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އ
ޝކުރުކުރަން .އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގަ ި
ު
ޞބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި
ު
އާލަމް ތަކުގެ ވެރި ﷲ
ފޮނުއްވި ކައުއިތުރު ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى هللا عليه وسلم މައްޗަށް ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން .މި ދުޢާގައި
ނ ޝާމިލުކުރުން.
ހބީ ް
އެކަނލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަ ާ
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  95ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ
ތއްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ޖޓް ަ
މަތިން މިކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަ ެ
ނކަނޑައެޅި ބުލޮކް ގްރާންޓްއަށާއި،
ހުށައެޅުމުން ދައުލަތުން ދެއްވަ ް

ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދެމުންގެންދާ އެކިއެކި

ނސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި،
ކށް ،ކައު ް
ދނީ ލަފާ ޮ
ށ ލިބޭނެ އާމް ަ
ޓރަސްޓް ފަންޑުން ކައުންސިލަ ް
ތ ް
ޚިދުމަތް ތަކުންނާއި ވިޔަވަ ި
ޢ ތަރައްގީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދަށާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި އިޖުތިމާ ީ
ވލައި،
ނނުގެ  97ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަ ާ
ލފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް ،ލާމަރުކަޒީ ޤާ ޫ
ހިނގާނެކަމަށް ަ
އެޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރާ  2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓެވެ.
2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒްވެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް
ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން ކުރާޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞުލުން
އ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން
ކއުންސިލުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށްެ ،
ނނުގައި އަތޮޅު ަ
ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ދޭންޖެހޭ

ޚިދުމަތްތައް

ހަމަހަމަކަމާއި

އެކުދިނުމަށާއި،

ރަށުކަންސިލުތަކުގެ

ކުރިއެރުމަށާއި ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ.

ހިންގުން

ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،

މުއައްޒަފުންގެ

ލފާކުރެވެނީ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއަކުންނެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަ


އވާ ބްލޮކް ގްރާންޓް ()J-GOM
އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެ ް



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



ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ ()J-LCL

އެއީ :

މަތީގައިވާ  3ދާއިރާގެ އިތުރުން ގައުމީ އިދާރަތަކުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު
ނއެވެ.
ހަމަޖެއްސުމަށް ދެއްވާ ފައިސާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ެ
ދވަލު 1ގައި )
ނގެ ތަފްޞީލު ޖަ ު
މދަ ީ
(ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާ ް

ޓް ()J-GOM
ކް ގްރާން ާ
ވާ ބްލޮ ާ
ން ދެއް ާ
ށް ދައުލަތު ާ
ރީ ހިންގުމަ ާ
އިދާ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ 82ވަނަ މާއްދާގައި އޮފީސްތައް
ހިންގުމަށާއި،

ނދޭ
ކައުންސިލުތަކު ް

ޚިދުމަތްތައް

ދިނުމަށާއި،

ކައުންސިލުތަކުން

ތަރައްޤީއަށް

ހިންގާ

ށ
މަޝްރޫޢުތަކަ ް

ޚަރަދުކުރުމަށް ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި ،ކައުންސިލުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތިގައި ފައިސާދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި އެކު
ބ ު
އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު 8ވަނަ އިސްލާހާއި އެކު ކައުންސިލުކަށް މާލީގޮތުން ލި ު
ކ
ނވަސަތޭކަ ކުވަދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ގެ ބަޖެޓެއް ބްލޮ ް
2020ވަނަ އަހަރަށް ( 21,995,000އެކާވީސް މިލިއަން ު
ފނޭންސް މިނިސްޓްރީންވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެއެވެ.
ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ި
ނަމަވެސް

ބަޖެޓަށް

ނގެ
ރައްޔިތު ް

މަޖިލީހުގެ

ޓން
މާލިއްޔަތުކޮމެ ީ

ގެނެވުނު

އިސްލާހަށް

ފހު
ަ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބޮލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ( 8,985,063.00އަށްމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އައްޑިހަ ފަސްހާސް ފަސްދޮޅަސް
ތިނެއް) ރުފިޔާއެވެ.

ޑް )(T-LCL
"ވިޔަވަތި"ާށ.އަތޮޅުާޓްރަސްޓްާފަން ާ
ގ
އއް ވަޞީލަތެވެ .މި ފަންޑް ެ
2012ވަނަ އަހަރު ފެށި "ވިޔަވަތި" ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ެ
ގންދެއެވެ .އެއީ ދަތުރުފަތުރުގެ
ހންގަމުން ެ
ކއްގެ ދަށުން ރޭވި ި
ލތަ ެ
ފތު  4ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ އުޞޫ ު
ދަށުން ތަ ާ
ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި ،ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި ،ބޭސްފިހާރާގެ ޚިދުމަތް
ފތި" ޕްރޮގްރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ޕްރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.
ދިނުމަށް"ފުނަ ަ
ވ
2019ވަނަ އަހަރު ބޭސްފިހާރާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށެއްގައި ފެށުމަށް ބަޖެޓްކުރެ ި
ނ ބޭސްވިކާ އަގުތައް ރިވުއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ
އާސަންދަ ކޮމްޕެނީއާއި އެކު ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ ދަށު ް
ދ
ނ ނަމަވެސް ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ތަރައްގީ ނުކުރެވުމާއި ،އަ ި
އެޕްރޮގްރާމަށް ލިބޭނެއާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވު ު
އހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ދައްވެފައެވެ.
ގތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 2019ވަނަ ަ
އާސަންދައިން ބޭސްވިއްކޭނެ އަ ު
ނަމަވެސް 2020ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި އެކު  1,400,000ރުފިޔާ
ވނެއެވެ.
ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ާ
ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމްއަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ އާއި ލިބުނު އާމްދަނީ
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00

ލަފާކުރިާއާމްދަނީ

1,000,000.00

ލިބުނުާއާމްދަނީ

500,000.00
-

2020

2019

 2019އަހަރު ފެށުނު އިރު ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ އައިޓަމް

2018

ބަކީ

ޑެފިސިޓް

2017

ވީނަމަވެސް

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

ކުރެވުނު

ބޮޑެތިމަރާމާތުތަކާއި އެކުވެސް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާވަރަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އަހަރު ނިމެނިކޮށް ވިޔަވަތި
ލޯން ފަޅުތެރެއަށް ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ސަބަބުން ލޯންޗްގެ މަރާމާތަށާއި އިންޖީނުތައް އޯވަހޯލުކުރުމަށް 2020ވަނަ އަހަރު
ބޮޑެތިޚަރަދުތައެއް ވަނީ
ލަފާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ކުރަންޖެހިފައެވެ.

އެހެންކަމާއި

އެކުވެސް 2020އަހަރަށް

700,000

ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ށ
ކަމަ ް

ނ
ހންކަމު ް
ވނި އެހީގެ ފައިސާ ގަވައިދުން ލިބެމުން ދެއެވެ .އެ ެ
ފށުނު ކިޔެ ެ
ނގެ ދަށުން ދޫކުރަން ެ
2018ވަނަ އަހަރު މަދަދު ލޯ ު
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ( 500000.00ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ނ
ވ 2019ވަ ަ
ރ އާބާތުރަފިލު ާ
ވހި އިމާރާތުގެ އިމާރާތުގެ އެތެ ެ
ނންކުރާ އަތޮޅު ެ
ށ ބޭ ު
ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
އަހަރު ޚިދުމަތް ދެވެން ފެށުނެވެ .އަދި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިންގާ އިމާރާތް "މިލައުތުރު ކީސާ" 2020ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި
ގ ނިޔަލަށް
ވ ނަމަވެސް 2020ވަނަ އަހަރު ެ
ލފާކުރެވިފައި ީ
ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ަ

ށ އަންދާޒާ
ރފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަ ް
ު 350,000.00

ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ތ ޕްރޮގްރާމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މާފަހި އަހަރެއްނޫނެވެ .އަދި
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހިއްސާކުރާ ފުނަފަ ި
ދލުތަކުގެ ސަބަބުން ބޭސް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު
ކށް އާސަންދައިން ގެންނަމުންދާ ބަ ަ
ބޭހުގެ އަގުތައް ކޮންޓްރޯލް ޮ
ށ
މއި އެކު 2020ވަނަ އަހަރަ ް
ހފައެވެ .އިސްދެންނެވުނު ކަންކަ ާ
ށ ވަނީ ޖެ ި
މަޝްވަރާކޮށް ޕްރޮގްރާމްގެ ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަ ް
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ  2,950,000ރުފިޔާއެވެ.

ކައުންސިލުގެާއާމްދަނީާ ()L-CSF
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010އަށް ގެނެވުނު 8ވަނަ އިސްލާހާއި އެކު
ފއި ވީނަމަވެސް އެކަންކަމަށް
ކއި ،ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ބައިތައް ބަޔާންކޮށް ަ
ކައުންސިލުތަކަށް ނެގޭނެ ފީތަ ާ
ނ ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަމާއި
ޢަމަލުކުރެވެން ފަށާނީ އަލަށް އިންތިކާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަށް ކަމަށްވެފައި ،އާމްދަނީ ލިބޭ ެ
ނ
ތގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ކަމަށްވާތީ 2020ވަނަ އަހަރަށް އެކަންކަމުން އާމްދަނީ ލިބޭ ެ
އިންސައްތަތައް ދޫކުރަނީ ދައުލަ ު
ކަމަކަށް ލަފާކުރެވި ފައެއްނުވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް  2016ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުން ފެށިގެން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ

ށ
ދ މިޚިދުމަ ް
ދވެންފެށުނެވެ .އަ ި
ގންދާ ޚިދުމަތްތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުންސިލުންވެސް ެ
ރޓީން ދެމުން ެ
ދަށުން އެ އޮތޯ ި
ލކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 106ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި އުޞޫލުގެ
ކައުންސިލުން ދިނުމުގައި ޢަމަ ު
ށ މިޚިދުމަތަކަށް 85,000.00
ނ އަހަރަ ް
އސާނެގުމަށްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން  2020ވަ ަ
ގތުގައި ފަ ި
ދަށުން އިދާރީ ފީގެ ޮ
އ ވާނެއެވެ.
ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަ ި

ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތްތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
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ޢ ތަރައްގީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގާރާމްތަކަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރުމުން
ނ ހިންގާ އިޖުތިމާ ި
2013ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލު ް
އތުރަށް
ފއިސާ އިންނެވެ .ނަމަވެސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުން ި
ޑން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ަ
އައިސްފައިވާނީ ޓްރަސްޓް ފަން ު
ހަރުދަނާކުރުމަށް

އ
ހދަތަކެ ް
ބޮޑެތި ޭ

ކުރަންޖެހިފައިވާތީ

ވނަ
ަ 2020

އަހަރަށް

ގ
ޑިވިޑެންޓް ެ

ގޮތުގައި

އެއްވެސް

ފައިސާ

ފއެއް ނުވާނެއެވެ.
އެއްލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވި ަ
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގަނެފައިވާ  165,000ރުފިޔާގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވާ ފައިސާތައް 2019ވަނަ އަހަރު
ތގައި
ނ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮ ި
ވ ަ
ކރެވެން ފެށިފައިވާތީަ 2020 ،
ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އަށްޖަމާ ު

 80,000ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ބީ.އެމް.އެލްާހިއްސާގެާފައިދާ
80,000.00

2019

72,864.00

2018

79,488.00
66,240.00

2017

56,304.00
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 2020ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއަކަށެވެ .އެއީ:
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން
 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދު
 ރަށްވެހި ޕްރޮގާރާމްތަކުގެ ޚަރަދު

ން
ކައުންސިލްގެާއިދާރީާހިންގު ާ
ތގައި ދައުއުލަތުންދެއްވާ ބޮލޮގް
ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ކައުންސިލުން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައްހިންގުމަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮ ު
ނ
ގްރާންޓްގެ ތެރެއި ް

މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި އިދާރީ ޚަރަދުތައް  8,283,547ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރެވިފައި

ވާނެއެވެ.

ދު
9201ގެާނިޔަލަށްާހިނގިާއިދާރީާޚަރަދުާއަދިާ2020އަށްާލަފާކުރާާއިދާރީާޚަރަ ާ
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2012

މި ޚަރަދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލު އިދާރާ މަރާމާތު ނުކުރެވި ގިނަދުވަސް ތަކެއް ވެފައިވުމާއި އެކު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ
ބޮޑެތި މަރާމާތު ތަކަށް ދައުއުލަތުންދެއްވާ ބޮލޮގް ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން
 200,000ރުފިޔާ

ވަކިޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމަށް

ށ
މ ް
ވ ބައެއް ވަޞީލަތްތައް ހޯދު ަ
ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެއަށް ބޭނުން ާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  642,700ރުފިޔާވެސް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

އް
ރީ ޚަރަދުތަ ާ
ޓް ފަންޑްގެ އިދާ ާ
ވިޔަވަތިާޓްރަސް ާ
2012ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
ޖޓް ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެގޮތުން 2020ވަނަ އަހަރުވެސް
2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކޮށް ބަ ެ
މށް  2,082,240ރުފިޔާގެ އިތުރުން
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި ޚިދުތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދު ަ
ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށާއި ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކަށް  625,250.00ރުފިޔާ އާއި ލޯނު ދޫކުރުމަށް  500,000އެކު
ޖުމްލަ  3,207,490.00ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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4,000,000.00

ދުވެލި
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ދު
ގެ ޚަރަ ާ
ރަށްވެހި ޕްރޮގާރާމްތަކު ާ
ށ
ނގޭ ޙަރަކާތްތަކުން (ޚާއްޞަކޮ ް
މށް ހި ް
ނސިލުން އާމްދަނީ ހޯދު ަ
ނސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައު ް
ގން ކައު ް
 2012އިން ފެށި ެ
ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓް) އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއިން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަށް
ހިންގުމަށް 2019ގެ ނިޔަލަށް  12.35މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.
2020ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ މި ބަޖެޓަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކަށް ވުރެ އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި ،އިޖުތިމާޢި ތަރައްޤީ ގެ އެކި
އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރާ މިންވަރު ނިސްބަތުން ކުޑަ ބަޖެޓެކެވެ .ސަބަބަކީ  2020ވަނަ
އަހަރު ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ކައުންސިލުން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައްހިންގުމަށް ހިލޭ އެހީގެ

ލގް ގްރާންޓްގެ ކުރި އަހަރުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓަށް ދެއްވާފައި ވުމާއި ،އަދި  2020ވަނަ
ގޮތުގައި ދައުއުލަތުންދެއްވާ ބޮ ޮ
އަހަރު ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޑިވިޑެންޑް ފައިސާ ނުނަގާގޮތަށް ނިންމާފައިވާތީ އެވެ .ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން
ޓ
ތއް ދިނުމަށާއި ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ގްރާން ް
ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ަ

އަދި

އެހީގެ ތެރެއިން

763600

ރުފިޔާ އާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިން  385,000ރުފިޔާ އާއި އެކު ޖުމްލަ

 1,148,600ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ކައުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި
2020ވަނަ އަހަރަށްއެއްވެސް ލޯނެއް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި ާކައުންސިލްގެ ާފަރާތުން ާއެއްވެސް ާފަރާތަކަށްާ
އެއްވެސްާފައިސާއެއްާއަދާނުކުރެވިާދަރަނީގެާގޮތުގައިާނޯންނާނެކަންާއުފަލާއެކުާފާހަގަާކުރަމެވެ.

ނގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 97ވަނަ
ނބަރ  ( 2010/7ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި ް
ޤާނޫނު ނަ ް
ވ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކަނޑައަޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓްގައި ހިނެފައެއް
މާއްދާގެ(ވ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކރިމަތިވެއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ނ ބޮޑު ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ު
ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ގެއްލު ް
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ 99ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ
ބަޖެޓެއް ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.

ކ
ރ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި އެކި އެ ި
2011ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހު ކައުންސިލު އުފެދުނު އި ު
ވިޔަފާރިތަކުންނާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި އާއްމު ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިހުރި ފައިސާ އާއި ،ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އިން

ގަނެފައިހުރި ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގާއިއެކު ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތު ގައި 9,238,474.05ރ (ނުވަމިލިއަން ދުއިސައްތަ
ތިރީސްއަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ  /ފަސްލާރި) ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ.
2012ވަނަ އަހަރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު 2013ވަނަ އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި ،އިޖުތިމާޢީ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ކެޕިޓަލަށް ކަނޑައެޅި  5މިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން
އުނިކޮށް ،ކައުންސިލުގެ ރިޒާވްގެބާކީ އަކީ  2,275,901.66ރުފިޔާ އެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 94ވަނަ މާއްދާގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ
ޅގެ ތަރައްޤީއަށާއި ،އިޖުތިމާޢީ
ނ އަތޮ ު
ބ އާމްދަނީ އި ް
ލށް ލި ޭ
ވ 5އިންސައްތައާއި ،ކައުންސި ަ
އާމްދަނީން ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެ ޭ
އ 4,631,814.52
ށ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުގެ ގޮތުގަ ި
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކަ ނޑާ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ ް
ރައްކާކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް

ރުފިޔާ

2019ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހިއްސާގަތުމަށް ހޭދަކުރުވުނު  2މިލިއަން

ރުފިޔާ އުނިކުރުމާއި އެކު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކީ އަކީ  3,194,538ރުފިޔާ އެވެ.
ކައުންސިލުގެާރިޒާވްާއަދިާމާލިއްޔަތުގައިާހުރިފައިސާ
18.00
16.00
14.00

10.00
8.00

ރުފިޔާާ -މިލއަނު ާ
ން

12.00

6.00
4.00
2.00
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

9.76

9.35

9.81

10.83

9.85

10.22

8.01

5.74

9.24

3.86

3.19

4.63

5.30

4.37

3.77

3.55

2.28

މާލިއްޔަތު
ރިޒާވު

އހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި
ޖނުގަތުމަށް ހިލޭ ެ
ޗގެ މަރާމާތަށާއި އައު ދެ އިން ީ
2019ވަނަ އަހަރު މާމުލި މޯން ް
އޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހުމުން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން
ނަމަވެސް އެފައިސާ ނުލިބި ެ

 5.70އިންސައްތަ

ދައްވުމާއިއެކު

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މާލިއްޔަތުގެ ބާކީ އަކީ  9,355,360ރުފިޔާ އެވެ .ނަމަވެސް 2020ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ކައުންސިލުގެ
ވދިހަ ހައެއް)
ޅސް ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ ނު ަ
ނވަމިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮ ަ
މާލިއްޔަތުގައި ު ( 9,763,296
ލަފާކުރެވެއެވެ.

ށ
ނނެ ކަމަ ް
ހުން ާ

ރ
ގތުގައި ( 13,305,063ތޭ ަ
މށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށާއި ހިލޭ އެހީގެ ޮ
ލށް އާމްދަނީ ހޯދު ަ
2020ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސި ަ
ތ
ށ ލަފާކުރެވޭއިރު ،އިދާރީ ހިނގުމަށާއި ،ވިޔަވަ ި
މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ފަސްހާސް ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް) ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަ ް
ނ
ޖތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޖުމްލަ ( 12,639,637ބާރަމިލިއަ ް
އ އަދި އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި ،އި ު
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދުތަކަށާ ި
ހަސަތޭކަ

ތިރީސްނުވަހާސް

ހަސަތޭކަ

ތިރީސް

ހަތެއް)

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

ވާނެކަމަށް

ލަފާކުރެވެއެވެ.

2020ވަނަާއަހަރަގެާބަޖެޓްާޚަރަދުތައްާބެހިފައިވާާގޮތް
25%

އިދާރީާޚަރަދު
ރައްވެހިާޚިދުމަތް
ޓްރަސްޓްާފަންޑް

9%

66%

ށ ލަފާކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވޭ ބަޖެޓަކީ ( 665,426ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް
އެހެންކަމުން 2020ވަނ އަހަރަ ް
ހަތަރުސަތޭކަ ސައްބީސް) ރުފިޔާގެ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ .އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

ކމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ 5
ލބޭނެ ަ
ތން 2020ވަނަ އަހަރު ި
ގތުގެ މަ ި
އ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޮ
ވނަ މާއްދާގަ ި
ޤާނޫނުގެ ަ 94
އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.
 19ޖުމާދުލްއޫލާ 1441
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މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް

2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ ީ
ކައުންސިލު ކޯޑ ް

ޙަރަކާތ ް

ރެވެނިއު ކޯޑ ް

ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ދައުލަތުންދޭ ގްރާންޓ ް

ފަންޑ ް

2019އަށް ލަފާކުރ ި

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިބުނ ު 2019

2020އަށް ލާފާކުރ ާ

6,399,057

2,856,313

8,985,063

ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް 6,399,057 J-GOM

2,856,313

8,985,063

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނ ީ

3,800,000

992,961

2,950,000

FNF

124999

ފުނަފަތި ފާމަސީ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 2,000,000 L-CTF

385,443

1,400,000

NFV

125002

ނަފާވެހި  -ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 600,000 L-CTF

123,600

350,000

DVL

125006

ދުވެލި  -ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 900,000 L-CTF

266,800

700,000

MDH

129004

މަދަދު  -ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 300,000 L-CTF

217,118

500,000

83,000

48,330

85,000

LCD

123013

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 40,000 J-LCL

28,070

42,000

LBK

123013

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ދޫކުރުމުގެ ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 12,000 J-LCL

700

12,000

HUL

121024

އޮޑީ ނަންބަރ ދޫކުރުމުގެ ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 2,000 J-LCL

4,800

2,000

RWN

121999

ރޯދްވާދިނަސް ދޫކުރުމުގެފ ީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 8,000 J-LCL

1,050

8,000

REG

123017

ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 3,000 J-LCL

8,910

3,000

DRF

121021

ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 18,000 J-LCL

4,800

18,000

C-GOM

141004

އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުންގޭ ހިލޭ އެހީ

ޓްރާންޕޯރްޓް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޚިދުމަތުގެ ފީ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓ ް

650,000

650,000

FNF

124999

ފުނަފަތި ފާމަސީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 356,974 J-LCL

356,974

NFV

125002

ނަފާވެހި  -ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތ ް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 293,026 J-LCL

293,026

DVL

125006

ދުވެލި  -ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތ ް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

MDH

129004

މަދަދު  -ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތ ް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 100,000 J-LCL

ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން އާމްދަނ ީ

2,009,000

-

100,000
923,080

960,000

SH.S

125002

އަތޮޅު ފިހާރާގެ ކުލި (މާލެ)

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 400,000 J-LCL

DLP

129004

ތަރައްޤީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 8,000 J-LCL

15,000

SLP

129004

ސުނާމީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 10,000 J-LCL

15,000

BUD

129002

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ (ދައުލަތުގ ެ)

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 200,000 J-LCL

200,000

400,000

BUD

129002

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ (ކައުންސިލުގ ެ)

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 425,000 J-LCL

425,000

400,000

DON

141004

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 300,000 J-LCL

298,080

80,000

AUC

131001

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 664,000 J-LCL

49,680

50,000

ގައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިންތިޒާމްކުރުން

325,000

SH.S

141004

އަތޮޅު ފިހާރާގެ ކުލި (މާލެ)

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

300,000

DLP

141004

ތަރައްޤީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

25,000

ޖުމްލަ

12,941,057

5,470,683

13,305,063

2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައ ް
ޕްރޮގްރާމ ް

އެކްޓިވިޓ ީ

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

4.1.0.1.1.1

މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

5,440,350

4.1.0.1.1.2

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

1,664,297

4.1.0.1.1.3

ރަށު ކައުންސިލުތައް މޮނިޓަރ ކުރުން

98,000

4.1.0.1.1.4

ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން

128,500

4.1.0.1.1.5

އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގެ މަރާމާތު އަދި ކުލަ ދަވާދު އައުކުރުން

200,000

4.1.0.1.1.6

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ

162,500

4.1.0.1.1.7

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

238,200

4.1.0.1.1.8

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

147,600

3.6.2.5.1.1

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

135,000

3.6.9.1.1.1

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

250,000

4.1.0.1.1.11

އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން

642,700

1.4.2.6.1.1

ފުނަފަތި ބޭސް ފިހާރަ ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން

988,200

1.4.2.6.1.2

ބޭސް ފިހާރަ މަރާމާތުކުރުން

90,000

1.4.8.3.1.1

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން

820,000

1.4.8.3.1.2

2އިންޖީނުގެ އޯވަހޯލް ކުރުން

400,000

1.4.8.3.1.3

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން

274,040

1.4.8.3.1.4

އަތޮޅުވެހި ފަރުނީޗަރު ހޯދުން

135,250

4.1.13.3.1.1

ގައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިންތިޒާމްކުރުން

325,000

2.2.3.2.1.1

މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން

500,000

ޖުމުލަ

12,639,637.00

ބިޒްނަސްސެންޓަރ

ކޮސްޓް ސެންޓަރ

ޚަރަދު

4.1.0.1.1.1

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

8,283,547.00

4.1.0.1.1.2

ރައްވެހި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ތައް

1,148,600.00

4.1.0.1.1.3

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ޚަރަދުތައް

3,207,490.00

ޖުމުލަ

12,639,637.00

 2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ ބަޖެޓ ް
ސޓް ފަ ްނ ްޑ T-LCL
ޓް ަރ ް

އައިޓަމްތައ ް

އިދާރީ ހިންގުނ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑ ް

ރަށްވެހި ޚިދުމަތ ް

ޖުމްލަ ބަޖެޓ ް

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

7,640,847.00

2,481,240.00

1,148,600.00

11,270,687.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

642,700.00

726,250.00

8,283,547.00

3,207,490.00

ޖުމުލ ަ:

1,148,600.00

1,368,950.00
12,639,637.00

ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ު
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
223,600.00

11,600.00

5,216,750.00

397,040.00

-

5,613,790.00

-

235,200.00

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

216,600.00

30,000.00

390,000.00

636,600.00

222

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

228,125.00

198,000.00

25,000.00

451,125.00

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

1,191,323.00

204,600.00

412,500.00

1,808,423.00

224

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

75,208.00

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

489,241.00

228

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
ޖުމްލ ަ

-

7,640,847.00

1,000,000.00
640,000.00
2,481,240.00

276,100.00
45,000.00
1,148,600.00

1,000,000.00
351,308.00
1,129,241.00
45,000.00
11,270,687.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ު
423

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

730

ލޯން ދޫކުރުން
ޖުމްލ ަ

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ ު

642,700.00
642,700.00

226,250.00

-

868,950.00

500,000.00

-

500,000.00

726,250.00

-

1,368,950.00

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

3,590,000.00

200,840.00

-

3,790,840.00

212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

1,626,750.00

196,200.00

-

1,822,950.00

5,216,750.00

397,040.00

-

5,613,790.00

ޖުމްލ ަ

211

މުސާރައާއި އުޖޫރ ަ

 211001މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

3,190,000.00

 211002އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
ޖުމްލ ަ

212

168,200.00

-

3,358,200.00

400,000.00

32,640.00

-

432,640.00

3,590,000.00

200,840.00

-

3,790,840.00

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސ ް

 212005ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް

126,000.00

 212014މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް

180,000.00

 212015ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް

40,000.00

 212022ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް

12,000.00

-

 212024ފޯނު އެލަވަންސް

30,000.00

-

12,000.00
13,200.00

-

138,000.00

-

180,000.00

-

53,200.00

-

12,000.00

-

30,000.00

 212025ރިސްކް އެލަވަންސް

8,750.00

18,000.00

-

26,750.00

 212027ސަރވިސް އެލަވަންސް

725,000.00

-

839,000.00

 212028ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް

3,000.00

-

-

3,000.00

 212031ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް

430,000.00

-

-

430,000.00

 212032ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް

48,000.00

-

-

48,000.00

 212999އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ

24,000.00

39,000.00

-

63,000.00

1,626,750.00

196,200.00

-

1,822,950.00

ޖުމްލ ަ

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 213006ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ
ޖުމްލ ަ

221

114,000.00

223,600.00

11,600.00

-

235,200.00

223,600.00

11,600.00

-

235,200.00

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ ު

 221001ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

159,800.00

30,000.00

390,000.00

579,800.00

 221002ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

4,800.00

-

-

4,800.00

 221003ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

48,000.00

-

-

48,000.00

 221999އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު

4,000.00

-

-

4,000.00

ޖުމްލ ަ

222

216,600.00

30,000.00

390,000.00

636,600.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

 222001ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތ ި

114,750.00

10,000.00

 222002އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

33,850.00

5,000.00

 222003ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

10,000.00

 222004އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި

6,000.00

-

38,850.00

-

22,000.00

-

6,000.00

 222005އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތ ި

11,275.00

3,000.00

-

14,275.00

 222006ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށ ް

10,000.00

60,000.00

-

70,000.00

8,000.00

-

8,000.00

20,000.00

-

45,250.00

 222007ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތ ި
 222008ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

25,250.00

12,000.00

25,000.00

149,750.00

-

 222009ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށ ް

2,000.00

-

-

2,000.00

 222010އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތ ި

10,000.00

-

-

10,000.00

 222999އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

5,000.00

80,000.00

-

85,000.00

228,125.00

198,000.00

ޖުމްލ ަ

223

25,000.00

451,125.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ ު

 223001ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް

156,000.00

3,000.00

-

159,000.00

 223002އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

576,000.00

84,000.00

-

660,000.00

6,000.00

-

6,000.00

 223004ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު

60,000.00

-

-

60,000.00

 223006ތަކެތީގެ ކުލި

3,000.00

-

-

3,000.00

 223008އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ

13,000.00

-

18,400.00

-

3,120.00

 223003ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު

 223009ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
 223010އިޢްލާން ،އިޝްތިހާރު ،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު
 223011އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

-

3,120.00
7,200.00

5,400.00
60,000.00

-

60,000.00

27,000.00

-

34,200.00

 223012ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު

296,200.00

 223013އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

48,000.00

-

 223017މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު

7,500.00

-

 223019އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް

8,128.00

 223024ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ

7,500.00

-

15,000.00
-

162,500.00
250,000.00

458,700.00
298,000.00

-

7,500.00

-

23,128.00

-

7,500.00

 223025އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން

2,175.00

 223999އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު

3,500.00

4,200.00

1,191,323.00

204,600.00

ޖުމްލ ަ

224

-

412,500.00

2,175.00
7,700.00
1,808,423.00

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

 224001މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް  /ކޮންޒިއުމަބަލްސް

-

500,000.00

-

500,000.00

 224999އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް

-

500,000.00

-

500,000.00

-

1,000,000.00

-

1,000,000.00

ޖުމްލ ަ

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ ު

 225002ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު

20,208.00

-

 225003ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

5,000.00

 225005ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
 225006އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު
ޖުމްލ ަ

226

-

-

20,208.00

-

128,500.00

133,500.00

-

147,600.00

147,600.00

50,000.00

-

75,208.00

-

276,100.00

50,000.00
351,308.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ ު

 226001މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

37,890.00

30,000.00

-

67,890.00

 226002މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

291,351.00

95,000.00

-

386,351.00

 226006ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން

20,000.00

5,000.00

-

25,000.00

 226007ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން

50,000.00

-

50,000.00

 226010މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން

40,000.00

-

500,000.00

 226016އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން

50,000.00

-

50,000.00

50,000.00

-

50,000.00

640,000.00

-

1,129,241.00

 226017ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
ޖުމްލ ަ

228

489,241.00

460,000.00
-

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ ް

 228003އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
ޖުމްލ ަ

423

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00

-

-

45,000.00

45,000.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ ު

 423001ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

70,000.00

125,250.00

-

195,250.00

 423002ޕްލާންޓް ،މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް

84,200.00

65,000.00

-

149,200.00

 423004އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)

5,000.00

6,000.00

-

11,000.00

 423006މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

14,000.00

20,000.00

-

34,000.00

 423008އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ

69,500.00

10,000.00

-

79,500.00

 424001އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތ ި

400,000.00

-

400,000.00

ޖުމްލ ަ

642,700.00

-

868,950.00

730

226,250.00

ލޯން ދޫކުރުނ ް

 731005ލޯން ދޫކުރުން  -ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
ޖުމްލ ަ

-

500,000.00

-

500,000.00

-

500,000.00

-

500,000.00

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 2020
ލަފާކުރާ އާމްދަނީ
ޙަރަކާތް

2019އަށް ލަފާކުރާ

ފަންޑ ް

އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ގްރާންޓް

ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOM

8,985,063

ކައުންސިލުން ދެވޭ ޚިދުތްކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCL

1,045,000

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އާމްދަނީ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް T-LCL

2,950,000

ގައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިންތިޒާމްކުރުން

ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ L- CTPF

325,000

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

13,305,063

ލަފާކުރާ ޚަރަދު
އިދާރީ ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOM

8,283,547

ރައްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCL

1,148,600

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ޓްރަސްޓް ފަންޑް T-LCL

3,207,490
ޖުމްލަ ޚަރަދު

ހިންގުމުގެ ފައިދާ  /ގެއްލުނ ް

ރައުސްމާލ ު

12,639,637
665,426

2017

2018

2019

2020ލަފާކުރ ާ

 31ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކީ

5,271,803

4,751,612

3,194,538

3,859,964

ބީ.އެމް.އެލް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ

165,600

165,600

165,600

165,600

3,000,200

3,000,200

 31ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބާކީ

5,360,772

5,003,550

2,995,023

2,737,533

31ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ރައުސްމާލު

10,798,176

9,920,761

9,355,360

9,763,296

އެމް.އައި.ބީ އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ

