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 1 . ދިވެހިރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ެސކްރެޓޭރިއަޓް ހިންގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ވަނަ އ3122ަ |  

 

 

 

 
 ތަފްސީލް  މަސްދުވަހު ހިނގި ޚަރަދު ގެ  60ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011

  
 މުސާރައާއި އުޖޫރަ    

 މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ   740,667.67                

 މުވައްޒިފުން  ހޯދާ ށްްްވަގުތީ ގޮތުން ނާއި ވަކިވަކި ހަރަކާތްތަކަ   31,000.00                   

 ޖުމުލަ   771,667.67              

    

 މުވައްޒިފުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ޚަރަދު   

 ޚަރަދު މުވައްޒިފުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް  11,000.00                   

 ޖުމުލަ   11,000.00                

    

 އިމާރާތުގެ ކުލި   

 އިމާރާތުގެ ކުލި އޮފީސް   340,000.00                

 ހަރުގޭ ކުލި   150,000.00                

 ޖުމުލަ   490,000.00              

    

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   

 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު   101,978.00                

 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ   104,842.00                

 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު  6,954.00                     

 ޖުމުލަ   213,774.00              

    

 ޕާޓީ ޕްރޮމޯޝަން   

  ޕާޓީ ޕްރޮމޯޝަން އަދި ކެމްޕެއިން ޚަރަދު  369,991.00                

 އެހެނިހެން ކެމްޕޭން ޚަރަދު   393,300.00                

 ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު   83,700.00                   

 އެހެނިހެން ޚަރަދު   53,437.50                   

 ޖުމުލަ   900,428.50              

  

 
 

  
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު   

 މިާލްއަޔތާިއ ަޗްނާދ ޮކިމޓީ 



---  

 2 . ދިވެހިރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ެސކްރެޓޭރިއަޓް ހިންގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ވަނަ އ3122ަ |  

 

 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި   15,560.00                   

 ސައި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި   600.00                        

 ފާރނީޗާރ އަދި އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި   14,350.00                   

 އެހެނިހެން ތަކެތި )ޕެޓީ ކޭޝް އިން ކުރާ ޚަރަދު(  18,825.00                   

  ކޮމްޕިޔުޓަރ، ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އެސެސަރީސް  20,700.00                   

 ޖުމުލަ   70,035.00                

    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު   

 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި އިންޓަރނެޓް  166,472.37                

 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު   68,127.85                   

 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު   4,899.20                     

 ކާސްޓަރގެ ޚަރަދު އެސްއެމްއެސް   2,500.00                     

 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ   10,149.00                   

 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު   618.00                        

 އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު   251,275.00                

 ޚިދުމަތުގެ އަގު  އޯޑިޓޮ، ވަކާލާތުކުރުން އަދި ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ  32,667.40                   

 ޗާޕުކުރުމާއި ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު   149,426.00                

 ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން )ހަރުގެ(  33,600.00                   

 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ   119.50                        

 އަދާކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރު ޯހދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު 0606  

 ސްޓެލްކޯ   60,281.39                   

 ހަބް ކޮމްޕެނީ   127,150.50                

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ   10,998.00                   

 ޔޫމެޓް  14,815.00                   

 އެފް އެންޑް ސީ   4,557.50                     

 މެގަޗިޕް   19,850.00                   

 އަސްރަފީ ބުކްޝޮޕް   14,478.00                   

 ލިންކް ސާރވް   995.00                        

 އެސްޓޮނިޝް ކުލީނިންގް ކޮމްޕެނީ  21,000.00                   

 ސައިޓް އެން ސައުންޑް   10,000.00                   

 ސަންރައިޒް ސެކިއުޓީ ސާރވިސް   4,200.00                     

 އެމް.އާރު.އެޗް އިންވެސްޓްމެންޓް  21,037.75                   

 ފޯރމެކްސް   29,200.00                   

 ކޮމްޕިއުރ ޕުލަސް   6,850.00                     

 މުސާރަ ދިނުމަށް  0606ޑިސެމްބަރ   251,457.00                



---  

 3 . ދިވެހިރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ެސކްރެޓޭރިއަޓް ހިންގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ވަނަ އ3122ަ |  

 

 ޖުމުލަ   1,316,724.46          

    

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކުރުމާއި މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް   10,000.00                   

 އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތުކުރުން   12,850.00                   

 ޖުމުލަ   22,850.00                

    

 ޖަލްސާ ތަކާއި ބައްދަލުވުން   

 އާއްމު ބައްދަލުވުން   105,800.00                

 އަދި ރެލީ  ގުޅިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމާއި ހަރަކާތްތައްމުނާސަބަތާ   310,355.00                

 ޖުމުލަ   416,155.00              

    

 ޖުމުލަ ޚަރަދުވި ވަރު   4,212,634.63          
 


