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ވަނަ މާއްދާގައި  95( ގެ 2010/7ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫމިބަޔާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި
ނޭންސް އެންޑް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިވަނަ އަހަރަށް 2015މިކައުންސިލުްނ ވާގޮތުގެ މަތިން 

ލިބޭނެކަމަްށ ، ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ން ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގާހުށައެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީ ޓްރެޜަރީއަށް
އެާޤނޫނުެގ ފައިވާ ޮގތުގެ މަިތން އެކުލަވާލައި، ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެ 97ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ، ރިޢާޔަތްކޮށް  ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް

 ވެ.ބަޔާނެށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭ ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ފާސްކުރާ ވާ ގޮތުގެމަތީންވަނަ މާއްދާގައި  96
 

 
ނޑު  2015  ދާއިރާ އަކުންނެވެ.  އެއީ :4ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ މައިގަ

 ސަރުކާރުން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްދޭ ފައިސާ )ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ  

 ކައުންސިލުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ() ވިޔަވަތި –ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް  

 )ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުންލިބޭ ފައިސާ(ގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލު 

 އެހީ އާއި ތަކެތިވިއްކައިގެން ލިޭބފައިސާ( ) އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭއެހެނިހެން ގޮތްގޮުތންލިބޭ އާމްަދނީ  

 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 
އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، މުއައްޒަފުންގެ މުސާރާއާއި، ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އަކީ ކައުންސިލުތަކުގެ ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން

ޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ކައުންސިލުތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލުތަކުން ަތރައް
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ. 82ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
އްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް، އަދި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއ2015ައިން ފެށިގެން 2011ނަމަވެސް 

 ލިބިފައެއް ނުެވއެވެ.  ދައުލަތުން ފައިސާ  އިތުރު އިދާރީ ހިންގުން ފިޔަވާ
 

އެލަވަންސް، އަދި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 2015
ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޭނުންވާ ފައިސާ ސިލުން ހިންގަންބޭުނންވާ ތަރައްޤީކައުންއިދާރީ ހިންގުމުގެ އިތުރުން 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސީލިންގަށް ހިމަނާ  ހަތްމިލިއަން ހަތަރުލައްަކ ރުފިޔާ ) 7,472,312 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަ
ނަ އަހަރަށް ވެސް ވ2015ަރުކޮށް ވާނީ ހުށައަޅަފައެވެ. ނަމަވެސް އްޔާގެ ބަޖެޓެއް ތަ ރުފިޔާ(ހަތްދިހަދެހާސް ތިންސަތޭކަ ބާރަ 

ރުފިޔާ  7,296,844 މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި، އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް   ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީފައިސާ  ދައުލަތުން
 އެވެ.  (ރުފިޔާ)ހަތްމިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަިދހަ ހަހާސް އައްސަތޭކަ ސާޅިސް ހަތަރު 

 ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް )ވިޔަވަތި(
 

ޓްރަސްޓް ފަންޑްެގ  ތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔަވަތިވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ަކއުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމ2012ް
އް ފެށުނެވެ. އެއީ ފާރިއެވިޔަ 4ދި އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފެށުނެވެ. އަރަސްޓްފަންޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްނަމުގައި ޓް

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުަމށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި، ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ަނފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި، ބޭސްފިހާރާގެ 
 .ރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ްޕރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯޚިދުމަތް ދިނުމަށް "ފުނަފަތި" ޕްރޮގް

 16ށ.އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް "ވިޔަވަތި" މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 
 ގައެވެ. 2012އޮކްޓޫބަރ 

ންޑްގެ ނަމުގައި ބެންްކ އޮފް މޯލްޑިްވސްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަާއ އެކު 
އިން ފެށިގެންވަީނ 2013ޖެނުއަރީ  01އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކެޕިޓަލްވަކިކޮށް މުޅިން އައު ވިޔަފާރިއެއް ގޮތުގައި 

 5،000،000.00އަތޮޅު ކައުންސިލުެގ ރިޒާވުން  ވިޔަފާރިކުރަންފެށިފައެވެ. މިގޮތުްނ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްެގ ގޮތުގައި
ނޑައެޅުނެވެ.  ރުފިޔާ  1,617,727އިން ފައިދާވަނަ އަހަރުގެ 2014އަދި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ( ކަ

މިއީ ވަނަ އަހަރު ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 2015( ހަލައްކަ ސަތާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން
 15ރުފިޔާ އަށް ވުރެ % 1,203,790.59ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  އަހަރުގެވަނަ 2014ވަނަ އަހަރު ގެ ފައިދާއިްނ 2013

 ގެ ކުރި އެރުމެކެވެ. 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގޭ  ރިޒާވުން ގެ ކައުންސިލު
ގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔޮތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގަމުން އައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކައުންސިލު އުފެދުމު

މަސައްކަތް ކައުންސިލުއުފެދުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން ޯލނު ނަާގފާއިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އަލުން 
 އައްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ ) އެއްލައްކަ  180,255ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 2014 ޕްރޮގްރާމްތަކުން ރިޝެޑިއުލް ކޮށް މި

 އަށް ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 2015ރުފިޔާ( ވަނީ  ލިބިފައެވެ. އެހެންަކމުން މިއަދަދު ފަންސާސް ފަސް ދުއިސައްތަ 
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 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 
ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހުރި ބައުމުދާ ނީަލންކިޔާގެްނ އަދި ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެްޓބާކީ އާއި ކައުންސިލުން ހިންޭގ 

 ތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ(ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަާހސް އައްސަރުފިޔާ )  796,818ހިލޭ އެހީގޮތުގައި  އިޖުތިމާޢީ ޕްރްގާރާމްތަކަށް
 ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 ފީއާއި، ނަގާ ކައުންސިލްތަކުން" ވަނީ ޢަދަދުމަދުވެފައި އަންދާޒާުކރެވޭ ކަމަށް ލިބޭނެ އައިޓަމަށް މިއަހަރު 2015ނަމަވެސް 
( 2012 ނޮވެމްބަރު  8) 2012/08 ނަްނބަރު ޓްރެޜަރީގެ ެއންޑް ިފނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ގޮތުގައި، އަކުރެއްގެ ބާޠިލް " ކުލި

 .ގުޅިގެނެވެ ނިންމެވުމާ އިން ސަރކިއުލަރ

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ( 2)ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އެނެކްސް 

ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2015 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  ދާއިތާއަކަށެވެ. އެއީ:  2ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ށާއި މުސާރައަށް މަކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު 

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދު  ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ  

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުސާރަ 
ނޑައެޅުއްވި  ަވނަ އަހަރަށ2014ްއިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުްނ ހިލޭ އެހީގޮތުގަިއ  މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި  ކަ

ރުފިޔާ  6,301,622ތެރެއިން ރުފިޔާ( ހަމިލިއަްނ ހަތަރުލައްކަ ސައްވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިއެއްރުފިޔާ ) 6,424,481
ވަނަ އަހަރަށް މުއައްޒަފުންގެ 2015އަދި  ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. ވަނީ ( )ހަމިލިއަން ތިްނލައްކަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ބާވީސް ރުފިޔާ

ރުފިޔާ ) ފަސްމިލިއަން ހަސަތޭކަ ފަންސާ ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ   5,654,683މުސާރައާއި އެލަވަންސް ތަކަށް 
ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ  1,642,161.00ހިންގުމަށާއި ކެޕިޓަލް ތަކެިތ ހޯދުމަށް  އައްޑިހަތިންރުފިޔާ( އާއި އިދާރީ

ރުފިޔާ ) ހަތްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ  7,296,844ސާޅިސްދެހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ ( އެކު ޖުމްލަ 
 ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ނިސްޓްރީން ފިނޭންސް މި ހަހާސް އައްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ( ދޫކުރުމަށް 

 

 5,654,683  

 286,457   85,000   132,490  

 1,054,234  

 40,980   43,000  

 ބަޖެޓް

 މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު އަށް ލަފާކުރާ އިދާރީ ބަޖެޓ2015ް
 ޕެންޝަން
 ދަތުރުފަތުރު ޚަރަދު

 ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 
 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 މަރާމާތު ކުރުން
 ހަރުމުދާ ހޯދުން
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ނޑައެޅުއްވި ބަޖެޓުން ކައުންސިލުން ކޮންމެހެން 2015 ކުރަންޖޭޭހ ބައެއް ޚަރަދުތަށް ކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަުތްނ ކަ
ކޯޑްަތކުން ފައިސާ އުނިކޮށް ފައިސާ ކޮންމެހެން ބޭުނންވާ ކޯޑްތަކަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީ ބައެއް 

ނޑައަޅާފައެވެ.   އިތުރު ކުރުމަށްވާނީ ކަ

ނަޑއެޅި ަބދަލުަތއް އެނެްކސ2015ްގެ ޚަރަދު އަދި 2014)  ަގއި(1އަހަރަށް ލިބުނު ިއދާރީ ަބޖެޓާއި ކޯޑްތަކަށް ގެްނނަން ކަ

 

 ވޭ ޚަރަދާއި އެހީ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެއަށް ތަރައްޤީ
ލަތައް ދައު ވަނަ އަހަރަށ2013ްންފެށިގެން ވަނަ އަހަރ2011ުވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 93ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

މަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ފައިސާ ހިމަނާ އެފައިސާ ހޯދުހުށައެޅިބަޖެޓްގައި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 
 ނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ލިބިފައިނުވާކަން ހިތާަމޔާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ޙަރަކާތްތަކުްނ އިން ފެށިެގން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާިއން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ހިންގޭ  2012ނަމަވެސް 
ތަރައްޤީ އަށާއި އިުޖތިމާޢި ހަރަކާތްަތށް ހިންގުަމށް  ތޮޅުގެ)ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްްޓގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިޭބފައިސާއިން( އަ

 ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަްނ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 

ރުފިޔާ ) އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ  1,704,046ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  22އަހަރަށް އަތޮޅުތަރައްޤީ އަށާއި އިޖުތިމާޢީ  2015
  ހަތަރުހާސް ސާޅިސްހަރުފިޔާ( ވަނީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައެވެ.

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓް 109,000ކަށް  ރ އަޓުއަ ސްޓަޑީ ގަވަނަންސް ލޯކަލްއެހެނިހެން ފަރާްތތަކުގެ އެހީ ާއއި އެކު 
ރުފިޔާ ) ެއއްމިލިއަން އައްލައްކަ ތޭރަހާްސ  1,813,046ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ރިޒާވުން ޚަރަދުކުރުމަށް މުޅި ޖުމްލަ 

 އަހަރަށް މިބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 2015ސާޅީސް ހަރުފިޔާ 

 1,573,895.67  

 2,639,848.87  

 1,025,499.08  

 1,813,046.00  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

ނޑައެޅި ޢަދަދ2015ުރިޒާވުންކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި،  2014އިން  2012  އަށް ކަ
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 ގައި( 3ގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު އެނެކްސް )ކައުންސިލު 

އަހަރު  ވަނަ 2014 ފާއިތުވި ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ލޯނެއް ނެތެވެ. ންލުހަރު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިވަނަ އ2015ަ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުަގއި ނޯންނާނެަކން އުފަލާއެުކ 

 ގަ ކުރަމެވެ.ފާހަ

ކައުންސިލް  އެއީނޯންނާނެއެވެ. ވެސް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައެއް ވަނަ އަހަރު 2015އެކު އަދި ހަމަ އެއާއި 
 ސަރުކާރުން ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއެވެ. ކައުްނސިލާއިމި ވަޞީލަތްތައްހިމެނޭ ތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި އިޙް

ވަނަ 97(ގެ ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުޞޫލުކަޒީ އުރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) ދިވެހި 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރ 
ނަޑއަޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓްގައި  މާއްދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކުްނ ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކަ

 ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ. 

ންދޭންޖެހޭ ހިލޭ ސަރުކާރު  ގްރާމްތަަކށްވާ ކައުްނސިލްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައ82ިނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ 
ނޑައެޅިގެން  ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭލިބިއްޖެނަމަ އެ އެހީ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓްގައި މިކަމަްށ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ދާނެއެވެ. 

12% 

11% 

17% 

30% 

6% 

17% 

4% 3% 

  އަހަރު ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 2015
  ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައް

  ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން

  ރައްވެހި ޚިދުމަތް

  އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

  އިޖުތިމާޢި ރައްކާތެރިކަން

 ޘަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު، އަދި ޒުވާނުން

  ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ  
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 ރުފިޔާ އުނިކުރެވި  5,000,000.00 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްއަށްވާ  ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ވަނަ އަހަރު 2013
ނޑާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ އަކީ  ވަނަ 2014ރުފިޔާ އެވެ. އަދި  2,275,901.66ރިޒާވުން ހިނގުނު ޕްރޮގްމްތަކުގެ ޚަރަދު ކަ

ނު ރުފިޔާ އާއި ރިޒާވުން އެއަހަރު ހިންގު 1,203,790.59އަހަރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑންޓްގެ ގޮތުގައި ލިުބުނ 
 ރިޒާވްގެ ބާކީ އަކީ ކުރި އެރުމަކާއި އެކު  7%އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ 2014ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު 

 ރުފިޔާ އެވެ.  2,619,211.68

އަހަރަށް ރިޒާވުން ހިންޭގ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ އާމްދަީނ އާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ރިޒާވަށް 2015
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 2015ކުރެވޭ ފައިސާއިން ޖަމާ ސާފު ރުފިޔާ  890,753 ފަހުޚަރަދުކުރުމަށް އަށް ކައުންސިލުން ކަ

 ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވު ވަނަ އަހަރ2015ު. އެހެން ކަމުން ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެފައިދާގެ ގޮތުގައި 
އަށް  (ރުފިޔާ ރުފިޔާ )ތިންމިލިއަން ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް 3,560,640 އެކު އެރުމަކާއިކުރި %15

  ވާނެއެވެ. އިތުރު 

ވަނައަހަރަށް މުއައްޒަފުްނގެ ޚަރަދަށާއި އިދަރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެީހއާއި، ކައުންސިލުން ހިންާގ 2015
ނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު އަދި ވި ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ވަނަ އަހަރަށް 2015ޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން ދިނުމަށް ކަ

 އެވެ. ރުފިޔާ(ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން މިލިއަން ދިހަ ) 10,000,643ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ 

ގެ ރިޒާވުން ހިންޭގ ރީ ހިންގުމަށް އަދި ަކއުންސިލުޚަރަދަށާއި އިދާޒަފުންގެ ނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ މުއައްވ2015ަ
 ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަހާްސ އައްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ() 9,109,890ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 98ނުގެ މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ އެވެ.
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  94އަދި އެ ޤާޫނނުގެ  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީައްށބަލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ.

ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަލާއި އެކު އަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް  5ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުްނސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީން %
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 1436 ރަބީއުލްއޫލާ 24
 2015ޖެނުއަރީ    15

 
 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް 
  ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް      
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  ` 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އުތުރުބުރީ  ލަދުންމަޑުލު މި 

 ، ފުނަދޫ            
  .ދިވެހިރާއްޖެ            

 

ންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްެގ ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ަކއުންސިލުން ހ2012ި
ވިޔާފާރިއެއް ފެށުނެވެ. އެއީ  4ނަމުގައި ޓްރަސްޓްފަންޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފެށުނެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

ގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ަނފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި، ބޭސްފިހާރާގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުަމށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި، ހިޔާވެހީ
 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "ފުނަފަތި" ޕްރޮގްރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ްޕރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.

 16ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ ށ.އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް "ވިޔަވަތި" މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
 ގައެވެ. 2012އޮކްޓޫބަރ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަާއ އެކު ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ަފންޑްގެ ނަމުގައި ބެންްކ އޮފް މޯލްޑިްވސްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި 
އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކެޕިޓަލްވަކިކޮށް މުޅިން 

އިްނ 2013ޖެނުއަރީ  01ގޮތުގައި  އައު ވިޔަފާރިއެއްގެ
ފެށިގެންވަނީ ވިޔަފާރިކުރަންފެިށފައެވެ. މިގޮތުން ޓްރަސްޓް 
ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން 

ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ(  5،000،000.00
ނޑައެޅުނެވެ.  ކަ

ްށ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުމަށާއި އިތުރަ 
 4,180,028.34 ވަނަ އަހަރު  2014ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 

 ވަނަ އަހަރަށް 2015ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. އަދި 
 ރުފިޔާ ޚަރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެވެ.  5,153,047.30
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ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ކައުންސިލުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  –ދުވެލި 
 އުޅަނދުފަހަރަށް  ހުރި ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކައުންސިލުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ( ދުވެލި) ޚިދުމަތް ގެފަތުރު ދަތުރު ކައުންސިލުގެ
 ކެޕިޓަލް ޕްރޮގާރާމްގެ މި. ޕްރޮގްރާމެކެވެ ފެުށނު އަހަރު ވަނ2012ަ ކުރުމަށްފަހު ބޮުޑޚަރަދެއް މާލިއްޔަތުން ކައުންސިލުގެ
 ޕްރޮގްރާމްގެ  މި މިގޮތުން. ެފށިގެންެނވެ އިނ2013ް ކުރެވެންފެށީ ޚަރަދުތައް ތެރެއިން ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ އަތޮޅު.ށ ވަކިކުރެވި
ނޑައަޅާފައިވަނީ ގޮތުގައި ކެޕިޓަލްގެ  . އެވެ( ރުފިޔާ ދެލައްކަ) 200,000.00 ކަ
 45,110.08 ރުފިޔާ ލިބި  347,000.60ގޮތުގައި  މިޕްރޮގްރާމަށް ބާކީގެ ނިޔަލަށް ޑިސެމްބަރމަހުގެ އަހަރުގެ ވަނ2013ަ

 ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި  2014ރުފިޔާ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި 
ރުފިޔާ ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި  804,480.00 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން ނުލިބިވާ  180,531.83

ނޑައަޅާފައި ވާނެއެވެ.  ރިޒާވަށް ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޓްގެރުފިޔާ  265,332.29 އަހަރަށް 2015  ޖަމާކުރުމަށް ކަ

 ބޯހިޔާވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތް  -ނަފާވެހި 
ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ފެށުނު 2012ންސިލުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކުން އާމްދަނީ އިތުރުކުރަމަށް ށ.އަތޮޅު ކައު

އިން 2013ޖެނުއަރީ  1ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ކެޕިޓަލް ވަކިކުރެވި ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް ކުރެވެންފެށީ 
ނޑއަޅާފައިވަނީ ފެށިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ކެ ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ އަށްސަތޭކަ  100,837.10ޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ކަ

 ( އެެވ. ތިރީސްހަތްރުފިޔާ، ދިހަލާރި
ަވަނ 2014  ލިބި ރުފިޔާ 221,557.45 ގޮތުގައި މިޕްރޮގްރާމަށް ބާކީގެ ނިޔަލަށް ޑިސެމްބަރމަހުގެ އަހަރުގެ ވަނ2013ަ
 ޕްރޮގްރާމަށް  މި އަހަރު ވަނަ 2014 އަދި. ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ ރިޒާވަށް ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޓްގެ ރުފިޔާ 50,925.39 އަހަރަށް
 ވާކަން ރުފިޔާ 39,050.00 ނުިލބިވާ ފަރާތްތަކުން  އެކި އެކި  އިރުލިބިފައިވާ ރުފިޔާ 153,637.04 ގޮތުގައި ފައިދާގެ

ނޑައަޅާފައި  ޖަމާކުރުމަށް ރިޒާވަށް ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޓްގެ ރުފިޔާ  171,161.46  އަހަރަށ2015ް އަދި. ފާހަގަކުރަމެވެ  ކަ
 .ވާނެއެވެ

 ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް  –ފުނަފަތި 
ނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބެމުްނ އައި ހަަމއެކަނި ވަޞީލަތަކީ އަތޮޅުގެ  ސިލަށްކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ކައުން މައިގަ

ވަނަ އަހަރު މި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 2012ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންއައި ފުނަފަތި ބޭސްފިހާރައެވެ. 
އިން ފެށިގެން ށ.އަތޮުޅ 2013ޖެނުއަރީ  01ަފތި ޕްރޮގްރާމު ވެސް މިކައުންސިލުންވާނީ ނުހަނު ބޮެޑތި ހޭދަތައްކޮށްފައެވެ. ފުނަ

ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ނުވަދިހަނުވަހާްސ  1,099,162.90ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ތެރެއިން ހިްނގަން ފަށާފައިވަނީ ކެޕިޓަލްގެ ގޮުތގައި 
 އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެރުފިޔާ، ނުވަދިހަލާރި( އިންނެވެ. 

ވަަނ 2014  ލިބި ރުފިޔާ  2,215,510.73 ގޮތުގައި މިޕްރޮގްރާމަށް ބާކީގެ ނިޔަލަށް ޑިސެމްބަރމަހުގެ އަހަރުގެ ވަނ2013ަ
 މި އަހަރު ވަނަ 2014 އަދި. ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ ރިޒާވަށް ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޓްގެ ރުފިޔާ 1,107,755.12  އަހަރަށް

 1,204,423.03  ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކުން އެކި އެކި އިރުލިބިފައިވާ ރުފިޔާ 1,084,027.83  ގޮތުގައި ފައިދާގެ ޕްރޮގްރާމަށް
 ޖަމާކުރުމަށް  ރިޒާވަށް ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޓްގެ ރުފިޔާ 1,181,232.96 އަހަރަށ2015ް އަދި. ފާހަގަކުރަމެވެ ވާކަން ރުފިޔާ

ނޑައަޅާފައި  .ވާނެއެވެ ކަ
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 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ކައުންސިލުގެ ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތް  -މަދަދު 
ގެ ދަށުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ހިންގަންފެށި ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ށ.އަތޮޅުގެ

ރުފިޔާ  3,600,000.00އިްނ ވަނަ އަހަރު ށ.ައތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ތެރ2013ެލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތަޖުރިބާއަށްަބލައި، 
)ތިންމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް ުރފިޔާ( ގެ ކެޕިޓަލަކާއެކު މަދަދު ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގަންފެުށނެވެ. 
ހާސް ފަސްދޮޅަސް  )ތިންމިލަޔަން ތިންސަތޭކަ 3,360,000.00ފަރާތަކަށް  155ޔަލަށް ގެނ2014ި މިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން

  ވާނެއެވެ.  ލޯނުދޫކުރެވިފައި ރުފިޔާ( ގެ
  ރުފިޔާ 376,061.38ރުފިޔާ  އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 560,061.60 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2013

 ށް ޕްރޮގްރާމްގެ ބަކީ އަކީ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލ2014ައަދި    އަކީ އަނބުރާ ލޯނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ފައިސާއެވެ.
ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެ.  1,226,265.68ވަނަ އަހަރު ލޯން ރިޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  2014ރުފިޔާ އެވެ.   1,713,180.36

އަހަރު  2ރުފިޔާ އަނބުރާ ނުލިބި ވާކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. ވޭތުވެދިޔަ  2,133,734.32 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2014އަދި 
 މިޕްރޮގްރާމުން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިނުވަނީ މި އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުުމގެ ވިސްނުމުގައެވެ.  

ވަނަ 2014( އިން ފެށި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ  5,000,000.00ވަނަ އަހަރު 2013 
ހަތަރު މިލިއަން ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ބާވީސް ރުފިޔާ ރުފިޔާ )  4,686,222.75އަހަރުގެ ނިޔަލަށްބާކީއަކީ 

ފައިދާ އިން ޑިވިޑެންޓްގެ  ކޮންމެ އަހަރަކު ވިޔަފާރިމަދުވެފައިވަނީ  ޖުމްލަ( އެވެ. ވިޔަވތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހަތްދިހަ ފަސްލާރި

 ފައިސާގެ ސަބަބުންނެވެ.  ލޯނުގ155ެދޫކުރެވުނު  މަދަދު ޕްރޮގްރާމުންގޮތުގައި ރިޒާވަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ އާއި 

އެގޮތުްނ އެކަށިގެންވާ ަފއިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން އުފަލާިއ އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  ވިޔަފާރިތަކަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމަވެސް 
 ރުފިޔާ އެކު ޖުމްލަ  1,617,726.71 ވަނަ އަހަރު  2014ރުފިޔާ އާއި  1,203,790.59ވަނަ އަހަރު 2013

 ރުފިޔާ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2,821,517.30

ސްގެ ޚިދުމަތާއި އެސް.ޓީ. އޯ ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން ސީ އެންބިއުލާނ2015ް
ގަންފައިވާީތ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހީނަރުކަންލިޭބނެ ނަމަވެސް މަތް ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ފަށައިބޭސްފިހާރާއިގެ ޚިދު

ނޑު އުންމީދަކީ މި އަހަރަކީވެސް ށ،އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ފާގަތީ އަހަރަކަށް ވުމެވެ.   އަޅުގަ
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 މުޙައްމަދު ޢާރިފް   

 ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް        
   



2015 ވަނަ އަހަރަށ2015ް 2015 2015 2014 2014

ނޑައަޅާ ބެޖެޓް ކަ އިތުރު/އުނި ލިބުނު ބަޖެޓް ހުށައެޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު ފުރަތަމަ ލިބުނު އައިޓަމްތައް
(9) (8) (7) (3) (1)

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      6,352,721      6,284,742      7,311,152    7,253,844                    -         7,253,844
(ޕީ ނުހިމަނާ .އައި.އެސް.ޕީ )ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            71,760           16,880         161,160         43,000                    -              43,000

ޖުމްލަ      6,424,481      6,301,622      7,472,312    7,296,844                    -         7,296,844
ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު      2,116,400      1,025,499                 -    1,788,046                    -         1,813,046
 މުޅިޖުމްލަ      8,540,881      7,327,121      7,472,312    9,084,890                    -         9,109,890

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު      5,205,423      5,076,505      6,037,278    6,002,183           (457,500)         5,544,683 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ         262,164         270,706         286,457       286,457                    -            286,457 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު           85,000           67,835         217,100         85,000                    -              85,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު         101,990         109,528         286,427       102,990              29,500            132,490 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު         659,144         659,650                 -       745,734            324,500         1,070,234 223

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު           39,000           20,936         483,890         31,480            103,500            134,980 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 -           79,582                 -               -                    -                   - 228

ޖުމްލަ      6,352,721      6,284,742      7,311,152    7,253,844                    -         7,253,844

`

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ޚަރަދ2015ު

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ،               
.ދިވެހިރާއްޖެ               

ANEX:01 



2015 ވަނަ އަހަރަށ2015ް 2015 2015 2014 2014

ނޑައަޅާ ބެޖެޓް ކަ އިތުރު/އުނި ލިބުނު ބަޖެޓް ހުށައެޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު ފުރަތަމަ ލިބުނު އައިޓަމްތައް
(9) (8) (7) (3) (1)

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           71,760           16,880         161,160         43,000                    -              43,000 421

ޖުމްލަ           71,760           16,880         161,160         43,000                    -              43,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ      3,862,260      3,931,306      4,716,300    4,716,300           (310,500)         4,405,800 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް      1,343,163      1,145,198      1,320,978    1,285,883           (147,000)         1,138,883 212

ޖުމްލަ      5,205,423      5,076,505      6,037,278    6,002,183           (457,500)         5,544,683

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

3,982,240         (110,000)           4,092,240    4,092,240.00 3,662,279.75 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      3,745,200 211001

423,560            (200,500)           624,060       624,060.00 269,026.41 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ         117,060 211002

ޖުމްލަ      3,862,260      3,931,306      4,716,300    4,716,300           (310,500)         4,405,800

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް          116,703         119,892         112,763       128,183            128,183 212005

420,000            420,000       420,000.00 404,936.54 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް         420,000 212014

19,200              19,200         34,215.00 12,230.44 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް           19,200 212015

18,000              18,000         36,000.00 24,120.00 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް           18,000 212022

75,000              63,000              12,000         12,000.00 10,036.72 ފޯނު އެލަވަންސް           18,000 212024

4,500                4,500           18,000.00 5,050.00 ރިސްކް އެލަވަންސް             4,500 212025

474,000            (210,000)           684,000       684,000.00 568,932.79 ސަރވިސް އެލަވަންސް         746,760 212027



2015 ވަނަ އަހަރަށ2015ް 2015 2015 2014 2014

ނޑައަޅާ ބެޖެޓް ކަ އިތުރު/އުނި ލިބުނު ބަޖެޓް ހުށައެޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު ފުރަތަމަ ލިބުނު އައިޓަމްތައް
(9) (8) (7) (3) (1)

4,000.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް 212999

ޖުމްލަ      1,343,163      1,145,198      1,320,978    1,285,883           (147,000)         1,138,883

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213

286,457            286,457       286,456.80 270,706.39 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ         262,164 213001

ޖުމްލަ         262,164         270,706         286,457       286,457                    -            286,457

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

75,000              (5,000)               80,000         182,000.00 67,135.00 ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު           80,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

10,000              5,000                5,000           35,100.00 700.00 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު             5,000 221003

ޖުމްލަ           85,000           67,835         217,100         85,000                    -              85,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

75,000              22,500              52,500         111,580.00 74,996.27 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި           52,500 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 -           14,829           28,800               -              10,000              10,000 222002

10,000              (6,000)               16,000         23,760.00 6,260.50 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި           16,000 222003

10,800.00 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 222004

8,000                8,000           21017 2551 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި             8,000 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް             1,000                 -           10,320           1,500                1,500 222006

15,900              (5,000)               20,900         59,200.00 6,592.00 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި           20,900 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް             3,590             2,125             3,590           3,590                3,590 222009



2015 ވަނަ އަހަރަށ2015ް 2015 2015 2014 2014

ނޑައަޅާ ބެޖެޓް ކަ އިތުރު/އުނި ލިބުނު ބަޖެޓް ހުށައެޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު ފުރަތަމަ ލިބުނު އައިޓަމްތައް
(9) (8) (7) (3) (1)

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                 -                 -                900               -                5,000                5,000 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                 -                 -             4,500              500                   500 222011

3,000                3,000                11,960.00 2,174.00 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222999

ޖުމްލަ         101,990         109,528         286,427       102,990              29,500            132,490

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

186,150            80,000              106,150       150,000.00 125,134.92 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް           80,000 223001

773,000            200,000            573,000       1,020,000.00 484,904.62 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         490,000 223002

56,000              20,000              36,000         52,800.00 23,056.00 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު           36,000 223004

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             6,160                 -               -                   - 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ             3,000                 -             8,400               -                8,000                8,000 223008

4,000                (3,000)               7,000           35,000.00 3,171.30 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު             7,000 223009

5,000                5,000           28,500.00 5,140.00 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު             5,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                 -             2,671           30,000               -              23,500              23,500 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                 -             5,044               -                   - 223013

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ           17,400           80,000           6,000               (6,000)                   - 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                 -           20,000               -                2,000                2,000 223017

8,984                (3,600)               12,584         12,584.00 10,528.60 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް           14,584 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                 -           15,500               -                   - 223020

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު           18,000                3,600                3,600 223999

ޖުމްލަ         659,144         659,650       745,734            324,500         1,070,234



2015 ވަނަ އަހަރަށ2015ް 2015 2015 2014 2014

ނޑައަޅާ ބެޖެޓް ކަ އިތުރު/އުނި ލިބުނު ބަޖެޓް ހުށައެޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު ފުރަތަމަ ލިބުނު އައިޓަމްތައް
(9) (8) (7) (3) (1)

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

105,500            94,000              11,500         369,390.00 2,517.00 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން           12,000 226002

5,500                3,000                2,500           20000 4668.5 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން             2,000 226006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން             5,000           22,500           5,000                5,000 226007

13,350              6,500                6,850           34,000.00 2,650.01 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން           15,000 226010

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން                 -             8,500           10,000               -                   - 226013

5,630                5,630           28000 2600 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން             5,000 226016

ޖުމްލަ           39,000           20,936         483,890         31,480            103,500            134,980

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ           79,582                   - 228003

ޖުމްލަ                -           79,582               -                    -                   -

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް             7,000           21,160         12,500              12,500 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް           41,760           49,000           7,000                7,000 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި             2,000           50,500               -                   - 423006

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި           21,000           16,880           40,500         23,500              23,500 423008

ޖުމްލަ           71,760           16,880         161,160         43,000                    -              43,000



2015 ވަނަ އަހަރަށ2015ް 2015 2015 2014 2014

ނޑައަޅާ ބެޖެޓް ކަ އިތުރު/އުނި ލިބުނު ބަޖެޓް ހުށައެޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު ފުރަތަމަ ލިބުނު އައިޓަމްތައް
(9) (8) (7) (3) (1)

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު
ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައް        209,000            209,000
ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން        188,520            188,520
ރައްވެހި ޚިދުމަތް        295,800            295,800
އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ        502,566            502,566

އިޖުތިމާޢި ރައްކާތެރިކަން          93,100              93,100
ޘަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު، އަދި ޒުވާނުން       296,000            296,000

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް          43,460              68,460
ރަށްވެހި ތަރައްޤީ          50,600              50,600

ލޯކަލް ބަވަނަންސް ސްޓަޑީ ޓުއަރ       109,000            109,000
ޖުމްލަ      2,116,400      1,025,499    1,788,046                    -         1,813,046



އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ ފައިސާ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        4,902,754.98       5,076,504.65        5,544,683.00 21000
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ފައިސާ         239,973.84         270,706.39         286,457.00 21300
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު           55,658.19          67,835.00           85,000.00 22100

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު           78,802.59         109,528.17         132,490.00 22200
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު         754,732.05         659,650.44        1,070,234.00 22300

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު            32,000.00               -                - 22500
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު           20,552.40          20,935.51         134,980.00 22600
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           21,571.00          16,880.00           43,000.00 421000

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ                -          79,581.56                - 28100

:ޖުމްލަ     6,106,045.05     6,301,621.72     7,296,844.00

އަށް ލަފާކުރ2015ި
އަށް ލިބުނު 2014

އާންދަނީ
އަށް ލިބުނު އާންދަނ2013ީ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރްގްރާމްތަކުން ލިބޭނެ އާމްދަނީ

(ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް)ދުވެލި                 -               -              - DVL
(ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް)ނަފާވެހި                 -          39,000.00                - NFV

35,682.67           35,682.67          200,089.51         DLP

143,071.97         143,071.97         298,626.96         SLP

1,500.00            1,500.00           93,598.21           CCS
:ޖުމްލަ      592,314.68      219,254.64      180,254.64

އަށް ލަފާކުރ2015ި
އަށް ލިބުނު 2014

އާންދަނީ
އަށް ލިބުނު އާންދަނ2013ީ ކައުންސިލުން ނަގާ ފީ އާއި ކުލި އަދި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

ކުލި/ ފަޅު ރައްރަށުގެ ވަރުވާ            87,866.16         139,962.20                - RENT

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ                -         694,323.24         110,432.79 GOV

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ        34,000.00             -           15,000.00 AID

ތަކެތި ކުއްޔަށް ނުވަތަ ނީލަން ކިޔައިގެން        47,646.00        3,950.00         671,385.00 FEE

އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން              -      130,000.00 OTH

:ޖުމްލަ      169,512.16      968,235.44      796,817.79

އަށް ލަފާކުރ2015ި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޑިވިޑެންޓް ނިޔަލަށް ބާކ2014ީ އަށް ލިބުނ2014ު
(ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް)ދުވެލި          482,422.35          45,110.08         265,332.29 DVL

(ލޯނު ޕްރޮގްރާމް)މަދަދު         1,713,180.36               -                - MDL

(ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް)ނަފާވެހި          285,269.10          50,925.39         171,161.46 NFV

(ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް )ފުނަފަތި         2,187,468.44       1,107,755.12        1,181,232.96 FNF

:ޖުމްލަ     4,668,340.25    1,203,790.58     1,617,726.71

ތަރައްޤީގެ ލުއިލޯނު ފަންޑް

ސްނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު ފަންޑް

ކޮމްޕިއުޓަރ ކުރެޑިޓް ސްކީމް

`

 ަވަނ ައަހަރްށ ިލބޭެނަކަމްށ ލަފުާކާރ ަފއިާސ ާއިއ ާއމްަދީނ2015
 އަށް 2015 

ލަފާކުރާ
 2014  

ލިބުނު
 2013  

ލިބުނު

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފުނަދޫ،                
 .ދިވެހިރާއްޖެ                

ANEX:02 



ޖުމްލަ  ރުފިޔާ ރޭޓް  ތަފްޞީލް  އަދަދު  ޕްރޮގްރާމް # ކޯޑް
ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައް      209,000.00 HH

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް   15,000.00 1
މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާ އެކުވެރިކަމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް   20,000.00 2

ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން    10,000.00  140,000.00 3
ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށ1ް     12,000.00   12,000.00 4
5 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮންޕިއުޓަރ ގަތުމަށ1ްގެ (i7)އަތޮޅު ކައުންސިލަށް     17,000.00   17,000.00
(1TB)ހާޑް ޑިސްކް  2     5,000.00    5,000.00 ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސާވާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް 6

ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން      188,520.00 VL

ނޑުމަގުން ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރު ކުރުމަށް     31,000.00   31,000.00 ދަތުރު ކަ 1

މީހުންގެ ދަތުރު އެލަވަންސ9ްދުވަހުގެ       690.00    9,660.00 14

@120-/ މީހުންގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދު 9ދުވަހު      1,080.00   18,360.00 17

14  މީހުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ޚަރަދ9ުދުވަހުގެ      1,750.00   24,500.00

ރަށްރަށަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    30,000.00   30,000.00       30,000.00 1 ފަންނީ ލަފާދިނުން 8

75,000.00       75,000.00   75,000.00    

ރަށްރަށުގެ އާބާދީ ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު އިލެކްޓޯނިކްކޮށް  ބެލެހެއްޓޭނެ

 ޑާޓާބޭސް އެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް
14

އަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް 
ބޭނުންވާ

 ޑާޓާބޭސް އެއް އުފެއެއްދުމަށް
9

ރައްވެހި ޚިދުމަތް     295,800.00 RV

ވޭން ގަތުމުގެ އަގު   270,000.00  270,000.00 1

ކެރޭނުގެ ޗާޖު     1,800.00    1,800.00 1

ވޭން އުފުލުމުގެ އަގު     9,000.00    9,000.00 1

ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލް ކުރުމާއި އެހެނިހެން ހަރަދު    15,000.00   15,000.00

502,566.00     ީ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤ ET

ޓްރޮފީ އާއި ޝީލްޑް ގަތުމަށް    71,200.00   71,200.00 83

ނޑިތީމު      4,150.00    4,150.00 @25 (އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޕްރައިމަރީ)ކަ 166

@25ނޫމަރާ ސްކޫލް      1,375.00    1,375.00 55

@25ގޮއިދޫ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      1,725.00    1,725.00 69

@25ފޭދޫ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      3,875.00    3,875.00 155

@25ފީވައް ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      3,125.00    3,125.00 125

@25ބިލެތްފަހި ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      1,250.00    1,250.00 50

@25ފޯކައިދޫ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      5,475.00    5,475.00 219

@25ނަރުދޫ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      1,925.00    1,925.00 77

@25މަރޮށި ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      1,375.00    1,375.00 55

@25ޅައިމަގު ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      2,400.00    2,400.00 96

@25 (އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުޕްރައިމަރީ)ކޮމަންޑޫ      3,825.00    3,825.00 153

@25މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      2,900.00    2,900.00 116

@25ފުނަދޫ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      8,050.00    8,050.00 322

@25މިލަންދޫ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް      7,275.00    7,275.00 291

30,600.00   30,600.00    
އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުންގެ ދަތުރު

 ޚަރަދު

150,525.00      

`

ަވަނ ައަހުރ ަކުއްނސިލުގެ މިާލްއަޔތްުނ ިހްނގޭ ޕޮްރގާްރމްަތުކގެ ަތފީްޞލ2015ު

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު.ށ11

ކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން  7

      295,800.00ކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުނ10ް

83,520.00       

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފުނަދޫ،                
 .ދިވެހިރާއްޖެ                

ANEX:03 



ޖުމްލަ  ރުފިޔާ ރޭޓް  ތަފްޞީލް  އަދަދު  ޕްރޮގްރާމް # ކޯޑް

ރަށަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ    10,000.00  140,000.00      140,000.00 14

ހިފްޘުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާ 
ރަށްރަށަށްދޭ ހިލޭ

 އެހީ
12

ބައިވެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އަދި ބެލެނިވެރިން ދަތުރު    88,496.00   88,496.00 369

ޓްރޮފީ އާއި ޝީލްޑް ގަތުމަށް    21,150.00   21,150.00 58

ބައިވެރިންގެ ކެއުމާއި ކޮޓަރި ޚަރަދު    70,035.00   70,035.00

ހަފްލާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް    15,360.00   15,360.00

ޤައުމީ މުބާރާތަށް ދާ ކުދިންނާއި،އޮފިޝަލްގެ އެލަވަންސް    17,000.00   17,000.00

93,100.00      ް އިޖުތިމާޢި ރައްކާތެރިކަނ ER

ލެކްޗަރ މާލޭން އައުމާއި ދިއުމުގެ އެއަރ ޓިކެޓް ޚަރަދު     2,700.00    2,700.00 1

ނޑު ދަތުރު ޚަރަދު     10,000.00   10,000.00 ލެކްޗަރ ހަނިމާދޫން އަތޮޅަށް އައުމާއި ދިއުމުގެ ކަ 1

އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު     8,000.00    8,000.00 1

10 މީހުންގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދ2ުދުވަހު       240.00    2,400.00

30,000.00       30,000.00   6,000.00     

ނޑިތީމު، ފީވައް، ފޯކައިދޫ، މިލަންދޫ، ކޮމަންޑޫ)ކަލަރ ޕްރިންޓަރ  ކަ

( ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ތަކަށް
5
އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ވަސީލަތް

 ގާއިމްކުރުން
15

40,000.00       40,000.00   40,000.00    
މުޅިއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓާ

 ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްމަށް
ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 16

296,000.00     ް ، އަދި ޒުވާނުނ ޘަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު SK

ބައިވެރިންގެ އެލަވަންސް     1,500.00   42,000.00 28

ތަމްރީން ކުރާފަރާތުގެ އެލެވެންސް      350.00    5,250.00 15

(ލެކްޗަރާއިންގެ)ދުވަހުގެ ކެއުނ       160.00    2,400.00 15

އިދާރީ ޙަރަދު    3,750.00

ދަތުރު ޙަރަދު   11,600.00

ބައިވެރިންގެ އެލަވަންސް     2,000.00   84,000.00       84,000.00 42
އަތޮޅު ރައްރަށުގައި ރެފްރީން ތަމްރީން. ށ

2014 ކުރުން 
18

ބައިވެރިވާ ޓީމް ތަކަށް     3,000.00   42,000.00 14

މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޭ މާލީ އެހީ    45,000.00   45,000.00

ކައުންސިލަރުންގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި އެކަމަޑޭޝަނަށް  10,000.00   10,000.00

ޓްރޮފީ ތަކާއި މެޑައްޔާއި ސެޓްފިކެޓް ތަކަށް    10,000.00   10,000.00

ޗެމްޕިއަށް ޓިމަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު    25,000.00   25,000.00 1

ރަނަރއަޕް ޓީމަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު    10,000.00   10,000.00 1

ފެއަރޕްލޭ ޓީމަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު     5,000.00    5,000.00

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް      68,460.00 AH

1,300.00    100.00      
(އިދާރީ ސްޓާފަކާއި އެގްޒަމިނަރ)ރަށަށް ދިއުމާއި އެނބުރި އައުން  13

(އިދާރީ ސްޓާފަކާއި އެގްޒަމިނަރ)ދުވަހުގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދު      240.00    9,360.00 39

(އިދާރީ ސްޓާފަކާއި އެގްޒަމިނަރ)ރޭގެ ކޮޓަރި ކުލި ޚަރަދު      300.00    7,800.00 26

ޓްރެކް އާއި ރޭމްޕް ހެދުމުގެ ޚަރަދު    50,000.00   50,000.00       50,000.00 1 A ްޒޯން ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުނ 21
50,600.00      ީ ރަށްވެހި ތަރައްޤ RT

ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ޚަރަދު    32,000.00   32,000.00 26

13 @ 300 ދުވަހަށް 2ކޮޓަރި       600.00    7,800.00

@120 ދުވަހުގެ ކެއުމަށް 3ބައިވެރިންގެ       360.00   10,800.00 30

:ޖުމްލަ    1,704,046.00

147,000.00      

65,000.00       

23,100.00       

212,041.00      

20
ނޑުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  އެއްގަމާއި ކަ

ލައިސަންސް އިމްތިޙާން ބޭއްވުން

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން 
ކުޑަކުރުމަށް

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ 
ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

2250,600.00       

18,460.00       

ޕޭރަންޓް އެވެއަރނަސ14ް

އަތޮޅުގައި ނެޓްބޯލް ދިރުވައި އާލާކުރުން 17

19 2015އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް . ށ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް.ށ 13



ANAX:4

އަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދ2015ު  ޚަރަދު 2014   ލިބުނ2014ު 

(ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް)ދުވެލި        1,506,467.42       1,361,844.75       2,053,622.29 DVL

(ލޯނު ޕްރޮގްރާމް)މަދަދު        1,226,265.68          30,688.00          50,500.00 MDL

(ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް)ނަފާވެހި          252,100.00         193,838.35         238,091.46 NFV

(ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް )ފުނަފަތި        2,565,614.95       2,593,657.24       2,810,833.55 FNF

5,153,047.30     4,180,028.34     5,550,448.05     

އަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދ2015ު  ޚަރަދު 2014 

މުއައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ޚަރަދު          31,174.40          66,000.00 DVL

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު        1,141,166.09       1,448,300.00 DVL

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު         138,894.18         242,840.00 DVL

ޑިވިޑެންޓް           45,110.08         265,332.29 DVL

އެހެނިހެން ޚަރަދު           5,500.00          31,150.00 DVL

ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ ޚަރަދު           15,000.00          30,000.00 MDL

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          15,688.00          20,500.00 MDL

(ޑިވިޑެންޓް)ރަށުކައުންސިލުތަކަށް ދޫކުރެވޭ ފައިދާ                -               - MDL

މުއައްޒަފުންނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު               -           1,200.00 NFV

ކަރަންޓް ފީ           8,423.96           9,600.00 NFV

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހޯދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު           1,189.00          29,270.00 NFV

ޑިވިޑެންޓް           50,925.39         171,161.46 NFV

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން         133,300.00          26,860.00 NFV

މުއައްޒަފުންނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު         252,179.67         314,228.00 FNF

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހޯދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު          80,894.16         117,190.00 FNF

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން          17,808.00          54,000.00 FNF

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބޭސްގަތުމަށް       1,112,881.59       1,107,182.59 FNF

ޑިވިޑެންޓް        1,107,755.12       1,181,232.96 FNF

އެހެނިހެން          22,138.70          37,000.00 FNF

ޖުމްލަ       4,180,028.34     5,153,047.30

`

ަބޖެްޓ (ިވަޔަވިތ)ައޮތޅު ްޓަރްސްޓ ަފްނޑު .ށ

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ،               
.ދިވެހިރާއްޖެ                  



ANAX:5

1 .ީ ވިޔަވތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އައިޓަމްބާކ
ފައިދާ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ނިޔަލަށް ލިބުނު ފެށިޢަދަދު އައިޓަމްގެ ނަން ކޯޑް

482,422.35 2,272,977.75 2,555,400.10 200,000.00 ދުވެލި  DVL

1,713,180.36 3,405,520.20 1,518,700.56 3,600,000.00 މަދަދު  MDH

285,269.10 288,018.00 472,450.00 100,837.10 ނަފާވެހި  NFV

2,187,468.44 3,696,568.20 4,784,873.74 1,099,162.90 ފުނަފަތި  FNF

4,668,340.25 9,663,084.15 9,331,424.40 5,000,000.00

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ނުލިބިވާ ފައިސާ.2
ޖުމްލަ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ސަރުކާރު އާސަންދައިން އައިޓަމްގެ ނަން ކޯޑް

804,480.00 0.00 193,700.00 610,780.00 ދުވެލި  DVL

2,133,734.32 2,133,734.32 0.00 0.00 މަދަދު  MDH

79,050.00 0.00 79,050.00 0.00 ނަފާވެހި  NFV

1,332,423.03 234,785.03 11,208.00 1,086,430.00 ފުނަފަތި  FNF

4,349,687.35 2,368,519.35 283,958.00 1,697,210.00

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޚަރަދުތައް.3
ޖުމްލަ އެހެނިހެން ހަރުމުދާ/މަރާމާތު  ހިންގުމުގެ ޚަރަދު މުއައްޒަފުން ޑިވިޑެންޓް  އައިޓަމްގެ ނަން ކޯޑް

1,361,844.75 5,500.00 138,894.18 1,141,166.09 31,174.40 45,110.08 ދުވެލި  DVL

30,688.00 0.00 0.00 30,688.00 0.00 މަދަދު  MDH

193,838.35 0.00 133,300.00 9,612.96 0.00 50,925.39 ނަފާވެހި  NFV

2,593,657.24 22,138.70 17,808.00 1,193,775.75 252,179.67 1,107,755.12 ފުނަފަތި  FNF

4,180,028.34 27,638.70 290,002.18 2,375,242.80 283,354.07 1,203,790.59

4 .2014ީ އަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނ
އަށްލަފާކުރ2015ާ ނިޔަލަށ2014ް ފެށިޢަދަދު އައިޓަމްގެ ނަން ކޯޑް

458,301.24 482,422.35 200,000.00 ދުވެލި  DVL

2,569,770.70 1,713,180.36 3,600,000.00 މަދަދު  MDH

256,742.19 285,269.10 100,837.10 ނަފާވެހި  NFV

2,099,969.70 2,187,468.44 1,099,162.90 ފުނަފަތި  FNF

5,384,783.83 4,668,340.25 5,000,000.00

`

 (ިވަޔަވިތ)ައޮތޅު ްޓަރްސްޓ ަފްނޑު .ށ

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ،               
.ދިވެހިރާއްޖެ                  



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ANAX:6 ޫ ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދ

 ތަޢާރަފ1ްނޯޓު 

އާމްދަނީ- 2ނޯޓު 
ދުވެލި         2,648,747.10
މަދަދު         3,877,602.68

ނަފާވެހި            557,157.45
ފުނަފަތި         6,333,041.51

ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ   13,416,548.74

 ޕްރްގްރާމްތައް ހިނގުމުގެ ޚަރަދ3ު
ދުވެލި        1,361,844.75

މަދަދު             30,688.00
ނަފާވެހި           193,838.35

ފުނަފަތި        2,593,657.24
ޖުމުލަ     4,180,028.34

އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބާކީ     9,236,520.40

ހަރުމުދާ- 4ނޯޓު 

ޖުމުލަ
ފަރުނީޗަރާއި 

އަދި "ފިޓިންގްސް"
ވެހިކަލްސް

، "ޕްލާންޓް"
އަދި " މެޝިނަރީ"
"އިކުއިޕްމަންޓްސް"

ބިމާއި އިމާރާތް

ދުވެލި 2,392,051.39       2,392,051.39      
މަދަދު    -                        

ނަފާވެހި 1,014,916.40       8,652.00              123,215.00          1,146,783.40      
ފުނަފަތި 103,500.00          31,561.00            7,290.00              142,351.00         
އަހަރު ނިމުނުއިރު 1,118,416.40       40,213.00            2,522,556.39       3,681,185.79      

ވޯކް އިން ޕްރޮގްރެސް

`

. ގައެވ2012ެ އޮކްޓޫބަރ 16މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ " ވިޔަވަތި"އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް .ށ
އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ .ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ އެކު ށ

މިގޮތުން ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު . އިން ފެށިގެންވަނީ ވިޔަފާރިކުރަންފެށިފައެވ2013ެ ޖެނުއަރީ 01ކެޕިޓަލްވަކިކޮށް މުޅިން އައު ވިޔަފާރިއެއް ގޮތުގައި 
ނޑައެޅުނެވެ (ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ) ރުފިޔާ 5,000,000.00ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން  .ކަ



ލޯނާއި އިންޓަރެސްޓް- 5ނޯޓު 
ލޯނު އިންޓަރެސްޓް- 5.1

ޖުމްލަ އިންޓަރރސްޓް ޕްރިންސިޕަލް
0.00 0.00 0.00 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނެގުނު

ސަރުކާރުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކުން ނެގި
0.00 0.00 0.00 ކައުންސިލުގެ އެހެން ޕްރޮގްރާމަކުން ނެގި
0.00 0.00 0.00

0.00 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭ ދައްކަން ޖެހޭ
0.00 ބާކީ 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ފައިސާއިން އަނބުރާ ދެއްކުނު- 5.2
0 ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު
0 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު
0 ޖުމްލަ ދެއްކުނު

ފައިސާ، އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި- 6ނޯޓު 

ދުވެލި        482,422.35

މަދަދު     1,713,180.36

ނަފާވެހި        324,269.10

ފުނަފަތި     2,534,961.24
ޖުމުލަ     5,054,833.05

ޑިވިޑެންޓް- 7ނޯޓު 
ދުވެލި          45,110.08

މަދަދު
ނަފާވެހި          50,925.39

ފުނަފަތި     1,107,755.12
ޕްރްގްރާމްގެ ފައިދާއިން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތައް ޖަމާކުރި     1,203,790.59

(އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ)އަރަނި - 8ނޯޓު 

ދުވެލި         804,480.00

މަދަދު      2,133,734.32

ނަފާވެހި           39,050.00

ފުނަފަތި      1,204,423.03
4,181,687.35     

އެކު ގޮތް ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުން- 9ނޯޓު 

އާސަންދައިން ރިޖެކްޓް ކުރެވުނު          22,335.00

މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުކާލެވުނު/ ހަލާކުވެގެން           33,926.27

56,261.27          

ރައުސުލްމާލް އަދި ރައްކާކުރެވިފައި ހުރި ފައިދާ- 10ނޯޓު 

ނޑައެޅުނު ފައިސާ      5,000,000.00 (ކެޕިޓަލް)ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ކަ

(އިންވެންޓްރީ)ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހުރިތަކެތީގެ އަގު      3,681,185.79
8,681,185.79     



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

އާމްދަނީ 

7,296,844 އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުންދޭ ފައިސާ

5,831,140 2 މުވައްޒަފުންނަށް

85,000 2 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

132,490 2 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

1,070,234 2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

134,980 2 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް

43,000 2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

180,255 ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް

35,683 2 ތަރައްޤީގެ ލުއިލޯނު ފަންޑް

143,072 2 ސްނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު ފަންޑް

1,500 2 ކޮމްޕިއުޓަރ ކުރެޑިޓް ސްކީމް

796,818 ކައުންސިލުން ނަގާ ފީ އާއި ކުލި އަދި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

110,433 2 ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ

15,000 2 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ

671,385 2 ތަކެތި ކުއްޔަށް ނުވަތަ ނީލަން ކިޔައިގެން

1,617,727 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑެންޓްގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

265,332 2 (ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް)ދުވެލި 

0 2 (ލޯނު ޕްރޮގްރާމް)މަދަދު 

171,161 2 (ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް)ނަފާވެހި 

1,181,233 2 (ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް )ފުނަފަތި 

109,000 109,000 އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭއެހީގެ ފައިސާ

10,000,643 ޖުމްލަ އާމްދަނީ

`
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އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

5,831,140 ް މުވައްޒަފުންނަށ
3,982,240 1 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

423,560 1 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ

128,183 1 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް 

420,000 1 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް

19,200 1 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް

18,000 1 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް

75,000 1 ފޯނު އެލަވަންސް

4,500 1 ރިސްކް އެލަވަންސް

474,000 1 ސަރވިސް އެލަވަންސް

286,457 1 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ

85,000 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް
75,000 1 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

10,000 1 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

132,490 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް
75,000 1 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި

10,000 1 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

10,000 1 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

8,000 1 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި

1,500 1 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް

15,900 1 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

3,590 1 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް

5,000 1 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި

500 1 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް

3,000 1 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

1,070,234 ް އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށ
186,150 1 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް

773,000 1 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

56,000 1 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު

8,000 1 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
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4,000 1 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު

5,000 1 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

23,500 1 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު

2,000 1 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު

8,984 1 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް

3,600 1 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު

134,980 ް މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށ
105,500 1 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

5,500 1 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން

5,000 1 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން

13,350 1 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން

5,630 1 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން

43,000 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް
12,500 1 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

7,000 1 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް

23,500 1 އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި

7,296,844 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
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1,704,046 މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކޮށްގެން  ހިންގާ ޕްރްގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

15,000 3 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް

20,000 3 މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާ އެކުވެރިކަމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް

140,000 3 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން

12,000 3 ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށ1ް 

17,000 3  ޑެސްކްޓޮޕް ކޮންޕިއުޓަރ ގަތުމަށ1ްގެ (i7)އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

5,000 3 ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސާވާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް(1TB) ހާޑް ޑިސްކް 2

83,520 3 ކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން 

30,000 3 ފަންނީ ލަފާދިނުން

75,000 3  ޑާޓާބޭސް އެއް އުފެއެއްދުމަށް އަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ

295,800 3 ކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުން

150,525 3 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު.ށ

140,000 3  އެހީ ހިފްޘުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާ ރަށްރަށަށްދޭ ހިލޭ

212,041 3 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް.ށ

23,100 3 ޕޭރަންޓް އެވެއަރނަސް

30,000 3  ގާއިމްކުރުން އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ވަސީލަތް

40,000 3 ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

65,000 3 އަތޮޅުގައި ނެޓްބޯލް ދިރުވައި އާލާކުރުން

84,000 3 2014 ކުރުން  އަތޮޅު ރައްރަށުގައި ރެފްރީން ތަމްރީން. ށ

147,000 3  2015އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް . ށ

18,460 3 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އިމްތިޙާން ބޭއްވުން

50,000 3 Aްޒޯން ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުނ 

50,600 3
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

109,000 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ހިލޭއެހީގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް

109,000 3 ލޯކަލް ގަވަނަންސް ސްޓަޑީ ޓުއަރ

9,109,890  ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ ޚަރަދ2015ު

890,753 (ގެއްލުން)ހިންގުމުގެ ފައިދާ 

ރައުސްމާލު 

2,669,888 4  ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކ31ީ ވަނަ އަހަރުގެ 2014

165,600 އެލް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ފައިސާ.އެމް.ބީ

5,384,784 5 އަށް ލަފާކުރާ ފައިސ2015ާވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް 

890,753 (ގެއްލުން)ހިންގުމުގެ ފައިދާ 

9,111,025 ޖުމްލަ ރައުސްމާލު

Page 4 of 4 2015އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ޚުލާސާ . ށ


