އެނެކްސް 1

) މުއައަސަސާގ ެ ނަނ ް(
 2011ވަނަ އަހަރުގ ެ ހިސާބ ު (ރުފިޔާ އިން)

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއ ި ހޭދަކުރެވުނ ު ގޮތުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށ ް
ޕަބްލިކ ް
ބޭންކ ް އ/ކ
2011

ނޯޓް

ޕަބްލިކ ް
ލިބޭ އެހީ /ޚަރަދ ު
2011

1

ބޭންކ ް އ/ކ
2010

ލިބުނ ު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ

3

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

4

އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

17

ލިބުނ ު ފައިސާގ ެ ޖުމްލަ

ކުރެވުނ ު ޚަރަދ ު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

6

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

8

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

10

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

11

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

12

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

13

ސ އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް
ފ ފިނޭން ް
ރ އޮ ް
މިނިސްޓް ީ
އވާ (ޓްރާންސްފާ)
ޖމާ ކޮށްފަ ި
ޓށް ަ
އަކައުން ަ

14

ހޭދަކުރެވުނ ު ފައިސާގ ެ ޖުމްލަ
ލިބުނ ު ފައިސާއިނ ް ހޭދަކުރެވުނ ު ވަރު ކަ ނޑާ ބާކީ
މިހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ .އެކަމަށް ހެކިވެ (މުއައްސަސާގެ) ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ:

1

)ނަން(

)ނަން(

)މަގާމް(

)މަގާމް(

(މުއައްސަސާއެއެގެ) ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް އެކިފަރާތްފަރާތުން ލިބޭ އެހީއާއި އެއެހީތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު

1

ލިބޭ އެހީ /ޚަރަދ ު
2010

1

)މުއައަސަސާގ ެ ނަނ ް(
 2011ވަނަ އަހަރުގ ެ ހިސާބ ު

(ރުފިޔާ އިން)

ފާސްކުރެވުނ ު ބަޖެޓާއ ި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގ ެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށ ް
މަޖްލީހުން
ފާސްކުރި
ނޯޓް

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް

ބަޖެޓް

އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރ ި

2011

ލިބުނު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް

3

ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލާގަތް ފައިސާ

4

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

 213ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

6

 221ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

8

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

 224ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

10

 225ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

11

 226މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

12

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

12

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް
އަކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސްފާ)

14

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި (ޓްރާންސްފާ ލައިގެން)
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް ބާކީ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 423އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

13

ޖުމަލް ކެޕިޓަލް
ޚަރަދު
ބަޖެޓް ބާކީ

2

ބަޖެޓަށް
އިތުރުކުރ ި/
އުނިކުރ ި

ފައިނަލް ބަޖެޓް
2011

ހިނގި

ފައިނަލް ބަޖެޓާއި

ޚަރަދު  2011ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތ ު

)މުއައަސަސާގ ެ ނަނ ް(
 2011ވަނަ އަހަރުގ ެ ހިސާބ ު

(ރުފިޔާ އިން)

މިލްކިއްޔާތުގ ެ ބަޔާނ ް – އެސެޓްސ ް
 31ޑިސެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށ ް
ނޯޓ ް

2011

2010

ނޮނ ް-ކަރަންޓް އެސެޓްސް (ހަރުމުދ ާ)
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓް

13

ކަރަންޓް އެސެޓްސ ް
ނަގުދު ފައިސާ

15

ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކަށް އަންނައަހަރު ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

16

ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖުމްލ ަ
މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލ ަ

މާލީ ޒިންމާތަކުގ ެ ބަޔާނ ް – ލައިބިލިޓީސ ް
 31ޑިސެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށ ް
ނޯޓ ް

މާލީ ޒިންމާތައ ް
ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައް

16

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ

15

ހަރަމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލު

13

2011

2010

މާލީ ޒިންމާތަކުގ ެ ޖުމްލ ަ

• ޞަފްޙާ  9އިން ޞަފްޙާ  18އަށް ހިމެނިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކ ާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކަކ ީ މާލީބަޔާންތަކުގ ެ ބައެއްކަމާއި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ވާނީ
މގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިނޯޓްތަކާއެކ ު ވިދާޅުވުމުން ކަ ު

3

(މުއައްސަސާގެ ނަން)
މާލީ ބަޔާންތަކާއިގުޅޭ ނޯޓްތައް
 31ޑިސެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް

-1ތަޢާރަފް
މއައްސަސާއެއް އުފެދުނީ (ތާރީހް) ގައި ތަޞްދީޤުކުރެވުނު
މއުލޫމާތު ) .މިސާލު :މިވެނި ު
މުއައަސަސާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ަ
ނ މާއްދާ) ފަދަ މަޢުލޫމާތެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީގެ )***( ވަ ަ

-2ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ
ބ ބެލެހެއްޓުމުގެ
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާ ު
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

ހުރިހާ

ހިސާބުތައް

އަހަރެއްގެ

މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި
މިސިޔާސަތުތައް

ބަޔާންކުރުމުގައިވެސް

އެއްގޮތަށް

ވނެއެވެ.
ވނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނން ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައި ާ
ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެ ޫ
ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް
ކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ
ނލް ޕަބްލި ް
މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަ ަ
ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ " ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އަކައުންޓިންގ" މި ސްޓޭންޑަޑް އާއި
އެއްގޮތަށެވެ.
މބަރ  )2006/3ގައިވާ ގޮތަށް2012 ،
ނނު (ޤާނޫނު ނަ ް
ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާ ޫ
ނނެވެ.
އސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ 2011 ،ގައި ހިނގާފައިވާ ،ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެ ް
ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފަ ި
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔަތުންގެ
މަޖިލީހުން  2011ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި

ބަޖެޓުން

(މިމުއައްސަސާގެ)

(މިމުއައްސަސާގެ)

ޚަރަދުތަކަށް

އއްސަސާއަށް) ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެވެ .ފާސްކުރެވުނު
ގތުން (މިކމު ަ
ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި
އާމްދަނީއެއްކަމުން

މިފައިސާ

(މިމުއައްސަސާއަށް) ލިބޭ ނުވަތަ
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރިފައިސާ

ނސް
ފނޭ ް
ި

އެންޑް

ބލައިގަންނަ
ަ
ޓްރެޜަރީގެ

ފއިސާއަކީ
ަ
ޕަބްލިކް

ނ
ބޭ ް

ދައުލަތުގެ
ށ
އަކައުންޓަ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ

ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ލބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެފައިސާ
(މި މުއައްސަސާއަށް) އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ި
ނުގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބުމުންނެވެ .އަދި މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނުއިރު މުއައްސަސާއަށް
ނލިބި ހުރި ފައިސާ މާލީ ބަޔާނުގެ ނޯޓްސް ގައި ހިމަނަމެވެ.
ލިބެންޖެހޭ ު

4

ނ
ޝން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތު ް
ހސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެން ަ
ށފައިވަނީ " ި
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮ ް
ނ އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި
ގތުން ހަރުމުދަލާއި ،އަދި އެހެ ް
ގ ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ .މި ޮ
އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަ ު
ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ.
އެމުއައްސާއަކަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.
ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ
އސާއާއި ނަގުދުފައިސާގެ
އސަސާއަށް) ލިބިފައިވާ ނަގުދުފަ ި
ނ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި (މި މުއަ ް
ބޭރުގެ ޖަމިޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކު ް
ގތުގެ ބަޔާން" ގައި " ލިބޭއެހީ /ޚަރަދު" މިނަމުގައިވާ
އސާލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮ
ކތި " ،ފަ ި
ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަ ެ
ހން ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް
ކޮލަމުގައިވާނެއެވެ .އަދި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން (މި މުއައްސަސާގެ) ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެ ެ
މނާފައިވާނެއެވެ.
ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާވެސް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްތަކުގައި ހި ަ
-2.1

ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު

ނނެވެ .އެއީ ދިވެހި
ވފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އި ް
މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެ ި
ނން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ.
ރުފިޔާއަކީ (މި މުއައްސަސާގެ) މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭ ު
ލތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ
ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަ ާ
މ
ށފައިވަނީ އަހަރު ނި ޭ
އެކް ސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ .ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮ ް
ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިޔަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ.
-2.2

(މި މުއައްސަސާއަށް) ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް

ހޯދުނު ތަކެތި
ށ
ޓއިގެން ބޭނުންކުރުމަ ް
އ ަ
ގއެވެ .އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހަ ް
ތ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގު ަ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެ ި
ނ
ހޯދާ ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ .އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމު ް
ނ އިރު ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި
މން ނޫންކަމުން ،އަހަރު ނިމު ު
ކަމަށާއި ،އެތަކެތި ބޭނުންކުރު ު
ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.
-2.3

މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް

މިލްކިއްޔާތު

އަދި

މ
މާލީޒިން ާ

ތަކުގެ

ބަޔާންތަކުގެ

ތާރީޚަށްފަހު

ގފައިވާ
ހިނ ާ

ތތަކުގެ
މުޢާމަލާ ް

ތެރެއިން،

އވާނެއެވެ.
ބދަލުގެނެސްފަ ި
ރޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މާލީބަޔާންތަކަށް ަ
މުޢާމަލާތްތަކުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ި
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އ
ެ

-2.4

މާލީ ޒިންމާތައް

މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ .އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ  31ޖެނުއަރީ  2012އާއި
ހަމައަށް އަގު އަދާ ނުކުރެވި ހުރި  2011ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެކެވެ .އަދި މި ޚަރަދު ތަކަށްވާ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ
އ
މލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގަ ި
މގައި މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ދެންހުރި ާ
ލބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަ ު
ބަޖެޓުން ި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު ތަކަކީ  31ޑިސެމްބަރ  2011އާއި ހަމައަށް އައިއިރު (މިމުއައްސަސާގައި) ހުރި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ

ދ
މ ާ
ފައިސާއާއި ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަރު ު

ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ.
-2.5

ލިބުނުފައިސާ

"ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ  2011ވަނަ އަހަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން (މި މުއައްސަސާއަށް)

ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ( .މި މުއައްސަސާއަށް) ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް

ބ ފައިސާ އަކީ
އ ލި ޭ
ދއުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގަ ި
ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތްގޮތުން ަ
ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަފައިސާއެއްނޫކަމުން

ށ
ނތަކަ ް
(މި މުއައްސަސާގެ) ބޭނު ް

މިފަދަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ

ސ
ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު މިގޮތަށް ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރި ފައި ާ
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީއަށް

ރައްދުކުރަންޖެހޭ

ފައިސާއެއްގެ

ގޮތުގައި

ހިސާބުތަކުގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
-2.6

ޓްރާންސްފާ

ޓްރާސްންފާގެ ގޮތުގައި " ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން ގައި ދައްކާފައިއެވަނީ (މި މުއައްސަސާއަށް)
ބަލައިގަތް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ .މިފަދަ ފައިސާގެ ތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނު އިރު
ނ
އ ލިބުނު ފައިސާއި ް
ކރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގަ ި
ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ " ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ު
ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަނޑާ ބާކީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާނެއެވެ.
-2.7

ނަގުދު ފައިސާ

ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ

(މި މުއައްސަސާގައި) ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ

ށ ހުރި ފައިސާއެވެ .މިފައިސާގެ ތެރެއިން
ލބި ޖަމާނުކޮ ް
ރ ި
ތރުތަކުން ޚަރަދުނުވެ އަނބު ާ
ނ ކުރި ދަ ު
ބާކީއާއި ކޮމިޝަނު ް
ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއަކީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށޭއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ
ފައިސާއެކެވެ.
-2.8

ކޮމްޕެރެޓިވްސް

އވެ.
ވނެ ެ
މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި  2011ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށް  2010ވަނަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ާ
6
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ބަޖެޓްގެ މަޢޫލޫމާތު

މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ  2011ވަނަ އަހަރު މަޖްލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލަ އަށް ބަދަލު
ވ
ފހުގެ ބަޖެޓެ ެ
ތށް އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެ ަ
ނާންނަގޮ ަ

7

) މުއައަސަސާގ ެ ނަނ ް(
 2011ވަނަ އަހަރުގ ެ ހިސާބ ު (ރުފިޔާ އިން)
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅ ޭ ނޯޓްތައ ް
 31ޑިސެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށ ް

 .3ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސ ާ
ތަފްޞީލ ް

2011

ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން (އެ މުއައަސަސާއަށް) ފާސްކުރި ބަޖެޓް
ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން (އެމުއައްސަސާއަށް) ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި
ބަޖެޓުގައ ި ބޭނުނ ް ނުކޮށ ް ހުރި ފައިސާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ (ދައުލްތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބެލެވޭ
ފައިސާ)
ބަޖެޓްބާކ ީ

 -4ދަޢުލަތުގ ެ އާމްދަނ ީ ގޮތުގައ ި ބަލައިގަތ ް ފައިސާ
ތަފްޞީލ ް

ބަޖެޓް 2011

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވިހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ
ޖުމުލ ަ

0

 -5މުވައްޒަފުންނަށ ް ހިނގި ޚަރަދ ު
ތަފްޞީލ ް
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
211000
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
212000
)ގަޑީލާރި(
ޖުމުލ ަ

ޖުމުލ ަ

 -8އޮފީސް ހިންގުމުގ ެ ބޭނުމަށ ް ހޯދާތަކެތީގ ެ އަގު
ތަފްޞީލ ް
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި
222001
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
222002
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
222003

8

0

0

0

0

2011

0

2010

0

ބަޖެޓް 2011

2011

2010

0

0

0

 -6ޕެންޝަނާއ ި މުސްކުޅިކުރައްވ ާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ ް ނޫންގޮތްގޮތުންދ ޭ ފައިސާ
ތަފްޞީލ ް
ބަޖެޓް 2011
ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
213001
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
213002
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ
213003
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ
213004
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
213005
0
ޖުމުލަ
 -7ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ ު
ތަފްޞީލ ް
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
221001
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
221002
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
221003
ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
221004
ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
221005
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
221999

2010

2011

2010

0

0

ބަޖެޓް 2011

2011

2010

0

0

0

ބަޖެޓް 2011

2011

2010

ބަޖެޓް 2011

ތަފްޞީލ ް

222004
222005
222006
222007
222008
222009
222010
222011
222999

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ
ތަކެތި
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
ޖުމްލ ަ

 -9އޮފީސް ހިންގުމަށ ް ބޭނުންވ ާ ޚިދުމަތުގ ެ ޚަރަދ ު
ތަފްޞީލ ް
ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް
223001
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
223002
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު
223003
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
223004
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
223005
ތަކެތީގެ ކުލި
223006
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
223007
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
223008
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
223009
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
223010
ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
223011
ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
223012
223013
223014
223015
223016
223017
223018
223020
223021
223022
223023
223024
223025
223999

2011

2010

0

0

0

ބަޖެޓް 2011

2011

2010

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ
ޚަރަދު
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި ،ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ
ފައިސާ
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ ،ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު
ހެއްދުމަށް
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ
މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށ
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ
ޚަރަދު
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
ޖުމްލ ަ

0

 -10ޚިދުމަތްދިނުމުގ ެ ބޭނުމަށ ް ހޯދާ ތަކެތި
ތަފްޞީލ ް
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް  /ކޮންޒިއުމަބަލްސް
224001
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް  /ކޮންޒިއުމަބަލްސް
224011
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
224021
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް
224022
އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
224999
ޖުމުލ ަ
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0

0

ބަޖެޓް 2011

2011

2010

0

0

0

 -11ތަމްރީނ ު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ
ތަފްޞީލ ް
ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
225001
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު
225002
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
225003
225004
225005
225006

ބަޖެޓް 2011

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ
ފައިސާ
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު
ޖުމުލ ަ

0

 -12މަރާމާތ ު ކުރުމާއ ި ބެލެހެއްޓުމުގ ެ ޚަރަދ ު
ތަފްޞީލ ް
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
226001

226002
226003
226004
226005
226006
226007
226008
226009
226010
226011
226012
226013
226014
226015
226016
226017
226018

ބަޖެޓް 2011

0

2011

0

2010

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން
ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން
ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
ޖުމުލ ަ

0

 12ސަރުކާރުންދ ޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއ ި އަދ ި ސަބްސިޑީޒ ް
ތަފްޞީލ ް
 228001ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
 228002ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
 228003އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
 228004ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
 228005ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
 228006ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
 228007ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
 228008ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
 228009އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
 228010ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ

228999

2011
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ބަޖެޓް 2011

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ

ޖުމުލ ަ
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 -13އޮފީސް ހިންގުމަށ ް ބޭނުންވ ާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ ު

ފަރުނީޗަރއާއި
ފިޓިންގސް

ތަފްޞީލ ް
އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި
މިއަހަރު ހޯދުނު
ނައްތާލެވުނު /ގެއްލުނު /ވިއްކާލެވުނު
ހުރި ތަކެތި (ގަތް އަގުގައި)

0

މެޝިނަރީއާއި
އިކުއިޕްމެންޓް

0

މުވާޞަލާތުގެ
ރިފަރެންސް ފޮތް
ތަކެތި

0

ތަފްޞީލ ް

0
ބަޖެޓް 2011

އަހަރ ު ނިމުނުއިރ ު ހުރި ހަރުމުދ ާ
ޖުމުލ ަ

0

ކޮމްޕިއުޓަރ
ސޮފްޓްވެއަރ

0

އައިޓީއާގުޅޭ
ގޮތުންހޯދާ ތަކެތި

0

އެއްގަމުގައި
ދުއްވާ ތަކެތި

ޖުމްލަ

0
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0
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0
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0

 -14މިނިސްޓްރ ީ އޮފް ފިނޭންސ ް އެންޑް ޓްރެޜަރީގ ެ ޕަބްލިކ ް ބޭންކ ް އަކައުންޓަށ ް ޖަމާ ކޮށްފައިވ ާ (ޓްރާންސްފ ާ)
ބަޖެޓް 2011

ތަފްޞީލ ް

2011

2010

ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީގެގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ

ޖުމުލަ

0

 -15މުއައްސަސާގައ ި ބެހެއްޓިފައ ި ހުރި ނަގުދ ު ފައިސާ
ތަފްޞީލ ް

ބަޖެޓް 2011

0

2011

0

2010

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު ފައިސާ
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ
ޖުމުލ ަ

0

0

0

• މާލީ އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިޔުޝަން އެޖެސްޓްމަންޓް ޗެކުތަކުގެ ޖުމްލަ އަށްވާ  282ރުފިޔާ މާލީ ހިސާބު ތަކުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ

 -16ފައިސާ ނުދައްކާހުރ ި ބިލްތައ ް

ތަފްޞީލ ް

ބަޖެޓް 2011

2011

2010

0

0

0

ޖުމުލ ަ

• ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތައް މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 -17އެހީގެގޮތުގައ ި ލިބުނ ު ފައިސާ
މިބައިގައި ހިމަނަންޖެހޭނީ ވަކިފަރާތަކާއި ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސާސާއަކުން އަހަރު ތެރޭ ހިނގި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ .މިސާލު:
މިމާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރާ މުއައްސަސާއާއި ގުޅިގެން ޖަމިއްޔާއަކުން ހިންގާ " ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓެއް" ހިންގުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ މަޝްރޫއުހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކި އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއާއި ހަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ހަމައެއާއެކު އެއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަކީހުރިއަދަދުގެ ތަފްސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެމުއައްސަސާއަށް ފައިސާލިބިގެން ހިންގުނު
މުއާމަލާތްތައް ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި "އެ މުއައްސަސާއަށް ކޮންޓްރޯލް އަންނަގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކުނެ ލިބޭ އެހީއާއި އެއެހީން ކުރެވޭ
ޙަރަދު" މިނަމުގައިވާ ކޮލަމްގައި ވާނެއެވެ.

11

އެހީދިންފަރާތުން ފައިސާ ފޮނުއްވައިގެން މި

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެހީދިން ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވި ފައިސާއާއި މުއައްސާސާއަކަށް
ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލިބޭ އެހ ީ/
ޚަރަދ ު

2011

1

ލިބޭ އެހ ީ/
ޚަރަދ ު

2011

2

ލިބޭ އެހ ީ/
ޚަރަދ ު

2010

1

ލިބޭ އެހ ީ/
ޚަރަދ ު

2010

ލިބުނ ު ފައިސާ
އެހީލިބުނު ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ މަޝްރޫއުގެ ނަން
ލިބުނ ު ފައިސާގ ެ ޖުމްލަ

0

0

0

0

ކުރެވުނ ު ޚަރަދ ު
ކޯޑް

ތަފްސީލް

ކޯޑް

ތަފްސީލް

ތަފްސީލް
ކޯޑް
ހޭދަކުރެވުނ ު ފައިސާގ ެ ޖުމްލަ

0

 1މުއައްސާސާއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް އެއެހީއެއްދެއްވާ ފަރާތަކުން ފައިސާ ދެއްވައިގެން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް
 2މުއައްސަސާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެހީދެއްވި ފަރާތަކުން ހިންގި މުއާމަލާތްތައް
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0

0

2

0

