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 ، ފުނަދޫ            
  .ދިވެހިރާއްޖެ            

ޞުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގައި هللا އާލަމް ތަކުގެ ވެރި 

މައްޗަށް ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. މި ދުޢާގަިއ  صلى هللا عليه وسلم މުޙައްމަދުފޮނުއްވި ކައުއިތުރު ނަބިއްޔާ 

 އެކަނލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަާހބީްނ ޝާމިލުކުރުން. 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ  95( ެގ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) އީމި

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ަތއްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  ވަނަ އަހަރަށ2019ްމަތިން މިކައުންސިލުން 

ނޑައެޅި ގްރާންޓްއަށާއި، ހުށައެޅުމުން  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދެމުންގެންދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން  ދައުލަތުން ދެއްވަްނކަ

މްދަނީ ލަފާކޮށް، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، ވިޔަވަތި ތަކުންނާއި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ަފންޑުން ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ އާ 

ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންާގ އެކިއެކި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްގީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް 

ވަނަ  96ތުގެ މަތިން އެކުލަވާލައި، އެޤާނޫނުގެ ގޮވާ ވަނަ މާއްދާގައި 97ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް، 

 ވެ. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓެ ށް ލަފާކުރާވަނަ އަހަރަ 2019މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރާ 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒްވެފައިވަނީ 2019

ކައުންސިލުން ކުރާޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞުލުން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، 

ތޮޅުކައުންސިލުްނ ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގައި އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް، އެ ޤާނޫނުގައި އަ

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަަމކަމާއި އެކުދިނުމަށާއި، ރަށުަކންސިލުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، މުއައްޒަފުންެގ 

  ކުރިއެރުމަށާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ.
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ނޑު  2019  އެއީ :  އިރާއަކުންނެވެ. ދާ 6ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ މައިގަ

 ީއެހީ ހިލޭ ދެްއވާ ދައުލަތުން ހިންގުމަށް އިދާރ  (C-GOM) 

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

 ުއެހީ ހިލޭ އާއްމ  (L-CDF) 

 ްފީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދޭ ކައުންސިލުނ (L-CSF ) 

 ްއާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުނ (L-CBF) 

 ްފައިސާ ޑިވިޑެންޓ (L-CDIVF) 

 ގައި (1)ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަަމށް ލަފާކުރާ އާްމދަީނގެ ތަފްޞީލު ޖަުދވަލު 

 (C-GOM)  އެހީާއިދާރީާހިންގުމަށްާދައުލަތުންާދެއްވާާހިލޭާ
 ވަނަ މާއްދާގައި އޮފީސްތަްއ 82( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނު )

، ކައުްނސިލުތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށްކައުންސިލުތަުކންޭދ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ހިންގުމަށާއި، 

ކައުންސިލުތަކަށް ިހލޭ އެހީގެ ގޮތިގައި ފައިސާދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ިހމަނައި، 

ގެ )ހަމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ފަންސާސް ހަތެއް( ރުފިޔާ  ރ6,399,057.00  ވަނަ އަހަރަށް 2019އެގޮތުން 

ނޑައަޅުއްވާފައެއެވެ. ންގުމަށް އިދާރީ ހިބަޖެޓެއް   ފިޭންނސް މިނިސްޓްރީންވަނީ ކަ

ނޑައެޅި ސީލިންގައް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ 2019މިއީ  މަުދ  98,043.00ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ކަ

 ގައި( 2 ޖަދުވަލުއްވާ ބަޖެޓް އިދާރީ ޚަރަދަށް ދައުލަތުންދެ)އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

 (L-CTF) ށ.އަތޮޅުާޓްރަސްޓްާފަންޑްާ"ވިޔަވަތި"ާ
 

ވަނަ އަހަރު ފެށި "ވިޔަވަތި" ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ އެއް ވަޞީލަތެވެ. މި ފަންޑްގެ 2012

 ދަތުރުފަތުރުގެތަެކއްގެ ދަށުން ރޭވި ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. އެއީ ޞޫލުޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ އު 4ދަށުން ތަފާތު 

 ޚިދުމަތް  ބޭސްފިހާރާގެ ޕްރޮގްރާމާއި،" ނަފާވެހި" ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހިޔާވެހީގެ ޕްރޮގްރާމާއި،" ދުވެލި" ޚިދުމަތްދިނުމަށް

  ރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ޕްރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.ގްޕްރޮ" ފުނަަފތި"ދިނުމަށް
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 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

2017
2018

2019

 ލަފާކުރިާއާމްދަނީ

 ލިބުނުާއާމްދަނީ

ވަނަ އަހަރު ބޭސްފިހާރާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށެއްގައި ފެށުމަށް ޚިޔާލުކުރެވިފައިވާތީ 2019

އާއި އާސަންދަ ކޮމްޕެނީއާއި އެކު ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ ދަުށން ބޭސްވިކާ އަގުތައް ރިވުއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ 2ވަނަ އަހަރަށް 2019މަށް ލިބޭނެއާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް ވާނީ ލަފާކުރެވި ފައެވެ. އެގޮތުން އެޕްރޮގްރާ

 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާޮކށްފައި ވާނެއެެވ. 

 

 

 

 

 

 

   

ވަަނ އަހަރަގެ ނިޔަލަށް ިލބޭނެކަމަްށ 2019ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނު ތަކުގެ ފައިސާ 2013މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

ލަފާކުރާއިރު، ކިޔެވެނި އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ލޯނުގެ ފައިސާ ގަވައިދުން ލިބެމުން ދެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

 ( ރުިފޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. )ތިންލައްކަ 300000.00

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓްގައި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް ލަާފކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ިލބިފައި ނުަވނީ ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ގޮތަްށ 2018

ވަަނ 2019ތީއެވެ. ނަމަވެސް މާމުލި ލޯންޗަށް ިއންޖީނު ހޯދުާމއި އެ ލޯންޗްގެ މަރާމާތުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ނުވާ 

 ލޯންޗް ވެސް ޚިދުމަތަށްނެރެވޭނެއެވެ.  2އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބޭނުންކުރާ 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހިއްސާކުރާ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މާފަހި އަހަރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް 

ހަރަށް ބޭހުގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް މި ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުން ކައުންސިލުގައި ހުރުމާއި އެކު، ވަނަ އ2019ަ

ވަނަ އަހަރަށް 2019އިސްދެންނެވުނު ކަންކަމާއި އެކު މި ޕްރޮގްރާމުންވެސް އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވެއެވެ. 

 ރުފިޔާއެވެ. 3,800,000 މްލަ އާމްދަނީއަކީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޖު

 



 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  11ފްޙާ: ސަ

  (L-CDF )އާއްމުާހިލޭާއެހީާ

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ ދުވެލި ލޯންޗް މާރާމާތުކުރުމަށާއި، އިންޖީނު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުން ހިލޭ އެހީެގ 2018

ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ބަޖެޓްކުރެވި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން އެފައިސާ ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ލޯންޗްގެ މަރާމާތައް ހިނގި 

 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަްށ އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  570،000.00ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި 2019 ޚަރަދު ހޯދުމަށް

  (L-CSF)ގެާފީާކައުންސިލުންާދޭާޚިދުމަތްތަކު

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

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

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

ތޯރިޓީ އާއި ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުން ފެށިގެން  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮ 2016ކުއްޔެއް ނެގެމުންނުދެއެވެ. ނަމަވެސް 

އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން ދެމުންގެްނދާ ޚިދުމަތްތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުންސިލުންވެސް 

ވަނަ އާއްުމ 106ދެވެންފެށުނެވެ. އަިދ މިޚިދުމަށް ކައުންސިލުން ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ދެވަަނ ދައުރުގެ 

ވަނަ  2019ކުރި އުޞޫލުގެ ދަށުން އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާނެގުމަށްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ޖަލްސާއިން ފާސް

 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނެއެވެ.  83,000.00އަހަރަށް މިޚިދުމަތަކަށް 

 

 

 

2019 2018  2017 2016  

 ލައިސަްނސް ކާޑު   16,600.00  75,600.00   38,850.00  40,000.00

 ފޮތް  ލައިސަްނސް  4,700.00  12,280.00   11,310.00  12,000.00 

 ނަްނބަރ އޮޑީ  1,100.00  1,300.00   1,100.00  2,000 

 ާވދިަނސް  ރޯޑް  5,050.00  9,450.00   7,350.00  8,000 

 ގުޅޭ  ރަިޖސްޓްރީާއއި  2,600.00  4,400.00   2,480.00  3,000 

 ފީ އިމްތިާހނު  5,310.00  16,600.00   17,110.00  18,000 

83,000.00  78,200.00  119,630.00  35,360.00   



 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  11ފްޙާ: ސަ

 (L-CBF)ވިޔަފާރިތަކުންާލިބޭާއާމްދަނީާ

ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު  ވާ އަށ50ް% ފައިސާގެ ވަރުވާގެ ފަޅުރަށްރަށުގެމިއަތޮޅުގެ  ވަނަ އަހަރ2015ު

 2013އޮތޯރިޓީން ވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި މާލެގައި ހުންނަ ށ.އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީގެގޮތުގައި ދައުލަތައް ދައްކާ ފައިސާ 

ގުޅިގެން އިސްވެ ދެންނެވުނު  ވަނަ އަހަރުވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާ ފައެވެ.  އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި 2014އަދި 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވާނީ ހިމަާނފައެވެ. 2019އައިޓަމްތަކަށް ލިެބންޖެހޭ ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާޮކށް 

 (L-CDIVF)ޑިވިޑެންޓްާފައިސާާ

މްދަނީ އަށް ޖަމާކުރެޭވ ށ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަިތ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ފައިދާއިްނ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ކައުންިސލުގެ އާ

ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަާށއި އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް އެންމެ ބޮޑު 2014ފައިސާ އަކީ 

އިވާީނ ވަނައަހަުރވެސް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވިފަ 2019އާމްދަނީއެއް ހިއްސާކުރާ ފަންޑެވެ. އެގޮތުން 

 ގައި( 1)ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ތަްފޞީލު ޖަދުވަލު ރ އެވެ.   750,000.00

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ 
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  11ފްޙާ: ސަ

ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2019 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ:  3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ްންގުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިނ 

   ުވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދ 

  ްކައުސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ، ިއގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައ 

 ންާކައުންސިލްގެާއިދާރީާހިންގު

ވަަނ އަހަރު  2019ށް މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި، ެއލަވަންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުަމށްބޭނުންާވ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ޯހދުމަ

)ހަމިލިއަން ރިްނސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ( ވަނީ  6,399,057.00  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި 

ނޑައަޅުއްވާ ފައެވެ. އެއީ މުއައްޒަފުންނަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  ރ އާއި، ިއދާރީ ހިންގުމަށް ހޯޭދ ތަކެއްޗާއި  5,239,550 ކަ

ރ އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ   1,108,507  ކަށް އަދި ކައުންސިލު އިދާރާގެ އާއްމު މަރާމާތުތަކަށް ޚިދުމަތްތަ

ނޑައަޅާފައެވެ.  51,000 ހޯދުމަށް   ރ  ޚަރަދުމަށް ވާނީ ކަ

 

 

 

 

 

 

 

   ޚަރަދުތައްާ އިދާރީާ ފަންޑްގެ ވިޔަވަތިާޓްރަސްޓްާ

މަޖެއްސުމަށް ރީ ޚަރަދުތައް ހަޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިދާ ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑްގ2012ެ

ވަނަ އަހަރަށް 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކޮށް ބަެޖޓް ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން  2014
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 އަށްާލަފާކުރާާއިދާރީާޚަރަދ2019ުގެާނިޔަލަށްާހިނގިާއިދާރީާޚަރަދުާއަދ2017ާި
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 އަށްާލަފާކުރާބަޖެޓްާބެހިފައިވާގޮތ2019ްވިޔަވަތިާޓްރަސްޓްާފަންޑްގެާ

 ފުނަފަތި

 ދުވެލި

 ނަފާވެހި

އަހަރު ނުނިިމ ހުރި ބައެއް  ަވނ2018ަފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުްނ ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއްުކރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަކީވެސް ނިސްބަތުން ބޮޑު 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ފައިުވމުން 2019ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

 ބަޖެޓެއްކަމުގައިވާނެއެވެ. 

ފަްއސަތޭކަ ސައްވީސް ހާސް ތިންމިލިއަން )  3,524,957  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެޓަކީ 2019 

 ( ރުފިޔާ އެވެ. ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް

 ގައި(  3 ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކަށްާލަފާކުރާާޚަރަދުާާޕްރޮގްރާމްތަާއަށާއި،ާއިޖުތިމާޢީާތަރައްޤީާއަތޮޅުާ

ރިޒާވުންނާއިން ކައުްނސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ ހިްނގޭ ޙަރަކާތްތަކުން )ޚާއްޞަކޮށް އިން ފެށިގެްނ ކައުްނސިލުގެ  2012

ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓް( އިން ލިޭބނެ ކަމަްށ ލަފާކުާރ އާމްދަނީއިން އަތޮޅުގެ ތަރައްީޤއަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާްތތަށް 

 ރަދު ކުރެވިފައެވެ. މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަ 12.35ގެ ނިޔަލަށް 2018ހިންގުމަށް 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ މި ބަޖެޓަކީވެސް އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި، އިޖުތިމާޢި ތަރައްޤީ ގެ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފަހި 2019

 ބަޖެޓަކަށްވާނެ ކަމަށް އުންީމދުކުރެވެއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރާ ބަޖެޓްގެ ިމބައިގައި ބޮޑަށް އަަމޒުކުރެވިފައިވާނީ ކުރީ އަހަރުތަކޭވެސް އެއްފަދައިން އިންސާީނ 2019

ވަޞީލަތް ތަރައްީޤ ކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަުށ ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުަދނާކުރުމަށާއި، 

ވަަނ 2019ރުގައި ހިންގަމުންގެންާދ އިޖުރިމާޢީ ޕްރޮގްރާތަކަށް އެހީރެރިވުމަށެވެ. މިގޮތުްނ ރަށުކައުންސިލުންތަކުން ރަުށފެްނވަ

ރ )ދެމިލިއަން އައްސަތޭކަ  2,805,500 ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ  ލަފާކުރާ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅުއަހަރު 

 ގައި( 4ގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު )ކައުންސިލު ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ. 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ަކއުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ޮގަތށް މިހާތަަނށް އެއްވެސް ލޯނެްއ ނަގާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި 

ނޑައަޅާފައެއްވެސް ލޯނެއް ރަށްހަވަނަ އ2019ަ ާއެއް ނުވާނެއެވެ. ނެގުމަށް ކަ ާފަރާތަކަްށާއަދި ާއެއްވެސް ާފަރާތުން ކައުންސިލްގެ

  ލާއެކުާފާހަގަާކުރަމެވެ.އެއްވެސްާފައިސާއެއްާއަދާނުކުރެވިާދަރަނީގެާގޮތުގައިާނޯންނާނެކަްނާއުފަ

ވަނަ 97) ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

ނޑައަޅާ ޚަރަދު  ފެންބޮޑުވުމާއި، އަލިފާނުެގ މާއްދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުންތަކަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެްޓ 2018ޅު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޕަންޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކާރިޘާތަކުން ލިބިދާެނގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަތޮ

ލުން ބޮޑު ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އަލުންވާނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ގެއ2019ްރ 290,000.00ކުރި 

ވަނަ މާއްދާގައި 99( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުްނސިލުގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރެވޭނެއެވެ. 

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 1,598,693  

 1,912,039  
1,772,975 

 2,805,500  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދުާ

 އަށްާލަފާކުރާާޚަރަދ2019ުންާއަތޮޅުާތަރައްޤީއަށާއި،ާއިޖުތިމާޢީާޕްރޮގްރާމްތަކަށްާހިނގިާޚަރަދުާާާއަދ2017-2012ާި
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ފެބުރުއަރީާާ
2011 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

9.24 މާލިއްޔަތުގެާޖުމްލަ 5.74 8.01 10.22 9.85 10.83 9.81

2.28 ރިޒާވު 3.55 3.77 4.37 5.30 4.63
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 ކައުންސިލުގެާރިޒާވްާއަދިާމާލިއްޔަތުގައިާހުރިފައިސާ

މަހު ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި އެކި އެކި  ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރ2011ީ

ވިޔަފާރިތަކުންނާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި އާއްމު ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިހުރި ފައިސާ އާއި، ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 

ގެ ޫމނުމަތީ އަގާއިއެކު، އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތު ގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިހުރި ހިއްސާ

ރ )ނުވަމިލިއަން ދުއިސައްތަ ތިރީސްއަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ / ފަސްލާރި( 9,238,474.05

 ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 އިޖުތިމާޢީ  ،ތަރައްޤީއަށާއި އަޮތޅުވަަނ 2013ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު   ވަނަ އަހަރު ވިޔަވަތި ްޓރަސްޓް ފަންޑ2012ް

ނޑައެޅިކެޕިަޓލަޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ  ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ރުފިޔާ  މިލިއަން 5 ށް ކަ

 ރުފިޔާ އެވެ. 2,275,901.66އުނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ ރިޒާވްގެބާކީ އަކީ 

ަވނަ މާއްދާގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން 94އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައްޤީއަށާއި  ގެއަތޮޅުއިންސައްތައާއި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީ އިން 5ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭ 

ރުފިޔާ   4,631,814.52ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުްނސިލުގެ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި 2018ނޑާ ޚަރަދުތައް ކަ

 ދަށްވުމެކެވެ.  %17ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ 2017ރައްކާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިއީ 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  11ފްޙާ: ސަ

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2017އަހަރަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީގެ ތެރެއިން  އެވަނަ އަހަރު ރިޒާވް ދަށްވެފައިވަނީ 2018

ބާކީން ލިެބންޖެހޭ ފައިސާ ިލިބފައިނުވުމާއި، ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ލޯންޗްގެ އިންޖީނުހޯދުަމށް ުކރެވުނު ޚަރަދާއި ކައުންސިލުގެ 

ފުންކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދައްކަންޖެހިފައި އޮތް ފައިސާ ރިޒާވުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އި ޅައިމަގު ފަޅުދަރަނީގެ ގޮތުގަ

 ގުޅިގެންނެވެ. 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޮފތުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު ކައުްނސިލުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ުހންނާނެކަމަށް ަލފާކުރެވިފައިވާނީ 2018

 ރުފިޔާ ވާނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.   9,811,543.74  އެވެ. ނަމެވެސް  އަހަރު ނިމުނު އިރު ރުފިޔާ 9,778,123.41

 

)ތޭރަ  13,041,057  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ަޙރަކާތްތަކަށާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި 2019

ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، އިދާރީ ހިނގުމަށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް  މިލިއަން ސަޅީސް އެއްހާސް ފަންސާސް ހަތެއް( ރުފިޔާ

)ބާރަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ  12,729,514  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅުފަންޑްގެ ޚަރަދުތަކަށާއި އަދި 

 ޚަރަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  ރުފިޔާ( ނަވާވީސްހާސް ފައްސަތޭކަ ސާދަ

ރ ގެ އަރަނި ބަެޖޓެކެވެ.  291,743 ވަނ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ކަުއންސިލުން ާފސްޖުރެވޭ ބަޖެޓަކީ 2019ން އެހެންކަމު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ  94ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އެހެންކަމުން 

 ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.  %5ވަނަ އަހަުރ ލިބުނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީެގ 2019ތިން ގޮތުގެ މަ

 ގައި( 6ޖަދުވަލު މަންޓް ޓް)ބަޖެޓް ސްޓޭ 

 1439ރަބީޢުލްއާޚިރު  27

 2019ޖެނުއަރީ    14
 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް
 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 
 
 



1ޖަދުވަލު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

އަށް ލާފާކުރ2019ާ 2018 ު ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިބުނ އަށް ލަފާކުރ2018ި ފަންޑް ޙަރަކާތް
ރެވެނިއު ކޯޑް ކައުންސިލު ކޯޑް

6,399,057                  3,406,765                     6,813,530             

6,399,057                  3,406,765                     6,813,530             C-GOM ީދައުލަތުން ދޭ އެހ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުންގޭ ހިލޭ އެހީ 141004 C-GOM

3,800,000                  1,441,789                     3,660,000             

2,000,000                  818,938                         1,910,000             L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ފުނަފަތި ފާމަސީ 124999 FNF

600,000                     203,948                         800,000                 L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް- ނަފާވެހި  125002 NFV

900,000                     258,670                         650,000                 L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް- ދުވެލި  125006 DVL

300,000                     160,233                         300,000                 L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތް- މަދަދު  129004 MDH

83,000                        44,810                           123,000                 

40,000                        22,350                           80,000                    L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފީ 123013 LCD

12,000                        6,510                             10,000                    L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ދޫކުރުމުގެ ފީ 123013 LBK

2,000                          600                                2,000                      L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ އޮޑީ ނަންބަރ ދޫކުރުމުގެ ފީ 121024 HUL

8,000                          4,300                             8,000                      L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ ރޯދްވާދިނަސް ދޫކުރުމުގެފީ 121999 RWN

3,000                          1,450                             3,000                      L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ 123017 REG

18,000                        9,600                             20,000                    L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ފީ 121021 DRF

750,000                     725,000                         725,000                 

`

ީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓް

ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ދައުލަތުންދޭ ގްރާންޓް

ޓްރާންޕޯރްޓް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޚިދުމަތުގެ ފީ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ2019ީ



356,974                     500,000                         500,000                 L-CDIVF ާޑިވިޑެންޓް ފައިސ ފުނަފަތި ފާމަސީ 124999 FNF

293,026                     150,000                         150,000                 L-CDIVF ާޑިވިޑެންޓް ފައިސ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް- ނަފާވެހި  125002 NFV

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

100,000                     L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތް- މަދަދު  129004 MDH

2,009,000                  909,780                         1,701,500             

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

8,000                          4,000                             50,000                    L-CBF ިވިޔަފާރ ތަރައްޤީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް 129004 DLP

10,000                        5,780                             50,000                    L-CBF ިވިޔަފާރ ސުނާމީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް 129004 SLP

2,000                          -                                 1,500                      L-CBF ިވިޔަފާރ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން 119001 RST

200,000                     300,000                         600,000                 L-COF ްއެހެނިހެނ (ދައުލަތުގެ)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ  129002 BUD

425,000                     600,000                         600,000                 L-COF ްއެހެނިހެނ (ކައުންސިލުގެ)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ  129002 BUD

300,000                     -                                 L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ 141004 DON

94,000                        63,000                           48,000                   L-COF ްއެހެނިހެނ ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ 131001 AUC

570,000                     -                                 1,500,000             L-CRF ްރިޒާވް ފަންޑ މާމުލި ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމަށް 141004 DON

13,041,057                6,528,144                     13,023,030           

ީ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން އާމްދަނ

ޖުމްލަ



2ޖަދުވަލު 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

އަށް 2019 2018 ގައި 2017

ލަފާކުރާ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި
ބަޖެޓް ޚަރަދު ހަރަދު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         6,027,474         2,656,235         6,348,057

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           17,500              -           51,000
6,399,057        2,656,235        6,044,974        ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        6,027,474        2,656,235        6,348,057
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު         4,736,709         2,397,803         5,018,067 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ          241,665           90,105          221,483 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު           59,500            1,200           52,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު          102,000           52,679          149,900 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު          839,600          109,535          849,048 223

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު           48,000            4,913           57,559 226

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           17,500              -           51,000
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           17,500              -           51,000 423

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        4,736,709        2,397,803        5,018,067 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ         3,585,708         1,658,605         3,494,146 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް         1,151,001          739,198         1,523,921 212

މުސާރައާއި އުޖޫރަ        3,585,708        1,658,605        3,494,146 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ         3,317,679         1,523,283         3,164,040 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ          268,029          135,322          330,106 211002

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް        1,151,001          739,198        1,523,921 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް           125,800          122,900          123,000 212005

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް          307,067          114,000          228,000 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް           11,802            6,520           46,721 212015

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް           16,320            2,345              - 212022

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް              -              - 212023

ފޯނު އެލަވަންސް           26,700           11,800           22,200 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް            6,220            1,725            6,000 212025

ހެދުން އެލަވަންސް              -              - 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް          657,092          323,308          690,000 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް              -            1,200 212028

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް              -          155,760          406,800 212031

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް              -              - 212032

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ              -              840              - 212999

، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ          241,665           90,105          221,483 ޕެންޝަނާއި 213

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ          241,665           90,105          221,483 213006

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު           59,500            1,200           52,000 221

`

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެޓ2018ް 



އަށް 2019 2018 ގައި 2017

ލަފާކުރާ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި
ބަޖެޓް ޚަރަދު ހަރަދު

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު           39,500            1,200           40,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު              -              - 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު           20,000              -           12,000 221003

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު          102,000           52,679          149,900 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި           50,000           36,707           57,000 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           10,000              -            7,000 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި           20,000              941           20,000 222003

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

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި           10,000            3,611           20,000 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް            5,000              -            2,900 222006

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި            7,000            9,998           40,000 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް              -            1,060              - 222009

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި              -              362            3,000 222999

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު          839,600          109,535          849,048 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް          172,000           62,308          156,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު          615,600              -          576,000 223002

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު           40,000           36,475           72,000 223004

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ              -            4,000           14,000 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު              -              -              500 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު              -              - 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު            5,000            1,250            3,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު              -              390            6,600 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު              -              -            5,000 223013

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު              -              375            5,000 223017

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

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް            7,000            4,737            6,748 223019

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު              -              -            4,200 223999

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު           48,000            4,913           57,559 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން              -              - 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން           30,000            2,829           45,059 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން            1,500              314            2,500 226006

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން            8,500              -              - 226010

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން            8,000            1,770           10,000 226016

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           17,500              -           51,000 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް              -              -           13,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް           17,500              -           18,000 423002

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު               -              -              - 423004

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި              -              -              - 423006

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި              -              -           20,000 423008



3.1ޖަދުވަލު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

2019 2018 2017
ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ް އައިޓަމްތައ

ބަޖެޓް ޚަރަދު ބަޖެޓް
1,877,420            440,585               914,724               ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    1,050                   7,851               111,000

1,988,420            448,436               915,774               ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               208,724               131,460               490,000 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ                      -                      -                 17,220 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                      -                      -                 12,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                   2,549                   2,050                 36,000 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                   2,250                 23,964               368,200 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު               686,903               282,211               900,000 224

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                 14,298                      900                 54,000 226

ޖުމްލަ               914,724               440,585            1,877,420

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                   1,050                   7,851               111,000 423

ޖުމްލަ                   1,050                   7,851               111,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ               208,724                 60,235               264,000 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް                      -                 71,225               226,000 212

ޖުމްލަ               208,724               131,460               490,000

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ               208,724                 57,926               246,000 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                   2,308                 18,000 211002

ޖުމްލަ               208,724                 60,235               264,000

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                  12,000                 20,000 212005

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                      350                   2,000 212015

ސަރވިސް އެލަވަންސް                 58,875               144,000 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންދެވޭ އެލަވަންސް                 60,000 212999

ޖުމްލަ                      -                 71,225               226,000

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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ                 17,220 213006

ޖުމްލަ                      -                      -                 17,220

`

2019ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 



ު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 12,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ޖުމްލަ                      -                      -                 12,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި                      124                        48                 15,000 222001

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                      225                   4,000 222005

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                        95                   8,000 222008

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                   4,000 222010

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                   2,200                   1,907                   5,000 222999

ޖުމްލަ                   2,549                   2,050                 36,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                      424                      206                   5,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                 64,108                 18,984               180,000 223002

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު                   6,000 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި               120,000 223005

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                   1,100                      400                   4,200 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                   2,188                   1,104                   4,500 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                      -                      550                 35,000 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                   4,382                   1,220                   8,500 223011

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                      600                      600                   2,000 223019

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                   1,650                      900                   3,000 223999

ޖުމްލަ                   2,250                 23,964               368,200

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                686,903               282,211               900,000 224001

ޖުމްލަ               686,903               282,211               900,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                 12,000                      900                 50,000 226002

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                   2,298                      -                   4,000 226010

ޖުމްލަ                 14,298                      900                 54,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                      -                 20,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                   1,050                 20,000 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                      -                   6,000 423006

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                      -                   7,851                 50,000 423008

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                 15,000 424001

ޖުމްލަ                   1,050                   7,851               111,000



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3.2ޖަދުވަލު  ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

2019 2018 2017
ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ް އައިޓަމްތައ

ބަޖެޓް ޚަރަދު ބަޖެޓް
837,000               468,913               489,755               ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                       -                      -                 22,000

859,000               468,913               489,755               ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު                      -                      -                 14,800 210

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

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                 26,275                      -                 30,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                      600                   3,240                 53,000 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                   6,400                      200                 36,200 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު               456,480               465,473               603,000 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                      -                      -                      - 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                      -                      -               100,000 226

ޖުމްލަ               489,755               468,913               837,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                 22,000 423

ޖުމްލަ                      -                      -                 22,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ                      -                      -                 12,000 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް                      -                      -                   2,800 212

ޖުމްލަ                      -                      -                 14,800

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                 12,000 211002

ޖުމްލަ                      -                      -                 12,000

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                      800 212015

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންދެވޭ އެލަވަންސް                   2,000 212999

ޖުމްލަ                      -                      -                   2,800

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 26,275                 30,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                      - 221003

ޖުމްލަ                 26,275                      -                 30,000

`

2019ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 



އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                      200                      -                 10,000 222003

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                   2,835                 10,000 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                      200                      -                   8,000 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                      -                 10,000 222008

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                      200 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                      405                 15,000 222999

ޖުމްލަ                      600                   3,240                 53,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                   3,500 223003

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                 10,000 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                   1,166                   5,000 223011

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                   6,400                      200                 15,200 223019

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                      -                   2,500 223999

ޖުމްލަ                   6,400                      200                 36,200

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                       - 224001

ނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވާ ފިއުލް ހޯދުން               454,940               464,533               600,000 ކަ 224009

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                   1,540                      940                   3,000 224999

ޖުމްލަ               456,480               465,473               603,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                 50,000 226010

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                 50,000 ކަ 226017

ޖުމްލަ                      -                      -               100,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                    6,000 423004

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                   6,000 423006

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                 10,000 424001

ޖުމްލަ                      -                      -                 22,000



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3.3ޖަދުވަލު  ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

2019 2018 2017
ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ް އައިޓަމްތައ

ބަޖެޓް ޚަރަދު ބަޖެޓް
497,537               39,233                 -                      ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                       -                      -               180,000

677,537               39,233                 -                      ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު                      -                 32,708                 79,460 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ                      -                      -                   2,940 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                      -                   2,013                 12,000 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                   4,289                 30,600 223

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                      -                      223               372,537 226

ޖުމްލަ                      -                 39,233               497,537

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -               180,000 423

ޖުމްލަ                      -                      -               180,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ                      -                 16,078                 46,200 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް                      -                 16,630                 33,260 212

ޖުމްލަ                      -                 32,708                 79,460

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                 14,415                 42,000 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                   1,663                   4,200 211002

ޖުމްލަ                      -                 16,078                 46,200

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                    3,000                   3,000 212005

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 212015

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް 212022

ފޯނު އެލަވަންސް                      - 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް                 13,630                 27,260 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންދެވޭ އެލަވަންސް                   3,000 212999

ޖުމްލަ                      -                 16,630                 33,260

`

2019ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 



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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ                   2,940 213006

ޖުމްލަ                      -                      -                   2,940

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                      153                   1,500 222005

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                   1,035                   4,000 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                   2,000 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                      - 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                   2,000 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                      825                   2,500 222999

ޖުމްލަ                      -                   2,013                 12,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                   2,889                 15,000 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                   2,000 223003

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                   1,400                   3,600 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                      - 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                      -                 10,000 223010

ޖުމްލަ                      -                   4,289                 30,600

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                      -               362,437 226001

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                      223                   2,600 226006

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                   7,500 226010

ޖުމްލަ                      -                      223               372,537

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               150,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                 20,000 423002

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                 10,000 424001

ޖުމްލަ                      -                      -               180,000



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4ޖަދުވަލު  ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

155,500.00 ް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރު        55,500.00 221001

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ       100,000.00 223012
825,000.00 ް އަތޮޅުގައި އެކިދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިން އުފެއްދުނ
ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު       400,000.00 223013
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް       250,000.00 223013
ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު       100,000.00 228004
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        75,000.00 225006
604,000.00 އިޖްތިމާޢީ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ
ރައްވެހިތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް       280,000.00 223014
140,000.00       ް ދީނީ ކަންކަންކުރިއަރުވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަށ 228010
އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށްދެވޭ ހިލޭ އެހީ        42,000.00 228009

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް        112,000.00 228009
ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ        30,000.00 223014
290,000.00 ް ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުނ
އިމަޖެންސީ ޕަންޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުން       290,000.00 423002
140,000.00 ް ، ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުނ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި
ތިމަވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުންމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށް         70,000.00 223011
ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް        70,000.00 223011
85,000.00 (ބަޖެޓް ސަޕޯޓް)އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން        50,000.00 423002
މެހެމާންދާރީ އާދާކުރުން         5,000.00 223017

ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން         10,000.00 222010
މުއައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް        20,000.00 228009
20,000.00 ރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ޓްރާންސްޕޯ
10,000.00 ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 222001
10,000.00 އެގްޒަމިނަރުންގެ އުޖޫރަ ދިނުން 223016

705,800.00 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި މާރާމާތުކުރުން 
569,800.00 މާމުލި ލޯންޗްގެ މާރާމާތު ޚަރަދު  423002
މީޓީންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން        60,000.00 423002
މީޓީންގ ރޫމުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ        76,000.00 423002

2,825,300.00 ޖުމްލަ

ބަޖެޓް ކޯޑު

، އިގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު އިޖުތިމާޢީ

ރުފިޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް

`



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5ޖަދުވަލު  ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

11,965,514                  2,405,500            3,211,957            6,348,057            

764,000                       400,000                313,000                51,000                  

:ޖުމުލަ        6,399,057.00             3,524,957             2,805,500                   12,729,514

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު            5,018,067               584,260                       -                    5,602,327 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ               221,483                 20,160                       -                       241,643 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                 52,000                 42,000                 55,500                       149,500 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު               149,900               101,000                 10,000                       260,900 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު               849,048               435,000               805,000                    2,089,048 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                       -            1,503,000                       -                    1,503,000 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                       -                       -               145,000                       145,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                 57,559               526,537               626,000                    1,210,096 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                       -                       -               764,000                       764,000 228

ޖުމްލަ             6,348,057             3,211,957             2,405,500                   11,965,514

`

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ރައްވެހި 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓ2019ް

ް ް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ އައިޓަމްތައ

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 
ބަޖެޓް



ރައްވެހި 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ ް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އައިޓަމްތައ
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

ބަޖެޓް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                 51,000               313,000               400,000                       764,000 423

ޖުމްލަ                  51,000                313,000                400,000                        764,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,494,146               322,200                       -                    3,816,346 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް            1,523,921               262,060                       -                    1,785,981 212

ޖުމްލަ             5,018,067                584,260                        -                     5,602,327

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ            3,164,040               288,000                       -                    3,452,040 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ               330,106                 34,200                       -                       364,306 211002

ޖުމްލަ             3,494,146                322,200                        -                     3,816,346

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                123,000                 23,000                       -                       146,000 212005

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް               228,000                       -                       -                       228,000 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                 46,721                   2,800                       -                         49,521 212015

ފޯނު އެލަވަންސް                 22,200                       -                       -                         22,200 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް                   6,000                       -                       -                           6,000 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް               690,000               171,260                       -                       861,260 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް                   1,200                       -                       -                           1,200 212028

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް               406,800                       -                       -                       406,800 212031



ރައްވެހި 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ ް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އައިޓަމްތައ
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

ބަޖެޓް

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ                       -                 65,000                       -                         65,000 212999

ޖުމްލަ             1,523,921                262,060                        -                     1,785,981

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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ               221,483                 20,160                       -                       241,643 213006

ޖުމްލަ                221,483                  20,160                        -                        241,643

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 40,000                 42,000                       -                         82,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

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

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 12,000                       -                 55,500                         67,500 221003

ޖުމްލަ                  52,000                  42,000                  55,500                        149,500

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި                 57,000                 15,000                 10,000                         82,000 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                   7,000                       -                       -                           7,000 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                 20,000                 10,000                       -                         30,000 222003

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

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                 20,000                   5,500                       -                         25,500 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                   2,900                 10,000                       -                         12,900 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                       -                   8,000                       -                           8,000 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                 40,000                 22,000                       -                         62,000 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                       -                   2,000                       -                           2,000 222009



ރައްވެހި 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ ް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އައިޓަމްތައ
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

ބަޖެޓް

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                       -                   4,000                       -                           4,000 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                       -                   2,000                       -                           2,000 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                   3,000                 22,500                       -                         25,500 222999

ޖުމްލަ                149,900                101,000                  10,000                        260,900

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް               156,000                   5,000                       -                       161,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު               576,000               195,000                       -                       771,000 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                       -                   5,500                       -                           5,500 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު                 72,000                   6,000                       -                         78,000 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި                       -               120,000                       -                       120,000 223005

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                 14,000                   7,800                       -                         21,800 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                      500                   4,500                       -                           5,000 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                       -                 55,000                       -                         55,000 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                   3,000                 13,500                       -                         16,500 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                   6,600                       -               500,000                       506,600 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                   5,000                       -               260,000                       265,000 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                       -                       -                 30,000                         30,000 223014

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

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                       -                       -                 10,000                         10,000 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                   5,000                       -                   5,000                         10,000 223017

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

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                   6,748                 17,200                       -                         23,948 223019

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                   4,200                   5,500                       -                           9,700 223999



ރައްވެހި 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ ް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އައިޓަމްތައ
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

ބަޖެޓް

ޖުމްލަ                849,048                435,000                805,000                     2,089,048

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                        -               900,000                       -                       900,000 224001

ނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވާ ފިއުލް ހޯދުން                       -               600,000                       -                       600,000 ކަ 224009

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                       -                   3,000                       -                           3,000 224999

ޖުމްލަ                        -             1,503,000                        -                     1,503,000

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                 70,000                         70,000 225003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ                       -                       -                       -                               - 225004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                 75,000                         75,000 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                       -                       -                       -                               - 225006

ޖުމްލަ                        -                        -                145,000                        145,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                       -               362,437                       -                       362,437 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                 45,059                 50,000                 76,000                       171,059 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                   2,500                   2,600                       -                           5,100 226006

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                       -                 61,500                       -                         61,500 226010

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން                 10,000                       -                       -                         10,000 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                       -                 50,000               550,000                       600,000 ކަ 226017

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                       -                       -                       -                               - 226018



ރައްވެހި 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަޖެޓް

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލ2018ަ ް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އައިޓަމްތައ
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

ބަޖެޓް

ޖުމްލަ                  57,559                526,537                626,000                     1,210,096

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                       -                       -               282,000                       282,000 228004

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                       -                       -                 62,000                         62,000 228009

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                       -                       -               420,000                       420,000 228010

ޖުމްލަ                        -                        -                764,000                        764,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                 13,000               170,000                 50,000                       233,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                 18,000                 40,000               350,000                       408,000 423002

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް                       -                       -                       -                               - 423003

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                        -                   6,000                       -                           6,000 423004

ރިފަރެންސް ފޮތް                       -                       -                       -                               - 423005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                       -                 12,000                       -                         12,000 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                       -                       -                       -                               - 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                 20,000                 50,000                       -                         70,000 423008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް                       -                       -                       -                               - 423999

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                       -                 35,000                       -                         35,000 424001

ޖުމްލަ                  51,000                313,000                400,000                        764,000



6ޖަދުވަލު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖެ/ ފުނަދޫ 

އަށް ލަފާކުރ2019ާ  ފަންޑް

6,399,057                 C-GOM ީދައުލަތުން ދޭ އެހ

570,000                    L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ

3,800,000                 L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ

420,000                     L-CBF ިވިޔަފާރ

83,000                       L-CSF ްޚިދުމަތްތަކުނ

1,050,000                 L-CDIVF ާޑިވިޑެންޓް ފައިސ

719,000                    L-COF ްއެހެނިހެނ

13,041,057               

6,399,057                 C-GOM ީދައުލަތުން ދޭ އެހ އިދާރީ ހިންގުން ހިންގާ ޚަރަދު

3,524,957                 L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                    155,500 ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                    825,000 އަތޮޅުގައި އެކިދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިން އުފެއްދުން

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                    604,000 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                    290,000 ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                    140,000 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުން

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                      85,000 (ބަޖެޓް ސަޕޯޓް)އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                      20,000 ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ރައްވެހި ޚިދުމަތް                    705,800 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި މާރާމާތުކުރުން 

ޖުމްލަ ޚަރަދު               12,749,314 ޖުމްލަ ޚަރަދު

ގެއްލުން/ ހިންގުމުގެ ފައިދާ                     291,743

ލަފާކުރ2019ާ 2018 2017 ު ރައުސްމާލ

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކ31ީ           5,271,803.40           4,631,814.52           4,923,557.07

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

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބާކ31ީ           5,360,772.41           5,014,129.22           5,289,171.77

ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ރައުސްމާލ31ު         10,798,175.81           9,811,543.74         10,378,328.84

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ް ޙަރަކާތ

ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

2019ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 

`

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓް

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

އިދާރީހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ

އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރަމްތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އާމްދަނީ

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާފީ



 


