


 

 

 ފިހުރިސްތު 

 

 ސަފުހާ 

 1 ................................................................................................................................... ތަޢާރަފު 

 3 ..............  ލަފާދިން ގޮތް ޙުކުރަންއިސްލާއް ކަންތައްތަޖެހޭ ޙުކުރަންއިސްލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޑިޓުއޮ ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި

 މާލީ ބަޔާން 

 17 ................................................................... ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން  ފައިސާ ލިބުނު

 18 ..................................................... ގޮތުގެ ބަޔާން  ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި 

 19 .................................................................................................... ގެ ބަޔާންމިލްކިއްޔާތު

 19 ................................................................................................. ތަކުގެ ބަޔާންޒިއްމާމާލީ 

 20 .................................................................................. ތައްނޯޓު  ލުސީބަޔާނާ ގުޅޭ ތަފު މާލީ

 

 

 

 

 

 



 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން: މާލެ،  އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ( 

1 ފުހާ ސަ   ގެ 29  

 

c 
 

csIfoa egclwrenej rwTiDoa 
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 ަބާޔަނށް  ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ  2010 ގެ ޮކމަިޝނު އިލެކަްޝްންސ 
 ޭދ ރިޕޯޓު  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް   

 ތަޢާރަފު  ހ.

 2010 ގެކޮމިޝަނުިއލެކްަޝންސް  ކުރެވުނުން ށުދަ ) ގ2007/4ެޫނނު ނަްނބަރު ޤާޫނނު (ޤާބޭނުމަކީ އޮޑިޓް މިރިޕޯޓުގެ 

 ،ގޮތެްއ ބަޔާންކޮށް މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނައިވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިުޓން ފާހަގަކުރެވުނު ަކންތައްތަކާ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށާއި،  މެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްޓަކައިއިއިސްލާޙުކުރަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ

 ލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި

ކުރެވިފައިވާކަން  އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާގެ ކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންސް މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 އި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިރިޕޯޓު ންނަށް މިފުރުޞަތުގަހުރިހާ ބޭފުޅުގެ ކޮމިޝަނުއެމިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި  ،ފާހަގަކޮށް

ގައި  www.audit.gov.mvމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި

 ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ނޑު  މާލީ  ިހންގި ންއިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނު ތެރޭގައިވަަނ އަހަރު  2010ގައި ބަލާލެވިފައިވަީނ މިރިޕޯޓު ގޮތެއްގައިމައިގަ

 2011 އަދި 2009، 2008ގަުކރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގައި ފާހައޮޑިޓު ނަމަވެސް ީމގެ އިތުރުން މުއާމަލާތްތަކަށެވެ.

 .ވަނަ އަހަރުގެ ބައެއް މުއާމަލާތްަތކަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ 

ގައި ނިމުނު  2010 ޑިސެމްބަރު 31 ގެކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންސް  ވާހިމެނިފައިމި އަށް 29އިން  17ސަފުހާ މި ރިޕޯޓާއެކު 

ފާސްކުރެވުނު  ،ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއިއެފައިސާ  ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި  އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ

 ދި މިބަޔާންތަކާއިތަކުގެ ަބޔާނާއި އަޒިއްމާމާލީ  ،މިލްކިއްޔާތުެގ ބަޔާނާއި ،ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ބަޖެޓާއި އެބަެޖޓުން ހޭދަކުރެވުނު 

 ފައެވެ.ށްޓްކޮއޮޑި އިވަނީ ިމއޮފީހުން ބަލަތައް ޓުލު ނޯސީތަފު ގުޅޭ

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިލެ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާބުތައް  ށ.

އިލެކްޝަންސް  ،) އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިނ2008/8ްބަރު ންޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަ  ގެކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންސް 

ކަމާއި ސައްޙައެއްގޮތަށް  އި ތާގަޙަޤީހިސާބުތައް  ގެކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންސް  ،ކަންތައްތައް ބެލެެހއްޓުމާއިގެ ކޮމިޝަނު

ބަޔާން އެކުލަވާލައި އަދި އޯޑިޓްކުރުމަށް މިއޮފީހަށް  އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިއަހަރީ މާލީ ،ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް

 އޫލިއްޔަތެކެވެ.މަސްގެ ކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންސް  ހުށަހެޅުމަކީ

http://www.audit.gov.mv/
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 ،އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި ހަޤީގަތާއިއަދި ފުރިހަމަކަމާއެކު  ،އްޙަކަމާއިސަމިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
އުލެއް ޙަހުރި މާބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެިރ އިތުބާރު އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ އިއެހިސާބުތަކާ

ަތށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި ގޮ ނުވަތަ ފޮރުވުމެއް ނުހިމެނޭ ،އެއްވެސް އޮޅުމެއް އަދި އޮޅުވާލުމެއް ،ކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިޤާއިމު

ބަޔާން  އަހަރީ މާލީ  ،އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ

 ދޭ ލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިޙާއަންދާޒާ ބޭނުންކުރަން ދިމާވި  އެކުލަވާލުމުގައި އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާނަމަ

 ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ގޮތަށް ހިސާބުތައް ަބލަހައްޓައި ައހަރީ މާލީ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ނ.

 ،ގޮތާއި  ޓްކުރުމަށްފަހު އެއާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ބަޔާން އޮޑި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަހަރީ މާލީ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށާއި، އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވުނުއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ

ބަޔާން  އަހަރީ މާލީ އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެނައުމެވެ. އެހެންކަމުން މިއޮީފހުން މި ،ހުށަހަޅައި

ނޑުތައް ސްސްޓޭންޑަޑް އެ ،އާއިއޮޑިޓިންގ އޮން ސް ސްޓޭންޑަޑްފައިވަނީ އިންޓަޭނޝަަނލް ށްއޮޑިޓްކޮ ތައް ލާޒިމުކުރާ މިންގަ

 .ނުވާނެކަން ދެނެަގެނވޭނެ ގޮތެއްގައެވެ ބޭނުންކޮށްެގން މިއަހަރީ މާލީ ބަޔާނުގައި އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތައް ހިމެނިފައި

ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް  އިބަޔާން ބަލަ އެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރީ މާލީ

ތާއި ގައަދި ޙަޤީ ،ކަމާއިސައްޙަހޯދައިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. މިމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުގެ 

ހެްއޓުމުގައި ބެލެ އްހިސާބުތަ ،ބިނާކޮށްގެންއެއްގޮތަށް ހިސާބުތަްށ ބަލަހަްއަޓއި އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ ާމޙައުލުގެ މައްޗަށް 

މުޠާލިޢާ  އިގޮތްވެސް ބަލަ ބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާ  މުޅި އަހަރީ މާލީ ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،ލުތަކާއިސޫގެންގުޅެފައިވާ އު

 ކޮށްގެންނެވެ.

އަހަރުގެ ހުރިހާ މާލީ  މިއޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި  ،މަށްވާތީކުރަންޖެހެނީ ވަގުތާއި ޚަރަދަށް ބަލައިގެން ކަ ޑިޓްއޮ

ަބލައި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި  ތައްއި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މުޢާމަލާތްބެލުމުގެ ބަދަލުގަިއ އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގަ ތައްމުޢާމަލާތް

 ގޮތަށެވެ. ލް ދެކޭ ގޮތެއް ނިންމޭލަތާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަޙާ މުއައްސަސާގެ މާލީ

 އަސާސް  ބިނާކުރެވުނު  ރައުޔު  ރ.

ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް އެކިއެކި އިންތިޚާބުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2010

އޮފީސްތަކަށް ތޮޅު އަމިލިއަްނ ހަތަރުލައްކަ އަށާރަހާސް ހަަތރުސަތޭކަ ފަންސާސް ތިނެއް) ރުފިޔާ (އެގާރަ 11,418,453

 ކަމަށް ގީންނުވަނީސް ޚަރަދުކޮށްފައިވާލު ލިބި ފައިސާ ޚަރަދުވިކަން ޔަސީތަފުޚަރަދުވި ގޮތުގެ  ފައިސާއި، މިފޮނުވާފައިވާ ކަމާ

ޚަރަދުކުރުމަށް ފޮނުވޭ  ގިނަ ކޯޑުތަކަކުންބަޖެޓުގެ މިގޮތަށް ފޮނުވޭ ފައިސާއަކީ  އި،މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވުމާ

 ،ހަީޤގަތުގައި ޚަރަދުނުވެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ބޭންކު އެކައުްނޓުތަކުަގއި ބެހެއްޓިފައި ވަނިޮކށް ސާފައިމިވެފައި، ށްފައިސާއަ
 ގި ޚަރަދަށްވުރެ އެތައް ނތަކުގައި ހިމަނާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތައް ހި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާން 

ރަށްރަށުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގައި މިގޮތަްށ މާއި، ކުރެވިފައިވު ހިސާބު އިތުރަށް ިހނގިކަމަށް (އޯވަރ ސްޓޭޓް) އް ގުނައެ

 ވުމެވެ.ނު ހިމަނާފައިކޮމިޝަނުގެ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި ތަކުގައި ރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާ މާލީ ބަޔާންޚަ
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 ރައުޔު ގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  .ބ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައްސަލައަކީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމަށް އަސަރުކުރުވާ  ގައި"ރައުޔު ބިނާކުރެވުނު އަސާސް" 

ފައިާސ ލިބުނު ޮގތާއި އެފައިސާ ކޮމިޝަނަށް  މާލީ އަހަރު ނުނިމުގައި  2010 ިޑސެމްބަރު 31މައްސަލައަކަށް ވާތީވެ، 

މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި އަދި  ،ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ،ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި

އް ކެބަޔާންތަ ތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ މާލީގަތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީ ޙާލަތުމާލީ  ގެކީ ކޮމިޝަނުޒިއްމާތަކުގެ ބަޔާނަމާލީ 

 ނުދެކެވެ. އޮފީހުންމިކަމަށް 

 ގޮތް  ދަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ އި ވާ ގަ ނާއި ޤާނޫ . ޅ

ވަނަ  2010ފައިވާ ދީއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އި، ގޮތުގައި ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތައް ިފޔަވަ މިއޮފީހުން ދެކޭ

ނޑު ގޮތުގެ  ވާއިދާ އެއްގޮތްވާގައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ފައިވަނީ ދަ ށްގޮތެއްގައި ޚަރަދުކޮ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މައިގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ. އަދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި،  މަތިން ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަ

ނޑު ިހންގުމުގެ ކަންތައްތައްވެސްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ   އިނުތަކާޤާނޫ އި ކުރިޔަށް ގެްނގޮސްފައިވަނީ، ގޮތެއްގަ މަިއގަ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާ އިދުތަކާއިވާގަ

 ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކޭ ކަންތައްތައް  ކޮށްފައިވާ  ށް ޚިލާފަ  ދާއި އި ވާ ގަ ނާއި ޤާނޫ 

 ތައްޔާރުކުރުން  މާލީ ބަޔާން  .1

) ގައި ބުނެފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ 27) ގެ 8/2008އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ގެ ލްތަކާ ބެޭހ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަޒިއްމާއާްމދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ  ސް ކޮމިޝަނުގެއިލެކްޝަން

 ަހދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްަފހު، އެކުލަވާލެވޭ މާލީ  ކޮމިޝަނުންމަޝްވަރާއާއެކު، 

ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަދއުލައަދި  ކަަމށެވެ. ގެ މަޖިލީަހށް ފޮނުވަންވާނެބަޔާނެއް، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުން

ތުގެ ދައުލަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުްނ ފެށިގެން ވަ 2010ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވަނީ  12ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ޑްސް ކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެމުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަ

ދުގެ ކޮމިަޝނުގެ ޤާޫނނާއި އިޕްސަސް ގައި ބުނާ ާއމްދަނީއާއި ޚަރަވީމާ، ވެ. ކަމަށެ (އިޕްސަސް) އާއި އެއްގޮތަށް

 ތަކާއި އެއްގޮތަށްލުސޫއުންގ" ގެ ކައުންޓިރޫއަލް އެކްތަކުގެ ބަޔާނަކީ "އެޒިއްމާމާލީ  ބަޔާނާއި މިލްކިއްޔާތާއި

ނުގެ މާލީ ވަނަ އަހަރުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ 2010އެވެ. ނަމަވެސް ފައިވާ ބަޔާންތަކަކަށް ވާންޖެހެތައްޔާރުކުރެވި

ކައުންޓިންގ ޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެއިން އަސާސެއްކަމުގައި ބަލާފައިވަނީރުމުގެ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކު

އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް  ގސްޓެންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ގައި ބުނާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ ތަކުސްސްޓޭންޑަޑް ފާހަަގކުރަމެވެ. މި ކަމުގައިއެކައުންޓިންގ" 

އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ބަެޖޓާއި އެބަޖެުޓން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާިއ، މިބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ 

 .ނޯޓުތަކެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ވަނަ  27) ގެ 8/2008ނު ނަންބަރު ޤާނޫނު (ޤާނޫ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011 ހ.

އާމްދަނީއާއި،  ކޮމިޝަުނގެގޮތުގެ މަތިން  ގައިވާ 12ދުގެ ބާބު އިވާގަލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އުމާއްދާގެ (ނ) އާއި ދަ
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ޓިންގ ތަކާއިބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޒިއްމާ އްޔާތާއި، މާލީޚަރަދާއި، މިލްކި

ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ނަލް ޕަބްލިކް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޭޝަ ބޯޑުން ނެރެ ސްސްޓޭންޑަޑް

 މަށް ތައްޔާރުކުރު ބަޔާްނތައްމާލީ  މިޝަނުގެރުއަލް ބޭސިސްއަށް ކޮތަކާއި އެއްގޮތަށް، އެކްސްސްޓޭންޑަޑް

 ދަންނަވަމެވެ.

 އެހީ  ސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ސިޔާ  .2

 ސިޔާސީ ޕާޓީ  15ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި  ދިނުމާއި ދަން ހުއްދަވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަ 2005

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  22ގެ ގަވާއިދުނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރަސިޔާސީ ޕާޓީތަކަވާއިރު އުފެދިފައި

އާއި ދެމެދުގެ  0.2އާއި % 0.1އެއަހަރަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ % ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގޮތުގެ މަތިން

ތުގައި ސިޔާސީ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން އެީހގެ ގޮ އަހަރު ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 6އަދަދަކުންނެވެ. އެގޮތުން މި ޭވތުވެދިޔަ 

 އެވެ.ގައި އެވަނީ 1ވަލު މިރިޕޯޓުގެ ޖަދު ަޢދަދުމެމްބަރުންގެ  ބިފައިވާ ފައިސާ އާއި ޕާޓީތަކުގައި ތިޕާޓީތަކަށް ދީ

ނޑައަޅާ ޢަދަދުދެވޭ ފައިސާގެ  ތަކަށްސިޔާސީ ޕާޓީ  ކަމުގައި  ވަކި މިންވަރެއްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚަރަދުގެ ކަ

އަކީ ފައިސާ ން ދޭލުސޫއުކަމުގައި ވާތީ، މި އްބަޖެޓެ ދަރަނިތުގެ ބަޖެޓަކީ ވާތީއާއި މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަ

ވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަ ވާ ކަމެއްދިއުމަށް މަގުފަހިއިތުރަށް ބޮޑުވެގެން  ދަރަނިދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 

ވާތީ،  އަދިވެސް ބިނާވެފައި އޮތީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ނޫންކަމުގައި

 އެޅިގެންދާނެސްހުރަ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަށްގަޅު ކުރުނރަ ޙާލަތުަދއުލަތުގެ މާލީ  ބަބުންފަދަ ކަންކަމުގެ ސަމި

 އެވެ.ރަމެފާހަގަކު ވެސްކަމުގައި

ނޑައަޅާކުރަދޫ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެއަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ފައިވަނީމިފައިސާ ދޫކޮށް  60އިސާގެ %ޖުމުލަ ފަ ފައިވާން ކަ

ަރޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  40ބާކީ އޮތް %، އިހަމެމްބަރުންގެ ނިްސބަުތން ބަ ކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަޕާޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ 

 ގެންނެވެ.ބަހައި އެއްވަރަކަށްޓީތަކުގެ މެދުގައި ހުރިހާ ޕާ

ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީވާ ފަހުން ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޝަރުތެއް ކަމުގައި  މުގައިކުރުސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫސިޔާ

ަދށަށް ދިޔަ ކަުމގައިވިޔަސް އެޕާޓީއަށް  މެްމބަރުންގެ ޢަދަދު މެމްަބރުންގެ އަދަދަށް ވުރެ 3,000ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ރުންގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ މްބަމެ 3,000މުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ޅެއެހެން ޕާީޓތަކާއި އެއްވަރުގެ ބައެއް އެނިސްބަތުން 

 ޢަދަދު އުފެދުނު ފަހުްނ މެމްބަރުންގެ  ކަމަށާއި، މިފަދަ ޕާޓީތައް ކުރެވޭވަމުން ނުދާަކމުގައި ފާހަގަސިލުދު ހާޞަމަޤް

 މަށްދާކަވަމުން ތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިމިފަދަ ޕާޓީވާތީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި  ދަށަށް ގޮސްފައި

 ދެކެމެވެ.ނުހުން މިއޮފީ

 ގެން ލައިބަުތން ކަމަށް ބަސްގެ ނިމެމްބަރުން ބިުކގައި ތިޕާޓީތަ ވަނީފައިށްސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކޮފައިސާގެ އެހީ  %60

ޕާޓީތަކުެގ  މިގޮތުން ކުރަމެވެ.ބަތުން ޫނންކަން ާފހަގަސްއްޙަ މެމްބަރުންގެ ނި ސަ ބިތުގައި ޕާޓީތަކުަގއި ތިގަނަމަވެސް ހަޤީ

ފައިވާ ޅާހަުނލައި ކޮިމޝަނަށް ުހށަ ގުމަކާއިނމެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުްނގެ އެތައް ބައެއްގެ ަނންތައް އެީމހުންގެ އެ

މުން ެޖުޓން ފައިސާ ދެޕާޓީތަކަށްވެސް ދައުލަތުގެ ބަ ނުވާ ފައިތެއް ހިންގާޙަރަކާޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީތަކަށާއި، ސި

ޞަދު ދިނުމުގެ މަޤް ފައިސާ ންދައުލަތު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފަދަހެންކަމުން މިއެ އެވެ. ފާހަގަކުރެވެކަން ގެންދާ

 ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ  ލެއްނެތި ދައުލަތުން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާއުސޫއި ހަރުދަނާ ހަސިލުވަމުން ނުދާކަމަށާ

 .ފާހަގަުކރަމެވެ ތެއްކަމަށްހުޅުވާލެިވފައިވާ ފުރުޞަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

 ށްގެން ކޮޙުލާޞްއިމިހާރުން މިހާރަށް ގަވާއިދު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވުޖޫދަށް އަންނަންދެން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު  ހ.

އާއި  0.1%ހިަމނާ) ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ (ލޯނު ފައިސާ ނު މަވެސް ދައުލަތުން ޕާޓީތަކަށް ދޭނަ

 .ދަންނަވަމެވެ މަށްހަމަޖެއްސުދެމެދުގެ އަދަދަކަށް  %0.2

 ފައި ތެއް ހިންގާޙަރަކާޔާސީ އެއްވެސް ސި ކޮށްގެން ނަމަވެސްމިހާރުން މިހާރަށް އިސްލާޙުގަވާއިދު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  .ށ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  އަދި .ހުއްޓާލުމަށް ދަންނަވަމެވެ ނުންދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާގެ އެހީ ނުވާ

 ދަންަނވަމެވެ. ވެސްކަން ދިނުމަށްސަމާލުއިރު މިކަމަށް ޤާނޫނު އެކުލަވާލާ

، އިރުށްވާކަމަ ގެންލައި ދަދަށް ބައަމެމްބަރުންެގ  ދޫކުަރނީ 60ފައިސާގެ % ދޫކުރާ ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނ.
ސް ތުގައިވެގަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޙަޤީކަ ންޖެހޭނެ ވެކަށަވަރު ކުރެ ލައިއްޙަތޯ ބަސަ ޢަދަދުމެމްބަރުންގެ 

ރަކާތްތެރިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޙަސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި 

. އެއީ ރަމެވެޅު ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރަނގަ ންދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރުމަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ނޫނީ 

އެހެންކަމުން  ތީެއވެ.ކަމަށް ނުފެްނނާ ކުރާނެއާއި މަންފާ  އެފައިސާއިން އާންމުކޮށް އެންމެާހ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ

ށް ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ނިސްބަތުން ޕާޓީތަކަށް ލު ބަދަލުކޮސޫއު ދޭސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ 

 ސީލުކުރާ ިނސްބަތުން ފައިސާތަމު ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިރައް ޕާޓީތައްގެ ބަދަލުގައި ސިޔާސި ދިނުމު ފައިސާ

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެއްދުމުގެ ޝަރުތެއް ކަމުގައި  ލު ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ދިނުމުގެ އުސޫ

ނޑައަޅާފައިވާ  ހަނައަޅައިފިނަމަ ދަށަށް ގޮސް ވަކި މުއްދަތެއް ފަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ޕާޓީ އުފެއްދުމަށްފަހު  3,000ކަ

ކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު އިސްލާޙު ގޮތަށް އެޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރެވޭ

 ދަންނަވަމެވެ.

ނޑު .ރ އާއި ޑިމޮކްރެޓިކް  ޑިމޮކްރަސީގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރެވޭނީ  ދައުލަތުން ސިޔާސި ޕާޓިތަކަށް ދޭ ފައިސާ މައިގަ

އިދާރީ ކަންކަމަށް ، މަށާއިރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރު، ށާއިމަކުރު ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީ ތައްމުއައްސަސާނިޒާމާއި 

ނޑައަޅައި މަށްކުރުޚަރަދު  ެބލެވޭ ކަންކަމަށް  ކަމަށްލާފުޚިލެއްގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އަދި އެއްވެސް ޙާ ކަމުގައި ކަ

ލުތަކާއި އުސޫ ފައިސާ ހޭދަކުރެވޭނެ ދައުލަތުން ދޫކުރާ ،މަށާއިށް ހަމަޖެއްސުގޮތަ ނުކުރެވޭނެފައިސާ ޚަރަދު 

ނަޑއަޅައި ސީލުކޮށް ތަފުކަންތައްތައް   ދަންނަވަމެވެ. މަށްބަޔާންކުރުކަ

އިސާ އެޕާޓީތަކުން އަނބުރާ ފައިވާ ފަދާން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޯއިގެގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަޕާޓީގެ މެމްބަރުން .ބ

ދަންނަވަމެވެ.  ވެސްމަށްމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުއި އެޕާޓީގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއިއަދި އެކަންކުރި ޕާޓީތަކާ  މާއިދުހޯ

މިހެން މިދެންނެވީ ދޮގު މަޢުޫލމާތު ހުށަހެޅުމަކީ މަކަރާ ހީލަުތގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ފައިނޭްނޝަލް ފްރޯޑްއެއް 

 ފައިވާތީއެވެ.ށް އި ޚަރަދު ކޮދަކަމުންނާއި މިކަމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޯ

 ންޖެހޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅަ .3

ދުވަހުގެ  90އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަ ވެގެން  ގޮތުން ކޮންމެ މީލާދީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 29ގެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު

އާއި ތަކެތި ލިބުނު  ދަދާއި، އެފައިސާ ޢަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، އެނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީއަ

ކުރެވުނު ގޮތުގެ ދަދާއި، ފައިސާ ޚަރަދުޢަފައިސާ ޚަރަދުކުރެވުނު ، އާއި ތަކެިތ ލިބުނު ޮގތަކާއި ތަނަކާއި، އެފައިސާ

ޖެެހއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް  ންޅަތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޕާޓީ ދު ހިމެނޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ސިޔާސީޞަލާއި މަޤްސީތަފު

އަހަރު އޮޑިޓް  5ވޭތުެވދިޔަ ން މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މިރިޕޯޓު ގަވާއިދުން ހުށަހަޅަސިޔާސީ ޕާޓީތަކު



 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން: މާލެ،  އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ( 
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ރުފިޔާއިން އެކި ފަހަރު (ހަތަރުލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް)  435,000ޕާޓީއެއް ޖުމުލަ  7 ފައި ނުވުމުންހަޅާރިޕޯޓު ހުށަ

ހާސް) ރުފިޔާ މިރިޕޯޓުގެ  (ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް 260,000ފައިވެއެވެ. މިފައިސާގެ ތެރެއިން ށްކޮ މަނާރިޖޫމަތިން 

ނުވާ  ފައިހަޅާހުށަ އިތުރުން އޮޑިޓް ރިޯޕޓު އަދި މީގެނެވެ. ފާހަގަކުރެވު ނުވާކަން ތާރީޚާއި ހަމައަށް ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައި

 ކުރުވާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޒިއްމާމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ގަވާއިދުގެ ދަށުން އްސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޒި

ދި މަނާ އަރިޖޫ ކުރެވިފައިވާ ،ނުވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ފައިޅާއަހަރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހުށަހަ 5 މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ

 އެވަނީއެވެ.ގައި  1ލު ތާވަލު ސީފައިސާގެ ތަފު ލިެބންޖެހޭކޮމިޝަނަށް 

 ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭއަދި ކޮމިޝަނަށް މަނާ ރި ސީ ޕާޓީތަކާއި، ކުރެވިފައިވާ ޖޫފައި ނުވާ ސިޔާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ: 1ތާވަލު 

 ޕާޓީގެ ނަން  #
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

 ނާޅާ ހުށަ

ކުެރވުނު  ަމނާރިޖޫ

 ޢަަދދު ޖުމުލަ 

 ކޮމިޝަނަށް ެދއްކި

 ޢަަދދު ޖުމުލަ 

ލިބެްނޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް 

 ޢަަދދު ޖުމުލަ 

 80,000 55,000 135,000 ފަހަރު 3 ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ  1

 130,000 - 130,000 ފަހަރު 3 އިސްލާމިކް ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 2

 - 95,000 95,000 ފަހަރު 3 މޯލްޑިިވއަން ޯސޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  3

 50,000 35,000 85,000 ފަހަރު 2 މޯލްޑިިވއަން ލޭަބރ ޕާޓީ 4

 - 80,000 80,000 ފަހަރު 2 މޯލްޑިިވއަން ނެަޝނަލް ކޮންްގރެސް  5

 - 35,000 35,000 ފަހަރު 1 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް  6

 - 25,000 25,000 ފަހަރު 1 މޯލްޑިިވއަން ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 7

   435,000 175,000 260,000 

 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  ތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮަތށްއޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހ. 

އިސްލާޙުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްާދ  ގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭެނ ކަމަށްގަވާއިދު

 ދަންނަވަމަވެ.

 މެމްބަރުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް  .4

ވަނަ  2010ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމަވައިގެން  6ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަން މެމްބަރުންެގ  2009 ޑިސެމްބަރު 13

 އް ރުފިޔާގެ ފޯނު އެލަވަންސެ(އެއްހާސް)  1,000އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިެގން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް މަހަުކ 

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  2010ލެއްވުމަށްފަހު އްޓާއެލަވަންސް ނެންގެވުން ހު ފޯނު ރުން ނަންގަވާފައިވެއެވެ. އަދިމެމްބަ

ގޮަތށް  ފޯނު ބިލު ކޮިމޝަނުން ދައްކާ މޮބައިލް) މެމްަބރުންގެ ވެސް ހިމެނޭގޮަތށް(އޭޕްރީލް މަހުެގ ބިލު މަހުން ފެށިގެން

ރުފިޔާ އަށްވުރެ (އެއްހާސް)  1,000ލަ ވަނީ ކޮންމެ މަހެއްގެ ބިލުގެ ޖުމުނިންމަވާފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ިނންމަވާފައި

 3ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ  2010ގޮތަށެވެ. އެއަށްފަހު  މެމްބަރުން ދަްއކާ ޢަދަދުއިތުރުވާ 

 ޢަދަދު ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ ހާސް) (ތިން 3,000މަހުގެ ބިލުގެ ޖުމުލަ  3މަހު، ފާއިތުވި  1މަހުން 

ހަމައަށް  އިޚާރީވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ރިޕޯޓުގެ ތާ 2010. މިގޮތުން ނިންަމވާފައިވެއެވެށް ގޮތަ މެމްބަރުން ދައްކާ

މެމްބަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނުގެ ޚަރަދަށް  ރުފިޔާފަންސާސް ފަހެއް)  (ހަތްދިހަ ހަތަރުހާްސ އެއްސަތޭކަ 74,155
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މްބަރުްނނަށް ގެ މެޖިލީހުން ިނންމަވައިގެން ކޮިމޝަނުފަިއވެއެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަށްކޮ ހޭދަކޮމިޝަނުގެ ބަެޖޓުން 

ނޑައަ ދޭން ނުވާކަްނ  ހިމެނިފައިއަދި ފޯނު ބިލުގެ ފައިާސ ނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފޯނު އެލަވަްނސް ޢިފައިވާ ޅާކަ

 ވެ.ފާހަގަކުރަމެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ނޑައަޅާ ޭދންމެމްބަރުްނނަށް  ގެ ޤާނޫނުގައިކްޝަންސް ކޮމިޝަނުއިލެހ.  އެހެނިހެން ިޢނާޔަތްތައް  އާއި ފައިވާ މުސާރަކަ

 ހާތަނަށްމި އި،ށާމަންގެވުނާޔަތެއް ނުނެޢިއިގެން ނޫނީ އިތުރު އެއްވެސް ވަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަ އިފިޔަވަ

ހޯދައި ފައިވާ ފައިސާ ށްމަށް ޚަރަދުކޮދެއްކު ބިލު ފޯނު މޮބައިލް މެމްބަރުންނަށް ފޯނު އެލަަވންސްގެ ގޮތުގައި އަދި

 .ދަންނަވަމެވެ މަށްލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުދައު

 މުވައްޒަފުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް  .5

ނޑައަޅައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް،   ނިސްޓްރީމި ންވާނީކޮމިޝަނުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  16މަތިންކަމަށް އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުެގ  ގެގެ މަޝްވަރާއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ގެ މަޝްވަރާއާއި ނުލާ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ނިސްޓްރީނަމަވެސް މިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  (ނ)

މިގޮތުން . ފާަހގަކުރެވުނެވެކަން ގެންދާ މުންފުންނަށް ފޯނު އެަލވަންސް ދެމުވައްޒަ ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ

(އަށްޑިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  81,861 ށް ޖުމުލަފޯނު އެލަވަންސަ ގެފުންމުވައްޒަ ވަނަ އަހަރު 2010

އޮފް  ނިސްޓްރީގައި މި 2011އޯގަސްޓް  18އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިވެކޮމިޝަނުން ޚަރަދުކޮށް ރުފިޔާއެކެއް) 

 2011އޯގަސްޓް  1 ގައި ކިއުލަރސަރ E2/CIR/2011/32-13ނަންބަރު  އިން ނެރުނުފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ލެއް ސޫއު ވޭނެފުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދެއިން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަ

ނޑައެ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ލާއި ޚިލާފަށް ކުރިންވެސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯނު އުސޫމުންވެސް އެ ޅުކަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޯފނު އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާކަން ގޮތަށް މުން އައިއަމަލުކުރަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ފޯނު އެލަވަންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހ. 

މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ފޯނު ކޮމިޝަނުގެ ގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ،އިމަށާނުދި

 ންސް ިދނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އްޒަފުްނނަށް އެކަނި ފޯނު އެލަވައެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ މުވަ

 ސަރކިއުލަރ އަށް އަމަލު  E2/CIR/2011/32-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު ށ. 

ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯނު ކޮމިޝަނުވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން  2011ސަބަބުން  މުގެކުރުނު

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރު އިދަފައިވާ ފައިސާ ހޯދެވިއިތުރަށް  ގޮތުގައި ގެއެލަވަންސް

 ފައިވާ ފައިސާ މެމްބަރުންނަށް އިތުރަށް ދީ  ގެ ކޮމިޝަނު އިލެކްޝަންސް އިންތިޤާލީ  .6

ގައި  2009ނޮވެމްބަރު  23މާއި ގުޅިގެން ދުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އުފެގައި ދާއި 2009ނޮވެމްބަރު  24

 4ނިމުނުއިރު ތިއްބެވި  ކޮމިޝަންވަނީ ިނމުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޤާލީ  ކޮމިޝަންއިންތިޤާލީ 

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އްވާސާރަ އާއި ލިވިންގ އެލަވަންސް ދެނިޔަލަށް މުގެ  2009މެމްބަރުންނަށް ނޮވެްމބަރު 

ކަމުން ން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުއި 2009ނޮވެމްބަރު  24މެމްބަރުން ވަނީ  3މީގެ ތެރެއިން 
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އިސާ ކޮމިޝަނުން ފައިވާ މުސާރަ ފަދުވަަހށް އިތުރަށް ދީ 7މަހުގެ  އެހެންކަމުން ނޮވެމްބަރުވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ފައިވާ އްވާއިތުރަށް ދެ ކަށް މެމްބަރަމީގެ ތެރެއިން އެއް  ފައިވީނަމަވެސްއަންގަވާ މެްމބަރުންނަށް  3މި  މަށް ދުއަނބުރާ ހޯ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  މިރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާއި ހަމައަށްރުފިޔާ ) (ނުވަހާސް ތިންސަތޭަކ ތިރީސް ތިނެއް 9,333

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވެސްނުވާކަން ފައިށްއެކަށީގެންވާ ަމސައްކަތެއް ކޮ ކޮމިޝަނުން މަށްދުނުވާއިރު މިފައިސާ ހޯ ލިބިފައި

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

މަށް ދައުލަތުގެ އާްމދަނީއަށް ޖަމާކުރުފައިސާ ހޯދައި  ފައިވާގެ ެމމްބަރުންނަށް ިއތުރަށް ދީކޮމިަޝނުއިންތިޤާލީ ހ. 

 ދަންނަވަމެވެ.

 ފައިސާ  ގެ ޑީ އިތުރުގަ މުވައްޒަފުންގެ  .7

ލައްވައި  ގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުވައްޒަފުންނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަށެވެ. އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  44ވަންވާނީ މަހަކު ރުސައްކަތް ކުނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަ

ގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ނަމަވެސް ކޮމިޝަނު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. 5މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 

 2010 ކުރެވުނެވެ. ީމގެ އިތުރުންމުވައްޒަފުން ލައްވައި ނުރަސްމީ ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަން ފާހަގަ

(ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތެއް)  971,807ތުގައި ޖުމުލަ ފައިސާގެ ގޮ ވަނަ އަހަރު އިތުރުގަޑީގެ

މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ބައެއްފަހަރު  ،ފައިވާއިރުށްރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވެސްނުވާކަންއި ފަމަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާ ފަިއވާކޮށްނުވުމާއި  ދާފައިހޯދަ ހުއް

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  އި،ށާމަވައި މަސައްކަތް ކުރުމަތިން މުވައްޒަފުން ލައް މިޝަނުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެކޮހ. 

ތް މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަ އި، އަދިށާމަކުރު ށް އަމަލުގަވާއިދާިއ އެއްގޮތަގެ ކޮމިޝަނުދިނުމުގައި 

ނެިތ  އްމެމަސައްކަތުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓެ ފައިވާށްއަދި ކޮ  ެނތި ކަން އެގެންދިމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯކުރު

 .މަށް ދަންނަވަމެވެއާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުދައުލަތުގެ  އިދަފައިވާ ފައިސާ ހޯފުންނަށް ދީމުވައްޒަ

 ތައް ބައިލް ފޯނުމޮކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި އިސް މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު  .8

މަހުން  ޑިސެމްބަރުވަނަ އަހަރުެގ  2007ހަުރމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޗެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

(ދެލައްކަ ސާޅީސް އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ  248,790ވަނަ އަހަރުެގ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2011ފެށިގެން 

 އްނެތް ފޯނެ ގެންނފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އަގު އެ ފައިވާކަންގަނެބައިލް ފޯނު މޮ 30ގެން ށްރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮނުވަދިހަ) 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގައި އޮތްކަންވެސް ގެ ސްޓޮކުކޮމިޝަނު

 ދެއްވާފައިވާ ލިޔުމުގައި  ދިނުމަށް އޭރުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް ހުއްދަ ބައިލް ޯފނުމޮ ނަށްއޮފީހުގެ ވެރިން

ވުަމށް މޮބަިއލް ފޯނާއި ހަވާލު 13ފައިވާ ގަނެ ޖެނުއަރީގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް  2008ޑިސެމްބަރު އަދި  2007

ފީހުގެ އަހަރު ދުަވސް ވަންދެން އޮ 1ބައިލް ފޯނަކީ މޮ އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ މިގޮތުން  ފައިވެއެވެ.ކޮށްމުވައްޒަފަކު ސޮއި 13

 ނަކީ ފޯނު އަހަރު ހަމަވުމަށްފަހު އެފޯ 1ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ  ބައިލް ފޯނު ހަވާލުކުރާމިލްކެއްކަމަށާއި އަދި މޮ

 2ފޯނުގެ އިތުރުން  13މި  ވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި ޔުމުގައިއެލި އަމިއްލަ މިލްކެއްކަމަށް މުވައްޒަފެއްގެ ރެވުނުހަވާލުކު

ފާހަގަުކރެވުނެވެ. ނަމަވެސް  ވެސްނެތްކަން ގެންވާއިރު މިކަން ލިޔުމުން އެކޮށްދީފައި މިލްކުމުވައްޒަފުންނަށް ފޯނެއް 
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ނުކުރާކަން  ހުއްދަ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން އަދި ގަވާއިދަކުން ކޮށްދިނުން މިލްކުއެއްވެސް ފަރާތަކަށް  މުދަލެއް ދައުލަތުގެ

 .ފާހަގަކުރަމެވެ

ހުރި އެންމެ  އި ލިބެންބައިލް ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ނިސްބަުތްނ ގިނައީ އެއިރެއްގައި ބާޒާރުގަފައިވާ މޮދާކޮމިޝަނަށް ހޯ

އް އަދި ބައެއް ފޯުނތަ ކަމާއިފައި ނުވާލާއަގުބަމުގައި ގަވާއިދުން ޚަރަދުތައް ކުރު މި ،ބައިލް ޯފނު ކަމާއިއަގުބޮޑު މޮ

ގަެނ ފޯުނ ކޮމިޝަނުން  ފަހަރު އިތުރުއަހަރު ނުަވނީސް ބައެއް 1ތްއިރު ފެންނަން ނެ އިންވޮއިސް ވިއްކިފަރާތުގެ

 ފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ށްކޮމުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު

ލް ފޯނުގެ އިތުރުން ބައި މޮ 13 ފެންނަންހުރި ަތކުންކޮމިޝަނުގެ ލިޔުންކަމަށް ަފއިވާވިކުރެ މުވައްޒަފުންނަށް މިލްކު

ރުފިޔާގެ އަގުހުރި (ސާޅީސް ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް)  49,135ބައިލް ޯފނުތަކުގެ ެތރެއިން މޮ ފައިވާގަނެ

ލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން އެވެ. މި ފޯނުތައް ގެއްލިފައިވާއިރު ހަވާއެނގެފޯނު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން  5

ކަމާއިބެހޭ ، މާއިކަނުވާ ފައިގިމާއި، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި މުވައްޒަފުން އަތުން ބަދަލު ނެކަނުވާ ވިފައިކުރެޒިއްމާ

މާއި އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްވެސް ކަނުވާ ފައިހަޅާބައިލް ފޯނު ގެްއލިގެން ހުށަފަރާތްތަކަށް މޮ

ފޯނު ގެއްލިފަިއވާކަން އެނގިފައިވަނީ އޮޑިޓަރުްނ ޗެކްކުރަން ދިޔުމުން  ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް

  .މުންނެވެނު ރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިފައިވާ މުވައްޒަފު އޮޑިޓަވިކުރެފޯނު ޙަވާލު

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  ބައެއް މޮބައިލް ފޯނުތައްކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ ޮގތުގައި  މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވުނު

(ސާދަހާސް  14,195ަވނަ އަހަރު  2008 ފޯނަކީ ުނތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފޯ މޮބައިލް މިެދންނެވިނުވެއެވެ.  ފައިނާހިމަ

ކީ މިހާރު މުވައްޒަފަމިފޯނާއި ހަވާލުވެފައިވާ  އަދިއިވާ މޮބައިލް ފޯނެކެވެ. ގަނެރުފިޔާއަށް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) 

ފައި ނުވާކަންވެސް ށްފޯނު ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކޮ ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު މިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވާިއރު ކޮމިޝަނު

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް އިޞްލާ 

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  އްބައިލް ފޯނެހުރިހާ މޮ ފައިވާގަނެކޮމިޝަނަށް ހ. 

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  އަދި ިއ،ށާމަލުހުއްޓާ ންދިނުބައިލް ޯފނު މޮމުވައްޒަފުންނަށް  ގަނެކޮމިޝަުނން  އި،ށާމަހިމެނު

ބައިލް މޮ ބުނާފައިވާކަމަށް ވިކުރެ ށް މިލްކުމިގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަ، ކަމުން ވޭނެއް މުވައްޒަފަކަށް މިލްކު ނުކުރެމުދަލެ

ފައިވާ ކޮށްއްޒަފުންނާއި ހަވާލުމުވަ އި، އަދިށާމަދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރު ފަހު މަށް ގުފޯނުތަކުގެ ބަަދލު ނެ

 ނީއަށްދައުަލތުގެ އާމްދަ އިދަމުވައްޒަފުން އަތުން ހޯުލ އެބައިލް ފޯުނތަކުގެ ތެރެއިްނ ެގއްލިފައިވާ ފޯނުތަކުެގ ބަދަމޮ

އި، ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރު މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް މަށާޖަމާކުރު

 ދަްނަނވަމެވެ.މޮބައިލް ފޯނުތަކުގެ ަބދަލު އެމުވައްޒަފުން އަތުން ހޯދުމަށް  ނުވާ ހަވާލުކޮށްފައި ކޮމިޝަނާއި

 ތައް ލެޕްޓޮޕް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ  .9

 ން ދައްކައެވެ.މަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީނެޓްުބކް ހުރިކަ 250ލެޕްޓޮޕް އަދި  105ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އި

ވެ. އެއީ ރަމެނުވާކަްނ ފާހަގަކު ލެޕްޓޮޕް ފެނިފައި 9 މީގެތެރެއިން ، ރުބެލިއިހުރިތޯ  ހަމައަށް ކޮމިޝަނުގައި  މިތަކެތި

އެއް މުވައްޒަފުންނާއި ލެޕްޓޮޕާއި ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ބަ  7ފައިވާ ކޮށްޖިސްޓްރީގައި ރެކޯޑުގެއްލިފައިވާކަމަށް ރަ

 ލެޕްޓޮޕެވެ. 2ފައިވާ ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ެތރެއިން ށްހަވާލުކޮ
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ވަނަ  2008ލެޕްޓޮޕް ގެއްލިފައިވަނީ  5ލެޕްޓޮޕްގެ ތެރެއިން  7 ފައިވާށްކޮރެކޯޑުގެއްލިފައިވާކަމަށް ރަޖިސްޓްރީގައި 

ކަމެއް  ލެޕްޓޮޕް ގެއްލިފައިވަނީ ކިހިނެއް 2 އަދި އަނެއް. ގައެވެގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭއަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ން ނެތްކަޝަނުގައި ކޮމި ވެސް އެކަމާއި ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ކޮމިޝަނަށް އެނގިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން

ލެޕްޓޮޕް  2ފައިވާ ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން ށްގައި މުވައްޒަފުންާނއި ހަވާލުކޮރަސްމީ އެކި ބޭނުންތަކުއަދި  ކުރެވުނެވެ.ގަފާހަ

 ނެތެވެ. އެނގޭކަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން  ކޮމިޝަނުގެ ންވެސްމިކަ އިރުގެއްލިފައިވާ

ކޮމިޝަނުން  ރުފިޔާ(އެއްލައްކަ އެކާވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ވިހި)  121,420ޖުމުލަ  ލެޕްޓޮޕުގެ އަގަށް 9ގެއްލިފައިވާ 

ފިޔަވަޅު އިހުމާލުވެފައިވާ މުވައްޒަުފންނާއިމެދު  ވައިރު ކުޒިއްމާނަށް ެއއްވެސް މުވައްޒަފަކު މިހާތަ  ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު

 ފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އަޅާ

ނެޓްބުކް އޮފީހުގެ އެކި ބޭނުމަްށ  އިފައިވާ ލެޕްޓޮޕާޯހދާކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި 

ިލޔެ މުވައްޒަފުންނާއި އިރު "ްސޓޮކުން އެކި ޑިވިޝަންތަަކށް ަތކެތި ހަވާލުކުރާ" ފޮތެއްގައި ގާސެކްޝަންތަކުން ނަ

އަދި  ކަމާއިފައި ނުވާޮކށްނބުރާ ސްޓޮކާއި ހަވާލުނިމުުމން ލެްޕޓޮޕް އަ ކޮށްބޭުނން އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރުހަވާލުކުރެ

. ީމގެ އިތުރުން ރަސްމީ ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކޮށްފައިއަޕްޑޭޓް  ރު މިފޮތްއިރާފަހަރު ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކުބައެއް

ނިމުމުން އޮފީހާއި  އެލޮޕްޓޮޕްތައް ހަވާލުކުރެވުނު ބޭނުންތަށް ލެޕްޓޮޕް ފައިވާކޮށްަކށް މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުބޭނުންތަ

 ވެ.އެންވެސް ފާހަގަކުރެވެހުްނނަކަނު ފައިށްހަވާލުކޮ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

 މުން ލެއް ހަދައި އެއަށް އަމަލުކުރަސޫއުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ހަވާލުކުރު މުވައްޒަފުންނާއި ލެޕްޓޮޕްހ. 

ފަރާތްތަކާއިމެދު އިހުމާލުިވ ލެޕްޓޮޕްތައް ގެއްލިފައިވަނީ ކޮންބައެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލައި  އަދިއި، ށާމައުގެންދި

 ވަމެވެ.މަށް ދަންނަދުހޯ އެފަރާތްތަކުން ބަދަލު އިފިޔަވަޅު އަޅަ

 ތައް އައިޕެޑް  މެމްބަރުންގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު ކޮމިޝަނުގެ  .10

ަވނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ކޮމިަޝނުެގ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް  94ގައި ބޭއްުވުނ ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ  2011ޖޫން  20

ފައެވެ. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އިތުރަށް އެނގުނު ގޮތުގައި އައިޕެޑް ގަތުމުގެ ބޭނުމަކީ ވާގަތުމަށް ނިންމައައިޕެޑެއް 

ނީ މެމްބަުރންގެ ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރީގައި ކަމަށްވެފައި އެތަނުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ިގަނ ވަގުތު ތިއްބަވަ 

ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ބޭރުގައި ހިނގާ ކަންކަމާބެހޭ  ތެރޭަގއި ހިނގާ ތިއްބަވައިގެން ކޮމިޝަން

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  ގެއަހަރުވަނަ  2011މިއީ  މެވެ.ޤާއިމްކުރު މަޢުލޫމާތުވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް

ނުވާތީ، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް ައއިޕެޑް ގަތުމަށް ނިންމެވި ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް  ކަށްދަކެޕިޓަލް ޚަރަ

ކޮމިޝަނުގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއްކަން ބަޔާންކޮށް  ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްއަމަލުކޮށްފިނަމަ އެޚަރަދަކީ ދައުލަތުގެ މާ

ކަންކަމުެގ ބޭނުންާވ  ެގ މެމްބަރުން ގެން ކޮމިޝަނުށްލެޕްޓޮޕް ބޭނުންކޮ  97އި ެނޓްބުކާ 250ނުކޮށް ހުިރ  ންބޭނު

 ލަފާމިއޮފީހުން ށާއި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުްނނަށް ނަންމުވައްޒަފުކޮމިޝަނުގެ ކަމާއިބެހޭ  ހަމަޖެއްސުމަށްއިންތިޒާމް 

(ހަތްދިހަ  77,500ގައި  2011ސެޕްޓެމްބަރު  19މިއޮފީހުން ދިން ލަފަޔާއި ޚިލާފަށް ނަމަވެސް . ފައިވެއެވެދީ

 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ފައިވާގަނެއައިޕެޑް  5ރުފިޔާއަށް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ) 
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

މަށް ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުވަނަ މާއްދާ 4.01ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެމުގައި ދައުލަުތގެ ޚަރަދު ކުރުހ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް ނޫނީ ޚަރަދު ދަންނަވަމެވެ . މިގޮތުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ނުކުރުމާށާއި، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދު ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޞައެކަމެއްގެ މަޤް ދި އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދަކުރާއިރު ވީހާވެސް ކުޑަ ޚަރަދަކުންއަ

 ވެސް ދަންނަވަމެވެ.މެނުވީ ޚަރަދު ނުކުރުމަށް

 އިންތިޚާބުތަކަށް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާ ފައިސާ  .11

ނޑު  2007 އިންތިޚާބަށް ޖުމުަލ  5ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން މިރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ބޭއްވުނު މައިގަ

ރުފިޔާ އަތޮޅު (ފަންސާސް ހަތަރުމިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް)  54,197,574

އަދި  އެވެ.ފައި ނުވެކޮމިޝަނުން ހޯދާ ސީލުޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފުއިސާ ފައިރު، މިނުވާފައިވާއޮފީސްތަކަށް ފޮ

 ނެތްަކން ފާހަގަކުރަމެވެ. ގެންނނުވެ ބާކީހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަންވެސް ކޮމިޝަނަށް އެޚަރަދުމިފައިސާގެ ތެރެއިން 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

އެކު ނިމުމާއި އްއިންތިޚާބެއެމަށް އަތޮޅު އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓު ތަކަށް ޚަރަދުކުރުއިންތިޚާބުހ. 

މިހާތަނަށް  އި، އަދިށާމަންޖެހޭ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރުބާކީ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ ލަސްނުކޮށް ޖަމާކުރަ ،ހޯދައި

 މަށްފަހު ދައުލަތުގެހިސާބުތައް ދިމާކުރުއި އެކިއެކި އިންތިޚާބުތަކަށް ޮފުނވި ފައިސާގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓު ހޯދަ

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ޖަމާކުރު އެފައިސާއެއް ލަސްނުކޮށް އެއްވާނަމަޖަމާކުރަންޖެހޭ ފަިއސާއާމްދަނީއަށް 

 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ  ކެންޑިޑޭޓުން ބަހައްޓާ  .12

ފައި ވާއިދުން ކޮމިޝަނުގައި ބަލަހައްޓާތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ގައެކިއެކި އިންތިޚާބު ވާ ބާއްލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އި

 ދަށުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ

 ގެންދާނަން އަނބުރާ ، އިމަށާރުފިޔާ ބެހެއްޓު(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ)  1,500ގޮތުގައި  ގެޑިޕޮސިޓު ކުޑިޑޭޓަކެން ކޮންމެ

މަތީ  އަށްވުރެ 10ޓު ދިން މީހުންގެ %އި، އިްނތިޚާބުގައި އެާދއިރާއެއްގެ ވޯށާމަނުދި އަނބުރާ  ފައިސާ ގެޑިޑޭޓުންކެން

 ނުމަދުން ވޯޓު ލިބު އަށްވުރެ 10އި އަދި %ށާމަނުދި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ގެންޑިޑޭޓުކެން ނުއަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބު

 ންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުކައުންލޯކަލް  މަށްޖަމާކުރު ލަތުގެ އާމްދަނީއަށްދައު ޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ޑިޑޭކެން

ސަބަބުން ިމ  މިހެްނވުމުގެ ފައި ނުވެއެވެ.ބަލަހައްޓާން ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަނު ކަމާއިކުރާއިރު މިކަންލާޒިމު

ނަން އަނބުރާ ، ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއާއި ބެހެއްޓި ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އިރުދުވަސް ފާއިތުވެފައިވީ މަސް  9 އިންތިޚާބު ނިމި

ށްވުރެ މަތީ އަ 10ންތިޚާބުގަިއ އެދާއިރާއެއްގެ ވޯޓު ދިން މީުހްނގެ %އި ކަމާއި،ންޑިޑޭޓުންނަްށ ފަިއސާ ދިކެން ޔަގެންދި

 ކަމާިއ،ންދި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކި މަށްވުށް ިއންތިޚާބުގައި ބައިވެރިޑިޑޭޓުންނަެކން ނުއަދަދަކަށް ވޯޓު ިލބު

ކަން ޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރިޑިޑޭކެން ނުއަށްވުރެ މަދުން ވޯޓު ލިބު 10ދި %އަ

 ނެތެވެ. ންޔަގީންކުރެވޭކަ
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

މިހާތަަނށް ބޭއްިވ  ިއ،މަށާކޮމިޝަނުގައި ބެެލހެއްޓު ވާއިދުން އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅޭ އެްނމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ގަހ. 

 ދަންނަވަމެވެ.ހިސާބުތައް ދިމާކުރުމަްށ ފައިސާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި އިންތިޚާބުތަކުގައި ބަލައިގަެނފައިާވ ޑިޕޮސިޓް 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތް  ހޯދޭ  ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް  .13

 މާލިއްޔަތުގެފަހަރު އެއްބަ މުގައިދުކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯބޭނުންވާ ތަމަށް ޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮފީސް ހިންގުލެކްއި

ތިން ފަރާތުން  ފައިވާއިރުދާކަމާއި، ބައެއް ތަކެތި ހޯފައިވާދާނެތި ތަކެތި ހޯ ކުރުމެއް ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން އިއުލާން

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނުކަންވެްސ ފައިވާ ބައެއް ދާއަދި ހޯ ތްކަމާއިން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެކަލިބެ އަގު

ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ  2008ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

 ން ކުރުމެއް ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން އިއުލާފައިދާލެޕްޓޮޕް ހޯ 37ލެޕްޓޮޕްގެ ތެރެއިން  57 ދިބޭނުމަށް ހޯ

 .ނެތިއެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ  8.09ތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގަތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ހ. 

 މަށް ދަްނނަވަމެވެ.މަތިން އަމަލުކުރު ތުގެގޮ

 ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  ދަތުރު ރިޕޯޓު  .14

ފައިާވ ބައެއް ދަތުރުތަކުގެ ށްރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮ ގައިގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ބޭނުމުކޮމިޝަނުވަނަ އަހަރު  2010

 ބަންދުނަތާ އަންއި ފަރު ނިންމާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ދަތު 5.13ވާއިދުގެ ގަ ގެ" ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުރިޕޯޓު "ދަތުރު

މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެދަތުރުތައް  ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފައި ޅާހަގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަދުވަހު 3ނޫން 

ނޑައެޅި މަޤްޞަދު ހާޞިލުވި މިންވަުރ ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ކުރެވުނު  ބޭނުމާއި އެދަތުރުތަުކން ހާޞިލުކުރުމަށް ކަ

 ނެތެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ވަނަ  5.13ގަާވއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު "ދަތުރު ރިޕޯޓު"ދަތުރުތަކުގެ  ކުރާ ބޭރަށް އާއި ރާއްޖެއިންރާއްޖެހ. 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަެހޅުމާއްދާގަ

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް  .15

 1ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއެއް ނުލިބި  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި 1.05ގެ ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެއުލަތުގެ ދަ

ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށާއި މިނިސްޓްީރ  ދުމަށް އަޅާވެއްޖެނަމަ ފައިސާ ހޯމަސް ދުވަސް ހަމަ

ވަނަ އަހަރު  2010އެވެ. ނަމަވެސް ވެ ފައިބަޔާންކޮށް ކަމަށް ވާނެންއަށް ލިޔަނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއޮފް ފި

(އެއްލައްކަ ނަވާީވސްހާސް ތިންސަތޭކަ  129,367އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ލިެބންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ ޖުމުަލ 

ވާއިދާ ކުރިން ަބޔާންކުރެވުނު ގަ ލިބިފައި ނުވާއިރުގެ ނިޔަލަށް  2010ޑިސެމްބަރު  31ރުފިޔާ ފަސްތޮޅަސް ހަތެއް) 

ވަނަ  1.07ނުވާކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މީެގ ިއތުރުން ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ  ޢަމަލުކޮްށފައިއެއްގޮތަށް 
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ގޮތަށް  ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭ ފައިއޮފީހުން އަޅާ ަމށްދުލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހޯ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އިދުން ޝަރީއަތަށް ގަވާ މަށްދުގޮތުގެ މަތިން މިފައިސާ ހޯ މިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ  މާއިކަނުވާ ފައިރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓި

ާފަހގަކުރެވުނެވެ. މިފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވެސްނުވާކަން ފައިހުށަހަޅާ

ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވި ބައެއް  ލީޤާއާއި އިންތިމަނާ ފައިސާރިފައިވާ ޖޫށްނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮ ފައިހުށަހަޅާ

 ފައިސާއެވެ. ފައިވާދީ ށް މުސާރައިގެ ގޮތުަގއި އިތުރަށްމެމްބަރުންނަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

މަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިފައިސާ ހޯދައި  މާލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ ހ. 

 ދަންނަވަމެވެ.

 ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  .16

ނެވެ. އަދި ފާހަގަކުރެވު ފައި ނުވާކަންށްޓްރީ ގަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮރަޖިސް ހަރުމުދަލުގެ ރުމުދަލުގެ ރެކޯޑު ޗެކުކުރިއިރު ހަ

 މާއި،ނުވު ފައިހާނަންބަރު ބައެއް ތަކެތީަގއި ޖަ ފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަންފައިވާ ތަކެއްޗަށް ދީރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާ

 ،ގެ އިތުރުންއި ނުވުމުފަވާ ތާރީޚް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިގަނެތަކެތި  ،ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ އަގާއި
 ނަމަވެސް އެބަދަލުުކރިބަދަލު ތަކެތި ތަނަަކށް ެއހެން ންނޫ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ތަން ،ކެޓަގަރީ އޮޅިފައި ހުރުމާއި

ކޮމިޝަނުގެ ޭބނުމަށް ޯހދިފަިއވާ އެންމެހާ ހަރުމުދާ  އެހެންކަުމްނ، ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުވާަކން  ގެނެވިފައި އަށްރަޖިސްޓްރީ

ނުގައި ކޮމިޝަ )އިސްތިްސނާކޮށް ކަމަށް ފާަހގަކޮށްފައިވާ މުދާތައްަނ ަނންބަރުގައި ގެއްލިފައިވާވަ 9އަދި  8މިރިޕޯޓުގެ (

 ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވެން

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ  މަތިން އިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ 7.01ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ހ. 

 ދަްނަނވަމެވެ. މަށްބެލެހެއްޓު ށްތައްޔާރުކޮ

 ސްޓޮކް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ  .17

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓާފައި ސްޓޮކް ބޭުނމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ ގެ ކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންސް 

ގޮުތން ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ތަކެތީެގ ޢަދަދާއި ސްޓޮކުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ޢަދަދުގެ ފަރަގު މިފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނުވާކަން

އި ގަސްޓޮކުން ނަ ގިނަިއންންވާ ބައެްއ ތަކެތި އާދަޔާ ޚިލާފަށް އަދި ލިޔެކިޔުމާއި ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ބޭނުހުރިކަމާއި 

ށް ކަންވެސް ފާހަގަުކރެވުނެވެ. މިގޮތަުމން ގެންދާކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުގަިއ ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރަ

ނޑުކޮށް ނަ   ިގނަތަުކގައި ހުންނަތާ ކާޓްިރޖް ފަދަ ތަކެތި ސެކްޝަން  ،ފައި ހުންނަ ޓޯނާރގާސެކްޝަންތަކުން ގަ

 ފަަހރު އޭގެ ބޭނުން ނުހިފި ނައްާތަލން ޖެހިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްދުވަސް

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

 އި، އަދިށާމައުއެއްގޮތަށް ަބލަހައްޓަމުްނ ގެންދިތަކެތީގެ ސްޓޮކް ާމލިއްޔަތު ަގވާއިދާއި ާދ ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯހ. 

ނޑުކޮށް ތަކެތި ނެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން އެއްފަހަރާ ވަރަށް ސްޓޮކުން  ޭބނުންވާ ށްމުގެ ބަދަލުގައި އެވަގުތަކަގުގަ

 މަށް ދަްނނަވަމެވެ.ގުތަކެތި ނެ
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 ން ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓު އާއި ފައިސާ  .18

ފައި ބަލަހަްއޓާ ގެ މަތިންލުސޫއުފައިވާ އެަކމަށް ކަޑައަޅާ ފަސޭހަވާނެހެން ދަންހޯކޮމިޝަނުގެ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނުވާކަން ބަެއއް ލިޔެކިޔުންތައް ފެނިފައި، ވަގުތު ހޭދަވެ ގިނަ ދަންޔެކިޔުންތަްއ ހޯނުވުމުގެ ސަބަބުން ލި

 ުނވެއެވެ. ނިފައިފެ ލިޔެކިޔުންތައްބައެއް  މުހިންމުއަދި ޚަރަދު ރިޕޯޓު ފަދަ ފައިސާއާއި ބެހޭ  މިގޮތުން ބިލު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

މަށް ގޮތަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓު ންނަތައް ފަހުން ބަލާބަޔަކަށް ފަސޭހައިން ފެކިޔުންފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެ ހ.

 ދަންނަވަމެވެ.

 ކަންތައްތައް  ގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން އޮޑިޓު 

 މެމްބަރުންގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް  .19

ގެ ކޮންމެ ކޮމިޝަނުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް  2010ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  2008

ޖުމުލަ  ގެ ރޭޓުންރުފިޔާ(ތިރީސް ފަސްހާސް)  35,000ކޮްނމެ ޑިޕެންޑެންޓަކަށް  މެމްބަރުންގެ މެމްބަރަކާއި

 ފައި ށްޚަރަދުކޮ ށްރުފިޔާ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސަ(އެއްމިލިއަން އަށްޑިހަ ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް)  1,087,110

 ބޭފުޅުންނަށް 8އެކު ޖުމުލަ ންޓުންނާޑިޕެންޑެ 4މެމްބަރުންާނއި  4ތިއްބެވި  ކޮމިޝަނުގައިވެއެވެ. އެއީ އިންތިޤާލީ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  2009ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  2008

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2009 ،ރުފިޔާއާއި(އެއްލައްކަ ސާޅީސްހާސް)  140,000

އެކު ޑިޕެންޑުންޓުންނާ 6ބަރުންނާއި މެމް 5ރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިއްބެވި އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިެގން ނޮވެމްބަ

 ،ރުފިޔާއާއި(އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ތިނެއް)  193,603 ފައިވާކޮށްބޭފުޅުންނަށް ޚަރަދު  11ޖުމުލަ 
އެކު ޑިޕެންޑެންޓުންނާ 15ބަރުންނާއި މެމް 5މުން މިކޮމިޝަނުގެ ދުދާއިމީ ކޮމިޝަން އުފެ ކޮމިޝަނަށްަފހުއިންތިޤާލީ 

މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 2010ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  2009ބޭފުޅުންނަށް  20ޖުމުލަ 

 ރުފިޔާއެވެ.(ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ތިްނހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތެއް)  753,507ފައިވާ ށްނިޔަލަށް ޚަރަދުކޮ

ނުވާނެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް  ބޮޑު ރުފިޔާ އަށްވުރެ(ދިހަހާސް)  10,000ގައި  2010ޑިސެމްބަރު  29

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2008ސެޕްޓެމްބަރު  2މުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުނެންގެވިދާނެކަމަށް 

ނޑައެޅުމެއް މަށް ވަކިނުމެޑިކަްލ އިންޝުައރެންސް ދިށް ތަކުގެ ެމމްބަރުންނަކޮމިޝަނުމުސްތަޤިއްލު  ނެތި  އަދަދެްއ ކަ

ނެިތ  ގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުގެ ބަހެއްފައިވާ ދޫދިނުމުމަޖިލީހުން ދީ ރައްޔިތުންގެ ،ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ވުމާއިއެކު

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  ރެންސްެގން އެލައިޑް އިންޝުއަގެ މެްމބަރުން އަމިއްލައަށް ނިންމަވައިކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންސް 

ރުފިޔާގެ) ޕެކޭޖް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނެންގެވި  35,000އެންމެ އަގުބޮޑު ( ހުރި އެވަގުތު ލިބެން ލިމިޓެޑްއިން

 .ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި މިއޮފީހުން ނުދެކެމެވެގޮތެއްގައި  ދާރުޒިއްމާނެންގެވުމަކީ 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

މިފަދަ ގޮތުން އި މިމަށާކަމާއެކީ ކުރިމަގުގައި ނިންމުދާރުޒިއްމާތައް ންމުމިފަަދ ނިން ވާނިންމަ ކޮމިޝަނުން ހ.

ފޯރުންތެރިކަމަށް ދައުަލތުގެ ލިބެްނ އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަންފާއެއް ިލބިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އިރު ނިންމުންތައް ިނންމަވާ

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޔަތްރިއާ
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 ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި ޕްރިންޓިންގ ޚަރަދު  ޕްރިންޓަރކޮމިޝަނުގައި  .20

 56ލަ ގައި ޖުމުކޮމިޝަނު. އެވެމުން ެގންދެޕްރިންޓަރ ބޭނުންކުރަ 46 ޓަކައިށްމަކުރުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނު

މުވައްޒަފުން  46ނީ ކުރަ  ގޮތުން މަސައްކަތް ތެރެއިން އިދާރީ އިރު މީގެގެންދާ މުންއްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުވަ

ކުރަމުން  ކަމަށްވީއިރު، މިއީ މުވައްޒަފަކަށް ޕްރިންޓަރެއް ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރިންޓަރ ބޭނުން

 ޖެހުާމއި އެއެއްޗެތި ބޭނުން ޕްރިންޓަރަށް ޭބނުންވާ އާލާްތތައް ހޯދަން  ގިނައިން  ސަބަބުްނ އާދަޔާ ޚިލާފަށް މުގެގެންދިއު

 އިސްރާފަށް މަގުފަހިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވާެލވިރޯލެއް ނެތި ހުޅުކޮންޓްން ކުރު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

 ދަންނަވަމެވެ. ބޭުނންކުރުމަށް ކުޑަވާނެ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު މެންދައުލަތަށް އެ އިރުބޭުނންކުރާ ދާމިފަދަ ތަކެތި ހޯހ. 

 

 1433 ޞަފަރު 03
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 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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27 
 ޑިސެމްބަރު

ގެ  2011
ބި ނިޔަލަށް ތި

މެމްބަރުންގެ 
 ޢަދަދު 

އިން  2006
އަށް  2011

ދޫކުރި 
ފައިސާގެ 

 ޢަދަދު  ޖުމުލަ 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 

 # ޕާޓީގެ ނަން  އުފެދުނު ތާރީޚް 
 ފައިސާ 

މެމްބަރުންގެ 
 ޢަދަދު 

 ފައިސާ 
މެމްބަރުންގެ 

 ޢަދަދު 
 ފައިސާ 

މެމްބަރުންގެ 
 ޢަދަދު 

 ފައިސާ 
މެމްބަރުންގެ 

 ޢަދަދު 
 ފައިސާ 

މެމްބަރުންގެ 
 ޢަދަދު 

 ފައިސާ 
މެމްބަރުންގެ 

 ޢަދަދު 

 1  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 26/06/2005 14,876 2,461,288 15,788 2,917,100 19,420 2,487,724 19,392 2,245,624 29,476 2,648,835 44,328 3,575,295 16,335,866 47,365

 2 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ  21/07/2005 26,396 3,681,632 30,927 4,768,321 32,141 3,668,558 30,851 3,300,307 30,132 2,699,047 38,401 3,153,515 21,271,380 29,459

 3 އަދާލަތު ޕާޓީ  18/08/2005 5,028 1,510,807 5,194 1,621,649 6,331 1,272,731 6,066 1,019,104 6,078 857,903 5,925 842,442 7,124,636 6,117

 4 އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  12/12/2005 3,032 1,308,028 4,033 1,479,680 7,743 1,403,800 6,481 1,057,300 5,445 809,452 4,201 719,757 6,778,017 3,609

 5 މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 25/12/2006     4,565 1,544,734 4,604 1,112,421 3,630 794,895 2,944 618,021 2,314 585,474 4,655,545 1,982

 6 ޕީޕަލްސް ޕާޓީ 26/12/2007         3,894 1,046,515 2,790 717,582 2,403 576,611 2,156 574,230 2,914,938 1,814

 7 މޯލްޑިވިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  26/12/2007         3,357 996,668 2,639 703,684 2,340 571,789 1,777 547,260 2,819,401 1,542

 8 ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ  02/12/2007            746,451 1,149 566,545 988 468,304 787 476,809 2,258,109 685

 9 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  03/08/2008             8,134 1,209,442 7,779 988,102 5,561 816,538 3,014,082 5,090

 10 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް  03/08/2008           3,307 765,166 3,173 635,549 2,837 622,692 2,023,407 2,625

 11 މޯލްޑިވިއަން ލޭބަރ ޕާޓީ  04/09/2008           2,639 703,684 2,023 547,525 1,118 500,364 1,751,573 944

 12 ޤައުމީ އިއްތިހާދު  04/09/2008           3,038 740,407 3,726 677,876 3,129 643,471 2,061,754 2,640

 13 ދިވެހި ޤައުމީ ޕާރޓީ 27/01/2009                 3,533 663,104 2,775 618,280 1,281,384 2,312

 14 މޯލްޑިވިއަން ރިފޯރމް މޫވްމެންޓް  22/03/2011                          2,628

 15 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  27/10/2011                          13,859

122,671 74,290,092 13,676,126 115,309 12,762,119 100,040 13,823,740 90,116 12,734,868 77,490 12,331,484 60,507 8,961,755 49,332     
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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 17 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ޮގތާއި ހަޭދކުެރުވުނ ޮގތުގެ ަބާޔން  ަފއިާސ ިލުބނު 
 ގެ ނިޔަލަށް  2010ޑިސެމްބަރު  31

 ނޯޓް  

 ޕަބްލިކް 

 އ/ކބޭންކް 

2010 

   ލިބުނު ފައިސާ 

 52,919,972 3 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި 

 1,455,651 4 ގަތް ފައިސާއިލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައުދަ

 4,225,500 5 ނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއެހެ

 58,601,123  ލަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު 

   

   ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 13,316,110 6 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

 126,433 7 ގޮތުން ދޭފައިސާޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 2,001,284 8 ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ

 2,953,984 9 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

 19,736,974 10 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 364,198 11 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު ތަމްރީނު

 350,266 12 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުކުރުމާއި  މަރާމާތު

 12,692,119 13 ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް 

 1,378,604 14 ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

 2,869,353 15 )ރ(ޓްރާންސްފަޕަބްލިކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު 

 55,789,325  ލަ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމު 

ނޑާ ބާކީ  ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނު   2,811,798  ވަރު ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 18 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ޮގތުގެ ަބާޔން  ހަޭދކުެރުވނު  ބަޖުެޓން ފްާސކުެރުވުނ ަބޖެޓާއި އެ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2010ޑިސެމްބަރު  31

 

 

 ނޯޓް 

 ބަޖެޓް 

2010 

 އެކަށައެޅި ބަޖެޓް 

 / އާއި އާމްދަނީ  ފައިސާ 

 ހޭދަ ކުރެވުނު ފައިސާ 

2010 

    ލިބުނު ފައިސާ 

(އަހަރު ފެށުނުއިރު ލިބުނު ބަޖެޓާއި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުނިއިތުރު ކުރެވިފައިވާ  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް

 ތައް ހިމަނާފައި)ޢަދަދު
3 75,193,392 52,919,972 

 1,455,651 - 4 ގަތް ފައިސާއިގޮތުގައި ބަލަ ގެލަތުގެ އާމްދަނީއުދަ

 4,225,500 - 5 ލިބުނު ފައިސާނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހެ

 58,601,123 75,193,392  ނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ ލިބު 

    ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 13,316,110 18,077,475 6 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު 210

 126,433 127,907 7 ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ  213

 2,001,284 3,983,509 8 ފަުތރުކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރު  221

 2,953,984 5,301,527 9 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު 222

 19,736,974 31,166,277 10 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

 364,198 1,161,291 11 ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު  225

 350,266 773,155 12 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

 12,692,119 12,762,119 13 ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް ައދި ސަބްސިޑީޒް  228

 2,869,353 - 15 )ރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސްފަ

 54,410,721 73,353,260  ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 

 4,190,402   ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް ބާކީ 

    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 1,378,604 1,840,132 14 ކުރާ ޚަރަދު  ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  423

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  މުލަ ޖު 
 1,840,132 1,378,604 

 ބާކީ  ލަ ބަޖެޓް ޖުމު 
 

 2,811,798 

 -:ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ ކޮމިޝަނުގެއިލެކްޝަންސް  ހެކިވެ އެއްގޮތަށެވެ. އެކަމަށް އިނެތި ޙަޤީޤަތާ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ެއއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްމި •

 

 ފީޤްއުދު ތަފުއާ  އަޙްމަދު ޝަރީފް 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް            ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް        



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 19 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ެއެސޓްސް  – ަބާޔން ގެ މިލްކިްއާޔތު 
 ނިޔަލަށް  ގެ  2010 ޑިސެމްބަރު  31

 2010 ނޯޓް  

   ކަރަންޓް އެސެޓްސް (ހަރުމުދާ)-ނޮން 

 10,675,705 14 އިކްވިޕްމަންޓް މެޝިނަރީ އާއި 

 10,675,705  ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖުމުލް -ނޮން 

   އެސެޓްތައް ރަންޓް ކަ

 ކެންޑިޑޭޓުން ބެހެއްޓި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއިން ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ  އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިުވމަށްލޯކަލް ކައުންސިލް 

 ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ
15 1,414,500 

 2,811,798 16 ނަގުދު ފައިސާ 

 218,646 17 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

 19,367 18 ގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ މުސާރަ އިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކޮމިޝަންއިންތިޤާލީ 

 110,000 18 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

 4,574,311  ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖުމުލަ 

 15,250,016  މުލަ ޖު  ގެ މިލްކިއްޔާތު 

 

 ލައިބިިލޓީސް  – ަތކުގެ ަބާޔން ޒިއްމާ މީާލ 
 ނިޔަލަށް  ގެ  2010 ޑިސެމްބަރު  31

 2010 ނޯޓް  

 218,646 17 ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައް

 798 16 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ބާކީ

ނޑިޑޭޓުންވެރިވި ބައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި  10ގެ %އެދާއިރާއެއްގެ ވޯޓު ދިން މީހުން ގެ ތެރެއިންކެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ ެކނޑިޑޭޓުންނަށް  އަށްވުރެ

 ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް

 4,225,500 16އަދި  15

 10,675,705 14 ހަރުމުދާ ތަމްސީލުކޮށްދޭ ރައުސްމާލު

ސް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންއިން ފައިސާވިފައިވާ މުސާރަ ގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުރަށް ދެކޮމިޝަންއިންތިޤާލީ 

 ފައިސާ ރައްދުުކރަންޖެހޭ ޓްރެޜަރީ އަށް
18 19,367 

 110,000 18 ފައިސާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށްފިނޭންމިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޖޫރިމަނާއަށް 

 15,250,016  ތަކުގެ ޖުމުލަ ޒިއްމާ މާލީ 

ކަމުގައި ތަކާއެކު ވިދާޅުވުމުން ބައެއްކަމާއި މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަ ވާނީ މިނޯޓު  ބަޔާނުގެ ތަކަކީ މިމާލީނިފައިވާ މާލީ ބަޔާނާގުޅޭ ނޯޓުއަށް ހިމެ 29 އިން 17 ހާސަފު •

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 20 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ަތއް ގުޅޭ ޯނޓު  ިއ މީާލ ަބާޔްނތަކާ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2010 ޑިސެމްބަރު  31

 ތަޢާރަފު  .1

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް ދިމިޤްރާތީ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، ސީދާ 

ރި، ހާމަކަންބޮޑު އަދި އިތުބާރު ކުރުވަނިވި އިންތިޚާބުތަްއ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ، މިނިވަްނ، އިންޞާފުވެ

ގައި ޢަމަުލކުރަންފެށުނު ާޤނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އުފެދިފައިާވ،  07އޯގަސްޓް  2008ހިންގައި ބެެލހެއްޓުމަށްޓަކަިއ، 

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާުރ ލިބިފައިވާ، އަމިްއލަ ނަމުަގއި 

ޙައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަްނ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެކެވެ. އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ 

ނޑު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން  ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެށި ދުޅަހެޔޮ  ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމުގައި މައިގަ

 ލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓންެނވެ. ޭބނުންވާ ފަިއސާ މިކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ވެ.ގެންދާ މުއައްސަސާއެ

ނޑު  .2  ހަމަތައް  ސިޔާސަތުތަކާއިހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ

ނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ

އެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް  ށްފައިބަޔާންކޮ

 އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ،ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ. އެނޫން ަތފާތު ގޮތަކަށް ޭބނުންކުރެވިފައިވާަނމަ

 އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް  2.1

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ މާލީ ހިސާބުތައް 

" ސްޓޭންޑަޑް އާއި ޝާއިޢުކޮށްފައާިވ "ފައިނޭންޝްަލ ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކްޭޝ ބޭސްިސ އްޮފ އެކައުންޓްިނގ

 އެއްގޮތަށެވެ.

 2011، ) ގައާިވ ގޮތަށ3/2006ްޔަތެުގ ޤާނުޫނ (ޤާނުޫނ ނަންބުަރ ޚަރަދު ހިސުާބ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއް

 .ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ ،ގައި ހިނގާފައިވާ  2010 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ

އިވާނީ ރައްޔިތުންގެ "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެުވނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގަިއ ލިުބނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަާނފަ 

ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ގެ މިޝަނުކޮފާސްކުރި ބަޖެޓުން މި ށްވަނަ އަހަރަ 2010މަޖިލީހުން 

ތުގެ ދައުލަފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ނުވަތަ ަބލައިގަންނަ ފަިއސާއަކީ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިންގަލް ޓްރެޜަރީ އަކައުންޓަށް ކަމުން މިފައިސާ  މްދަނީއެއްއާ

މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އަދި ޖަާމނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ  ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 އިސާއެއް ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިާވނެއެވެ.ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަ

ނބުރާ ލިބެންެޖހޭ ފައިސާވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ކޭޝް ބޭސިސްއިން އެފައިސާ ނަގުދު އަކޮމިޝަނަށް 

އިރު ސައްކަތާ ގުޅިގެން އަހަރު ނިމުނުމަ ންކަމުން ޮކމިޝަނުގެފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަްށ ލިބުމުންނެވެ. އެހެ 

  .މިހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެކޮމިޝަނަށް ލިެބންޖެހޭ ނުިލބިހުިރ ފައިސާ 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 21 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ފައިވާީނ "ިހސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންަޝން" އާއި އެއްގޮތްވާށްކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮއް ތައްޔާރުމާލީ ބަޔާންތަ

އަރަންޏާއި އަިދ އެހެން މިގޮތުން ހަރުމުދަލާިއ، ގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުްނެނވެ. ގޮތުން އެމުޢާމަާލތެއް ހިނގިއިުރގެ އަ

 ވެ.ދަރަންޏާއި ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެ

ގެ ދަށުގައިވާ ހަރުމުދަލުެގ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ިޒއްމާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 އުނިކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ.

 ރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު ބޭ  2.2

ރުފިޔާ އިންނެވެ. އެއީ ދިވެހި  މާލީ ބަޔާނުގައި ބޭނުންކުރެވިފަިއވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހި

 ވާތީއެވެ. ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާކަމުގައި މުޢާމަލާތް ކޮމިޝަނުގެރުފިޔާއަކީ 

ޖެހޭ ދިވެހި ރުފާިޔެގ  ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށް  ތައް ހިސާބުކޮށްފައިވީަނ އެމުޢާމަލާތްެއ ހިނގިފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ބޭރު

އެކްސްޗޭންްޖ ރޭޓްގައެވެ. ބުޭރ ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަނެްޏއްވާނަަމ އެޭގ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހުަރ ނޭިމ 

 ވެ.ސްވުން ތަކުގައެ ގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިޔަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖްގައެވެ. މިނޫން

 ތަކެތި  ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު މިޝަނަށް ކޮ  2.3

ގަެނފައި ބަހައްޓައިގެްނ މިޝަނަށް ކޮއަގުގައެވެ.  ކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތް ހިންގުމަށް ޯހދޭ ތަ މިޝަން ކޮ

ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެެނނީ  ،ނުކޮށް ޒްވާީނ ކެޕިޓަލައި ތަެކތި މަށް ހޯދާބޭނުންކުރު

ނުކޮށް ހުރި  އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭނުން ،އެތަކެތި ބޭނުން ކުރެވުމުން ނޫންކަމުަގއި ފާހަގަކޮށް ،އެތަކެތި ގަތުމުންކަމަށާއި

 ވެ.ނުވާނެއެ ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފަެއއް

 ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް  ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ޒިއްމާ  މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ  2.4

ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާްތަތކުގެ ތެރެއިން، އެ  ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެޒިއްމާ މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ

 .ގެނެސްފަިއވާނެއެވެ ުމޢާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގޮތަށް މި  މުޢާމަލާތްތަކުގެ ބޮޑުމިަނށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ

 ތައް ޒިއްމާ މާލީ  2.5

އަގުގައެވެ. އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ އަހަރު ތެރޭގައި އަގު  ގެތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭޒިއްމާމާލީ 

ނިންމަްނ ޖެޭހ  ގެ ކުރިން އަާދކޮށް 2011ެޖނުއަރީ  31އަދާކުރުމަށް ކޮމިޓްވެފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. މިޚަރަދުތަކަކީ 

ނިމުނު އިރު  2010 ޑިސެމްބަރު 31ޢަދަދު ތަކަކީ ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޒިއްމާފައިސާއެވެ. ދެންހުރި މާލީ 

ކޮމިޝަނުގައި ހުރި މިނިސްޓްރި އޮފް ފައިނޭސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި، 

 .ތުގެ ރައުސްމާލެވެދައުލަކޮމިޝަނުގައި ބެނުންކުރެވޭ ހަުރމުދާ ތަމްސިލު ކޮށްދޭ 

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  2.6

ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބިހުރި ފައިސާއެވެ.  2011ެޖނުއަރީ  31ނިފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިެބންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެ

ރައްދުކުރަންޖެހޭ ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް މިނިސްޓްރި އޮފް ފައިނޭއަދި މިފައިސާ އަކީ މިފައިސާ ލިބުމުން 

 ތަކުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ޒިއްމާކަށް ވީތީ މާލީ ފައިސާއަ



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 22 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ފައިސާ  ލިބުނު  2.7

ވަނަ  2010ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ  ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރި ލިބުނު"ފައިސާ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން އަހަރު 

 ފިޔަވައި އެކި  މިޝަނަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ފައިސާގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ިލބިފަިއވާ ފައިސާއެވެ. ކޮ

 ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަކީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންތަަކށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ  ތުގެ އާމްދަނީގެ ދައުލަގޮތްގޮތުން 

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާ ދައުލަތުގެމިފަދަ ފައިސާ  ންކަމުންނޫ ފައިސާއެއް

ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީއަްށ އިރު މިގޮތަށް ޖަމާއަހަރު ނިމުނު

 ސާބުތަކުގައި ހިމަނާފަިއވާނެއެވެ.ހި އިރަށްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގަ

 ޓްރާންސްފަރ 2.8

އެވަނީ ޮކމިޝަނަށް ަބލައިގަތް  ގައި ދައްކާފައިގޮތުގެ ބަޔާނު ހޭދަކުރިގޮތާއި  ގެ ގޮތުގައި "ފައިސާ ލިބުނުރޓްރާންފާ

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުުނ  ދައުަލތުގެތެރެއިން  ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެ ދަނީގެތުގެ އާމްދައުލަ

ފައިސާ ލިބުނު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ "ރ އިރު ްޓރާންސްފާ. މިފަދަ ފައިސާގެ ތެެރއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނުޢަދަދެވެ

ނޑާ ބާކީ ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުެގ ބަޔާން" ގައި  ގެ ގޮތުގައިލިބުނު ފަިއސާއިން ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަ

 .ދައްކާފައިވާނެއެވެ

 ފައިސާ  ނަގުދު  2.9

ލިބި ޕަބްލިކް ބޭންްކ  ކޮމިޝަަނށް ާއމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެވަނީ ގެ ގޮތުގައި ހިާސބުތަކުގައި ދައްކާފައިނަގުދު ފައިސާ

އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮްށ ހުރި ަފއިސާ އާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ެކންޑިޑޭޓުން ބެހެްއިޓ 

 ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި ފައިސާއެވެ.

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.10

ނޑަ 2010ހިމެިނފައިވާީނ ބަޔާނުގައި  މާލީ އެޅިފައިވާ އަހަރީ ބަޖެޓްެގ ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކާއި އެއަހަރަށް ކަ

އެއްވެސް  ގެކުީރ އަހަރުވަނަ އަހަރުގެ މާީލ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފަިއ ނުވާތީ  2009މިކޮމިޝަނުެގ ސީލުތަކެވެ. ތަފު

 ޓިވްއެއް ދެއްކިފައި ނުވާނެއެވެ.ކޮމްޕެރެ

 ތު ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާ 2.11

މިނިސްޓްީރ ބަޖެޓާއި،  ފާސް ކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންރު ވަނަ އަހަ 2010މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 

 އަށް ބަދަލު ނާންނަ  ޖުމްލަ ބަޖެޓްގެ މުޅި އޮފް ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީއިން އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ ހިމަނައިގެން

 .ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ ބަދަލުގޮތަށް އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް 

 

 

 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 23 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ޯނޓްަތއް  ަތފުސީލު  ގުޅޭ  ިއ މީާލ ަބާޔްނތަކާ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2010 ޑިސެމްބަރު  31

 ތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ ރައްޔި  .3

 2010  ތަފްޞީލް 

 ތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްރައްޔި
 

75,065,485 

 52,919,972  ތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ރައްޔި

 22,145,513  ބަޖެޓުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ 

އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ތުގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ދައުލަކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަތް 

 798  ރަށްދުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ 

 22,146,311  ބަޖެޓް ބާކީ 

 ފައިސާ  ބަލައިގަތް  ގޮތުގައި  އާމްދަނީ  ތުގެ ދައުލަ  .4

 ތަފްޞީލް 
 

2010 

 9,333  ފައިސާ ދެއްކި އަނބުރާ ފައިސާއިން ދެވިފައިވާ އިތުރަށް މެމްބަރުންނަށް ގެކޮމިޝަން އިންތިޤާލީ

 982,741  ފައިސާ ލިބުނު އަނބުރާ ފައިސާއިން ފޮނުވުނު އަތޮޅުތަކަށް އަހަރުތަުކގައި ވޭތުވެދިޔަ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުތަކާ

 50,000  ފައިސާ  ކޭޝް ޕެޓީ  ހުރި ޖަމާނުކުރެވި އަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ

 90,000  ފައިސާ ގެ ގޮތުގައި ދެއްކިޖޫރިމަނާ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

 322,779  ފައިސާޖަމާކުރި  އަނބުރާ ބަޖެޓަށް

 798  ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި ފައިސާއާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 

 1,455,651  ޖުމުލަ 

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ  .5

 ތަފްޞީލް 
 

2010 
 

 ގައި ބައިވެރިުވމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ބެހެއްޓި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބުއިންތިޚާކައުންސިލް  ލޯކަލް
 4,225,500 

 4,225,500  ޖުމުލަ  

ގޮތުގައި  ގޮތުން ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ވަނަ އަހަރު ވަގުތީ 2010ފައިސާގެ ތެރެއިން  ޑިޕޮސިޓް  ކެންޑިޑޭޓުން ދެއްކި ގައި ބައިވެރިުވމަށްއިންތިޚާބުލޯކަލް ކައުންސިލް 

ކުރީގެ އަތޮޅު އޮފީްސތަކާިއ  .ރުފިޔާއެވެ 1,414,500 ލައަށްވާޖުމުކެންޑިޑޭޓުންގެ  943ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިަވނީ މިކޮމިޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކި 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރީ އެ އޮފީސްތަކުގެ  2010ރުފިޔާ  2,811,000 ޖުމުލަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއަށްވާ 1874ރަށު އޮފީސްަތކަށް ފައިސާ ދެއްކި 

 ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

 

 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 24 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު މުވައްޒަ  .6

 2010 2010 ބަޖެޓް  ތަފްޞީލް 

 7,835,270 11,800,442 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  211001

 (5,113) - ރިލާ ގަޑީ 126004

 971,807 1,038,797 ގަޑި އިތުރު 211002

 164,852 169,698 އެލަވަންސް  ދޭ މުނާސަބަތުގައި މަހުގެ  ރަމަޟާން  212005

 22,450 23,400 އެލަވަންސް ދަތުރު ދޭ އަދާކުރާތީ ވަޒީފާ ރަށެއްގައި އެހެން  ފިޔަވައި ރަށް އަމިއްލަ  212013

 1,080,000 1,080,000 އެލަވަންސް ފެމިލީ އެލަވަންސާއި ލިވިންގ އަނބިދަރީންގެ މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  212014

 731,772 1,288,733 އެލަވަންސް ދޭ އިތުރުން މުސާރައިގެ މަސަތްކުރާތީ ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު  212015

 15,908 15,908 ފައިސާ  ދޭ ދުވަސްތަކަށް ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީ އަހަރީ  212017

 1,497,119 1,561,170 އެލަވަންސް  ދޭ ކުރާތީ މަނާ ކުރުން އަދާ ވަޒީފާއެއް އެހެން   212023

 106,862 109,327 އެލަވަންސް  ފޯނު  212024

 895,183 990,000 އެލަވަންސް  ސަރވިސް  212027

 13,316,110 18,077,475 ޖުމުލަ 

 ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ޚަރަދު  .7

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 126,433 127,907  ފައިސާ ޕެންޝަންގެ 213001

 126,433 127,907  ޖުމުލަ 

 ޚަރަދު  ކުރުމުގެ  ފަތުރު  ދަތުރު  .8

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

ނޑު އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 221001  1,144,641 2,927,408  ޙަރަދު ދަތުރު ކުރާ މަގުން ކަ

 58,818 133,000  ޙަރަދު ދަތުރު ކުރާ މަގުން އެއްގަމު އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 221002

 545,545 719,832  ޙަރަދު ދަތުރު ކުރާ މަގުން ވައިގެ އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 221003

 252,280 199,269  ޚަރަދު  ދަތުރު ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން   221004

 - 4,000  ޚަރަދު ދަތުރު އެހެނިހެން  221999

 2,001,284 3,983,509  ޖުމުލަ 

 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 25 ގެ 29 ސަފުހާ 

 އަގު  ތަކެތީގެ  ހޯދާ  ބޭނުމަށް  ހިންގުމުގެ  އޮފީސް  .9

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 1,597,828 2,063,523  ތަކެތި  ހޯދާ ގޮތުން ބެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި 222001

 115,934 206,739  ތަކެތި  ހޯދާ ގޮތުން ބެހޭ އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން 222002

 13,249 113,500  ތަެކތި  ތެޔޮފަދަ އިންޖީނު ތަކެްއޗާއި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގައި ފިއުލްގެ 222003

 948,491 2,215,440  ތަކެތި ސައިފަދަ ކެއުމާއި ދެވޭ އޮފީހުގައި ވަގުތުގައި އުޅޭ ޚިދުމަތުގައި އޮފީހުގެ   222004

 4,012 85,000  ތަކެތި  ހޯދާ ގޮތުން ބެހޭ އިލެކްޓްރިކާ 222005

 5,240 27,600  ހޯދުމަށް  ޕާރޓްސް ސްޕެއަރ 222006

 32,959 45,000  ަތކެތި  ހޯދާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ކުނިކަހާ  222008 

 7,638 30,472  ހޯދުމަށް ތަކެތި ގެންގުޅޭ ހިފާ 222009

 10,540 56,000  ހޯދާތަކެތި  ކުރުަމށް ޒީނަތްތެރި އޮފީސް 222010

 33,661 207,953  ހޯދުމަށް  ބާވަްތަތއް ފޮތީގެ ދިދަފަދަ އަދި މޭޒުފޮތި ،ދޮރުފޮތި 222011

 184,431 250,300  ތަކެތި  ހޯދާ ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން  222999

 2,953,984 5,301,527  ޖުމުލަ 

 ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް  .10

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 913,968 1,353,804  ޓެލެކްސް  އަދި ފެކްސް ،ޓެލެފޯން 223001

 1,040,725 1,325,795  ަޚރަދު  ފީގެ އިލެކްޓްރިކް 223002

 247,186 300,750  ކުރާޚަރަދު އަގުދިނުމަށް ޚިދުމަތުގެ ފާޚާނާގެ ބޯފެނާއި 223003

 571,670 579,814  ޚަރަދު  އިންޓަނެޓްގެ ލީޒްލައިނާއި  223004

 3,068,838 4,296,636  ކުލި  ބިމުގެ ކުއްޔާއި ޢިމާރާތުގެ 224005

 21,053 195,000  ކުލި  ތަކެތީގެ 223006

 38,286 75,000  ކުނީފީ އާއި ފައިސާ ދޭ ޚިދުމަތަށް ސާފުކުރުުމގެ ފޮޅާ ޢިމާރާތް އޮފީސް   223008

 15,893 74,500  ޚަރަދު މެސެޖް  ޕޯސްޓޭޖާއި 223009

 1,359,216 1,320,000  ހޯދާތަކެތި  ކުރުަމށް ޒީނަތްތެރި އޮފީސް 223010

 31,873 411,910  ހޯދުމަށް  ބާވަްތަތއް ފޮތީގެ ދިދަފަދަ އަދި މޭޒުފޮތި ،ދޮރުފޮތި 223011

 100,258 110,400  ކުާރޚަރަދު ފަދަކަންތައްތަކަށް ސެމިނަރ އަދި ޖަލްސާ 223012

 74,749 6,426,946  ފައިސާ އަގަށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ތަރުޖަމާކުރުންަފދަ ،ޚިދުމަތާއި ކޮންސަލްޓެންސީ 223016

 - 10,000  ކުރާަޚރަދު އަދާކުރުމަށް މެހުމާންދާރީ މެހުމާނުންނަށް 223017

 - 11,558  ހެއްދުމަށް ކާޑު ޑީ .އައި އަދި ފީ ވޯކްޕާމިޓް  ،ވިސާފީ މުވައްޒަފުންގެ ބިދޭސީ 223018



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 26 ގެ 29 ސަފުހާ 

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 5,670 7,500  ފީތައްއަހަރީ  ދައްކަންޖެހޭ ސަރުާކރަށް ކަންކަމަށް އެކި 223019

 1,137,228 1,937,500  ޚަރަދު  ަތކެތީގެ ޗާޕުކުރާ ޢާންމުފައިދާއަށް 223020

 - 10,000  ޚަރަދު  އިސްތިރިކުރުމުގެ ދޮވެ 223021

 - 1,150,000  ޚަރަދު ބައިވެރިމުވުގެ ފެއަރގައި އެކިއެކި ބާއްވާ ބޭރުގައި ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި 223023

 889,088 897,000  ކުރުން  އަދާ އަގު ޚިދުމަތުގެ އިންޝުއަރެންސް 223025

 10,221,274 10,672,164  ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ހިންގުމުގެ  އޮފީސް އެހެނިހެން  223999

 19,736,974 31,166,277  ޖުމުލަ 

 ހޭދަ  ކުރެވޭ  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  .11

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 66,420 280,238  ފައިސާ މީހުންގެ  ދާ ފެޯލޝިޕްގައި ،ސްކޮލަރޝިޕް 225001

 231,326 397,239  ޚަރަދު  މީހުންގެ ދާ ޓުއާސްގައި ސްޓަޑީ އާއި ޓްރޭނިންގ މުއްދަތުގެ ކުރު 225002

 900 25,000  ޚަރަދު  ކުރާ ކަންތަްއތަަކށް ފަދަ ވާރކްޝޮޕް 225003

 - 100,000  ފައިސާ ދޭ ބައިވެރިވުމަށް ކޯސްތަކުގައި ޓްރޭނިންގ އެކިއެކި ހިންގާ ރާއްޖޭގައި 225004

 7,000 218,814  ޚަރަދު ކުރާ ހިންގުމަށް ޯކސްތައް ޓްރޭނިންގ އެކިއެކި ރާއްޖޭގައި   225005

 58,552 140,000  ޚަރަދު  ޓްރޭނިންގގެ ހިންގޭ ޚާއްޞަކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސް   222006

 364,198 1,161,291  ޖުމުލަ 

 ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުރުމާއި  މަރާމާތު  .12

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 149,331 160,000  މަރާމާުތކުރުން  ޢިމާރާތް ބިނާކުރާ ބޭނުންތަކަށް ނޫން ދިރިއުޅުން  މީހުން 226002

 9,144 38,320  މަރާމާތުކުރުން  ނިޒާމް  ފެނާބެހޭ އާއި ފާޚާނާ   226006

 53,795 246,167  މަރާމާތުކުރުން ވިއުގަ ކަރަންޓް   226007

 870 5,520  މަރާމާތުކުރުން  ފިޓިންގްސް ފަރުނީޗަރާއި   226009

 86,969 93,000  މަރާމާތުކުރުން  އިކްވިޕްމަންޓްސް  މެޝިނަރީއާއި   226010

 4,410 47,898  މަރާމާުތކުރުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކޮމިޔުނިކޭޝަން   226012

 41,550 125,350  މަރާމާތުކުރުން  ސޮފްޓްވެޔަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ   226013

 1,100 6,900  މަރާމާތުކުރުން  އިކްވިޕްމަންޓް އެހެނިހެން   226015

 3,097 50,000  މަރާމާުތކުރުން  ދުއްވާތަކެތި އެއްގަމުގައި   226016

 350,266 773,155  ޖުމުލަ 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 27 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ސަބްސްކްރިޕްޝަން  އަދި  ގްރާންޓްސް  ،ސަބްސިޑީސް ދެއްވާ  ސަރުކާރުން   .13

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 12,692,119 12,762,119  ފައިސާ  އެހީގެ ދޭ ހިންގުމަށް ކޮމިޓީތައް އިޖްތިމާއި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އެކިއެކި  228009

 12,692,119 12,762,119  ޖުމުލަ 

 ޚަރަދު  ކުރާ  ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް  .14

 2010 2010 ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 170,655 223,909  ފިޓިންގްސް  ފަރުނީޗަރާއި  423001

 107,059 424,833  އިކްވިޕްމަންޓްސް މެޝިނަރީއާއި ،ޕްލާންޓް  423002

 - 13,500  )ޓޫލްސް( ސާމާނު ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތަށް އެކިއެކި  423004

 7,195 10,000  ފޮތް ރިފަރެންސް  423005

 17,915 127,267  ތަކެތި  މުވާޞަލާތުގެ  423006

 547,953 183,961  ސޮފްޓްވެޔަރ ކޮމްޕިއުޓަރ  423007

 522,397 846,662  ހާޑްވެޔަރ ހޯދާ  ގުޅޭގޮތުން އާއި . ޓީ.އައި  423008

 5,430 10,000  އިކްވިޕްމަންޓް  އެހެނިހެން  423999

 1,378,604 1,840,132  ޖުމުލަ 

 

 2010   ތަފްޞީލް 

 10,675,705   އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ހަރުމުދާ 

 10,675,705   ޖުމުލަ 

 )ރޓްރާންސްފާ ( ޖަމާކޮށްފައިވާ ޓްރެޜައީއަށް  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ރީ މިނިސްޓް  .15

 2010   ތަފްޞީލް 

 9,333   ފައިސާ ދެއްކި އަނބުރާ ފައިސާއިން ދެވިފައިވާ އިތުރަށް މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަލާގެ އިންތިޤާލީ

 982,741   ފައިސާ ލިބުނު އަނބުރާ ފައިސާއިން ފޮނުވުނު އަތޮޅުތަަކށް އަހަރުަތކުަގއި ވޭތުވެދިޔަ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުތަކާ

 50,000   ފައިސާ ކޭޝް ޕެޓީ ޖަމާނުކުރެވިހުރި އަހަރުގެ ދިޔަ ވޭތުވެ

 90,000   ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އަށް ޖޫރިމަނާ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

 322,779   ފައިސާ  ޖަމާކުރަންޖެހޭ އަނބުރާ ބަޖެޓަށް

 ފައިސާގެ ބެހެއްޓޭ ގޮތުން ވަގުތީ އިން  ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓި ކެންޑިޑޭޓުންގައި ބައިވެރިވުަމށް ބުއިންތިޚާ ކައުންސިލް ލޯކަލް
 ފައިސާ ޖަމާކުރި އެކައުންޓަށް ބޭންކް ޕަބްލިކް ގޮތުގައި

  1,414,500 

 2,869,353   ޖުމުލަ 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 28 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ފައިސާ  ނަގުދު  ހުރި  ބެހެއްޓިފައި  ކޮމިޝަނުގައި  .16

 2010   ތަފްޞީލް 

 798   ފައިސާ ހުރި ޖަމާނުކޮށް ބޭންކަށް ތެރެއިން ފައިސާގެ ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ

 ކުރީގެ އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި ރަށު އޮފީްސތަަކށް  ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމަށް  އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލް ލޯކަލް
 ފައިސާ ދެއްކި ކެންޑިޑޭޓުން

  2,811,000 

 2,811,798   ޖުމުލަ 

 ހުރި ބިލްތައް  ފައިސާ ނުދައްކާ  .17

 2010   ތަފްޞީލް 

 300   ވަތަނިޔާ މޯލްޑިވްސް 

 38,412   ޝޭޑީ ކެބިން

 14,515   މޯލްޑިވްސް އެޑިފައި 

 2,384   ބްރައިޓް ބަރަދާސް

 4,150   އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން 

 300   އެކްސެސް މޯލްޑިވްސް 

 86,000   ސުވެނިއަރ އިންވެސްޓްމަންޓް 

 310   މިލިއަން ބުކްޝޮޕް

 3,000   ސެކުއަރ -ބީ

 6,800   އައިކަން ކޮމްޕިއުޓާސް 

 800   މެގަޗިޕް

 2,727   އެމް .ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް

 650   އޯ .ޓީ.އެސް

 3,750   ލިންކް ސާރވް

 300   ނޮވެލްޓީ

 12,100   ވިލާ ކޮލެޖް

 23,350   އަލޯރާ

 13,430   ހޯމް ޑެލިވަރީ 

 3,828   ސީ .ސީ.ޓީ.އެމް

 1,540   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން  އައިލަންޑް

 218,646   ޖުމުލަ 

 
 .ގޮތުގައެވެ އެއްގެޒިއްމާ މާލީ ވާނީ ހިމަނާފައި ހިސާބުތަކުގައި މާލީ ބިލްތައް ހުރި ނުދައްކާ ފައިސާ •



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

 (ރުފިޔާ އިން) ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2010

 info@elections.gov.mvއީމެއިލް:  3323997ފެކްސް:  3322241. ފޯނު: ދިވެހިރާއްޖެލާލީ މަގު، މާލެ، ހި، ވަނަ ފަންގިފިލާ)5( ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،  

 29 ގެ 29 ސަފުހާ 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  .18

 2010   ތަފްޞީލް 

 19,367   ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ  އިން މުސާރަ ދެވިފައިވާ އިތުރަށް މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަލާގެ އިންތިޤާލީ

 110,000   ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާގެ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

 129,367   ޖުމުލަ 

 ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނުގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށްޓަކައި ހިންގި މުޢާމަލާތްތައް  .19

 ލޯކަލް އަދި ކެއުން ހުރުމާއި  ދަތުރުގެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ އަށް ސެލެބްރޭޝަން ޖުބްލީ ޑައިމަންޑް ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް އިންޑިޔާ •
 ޚަރަދު ޓްރާންސްޕޯޓް

 ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ އާއި ރައީސް ގެކޮމިޝަނު ބަނގްލަދޭޝްގައި - ރީޖަން  އޭޝިއާ އޮފް ކޮމިޝަންސް އިލެކްޝަންސް ބިޓްވީން ކޯޕަރޭޝަން އޮން  މީޓިންގ •
 ޚަރަދު  ހުރުމުގެ ކެއުމާއި

 ޚަރަދު  ހުރުމުގެ ކެއުމާއި ރައީސްގެ ގެކޮމިޝަނު ގާނާގައި - ބޮޑީސް  މެނޭޖްމަންޓް އިލެްކޝަންސް ފޮރ ސްކޮންފަރެން ކޮމަންވެލްތް •

 .ނެތެވެ އެނގޭކަށް ޚަރަދު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދަށް ކެއުމުގެ ހުރުމާއި ދަތުރުތަކުގެ މި:  ނޯޓު
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