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ކް ޕާޓ    ިދެވިހަރްއިޔތްުނގެ ިޑޮމކްެރިޓ

 

 ގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޢިރުޝާދު ދާއިރާތަކު 

 މަލު ކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ޢަ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެިނގެން ާޕޓީއަށް ލިބޭ ަފއިސާ ާދއިރާތަކަށް ދިނުމުަގއި 

 ބޭންކުއެ ންކް އެކައުންެޓއް ހުޅުވުަމށާއި އަދި ދާއިރާގެ ނަމުަގއި ބޭ ،ހަމަވާ ޖަލްސާެއއްަގއިދަދު ޢަނޫީނ ޤާދާއިރާގެ ހިްނގާ ކޮމިީޓގެ  .1
 .ޑަައޅާ ަގރާރެއް ާފސް ކުރަންވާނެއެވެނކަ ގާނީ ކިތައްީމހުންތޯުމއާމަލާތްތައް ިހންޅޭ ގު އެކައުންާޓއި 

ންކު އެކައުްނޓަކާ ެބހޭ . ދާއިރާެއއްގެ ބޭހުަށއަޅަންވާެނއެވެއެގަރާުރ ުއމީ މަޖްިލހަށް ޤަގާރާރު ާފސް ކުުރމަށްަފހު ާދއިރާ ރައީސް މެދުވެރިކޮށް  .2
 އުީމ މަޖްލިހަކަށް އެޖެންޑާ ކޮށްދޭްނ ވާނެއެވެ.ޤަ ުއމީ މަޖްީލހަށް ހުށަެއުޅމުން އެްނމެ އަވަަހށް ބޭއްވޭ ޤަގަރާރެއް 

އެކައުްނޓް ުހޅުވުމަްށ  ސެކްރެޓޭިރއެޓުން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 7މަަސްއކަތް ކުރާ  ، އުމީ މަޖްލިހުން ފާސް ކުރާތާ ގިނަވެގެންޤަ މިފަދަ ގަރާެރއް  .3
 ންކަށް ހުަށއަޅަން ވާނެއެވެ.ބޭ

ދުވަހުެގ  06އިާދރާއިން މައި ޕާޓީގެ  ،ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ޕާޓީއަށް ލިބުމަށްަފހު ލިބޭ ފައިސާ ައށްދައުލަތުގެ ބަޖެޓްަގއި ހިމެިނގެން ޕާޓީ .4
 ަހމައެަކނި ، ންަޓށް ަޖމާ ޮކށްދޭން ވާނެެއވެ. މިފަިއސާ ަޖމާކޮށްދޭނީއެކައުބޭންކު ދާއިާރގެ އެ ،ަޑއެޅިަފއިވާ ފަިއސާނއެދާއިާރއަކަށް ކަ ތެރޭގައި

 ކަށެވެ. އަށް ފޮނުވައިދޭ ފަރާތްތަގެ ަމއި އިާދރާޑަައޅާ ުއސޫލްތަކާއި އެއްގޮަތށް ޕާޓީ ނފާއިތުވި އަހަުރގެ މާލީ ހިސާބުތަްއ ޕާޓީން ކަ

 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުން 

ދުކުރާ ޚަރަދުެގ ތަފްސީލް ހިެމނޭ، ކުރަން ަގސް އެކި ކަންަކމަށް ، އިކަމަށް ލަފާުކރާ ާއމްދަީނ އާނެ ައހަރު ާދއިރާއަަކްށ ލިބޭއޮތް ކުރިއަށް  .1
ގެ ގާޫނނީ އަަދދު ާދިއރާގެ ހިންގާ ކޮިމޓީ ެޓމްަބރު މަސް ނިުމމުގެ ކުރިން،ނިމޭ ައހަރުގެ ސެޕް ،ބަޖެޓް ައހަރަށް ލަފާކުރާ ކުރިއަށް އޮތް
ހުަށއަޅަން ވާނެއެވެ. ބަޖެޓް ހުށައަާޅއިރު އެަބޖެޓާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ޕާީޓގެ ސެކްރެޓޭިރއެަޓްށ  އަކުން ފާސްކުުރަމށް ފަހު ހަމަވާ ޖަލްސާ

އަދި ާޕޓީގެ ެއކި  )ދާއިރާ ހިންުގމަށް ޑައަޅާަފއިވާ ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާނެއް އެކުލަވާލާ ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.ނބެހޭ ގޮތުން ކުރަން ކަ
ޑަައޅާފައިވާ ކަންަތއްތައް، އެކަންކަން ކުރުަމށް ހިގާެނ ޚަރަދު، އެކަންކަމުްނ ލިބޭނެ ކަަމށް ނިހންގަން ކަ، ހަރަކާތްތައް ހިންުގމުގެ ޕްލޭން

 ލަފާކުރާ އާމްދަީނ(
 ަޑއަޅާނން ކައި ޕާޓީގަވާއިދާ  އިނޫނާޤާކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ަބލަހައްޓާނީ ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ދަނީ ާއއިމްދާއިރާތަކަށް ލިބޭ އާ .2

 ނެވެ.އުސޫލެްއގެ މަތިން
މުައއްޒަފުންަނށް މަަސއްކަތަށް ނުކުންަނ މުއައްަޒފަކަށް ވާންނާނެއެވެ. ދުަވހު : ާދއިރާެގ ވަޒީފާގައި ުހންނަ ުމއައްޒަފަކީ ގަވާއިދުން މުއައްޒިފުން  .3

  ދޭ އުޖޫރަެއއް ދެވޭނީ ެއމީހަކު ހާޒިރު ވެފައިވާ ދުވަހަކަށް ބަލާފައި ާހޒިރުވި ދުވަހަކަށެވެ.
: ވޮލަންިޓއަރުންނަީކ ހިލޭ ސާބަަހށް ާޕޓީެގ ކުރިެއރުމަާށއި ލާބައަްށ މަަސއްކަތް ޮކށްދޭ ބަޔަކަށްވާތީ ވޮލަންޓިއަރުްނނަްށ ވޮލަންޓިއަރުން .4

 މުސާަރއެއް ނުދެވޭެނއެވެ. އެކަމަކު ވޮލަންޓިއަރުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްުޓަމކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
ކުރަމުން ެގންދާ ކަންތައްތަުކގެ ޔައުމިއްޔާ ގަވާއިދުން ލިޔެ ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ. ދާއިާރގެ ުމއައްަޒފަކު : ާދއިރާއިްނ ކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ރެ .5

) ގަަޅށް ެއގޭނޭ ހެން ލިޔަންވާނެއެވެ. ނމަަސއްކަތަށް ނުުކމެ އެދުވަހު ކުިރ ަމސައްކަތްތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ އެުދވަހަކު ޔައުިމއްޔާ ފޮތުަގއި ރަ
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. ބޭއްވުނު ބައްދަލު ކުރުްނތައް 2. ޮއފީްސ ުހޅުވި މީާހއާިއ ަގޑި 1 .ގަަޅށް އެގޭނެ ގޮތަށެވެ ނންނަވާ ކަންކަން ރަޔައުމިއްޔާ ލިޔާނީ ިމދަ
 )ބޭއްވުނު ކަމަކާ، ހާޒިރުވީ ީމހުންެގ ފުރިހަަމ ނަމާ އެޑްރެސް ގުޅޭ ަނމްބަރ އެގޭ ގޮތަށް އަދި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ނިްނމުންތަްއ(

ނޫނީ އަދަދު ަހމަވާ ޤާެޖޓްަގއި ހުއްަދ ކުރެވިފައިވާ ކަންަކމުެގ އިތުުރ ކަމަކަްށ ަޚރަދު ކުރެޭވނީ ދާއިާރގެ ދާއިރާއިްނ ުހށަައޅާފައިވާ ބަ .0
 ުހއްދަ ޖަލްސާއަކުން ާފސްކުުރމަށް ަފުހ ޕާޓީގެ ސެކްރެޭޓރިެއޓަށް އެކަްނ އެންުގމަށް ަފހު ސެކްެރޓޭިރއެުޓން ލިޔުމުން އެކަން ކުރުުމގެ 

 ލިބިގެންނެވެ.
ބޭ އާމްދަީނއާއި ަޚރަދު ކުރެވޭ ފައިާސ: ދާއިާރއަްށ ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބުާމއި އެުކ އެފަިއސާ ދިން ަފރާތަކަށް ާދއިރާެގ ދާއިރާައށް ލި .7

ސީެދްއ ތަށް ާޗޕްކޮށް ީސރިއަލް ނަމްބަރު ޖަާހފައިވާ ރަޭގގޮނވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ބަލައިގަްތ ތާރީޚު އެޙަތައްގަޑުޖަހާ ަފއިސާ 
ދޭން ވަނެއެވެ. އަދި ލިބޭ އާްމދަނީ ފޮތެއްަގއި ލިޔެ ބަލަހައްަޓން ވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ ކުއިކްބުކްސް، ީޕޗްޓްރީ ަފދަ އެކައުްނިޓންގ 

ގެ ޮސިއ ވާނެއެވެ. ާދއިރާއިްނ ކުރެވޭ ޚަދަރުތައް ވަުއޗަުރގައި ލިޔެ ހުއްދަ ނަގަްނޖެހޭ ފަރާތުޮސފްޓްވެައރ ެއއްަގއި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަން 
 ލިބުމަށް ފަހު ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ިރކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 ކުިރން ރިޕޯޓް ފޮނުވުން: ކޮްނމެ ދާއިާރއަަކށް ލިބޭ އާންމުދަނީ އާއި ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަކުގެ ރިޯޕޓް ކޮންމެ މީާލދީ މަެހއްގެ ިދހަވަނަ ދުވަހުގެ .8
 ހާޒިރީާއއި ޔައުމިއްޔާ ުހށަައޅަން ވާނެއެވެ.ތެރޭގައި  ޕާޓީ ސެްކރެޓޭިރއެަޓށް ުހށައަޅަްނ ވާނެއެވެ. މީގެ

ގެ ކުރިން ޕާީޓގެ ސެކްެރޓޭރިެއޓަށް ކޮންމެ ާދއިރާއަކުން ހުަށއަަޅން 16ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓްޓމަންެޓއް މީލާދީ ކޮންމެ މަެހއްގެ  .9
ދައްކާ އަދަދު ިދމާވާންޖެހޭނެއެވެ. މިަކމުަގއި ޒިންމާވާންެޖހޭީނ ާދއިރާގެ ިހސާބުތަކުންވާނެއެވެ. މިްސޓޭްޓމަންުޓގައި ބޭްނކުން ދައްކާއަދަާދއި 
 ބޭންކުގެ ފަިއސާބަލަހަްއޓާ ިއސްވެދިޔަ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

( ޖެިހގެްނ އާމްދަނީ ގޮތުަގއާއި އެހެިނހެންގޮްތގޮތުން ލިބޭފައިާސ އެަފއިާސއެްއ ލިބުނުދުވަހު ނުވަތަ )އެދުވަހުަޖމާކުރެވޭހާ ވަގުތުނެތިއްޖެަނމަ .16
ކޮށްަފއެވެ. ައދި ހުޅުވޭދުވަހު ަޖމާކުރަންވާެނއެވެ.މިގޮތަށް ލިބިަފއިވާ ފަިއސާ ަބހައްަޓން ެޖހޭނީ ތަޅުލާ ރައްކާތެިރ ތަނެއްަގއި ަރއްކާ ބޭންކް 

މިފަިއސާ ހުރިަކމުގެ ޯނޓެއް ތަްއޔާރު ކޮށް އެފަިއސާ ގުނާ، ޗެްކ ނަމަ އެޗެކް ަރގަަޅށް ބަލާ ދާއިރާގެ ނައިބް ަރއީސް އާއި ަފިއސާ 
ކުެރވުނު  ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ޮސއިކޮށް ެދފަރާތުގައި އެ ޯނޓްގެ ޮކޕީ ބާއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި އެފައިސާ ަޖމާ ކުރެވުމުން ފަިއސާ ޖަމާ
  ސްލިޕް ކޮޅުަގއި ނައިބް ަރީއސް ސޮއިކޮށް އޭނާ އަތުގައި އޮތް ނޯްޓގައި ަފއިސާ ަޖމާ ކުރެވުނު ކަަމްށ ލިޔެ ފައިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

ިރޕޯްޓ ޕާީޓ  މީލާދީ ކޮންެމ ައހަރެްއގެ އާމްދަީނއާއި ޚަރަުދ ރިޕޯްޓ އެްކސްޓާނަްލ އޮޑިޓަެރއް މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓްކުަރންވާނެއެވެ. އަދި އޮިޑޓް .11
 ހުަށއަޅަން ވާނެއެވެ. ާމޗްަމސްިނމުުމެގ ކުރިން ސެކްރެޓޭިރއެަޓށް


