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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 2016މިކައުންސިލުްނ 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  2016 ފާސްކުރާ ވާ ގޮތުގެމަތީންވަނަ މާއްދާގައި  96

 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ 2016
ނޑު  2016  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 

 (ުކލި އަދި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުންދޭ ހިލޭ އެހީ)ކައުންސިލުން ނަގާފީ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތންލިބޭ އާމްަދނީ 
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 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 
އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، މުއައްޒަފުންގެ މުސާރާއާއި، ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އަކީ ކައުންސިލުތަކުގެ ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން

ަތރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ކައުންސިލުތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލުތަކުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ. 82ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް، އަދި  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުންނާއ2015ިއިން ފެށިގެން 2011ނަމަވެސް 

 ލިބިފައެއް ނުެވއެވެ.  ދައުލަތުން ފައިސާ  އިތުރު އިދާރީ ހިންގުން ފިޔަވާ

ދި އެލަވަންސް، އަވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 2016

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ހިމަނާ، އިޖުތިމާީޢ، ިއގްތިޞާދީ އަދި ކައުންސިލުން ހިންގާ ން އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިތުރު

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެިޅނަމަވެސް މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުން ފިޔާވާއިތުރު އެއްވެސް ސްފިނޭން

 ޚަރަދެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

 ގައި(  1 ޖަދުވަލުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ފިނޭން މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްެދއްވި ބަޖެޓް  2016)

 ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް )ވިޔަވަތި(
 

ޓްރަސްޓް ފަންޑްެގ  ތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔަވަތިވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ަކއުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމ2012ް

ފެށުނެވެ. އެއީ ޕްރޮގްރާމެއް  4ދި އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފެށުނެވެ. އަރަސްޓްފަންޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްނަމުގައި ޓް

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުަމށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި، ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ަނފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި، ބޭސްފިހާރާގެ 

 ރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ްޕރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.ރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯޕްރޮގް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "ފުނަފަތި"

 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 އެކު  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ 

އިން ފެށިގެންަވނީ ިވޔަފާރިކުރަންފެށިފައެވެ. މިގޮތުްނ 2013ޖެނުައރީ  01ވަކިކޮށް  އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކެޕިޓަލް

ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ(  5،000،000.00ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން  ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު

ނޑައެޅުނެވެ.   ކަ
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ފައިސާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންާގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިދާ ކޮންމެ އަަހރަކު ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް 

 ވަނަ އަހަރަގެ ފައިދާ އިން 2014ރ އާއި   1,203,790.58 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން 2013ޖަމާކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 

 ރ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 2,097,312.49 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން 2015ރ ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި 1,617,726.71

 

 

 

 

 

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގޭ  ރިޒާވުން ގެ ކައުންސިލު
އް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގަމުން އައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔި ކައުންސިލު

ރާތްތަކާއެކު އަލުން އެގޮތުން ޯލނު ނަާގފާއިވާ ފަމަސައްކަތް ކައުންސިލުއުފެދުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ވަނަ 2015 ވަނީ ހޯދިފައެވެ. ނަމަވެސްރުފިޔާ  180,255ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 2014ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ކޮށް މިރިޝެޑިއުލް

ފައިވާީނ ަމދުވެނު އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރު ިލބ2015ު އެވެ. ރުފިޔާ 23,255.56 އެންމެ ލިިބފައިވަނީ  ނިޔަލަށް އަހަރަގެ

 ށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ރިޕޭމަންްޓ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މައްސައްކަތައް މަޑުޖެހިފައިވާތީއެވެ.ކޮދޫ

ރ އަދި ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު 297,863.85ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމުން ވަނަ އަހަރުގެ 2015

 ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުލިބިރ  68,154.84ދި ކޮމްޕިއުޓަރ ކްރެޑިޓް ސްކީމުން އަ ރ 1,105,067.81 ޕްރޮގްރާމުން 

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 
 ވަނަ މާއްދާގައި  78( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )

 ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ގޮތުގައި، އަކުރެްއގެ ބާޠިލް" ނެގުން ކުލި ފީއާއި، ނަގާ ކައުންސިލްތަކުން

ގުޅިގެން އެމާއްދާެގ ދަށުން އެއްވެސް ފީއެއް އަދި  ނިންމެވުމާ އިން ސަރކިއުލަރ( 2012 ނޮވެްމބަރު 8) 2012/08 ނަންބަރު

އް ބައުމުާދ ނިލާކިޔާގެން ކުއްޔައްދީގެން އި ހުރި ބައެކުއްޔެއް ނެގެމުންނުދެއެވެ. ނަަމވެސް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައިވަނީ އާމްދަނީ ހޯދިފައެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނ 104 ( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު )އަދި 

  ރެވިފައިވާނެއެވެ. ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިން އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ފައިސާ ރިޒާވަށް ޖަމާކު

ނޑުގެ ލައިސަންސާއި ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ވ2016ާ ޖެޭހ ންވަނަ އަހަރު ޓްރާންސް ޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާ ކަ

ގުޅޭ ގޮތުން ހެދޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ތައްޔާރީތައް ވެނިމިފައިވާތީ، އެ

ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމާށް  50,000.00ޚިދުމަތްތަކުން އެވަނަ އަަހރު 2016 ކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައިވާތީ،ފީއެއްނެގުމަ

  އަންދާޒާކުރެވެ. 

 ގައި( 2ޖަދުވަލު  ތަފްޞީލު އާމްދަނީގެ  ންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ)ކައު 

 ޚަރަދު  ށް ލަފާކުރެވޭ ވަނަ އަހަރަ 2016
ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2016 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  އަކަށެވެ. އެއީ: ރާދާއި 3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 މުސާރައަށް މުއައްޒަފުންގެ ށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަ 

  ޚަރަދުތައް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ  ވިޔަވަތި 

 ކައުސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ، ިއގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުސާރަ 
 ވަަނ އަހަރަ 2016ންާވ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ޯހދުމަށް ންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުަމށްބޭނުމުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި، ެއލަވަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ރ )ހަތްމިލިއައަން ހަލައްކަ ފަންސާސް އައްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ( 7,658,190 ކަ

އެގޮތުން ގެނެޭވ ބަދަުލތަކަށް ފަުހ މުއައްޒަފުންެގ ބައެއް ކޯޑުތަކަށް އުިނ އިުތރު ގެނައުމަށް ވާީނ ނިންމާަފއެވެ. 

ރ އަދި އޮފީސް ހިންގުމަްށ 1,766,725ރ އާއި، އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުަމށް 5,779,805މުސާރައަށާއިއެލަވަންސައް 

ނޑައަޅާފައެވެ. 111,660ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް   ރ ޚަރަދުމަށް ވާނީ ކަ

ނަޑއެޅި ަބދަލުަތއް 2015ގެ ޚަރަދު އަދި 2014)  ގައި(3ޖަުދވަލު އަހަރަށް ލިބުނު ިއދާރީ ަބޖެޓާއި ކޯޑްތަކަށް ގެްނނަން ކަ
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   ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ފަންޑްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް 

ރ )އެއްމިލިއަން ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ 1,097,313ދިނުމަށް ބޭނުވާ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފޯރިކޮށް

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެތްގައި ލަފާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހޯދަންޖެޭހ 2016ތޭރަރުފިޔާ( 

 މެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. ކޮންސިއުމަބުލް ޚަރަދުތައް ހި

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ އަށް ތަރައްޤީ
ދައުލަތައް  ވަނަ އަހަރަށ2015ްންފެށިގެން ވަނަ އަހަރ2011ުވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 93ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ހުށައެޅާފައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަަރއްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ށް ށ.ައތޮޅުގެ ތަަރއްޤިގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮހުށައެޅިބަޖެޓްގައި 

 ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ޙަރަކާތްތަކުްނ އިން ފެށިެގން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާިއން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ހިންގޭ  2012ނަމަވެސް 

އަށާއި އިޖުތިމާޢި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް ން( އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ)ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއި

 ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަްނ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ( ސޯޅައްލައްކަ ) ދެމިިލއަން އެރ  2,116,296 ވަނަ އަހަަރށް 2016އެގޮތުން 

ނޑައަޅާފައެވެ.   ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަ

  ގައި(  4ޖަދުވަލު ގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު )ކައުންސިލު 

 

81% 

2% 
2% 12% 

0% 3% 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

 މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދު

 ދަތުރު ފަތުރު ޚަރަދު

 ހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

 ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 ތަމްރީނު ޚަރަދު

 މާރާމާތުގެ ޚަރަދު

19% 

44% 
9% 

28% 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ

 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

 އާއި ގުޅޭ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި
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 ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި 
ްއ ނަގާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ަކއުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ޮގަތށް މިހާތަަނށް އެއްވެސް ލޯނެ

ނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލޯނެއް ރަށްހަވަނަ އ2016ަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ އަދި ނެގުމަށް ކަ
  .އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ނޑައެޅޭ ޚަރަދު ރި ޤުދުރަތީ ކާ  ޘާތަކަށް ކަ
ވަނަ 97ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫލުކަޒީ އުރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) ދިވެހި 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

ނަޑއަޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓްގައި  މާއްދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކުްނ ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކަ

 ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ. 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަނަމަވެސް އެފަދަ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެެޓއް ފާސްކުރެވޭނެއެވެ. 99( ގެ 2010/7)

 ކައުންސިލްގެ ރިޒާރވް 
 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

ރުފިޔާ އާއި ރިޒާވުން އެއަހަރު ހިންގުނު  1,203,790.59އަހަރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑންޓްގެ ގޮތުގައި ލިުބުނ 

 ރިޒާވްގެ ބާކީ އަކީ ކުރި އެރުމަކާއި އެކު  7%އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ 2014ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2015ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި 2015އަދި ރުފިޔާ އެވެ.  2,619,211.68

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 2,106,296  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

 އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް 2012

2012

2013

2014

2015

2016
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 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

ގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަނީ %44.06ރ އަށް އިތުރުާވނެކަމަށް ލަފާކޮްށފައި ވީނަމަެވސް 3,560,640

 ރ )ތިންމިލިއަން ަހތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިްނހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ އަށް އިތުރު ވެފައެވެ. 3,773,249

ވަނަ އަހަރު ކައުްނސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކަުއންސިލުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 2016އަދި 

ރ 186,272ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އަދި އިޖުތިމާީއ، އިގްތިޞާީދ އަދި ތައްރައްޤީައށް ހިންޭގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ފަހު 

ގެ ކުރި އެރުމަކާއި އެކު  %4.94ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2016ރެވޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ރިޒާވަށް ޖަމާކު

ރ )ތިންމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް ރުފިޔާ(އަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް 3,959,521

 އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 ނިންމުން 
މުއައްޒަފުްނގެ ޚަރަދަށާއި އިދަރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެީހއާއި، ކައުންސިލުން ހިންާގ  ށްވަނައަހަރ2016ަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު  ނެގުމަށްއަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ވަނަ އަހަރަށް 2016ކަ

 ރ )އެގާރަމިލިއަން ސާޅީސް އައްހާސް ހަތްދިހަ އެއްރުފިޔާ( އެވެ. 11,048,071 ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ 

ށް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، ނަ އަހަރަވ2016ަ

މުސާރައަށާއި އެލަވަންސް، އަދި ވިޔަވަތި ޒަފުންގެ މުއައް

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، އިޖުތިމާއީ، 

ތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ހިންޭގ އިގް

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޖުމްލަ 

ރ )ދިހަމިލިއަން އައްސަތޭކަ    10,871,799   ބަޖެޓަކީ 

 %71 އެވެ. (އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ުނވަދިހަ ނުވަރުފިޔާ ހަތްދިހަ

19% 

10% 

 ދާއިރާ އާއި ޙިއްސާ ކުރާ މިންވަރު 3ބަޖެޓް ބެހިފައިވާ 

 ވިޔަވަތި ރިޒާވް ސަރުކާރު

2275901.66 
2669887.68 

3,773,249.07 
3,959,521 

2013 2014 2015 2016

 އަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވ2016ްއިން ފެށިގެން ރިޒާވް ކުރިއަރަމުން އައިގޮތް،އަދި 2013



 9 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2016
 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 98މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
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އަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަލާއި އެކު  5ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުްނސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީން %
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01: ޖަދުވަލު

މިލަދުންމަޑުލު އުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

2016ްދައުލަތުން  ނޑައެޅި ބަޖެޓ ވަނަ އަހަރަށް ދިނުމަށް ކަ
ނަންބަރ. އ.ބ 1309) )

އަށް 2018 އަށް 2017 އަށް 2016 ގައި 2014 އަށ2015ް

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް
ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ހަރަދު

7,776,482     7,632,403     7,546,530     7,244,433     6,978,766     ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           35,944          26,867        111,660        116,743        127,418

7,903,900     7,749,146     7,658,190     7,271,300     7,014,710     ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     5,219,118     5,473,015     5,779,805     5,779,805     5,779,805 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ        252,066        257,472        292,551        292,551        292,551 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު          41,250          83,867        153,100        159,020        165,177 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު          78,700        138,118        197,374        240,512        263,382 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        776,385     1,128,628        900,400        913,420     1,003,762 223

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު          25,000        163,333        223,300        247,095        271,805 226

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ        586,247               -               -               -               - 281

ޖުމްލަ     6,978,766     7,244,433     7,546,530     7,632,403     7,776,482

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު          35,944          26,867        111,660        116,743        127,418 423

ޖުމްލަ          35,944          26,867        111,660        116,743        127,418

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ     3,987,126     4,167,460     4,437,630     4,437,630     4,437,630 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް     1,231,992     1,305,555     1,342,175     1,342,175     1,342,175 212

ޖުމްލަ     5,219,118     5,473,015     5,779,805     5,779,805     5,779,805

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ     3,705,716     3,693,773     4,179,300     4,179,300     4,179,300 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ        281,410        473,687        258,330        258,330        258,330 211002

ޖުމްލަ     3,987,126     4,167,460     4,437,630     4,437,630     4,437,630



މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް         121,892        126,000        138,000        138,000        138,000 212005

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް               -               -               -               -               - 212013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް        404,937        420,000        420,000        420,000        420,000 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް          13,914          39,740          34,175          34,175          34,175 212015

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް          23,900          29,840               -               -               - 212022

ފޯނު އެލަވަންސް          10,037          25,933            6,000            6,000            6,000 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް            5,000            5,100            6,000            6,000            6,000 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް        569,440        578,311        738,000        738,000        738,000 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް               -               -               -               -               - 212028

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ          82,872          80,631               -               -               - 212999

ޖުމްލަ     1,231,992     1,305,555     1,342,175     1,342,175     1,342,175

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

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ        252,066               -               -               -               - 213001

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ               -        257,472        292,551        292,551        292,551 213006

ޖުމްލަ        252,066        257,472        292,551        292,551        292,551

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު          40,000          80,000        148,000        153,920        160,077 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު            1,250               -            5,100            5,100            5,100 221003

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު               -            3,867               -               -               - 221999

ޖުމްލަ          41,250          83,867        153,100        159,020        165,177

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި          51,000          65,833          91,580          96,159        105,775 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               -          13,467          28,800          30,240          33,264 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި            6,000          10,167          22,502          23,627          24,808 222003

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި            5,700            8,000          18,017          18,918          20,810 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް               500            1,500            5,220            5,481            6,029 222006

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި          14,000          29,765          27,665          62,160          68,376 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް            1,000            3,592            3,590            3,927            4,320 222009

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               500            5,794               -               -               - 222999

ޖުމްލަ          78,700        138,118        197,374        240,512        263,382



އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް        131,967        150,038        150,000        157,500        173,250 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު        602,418        879,876        678,000        680,400        748,440 223002

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު          22,600          48,084          54,000          56,700          62,370 223004

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ               -               -            8,400            8,820            9,702 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު            4,000            5,884               -               -               - 223009

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު            3,700            7,495          10,000          10,000          10,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު               -          20,000               -               -               - 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               -            2,667               -               -               - 223013

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް            7,200          12,584               -               -               - 223019

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު               -            2,000               -               -               - 223999

ޖުމްލަ        776,385     1,128,628        900,400        913,420     1,003,762

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން               -               -               -               -               - 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން          11,500        143,200        223,300        247,095        271,805 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން            2,500            3,333               -               -               - 226006

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން            5,750          11,200               -               -               - 226010

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން            4,000            5,600               -               -               - 226016

ޖުމްލަ          25,000        163,333        223,300        247,095        271,805

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               -               -          21,160          22,218          24,440 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް          14,850          26,867          49,000          51,450          56,595 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި               -               -          10,000          10,000          10,000 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ               -               -               -               -               - 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި          21,094               -          31,500          33,075          36,383 423008

ޖުމްލަ          35,944          26,867        111,660        116,743        127,418



2ޖަދުވަލު 

އަށް ލަފާކުރ2016ާ 2015ް 2014ު ޖޫންގެ ނިޔަލަށ ގައި ލިބުނ

7,658,190.00   7,271,299.65   6,301,621.72   

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    5,076,504.65    5,473,014.67    5,779,805.00 21000

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ފައިސާ     270,706.39     257,472.00     292,551.00 21300

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު      67,835.00      83,866.67     153,100.00 22100

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު     109,528.17     138,117.92     197,374.00 22200

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު     659,650.44    1,128,628.39     900,400.00 22300

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު             -            -            - 22500

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު      20,935.51     163,333.33     223,300.00 22600

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

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު      16,880.00      26,866.67     111,660.00 421000

2,097,312.49   1,617,726.71   1,203,790.58   
ދުވެލި      45,110.08     265,332.29     394,189.66 DVL

ފުނަފަތި    1,107,755.12    1,181,232.96    1,359,436.74 FNF
ނަފާވެހި      50,925.39     171,161.46     343,686.09 NFV

މަދަދު            -            - MDH
23,255.56      12,843.56      180,254.64     
ތަރައްޤީ ލުއި ލޯނު      35,682.67       5,063.56       8,695.56

ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު     143,071.97       7,780.00      14,560.00
ކޮމްޕިއުޓަރ ކްރެޑިޓް ސްކީމް       1,500.00            -            -

172,000.00     781,817.79     717,223.24     
50,000.00      0 0 ލައިސަންސް ކާޑު ހެއްދުމަށް

ނީލަން ކިޔައިގެން       3,950.00     671,385.00       7,000.00

ތަކެތި ކުއްޔައް ދީގެން       3,950.00            -            -

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓްބާކީ     694,323.24     110,432.79     100,000.00

15,000.00      -            15,000.00      
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ފައިދާ            -            -            -

0 0 0
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަމިއްލަ 

ފަރާތްތަކުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭއެހީ 

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ފައިދާ

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިސާ

ކައުންސިލުން ނަގާ ފީއާއި ކުލި އަދި އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

`

މިލަންދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނ2016ީ
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03: ޖަދުވަލު

ު ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެޓަށް ގެނެވޭ އުނި އިތުރު ތަފްޞީލ
ނަންބަރ. އ.ބ 1309) )

އަށ2016ް ބަޖެޓައް އަށް 2016 ގ2015ެ  އަށ2015ް
ލަފާކުރާ ގެނެވޭ ލިބުނު ނިޔަލަށް ލިބުނު އައިޓަމްތައް
ބަޖެޓް އިތުރު/އުނި ބަޖެޓް ޚަރަދު ބަޖެޓް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    7,244,433    7,102,559    7,546,530                   -    7,546,530

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު          26,867         51,248       111,660                   -       111,660

7,658,190     -                    7,658,190     7,153,807     7,271,300     ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    5,473,015    5,375,852    5,779,805                   -    5,779,805 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ       257,472       256,956       292,551                   -       292,551 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު         83,867         53,807       153,100            (43,100)       110,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު       138,118       121,741       197,374            (28,000)       169,374 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު    1,128,628    1,175,834       900,400             37,628       938,028 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު               -               -               -               - 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު               -               -               -             30,000         30,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު       163,333       118,370       223,300               3,472       226,772 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު               -               -               -               - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               -               -               -               - 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ               -               -               -               - 281

ޖުމްލަ     7,244,433     7,102,559     7,546,530                    -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު               -               -               -               - 291

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް               -               -               -               - 421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         26,867         51,248       111,660       111,660 423

ލޯން ދޫކުރުން               -               -               -               - 730

ޖުމްލަ          26,867          51,248        111,660

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ    4,167,460    4,085,506    4,437,630                   -    4,437,630 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް    1,305,555    1,290,346    1,342,175                   -    1,342,175 212

ޖުމްލަ     5,473,015     5,375,852     5,779,805

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ    3,693,773    3,667,601    4,179,300          (161,500)    4,017,800 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ       473,687       417,905       258,330           161,500       419,830 211002

ޖުމްލަ     4,167,460     4,085,506     4,437,630                    -

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް        126,000       126,000       138,000       138,000 212005

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް       420,000       420,000       420,000       420,000 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް         39,740         29,603         34,175         34,175 212015

މިލަންދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު



އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ               -               -               -               - 212017

ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް               -               -               -               - 212018

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް               -               -               -               - 212019

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް               -               -               -               - 212021

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް         29,840         25,190               -             30,000         30,000 212022

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް               -               -               -               - 212023

ފޯނު އެލަވަންސް         25,933         27,397           6,000             25,200         31,200 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް           5,100           4,400           6,000           6,000 212025

ހެދުން އެލަވަންސް               -               -               -               - 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް       578,311       569,083       738,000            (55,200)       682,800 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް               -               -               -               - 212028

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ         80,631         88,673               -               - 212999

ޖުމްލަ     1,305,555     1,290,346     1,342,175                    -

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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ       257,472       256,956       292,551       292,551 213006

ޖުމްލަ        257,472        256,956        292,551        292,551

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         80,000         47,642       148,000            (48,000)       100,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               -               -               -               - 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               -               -           5,100               4,900         10,000 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު               -               -               -               - 221004

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު           3,867           6,165               -               - 221999

ޖުމްލަ          83,867          53,807        153,100             (43,100)

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި         65,833         61,222         91,580            (20,000)         71,580 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި         13,467           8,384         28,800              (5,000)         23,800 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި         10,167           7,144         22,502            (10,000)         12,502 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި               -               -               -               - 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި           8,000           9,966         18,017              (8,000)         10,017 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް           1,500           1,057           5,220           5,220 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި               -               -               -               - 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި         29,765         25,657         27,665               5,000         32,665 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް           3,592           2,185           3,590           3,590 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި               -               -               -               - 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް               -               -               -               - 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           5,794           6,125               -             10,000         10,000 222999

ޖުމްލަ        138,118        121,741        197,374             (28,000)

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް       150,038       187,967       150,000       150,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު       879,876       878,404       678,000       678,000 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު               -               -               -               - 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު         48,084         61,056         54,000         54,000 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި               -               -               -               - 223005

ތަކެތީގެ ކުލި               -              200               -               1,000           1,000 223006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު               -               -               -               - 223007



އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ               -           3,780           8,400           8,400 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު           5,884           4,740               -               5,000           5,000 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު               -               -               -               - 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު           7,495           7,061         10,000         10,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު         20,000           3,185               -               5,000           5,000 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           2,667         16,030               -               5,000           5,000 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               -               -               -               - 223014

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު                -               -               -               - 223015

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ               -               -               -               - 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު               -              658               -               4,500           4,500 223017

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

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް         12,584           9,354               -               8,128           8,128 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު               -               -               -               - 223020

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު           2,000           3,400               -               9,000           9,000 223999

ޖުމްލަ     1,128,628     1,175,834        900,400              37,628        938,028

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ               -               -               -               - 225001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު               -               -               -               - 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު               -               -               -               - 225003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ               -               -               -             30,000         30,000 225004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               -               -               -               - 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               -               -               -               - 225006

ޖުމްލަ                -                -              30,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން               -               -               -               - 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން       143,200         97,976       223,300            (45,000)       178,300 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން           3,333           2,449               -               3,472           3,472 226006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން               -              795               -               - 226007

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން               -               -               -               - 226008

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން               -               -               -               - 226009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން         11,200           8,400               -             15,000         15,000 226010

ސޮފްޓް ވެއަރ މަރާމާތު ކުރުން         10,000               -               -             10,000         10,000 226013

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން. ޓީ.އައި               -               -               -               - 226014

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން               -               -               -               - 226015

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން           5,600           8,750               -             20,000         20,000 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން               -               -               -               - ކަ 226017

ޖުމްލަ        163,333        118,370        223,300                3,472

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               -               -         21,160         21,160 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް         26,867         31,098         49,000         49,000 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި               -               -         10,000         10,000 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ               -               -               -               - 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި               -         20,150         31,500         31,500 423008

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު               -               -               -               - 451012

ޖުމްލަ          26,867          51,248        111,660



4: ޖަދުވަލު

ޖުމްލަ  ރުފިޔާ ރޭޓް  ތަފްޞީލް  އަދަދު  ކޯޑު
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް.ށ 223013

ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ޚަރަދު  148,444.00
ޓްރޮފީ އާއި އިނާމް   32,350.00
މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށައްދޭ އެހީ   92,183.00
ފަޑިޔާރުންގެ އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ ޚަރަދު   19,000.00

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު.ށ 223012

ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ޚަރަދު  116,118.90
ޓްރޮފީ އާއި ޝީލްޑް އަދި އިނާމް   88,800.00
ބައިވެރިންގެ ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު   94,580.00
ތަންތައްޔާރުކުރުމާއި، ސެޓްފިކެޓް އަދި އިދާރީ ޚަރަދުތައް   42,110.00
އިވެން ލައިވް ކުރުމުގެ ޚަރަދު   53,760.00

، މަސްވެރިކަމާއި އަދި އެކުއަރ ކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ތަޖުރިބާކުރުން  ނޑުވެރިކަމާއި ދަ 225002

ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ޚަރަދު     10,794     107,940 10
ބައިވެރިންގެ ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު      4,626      46,260 10
އެތޭރޭ ދަތުރު      3,304      23,130 7
އެހެނިހެން ޚަރަދު       5,000

ރަށުކައުންސިލުތަކަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން      25,000

ބެލެނިވެރިން ހޭލުން ތެރިކުރުން  223014

70,000         70,000      
ރަށުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

(ކޮމަންޑޫ، މިލަންދޫ، ދާއިރާ)
8

ް ޞިއްޙީ ދާއިރާއިންމީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުނ 223014

ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ޚަރަދު      33,000 26
ބައިވެރިންގެ ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު      41,000 26
ހޯލުގެ ކުލި އަދި އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކަށް        6,200 1

ް ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ 228010

އޭ ސްކްރީނިން ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.އައި.ވީ         33,170

ރަށު ކައުންސިލުތައް މޮނިޓަރ ކުރުން 221001

ނޑުމަގުން ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރުން  ކަ 1
ބައިވެރިންގެ ދަތުރު އެލަވަންސް       4,000 9

ބައިވެރިންގެ ކެއުމުގެ އެލަވަންސް      12,000 9

ބައިވެރިންގެ ހުރުމުގެ އެލަވަންސް 9

އަތޮޅުގައި ފުޓްބޯޅަ ދިރުވާ އާލާކުރުން  223013

ފުޓް ބޯޅަ ޕޫލެއްރާވާ ހިންގުން     210,000        210,000 1

ް ރަމަޟާންމަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހާފިޒުން ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުނ 228010

ހާފިޒުން ގެނައުމުށް އެހީތެރިވުން     16,000     224,000        224,000 14

291,977.00      

395,368.90      

`

ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދ2016ު

މިލަންދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު

207,330        

80,200         

16,000         



ޖުމްލަ  ރުފިޔާ ރޭޓް  ތަފްޞީލް  އަދަދު  ކޯޑު

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން އަދި ހިލޭ އެހީ 228010

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ސްޕަންސަރ ކުރުން       60,000 1
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން       56,000

ް މުއައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުނ

މުއައްޒަފުން އިނގިރޭސިބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވޯކުޝޮޕެއް ހިންގުން 225003

ގަޑިއުރު ކިޔަވައިދިނުން        300      39,000 130
އިދާރީ ޚަރަދުތައް       10,000 1

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 225006

ނޑު)ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ދަތުރު ޚަރަދު       3,000      24,000 (ކަ 8
(އެއަރ ޓިކެޓް)ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ދަތުރު ޚަރަދު       2,200      17,600 8
(ރުފިޔާގެ ރޭޓުނ180ްބޭފުޅަކަށް 2)ދުވަހުގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދު        360      10,080 28
(ރުފިޔާގެ ރޭޓުނ350ްބޭފުޅަކަށް 2)ދުވަހުގެ ކޮޓަރި ކުލި        350       9,800 28

ް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުނ 228010

(ފިރެހެން)ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ        400      10,000 25
(އަންހެން)ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ        400      10,000 25
(ފިރެހެން/ އަންހެން)ރިފްރެޝްމަންޓް       5,000      10,000 2

ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަސް އަދި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން  223012

މުއައްޒަފަކަށް ދެވޭ އެވޯޑް      4,000       8,000 2
ރަސްމިއްޔާތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް      9,770       9,770

ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް- މީހުންނަށް        120      24,000 200

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޕެންޑިންގްސް އަދި އިމަޖެންސީ ޚަރަދު      10,000         10,000

ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް ދެވޭ ހިލޭ އެހީ 228010

ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން     20,000     280,000        280,000 14
2,116,296      

49,000         

61,480         

30,000         

41,770         

116,000        



c

ނަންބަރ. އ.ބ 1309) )

ކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކައުންސިލުގެ ސަރުކާރުން
މުޅި ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިޒާވު ދެއްވާ އައިޓަމްތައް
ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް

10,721,289        1,058,463          2,116,296          7,546,530          ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              111,660                    -               38,850             150,510

10,871,799        1,097,313          2,116,296          7,658,190          ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު          5,779,805                    -             286,356          6,066,161 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ             292,551                    -               12,600             305,151 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު             110,000               16,000               66,000             192,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު             169,374                    -             134,369             303,743 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             938,028          1,132,486             127,938          2,198,452 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                    - 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު               30,000             317,810                    -             347,810 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             226,772                    -             431,200             657,972 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                    -                    -                    -                    - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                    -             650,000                    -             650,000 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                    -                    -                    -                    - 281

ޖުމްލަ          7,546,530          2,116,296          1,058,463        10,721,289

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                    -                    -                    -                    - 291

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                    -                    -                    -                    - 421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު             111,660                    -               38,850             150,510 423

ލޯން ދޫކުރުން                    -                    -                    -                    - 730

ޖުމްލަ             111,660                     -               38,850             150,510

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ          4,437,630                    -             218,640          4,656,270 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް          1,342,175                    -               67,716          1,409,891 212

ޖުމްލަ          5,779,805                     -             286,356          6,066,161

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          4,017,800             204,000          4,221,800 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ             419,830               14,640             434,470 211002

ޖުމްލަ          4,437,630                     -             218,640          4,656,270

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް              138,000               12,000             150,000 212005

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް             420,000             420,000 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް               34,175               34,175 212015

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                    -                    - 212017

ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް                    -                    - 212018

މިލަންދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓ2016ް



ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                    -                    - 212019

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް                    -                    - 212021

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް               30,000               30,000 212022

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                    -                    - 212023

ފޯނު އެލަވަންސް               31,200               31,200 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް                 6,000                 6,000 212025

ހެދުން އެލަވަންސް                    -                    - 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް             682,800               30,000             712,800 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް                    -                    - 212028

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ                    -               25,716               25,716 212999

ޖުމްލަ          1,342,175                     -               67,716          1,409,891

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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ             292,551               12,600             305,151 213006

ޖުމްލަ             292,551                     -               12,600             305,151

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު             100,000               16,000               66,000             182,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                    -                    -                    - 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               10,000                    -               10,000 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                    -                    -                    - 221004

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު                    -                    -                    - 221999

ޖުމްލަ             110,000               16,000               66,000             192,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި               71,580               21,105               92,685 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               23,800               23,800 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި               12,502               22,000               34,502 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                    -                    - 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި               10,017                 2,000               12,017 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                 5,220               25,340               30,560 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                    -                    - 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               32,665               15,374               48,039 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                 3,590                 3,590 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                    -                    - 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                    -               42,730               42,730 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               10,000                 5,820               15,820 222999

ޖުމްލަ             169,374                     -             134,369             303,743

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް             150,000                 2,544             152,544 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު             678,000             103,200             781,200 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                    -                    - 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު               54,000                 2,544               56,544 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި                    -                    - 223005

ތަކެތީގެ ކުލި                 1,000                 1,000 223006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                    -                    - 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                 8,400                 6,000               14,400 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                 5,000                 5,000 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                    -                    - 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު               10,000                 9,050               19,050 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                 5,000             437,139             442,139 223012



އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                 5,000             501,977             506,977 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                    -             193,370             193,370 223014

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު                     -                    - 223015

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                    -                    - 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                 4,500                 4,500 223017

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

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                 8,128                 4,600               12,728 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                    -                    - 223020

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                 9,000                 9,000 223999

ޖުމްލަ             938,028          1,132,486             127,938          2,198,452

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް                     -                    -                    - 224011

ޖުމްލަ                     -                     -                     -                     -
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ                    -                    -                    - 225001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                    -             207,330             207,330 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                    -               49,000               49,000 225003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ               30,000                    -               30,000 225004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                    -                    -                    - 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                    -               61,480               61,480 225006

ޖުމްލަ               30,000             317,810                     -             347,810

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                    -                    -               20,200               20,200 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން             178,300               12,000             190,300 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                 3,472                 3,472 226006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން                    -                    - 226007

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން                    -                    - 226008

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން                    -                    - 226009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން               15,000               14,000               29,000 226010

ސޮފްޓް ވެއަރ މަރާމާތު ކުރުން               10,000               10,000 226013

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން. ޓީ.އައި                    -                    - 226014

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                    -                    - 226015

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން               20,000               20,000 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                    -                    -             385,000             385,000 ކަ 226017

ޖުމްލަ             226,772                     -             431,200             657,972

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ             650,000             650,000 228010

ޖުމްލަ             650,000                     -             650,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               21,160                 3,000               24,160 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް               49,000               27,350               76,350 423002

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                  4,000                 4,000 423004

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި               10,000               10,000 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                    -                    - 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި               31,500               31,500 423008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް                 4,500                 4,500 423999

ޖުމްލަ             111,660                     -               38,850             150,510



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
5: ޖަދުވަލު ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

އާމްދަނީ 

އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 

5,779,805 2 މުވައްޒަފުންނަށް

292,551 2 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

110,000 2 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

169,374 2 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

938,028 2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

0 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

30,000 2 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

226,772 2 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

0 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

111,660 2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ދެވޭ އެހީ

286,356 މުވައްޒަފުންނަށް

12,600 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

66,000 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

134,369 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

127,938 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

0 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

0 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

431,200 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

0 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

38,850 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑެންޓްގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

394,190 2 (ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް)ދުވެލި 

0 2 (ލޯނު ޕްރޮގްރާމް)މަދަދު 

343,686 2 (ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް)ނަފާވެހި 

1,359,437 2 (ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް )ފުނަފަތި 

7,658,190

2,097,312

1,097,313

`

2016

ޖުމްލަ ރުފިޔާ
ވަލު

ޖަދު ް ތަފްޞީލ
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ޖުމްލަ ރުފިޔާ

ވަލު
ޖަދު ް ތަފްޞީލ

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭނެ އާމްދަނި

8,696 2 ތަރައްޤީގެ ލުއިލޯނު ފަންޑް

14,560 2 ސްނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު ފަންޑް

0 2 ކޮމްޕިއުޓަރ ކުރެޑިޓް ސްކީމް

ކައުންސިލުން ނަގާ ފީ އާއި ކުލި އަދި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

50,000 2 ލައިސަންސް ކާޑު ހެއްދުމަށް

7,000 2 ނީލަން ކިޔައިގެން 

0 ތަކެތި ކުއްޔައް ދީގެން

100,000 2 ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓްބާކީ 

15,000 2 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 

0 ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ފައިދާ

0 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 

11,048,071 ޖުމްލަ އާމްދަނީ

އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

5,779,805 3 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

292,551 3 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

110,000 3 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

169,374 3 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

938,028 3 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

0 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

30,000 3 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

226,772 3 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

0 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

111,660 3 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކޮށްގެން  ހިންގާ ޕްރްގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

0 މުވައްޒަފުންނަށް

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

16,000 4 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

0 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

1,132,486 4 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

0 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

317,810 4 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

0 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

650,000 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

0 4 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

2,116,296

23,256

172,000

7,658,190
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ޖުމްލަ ރުފިޔާ

ވަލު
ޖަދު ް ތަފްޞީލ

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

286,356 މުވައްޒަފުންނަށް

12,600 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

66,000 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

134,369 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

127,938 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

0 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

431,200 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

38,850 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

10,871,799  ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ ޚަރަދ2015ު

(ގެއްލުން)ހިންގުމުގެ ފައިދާ      176,272

2,015 2,014 ރައުސްމާލު 

3,773,249 2,669,888  ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކ31ީ

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

5,310,072 5,384,784  ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބާކ31ީ

176,272         890,753 (ގެއްލުން)ހިންގުމުގެ ފައިދާ 

9,425,194 9,111,025 ު ޖުމްލަ ރައުސްމާލ

1,097,313
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