2...............................................................................................................................
3............................................................................................................................
ކް ގްރާންޓް (3 .................................................................................. )J-GOM
ވާ ބްލޮ ާ
އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެއް ާ
ތި" ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް )4 .................................................................................................... (T-LCL
"ވިޔަވަ ާ
ދާ (6 ........................................................................................................ )J-LCL
ހިއްސާ ،އަދި ޕްރޮރާމްތަކުގެ ފައި ާ
ނީ (7 ............................................................................................................................)J-LCL
އެހެނިހެން އާމްދަ ާ
7...............................................................................................................................
ން 7 ..............................................................................................................................
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު ާ
ން 8 ..............................................................................................................
ކައުންސިލުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރު ާ
ން 8 ............................................................
ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ މަރާމާތަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދު ާ
އް 9 ...........................................................................................................
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަ ާ
ދު 9 ............................................................................................................................
ރަށްވެހި ޕްރޮގާރާމްތަކުގެ ޚަރަ ާ
10............................................................................................................................
10............................................................................................................................
10.......................................................................................................................................................
11...............................................................................................................................
12.............................................................................................................................................................

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
މަތިން ދައުލަތުން ދެއްވަންކަނޑައެޅި ބުލޮކް ގްރާންޓްއަށާއި،

ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދެމުންގެންދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތް

ށ
ވސްޓްމެންޓްތަކުން ކައުންސިލަ ް
ތަކުންނާއި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އަދިވެސް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އެކިއެކި އިން ެ
އންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދަށާއި ،އަދި އަތޮޅު
ލިބޭނެ އާމްދަނީ ލަފާކޮށް ،ކަ ު
ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ރަށުކައުންސިލުތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ރައްވެހި އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްގީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ނ
މތިން އެކުލަވާލައި 96 ،ވަ ަ
ގތުގެ ަ
ގ  97ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޮ
އ ޤާނޫނު ެ
ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށްެ ،
މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރާ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު.
2021ވަނަ 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

ކުރިއެރުމަށާއި

އަދި

ހަމަހަމަކަމާއި

އެކުދިނުމަށާއި،

ރަށުކައުންސިލުތަކާއި،

ރަށްރަށުގެ

ރަށުކަންސިލުތަކުގެ
އކިއެކި
ެ

ހިންގުން

އިދާރާތަކާއި

ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،

ކުލަބުޖަމިއްޔާތަކާއި

އެކު

މުއައްޒަފުންގެ
ރަށްރަށުގައި

ރައްވެހިތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިޖުތިމާޢީ އެކި ޕްރޮގރާމްތައް ހިންގާ ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް
ގާއިމްކުރުމަށެވެ.

މށް ލަފާކުރެވެނީ މައިގަނޑު 5
ބނެ ކަ ަ
އން  2021ވަނަ އަހަރަވެސް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލި ޭ
އެހެނިހެން އަހަރުތަކޭ އެއްފަދަ ި
ދާއިރާއަކުންނެވެ.

އެއީ :



ޓ ()J-GOM
ދައުލަތުން ދެއްވާ ބްލޮކް ގްރާން ް



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



ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭ ފީ ()J-LCL



ހިއްސާ ،އަދި ޕްރޮރާމްތަކުގެ ފައިދާ ()J-LCL



އެހެނިހެން އާމްދަނީ ()J-LCL

މަތީގައިވާ  4ދާއިރާގެ އިތުރުން ގައުމީ އިދާރަތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން  5މިލިއަނުން ދަށުގެ
ގން ކަމަށް މިނިސްޓރީ އޮފް
ވތަ ރަށުކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށް ެ
ދއިރާއެއްގއި ހިމެނޭ އަތޮޅު ނު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަންވާނީ އެ ާ
ފިނޭންސްގެ

ނބަރ
ނަ ް

13-D2/CIR/2020/06

(11

ފެބުރުއަރީ

)2020

މާލިއްޔަތާއި

އަންގަވާފައިވާތީ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމީ އިދާރާތަކުން

ބެހޭ

ސަރކިއުލަރއިން

އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި

ނދެއެވެ .ނަމަވެސް 2021ވަނަ
އންސިލުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބެމު ް
ބާއްވާ އެކި އެކި ވޯކްޝިޕްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކަ ު
ތ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެފަދަ
ވ ީ
ފޞީލް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނު ާ
ތ ް
އަހަރަށް ރާވާފައިވާ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ަ
ފައިސާ ލަފާކުރެވި ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ.
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 ު
2020ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޮލްކް ގްރާންޓްގެ ގެގޮތުގައި ދައުލަތައްލިބޭ އާމްދަނީގެ  5އިންސައްތަފައިސާ މަސްތަކަށް
ދއެވެ.
ބަހާލައިގެން ކައުންސިލަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވަމުން ގެން ެ

2020ވަނަ

އަހަރުގެ

ތ
ދައުލަ ު

ބަޖެޓްގައި

8,283,547

(އަށްމިލިޔަން

ދުއިސައްތަ

އައްޑިހަ

ތިންހާސް

ކ
ފައްސަތޭ ަ

ޓ
ސާޅީސްހަތްރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ދުނިޔެއަށްދިމާވި ކޮވިޑް 19-ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބަޖެ ް
ރިވައިޒްކޮށް ލިބިފައިވަނީ

ތކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް ހަސަތޭކަ އަށާރަ) ރުފިޔާއެވެ .މިއީ
( 5,969,618ފަސްމިލިއަން ނުވަސަ ޭ

ށވުރެ  38.76އިންސައްތައިގެ ދައްވުމެކެވެ.
ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދަ ް
ތޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓައް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވުމަށް
 2021ވަނަ އަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ށ.އަ ޮ
ނހާސް އެއްސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ)އެވެ.
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ( 9,053,116ނުވަމިލިއަން ފަންސާސްތި ް

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 ަ

ނީ
ޓްރަސްޓްާފަންޓްާލަފާކުރިާއަދިާލިބުނުާއާމްދަ ާ
4.00

ލަފާކުރި

2.00

ލިބުނު

1.00

ން)
ރުފިޔާާ(މިއަލިއަނު ާ

3.00

2021

2020

2019

2018

ގ
ދނީ ެ
ރ އަދަދާއި ލިބޭ އާމް ަ
ބނެކަމަށް އަންދާޒާކު ާ
އމްދަނީ ލި ޭ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ާ
ނ
ހގެ އަގުތަކަށް އާސަންދައި ް
ގ އެންމެބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭ ު
ވނީ އާމްދަނީ ެ
ތަފާޓު ބޮޑުވެފައި ަ
ލފާކުރުމުގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް
ނ ަ
ލތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .ނަމަވެސް  2020ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަ ީ
ދ ބަދަ ު
ގެނަމުން ގެން ާ
ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ އެއް ލޯންޗް (ވިޔަވަތި ލޯންޗް) 2019އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފަޅުތެރެއަށް
އ
ތގައި ބޭނުން ނުކުރެވުމުން ެ
ނކުރެވި އެލޯންޗް އެކަށިގެންވާ ގޮ ު
އަޑިއަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ލޯންޗަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލު ު

ޕްރޮގްރާމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި 2020 ،ވަނަ އަހަރު މުޅިދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޮވިޑް-19
ނވެ.
ބން ެ
ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދަތުރު ފަތުރުތައް ހުއްޓުމުގެ ސަބަ ު
ތ
މގެ ސަބަބުން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ނަފާވެހި އަދި ފުނަފަ ި
ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުން މީހުން ދަތުރުކުރުން މަދުވު ު
ޕްރްގްރާމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއްވަނީ ނުލިބިއެވެ.
ނ
ތ ޕްރޮގްރާމް އާއި ނަފާވެހި ޕްރްގްރާމްގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާ ް
ފހުކޮޅުން ފެށިގެން ފުނަފަ ި
ނަމަވެސް  2020އަހަރުގެ ަ
މ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 2020ވަނަ އަހަރަށް
އދި ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ި
ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެަ .
ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަން ނުކުރެވި ހުރުމާއި އެކު އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީ އާއި އެކު 2021ވަނަ އަހަރު
ތ އިތުރު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ލިބޭނެ އާމްދަނީ  19އިންސައް ަ

ެގ ފީ ()J-LCL
ން ނ ާ
ދ ޚިދުމަތްތަކު ާ
ކައުންސިލުން ާ
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 2021ވަނަ 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 ު

ހރަށް މިޚިދުމަތަކަށް 100,000
ފއިސާނެގުމަށްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނަ އަ ަ
ދަށުން އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ަ
އ ވާނެއެވެ.
ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަ ި

ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތްތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
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ދާ ()J-LCL
ހިއްސާާ،އަދިާޕްރޮރާމްތަކުގެާފައި ާ
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 ު
އ އެއްވެސް ފައިސާ ނަގާފައެއް
ނ އަހަރަށް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގަ ި
ދތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާތީ 2020ވަ ަ
ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޮޑެތިހޭ ަ
ނ އަހަރަށް ( 250,000ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ލަފާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް 2021ވަ ަ
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 .ނަމަވެސް ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން ބެންކު ތަކިގެ ހިއްސާ ފައިދާ ބެހުން އެމް.އެމް.އޭ އިން
ސ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް  65ރުފިޔާ
ހުއްޓުވާފައިވާތީ އެ ފައިސާ އެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެ ް
ބެހުމަށް ބޯޑުން ނިންމާވައިވާތީ އެފައިސާ 2021ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި  2019ވަނަ އަހަރު
ށ
ނ ކަމަ ް
އން ވެސް ( 200,000ދެލައްކަ ރުފިޔާ) ލިބޭ ެ
ކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ އެމް.އައި.ބީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ި
އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އެހެނިހެންާއާމްދަނީާ()J-LCL
ނކިޔައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ އާއި 2020 ،ވަނަ
އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލަފާކޮށްފައިވާނީ ހަރުމުދާ ނީލަ ް
އަހަރު ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު މަޝްރޫޢުތައް  2021ވަނ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓް
ބާކީ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އަމްދަނީ އެވެ.
މިގޮތުން

ވނައަހަރަށް
ަ 2021

ޒ
ނ ކަމަށް އަންދާ ާ
ހތްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ލިބޭ ެ
( 1,795,000އެއްމިލިއަން ަ

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު  5ދާއިރާއަކަށެވެ .އެއީ:
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން
 ކައުންސިލުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން
 ކައުންސިލުގެ މަރާމާތަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުން
 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދު
 ރަށްވެހި ޕްރޮގާރާމްތަކުގެ ޚަރަދު


ރދުތަކުގެ
(ބަޖެޓްގެ ލަފާކުރާ ޚަ ަ

ދވަލު 2ގައި )
ފޞީލު ޖަ ު
ތަ ް

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

ލއަން ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް
މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް ( 7,067,246ހަތްމި ި

ވ
ބނުން ާ
ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .މި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ޭ
ތަކެއްޗާއި ،ހޯދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ،އާއްމު މަރާމަތައް ހިންގާނެ ޚަރަދުތައް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ދު
2020ގެާނިޔަލަށްާހިނގިާއިދާރީާޚަރަދުާއަދިާ2021އަށްާލަފާކުރާާއިދާރީާޚަރަ ާ

7.07
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6.06

5.82

5.6

2019

2018

2017

2016
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6.30

6.10

2014

2013

6.70

2012

ން
ކައުންސިލުގެާގާނޫނީާޒިންމާތައްާއަދާކުރު ާ
ލާމަރުކަޒީ ގަނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ
މށާއި ،ރަށުކައުންސިލުތައް ހިންގާ ނުހިނގާ ގޮތްބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އިތުރުން
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވު ަ

ރަށުކައުންސިލާއި

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ( 259,700ދެލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ)
ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެާބެލުމުގެދަށުގައިވާާއިމާރާތްތަކާއިާމުދަލުގެާމަރާމާތަށާއިާހަރުމުދާާހޯދުންާ
އ ފަސޭހަވާނެގޮތައް ރިސެޕްއޭރިއާ
ތ އާއި ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގަ ި
ވ ީ
ތނުކޮށް ގިނަދުވަސް ވެފައި ާ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާ މަރާމާ ު
ށ ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ޚަރަދާއި،
ލވިފައި ނުވާތީ އެ މަޝްރޫޢުއަ ް
ނންމާ ެ
މަރާމާތުކުރުމަށް 2020ވަނަ އަހަރު ފެށުނު މަޝްރޫޢު ި
ތ ކުރުމަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް
ހ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މަރާމާ ު
އ އެކު އިދާރާއަށް ގެންނަންޖެ ޭ
އަލަށް އިންތިޚާބުވާކައުންސިލާ ި
ނފައިވާނެއެވެ.
( 1,701,500އެއް މިލިއައަން ހަތްސަތޭކަ އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެ ި
މީގެތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އާ ވޭނެއް ހޯދުމަށްވެސް ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

އް
ރީ ޚަރަދުތަ ާ
ޓް ފަންޑްގެ އިދާ ާ
ވިޔަވަތިާޓްރަސް ާ
2012ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
ޖޓް ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެގޮތުން 2021ވަނަ އަހަރުވެސް
2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކޮށް ބަ ެ
ނވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ( 3,481,170ތިންމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި ޚިދުތްތައް ދިނުމަށް ބޭނު ް
ގ ތެރޭގައި 2020ވަނަ އަހަރު
ލފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މި އަދަދު ެ
އައްޑިހައެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) ޚަރަދުވާނެކަމަށް ަ
ނމާނުލެވި ހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،
މނުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނި ް
ބަޖެޓްގައި މިބައިގައި ހި ެ
ށ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ނުހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު 2021ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަ ް
މީގެ އިތުރުން މަރާމާތައް ބޭނުންވެފައިވާ މާމުލި ލޯންގެ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށާއި  ،ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު ދޫކުރުމަށްވެސް
ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެޓް  2017އިން 2021
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4,000,000.00

ދުވެލި

3,000,000.00

ފުނަފަތި

2,000,000.00
1,000,000.00
2021

2020

2019

2018

2017

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 2020ގެ ނިޔަލަށް  12.65މިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްވާނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ .އަދި 2020ވަނަ
ގ
އަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް 19ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކުރި އެމެޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރތަކަށް އެހީ ެ
ގޮތުގައި  250,000ރުފިޔާ ވާނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.

ތރައްގީއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވިފައިނުވިނަމަވެސް 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 1,300,000
 2020ވަނަ އަހަރު ރަށްވެހި ަ
ޓ
ރުފިޔާ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ،ރަށްވެހިތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެ ް
އ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އެފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ބަޖެޓް ފޮތުގެ އެނެކްސް 5ގަ ި

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

2021ވަނަ އަހަރަށްއެއްވެސް ލޯނެއް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި ާކައުންސިލްގެ ާފަރާތުން ާއެއްވެސް ާފަރާތަކަށްާ
ވިާދަރަނީގެާގޮތުގައިާނޯންނާނެކަންާއުފަލާއެކުާފާހަގަާކުރަމެވެ.
އެއްވެސްާފައިސާއެއްާއަދާނުކުރެ ާ

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.

ގ
ދއްވާ ގްރާންތާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އަދި ހިލޭ އެހީ ެ
2021ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ެ
ގޮތުގައި

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

ނޑްގެ ޚަރަދުތަކަށާއި އަދި އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި ،އިޖުތިމާޢީ
މށާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަ ް
ލަފާކުރެވޭއިރު ،އިދާރީ ހިނގު ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޖުމްލަ
ލަފާކުރެވެއެވެ.

13,809,616

(ތޭރަ މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ސޯޅަ) ރުފިޔާ ޚަރަދު ވާނެކަމަށް

( 377,380ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް

އެހެންކަމުން 2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވޭ ބަޖެޓަކީ

ށވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަވެސް
ދކީ އާމްދަނީގެ 5އިންސައްތައަ ް
ގ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ .މިއަދަ ަ
ތިންސަތޭކަ އައްޑިހަ) ރުފިޔާ ެ
ތން
ޔން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ޤނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައި ބަ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
2021ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ  5އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް

މުއައްޒަފުންގެާޚަރަދު
ާއިދާރީާޚަރަދު

25%
41%

މަރާމާތާއިާކެޕިޓަލް
ގާނޫނީާޒިންމާ

10%
2%

ރައްވެހިާޚިދުމަތް
ޓްރަސްޓްާފަންޑް

10%

12%

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
ކއުންސިލުގެ ރިޒާވްގެބާކީ އަކީ  2,275,901.66ރުފިޔާ އެވެ.
އުނިކޮށް2013 ،ވަނަ އަހަރަށް ަ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 94ވަނަ މާއްދާގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ
އާމްދަނީން ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭ 5އިންސައްތައާއާއި އެކު 2020ގެ ނިޔަލަށް  3.86މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވި ފައިވެއެވެ.

ނ
ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ރައްކާކުރެވެ ފައިސާގެ އިތުރުން ޓްރަސްޓްފަންޑަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ،ބެންކުތަކު ް
ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގުތަކާއި އެކު  2021ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި  9.96މިލިއަން ރުފިޔާ ހުންނާނެ
ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވ .އަދި  2021ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް  4.3މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެކަމަށްލަފާކުރެވެއެވެ.
ކައުންސިލުގެާމާލިއްޔަތުާއަދިާރިޒާވް
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ރިޒާވް

ފާއިތުރުވި  2020ވަނަ އަހަރަކީ އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލު ހިންގުމަށާއި ،އަތޮޅުފެންވަރުގައި އެކިއެކި ކަންކަން މެނޭޖުކުރުމުގައި
ތވި އަހަރެއް.
ނތަކެއް ކުރިމަ ި
ބޮޑެތި ގޮންޖެހު ް

ވ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ އަސަރު
އނު ާ
ށ ދުނިޔެ ތަޖުރިބާ ކޮށްފަ ި
އެއީ މިހާތަނަ ް

ބލި
އކަމުގެ އަސަރު މިރާއްޖެއެއްވެސް ކޮށްފައިވަތީ އާއި ،އަދި މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ަ
މުޅިދުނިޔެއަށް ކޮށްފައިވާއިރުެ ،
އ
ނޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް އަތޮޅު ކަންކަން މެނޭޖުކޮށް ހިންގުމުގަ ި
ތޅު ވެގެން ދިޔުން .އަދި މިގޮ ް
ފެތުރުނު އަތޮޅު ކަމުގައި ށ.އަ ޮ
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުއައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ރން ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް
ކޮވިޑް19ގެ ބަލި މަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރިމިންވަ ު
ތޅުތަކަށްވުރެ ކުރިން ފަންޑެއް އެކުލަވާލާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވާނީ
އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އެހެން އަ ޮ
ނަމޫނާ ދައްކާފައި.

ށ
އތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަ ް
ގންދިޔަ ބަދަލުތަކާއި އެކު ަ
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ގެންނަމުން ެ
ތތައް މެދުނުކެނޑި ދެއްވުމަށް
ށ ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަ ް
ށ ބައްޓަންކޮ ް
ތ ް
އފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮ ަ
ނށް ލު ި
ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ަ
ކައުންސިލަރުންނާއި އެންމެހާ މުއައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ފޒުކުރުމާއި އެކު ކޮވިޑް19ގެ
2021ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ މިޖަޓަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމައަށް ތަން ީ
ބަލިމަޑުކަމުން

އަރައިގަތުމަށް

ރަށްރަށުގެ

ކައުންސިލުތަކާއި

ސަރުކާރު

އިދާރާތަކާއި

ހިލޭ

ސާބަހަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ދކުރަން .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ
ވނެކަމަށް އުންމީ ު
ވ ބަޖެޓަކަށް ާ
ކުލަބުޖަމިއްޔާތަކުން ރާވާހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރި ވެދެ ޭ
މިފެށުނު 2021ވަނަ އަހަރަކީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި މުޅިރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން އަރާގަނެވި
ކށްދެއްވުން .އާމީން!
ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއް މިންވަރު ޮ
والسالم عليكم ورحمةهلال وبركاته

 23ޖުމާދުލްއޫލާ 1442
 07ޖެނުއަރީ 2021

މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް

އެނެކްސް 1

2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ ީ
ކައުންސިލު ކޯޑ ް

ޙަރަކާތ ް

ރެވެނިއު ކޯޑ ް

ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ދައުލަތުންދޭ ގްރާންޓ ް

ފަންޑ ް

2019ވަނަ އަހަރު ލިބ ު
އާމްދަނ ީ

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިބުނ ު 2020

2021އަށް ލާފާކުރ ާ

6,334,073

4,560,609

9,053,116

ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް 6,334,073 J-GOM

4,560,609

9,053,116

2,254,918

1,187,089

2,553,600

FNF

124999

ފުނަފަތި ފާމަސީ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 835,334 L-CTF

639,319

1,358,600

NFV

125002

ނަފާވެހި  -ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 366,850 L-CTF

199,900

300,000

DVL

125006

ދުވެލި  -ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 639,400 L-CTF

197,500

495,000

MDH

129004

މަދަދު  -ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް 413,334 L-CTF

150,370

400,000

42,130

120,000

LCD

123013

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 50,850 J-LCL

35,330

60,000

HUL

121024

އޮޑީ ނަންބަރ ދޫކުރުމުގެ ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 1,200 J-LCL

5,000

10,000

RWN

121999

ރޯދްވާދިނަސް ދޫކުރުމުގެފ ީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 7,650 J-LCL

1,200

20,000

REG

123017

ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 2,100 J-LCL

600

10,000

DRF

121021

ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ފީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 14,610 J-LCL

C-GOM

141004

އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުންގޭ ހިލޭ އެހީ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނ ީ

ޓްރާންޕޯރްޓް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޚިދުމަތުގެ ފީ

998,910

-

SH.S

125002

އަތޮޅު ފިހާރާގެ ކުލި (މާލެ)

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 922,500 J-LCL

-

-

SH.S

125002

ކައުންސިލުގެ ހަވާލުގައިވާ ރަށްރަށުން ލިބޭ ފީ އާއި ކުލި

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

-

20,000

-

665,280

FNF

124999

ފުނަފަތި ފާމަސީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

-

100,000

NFV

125002

ނަފާވެހި  -ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތ ް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

-

150,000

DVL

125006

ދުވެލި  -ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތ ް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

-

-

MDH

129004

މަދަދު  -ލުއި ލޯނިގެ ޚިދުމަތ ް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

-

-

DON

141004

އެމް.އައި.ބީގެ ހިއްސާ ފައިދ ާ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

-

200,000

DON

141004

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ ފައިދ ާ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 377,568 J-LCL

-

215,280

ހިއްސާ އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓ ް

377,568

ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން އާމްދަނ ީ

532,908

119,319

1,795,000

DLP

129004

ތަރައްޤީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 27,900 J-LCL

-

15,000

SLP

129004

ސުނާމީ ލޯން ޕްރޮގްރާމް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 12,651 J-LCL

19,319

15,000

BUD

129002

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ (ދައުލަތުގ ެ)

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 465,112 J-LCL

BUD

129002

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ (ކައުންސިލުގ ެ)

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ J-LCL

AUC

131001

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ީ 27,245 J-LCL

565,000
100,000
-

200,000

FNF

129002

ފުނަފަތި ފާމަސީ )ބަޖެޓް ބާކީ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް L-CTF

300,000

NFV

129002

ނަފާވެހި  -ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް )ބަޖެޓް ބާކީ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް L-CTF

200,000

DVL

129002

ދުވެލި  -ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް )ބަޖެޓް ބާކީ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް L-CTF

500,000

ޖުމްލަ

10,498,377

5,909,147

14,186,996

އެނެކްސް 2

 2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ ބަޖެޓ ް
ސޓް ފަ ްނ ްޑ T-LCL
ޓް ަރ ް

އައިޓަމްތައ ް

އިދާރީ ހިންގުނ ް

ޓްރަސްޓް ފަންޑ ް

ރަށްވެހި ޚިދުމަތ ް

ޖުމްލަ ބަޖެޓ ް

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

8,031,346.00

3,011,920.00

1,450,600.00

12,493,866.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

846,500.00

469,250.00

8,877,846.00

3,481,170.00

ޖުމުލ ަ:

1,450,600.00

1,315,750.00
13,809,616.00

ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ު
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
240,412.20

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

98,200.00

222

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

242,850.00

150,000.00

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

1,031,803.00

287,200.00

224

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

30,000.00

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

966,000.00

228

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
ޖުމްލ ަ

5,422,080.80

-

8,031,346.00

454,120.00

-

5,876,200.80

15,600.00

-

256,012.20

60,000.00

-

158,200.00

1,300,000.00
745,000.00
3,011,920.00

1,300,000.00
150,600.00
1,450,600.00

392,850.00
2,619,003.00
1,300,000.00
180,600.00
1,711,000.00
12,493,866.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ު
423

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

730

ލޯން ދޫކުރުން
ޖުމްލ ަ

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ ު

846,500.00
846,500.00

219,250.00

-

1,065,750.00

250,000.00

-

250,000.00

469,250.00

-

1,315,750.00

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

3,695,106.00

238,920.00

-

3,934,026.00

212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

1,726,974.80

215,200.00

-

1,942,174.80

5,422,080.80

454,120.00

-

5,876,200.80

ޖުމްލ ަ

211

މުސާރައާއި އުޖޫރ ަ

 211001މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

3,434,460.00

 211002އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
ޖުމްލ ަ

212

217,200.00

-

3,651,660.00

260,646.00

21,720.00

-

282,366.00

3,695,106.00

238,920.00

-

3,934,026.00

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސ ް

 212005ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް

129,000.00

 212014މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް

180,000.00

 212015ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް

50,224.80

 212022ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް

12,000.00

-

 212024ފޯނު އެލަވަންސް

42,000.00

-

15,000.00
8,600.00

-

144,000.00

-

180,000.00

-

58,824.80

-

12,000.00

-

42,000.00

 212025ރިސްކް އެލަވަންސް

8,750.00

39,600.00

-

48,350.00

 212027ސަރވިސް އެލަވަންސް

756,000.00

-

906,000.00

 212028ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް

6,000.00

-

-

6,000.00

 212031ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް

432,000.00

-

-

432,000.00

 212032ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް

48,000.00

-

-

48,000.00

 212999އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ

3,000.00

2,000.00

-

5,000.00

1,726,974.80

215,200.00

-

1,942,174.80

ޖުމްލ ަ

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 213006ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ
ޖުމްލ ަ

221

150,000.00

240,412.20

15,600.00

-

256,012.20

240,412.20

15,600.00

-

256,012.20

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ ު

 221001ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

57,000.00

 221002ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

2,000.00

-

 221003ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

35,200.00

-

-

 221999އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު

4,000.00

-

-

4,000.00

-

158,200.00

ޖުމްލ ަ

222

98,200.00

60,000.00

60,000.00

-

117,000.00

-

2,000.00
35,200.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

 222001ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތ ި

79,850.00

5,000.00

-

84,850.00

 222002އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

33,850.00

5,000.00

-

38,850.00

 222003ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

8,000.00

 222004އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި

6,000.00

-

20,000.00

-

6,000.00

12,000.00

 222005އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތ ި

14,500.00

3,000.00

-

17,500.00

 222006ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށ ް

10,000.00

60,000.00

-

70,000.00

 222007ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތ ި

45,000.00

13,000.00

-

58,000.00

 222008ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

25,150.00

22,000.00

-

47,150.00

-

 222009ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށ ް

2,000.00

-

-

2,000.00

 222010އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތ ި

13,500.00

-

-

13,500.00

 222999އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

5,000.00

30,000.00

-

35,000.00

242,850.00

150,000.00

-

392,850.00

ޖުމްލ ަ

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ ު

 223001ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް

98,000.00

 223002އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

510,000.00

-

98,000.00

162,000.00

-

672,000.00

8,000.00

-

8,000.00

 223004ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު

84,000.00

-

-

84,000.00

 223006ތަކެތީގެ ކުލި

7,500.00

-

-

7,500.00

 223008އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ

14,000.00

-

26,000.00

-

1,200.00

 223003ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު

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

-

1,200.00
9,600.00

 223012ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު

218,200.00

-

12,000.00
40,000.00

-

40,000.00

46,000.00

-

55,600.00

-

218,200.00

-

 223013އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

38,000.00

-

-

38,000.00

 223017މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު

12,500.00

-

-

12,500.00

 223019އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް

8,128.00

-

23,128.00

 223024ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ

25,000.00

-

25,000.00

15,000.00
-

 223025އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން

2,175.00

 223999އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު

3,500.00

4,200.00

1,031,803.00

287,200.00

ޖުމްލ ަ

224

-

1,300,000.00

2,175.00
7,700.00
2,619,003.00

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

 224001މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް  /ކޮންޒިއުމަބަލްސް

-

900,000.00

-

900,000.00

 224999އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް

-

400,000.00

-

400,000.00

-

1,300,000.00

-

1,300,000.00

ޖުމްލ ަ

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ ު

 225002ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު

20,000.00

-

 225003ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

10,000.00

 225005ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

-

 225006އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު

-

ޖުމްލ ަ

226

30,000.00

-

20,000.00

-

93,000.00

103,000.00

-

57,600.00

57,600.00

-

150,600.00

180,600.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ ު

 226001މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

10,000.00

30,000.00

-

40,000.00

 226002މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

805,000.00

100,000.00

-

905,000.00

 226006ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން

5,000.00

5,000.00

-

10,000.00

 226007ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން

75,000.00

-

75,000.00

 226010މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން

25,000.00

-

585,000.00

 226016އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން

46,000.00

-

46,000.00

50,000.00

-

50,000.00

745,000.00

-

1,711,000.00

 226017ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
ޖުމްލ ަ

228

966,000.00

560,000.00
-

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ ް

 228003އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
ޖުމްލ ަ

423

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ ު

 423001ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

95,000.00

138,250.00

-

233,250.00

 423002ޕްލާންޓް ،މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް

97,000.00

45,000.00

-

142,000.00

 423004އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)

5,000.00

6,000.00

-

11,000.00

 423006މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

5,000.00

20,000.00

-

25,000.00

 423008އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ

144,500.00

10,000.00

-

154,500.00

 424001އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތ ި

500,000.00

-

500,000.00

ޖުމްލ ަ

846,500.00

-

1,065,750.00

730

219,250.00

ލޯން ދޫކުރުނ ް

 731005ލޯން ދޫކުރުން  -ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
ޖުމްލ ަ

-

250,000.00

-

250,000.00

-

250,000.00

-

250,000.00
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2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައ ް
އެކްޓިވިޓ ީ

ޕްރޮގްރާމ ް

ފަންޑ ު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

4.1.0.1.1.1

 J-GOMމުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

5,662,493

4.1.0.1.1.2

 J-GOMއިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

1,404,753

4.1.0.1.1.4

 J-GOMރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން

93,000

4.1.0.1.1.7

 J-GOMއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

109,100

4.1.0.1.1.8

 J-GOMހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

57,600

4.1.0.1.1.5

 J-GOMއަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގެ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މަރާމާތު

855,000

4.1.0.1.1.11

 J-GOMއަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން

846,500

1.4.2.6.1.1

 T-LTLފުނަފަތި ބޭސް ފިހާރަ ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން

1,617,700

1.4.8.3.1.1

 T-LTLދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން

732,000

1.4.8.3.1.2

2 T-LTLއިންޖީނުގެ އޯވަހޯލް ކުރުން

500,000

1.4.8.3.1.3

 T-LTLނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްގީކުރުމާއި ހިންގުން

233,220

1.4.8.3.1.4

 T-LTLއަތޮޅުވެހި ފަރުނީޗަރު ހޯދުން

148,250

2.2.3.2.1.1

 T-LTLމަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން

250,000

2.2.3.2.1.1

 T-LCLރައްވެހި އަދި އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތައް

1,300,000

ޖުމުލަ

13,809,616.00

ބިޒްނަސްސެންޓަ ރ

ކޮސްޓް ސެންޓަރ

ޚަރަދު

4.1.0.1.1.1

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

9,028,446.00

4.1.0.1.1.2

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ޚަރަދުތައް

3,481,170.00

4.1.0.1.1.3

ރައްވެހި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ތައް

1,300,000.00

ޖުމުލަ

13,809,616.00

އެނެކްސް 4

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 2021
ލަފާކުރާ އާމްދަނީ
ޙަރަކާތް

2021އަށް ލަފާކުރާ

ފަންޑ ް

އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ގްރާންޓްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOM

9,053,116

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އާމްދަނީ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް T-LCL

2,553,600

ކައުންސިލުން ދެވޭ ޚިދުތްކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCL

120,000

ހިއްސާގެ ފައިދާ އަދި ޕްރޮރާމްތަކުގެ ފައިދާ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCL

665,280

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCL

1,795,000

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

14,186,996

ލަފާކުރާ ޚަރަދު
އިދާރީ ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOM

9,028,446

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCL
ރައްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

3,481,170

ޓްރަސްޓް ފަންޑް T-LCL

1,300,000
ޖުމްލަ ޚަރަދު

13,809,616

ހިންގުމުގެ ފައިދާ  /ގެއްލުނ ް

ރައުސްމާލ ު

377,380

2018

2019

2020

2021ލަފާކުރ ާ

 31ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކީ

4,751,612

3,194,538

3,022,596

4,302,876

ބީ.އެމް.އެލް އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ

165,600

165,600

165,600

165,600

3,000,200

3,000,200

3,000,200

 31ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބާކީ

5,003,550

2,995,023

3,417,123

2,489,553

31ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ރައުސްމާލު

9,920,761

9,355,360

9,605,519

9,958,229

އެމް.އައި.ބީ އިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އެނެކސ 05

1.1

ތަޢާރަފ

1

މަޤޞަދު

2

2.1

އެހީ ދެވޭނެ ދާއިރާތައ

3

3.1

އެހީއަށ އެދި

4

މިއީ ،މިލަދުނމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުނސިލގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުނ
އިޖުތިމާޢީތަރައޤީގެ ޕރޮގރާމތަކަށާއި ،ރައވެހި ޕރޮގރާމތަކަށ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި
ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަނވީ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.
މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤޞަދަކީ ރަށުކައުނސިލުކާއި ،ރަށރަށުގެ ހުނނަ ސަރުކާރުގެ
އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއސާވާ ކުނފުނިތަކާއި ،އަނހެނުނކޮމެޓީ
ތަކާއި ،އަދި ހިލޭ ސާބަހަށ މަސައކަތކުރާ ކުލަބު ޖަމިއޔާތަކުނ ރަށރަށުގައި ހިނގާ
އިޖުތިމާޢީ ޕރޮގރާމތަކަށާއި ،ރަށވެހި ޕރޮގރާމތަކަށ އަތޮޅުކައުނސިލުގެ ބަޖެޓުނ ދޫކުރާ
މާލީ އެހީ ހާމަކަނބޮޑު ގޮތެއގައި ފޯރުކޮށދިނުމާއި ،އަދި ރަށރަށަށ އެދާއިރާތަކުނ
ކުރިއެރުނ ގެނެސ ދިނުމެވެ.
މި އުޞޫލުގެދަށުނ ހިލޭ އެހީ ދޭނެ ދާއިރާތައ ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅު ކައުނސިލުގެ
މަޝވަރާގެމަތިނ އަތޮޅު ކައުނސިލުގެ ރައީސެވެ.

3.2

ހިލޭ އެހީދޭނެ ދާއިރާތައ ކަނޑައެޅުމުނ އެމަޢުލޫމާތު އަތޮޅުކައުނސިލުގެ ޒިނމާދާރުވެރިޔާ
ރަށުކައުނސިލުތަކާއި ހިއސާކުރަނވާނެއެވެ.

ހުށައެޅުނ

4.1

މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ އެހީއެދި ހުށައަޅާ ޕރޮޕޯސަލތަކުގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައ
ހިމަނަނވާނެއެވެ.
(ހ) ޕރޮގރާމ ހިނގޭ ރަށުގެ މަޢުލޫމާތު
(ށ) ޕރޮގރާމ ހިނގާފަރާތތަކާއި އެފަރާތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
(ނ) ޕރޮގރާމގެ ތަޢާރަފ (މަގުޞަދު އަދި ޙާޞިލުކުރަނބޭނުނވާ ނަތީޖާ)
(ރ) ޕރޮގރާމ އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތތަކާއި ޕރޮގރާމގެ ސަބަބުނ ނަފާވާނެ
ފަރާތތަކާއި އަދުދުތައ

(ބ) ޚަރަދުގެ އަނދާޒާގެ ތަފޞީލ
(ޅ) ޕރޮގރާމއަށ ފަނޑ ހޯދާނެގޮތ ( ފަނޑގެ އެއވެސ އިނސައތައެއ
ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ހަމަޖެހުނުކަނ އެނގޭނެ ލިޔުމެއ އެއކަރުދާސކުރަނވާނެ)
(ކ) ޕރޮގރާމ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލު (ޓައިމލައިނ)
(އ) ޕރޮގރާމއާއި ގުޅޭ ކުރެހުނތަކާއި އެހެނިހެނ ލިޔުނ

އެހީގެ ގޮތުގައި

5

5.1

ދޫކުރެވޭ ފައިސާ

މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރަނވާނީ އެރަށަކުނ ހުށައަޅާ
ޕރޮޕޯސަލ ތަކުގެ ތެރެއިނ އަތޮޅުކައުނސިލުނ ކަނޑައަޅާ ތަރުތީބެއގެ މަތީނ ،އަތޮޅު

ދޫކުރުނ

 4( 227-FB/2021/2ޖެނުއަރީ  )2021ނަނބަރު ސިޓީ އާއިއެކު

ކައުނސިލގެ

އެއކަރުދާސކޮށ ފޮނުވާފައިވާ ޝީޓގައި އެރަށަކަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށވުރެ
އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއގެ މަތިނނެވެ.
5.2

ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅު ކައުނސިލުނ އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުނ ނެވެ .މި ކޮމެޓީނ
ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމުގައި އަނނަނިވި ކަނކަމަށ ރިޢާޔަތކުރެވާނެއެވެ.
(ހ) ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ގުޅުނ ހުރި މިނވަރު (އެއދާއިރާއަށވުރެ ގިނަ
ދާއިރާތަކާއި ގުޅުވުނ)
(ށ) ދެމެހެއޓެނިވި ޕރޮގރާމތަކަށ
(ނ) އާމދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ޕރޮގރާމތަކަށ
(ރ) ކުލަބު ޖަމިއޔާތަކާއި ގުޅިގެނ ހިނގޭ ޕރޮގރާމތައ
(ބ) ޕރޮގރާމ ރައޔިތުނނާއި ގުޅުނހުރިމިނވަރު
(ޅ) އެހެނ ފަރާތތަކުނ ހިއސާވާ މިނވަރު

5.3

ހުށައެޅޭ ޕރޮޕޯސަލތަކަށ ފައިސާ ދޫކުރެވާނީ އެއަހަރެއގެ ބަޖެޓުގައި އިޖުތިމާޢީތަރައޤީގެ
ޕރޮގރާމތަކަށާއި ،ރައވެހި ޕރޮގރާމތަކަށ ކަނޑައެޅެ ޖުމލަ ބަޖެޓ ކައުނސިލުނ
ފާސކޮށފައިވާ

ހިލޭ

ޖެހޭމިނވަރު،

އަތޮޅު ކައުނސިލގެ

ނަނބަރު

ސިޓީ

އެހީގެ

އާއިއެކު

ދިނުމުގެ

އުޞޫލާއި

އެއގޮތައ

ބަހާލުމުނ

އެރަށަކަށ
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އެއކަރުދާސކޮށ

ފޮނުވާފައިވާ

ޝީޓގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއގެ މަތިނނެވެ.

އެރަށަކަށ

5.4

މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ ފައިސާދީގެނ ރަށރަށުގައި ހިނގާ ޕރޮގރާމތައ ހިނގަމުނދާގޮތ
އަތޮޅު ކައުނސިލުގެ ޕލޭނިނގ އެނޑ މޮނިޓަރިނގ ޔުނިޓުނ ،މޮނިޓަރކޮށ ބަލަހައޓަނ
ވާނެއެވެ.

5.5

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ރަށު ކައުނސިލުތަކުގެ އެކައުނޓަށ ޖަމާކުރަނވާނީ،
އެޕރޮޖެކޓެއ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުނސިލުގެ ހިލޭ އެހީ ބޭނުނކުރެވޭ ޙަރަކާތ ނިމުމުނ
އެކުލަވާލާ ފައިނަލ އިނސޕެކޝަނ ރިޕޯޓު ނުވަތަ އެ ހަރަކާތެއ ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ
ރިޕޯޓާއި އެކު ފައިސާ ހޯދުމަށ އެރަށެއގެ ރަށު ކައުނސިލގެ ސިޓީ އަކުނ އަތޮޅު
ކައުނސިލަށ ހުށައެޅުމުނނެވެ.

5.6

މިއުޞޫލުގެ ދަށުނ

ފައިސާ ދުކުރުމަށ ކަނޑައެޅެ އެއވެސ ޕރޮގރާމެއ 2021ވަނަ

އަހަރުގެ ނޮވެމބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށ ނުނިމިވާނަމަ ،އެޕރޮގރާމަކަށ ފައިސާ ދޫކުރަނވާނީ
އެޕރޮޖެކޓ ކުރިއަށ ގޮސފައިވާ މިނވަރު އަތޮޅުކައުނސިލުނބަލާ އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓަށ
އަތޮޅުކައުނސިލުނ ނިނމާގޮތެއގެ މަތިނނެވެ.
މި އުޞޫލަށ

6

(ހ)

ޢަމަލުކުރުމާއި ،މި

މި އުޞޫލަށ ޢަމަލުކުރުމަކީ ،ށ .އަތޮޅު ކައުނސިލ އިދާރާގެ އެނމެހާ އިދާރީ ޔުނިޓތަކުގެ
ޒިނމާއެކެވެ .އަދި މިއުޞޫލާ އެއގޮތަށ އިދާރީ ޔުނިޓތަކުނ ޢަމަލު ކުރަމުނދަނީ މި

އުޞޫލުގެ މުއދަތު

އުޞޫލާ އެއގޮތަށކަނ ،ށ .އަތޮޅު ކައުނސިލގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލގެ ކަށަވަރު
ކުރަނވާނެއެވެ.
(ށ)

މި އުޞޫލަށ ޢަމަލުކުރަނ ފަށާނީ ،ށ .އަތޮޅު ކައުނސިލގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ
ށ .އަތޮޅު ކައުނސިލުނ ފާސކުރާ ތާރީޚުނ ފެށިނނެވެ .އަދި މި އުޞޫލު ދެމިއޮނނާނީ
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ށ .އަތޮޅު ކައުނސިލގެ ބަޖެޓ ތަނފީޒކުރުނ ދެމިއޮނނަ ތާރީޚަކާ
ހަމައަށެވެ.

މާނަކުރުނ

7

 .1ރަށުކައުނސިލުތައ :ށ.އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުނސިލުތައ
 .2ރައީސ :އަތޮޅުކައުނސިލުގެ ރައީސ
 .3ކައުނސިލަރުނ :ށ.އަތޮޅު ރައރަށުގެ ކައުނސިލަރުނ
 .4ޒިނމާދާރުވެރިޔާ  /ވަގުތީ އެސ ޖީ :އިދާރީގޮތުނ ހުނނަވާ އެނމެ އިސ
ސިވިލސާރވިސ މުއައޒަފު
 .5ރައވެހި ތަރައގީ ޕރޮގރާމ :ރަށުގެ ތަރައގީއަށ އުމރާނީ ގޮތުނ ހިނގޭ
ޕރޮގރާމތައ ނުވަތަ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި މިނކުރެވޭނެ ތަކެތި ހޯދުނ ނުވަތަ
މުނިސިޕަލ ޚިދުމަތ ދިނުމަށ ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތެއ ފުޅާކުރުމަށ ހިނގޭ
ޕރޮގރާމތައ
 .6އިޖުތިމާޢި ތަރައގީ ޕރޮގރާމ :ރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުނ ހަރުދަނާ ކުރުމަށ
ހިނގޭ ޕރޮގރާމތައ
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