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 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ، ފުނަދޫ            
  .ދިވެހިރާއްޖެ            

 ބަޔާން  ބަޖެޓް ގެ ވަނަ އަހަރު  2017
 

ވަނަ މާއްދާގައި  95( ގެ 2010/7ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫމިބަޔާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

ނޭންސް އެންޑް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިވަނަ އަހަރަށް 2017މިކައުންސިލުްނ ވާގޮތުގެ މަތިން 

ލިބޭނެކަމަްށ ، ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ން ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގާހުށައެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީ ޓްރެޜަރީއަށް

އެާޤނޫނުެގ ފައިވާ ޮގތުގެ މަިތން އެކުލަވާލައި، ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެ 97ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ، ރިޢާޔަތްކޮށް  ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް

 ވެ.ބަޔާނެށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭ ވަނަ އަހަރުގެ  2017 ފާސްކުރާ ވާ ގޮތުގެމަތީންވަނަ މާއްދާގައި  96

ނަށް ންރުމަށާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުވިފައިވާނީ މުއައްޒަފުންގެ ކުރިއެވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް އަމާޒުކުރ2017ެ

 ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ. 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ 2017
ނޑު  2017  ރާ އަކުންނެވެ.  އެއީ :ދާއި 5ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ މައިގަ

 ދެްއވާ ހިލޭ އެހީ ދައުލަތުންއިދާރީ ހިންގުމަށް  

 ފައިދާ  އާމްދަނީ އާއި ގެށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް"ވިޔަވަތި"  

  ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ރިޕޭމަންޓްގެ ރިޒާވުން ކައުންސިލު 

 ކައުންސިލުން ނަގާފީ އާއި ކުލި  

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ  
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 އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 
 

 ވަނަ މާއްދާގައި އޮފީސްތަްއ 82( ގެ 2010/7މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނު )ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާދިވެ

ކައުްނސިލުތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ކައުންސިލުތަުކންޭދ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ހިންގުމަށާއި، 

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

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންވަނީ އިދާރީ ހިންގުމަށް ރ ގެ ބަޖެޓެއް  6,710,496.00 ހަރަްށ ވަނަ އ2017ައެގޮތުން 

ނޑައަޅުއްވާފައެއެވެ.   ކަ

 ގައި(  1.1 ޖަދުވަލުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ފިނޭން މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްެދއްވި ބަޖެޓް  2017)
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 އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތާއިޚަރަދު 
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 ފައިދާ އާމްދަނީ އާއި ގެ ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް"ވިޔަވަތި" 
 

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

 ދަތުރުފަތުރުގެވި ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. އެއީ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ އުޞުލުތަެކއްގެ ދަށުން ރޭ 4ދަށުން ތަފާތު 

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

 ޕްރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.ރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ޕްރޮގް" ފުނަފަތި"

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަފާވެރި ކަމުގެ ފައިދާއިން  4މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެޕިޓަލާއި އެކު ފެށުނު މި  5އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން 

އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމަތަކަްށ ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 

 ރިޒާވަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު 2016 އާއި އަދި ރ1,617,726.71 ވަނަ އަހަރ2015ުރ އާއި   1,203,790.58 އަހަރުވަނަ 2014އެގޮތުން 

 ރ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  1,297903.90  ވަނަ އަހަރަށް  2017އަދި ރ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 2,097,312.49

 

އަށް ވުރެ ބޮޑު މިލިއަން ރުފިޔާ 6.1ފެށުނު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންގެ ފައިދާއިން މިލިއަނުން  5ވަނަ އަހަރު  2012

އަހަރު  3ނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ  ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އުފަާލއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  އާމްދަނީއެއް

ންތަކުގެ ސަބަބުްނނެވެ. ހުޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެ ،އިތުރުވަމުން ދިޔަ އާމްދަނީ ދައްވެފައިވަނީ

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

2014 2015 2016 2017

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ފައިދާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ 
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ވަނަ އަހަރަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެޓްގައި އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް 2017ގަތުމަށް އިނަމަވެސް މިގޮންޖެހުންތަކުން އަރަ

 ރޭވިފައިވާނެއެވެ. 

 ގައި(2.1އަދި  2.2)ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު 

 ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ފައިސާ  ރިޒާވުން ގެ ކައުންސިލު
ސާ ހޯދުމުގެ ފައި ށްކަތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގަމުން އައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔި ކައުންސިލު

ރާތްތަކާއެުކ ވަރަށް ބާރަށް ުކރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮުތން ލޯނު ނަގާފާއިވާ ފަ ،އުފެދުމާއި ގުޅިގެންމަސައްކަތް ކައުންސިލް 

 ވަނީ ހޯދިފައެވެ. ނަމަވެސް ރުފިޔާ  180,255ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 2014ރާމްތަކުން ޕްރޮގް ކޮށް މިއަލުން ރިޝެޑިއުލް

އަހަރުން ފެށިގެން މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވާތީ، މި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ ވަނަ 2015

. ރުފިޔާއެވ21,060.00ެ ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ އެްނމެ 2016އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަންވަނީ މަދުވެފައެވެ.  އެގޮތުން 

ށުން ދޫކޮްށފައިވާ ލޯުނތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަްށ ކައުންސިލުން އިތުރުމަސައްކަތްތަކެއްކޮްށ ރޮްގރާމްގެ ދައެހެންކަމުން މި އަހަރު މިޕް

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދެލައްކަރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއްހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ. 2017

ުނލިބިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ 1ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން 2016

ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވަނީ ރަށު ކައުްނސިލުތަކުން ލިބެންެޖހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުްނ 

 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ. 

 ކައުންސިލުން ނަގާ ފީއާއި ކުލި 
 

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

 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

ކުއްޔައްދީގެން  އަދި ގެންލަންކިޔައިނީއް ބައުމުދާ ކުއްޔެއް ނެގެމުންނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެ

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައިވަނީ އާމްދަނީ ހޯދިފައެވެ. 

އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ  އާއިޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް  ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުން ފެށިގެން  2016

ކައުންސިލުން  މަށް އޮތޯރިޓީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުންސިލުންވެސް ދެވެންފެށުނެވެ. އަދި މިޚިދު
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ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި އުޞޫލުގެ ދަށުން އިދާރީ ފީގެ 106ގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަށް ކައުންސިލްކުރުދިނުމުގައި ޢަމަލު

 ރ ގެ ތެރެއިން 50،000.00ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވުނު 2016ފައިސާނެގުމަށްވަނީ ާފސްކުރެވިފައެވެ. އަދި ގޮތުގައި 

 ރ ލިބޭނެ ކަމަށް ައންދާޒާކުރެވެއެވެ. 60،000.00 ވަނަ އަހަރަށ2017ްރ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި    35,260.00

 ފަޅުރަށްރަށުގެ  ދައްކާފައިވާ ވަނަ އަަހރ2015ު އޮތޯރިޓީއަށް ރެވެނިއު އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސް އަހަރު ވަނ2016ަމީގެ އިތުރުން 

 ކައުންސިލުގެ ރ49,150.00  ވާ އަށ50ް% ފައިސާގެ ަވރުވާ ރަށްރަށުގެ ނިސްބަތްވާ މިއަތޮޅަށް އިންތެރެ ފައިސާގެ ވަރުވާގެ

 ކަަމށް  ލިބޭނެ ރ50,000.00 އަހަރު ވަނ2017ަ އެހެންކަމުން . ޖަާމކޮށްދެއްވާފައެވެ ގޮތުގައިވަނީ އާމްދަނީގެ

 .އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ 
ހިންގޭ އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ަތފާުތ ފަރާތްތަކުން ސްޕޮންސަރގެ  ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން އަތޮޅުގައި

ވިޔަވަިތ ވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ުޤރުއާން މުބާރާތަށާިއ، ްށ ކުރެވިފައެއަހަރުވާނީ މަސައްކަތްތަކެ ވަނ2016ަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް 

އަދި ލައިސަންސް ޓްރެކް ގައި ދީީނ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަާށއި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަާށއި، ރަށްރަށު

ހޯދުމަށް ވާނީ  އެހީތެރިކަންސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ 

 ކުރެވިފައެވެ.  ކެއްމަސައްކަތްތަ

- ޕްރޮގްރާމަށް ދިނުމުގެ ަދރުސް ދީނީ ހިންގުނު އަތޮޅުތެރޭގައި އިންތިޒާމްކޮށްެގން ންސިލުންމިަކއު ައހަރު ވަނ2016ައެގޮތުން 

 ޓްރެކް ކުރެވޭ ތަރައްގީ ިދނުމަށް އިމްތިހާނު އަމަލީ ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އިންޖީނުލީތަކެތި އެއްގަމު އާއި ރ10,300.00

  ރުފިޔާ  ތޭރަ ދުއިސައްތަ ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ) ރ320,213.25 ޖުމްލަ އެކު  އާއި ރ309,913.25 ޚަރަދުތަކަށް ސަރަހައްދުގެ

 .ދެއްވާފައިވެއެވެ ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ ދައުލަތުން( ލާރި ފަންސަވީ

އޮްފ  ތު ކުރުމުެގ މަސައްކަތް މިނިސްޓރީކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ހުރި އެކަމަޑޭޝަންގެ ބްޮލކް )އަތޮޅުގެ( މަރާމާއަދި 

ރޒުން  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް  1.2އަހަރުވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެޕްރޮޖެކްޓަށް ވަނަ 2016ހޯމް އެފެއާ

 އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާަފއެވެ. 

 ގައި( 2.1ޖަދުވަލު  ތަފްޞީލު އާމްދަނީގެ  )ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 
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 ޚަރަދު  ށް ލަފާކުރެވޭ ވަނަ އަހަރަ 2017
ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2017 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  އަކަށެވެ. އެއީ: ރާދާއި 3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ންކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު 

   ޚަރަދުޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ  ވިޔަވަތި 

  އްކައުސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ، ިއގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަ 

 

 ން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު
 ވަަނ އަހަރު 2017ންާވ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ޯހދުމަށް ންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުަމށްބޭނުމުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި، ެއލަވަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ދިހަހާސް ަހތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ( ރ )6,710,496 ކަ

ނޑައަޅުއްވާ ފައެވެ. މީގެތެރެއިން  އެގޮތުން ގެނެވޭ ބައެއް ކޯޑުތަކަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމަށް ވާނީ ނިންމާފައެވެ. ވަނީ ކަ

ރ 1,088,128އާއި، އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރ 5,555,208 ށްބަދަލުތަކަށް ފަހު މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއިއެލަވަންސަ

ނޑައަޅާފައެވެ. ޚަރަދުމަރ 67,160އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް   ށް ވާނީ ކަ

ނަޑއެޅި ަބދަލުަތއް 2017ގެ ޚަރަދު އަދި 2016)  ގައި(1.2ޖަުދވަލު އަހަރަށް ލިބުނު ިއދާރީ ަބޖެޓާއި ކޯޑްތަކަށް ގެްނނަން ކަ
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 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

 މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދު

 ދަތުރު ފަތުރު ޚަރަދު

 ހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

 ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 މާރާމާތުގެ ޚަރަދު

32% 

30% 

7% 

31% 

 ހަރުމުދލުގެ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ

 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

 އާއި ގުޅޭ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި
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   ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ފަންޑްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް 

ަހތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްދެހާސް ހަމިލިއަން )ރ 6,452,459.20ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ޭބނުވާ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ތެރޭގައި އޭގެގައި ލަފާކޮށްފައިވާނެއެވެ. ޓްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖ2017ެޚަރަދުވާނެކަމަށް ( ންސާސް ނުވަރުފިޔާ ވިހިލާރިހަތަރުސަތޭކަ ފަ

ފޫޓްގެ އައު  43ރ އާއި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް 1,640,500.00ޚަރަދުތަކަްށ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހޯދަްނޖެހޭ ކޮންސިއުމަބުލް

 ރ ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. 3,486,058.20ލޯންޗެއް ހޯދުމަށް 

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ އަށް ތަރައްޤީ
ްށ ހިްނގޭ ޙަރަކާތްތަކުން )ޚާއްޞަކޮށް އިން ފެށިގެްނ ކައުްނސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުްނސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަ 2012

ހަރަކާތްތަްށ ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ހޭަދތަކެްއ  އަށާއި އިޖުތިމާޢީން( އަތޮޅުގެ ތަަރއްޤީވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއި

 ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ދެމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ) ރ 2,455,250.00 ވަނަ އަހަރަށް 2017އެގޮތުން 

ނޑައަޅާފައެވެ.  ރުފިޔާ ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަންފަށާ ނުނިމިާވ 2016މީގެތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަ

ވަނަ އަހަރު އަލަްށ 2017ގްރާމްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދާއި، ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގަުމން ގެންދާ ބައެއް ޕްރޮ

 ފަށާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

  ގައި(  4ޖަދުވަލު ގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު )ކައުންސިލު 

 

 

 

 

 

 

 

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 1,598,693  

 2,455,250  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

 އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް 2012
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 ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި 
ްއ ނަގާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ަކއުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ޮގަތށް މިހާތަަނށް އެއްވެސް ލޯނެ

ނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލޯނެއް ރަށްހަވަނަ އ2017ަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ އަދި ނެގުމަށް ކަ
  .އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

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

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

 ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ. 

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

 ކައުންސިލްގެ ރިޒާރވް 
 ރުފިޔާ އުނިކުރެވި  5,000,000.00 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްއަށްވާ  ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ވަނަ އަހަރު 2013

ނޑާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ އަކީ ރިޒާވުން ހިނގުނު ޕް ނަމަވެސް ރިޒާވުން ރުިފޔާ އެވެ.  2,275,901.66ރޮގްމްތަކުގެ ޚަރަދު ކަ

ނޑައެޅުނު ބަޖެޓްގެބާކީ އާއި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯންތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާ އާއި އެކި އަހަރުތަކަށް ކަ

ވަނަ 2016އިދާ އަދި ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފީއާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިދާ އާއިއެކު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވުނު ފަ 

 ރ އެވެ. 4,374,919.61ކުރި އެރުމަކާއި އެކު  %52އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވްގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ  އިން  ވަނަ އަހަރު ކަުއންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނ2017ީއަދި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އަދި އިޖުތިމާއީ، އިގްތިޞާީދ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ހިންގޭ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް 

 ވެ. ރ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެ 297,836.61 ފައިދާގެ ގޮތުގައިފަހު 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް އާއި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އަތޮޅުގެ 2017އެހެންކަމުން ކައުންސިލުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އެކު 2017ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ޖުމްލައާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑަށް 

 ރުފިޔާ ހުންނާނެަކމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 10,151,302.49 މާލިއްޔަތުގައި  ކައުންސިލުގެ
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2275901.66 

2669887.68 

3,548,328.82 
3,773,145 

4374919.61 

2013 2014 2015 2016 2017

 ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް ކުރިއަރަމުން އައިގޮތް

 

 ނިންމުން 
ރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެީހއާއި، ކައުންސިލުން ހިންާގ މުއައްޒަފުްނގެ ޚަރަދަށާއި އިދާ ށްވަނައަހަރ2017ަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު  ނެގުމަށްއަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ވަނަ އަހަރަށް 2017ކަ

 އެވެ.  )ސޯޅަމިލިޔަން ހަސަތޭކަ ސާތަރަހާސް އައްސަތޭކަ ދެރުފިޔާ( 16,617,802   ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީލަފާކުރާ 

މުސާރައަށާއި އެލަވަންސް، އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ޒަފުންގެ މުއައް ށް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، ނަ އަހަރަވ2017ަ

އިޖުތިމާއީ، އިގްތިޞާދީ އަިދ ތައްރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، 

ަހސަތޭކަ އަށާރަހާސް ދުއިސައްތަ ފަނަރަމިލިއަން )ރ 15,618,205  ސިލުން ފާސްކުރާ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީކުރުމަށް ކައުން

 ފަސްރުފިޔާ( އެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 98ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  94އަދި އެ ޤާޫނނުގެ  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީައްށބަލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ.

އަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަެދއް ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަލާއި އެކު  5%ދަނީގެ ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމ2016ްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 1438ރަބީޢުލްއާޚިރު  14

 2017ޖެނުއަރީ    12

 

 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް        

 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މާލީ 

 

 

 

 

 

 

43% 

16% 

41% 

 ދާއިރާ އާއި ޙިއްސާ ކުރާ މިންވަރު 3ބަޖެޓް ބެހިފައިވާ 

 ވިޔަވަތި ރިޒާވް ސަރުކާރު
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4ޖަދުވަލު 

ނަންބަރ. އ.ބ 1309) )

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

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          6,643,336          1,158,750          2,929,151        10,731,237

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                67,160          1,296,500          3,523,308          4,886,968

15,618,205         6,452,459           2,455,250           6,710,496           ަ  މުޅިޖުމްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު          5,279,965                     -             265,146          5,545,111 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ             275,243                     -                 7,560             282,803 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު               20,000               65,000               82,100             167,100 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު             104,500                     -             407,555             512,055 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             911,628             397,750             199,010          1,508,388 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                     -                     -          1,640,500          1,640,500 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                     -               96,000                     -               96,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު               52,000                     -             327,280             379,280 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                     -             600,000                     -             600,000 228

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

ޖުމްލަ           6,643,336           1,158,750           2,929,151         10,731,237

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               67,160          1,296,500          3,523,308          4,886,968 423

ލޯން ދޫކުރުން                     -                     -                     -                     - 730

ޖުމްލަ                67,160           1,296,500           3,523,308           4,886,968

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ          4,048,842                     -             144,000          4,192,842 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް          1,231,123                     -             121,146          1,352,269 212

ޖުމްލަ           5,279,965                      -              265,146           5,545,111

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          3,932,040                     -             144,000          4,076,040 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ             116,802                     -                     -             116,802 211002

ޖުމްލަ           4,048,842                      -              144,000           4,192,842

މިލަންދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓ2017ް



މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް              135,000                     -                     -             135,000 212005

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

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

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް               36,000                     -                     -               36,000 212022

ފޯނު އެލަވަންސް               24,000                     -                     -               24,000 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް               12,000                     -                     -               12,000 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް             577,576                     -                     -             577,576 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ                     -                     -             121,146             121,146 212999

ޖުމްލަ           1,231,123                      -              121,146           1,352,269

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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ             275,243                     -                 7,560             282,803 213006

ޖުމްލަ              275,243                      -                  7,560              282,803

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު               20,000               65,000               60,000             145,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                     -                     -               22,100               22,100 221003

ޖުމްލަ                20,000                65,000                82,100              167,100

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި               58,000                     -               17,232               75,232 222001

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

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި               10,000                     -               14,365               24,365 222003

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                 6,000                     -                 2,000                 8,000 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                 2,000                     -             327,100             329,100 222006

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               14,500                     -                 3,874               18,374 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                 1,000                     -                     -                 1,000 222009

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 3,000                     -               39,984               42,984 222999

ޖުމްލަ              104,500                      -              407,555              512,055

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް             140,000                     -                 6,000             146,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު             696,000                     -             135,600             831,600 223002

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު               50,000                     -                     -               50,000 223004

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                 6,000                     -                 5,400               11,400 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                 1,500                     -                 5,000                 6,500 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                     -                     -               22,000               22,000 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                 3,000                     -                 6,000                 9,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                 1,500             144,400                     -             145,900 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                 2,500             236,350                     -             238,850 223013

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                     -               12,000                     -               12,000 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                 1,000                 5,000                     -                 6,000 223017

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                 7,128                     -                 9,010               16,138 223019



އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                 3,000                     -               10,000               13,000 223999

ޖުމްލަ              911,628              397,750              199,010           1,508,388

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                      -                     -             600,500             600,500 224001

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                     -                     -          1,040,000          1,040,000 224999

ޖުމްލަ                      -                      -           1,640,500           1,640,500
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                     -               30,000                     -               30,000 225003

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                     -               66,000                     -               66,000 225006

ޖުމްލަ                      -                96,000                      -                96,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                     -                     -                     -                     - 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން               30,000                     -             122,280             152,280 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                 4,000                     -                     -                 4,000 226006

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                 8,000                     -               30,000               38,000 226010

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

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                     -                     -             173,000             173,000 ކަ 226017

ޖުމްލަ                52,000                      -              327,280              379,280

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ                     -               50,000                     -               50,000 228003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                     -               90,000                     -               90,000 228004

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                     -             450,000                     -             450,000 228010

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                     -               10,000                     -               10,000 228999

ޖުމްލަ                      -              600,000                      -              600,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ                     -          1,146,500                     -          1,146,500 422999

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               21,160                     -               10,000               31,160 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް               20,000                     -                 8,500               28,500 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                 5,000                     -               12,750               17,750 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                     -             150,000                     -             150,000 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި               21,000                     -                 8,000               29,000 423008

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު                     -                     -          3,481,058          3,481,058 ކަ 424002

ޖުމްލަ                67,160           1,296,500           3,523,308           4,886,968



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
5: ޖަދުވަލު ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

އާމްދަނީ 

އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 

5,279,965.00     2 މުވައްޒަފުންނަށް

275,243.00       2 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

20,000.00        2 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

104,500.00       2 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

911,628.00       2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު             -

-               2 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

52,000.00        2 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް             -

67,160.00        2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

(ޑިވިޑެންޓް އުނިކޮށް)ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ  އާމްދަނީ 

1,300,285.33     2 (ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް)ދުވެލި 

987,801.35       2 (ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް )ފުނަފަތި 

507,710.00       2 (ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް)ނަފާވެހި 

3,844,629.98     2 (ލޯނު ޕްރޮގްރާމް)މަދަދު 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑެންޓްގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

298,071.47       2 (ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް)ދުވެލި 

772,972.93       2 (ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް )ފުނަފަތި 

226,859.50       2 (ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް)ނަފާވެހި 

-             2 (ލޯނު ޕްރޮގްރާމް)މަދަދު 

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭނެ އާމްދަނި

70,000.00        2 ތަރައްޤީގެ ލުއިލޯނު ފަންޑް

130,000.00       2 ސްނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު ފަންޑް

-             2 ކޮމްޕިއުޓަރ ކުރެޑިޓް ސްކީމް

ކައުންސިލުން ނަގާ ފީ އާއި ކުލި އަދި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

60,000.00        2 ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފީ

(ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްސާ ފައިސާ)އިންވެސްޓްމަންޓްސް         30,000.00

1,468,976.21     

`

2017

 ރުފިޔާ ޖުމްލަ

ވަލު
ޖަދު ް ތަފްޞީލ

    6,710,496.00 

    1,297,903.90 

200,000.00       

    6,640,426.66 



 ރުފިޔާ ޖުމްލަ

ވަލު
ޖަދު ް ތަފްޞީލ

ނީލަން ކިޔައިގެން         10,000.00

ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފީއާއި ކުލި        50,000.00

(އިދާރީ ބަޖެޓުން)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓްބާކީ        320,000.00

(ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓުން)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓްބާކީ        998,976.21

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ

300,000.00       2 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންދެއްވާ ހިލޭ އެހީ              -

އަށް ލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ އާމްދަނ2017ީ    16,617,802.77

އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

5,279,965.00     3 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

275,243.00       3 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

20,000.00        3 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

104,500.00       3 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް

911,628.00       3 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު             -

-             3 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

52,000.00        3 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް             -

67,160.00        3 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކޮށްގެން  ހިންގާ ޕްރްގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް             -

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

65,000.00        4 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް             -

397,750.00       4 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު             -

96,000.00        4 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             -

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް       600,000.00

1,296,500.00     4 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް       272,706.00

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް        82,100.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް       407,555.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް       199,010.00

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު     1,640,500.00

1,468,976.21     

300,000.00       

    6,710,496.00 

2,455,250.00     

6,452,459.20     



 ރުފިޔާ ޖުމްލަ

ވަލު
ޖަދު ް ތަފްޞީލ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު             -

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު       327,280.00

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް     3,523,308.20

 ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ ޚަރަދ2017ު    15,618,205.20

ގެއްލުން/ ހިންގުމުގެ ފައިދާ       999,597.57

2016 2015 ރައުސްމާލު 

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކ31ީ     3,773,144.79     4,374,919.61

އެލް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ފައިސާ.އެމް.ބީ       165,600.00       165,600.00

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އާމްދަނ31ީ     5,310,072.00     5,312,946.27

ގެއްލުން/ހިންގުމުގެ ފައިދާ        999,597.57
10,853,063.45     9,248,816.79       ު     8,400,151.57ޖުމްލަ ރައުސްމާލ

6,452,459.20     

2014

3,548,329      

165,600       

4,686,223      


