކުރެވިފައިވާ

 
ރނޭޝަނަލް ޕަ
ިންގ އަންޑަރ 

ގ މާލިއްޔަތުގެ
ސާ ދައްކައި އަ

" ގައި  ލބަޔާން
ބަޖެޓުން ޓް ވި

ފައިވާ ފައިސާއެ
ފއިސާއަކީ ދައުލަ
ކ އެކައުންޓަށް
ރޜަރީއަށް ރައް

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

ީލ ަބާޔްނތަކާ 
ޑިސެ 31

ގަސްއޯ 07ދނީ
ދގައި ބަޔާންކޮ
ނު ވަޒީފާއާބެހޭ

008ސެމްބަރު

މެ 7ވިގެންވަނީ
.ގ ބަޖެޓުންނެވެ

ލުމުގެ މައިގަނ
ގއި ބޭނުންކޮށް
 އަހަރެއްގެ
ފާތު ގޮތަކަށް ބޭ

މުގެ އަސާސް 
ފައިވަނީ އިންޓަ
ނންޝަލް ރިޕޯޓި

ވަނީ ދައުލަތުގެި
އަރީގައި ފައިސާ

ރެވުނުގޮތުގެ ބަ
ރށް ފާސްކުރެއްވ
ަ ބިއުނަލަށް ލިބި
ބަލައިގަންނަ ފަ
 ޕަބްލިކް ބޭންކް
 އެންޑް ޓްރެ

 ހިރާއްޖެ 

މީާލ

ބިއުނަލް އުފެދު
ވަނަ މާއްދާ 
އެކުލަވާލެވުނ، ކާ
ޑިސ 29ން މަތި

އސަސާ އެކުލެވި
ލިބެނީ ދައުލަތުގެ

ޓައި އެކުލަވާލު
 ތައްޔާރުކުރުމުގަ
. ހުރިހާ ނީއެވެ
. އެނޫން ތަފާ އވެ

އް ތައްޔާރުކުރުމު
ަ އް ތައްޔާރުކޮށް
ށފައިވާ "ފައިނޭ

 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި
އަހަރުގެ ޖެނުއަ

.      

 ގޮތާއި ހޭދަކު
އަހަަރ ވަނަ 20

ގޮތުން ޓްރައިބި
 ލިބޭ ނުވަތަ ބަ

ޓްރެޜަރީގެ ޑް 
ފް ފިނޭންސް

.   ވެ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

 ރަފު 
ހޭ ޓްރައިބފާއާބެ

37ދާއާއި 

މްކޮށްދިނުމަށްޓަކާ
ފައިވާ ގޮތުގެ މަ
. މިމުއައް ގައެވެ
ންވާ ފައިސާ ލި

ސާބު ބަލަހައްޓަ
 ބަޔާންތައް 
ންކޮށްފައިއެވަނީ
ންކުރެވިފައިވެއެ

އހަރީ ހިސާބުތައް
މިމާލީ ހިސާބުތައް
ނރެ ޝާއިޢުކޮށް

 .   އއްގޮތަށެވެ

ޚރަދު ހިސާބު 
ވަނަ އަ 201

ހިމަނައިގެންނެވެ.

ފައިސާ ލިބުނު
010ހުން މޖިލީ

އހެނިހެން ގޮތްގޮ
ޓރައިބިއުނަލަށް

ފިނޭންސް އެންޑް
ް މިނިސްޓްރީ އޮ
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ތަޢާ .1
ވަޒީފާ
މާއްދާ
ޤާއިމް
ކޮށްފަ
ގޮތުގަ
ބޭނުން

ހިސާ .2
މާލީ

ބަޔާން
ބޭނުން

އަ 2.1
މި
ނެ
އެ

ޚަ
1
ހި

ަ "
މަ
އެ
ޓް
ފި
މި
ހި
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ނ އެފައިާސ 
އި ގުޅިގެން 

  އެވެ.

 އިޝަން" އާ
އަދި އެހެން 

 މިންވަރެއް 

އެއީ ދިވެހި 
 2010އިން 

ގެން ހިންގި 

 ދުނުތަކެތި 
ހައްޓައިގެން 
އި ހިމެނެނީ 
ބޭނުންނުކޮށް 

 ، ތެރެއިން

އަދާނުކުރެވި 
 ކުރެވި ހުރި

ލްކިއްޔާތުެގ 

ސަފުހާ 

ޝް ބޭސިސްއިން
މަސައްކަތާއި ގެ

ނފައެއް ނުވާނެއެ

ޓް ކޮންވެންޝަ
އަ،  ހަރުމުދަލާއި

  އވެ.

ގައި އެއްވެސް

. އެ ޔ އިންނެވެ
ދި ބޭރުފައިސާއި
ތގައި ޓިކެޓްދީގެ

ގެ ބޭނުމަށް ހޯދު
ގަނެފައި ބަހަ ށް 

ޚަރަދުގެ ގޮތުގައ
 ނިމުނުއިރު ބޭ

މޢާމަލާތްތަކުގެ

ނިޔަލަށް އަގު އަ
ހު އަގު އަދާނުކު
ސާކަމުގައި މިލް

 

ނާފައިވާނީ ކޭޝ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ބތަކުގައި ހިމަނާ

ޓޮރިކަލް ކޮސްޓް
. މިގޮތުން  ނވެ
ދިއިރުގެ އަގުގައެ

އޭޝަންގެ ގޮތުގަ

ނީ ދިވެހިރުފިޔާ
. އަދި އިވާތީއެވެ
ރގެ އެހީގެ ގޮތު

 އވެ.

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ޓްރައިބިއުނަލަށް 

. އަދި ޚަ ނފައެވެ
އަހަރު ،ގަކޮށް

 ތއް 
ނޑު މު  މައިގަ

 ފައިވާނެއެވެ.

ގެ ނި 2010 
މަހުރީ ޖެނުއަ 2

ލިބެންޖެހޭ ފައިސ

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ގޮތުގައި ހިމަނ
 އެހެންކަމުން 
ފައިސާ މިހިސާބު

އިވަނީ "ހިސްޓޮ
ރާ އުޞޫލުންނެ
 އެއެއްޗެއް ހޯދި

ލުގެ ޑިޕްރިސިއޭ

ނ ކުރެވިފައިވާނ
ރ ފައިސާކަމުގަ

ނަމަވެސް ބޭރު 
ލިބިގެންފައިވާނެއެ

ނު ތަކެއްޗާއި ޚި
. ގަތް އަގުގައެވެ

 ގޮތުގައި ހިމަނާ
ންކަމުގައި ފާހަގަ

ފއިވާ ކަންތައްތަ
 ހިނގާފައިވާ
ނާފަޢލޫމާތު ހިމަ

ޑިސެމްބަރ 3
2011ވި އަދި 

ގ ބަޖެޓުން ލި

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ވސް އާމްދަނީގެ
ލިބުމުންނެވެ. 
ނުލިބިހުރި ފަ، 

 ބަޔާންކޮށްފައި
 އަގު ބަޔާންކުރާ
ޔންކޮށްފައިވަނީ 

އިވާ ހަރުމުދަލު

އަގުކޮށް ބަޔާން
ށް ބޭނުން ކުރާ
 އި ނުވާނެއެވެ.

އޭގެ މަންފާ ލި 

ންކުރުމަށް ހޯދުނު
ކުރެވިފައިވަނީ 

ޚަރަދުގެ  ،ކޮށް 
ކުރެވުމުން ނޫން

 .   އެވެ

ދެމެދު ހިނގާފަ
ރީޚާއި ދެމެދު
އެމަޢުތއްވާނަމަ 

 . 31 އަގުގައެވެ
ގ ކުރިން ކުރެވ
އަކީ ދައުލަތުގެ

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

ންޖެހޭ ފައިސާވެ
ރައިބިއުނަލަށް

،ލިބެންޖެހޭ ލަށް

މުގައި އަގުތައް
 ހިނގިއިރުގެ 
މާލުގެ އަގު ބަޔާ

ޒިންމާގެ ދަށުގަ

 ލާތު 
ފައިވާ ތަކެތި އަ

ކުރުމަށް ޢާމަލާތް
ލތެއް ހިންގާފައި

ބައިވެރިވެ ލން 

އޓައިގެން ބޭނުން
ކެތި ބަޔާންކު ތަ

ނުކޮ ޒްކެޕިޓަލައި
ތކެތި ބޭނުން ކު
މނާފައެއްނުވާނެއެ

ޕޓްގެ ތާރީޚާއި 
މިރިޕޯޓުގެ ތާރީ

ންމު މަޢުލޫމާތެހި

ފައިވާނީ އޭގެ 
ނއަހަރު ނިމުމުގެ
ކަށްވާ ފައިސާއަ

 

 ހިރާއްޖެ 

އަނބުރާ ލިބެން 
ޓްގ ގޮތުގައި 

ޓްރައިބިއުނަލަރު 

 ތައްޔާރުކުރުމު
 އެމުޢާމަލާތެއް
ންޏާއި ރައުސްމާ

ޒ ރައިބިއުނަލްގެ
  ވާނެއެވެ.

 ހިންގޭ މުޢާމަލާ
 ބޭނުންކުރެވިފަ
މުޢާއިބިއުނަލުގެ 
މަލާޢާއްވެސް މު

ޓްރައިބިއުނަލުި 

ގަނެފައި ބަހައް 
ހިންގުމަށް ހޯދޭ
ހޯދާތަކެތިވާނީ ކެ

އެތަ ،ންކަމަށާއި
ސާބުތަކުގައި ހިމަ

 ނިމުމާއި މިރިޕޯ
ރ ނިމުމާއި މި
 ހިމެނުމަށް މުހި

 
 ބަޔާން ކުރެވި

ވަަނ 2010ކީ 
އދި މިޚަރަދުތަކަ
 . ނާފައިވާނެއެވެ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

 އިބިއުނަލަށް ޓރަ
ނގުދު ފައިސާގެ

ނިމުނުއިރު އހަރު

މލީ ބަޔާންތައް
އއްގޮތްވާގޮތުން

އރަންޏާއި ދަރަން

ވޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ
އނިކޮށްފައި ނުވާ

ރު ފައިސާއިން
މލީ ބަޔާނުގައި

ޓްރައި ރފިޔާއަކީ
ވނަ އަހަރު އެއް
ދވޯކްޝެޕެއްގައި

 ޓރައިބިއުނަލަށް 
ހި ޓރައިބިއުނަލް
މަށް ހޯނުންކުރު

އތަކެތި ގަތުމުން
ކެތި ހިސާހރި ތަ

ފއިތުވި އަހަރު ނ
ފއިތުވި އަހަރު
މިމާލީބަޔާނުގައި 

މލީ ޒިންމާތައް 
މލީ ޒިންމާތައް
ހރި ޚަރަދުތަކަކީ
. އަ ޚރަދުތަކެވެ
ޔާނުގައި ހިމަނާ

 

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ޓް
ނަ
އަ

މާ
އެ
އަ

ވަ
އު

ބޭ 2.2
މާ
ރު
ވަ

ޯ ދެ

ޓް 2.3
ޓް
ބޭ
ެއ
ހު

ފާ 2.4
ފާ
މި

ާމ 2.5
މާ
ހު
ޚަ
ބަ
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  ލިބިފައިވާ 
 ނުލިބިުހރި، 
 އުނިކުރެވޭ 

 2.05 ދުގެ
ގެ އަސީާސ 
 ނޫންކަމުން 

. އަހަރު  އވެ

 އަހަރު  ވަނަ 
 އެހެނިހެން 

 ފައިސާ ޓް 
ބޭނުންތަކަށް 
 ޓްރެޜަރީގެ 
ނުކުރެވިހުރި 
ގ ނިޔަލަށް 
 ހުއްޓެވެ. 
 ޕެންޝަން 

. މިީއ  ކެކެވެ
އި މިފައިސާ 

 އާމްދަނީގެ 
 ޓްރްޜަރީގެ 
ނސޮލިޑޭޓެްޑ 
ބިއުނަލްގައި 

ފައިސާއެވެ. 
މާކުރަންޖެހޭ 

ސަފުހާ 

އިސާގެ ގޮތުގައި
ނަމަވެސް ، ހޭ

ީސ މުސާރައިން
ގަވާއިދުލިއްޔަތު 

ޔ މުވައްޒަފުންގެ
ދ ފައިސާއެއް 
މަނާފައިނުވާނެއެ

.   ވާނެއެވެ

ވަ 2010 އވަީނ
އިވާ ފައިސާއާއި

ބަޖެޓް ތެރެއިން 
އިބިއުނަލްގެ ބޭ
ނޭންސް އެންޑް 
 މިގޮތަށް ޖަމާނު

ެގ 2010ބރ 
ރުފިޔާގެ ޗެކް 

ޔާގެ ޗެކަކާއި
ރުފިޔާގެ ޗެކެ ސ)
ގައި "ބަޔާން ގެ

ވަނީ ދައުލަތުގެ
ނސް އެންޑް 

ކޮންދައުލަތުގެ 
ސާއެއް ޓްރައިބ

ަ ޅޭ ޕެޓީކޭޝް 
އަށް ޖަމާރެޜަރީ

 

ނަގުދު ފައިސ ށް
ނއިރު ލިބެންޖެހޭ
ޒަފުންގެ އަސާސ

ދައުލަތުގެ މާލ 
( ރުފިޔާ  ފަހެއް

އިގަންނަ ނަގުދު
 ގޮތުގައި ހިމަ
ފައިސާއެއް ނުވާ

އެ ހިމަނާފައި އި
ޚރަދު ކުރެވިފައި

 ފައިސާގެ ލބޭ
އިސާއަކީ ޓްރައ
ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ
ރ ނިމުނުއިރު 

ޑިސެމްބަ 31 
(  ސައްބީސް

ރުފިޔާ 896 
ަސތޭކަ ތިރްީސ

ހޭދަކުރިގޮތުގެ އި

އި ދައްކާފައިއެވަ
 އޮފް ފިނޭން

ދަ  ނިމުނުއިރު 
ސއެއްވެސް ފައި

ނލްގައި ގެންގުޅޭ
ސް އެންޑް ޓްރެ

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ޓްރައިބިއުނަލަށް 
 އަހަރު ނިމުނު

. މުވައްޒަ ނެއެވެ
 ބަލައިގަތުމަށް 
ސް ހައްސަތޭކަ

ބަލައި އުނަލުން
ދަނީ ފައިސާގެ
ަ ހރި އެއްވެސް 

ގޮތުގައި ފއިސާގެ
ޓގެ ތެރެއިން ޚަ

ލިބޭ އިބިއުނަލަށް
ފައިއި ލިބޭ 

 ފައިސާ މިނިސް
ވ. އަދި އަހަރު
މީގެ އިތުރުން
ސް އައްސަތޭކަ

ޖެހޭށ ދައްކަން
ވީސްހާސް ނުވަސ

ލިބުނުގޮތާއ އިސާ

ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި
ނ މިނިސްޓްރީ
 މާލީ އަހަރު
އެ  އާމްދަނީގެ

ނީ ޓްރައިބިއުނަ
 އޮފް ފިނޭންސް

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ވަނަ އަހަރު  
  . ފައިސާއެވެ

މނިފައެއް ނުވާނ
އިސާގެ ގޮތުގައި

(ފަސްހާސް 5,7
ޓްރައިބިއު ސއަކީ

" އާމް ޔާނުގައި
މަވެސް ނުލިބިހު

ލިބުނު ފައ ގައި 
ސކުރެއްވި ބަޖެޓް
. ޓްރައި ސާއެވެ
ދަނީގެ ގޮތުގަ
ނކަމުން މިފަދަ 
ވިފައި ވާނެއެވެ
. މ  ނުވާނެއެވެ

(ތިރީސްހާސް 3
 ރިސޯސަސްއަށް

(ނަވާވީ 29,93
ފައިސ"ނންކަމުން 

 ހޭދަކުރެވުނުގޮ
ސާގެ ތެރެއިން
ވުނު އަދަދެވެ.

ދައުލަތުގެ ރި 

 ތަކެތި 
ދައްކާފައި އެވަނ

މިނިސްޓްރީ  

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

2010އިވަނީ 
 ބަލައިގަންނަ
މެގެ ގޮތުގައި ހި

 އާމްދަނީ ފައިސ
705ތީ ޖުމުލަ 

. މިފައާިސ އެވެ
ރވުނުގޮތުގެ ބަޔާ
 ލިބެންޖެހޭ ނަމަ

" ބަޔާން ގޮތުގެ
ބިއުނަލަށް ފްާސ

ލިބިފައިވާ ފައިސ
ދައުލަތުގެ އާމް
ފައިސާއެއް ނޫން
ނޑަށް ޖަމާކުރެވި
ސް ފައިސާއެއް

30,826ޖމުލަ 
ފް ހިއުމަން 
0ދައްކަންޖެހޭ 

ގދު ފައިސާ ނޫނ

ސާ ލިބުނުގޮތާއި
ލައިގަތް ފައިސ
ނޑަށް ޖަމާކުރެވު
ފަރ ނުކުރެވިހު

ގތުގައި ބެލެވޭ ތަ
ސާބުތަކުގައި ދަ
ރެއް ނިމުމުން

 ހިރާއްޖެ 

ތުގައި ބެލެވިފައ
ދަނީގެ ގޮތުގައި
ސާއެއް އާމްދަނީގެ
އަކީ ދައުލަތުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ

ކުރެވިފައިވާނެއެނި
ނގޮތާއި ހޭދަކުރެ
ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހޭދަކުރިގޮ ގޮތާއި
ޓްރައިބިޖިލީހުން 

އިބިއުނަލަށް ލި
 ގޮތްގޮތުން ދަ
ހއްދަ އޮންނަ ފަ
 ރެވެނިއު ފަން
ދަނީގެ އެއްވެސް
 ތިޖޫރީގައި ޖު
ް މިނިސްޓްރީ އޮ
ޝަން އޮފީހަށް 
 ބަލައިގަތް ނަގު

  ނެއެވެ.

 
 ގޮތުގައި ފައިސާ

ބަލ ންބިއުނަލު
 ރެވެނިއު ފަން

ޓްރާންސްފަ ށް

އި ފައިސާގެ ގޮ
ހިސ ގޮތުގައި  ގ

ންމެ މާލީއަހަރެ
.  ނވެ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

 އމްދަނީ 
އމްދަނީ ގެ ގޮތު
ދއުލަތުގެ އާމްދަ
އއްވެސް ފައިސާ

ލާރި ފައިސާއަޑީ
 (ހ) ގައި ބަ
މސާރައިން އުނި
ޮ ފައިސާ ލިބުނު
ނިމުނު އިރު މްިޓ

  ލިބުނުފައިސާ 
ލިބުނުގޮ ފައިސާ

ރއްޔިތުންގެ މަޖި
ތްގޮތުން ޓްރައ
ފިޔަވައި އެކި

ޚރަދުކުރުމުގެ ހު
ންސޮލިޑޭޓެޓް 
ދއުލަތުގެ އާމްދަ
ޓރައިބިއުނަލްގެ
މިފައިސާއަކީ މި
އޑްމިނިސްޓްރޭޝ
ޓރައިބިއުނަލަށް 

ނާފައި ނުވާނެހިމަ

 ޓރާންސްފަރ
ޓރާންސްފަރގެ 

ޓްރައިބ ތުގައި
ންސޮލިޑޭޓެޑް 
ރވެނިއު ފަންޑަށް

  ނވާނެއެވެ.

ނަގުދު ފައިސާއާއ
ފައިސާގެ ނގުދު

މިފައިސާއަކީ ކޮ
ފއިސާއެއް ނޫނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

އާ 2.6
އާ
ދަ
އެ
ގަ
ގެ
މު
ަ "
ނި

ލި 2.7
"ަ
ރަ
ގޮ
ފި
ޚަ
ކޮ
ަދ
ޓް
މި
އެ
ޓް
ހި

ޓް 2.8
ޓް
ގޮ
ކޮ
ެރ
ނު

ނަ 2.9
ނަ
މި
ފަ
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ރީ ބަޖެޓްގެ 

އަށް ބަދަލު 
ވަނަ އަހަރު 
 ފަންސާސް 
ގެ ގޮތުަގިއ 

  
 

2,964 

49 

185 

1,110 

3 

85 

968 

 

5,368 

  
 

4 

4 

ސަފުހާ 

އޅިފައިވާ އަހަރ

ލައަޓްގެ މުޅިޖުމު
ވަ 2010ސް 

ސް ތިންސަތޭކަ
ޝަން ފައިސާގެ

 ޚަރަދު 
2009

3,5 4,630

 9,251

 ‐ 

1 5,620

1,2 0,961

3,082

 5,880

3 8,923

(121)

5,4 8,226

 ޚަރަދު 
2009

 4,301

 
4,301

 

ނޑައެ ހަރަށް ކަ

ކުރެއްވި ބަޖެޓްސ
ނަމަވެސ .ޖެޓެވެ

ސާސް ހަތަރުހާސް
ޒަފުންގެ ޕެންޝ

 ޚަރަދު 
2010 

 564,502

47,998

60,625

153,164

 208,178

3,876 

15,760

372,507

553 

 427,163

 ޚަރަދު 
2010 

23,612

23,612

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

ރަދުތަކާއި އެއަހަ

މަޖިލީހުން ފާސް
އންމެފަހުގެ ބަޖެ

(ފަންސާ 54,35
ރޜަރީން މުވައް

  ސާ
  ބަޖެޓު 
2010 

3,583,211

50,810 

62,355 

238,700 

1,266,680

22,600 

30,600 

706,689 

‐ 

5,961,645

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

 
ނ އަހަރުގެ ޚަރަ

 ވެ.

ވަނަ އަހަރު މަ
ގެނެވިފައިވާ ެއ
56ގެ އިތުރަށް 

 އެންޑް ޓްރެ
.    ވެއެވެ

ނ ނެގި ފައިސ

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

 ޕެރެޓިވްސް)
ވަނަ 2010 
ގެ ޚަރަދުތަކެވެރު 

 2010ވާނީ 
އްކޯޑަށް ބަދަލުގެ
ެ ްސކުރެވި ބަޖެޓް
އޮފް ފިނޭންސް

ވާފައި ރކޮށްދެއް

ސކުރި ބަޖެޓުން

   ފައިސާ

  ފއިސާ 

 

 ހިރާއްޖެ 

ހިސާބުތައް (ކޮމް
 ހިމެނިފައިވާނީ

ވަނަ އަހަރު 200

 މތު 
ާ އި އެކުލެވިފައި
އްކޯޑުން އަނެއް
 މަޖިލީހުން ފާްސ
 މިނިސްޓްރީ އޮ
 ބަޖެޓަށް އިތުރު

ޖިލީހުން ފާސް

ޮގތުން ދެވޭށ ޫނން 

  ގެ ައގުތކެީތ

 މތުގެ ޚަަރުދ

 

  ރަދު

ގއި ލިބުނު ފަ

ވިއްކައިގެްނ ލިބުނު 

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

ރީ އަހަރުގެ ހިސ
މިމާލީބަޔާނުގައި

09 ސީލާއި،ތފް

ޖެޓްގެ މަޢުލޫމާ
މި ހިސާބުތަކުގައ
ް ނންނަގޮތަށް އެ
ޓރައިބިއުނަލަށް 

( ރުފިޔާ ހޔެއް
ޓރައިބިއުނަލްގެ 

 

ތުންގެ މަޖިއޔި

  ށް ހިނގާ ޚަރަދު

   ޚަރަދު 

އދި ވަިކ ޚިދުމަތަކަްށ

މުގެ ޭބނުމަށް ހޯދާތަ

ުދމަޚިޭބނުންވާ މަށް 

މަށް ކުެރވޭ ޚަރަދު

ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަރައި 

  މށް ކުާރ ޚަރަުދ

  ސާ

ދަނީގެ ގޮތުގަ

ްނު ގޮުތގެ ރިޕޯޓް  ވި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ކު 2.10
މި
ތަ

ބަ 2.11
މި
ނާ
ޓް
ހަ
ޓް

 

ރައް .3

 

މުވައްޒަފުންނަށް

ދަތުރުފަތުރުގެ 

ޕެންޝަނާއި ައ

އޮފީސް ހިންގުމު

މައޮފީސް ހިންގު

ތަމްރީނު ކުރުމަ

މަރާމާތުކުރުމާއި

ހަރުމުދާ ހޯދަުމ

އަތްމަތީ ފައިސާ

 ޖުމުލަ 

އާމް .4

 

މައްސަލަ ިނމުނ

 ޖުމުލަ 
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1,633 

285 

52 

993 

2,964 

 
  

38

10

49 

 
  

 

1

ސަފުހާ 

ޚަރަދު 
2009

2,2 3,190

1 5,447

 2,732

4 3,261

3 ‐ 

 ‐ 

2 ‐ 

‐ 

3,5 4,630

ޚަރަދު 
2009

8,607 

0,356 

288 

 9,251

ޚަރަދު 
2009

‐ 

 ‐ 

 ޚަރަދު 
2009  

17,776 

8,935 

762 

 

 ޚަރަދު 
2010 

 216,839

126,356

74,980

499,665

360,549

15,112

267,683

3,318 

3 564,502

 ޚަރަދު 
2010 

26,309 

19,635 

2,054 

47,998

 ޚަރަދު 
2010 

60,625 

60,625

 ޚަރަދު 
2010 

118,974 

2,930 

280 

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ބަޖެޓް 
2010 

2,218,631

130,454 

75,606 

499,665 

 360,549 

15,112 

267,683 

15,511 

3,583,211

 ބަޖެޓް 
2010 

28,800 

19,010 

3,000 

50,810 

 ބަޖެޓް 
2010 

62,355 

62,355 

 ބަޖެޓް 
2010 

180,000 

10,000 

4,800 

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

  ންސް މިލީ އެލަވަ 

  އަގު 

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

 ދު 

 

އެލަަވންސާއި ފެމި ގ

 

  

 ދ

ހޯދާ ތަކެތީގެ

  ތޔޮފަދަ ތަކެތި

 ހިރާއްޖެ 

 ހިނގި ޚަރަދު

  

  ދޭ އިނާަޔތް

ޚާއްސަ ެއލަވަންސް 

ގބިދަރިންގެ ލިވިންނ

 ނނަްށ ދޭ ފައިސާ 

 ރމުގެ ޚަރަދު 

ކުރާދަތުރު ޚަރަދުން 

 ރަދު 

 ސާ 

  

ގެ ބޭނުމަށް ހޯ

 ތި

 ގޮުތން ޯހދޭތަކެތި 

ޮކެއްޗާއި އިން ޖީުނ ތެ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

އްޒަފުންނަށް 

  މުސާރަ 

  އިތުރުަގޑީ ފައިސާ

ުމާނޞަބަތުގައި  ހގެ 

 މަާޤމުެގ ގޮތުންދޭ ޚާ

ނއި މުަވއްޒަފުންގެ އަ

  ސް 

  ލަވަންސް 

ތގޮތުްނ މުވައްޒަފުންނ

ކުރު ތރުފަތުރު 

ރޭގައި އެއްގަމު މަުގން

ރަށް ުކރާ ދަތުރު ޚަރަ

 ތރު ޚަރަދު 

ނޝަން ފައިސާ

ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 

ފސް ހިންގުމުގެ

ހޭގޮުތްނ ހޯދޭ ތަކެތި

 ޓެކްޮނލޮޖީއާއި ބެހޭގޮ

އި ބޭުނންކުރެވޭ ތަކެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

މުވަ .5

 

މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުންގެ 

ރަމަޟާން މަހު

މުވައްޒަފުންގެ 

އިފުންނާމުވައްޒަ

ފޯނު އެލަވަންސ

ސަރވިސް އެލަ

އެހެނިހެްނ ގޮތް

 ޖުމުލަ 

ދަުތ .6

 

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭ

ން ބޭރައިރާއްޖ

އެހެނިހެްނ ދަުތ

 ޖުމުލަ   

ޕެްނ .7

 

ޕެންޝަނުގެ ގޮ

 ޖުމުލަ   

އޮފީސ .8

 
ޭ ލިޔެކިޔުމާިއ ބެ

އިންފޮމޭޝަން 

ފިއުލްގެ ގޮތުގަ
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18

 
  

65

72

6

42

822

1

17

1

34

1

3

5

9

26

1,110

ސަފުހާ 

 ޚަރަދު 
2009  

690 

9,347 

‐ 

12,015 

9,050 

‐ 

26,180 

865 

85,620 

ޚަރަދު 
2009

5,049 

12,069 

6,810 

2,514 

82,560 

‐ 

1,600 

7,654 

1,786 

4,401 

1,745 

3,392 

5,664 

9,500 

217 

6,000 

1,20,961 

 

 ޚަރަދު 
2010 

50 

3,335 

13,500 

9,163 

2,169 

1,163 

‐ 

1,600 

2153,164 

 ޚަރަދު 
2010 

21,567 

113,256 

9,552 

68,640 

888,000 

‐ 

‐ 

29,420 

1,087 

26,966 

804 

34,459 

‐ 

‐ 

427 

14,000 

208,178 

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ބަޖެޓް 
2010 

2,000 

4,000 

15,500 

9,600 

6,000 

4,600 

‐ 

2,200 

238,700 

 ބަޖެޓް 
2010 

65,800 

114,000 

10,800 

66,480 

888,000 

500 

‐ 

31,200 

2,100 

32,000 

1,000 

36,800 

‐ 

‐ 

4,000 

14,000 

1,266,680 

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

 ރަދު 

 ސާ

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

 އި ފަދަ ތަކެތި

  ހޯދުމަްށ

 ޚިދުމަތުގެ ޚަ

  ދ

  

  އިސާއާއި ކުނީ ފީ

 ރަދު 

  ދ 

  މަށް ކުރާ ޚަރަުދ

ދޭ ފައިސ ތުގެ އަގަށް

  

 ހިރާއްޖެ 

އި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައ

  ކތި 

  ދޭ ތަކެތި

 ތަކެތި

  ތަކެިތ

 ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯ

 

ށް ބޭނުންވާ 

  ޚަރަދު

ުކރާ ޚަރަދު ދިނުމަްށ

 ދ

 

 ބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ދޭ ފައި ގެ ޚިދުަމތަށް

އަދި އިޝްތިރާކް ޚަ 

ތއްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 

ނާސަބަުތ ފާހަގަކުރުމ

ޖަމާކުރުްނފަދަ ޚިދުމަ

ކރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

   އަދާ ކުރުން

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

ތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި

ހޭ ގޮުތން ހޯދޭ ތަކެ

ޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޯދޭ

ާސފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަ

 ތަކެތި ހޯދުމަށް

ތެރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަ

ދިދަފަދަފޮތި، އަދި 

ތގޮތުްނ ހޯދޭ ތަކެިތ

ފސް ހިންގުމަށް

ސް އަދި ޓެލެކްސް 

  ފީގެ ޚަރަދު

ނގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދި

ިއންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު

 އޔާއި ިބމުގެ ކުލި 

 

ނތާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެ

ތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ

 ެސޖް ަޚރަދު 

ޝްތިހާރު، އެންގުން 

  ރދު

ެސިމަނރ ފަދަކަންތައް

މީ މުާބރާތްތަކާއި މުނާ

ޚިުދމަތާއި، ތަރުޖަސީ 

 ެމހުާމންދާރީ އަދާކު

ސް ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

 

އޮފީހުގެ ޚިދުމަ

އިލެކްޓްރިކާ ބެ

ސްޕެއާރ ޕާރޓް

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސ

ހިފާ ގެންގުޅޭ 

އޮފީސް ޒީނަތްތެ

ޮ ދޮރުފޮތި، މޭޒު

އެހެނިހެްނ ގޮތް

  ޖުމުލަ 

އޮފީސ .9

 

ޓެލެފޯން، ފެކްސ

އިލެކްޓްރިކް ފީ

ބޯފެނާއި ފާޚާާނ

ލީޒްލައިނާއި ިއ

ޢިމާރާތުގެ ކުއް

ތަކެތީގެ ކުލި

ޢިމާރާތާއި ތްަނ

އޮފީސް ޢިމާރާތް

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސ

ލާން، އިޝްޢިއު

އުފުލުމުގެ ޚަަރ

ޖަލްސާ އަދި ސ

އެކިއެކި ރަސްމ

ކޮންސަލްޓެންސ

މެހުާމނުްނނަށް

ންސއިންޝުއަރަ

 ޖުމުލަ   



 18 ގެ  20 

 

 
  

3

3 

 
  

53

29

1

85 

 
  

335

495

2

129

4

1

968 

ސަފުހާ 

ޚަރަދު 
2009

‐ 

3,082 

‐ 

‐ 

3,082

ޚަރަދު 
2009

3,600 

9,330 

‐ 

500 

900 

1,550 

‐ 

 5,880

ޚަރަދު 
2009

5,551 

5,073 

2,300 

9,549 

14,690 

1‐ 

‐ 

1,760 

3 8,923

 

 ޚަރަދު 
2010 

‐ 

3,876 

‐ 

‐ 

3,876 

 ޚަރަދު 
2010 

‐ 

6,700 

‐ 

9,060 

‐ 

‐ 

‐ 

15,760 

 ޚަރަދު 
2010 

70,950 

8,300 

‐ 

3,000 

179,160 

109,337 

‐ 

1,760 

372,507

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ބަޖެޓް 
2010 

7,000 

10,000 

3,100 

2,500 

22,600 

 ބަޖެޓް 
2010 

‐ 

17,500 

500 

11,600 

‐ 

‐ 

1,000 

30,600 

 ރަދު 
 ބަޖެޓް 
2010 

94,050 

141,500 

46,859 

53,000 

220,980 

143,500 

5,000 

1,800 

706,689 

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

 ފައިސާ

މށް ކުރާ ޚަރަ

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

 ދު 

 ދާމީހުންގެ ޚަރަދު

ފަ ދޭ  ބައިވެރިވުމަްށ

 ަޚރަދު  ގއިނިން

 ނ 

  ރން 

  ތް މަރާމާުތކުރުން

ހރުމުދާ ހޯދުމަ

 ހިރާއްޖެ 

 ކުރެވޭ ޚަރަދު

ްސޓަޑީ ޓުއަރގައި ދާ

 ޚަރަދު  ރާ

ޯކސްތަކުގައި ގންިނ

ޓްރެއި ގެން ިހންގޭށް

އި ބެލެހެއްޓުން

ޢިމާރާތް ަމރާމާތުކުރު

ކަށް ިބާނކުރާ ޢިމާރާތް

 ކުރުން 

 މަރާމާތުކުރުން

  ތކުރްުނ

  ކުރުން 

  ކރުން 

ށްބޭނުންވާ ހަ

 މަންޓްސް 

  ވެއަރ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

ކުރުމަށް ރީނު 

 ޓްރެއިނިންގ އާއި ސ

ކުރާ ދ ކަންތައްތަކަށް

ނގާ އެިކއެކި ޓްރެއިނި

ޒަފުންަނށް ޚާއްސަކޮށް

ރމާތު ކުރުމާއި

ޅޭ ގޮތަްށ ބިނާކުރާ ޢި

ޅން ޫނން ބެުނންތަކަ

ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކު

މަ އިކްވިްޕމަންޓްސް 

ސޮފްޓްވެއަރ މަރާމާތު

ންޓް މަރާމާތުކުކވިޕްމަ 

މަރާމާތުުކ ދއްވާތަކެިތ

ފސް ހިންގުމަށް

  އި ފިޓިންގްސް

ޝިނަރީ ާއއި އިކްވިޕްމަ

  ފތް

  ތަކެތި

  ސޮފްޓްވެއަރ

ގޮތުން ހޯދޭ ހާޑްވެގޅޭ

  ސްކވިޕްަމންޓް

  ދއްވާ ތަކެިތ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ތަމް .10

 

ކުރުމުއްދަތުގެ 

ވާރކްޝޮޕްފަަދ

ރާއްޖޭގައި ހިން

އޮފީސް މުވައްޒަ

 ޖުމުލަ   

މަރާ .11

 

މީހުން ދިރިއުޅޭ

މީހުން ދިރިއުުޅ

ފަރުނީޗަރާއި ފި

 މެޝިނަރީއާއި

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮ

އެހެނިހެްނ އިކް

އެއްގަމުގައި ދު

 ޖުމުލަ   

އޮފީސ .12

 

ޗަރ އާއިފަރނީ

ޕްލާންޓް މެޝި

ރެފަރަންސް ފޮ

މުއާޞަލާތުގެ 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮ

.ޓީ އާ ގު އިއައި

އެހެނިހެްނ އިކް

އެއްގަމުގައި ދު

 ޖުމުލަ 
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4 

4 

 ނިމުނު އިރު 
 ރި ތަކެތި 
  ތ އަގުގައި)

406 

503  

2  

132  

183  

109  

1,337  

 
 

 

 
 

ސަފުހާ 

 ޚަރަދު 
2009

 4,179

 4,179

 
  ގެއްލުނު 

އަހަރު 
ހުރ
(ގަތް

6,501

3,373

2,300

2,549

3,850

9,337

‐  

7,910

ޚަރަދު 
2009

(121)

122  

1 

ޚަރަދު 
2009

‐ 

‐  

‐  

‐ 

 

 
 ޚަރަދު 
2010 

 
23,612

 
23,612

ގައި  2010 
ވިއްކާލެވުނު/ގެ

‐  

‐  

‐  

‐  

‐  

‐ 

1,760  

1,760  

 ޚަރަދު 
2010 

553 

‐ 

553 

 ޚަރަދު 
2010 

2,688 

1,500 

2,433 

6,621 

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ކުރި 

 ޓްސް)
ގައި  2010ރު 

  ހޯދުނު 

70,950 

8,300  

‐  

3,000  

179,160  

109,337 

1,760  

372,507  

    ތަކެތި 

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

ޜަރީއަށް ޖަމާކު

ކްސްޑް އެސެޓް
އަހަރު ފެށުނު އިރު

  ހުރި 

335,551 

495,073  

2,300  

129,549  

4,690  

‐ 

‐  

967,163  

ގައި ބެލެވޭ ތަ

  ފައިސާ 

  ފައިސާ

 (  

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

އެންޑް ޓްރެޜަ

 

 ހަރުމުދާ (ފިކް

ފއިސާގެ ގޮތުގަ

  ޕޓީކޭޝް ފައިސާ

  ުނ) 

ށ ބޭނުންވާ ފަ

ޖހޭ ސްކޯަލރޝިޕް 

( ޝަން މަރާާމތުގެ އަގު

 ހިރާއްޖެ 

ފ ފިނޭންސް އެ

 ވިއްކައިގެްނ ލިބުނު 

ށް ބޭނުންވާ 

  މންޓް 

އި ނަގުދު ފަ

ލަށް ތިޖޫީރގައިހުރި ޕެ

ޓް ވިއްކައިގެން ލިުބނ

ތއް ދެއްކުމަށް

ދައްކަން ޖެސަސްއަށް 

(ެއއާކޮންޑިޝަ ފއިސާ

  ށވާ ފައިސާ 

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

ނިސްޓްރ އޮފް

ް ނު ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ވި

ފސް ހިންގުމަށް

   ފިޓިންގްސް

ިޝނަރީއާއި އިކްވިޕްމަ

  ފތް

  ތަކެތި 

  ރއަސޮފްޓްވެ

  އަރވ

  ދއްވާ ތަކެިތ

ގދު ފައިސާއާއ

ގެ ނިަޔލަ 2010 ރ

ދަނީ ފައިސާ (ރިޕޯޓް

ދއްކިވާ ބިލްތަ

ފް ހިުއމަން ރިސޯސަ

ކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފަ

ގެ ބިލަށްވާ 2010ރީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް
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މައްސަލަ ިނމުނ

 ޖުމުލަ   
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ފަރުނީޗަރާއި، 

ޕްލާންޓް، މެޝ

ރިފަރެންސް ޮފ

މުވާޞަލާތުގެ 

ސޮކޮމްޕިއުޓަރ 

ރޑްވެ އައިޓީ ހާ

އެއްގަމުގައި ުދ

  ޖުމުލަ 
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ދައުލަތުގެ އާމް

  ޖުމުލަ 
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ް މިނިސްޓްރީ އޮ

ޑޭ ކޫލްގެ ބިލަކަ

ދިރާގު ޖެނުއަރީ

  ޖުމުލަ 
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 ،ޓަރުންނަށް
 ޓްރޭނިންގ 
ކޮމަޑޭޝަން 
 ތަފްީޞްލ 

 އާ ގެ އޭޝި
 ބައިވެރިވެ 
ރޒްގެ  އެފެއަ

ސަފުހާ 

ނނާއި އާބިޓްރޭޓަ
ކޮންފަރެންސާއި

ރގެ ޓިކެޓާއި އެކޮ
ޚަރަދުގެ މި

ޝން ޕްރޮގްރާމްގެ
ިލޔާ ޙަނީފް
އެ  އޮފް ފޮރިން

 

ރީޖަންގެ ޖަޖުން
ށް ބޭއްވުނު ކޮ

. މި ދަތުރުވިއެވެ
. ފަރާތު ންނެވެ

ޕޯރ ކޯޕަރޭޝަ
ލއުސްތާޛާ ޢާ
ގެ މިނިސްޓްރީ

 ބިއުނަލްގެ 
 (ރުފިޔާ އިން)

 ލތްތައް 

ޕެސިފިކް ރ އާ
އަށް 2010މއި 
ވަޑައިގެންނެވރިވެ

އިޒޭޝަންގެ 

ޯ އްވުނު ސިންގަ
އޮފިސަރ އަލް
ެ އވީ ސިންގަޕޯރ

  އ ނުވެއެވެ.

ބހޭ ޓްރައިބި
  އަހަރުގެ ހިސާބު 

މަލާޢާ ގުނު މު 

އާފރާތުން އޭޝި 
މެ 07އިން  

އިވެރިރޝީދު ބަ
ބަރ އޯގަނައި

ޕޯރގައި ބޭއްގަނ 
އރ ލީގަލް އޮ

ދެއްމަޖައްސަވައި
ނަލަށް ލިބިފައެއް

  

ވަޒީފާއާބެ
ވަނަ  2010

ން ހިންއިއެހީ

  ޕް 
ނއިޒޭޝަންގެ ފަ

2010މެއި  0
ތާޛާ ޝަބާބު ރަ
ނޭޝަނަލް ލޭބަ

 .   އެވެ

  ޕ
އަށް ސިން 60

ސްގައި ސީނިއަ
ހަމަކޮމަޑޭޝަން 

ޓްރައިބިއުނަލ މި

 ހިރާއްޖެ 

ކުން ލިބުނު އެ

ް އްވުނު ވޯކްޝޮ
 ލޭބަރ އޯގަނަ

03 ،ލްބަންގައި
ބަރު އަލްއުސްތާނ

ވީ އިންޓަރނޭ
ލިބިފައެއް ނުވެއެ

ވޯކްޝޮޕް  އވުނު 
6ން އި 04 

 ކޮންފަރެންސް
ގެ އެކޮ މިދަތުރު

ދުގެ ތަފްޞީލްރަ

ިދވެހި، ޓރައިބިއުނަލް

ނވަނަ ފަރާތަކު

ް ޓްރޭލިޔާގައި ބޭ
ޓަރނޭޝަނަލް

ސޓްރޭލިޔާގެ މެލް
ބަމެންގްރާމްގައި 

ޖައްސަވައިދެއްވީ
ރައިބިއުނަލަށް ލ

ރގައި ބޭއްނގަޕޯ 
އޮކްޓޯބަރ 20

ސިފިކް ކޯޓްސް
 . އިގެންނެވިއެވެ

ޚަރަތުންނެވެ. މި 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް
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