
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް 2021

ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ޒިންމާގެ ބަޔާން/މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

:އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 2010/7: ނަންބަރުޤާނޫނު 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަކީ، (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 3/2006

.އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ

މިގޮތުން، ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ، ތެދުވެރިކަމާ އަދި ސައްޙަކަމާއެކު ތައްޔާރު ކުރެވޭ، އިތުބާރުހިފޭ މާލީ ބަޔާންތަކަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލަށް އެކަށީގެންވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އަދި އެ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ

.ޒިންމާއެއްކަމުން، އެކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، މި މާލީ ބަޔާންތަކަކީ، ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި، ކުރެވުނު ޚަރަދާ އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ
.ހުރި ފައިސާ ތެދުވެރިކަމާއެކު ދައްކުވައިދާ މާލީ ބަޔާންތަކެކެވެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާނު
މާލީ ޒިންދާރުވެރިޔާ
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ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ
ކައުންސިލުގެ 
މަންފާއަށް ދޭ 
ފައިސާ އާއި 
ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)
ް (ފަރާތްތަކުނ

ް  ތިންވަނަ ފަރާތަކުނ
ކައުންސިލުގެ 
މަންފާއަށް ދޭ 
ފައިސާ އާއި 
 ހިނގި ޚަރަދު

(ޓްރެޜަރީ)

ކައުންސިލަށް ލިބޭ 
އާއި ހިނގި  ފައިސާ

ޚަރަދު 
ކައުންސިލުގެ )

ަ (ކޮންޓްރޯލް އޮންނ

ް  ތިންވަނަ ފަރާތަކުނ
ކައުންސިލުގެ 
މަންފާއަށް ދޭ 
ފައިސާ އާއި 
ހިނގި ޚަރަދު 

އެހީ ދޭ )
ް (ފަރާތްތަކުނ

ް  ތިންވަނަ ފަރާތަކުނ
ކައުންސިލުގެ 
މަންފާއަށް ދޭ 
ފައިސާ އާއި 
 ހިނގި ޚަރަދު

(ޓްރެޜަރީ)

ކައުންސިލަށް ލިބޭ 
އާއި ހިނގި  ފައިސާ

ޚަރަދު 
ކައުންސިލުގެ )

ަ (ކޮންޓްރޯލް އޮންނ

ނޯޓު

2020 2020 2020 2021 2021 2021 ލިބުނު ފައިސާ

-                       -                       3,755,009        -                       5,296,296        5 އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ

-                       -                       -                       -                       6 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-                       -                       32,335             42,850             7 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

-                       -                       649,977           623,843           8
އެހެން ފަރާތްތަކަށް ، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން

ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާ/ރައްދު ކުރުމަށް

-                       -                       -                       -                       9 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ

-                       -                       -                       1,208,136        10 ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

-                       -                       16,507             354,815           11
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

ލިބުނު ފައިސާ

-                       -                       51,399             131,954           12 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ

-                       -                       4,505,227        -                       -                       7,657,894        ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

-                       -                       2,148,416        -                       2,758,018        13 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

-                       -                       -                       14,800             14 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

-                       -                       -                       80,275             15 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު

-                       -                       -                       747,788           16 އަގު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ

-                       -                       -                       -                       17 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

-                       -                       -                       4,370               18 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-                       -                       -                       86,576             19 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

-                       -                       -                       -                       20 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު

-                       -                       -                       172,079           21 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ

-                       22
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 

ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު

-                       -                       -                       6
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

-                       -                       -                       42,850             7
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން 

ރައްދު ކުރެވުނު ފައިސާ

-                       -                       447,165           59,843             8

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން
ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާއިން /ރައްދު ކުރުމަށް
ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ/ރައްދު ކުރެވުނު

-                       -                       -                       -                       9
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

-                       -                       1,274,749        1,173,525        10
ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

-                       -                       -                       213,280           11
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-                       -                       -                       43,890             12
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

-                       -                       3,870,330        -                       -                       5,397,294        ަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-                       -                       -                       208,118           23 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-                       -                       -                       -                       -                       208,118           ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-                       -                       -                       -                       5
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު 

(ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ )ފައިސާ 

-                       -                       3,870,330        -                       -                       5,605,413        ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ފައިސާ (އުނިވި)/ އިތުރުވި         2,052,482                       -                       -           634,898                       -                       -

-                       -                       119,231           24
އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

-                       -                       634,898           -                       -                       2,171,712        24
އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ 

ި ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތ

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން
2021ް ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށ

(ް (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ



ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާ ލިބުނު 
ހިނގި ޚަރަދުގެ /ފައިސާ

ތަފާތު

ލިބުނު  އަހަރު ތެރޭގައި
ހިނގި ޚަރަދު/ފައިސާ

ބަޖެޓްރިވައިޒްކުރި 
ކައުންސިލުން ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް
ނޯޓް

2021 2021 2021 2021 ލިބުނު ފައިސާ

އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ                 5,296,296                 5,296,296                 5,296,296                           -

-                           -                           -                           -                           41 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-                           -                           -                           -                           42 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ

671,888                    1,208,136                 1,880,024                 1,880,024                 43 ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

249,240                    131,954                    381,194                    381,194                    44 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ                 7,557,514                 7,557,514                 6,636,386                    921,128

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

269,106                    2,655,802                 2,924,909                 2,922,055                 26 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

13,150                      102,215                    115,366                    115,366                    27
 ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ،ޕެންޝަނާއި

ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ

200                           14,800                      15,000                      15,000                      28 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

55,195                      80,275                      135,470                    135,470                    29 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު

277,256                    747,788                    1,025,045                 1,029,545                 30 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު

-                           -                           -                           -                           31 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

18,130                      4,370                        22,500                      22,500                      32 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

120,027                    86,576                      206,603                    196,603                    33 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

-                           -                           -                           -                           34 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު

14,421                      172,079                    186,500                    186,500                    35 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ

-                           -                           -                           -                           36 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ                 4,623,038                 4,631,392                 3,863,906                    767,487

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-                           -                           -                           -                           37 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

-                           -                           -                           -                           38 (ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ)ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 

427,331                    208,118                    635,450                    645,450                    39 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-                           -                           -                           -                           40 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ                    645,450                    635,450                    208,118                    427,331

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-                           -                           -                           -                           41 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-                           -                           -                           -                           42 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

700,387                    1,173,525                 1,873,912                 1,873,912                 43 ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

247,304                    43,890                      291,194                    291,194                    44 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ                 2,165,106                 2,165,106                 1,217,416                    947,690

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ                 7,433,594                 7,431,948                 5,289,439                 2,142,508

ބަޖެޓް ބާކީ                 2,142,508

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
2021ް ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށ

(ް (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ



ޖުމުލަ ް ޓްރެޜަރީނ
ކައުންސިލްގެ 
ް ބޭންކް އެކައުންޓ

ޖުމުލަ ް ޓްރެޜަރީނ
ކައުންސިލްގެ ބޭންކް 

ް އެކައުންޓ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

ފައިސާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި                            -                     -

3,755,009      -              3,755,009       5,296,296          -                  5,296,296                 ު ަ އަހަރުތެރޭ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

3,463,815      -              3,463,815       4,062,024          -                  4,062,024                 ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

އަހަރު ތެރޭ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރި ފައިސާ                            -                     -

291,194         1,234,272          -                  1,234,272                 ި ފައިސާ (އުނިވި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ

ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އަހަރު                 1,234,272                  -          1,234,272         291,194

އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު     .5
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން


