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 ތަޢާރަފް .1

އެކުލަވާލާފައިާވ ޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ދިރާސާގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައް ކަރުދާހަކީ،މި 
ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ދައުލަތުގެ އެހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ބައެއް ކަރުދާހެކެވެ. 
     އްސަސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މި ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.މިނިވަން މުއަ

 ގެ މުސާރައަށް ދައުލަތުންމުވައްޒަފުން ތަކުގެއްސަސާއަމިނިވަން މުނަށާއި ބައެއް ންމުވައްޒަފު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ .2

 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ހުލާސާ

 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުއަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުގައި  3ވޭތުވެދިޔަ  2.1

2017 2016 2015   

         
310,675,924  

  
353,988,614  

         
263,523,303  

 އަދި އިނާޔަތްތަކަށް ބަޖެޓު ކުރުވުނު އަދަދު )އެސްޓިމޭޓް( މުސާރަ

         
332,075,914  

  
353,812,502  

         
340,904,058  

  އިނާޔަތްތަކަށް ބަޖެޓުން ހިނގި ޚަރަދު )އެކްޗުއަލް(އަދި  މުސާރަ

         
(21,399,990) 

          
176,112  

         
(77,380,755) 

 )ރުފިޔާ( ތަފާތު

(6.89) 0.05 (29.36) 
 )އިންސައްތަ( ތަފާތު

ލް ނޯޓް: މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓު ކަމުގައި ބަލާފައިވާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ

 އެެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބަޖެޓެވެ. 

 އްތަޖުމްލަ ޚަރަދުގެ އިން ސަވަނަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ  2017 2.2
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މްލަ ަަރަދުގެ އިންސައްތަ ދާއިރާގެ މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތަކުގެ ޖުވަނަ އަހަރު ޝަރުއ2017ީ: 1ޗާޓު 

އެހެން ކޯޓުތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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އާއި ތަފާުތ ވަނަ އަހަރު މުސާރަ  2017 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޢީ ދާއިރާގެޝަރުގައި އެވަނީ  1މަތީގައިވާ ޗާޓު 
ފެމިލީ ކޯުޓ، ޖުެވނައިލް ކޯޓު، އަތޮޅުތަކުގެ ބޭނުމަށް މި ޗާޓުގެ އިންސައްތައެވެ. ރަދުގެ ޚަ އެލަވަންސްތަކަށް ހިނގާފައިވާ 
 ގޮތުގައެވެ.ރައިޒް ކުރެވިފައިވާނީ 'އެހެނިހެން ކޯޓު' ތަކުގެ ގަ ކޯޓު، ޑްރަގް ކޯޓު އަދި ހައިކޯޓު ކެޓަމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު، ސިވިލް 

، )އޯވަރޓައިމް( އެލަވަންސް ފައިވަނީ އިތުރުގަޑީގެރަދެއް ހިނގާޚަ އެންމެ ބޮޑުޗާޓުގައިވާ ފަދައިން އެލަވަންސްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ަރވިސް އެލަވަންސަށެވެ.ންސް އަދި ސއެކްސްކްލޫސިވް ޖޮބް އެލަވަ، /ޑިޕެންޑެންޓް އެލަވަންސްލިވިންގ

ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދާއި އެ އެލަވަންސްތައް ލިބުނު  2017ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބައެއް އެލަވަންސްތަކަށް 
 ގައި އެވަނީއެވެ.  1ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާބެހޭ ތާވާލެއް ޖަދުވަލު 

 އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުން އިތުރު ގަޑީގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު 3ވޭތުވެދިޔަ  2.3

2017 2016 2015   

              
9,580,246  

    
20,364,819  

           
13,806,045  

 ގަޑިއަށް ބަޖެޓު ކުރެވުނު އަދަދު )އެސްޓިމޭޓް( އިތުރު

           
20,373,964  

    
25,516,920  

           
25,225,495  

  ގަޑިއަށް ބަޖެޓުން ހިނގި ޚަރަދު )އެކްޗުއަލް( އިތުރު

         
(10,793,718) 

    
(5,152,101) 

         
(11,419,450) 

 )ރުފިޔާ( ތަފާތު

(112.67) (25.30) (82.71) 
 )އިންސައްތަ( ތަފާތު

 
 އެލަވަންސަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ވަނަ އަހަރު އިތުރު ގަޑީގެ  2017 2.4

ވަނަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ އާއި ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ  2017ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 
 ބެހޭ ާތވަލެކެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އެވްރެޖްކޮށް އިުތރުގަޑީގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދާ

 

 ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް  ސަޕޯޓް ސްޓާފް  
372،1 570 340 ޖުޑީޝަރީގެ އިދާރާތައް   

 1,000 536 280 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 

  394 156 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 - 512 277 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 - 172 76 މީރާ 
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 އެކްސްކްލޫސިވް ޖޮބް އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާ އިން ސައްތަ  2.5

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރާތަކުގައާއި މިނިވަން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގައި އެކްސްކްލޫސިވް 
މި އެލަވަންސް ދިނުމަށް ވަނަ އަހަރު  2017. ޖޮބް އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާ އިން ސައްތަ ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ

 ކޮށްފައި ވެއެވެ. ޚަރަދު ންޖުޑީޝަރީގެ އިދާރާތަކުމައެކަނި ރުފިޔާ ހަ 34،543،075ޖުމްލަ 

 އަސާސީ މުސާރައިގެ އިން ސައްތަ އިދާރާ
 %50 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 %50 ސުޕްރީމް ކޯޓް 
 %50 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 

 %50 ހައި ކޯޓް 
 %40 ސިވިލް ކޯޓް 

 %40 ކްރިމިނަލް ކޯޓް 
 %40 ފެމިލީ ކޯޓް 

 %40 ޖުވެނައިލް ކޯޓް 
 %40 ޑްރަގް ކޯޓް 

 ނުދޭ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 
 ނުދޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ނުދޭ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 
 %40 މީރާ
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 ޖަދުވަލު 1

އެ އެލަވަންސްތައް ލިބުނު ޖުމްލަ ރަދާއި ޚަވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ޖުމްލަ  2017ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބައެއް އެލަވަންސްތަކަށް 
 މުވައްޒަފުންގެ ތަފާސްހިސާބު

 ތަފްޞީލު 
ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 )ރުފިޔާ(

އެލަވަންސް 
ލިބުނު 

މުވައްޒަފުންގެ 
 އަދަދު 

 އެލަވަންސް 

ނޑިޔާރުން އަދި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން އަދި ބައެއް -ފަ
އިތުރުގަޑީގެ މަގާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެނިހެން

އުޅެނީ އަހަރެއްގެ  ނުލިބެއެވެ. އެލަވަންސްގެ ރޭންޖްއެލަވަންސް 
ނޑަކަށް  އާ ދެމެދުގައެވެ.  26,600-500 މައްޗަށް ގާތްގަ

       
20,373,964  

 އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް  1609

ނޑަކަށް %ޝަރުއީ ދާއިރާމުޅި  މުވައްޒަފުންނަށް  89ގެ ގާތްގަ
އެލަވަންސްއެއް ލިވިން  ރުފިޔާގެ  3000-1000މަހަކު 

ނޑަކަށް   53އެލަވަންސް ގޮތުގައި ދެއެވެ. އަދި ގާތްގަ

ނޑިޔާރު ރުފިޔާ  20000 -12000ންނަށް ޟީ ގާނާއި ންފަ
ޑިޕެންޑެންޓް އެލަވަންސް  ދެމެދުގެ އެލަވަންސްއެއް ލިވިން/

  ގޮތުގައި ދެވެއެވެ.

       
66,476,132  

1739 

 އެލަވަންސް  ޑިޕެންޑެންޓް/ލިވިން
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 ކޯޓް މާސްޓަރސް، އެޑްމިން އޮފިސަރސް އަދި އެހެނިހެން 

  މަގާމުތަކަށް ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސް ދެއެވެ.
 ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސް  57 709,277

 މު ގޮތެއްގައި ދެނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ން މި އެލަވަންސް އާ

އޮފިސަރސް، ކޯޓް މާސްޓަރސް، ލީގަލް އޮފިސަރސް، 
 މީޑިއޭޓަރސްއަށެވެ. ވަރކަރސް އަދިސޯޝަލް 

898,540 86 

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން 
މުވައްޒަފުންކުރާ 

 ފައިސާ  އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ
ނޑަކަށް %ޝަރުއީ ދާއިރާ މުވައްޒަފުންނަށް މި  82ގެ ގާތްގަ

  ދެއެވެ. އެލަވަންސް 
34,543,075 1607 

އެހެންވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭތީ ދޭ 
 އެލަވަންސް 

 އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދަނީ އެކި މަގާމުގެ ފޯނު 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ރޭޓު ތަކުންނެވެ.
 ފޯނު އެލަވަންސް  426 1,498,722

މުކޮށް ދެނީ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ންރިސްކް އެލަވަންސް އާ 
  ވެ.ށެންނަޟީ އިސް ގާ އަދި

 ރިސްކް އެލަވަންސް  205 3,113,611

ނޑަކަށް %ޝަރުއީ ދާއިރާގެ  މި  މުވައްޒަފުންނަށް 82ގާތްގަ
  ދެއެވެ.އެލަވަންސް 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް  1607 27,895,870

  އެހެނިހެން އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
    

2,397,099.11  
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