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ުޞބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ުޝކުރުކުރަން. އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގަިއ هللا އާލަމް ތަކުގެ ވެރި 

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

 އެކަނލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަާހބީްނ ޝާމިލުކުރުން. 

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

ނޑައެޅި މަތިން  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދެމުންގެންދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން  ގްރާންޓްއަށާއި، ލޮކް ބުދައުލަތުން ދެއްވަންކަ

ކައުންސިލަްށ ށްފައިވާ އެކިއެކި އިންެވސްޓްމެންޓްތަކުން ން ކޮއަދިވެސް ކައުންސިލުތަކުންނާއި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 

އަދި އަތޮޅު ލިބޭނެ އާމްދަނީ ލަފާކޮށް، ކަުއންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދަށާއި، 

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްގީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރައްވެހި އަދި ހިންގާ އެކިއެކި  ކައުންސިލުތަކުންރަށު ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު

ވަަނ  96ޮގތުގެ ަމތިން އެކުލަވާލައި، ވާ ވަނަ މާއްދާގައި 97ޤާނޫނުެގ  އެ ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް، 

  . ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ގެވަނަ އަހަރު 2021މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރާ 

ނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒްވެފައިވަނީ 2120 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް މައިގަ

ޒިންމާވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞުލުން  ކައުންސިލުން ކުރާޚަރަދުތަކަށްފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، 

ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގައި އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް، ެއ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން 

މުއައްޒަފުންގެ ، ކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާއި އެކުދިނުމަށާއި، ރަށުކަންސިލުތަ

ގައި އިދާރާތަކާއި ކުލަބުޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު ރަށްރަށު ރަށްރަށުގެ ެއކިއެކި ،ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އި އަދިކުރިއެރުމަށާ

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް  ،ރޮގްރާމްތަކާއި އިޖުތިމާޢީ އެކި ޕްރޮގރާމްތައް ހިންގާރައްވެހިތަރައްގީގެ ޕް

  ގާއިމްކުރުމަށެވެ.



 

ނޑު ވެސް ވަނަ އަހަރަ 2021އެހެނިހެން އަހަރުތަކޭ އެއްފަދަިއން   5ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ ކަަމށް ލަފާކުރެވެނީ މައިގަ

 އެއީ :  ދާއިރާއަކުންނެވެ. 

 ްބްލޮކް ގްރާންްޓ  ދެއްވާ ދައުލަތުނ(J-GOM) 
 "ިފަންޑް ޓްރަސްޓް އަތޮޅު.ށ" ވިޔަވަތ (L-CTF) 
 ްފީން ނެގޭ ޚިދުމަތްތަކު ދޭ ކައުންސިލުނ (J-LCL ) 
 ާއަދި ޕްރޮރާމްތަކުގެ ފައިދާ، ހިއްސ (J-LCL) 
  ީއެހެނިހެން އާމްދަނ(J-LCL) 

މިލިއަނުން ދަށުގެ  5އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ އިތުރުން ގައުމީ އިދާރަތަކުން  4މަތީގައިވާ 

މިނިސްޓރީ އޮފް  ރަށުކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްެގން ކަމަށްޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަންވާނީ އެާދއިރާއެއްގއި ހިމެނޭ އަތޮޅު ނުަވތަ 

( މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސަރކިއުލަރއިން 2020ފެބުރުއަރީ  11) D2/CIR/2020/06-13ފިނޭންސްގެ ނަްނބަރ 

އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމީ އިދާރާތަކުން   އަންގަވާފައިވާތީ

ވަނަ 2021ސާ ލިބެމުްނދެއެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުވުންތަކަށް ކަުއންސިލުގެ ބަޖެޓަށް ފައި ބާއްވާ އެކި އެކި ވޯކްޝިޕްތަކާއި

 އަހަރަށް ރާވާފައިވާ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ަތްފޞީލް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުާވީތ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެފަދަ 

 ފައިސާ ލަފާކުރެވި ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. 

 ގައި (1އާްމދަީނގެ ތަފްޞީލު ޖަުދވަލު )ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  

 (J-GOM) ގްރާންޓްާ ބްލޮކްާ ދެއްވާާ ދައުލަތުންާ ހިންގުމަށްާ އިދާރީާ

 ދާގައި އޮފީސްތައް ވަނަ މާއ82ް( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )

ކައުންސިލުތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ކައުންސިލުތަކުްނދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ހިންގުމަށާއި، 

ނެ ކަމަށް ކައުންސިލުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތިގައި ފައިސާދޫކުރަންވާޚަރަދުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، 

 ށްފައިވެއެވެ.ބަޔާންކޮ

ންމާތަކާއި އެކު ވަނަ އިސްލާހާއި އެކު ކައުންސިލުކަށް މާލީގޮތުން ލިުބުނ ބާރުތަކާއި ޒ8ިއެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު 

އިންސައްތަފައިސާ މަސްތަކަށް  5ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޮލްކް ގްރާންޓްގެ ގެގޮތުގައި ދައުލަތައްލިބޭ އާމްދަނީގެ 2020

  ގެން ކައުންސިލަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވަމުން ގެންެދއެވެ. ބަހާލައި

 



 

)އަށްމިލިޔަން ދުއިސައްތަ އައްޑިހަ ތިންހާސް ފައްސަތޭަކ  8,283,547ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތ ބަޖެޓްގައި 2020

ނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ދުނިޔެއަށްދިމާވި ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބަޖެްޓ  19-ސާޅީސްހަތްރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ދިނުމަށް ކަ

ހަސަތޭކަ އަށާރަ( ރުފިޔާއެވެ. މިއީ  )ފަސްމިލިއަން ނުވަސަޭތކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް 5,969,618 ރިވައިޒްކޮށް ލިބިފައިވަނީ 

 އިންސައްތައިގެ ދައްވުމެކެވެ.  38.76ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދަްށވުރެ 

ވަނަ އަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ށ.އަޮތޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓައް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވުމަށް  2021

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ   އެވެ. (ވަމިލިއަން ފަންސާސްތިްނހާސް އެއްސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ)ނު 9,053,116ކަ

 (T-LCL) ށ.އަތޮޅުާޓްރަސްޓްާފަންޑްާ"ވިޔަވަތި"ާ
 

ފެށި "ވިޔަވަިތ" ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ެއއް ވަޞީލަތެވެ. މި ފަންޑްެގ ވަނަ އަހަރު 2012

 ދަތުރުފަތުރުގެތަެކއްގެ ދަށުން ރޭވި ިހންގަމުން ެގންދެއެވެ. އެއީ ޞޫލު ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ އު 4ދަށުން ތަާފތު 

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

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

 

 

ތަކަށް ާއމްދަނީ ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކުާރ އަދަދާއި ލިބޭ އާމްަދނީެގ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމް

ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭުހގެ އަގުތަކަށް އާސަންދައިްނ ތަފާޓު ބޮޑުވެފައިަވނީ އާމްދަނީެގ އެންމެ

މްދަީނ ަލފާކުރުމުގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް އާވަނަ އަހަރުގެ  2020ގެނަމުން ގެންާދ ބަދަުލތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް 

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފަޅުތެރެއަށް 2019ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ އެއް ލޯންޗް )ވިޔަވަތި ލޯންޗް( 

އި ބޭނުން ނުކުރެވުމުން ެއ އަޑިއަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ލޯންޗަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުުނކުރެވި އެލޯންޗް އެކަށިގެންވާ ގޮުތގަ
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 ޓްރަސްޓްާފަންޓްާލަފާކުރިާއަދިާލިބުނުާއާމްދަނީާ

 ލަފާކުރި

 ލިބުނު



 

 -19ވަނަ އަހަރު މުޅިދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޮވިޑް 2020ޕްރޮގްރާމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި، 

 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދަތުރު ފަތުރުތައް ހުއްޓުމުގެ ސަބަުބންެނވެ. 

މަދުވުުމގެ ސަބަބުން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ނަފާވެހި އަދި ފުނަފަިތ ގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުން މީހުން ދަތުރުކުރުން  19ކޮވިޑް

 ޕްރްގްރާމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއްވަނީ ނުލިބިއެވެ. 

އަހަރުގެ ަފހުކޮޅުން ފެށިގެން ފުނަފަިތ ޕްރޮގްރާމް އާއި ނަފާވެހި ޕްރްގްރާމްގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާްނ  2020ނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރަށް 2020ގެ ސަބަބުން ިމ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 19ރަމެވެ. ައދި ކޮވިޑް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކު

ނޑައެޅި ކަންކަން ނުކުރެވި ހުރުމާއި އެކު އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީ އާއި އެކު  ވަނަ އަހަރު 2021ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިންސައްަތ އިތުރު ކުރެވޭނެ 19ލިބޭނެ އާމްދަނީ 

 

 ( J-LCL) ފީ ނެގ ާ ޚިދުމަތްތަކުންާ ދ ާ ކައުންސިލުން

ވަނަ އިސްލާހާއި އެކު 8އަށް ގެނެވުނު ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ވީނަމަވެސް އެކަންކަމަށް ކައުންސިލުތަކަށް ނެގޭނެ ފީތަާކއި، ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ބައިތައް ބަޔާންކޮށްަފއި 

ޢަމަލުކުރެވެން ފަށާނީ އަލަށް އިންތިކާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަށް ކަމަށްވެފައި، އާމްދަނީ ލިބޭެނ ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަމާއި 

ެނ ވަނަ އަހަރަށް އެކަންކަމުން އާމްދަނީ ލިބ2021ޭއިންސައްތަތައް ދޫކުރަނީ ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ކަމަށްވާތީ 

 ވެ. ކަމަކަށް ލަފާކުރެވި ފައެއްނުވާނެއެ

ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުން ފެށިގެން  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  2016ނަމަވެސް 

. އަިދ މިޚިދުމަްށ ދަށުން އެ އޮތޯިރޓީން ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަތްތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުންސިލުންވެސް ެދވެންފެށުނެވެ

ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި އުޞޫލުގެ 106ކައުންސިލުން ދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 



 

 100,000ވަނަ އަަހރަށް މިޚިދުމަތަކަށް  2021ދަށުން އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ަފއިސާނެގުމަށްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން 

 ނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަިއ ވާނެއެވެ. ރުފިޔާ ލިބޭ

 

 

 (J-LCL) ހިއްސާ،ާއަދިާޕްރޮރާމްތަކުގެާފައިދާާ

ނޑު ގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރުމުން 2013 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުްނ ހިންގާ އިޖުތިމާިޢ ތަރައްގީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގާރާމްތަކަށް މައިގަ

ރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުން ިއތުރަށް އައިސްފައިވާނީ ޓްރަސްޓް ފަންުޑން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ަފއިސާ އިންނެވެ. ނަމަވެސް ޕް

ނަގާފައެއް ވަަނ އަހަރަށް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގަިއ އެއްވެސް ފައިސާ 2020ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޮޑެތިހޭަދތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާތީ 

 ވާނެއެވެ. )ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ނެގުމަށް ލަފާކުރެވިފައި  250,000ވަަނ އަހަރަށް 2021ނަމަވެސް  ނުވާނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު 2019ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވާ ފައިސާތައް  ރުފިޔާގެ ހިއްސާގެ   165,000ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގަނެފައިވާ 

ރުފިޔާ ލިބޭނެ  80,000 ަވަނ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮިތގައި 2020 ،ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އަށްޖަމާުކރެވެން ފެށިފައިވާތީ

އާއި ގުޅިގެން ބެންކު ތަކިގެ ހިއްސާ ފައިދާ ބެހުން އެމް.އެމް.އޭ އިން  19ނަމަވެސް ކޮވިޑް ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ރުފިޔާ  65ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 2019ހުއްޓުވާފައިވާތީ އެ ފައިސާ އެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެްސ 

ވަނަ އަހަރު  2019ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި 2021ބޯޑުން ނިންމާވައިވާތީ އެފައިސާ ށް ބެހުމަ

)ދެލައްކަ ރުފިޔާ( ލިބޭެނ ކަމަްށ  200,000ކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ އެމް.އައި.ބީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ިއން ވެސް 

 އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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 ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތްތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 



 

 (J-LCL)އެހެނިހެންާއާމްދަނީާ

ވަނަ  2020އާއި،  އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލަފާކޮށްފައިވާނީ ހަރުމުދާ ނީލަްނކިޔައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ

ވަނ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021އަހަރު ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު މަޝްރޫޢުތައް 

 ބާކީ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އަމްދަނީ އެވެ. 

)އެއްމިލިއަން ަހތްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ލިބޭެނ ކަމަށް އަންދާާޒ  1,795,000 ަވނައަހަރަށް  2021މިގޮތުން  

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 

ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2021 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ:  5ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ުންކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ  

 ްކައުންސިލުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުނ 

  ްކައުންސިލުގެ މަރާމާތަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުނ 

   ުވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދ 

  ިޕްރޮގާރާމްތަކުގެ ޚަރަދު ރަށްވެހ 

 ( ަ2ތަްފޞީލު ޖަުދވަލު   ދުތަކުގެބަޖެޓްގެ ލަފާކުރާ ޚަރ) ިގައ 

  ންާކައުންސިލްގެާއިދާރީާހިންގު

ގް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ކައުންސިލުން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައްހިންގުމަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ދައުއުލަތުންދެއްވާ ބޮލޮ

)ހަތްމިިލއަން ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް  7,067,246 މުސާރައަށާއި އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް މުއައްޒަފުންގެ  ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން 

މި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ޭބނުންާވ ވާނެއެވެ.  ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރެވިފައިދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ( 

 ދުމަތްތަކާއި، އާއްމު މަރާމަތައް ހިންގާނެ ޚަރަދުތައް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ހޯދޭ ޚިތަކެއްޗާއި، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލުގެާގާނޫނީާޒިންމާތައްާއަދާކުރުންާ

ލާމަރުކަޒީ ގަނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ 

ރުން  ރަށުކައުންސިލާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމށާއި، ރަށުކައުންސިލުތައް ހިންގާ ނުހިނގާ ގޮތްބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އިތު

)ދެލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ(  259,700އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް 

 ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 މަރާމާތަށާއިާހަރުމުދާާހޯދުންާބެލުމުގެދަށުގައިވާާއިމާރާތްތަކާއިާމުދަލުގެާކައުންސިލުގެާ

ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މަރާމާުތނުކޮށް ގިނަދުވަސް ވެފައިާވީތ އާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ ފަސޭހަވާނެގޮތައް ރިސެޕްއޭރިއާ 

ންމާެލވިފައި ނުވާތީ އެ މަޝްރޫޢުއަްށ ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ޚަރަދާއި، ވަނަ އަހަރު ފެށުނު މަޝްރޫޢު ނި 2020މަރާމާތުކުރުމަށް 

އަލަށް އިންތިޚާބުވާކައުންސިލާިއ އެކު އިދާރާއަށް ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މަރާމާުތ ކުރުމަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެިނފައިވާނެއެވެ. 2021)އެއް މިލިއައަން ހަތްސަތޭކަ އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ(  1,701,500

 މީގެތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އާ ވޭނެއް ހޯދުމަށްވެސް ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  
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    ޚަރަދުތައްާ އިދާރީާ ފަންޑްގެ ވިޔަވަތިާޓްރަސްޓްާ

މަޖެއްސުމަށް ރީ ޚަރަދުތައް ހަޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިދާ ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑްގ2012ެ

ވަނަ އަހަރުވެސް 2021ސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކޮށް ބަެޖޓް ފ2014ާ

)ތިންމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ  3,481,170 ބޭނުްނވާ ތަކެތި ހޯދުމަށްމްތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި ޚިދުތްތައް ދިނުމަށް ގްރާޕްރޮ

ވަނަ އަހަރު 2020ތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( ޚަރަދުވާނެކަމަށް ަލފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި އަދަދުެގ ތެރޭގައި އައްޑިހައެއްހާސް އެއްސަ

ވި ހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިްނމާނުލ19ެބަޖެޓްގައި މިބައިގައި ހިެމނުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑް

 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަްށ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 2021ނުހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު 

މީގެ އިތުރުން މަރާމާތައް ބޭނުންވެފައިވާ މާމުލި ލޯންގެ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށާއި ، ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު ދޫކުރުމަށްވެސް 

 ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 

  ޚަރަދުާ ޕްރޮގާރާމްތަކުގެާ ރަށްވެހި

އިން ފެށިެގން ކައުްނސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުްނސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުަމށް ހިްނގޭ ޙަރަކާތްތަކުން )ޚާއްޞަކޮްށ  2012

ތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓް( އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއިން އަ

ވަނަ 2020އަދި ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.  އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްވާނީމިލިއަން ރުފިޔާ  12.65ގެ ނިޔަލަށް 2020ހިންގުމަށް 

އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރތަކަށް އެހީެގ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކުރި އެމެޖެންސީ  19އަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް

 ރުފިޔާ ވާނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.   250,000 ގޮތުގައި
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 1,300,000ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 2021ވަނަ އަހަރު ރަށްވެހި ަތރައްގީއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވިފައިނުވިނަމަވެސް  2020

މްތަކަށާއި، ރަށްވެހިތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެްޓ ރުފިޔާ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާ

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   ގައި  5ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އެފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ބަޖެޓް ފޮތުގެ އެނެކްސް

ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ކައުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި 

ނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލޯނެއް ރަށްހަވަނަ އ2021ަ ާނެގުމަށް ކަ ާފަރާތަކަްށާއަދި ާއެއްވެސް ާފަރާތުން ކައުންސިލްގެ

  ދަރަނީގެާގޮތުގައިާނޯންނާނެކަްނާއުފަލާއެކުާފާހަގަާކުރަމެވެ.ާއެއްވެސްާފައިސާއެއްާއަދާނުކުރެވިާ

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

ނޑައަޅާ ޚަރަދު  މާއްދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި މި ބަޖެޓްގައި ހިނެފައެއް ކާރިޘާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ލުްނ ބޮޑު ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ުކރިމަތިވެއްޖެނަމަ ގެއް ނަމަވެސް. ނުވާނެއެވެ

ންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔ99ާ( ގެ 2010/7އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )

 ބަޖެޓެއް ފާސްކުރެވޭނެއެވެ. 

  

ހިލޭ އެހީެގ އަދި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށާއި ދައުލަތުންެދއްވާ ގްރާންތާއި، ވަނަ އަހަރަށް 2021

ލިބޭނެ ކަމަށް ރުފިޔާ  (ސާދަ މިލިއަން އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ) 14,186,996  ގޮތުގައި

 އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅުލަފާކުރެވޭއިރު، އިދާރީ ހިނގުަމށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަްނޑްގެ ޚަރަދުތަކަށާއި އަދި 

ޚަރަދު ވާނެކަމަށް ރުފިޔާ  މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ސޯޅަ()ތޭރަ   13,809,616  ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 



 

ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ) 377,380  ރެވޭ ބަޖެޓަކީކުއަހަރަށް ލަފާކޮށް ކައުންސިލުން ފާސް  ވަނ2020ައެހެންކަމުން 

  އިންސައްތައަްށވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަވެސް 5މިއަދަަދކީ އާމްދަނީގެ ެގ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ. ރުފިޔާ (ތިންސަތޭކަ އައްޑިހަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން  94ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

 ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް  5ނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ވަނަ އަހަރު ލިބ2021ޭ

 

 

އުފެދުނު އިުރ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި އެކި އެިކ  ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހު ކައުންސިލ2011ު

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

ރ )ނުވަމިލިއަން ދުއިސައްތަ 9,238,474.05މާލިއްޔަތު ގައި ގަނެފައިހުރި ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގާއިއެކު، އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 

 ތިރީސްއަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ / ފަސްލާރި( ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 އިޖުތިމާޢީ  ،ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅުވަނަ 2013ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު   ވަނަ އަހަރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑ2012ް

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

 ރުފިޔާ އެވެ. 2,275,901.66ަކއުންސިލުގެ ރިޒާވްގެބާކީ އަކީ ވަނަ އަހަރަށް 2013އުނިކޮށް، 

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

 މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވި ފައިވެއެވެ.  3.86ގެ ނިޔަލަށް 2020އި އެކު އިންސައްތައާއ5ާކުރެވޭ އާމްދަނީން ރިޒާވަށް ޖަމާ
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 މުއައްޒަފުންގެާޚަރަދު 25%

 އިދާރީާޚަރަދުާ

 މަރާމާތާއިާކެޕިޓަލް

 ގާނޫނީާޒިންމާ

 ރައްވެހިާޚިދުމަތް
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ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް 2021  



 

ފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި، ބެންކުތަކުްނ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ރައްކާކުރެވެ ފައިސާގެ އިތުރުން ޓްރަސްޓްފަންޑަށް ކޮށް

 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުންނާނެ  9.96ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި  2021ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގުތަކާއި އެކު 

 ކަމަށްލަފާކުރެވެއެވެ.ޔާ އަރާނެމިލިއަން ރުފި 4.3ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް  2021. އަދި ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވ

 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި އެކިއެކި ކަންކަން މެނޭޖުކުރުމުގައި ވަނަ އަހަރަކީ އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލު ހިންގުމަށާއި،  2020ފާއިތުރުވި 

އެއީ މިހާތަނަްށ ދުނިޔެ ތަޖުރިބާ ކޮށްފަިއނުާވ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ އަސަރު  ްނތަކެއް ކުރިމަިތވި އަހަރެއް. ބޮޑެތި ގޮންޖެހު

އާއި، އަދި މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ މިަބލި  މުޅިދުނިޔެއަށް ކޮށްފައިވާއިރު، ެއކަމުގެ އަސަރު މިރާއްޖެއެއްވެސް ކޮށްފައިވަތީ

އަދި މިގޮްނޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް އަތޮޅު ކަންކަން މެނޭޖުކޮށް ހިންގުމުގަިއ  ން.ފެތުރުނު އަތޮޅު ކަމުގައި ށ.އަޮތޅު ވެގެން ދިޔު

  ވަން. ންނަކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުއައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަ

ގެ ބަލި މަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރިމިންވަުރން ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް 19ކޮވިޑް

 ވާނީ  މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މުޅި ރާއްޖެއަށްފަންޑެއް އެކުލަވާލާ އެހެން އަޮތޅުތަކަށްވުރެ ކުރިން އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި 

  އި.އްކާފަނަމޫނާ ދަ
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 ކައުންސިލުގެާމާލިއްޔަތުާއަދިާރިޒާވް



 

 ށް ތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ގެންނަމުން ެގންދިޔަ ބަދަލުތަކާއި އެކު އަ ގުޅިގެން އާއި  19ކޮވިޑް

ނޑި ށްދެއްވާ ޚިދުމަްތތައް ކޮން ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮަތްށ ބައްޓަންކޮްށ ރައްޔިތުންަނށް ލުިއފަސޭހައިބަދަލުގެނެސް  ދެއްވުމަށް މެދުނުކެ

 ވަން. ންނަޝުކުރު ދައިޚުލާސްތެރިކަމާއި އެކު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލަރުންނާއި އެންމެހާ މުއައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި 

ގެ 19މާއި އެކު ކޮވިޑްއް ފުރިހަމައަށް ތަންީފޒުކުރުވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ މިޖަޓަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތ2021ަ

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއި ސަރުކާރު އިދާރާތަކާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ބަލިމަ

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ޅުއަ ން.ކުރަމިއްޔާތަކުން ރާވާހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރި ވެދެޭވ ބަޖެޓަކަށް ާވނެކަމަށް އުންމީދު ކުލަބުޖަ ގަ

ނޑުން އަރާގަނެވި ސަބަބުން ގެ 19ކީ ކޮވިޑްވަނަ އަހަރ2021ަމިފެށުނު  ދުނިޔެއާއި މުޅިރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަ

  ން. އާމީން! ގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއް މިންވަރުޮކށްދެއްވުށ.އަތޮޅު

 والسالم عليكم ورحمةهلال وبركاته
 

 1442ޖުމާދުލްއޫލާ  23

 2021ޖެނުއަރީ  07
 
 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް
 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 
 



1އެނެކްސް 

އަށް ލާފާކުރ2021ާ 2020 ު ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިބުނ
2019ު ވަނަ އަހަރު ލިބ  

ީ އާމްދަނ
ފަންޑް ޙަރަކާތް ރެވެނިއު ކޯޑް ކައުންސިލު ކޯޑް

9,053,116                  4,560,609                     6,334,073            

9,053,116                  4,560,609                     6,334,073            J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުންގޭ ހިލޭ އެހީ 141004 C-GOM

2,553,600                  1,187,089                     2,254,918            

1,358,600                  639,319                         835,334               L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ފުނަފަތި ފާމަސީ 124999 FNF

300,000                      199,900                         366,850               L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް- ނަފާވެހި  125002 NFV

495,000                      197,500                         639,400               L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް- ދުވެލި  125006 DVL

400,000                      150,370                         413,334               L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތް- މަދަދު  129004 MDH

120,000                      42,130                           998,910               

60,000                        35,330                           50,850                  J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފީ 123013 LCD

10,000                        5,000                             1,200                    J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އޮޑީ ނަންބަރ ދޫކުރުމުގެ ފީ 121024 HUL

20,000                        1,200                             7,650                    J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ރޯދްވާދިނަސް ދޫކުރުމުގެފީ 121999 RWN

10,000                        600                                2,100                    J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ 123017 REG

-                              14,610                  J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ފީ 121021 DRF

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ2021ީ

ް ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ދައުލަތުންދޭ ގްރާންޓ

ީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނ

ޓްރާންޕޯރްޓް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޚިދުމަތުގެ ފީ



-                              -                                 922,500               J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ (މާލެ)އަތޮޅު ފިހާރާގެ ކުލި  125002 SH.S

20,000                        -                                 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ކައުންސިލުގެ ހަވާލުގައިވާ ރަށްރަށުން ލިބޭ ފީ އާއި ކުލި 125002 SH.S

665,280                      -                                 377,568               

100,000                      -                                 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފުނަފަތި ފާމަސީ 124999 FNF

150,000                      -                                 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް- ނަފާވެހި  125002 NFV

-                              -                                 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް- ދުވެލި  125006 DVL

-                              -                                 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތް- މަދަދު  129004 MDH

200,000                      -                                 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ބީގެ ހިއްސާ ފައިދާ.އައި.އެމް 141004 DON

215,280                      -                                 377,568               J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ ފައިދާ 141004 DON

1,795,000                  119,319                         532,908               

15,000                        -                                 27,900                  J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ތަރައްޤީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް 129004 DLP

15,000                        19,319                           12,651                  J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ސުނާމީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް 129004 SLP

565,000                      465,112               J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ (ދައުލަތުގެ)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ  129002 BUD

100,000                         J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ (ކައުންސިލުގެ)ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ  129002 BUD

200,000                      -                                 27,245                  J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ 131001 AUC

300,000                      L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ބަޖެޓް ބާކީ(ފުނަފަތި ފާމަސީ  129002 FNF

200,000                      L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ބަޖެޓް ބާކީ(ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް - ނަފާވެހި  129002 NFV

500,000                      L-CTF ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ބަޖެޓް ބާކީ(ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް - ދުވެލި  129002 DVL

14,186,996                5,909,147                     10,498,377          

ީ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން އާމްދަނ

ޖުމްލަ

ް ހިއްސާ އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓ



2އެނެކްސް 

T-LCL ްޓަރްސްޓ ަފްންޑ

ް  އިދާރީ ހިންގުން ޓްރަސްޓް ފަންޑް ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ޖުމްލަ ބަޖެޓ

12,493,866.00       1,450,600.00         3,011,920.00         8,031,346.00         

1,315,750.00         -                           469,250.00            846,500.00            

:ޖުމުލަ         8,877,846.00         3,481,170.00         1,450,600.00       13,809,616.00
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު         5,422,080.80            454,120.00                           -         5,876,200.80 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ            240,412.20               15,600.00                           -            256,012.20 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު               98,200.00               60,000.00                           -            158,200.00 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު            242,850.00            150,000.00                           -            392,850.00 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު         1,031,803.00            287,200.00         1,300,000.00         2,619,003.00 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                           -         1,300,000.00                           -         1,300,000.00 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު               30,000.00                           -            150,600.00            180,600.00 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު            966,000.00            745,000.00                           -         1,711,000.00 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                           -                           -                           -                           - 228

12,493,866.00       1,450,600.00         3,011,920.00         8,031,346.00         ަ ޖުމްލ

ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު            846,500.00            219,250.00                           -         1,065,750.00 423

ލޯން ދޫކުރުން                           -            250,000.00                           -            250,000.00 730

1,315,750.00         -                           469,250.00            846,500.00            ަ ޖުމްލ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ         3,695,106.00            238,920.00                           -         3,934,026.00 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް         1,726,974.80            215,200.00                           -         1,942,174.80 212

5,876,200.80         -                           454,120.00            5,422,080.80         ަ ޖުމްލ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ         3,434,460.00            217,200.00                           -         3,651,660.00 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ            260,646.00               21,720.00                           -            282,366.00 211002

3,934,026.00         -                           238,920.00            3,695,106.00         ަ ޖުމްލ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް             129,000.00               15,000.00                           -            144,000.00 212005

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް            180,000.00                           -                           -            180,000.00 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް               50,224.80                 8,600.00                           -               58,824.80 212015

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް               12,000.00                           -                           -               12,000.00 212022

ފޯނު އެލަވަންސް               42,000.00                           -                           -               42,000.00 212024

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އައިޓަމްތައް

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ ބަޖެޓ2021ް



ރިސްކް އެލަވަންސް                 8,750.00               39,600.00                           -               48,350.00 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް            756,000.00            150,000.00                           -            906,000.00 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް                 6,000.00                           -                           -                 6,000.00 212028

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް            432,000.00                           -                           -            432,000.00 212031

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް               48,000.00                           -                           -               48,000.00 212032

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ                 3,000.00                 2,000.00                           -                 5,000.00 212999

1,942,174.80         -                           215,200.00            1,726,974.80         ަ ޖުމްލ

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

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ            240,412.20               15,600.00                           -            256,012.20 213006

256,012.20            -                           15,600.00               240,412.20            ަ ޖުމްލ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               57,000.00               60,000.00                           -            117,000.00 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 2,000.00                           -                           -                 2,000.00 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               35,200.00                           -                           -               35,200.00 221003

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު                 4,000.00                           -                           -                 4,000.00 221999

158,200.00            -                           60,000.00               98,200.00               ަ ޖުމްލ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި               79,850.00                 5,000.00                           -               84,850.00 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               33,850.00                 5,000.00                           -               38,850.00 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                 8,000.00               12,000.00                           -               20,000.00 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                 6,000.00                           -                           -                 6,000.00 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި               14,500.00                 3,000.00                           -               17,500.00 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް               10,000.00               60,000.00                           -               70,000.00 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި               45,000.00               13,000.00                           -               58,000.00 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               25,150.00               22,000.00                           -               47,150.00 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                 2,000.00                           -                           -                 2,000.00 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި               13,500.00                           -                           -               13,500.00 222010

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 5,000.00               30,000.00                           -               35,000.00 222999

392,850.00            -                           150,000.00            242,850.00            ަ ޖުމްލ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް               98,000.00                           -                           -               98,000.00 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު            510,000.00            162,000.00                           -            672,000.00 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                           -                 8,000.00                           -                 8,000.00 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު               84,000.00                           -                           -               84,000.00 223004

ތަކެތީގެ ކުލި                 7,500.00                           -                           -                 7,500.00 223006

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ               14,000.00               12,000.00                           -               26,000.00 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                 1,200.00                           -                           -                 1,200.00 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                           -               40,000.00                           -               40,000.00 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                 9,600.00               46,000.00                           -               55,600.00 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު            218,200.00                           -                           -            218,200.00 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               38,000.00                           -                           -               38,000.00 223013

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު               12,500.00                           -                           -               12,500.00 223017

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                 8,128.00               15,000.00                           -               23,128.00 223019

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ               25,000.00                           -                           -               25,000.00 223024



އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން                 2,175.00                           -                           -                 2,175.00 223025

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                 3,500.00                 4,200.00                           -                 7,700.00 223999

2,619,003.00         1,300,000.00         287,200.00            1,031,803.00         ަ ޖުމްލ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                            -            900,000.00                           -            900,000.00 224001

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                           -            400,000.00                           -            400,000.00 224999

1,300,000.00         -                           1,300,000.00         -                           ަ ޖުމްލ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު               20,000.00                           -                           -               20,000.00 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު               10,000.00                           -               93,000.00            103,000.00 225003

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                           -                           -               57,600.00               57,600.00 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                           -                           -                           -                           - 225006

180,600.00            150,600.00            -                           30,000.00               ަ ޖުމްލ

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން               10,000.00               30,000.00                           -               40,000.00 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން            805,000.00            100,000.00                           -            905,000.00 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                 5,000.00                 5,000.00                           -               10,000.00 226006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން               75,000.00                           -                           -               75,000.00 226007

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން               25,000.00            560,000.00                           -            585,000.00 226010

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން               46,000.00                           -                           -               46,000.00 226016

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                           -               50,000.00                           -               50,000.00 226017

1,711,000.00         -                           745,000.00            966,000.00            ަ ޖުމްލ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ                           -                           -                           -                           - 228003

-                           -                           -                           -                           ަ ޖުމްލ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               95,000.00            138,250.00                           -            233,250.00 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް               97,000.00               45,000.00                           -            142,000.00 423002

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                  5,000.00                 6,000.00                           -               11,000.00 423004

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                 5,000.00               20,000.00                           -               25,000.00 423006

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި            144,500.00               10,000.00                           -            154,500.00 423008

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި            500,000.00                           -                           -            500,000.00 424001

1,065,750.00         -                           219,250.00            846,500.00            ަ ޖުމްލ

ް ލޯން ދޫކުރުނ 730

ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން- ލޯން ދޫކުރުން                            -            250,000.00                           -            250,000.00 731005

250,000.00            -                           250,000.00            -                           ަ ޖުމްލ



3އެނެކްސް 

ލަފާކުރާ ޚަރަދު ޕްރޮގްރާމް ފަންޑު އެކްޓިވިޓީ

މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް          5,662,493 J-GOM 4.1.0.1.1.1

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް          1,404,753 J-GOM 4.1.0.1.1.2

ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން             93,000 J-GOM 4.1.0.1.1.4

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން           109,100 J-GOM 4.1.0.1.1.7

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން            57,600 J-GOM 4.1.0.1.1.8

އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގެ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މަރާމާތު           855,000 J-GOM 4.1.0.1.1.5

އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            846,500 J-GOM 4.1.0.1.1.11

ފުނަފަތި ބޭސް ފިހާރަ ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން          1,617,700 T-LTL 1.4.2.6.1.1

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން           732,000 T-LTL 1.4.8.3.1.1

އިންޖީނުގެ އޯވަހޯލް ކުރުނ2ް           500,000 T-LTL 1.4.8.3.1.2

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން           233,220 T-LTL 1.4.8.3.1.3

އަތޮޅުވެހި ފަރުނީޗަރު ހޯދުން           148,250 T-LTL 1.4.8.3.1.4

މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން           250,000 T-LTL 2.2.3.2.1.1

ރައްވެހި އަދި އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތައް          1,300,000 T-LCL 2.2.3.2.1.1

ޖުމުލަ      13,809,616.00

ޚަރަދު ރ ބިޒްނަސްސެންޓަ ކޮސްޓް ސެންޓަރ

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް       9,028,446.00 4.1.0.1.1.1

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ޚަރަދުތައް       3,481,170.00 4.1.0.1.1.2

ރައްވެހި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ތައް       1,300,000.00 4.1.0.1.1.3

ޖުމުލަ      13,809,616.00

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައ2021ް 



4އެނެކްސް 

އަށް ލަފާކުރ2021ާ  ފަންޑް

9,053,116                J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

2,553,600                T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ

120,000                   J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

665,280                   J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

1,795,000                J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

14,186,996             

9,028,446                J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

3,481,170                J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

1,300,000                T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ

13,809,616             

ގެއްލުން/ ހިންގުމުގެ ފައިދާ                    377,380

ލަފާކުރ2021ާ 2020 2019 2018 ު ރައުސްމާލ

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކ31ީ                4,751,612                3,194,538                3,022,596                4,302,876

އެލް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ.އެމް.ބީ                   165,600                   165,600                   165,600                   165,600

ބީ އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ.އައި.އެމް                3,000,200                3,000,200                3,000,200

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބާކ31ީ                5,003,550                2,995,023                3,417,123                2,489,553

ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ރައުސްމާލ31ު                9,920,761                9,355,360                9,605,519                9,958,229

ޖުމްލަ ޚަރަދު

ރައްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ކައުންސިލުން ދެވޭ ޚިދުތްކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

2021ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 
ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

ޙަރަކާތް

އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ގްރާންޓް

ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ލަފާކުރާ ޚަރަދު
އިދާރީ ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އާމްދަނީ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 ހިއްސާގެ ފައިދާ އަދި ޕްރޮރާމްތަކުގެ ފައިދާ 

އެހެނިހެން އާމްދަނީ



 

 
 

 
 

 
 
 

 

ބަޖެޓުނ  ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގެ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުނ ސިލ   މިލަދުނ މަޑުލު ،މިއީ 1.1 1 ތަޢާރަފ  
ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  ރައ ވެހި ،ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށާއި އިޖުތިމާޢީތަރައ ޤީގެ

 އުޞޫލެވެ.  ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަނ ވީ ގޮތުގެ ފައިސާ
 

ރަށުކައުނ ސިލުކާއި، ރަށ ރަށުގެ ހުނ ނަ ސަރުކާރުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤ ޞަދަކީ  މި 2.1 2 މަޤ ޞަދު 
ޖޯރިޓީ ހިއ ސާވާ ކުނ ފުނިތަކާއި، އަނ ހެނުނ ކޮމެޓީ އިދާރާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މެއެކި އެކި 
ށުގައި ހިނ ގާ ށ ރައަދި ހިލޭ ސާބަހަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކުލަބު ޖަމިއ ޔާތަކުނ  ރަތަކާއި، 

ނ ސިލުގެ ބަޖެޓުނ  ދޫކުރާ ވެހި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  އަތޮޅުކައުށ  ރައިޖުތިމާޢީ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށާއި، 
ށަށ  އެދާއިރާތަކުނ  ށ ރަރައަދި  ދިނުމާއި،ގޮތެއ ގައި ފޯރުކޮށ   އެހީ ހާމަކަނ ބޮޑު މާލީ

 ކުރިއެރުނ  ގެނެސ  ދިނުމެވެ.
 

ނޑައަޅާނީ  މި އުޞޫލުގެދަށުނ  ހިލޭ އެހީ ދޭނެ ދާއިރާތައ   3.1 3 ދާއިރާތައ   ދެވޭނެ އެހީ  އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ  ކަ
 ކައުނ ސިލުގެ ރައީސެވެ.  އަތޮޅު މަޝ ވަރާގެމަތިނ  

ނޑައެޅުމުނ  އެމަޢުލޫމާތު  3.2   ޒިނ މާދާރުވެރިޔާ އަތޮޅުކައުނ ސިލުގެ ހިލޭ އެހީދޭނެ ދާއިރާތައ  ކަ
 ރަނ ވާނެއެވެ.  ރަށުކައުނ ސިލުތަކާއި ހިއ ސާކު

 
އެހީއަށ  އެދި 

 ހުށައެޅުނ  
ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައ   ތަކުގައިމި އުޞޫލުގެ ދަށުނ  އެހީއެދި ހުށައަޅާ ޕ ރޮޕޯސަލ  4.1 4

 ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. 
 ރަށުގެ މަޢުލޫމާތު ޕ ރޮގ ރާމ  ހިނ ގޭ )ހ( 

 )ށ( ޕ ރޮގ ރާމ  ހިނ ގާފަރާތ ތަކާއި އެފަރާތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 )މަގުޞަދު އަދި ޙާޞިލުކުރަނ ބޭނުނ ވާ ނަތީޖާ(( ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ތަޢާރަފ  ނ)

 )ރ( ޕ ރޮގ ރާމ  އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތ ތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ސަބަބުނ  ނަފާވާނެ 
 ފަރާތ ތަކާއި އަދުދުތައ      
 

 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
05އެނެކ ސ    



 

 ޚަރަދުގެ އަނ ދާޒާގެ ތަފ ޞީލ  ( ބ)    

 އެއ ވެސ  އިނ ސައ ތައެއ   ގެޕ ރޮގ ރާމ އަށ  ފަނ ޑ  ހޯދާނެގޮތ  ) ފަނ ޑ  ( ޅ)

 ޔުމެއ  އެއ ކަރުދާސ ކުރަނ ވާނެ(ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ހަމަޖެހުނުކަނ  އެނގޭނެ ލި    

 )ކ( ޕ ރޮގ ރާމ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލު )ޓައިމ ލައިނ (

 އެހެނިހެނ  ލިޔުނ  ޕ ރޮގ ރާމ އާއި ގުޅޭ ކުރެހުނ ތަކާއި ( އ)

 

އެހީގެ ގޮތުގައި 
ދޫކުރެވޭ ފައިސާ 

 ދޫކުރުނ  

ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރަނ ވާނީ އެރަށަކުނ  ހުށައަޅާ މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ  ހިލޭ އެހީ  5.1 5

ނޑައަޅާ ތަރުތީބެއ ގެ މަތީނ ، އަތޮޅު  ޕ ރޮޕޯސަލ  ތަކުގެ ތެރެއިނ  އަތޮޅުކައުނ ސިލުނ  ކަ

( ނަނ ބަރު ސިޓީ އާއިއެކު 2021ޖެނުއަރީ  4) FB/2021/2-227  ކައުނ ސިލ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށ ވުރެ އެއ ކަރުދާސ ކޮށ  ފޮނުވާފައިވާ ޝީޓ ގައި އެރަށަކަށ   ކަ

 އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއ ގެ މަތިނ ނެވެ. 

ނޑައަޅާނީ 5.2   މި ކޮމެޓީނ  ކޮމިޓީއަކުނ  ނެވެ.  އެކުލަވާލާ އަތޮޅު ކައުނ ސިލުނ   ތަރުތީބު ކަ

ނޑައެޅުމުގައި  ނ ކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކުރެވާނެއެވެ.އަނ ނަނިވި ކަ ތަރުތީބު ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ގުޅުނ  ހުރި މިނ ވަރު )އެއ ދާއިރާއަށ ވުރެ ގިނަ   )ހ( ކަ

 ދާއިރާތަކާއި ގުޅުވުނ (     

 )ށ( ދެމެހެއ ޓެނިވި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  

 )ނ( އާމ ދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  

 )ރ( ކުލަބު ޖަމިއ ޔާތަކާއި ގުޅިގެނ  ހިނ ގޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  

 ގ ރާމ  ރައ ޔިތުނ ނާއި ގުޅުނ ހުރިމިނ ވަރު )ބ( ޕ ރޮ 

 )ޅ( އެހެނ  ފަރާތ ތަކުނ  ހިއ ސާވާ މިނ ވަރު 

 ނީ އެއަހަރެއ ގެ ބަޖެޓުގައި އިޖުތިމާޢީތަރައ ޤީގެ ޕ ރޮޕޯސަލ ތަކަށ  ފައިސާ ދޫކުރެވާހުށައެޅޭ  5.3  

ނޑައެޅެ ޖުމ ލަ ބަޖެޓ  ކައުނ ސިލުނ   ރައ ވެހި ،ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  ކަ

ބަހާލުމުނ  އެރަށަކަށ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ދިނުމުގެ އުޞޫލާއި އެއ ގޮތައ  

( 2021ޖެނުއަރީ  4) FB/2021/2-227  އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ  ، ޖެހޭމިނ ވަރު

ޓ ގައި އެރަށަކަށ  ނަނ ބަރު ސިޓީ އާއިއެކު އެއ ކަރުދާސ ކޮށ  ފޮނުވާފައިވާ ޝީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށ ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއ ގެ މަތިނ ނެވެ.  ކަ



 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ  ފައިސާދީގެނ  ރަށ ރަށުގައި ހިނ ގާ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނގަމުނ ދާގޮތ   5.4  

ބަލަހައ ޓަނ  އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނިޓަރިނ ގ ޔުނިޓުނ ، މޮނިޓަރކޮށ  

 ވާނެއެވެ.

  5.5 

 

 

 

 

5.6 

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ރަށު ކައުނ ސިލުތަކުގެ އެކައުނ ޓަށ  ޖަމާކުރަނ ވާނީ، 

ނިމުމުނ   ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ ހިލޭ އެހީ ބޭނުނ ކުރެވޭ ޙަރަކާތ  އެޕ ރޮޖެކ ޓެއ 

އިނަލ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ރިޕޯޓު ނުވަތަ އެ ހަރަކާތެއ  ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ އެކުލަވާލާ ފަ

ފައިސާ ހޯދުމަށ  އެރަށެއ ގެ ރަށު ކައުނ ސިލ ގެ ސިޓީ އަކުނ  އަތޮޅު ރިޕޯޓާއި އެކު 

 ކައުނ ސިލަށ  ހުށައެޅުމުނ ނެވެ.

ނޑައެޅެ އެއ ވެސ  ޕ ރޮގ ރާމެއ   ވަނަ 2021މިއުޞޫލުގެ ދަށުނ   ފައިސާ ދުކުރުމަށ  ކަ

ވާނަމަ، އެޕ ރޮގ ރާމަކަށ  ފައިސާ ދޫކުރަނ ވާނީ ނުނިމިނޮވެމ ބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށ  ހަރުގެ އަ

އެޕ ރޮޖެކ ޓ  ކުރިއަށ  ގޮސ ފައިވާ މިނ ވަރު އަތޮޅުކައުނ ސިލުނ ބަލާ އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓަށ  

 އ ގެ މަތިނ ނެވެ. އަތޮޅުކައުނ ސިލުނ  ނިނ މާގޮތެ

މި އުޞޫލަށ  
ޢަމަލުކުރުމާއި، މި 
 އުޞޫލުގެ މުއ ދަތު 

މި އުޞޫލަށ  ޢަމަލުކުރުމަކީ، ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ  އިދާރާގެ އެނ މެހާ އިދާރީ ޔުނިޓ ތަކުގެ  )ހ( 6

ޒިނ މާއެކެވެ. އަދި މިއުޞޫލާ އެއ ގޮތަށ  އިދާރީ ޔުނިޓ ތަކުނ  ޢަމަލު ކުރަމުނ ދަނީ މި 

ލ ގެ ކަށަވަރު އުޞޫލާ އެއ ގޮތަށ ކަނ ، ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަ

 ކުރަނ ވާނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ   2021މި އުޞޫލަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަށާނީ، ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ  )ށ(  

ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލުނ  ފާސ ކުރާ ތާރީޚުނ  ފެށިނ ނެވެ. އަދި މި އުޞޫލު ދެމިއޮނ ނާނީ 

ތަނ ފީޒ ކުރުނ  ދެމިއޮނ ނަ ތާރީޚަކާ ރުގެ ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ ބަޖެޓ  ހަ ވަނަ އަ 2021

 ހަމައަށެވެ.

 

 

 

 



 

 މާނަކުރުނ  
 
 

 ކައުނ ސިލުތައ  ރަށު ރަށުކައުނ ސިލުތައ : ށ.އަތޮޅުގެ  .1  7

 ރައީސ : އަތޮޅުކައުނ ސިލުގެ ރައީސ  .2

 ކައުނ ސިލަރުނ : ށ.އަތޮޅު ރައ ރަށުގެ ކައުނ ސިލަރުނ   .3

އެނ މެ އިސ   : އިދާރީގޮތުނ  ހުނ ނަވާ/ ވަގުތީ އެސ  ޖީ ޒިނ މާދާރުވެރިޔާ .4

 ސިވިލ ސާރވިސ  މުއައ ޒަފު 

ހިނ ގޭ ޕ ރޮގ ރާމ : ރަށުގެ ތަރައ ގީއަށ  އުމ ރާނީ ގޮތުނ   ތަރައ ގީ ރައ ވެހި .5

ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ނުވަތަ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި މިނ ކުރެވޭނެ ތަކެތި ހޯދުނ  ނުވަތަ 

ހިނ ގޭ މުނިސިޕަލ  ޚިދުމަތ  ދިނުމަށ  ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތެއ  ފުޅާކުރުމަށ  

 ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  

އިޖުތިމާޢި ތަރައ ގީ ޕ ރޮގ ރާމ : ރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުނ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށ   .6

 ހިނ ގޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  
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