


ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް 

ދޭ ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ތިންވަނަ 

ް  ފަރާތަކުނ

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް 

ދޭ ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ 

އާއި ހިނގި  ފައިސާ

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ތިންވަނަ 

ް  ފަރާތަކުނ

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް 

ދޭ ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ތިންވަނަ 

ް  ފަރާތަކުނ

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް 

ދޭ ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ 

އާއި ހިނގި  ފައިސާ

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ނޯޓު

2020 2020 2020 2021 2021 2021 ާ ލިބުނު ފައިސ

-              -              2,576,519       -              -              3,869,941        5 އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ

-              -              68,120            -              -              90,909            6 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-              -              36,419            -              -              33,207            7 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

-              -              225,919          -              -              114,843           8
ޚަރަދު /އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށް، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން

ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާ

-              -              -                     -              -              -                      9 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ

-              -              -                     -              -              -                      10 ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

-              -              188,476          -              -              212,820           11 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ފައިސާ

-              -              767,191          -              -              699,159           12 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ

-             -             3,862,644       -             -             5,020,880        ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

-              -              1,416,057       -              -              1,752,292        13 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              40,347            14 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              115,092           15 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު

-              -              -                     -              -              1,131,973        16 އަގު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ

-              -              -                     -              -              -                      17 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

-              -              -                     -              -              -                      18 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              197,628           19 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              303,000           20 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              -                      21 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ

22 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު

ް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ
2021ް ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށ

(ް (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ



-              14,130            -              -              122,252           7 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-              -              36,636            -              -              27,196            8
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން ރައްދު ކުރެވުނު 

ފައިސާ

-              -              217,060          -              -              122,191           9
ޚަރަދު /އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށް، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން

ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ/ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ރައްދު ކުރެވުނު

-              -              -                     -              -              81,158            10 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              -                      11 ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              119,329           12
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު 

ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-              -              659,735          -              -              798,521           13 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-             -             2,343,618       -             -             4,810,979.05   ަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-              -              -                     -              -              96,369            24 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-             -             -                     -             -             96,369            ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-              -              -                     -              -              -                      
 )ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު ފައިސާ 

(ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ

-             -             2,343,618       -             -             4,907,348.24   ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ި)/ އިތުރުވި            113,531             -             -       1,519,026             -             - ފައިސާ (އުނިވ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި           450,030              -              -              -              -

-             -             1,519,026       -             -             563,561           25 ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތ



ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާ ލިބުނު 

ހިނގި /ފައިސާ

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ި  އަހަރު ތެރޭގައ

ލިބުނު 

ހިނގި /ފައިސާ

ޚަރަދު

ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ

ކައުންސިލުން 

ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ
ނޯޓް

2021 2021 2021 2021 ާ ލިބުނު ފައިސ

413,067        3,756,495     4,169,561     4,579,052     6 އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ

25,047         122,252        147,299        -               41 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

140,517        -               140,517        140,517        42 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ

641,715        699,159        1,340,874     1,340,874     43 ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

-               -               -               -               44 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ

1,220,346     4,577,906     5,798,251     6,060,443     ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

200,772        1,676,314     1,877,086     2,488,024     26 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

26,616         75,978         102,593        102,593        27  ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ،ޕެންޝަނާއި

10,499         44,357         54,856         56,356         28 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

(26,709)        115,092        88,383         147,090        29 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު

101,705        1,247,757     1,349,462     885,571        30 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު

-               -               -               -               31 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

-               -               -               -               32 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

6,448           197,628        204,076        476,808        33 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

34 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު

-               303,000        303,000        280,000        35 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ

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

319,331        3,660,126     3,979,456     4,436,442     ަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-               -               -               -               37 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

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

93,736         96,369         190,105        142,610        39 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-               -               -               -               40 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް

93,736         96,369         190,105        142,610        ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދު

25,047         122,252        147,299        -               41 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

58,842         81,158         140,000        140,000        42 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

542,353        798,521        1,340,874     1,340,874     43 ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

-               -               -               -               44 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

626,243        1,001,931     1,628,173     1,480,874     ަ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

1,039,309     4,758,425     5,797,734     6,059,926     ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
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(ް (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ



ބަޖެޓް ބާކީ     1,039,309



1.     ު ތަޢާރަފ
ގައި ލިބުނު އާންމުދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދަށް ބަލައި ތައްޔާރު  (2021)މިމާލީ ބަޔާނަކީ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުން ފާއިތުވި މާލީ އަހަރު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ7/2010ީ ގައި ވާ 2ގައި ޤާނުނު އަސާސީގެ ޖަދުވަލު 2011 ފެބުރުއަރީ 22މި އިދާރާ އުފެދިފައިވަނީ . ކޮށްފައިވާ ބާޔާނަކެވެ

 ވަނަ ބާބުގައި  8މިއިދާރާގެ މަގުޞަދަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ . ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެއެވެ

.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ

2.     ް ނޑު ސިޔާސަތުތައ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ

ނުވަތަ،

2020ް (ހ  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވުނ

ެ. މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ .އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ވާނީ މި ނޯޓްތަކާއެކު ކިޔުމުންނެވ

2.1  ާ މާލީ ބާޔަންތައް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ
ެ[ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ]މިއީ،  .ގެ މާލީ ބަޔާންތަކެވ

2.2  ް މާލީ ބަޔާންތައ

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ : އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް"ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 

؛"ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ

؛ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން      .1

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން؛ އަދި      .2
. މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކެވެ

" މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން"ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3: މަތީގައި ދެންނެވުނު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު

ެ، "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން"އާއި  ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ މާލީ "އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް"މި ބަޔާންތަކަކީ . އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވ

.ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ

2020ް (ށ  ވަނަ އަހަރު މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުނ

ް މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައ
2021ް ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށ

،  ޤާނޫނު ނަންބަރު އާއި ޤާނޫނު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 2010/7: މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ

.އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 3/2006: ނަންބަރު

ީ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް : އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް" ،މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނ

ެ(ބޭސިސް އިޕްސަސް-ކޭޝް)" ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ ާ އެއްގޮތަށެވ ި ސްޓޭންޑަޑްއ .، މ

ީ ނޑުގޮތެއްގައި، ،ސްޓޭންޑަޑްގައި ބުނާ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލްވެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނ އިންޓަރނޭޝަނަލް " މައިގަ

އާ (ބޭސިސް އިޕްސަސް-ކޭޝް)" ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ: ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް

.އެއްގޮތަށެވެ



2.3  ް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނ

2.4  ް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނ

2.5  ު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުއްދަތ

2.6  ު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ތާރީޚ

2.7  ް މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ އަސާސ

 ފެބްރުވަރީ 21]ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ،  އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 2020 ޑިސެންބަރު 31

.ދުވަހުއެވެ [2021

 ކައުންސިލް އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ ތިރީގައިވާ ،ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި

ެ .ފަދައިން ތިން ކޮލަމްއެއްގައި ދައްކާފައިވާނެއެވ

 ،ކޮލަމްގައި ހިމަނާފައިވާނީ" (ކައުންސިލުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ)ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ 

ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، . ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން، ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ސީދާ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރި ފައިސާއެވެ

އެ ފައިސާއިން ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން މަންފާއެއް 

މި ބަޔާނުގައި . ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން އެހެން ފަރާތަކުން މަންފާއެއް ހޯދުން ހުއްޓުވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ ނަމައެވެ

. އަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދެވ2021ެ ޑިސެންބަރު 31 އިން 2021 ޖަނަވަރީ 1 ،ހިމެނިފައިވާނީ

 ، ކޮލަމްގައި " (ޓްރެޜަރީ)  ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ތިންވަނަ ފަރާތަކުން"ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ

، ކައުންސިލުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  ޚަރަދުކުރި ފައިސާއެވެ .ހިމަނާފައިވާނީ

 ، " (އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުން)ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ

، ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލަކަށް  ިކޮލަމްގައި ހިމަނާފައިވާނީ  އެންޖީއޯތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުނާއ

މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ލިބުނު ފައިސާ  ތަފްސީލު . ފަރުދަކު ސީދާ  ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް، ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ދައްކާފައި ވާނަމައެވެ

ެ އެކި ފަރާތްތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ ބޭންކް . މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވ

.އެކައުންޓަށެވެ

، ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި، ރިވައިސްޑް ބަޖެޓް އަދި އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ

މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު، މި ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި . ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާއެވެ/ފައިސާ

 އަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ތަކުގެ  އިތުރުން،  މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު 2021 ޑިސެންބަރު 31 އިން 2021 ޖަނަވަރީ 1. ވާނެއެވެ

ކޮލަމްގައި " ހިނގި ޚަރަދު" ގެ ބަޖެޓުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވެސް 2020 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ،  ދުވަހުގެ ތެރޭގައ30ިބަންދުނޫން ފުރަތަމަ 

ެ .ހިމެނިފައިވާނެއެވ

.  އަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދެވ2020ެ ޑިސެންބަރު 31 އިން 2020 ޖަނަވަރީ 1  ،ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައި ހިމެނިފައިވާނީ

، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި  މި މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ، އެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން،އެހެންނަމަވެސް

، ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 30ތަކެތީގެ ބިލްތަކަށް އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ

ެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވ



2.8  ާ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސ
، ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ . މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނީ

2.9  ް ކުރީ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުނ

2.10  ީ ބޭރުގެ އެހ

2.10.1        ާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ހޭދަކުރާ ފައިސ

2.10.2        ީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެހ

2.11      ް ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތައ

2.12         ް ބަޖެޓް އަދި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތ

ް ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ

ު ބަޖެޓުގެ މުއްދަތ

ގއާ އެއްގޮތަށް، އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ވެސް ފައިސާ  ، ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިން ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ

.ލިބުމުން ނުވަތަ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުންނެވެ
، ބަޖެޓަރީ ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށެވެ  ގައި ބަޖެޓަރީ ބޭސިސް 2.11ނޯޓް ނަންބަރު . ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ

ެ .ތަފްސީލު ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވ
، އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގގެ އުޞޫލުތަކާ  ، މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ

2.12ެނޯޓް ނަންބަރު . އެއްގޮތަށެވެ . ގައި އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގގެ އުޞޫލުތައް ތަފްސީލު ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވ

ެ މެނޭޖްމަންޓުން ސޮއިކޮށް، ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައިވާ ކުރީ އަހަރެއްގެ މާލީ . މި އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއެކު ކުރީ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވ

ެ ، މި އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާނެއެވ މިފަދައިން . ބަޔާންތަކުގައިވާ ކުށެއް އިސްލާޙުކޮށްފައިވާނަމަ

5ެގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތައް ނޯޓް ނަންބަރު  . ގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވ

ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި އެ ވަނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން 

.އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން، އެހީގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެގޮތް ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ އެހީއެވެ

، ތިންވަނަ ފަރާތަކުން، މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި  ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ހޭދަކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ

، އެހީ ދޭ . ކައުންސިލްގެ މަންފާއަށްޓަކައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ އަގެވެ މި ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާނީ

.ފަރާތުން އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ކަމުގެ ލިޔުމެއް ކައުންސިލަށް ލިބުމުންނެވެ

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވާނީ އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް . ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ހޯދޭ ތަކެތި

.ކައުންސިލަށް ލިބުނު ތާރީޚުގެ އަގުގައެވެ

، އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގައި ހުރި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ޖެހޭ ދިވެހި  (ލިބޭފައިސާ އާއި ޚަރަދު)ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ

ީ(2021 ޑިސެންބަރު 31)އަދި މާލީ އަހަރު . ރުފިޔާއިންނެވެ  މާލީ އަހަރު ނިމޭ ،ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާނ

.ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

.ދުވަހުއެވެ [2021 ޖަނަވަރީ 10]މި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފުރަތަމަ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 ، މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން .  އަށް ނިމުނު މުޅި މާލީ އަހަރަށެވ2021ެ ޑިސެންބަރު 31ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތައް ވެސް 30ފުރަތަމަ 

ެ" އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު"ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ  .ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވ



ް ބަޖެޓަރީ ބޭސިސ

2.13  ި ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެތ
ެ،ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި ވާނީ . ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވ

2.14  ް ޓްރަސްޓް ފަންޑްތައ

2.15  ް ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިނގާ ވިޔަފާރިތައ

2.16  ީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ

2.17  ާ ، ކައުންސިލުން ބަލައިގަތް ފައިސ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން

2.18  ީ ހިލޭ އެހ

 ، " (ކައުންސިލުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ)ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު "ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދެއްކިފައިވާނީ

، ބިން، ޢިމާރާތް، ދުއްވާ ތަކެތި އަދި އެހެނިހެން ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓްފަދަ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ . ކޮލަމްގައެވެ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނީ

.އާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަލައިގަން ޓެކްސް ފައިސާއެވެ (ކެޕިޓަލް ރިސީޕްޓް)ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 

ފާސް ކުރެވުނު ބަޖެޓަށް ބަދަލު ނާންނާނެހެން އެއް ކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވުމުންނާއި އަދި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރުގެ ސަބަބުން، 

މި މާލީ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައި : ނުވަތަ]. ރިވައިސް ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓު ތަފާތުވާނެއެވެ

ަ ][.ނުވާނެއެވެ ބަޖެޓު ތައްޔާރު ކުރެވުނުއިރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައި ނުވާ، ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭފަދަ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ : ކައުންސިލަށް މިބައި ނިސްބަތްވާނަމ

[.ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންޓިންޖެންސީ ޢަދަދެއް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިވާނެއެވެ

ް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތުތައް ދޭހަ ކޮށްދިނުނ

.މި ތަފްސީލު، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކުގައި ދެއްކިފައި ވާނެއެވެ

ެ، މި ބައިގައި .ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކަށް ވަކިން މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ހިމެނިފައިވާނެއެވ

ެ .މި ބައިގައި، ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަކިން މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ހިމެނިފައިވާނެއެވ

މި ބައިގައި، ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން 

ެ .ހިމެނިފައިވާނެއެވ

ް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި ރިވައިސްކުރި ބަޖެޓުގެ ތަފާތުތައް ދޭހަ ކޮށްދިނުނ

 ، މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން .  އަށް ނިމުނު މުޅި މާލީ އަހަރަށެވެ ޑިސެންބަރު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތައް ވެސް 30ފުރަތަމަ 

ެ" އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު"ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ  .ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވ

 މާލީ އަހަރު ؛ބަޖެޓަރީ ބޭސިސް އާއި ކޭޝް ބޭސިސް އެކައުންޓިންގ އެއްގޮތް ނުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި. ބަޖެޓަރީ ބޭސިސްއަކީ މޮޑިފައިޑް  ކޭޝް ބޭސިސް އެކެވެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 30ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ 

ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކާއި އަދި އަނބުރާ ލިބޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓްތަކާއި އެހެނިހެން ވަގުތީ ޑިޕޮސިޓްފަދަ، ބަޖެޓު ކުރެވިފައި ނުވާ ކަންކަމަށް  

.ލިބޭ ފައިސާ އާއި ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ



2.19  ާ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސ

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އަދި އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ކައުންސިލަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

ެ،ގެ ގޮތުގައި"ލިބުނު އެހީ"ބެލެވޭ ތަކެތި،  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު .  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވ

ެ، ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ، ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ސީދާ ތިންވަނަ . މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވ އަދި ހިލޭ އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުން

ގެ "ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ހޭދަކުރި ފައިސާ"ގައިވާ " ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން"ފަރާތަކަށް ދައްކާފައިވާ އެންމެހާ ފައިސާ، 

ެ .ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަންތައްތަކަކަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން މި ، މިއީ ކަ

.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ



ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

3,756,495       ަ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާންގައިވާ ޖުމުލ

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚަރަދ2021ު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2020: އެއްކުރަން                     -

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚަރަދ2022ު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2021: އުނިކުރަން                     -

(ފައިސާ ލިބުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ރިފަންޑް ހިމެނިފައިވުން: މިސާލު )އެހެނިހެން ތަފާތު                      -

3,756,495       ަ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ ޖުމުލ

މި ނޯޓްގައި ދެއްކިފައިވާނީ، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ ކުރެވުނު ޚަރަދާއި އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި 

.ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ ކުރެވުނު ޚަރަދާ އަޅާކިޔުމުން ތަފާތެއްވާނަމަ، އެ ތަފާތުވާ ސަބަބެވެ

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން . މި ތަފާތު އަންނަނީ މި ދެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބޭސިސް ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

.ނަމަވެސް، ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ މޮޑިފައިޑް ކޭޝް ބޭސިސްއަށެވެ. ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ކޭޝް ބޭސިސްއަށެވެ

ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތް އަޅާކިޔުމުގައި ދެއްކިފައިވާ، ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި 

.ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު އަޅާކިޔުމުން ތަފާތުވާ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

3 .ް ރިކަންސިލިއޭޝަނ



ް ޚަރަދު ކޯޑ
އުނި 

(ް (ކްރެޑިޓ
ް)އިތުރު  (ޑެބިޓ

ބިނާކޮށް ނުނިމި ހުރި ހަރުމުދާ

ލީޒްލައިނާއި 

އިންޓަނެޓްގެ 

4 .ެ ު/ކުރީ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައިވާ ކުށެއްގ ކުށްތަކެއްގެ އިސްލާޙ

 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބައެއް ކުށްތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި 2021 ޑިސެންބަރު 31

ގެ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނިފައި 'ކޮމްޕެރެޓިވްސް"އަދި މި ކުށްތައް އިޞްލާޙު ކުރެވި، . ވެއެވެ

.މި އިޞްލާޙުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ވާނެއެވެ



ަ ޖުމުލ ް ޓްރެޜަރީނ
ކައުންސިލްގެ 

ް ބޭންކް އެކައުންޓ
ަ ޖުމުލ ް ޓްރެޜަރީނ

ކައުންސިލްގެ 

ް ބޭންކް އެކައުންޓ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

139,810         139,810         84,771           -                 84,771           ި ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ ފައިސ

2,576,519      2,576,519      3,869,941      -                 3,869,941      ު ަ އަހަރުތެރޭ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

2,221,391      2,221,391      3,764,995      -                 3,764,995      ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-                 -                 -                 -                 -                 
އަހަރު ތެރޭ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް 

އަނބުރާ ޖަމާކުރި ފައިސާ

355,128         355,128         104,947         -                 104,947         
ި ި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ  (އުނިވ

ފައިސާ

494,938         494,938         189,717         -                 189,717         ު ާ އަހަރ ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

ް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނ

އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު     .5



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

ީ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކ

                     - 
މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)

                     - 
އެކުވެރި )ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން

                     - 
ވޮލަންޓަރީ – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)އޯގަނައިޡޭޝަންސް 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  53,990           

                     -                      -                      -                      -                      -            53,990 ަ ބާކީގެ ޖުމުލ

ލިބުނު ފައިސާ

                     - 
މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)

                     - 
އެކުވެރި )ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  90,909            68,120           

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                     

                     -                      -            68,120                      -                      -            90,909 ަ ލިބުނު ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

                     - 
މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)

އެކުވެރި )ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން

         122,252 
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

އޮފީހުން

14130 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                     

           14,130                      -                      -          122,252 ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

53990.00        22,647.04 ީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކ

                     -                      -                      -                      - 
މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)

                     - 
އެކުވެރި )ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ. 6



ވޮލަންޓަރީ – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)އޯގަނައިޡޭޝަންސް 

53990.00 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  22,646.95       

           53,990                      -                      -            22,647 ަ ބާކީގެ ޖުމުލ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

                     -                      -            14,058                      -                      -            15,664 

ކުރީ )އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި ދައުލަތުގެ 

ީ (އާމްދަނ

އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 

ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 5,860              -                      -                      6,000              -                      -                     

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 7,200              -                      -                      10,200            -                      -                     

ކެޕިޓަލް ރިސިޓްސް -                      -                      -                      -                      -                     

އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ 7,491              -                      -                      5,965              -                      -                     

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ 9,556              -                      -                      10,004            -                      -                     

އެހެނިހެން އާމްދަނީ 3,100              -                      -                      4,250              -                      -                     

                     -                      -            36,419                      -                      -            33,207 ަ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

                     -                      -            36,636                      -                      -            27,196 
އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް 

ަ ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ޖުމުލ

                     -                      -                (217) (އުނިވި ފައިސާ)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި  6,011              -                      -                     

                     -                      -            13,841                      -                      -            21,675 ާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ އާއި އެ ފައިސާއިން ރައްދު. 7
ކުރެވުނު ފައިސާ

، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށް. 8 ޚަރަދު ކުރުމަށް/ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން

 ގައި 51ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ވަކިވަކިން ނޯޓް ނަންބަރު " ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ"މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ެ .ދެއްކިފައިވާނެއެވ



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

                     -                      -                      -                      -                      -              8,859 ު ާ އަހަރު ފެށުނުއިރ ހުރި ފައިސ

                     -                      -          225,919                      -                      -          114,843 
 ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ލިބުނު  އަހަރު ތެރޭގައި

ފައިސާ

                     -                      -          225,919                      -                      -          114,843 ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

(ރައްދުކުރެވުނު ފައިސާ)ކުރެވުނު ޚަރަދު  122,191          -                      -                      217,060          -                      -                     

                     -                      -          217,060                      -                      -          122,191 
ެ ރައްދުކުރެވުނު )ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގ

(ފައިސާ

                     -                      -              8,859                      -                      -             (7,348) ި ި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ ފައިސާ (އުނިވ

                     -                      -              8,859                      -                      -              1,511 ާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

         456,211            81,158 ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސ

ލިބުނު ފައިސާ

ބުރިޖް އެޅުމަށް ދިން ފައިސާ   -                      -                   

                   -                      -                      -                      -                      -                      -   ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

ބުރިޖް އެޅުމަށް ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ 81,158            375,053         

                   -                      -            375,053                    -                      -              81,158 ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

        (375,053)                    -                      -             (81,158) ި ި/އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވ އުނިވ

ު ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ/ލިބުނު ފައިސާ އަދި ރައްދު ކުރެވުނ

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު. 9



           81,158                    -                      -                       0 ާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިފައިސ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

-                -                445,772         -                -                -                ި ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ ފައިސ

ު ާ ލިބުނ ފައިސ

-                -                -                -                -                -                
ކައުންސިލުންކުރާ ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކުން 

ލިބުނު ފައިސާ

-                -                -                -                -                -                ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

-                -                -                -                -                -                
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޚަރަކާތްތަކަށް ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

-                -                -                -                -                -                ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-                -                -                -                -                -                ި ި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ ފައިސާ (އުނިވ

-                -                445,772         -                -                -                ު ާ އަހަރ ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި 

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ެ މިލްކިއްޔާތާއި "އަދި " ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން" ،މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކުގ

ު "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ް ނަންބަރ 48ެ، ނޯޓ . ގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި .11

ކުރެވުނު ޚަރަދު

10.  ު ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދ



2020 2020 2020 2021 2021 2021

-                    ި ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ ފައިސ

ު ާ ލިބުނ ފައިސ
ެ މަސައްކަތު                    - ފައިސާ ދުވަހުގ

250476 ފައިސާ ލިބުނު ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން         212,820
-                    -                    250,476         -                    -                    212,820         ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ
62000 108,250         ެ އެލަވަންސް މެންބަރުންގ

0 ޚަރަދު އެހެނިހެން           11,079
-                    -                    62,000           -                    -                    119,329         ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

188,476         -                    -                    93,491           ި ި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ ފައިސާ (އުނިވ

-                    -                    188,476         -                    -                    93,491           ު ާ އަހަރ ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

-                50,500           ި ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ ފައިސ

ު ާ ލިބުނ ފައިސ

އެހެނިހެން ފައިސާ         699,159         767,191

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ                -

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ                -

-                -                767,191         -                -                699,159         ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

އެހެނިހެން ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު         798,521         659,735

ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

-                -                659,735         -                -                798,521         ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ފައިސާ (އުނިވި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި         (99,362)         107,456

107,456         (48,862)         ު ާ އަހަރ ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

(އެހެނިހެން އާމްދަނީ)އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ . 12



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2920 2020 2021 2021 2021

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      1,038,658   -                      -                    877,032            -                      -                   

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ         250,877   -                      -                    174,737            -                   

                   -            303,951                    -                      -   386,780         ް ދޭ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށ

                   -              60,337                    -                      -   75,978           
ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ، ޕެންޝަނާއި

އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ

                   -                      -          1,416,057                    -                      -          1,752,292 ަ ޖުމުލ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

10884 21,426           
ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

ޚަރަދު

                   -   -                
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުން ކުރާ ދަތުރު 

ޚަރަދު

                   -   400 18,921           
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުރު 

ޚަރަދު

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                -   -                   

                   -                      -              11,284                    -   -                           40,347 ަ ޖުމުލ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު. 15

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު. 13

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު. 14

ނޑު ގޮތެއްގައި މި ކައުންސިލުގެ ރަންގަލި ލާންޗް އާއި މާވަށި ދޯނި :  ނޯޓް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ، މައިގަ

.އަދި އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ފައިސާއެވެ



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

37282 ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާ ތަކެތި           61,885

-4500 -                
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ 

ތަކެތި

5032 ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި           23,028

-20693 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           16,148

150 ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                -

-399 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފު ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި           10,129

260 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު             2,567

-                ް ހޯދާ ތަކެތި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށ

1,335             
ދިދަފަދަ ފޮތީގެ  ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި

ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

` ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު                -

                   -                      -              17,132                    -   -                         115,092 ަ ޖުމުލ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

27602 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސްގެ ޚަރަދު           11,037

108868 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         903,242

71499 63,800           ެ ޚަރަދު ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގ

-3000 ތަކެތީގެ ކުލި                -

109833 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ތަންތަނުގެ         117,899

520 -                
ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ  އޮފީސް ޢިމާރާތް

ޚަރަދު

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                -

3091 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު             7,708

-                
ތަރުޖަމާ ކުރުންފަދަ  ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި،

ޚިދުމަތުގެ އަގު

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު. 16



2431 26,069           
ީ އަދާ ކުރުމަށް ކުރާ  މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރ

ޚަރަދު

2,218             
ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ  އެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް

ފީތައް

-                
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުމަށް 

ކުރާ ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                -

                   -                      -            320,844                    -   -                       1,131,973 ަ ޖުމުލ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                 -   -                   

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް                 -   -                   

ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި                -   -                   

                   -   -                
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން 

ތަކެތި

                   -   -                ް އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސ

                   -                      -                      -                      -                      -                      -   ަ ޖުމުލ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

                   -   -                
ފެލޯޝިޕްގައި ދާ މީހުންގެ / ސްކޮލަރޝިޕް 

ޚަރަދު

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚަރަދު                -   -                   

                   -                      -                      -                      -                      -                      -   ަ ޖުމުލ

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު. 18

17 .ި ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތ



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން                 -

14404 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން          187,648

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް– މަރާމާތު ކުރުން                 -

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް– މަރާމާތު ކުރުން                 -

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް- މަރާމާތު ކުރުން                 -

ރޑްވެއަރ.ޓީ.އައި- މަރާމާތު ކުރުން                 - އާއި ގުޅޭ ހާ

16800 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި- މަރާމާތު ކުރުން              9,980

-                
ނޑުގައި ދުއްވާ - މަރާމާތު ކުރުން  ކަ

އުޅަނދުފަހަރު

                   -                      -              31,204                    -   -                         197,628 ަ ޖުމުލ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް                -   -                   

ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ރާއްޖޭގެ އެކި                -   -                   

އިންޓަރެސްޓްބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި                 -   -                   

-                -                -                -                -                ަ ޖުމުލ

އިންޓަރަސްޓް ޚަރަދު. 20

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު. 19

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ. 21



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

                   -   -                
ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ /ތަކެތި

ފައިސާ

                   -   -                
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ 

ފައިސާ

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ                -   -                   

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު                -   -                   

                   -   -                
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ 

އެހީ

                   -   47000 -                
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ 

އެހީ

                   -   236475 303,000         
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ 

އެހީ

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ                -   -                   

                   -                      -            283,475                    -                      -            303,000 ަ ޖުމުލ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021   

-                ީ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން/ސަރުކާރަށްވ

-                ް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުނ

-                ް އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުނ

-                ް އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުނ

-                 ް އެހެނިހެން ގެއްލުނ

-            -            -            -            -            -            ަ ޖުމުލ

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު. 23

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު. 22



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

 އެހީ ދޭ)ޚަރަދު 

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން ހިނގި 

ީ) ޚަރަދު (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2020 2020 2020 2021 2021 2021

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                 -

36020 ް މެޝިނަރީ އާއި           66,965 އިކުއިޕްމަންޓ

26975 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                 -

10000 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                 -

4900 ރ. ޓީ.އައި            29,404 އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަ

-                ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

                   -                      -              77,895                    -                      -              96,369 ަ ޖުމުލ



31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021    
ާ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސ

ބޭންކް އެކައުންޓް         347,055               413,412

އަތުގައި ހުރި ފައިސާ             7,024                 36,618

ޑިމާންޑް ޑިޕޮސިޓްސްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާ                      -                      -

450,030              354,079              ަ ޖުމުލ

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި. 24

 ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ކަމުގައި ،ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ފަދައިން

.ހިމަނާފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ޢަދަދުތަކެވެ



ީ،އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓް   .25  ކުރެވުނު ހޭދަ އަދި ބާކ
2020 2021 ް ތަފްޞީލ

5,708,071 4,579,052 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓް

0 -2,400 ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އުނިއިތުރު

5,708,071 4,576,652 ް ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓ

2,193,034 3,764,995 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާ

282,844 0  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޚަރަދުތައ30ްމާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

3,232,193 811,658 ީ ބަޖެޓް ބާކ



ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ    1,379,522     1,051,897     1,038,658         13,239

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ       262,480        259,832        250,877           8,955

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް       846,022        565,357        386,780        178,577

200,772        1,676,314     1,877,086     2,488,024    ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ       102,593        102,593         75,978         26,616

26,616         75,978         102,593        102,593       ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު        28,000         26,500         21,426           5,074 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު          5,000           5,000           4,010              990

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު        23,356         23,356         18,921           4,435

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                  -                   -                   -                   -

10,499         44,357         54,856         56,356        ަ ޖުމުލ

26 .ު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ

ް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނ

ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ
، ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން . 27 ޕެންޝަނާއި

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު. 28

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު. 29



ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާ ތަކެތި         53,240          61,885          61,885               -

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           7,500            7,500               -       7,500.00

ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި         30,900          30,900          23,028       7,872.27

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި         19,850          27,498          16,148     11,350.03

ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           9,800            9,800               -       9,800.00

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފު ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި         10,500          10,500          10,129         371.08

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           4,800          -70,200            2,567     -72,767.49

-               -               -               -              ް ހޯދާ ތަކެތި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށ

ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި         10,500          10,500            1,335       9,165.00

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު              -               -               -               -

26,709-         115,092        88,383         147,090       ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސްގެ ޚަރަދު         24,000          24,000          11,037     12,963.08

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު       530,749        941,379        903,242     38,137.12

5,800.00       63,800          69,600          69,600         ެ ޚަރަދު ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގ

ތަކެތީގެ ކުލި              -               -               -               -

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ތަންތަނުގެ       126,000        126,000        117,899       8,100.66

ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ޢިމާރާތް              -               -               -               -

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު              -               -               -               -

އިއުލާން އިޝްތިހާރު އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު          5,000           5,000               -       5,000.00

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު         15,800          15,800            7,708       8,092.00

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު         14,500         39,500          32,475       7,025.00

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         29,910         36,201          35,863         338.31

އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު         36,340         58,310          47,296     11,014.25

ތަރުޖަމާ ކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި،              -               -               -               -

602.97         26,069          26,672          26,672         ީ އަދާ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރ

ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް އެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް           2,500            2,500            2,218         282.00

ބޭންކް ޗާރޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ           4,050           4,050              150       3,900.00

އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު             450              450               -         450.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު. 30



އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު              -               -               -               -

101,705        1,247,757     1,349,462     885,571       ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް               -               -               -               -

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް               -               -               -               -

ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި              -               -               -               -

ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި              -               -               -               -

-               -               -               -              ް އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސ

-               -               -               -              ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ފެލޯޝިޕްގައި ދާ މީހުންގެ ޚަރަދު/ ސްކޮލަރޝިޕް               -               -               -               -

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚަރަދު              -               -               -               -

-               -               -               -              ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން                   -                   -                   -                   -

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން        460,008        187,276        187,648        (371.91)

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް– މަރާމާތު ކުރުން                   -                   -                   -                   -

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް– މަރާމާތު ކުރުން                   -                   -                   -                   -

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް- މަރާމާތު ކުރުން                   -                   -                   -                   -

ރޑްވެއަރ.ޓީ.އައި- މަރާމާތު ކުރުން                   -                   -                   -                   - އާއި ގުޅޭ ހާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި- މަރާމާތު ކުރުން         16,800         16,800           9,980           6,820

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު- މަރާމާތު ކުރުން                   -                   -                   -                   - ކަ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި. 31

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު. 32

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު. 33



6,448           197,628        204,076        476,808       ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް              -               -               -               -

ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ރާއްޖޭގެ އެކި              -               -               -               -

އިންޓަރެސްޓްބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި               -               -               -               -

-               -               -               -              ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
(އިލެކްޓްރިސިޓީ ސަބްސިޑީސް)ކަރަންޓް އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ               -               -               -               -

(ފުޑް ސަބްސިޑީސް)ކާބޯތަކެތީގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ               -               -               -               -

އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ އެލަވަންސް              -               -               -               -

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި- ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ދޭ އެހީ               -               -               -               -

ރާއްޖޭގައި– ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ދޭ އެހީ               -               -               -               -

ކުދިން ބަލަހައްޓާ ގެންގުޅޭތީވެ ދޭ އެލަވަންސް              -               -               -               -

-               -               -               -              ް ހެލްތު އިންޝޫރަންސް ޕްރީމިއަމ

ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް              -               -               -               -

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހެނިހެން އެހީ       280,000        303,000        303,000               -

-               303,000        303,000        280,000       ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
-               -              ް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުނ

ް ދައުލަތުގެ މުދާ               -               -               -               - ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުނ

ް ދައުލަތުގެ ބިން               -               -               -               - ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުނ

-               -               -               -               ާ ް އެހެނިހެން ހަރުމުދ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުނ

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ. 35

އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު. 34

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު. 36



-               -               -               -               ް އެހެނިހެން ގެއްލުނ

-               -               -               -              ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދު ބޭރު އެހީގައި ހިންގާ               -               -               -               -

ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ބޭރު އެހީގެ ދަށުން               -               -               -               -

-               -               -               -               ެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދު އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީއަށް ދައުލަތުގ

-               -               -               -              ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ބިން               -               -               -               -

މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް               -               -               -               -

ޢިމާރާތްތައް މީހުން ދިރިނޫޅޭ               -               -               -               -

-               -               -               -              ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް         49,200         42,326                   -     42,325.90

ް މެޝިނަރީ އާއި        32,510         80,005         66,965     13,040.12 އިކުއިޕްމަންޓ

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު           8,500           8,500                   -       8,500.00
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                   -           6,874                   -       6,874.10

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                   -                   -                   -                   -

ރ. ޓީ.އައި         52,400         52,400         29,404     22,995.80 އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަ

-                   -                   -                   -                  ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

93,736         96,369         190,105        142,610       ަ ޖުމުލ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު . 37

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

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު. 39



ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

ު ހިނގި ޚަރަދ
ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021   
ް ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްސާ               -               -               -               - ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓ

-               -               -               -               ާ ް ޢާއްމުން ބައިވެރިވ އެޖެންސީތަކުގެ ރައުސުލްމާލަށް ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓ

-               -               -               -               ީ ު ބައިނަލް އަޤުވާމ ޖަމާޢަތްތަކުގައިވާ ރައުސުލްމާލ

-               -               -               -              ަ ޖުމުލ

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު. 41

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

 ހިނގި/ ލިބުނު 

ު ޚަރަދ

ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021 ު ލިބުނ

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                   -                    -                    -                 

(އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                   -                    -                    -                 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                 144,899         122,252         22,647          

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                 2,400               -                  2,400            

          25,047         122,252         147,299                 -   ަ ޖުމުލ

ު ޚަރަދ

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް –  ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                   -                    -                    -                 

(އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް –  ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                   -                    -                    -                 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް. 40



ހައްދުންމަތި އަތޮޅު ކައުންސިލުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                 144,899         122,252         22,647          

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން–  ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                 2,400             2,400            

          25,047         122,252         147,299                 -   ަ  ޖުމުލ

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު. 42

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

 ހިނގި/ ލިބުނު 

ު ޚަރަދ

ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021 ާ ލިބުނު ފައިސ

މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް 140,517        140,517           -                  140,517        

        140,517                  -           140,517        140,517 ަ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

ބުރިޖް ގާއިމް ކުރުމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރި ޚަރަދު 140,000        140,000         81,158           58,842          

          58,842           81,158         140,000        140,000 ަ ޖުމުލ

43.  ު ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

 ހިނގި/ ލިބުނު 

ު ޚަރަދ

ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021 ާ ލިބުނު ފައިސ

ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ 1,340,874     1,340,874      699,159         641,715        

        641,715         699,159      1,340,874     1,340,874 ަ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކުން ކުރެވުނު ޚަރަދު 1,339,908     1,339,908      798,521         541,387        

        541,387         798,521      1,339,908     1,339,908 ަ ޖުމުލ

ެ މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ "އަދި " ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން" ،މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކުގ

ު "ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ް ނަންބަރ 48ެ، ނޯޓ . ގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވ

 ގައި 51ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ވަކިވަކިން ނޯޓް ނަންބަރު " ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ"މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ެ .ދެއްކިފައިވާނެއެވ



44.  ު ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާއި ހިނގި 

ު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

 ހިނގި/ ލިބުނު 

ު ޚަރަދ

ރިވައިޒްކުރި 

ް ބަޖެޓ
ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

2021 2021 2021 2021 ާ ލިބުނު ފައިސ

ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަށް ލިބުނު ފައިސާ   -                   -                    -                    -                 

                 -                    -                    -                   -   ަ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު   -                   -                    -                    -                 

                 -                    -                    -                   -   ަ ޖުމުލ



ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ   45.5

 ދުވަހު ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ބިލްތަކަށް މި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2021 ޑިސެންބަރު 31

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 30 ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ 2021 ޑިސެންބަރު 31 ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުވަތަ އެ ބިލްތަކަށް ކައުންސިލުން ފައިސާ 

 ދުވަހުގެ ފަހުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތައް ހިމަނާފައިވާނީ، 2021 ޑިސެންބަރު 31. ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ދަންކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ . ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައެވެ

.ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަގު ކޮށްފައިވާނީ، އެ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގިއިރުގެ އަގުގައެވެ. ވެސް ހިމެނެއެވެ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   45.2

ނޑައަޅާފައިވާ  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަގު ކުރެވިފައިވާނީ، އެ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގިއިރުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ކަ

ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް   45.3

ނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނިފައިވާނީ، ކޯޕަރޭޓިވްސް، ކުންފުނިތައް އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަ

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓް   45.4

ނޑުމަށްފަހު އަދި ޒަމާނާ ޙާލަތަށް ،ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓް  އަގު ކޮށްފައިވާނީ އެ ތަކެތި ހޯދުނުއިރުގެ އަގުން ބަލަށް ކެ

އޭގެ ތެރޭގައި، . މީގެ އިތުރުން، މާލީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތައް ވެސް މި ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ް މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަށ

45.     ް މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައ
 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ،މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ކޭޝް ބޭސިސް އިޕްސަސްގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

.ނޯޓްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ

މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން   45.1

އޭގެ ތެރޭގައި، ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ . މި ބަޔާނުގައި ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ



[ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ]

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

ު މިލްކިއްޔާތ

ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

682,923      854,133      46.1 ާ ހަރުމުދ

-             -             46.2 ާ ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދ

-             -             46.3 ާ ް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވ އިންވެސްޓްމަންޓްތައ

ް ކަރަންޓް އެސެޓްސ

-             -             46.4 (ސްޓޮކް)ވިޔަފާރި މުދާ 

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި      354,079      450,030

111,216      10,000        46.5 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

-             -             46.6 އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް

1,244,169   1,218,212   ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ

ި ް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

-             -             46.7 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 

-             -             46.8 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން

-             -             ި ް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

-             -             46.9 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް

288,831      57,364        46.10 މުދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސާ އަދި ޚިދުމަތް

-             -             46.11 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި

500             500             46.12 (ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ

289,331      57,864        ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

954,838      1,160,348   ް ު) ނެޓް އެސެޓްސ (ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތ

ު ނޯޓ

ު މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ މަޢުލޫމާތ
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 ވަނަ 2021

އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް ހުރި 

ހަރުމުދަލުގެ 

އަގު

 ވަނަ 2021

އަހަރު 

/ ނައްތާލެވުނު 

/ ގެއްލުނު 

ު ވިއްކާލެވުނ

 ވަނަ 2021

އަހަރު އެހީގެ 

ގޮތުގައި ލިބުނު 

ނޯޓް )ތަކެތި 

56)

 ވަނަ 2021

ު އަހަރު ހޯދުނ

 ވަނަ 2021

އަހަރު 

ފެށުނުއިރު 

ހުރި 

ހަރުމުދަލުގެ 

އަގު

ް ތަފްސީލ

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ބިމާއި ޢިމާރާތް     460,260       72,150             -             -     532,410

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް       29,626             -             -             -       29,626

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް       45,708       66,965             -             -     112,673

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު          4,134             -             -         4,134

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި       24,500             -             -             -       24,500

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ       10,000             -             -             -       10,000

އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ. ޓީ.އައި     111,387       29,404             -             -     140,791

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު             -             -             -             -

854,133     -             -             168,519     685,614     ަ ޖުމްލ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

ބިމާއި ޢިމާރާތް             -             -             -             -             -

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް             -             -             -             -             -

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް             -             -             -             -             -

-             -             -             -             -             ަ ޖުމްލ

ީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް             -             -             -             -             -

-             -             -             -             -             ަ ޖުމްލ

854,133     -             -             168,519     685,614     ަ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލ

އަހަރު 

ނިމުނުއިރު ހުރި

އަހަރުތެރޭ 

ރ  ޓްރާސްފަ

ކުރެވުނު

 ވަނަ 2021

އަހަރު އެހީގެ 

ގޮތުގައި ލިބުނު

 އަހަރުތެރޭ 

ު ބިނާކުރެވުނ

އަހަރު 

ފެށުނުއިރު ހުރި
ހަރުމުދަލުގެ ޙުލާސާ

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ބިމާއި ޢިމާރާތް             -                -                -             -                -

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް             -                -                -                -                -

-                -                -                -                -             ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

-                -                -                -                -                ަ ޖުމުލ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

46.1ާ  ހަރުމުދ

46.2ާ  ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދ



ބިމާއި ޢިމާރާތް                -                -                -                -                -

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް                -                -                -                -                -

-                -                -                -                -                ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

-                -                -                -                -                ަ ޖުމުލ

-                -                -                -                -                ަ ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދަލުގެ ޖުމްލ

2020 2021

ދިރާގު                -

-             -             

2020 2021

-             

-             -             

2020 2021

111,216     10,000       

-             -             

111,216     10,000       

2020 2021

-             -             

-             -             

-             -             

2020 2021

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

-             -             

-             

-             -             

ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ

ު ތަފްޞީލ

 ވިޔަފާރި މުދ46.4ާ
ު ތަފްޞީލ

އަތޮޅު ސްޓޯރު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

އަހަރު ތެރޭ ނެގި ލޯނު

އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު

(އިކުއިޓީ) ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 46.3

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސ46.5ާ
ު ތަފްޞީލ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ

 އެހެނިހެން ކަރަންޓް އެސެޓްސ46.6ް
ު ތަފްޞީލ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް

ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް– ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 46.7
ު ތަފްޞީލ



-             -             

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

-             -             

-             -             

-             -             

-             -             

-             -             

2020 2021

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

-             

-             -             

-             

-             -             ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

-             

-             

-             

-             -             ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރ

-             -             

2020 2021

-             

-             -             

2020 2021

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

8,375         22,364       

ހޯދުނު އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ       35,000     280,456

288,831     57,364       ާ ކައުންސިލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ             -

-             -             ާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

އަހަރު ތެރޭ ނެގި ލޯނު

ު ތަފްޞީލ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ

ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ

46.10ް ޭ/ އެހެނިހެން މުއައްސަސާ އަދި ޚިދުމަތ މުދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހ

ަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި ޖުމްލ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ46.9ާ
ު ތަފްޞީލ

ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރ

ބަޖެޓު ބާކީ

އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

ަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި ޖުމްލ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް–  ދިގު މުއްދަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 46.8
ު ތަފްޞީލ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

އަހަރު ތެރޭ ނެގި ލޯނު

އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

އަހަރު ތެރޭ ނެގި ލޯނު

އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު



288,831     57,364       

2020 2021

-             -             

2020 2021

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި            500            500

-             -             

500            500            

ަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ޖުމްލ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 46.11
ު ތަފްޞީލ

ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ

ް) ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ ފައިސާ 46.12 (ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސ
ު ތަފްޞީލ

ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން

ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ
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31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

ު މިލްކިއްޔާތ

ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

ހަރުމުދާ                 854,133                 682,923

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ                        -

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ                        -                 445,772

(އިކްއިޓީ)އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ                        -                        -

ް ކަރަންޓް އެސެޓްސ

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި                 354,079                     4,258

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ                   10,000                 111,216

އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް                        -

1,244,169             1,218,212             ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ

ި ް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު                         -                        -

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން                        -

ި ް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް                        -                        -

ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސާ                   57,364                 288,831

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި                        -                        -

(ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ                        500                        500

289,331                 57,864                   ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

954,838                 1,160,348              ް ު) ނެޓް އެސެޓްސ (ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތ

ު އިތުރު މަޢުލޫމާތ

ާ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރ

ް މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނ
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އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ                            -

ލިބުނު ފައިސާ

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ                            -                            -

-                            -                            ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

ރެސްޓޯރަންޓް އަޕްގްރޭޑިން                            -

ޤަބުރުސްތާނު ފާރު ރޭނުމަށް                            -

ބޭސްފިހާރަ އެޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް                            -

ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލަށް ކުރާ ޚަރަދު                            -

ކައުންސިލުންކުރާ ދަތުރު ތަކަށް ކުރާޚަރަދު                            -

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ޚަރަދު                            -

ފިތުރު ޒަކާތަށް ކުރި ޚަރަދު                            -

ކައުންސިލްގެ އަޕްގްރޭޑިންއަށް ކުރި ޚަރަދު                            -

މިސްކިތް އޭސީ ކުރުމަށް ކުރި ޚަރަދު                            -

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                            -

ޖަލްސާ ސެމިނަރތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                            -

ބަނދަރުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު                            -

ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                            -

ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                            -

އީ ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑިންގެ ޚަރަދުތަކަށް                            -

ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު                            -

ދީނީ ގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                            -

އެކި ރޮނގުރޮގުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                            -

ތައުލީމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު                            -

އެކިއެކި މުބާރާތްތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު                            -

-                            -                            ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ި)/ އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި                             -                            - ފައިސާ (އުނިވ

-                            -                            ާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

48 .ް ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތައ
ާ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރ

ް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާނ
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ު މިލްކިއްޔާތ

ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

ހަރުމުދާ                            -

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ                            -

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ                            -

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

(ސްޓޮކް)ވިޔަފާރި މުދާ                             -

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި                            -                445,772

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ                            -

އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް                            -

445,772                -                            ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ

ި ް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު                             -

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން                            -

ި ް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް                            -

ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސާ                            -

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި                            -

(ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ                            -

-                            -                            ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

445,772                -                            ް ު) ނެޓް އެސެޓްސ (ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތ

ެ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގ

ް މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނ
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ާ ލިބުނު ފައިސ

އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ                            -

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ލިބުނު ފައިސާ                212,820                250,476

250,476                212,820                ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް                108,250                  62,000

އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް                  30,000

އިދާރާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް                  23,150

ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަގީއެއް ގަތުމަށް                  22,259

އެހެނިހެން ޚަރަދު                  11,079

62,000                  194,739                ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

188,476                18,081.75             ި ި)/ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ ފައިސާ (އުނިވ
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ު މިލްކިއްޔާތ

ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

ހަރުމުދާ                 651,000

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި                   18,082

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް

-                        669,082                ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ

ި ް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ. 49

ީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓ

ް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާނ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ

ް މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނ



ި ް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް

މުދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސާ އަދި ޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި

(ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ

-                        -                        ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

-                        669,082                 ް ު) ނެޓް އެސެޓްސ (ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތ

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

ާ ލިބުނު ފައިސ

މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް                  -

-                  ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

375053 ތަރައްޤީގެ މަސްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު             81,158

ފަންޑު ހިންގުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދު                  -

375,053           81,158             ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

(375,053)          (81,158)            ު ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފާތ

456,211           81,158             ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސ

81,158             0                      ާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

ު މިލްކިއްޔާތ

ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

ހަރުމުދާ                        -                        -

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ                        -                        -

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ                        -                        -

-                        -                        ް ކަރަންޓް އެސެޓްސ

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި                        -                        -

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ                        -                        -

އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް                        -                        -

50 .ް ޓްރަސްޓް ފަންޑުތައ

ު މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑ

ް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާނ

މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު

ް މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނ



-                        -                        ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ

ި ް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު                         -                        -

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން                        -                        -

ި ް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް                        -                        -

މުދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސާ އަދި ޚިދުމަތް                        -                        -

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި                        -                        -

(ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ                        -                        -

-                        -                        ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

-                        -                        ް ު) ނެޓް އެސެޓްސ (ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތ

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

0 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ   -                           

ލިބުނު ފައިސާ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާ   -                           

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބުނު ފައިސާ   -                           

                           -                              -   

ު ޚަރަދ

ޕްރޮޖެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   -                           

ދަތުރު ޚާރަދު   -                           

ކުލީގެ ޚަރަދު   -                           

މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު   -                           

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު   -                           

                           -                              -   

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކީ   -                              -                           

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ 53,990                   

ް)ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން  (ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލ

UNDP

ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ. 51

ް)މަލްޓިލެޓްރަލް  (ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުނ



ާ ލިބުނު ފައިސ

ކައުންސިލުން ބުރިޖަށް ކުރި އިންވެސްޓަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވުނު ފައިސާ 90,909                    5,000.00                

ބަޖެޓް ކޮންޓޯރޯލް ތަކުން ފަންޑު ބަދަލުވެފައިވާ ފައިސާ 2,400                      63,120.00              

                   68,120                    93,309 

ު ޚަރަދ

ރަށް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު 14,130.00              

ބުރިޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ 122,252                    -                           

                   14,130                  122,252 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކީ 25,047                    53,990                   

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ   -                           

ލިބުނު ފައިސާ

                           -   

                           -   

ު ޚަރަދ

އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ޚަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ލިބުނު އެހީގެ ފައިސާ އިން ކުރެވުނު ޚަރަދު   -                           

                           -   

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކީ   -                           

ް)އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  (ރަށުގެ ރައްޔިތުނ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 



ް)ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދު . 52 (ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީސ

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2020 2021

-                  -                  

-                  -                  

ާ ޖުމުލަ ރުފިޔ ް ބާވަތ އެހީ ދިން ފަރާތް

-                      ަ ޖުމުލ

ު ތަފްޞީލ

ް ތަފްސީލ

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދު

ަ ޖުމުލ

ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެހީ. 53



ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން އަދި މި ބަޔާނާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް. 1

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި މި ބަޔާނާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް. 2

ހާމަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މައުލޫމާތު ތަކާއި އެ މައުލޫމާތު ތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތައް. 3

:އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކީ 1

ވިޔަފާރި މުދާ

އަތޮޅު ސްޓޯރު            -

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ      10,000

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ް އެހެނިހެން ކަރަންޓް އެސެޓްސ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            -

ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް            -

2

ު ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނ 3

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަހަރު ތެރޭ ނެގުނު ޢަދަދު            -

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު            -

އަތޮޅު ސްޓޯރުން އަހަރު ތެރޭ ނެގުނު ޢަދަދު            -

އަތޮޅު ސްޓޯރުން އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 4

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި ލޯނުގެ ބާކ2021ީ            -

2021ެކައުންސިލުން  . ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް އިންވެސްޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވ

ު :ސުވާލ

.ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓުތަކަށް ބިނާވެ، ކައުންސިލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރާށެވެ

ު މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޢިތުރު މައުލޫމާތ



ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު            -



ާ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ 5

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ      35,000

އަތޮޅު ސްޓޯރުން ގަނެފައިވާ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ            -

ވަގުތީ ގޮތުން ކައުންސިލްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ           500

ހަރުމުދާ 6

.އަހަރު ތެރޭ ގަނެވުނު ހަރުމުދަލަށް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަނީ ފައިސާ ދެއްކިފައެވެ

އަހަރު ތެރޭ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތިވަނީ ނީލަން ކިއިފައެވެ

-            
 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ދައްކާފައިވާ 2020ބަޖެޓުން 

މި ފައިސާއަކީ އަސާސީ މުސާރައިން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއް. ފައިސާ
7

8

 ގެ ބަޖޭޓުން ހޭދަކުރެވުނ2021ު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30އަހަރު ނިމުނުފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން       72,596

 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ލިބުނު އެހީން ޚަރަދު ނުކުރެވި އެކައުންޓްގައި ހުރި ބާކ2021ީ    163,546

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި 9

ބޭންކް އެކައުންޓް    347,055

އަތުގައި ހުރި ފައިސާ        7,024
354,079    

2021ެ އިދާރާގެ .   ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި އެއްވެސް ބަޖެޓު ފައިސާއެއް ބަހައްޓާފައެއް ނުވެއެވ

.ބޭންކު އެކައުންޓުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބަޖެޓު ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ



އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގު. 1

ޢަދަދު ތަފްޞީލު

ް ކައުންސިލ

ބިމާއި ޢިމާރާތް        460,260

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް          29,626

45,708          ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ. ޓީ.އައި        111,387

646,980        ަ ޖުމްލ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

ބިމާއި ޢިމާރާތް                -

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް                -

-                ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

-                ަ ޖުމްލ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް                -

-                ަ ޖުމްލ

646,980        ަ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލ

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދަލުގެ ޖުމްލަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިމާއި ޢިމާރާތް                -

-                   ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

-                   ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

-                   ަ ޖުމުލ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

ބިމާއި ޢިމާރާތް                   -

-                   ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

-                   ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

-                   ަ ޖުމުލ

-                   ަ ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދަލުގެ ޖުމްލ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ



އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ. 2

ބަޖެޓު ފައިސާ         (17,194)

ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގެ ބާކީ          81,158

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ތަކުގެ ބާކީ        159,135

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ                   -

(އެހެނިހެން އާމްދަނީ)އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ           50,500

، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށް            8,859 ޚަރަދު ކުރުމަށްދޭ ފައިސާ/ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ          15,664

:އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި އެހީގެ ފައިސާ                   -

ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ                   -

އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ                   -

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ޖުމްލަ ފައިސާ        298,122

އަހަރު ފެށުނުއިރު ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލަ        347,055

އަހަރު ފެށުނުއިރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ            7,024

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބަޖެޓު ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ                   -

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި އެހީގެ ފައިސާ

ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ                   -

އަމިއްލަ ފަރާތް                   -



ނަންބަރު : 12/2021  ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
1448: އެކައުންޓް ނަންބަރު

 އެހީގެ ގޮތުގައި އެހީ ދޭ 

ު ފަރާތުން ކުރެވުނު ޚަރަދ

ކައުންސިލަށް އެހީގެ 

ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު އަދި 

ީ ބާކ

ް UNDP: އެހީ ދެއްވި ފަރާތ

ި އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

ލިބުނު ފައިސާ

-                            

-                            

-                            

ޖުމުލަ ލިބުނު ފައިސާ                            -                            -

ކުރެވުނު ޚަރަދު

ޕްރޮޖެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                            -

ދަތުރު ޚާރަދު                            -

ކުލީގެ ޚަރަދު                            -

މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު                            -

-                            

-                            -                            ު ޖުމުލަ ކުރެވުނު ޚަރަދ

-                            -                            ީ ބާކ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

އެހީގެ ގޮތުގައި އެހީ ދޭ 

ު ފަރާތުން ކުރެވުނު ޚަރަދ

ކައުންސިލަށް އެހީގެ 

ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު އަދި 

ީ ބާކ

ް ް: އެހީ ދެއްވި ފަރާތ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުނ

53,990.00                ި އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

ލިބުނު ފައިސާ

90,909.09                

2,400.00                   

ޖުމުލަ ލިބުނު ފައިސާ                93,309.09                            -

ކުރެވުނު ޚަރަދު

122,252.05              

-                            

-                            122,252.05              ު ޖުމުލަ ކުރެވުނު ޚަރަދ

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ބާކީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް 
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 އެހީގެ ގޮތުގައި އެހީ ދޭ 

ު ފަރާތުން ކުރެވުނު ޚަރަދ

ކައުންސިލަށް އެހީގެ 

ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު އަދި 

ީ ބާކ

ް UNDP: އެހީ ދެއްވި ފަރާތ

-                            25,047.04                ީ ބާކ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

އެހީގެ ގޮތުގައި އެހީ ދޭ 

ު ފަރާތުން ކުރެވުނު ޚަރަދ

ކައުންސިލަށް އެހީގެ 

ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު އަދި 

ީ ބާކ

ް ް: އެހީ ދެއްވި ފަރާތ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުނ

-                            ި އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

ލިބުނު ފައިސާ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސާ

ހިނަވާގެ އެޅުމަށް އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވި ފައިސާ

މިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

ޖުމުލަ ލިބުނު ފައިސާ                            -                            -

ކުރެވުނު ޚަރަދު

ހިނަވާގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް ކުރި ޚަރަދު

މިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ކުރި ޚަރަދު

-                            -                            ު ޖުމުލަ ކުރެވުނު ޚަރަދ

-                            -                            ީ ބާކ
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ީ އާމްދަނ

ސަރުކާރުން ލިބޭ އެހީ
4,256,408 ސަރުކާރުން ލިބޭ އެހީ

4,256,408 :ޖުމުލަ

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
0 (ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 (އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު އޮފީސް– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 :ޖުމުލަ

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
140,517 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބޭފައިސާ

140,517 :ޖުމުލަ

ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ
6,000 މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް ލިބޭ ފައިސާ

6,000 :ޖުމުލަ

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް ފައިސާ
351,761 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާ

351,761 :ޖުމުލަ

އތމ ކޮމެޓީގެ ފައިސާ
212,820 ކޮމެޓީގެ އެކިއެކި ޚަރަކާތްތަކަށް ލިބޭފައިސާ

ު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓ

 ވަނަ އަހަރު 2021

ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ

ް އައިޓަމްތައ

2021
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212,820 :ޖުމުލަ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
1,340,874 ް ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުނ

ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރި ތަކުން

1,340,874 :ޖުމުލަ

ު ޚަރަދ

ހިލޭ އެހީން ކުރެވޭ ޚަރަދު
0 (ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 (އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

0 :ޖުމުލަ

 ވަނަ އަހަރު 2021

ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ

ް އައިޓަމްތައ
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ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު
140,000 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

140,000 :ޖުމުލަ

ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ
6,000 މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

6,000 :ޖުމުލަ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވޭ ޚަރަދު
1,339,908 ް ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުނ

0 ް ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުނ

1,339,908 :ޖުމުލަ

ު ސަރުކާރުންދޭ އެހީން ކުރެވޭ ޚަރަދ

4,156,442 ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

142,610 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

4,299,052 :ޖުމުލަ

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

2,488,024 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

102,593 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ 

56,356 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

147,090 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

885,571 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

476,808 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

4,156,442 :ޖުމުލަ

 ވަނަ އަހަރުގެ 2021

ބަޖެޓު

ް އައިޓަމްތައ

Page 58



 ވަނަ އަހަރުގެ 2021

ބަޖެޓު

ް އައިޓަމްތައ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

142,610 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

142,610 :ޖުމުލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1,642,002 މުސާރައާއި އުޖޫރަ

846,022 މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

2,488,024 :ޖުމުލަ
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 ވަނަ އަހަރުގެ 2021

ބަޖެޓު

ް އައިޓަމްތައ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ
1,379,522.34 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

262,480.00 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ

1,642,002 :ޖުމުލަ

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ޕޮކެޓް މަނީ

50,400 ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް

191,600 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ގޮތުންދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް

3,900 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިންދޭ އެލަވަންސް

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް

134,987 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރިންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސާއި ފެލެމީ އެލަވަންސް

34,803 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް

14,400 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް

ދީނީ ހިދުމަތުގެ އެލަވަންސް

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް

10,200 ފޯން އެލަވަންސް

6,600 ރިސްކް އެލަވަންސް

238,482 ސަރވިސް އެލަވަންސް

160,650 ސަޕޯރޓިން ކޯ އެލަވަންސް

846,022 :ޖުމުލަ

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ 
102,593 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ

102,593 :ޖުމުލަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
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 ވަނަ އަހަރުގެ 2021

ބަޖެޓު

ް އައިޓަމްތައ

28,000 ނޑުމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

5,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

23,356 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

56,356 :ޖުމުލަ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
53,240 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި

7,500 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

30,900 ފިޔުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

19,850 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި

9,800 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް

10,500 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

4,800 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

10,500 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

147,090 :ޖުމުލަ
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ބަޖެޓު

ް އައިޓަމްތައ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
24,000 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 

530,749 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

69,600 ލީޒްލައިންއާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު

ތަކެތީގެ ކުލި

126,000 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށްދޭ ފައިސާއާއި ކުނީފީ

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖު ޚަރަދު

5,000 އިއުލާން އިޝްތިހާރު އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު

15,800 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

14,500 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

29,910 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

36,340 އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ

26,672 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

2,500 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް

4,050 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ

450 އިންސްއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

885,571 :ޖުމުލަ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
0 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު

0 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

0 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ

0 :ޖުމުލަ
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ބަޖެޓު

ް އައިޓަމްތައ

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
މީހުން ދިރިއުޅޭގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

460,008 މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން

ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތު ކުރުން 

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތު ކުރުން

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން.ޓީ.އައި

16,800 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުން ކަ

476,808 :ޖުމުލަ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
މީހުން ދިރިއުޅޭގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

280,000 މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

280,000 :ޖުމުލަ

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

0 :ޖުމުލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
49,200 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް

32,510 ޕްލާންޓް މެޝިނަރީއާއި  އިކްވިޕްމަންޓްސް

8,500 (ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

0 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
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ބަޖެޓު

ް އައިޓަމްތައ

52,400 އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ.ޓީ.އައި

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް

142,610 :ޖުމުލަ
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ީ ނިޔަލަށްޚަރަދު ނިޔަލަށްބާކ މަހުގެ ޚަރަދު

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު                      533,437.93                  3,773,572.25                      244,330.65

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                                    -                        96,369.19                        93,735.92

338,066.57 :ޖުމުލަ 533,437.93                  3,869,941.44

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު                      170,814.64                  1,789,761.11                      125,771.56 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ                         14,514.10                        75,977.68                        26,615.72 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                          9,963.00                        44,357.00                        10,499.00 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                        21,365.73                      115,091.78                       (26,709.11) 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      190,373.59                  1,247,756.77                      101,705.39 223

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                                    -                                    -                                    - 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                        80,406.87                      197,627.91                          6,448.09 226

-                                    303,000.00                      46,000.00                        ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ 228

244,330.65 3,773,572.25 533,437.93 :ޖުމުލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
-                                    

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                                    -                                    -                                    - 421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                                    -                        96,369.19                        93,735.92 423

93,735.92 96,369.19 0.00 :ޖުމުލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

22,194.21                        1,289,534.91 128,607.64 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

103,577.35                      500,226.20 42,207.00 މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212

:ޖުމުލަ                     170,814.64                  1,789,761.11                     125,771.56

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                      107,133.91                  1,038,658.22                        13,238.90 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                        21,473.73                      250,876.69                          8,955.31 211002

:ޖުމުލަ                     128,607.64                  1,289,534.91                        22,194.21

އައިޓަމްތައް

1448: ބިޒްނަސް އޭރިޔާ ނަންބަރު

ނަންބަރު : 12/2021

2021ޑިސެންބަރު - ސަރުކާރުން ލިބުނު އެހީން ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ބާކީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް 
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ީ ނިޔަލަށްޚަރަދު ނިޔަލަށްބާކ މަހުގެ ޚަރަދު
އައިޓަމްތައް

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް                                    -                        41,400.00                          9,000.00 212 005

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ގޮތުންދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް                                    -                                    -                        58,600.00 212 009

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިންދޭ އެލަވަންސް                                    -                                    -                          3,900.00 212 010

އަމިއްލަ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                                    -                                    -                                    - 213 013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރިންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސާއި ފެލެމީ އެލަވަންސް                        15,200.00                      134,986.65                                    - 212 014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުންދޭ އެލަވަންސް                          1,567.00                        28,521.22                          6,282.11 213 015

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                          1,200.00                        14,280.00                              120.00 212 019

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                                    -                                    -                                    - 212 022

ފޯން އެލަވަންސް                              850.00                        10,200.00                                    - 212 024

ރިސްކް އެލަވަންސް                              550.00                          5,925.00                              675.00 212 025

ސަރވިސް އެލަވަންސް                        13,233.33                      151,466.66                          6,046.91 212 027

031 213 1ސަޕޯރޓިން ކޯ އެލަވަންސް                           9,606.67                      113,446.67                        18,953.33

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ފައިސާ                                    -                                    -                                    - 212 999

:ޖުމުލަ                        42,207.00                     500,226.20                     103,577.35

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ  213

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ                        14,514.10                        75,977.68                        26,615.72 213006

26,615.72 :ޖުމުލަ                        14,514.10                        75,977.68

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑުމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                          8,600.00                        21,426.00                          5,074.00 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                              250.00                          4,010.00                              990.00 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                          1,113.00                        18,921.00                          4,435.00 221 003

10,499.00 :ޖުމުލަ                          9,963.00                        44,357.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                          5,819.00                        61,884.66                                    - 222 001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                                    -                                    -                          7,500.00 222 002

ފިޔުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                        14,413.73                        23,027.73                          7,872.27 222 003

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި                                    -                        16,147.97                        11,350.03 222 005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                                    -                                    -                          9,800.00 222 006

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                              318.00                        10,128.93                              371.08 222 008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                              815.00                          2,567.49                       (72,767.49) 222 009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                                    -                                    -                                    - 222 010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                                    -                          1,335.00                          9,165.00 222 011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                                    -                                    -                                    - 222 999

-26,709.11 :ޖުމުލަ                        21,365.73                     115,091.78
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ީ ނިޔަލަށްޚަރަދު ނިޔަލަށްބާކ މަހުގެ ޚަރަދު
އައިޓަމްތައް

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                           3,201.59                        11,036.92                        12,963.08 223 001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                      137,783.24                      903,242.26                        38,137.12 223 002

ލީޒްލައިންއާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު                        17,400.00                        63,800.00                          5,800.00 223 004

ތަކެތީގެ ކުލި                                    -                                    -                                    - 223 006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                          2,333.34                      117,899.34                          8,100.66 223 007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށްދޭ ފައިސާއާއި ކުނީފީ                                    -                                    -                                    - 223 008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖު ޚަރަދު                                    -                                    -                                    - 223 009

އިއުލާން އިޝްތިހާރު އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                                    -                                    -                          5,000.00 223 010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                              400.00                          7,708.00                          8,092.00 223 011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                              325.00                        32,475.00                          7,025.00 223 012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                        10,130.40                        35,862.70                              338.31 223 013

އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                        13,228.26                        47,295.75                        11,014.25 223 014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                                    -                                    -                                    - 223 016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                          5,571.76                        26,068.80                              602.97 223 017

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް                                    -                          2,218.00                              282.00 223 019

ބޭންކް ޗާރޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                                    -                              150.00                          3,900.00 223 024

އިންސްއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން                                    -                                    -                              450.00 223 025

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                                    -                                    -                                    - 223 999

101,705.39 :ޖުމުލަ                     190,373.59                  1,247,756.77

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                                    -                                    -                                    - 225 002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                                    -                                    -                                    - 225 003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ                                    -                                    -                                    - 225 004

:ޖުމުލަ                                    -                                    -                                    -

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

-                                    -                                    -                                    ް މީހުން ދިރިއުޅޭގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226 001

(371.91)                            187,647.91                      77,446.87                        ް މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226 002

މަގާއި ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުން                                    -                                    -                                    - 226 003

ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތު ކުރުން                                     -                                    -                                    - 226 006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތު ކުރުން                                    -                                    -                                    - 226 007

-                                    -                                    -                                    ް ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުނ 226 009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތު ކުރުން                                    -                                    -                                    - 226 010

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން.ޓީ.އައި                                    -                                    -                                    - 226 014

6,820.00                          9,980.00                          2,960.00                          ް އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުނ 226 016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުން                                    -                                    -                                    - ކަ 226 017

:ޖުމުލަ                        80,406.87                     197,627.91                          6,448.09

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                                    -                                    -                                    - 228 009

ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ                        46,000.00                      303,000.00                                    - 228 010

:ޖުމުލަ                        46,000.00                     303,000.00                                    -

ް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމ 421

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫންތަކަށް ބިނާކުރާ އިމާރާތް                                     -                                    -                                    - 421 003

0.00 :ޖުމުލަ                                    -                                    -
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ީ ނިޔަލަށްޚަރަދު ނިޔަލަށްބާކ މަހުގެ ޚަރަދު
އައިޓަމްތައް

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                                    -                                    -                        42,325.90 423 001

13,040.12                        66,964.99                        -                                    ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423 002

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                                     -                                    -                          8,500.00 423 004

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                                    -                                    -                          6,874.10 423 006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                                    -                                    -                                    - 423 007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                                    -                        29,404.20                        22,995.80 423 008

:ޖުމުލަ                                    -                        96,369.19                        93,735.92
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ު ސަރުކާރުން ލިބުނު އެހީން ކުރެވުނު ޚަރަދ

3,660,125.58 ރިކަރެންޓް ޚަރަދު     3,660,125.58             -             -

104,869.19 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      104,869.19             -             -

3,764,994.77 :ޖުމުލަ    3,764,994.77            -            -

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

1,676,314.44 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     1,676,314.44             -             - 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ        75,977.68             -             -       75,977.68 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު       44,357.00             -             -       44,357.00 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު      115,091.78             -             -      115,091.78 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު     1,247,756.77             -             -     1,247,756.77 223

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު      197,627.91             -             -      197,627.91 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް      303,000.00             -             -      303,000.00 228

3,660,125.58 0.00 0.00 3,660,125.58 :ޖުމުލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

104,869.19 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު      104,869.19             -             - 421

104,869.19 :ޖުމުލަ     104,869.19            -            -

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

1,289,534.91     -             -             1,289,534.91 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

386,779.53 -             -             386,779.53 މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212

:ޖުމުލަ    1,676,314.44            -            -    1,676,314.44

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

1,038,658.22     -             -             1,038,658.22 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211001

250,876.69      -             -             250,876.69 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211002

:ޖުމުލަ    1,289,534.91            -            -    1,289,534.91

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ 

ް)ތަފާތުތައް ދޭހަކޮށްދިނުން  (ރިކޮންސިލިއޭޝަނ
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މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212

41,400.00       -             -             41,400.00 ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް 212005

-             -             -             0.00 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ގޮތުންދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 212009

-             -             -             0.00 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިންދޭ އެލަވަންސް 212010

134,986.65      -             -             134,986.65 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރިންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސާއި ފެލެމީ އެލަވަންސް 212014

28,521.22       -             -             28,521.22 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުންދޭ އެލަވަންސް 212015

14,280.00       -             -             14,280.00 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 212019

-             -             -             0.00 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް 212022

10,200.00       -             -             10,200.00 ފޯން އެލަވަންސް 212024

5,925.00        -             -             5,925.00 ރިސްކް އެލަވަންސް 212025

151,466.66      -             -             151,466.66 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212027

-             -             -             0.00 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ފައިސާ 212999

:ޖުމުލަ     386,779.53            -            -     386,779.53

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ  213

75,977.68       -             -             75,977.68 ޕެންޝަން ފައިސާ  213006

75,977.68 :ޖުމުލަ      75,977.68            -            -

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

21,426.00       -             -             21,426.00 ނޑުމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

4,010.00        -             -             4,010.00 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221002

18,921.00       -             -             18,921.00 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221003

44,357.00 :ޖުމުލަ      44,357.00            -            -

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

61,884.66       -             -             61,884.66 ި ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތ 222001

-             -             -             0.00 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222002

23,027.73       -             -             23,027.73 ފިޔުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 222003

16,147.97       -             16,147.97 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި 222005

-             -             0.00 ް ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށ 222006

10,128.93       -             10,128.93 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222008

2,567.49        -             -             2,567.49 ް ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށ 222009

-             -             0.00 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222010

1,335.00        -             1,335.00 ް ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށ 222011

-             -             -             0.00 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222999

115,091.78 :ޖުމުލަ     115,091.78            -            -
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އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

11,036.92       -             -             11,036.92 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް  223001

903,242.26      -             -             903,242.26 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223002

63,800.00       -             -             63,800.00 ލީޒްލައިންއާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

-             -             0.00 ތަކެތީގެ ކުލި 223006

117,899.34      -             -             117,899.34 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223007

-             -             0.00 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށްދޭ ފައިސާއާއި ކުނީފީ 223008

-             -             0.00 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖު ޚަރަދު 223009

-             -             0.00 އިއުލާން އިޝްތިހާރު އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223010

7,708.00        -             -             7,708.00 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223011

32,475.00       -             -             32,475.00 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 223012

35,862.70       -             -             35,862.70 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223013

47,295.75       -             -             47,295.75 އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223014

-             -             0.00 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223016

26,068.80       -             -             26,068.80 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223017

2,218.00        -             2,218.00 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް 223019

150.00          -             -             150.00 ބޭންކް ޗާރޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 223024

-             -             0.00 އިންސްއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން 223025

-             -             0.00 އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223999

1,247,756.77 :ޖުމުލަ    1,247,756.77            -            -

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

-             -             0.00 މީހުން ދިރިއުޅޭގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226001

187,647.91      -             -             187,647.91 މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226002

-             -             0.00 ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތު ކުރުން  226006

-             -             0.00 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން 226009

-             -             0.00 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތު ކުރުން 226010

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

9,980.00        -             9,980.00 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226016

-             -             -             0.00 ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުން ކަ 226017

:ޖުމުލަ     197,627.91            -            -     197,627.91

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

-             -             0.00 އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 228009

303,000.00      -             -             303,000.00 ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ 228010

:ޖުމުލަ     303,000.00            -            -     303,000.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

-             -             0.00 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް 423001
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 ވަނަ އަހަރު 2021

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ 

ޖުމްލަ

 ވަނަ 2021

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

 ވަނަ އަހަރު 2022

ކުރެވުނު ޚަރަދު 

ނޑަން) (ކަ

 ވަނަ 2020

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

 ވަނަ އަހަރު 2021

ކުރެވުނު ޚަރަދު 

(އެއްކުރަން)

 ވަނަ 2021

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

ކުރެވުނު ޚަރަދު

އައިޓަމްތައް

66,964.99       -             66,964.99 ް ޕްލާންޓް މެޝިނަރީއާއި  އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002

8,500.00        8,500.00 (ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު  423004

-             -             0.00 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423006

-             -             0.00 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 423007

29,404.20       -             -             29,404.20 އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ.ޓީ.އައި 423008

-             -             0.00 ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 421003

104,869.19 :ޖުމުލަ     104,869.19            -            -
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 ވަނަ އަހަރު 2021

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ 

ޖުމްލަ

 ވަނަ 2021

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

 ވަނަ އަހަރު 2022

ކުރެވުނު ޚަރަދު 

ނޑަން) (ކަ

 ވަނަ 2020

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

 ވަނަ އަހަރު 2021

ކުރެވުނު ޚަރަދު 

(އެއްކުރަން)

 ވަނަ 2021

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

ކުރެވުނު ޚަރަދު

އައިޓަމްތައް

ު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދ

628,890.02 ރިކަރެންޓް ޚަރަދު      628,890.02             -             -

56,263.50 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       56,263.50

685,153.52 :ޖުމުލަ     685,153.52            -            -

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް             -             -

-             -             ް ޕްލާންޓް މެޝިނަރީއާއި  އިކްވިޕްމަންޓްސ

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި             -             -

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ             -             -

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ.ޓީ.އައި             -             -

56,263.50       -             56,263.50 ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ

56,263.50 :ޖުމުލަ      56,263.50            -            -

 ވަނަ އަހަރު 2020

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 ވަނަ އަހަރުގެ 2021

 ވަނަ 2022ބަޖެޓުން 

އަހަރު ކުރެވުނު ޚަރަދު

 ވަނަ އަހަރުގެ 2020

 ވަނަ 2021ބަޖެޓުން 

އަހަރު ކުރެވުނު ޚަރަދު

 ވަނަ އަހަރުގެ 2021

ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

އައިޓަމްތައް
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ު ސަރުކާރުން ލިބުނު އެހީގެ ބަޔަށް ގެނެވޭ ބަދަލ

2 1 32 30 28 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1,051,897   (327,625)  ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,379,522 ަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރ 211001

259,832      (2,648)      ###### 262,480    ާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސ 211002

24,600        (25,800)    ###### 50,400      ް ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތ 212005

168,600      (23,000)    ###### 191,600    ް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ގޮތުންދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސ 212009

3,000           (900)         -900.00 3,900         ް މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސ 212010

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް             -            -               - 212013

134,987      -            134,987    ް ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސ 212014

34,803        -            34,803      ް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުންދޭ އެލަވަންސ 212015

14,400        -            14,400      ް ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސ 212019

-               -            -             ް ދީނީ ހިދުމަތުގެ އެލަވަންސ 212020

-               -            -             ް ރޑްޝިޕް އެލަވަންސ 212022 ހާ

10,200        -            10,200      ް 212024 ފޯން އެލަވަންސ

6,600           -            6,600         ް 212025 ރިސްކް އެލަވަންސ

168,166.90 (70,315)    ###### ###### ###### ###### 238,482    ް 212027 ސަރވިސް އެލަވަންސ

132,400.00 (28,250)    ###### ###### 160,650    ް ސަޕޯރޓިން ކޯ އެލަވަންސ 212031

102,593      -            102,593    ާ ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސ 213006

26,500        (1,500)      ###### 28,000      ު ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

5,000           5,000         ު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދ 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު      23,356            -        23,356 221003

61,885        8,645       ###### ###### 53,240      ި ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތ 222001

7,500           -            7,500         ި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތ 222002

30,900        -            30,900      ި ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތ 222003

27,498        7,648       ###### ###### 19,850      ި އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތ 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         9,800            -           9,800 222006

10,500        -            10,500      ި ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތ 222008

(70,200)       (75,000)    ###### ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         4,800 222009

-               -            -             ި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތ 222010

10,500        -            10,500      ް ، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައ ދޮރުފޮތި 222011

-               -            -             ު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގ 222999

، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު      24,000            -        24,000 ޓެލެފޯން 223001

941,379      410,630   ###### ###### ###### އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު    530,749 223002

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު      69,600            -        69,600 223004

ތަކެތީގެ ކުލި             -            -               - 223006

ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު    126,000            -      126,000 223007

އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             -            -               - 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު             -            -               - 223009

އިއުލާން އިޝްތިހާރު އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު         5,000           5,000 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު      15,800            -        15,800 223011

39,500        25,000     ###### ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު      14,500 223012

36,201        6,291       ###### އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު      29,910 223013

58,310        21,970     ###### ###### ###### އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު      36,340 223014

ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު/ކޮންސަލްޓެންސީ             -            -               - 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު      26,672            -        26,672 223017

2,500           -            2,500         ީ އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފ 223019

4,050           -            4,050         ާ ބޭންކް ޗާރޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސ 223024

450              -            450            ް އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުނ 223025

އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             -            -               - 223999

ގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު             -            -               - ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިން 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު             -            -               - 225003

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

ް- މަރާމާތުކުރުން              -            -               - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައ 226001

ބަޖެޓު 

ު ކޯޑ
ު ތަފްޞީލ

ު ބަޖެޓަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރ

 ފާސްކުރި 

ު ބަޖެޓ
ަ ޖުމްލ

 ފައިނަލް 

ް ބަޖެޓ

ު ސިޓީ ނަންބަރ



187,276      (272,732)  ###### ###### ް- މަރާމާތުކުރުން     460,008 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައ 226002

266,441      266,441   ###### -             ް ، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުނ މަގާއި 226003

ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް- މަރާމާތުކުރުން              -            -               - 226006

-               -            -             ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް- މަރާމާތުކުރުން              -            -               - 226009

ް- މަރާމާތުކުރުން              -            -               - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ 226010

ރ.ޓީ.އައި- މަރާމާތުކުރުން              -            -               - ރޑްވެއަ އާއި ގުޅޭ ހާ 226014

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި- މަރާމާތުކުރުން       16,800            -        16,800 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު- މަރާމާތުކުރުން              -            -               - ކަ 226017

8,250           8,250       ###### -             ާ އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީތައް ހިންގުމަށްދޭ އެހީގެ ފައިސ 228009

303,000      23,000     ###### 280,000    ާ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސ 228010

-               -            -             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ 421003

42,326        (6,874)      ###### ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް      49,200 423001

80,005        47,495     ###### ###### ###### 32,510      ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ 423002

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު          8,500           8,500 423004

6,874           6,874       ###### -             ި މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތ 423006

ރ             -            -               - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަ 423007

52,400        -            52,400      ި ރ.ޓީ.އައ ރޑްވެއަ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާ 423008

-               -            -             ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999

4576652 -2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 0 -1500 4579052

ު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބަޔަށް ގެނެވޭ ބަދަލ

ް)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ              -            -               - (ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުނ

ް)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ              -            -               - (އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުނ

144,899      90,909     ##### ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ       53,990      -

2,400           2,400       900     1,500  ާ ތިންވަރަ ފަރާތުން ލިބޭ ފައިސ

-               -            

140,000      -            140,000    ު އިގްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑ

-               -            

-               -            -             ާ ކައުންސިލުންކުރާ ވިޔަފާރި ތަކުން ލިބޭ ފައިސ

1,339,908   -            1,339,908 ީ އެހެނިހެން އާމްދަނ

1,627,207   93,309     ##### -     900    -     1,500 1,533,898 



ަ ޖުމުލ

ކޮމެޓީއަށް 

ކުރިމަތިލާ 

ފަރާތްތަކުގެ 

ޑިޕޮސިޓް 

ާ ފައިސ

އޮޑީ 

ނަންބަރު 

ދޫކުރުމަށް 

ާ ނަގާ ފައިސ

ފިތުރު 

ޒަކާތުގެ 

ާ ފައިސ

ނީލަމުގެ 

ާ ފައިސ

ބޭންކް 

ް ކޮމިޝަނ

ބަޖެޓުން 

ނބުރާ  އަ

ު ލިބުނ

އެއްގަމު 

ް ލައިސަންސ

އައި ޑީ ކާޑު 

ާ ފައިސ

ސަލާމަތީ 

ާ ފައިސ

ެ މަސްވެރިކަމުގ

ް  ލައިސަންސ

އަމިއްލަ 

ފަރުދުންގެ 

ި ވިޔަފާރ

މުދަލު 

ޒަކާތުގެ 

ާ ފައިސ
ު ތާރީޚ

2,350               150       400       1,800    ީ ޖަނަވަރ
1,734               150       1,584    ީ ފެބުރުވަރ

މާރިޗު       300       150                  450
އެޕްރީލް       540       550    7,062               8,152
މެއި    2,500       600    2,494               5,594
ޖޫން    2,867       115               2,982

ޖުލައި       424                  424
އޮގަސްޓް    3,600       400    1,050       150               5,200

300                  300       ު ސެޕްޓެންބަރ
450                  450       ު އޮކްޓޯބަރ

2,500               1,300    1,200    ު ނޮވެންބަރ
3,760               1,160    800       1,800    ު ޑިސެންބަރ

33,895.83        -        -        9,556    -        -        689       -        5,860    3,100    7,200    -        7,491    ަ ޖުމުލ

ް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ރިޕޯޓ

2021

ާ ބަލައިގަތް ފައިސ



-                   ީ ޖަނަވަރ
-                   ީ ފެބުރުވަރ

މާރިޗު    1,584  10,200    3,000    2,100       756             17,640
އެޕްރީލް                   -

މެއި    9,556               9,556
ޖޫން                   -
ޖުލައި                   -
އޮގަސްޓް                   -
-                   ު ސެޕްޓެންބަރ
-                   ު އޮކްޓޯބަރ
-                   ު ނޮވެންބަރ
-                   ު ޑިސެންބަރ

27,196             -        -        10,312  -        -        -        -        2,100    3,000    10,200  -        1,584    ަ ޖުމުލ

ި)/ އިތުރުވި     5,907        -   (3,000)       100    3,760        -       689        -        -      (756)        -               6,700 ފައިސާ (އުނިވ

15,664             500       756       1,608    1,800    2,600    8,400    -        -        ި އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

22,364             500       -        -        -        689       1,608    5,560    2,700    5,400    -        5,907    ި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ

ާ ރައްދު ކުރެވުނު ފައިސ



ަ ޖުމުލ
ފެނަކައިން ލިބުނު 

ފައިސާ

ޓްރަސްޓް ފަންޑު 

ފައިސާ

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު 

ް ކައުންސިލުނ

ޓުވަރިޒަމް 

ް މިނިސްޓްރީނ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން 

ލިބުނު ފައިސާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ް އިސްލާމިކް އެފެއާޒ

އިލެކްޝަންސް 

ް ކޮމިޝަނ
ު ތާރީޚ

 ޖަނަވަރީ              -              -              -             -

 ފެބުރުވަރީ              -              -              -             -

 މާރިޗު              -              -              -             -

 އެޕްރީލް              -              -              -             -

 މެއި              -              -        30,700       30,700

 ޖޫން              -        11,000              -       11,000

 ޖުލައި              -        56,700              -        90,909              -     147,609

 އޮގަސްޓް              -              -          4,350         4,350

 ސެޕްޓެންބަރު              -             600        28,803          7,740              -       37,143

 އޮކްޓޯބަރު              -              -              -             -

 ނޮވެންބަރު              -              -              -             -

 ޑިސެންބަރު              -              -              -             -

230,802     35,050        -              98,649        -              39,803        57,300        -              ަ  ޖުމުލ

ބަލައިގަތް ފައިސާ

ް ، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށ ް/ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން ޚަރަދު ކުރުމަށ

ް ލިބުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓ

2021



 ޖަނަވަރީ              -              -              -             -

 ފެބުރުވަރީ              -              -              -             -

 މާރިޗު              -              -              -             -

 އެޕްރީލް              -              -              -             -

 މެއި              -              -              -             -

 ޖޫން              -        58,859          7,000        81,158              -     147,017

 ޖުލައި              -              -              -             -

 އޮގަސްޓް              -        54,000              -        27,102       81,102

 ސެޕްޓެންބަރު              -          2,700          6,352          7,740              -       16,792

 އޮކްޓޯބަރު              -          4,500        73,109          7,948       85,557

 ނޮވެންބަރު              -        13,003              -       13,003

 ޑިސެންބަރު              -          8,537              -         8,537

352,007     35,050        81,158        80,849        -              39,392        115,559      -              ަ  ޖުމުލ

ި)/  އިތުރުވި               -       (58,259)             412              -        17,800       (81,158)              -    (121,205) ފައިސާ (އުނިވ

140,517     -              81,158        500             58,859        ި  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

19,312       -              -              17,800        -              912             600             -              ި  އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރ

25ީ 2022  ފެބްރުވަރ

ު ރައްދު ކުރެވުނު ފައިސާ/ ޚަރަދ

1443ރަޖަބު  09



ަ ޖުމުލ ި ގަޑީލާރ

ބޭންކް 

ކޮމިޝަންގެ 

ގޮތުއި ދެއްކި 

ާ ފައިސ

ކުނި 

ނައްތާލުމުގެ 

ާ ފައިސ

ް ފެންވިއްކައިގެނ

ާ  ލިބޭ ފައިސ

ޭ ކައުންސިލުންދ

 ހިދުމަތުގެ 

ު އަގ

ރޑަރާއި  ޑީކޯ

ޕެކޭޖް 

ވިއްކައިގެން 

ާ ލިބުނު ފައިސ

އިމާރާތުގެ 

ާ ކުލީގެ ފައިސ

ެ ޑޮނޭޝަންގ

ާ  ފައިސ
ބިމުގެ ކުލި

އިމާރާތާއި 

ގޯތީގެ 

ރަޖިސްޓަރީ 

ް ހެއްދުމަށ

ކުލީ 

ނޑުގެ  ރުއްގަ

ާ ކުލީގެ ފައިސ

އތމ 

ާ ކޮމެޓީގެ ފައިސ
ާ ނީލަން ފައިސ ޕްރީ ސްކޫލް ފީ

ފިތުރު 

ާ ޒަކާތުގެ ފައިސ

ދަރަނި 

އަދާކުރުމަށް 

ާ ދެއްކި ފައިސ

އެހެނިހެން 

ާ ފައިސ

ު އުފަންދުވަހ

ގެ 

ް ސެޓިފިކެޓ

ޕެކޭޖް 

ވިއްކައިގެން 

ާ ލިބޭ ފައިސ

ބަޖެޓުން 

ނބުރާ ލިބޭ  އަ

ާ ފައިސ

ވިޔަފާރި ކުލި ު ތާރީޚ

ޖަނަވަރީ          9,300          6,666        18,445             410             200          6,565                   41,586

ފެބުރުވަރީ        26,305          6,666        12,382              50             200          4,540                   50,143

މާރިޗު             425        11,050          6,666        22,580             630          6,214                   47,566

އެޕްރީލް        20,455          6,916        25,835             370          9,075                   62,651

މެއި        11,696              20             100          5,820                   17,636

ޖޫން             190          6,666        18,052             105             200        18,057                   43,270

ޖުލައި          7,880    90,909          7,466          9,796             370             300        25,185                 141,906

އޮގަސްޓް          5,222          4,600          6,325          200             640          6,666        26,634             725             200        22,155                   73,367

55,353                   17,945        300             270             15,757        6,666          640             6,325          7,450          ު ސެޕްޓެންބަރ

52,016                   17,995        400             275             12,359        6,666          640             6,816          6,865          ު އޮކްޓޯބަރ

59,585                   20,015        100             455             19,814        6,666          7,395          375             4,765          ު ނޮވެންބަރ

54,080                   9,725          20              470             12,073        13,332        320             7,390          6,500          4,250          ު ޑިސެންބަރ

699,158.69            -             -             163,291     2,020         4,150         205,424     81,042       90,909   2,240         200         109,241     6,500         565            27,930       -             -             -             -         -             5,647         -          ަ ޖުމުލ

ާ ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތްތަކުން ލިބޭ ފައިސ

2021

ާ ލިބުނު ފައިސ


