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 ، ފުނަދޫ            
  .ދިވެހިރާއ ޖެ            

 ބަޔާން  ބަޖެޓް ގެ ވަނަ އަހަރު  2018
 

ދި އެނ މެހާ މީސ ތަކުނ ނަށ  ރަޙުމަތެއ ކަމުގައި ޞުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށ  ޙަމ ދާއި ޝުކުރުކުރަނ . އަهللا އާލަމ  ތަކުގެ ވެރި 

މައ ޗަށ  ސަލާމ  ލެއ ވުނ  އެދި ދުޢާކުރަނ . މި ދުޢާގަިއ  صلى هللا عليه وسلم މުޙައ މަދު ނަބިއ ޔާފޮނުއ ވި ކައުއިތުރު 

 އެކަނލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަާހބީނ  ޝާމިލުކުރުނ . 

ވަނަ މާއ ދާގައި ވާގޮތުގެ  95( ެގ 2010/7ލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު )އުޞޫދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އި އީމި

 ނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީއަށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓ  ަތއ ޔާރުކޮށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފި ވަނަ އަހަރަށ  2018މިކައުނ ސިލުނ  މަތިނ  

ނޑައެޅިހުށައެޅުމުނ   އާމ ދަނީ ހޯދުމަށ  ދެމުނ ގެނ ދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތ  ކައުނ ސިލުނ   ގ ރާނ ޓ އަށާއި،  ދައުލަތުނ  ދެއ ވަނ ކަ

ތަކުނ ނާއި ވިޔަވަތި ޓ ރަސ ޓ  ަފނ ޑުނ  ކައުނ ސިލަށ  ލިބޭނެ ާއމ ދަނީ ލަފާކޮށ ، ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ ހިނ ގުމަށާއި، ވިޔަވަތި 

ރާމ ތަކަށ  ހިނގާނެކަމަށ  ޕ ރޮގ  ޓ ރަސ ޓ ގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ޚަރަދަށާއި، ކައުނ ސިލުނ  ހިނ ާގ އެކިއެކި އިޖުތިމާޢީ ތަރައ ގީ

ވަނަ  96އެޤާނޫނުގެ ގޮތުގެ މަތިނ  އެކުލަވާލައި، ވާ ވަނަ މާއ ދާގައި 97ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަނ ދާޒާކޮށ ، 

 ވެ. ށ.އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ ބަޖެޓެ ށ  ލަފާކުރާވަނަ އަހަރަ 2018 ފާސ ކުރާ ވާ ގޮތުގެމަތީނ މާއ ދާގައި 

ނޑު ގޮތެއ ގައި އަމާޒ ވެފައިވަނީ ކައުނ ސިލުނ  ކުރާޚަރަދުތަކަށ  ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކުރާ މިކައުނ ސިލުގެ ބަޖެޓ  2018 މައިގަ

ޤާނޫނުގައި ައތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ މައ ޗަށ  ލާޒިމ ކުރާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށ  ލާމަރުކަޒީ އުޞުލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޒިނ މާވެ، 

އެ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅުކައުނ ިސލުނ  ދޭނ ޖެޭހ ޚިދުމަތ ތައ  ހަމަހަމަކަމާއި އެކުދިނުމަށާއި،  އަދާކޮށ ، މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ 

ނަށ  ދުޅަހެޔޮ އަމާނ ވެއ ޓެއ  ނ ރުމަށާއި، އަތޮޅު ރައ ޔިތު މުއައ ޒަފުނ ގެ ކުރިއެރަށުކަނ ސިލުތަކުގެ ހިނ ގުނ  ަހރުދަނާކުރުމަށާއި، 

  ގާއިމ ކުރުމަށެވެ.
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 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވ  އާމްދަނީ 2018
ނޑު  2018  އެއީ :   ދާއިރާއަކުނ ނެވެ. 6ވަނަ އަހަރަށ  ކައުނ ސިލަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށ  ަލފާކުރެވެނީ މައިގަ

 ީއެހީ ހިލޭ ދެއ ވާ ދައުލަތުނ  ހިނ ގުމަށ  އިދާރ  (C-GOM) 

 "ިފަނ ޑ  ޓ ރަސ ޓ  އަތޮޅު.ށ" ވިޔަވަތ (L-CTF) 

 ުއެހީ ހިލޭ އާއ މ  (L-CDF) 

  ފީ ޚިދުމަތ ތަކުގެ ދޭ ކައުނ ސިލުނ (L-CSF ) 

  އާމ ދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުނ (L-CBF) 

  ފައިސާ ޑިވިޑެނ ޓ (L-CDIVF) 

 ގައި (1)ކައުނ ސިލަށ  ލިބޭނެ ކަަމށ  ލަފާކުރާ އާމ ދަީނގެ ތަފ ޞީލު ޖަުދވަލު 

 (C-GOM)  އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިލ  އެހީ 
 ވަނަ މާއ ދާގައި އޮފީސ ތައ  82( ގެ 2010/7މަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ިހނ ގުުމގެ ޤާނޫނު )ހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާދިވެ

ކައުނ ސިލުތަކުނ  ތަރައ ޤީއަށ  ހިނ ގާ މަޝ ރޫޢުތަކަށ  ޚަރަދުކުރުމަށ ، ކައުނ ސިލުތަުކނ ޭދ ޚިދުމަތ ތައ  ދިނުމަށާއި، ހިނ ގުމަށާއި، 

 ކައުނ ސިލުތަކަށ  ިހލޭ އެހީގެ ގޮތިގައި ފައިސާދޫކުރަނ ވާނެ ކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވެއެވެ.އުލަތުގެ ބަޖެޓ ގައި ފައިސާ ިހމަނައި، ދަ

ގެ ބަޖެޓެއ  ޔާ ރުފި  އަށ ސަތޭކަ ތޭރަހާސ  ފައ ސަތޭކަ ތިރީސ ()ހަމިލިއަނ   ރ6,813,530.00 ވަނަ އަހަރަށ  2018އެގޮތުނ  

ނޑައަޅުއ ވާފައެއެވެ. އިދާރީ ހިނ ގުމަށ    ފިނޭނ ސ  މިިނސ ޓ ރީނ ވަނީ ކަ

ނޑައަޅުއ ވާ ދެއ ވި ބަޖެޓ ގައި ބައެއ  ކޯޑ ތަކަށ  ފައިސާ ހިމަނުއ ވާފައިނުވާތީއާއި، ބައެއ   އިދާރީ ހިނ ގުމަށ  ދައުލަތުނ  ކަ

ތަކަށ  ބަަދލު ގެނައުަމށ  ވާީނ ޑ  ކޯ ޑ ތަކަށ  އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ހިމަނުއ ވާަފއި ނުވާތީ، ބަޖެޓ ެގ ބައެއ ކޯ

 ނިނ މާފައެވެ.

 (L-CTF) ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް "ވިޔަވަތި" 
 

ވަޞީލަތެވެ. މި ފަނ ޑ ގެ އެއ  ވަނަ އަހަރު ފެށި "ވިޔަވަތި" ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑަކީ ކައުނ ސިލަށ  އެނ މެ ބޮޑު އާމ ދަނީ ލިބޭ 2012

 ދަތުރުފަތުރުގެތަެކއ ގެ ދަށުނ  ރޭވި ހިނ ގަމުނ  ގެނ ދެއެވެ. އެއީ ލުޞޫއެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ އުޕ ރޮގ ރާމެއ   4ދަށުނ  ތަފާތު 

 ޚިދުމަތ   ބޭސ ފިހާރާގެ ޕ ރޮގ ރާމާއި،" ނަފާވެހި" ޚިދުމަތ ދިނުމަށ  ހިޔާވެހީގެ ޕ ރޮގ ރާމާއި،" ދުވެލި" ޚިދުމަތ ދިނުމަށ 

ވަނަ  2017 ނ  ފޯރުކޮށ ިދނުމަށ  ހިނ ގޭ ޯލނު ޕ ރޮގ ރާމ  "މަދަދު" އެވެ.ރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަޕ ރޮގ " ފުނަަފތި"ދިނުމަށ 
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ވަނައަހަރު އާމ ދަނީ އިތުވެގެނ ދާނެ ކަމަށ  2018އަހަރު ވިޔަވަތީ ޓ ރަސ ޓ  އިދާރީ ނިޒާމަށ ގެނެވުނު ބޮޑު ބަދަލާއި އެކު 

  ލަފާކުރެވެއެވެ. 

އެގ ރިމ ނ ޓ  އައުކޮށ ،  ބެނ ކ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  ހިނ ގާ އިމާރާތުގެ ކުލި ޮބޑުކޮށ   ވަަނ އަަހރުނ  ފެށިގެނ 2017މީގެ އިތުރުނ   

ކުރީއަހަރުތަކަށ ވުރެ ނަފާވެހި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ާއމ ދަނީ  މަރިޔާދުގެ އެކަމަޑޭޝަނ  ބޮލޮުކގެ ގޮތުގައި ކުއ ޔަށ ދޫކުރަނ ފެުށމުނ 

  ލަފާކުރެެވއެވެ.  އިތުރުވެގެނ ދާނެކަމަށ 

ނިޔަލަށ  ިލބޭނެކަމަށ  ވަަނ އަހަރަގެ 2018ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނު ތަކުގެ ފައިސާ  ވަނަ އަހަރ2013ުގެ ދަށުނ  ދަދު ޕ ރޮގ ރާމ މަ

އިރު، ކިޔެވެނި އެހީގެ ގޮތުގައި އިތުރު ލޯނެއ  ދޫކުރުމަށ  ކައުނ ސިލުނ  ފާސ ކޮށ ފައިވުމާއި ގުޅިގެނ  މަދަދު ލޯނުގެ ލަފާކުރާ

 އާމ ދަނީވެސ  އިތުރުވެގެނ ދާނެއެވެ. 

ލޯނ ޗ ގެ އިނ ޖީނު މައ ސަލަޖެހި މަރާމާތުނުކުރެވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށ   1ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ކުއާާޓގައި ދުވެލި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ 2017

ވަަނ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓާގަިއ 2018ީވނަމަވެސ   ބާއ ވަނ ޖެހުމުނ  އެޕ ރޮގުރާމުނ  ލިބޭނެކަމަށ  ލަފާކުރި އާމ ދަނީ ނުލިބި

ލޯނ ޗ ގެ އައު އިނ ޖީނެއ  ހޯާދ ލޯނ ޗ  މާރާތުކޮށ  ޚިދުމަތަށ  ނެރެވޭނެއެވެ. އެހެނ ކަމުނ  ދުެވލި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ އާމ ދަނީވެސ  

 އެތައ ގުނައެއ  އިތުރުވެގެނ  ދާެނކަމަށ  ލަފާކުރެވެއެވެ. 

މާފަހި އަހަރެއ ނޫނެވެ. އެގޮތުނ  ޕ ރޮގ ރާމަށ  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ  ދަނީ ހިއ ސާކުރާ ފުނަފަތިޓ ރަސ ޓ  އެނ މެ ބޮޑު އާމ  ވިޔަވަތި

ވަނަ އަހަރުގެ ގިނަ ބިލުަތކަށ  ފައިސާ ލިބިފަިއ ނުވުމާއި، ބޭހުގެ އަގުތަކަށ  އަނ ނަުމނ ދާ ަބދަލާއި ގުޅިގެނ  އާސަނ ދަިއނ  2016

މި ވަނަ އަހަރަށ  ބޭހުގެ އަގުތައ  ރިވިއުކޮށ  2018ލިބެމުނ  ނުދެއެވެ. ނަމަވެސ  ލިބެނ ޖެހޭ ަނފާ އެނ މެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި 

އާމ ދަނީ އިތުރުވެގެނ ދާނެ މި ޕ ރޮގ ރާމުނ ވެސ  ރުމާއި އެކު، ޕ ރޮގ ރާމ  އިތުރަށ  ފުޅާކުރުމުގެ ވިސ ނުނ  ކައުނ ސިލުގައި ހު 

 އަހަރަށ  ވިޔަވަތި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ ގެ ޖުމ ލަ އާމ ދަނީއަކީ  ވަނ2018ައިސ ދެނ ނެވުނު ކަނ ކަމާއި އެކު ކަމަށ  ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 ރުފިޔާއެވެ. 3,660,000

 (L-CDF އާއްމު ހިލ  އެހީ )
)ފަނަރަ  15,000.00ކައުނ ސިލުނ  ހިނ ގާ އެކި އެކި ޕ ރޮގ ރާމ ކުގެ ތެރެއިނ  ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާނ  މުބާރާތައ  ދައުލަތުނ  ދެއ ވާ 

ފައެއ  ގެ ނިޔަލަށ  ކައުނ ސިލަށ  ިލބ2015ިއެއ ެވސ  ފައިސާއެއ  އާއ މު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހާސ ރުފިޔާ( ގެ އިތުރުނ  

ވަނަ އަހަރު ޑ ރައިވިނ ގ  2016ގެ ފަހުނ  މި އެހީވެސ  ކައުނ ސިލަށ  ިލބެމުނ  ނުދެއެވެ. ނަމަވެސ  2015އަދި ނުވެއެވެ. 

ރ )ތިނ ސަތޭކަވިހި ހާސ  320,213.25 ޓ ރެކ  އެރިޔާ ތަރައ ޤީ ކުރުމަށ  ހިނ ގި ޕ ރޮގ ރާމަށ  ދައުލަތުނ  ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި 

 ޔާ /ފަނ ސަވީސ  ލާރި ( ލިބިފައިވާ ކަނ  ޝުކުރުވެރިކަމާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ދުއ އިސައ ތަ ތޭރަރުފި
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ރޒ  2017އަދި  ވަނަ އަހަރު އާއ މު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެއ ވެސ  ފައިސާ އެއ ލިބިފައި ނުވިނަމަެވސ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯފެއަ

ާމތުތައ  ކުރުމަށ  ފަހު އެިބލުތަކުެގ ފައިސާ ދެއ ކުމަށ  ބޭނުނ ވާ އާއި އެކުވެވުނު އެއ ބަސ ވުމުގެ ދަށުނ  އަތޮޅުގޭގެ ބައެއ  މަރާ

 ވަނީ ޖަމާކޮށ ދެއ ވާފައެވެ.  ރ1,229,000.00

ވަނަ އަހަރަށ  ކައުނ ސިލަށ  އާމ ދަނީ އިތުރުކުރުމަށ  ކައުނ ސިލުގެ ދުވެލި ލޯނ ޗ  މާރާމާތުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ފައިސާ 2018

ލިބޭނެ ކަމަށ   ރުފިޔާ 1,500,000 އެގޮތުނ   ހޯދުމަށ  މި ބަޖެޓ ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ދައުލަތުނ  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 

 އަނ ދާޒާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

  (L-CSFދ  ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ )ކައުންސިލުން 
 ވަނަ މާއ ދާގައި  78( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު )

 ޓ ރެޜަރީގެ  އެނ ޑ  ފިނޭނ ސ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ ގޮތުގައި، ގެމާއ ދާއެއ  ބާޠިލ " ނެގުނ  ކުލި ފީއާއި، ނަގާ ކައުނ ސިލ ތަކުނ 

ގުޅިގެނ  އެމާއ ދާެގ ދަށުނ  އެއ ވެސ  ފީއެއ  އަދި  ނިނ މެވުމާ އިނ  ސަރކިއުލަރ( 2012 ނޮވެމ ބަރު 8) 2012/08 ނަނ ބަރު

 އާއި ޓ ރާނ ސ ޕޯރޓ  އޮތޯރިޓީ މޯލ ޑިވ ސ   ވަނަ އަހަރު މާރޗ މަހުނ  ފެށިގެނ   2016ކުއ ޔެއ  ނެގެމުނ ނުދެއެވެ. ނަމަވެސ  

މިކައުނ ސިލުނ ވެސ  އެކު ވެވުނު އެއ ބަސ ވުމުގެ ދަށުނ  އެ އޮތޯރިޓީނ  ދެމުނ ގެނ ދާ ޚިދުމަތ ތަށ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  

ވަނަ އާއ ުމ 106ގެ ދެވަަނ ދައުރުގެ ކުރުމަށ  ކައުނ ސިލ ކައުނ ސިލުނ  ދިނުމުގައި ޢަަމލު މަށ ދެވެނ ފެށުނެވެ. އަިދ މިޚިދު

ޖަލ ސާއިނ  ފާސ ކުރި އުޞޫލުގެ 

ދަށުނ  އިދާރީ ފީގެ ގޮުތގައި 

ފައިސާނެގުމަށ ވަނީ 

ވަނަ 2017ފާސ ކުރެވިފައެވެ. އަދި 

ލިބޭެނ ރ 60,000.00އަހަރަށ  

ކަމަށ  އަނ ދާޒާކުރެވުުނ މި 

 ރ00110,710.ޚިދުމަތ ތަކަށ  

  123,000.00 މިޚިދުމަތަކަށ  ނަގާފީ ރިވިއުކޮށ  ވަނަ އަހަރަށ  2018އަދި  ލިބިފައިކަނ  އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކޮށ ފަިއ ވާނެއެވެ. 

2018 2017 2016 

 ލައިސަނ ސ  ކާޑު   16,600.00  75,600.00  75,000.00 

 ފޮތ   ލައިސަނ ސ   4,700.00  12,280.00  10,000.00

 ނަނ ބަރ އޮޑީ  1,100.00  1,300.00  1,500.00

 ާވދިަނސ   ރޯޑ   5,050.00  9,450.00  10,000.00

 ގުޅޭ  ރަިޖސ ޓ ރީާއއި  2,600.00  4,400.00  8,000.00

 ފީ އިމ ތިާހނު  5,310.00  16,600.00  18,500.00
123,000.00  119,630.00  35,360.00  

 



 6 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ   2018
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 (L-CBF)ވިޔަފާރިތަކުން ލިބ  އާމްދަނީ 

ފައިސާ މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލެނ ޑ   ވާ އަށ 50% ފައިސާގެ ވަރުވާގެ ފަޅުރަށ ރަށުގެވަނަ އަހަރުނ  ފެށިގެނ  މިއަތޮޅުގެ 2015

 އާމ ދަނީގެ ކައުނ ސިލުގެ ރ49,150.00 އަހަރުވެސ  3ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީނ  ދަީނ ަޖމާކޮށ ދެއ ވަމުނ ނެވެ. ވޭތިވެދިަޔ 

 ކަމަށ  ލިބޭނެ އެއަދަދަށ  ފައިސާ ވެސ އަހަރު ވަނ2018ަ އެހެނ ކަމުނ . ޖަމާކޮށ ދެއ ވާފަެއވެ ގޮތުގައިވަނީ

 .ނެއެވެއަނ ދާޒާކުރެވިފައިވާ

އަހަރުނ  ފެށިގެނ    2015ދައުލަތައ  ދައ ކާ ފައިސާ  ގޮތުގައިމީގެ އިތުރުނ  މާލެގައި ހުނ ަނ ށ.އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީގެ

 ރ 400,000.00 ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެލީއަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުކައުނ ސިލުގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ދަނީ ޖަމާކުރަމުނ ނެވެ. އެހެނ  

  ރ ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކުރެވެއެވެ.  501,500އާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ އެހެނިހެނ  ހަރަކާތ ތަކާއި އެކު ޖުމ ލަ 

 (L-CDIVF)ޑިވިޑެންޓް ފައިސާ 

ކައުނ ިސލުގެ އާމ ދަނީ އަށ  ޖަމާކުރެޭވ ށ،އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ ވިޔަވަިތ ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑުގެ ފައިދާއިނ  ޑިވިޑެނ ޓ ގެ ގޮތުގައި 

އ  ރާވާ ހިނ ގުމަށ  އެނ މެ ބޮޑު ވަނަ އަހަރުނ ފެށިގެނ  އަތޮޅުގެ ތަރައ ޤީއަާށއި އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ޙަރަކާތ ތ2014ަފައިސާ އަކީ 

 ށ  ހަރުދަނާކުރުމަށ ޓަކައި، އ ޤީކޮރަސ ޓ  ފަނ ޑ ގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަށ  އިތުރަށ  ތަރަ ޓ އާމ ދަނީއެއ  ހިއ ސާކުރާ ފަނ ޑެވެ. ނަމަވެސ  

 ޖެހިފައިވާތީ ވޭތުވެ ދިަޔ އަހަރުތަކަށ  ވުރެ ޑިވިޑެނ ޓ ޚަރަދުތައ  ކުރުމަށ  ހަމަޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ބަޖެޓުނ  ގިނަ ވަނަ އަހަރު 2018

 2018އެގޮތުނ   ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުނ ސިލުގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ފައިސާ މަދުވާނެ ކަމަށ  ވާނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.

 ރ އެވެ.   750,000.00ވަނައަހަރަށ  ޑިވިޑެނ ޓ ގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކުރެވިފައިވާީނ 

 ވިޔަވަތި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑުނ  ޑިވިޑެނ ޓ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ 
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 ޚަރަދު  ށް ލަފާކުރެވ  ވަނަ އަހަރަ 2018

ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުނ ސިލުނ   2018 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  އަކަށެވެ. އެއީ: ރާދާއި 3ޚަރަދުކުރުމަށ  ކަ

 ުނ ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރީ ހިނ ގ 

 ިޚަރަދުޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ ގެ  ވިޔަވަތ   

  ،ީއ ިއގ ތިޞާދީ އަދި ތަރައ ޤީގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކައުސިލުނ  ހިނ ގާ އިޖުތިމާޢ  

 ން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު

 ވަަނ އަހަރު 2018ނ ާވ މުދަލާއި ޚިދުމަތ  ޯހދުމަށ  ހިނ ގުަމށ ބޭނުނ ސ  އަދި އިދާރީ މުއައ ޒަފުނ ގެ މުސާރައަށާއި، ެއލަވަ

ނޑައަޅުއ ވާ  އަށ ސަތޭަކ ތޭރަހާސ  ފައ ސަތޭކަ ތިރީސ ހަމިލިއަނ  )  6,813,530  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ ގައި ހަރުފިޔާ( ވަނީ ކަ

ަދލުތަކަށ  ަފހު އެގޮުތނ  ގެނެވޭ ބަބައެއ  ޯކޑުތަކަށ  އުނި އިތުރު ގެނައުަމށ  ވާނީ ނިނ ާމފައެވެ. ފައެވެ. މީގެތެރެއިނ  

ހިނ ގުމަށ  ހޯދޭ ތަކެއ ޗާއި ޚިދުމަތ ތަކަށ  އަދި އާއި، އިދާރީ ރ  5,279,965މުއައ ޒަފުނ ނަށ  ކުރާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

އަދި އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ  ރ  1,516,565  ކައުނ ސިލު އިދާރާގެ އާއ މު މަރާމާތުތަކަށ 

ނޑައަޅާފައެވެ.  ރ 17,000.00  ޚަރަދުމަށ  ވާނީ ކަ

ނަޑއެޅި ަބދަލުަތއ  2017ގެ ޚަރަދު އަދި 2016)  ގައި(2ޖަުދވަލު އަހަރަށ  ލިބުނު ިއދާރީ ަބޖެޓާއި ކޯޑ ތަކަށ  ގެނ ނަނ  ކަ
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   ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ފަންޑްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 

މަޖެއ ސުމަށ  ރީ ޚަރަދުތައ  ހަވަނަ އަހަރު ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވުނު ކައުނ ސިލުގެ ޓ ރަސ ޓ ފަނ ޑ ގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ އިދ2012ާ

ކުރާ ބަޖެޓަކީ ވަނަ ލަފ2018ާވަނަ އަހަރުނ  ފެށިގެނ  ކޮނ މެ އަހަރަކަށ  ލަފާކޮށ  ބަޖެޓ  ފާސ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުނ  2014

ގ ރާމ ގެ މާމުލި ވެލި ޕ ރޮކުރީ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓަށ ވުރެ ޮބޑު ބަޖެޓަކަށ ވެގެނ ާދނެއެވެ. އެީއ ކުރިނ ވެސ  ބަޔާނ ކުރި ފަދައިނ  ދު

ލޯނ ޗާއި، ނަފާވެހި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ އަތޮޅުވެހި މަރާމާތު ކުރަނ ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށ  ހިނ ގާނެ ޚަރަދުތައ  މި ބަޖެޓ ގައި 

 ނިފައިވާތީއެވެ. ހިމެ

މިކައުނ ސިލުނ  އިނ ސާނީ ވަޞީލަތ  ތަރައ ޤީކޮށ  ކުރިއެރުވުމަށ  ހިނ ގޭ ޙަރަކާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ރުނ  އަދި މީގެ އިތު

ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ބައިވެރިނަށ  މަދަދު ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ދަށުނ  "ކިޔެވެނި އެހީ" ގޮތުގައި  ހިއުމަނ ރިސޯސ 

 ރ ދޫކުރުމަށ  ބަޖެޓ  ކުރެވިފައިވެސ  ވާނެއެވެ. 1,500,000.00

ރ )ހަމިލިއަނ  ތިނ ސަތޭކަ ފަނ ސާސ  6,355,916.00ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކުރާ ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ ގެ ބަޖެޓަކީ 2018އެނ ކަމުނ  

 ފަސ ހާސ  ރުފިޔާ ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަ( ރުފިޔާ އެވެ. 

 ގައި(  4 ދުވަލު ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ޚަރަދު ތަފ ޞީލު ޖަ )
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 www.shaviyani.gov.mvވެބ ސައިޓ : 

 

  ކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު ޕްރޮގްރާމްތަ އިޖުތިމާޢީ  އަށާއި،ތަރައްޤީ އަތޮޅު 

ނ ނާއިނ  ކައުނ ސިލުނ  އާމ ދަނީ ހޯދުމަށ  ހިނ ގޭ ޙަރަކާތ ތަކުނ  )ޚާއ ޞަކޮށ  އިނ  ފެށިގެނ  ކައުނ ސިލުގެ ރިޒާވު 2012

ހަރަކާތ ތަށ   އަށާއި އިޖުތިމާޢީއަތޮޅުގެ ތަރައ ޤީ ޔަވަތީ ޓ ރަސ ޓ ގެ ޑިވިޑެނ ޓ ( އިނ  ލިޭބނެ ކަމަށ  ލަފާކުާރ އާމ ދަނީއިނ  ވި

 ރ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. 10,563,021.31ގެ ނިޔަލަށ  2017ހިނ ގުމަށ  

ފަހި ވަނަ އަހަރަށ  ފާސ ކުރެވޭ މި ބަޖެޓަކީވެސ  އަތޮޅު ތަރައ ޤީއަށާއި، އިޖުތިމާޢި ތަރައ ޤީ ގެ އެކި އެކި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  2018

 ބަޖެޓަކަށ ވާނެ ކަމަށ  އުނ ީމދުކުރެވެއެވެ. 

ވިފައިވާނީ ކުރީ އަހަރުތަކޭވެސ  އެއ ފަދައިނ  އިނ ސާީނ ިމބައިގައި ބޮޑަށ  އަަމޒުކުރެ ވަނަ އަހަރު ފާސ ކުރާ ބަޖެޓ ގ2018ެ

ވަޞީލަތ  ތަރައ ީޤ ކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުނ ސިލާއި، ރަުށ ކައުނ ސިލުތަކުގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  ހަރުަދނާކުރުމަށާއި، 

ވަނަ 2018ށެވެ. މީގެ އިތުރުނ  ރަށުކައުނ ސިލުނ ތަކުނ  ރަށުފެނ ވަރުގައި ހިނ ގަމުނ ގެނ ދާ އިޖުރިމާޢީ ޕ ރޮގ ރާތަކަށ  އެހީރެރިވުމަ

އަހަރު އަލަށ  ފެށުަމށ  ގަސ ތުޮކށ ފައިވާ ތިމާވެއ ޓާއި ރައ ޓެހި އިޔާދަކުރެވޭ ހަކަތަ އުފެއ ދުމަށ  ނުވަތަ ބޭނުނ ކުރާ ައތޮޅަކަށ  

ށ  ބަދަލުކުރުމުގެ ހެދުމުގެ މަގުޞަދުގައި  ށ.ައޮތޅު ރަށ ރަށުގެ މަގު ބައ ިތތައ  ތިމާވެއ ޓާއި ރައ ޓެހި ޚަރަދު ުކޑަ ލައިޓ ތަކަ

 ފައިސާ ބަޖެޓ ގައި ހިމެނިފައިވާެނއެވެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވައ ސަށ  ބޭނުނ ވާ 

ރ )ދެމިލިއަނ  2,430,000.00ޖުމ ލަ ޚަރަދަކީ  ލަފާކުރާ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައ ޤީއަށާއި އަތޮޅުވަނަ އަހަރު 2018

 ހާސ ( ރުފިޔާއެވެ. ތިރީސ   ހަތަރުސަތޭކަ

  ގައި(  3ޖަދުވަލު ގެ ރިޒާވުނ  ހިނ ގޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ތަފ ޞީލު )ކައުނ ސިލު 

 

 

 

 

 

 

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 1,598,693  

 1,912,039  

2,430,000 

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

އަށް  2018ން އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި، އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިނގި ޚަރަދު   އަދި 2017-2012
 ލަފާކުރާ ޚަރަދު
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ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއ ޖެ ،  އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާމިލަދުނ މަޑުލު   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލ :   6540057ފެކ ސ :   6540038  6540025ޓެލެފޯނ : 

 www.shaviyani.gov.mvވެބ ސައިޓ : 

 

 ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި 

އ  ނަގާފައެއ  ނުވާނެއެވެ. އަދި ކައުނ ސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ަކއުނ ސިލުނ  ޒިނ މާވާނ ޖެހޭ ޮގަތށ  މިހާތަަނށ  އެއ ވެސ  ލޯނެ

ނޑައަޅާފައެއ  ނުވާނެއެވެ. އެއ ވެސ  ލޯނެއ  ރަށ ހަވަނަ އ2018ަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ އަދި ނެގުމަށ  ކަ

  .އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ނޑައެޅ  ޚަރަދު ރި ޤުދުރަތީ ކާ  ޘާތަކަށް ކަ

ވަނަ 97ނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ޞޫލުކަޒީ އުރާއ ޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރު) ދިވެހި 7/2010ޤާނޫނު ނަނ ބަރ 

ނަޑއަޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓ ގައި  މާއ ދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކުނ  ލިބޭ ގެއ ލުނ ތަކަށ  ކަ

ކޮނ މެ  ޅު ފެނ ބޮޑުވުމާއި، އަލިފާނުގެ ކާރިޘާތަކުނ  ލިބިދާނެގެއ ުލނ  ކުޑަކުރުމަށ  އަތޮ އެއީވާނެއެވެ. ރ ހިމެނިފައި 320,00.00

ދިމާވެދާނެ ކުއ ލިހާލަަތކާއި ގުޅިގެނ  ޚަރަދު ކުރުމަށ  ރ އާއި 290,000.00ރަށެއ ގައި ޕަނ ޕ  ސިސ ޓަމެއ  ޤާއިމ ކުރުމަށ ޓަކައި، 

   ރުފިޔާއެވެ. 30,000.00އެމެޖެނ ސީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު ކާރިޘާއެއ  ކުރިމަތިވެއ ޖެނަމަ ޤުދުރަތީ  ނަމަވެސ 

 ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ  ކައުނ ސިލުގެ ސަޕ ލިމަނ ޓ ރީ ބަޖެެޓއ  ފާސ ކުރެވޭނެއެވެ. 99( ގެ 2010/7)

 ވް އަދި މާލިއްޔަތު ކައުންސިލްގެ ރިޒާ 

ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހު ކައުނ ސިލު އުފެދުނު އިރު އަތޮޅުރައ ޔިތުނ ގެ ނަމުގައި ހިނ ގަމުނ  އައި އެކި އެކި 2011

ލޭ އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިހުރި ފައިސާ އާއި، ބެނ ކ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  އިނ  ވިޔަފާރިތަކުނ ނާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުނ  އަދި އާއ މު ހި

އަތޮޅު ރައ ޔިތުނ ގެ ނަމުގައި ގަނެފައިހުރި ހިއ ސާގެ ޫމނުމަތީ އަގާއިއެކު، އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ މާލިއ ޔަތު ގައި 

ހަތަރު ރުފިޔާ / ފަސ ލާރި(  ރ )ނުވަމިލިއަނ  ދުއިސައ ތަ ތިރީސ އަށ ހާސ  ހަތަރުސަތޭކަ ހަތ ދިހ9,238,474.05ަ

 ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 
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ނޑުމެއ ނެތި 2012އަދި  2011 ވަނަ ައހަރުވެސ  އަތޮޅު ރައ ޔިތުނ ގެ ނަމުގައި ހިނ ގަމުނ އައި ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  މެދުކެ

ވަަނ 2013ވަތި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ  އެކުލަވާލުމަށ ފަހު، އަހަރު ވިޔަ ވަނ2012ައަތޮޅުކައުނ ސިލުނ  ކުރިއަށ ގެނ ދެވުނެވެ. އަދި 

ނޑައެޅިކެޕިޓަލަޚަރަދާއި، ވިޔަވަތި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ  ގެ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ  އިޖުތިމާޢީ  ،ތަރައ ޤީއަށާއި އަތޮޅު  މިލިއަނ   5 ށ  ކަ

 ރުފިޔާ އެވެ. 2,275,901.66ާބކީ އަކީ ކައުނ ސިލުގެ ރިޒާވުނ  އުނިކޮށ ، ކައުނ ސިލުގެ ރިޒާވ ގެރުފިޔާ 

ަވނަ މާއދާގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ކައުނ ސިލަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީނ  94މަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާތައ  ލާއިދާރީ 

ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ  އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައ ޤީއަށާއި  ގެއަތޮޅުއި، ކައުނ ސިލަށ  ލިބޭ އާމ ަދނީ އިނ  އާއިނ ސައ ތ5ަރިޒާވަށ  ޖަމާކުރެވޭ 

ނޑާ  ރުފިޔާ  5,303,167.40ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ކައުނ ސިލުގެ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި 2017ޚަރަދުތައ  ކަ

  ކުރި އެރުމެއ ކަނ  އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. %21.22ވަނަ އަހަރަށ  ވުރެ 2016ރައ ކާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިއީ 

 

 

 

  

 

 

 

މިލިއަނ  ރުފިޔާ އުނިކޮށ  ޓ ރަސ ޓ ފަނ ޑ ގެ ކެޕިޓަލ އަށ   5ވަނަ އަހަރު ކައުނ ސިލުގެ ރިޒާވުނ  ދަށ ވެފައިވަނީ، 2013

މިލިއަނ  ރުފިޔާ  3.5ބަދަލުކުރުމުނ ނެވެ. އަދި މާލިއ ޔަތުގެ ހުރިފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވެފައިވަނީ މަދަދު ލޯނ  ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ދަށުނ  

 . ދޫކޮށ ފައި ވުމުނ ނެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ  ޮފތުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު ކައުނ ސިލުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގޮތުގައި ުހނ ނާނެކަމަށ  ަލފާކުރެވިފައިވާނީ 2017

 ރުފިޔާ ވާނީ ރައ ކާކުރެވިފައެވެ.  10,829,539.41 ރުފިޔާއެވެ. ނަމެވެސ   އަހަރު ނިމުނު އިރު 10,151,302.00
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ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއ ޖެ ،  އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާމިލަދުނ މަޑުލު   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލ :   6540057ފެކ ސ :   6540038  6540025ޓެލެފޯނ : 

 www.shaviyani.gov.mvވެބ ސައިޓ : 

 

ލި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ މާމުލި ލޯނ ޗ  މަރާމާތުކުރުމަށ  މި އަހަރު ދައުލަުތނ  އާއ މު ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ވިޔަވަތި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ ގެ ދުވެ

ކައުނ ސިލަށ  ލިބޭނެކަަމށ  ލަފާޮކށ ފައިވާ އަމ ދަނީ ުނލިބުުނ ނަަމވެސ  ދުވެލި ޕ ރޮގ ރާމ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ޓަކައި އެކަމަށ ހިނާގ 

ވެ. އަދި މަދަދު ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ދަށުނ  "ކިޔެވެނި އެހީ" ދިނުމަށ  ނިނ މާފައިާވީތ ޚަރަދު ކައުނ ސިލުގެ ރިޒާވުނ  ނެގޭނެއެ

 ކުރިއަރާނެ ކަމަކަށ  ލަފައެއ  ނުކުރެވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ 2018ކައުނ ސިލުގެ މާލިއ ޔަތު 

 ނިންމުން 

ރ ލިބޭނެ 14,523,030 ވަނަ އަހަރަށ  ކައުނ ސިލަށ  އާމ ދަނީ ހޯދުމަށ  ހިނ ގާ ޙަރަކާތ ތަކަށާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 2018

 އިޖުތިމާޢީ  ،ތަރައ ޤީއަށާއި އަތޮޅުކަމަށ  ލަފާކުރެވޭއިރު، އިދާރީ ހިނގުމަށާއި، ވިޔަވަތި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ ގެ ޚަރަދުތަކަށާއި އަދި 

 ކަމަށ  ލަފާކުރެވެއެވެ. ރ ޚަރަދު ވާނ15,599,446ެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ 

ލިބޭނެ އާމ ދަނީައށ  ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައިވަނީ ވިޔަވަތި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  ޭބނުނ ވާ މަރާމާތުތަކާއި "ކިޔެވެނި 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު ދޫކުރުމަށ  ނިނ މާފައިވާތީެއވެ. އަދި މިޚަރަދުތައ  ކުރުމ2018ައެހީގެ ފައިސާ"  ވަނަ 2017ށ  ކަ

އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  އެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައި ރައ ކާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިނ  ކަމަށ ވާތީ މިޚަރަދުތައ  ކުރިނަމަވެސ  ކައުނ ސިލުގެ 

ވޭތީ ކައުނ ސިލުގެ ނަމަވެސ  ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ ގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވާނެަކމަށ  ލަފާކުރެރިޒާވަށ  އަސަރެއ ނުކުރާނެއެވެ. 

 މާލިއ ޔަތުގައި ހުރިފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވާނެއެވެ. 

 ދިެވހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިނ ގުމުގެ މާލިއ ޔަތުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވި ނަމަވެސ  

 %5ވަނަ އަހަރު ލިބުނެކަމަށ  ލަފާކުރާ އާމ ދަނީގެ 2018ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ   94ޤާނޫނުގެ 

 ރިޒާވ ގެ ގޮތުގައި ރައ ކާކުރެވޭނެއެވެ. 

 1439ރަބީޢުލ އާޚިރު  27

 2018ޖެނުއަރީ    14
 
 

 މުޙައ މަދު ޢާރިފ 
 ށ.އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ ރައީސ  



1ޖަދުވަލު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

ުރިފާޔ ފަންޑް ޙަރަކާތް ރެވެނިއު ކޯޑް ކޯޑް

6,813,530           

6,813,530           C-GOM ީދައުލަތުން ދޭ އެހ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުންގޭ ހިލޭ އެހީ 141004 C-GOM

123,000               

80,000                  L-CSF ް ޚިދުމަތްތަކުނ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފީ 123013 LCD

10,000                  L-CSF ް ޚިދުމަތްތަކުނ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ދޫކުރުމުގެ ފީ 123013 LBK

2,000                    L-CSF ް ޚިދުމަތްތަކުނ އޮޑީ ނަންބަރ ދޫކުރުމުގެ ފީ 121024 HUL

8,000                    L-CSF ް ޚިދުމަތްތަކުނ ރޯދްވާދިނަސް ދޫކުރުމުގެފީ 121999 RWN

3,000                    L-CSF ް ޚިދުމަތްތަކުނ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ 123017 REG

20,000                  L-CSF ް ޚިދުމަތްތަކުނ ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ފީ 121021 DRF

3,660,000           

1,910,000           L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ފުނަފަތި ފާމަސީ 124999 FNF

800,000               L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް- ނަފާވެހި  125002 NFV

650,000               L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް- ދުވެލި  125006 DVL

300,000               L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތް- މަދަދު  129004 MDH

725,000               

500,000               L-CDIVF ާޑިވިޑެންޓް ފައިސ ފުނަފަތި ފާމަސީ 124999 FNF

150,000               L-CDIVF ާޑިވިޑެންޓް ފައިސ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް- ނަފާވެހި  125002 NFV

75,000                 L-CDIVF ާޑިވިޑެންޓް ފައިސ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް- ދުވެލި  125006 DVL

3,201,500           

400,000                L-CBF ިވިޔަފާރ (މާލެ)އަތޮޅު ފިހާރާގެ ކުލި  125002 SH.S

50,000                  L-CBF ިވިޔަފާރ ތަރައްޤީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް 129004 DLP

50,000                  L-CBF ިވިޔަފާރ ސުނާމީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް 129004 SLP

1,500                    L-CBF ިވިޔަފާރ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން 119001 RST

600,000               L-COF ްއެހެނިހެނ (ދައުލަތުގެ)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ  129002 BUD

600,000               L-COF ްއެހެނިހެނ (ކައުންސިލުގެ)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ  129002 BUD

1,500,000           L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ މާމުލި ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމަށް 141004 DON

14,523,030         

ީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނ

ް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓ

ީ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން އާމްދަނ

ޖުމްލަ

`

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ2018ީ

ް ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ދައުލަތުންދޭ ގްރާންޓ

ޓްރާންޕޯރްޓް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޚިދުމަތުގެ ފީ



3ޖަދުވަލު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

388,000.00 ް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ
50,000.00 ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް 221001

100,000.00 ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 223012
238,000.00 ރަށު ކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ގާއިމްކުރުން 423002
500,000.00 އަތޮޅުގައި އެކިދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިން އުފެއްދުން
250,000.00 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 223013
100,000.00 ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު 228004
150,000.00 ހިއުމަން ރިސޯސް ދިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 225006
882,000.00 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
600,000.00 ރައްވެހިތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް 223014
210,000.00 ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އިޖުތިމާޢީ ޙަރާކާތްތައް ހިންގުމަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީ 228010
42,000.00 އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށްދެވޭ ހިލޭ އެހީ 228009
30,000.00 އޮފީސް ތަމްސީލުކުރާ ޙަރަކާތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު 228009

320,000.00 ް ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުނ
290,000.00 އިމަޖެންސީ ޕަންޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުން 423002
30,000.00 އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް 281999

200,000.00 ް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުނ
100,000.00 ކުނި ޒޯން ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމަށް/ ތިމަވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުން  223011
100,000.00 ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް 223011
90,000.00 (ބަޖެޓް ސަޕޯޓް)އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 
35,000.00 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް 423002
10,000.00 މެހެމާންދާރީ އާދާކުރުން 223017
20,000.00 އޮފީސް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް 222010
25,000.00 މުއައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް 222004
50,000.00 ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު
35,000.00 ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 222001
15,000.00 އެގްޒަމިނަރުންގެ އުޖޫރަ ދިނުން 223016

2,430,000.00 ޖުމްލަ

ބަޖެޓް ކޯޑު

އިޖުތިމާޢީ، އިގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ރުފިޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް

`



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4ޖަދުވަލު  ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

މަދަދު ނަފާވެހި ދުވެލި ފުނަފަތި

12,560,446                 1,867,000            -                             558,100               1,936,600            1,402,216            6,796,530            

3,039,000                    563,000               1,500,000            100,000               800,000               59,000                  17,000                  

:ޖުމުލަ        6,813,530.00              1,461,216              2,736,600                 658,100              1,500,000              2,430,000                   15,599,446

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             5,279,965                362,800                  52,400                157,680                        -                        -                     5,852,845 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ                275,243                  11,620                        -                    5,220                        -                        -                        292,083 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                  45,400                        -                        -                        -                        -                  50,000                          95,400 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                128,853                  26,200                  78,000                    9,400                        -                  80,000                        322,453 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                877,069                151,596                106,200                  54,800                        -             1,075,000                     2,264,665 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                        -                800,000                800,000                        -                        -                        -                     1,600,000 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                        -                        -                        -                        -                        -                250,000                        250,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                190,000                  50,000                900,000                331,000                        -                        -                     1,471,000 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                        -                        -                        -                        -                        -                        -                               - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                        -                        -                        -                        -                        -                382,000                        382,000 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                        -                        -                        -                        -                        -                  30,000                          30,000 281

ޖުމްލަ              6,796,530              1,402,216              1,936,600                 558,100                        -              1,867,000                   12,560,446

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

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                  17,000                  59,000                800,000                100,000                        -                563,000                     1,539,000 423

ލޯން ދޫކުރުން                        -                        -                        -                        -             1,500,000                        -                     1,500,000 730

ޖުމްލަ                   17,000                   59,000                 800,000                 100,000              1,500,000                 563,000                     3,039,000

`

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ރައްވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓ2018ް

އައިޓަމްތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު



މަދަދު ނަފާވެހި ދުވެލި ފުނަފަތި

ރައްވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ އައިޓަމްތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ             4,148,842                194,800                  50,000                  86,880                        -                        -                     4,480,522 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް             1,131,123                168,000                    2,400                  70,800                        -                        -                     1,372,323 212

ޖުމްލަ              5,279,965                 362,800                   52,400                 157,680                        -                        -                     5,852,845

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             3,932,040                166,000                        -                  74,400                        -                        -                     4,172,440 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                216,802                  28,800                  50,000                  12,480                        -                        -                        308,082 211002

ޖުމްލަ              4,148,842                 194,800                   50,000                   86,880                        -                        -                     4,480,522

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                 135,000                  12,000                        -                    6,000                        -                        -                        153,000 212005

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް                320,000                        -                        -                        -                        -                        -                        320,000 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                  26,547                        -                        -                        -                        -                        -                          26,547 212015

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                  36,000                        -                        -                        -                        -                        -                          36,000 212022

ފޯނު އެލަވަންސް                  24,000                        -                    2,400                    4,800                        -                        -                          31,200 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް                  12,000                        -                        -                        -                        -                        -                          12,000 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް                577,576                156,000                        -                  60,000                        -                        -                        793,576 212027

ޖުމްލަ              1,131,123                 168,000                     2,400                   70,800                        -                        -                     1,372,323

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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ                275,243                  11,620                        -                    5,220                        -                        -                        292,083 213006

ޖުމްލަ                 275,243                   11,620                        -                     5,220                        -                        -                        292,083

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  35,000                        -                        -                        -                        -                        -                          35,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  10,400                        -                        -                        -                        -                        -                          10,400 221003

ޖުމްލަ                   45,400                        -                        -                        -                        -                   50,000                          95,400



މަދަދު ނަފާވެހި ދުވެލި ފުނަފަތި

ރައްވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ އައިޓަމްތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި                  55,000                  10,000                        -                        -                        -                  35,000                        100,000 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                  11,653                        -                        -                        -                        -                        -                          11,653 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                  12,000                        -                  10,000                        -                        -                        -                          22,000 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                    3,000                        -                        -                        -                        -                  25,000                          28,000 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                  20,000                    1,000                        -                    2,400                        -                        -                          23,400 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                    2,000                        -                  50,000                        -                        -                        -                          52,000 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                        -                        -                    5,000                        -                        -                        -                            5,000 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                  15,200                    5,000                    5,000                    1,000                        -                        -                          26,200 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                    4,000                        -                    5,000                        -                        -                        -                            9,000 222009

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                    4,000                  10,200                    3,000                    6,000                        -                        -                          23,200 222999

ޖުމްލަ                 128,853                   26,200                   78,000                     9,400                        -                   80,000                        322,453

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                202,883                    2,400                        -                        -                        -                        -                        205,283 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                569,686                  99,996                        -                  20,000                        -                        -                        689,682 223002

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު                  60,000                        -                        -                        -                        -                        -                          60,000 223004

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                  12,000                    3,600                        -                    4,600                        -                        -                          20,200 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                    3,000                    4,800                        -                        -                        -                        -                            7,800 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                        -                  30,000                        -                  24,000                        -                        -                          54,000 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                    9,500                    6,000                    1,000                        -                        -                100,000                        116,500 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                    2,000                        -                        -                        -                        -                100,000                        102,000 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                    2,000                        -                        -                        -                        -                250,000                        252,000 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                        -                        -                        -                        -                        -                600,000                        600,000 223014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                        -                        -                        -                        -                        -                  15,000                          15,000 223016

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                    9,000                       600                    1,000                        -                        -                        -                          10,600 223019

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން                        -                        -                100,000                        -                        -                        -                        100,000 223025

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                    3,000                    4,200                    4,200                    6,200                        -                        -                          17,600 223999

ޖުމްލަ                 877,069                 151,596                 106,200                   54,800                        -              1,075,000                     2,264,665



މަދަދު ނަފާވެހި ދުވެލި ފުނަފަތި

ރައްވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ އައިޓަމްތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                         -                800,000                        -                        -                        -                        -                        800,000 224001

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                        -                        -                800,000                        -                        -                        -                        800,000 224999

ޖުމްލަ                        -                 800,000                 800,000                        -                        -                        -                     1,600,000

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                        -                        -                        -                        -                        -                100,000                        100,000 225003

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                        -                        -                        -                        -                        -                150,000                        150,000 225005

ޖުމްލަ                        -                        -                        -                        -                        -                 250,000                        250,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                        -                        -                        -                325,000                        -                        -                        325,000 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                150,000                  50,000                        -                        -                        -                        -                        200,000 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                    5,000                        -                        -                    6,000                        -                        -                          11,000 226006

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                  15,000                        -                200,000                        -                        -                        -                        215,000 226010

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                        -                        -                700,000                        -                        -                        -                        700,000 ކަ 226017

ޖުމްލަ                 190,000                   50,000                 900,000                 331,000                        -                        -                     1,471,000

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                        -                        -                        -                        -                        -                100,000                        100,000 228004

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                        -                        -                        -                        -                        -                  72,000                          72,000 228009

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                        -                        -                        -                        -                        -                210,000                        210,000 228010

ޖުމްލަ                        -                        -                        -                        -                        -                 382,000                        382,000

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281

އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ                        -                        -                        -                        -                        -                  30,000                          30,000 281999

ޖުމްލަ                        -                        -                        -                        -                        -                   30,000                          30,000



މަދަދު ނަފާވެހި ދުވެލި ފުނަފަތި

ރައްވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ އައިޓަމްތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                        -                    2,000                        -                100,000                        -                  35,000                        137,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                  12,000                  20,000                800,000                        -                        -                290,000                     1,122,000 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                    5,000                  27,000                        -                        -                        -                        -                          32,000 423006

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                        -                  10,000                        -                        -                        -                238,000                        248,000 423008

ޖުމްލަ                   17,000                   59,000                 800,000                 100,000                        -                 563,000                     1,539,000

ް ލޯން ދޫކުރުނ 730

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް                        -                        -                        -                        -             1,500,000                        -                     1,500,000 731003

ޖުމްލަ                        -                        -                        -                        -              1,500,000                        -                     1,500,000



5ޖަދުވަލު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

އަށް ލަފާކުރ2018ާ  ފަންޑް

6,813,530                 C-GOM ީދައުލަތުން ދޭ އެހ

1,500,000                 L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ

3,660,000                 L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ

501,500                     L-CBF ިވިޔަފާރ

123,000                     L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ

725,000                    L-CDIVF ާޑިވިޑެންޓް ފައިސ

1,200,000                 L-COF ްއެހެނިހެނ

14,523,030               

6,813,530                 C-GOM ީދައުލަތުން ދޭ އެހ އިދާރީ ހިންގުން ހިންގާ ޚަރަދު

6,355,916                 L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން                    388,000

އަތޮޅުގައި އެކިދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިން އުފެއްދުން                    500,000

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                    882,000

ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން                    320,000

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުން                    200,000

(ބަޖެޓް ސަޕޯޓް)އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް                       90,000

ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު                      50,000

15,599,446               

ގެއްލުން/ ހިންގުމުގެ ފައިދާ                (1,076,416)

ލަފާކުރ2018ާ 2017 2016

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކ31ީ           4,374,919.61           5,303,167.00           5,422,667.00

އެލް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ.އެމް.ބީ               165,600.00               165,600.00               165,600.00

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އާމްދަނ31ީ           5,312,946.27           5,360,772.41           4,164,856.41

ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ރައުސްމާލ31ު           9,853,465.88         10,829,539.41           9,753,123.41

2018ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 

`

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓް

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

އިދާރީހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ

އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރަމްތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އާމްދަނީ

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާފީ

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ް ޙަރަކާތ

ު ރައުސްމާލ

ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ޖުމްލަ ޚަރަދު


