
މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް 2020

ެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ޒިންމާގެ ބަޔާން/މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގ

:އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 2010/7: ނަންބަރުޤާނޫނު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަކީ، (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 3/2006

ނޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަޅުގަ

މިގޮތުން، ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ، ތެދުވެރިކަމާ އަދި ސައްޙަކަމާއެކު ތައްޔާރު ކުރެވޭ، އިތުބާރުހިފޭ މާލީ ބަޔާންތަކަކަށް

ހެދުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލަށް އެކަށީގެންވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އަދި އެ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމަކީ

ނޑުގެ ޒިންމާއެއްކަމުން، އެކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، މި މާލީ ބަޔާންތަކަކީ، ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި، ކުރެވުނު ޚަރަދާ އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ އަޅުގަ

.ހުރި ފައިސާ ތެދުވެރިކަމާއެކު ދައްކުވައިދާ މާލީ ބަޔާންތަކެކެވެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް/ހުސައިން ޝާމިލް

2021.  ފެބުރުވަރ28ީ



ަ  ތިންވަނ

ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް ދޭ 

ފައިސާ އާއި 

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ތިންވަނަ 

ް  ފަރާތަކުނ

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް ދޭ 

ފައިސާ އާއި 

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ކައުންސިލަށް ލިބޭ 

އާއި ހިނގި  ފައިސާ

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ތިންވަނަ 

ް  ފަރާތަކުނ

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް ދޭ 

ފައިސާ އާއި 

ހިނގި ޚަރަދު 

އެހީ ދޭ )

ް (ފަރާތްތަކުނ

ތިންވަނަ 

ް  ފަރާތަކުނ

ކައުންސިލުގެ 

މަންފާއަށް ދޭ 

ފައިސާ އާއި 

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ކައުންސިލަށް ލިބޭ 

އާއި ހިނގި  ފައިސާ

ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ނޯޓު

2019 2019 2019 2020 2020 2020 ާ ލިބުނު ފައިސ

-                    -                    -                       -                    -                    3,016,389        5 އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ

-                    -                    -                       -                    -                    -                       6 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-                    -                    -                       -                    -                    39,818             7 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

-                    -                    -                       -                    -                    491,338           8
ް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުނ

ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާ/ރައްދު ކުރުމަށް

-                    -                    -                       -                    -                    -                       9 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ

-                    -                    -                       -                    -                    -                       10 ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

-                    -                    -                       -                    -                    -                       11
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

ލިބުނު ފައިސާ

-                    -                    -                       -                    -                    318,115           12 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ

-                    -                    -                       -                    -                    3,865,660        ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

-                    -                    -                       -                    -                    2,239,646        13 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    11,535             14 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    32,677             15 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު

-                    -                    -                       -                    -                    369,980           16 ެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގ

-                    -                    -                       -                    -                    -                       17 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

-                    -                    -                       -                    -                    -                       18 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    10,685             19 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    401,117           20 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    -                       21 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ

22
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 

ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު

-                    -                       -                    -                    -                       7
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    -                       8
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން 

ރައްދު ކުރެވުނު ފައިސާ

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން
2020ް ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށ

(ް (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ



-                    -                    -                       -                    -                    491,338           9

ް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުނ

ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާއިން /ރައްދު ކުރުމަށް

ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ/ރައްދު ކުރެވުނު

-                    -                    -                       -                    -                    -                       10
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

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

ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    -                       12
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    154,699           13
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    3,711,678        ަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

-                    -                    -                       -                    -                    13,940             24 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-                    -                    -                       -                    -                    13,940             ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-                    -                    -                       -                    -                    -                       
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު 

(ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ )ފައިސާ 

-                    -                    -                       -                    -                    3,725,618        ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ި)/ އިތުރުވި            140,042                    -                    -                       -                    -                    - ފައިސާ (އުނިވ

-                    -                    -                    -                    -                       
އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

-                    -                    -                       -                    -                    140,042           25
އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި



ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓާ ލިބުނު 

ހިނގި /ފައިސާ

ޚަރަދުގެ ތަފާތު

ި  އަހަރު ތެރޭގައ

ލިބުނު 

ހިނގި /ފައިސާ

ު ޚަރަދ

ރިވައިޒްކުރި 

ބަޖެޓް

ކައުންސިލުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް
ނޯޓް

2020 2020 2020 2020 ާ ލިބުނު ފައިސ

3,429,593      3,155,722      6,585,315   6,742,954      25 އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ

-                 -                 -              -                 41 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-                 -                 -              -                 42 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ

-                 -                 -              -                 43 ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

(318,115)       318,115         -              -                 44 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ

3,111,478      3,473,837      6,585,315   6,742,954      ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

1,875,139      2,142,241      4,017,380   4,017,380      26 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

41,045           97,405           138,450      138,450         27
 ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ،ޕެންޝަނާއި

ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ

153,465         11,535           165,000      165,000         28 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

113,882         32,677           146,559      146,559         29 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު

481,525         369,980         851,505      851,505         30 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު

-                 -                 -              -                 31 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

-                 -                 -              -                 32 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

541,309         10,611           551,920      551,920         33 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

34 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު

174,883         401,117         576,000      576,000         35 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ

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

3,381,248      3,065,567      6,446,815   6,446,815      ަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

-                 -                 -              -                 37 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

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

48,345           90,155           138,500      296,139         39 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-                 -                 -              -                 40 ް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައ

48,345           90,155           138,500      296,139         ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދ

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

-                 -                 -              -                 42 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-                 -                 -              -                 43 ވިޔަފާރި ޚަރަކާތްތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

(154,699)       154,699         -              -                 44 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

(154,699)       154,699         -              -                 ަ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

3,274,893      3,310,421      6,585,315   6,742,954      ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

3,274,893      ީ ބަޖެޓް ބާކ

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
2019ް ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށ

(ް (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ



1.     ު ތަޢާރަފ

2.     ް ނޑު ސިޔާސަތުތައ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ

ނުވަތަ،

[ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް] (ހ

[ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް] (ށ
.އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ވާނީ މި ނޯޓްތަކާއެކު ކިޔުމުންނެވެ. މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ

2.1  ާ މާލީ ބާޔަންތައް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ
.މިއީ، މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެގެ މާލީ ބަޔާންތަކެވެ

2.2  ް މާލީ ބަޔާންތައ

2.3  ް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނ

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

ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ؛"އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ

ް މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައ
2020ް ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށ

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

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

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

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

ނޑުގޮތެއްގައި، ،ސްޓޭންޑަޑްގައި ބުނާ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލްވެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ  މައިގަ

-ކޭޝް)" ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ: އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް"

.އާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ(ބޭސިސް އިޕްސަސް

މި މުއައްސަސާއަކީ .މި މުއައްސަސާއިން މިރަށުގައި ޙިދުމަތް ދޭން ފެށި ތާރީޙް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މިއީ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތަކެވެ

.ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ރަށްވެހިކަމިގެ ހިދުމަތް ލިއްބައިދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ

؛ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން      .1

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

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

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

.ތައްޔާރުކުރެވޭ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ

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

.ތިރީގައިވާ ފަދައިން ތިން ކޮލަމްއެއްގައި ދައްކާފައިވާނެއެވެ

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

ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރޯލް .  ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން، ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ސީދާ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރި ފައިސާއެވެ،ހިމަނާފައިވާނީ

އޮތް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، އެ ފައިސާއިން ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، 

ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން އެހެން ފަރާތަކުން މަންފާއެއް ހޯދުން ހުއްޓުވޭ 

. އަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދެވ2019ެ ޑިސެންބަރު 31 އިން 2019 ޖަނަވަރީ 1 ،މި ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ. ކަމުގައި ވާނަމަ ނަމައެވެ

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

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

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

 ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުނާއިކޮލަމްގައި ހިމަނާފައިވާނީ، ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލަކަށް " (ފަރާތްތަކުން

މިފަދަ . އެންޖީއޯތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދަކު ސީދާ  ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް، ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ދައްކާފައި ވާނަމައެވެ

އެކި ފަރާތްތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް . މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ލިބުނު ފައިސާ  ތަފްސީލު މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވެ

.ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ



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

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

2.9  ް ކުރީ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުނ

2.10  ީ ބޭރުގެ އެހ

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާ        2.10.1

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 ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ، ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިން

.ފައިސާ ލިބުމުން ނުވަތަ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުންނެވެ

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

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

 އަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ތަކުގެ  އިތުރުން،  މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އަންނަ 2019 ޑިސެންބަރު 31 އިން 2019 ޖަނަވަރީ 1. ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

" ހިނގި ޚަރަދު" ގެ ބަޖެޓުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވެސް 2019 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ،  ދުވަހުގެ ތެރޭގައ30ިސަރުކާރު ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ 

.ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

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

.ޚަރަދެވެ

ފެބުރުވަރީ 28ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ،  އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 2020 ޑިސެންބަރު 31

.ދުވަހުއެވެ ވަނަ 2020 

 ގައި ބަޖެޓަރީ 2.11ނޯޓް ނަންބަރު . ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ، ބަޖެޓަރީ ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށެވެ

.ބޭސިސް ތަފްސީލު ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ، މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ، އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގގެ 

. ގައި އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގގެ އުޞޫލުތައް ތަފްސީލު ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވ2.12ެނޯޓް ނަންބަރު . އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ

. އަށް ނިމިދިޔަ މާލީ އަހަރުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ހިލޭ އެހީ އެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވ2019ެ ޑިސެމްބަރ 31 އިން 2019ޖަނަވަރީ 1

.ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލްގެ މަންފާއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހޭދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

.ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ކައުންސިލަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

2019ެ ވަނަ އަހަރުގައި ބޭރުގެ ފައިސާގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައެއްނުވެއެވ .

.ދުވަހުއެވެ [ ވަނ2020ަ ޖަނަވަރީ 13]މި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފުރަތަމަ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު .  އަށް ނިމުނު މުޅި މާލީ އަހަރަށެވ2019ެ ޑިސެންބަރު 31ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ، 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 30ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ 

" އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު"ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތައް ވެސް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ 

.ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ



ބަޖެޓަރީ ބޭސިސް

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

2.14  ް ޓްރަސްޓް ފަންޑްތައ

2.15  ް ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިނގާ ވިޔަފާރިތައ

2.16  ީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ

، ކައުންސިލުން ބަލައިގަތް ފައިސާ  2.17 ދައުލަތުގެ ފަރާތުން

2.18  ީ ހިލޭ އެހ

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާ  2.19

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

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

ބަޖެޓު ތައްޔާރު ކުރެވުނުއިރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައި ނުވާ، ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭފަދަ : ކައުންސިލަށް މިބައި ނިސްބަތްވާނަމަ ][.ގެނެސްފައި ނުވާނެއެވެ

[.ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންޓިންޖެންސީ ޢަދަދެއް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިވާނެއެވެ

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

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ 

" އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު"ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތައް ވެސް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ 

.ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

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

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ 30މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކާއި އަދި އަނބުރާ ލިބޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓްތަކާއި އެހެނިހެން ވަގުތީ ޑިޕޮސިޓްފަދަ، 

.ބަޖެޓު ކުރެވިފައި ނުވާ ކަންކަމަށް  ލިބޭ ފައިސާ އާއި ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ

ް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި ރިވައިސްކުރި ބަޖެޓުގެ ތަފާތުތައް ދޭހަ ކޮށްދިނުނ

ވަނަ އަހަރު ރަށުގައި ބަގުބައްތި ޖެހުމަށް އިންޑިއާސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ ލިބިފައިވެއެވ2020ެ .

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

.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ

ް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތުތައް ދޭހަ ކޮށްދިނުނ
.މި ތަފްސީލު، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކުގައި ދެއްކިފައި ވާނެއެވެ

 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގައި މިއިދާރާގައި އެއްވެސް ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ބޭނުންނުކުރެއެވ2019ެޑިސެމްބަރ 31

2019ެ ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާފައެއްނުވެއެވ

ވަނަ އަހަރުގައި މިކައުންސިލްގައި އަންހެނުންގެ ތަރަށްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިހާބުކޮށްފައެއް ނުވެއެވ2019ެ

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

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

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



ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

3,155,722        ަ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާންގައިވާ ޖުމުލ

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚަރަދ2020ު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2019: އެއްކުރަން             67,673

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚަރަދ2021ު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2020: އުނިކުރަން                       -

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

3,223,395        ަ 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 . މި ތަފާތު އަންނަނީ މި ދެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބޭސިސް ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

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

.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



ަ ޖުމުލ ް ޓްރެޜަރީނ
ކައުންސިލްގެ 

ް ބޭންކް އެކައުންޓ
ަ ޖުމުލ ް ޓްރެޜަރީނ

ކައުންސިލްގެ 

ް ބޭންކް އެކައުންޓ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

730,252           730,252           ި ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ ފައިސ

3,016,389        -                  3,016,389        ު ަ އަހަރުތެރޭ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

3,155,796        -                  3,155,796        ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-                  -                  ާ އަހަރު ތެރޭ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރި ފައިސ

(139,407)         -                  (139,407)         ި ފައިސާ (އުނިވި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ

590,845           -                  590,845           ު ާ އަހަރ ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

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



ަ ޖުމުލ ް ޓްރެޜަރީނ
ކައުންސިލްގެ 

ް ބޭންކް އެކައުންޓ
ަ ޖުމުލ ް ޓްރެޜަރީނ

ކައުންސިލްގެ 

ް ބޭންކް އެކައުންޓ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

730,252           730,252           ި ާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ ފައިސ

3,016,389        -                  3,016,389        ު ަ އަހަރުތެރޭ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

3,155,796        -                  3,155,796        ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-                  -                  ާ އަހަރު ތެރޭ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރި ފައިސ

(139,407)         -                  (139,407)         ި ފައިސާ (އުނިވި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ

590,845           -                  590,845           ު ާ އަހަރ ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

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



ކުށްތަކެއްގެ އިސްލާޙު/ކުރީ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައިވާ ކުށެއްގެ. 4

 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ކުށެއް ހުރި ކަމެއް އިނގިފައެއް 2019 ޑިސެންބަރު 31

.އަދި މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓް ކުރިކަމެއްވެސް އިނގިފައެއް ނުވެއެވެ.ނެތެވެ



ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް ލިބުނު  ކައުންސިލަށ

ކައުންސިލުގެ )ފައިސާ 

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

(އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)ވޮލަންޓަރީ އޯގަނައިޡޭޝަންސް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

                            - ަ ބާކީގެ ޖުމުލ

ލިބުނު ފައިސާ

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

(އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)ވޮލަންޓަރީ އޯގަނައިޡޭޝަންސް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

                            - ަ ލިބުނު ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

(އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)ވޮލަންޓަރީ އޯގަނައިޡޭޝަންސް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

                            - ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ބާކީ

(ބައިނަލްއަގުއާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން)މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

(އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން)ބައިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)ވޮލަންޓަރީ އޯގަނައިޡޭޝަންސް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  -                            

                            - ަ ބާކީގެ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް ލިބުނު  ކައުންސިލަށ

ފައިސާ އާއި ހިނގި 

ކައުންސިލުގެ )ޚަރަދު 

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

                  39,818 

ކުރީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި )އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ 

ީ (ދައުލަތުގެ އާމްދަނ

އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ 39,818                  

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ -                            

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 39,818                  

ކެޕިޓަލް ރިސިޓްސް

އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ. 6

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

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



ޖޫރިމަނާ

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

                       -                        -                        -                        -                        -                   39,818 ަ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

                            - ަ އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ޖުމުލ

(އުނިވި ފައިސާ)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި  39,818                   -                        -                        -                        -                        -                       

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ 79,636                   -                        -                        -                        -                        -                       

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް ލިބުނު  ކައުންސިލަށ

ފައިސާ އާއި ހިނގި 

ކައުންސިލުގެ )ޚަރަދު 

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

                231,324 ު ހުރި ފައިސާ އަހަރު ފެށުނުއިރ

 ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ލިބުނު ފައިސާ އަހަރު ތެރޭގައި 491,338                

                       -                        -                        -                        -                        -                 491,338 ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

(ރައްދުކުރެވުނު ފައިސާ)ކުރެވުނު ޚަރަދު  491,338                

                       -                        -                        -                        -                        -                 491,338 ެ (ރައްދުކުރެވުނު ފައިސާ)ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގ

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

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ 231,324                 -                        -                        -                        -                        -                       

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް ލިބުނު  ކައުންސިލަށ

ފައިސާ އާއި ހިނގި 

ކައުންސިލުގެ )ޚަރަދު 

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ   -                          

ލިބުނު ފައިސާ

މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް   -                          

                     -                        -                        -                        -                        -                             -   ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް   -                          

                     -                        -                        -                        -                        -                             -   ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

                     -                        -                        -                        -                        -                             -   ި ި/އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވ އުނިވ

                     -                        -                        -                        -                        -                             -   ާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިފައިސ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް ލިބުނު  ކައުންސިލަށ

ފައިސާ އާއި ހިނގި 

ކައުންސިލުގެ )ޚަރަދު 

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

8 .ް ، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށ ޚަރަދު ކުރުމަށް/ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން
ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ/ލިބުނު ފައިސާ އަދި ރައްދު ކުރެވުނު

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު. 9

10.  ު ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދ



-                       ި ފައިސާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

ފައިސާ ލިބުނު

 އަތޮޅު ސްޓޯރ01ުވިޔަފާރި                        -                   -                   -

-                   -                   -                   -                   -                   -                       ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

 އަތޮޅު ސްޓޯރ01ުވިޔަފާރި                        -                   -                   -

-                   -                   -                   -                   -                   -                       ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

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

-                   -                   -                   -                   -                   -                       ު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އަހަރ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

އާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

ު  އާއި ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް ލިބުނު  ކައުންސިލަށ

ފައިސާ އާއި ހިނގި 

ކައުންސިލުގެ )ޚަރަދު 

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

-                           ި ފައިސާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

ފައިސާ ލިބުނު

މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ފައިސާ                           -

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ                           -

-                       -                       -                       -                       -                       -                           ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް                           -

އެހެނިހެން ޚަރަދު                           -

-                       -                       -                       -                       -                       -                           ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

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

-                       -                       -                       -                       -                       -                           ު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އަހަރ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް  ކައުންސިލަށ

ލިބުނު ފައިސާ 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

ލިބުނު ފައިސާ 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ކައުންސިލަށް 

 ލިބުނު ފައިސާ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ް ލިބުނު  ކައުންސިލަށ

ކައުންސިލުގެ )ފައިސާ 

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

1,667,085             ި ފައިސާ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

ފައިސާ ލިބުނު

އެހެނިހެން ފައިސާ                318,115

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-                   -                   -                   -                   -                   318,115                ު ަ ލިބުނ ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

އެހެނިހެން ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު                154,699

ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

-                   -                   -                   -                   -                   154,699                ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

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

48ެނަންބަރު  . ގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި .11

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

(އެހެނިހެން އާމްދަނީ)އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ . 12



ފައިސާ (އުނިވި)/ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި                163,415                   -                   -                   -                   -                   -

-                   1,830,501             ު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އަހަރ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             1,418,885   -                     

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ                137,935

ދޭ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް                585,421

97,405                  

ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ، ޕެންޝަނާއި

ދެއްވާ ފައިސާ

                     -                        -                        -                        -                        -                2,239,646 ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                  11,535 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                       -

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

                     -                        -                        -                        -   -                                     11,535 ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާ ތަކެތި                  15,265

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                       -

ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                       945

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                    3,398

ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                       -

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފު ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                    1,648

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                       420

ހޯދާ ތަކެތި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް                       -

ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި                  11,000

` ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު                       -

                     -                        -                        -                        -   -                                     32,677 ަ ޖުމުލ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު. 16

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު. 15

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު. 13

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު. 14



ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސްގެ ޚަރަދު                  35,963

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                159,379

ޚަރަދު ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ                    7,675

ތަކެތީގެ ކުލި                       -

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ތަންތަނުގެ                140,910

ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ޢިމާރާތް                       264

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                       -

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                    4,673

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތަށްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                    1,000

އިޖުތިމާއީ ތަރަށްގީގެ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން                  13,798

ތަރުޖަމާ ކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި،                       -

އަދާ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ                       -

ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް އެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް                    6,318

އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                       -

އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -

                     -                        -                        -                        -   -                                   369,980 ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                        -

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް                        -

ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި                       -

ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި                       -

އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                       -

                     -                        -                        -                        -                        -                             -   ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ފެލޯޝިޕްގައި ދާ މީހުންގެ ޚަރަދު/ ސްކޮލަރޝިޕް                        -

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚަރަދު                       -

                     -                        -                        -                        -                        -                             -   ަ ޖުމުލ

ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި. 17

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު. 18

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު. 19



ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން                        -

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން         8,575.01

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް– މަރާމާތު ކުރުން            221.00

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް– މަރާމާތު ކުރުން                   -

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް- މަރާމާތު ކުރުން            135.00

ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ- މަރާމާތު ކުރުން               74.01

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

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި- މަރާމާތު ކުރުން         1,679.99

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު- މަރާމާތު ކުރުން                   - ކަ

                     -                        -                        -                        -   -                                     10,685 ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް                       -

ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ރާއްޖޭގެ އެކި                       -

އިންޓަރެސްޓްބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި                        -

-                   -                   -                   -                   -                       ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

(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 ޕްރީމިއަމް

ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހެނިހެން އެހީ                401,117

                     -                        -                        -                        -                        -                   401,117 ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020   

އިންޓަރަސްޓް ޚަރަދު. 20

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު. 22

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ. 21



އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން                       -

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ދައުލަތުގެ މުދާ                        -

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ދައުލަތުގެ ބިން                        -

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން އެހެނިހެން ހަރުމުދާ                        -

އެހެނިހެން ގެއްލުން                        -

-             -             -             -             -             -                 ަ ޖުމުލ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ހިނގި ޚަރަދު 

 އެހީ ދޭ)

ް (ފަރާތްތަކުނ

ަ ފަރާތަކުން  ތިންވަނ

ު  ހިނގި ޚަރަދ

(ީ (ޓްރެޜަރ

ހިނގި ޚަރަދު 

ކައުންސިލުގެ )

(ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                        -

އިކުއިޕްމަންޓް މެޝިނަރީ އާއި                  13,940

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                        -

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                        -

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                        -

އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓް                       -

                     -                        -                        -                        -                        -                     13,940 ަ ޖުމުލ

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު. 23



31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2019 2020    
ާ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސ

ބޭންކް އެކައުންޓް            2,860,103

އަތުގައި ހުރި ފައިސާ                 46,852

ޑިމާންޑް ޑިޕޮސިޓްސްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާ

-                       2,906,955            ަ ޖުމުލ

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި. 24

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

.ކަމުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ޢަދަދުތަކެވެ



 ކުރެވުނު ހޭދަ އަދި ބާކީ،އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ދެއްވި ބަޖެޓް   .25
2019 2020 ް ތަފްޞީލ

9,891,528 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓް

ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އުނިއިތުރު

0 9,891,528 ް ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓ

2,687,005 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާ

0 30ްމާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަނދު ނޫން   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޚަރަދުތައ

0 7,204,523 ބަޖެޓް ބާކީ



ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ              2,318,099              2,264,419              1,418,885                 845,534

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ                 651,440                 651,440                 137,935                 513,505

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް              1,047,841              1,101,521                 585,421                 516,100

1,875,139              2,142,241              4,017,380              4,017,380              ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ                         -                         -                         -                        -

ދައުލަތުން ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ                        -

މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ                        -

މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދޭ ފައިސާ                        -

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ                        -

41,045                   97,405                   138,450                 138,450                 
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ 

ފައިސާ

41,045                   97,405                   138,450                 138,450                 ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                 165,000                 165,000                   11,535                 153,465 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                            -

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                            -

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                            -

153,465                 11,535                   165,000                 165,000                 ަ ޖުމުލ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު. 26

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން

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 ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާ ތަކެތި                   23,694                   23,694                   15,265                     8,429

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                   10,067                   10,067                         -                   10,067

ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                   12,461                   12,461                        945                   11,516

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                     9,387                     9,387                     3,398                     5,989

ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                   10,715                   10,715                         -                   10,715

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފު ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                   26,575                   26,575                     1,648                   24,927

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                   15,135                   15,135                        420                   14,715

ހޯދާ ތަކެތި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް                     8,303                     8,303                         -                     8,303

19,220                   11,000                   30,220                   30,220                   
ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް  ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި

ކުރާ ޚަރަދު

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު                         -                         -                         -                        -

113,882                 32,677                   146,559                 146,559                 ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސްގެ ޚަރަދު                   74,400                   74,400                   35,963                   38,437

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                 510,000                 510,000                 159,379                 350,621

ޚަރަދު ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ                   60,000                   60,000                     7,675                   52,325

ތަކެތީގެ ކުލި                         -                         -                         -                        -

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ތަންތަނުގެ                 168,000                 168,000                 140,910                   27,090

ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ޢިމާރާތް                     3,300                     3,300                        264                     3,036

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                         -                         -                         -                        -

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                   10,323                   10,323                     4,673                     5,650

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތަށްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                     7,000                     7,000                     1,000                     6,000

އިޖުތިމާއީ ތަރަށްގީގެ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން                     1,000                     1,000                   13,798                   -12,798

-                        -                         -                         -                         
ތަރުޖަމާ ކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ  ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި،

އަގު

އަދާ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ                   10,989                   10,989                         -                   10,989

-                        6,318                     6,318                     6,318                     ް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް އެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރަށ

އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                        175                        175                         -                        175

އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                         -                         -                         -                        -

481,525                 369,980                 851,505                 851,505                 ަ ޖުމުލ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު. 30

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި. 31



ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                         -

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް                         -

ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި                        -

ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި                        -

އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                        -

-                        -                         -                         -                         ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ފެލޯޝިޕްގައި ދާ މީހުންގެ ޚަރަދު/ ސްކޮލަރޝިޕް                         -

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚަރަދު                        -

-                         -                         -                         -                         ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން                             -                            -                            -                            -

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް- މަރާމާތު ކުރުން                  375,943                 375,943                     8,575                 367,368

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް– މަރާމާތު ކުރުން                    27,175                   27,175                        221                   26,954

ކަރަންޓް ވިއުގަ– މަރާމާތު ކުރުން                    14,635                   14,635                   14,635

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް– މަރާމާތު ކުރުން                             -                            -                            -                            -

މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް- މަރާމާތު ކުރުން                    12,224                   12,224                        135                   12,089

ރޑްވެއަރ.ޓީ.އައި- މަރާމާތު ކުރުން                      4,000                     4,000                            -                     4,000 އާއި ގުޅޭ ހާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި- މަރާމާތު ކުރުން                    17,943                   17,943                     1,680                   16,263

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު- މަރާމާތު ކުރުން                  100,000                 100,000                            -                 100,000 ކަ
541,309                 10,611                   551,920                 551,920                 ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
-                        ް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށ

ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ރާއްޖޭގެ އެކި                        -

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު. 32

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު. 33

އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު. 34



އިންޓަރެސްޓްބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި                         -

-                        -                        -                        -                        ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   

-                        

ކަރަންޓް އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

(އިލެކްޓްރިސިޓީ ސަބްސިޑީސް)

-                        

ފުޑް )ކާބޯތަކެތީގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

(ސަބްސިޑީސް

އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ އެލަވަންސް                        -

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި- ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ދޭ އެހީ                         -

ރާއްޖޭގައި– ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ދޭ އެހީ                         -

ކުދިން ބަލަހައްޓާ ގެންގުޅޭތީވެ ދޭ އެލަވަންސް                        -

ހެލްތު އިންޝޫރަންސް ޕްރީމިއަމް                        -

ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް                        -

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހެނިހެން އެހީ                 576,000                 576,000                 401,117                 174,883

174,883                 401,117                 576,000                 576,000                 ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުނ

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ދައުލަތުގެ މުދާ                         -

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ދައުލަތުގެ ބިން                         -

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން އެހެނިހެން ހަރުމުދާ                         -

އެހެނިހެން ގެއްލުން                         -

-                         -                         -                         -                         ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   

މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދު ބޭރު އެހީގައި ހިންގާ                         -

-                        

ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ  ބޭރު އެހީގެ ދަށުން 

ޚަރަދު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދު. 36

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު . 37

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ. 35



ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދު އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީއަށް ދައުލަތުގެ                         -

-                         -                         -                         -                         ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ބިން                         -

-                         ް މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައ

ް މީހުން ދިރިނޫޅޭ                         - ޢިމާރާތްތައ

-                         -                         -                         -                         ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                  105,500                 105,500                   34,950                   70,550

އިކުއިޕްމަންޓް މެޝިނަރީ އާއި                   33,000                   33,000                   13,940                   19,060

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                             -                            -                            -

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                             -                            -                            -                            -

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                  157,639                   41,265                  (41,265)

އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓް                            -                            -                            -                            -

48,345                   90,155                   138,500                 296,139                 ަ ޖުމުލ

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020   

ް ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްސާ                         - ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓ

-                        

އެޖެންސީތަކުގެ ރައުސުލްމާލަށް ކުރި  ޢާއްމުން ބައިވެރިވާ 

އިންވެސްޓްމަންޓް

ު ބައިނަލް އަޤުވާމީ                         - ޖަމާޢަތްތަކުގައިވާ ރައުސުލްމާލ

-                        -                        -                        -                        ަ ޖުމުލ

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު. 41

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

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު. 39

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް. 40



ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި/ ލިބުނު  ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020 ު ލިބުނ

                           -                              -                              -                              -   
ބައިނަލްއަގުއާމީ )މަލްޓިލެޓްރަލް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ޖަމާޢަތްތަކުން

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

(ޖަމާޢަތްތަކުން

                           -                              -                              -                              -   
ވޮލަންޓަރީ އޯގަނައިޡޭޝަންސް – ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން– ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                              -                              -                           

                           -                              -                              -                              -   ަ ޖުމުލ

ޚަރަދު

                           -                              -                              -                              -   
ބައިނަލްއަގުއާމީ )މަލްޓިލެޓްރަލް –  ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ޖަމާޢަތްތަކުން

                           -                              -                              -                              -   
އެކުވެރި )ބައިލެޓްރަލް –  ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(ގައުމުތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން

                           -                              -                              -                              -   
ވޮލަންޓަރީ އޯގަނައިޡޭޝަންސް –  ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 

(އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން)

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން–  ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    -                              -                              -                           

                           -                              -                              -                              -   ަ  ޖުމުލ

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު. 42

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި/ ލިބުނު  ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2019 2019 2019 2019 ާ ލިބުނު ފައިސ

މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް   -                              -                              -                              -                           

                           -                              -                              -                              -   ަ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް   -                              -                              -                              -                           

                           -                              -                              -                              -   ަ ޖުމުލ

 ގައި 47ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ވަކިވަކިން ނޯޓް ނަންބަރު " ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ"މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

.ދެއްކިފައިވާނެއެވެ



ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު  .43

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި/ ލިބުނު  ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020 ާ ލިބުނު ފައިސ

 އަތޮޅު ސްޓޯރ01ުވިޔަފާރި    -                              -                              -                              -                           

                           -                              -                              -                              -   ަ ޖުމުލ
ކުރެވުނު ޚަރަދު

 އަތޮޅު ސްޓޯރ01ުވިޔަފާރި    -                              -                              -                              -                           

                           -                              -                              -                              -   ަ ޖުމުލ

(އެހެނިހެން އާމްދަނީ)އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ . 44

ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓާއި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު
ު ހިނގި/ ލިބުނު  ޚަރަދ ރިވައިޒްކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

2020 2020 2020 2020 ާ ލިބުނު ފައިސ

                (318,115) އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ   -                              -                            318,115                  

                (318,115)                   318,115                            -                              -   ަ ޖުމުލ
ކުރެވުނު ޚަރަދު

                (154,699)                   154,699                            -                              -   
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚާރަދުގެ 

ޖުމްލަ

                (154,699)                   154,699                            -                              -   ަ ޖުމުލ

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

ު "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ް ނަންބަރ 48ެ، ނޯޓ . ގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވ



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

މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަށް

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

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ   45.5

 ދުވަހު ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ބިލްތަކަށް މި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2020 ޑިސެންބަރު 31

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   45.2

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

ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް   45.3

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

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓް   45.4

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



[މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ]

31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2019 2020

ު މިލްކިއްޔާތ

ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

-                            6,610,242                 46.1 ހަރުމުދާ

-                            #REF! 46.2 ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ

-                            -                            46.3 ާ ް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވ އިންވެސްޓްމަންޓްތައ

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

-                            -                            46.4 (ސްޓޮކް)ވިޔަފާރި މުދާ 

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި                 2,906,955                            -

-                            -                            46.5 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

-                            -                            46.6 އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް

-                            #REF! ަ 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

-                            -                            46.10 މުދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސާ އަދި ޚިދުމަތް

-                            -                            46.11 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި

-                            -                            46.12 (ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ

-                            -                            ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

-                            #REF! ް (ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތު) ނެޓް އެސެޓްސ

ު ނޯޓ

ު މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ މަޢުލޫމާތ

2019ް ޑިސެންބަރު 31މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން . 46  ގެ ނިޔަލަށ



 ވަނަ އަހަރުގެ 2019

ނިޔަލަށް ހުރި 

ހަރުމުދަލުގެ އަގު

 ވަނަ އަހަރު 2019

/ ނައްތާލެވުނު 

/ ގެއްލުނު 

ު ވިއްކާލެވުނ

 ވަނަ އަހަރު 2020

އެހީގެ ގޮތުގައި 

ނޯޓް )ލިބުނު ތަކެތި 

56)

 ވަނަ 2020

އަހަރު ހޯދުނު

 ވަނަ އަހަރު 2020

ފެށުނުއިރު ހުރި 

ހަރުމުދަލުގެ އަގު

ް ތަފްސީލ

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

5,800,000             -                    -                  5,800,000        ް ބިމާއި ޢިމާރާތ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް           295,994             34,950                    -                    -                330,944

314,704                -                    -                    13,940             300,764           ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                2,710                  -                    -                    2,710

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި               4,160                  -                    -                    4,160

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ                  -                    -                        -

157,724                ; އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ. ޓީ.އައި           116,459             41,265                    -

-                         z -                    -                  ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

ޖުމްލަ        6,520,087             90,155                    -                    -             6,610,242

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

-                        -                    -                    -                  -                   ް ބިމާއި ޢިމާރާތ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް                   -                  -                    -                    -                        -

-                        -                    -                    -                  -                   ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

-                        -                    -                    -                  -                   ަ ޖުމްލ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް                   -                  -                    -                    -                        -

-                        -                    -                    -                  -                   ަ ޖުމްލ

6,610,242             -                    -                    90,155             6,520,087        ަ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި
އަހަރުތެރޭ 

ު ރ ކުރެވުނ ޓްރާސްފަ

 ވަނަ އަހަރު 2019

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

 އަހަރުތެރޭ 

ު ބިނާކުރެވުނ

އަހަރު ފެށުނުއިރު 

ހުރި
ހަރުމުދަލުގެ ޙުލާސާ

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

58,000                  -                    58,000           ް ބިމާއި ޢިމާރާތ

-                            -                   ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

#REF! #REF! -                   ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

#REF! -                        -                        #REF! 58,000             ަ ޖުމުލ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

-                            -                       ް ބިމާއި ޢިމާރާތ

-                            -                      -                       ް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓ

-                            -                      -                       ް އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓ

-                            -                        -                        -                      -                       ަ ޖުމުލ

#REF! -                        -                        #REF! 58,000             ަ ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދަލުގެ ޖުމްލ

2018 2019

ދިރާގު                        -

-                        -                    

46.1ާ  ހަރުމުދ

46.2ާ  ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދ

ީ) ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 46.3 (އިކުއިޓ
ު ތަފްޞީލ



2018 2019

-                     

-                        -                    

2018 2019

-                     

-                     

-                        -                    

2018 2019

-                     

-                     

-                        -                    

2018 2019

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

-                     

-                     

-                     

-                        -                     

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

-                     

-                        -                     

-                        -                    

2018 2019

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

-                     

-                     

-                     

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި                    -                        -

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި                    -                        -

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

ް– ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 46.7 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށ
ު ތަފްޞީލ

އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި ޖުމްލަ

ް–  ދިގު މުއްދަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 46.8 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށ
ު 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

އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

އަހަރު ތެރޭ ނެގި ލޯނު

އަހަރު ތެރޭ އަނބުރާ ދެއްކުނު

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސ46.5ާ
ު ތަފްޞީލ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

 އެހެނިހެން ކަރަންޓް އެސެޓްސ46.6ް
ު ތަފްޞީލ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް

އަހަރު ފެށުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި

އަހަރު ތެރޭ ނެގި ލޯނު

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

 ވިޔަފާރި މުދ46.4ާ
ު ތަފްޞީލ

އަތޮޅު ސްޓޯރު



-                        -                    

2018 2019

-                        -                     

-                        -                    

2018 2019

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ހޯދުނު އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ                     -

-                        -                     ާ ކައުންސިލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ

ް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައ

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ                     -

-                        -                     ާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ

-                        -                    

2018 2019

-                     

-                        -                    

2018 2019

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި                     -

-                        -                    

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

(ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް) ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ ފައިސާ 46.12
ު ތަފްޞީލ

ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

ބަޖެޓު ބާކީ

ު ތަފްޞީލ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ

ަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ޖުމްލ

ް–  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު 46.11 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށ
ު ތަފްޞީލ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

46.10ް ޭ/ އެހެނިހެން މުއައްސަސާ އަދި ޚިދުމަތ މުދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހ

ަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދެއްކި ހުރި ޖުމްލ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ46.9ާ
ު ތަފްޞީލ
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ު މިލްކިއްޔާތ
ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

ހަރުމުދާ            6,610,242

#REF! ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ

-                       ާ ް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވ އިންވެސްޓްމަންޓްތައ

-                       ާ (އިކްއިޓީ)އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވ

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި            2,906,955

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ                       -

އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް                       -

-                       #REF! ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ
ި (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު                        -                       -

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން                       -

ި (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް                       -                       -

-                       ާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި                       -                       -

(ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ                       -

-                       -                       ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

-                       #REF! ް (ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތު) ނެޓް އެސެޓްސ

ު އިތުރު މަޢުލޫމާތ

ާ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން



31ު 31ު ޑިސެންބަރ  ޑިސެންބަރ

2019 2020

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ                           -

ލިބުނު ފައިސާ

ވިޔަފާރި މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ                           -

-                           -                           ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މުދާ ގަތުމަށް                           -

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                           -

ނާލާ މަޖޫރީ                           -

ކަރަންޓް ޚަރަދު                           -

ޖީއެސްޓީ                           -

ވިޔަފާރި ފީ                           -

ކޭބަލްފީ                           -

މުދަލު ޒަކާތް                           -

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބެހި ފައިސާ                           -

-                           -                           ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

ފައިސާ (އުނިވި)/ އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި                            -                           -

-                           -                           ާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

48 .ް ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތައ
އަތޮޅު ސްޓޯރު. މ

ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން
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 -             ު މިލްކިއްޔާތ
ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

ހަރުމުދާ                           -

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ                           -

-                           ާ ް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވ އިންވެސްޓްމަންޓްތައ

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

(ސްޓޮކް)ވިޔަފާރި މުދާ                            -

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި                           -

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ                           -

އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް                           -

-                           -                           ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ
ި (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު                            -

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން                           -

ި (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް

-                           ާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ/އެހެނިހެން މުއައްސަސ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި                           -

(ޓެމްޕޮރަރީ ޑިޕޮސިޓްސް)ފައިސާ  ވަގުތީ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ                           -

-                           -                           ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލ

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

އަތޮޅު ސްޓޯރު. މ
މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން
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ާ ލިބުނު ފައިސ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ                           -

އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ                           -

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ލިބުނު ފައިސާ                           -

-                           ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް                           -

އެހެނިހެން ޚަރަދު                           -

-                           ަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ

-                           ި ފައިސާ (އުނިވި)/ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވ
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ު މިލްކިއްޔާތ

ާ)ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން (ހަރުމުދ

ހަރުމުދާ                       -

ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ

ް ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައ

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

އެސެޓްސް އެހެނިހެން ކަރަންޓް

-                       -                       ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލ

ް މާލީ ޒިންމާތައ

ި (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް-ނަން)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ދިގު މުއްދަތުގައ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް–ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު                        -                       -

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް– އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު މުއްދަތުން                       -                       -

ި (ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް)އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް  ކުރު މުއްދަތުގައ

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

ީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓ
ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ
މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ. 49



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

-                    -                    

ާ ޖުމުލަ ރުފިޔ ް ބާވަތ ް އެހީ ދިން ފަރާތ

-                        

-                        ަ ޖުމުލ

ު ތަފްޞީލ

ް ތަފްސީލ

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދު

ޖުމުލަ

ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެހީ. 53


