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އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގައި   ޞުުބޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާهللا އާލަމް ތަކުގެ ވެރި  

ނަިބއްޔާ   ކައުއިތުރު  وسلم   މުޙައްމަދުފޮނުއްވި  عليه  هللا  ދުޢާކުރަ  صلى  އެދި  ލެއްވުން  ސަލާމް  ދުޢާގައި މައްޗަށް  މި  ން. 

  ން.އެކަލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަހާީބން ޝާމިލުކުރަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ    90( ގެ  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )  އީމި

ކަނޑައެޅި  ދައުމަތިން   ޚިދުމަތް  ކައުންސިލުން    ގްރާންޓް،  ުބލޮކް  ލަތުން  އެކިއެކި  އާއިދެމުންގެންދާ  ވިޔަވަތި    ކުލި،  ނެގޭފީ 

ހިލޭ އެހީގެ   ކައުންސިލަށް ލިޭބނެކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އެކިއެކި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުން    އަދި  ގެ އާމްދަނީ،ޓްރަސްޓް ފަންޑު

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދަށާއި، އާއި،    އާމްދަނީ  ބިނާކޮށް ލަފާކުރާ  މައްޗަށް

ރަށުކައުންސިލުތަކުން އެކު  ަބއިވެރިވުމާއި  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  އެކިއެކި  ހިން  އަދި  އަދި  ށްރަގާ  ތަރައްވެހި   ޤީއިޖުތިމާޢީ 

ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލައި، ވާ  ވަނަ މާއްދާގައި  94ޤާނޫނުގެ    އެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް،  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިނގާނެ

  . ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރު 2022ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރާ  93

އަށް އެކުލަވާލި 2026އިން  2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލުގެ ަބޖެޓް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒްވެފައިވަނީ  2220

ކައުންސިލުގެ   ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،    5މި  އަމާޒުތަކަށް  ޕްލޭނުގެ  ތަރައްޤީގެ  ފުރިހަމައަށް  އަހަރުގެ  ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުގެ 

ލުން ހިންގުމުގެ  އުޞޫކައުންސިލުން ކުރާޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީތަންފީޒުކުރުމަށާއި،  

ޤާނޫނުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް، އެ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ 

ހަމަހަމަކަމާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި   އެކުޚިދުމަތްތައް  ހިންގުން  ރަށުކަންސިލުތަކުގެ  އަދިދިނުމަށާއި،  ކުރިއެރުމަށާއި  މުއައްޒަފުންގެ   ، 

ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޤީތަރައް  ވެހިށްއެކު ރަށްރަށުގައި ރަ  ރަށުކައުންސިލުތަކާއި، ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ކުލަުބޖަމިއްޔާތަކާ

  އެކު،   ކޮމެޓީތައް ާބރުވެރިކުރުމާއްކަތް ކުރާ  ތަރައްޤީއަށް މަސަ  މާއި، ރަށްރަށުގެ އަންހެނުން އް ހިންގުރާމްތައިޖުތިމާޢީ އެކި ޕްރޮގު

  އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ.



 

ސިލަށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މައިގަނޑު  ކައުންވެސް  ށް  އަހަރަވަނަ    2022އެހެނިހެން އަހަރުތަކޭ އެއްފަދައިން  

 އެއީ :   ދާއިރާއަކުންނެވެ.  5

 (J-GOM)ްބލޮކް ގްރާންޓް  ދެއްވާ ދައުލަތުން ▪
 (L-CTF) ފަންޑް ޓްރަސްޓް އަތޮޅު.ށ" ވިޔަވަތި" ▪
 ( J-LCL) ފީން ނެގޭ ޚިދުމަތްތަކު ދޭ ކައުންސިލުން ▪
 (J-LCL) ފައިދާ ޓްގެއިންވެސްޓްމެންއަދި ، ހިއްސާ ▪
 (J-LCL)އެހެނިހެން އާމްދަނީ  ▪

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

ހިންގަން އެދާއިރާއެއްގަޕްރޮޖެކްޓްތައް  ނުވަތަ  ވާނީ  އަތޮޅު  ހިމެނޭ  ކަމަށްއި  ޙަވާލުކޮށްގެން  އޮފް މިނިސްޓް  ރަށުކައުންސިލާއި    ރީ 

ނަންަބރ   ސަރކިއުލަރއިން  2020ފެުބރުއަރީ    D2/CIR/2020/06  (11-13ފިނޭންސްގެ  ެބހޭ  މާލިއްޔަތާއި   )

އިދާރާތަކުން     އަންގަވާފައިވާތީ ގައުމީ  ގުޅިގެން  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި،  ދަތުރުތަކާއި  އެފަދަ  ކުރާ  އަތޮޅުތެރެއަށް 

އެކި ވޯކްޝޮާބއްވާ  އެކި  ފައި  ޕްތަކާއި  ަބޖެޓަށް  ކައުންސިލުގެ  ނަމަވެސް  ަބއްދަލުވުންތަކަށް  ލިބެމުންދެއެވެ.  ވަނަ 2022ސާ 

 މިހާތަނަށް ލިިބފައި ނުވާތީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެފަދަ އަހަރަށް ރާވާފައިވާ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލް

ނުވާނެއެވެ.   ހިމެނިފައެއް  ަބޖެޓްގައި  ލަފާކުރެވި  ފައިސާފައިސާ  އެފަދަ  ޑިޝަނަލް ކޮން  އިފިނަމަކަނޑައަޅަ  ދޭން  އެއްނަމަވެސް 

 ގައި ( 1ފާކުރާ އާމްދަީނެގ ތަފްޞީލު ޖަދުަވލު )ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަ ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ަބޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނޭނެއެވެ. 

J-GOM) ގްރާންޓް  ބްލޮކް  ދެއްވާ  ދައުލަތުން  ހިންގުމަށް  އިދާރީ 

( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ގެ  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮފީސްތައް 79(  މާއްދާގައި    ވަނަ 

ދިނުމަށާއި،    ލުތަކުން ކައުންސިހިންގުމަށާއި،   ޚިދުމަތްތައް  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ދޭ  ހިންގާ  ތަރައްޤީއަށް  ކައުންސިލުތަކުން 

ހިމަނައި،   ފައިސާ  ަބޖެޓްގައި  ދައުލަތުގެ  ހިޚަރަދުކުރުމަށް،  ގޮތުކައުންސިލުތަކަށް  އެހީގެ  ފައިސާދޫކުރަންވާލޭ  ކަމަށް  ގައި  ނެ 

 ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގާނޫނަށް ލާމަރުކަޒީ  ގެނެވުނު  އެގޮތުން  ކައުންސިލ8ު  އެކު  އިސްލާހާއި  ލިުބނުތަވަނަ  މާލީގޮތުން  ޒިކަށް  ާބރުތަކާއި  ންމާތަކާއި  

ޮބލްކ2020ްއެކު   ފެށިގެން  އަހަރުން  ދަވަނަ  ގޮތުގައި  ގްރާންޓްގެ  އާމްދަނީގެ    މަސްތަކަށް   5އުލަތައްލިޭބ  އިންސައްތަފައިސާ 

  ބަހާލައިގެން ކައުންސިލަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވަމުން ގެންދެއެވެ. 

 



 

 )އަށްމިލިޔަން ދުއިސައްތަ އައްޑިހަ ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅީސްހަތް  8,283,547ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތު ބަޖެޓްގައި  2020

އެ  (ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިހިލޭ  ދިނުމަށް  ދުނިޔެއަށްހީގެ  ނަމަވެސް  ކޮވިޑް  ވީ  ަބޖެޓް    19-ދިމާވި  ގުޅިގެން  ަބލިމަޑުކަމާއި 

)ފަސްމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް ހަސަތޭކަ އަށާރަ( ރުފިޔާއެވެ. މިއީ   5,969,618  ރިވައިޒްކޮށް ލިިބފައިވަނީ  

 އިންސައްތައިގެ ދައްވުމެކެވެ.  38.76ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ 

ތުގައި ދެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ަބޖެޓްގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓައް ހިލޭ އެހީގެ ގޮ  ވަނަ އަރަށް ލަފާކުރި  2021ނަމަވެސް  

ވަނީ ޑިސެމްަބރ މަހުގެ ނިޔަލަށް    ()ނުވަމިލިއަން ފަންސާސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ  9,053,116  ކަނޑައަޅުއްވާ

 ރުފިޔާ ދޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވެއެވެ.  9,828,339.00ވަނައަހަރަށް  2022އަދި  ޖަމާވެފައެވެ.

 (T-LCL) ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް "ވިޔަވަތި" 
 

ޑު އާމްދަނީ ލިޭބ އެއް ވަޞީލަތެވެ. މި ފަންޑްގެ  ވަނަ އަހަރު ފެށި "ވިޔަވަތި" ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ޮބ2012

އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ އު  4ދަށުން ތަފާތު   އެއީ  ޞޫލު ޕްރޮގްރާމެއް    ދަތުރުފަތުރުގެތަކެއްގެ ދަށުން ރޭވި ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. 

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

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

 

 

އާމްދަނީގެ   ލިޭބ  އަދަދާއި  އަންދާޒާކުރާ  ލިޭބނެކަމަށް  އާމްދަނީ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ފަންޑްގެ  ޓްރަސްޓް  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ 

އެންމެ  ތުތަފާ އާމްދަނީގެ  އާސަންދައިން  ޮބޑުވެފައިވަނީ  އަގުތަކަށް  ޭބހުގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  ފުނަފަތި  އަދާކުރާ  ހިއްސާއެއް  ޮބޑު 

ނަމަވެސް    ގެންދާމުން  ނަގެން ސަަބބުންނެވެ.  އާ  2020ަބދަލުތަކުގެ  އަހަރުގެ  ކަންކަމަށް  ވަނަ  އެފަދަ  ލަފާކުރުމުގައި  މްދަނީ 

 އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފަޅުތެރެއަށ2019ްރިޢާޔަތް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ އެއް ލޯންޗް )ވިޔަވަތި ލޯންޗް( 
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 ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުނުކުރެވި އެލޯންޗް އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވުމުން އެ ގުޅިގެން ލޯންޗަށް  އަޑިއަށް ދިއުމާ 

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

 ުބންނެވެ. ަބލިމަޑުކަމުގެ ސަަބުބން ދަތުރު ފަތުރުތައް ހުއްޓުމުގެ ސަަބ

ފުނަފަތި    19ކޮވިޑް އަދި  ނަފާވެހި  ޓްރަސްޓްގެ  ވިޔަވަތި  ސަަބުބން  މަދުވުމުގެ  ދަތުރުކުރުން  މީހުން  ރަށްރަށުން  ސަަބުބން  ގެ 

އެކު   އިވަނަ އަހަރު ެބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ  2021ނަމަވެސް  ވަނީ ނުލިިބއެވެ.    ޕްރްގްރާމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް

އެއް ފުނަފަތި  ވެވުނު  ކުރެވެންފެށުމާއި،  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ދުވެލި  ދަތުރުތައް  ކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތްތުން  ދަށުން  ަބސްވުގެ 

އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް    18.6 ލަފާކުރި އަދަދަށްވުރެ  ވަނަ އަހަރ2021ިފާމަސީގެ ޭބހުގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވުމުގެ ސަަބުބން  

 ފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  އިވާކަން އުފަލިިބ

J-LCL) ފީ ނެގޭ  ޚިދުމަތްތަކުން  ދޭ  ކައުންސިލުން

ލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އެކު ވެވުނު އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން އެ  ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުން ފެށިގެން  މޯ  2016

ކައުންސިލުން    ތްއޮތޯރިޓީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުންސިލުންވެސް ދެވެންފެށުނެވެ. އަދި މިޚިދުމަ

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

އުޞޫލުގެ  ވ106ަ ފާސްކުރި  ޖަލްސާއިން  އާއްމު  ނަ 

ފައިސާނެގުމަށްވަނީ  ގޮތުގައި  ފީގެ  އިދާރީ  ދަށުން 

މިގޮތުން   އަހަރަށް   2022ފާސްކުރެވިފައެވެ.  ވަނަ 

ކަމަށް   100,000މިޚިދުމަތަކަށް   ލިޭބނެ  ރުފިޔާ 

 ވާނެއެވެ.  އަންދާޒާކޮށްފައި

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022ގުޅިގެން    ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ވިޔަވަތި ލޯންޗް ނީލަންކިޔުމަށް ނިންމުމ22ާއަދި މިދައުރުގެ  

އާމްދަނީއަށް   ރުފިޔާ    600,000.00ކުއާޓާގައި ލޯންޗް ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ނީލަންފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ 

 ލިޭބނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތްތަކުން    
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J-LCL ހިއްސާ، އަދި ޕްރޮރާމްތަކުގެ ފައިދާ 

އިޖުތިމާޢ2013ީ ހިންގާ  ކައުންސިލުން  އަހަރު   ވަނަ 

މައިގަނޑު   ގެޤީތަރައް ޕްރޮގާރާމްތަކަށް  އެކިއެކި 

ޓްރަސްޓް  އައިސްފައިވާނީ  ޚަރަދުކުރުމުން  ގޮތެއްގައި 

ފައިސާ  ލިޭބ  ގޮތުގައި  ޑިވިޑެންޓްގެ  ފަންޑުން 

އިތުރަށް   ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  އިންނެވެ. 

ކު  ޮބޑެތިމަށް  ހަރުދަނާކުރު ރަންޖެހިފައިވާތީ ހޭދަތަކެއް 

ފައިސ2020ާ އެއްވެސް  ގޮތުގައި  ޑިވިޑެންޓްގެ  އަހަރަށް  ނުވި  ނަގާފައި  އެއްވަނަ  އަހަރަށް  2021ނަމަވެސް      250,000ވަނަ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޓްރަސްޓް   1,000,000.00ވަނަ އަހަރަށް    2022ވަނީ ނެގިފައެވެ. އަދި  )ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ(  

  ފަންޑްގެ ޑިވިޑެންޓް ގޮތުގައި ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. 

ގެ ހިއްސާ ފައިދާ އާއި ގުޅިގެން ެބންކު ތަކު 19ކޮވިޑް 

ފައިސާ  އެ  ހުއްޓުވާފައިވާތީ  އިން  އެމް.އެމް.އޭ  ބެހުން 

ލިިބ ނަމަވެސް  އެއް  ނުވެއެވެ.  ވަނަ  2019ފައެއް 

އިން   ފައިދާ  އާއި    ރުފިޔާ  86،112.00  އަހަރުގެ 

ވަނަ  2021  ރުފިޔ49,680.00ާގެ ފައިދާ އިން  2020

ޖަމާވެއެވެ.   އަހަރު    2019އަދި  އަހަރުވަނީ  ވަނަ 

ވެސް   އިން  ފައިދާ  ހިއްސާގެ  އެމް.އައި.ީބގެ  ގަނެފައިވާ  ކަމަށް    200,000ކައުންސިލުން  ލިޭބނެ  ރުފިޔާ(  )ދެލައްކަ 

  ވަނަ  2022ފައިދާގެ ގޮތުގައި    ބެންކުތަކުގެ ޙިއްޞާގެރުފިޔާ އެވެ.  135,009.00  ނަމަވެސް ލިިބފައިވަނީ  ވީ  އަންދާޒާކުރެވިފައި

   ރުފިޔާ ލިޭބނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  230,000.00އަހަރަށް 

ގެ  2017އަދި    2016 ފައިސާގެ ތެރެއިން  ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޖަމާނުވެވާ މާލޭގައި ހުންނަ ށ.އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީ  ގިނަ

އެހެންކަމުން    ރުފިޔާ ވަނީ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާވެއެފައެވެ.  1,511,261.29އިންސައްތައަށްވާ    50ކުލީގެ ފައިސާ  

 ރުފިޔާ ލިޭބނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  700,000.00  ގޮތުގައިކުލީގެރައިގެ ވަނަ އަހަރުވެސް އަތޮޅު ފިހ2022ާ
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J-LCL)އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

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

ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު މަޝްރޫޢުތައް    އަހަރު ަބޖެޓް   ވަނަ  2021ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން  ކުރީއަހަރުގެ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  އަހަރު 

 މްދަނީ އެވެ. ގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާާބކީ

ށްލެވިފައިވާ ަބއެއް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވި ިބޑުކުރެވިފައިވާ ަބއެއް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ީބލަމ2021ަމިގޮތުން  

ކުރެވިފައި  ަބޖެޓްާބކީ  ނުވާތީ  ޚަރަދުތައް  އަހަރުގެ  އާމްދަނީ 1,000,000.00ން  ވޭތުވެދިޔަ  ކަމަށް    ރުފިޔާ  ޖަމާކުރެވޭނެ  އަށް 

ކުރުމަށް 2022އަދި  ވާނެއެވެ.    ލަފާކުރެވިފައި ޚަރަދު  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  އަލަށްފަށާ  ނުވަތަ  އިތުރުކުރެވޭ  އަހަރު  ވަނަ 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ނެގުމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2,000,000.00
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 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ:   5ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2022

  ންކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު ➢

 ކައުންސިލުގެ މަރާމާތަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުން  ➢

 ޕްރޮގްރާމްތައް   ރަށްވެހިމާ އަދި ނީ ޒިންޤާނޫލުގެ ކައުންސި ➢

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދު   ➢

 ރަށްވެހި ޕްރޮގާރާމްތަކުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއިން ހިންގޭ  ➢

 

  މުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލް އިދާރީ ހިންގު 

ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލުން ރާވާ  ުބޢުއެހީގެ ގޮތުގައި ދަހިންގުމަށް ހިލޭ    ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި    ކު ލޮލަތުންދެއްވާ 

ތެރެއިން ޚަރަދުތަކަށްމުއައްޒަފުންގެ   ގްރާންޓްގެ  އިދާރީ  މުސާރައަށާއި    ލަފާކުރެވިފައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ރުފިޔާ    7,273,099   

  ގުޅިގެން މުއައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާ އިތުރު އެލަވަންސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިނިމަމް ވޭޖާމި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވާނެއެވެ. 
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ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި އިދާރީ ޚަރަދ2021ު



 

 މަރާމާތަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުން ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކައުންސިލުގެ 

މަ އިދާރާ  ތެރެއިން  2021ރާމާތުކުރުމަށް  ކައުންސިލުގެ  ހަރަކާތްތަކުގެ  ޕްރޮގްރާމްކުރެވުނު  އަހަރު  ޔުނިޓް ވަނަ  އިދާރީ  އޮފީހުގެ 

ނިމިފައި  މަރާމާތު މަސައްކަތް  ޕްރިކޮއުމަންޓްގެ  މަސަވީ  ކުރުން  ކުރެވިފައިނަމަވެސް  އެވޯޑް  ވާނީ    އްކަތް  އެޚަރަދު  ނުވާތީ 

ަބޖެޓްގައި ހިމެނިފައެވެ. އަދ2022ި އަހަރު 2021  ހޯދުމަށް    ޕަސެންޖަރ ވޭނެއްކައުންސިލަށް    ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރަށް    2022  ވަނީ  ނުވާތީ އެޚަރަދުވެސް   ވޭން ލިިބފައިަބޖެޓްކުރެވި އެވޯޑް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  

ވަނަ އަހަރަށް ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރުމުދަލާއި ކުރަންހުރި  2022ށް  އިތުރުކުރެވިފައެވެ. މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރަ

 އެވެ. ނެވާ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައި 1,571,700މަރާމާތަށް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ރަށްވެހި  އަދި ޒިންމާ  ގާނޫނީ  ކައުންސިލުގެ 

ކައުންސިލް ޤާނޫނުން  ލާމަރުކަޒީ  ޭބއްވުމަށާއި  ޖަލްސާތައް  ރަސްމީ  ތެރެއިން ލާ  ޗަށްމައްގެ  ކައުންސިލު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ޒިމްކުރާ 

ދައުލަތުން ދިނުމަށާއި ތަމްރީނު ޚަރަދުތަކަށް  މަޢުލޫމާތުރަށުކައުންސިލުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެބލުމާއި މުއައްޒަފުންނަށް ފަންނީ  

ޚިދުށް  ރަދެއްވާ ގްރާންޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށް  2022މަތްތަކަށް  ވެހި  އަހަރަށް  ކުރުމަށް   .706,500ވަނަ  ޚަރަދު  ރުފިޔާ 

 ކަނޑައެޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ކަށާއި އެހީގެ ފައިސާ އިޖުތިމާއީ ޕްރޮގްރާމްތަ 

ޚިދުމަތްތަކުނ2022ް ކައުންސިލުންދޭ  ފީނެގޭ  ވަނަ  ކުލި    އިންވެސްޓްމެން  އާއި  ކަމަ  ޓްއަދި  ލިބޭނެ  ގޮތުގައި  ފައިދާގެ  ށްލަފާކުރާ  ތަކުގެ 

އެކިތިއިޖުއިން  އާމްދަނީ   ޙަރާކާމާޢީ  އަތޮޅުކަންސިލުތްތަކާށް  އެކި  ރާއެހީތެރިވުމަށާއި،  އެކި އި ވަން  ްޕރޮގްރާމްތަކަށް  ހިންގާ  އިޖުތިމާޢީ  އެކި 

 ނެއެވެ.  ވާ  ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި .2,545,000

    އް ޚަރަދުތަ އިދާރީ  ފަންޑްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 

އިދ2012ާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ  ކައުންސިލުގެ  ކުރެވުނު  ރަޖިސްޓްރީ  އަހަރު  ހަވަނަ  ޚަރަދުތައް  މަޖެއްސުމަށް  ރީ 

ަބޖެޓް ފާ  ވަނަ އަހަރުނ2014ް އަހަރަކަށް ލަފާކޮށް  ކޮންމެ  އަހަރުވެސް 2022ވާނެއެވެ. އެގޮތުން    ސްކުރެވިފައިފެށިގެން  ވަނަ 

ޚަރަދުތަކަށާގްރާޕްރޮ އިދާރީ  ޚިދުމްތަކުގެ  ދިނުމައި  ހޯދުމަށްމަށް  ތްތައް  ތަކެތި  ޚަރަދުވާނެކަމަށް   3,440,140  ބޭނުންވާ 

 ވާނެއެވެ.  ލަފާކުރެވިފައި



 

 

 

 އަލަށްފަށާ ނުވަތަ އިތުރުކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފަހު ޖާގައިތުރު އައު ލޯންޗެއް ބަނދެ    ނީލަންކިޔުމަށް  ލޯންޗް  ވިޔަވަތި  ޖަލްސާއިން  އާއްމު  ވަނ22ަ  ދައުރުގެ  ވަނ4ަކައުންސިލުގެ  

ހޯދުމަށް   އުޅަނދު  އިތުރުކުރެވޭ  އަލަށް  ޕްރޮގްރާމަށް  ދުވެލި  ނިންމާފައިވާތީ  ަބޖެޓް    1.5ޚިދުތްދޭން  ރުފިޔާ  މިލިޔަން 

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ެބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިންގަމުންގެންދާ "މިލައުތުރު ކީސާ" ގެ އިމާރާތް މިއަހަރު ތެރޭގައި އަނުބރާ 

ަބޖެޓް    ށްފެށުމަށާއި އިމާރާތުގެ އާާބތުރަ ފިލުވުމަ  ކައުންސިލަށް ލިބޭނެތީ އެ އިމާރާތުން ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް އައު ވިޔަފާރިއެއް

ޖުމްލަ  ރުފިޔާ    500,000.00  ކުރެވިފާ ޚަރަދުކުރުމަށް  2އެކު  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  މި  ރިޒާވުން  ކައުންސިލުގެ  ރުފިޔާ  މިލިޔަން 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  

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

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ން ކައުންސިލުއަދި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ.  އެއްވެސް ލޯނެއް  ރަށްހަވަނަ އ2022ަ

  ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެކަން އުަފލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 -
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1,622,480.00, ފުނަފަތި

1,234,000.00, ދުވެލި

433,660.00, ނަފާވެހި

150,000.00, މަދަދު

2202އިން    8201ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެޓް    



 

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

މި ަބޖެޓްގައި ހިނެފައެއް  މާއްދާގެ)ވ(ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤުދުރަތީ ޮބޑެތި ކާރިޘާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުންތަކަށް ކަނޑައަޅާ ޚަރަދު  

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ގެއް  ނަމަވެސް.  ނުވާނެއެވެ ކާރިޘާއެއް  ޤުދުރަތީ  ޮބޑު  ލާމަރުކަޒީ ލުން  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހިންގު )އުޞޫލުން  ޤާނޫނު  ގެ  2010/7މުގެ  ސަޕްލިމަންޓްރީ  99(  ކައުންސިލުގެ  ފަދައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ަބޖެޓެއް ފާސްކުރެވޭނެއެވެ. 

  

ހިލޭ  އާއި،  ދާންޓްތަކުގެ ފައިސްޓްމެއިންވެ، އިއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށާޓާދައުލަތުންދެއްވާ ގްރާން

ރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން  ކަށް ޚަތަންޓްވޭ އިންވެސްޓްމެނުވަތަ އިތުރުކުރެ  ލިޭބފައިސާ އަދި އަލަށްފަށާ  އެހީގެ ގޮތުގައި

ނަވާރަ )  19,112,948  އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ    2022އެކު    ޔަން ރުފިޔާ އާމިލި  2ގާ  ނަ

އެއްސަތޭ ނުމިލިޔަން  ާބރަހާސް  ކައު  ރުފިޔާ(ށްސަތޭކަ ސާޅީސްއަވަ  ކަ  އަދި  އިދާ އެވެ.  ޓްރަސްޓް ންސިލުގެ  ޚަރަދުތަކަށާއި،  ރީ 

ންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ވެހި ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ކައުށް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާށާއި، ރަ

އަލަށް ނުވަތަ  އިތުރުކުރެވޭ  އިތުރުން  ޚަރަދަށް  ޚަރަދުތަކުގެ  އިންވެސްމެންޓްތަކުގެ  އަހަރަށް    2022ފަށާ    17,736,439ވަނަ 

 ރުފިޔާ( ލަފާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ނުވަހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްތިރީސްހަތްސަތޭކަ )ސަތާރަ މިލިޔަން 

  އިދާރީދާއިރާތައް   ދިވެހިރާއްޖޭގެވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ަބޖެޓަކީވެސް  2022އެހެން ކަމުން  

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 2022  މަތިން   ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  މާއްދާގައި  ވަނ91ަ  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ   އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ

 އިންސައްތަ ރައްކާކުރެވޭނެ އަރަނި ަބޖެޓެކެވެ.  5އާމްދަނީގެ 

 

 

 



 

 

 
 

އެކި 2011 އެކި  އައި  ހިންގަމުން  ނަމުގައި  އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ  އިރު  އުފެދުނު  ކައުންސިލު  މަހު  ފެުބރުއަރީ  އަހަރު    ވަނަ 

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

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

 ތިރީސްއަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ / ފަސްލާރި( ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

ފަންޑ2012ް ޓްރަސްޓް  ވިޔަވަތި  އަހަރު  ކުރުމަށްފަހު  ރަޖި  ވަނަ    އިޖުތިމާޢީ   ،ތަރައްޤީއަށާއި  އަތޮޅުވަނަ  2013ސްޓްރީ 

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

 ރުފިޔާ އެވެ.  2,275,901.66ކައުންސިލުގެ ރިޒާވްގެާބކީ އަކީ ވަނަ އަހަރަށް 2013އުނިކޮށް، 

އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  ހިއިދާރީ  ޤާނޫނުގެ  ން  މާއްދ91ާގުމުގެ  މަތިން  ވަނަ  ގޮތުގެ  ލިޭބ   ގައިވާ  ކައުންސިލަށް 

   މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވި ފައިވެއެވެ. 4.74 ނިޔަލަށް ގ2021ެކު އެ އާއިންސައްތ5ަރެވޭ ކުއާމްދަނީން ރިޒާވަށް ޖަމާ

ރިޒާވަށް ރައްކާކުރެވޭކައުންސިލުގެ  ެބންކުތަކުން    ފައިސާގެ     އިންވެސްޓްމަންޓާއި،  ކޮށްފައިވާ  ޓްރަސްޓްފަންޑަށް  އިތުރުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހުންނާނެ    12.53ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި    2021އެކު    ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގުތަކާ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ
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ކައުންސިލް އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

މަރާމާތު އަދި ހަރުމުދާ ހޯދުން

ތައް ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދި ރައްވެހި ޕްރޮގްރާމް

މްތައް އާމުދަނީ އިން ހިންގޭ ރައްވެހި ޕްރޮގްރާ

ސްޓްމެންޓްއަލަށްފަށާ ނުވަތަ އިތުރުކުރެވޭ އިންވެ

ންގުމުގެ ޚަރަދުޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ހި

ންގޭ ޕްރޮގްރާމްސްޕޮންސަރ ނުވަތަ ހިލޭ އެހީގެދަށުން ހި

ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2202  



 

  ރިޒާްވ އަދި ރައުސުލްމާލުެގ ޖުމްލަ 

 

އަހަރު   2021ފާއިތުވި   އުޞޫލުން  ދި  ވަނަ  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ގެނެވުނު  ވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނަށް  ހިންގުމުގެ 

ވަނަ 4ަބދަލުތަކެއްގެނެވި އަލަށް އިންތިޚާުބވި ކައުންސިލުން    ވާގޮތަށް ޮބޑެތި  އުފެދިވެގެންއިސްލާހުތަކާއި އެކު އަތޮޅުކައުންސިލު  

ހުވާކޮށް ފެށުނެ  ،ދައުރަށް  މަސައްކަތްތައް  އިސްކަމެއްދީފައިވާނީ      ވެ.ކައުންސިލުގެ  އެންމެ  ކައުންސިލުން  ދައުރު 3އައު  ވަނަ 

ަބދަލު  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ަބޖެޓާއި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ަބޖެޓާކައުންސިލުން  އެ  ނުގެނެސް  ތަންފީޒު ތަކެއް  ތާވަލު  މަސައްކަތު  އި 

  ވެ.ކުރުމަށެ

 ތައް އިތުރަށްންގުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށާއި ަބއެއް ޕްރޮގްރާމްއެގޮތުން އިދާރީ ޔުނިޓްތަކުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ަބއެއް ޕްރޮގްރާމްތަށް ހި

 ވެ. އެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަބއެއް އުޞޫލުތަކަށް ކުދިކުދި އިސްލާޙްތައް ގެނެވިފައިވާނ3ެހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

ގެންދިޔަ  19ކޮވިޑްމިފުރުޞަތުގައި   ގެންނަމުން  ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް  އަތޮޅުކައުންސިލުގެ   އާއި  އެކު  ަބދަލުތަކާއި 

ޚިދުމަތްތައް  ކޮށްދެއްވާ  ަބއްޓަންކޮށް  ދެވޭނެގޮތަށް  ޚިދުމަތް  ލުއިފަސޭހައިން  ރައްޔިތުންނަށް  ަބދަލުގެނެސް  މަސައްކަތްތަކަށް 

 މެވެ.ވައެކު ޝުކުރު ދަންނަ މެދުނުކެނޑި ދެއްވުމަށް އެންމެހާ މުއައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އިޚުލާސްތެރިކަމާ
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ދެއްވަމުންގެންދަވާ   ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  އިޖުތިމާޢީ  ތަފާތު  ރަށްރަށުގައި  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން  ރަށުކައުންސިލުތަކުގެ  އަދި 

މިކައުންސިލުގެ މެންަބރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަށް ވެސް އިސްކަން ފާހަގަކޮށް  

 ވެ. މެއިޚުލާސްތެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަ

 

ފަސްއަހަރަށް ކައި ކުރިއަށް އޮތް  ޓަވަނަ އަހަރަކީ އަތޮޅުގެ މުޅިންއާ ތަޞައްވަރަކާއި އައު އަމާޒަކަށް ވާޞިލުވުމަށ2022ްމިފެށުނު  

 2022  ކެވެ.އައު ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި އެ އަމާޒުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އެކު މަސައްކަތް ފަށާގަންނަ އަހަރެ  ގެ  ޤީތަރައް

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ މިަބޖެޓްގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ފުރަތަމަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށް

 އެވެ. ވަރަށް އިސްކަންދެވިފައިވާނެ

ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމާއި   ޓަކީ ސަރުކާރުގެަބޖެވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ މ2022ިއަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ   

ށް މަސައްކަތްކުރާ  ގެ ަބލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއި ސަރުކާރު އިދާރާތަކާއި ހިލޭ ސާަބހ19ައެކު ކޮވިޑް

ަބޖެޓަކަށް ދުޢާއަކީ މިފެށުނު  ޅުއަވުމެވެ.    ކުލަުބޖަމިއްޔާތަކުން ރާވާހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރި ވެދެވޭ  ވަނަ 2022ގަނޑުގެ 

ކޮވިޑް އަރާގަނެވި  19އަހަރަކީ  ވަޅުގަނޑުން  ވެއްޓިފައިވާ  އިގްތިޞާދު  މުޅިރާއްޖޭގެ  ދުނިޔެއާއި  ސަަބުބން  ށ.އަތޮޅުގެ  ގެ 

  އާމީން!  މެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި މުސްތަގުަބލެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވު

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 1443 ލްއާޚިރާޖުމާދަ 09

 2022 ޖަނަވަރީ 12
 
 

 ޝިޔާމް މުޙައްމަދު 
 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 
 



2024ް 2023ް އަށ 2022ް އަށ 2021ެ އަށ 2020ަ ޖޫން މަހުގ  ވަނ
ާ ލަފާކުރ ާ ލަފާކުރ ާ ލަފާކުރ ނިޔަލަށް ލިބުނު އަހަރު ލިބުނު

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ      6,909,662.00     5,243,893.71   19,112,948.08     12,208,500.00     12,547,505.00
އިދާރީ ހިންގުން     6,822,622.00     5,207,528.71   10,828,339.00     11,133,500.00     11,467,505.00 4.1.0.1.1.1
އެހެނިހެން- ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ       5,969,618.00      4,653,176.66      9,828,339.00     10,123,500.00     10,427,205.00 141004 141 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ         853,004.00         554,352.05      1,000,000.00       1,010,000.00       1,040,300.00 129002 129 ް ރަށްވެހި ހިދުމަތ J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް           87,040.00          33,615.00          90,000.00            75,000.00            80,000.00 5.2.9.1.1.1
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ           87,040.00           33,615.00           70,000.00            75,000.00            80,000.00 123013 123 ް ރަށްވެހި ހިދުމަތ J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

ނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ           10,350.00             5,100.00           20,000.00            20,000.00          250,000.00 އެއްގަމާއި ކަ 123017 123 ް ރަށްވެހި ހިދުމަތ J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ
އިންވެސްޓްމެންޓްފައިދާ                      -            2,750.00     1,930,000.00       1,000,000.00       1,000,000.00 5.2.9.1.1.3
1,000,000.00       1,000,000.00       1,000,000.00      2,750.00             -                     ް ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑ 127999 127 ޓްރަސްޓް ފަންޑް J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް- ޙިއްޞާގެ ފައިދާ            86,112.00           49,680.00           80,000.00            85,000.00          100,000.00 127018 127 އެލް.އެމް.ބީ J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ
200,000.00          150,000.00          150,000.00         135,000.00         -                     ް ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑ 127999 127 ބީ.އައި.އެމް J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ
700,000.00          700,000.00          700,000.00         -                     -                     ް ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑ 127999 127 އަތޮޅު ފިހާރަ J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

ޓްރަސްޓް ފަންޑް     1,137,054.98     1,136,488.90     3,464,609.08       2,095,946.08       2,200,743.38 5.2.9.1.1.3
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ      1,137,054.98      1,136,488.90      1,996,139.12       2,095,946.08       2,200,743.38 124999 124 ފުނަފަތި T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ

ނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި         336,200.00         360,000.00         827,100.00          868,455.00          911,877.75 ކަ 125006 125 ދުވެލި T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި         316,850.00         208,833.33         457,533.33          480,410.00          504,430.50 125002 125 ނަފާވެހި T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ         357,992.15         104,539.98         183,836.63          193,028.46          202,679.88 129004 129 ު މަދަދ T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ

ޑޮނޭޝަން                     -                     -        200,000.00          200,000.00                       - 5.2.9.1.1.1
.ވޮލަންޓަރީ އޯރގް- ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ                      -                     -         200,000.00          200,000.00 141003 141 ް ރަށްވެހި ހިދުމަތ L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ

-                       -                       2,600,000.00     -                     -                     ް ނިއު އިންވެސްޓްމެންޓ 5.2.9.1.1.1
.ވޮލަންޓަރީ އޯރގް- ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ                      -                     -      2,000,000.00 141003 141 ް ރަށްވެހި ހިދުމަތ L-CRF ްރިޒާވް ފަންޑ

ވިޔަވަތި ލޯންޗް ނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭފައިސާ                     -                     -        600,000.00                       -                       - 5.2.9.1.1.1
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ                     -                     -         600,000.00 131001 131 ް ރަށްވެހި ހިދުމަތ J-LCL ީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

ކައުންސިލަށް ނަގާ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް

މެއިން 
ކޯޑް

ީ ލަފާކުރާ ޢާމްދަނ
އާމްދަނީ ކޯޑުގެ ނަން އާމްދަނީ ކޯޑް ް ބިޒްނަސް ސެންޓަރފަންޑ ީ އެކްޓިވިޓ

ީ ލިބުނު ޢާމްދަނ



ު ލަފާކުރާ ޚަރަދ ފަންޑް ް/ ޙަރަކާތް  ޕްރޮގްރާމ
ކައުންސިލް އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު           7,273,099.00

6,093,171.00           J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ދިނުން
1,179,928.00           J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އިދާރާއަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,571,700.00          ް މަރާމާތު އަދި ހަރުމުދާ ހޯދުނ

687,000.00            J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ކައުންސިލު އިދާރާ އަދި ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ އާއްމު މަރާމާތު
884,700.00            J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އޮފީހަށް ހޯދޭ ހަރުމުދާ 
ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދި ރައްވެހި ޕްރޮގްރާމްތައް             706,500.00

206,500.00            J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން 
40,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން
90,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި ޝައުޤުވެރި މުއައްޒަފުން ބިނާކުރުން
30,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް  ދަ
50,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން/ޖޮބް ފެއރައެއް ބޭއްވުން 
50,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޯޑިޓްއެއް ކުރުން
30,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރިކޮށްދިނުން
20,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އެޑްމިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުން-ކައުންސިލްތަކެއްގައި އީ
50,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ (ކޮންޓިނިއު)ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕމްންޓް ޕްރޮގްރާމް 
80,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ (އެވޯޑް ނައިޓް)ސްޓާފް މޯޓީވޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމް 
30,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ (ވޯކްޝޮޕް/ ދަތުރު )ސްޓާފް މޯޓީވޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމް 
30,000.00             J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ ގައުމީ ލެވެލް ވަނަތަކަށް އިނާމު ހުށައެޅުން

އާމުދަނީ އިން ހިންގޭ ރައްވެހި އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތައް           2,545,000.00

70,000.00             J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ބޮޑު އިދު ފާގަކުރުން 

80,000.00             J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އަމާންވެށި /ޔޫތު ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން 

150,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ކުޅިވަރު ކޯޗިންގް ކޭމްޕް ޕްރޮގްރާމް 

450,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކުނިނައްތާލުން

50,000.00             J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާޓީމްތަކަށް ދެވޭއެހީ

150,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ް/ގައުމީ ދުވަހެއް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން  އަގުވަޒަންކުރުނ

140,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ރަށުކައުންސިލުތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ ތަމްރީނުކުރުން 

150,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަހާސިންތާ/ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފަންޑް މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު 

250,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް
225,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ކުލަބުޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 
280,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް އެހީވުން
150,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކަށް
200,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހޭޑްބޯލް މުބާރާތް/ އަތޮޅު ފުޓްސެލް 
200,000.00            J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ް އާއްމު ޞިއްޙަތާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކަށ

2022ް ވަނަ އަހަރު ހިންގޭ ހަރަކާތްތައ  



2,000,000.00          ް އަލަށްފަށާ ނުވަތަ އިތުރުކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންޓ

500,000.00            L-CRF ްރިޒާވް ފަންޑ މިލުތުރު ކީސާ އާބާތުރަފިލުވާ ވިޔަވާރިއަށް ދޫކޮށްލުން 
1,500,000.00           L-CRF ްރިޒާވް ފަންޑ ދުވެލި ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރު އުޅަނދެއް ހޯދުން 
3,440,140.00          ު ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދ

1,622,480.00           T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
433,660.00            T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

1,234,000.00           T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
150,000.00            T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
200,000.00            ް ސްޕޮންސަރ ނުވަތަ ހިލޭ އެހީގެދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމ

200,000.00            L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ ހޭޑްބޯލް މުބާރާތް/ އަތޮޅު ފުޓްސެލް 

މުޅި ޖުމްލަ        17,736,439



3އެނެކްސް 

އަށް ލަފާކުރ2021ާ  ފަންޑް

9,828,339               

3,464,609               

3,620,000               

200,000                  

2,000,000               

19,112,948             

9,551,299               J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

3,440,140               T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ

2,545,000               J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

200,000                  L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ

2,000,000               L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ

17,736,439             

ގެއްލުން/ ހިންގުމުގެ ފައިދާ                1,376,509

2022ާ ލަފާކުރ 2021 2020 2019 2018 ު ރައުސްމާލ

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވްގެ ބާކ31ީ           4,758,821           2,736,336           3,408,820           4,744,177               4,120,686

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

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

 ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބާކ31ީ           5,004,269           2,993,679           3,293,160           4,621,735               4,800,621

ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ރައުސްމާލ31ު           9,928,690           8,895,815           9,867,780        12,531,712             12,087,107

ޖުމްލަ ޚަރަދު

L-CDF ްޑޮނޭޝަން ފަންޑ

L-CRF ްރިޒާވް ފަންޑ

ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ

2022ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 
ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

ް ޙަރަކާތ

J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ
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ީ އާމްދަނ
2024ު 2023ު ވަނަ އަހަރ 2022ު ވަނަ އަހަރ 2021ު ވަނަ އަހަރ 2020ު ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ޖޫން މަހުގެ ލިބުނު ް އައިޓަމްތައ

(4) (3) (2) ނިޔަލަށް ލިބުނު (1)
10,427,205         10,123,500         9,828,339           4,653,177           5,969,618          ީ ފައިސާގެ ހިލޭ އެހ 141

-                     -                     -                     -                     -                    ީ ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހ 142

10,427,205         10,123,500         9,828,339           4,653,177           5,969,618          

ު ޚަރަދ
2023ު 2023ު ވަނަ އަހަރ 2022ު ވަނަ އަހަރ 2021ު ވަނަ އަހަރ 2020ު ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  ހިނގި ޚަރަދު ް އައިޓަމްތައ

(4) (3) (2) ހިނގި ޚަރަދު (1)
9,462,766           9,108,429           8,666,599           2,946,538           5,680,955          ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                31,074              150,285              884,700              928,935              966,092

10,428,859         10,037,364         9,551,299           3,096,823           5,712,029           ަ މުޅި ޖުމްލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު          4,796,999           2,236,034           5,860,823           6,153,864           6,400,018 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ             236,613               91,312              232,348              243,966              253,724 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު               65,058               16,120              234,700              254,435              262,612 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު               77,971               68,954              337,250              354,113              368,277 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             472,880              277,061           1,114,478           1,136,202           1,179,650 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                    -                     -                     -                     -                     - 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު               14,936                    400              170,000              194,500              198,280 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު               16,497              256,656              687,000              721,350              750,204 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                    -                     -               30,000               50,000               50,000 228

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

9,462,766           9,108,429           8,666,599           2,946,538           5,680,955           ަ ޖުމްލ

ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               31,074              150,285              884,700              928,935              966,092 423

ލޯން ދޫކުރުން                    -                     -                     -                     -                     - 730

966,092              928,935              884,700              150,285              31,074                ަ ޖުމްލ

ު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ          3,497,443           1,543,852           3,589,248           3,768,710           3,919,459 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް          1,299,556              692,182           2,271,575           2,385,154           2,480,560 212

6,400,018           6,153,864           5,860,823           2,236,034           4,796,999           ަ ޖުމްލ

ަ މުސާރައާއި އުޖޫރ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          3,389,752           1,472,330           3,319,260           3,485,223           3,624,632 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ             107,691               71,522              269,988              283,487              294,827 211002

3,919,459           3,768,710           3,589,248           1,543,852           3,497,443           ަ ޖުމްލ

ް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސ 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް              119,100              120,900              132,000              138,600              144,144 212005

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                 3,193                 2,408               26,999               28,349               29,483 212015

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ                    -               14,000              279,600              293,580              305,323 212016

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                    -                     -               10,000               10,500               10,920 212017

ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް                    -                     -                     -                     -                     - 212018

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                    -                     -                 6,000                 6,300                 6,552 212019

ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް                    -                     -                     -                     -                     - 212020

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް                    -                     -                     -                     -                     - 212021

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                 1,900                 3,060               28,800               30,240               31,450 212022

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2022ް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ
ް  ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

2022 ޖަނަވަރީ 12



އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                    -                     -                     -                     -                     - 212023

ފޯނު އެލަވަންސް               23,900               10,320               70,200               73,710               76,658 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް                 3,625                 2,675                 6,000                 6,300                 6,552 212025

ހެދުން އެލަވަންސް                    -                     -                     -                     -                     - 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް             718,248              334,879              810,000              850,500              884,520 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް                 9,780                 6,760              106,440              111,762              116,232 212028

ރާއްޖޭން ބޭރު- ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް                     -                     -                     -                     -                     - 212029

ރާއްޖޭ- ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް                     -                     -                 6,000                 6,300                 6,552 212030

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް             415,930              197,180              458,400              481,320              500,573 212031

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް                    -                     -                     -                     -                     - 212032

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ                 3,880                     -              331,136              347,693              361,601 212999

2,480,560           2,385,154           2,271,575           692,182              1,299,556           ަ ޖުމްލ

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

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 213001

ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 213002

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 213003

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 213004

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ             236,613               91,312              232,348              243,966              253,724 213006

253,724              243,966              232,348              91,312                236,613              ަ ޖުމްލ

ު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               59,400               16,120              188,300              205,715              211,944 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 2,100                     -                 2,000                 2,100                 2,184 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 3,558                     -               44,400               46,620               48,485 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 221004

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 221005

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 221999

262,612              254,435              234,700              16,120                65,058                ަ ޖުމްލ

ު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި               52,211               34,897              111,350              116,918              121,594 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               11,366                    250               28,750               30,188               31,395 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                 2,769                    461               20,000               21,000               21,840 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                    -                 1,202               12,000               12,600               13,104 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                 1,850                 9,796               14,500               15,225               15,834 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                    -                 1,190               18,000               18,900               19,656 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                    -                     -               60,000               63,000               65,520 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                 5,467               12,052               25,150               26,408               27,464 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                    445                     -               20,000               21,000               21,840 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                    -                 7,285               22,500               23,625               24,570 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                    -                     -                     -                     -                     - 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 3,863                 1,820                 5,000                 5,250                 5,460 222999

368,277              354,113              337,250              68,954                77,971                ަ ޖުމްލ

ު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް               38,778               48,201               70,000               73,500               76,440 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު             379,003              156,882              480,000              504,000              524,160 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު               28,440               42,210               84,000               88,200               91,728 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި                    -                     -                     -                     -                     - 223005

ތަކެތީގެ ކުލި                 1,650                     -                 7,500                 7,875                 8,190 223006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ               12,000                 5,000               18,550               19,478               20,257 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                    -                    117                 1,200                 1,260                 1,310 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                 1,220                 1,360                 9,600               10,080               10,483 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                 1,944                 8,042              336,500              319,325              330,098 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                    -                     -                 8,000                 8,400                 8,736 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 223014

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

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                 2,010               10,890               60,000               63,000               65,520 223016



މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                    678                      40               12,500               13,125               13,650 223017

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

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                 7,128                 4,320                 8,128                 8,534                 8,876 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                    -                     -               10,000               10,500               10,920 223020

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 223021

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް                    -                     -                     -                     -                     - 223022

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 223023

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                    -                     -                 2,500                 2,625                 2,730 223024

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން                    -                     -                 2,500                 2,625                 2,730 223025

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                      30                     -                 3,500                 3,675                 3,822 223999

1,179,650           1,136,202           1,114,478           277,061              472,880              ަ ޖުމްލ

ު ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 225001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                    -                     -                     -                     -                     - 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                    -                     -               30,000               31,500               32,760 225003

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

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               14,936                    400              110,000              113,000              115,520 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                    -                     -               30,000               50,000               50,000 225006

198,280              194,500              170,000              400                     14,936                ަ ޖުމްލ

ު މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                    177                     -               10,000               10,500               10,920 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                 7,070              251,565              575,000              603,750              627,900 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                    250                      45                 5,000                 5,250                 5,460 226006

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން                    -                     -                     -                     -                     - 226009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                 4,700                    800               31,000               32,550               33,852 226010

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                    -                     -                     -                     -                     - 226015

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން                 4,300                 4,246               66,000               69,300               72,072 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                    -                     -                     -                     -                     - ކަ 226017

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                    -                     -                     -                     -                     - 226018

750,204              721,350              687,000              256,656              16,497                ަ ޖުމްލ

ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ 228

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 228001

ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 228002

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ                    -                     -                     -                     -                     - 228003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                    -                     -               30,000               50,000               50,000 228004

50,000                50,000                30,000                -                      -                     ަ ޖުމްލ



ު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                    -               18,283              170,000              178,500              185,640 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                 2,756               45,193               75,000               78,750               81,900 423002

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް                    -                     -                     -                     -                     - 423003

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                     -                 6,323                 5,000                 5,250                 5,460 423004

ރިފަރެންސް ފޮތް                    -                     -                     -                     -                     - 423005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                 8,268                 2,120               15,000               15,750               16,380 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                    -                     -              100,000              105,000              109,200 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި               20,050               78,366              119,700              125,685              130,712 423008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް                    -                     -                     -                     -                     - 423999

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                    -                     -              400,000              420,000              436,800 424001

966,092              928,935              884,700              150,285              31,074                ަ ޖުމްލ

ު އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދ 440

-                      -                      -                      -                      -                     ަ ޖުމްލ

ް ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުނ 720

-                      -                      -                      -                      -                     ަ ޖުމްލ

ް ލޯން ދޫކުރުނ 730

-                      -                      -                      -                      -                     ަ ޖުމްލ

.ސްޓްރެޓަޖީ ޝީޓުގައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުން މިފޯމަށް އަންނަގޮތަށް ވާނީ ލިންކް ކުރެފައެވެ/ ގެ އަދަދުތައް ޕޮލިސ2024ީ އަދި 2023، 2022. މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
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ީ އާމްދަނ
2024ު 2023ު ވަނަ އަހަރ 2022ު ވަނަ އަހަރ 2021ު ވަނަ އަހަރ 2020ު ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ޖޫން މަހުގެ ލިބުނު ް އައިޓަމްތައ

(4) (3) (2) ނިޔަލަށް ލިބުނު (1)
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ                     -                     -                     -                     -                     - 123

2,200,743           2,095,946           1,996,139           1,136,489           1,137,055           ީ ސޭލްސްގެ އާމްދަނ 124

ް)ކުލި               653,050              568,833           1,284,633           1,348,865           1,416,308 (ޕްރޮޕަޓީ އިންކަމ 125

-                     -                     -                     -                     -                     ާ ޖޫރިމަނ 126

-                     -                     -                     -                     -                     ް ، ފައިދާ އަދި ޑިވިޑަންޑ އިންޓަރެސްޓް 127

315,000              300,000              183,837              104,540              357,992              ީ އެހެނިހެން ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނ 129

-                     -                     -                     -                     -                     ީ ހަރުމުދަލުގެ ސޭލްސް އާމްދަނ 131

3,932,052           3,744,811           3,464,609           

ު ޚަރަދ
2024ު 2023ު ވަނަ އަހަރ 2022ު ވަނަ އަހަރ 2021ު ވަނަ އަހަރ 2020ު ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  ހިނގި ޚަރަދު ް އައިޓަމްތައ

(4) (3) (2) ހިނގި ޚަރަދު (1)
3,452,511           3,319,722           3,161,640           791,368              1,531,537           ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                      -              116,195              278,500              334,925              640,322

4,092,833           3,654,647           3,440,140           907,563              1,531,537           ަ މުޅި ޖުމްލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު              371,103              173,950              396,440              416,262              432,912 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ               14,341                 4,760               13,000               13,650               14,196 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                 6,460                     -               60,000               63,000               65,520 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު               25,431                    380              124,000              130,200              135,408 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު              113,012               58,896              288,200              302,610              314,714 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު              937,742              463,482           1,480,000           1,554,000           1,616,160 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                     -                     -                     -                     -                     - 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު               63,447               89,900              800,000              840,000              873,600 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                     -                     -                     -                     -                     - 227

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

3,452,511           3,319,722           3,161,640           791,368              1,531,537           ަ ޖުމްލ

ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                     -                     -                     -                     -                     - 291

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -                     -                     - 421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                     -              116,195              128,500              134,925              140,322 423

ލޯން ދޫކުރުން                     -                     -              150,000              200,000              500,000 730

640,322              334,925              278,500              116,195              -                      ަ ޖުމްލ

ު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ              200,208               85,260              194,040              203,742              211,892 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް              170,895               88,690              202,400              212,520              221,021 212

432,912              416,262              396,440              173,950              371,103              ަ ޖުމްލ

ަ މުސާރައާއި އުޖޫރ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ              191,029               80,645              176,400              185,220              192,629 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                 9,179                 4,615               17,640               18,522               19,263 211002

211,892              203,742              194,040              85,260                200,208              ަ ޖުމްލ

ް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސ 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                12,000               12,000               12,000               12,600               13,104 212005

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                     -                     -                 4,000                 4,200                 4,368 212015

ރިސްކް އެލަވަންސް               15,090               15,790               44,400               46,620               48,485 212025

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2022ް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ

2022 ޖަނަވަރީ 12

ް ޓްރަސްޓް ފަންޑ



ހެދުން އެލަވަންސް                     -                     -                     -                     -                     - 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް              125,290               60,900              114,000              119,700              124,488 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ               18,515                     -               28,000               29,400               30,576 212999

221,021              212,520              202,400              88,690                170,895              ަ ޖުމްލ

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

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ                     -                     -                     -                     -                     - 213004

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ               14,341                 4,760               13,000               13,650               14,196 213006

14,196                13,650                13,000                4,760                  14,341                ަ ޖުމްލ

ު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 6,460                     -               60,000               63,000               65,520 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

65,520                63,000                60,000                -                      6,460                  ަ ޖުމްލ

ު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި                     -                     -                 5,000                 5,250                 5,460 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                     -                     -                 5,000                 5,250                 5,460 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                    210                     -               12,000               12,600               13,104 222003

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

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                    120                     -                 2,000                 2,100                 2,184 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް               13,564                     -               50,000               52,500               54,600 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                     -                     -                 8,000                 8,400                 8,736 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                    765                    380               17,000               17,850               18,564 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                     -                     -                     -                     -                     - 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                     -                     -                     -                     -                     - 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                     -                     -                     -                     -                     - 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               10,772                     -               25,000               26,250               27,300 222999

135,408              130,200              124,000              380                     25,431                ަ ޖުމްލ

ު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                     -                     -                     -                     -                     - 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު               91,637               55,783              157,000              164,850              171,444 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                 1,385                     -               13,000               13,650               14,196 223003

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                     -                     -                     -                     -                     - 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                 5,400                 2,250               12,000               12,600               13,104 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                     -                     -                     -                     -                     - 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                     -                     -               40,000               42,000               43,680 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                 7,090                    400               27,000               28,350               29,484 223011

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

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                 7,500                    100               15,000               15,750               16,380 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                     -                     -                     -                     -                     - 223020

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                     -                    363               24,200               25,410               26,426 223999

314,714              302,610              288,200              58,896                113,012              ަ ޖުމްލ

ު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް               809,418              382,560           1,100,000           1,155,000           1,201,200 224001

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް              128,324               80,922              380,000              399,000              414,960 224999

1,616,160           1,554,000           1,480,000           463,482              937,742              ަ ޖުމްލ

ު މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން               14,995                     -              180,000              189,000              196,560 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                    450               89,900               20,000               21,000               21,840 226002

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން                     -                     -                     -                     -                     - 226009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން               15,343                     -              550,000              577,500              600,600 226010

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން                     -                     -                     -                     -                     - 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން               32,660                     -               50,000               52,500               54,600 ކަ 226017

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                     -                     -                     -                     -                     - 226018

873,600              840,000              800,000              89,900                63,447                ަ ޖުމްލ



ު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                     -              116,195               62,500               65,625               68,250 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                     -                     -               45,000               47,250               49,140 423002

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް                     -                     -                     -                     -                     - 423003

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                      -                     -                 6,000                 6,300                 6,552 423004

ރިފަރެންސް ފޮތް                     -                     -                     -                     -                     - 423005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                     -                     -                 5,000                 5,250                 5,460 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                     -                     -                     -                     -                     - 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                     -                     -               10,000               10,500               10,920 423008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް                     -                     -                     -                     -                     - 423999

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު                     -                     -                     -                     -                     - 451012

140,322              134,925              128,500              116,195              -                      ަ ޖުމްލ

ް ލޯން ދޫކުރުނ 730

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް                     -                     -              150,000              200,000              500,000 731003

ރާއްޖޭގެ ޖަމިއްޔާތަކަށް                     -                     -                     -                     -                     - 731004

500,000              200,000              150,000              -                      -                      ަ ޖުމްލ

.ސްޓްރެޓަޖީ ޝީޓުގައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުން މިފޯމަށް އަންނަގޮތަށް ވާނީ ލިންކް ކުރެފައެވެ/ ގެ އަދަދުތައް ޕޮލިސ2024ީ އަދި 2023، 2022. މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
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ީ އާމްދަނ
2024ު 2023ު ވަނަ އަހަރ 2022ު ވަނަ އަހަރ 2021ު ވަނަ އަހަރ 2020ު ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ޖޫން މަހުގެ ލިބުނު ް އައިޓަމްތައ

(4) (3) (2) ނިޔަލަށް ލިބުނު (1)
-                     -                     -                     -                     -                      ް ފީ އަދި ޗާޖެސ 121

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ                97,390                38,715                90,000                95,000              330,000 123

-                     -                     -                     -                     -                      ީ ސޭލްސްގެ އާމްދަނ 124

ް)ކުލި                       -                     -                     -                     -                     - (ޕްރޮޕަޓީ އިންކަމ 125

-                     -                     -                     -                     -                      ާ ޖޫރިމަނ 126

2,000,000           1,935,000           1,930,000           187,430              86,112                ް ، ފައިދާ އަދި ޑިވިޑަންޑ އިންޓަރެސްޓް 127

1,040,300           1,010,000           1,000,000           554,352              853,004              ީ އެހެނިހެން ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނ 129

-                     -                     600,000              -                     -                      ީ ހަރުމުދަލުގެ ސޭލްސް އާމްދަނ 131

-                     -                     -                     -                     -                      ީ ފައިސާގެ ހިލޭ އެހ 141

3,370,300           3,040,000           3,620,000           780,497              1,036,506            

ު ޚަރަދ
2024ު 2023ު ވަނަ އަހަރ 2022ު ވަނަ އަހަރ 2021ު ވަނަ އަހަރ 2020ު ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  ހިނގި ޚަރަދު ް އައިޓަމްތައ

(4) (3) (2) ހިނގި ޚަރަދު (1)
650,000              650,000              2,545,000           -                     -                      ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                       -                     -                     -                     -                     -

650,000              650,000              2,545,000           -                      -                       ަ މުޅި ޖުމްލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 210

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

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                      -                     -                     -                     -                     - 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                     -           1,400,000              350,000              350,000 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                      -                     -                     -                     -                     - 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                      -                     -              290,000              100,000              100,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                     -              855,000              200,000              200,000 228

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

650,000              650,000              2,545,000           -                      -                       ަ ޖުމްލ

ު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ 223

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                      -                     -              450,000                50,000                50,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                     -              600,000              150,000              150,000 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                      -                     -              270,000              150,000              150,000 223014

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

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                      -                     -                80,000                     -                     - 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 223017

350,000              350,000              1,400,000           -                      -                       ަ ޖުމްލ

ު ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 225001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 225002

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ2022ް
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ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ފަންޑް



ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                     -              290,000              100,000              100,000 225003

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

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                      -                     -                     -                     -                     - 225006

100,000              100,000              290,000              -                      -                       ަ ޖުމްލ

ު ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ 227

ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ-ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -                     -                     -                     -                     - 227001

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ-ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -                     -                     -                     -                     - 227002

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ-ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -                     -                     -                     -                     - 227003

ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ                      -                     -                     -                     -                     - 227011

-                      -                      -                      -                      -                       ަ ޖުމްލ

ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ 228

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228001

ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228002

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ                      -                     -              280,000                50,000                50,000 228003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                      -                     -              200,000                50,000                50,000 228004

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228005

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228006

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228007

ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228008

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228009

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                      -                     -              375,000              100,000              100,000 228010

ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ                      -                     -                     -                     -                     - 228011

200,000              200,000              855,000              -                      -                       ަ ޖުމްލ



10,427,205.00     10,123,500.00     9,828,339.00        

3,932,051.63        3,744,811.07        3,464,609.08        

-                          -                          -                          

-                          -                          -                          

3,370,300.00        3,040,000.00        3,620,000.00        

-                          200,000.00           200,000.00           

-                          -                          -                          

-                          -                          2,000,000.00        

-                          -                          -                          

-                          -                          -                          

17,729,556.63     17,108,311.07     19,112,948.08     ަ :ޖުމުލ

10,428,858.51     10,037,363.95     9,551,299.00        

4,092,832.88        3,654,647.00        3,440,140.00        

-                          -                          -                          

-                          -                          -                          

650,000.00           650,000.00           2,545,000.00        

50,000.00             50,000.00             200,000.00           

-                          -                          -                          

2,138,000.00        2,075,000.00        2,000,000.00        

-                          -                          -                          

-                          -                          -                          

17,359,691.39     16,467,010.95     17,736,439.00     ަ :ޖުމުލ

ފަންޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު

13,615,276.99     13,128,150.95     14,573,239.00     

3,744,414.40        3,338,860.00        3,163,200.00        

17,359,691.39     16,467,010.95     17,736,439.00     ަ :ޖުމުލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު          6,257,262.80          6,570,125.94          6,832,930.98 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ              245,348.20              257,615.61              267,920.23 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު              294,700.00              317,435.00              328,132.40 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު              461,250.00              484,312.50              503,685.00 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު          3,002,678.00          1,838,811.90          1,894,364.38 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު          1,480,000.00          1,554,000.00          1,616,160.00 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު              460,000.00              294,500.00              298,280.00 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު          1,487,000.00          1,561,350.00          1,623,804.00 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                            -                            -                            - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް              885,000.00              250,000.00              250,000.00 228

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

13,615,276.99        13,128,150.95        14,573,239.00        ަ :ޖުމުލ

 2024ު 2023ު  ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

 2024ު 2023ު  ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

 2024ު 2023ު  ވަނަ އަހަރ  ވަނަ އަހަރ

2022ް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ

ާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ
1309

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަޖެޓް
2022 ޖަނަވަރީ 12

ީ ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނ

L-COFްއެހެނިހެނ 
L-CBFިވިޔަފާރ 
L-CRFްރިޒާވް ފަންޑ 

L-CWDFކ.މ.ތ. އ
L-CDFްޑޮނޭޝަން ފަންޑ 
J-LCLީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ 

L- CTPFާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ 
P-LCLްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ 
T-LCLްޓްރަސްޓް ފަންޑ 

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

L-COFްއެހެނިހެނ 
L-CBFިވިޔަފާރ 
L-CRFްރިޒާވް ފަންޑ 

ު ފަންޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދ

 2022ު  ވަނަ އަހަރ

 2022ު  ވަނަ އަހަރ

 2022ު  ވަނަ އަހަރ

ް އައިޓަމްތައ

L-CWDFކ.މ.ތ. އ
L-CDFްޑޮނޭޝަން ފަންޑ 
J-LCLީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ 

L- CTPFާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ 
P-LCLްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ 
T-LCLްޓްރަސްޓް ފަންޑ 
J-GOMްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ 

J-GOMްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ 

ް އައިޓަމްތައ

ް އައިޓަމްތައ



ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                            -                            -                            - 291

ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ                            -                            -                            - 292

ޓްރާންސްފާރސް                            -                            -                            - 295

ރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                            -                            -                            - ޕަބްލިކްސެކްޓަ 421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު          3,013,200.00          3,138,860.00          3,244,414.40 423

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                            -                            -                            - 440

-                            -                            -                            ް ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުނ 720

500,000.00              200,000.00              150,000.00              ް ލޯން ދޫކުރުނ 730

3,744,414.40          3,338,860.00          3,163,200.00          ަ :ޖުމުލ

ު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ          3,783,288.00          3,972,452.40          4,131,350.50 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް          2,473,974.80          2,597,673.54          2,701,580.48 212

6,832,930.98          6,570,125.94          6,257,262.80          ަ :ޖުމުލ

ަ މުސާރައާއި އުޖޫރ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          3,495,660.00          3,670,443.00          3,817,260.72 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ              287,628.00              302,009.40              314,089.78 211002

4,131,350.50          3,972,452.40          3,783,288.00          ަ :ޖުމުލ

ް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސ 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް               144,000.00              151,200.00              157,248.00 212005

މެޑިކަލް އެލަވަންސް                            -                            -                            - 212006

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                30,998.80                32,548.74                33,850.69 212015

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ              279,600.00              293,580.00              305,323.20 212016

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                10,000.00                10,500.00                10,920.00 212017

ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް                            -                            -                            - 212018

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                  6,000.00                  6,300.00                  6,552.00 212019

ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް                            -                            -                            - 212020

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް                            -                            -                            - 212021

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                28,800.00                30,240.00                31,449.60 212022

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                            -                            -                            - 212023

ފޯނު އެލަވަންސް                70,200.00                73,710.00                76,658.40 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް                50,400.00                52,920.00                55,036.80 212025

ހެދުން އެލަވަންސް                            -                            -                            - 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް              924,000.00              970,200.00          1,009,008.00 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް              106,440.00              111,762.00              116,232.48 212028

ރާއްޖޭން ބޭރު- ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް                             -                            -                            - 212029

ރާއްޖޭ- ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް                   6,000.00                  6,300.00                  6,552.00 212030

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް              458,400.00              481,320.00              500,572.80 212031

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް                            -                            -                            - 212032

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ              359,136.00              377,092.80              392,176.51 212999

2,701,580.48          2,597,673.54          2,473,974.80          ަ :ޖުމުލ

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

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ                            -                            -                            - 213004

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ              245,348.20              257,615.61              267,920.23 213006

267,920.23              257,615.61              245,348.20              ަ :ޖުމުލ

ު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު              248,300.00              268,715.00              277,463.60 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  2,000.00                  2,100.00                  2,184.00 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                44,400.00                46,620.00                48,484.80 221003

328,132.40              317,435.00              294,700.00              ަ :ޖުމުލ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222



127,054.20              122,167.50              116,350.00              ި ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތ 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                33,750.00                35,437.50                36,855.00 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                32,000.00                33,600.00                34,944.00 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                12,000.00                12,600.00                13,104.00 222004

18,018.00                17,325.00                16,500.00                ި އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތ 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                68,000.00                71,400.00                74,256.00 222006

74,256.00                71,400.00                68,000.00                ި ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތ 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                42,150.00                44,257.50                46,027.80 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                20,000.00                21,000.00                21,840.00 222009

24,570.00                23,625.00                22,500.00                ި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތ 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                            -                            -                            - 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                30,000.00                31,500.00                32,760.00 222999

503,685.00              484,312.50              461,250.00              ަ :ޖުމުލ

ު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                70,000.00                73,500.00                76,440.00 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު              637,000.00              668,850.00              695,604.00 223002

14,196.00                13,650.00                13,000.00                ު ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދ 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު                84,000.00                88,200.00                91,728.00 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި                            -                            -                            - 223005

ތަކެތީގެ ކުލި                  7,500.00                  7,875.00                  8,190.00 223006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                            -                            -                            - 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                30,550.00                32,077.50                33,360.60 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                  1,200.00                  1,260.00                  1,310.40 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                40,000.00                42,000.00                43,680.00 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު              486,600.00                88,430.00                89,967.20 223011

330,098.00              319,325.00              336,500.00              ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު              808,000.00              208,400.00              208,736.00 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު              270,000.00              150,000.00              150,000.00 223014

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު                             -                            -                            - 223015

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ              140,000.00                63,000.00                65,520.00 223016

13,650.00                13,125.00                12,500.00                ު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދ 223017

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

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                23,128.00                24,284.40                25,255.78 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                10,000.00                10,500.00                10,920.00 223020

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު                            -                            -                            - 223021

-                            -                            -                            ް އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށ 223022

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު                            -                            -                            - 223023

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                  2,500.00                  2,625.00                  2,730.00 223024

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން                  2,500.00                  2,625.00                  2,730.00 223025

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                27,700.00                29,085.00                30,248.40 223999

1,894,364.38          1,838,811.90          3,002,678.00          ަ :ޖުމުލ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް           1,100,000.00          1,155,000.00          1,201,200.00 224001

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް                             -                            -                            - 224011

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                            -                            -                            - 224021

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް                            -                            -                            - 224022

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް              380,000.00              399,000.00              414,960.00 224999

1,616,160.00          1,554,000.00          1,480,000.00          ަ :ޖުމުލ

ު ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ                            -                            -                            - 225001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                            -                            -                            - 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު              320,000.00              131,500.00              132,760.00 225003

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

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު              110,000.00              113,000.00              115,520.00 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                30,000.00                50,000.00                50,000.00 225006

298,280.00              294,500.00              460,000.00              ަ :ޖުމުލ



ު މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން              190,000.00              199,500.00              207,480.00 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން              595,000.00              624,750.00              649,740.00 226002

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226003

ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226004

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން                            -                            -                            - 226005

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                  5,000.00                  5,250.00                  5,460.00 226006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226007

ރ މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން              581,000.00              610,050.00              634,452.00 226010

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226011

ރ މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226012

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226013

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން. ޓީ.އައި                            -                            -                            - 226014

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226015

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން                66,000.00                69,300.00                72,072.00 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                50,000.00                52,500.00                54,600.00 ކަ 226017

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                            -                            -                            - 226018

1,623,804.00          1,561,350.00          1,487,000.00          ަ :ޖުމުލ

ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ 228

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ                            -                            -                            - 228001

ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ                            -                            -                            - 228002

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ              280,000.00                50,000.00                50,000.00 228003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ              230,000.00              100,000.00              100,000.00 228004

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                            -                            -                            - 228005

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ                            -                            -                            - 228006

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ                            -                            -                            - 228007

ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ                            -                            -                            - 228008

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                            -                            -                            - 228009

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ              375,000.00              100,000.00              100,000.00 228010

250,000.00              250,000.00              885,000.00              ަ :ޖުމުލ

ު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް              232,500.00              244,125.00              253,890.00 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް              120,000.00              126,000.00              131,040.00 423002

-                            -                            -                            ް ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓ 423003

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                 11,000.00                11,550.00                12,012.00 423004

ރިފަރެންސް ފޮތް                            -                            -                            - 423005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                20,000.00                21,000.00                21,840.00 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ              100,000.00              105,000.00              109,200.00 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި              129,700.00              136,185.00              141,632.40 423008

-                            -                            -                            ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999

436,800.00              420,000.00              400,000.00              ި އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތ 424001

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު          1,500,000.00          1,575,000.00          1,638,000.00 ކަ 424002

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު                            -                            -                            - 424003

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު                            -                            -                            - 451011

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު              500,000.00              500,000.00              500,000.00 451012

3,244,414.40          3,138,860.00          3,013,200.00          ަ :ޖުމުލ

ް ލޯން ދޫކުރުނ 730

-                            -                            -                            ާ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރ 731001

-                            -                            -                            ް ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަކަށ 731002

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް              150,000.00              200,000.00              500,000.00 731003

500,000.00              200,000.00              150,000.00              ަ :ޖުމުލ
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