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ުކައުންސިލްގެުުއަތޮޅުުބުރީުއުތުރުުހުވަދުއަތޮޅުު ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުކައުންސިލްގެުުބުރީުއަތޮޅުއުތުރުހުވަދުއަޮތޅުުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007  ުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުމިުރިޕޯޓުގެ
ުމ ިއ،ބަޔ ންުކުރުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުުމެދު މ ލީުބަޔ ންތަކ ުއަަހރީުއަހަރުގެުއަށްުނިމުނުުމ ލ2018ުުީުޑިސެމްބަރ31ުއިދ ރ ގެު

ޚަރަދުުކޮށްަފއިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިުލންުުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުނަުވ2018ުަުއިދ ރ ގެުަކއުންސިލްގެބުރީުއަތޮޅުުއުތުރުހުވަދުއަތޮޅުު
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖުޓގައިުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނަޑއެޅިފައިވު  އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ބަލަހައްޓ ފައިވަީނުުއަދިުއެހެނިހެންުމ ލީުުލްގެުއިދ ރ ގެކައުންސިޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ު ކަންކަންުހިންގު 
ިއ،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ަތއްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުުމގެުވ އިދ ގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަަކށްޤ ނޫނ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅު

ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުުއިޞްލ ޙުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުކުރަން ުޖެހޭކަމަށް ުފިޔަވަޅުުއޮޑިޓުގައި ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ފ ހަގަކުރެވުނު
ުވު މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތް ވަނ36ުަގެު(ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުއެއެޅުމަށްޓަކައިު

ުތީމަުގޮތުގެ ުހުވަދުއަތޮޅު ުއަތޮޅުއުުތރުން ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުބުރީ ުހުށަހެޅުމ ޒިމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،އެކުންމ ދ ރު
ރައްޔިތުންެގުުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީުއެުކަންކަންުންުތީގޮތުގެުމަުނެފައިވ ުވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު

ުއެންޑްުހުށަހެޅުމެވެ.ުމަޖިލީހަށް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުއޮތޯރިޓީއަދި ުގަވަރންމަންޓް ުލޯކަލް ުއަށ އި އަށްުުޓްރެޜަރީ
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުރައްޔިތުންނަށްުެފންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުހުށަހަޅައި،ު

މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ 
ުބަ ުބައިގައި ުދެވަނަ ުދެކޭގޮތެވެ. ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުގަވ އިދަޔ ންކޮްށފައިވ ނީ ކައުންސިލްގެުު،މިންވަރ އިުޢަމަލުޮކށްފައިވ ުށްޤ ނޫނ އި

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮ ެއއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  ުތެވެ.ުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުކައުންސިލްގެުނިންމުންތަކު 

ހުވަދުއަތޮޅުުުށްއ36ުައިނ11ުުްުފުޙ މިުރިޕޯޓ އެކުުސަ 2018ުޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއަތޮޅުބުރީުއުތުރުހިމެނިފައިވު 
ު ުނިމުނު ުގައި ުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެުވނުުމ ލީ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެުވނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއަަހރީ އަހަރުގެ
ކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެ
ުސަފުު،މީގެއިތުރުން ުރިޕޯޓ އެކު ުމި 37ުުޙ  ުބަޔ ނ އިު،ހިމެނިފައިވ ުއަށ42ުްއިން ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ

http://www.audit.gov.mv/
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ުއޮ ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ުބަޔ ނުގައިުބަޔ ންތަކ  ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ޑިްޓކޮށްފައެވެ.
އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުގަވ އިދ އިުޤ ނޫނ އި"މައްސަލައެއްުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިު

ުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަ

ުފ ހަގަ މި ުކުރެުރިޕޯޓުގައި ުހުވަދުއަތޮުޅ ުކަންތައްތައް ުއުތުރުވިަފއިވ  ުއަތޮޅު އިސްވެރިންނު ުއިދ ރ ގެުކައުްނސިލްގެބުރީ
ުުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމިުއޮޑިޓުު،ވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްމަޝް

ު

ރިޕޯޓްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެު ުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުލީުބަޔ ންތައްުމ ު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނު ުމަު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުން،ތީއ އި
ު ުއަތޮޅުއުތުރުހުވަދުއަތޮޅު ުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުބުރީ ުު،ުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮތަށްުއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްުު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް ޭހުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެ، އެުހިސ ބުތަކު 
ުުސަރކިއުލަރ ުސިީޓުުއިން،ު(D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަުށ

އޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށް މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުު،ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވު 
ު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުއޮޑިޓް ުއުތުރުހުވަދުއަތޮޅު ުއަތޮޅު ުއަށްުކައުންސިލްގެުބރީ ުނަ ،އިދ ރ  3/2006ުުބަރުންުޤ ނޫނު

ުމ ލިއްޔަތު) ުޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ު)ހ(46ުު(ގެ ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުައދި
ލިބުނުގޮތ އިުުމ ލީގެުދަުށންުކަނޑައަޅ ފައިވު ު(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީ ފައިސު  ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.

ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުއެ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަ ބަޖެޓ އި ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުސެކްޓަރު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެުޓްނ ުޕަްބލިކް ނަލް
އ އިުއެއްގޮތަްށު ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު" އެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(ު:

ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްެގުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުމ ކޮްށުު،ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށް
މ އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ްނަތއްުެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

ުއެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

ު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުުއަހަރީުމ ލީއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެބުރީުއަޮތޅުުއުތުރުުތަކީުހުވަދުއަތޮޅުލިއްޔަުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ުބަޔ ންކުރުެމވެ.ުއެ ުދެކޭގޮްތ ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެުދ ުމިުުމިުމ ލީ ުމ ލީުއޮފީހުން ުޮކށްފައިވަނީުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއަހަރީ

ުސްޓޭންޑަރއިންޓަ ުއެއްގޮތަށްުޑްުރނޭޝަނަލް ުމިންގަނޑ އި ުސުލޫކީ ުއޮޑިޓަރުންގެ ުއެއްގޮތަށެވެ. ުއ އި ުއޮޑިޓިންގ ުއޮން ސް
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ކަންުއެކަށީގެންވ ުބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުއަހަރީުުމިޢަމަލުކުރުމ އުި،
ުގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުނެވޭޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަ

ު ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުކައޮޑިޓެއް ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބޭނުންވ ުބަޔ ންތަކުގައި ުކުރުމަށްޓަކައި ށަވަރު
ރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީުއޮޑިޓަ

އ  މައިގަނޑު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު" ގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަެވސް(ުުއިު،
މ ލީުބަޔ  މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުހުށަހެ ުގުޅޭތައްޔ ރުކުރުމ އި ުހިމެނެއެވެު،ޅުމ އި ުއޮޑިޓަރުްނުރިޢ ޔަތްކުރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމ ލީުމުއައްސަސ ގެ ުއަދި .
ުބަޔ ންތަްއު ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް

ންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓު
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ު ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ
ންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރު

ުއޮޑިޓުކުރެވުު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުމުޢައްސަސ ގެއެކަށީގެންވ  ުކަންތައްތަްއު ނު ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 

ުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުކޮލިފައިޑްު

(ު ުގޮތުގައި ުބ ކީެގ ުބަޖެޓް ުކައުންސިލްގެ ުިއން ުފިނޭންސް ުއޮފް ުދ228023ުޭމިނިސްޓްރީ ުފައިސ "(ު "ކައުްނސިލްތަކަށް އެހީގެ
2018ުޑިސެމްބަރ31ުުރުފިޔ ު(ު)އެއްުމިލިއަންުތިންުލައްކަުއަށްޑިހަުަހތްުހ ްސުފައްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއެކެއްު-/1,387,561

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީގެުތެރެއިންުޮކންކޮްނ2018ުުޕޯސްޓްުކޮށްފައިވ އިރު،ުމިފައިސ އަކީުޖީ.އެލްުއަށްުުއިދ ރ ގެުގައިުކައުންސިލްގެ
ުނުވު ފިނޭންސްުއިންުދީފައިމިނިސްޓްރީުއޮފްުުށްތަފުޞީލްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އައެުމުޢ މަލ ތުގެުގޮތަށްުުކޯޑުތަކެއްގެުބ ކީކަންުއެނގޭނެ

ު.ންހިމަނ ފައިުނުވުުށްުގެންނަންޖެހޭުަބދަލުތައްުމ ލީުބަޔ ނުގައިމ ލީުބަޔ ނަުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިުމުޢ މަލ ތުންކަމަށ އިު

ު

 ކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުގޮތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުސަބަބުު،މި ުދެވުނު ުއޮޕީނިއަން ުކޮލިފައިޑް ުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ުބަޔ ންތަކަްށުުސަަލއިގެމައްގައި ުމ ލީ ސަބަބުން
ުހުވަ ުފިޔަވައި، ުފަރަގުތައް ުއަންނ ނެ ުއުތުރުދުއަތޮޅު ުުއަތޮޅުބުރީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުނިމުނުުއަށ2018ުްުޑިސެމްބަރ31ުކައުންސިލްގެ

ުއަކީ"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެ
ުއުތުރުުހުވަދުއަތޮޅުުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑު ުުއަތޮޅުބުރީ ުއެުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2018ުްުޑިސެމްބަރ31ުކައުންސިލްެގުއިދ ރ ގެ

ުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުުބ ކީުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުއިދ ރ އަށްުލިބުނު
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ުގޮތްުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އި ުސެކްޓަރުަޕބްލިކްުއިްނޓަރނޭޝަނަލް"ުދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުހޭދަކުރެުވނު
ުއެއްގޮތަށްުއ އި"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންޑަޑްުއެކައުންޓިންގ

 .ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރު

ު

ރިޕޯޓްުުއިުދ ުގަވ އިުުއިުޤ ނޫނ ު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު  ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުުއިދ ރ ގެުުޢަމަލުކުރުމުގައިުުއެއްގޮތަށްުުގަވ އިދ އިުުއިުޤ ނޫނ ު

ު ުބަޔ ންތައް ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު ުމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުުހށަހެޅުމ އި ށް
ގުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ންހުރިުޅުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

ގޮތުގެުމަ ުކަންތައްތައްުލީުމ ުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެބުރީުއަތޮޅުުއުތުރުހުވަދުއަތޮޅުުނުް،ތީއެހެނިހެންުގ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުަތކ އިުއެއްގޮތްވު 
އެުއަހަރަށްުއެުކަުއންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ިއުއެއްގޮތަށް،ުއެުކަުއންސިލްުއިދ ރ ގެުުޚަރަދުތަްއުކުރުމުގައިު،ބެލެހެއްޓުމ އި، ހިންގ 

ުއިުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަ
ު ުހަޤީޤަޚަރަދުކުރުމ އި، ުހިސ ބުތައް ުމ ލީުކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ތ އި

ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ދައުލަތުގެުުނު(ުއ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫ)3/2006ުޤ ނޫނުުަނންބަރުުުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިއަދިުއެހެނިހެންު
ުގަވ އިދ  ުގު، އިމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދުތަަކށްުުޅުންހުރިއަދިވެސް ުޤ ޫނނުތަކ އި އެެހިނހެން

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ

ު

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުކައުންސިލްގެުުބުރީުއަތޮޅުއުތުރުހުވަދުއަތޮުޅުު،ންބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުމ ލީު
އެއިދ ރ ގެު އްގޮތަްށ،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުމ ު ުއ އި،ުއިދ ރ ގެ ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުކަނޑައެޅިފަިއވ  ލީުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި
ކަމ ުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންު،އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،ކަންކަންުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި

ުގަވ އިދުތަކ އި ުޤ ނޫނުަތކ އި ުއެހެނިހެން ުބަޔ ްނުުގުޅުންހުރި ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، އެއްގޮތަށްތޯ
ުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައި
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެންުގަވ އިދ ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ އި
ުޚިލ ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިޤ 
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ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅޭުއަދިވެސްު، އިުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ މިގޮތުންުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަ
ުކިުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށް

ުލުކުރަމެވެ.ުބޫުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަ

ު

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުށްުގަވ އިދަުުޤ ނޫނ އިު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ (1) 13ު)ދައުލަތުގެ
ުއެންޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުފައިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުދަށުން، ުމ އްދ ގެ ވަނަ

"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިަގންނަުފައިސ 2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުުނަންބަރ:ުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ )ު
ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުގައިުުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލަ ދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބަޔ ންކޮށްފައިވު  އިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސު 
ު ުއެކައުންޓަށް ުއަންގަވ ފައިރެވެނިއު ުުޖަމ ކުރުމަށް ުވީނަމަވެސް، ުއިދ ރ އަށް ުބަލައިގެންފައިވ  ުއ މްދަނީ ފައިސ ގެުދައުލަތުގެ

އޮޑިޓްުކުރެުވނުުތ ރީޚުރުފިު(ތިންުލައްކަުތޭރަުހ ސްުތިންުސަތޭކަުހަްތިދހަުނުވައެއް)ު -/313,379ތެރެއިން ުސެޕްޓެމްބަރ12ު)ުޔު 
މިފަދަުފައިސ ުމުންުބަހަްއޓ ފައިުހުރުުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުނުކޮށްކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ގެުނިޔަލަށްުޕަބްލި (2019

 މަގުފަހިވެފައިވުން.ށްުކުރުމަބަޖެޓަރީުނިޒ މުގެުބޭުރންުޚަރަދުދައުލަތުގެު

(2) ު ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ 15.02ުުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުހ)ވަނަ )ު ުއަހަރ9ުުުގެ ުއޮފީސްތަކުން ުދައުލަތުގެ ުނަންބަރުގައި ވަނަ
ުލިެބންޖެހޭު ުގޮތްގޮތުން ުއެނޫން ުއ މްދަނީއ އި ުލިބެންޖެހޭ ުހުށައަޅ އިރު ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ން ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއެއޮފީހެއްގެ ނިމުމުން،

ުނު ުތެރެއިން ުބަޔ ންޮކށްފައިފައިސ ގެ ުހިމަނަންވ ނެކަމަށް ުބަޔ ުނގައި ުމ ލީ ުތަފުޞީލު ުފައިސ ގެ ުބަޔ ނުެގުު،ވ އިރުލިބިހުރި މ ލީ
ުުގައިު"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އި" ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުލިބެންޖެހޭ ުއިދ ރ އަށް ު)ހަތަރުު-/446,403ކައުންސިލްގެ

ހިމަނ ފައިުވީނަމަވެސްސަތޭކަުުހ ސްުހަތަރުުލައްކަުސ ޅީސްުހަ ވަނަުއަހަރ2018ުުުމިުފައިސ އަކީުހަމަުއެކަނިުު،ތިނެއް(ުރުފިޔު 
ުފައިސ  ުިލބެންޖެހޭ ުޚިދުމަތްތަކަށް ުއަދިުފޯރުކޮށްދީފައިވ  ުަބޔ ނުގ2017ުެުތަކަށްުވން. ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އި"ުވަނަ

ހިމަނ ފައިުވީނަމަވެްސ،ުުުރފިޔ (ުއަށެއްުނުވަދިހަުފަސްސަތޭކަުހ ސްުސ ދަުލައްކަުހަ)614,598ު-/ުގައި"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެ
ުފައިސ  ުުފައިސ ުިލބެންޖެހޭުށްއިދ ރ އަުއަހަރުުވަނ2017ުަުހަމައެކަނިުއަކީުމި ުފައިސ ތައްވެސް ވަނ2018ުުަކަމަށ ިއ،ުމި

ުނުވުމުން ުހިމަނ ފައި ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުގޮތެއްގަިއުުނ އިއަހަރުގެ ުއެކަށީގެންވ  ުތަފުީޞލު ުގޮތުގެ ުލިބެމުންދ  ުަފއިސ  ިލބެންޖެހޭ
ުނުވުމުން ުހިމަނ ފ2018ުަު،ބަލަހައްޓ ފައި ުބަޔ ނުގަިއ ުމ ލީ ުގޮތުގައި ުފަިއސ ގެ ުިލބެންޖެހޭ ުނިޔަލަށް ުސައްޙަުގެ ުއަދަދަކީ އިވ 
 ުނުވުން.ުއަދަދެއްކަންުކަށަވަރު
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޢަމަލުކުރެވިފައިުދަށްުގަވ އިުުނ އިުޤ ނޫު ުވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުއަށްުނިުމނުުމ ލީުއަހަުރގ2018ުެޑިސެމްބަރ31ުުުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއަތޮޅުުބުރީއުތުރު ހުަވދުއަތޮޅުު،ޮގތެއްގައިު)ހ(ުމައިގަނޑު
މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއެއްގޮތަްށ،ކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީ

ުބަޖެޓުގައިުއެ ، ގޮތަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުޤ ނޫނ ިއ،ުުބަޖެޓުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމިންވަރަށް، ކަނޑައެޅިފައިވ 
ުވެ.ށެއެއްގޮތަުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި

ު ުއަދި ު)ށ( ުބިނ ކުރެޤ ނޫނ އި ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ު)ގަވ އިދަށް ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުއ1ަވުނު 2ު)ުދި( ުގައި(
މައްސަލަތައްުފިޔަވައި ބަލަހައްޓ ފައިުލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު  ހިންގު  މައިގަނޑުުގޮތެއްގައުި، އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަނުް،

ުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށްގަވ އިދ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ޫނނ އިުތުގެމ ލިއްޔަުދައުލަތުގެވަނީު
ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 

ރިުބ ކީކަންުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުުބަޖެޓްުބ ކީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުދޫކޮށްފައިވ ުފައިސ އަކީުއެކިއެކިުކޯޑްުތަކުގައިު .1
 ުކަށަވަރުުނުކުރެވުމ އިުމިުމުޢ މަލ ތުގެުތަފުޞީލްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވުންު

(ު"ރައްޔިތުންގ2019ުެމ ރިޗ28ުުް)D2/CIR/2019/4ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަްނބަރުު
ގެުތަކަށްުފ ސްކުރިުބަޖެޓުގެުތެރެއިންުޚަރަދުނުވެުހުރިުބ ކީުފައިސ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ވަނަުއަހަރަްށުކައުންސިލ2018ުްމަޖިލީހުންު

ުއިދ ރ  ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުގުޅޭ"ުގައި ުޖަމ ކުރުމ އި ުއެކައުްނޓުަތކަށް ުބޭންކް ުއަހަރ2018ުަތަކުގެ ުބަެޖޓުންުަވނަ ުދައުަލތުގެ ށް
މ ިރޗ28ުުްގެުނިޔަލަށްުޚަރަދުުނވެުހުރިުބަޖެޓުގެުބ ކ2018ުުީޑިސެންަބރ31ުުުތަކަށްުފ ސްކޮށްފައިވ ުބަޖެުޓންުގެުއިދ ރ ކައުންސިލް

ވެދިޔަުއަހަރުގެުތަކުގެު"ޚަރަދު"ުބޭންކްުއެކައުންޓުތަކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ުކަމަށ އިުމިުފައިސ އިންުވޭތުގެުއިދ ރ ގައިުކައުންސިލ2019ުް
އ މްދަނީގެުގޮތުގައިުހިސ ބުކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުނިމިދިޔަުުއިދ ރ ގެުބިލްތައްުދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީވ ުައދަދުުކައުންސިލްގެ

ު ުގޮސްފައިވުމުން، ުފަހަނައަޅ  ުމުއްދަތު ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުނިންމުމަށް ުދައްކައި ުފައިސ  ުޚަރަދުތަކަށް ުއަހަރުގެުވަނ2018ުައަހަރުގެ
ުޚަރަދުތަކަށް ުފައިސ  ުގައ2019ުުިވ  ުމިސަރކިއުލަރ ުނިްނމުމަށްވެސް ުދައްކައި ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ ުއޭޕްރިލް ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ުކައުންސިލްގެު ުއިން ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ު)ުއިދ ރ ގެުއެގޮތުން ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުދޭއ228023ުެބަޖެޓް ހީގެު"ކައުންސިލްތަކަށް
ޑިސެމްބަރ31ުުރުފިޔު (ު)އެއްުމިލިއަންުތިންުލައްކަުއަށްޑިހަުހަތްުހ ސްުފައްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއެކެއްު-/1,387,561ފައިސ "(ު

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީގެުތެރެިއނ2018ުުްޖީ.އެލްުއަށްުޕޯސްޓްުކޮށްދީފައިވ އިރު،ުމިފައިސ އަކީުުއިދ ރ ގެުގައިުކައުންސިލްގ2018ުެ
ފޯރުކޮށްީދފައިުނުވ ކަމަށ އިުއަދިުކައުންސިްލގެުުއިދ ރ އިންުކޯޑުތަކެއްގެުބ ކީކަންުެއނގޭނެުފަދަުޮގތަކަށްުަތފުޞީލްުަކއުންސިލްގެކޮންކޮންު

ުނުވ ތީ ުސ ފުކޮްށދެވިފައި ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުކަން ުކޯޑުތަކަކުން ުކޮން ުއުނިކުރެވުނީ ުފައިސ  ުއިން ުޖީ.އެލް ުއަކީު، އިދ ރ ގެ ުފައިސ  މި
އަދިުމިުފައިސ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުބަޖެޓްުބ ކީުކަންުޔަޤީންުނުކުރެވުނުކަމަށ އިުއިދ ރ ގެުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުކައުންސިލްގެ
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ގޮތުގެުތަފުޞީލްުހޯދުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮ ފްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމީގެއިތުރުންުމިުއަދަދުުގެނެސްފައިވު 
ގެުނިޔަލަށްވެސްުމިުއެންޓްރީގެުތަފުޞީލްުމިުއޮފީހަށްުފޯރުކޮށްުދީފަިއ2019ުުޑިސެމްބަރ19ުުދިފައިުވީނަމަވެސް،ުފިނޭނޭސްގައިުއެ

މ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ީތ،ުސުވ ލުުކުރުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމަޢުލޫމ ތުުދެއްވ ފައިވަީނުުނުވެއެވެ. މިގޮތުންުމިުފައިސު 
ުއޮ ުމިނިސްޓްރީ ުމިފައިސ  ުއިން ުފިނޭންސް ުނަމަވެސް،2018ުުމްބަރުޑިސ31ުެފް ުކޮށްފައިވީ ުޕޯސްޓް ުއަށް ުޖީ.އެލް ުތ ރީޚުގައި ގެ

ގައިުކަމަށ އި،ުކައުންސިލުންުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށ2019ުުްމ ރޗ28ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ވެފައިވަނީު
D2/CIR/2019/4ު-13ސަރކިއުލަރުނަންބަރުުުުމިުމުޢ މަލ ތުގެުމަޢުލޫމ ތުުހިމެނޭކަމަށްވެފައ2019ުިމ ރޗ31ުުްހުށަހަޅަންޖެހެނީު

ގައިުއެލް.ޖީ.އޭުއަށްުފޮނުވުމުން،ުއެލް.ޖީ.އޭުއިންުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ތަކަށްުފޮނުވ ފައިަވނ2019ުުީމޭއ12ުުިު(2019މ ރިޗ28ުުް)
31ުގައެވެ.ުއެހެްނކަމުންުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުުކުުރމަށްފަހުުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުުހށަހަޅަންޖެހޭުތ ރީޚުުކަމުގައިވ 2019ުުމޭއ14ުުި

ު ުކޮންުކުރީުދުވަސ3ުްގ2019ުުެމ ރޗް ުޖީ.އެލްގެ ުކޮށްފައިވަނީ ުއުނި ުފޮނުވިއިރު ުބ ކީ ުބަޖެޓް ުއަދި ުއ އި ުލިބިފައިވ ތީ ުމަޢުލޫމ ތު ން
 ކޯޑުތަކެއްކަންުއެނގޭނޭުގޮތަށްުިމނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއިންުފޮނުވ ފައިުނުވ ތީ،ުމ ލީުބަޔ ނުަގއިުނުހިމެނިވަނީުކަމަށެވެ.ު

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް

ުއޮފް ުއުނިކުރެވުީނުުފިނޭމިނިސްޓްރީ ުފައިސ  ުކަުމގައިވ ނަމަ، ުބ ކީ ުބަޖެޓް ުއަކީ ުފައިސ  ުމި ުކުރެއްވުމަށްފަހު ުމަޝްވަރ  ުއ އި ންސް
އަދިުކުރިއަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޖީ.އެލްގެުކޮންުކޯޑުތަކަކުންތޯުބެއްލެވުމަށްަފހުުމ ލީުހިސ ބުތައްުރަގަޅުުކުރެއްވުމަށްުދަ ންނަވަމެވެު.

އިންަޓރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިްޕސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިްނގުބަޔ ންުގައިުމ ލީުއޮތްތަނު
ުތައްޔ ރުުކުރެއްވުމަށްުވެސްުދަންނަވަމެވެ.ުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށް

 

 ނުވުންުުގެންގޮސްފައިުުޖަމ ކުރަމުންުުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުުޕަބްލިކްުުފައިސ ުުބަލައިގެންފައިވ ުުގޮތުގައިުުފައިސ ގެުުއ މްދަނީުުދައުލަތުގެު .2

ވަނ13ުުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ
ުޓްރެޜަރީގެު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުަފއިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުޭބންްކ ުަޕބްލިކް ުދަށުން، މ އްދ ގެ

ުސަރކިއުލަރ 08ުު)8/2012ުުަނންބަރުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުބަލައިގ2012ަނޮވެްމަބރު ުމޯލްޑިވްސްު(ު"ކައުންސިލްތަކުން ުފައިސ  ންނަ
ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުކޮންސޮލި ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ުތަކުގެ ުރެވެނިއުުޤ ނޫނު ޑޭޓެޑް
ވަނަުއަހަރުގ2018ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުު،ނަމަވެސްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ.

ުލިބިފައިވ  ުނުވައެއް)ު -/313,379ނިޔަލަށް ުހަތްދިހަ ުތިްނުސަތޭކަ ުހ ސް ުތޭރަ ުލައްކަ ު(ުތިން ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް 12ު)ުތ ރީޚުުރފިޔ 
ުޖަމ  (2019ުސެޕްޓެމްބަރ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުނިޔަލަށް ުމިފައިސ އަކީުގެ ުއަދި ުކުރެވިފައިވެއެވެ. ުފ ހަގަ ކޮށްފައިނުވ ކަން

ކަންވެސްުފ ހަގަުކުރެވިފައި ކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންދު  ުވެއެވެ.ކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުކަމުގައިުަބލައިުމިފައިސު 

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

13ު)ދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުޮގތުަގއިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ޫނނުުނަންބަރުު)ހ(ު
ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސ  މިފައިސ ތައްުވީހ ވެސްުއަވަހަކަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުު،ކަމަށްވ ތީވަނަުމ އްދ ގެުދަށުނުް،

ުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.
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ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރުމި(ުށ) ުޓްރެޜަރީގެ ުފިނޭންްސުއެންޑް ުއޮފް (2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސްު އިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުޮފނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސު 

ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަު ީނުގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ފައިސ ުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުން

ު

ުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުސައްޙަުއަދަދުުކަށަވަރުުނުވުނ2018ުުް .3

ން،ުވަނަުނަންބަރުގައިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުއަހަރުުނިމުމ9ުުގެު(ުހ)ވަނަުމ އްދ ގ15.02ުުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިު
ްނުއެއޮފީހެއްގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްުހުށައަޅ އިރުުލިބެންޖެހޭުއ މްދަނީއ އިުއެނޫންުގޮތްގޮުތންުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއި

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ ުހިމަނަންވ ނެކަމަށް ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުތަފުޞީލު ުފައިސ ގެ ު .ނުލިބިހުރި ުވިޔަފ ރިުުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެއެގޮތުން
ުގ2017ުެުޑިސެންބަރ31ުުކުއްޔަށްދީގެންުކޮޓަރިތައްުއަތޮޅުގެުދީގެންނ އި،ުކުއްޔަށްުލޯންޗްުގޮތަށްުދައްކު ުފައިސ ުފަހުންުއުޞޫލުން
ވަނަުއަހަރުގ2017ުުެުރުފިޔ (ުއަށެއްުނުވަދިހަުފަސްސަތޭކަުހ ސްުސ ދަުލައްކަުހަ)614,598ު-/ުކަމަށްުފައިސ ުލިބެންެޖހޭުނިޔަލަށް

ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުއްޔ ތ އިމިލްކި" ުެވއެވެުހިމަނ ފައިުގައި" ުއެދުުމންުދެނެގަތުމަށްުޞައްޙަކަންުއަދަދުގެުމިުނަމަވެސް،.
ުސ ޅީސްުުސަތޭކަުއަށްުހ ސްުހަތަރުުލައްކަުތިން)304,842ު-/ުގައިުހިެމނޭުސްޓޭމަންޓްުފޯރުކޮށްދީފައިވ ުއޮޑިޓަރުންނަށްުއިދ ރ އިން

ުދޭއް ުއޮޑިޓްގައ2017ުުިުކަންުުފައިސ ުލިބެންޖެހޭުށްއިދ ރ އަުއަހަރުުވަނ2017ުަުހަމައެކަނިުއަކީުރުފިޔ ( ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުލައްކަުސ ޅީސްުހަު)ހަތަރުު-/446,403ގެުނިޔަލަށްުިލބެންޖެހޭުފައިސ ުކަމަށ2018ުުްިޑސެންބަރ31ުުފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިު

ުހަތަރު ުުހ ސް ުރުފިޔ  ުތިނެއް( ުސަތޭކަ ުވީނަމަވެސްބަޔ ނުގަމ ލީ ުހިމަނ ަފއި ުު،އި ުއެކަނި ުހަމަ ުފައިސ އަކީ ުައހަރ2018ުުުމި ވަނަ
ިއުފޯރުކޮށްދީފައިވ ުޚިދުމަތްތަކަށްުިލބެންޖެހޭުފައިސ އެވެ.ުއަދިުލިބެްނޖެހޭުފައިސ ުލިބެމުންދ ުގޮތުގެުތަފުޞީލުުއެކަށީެގންވ ުގޮތެއްގަ

ުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނުގައިުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިަމނ ފައިވ ުއަދަދަކީުސައްޙަުއަދަދެއ2018ުްު،ބަލަހައްޓ ފައިުނުވުުމން
ުނޫންކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ އަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުސައްޚަުމައުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންު

ު

 އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ުކައުންސިލަރުންގެުބައްދަލުވުންތައްުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވ ފައިުނުވުންު .1

ުނަންބަރު ުލ މަރުކ2010/7ުަުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުމައްދ ގައ115ުުިުގެޒީ ވަނަ
ުބައްވ ފަ ުގަވ އިދުން ުތ ވަލުކޮށް ުކައުންސިލުން ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުްނސިލްގެ ުފަދައިން އިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުުނުވެއެވެ. 2018ުުއެގޮތުން ުސަބަބުން ުކުރުމުގެ ުސަސްޕެންޑް ުމެމްބަރުން ުކައުންސިލް ުއަހަރުގައި ބ އްަވންުުބައްދަލުވުނ52ުްވަނަ
ުވީނަމަވެސް 14ުުު،އުޒުރުވެރި 2018ުުމ ރިޗް ުނިމި ުސަސްޕެންޝަން ުނަމަވެސ40ުުްގައި ުތ ވަލުކުރި ުބ އްވަން ުބައްދަލުވުން އ ންމު
އަދިުަބއްދަލުވުންުނުބޭއްެވނީުކޯރަމްުހަަމނުވެގެންުކަމަށްުކައުންސިލްގ27ުުެބޭއްވިފައިވަނީު އ ންމުުބައްދަުލވުންކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެު.



 dit.gov.mvinfo@au މެއިލް:-އީ 331 6430 ފެކްސް: 332 3939. ފޯން: އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، (ވަނަ ފަންގިފިލާ 1)ޢާޒީ ބިލްޑިންގ 

 
 9 ގ42ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

 

 

 

ދުވަސްތަކުގައިުކައުންސިލްުު،ރ އިންުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވ އިރުުއިދ  މިގޮތަށްުކޯރަމްުހަމަނުވަނީުބަެއއްުފަހަރުުބައްދަލުވުންުތ ަވލުކޮްށފައިވު 
 މެމްބަރުންުސަލ މް/ދ އިރ ުގައިުހޭދަކުރ ތީކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 ދިންގޮތްު ލަފ  އިޞްލ ޙުކުރަން

ވަނަުމ އްދ ަގއ115ުުިު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުެޤ ނޫނުުނަްނބަރު
 ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުކައުންިސލްގެުބައްދަލުވުންުހަްފތ އަކުުއެއްފަހަރުުބޭއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

ު

ދުވަސްތަކަށްުމުސ ރައ އިުހުރިުުޗުއްޓީގައިު އ ޢިލީުޒިންމ ގެު/ކައުންސިލަރުންު"ސަލ މުގެު .2 ފޯމް"ުހުށައަޅ ފައިނުވު  ސަބަބުުބަޔ ންކުރު 

ުއެލަވަންސްުއުނިކޮށްފައިުނުވުންު

ުނަންަބރ14ުުުގެު(ކައުންސިލަރުންގެުޗުއްޓީގެުއުޞޫލު)އު/02/221/2018ލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީެގުއުޞޫލުުނަްނބަރުު ވަނަ
ޅަންނުޖެހޭުގޮތަށްުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުނުވަތަުއ ޢިލީުޒިންމ ގެުޗުއްޓީގައިުހުރުމަށްފަހު،ުގައިުކައުންސިލަރަކުުމެޑިކަލްުލިޔުންުހުށަހަު(ށ)

އ ިޢލީުޒިންމ ގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުު/ސަލ މުގެ"މަސައްކަތަށްުނިކުމެުއެުކައުންސިލަރުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްު
ފޯމު ދުވަހ އިުހަމައަށްުސަލ މުގެކަމަށ އިުކަުހުށަހަޅަންވ ނެ"ުބަޔ ންކުރު  އ ޢިލީުޒިންމ ގެުޗުއްޓީގައިު/އުންސިލަރުންގެުމުސ ރަުހިސ ބުކުރު 

ފޯމްުހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަުއެދުވަހަކީުޣައިރުުޙ ޟިރީއެއްުކަމަށްުބަލައި،ުމުސ ރަުހިސ ބުކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށް ފައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކުރު 
ުނަންގަ.ުވެއެވެ ުއިނ ޔަތްުނަމަވެސް،ުކައުންސިލަރުން ުނުިވނަމަވެސް،ުމުސ ރައ އި ުހުށައަޅުއްވ ފައި ުފޯމް ުސަލ މްތަކަށް ުބައެއް ވ ފައިވ 

ުުކރެވިފައިވެއެވެ ުފ ހަގަ ުނުވ ކަން ުއުނިކޮށްފައި .ު ުނުވަތ2018ުުައެގޮތުން ުޗުއްޓީ ުސަލ މުގެ ުކައުންސިލަރުން ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ވަނަ
ދުވަސްތަކަށްު ޗުއްޓީގެުފޯމުުހުށަހަޅ ފައިުނުވު  ރުފިޔު ު)ސ ޅީސްުއެއްު-/41,066އ ޢިލީުޒިންމު  ދީފައިވ ކަންުހ ސްުފަސްދޮޅަސްުހައެއްު(

 .ފ ހަގަުކުރެވުނެވެ
ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ގޮތަްށުމުސ ރައ އި،ުއެކިއެކިުއެލަވަންސ އި،7.14ުުުގެގަވ އިދުުގެޔަތުދައުލަތުގެުމ ލިއް)ހ(ު
ފައިސ ުުމުވައްޒަފުންނަށްުޭދންޖެހޭުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުދިނުމުގައިުދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުމިނޫންވެސް، އިތުރުގަޑީގެުފައިސ އ އި

 ދަންނަވަމެވެ.ުލަތުގެުމ ލިއްޔ އަށްުޖަމ ކުރުމަށްދެވިފައިވ ުފައިސ ުއަނބުރ ުހޯދައިުދައުުއިތުރަށްުދެވިއްޖެނަމަ،
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 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2018

 
 info@.gaafalif.gov.mv މެއިލް:-އީ 6820002 ފެކްސް: ،6820028ް: ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ގ.އ. ވިލިނގިލިހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
11 ގެ  24ސަފުހާ   
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 ގެ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންަބރު )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު 7/2010 ނަންބަރުޤާނޫނު 
ނޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ) 3/2006  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަކީ، އަޅުގަ

ސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތަކަކަކީ، ތެދުވެރިކަމާ އަދި ސައްޙަކަމާއެކު ތައްޔާރު ކުރެވޭ، އިތުބާރުހިފޭ މާލީ ބާޔާންތަކަަކށް މިގޮތުން ކައުން
ނޑުގެ  ހެދުމަށްޓަކައި، ކަުއންސިލަށް ެއކަށީގެންވާ އިންޓަރަނލް ކޮންޓްޯރލް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އަދި ެއ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަ

 އެކަން ފުރިހަަމ ކޮށްފައިވާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެެވ.  ޒިންމާއެއްކަމުން،

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، މި ާމލީ ބަޔާންތަކަކީ، ކަުއންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި، ކުރެވުނު ަޚރަދާއި އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ  އަޅުގަ
 ހުރި ފައިސާ ތެދުވެރިކަމާއެކު ދައްކުވައިދޭ މާލީ ބަޔާންތަކެކެވެ. 

 

 

 

 ދުފުއާއަޙްމަދު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
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2017 2017 2017 2018 2018 2018 
 ލިބުނު ފައިސާ        

 ަސރުކާުރން ލިބުނު ފަިއސާ  އެހީގެ ގޮުތގައި 5 3,496,336 - - 4,800,274 - -
 ަފއިސާ  ލިބުނު ގޮތުަގއި އެހީގެ ހިލޭ 6 - - - 155,000 - -
 ދައުލަުތގެ ާއމްދަީނގެ ޮގތުަގއި ބަލަިއގަްތ ފައިސާ  7 1,640,596 - - 2,497,211 - -

- - 4,317,744 - - 484,255 8 
އެެހން ފަރާތްތަކަށް ަރއްދު ، ސަރުކާރު މުައއްަސސާތަކުން 

 ފަިއސާ  ކުރުމަށް/ޚަަރދު ކުުރމަށް ލިބުނު

 ަފއިސާ  ލިބުނު ފަންޑްތަކަށް ޓްރަސްޓް 9 - - - 775,000 - -

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ލިބުނު ަފއިސާ  10 1,765,389 - - 2,574,269 - -

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ   7,386,576 - - 15,119,500 - -
 ކުރެވުނު ޚަރަދު        
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  11 3,282,768 - - 3,973,476 - -
 ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  12 67,026 - - 56,488 - -
 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ތަކެތީގެ ައގު  13 119,614 - - 333,517 - -
 އަގު  ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެއޮފީސް ހިްނގުމަށް  14 197,577 - - 475,663 - -
 ތަމްރީނު ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު    - - - - -
 މަރާާމތު ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު  15  - - 50,401 - -

- - 2,710,795 - - 
            

2,051,715  
 

7 
ދައުލަުތގެ ާއމްދަީނގެ ޮގތުަގއި ބަލަިއގަްތ ފައިސާިއން 

 ކުރެުވނު ފަިއސާ  ރަްއދު

- - 3,157,768 - - 1,896,431 8 
އެހެން ފަރާތްތަކަށް ަރްއުދ ، ސަރުކާރު ުމއަްއސަސާތަކުން 

ފައިާސއިން ަރްއުދ  ކުރުމަށް/ޚަަރދު ކުރުަމށް ލިބުނު
 ކުރެވުުނ/ަޚރަދު ކުެރވުނު ަފއިސާ 

 ޚަަރދު  ކުރެވުނު ަފއިާސިއން ލިބުނު ފަންޑްތަކުން ޓްރަސްޓް 9 53,731 - - 590,459 - -

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ލިބުނު ަފއިާސިއން ކުރެވުނު ޚަަރދު  10 2,453,510 - - 2,559,203 - -

didi
Stamp
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2017 2017 2017 2018 2018 2018 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ   10,133,639 - - 13,907,839 - -

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        
  ހަރުުމދާ ހޯުދމަށް ކުެރވުނު ކެޕިޓަލް ޚަަރދު  - - - - - -
 ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ   - - - - - -

 ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ   10,133,639 - - 13,907,839 - -
 އިތުރުވި / )އުނިވި( ފައިސާ   (2,747,063) - - 1,211,660 - -

- - 3,548,209 - - 4,759,869 16 
 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

 ތަކެތި  ބެލެވޭ 

- - - - - -  
 އެަކއުންޓަށް ޓްރާންސްަފރ ކުރެުވނުޕަބްލިކް ބޭންކް 

 ކުރީއަަހުރގެ ބަޖެޓް ބާކީ( ފައިސާ )

- - 4,759,870 - - 2,012,806 16 
އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

 ތަކެތި  ބެލެވޭ
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ބަޖެޓާ  ރިވައިޒްކުރި
ލިބުނު ފައިސާ/ހިނގި 

 ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ތެރޭގައި އަހަރު
ލިބުނު 

 ފައިސާ/ހިނގި
 ޚަރަދު 

 ރިވައިޒްކުރި
 ބަޖެޓް 

 ކައުންސިލުން
 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

  ނޯޓް 

 ލިބުނު ފައިސާ   2018 2018 2018 2018

 އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ 17 5,114,330 6,730,157 3,651,584 3,078,573

 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  - - - -

 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ   - - - -

 ވިޔަފާރި ޚަަރކާްތތަކުން ލިބުނު ފައިސާ  - - - -

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާ 25 - 2,590,047 1,765,389 824,658

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ   5,114,330 9,320,204 5,416,973 3,903,231

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 18 3,333,392 3,531,825 3,122,221 409,605

25,031 138,336 163,367 163,367 19 
ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން  ،ޕެންޝަނާއި

 ފައިސާ ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  20 50,000 50,000 50,744 (744)

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު 21 99,050 128,883 144,306 (15,423)

 އަގު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  22 1,463,521 1,463,521 193,977 1,269,544

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި   - - - -

 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު  - - - -

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 23 5,000 5,000 2,000 3,000

 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު     

 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ  24 - - - -

- - - -  
 އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް 

 ޚަރަދު

 ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ   5,114,330 5,342,596 3,651,584 1,691,012

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަަކށް ކުރެވުނު ޚަރަދު   - - - -

- - - -  
 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ()

 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  - - - -

 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް   - - - -

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ   - - - -

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދު   - - - -

 ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު   - - - -

 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރެވުނު ޚަރަދު  - - - -

didi
Stamp



 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2018

 
 info@.gaafalif.gov.mv މެއިލް:-އީ 6820002 ފެކްސް: ،6820028ް: ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ގ.އ. ވިލިނގިލިހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
15 ގެ  24ސަފުހާ   

 ވިޔަފާރި ޚަަރކާްތތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު   - - - -

 ދުއެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަ 25 - 2,453,510 2,453,510 -

 އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ ކައުންސިލްގެ   - 2,453,510 2,453,510 -

 ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ   5,114,330 7,796,106 6,105,094 1,691,012

 ބަޖެޓް ބާކީ      1,691,012
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 ތަޢާރަފް  -1

ވަނަ ދުވަހު ތަސްީދޤު ކުރެވުނު ދިވެހި ޖުމުހޫރިއްޔާގެ  07އޯގަސްޓް  2007ަކއުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު 
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/07ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން، ަނންބަރު  8ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާބު 

 ހިންގުމަށް އުފެއްދި އިާދރާއެކެވެ. ކައުންސިލްއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ުހވަދުއަތޮޅު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ނަމަވެސް. ނަމުގައެވެ އޮފީހުގެ އަތޮޅު. ގއ އައީ ހިގަމުން ކުރިން  އިދާރާ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
 2011 މާރޗް 26 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ދަުށން ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
 .ބަދަލުވީއެވެ އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ،އޮފީސް އަތޮޅު. ގއ ގުޅިގެން އުފެއްދުމާއި ގައި

 ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ  -2

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 3/2006ނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫ

ނޑު އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާނީ އިންޓަރޭނޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ މި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާ ރުކުރުމުގައި މައިގަ
ޑް: ފައިނޭންޝަްލ ރޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، "އިްނޓަރޭނޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކަުއންޓިންގ ސްޭޓންޑަރސްޓޭންޑަ

އޮފް އެކައުންޓިންގ"، މި ސްޓޭންޑަޑެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް 
ނިސްޓްރީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިސާބުަތއް ބެލެހެއްޓުމާއި މާލީ ބަޔާން ތަްއޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މި

ށުއަރާ ޙާލަތުގައި އިސްކަންދީފައިވާނީ ފު ތަކާއިޑްރއި މި ސްޓޭންޑަވާފައިވާ ސަރކިއުލަރތަކާއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރން ނެރުއް
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ސަރކިއުލަރއަށެވެ.

 ކާއެކު ކިޔުމުންނެވެ.މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ވާީނ މި ނޯޓްތަ ޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީމާލީ ބަ

 މާލީ ބަޔާންތައް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލް އިދާރާ  -2.1

 .ބަޔާންތަކެވެ މާލީ އިދާރާގެކައުންސިލް  އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު މިއީ

 މާލީ ބަޔާންތައް  -2.2

 ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިްނޓަރނޭޝަނަލް" ،ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ބަޔާންތަކުގެ މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
 ؛ތައްޔާރުކުރެވޭ ދަށުން ގެ"އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯރޓިންގ ފައިނޭންޝަލް: ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ
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 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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   ؛ބަޔާން ހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ .1

   ައދި ؛ބަޔާން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޖެުޓން އެ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު .2

    .ނޯޓްތަކެވެ ގުޅޭ ބަޔާންތަކާ މާލީ

 ތައްޔާރުކުރެވޭ ަދށުން ގެ(ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ) 2006/3 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،އިތުރުން ބަޔާންަތކުގެ މާލީ ދެންނެވުނު މަތީގައި
 އިޕްސަސް " ބަޔާންތަކަކީ މި. ވެހިމަނާފައިާވނެއެ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރު، "ބަޔާން ޒިންމާތަކުގެ މާލީ" އާއި" ބަޔާން މިލްކިއްޔާތުގެ"

 .ނޫނެވެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ބަޔާންތަކުގެ މާލީ ތައްޔާރުކުރެވޭ ދަށުން ގެ"ބޭސިސް ކޭޝް

 ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން  -2.3

 އަދި  އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ،އާއި ފައިސާ ލިބުނު އިދާރާއަށް ކައުންސިްލގެ ،ބަޔާނުގައި ހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ
   .ދައްކާފައިވާނެއެވެ ކޮލަމްއެއްގައި ތިން ފަދައިން ތިރީގައިވާ ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ފަރާތުން އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ

 ކައުންސިލުގެ) ޚަރަދު  ހިނގި އާއި  ފައިސާ  ލިބޭ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ" ބަޔާނުގައިވާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ
 އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ ސީދާ އާއި ފައިސާ ލިުބނު އިދާރާއަށް ކައުންިސލްގެ ،ހިމަނާފައިވާނީ ކޮލަމްގައި(" އޮންނަ  ކޮންޓްރޯލް އިދާރާގެ
 ޙާޞިލް މަޤުޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ ފައިސާއިން އެ ،ބެލެވޭނީ ކަމުގައި އޮތް ކޮންޓްރޯލް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ. ފައިސާއެވެ ރިޚަރަދުކު

 ބޭނުން  ހޯދުމަށްޓަކައި މަންފާއެއް ފައިސާއިން އެ ނުވަތަ ،ވާނަމަ ކަމުގައި ކުރެވޭ ބޭނުން ފައިސާ އެ ކައުންސިލުން ކުރުމަށްޓަކައި
 ބަޔާނުގައި  މި. ވާނަމައެވެ ަކމުގައި ހުއްޓުވޭ ދުންހޯ މަންފާއެއް ފަރާތަކުން  އެހެން ފައިސާއިން އެ ނުވަތަ ،ވާނަމަ ކަމުގައި ކުރެވޭ

  .ފައިސާއެވެ ދޫކުރެވުނު އާއި ފައިސާ ލިބުނު ނިޔަލަށް ގެ 2018ޑިސެމްބަރު  31އިން  2018ޖަނަވަރީ  1 ،ހިމަނާފައިވާނީ

  ޚަރަދު  ހިނގި އާއި ފައިސާ ދޭ މަންފާައށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތަކުން ތިންަވނަ" ،ބަޔާނުގައިވާ ހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ
  ޓްރެޜަރީން  އެންޑް ފިނޭންސް ޮއފް މިނިސްޓްރީ މަންފާއަށްޓަކައި ލާބައާއި ކައުންސިލުގެ ،ހިމަނާަފއިވާނީ ކޮލަމްގައި(" ޓްރެޜަރީ)

 ފައިސާ އެ ހިމަނާފައިވާނީ ބަޔާނުގައި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ  މި . ފައިސާއެވެ ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކަށް ތިންވަނަ
     .އަންގާފައިވާނަމައެވެ އިދާރާއަށް މި ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ދޫކުރިކަން

 ޚަރަދު  ހިނގި އާއި ފައިސާ ދޭ މަންފާައށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތަކުން ތިންަވނަ" ،ބަޔާނުގައިވާ ހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ
 މުދަަލކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާަފއިވާ މަންފާއަށްޓަކައި ކައުްނސިލުގެ ،ހިމަނާފައިވާނީ ކޮަލމްގައި(" ފަރާތްތަކުން  ދޭ އެހީ)

 ފައިސާގެ  އާއި ފައިސާ ،ަފރާތަކަށް ތިންވަނަ  ސީދާ ފަރުދަކު އަމިްއލަ ނުވަތަ އެންޖީއޯތަކުން ޖަމާޢަްތތަކުންާނއި ޤުއާމީބައިނަލްއަ
 ފައިސާގެ  ިލބުނު މުޢާމަލާތްތަކުން މިފަދަ. އަންގާފައިވާނަމައެވެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ މި އެކަން ދެއްކުމަށްަފހު ތަކެތި ބެލެވޭ ގޮތުގައި

 ފައިސާ  ލިބޭ ކައުންސިލަށް ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ ފަރާތްތަކުން އެކި. ދެއްކިފައިވާނެއެވެ ނޯޓުތަކުގައި ގުޅޭ ބަޔާންތަކާ މާލީ ތަފްޞީލު
    .އެކައުންޓަށެވެ ޭބންކް ކައުންސިލްގެ ކޮށްފައިވާނީޖަމާ
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 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން  -2.4

ބަޖެޓާއި، ރިވައިސްޑް  ހިމަނާފައިވާނީ، ކައުންސިުލްނ ފާސްކުރި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެުޓން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުެގ ބަޔާނުަގއި
ން، ކައުންސިލުން ފާސްކުރި މީގެ އިތުރު ތެރޭގައި ިލބުނު ފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާއެވެ. ބަޖެޓް އަދި އަހަރު

ނިޔަލަްށ  އިގެ 2018ޑިސެމްބަރު  31ިއން  2018ޖަނަވަރީ  1ބަޔާނުގައި ހިމަާނފައި ވާނެއެވެ.  ބަޖެޓާއި ިހނގި ޚަރަދުގެ ތަފާުތ، މި
ސަރުކާރު ބަންދުޫނން  ޚަރަދުތަކަށް މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަުހން އަންނަ ގެ އިތުރުން، އެ އަހަރު ކޮށްފައިވާޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ

 ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިވާެނއެވެ." ޚަރަދު ހިނގި" ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ވެސް ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ފުރަތަމަ 

 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުއްދަތު  -2.5

ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެމްބަރު  31އިން  2018ޖަނަވަރީ  1  ،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި 
ެއ  ،ޭހދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފާްސކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ލިބުނު ފައިސާ އާއި
ބިލްތަކަށް އަހަރު ނިމުނު ފަހުން ައންނަ ސަރުކާރު  ހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެމި މާލީ އަ  ،މުއްދަތުގެ އިތުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 30ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ 
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އިސާޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ، އެ ފަ

 މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ތާރީޚު  -2.6

އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއި  2018ޑިސެންބަރު  31
     .އެވެގަ 2019 ޑިސެމްބަރ 23ކޮށްފައިވަނީ 

 ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ އަސާސް މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި  -2.7

 އެންެމހާ ، އެއްގޮތަށް އެކައުންޓިންގއާ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ބަޔާން ހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ
     .ކުރުމުންނެވެ ޚަރަދު ފައިސާ ނުވަތަ ލިބުމުން ފައިސާ ވެސް މުޢާމަލާތްތައް

 ނަންބަރު ނޯޓް. އެއްގޮތަށެވެ ބޭސިސްއާ ބަޖެޓަރީ، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ބަޔާން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެ  ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު
    .ވާނެއެވެ ފައިތަފްޞީލުކޮށްދެވި ބޭސިސް ބަޖެޓަރީ ގައި 2.12

 އެކްރޫއަލް، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ މަުޢލޫާމތު ޒިންމާތަކުގެ މާލީ އަދި މިލްކިއްޔާތު، ހާމަކޮށްފައިވާ ނޯޓުތަކުަގއި ގުޅޭ ބަޔާންތަކާ މާލީ
 ތަފްީޞލު  އުޞޫލުތައް އެކައުންޓިންގގެ އެކްރޫއަލް އިގަ 27 ރުނަންބަ ނޯޓް. އެއްގޮތަށެވެ އުޞޫލުތަކާ އެކައުންޓިންގގެ

   .ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ

 މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ  -2.8

  ރުފިޔާއިންނެވެ.މި މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިާވނީ، ދިވެހި 

didi
Stamp



 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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 ކުރީ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން  -2.9

 ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފަިއވާނެއެވެ.  2017ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރުށް  2018މި މާލީބަޔާންތަކުގައި 

 ބޭރުގެ އެހީ  -2.10

 ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގަިއ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އަދި ަމދަނީ ޖަމިްއޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން އެްއބަސްވުމެއްގެ
ދަށުން، އެހީގެ ފައިސާ ބޭނުްނކުރަން ޖެހޭނެގޮތް ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވާނަމަ، މާލީ 

 ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގަިއ ދައްކާފައިވާނެއެވެ.  ބަޔާނުގައި

 ތިންވަތަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލްގެ މަންފާއަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާ  -2.10.1

، ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލުެގ މަންފާއަށް ހޭދަކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިަމނާފައިވާނީ، ިތންވަނަ ފަރާތަކުން 
އުންސިލްގެ މަންފާއަށްޓަކައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ އަގެވެ. މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ކަ

 މި ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާނީ، އެހީ ދޭ ފަރާތުން ެއ ފައިސާ ޖަމާކުރި ކަމުގެ ލިޔުމެއް ކައުންސިލަށް ލިބުމުންނެވެ.

 ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެހީ  -2.10.2

ާމލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިާވީނ  ށް ހޯދޭ ތަކެތންސިލުގެ މަންފާއެ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ފަރާތަކުން ކައު
 އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ކައުންސިލަށް ލިބުނު ތާރީޚުގެ އަގުގައެވެ.

 ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތް  -2.11

ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ، އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގައި ހުރި އެކްސްޗޭންޖް  މުޢާމަލާތްތައް )ލިބޭފައިސާ އާއި ޚަރަދު(ބޭރު ފައިސާގެ 
ނިޔަލަށް ހުރި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ( އިގ2018ެޑިސެންބަރު  31ޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި މާލީ އަހަރު ) ރޭޓުން

 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. މާލީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ ،ފައިވާނީބެލެވޭ ތަކެތި ބަޔާންޮކށް

 ބަޖެޓު އަދި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރުވުނުގޮތް  -2.12

 ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް
 .ގައެވެ  2018 މާރިޗް 15  ނީކޮށްފައިވަމި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކައުންސިލުން ފާސް

 މުއްދަތު  ބަޖެޓުގެ 
އަށް ނިމުނު މުޅި މާލީ އަހަރަށެވެ. މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުްނ  2018ޑިސެންބަރު  31ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ، 

ދެއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާ 30ބަންދުނޫން ފުރަަތމަ  އައި ސަރުކާރު
އަހަރު " ބަޔާނުގައިވާ ބިލްތައް ވެސް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
 ކޮލަމްގައި ހިމެނިަފއިވާނެއެވެ." ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

didi
Stamp



 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2018
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 ބޭސިސް  ބަޖެޓަރީ 

ގޮތް ނުާވ އެއް  ބޭސިސް އެކެވެ. ބަޖެޓަރީ ބޭސިސް އާއި ކޭޝް ބޭސިސް އެކައުންޓިންގކޭޝް  ބަޖެޓަރީ ބޭސިސްއަކީ މޮޑިފައިޑް 
އި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ދުވަުހގެ ތެރޭގަ 30މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ  ؛ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

އަނބުރާ ލިބޭ ގޮތަށް  ދިއަސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިްލތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި
އިސާ އާއި ޚަރަދުތައް ލިބޭ ފަ  ޑިޕޮސިޓްފަދަ، ބަޖެޓު ކުރެވިފައި ނުވާ ކަންކަަމށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓްތަކާއި އެހެނިހެން ވަގުތީ

 ހިމެނެއެވެ.

 ކޮށްދިނުން  ތަފާތުތައް ދޭހަ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި ރިވައިސްކުރި ބަޖެޓުގެ 

ކޯޑަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވުމުްނނާއި އަދި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެަޓްށ  ފާސް ކުރެވުނު ބަޖެޓަށް ބަދަލު ނާންނާނެެހން އެއް ކޯޑުން އަެނއް
  ތަފާތުވާނެއެވެ. އުނިއިތުރުގެ ސަބަބުްނ، ރިވައިސް ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓު ގެނެވޭ

 ވުނު ބަޖެޓާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތުތައް ދޭހަ ކޮށްދިނުން ފާސްކުރެ 

 ބަޔާނާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކުގައި ދެއްކިފައި ވާނެއެވެ. މި ތަފްޞީލު، ފާސްކުރެވުނު ބަެޖޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮުތގެ

 ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި  -2.13

 ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. ކެޕިަޓލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ،ބޭނުންުކރުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި ވާނީގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުތައް  -2.14

ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ޓްރަްސޓް  ިލބުނުޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހމެނިފައިވާނަމަ، 
 ކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ހިެމނިފައިވާނެއެވެ.މިލް ފަންޑަކަށް ވަކިން

 ތައް ވިޔަފާރި ލްގެ ދަށުން ހިންގާ ކައުންސި  -2.15

ފައިސާ ާއއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން،  ިލބުނުމާލީ ބަޔާނުގައި ހމެނިފައިވާނަމަ،  ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާ ިވޔަފާރިއެއް
 މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ކޮންމެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކަށް ވަކިން

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  -2.16

ގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކައުންސިލް ކޮންޓްޯރލް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަނަ ައަހރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް 2018މި ބައިގައި، 
 ވެ.އި ނުވެއެއޮންނަގޮތަށް ިހންގާފަ
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 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2018
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 ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، ކައުންސިލުން ބަލައިގަތް ފައިސާ  -2.17

ކައުންސިލުެގ )  ޚަރަދުކައުންސިލަށް ލިޭބ ފައިސާ އާއި ހިނގި" ދެއްކިފައިވާީނ، ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިަގންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
މެޝިނަރީ  ނިހެން ފަުރނީޗަރު،ދުއްވާ ތަކެތި އަދި އެހެ، ހިމެނިފައިާވނީ، ިބން، ޢިމާރާތް ކޮލަމްގައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި" ކޮންޓްރޯލް އޮންަނ(

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

 ހިލޭ އެހީ  -2.18

ޖަިމއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ކައުންސިލަްށ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއާއި  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އަދި އަދި މަދަނީރާއްޖެ އާއި 
ފައިސާ  ،ގެ ގޮތުގައި"ިލބުނު އެހީ " ބެލެވޭ ތަކެތި ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަެކތި ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ ނުވަަތ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ
ކޮށްފައިވާނަމަ،  ދައްކާފައިވާނެއެވެ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާިއން އެއްވެސް ޚަރަދެއް އި ހޭދަކުރެުވނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިލިބުނުގޮތާ

އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުން، ކައުންސިލުގެ  މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި ހިލޭ، ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު
އަންގާފައިވާނަަމ،  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށްފަހު، ފައިސާ ދެއްކިކަން މި ކައުންސިލަށް ންފާއަށްޓަކައި ސީދާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށްމަ

ކުރި ތިންވަނަ ފަާރތަކުން ކައުންސިލުގެ މަންފާއަށް ހޭދަ" ގައިވާ" ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭކުރެވުނުޮގތުގެ ަބޔާން" ފައިސާ، އެންމެހާ  އެފަދަ
 ކޮލަމްގައި ހިމެނިފައިާވނެއެވެ. ގެ"ފައިސާ

 ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާ  -2.19

ނޑައެޅިފައިވާ، މިއީ ރަްއދުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އެެހން  ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަންތައްތަކަކަްށ ވަކި ފަާރތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ކަ
 އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ކައުންސިލްގެމުޢައްސަސާތަކުން މި 

 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން  -3

 ފައިސާ  އަދި ޚަރަދާއި  ކުރެވުނު ބަޔާންގައިވާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު ،ދެއްކިފައިވާނީ ނޯޓްގައި މި
 .ސަބަބެވެ ތަފާުތވާ އެ ،ތަފާތެއްވާނަމަ އަޅާކިޔުމުން ޚަރަދާ ކުރެވުނު ަބޔާންގައިވާ ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ލިބުނުގޮތާއި

 ހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެ ލިބުނުގޮތާއި ފަިއސާ. ސަބަުބންނެވެ ތަފާތުވުމުގެ ބޭސިސް ކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރު ބަޔާން  ދެ މި އަންނަނީ ތަފާތު މި
 .ބޭސިސްއަށެވެ ކޭޝް މޮޑިފައިޑް ކުރެވިފައިވަނީ ތައްޔާރު ބަޖެޓް ،ނަމަވެސް. ބޭސިސްއަށެވެ ކޭޝް ކުރެވިފައިވަނީ ތައްޔާރު ބަޔާން

 ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ އަދި ޚަރަދު ކުރެވުނު އާއި ފައިސާ ލިބުނު ،ދެއްކިފައިވާ އަޅާކިޔުމުގައި ހޭދަކުރެވުނުގޮތް ބަޖެުޓން އެ ބަޖެޓާއި
 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ޢަދަދު ތުވާތަފާ އަޅާކިޔުމުން ޚަރަދު ކުރެވުނު އާއި ފައިސާ ިލބުނު ބަޔާންގައިވާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ

 

 

didi
Stamp
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 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
22 ގެ  24ސަފުހާ   

   ޚަރަދު  ކުރެވުނު 

 ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާންގައިވާ ޖުމުލަ  ފާސްކުރެވުނު  3,651,584

 ވަނަ އަހަރު ކުެރވުނު ޚަަރދު  2018ވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުން  2017 އެއްުކރަން:  56,501

 ވަނަ އަހަރު ކުެރވުނު ޚަަރދު  2019ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓން  2018 އުނިކުަރން:  (29,833)

 ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ ޖުމުލަ  ފައިސާ  3,678,252

 

 އިސްލާޙު  ކުށްތަކެއްގެ /ކުށެއްގެ  ބަޔާންތަކުގައިވާ  މާލީ  އަހަރުގެ  މާލީ  ކުރީ  -4

 ހިމަނާަފއިވާ  ގައި" ބަޔާން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު  ގޮތާއި ލިބުނު ފަިއސާ" ހިމެނޭ ބަޔާނުގައި މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 -4.1
 މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018 ފަދައިން ތިރީގައިވާ އަދަދުތައް ތަކުގައިވާ ނޯޓު އެ ،ކުރެވިފައިވާތީ ފާހަގަ ހުރިކަން ކުށެއް އަދަދުތަކުގައި
  .ވާނެއެވެ ކުރެވިފައި އިސްލާޙު( ކޮމްޕެރެޓިވްސް )ބަޔާންތަކުގައި

 ޚަރަދު  : އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނ5ު ނޯޓް 
 

 އިޞްލާޙު 
ކުރެވިފައިވާ 

 އަދަދު 

 2016 އެއްކުރަން 
ފެށުނުއިރު އިތުރަށް 
 ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތައް 

ނޑަން  ވަނަ  2016 ކަ
އަހަރު މަދުން ހިމަނާފައިވާ 

 ޚަރަދުތައް 

ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު  2017
 ހިމަނާފައިވާ އަދަދު މާލީ ބަޔާނުގައި 

 ތަފުސީލު 

 އަހަރު ފެށުުނއިރު ުހރި ފަިއސާ  450,140 (30) 14,545 464,655

 

 ފައިސާ  ކުރުމަށް/ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ރައްދު ކުރެވުނު/ޚަރަދު ކުރެވުނު  : ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްދު 8ނޯޓު 

ކުރެވިފައިވާ  އިޞްލާޙު 
 އަދަދު 

ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ 
މަދުން ހިމަނާފައިވާ 

 އަދަދުތައް 

ގޮތުގައި އިތުރަށް  ޚަރަދުގެ 
 ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017
މާލީ ބަޔާނުގައި 
 ހިމަނާފައިވާ އަދަދު 

   ތަފުސީލު 

 އަހަރު ފެށުުނއިރު ުހރި ފަިއސާ  1,801,683 - - 1,801,683

 އަހަރުެތރޭ ލިބުނު ަފއިާސގެ ޖުމުލަ  4,317,745 - - 4,317,745

 ކުރެވުނު ޚަަރދުގެ ޖުމުލަ  (4,374,507) 1,238,239 )21,500( (3,157,768)

1,159,977 - - (56,763) 
އަހަރު ެތރޭަގއި އިުތރުިވ/ )އުިނވި( 

 ފައިސާ 

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ  1,744,920   2,961,659
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 ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު : ޓްރަސްޓް 9ނޯޓު 

 ކުރެވިފައިވާ އަދަދު  އިޞްލާޙު 
ގޮތުގައި މަދުން  ޚަރަދުގެ 

 ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތައް 
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުގައި  2017

 ހިމަނާފައިވާ އަދަދު 
 ތަފުސީލު   

 އަހަރު ފެށުުނއިރު ުހރި ފަިއސާ    

 ލިބުނު ަފއިާސގެ ޖުމުލަ އަހަރުެތރޭ  775,000 - 775,000

 ކުރެވުނު ޚަަރދުގެ ޖުމުލަ  590,459 69 590,528

 އަހަރު ެތރޭަގއި އިުތރުިވ/ )އުިނވި( ފަިއސާ  184,541 - 184,472

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ  184,541  184,472

 
 

 : ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި 16ނޯޓު 
 

 އިޞްލާޙު 
 އަދަދު ކުރެވިފައިވާ 

ގައި  9ނޯޓު 
 މަދުން 

ހިމަނާފައިވާ 
 ޚަރަދުތައް 

ގައި  8ނޯޓު 
ހިމަނާފައިވާ  އިތުރަށް 

 ޚަރަދުތައް 

 ގައި އިތުރަށް  5ނޯޓު 
 ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތައް 

ވަނަ  2017
އަހަރުގެ މާލީ 
ބަޔާނުގައި 

 ހިމަނާފައިވާ އަދަދު 

   ތަފުސީލު 

     
 ބޭންކުތަކުގައި ހުރި  ކޮމާޝަލް 
 ފައިސާ 

 ބޭންކް އެަކއުންޓް  3,528,685 14,515 1,216,739 (69) 4,759,870
 

  : ހަރުމުދާ 28.1ނޯޓު 

ކުރެވިފައިވާ  އިޞްލާޙު 
 އަދަދު 

 އަހަރުގެ  ވަނަ 2017
 މަދުން  ބަޔާނުގައި  މާލީ 

 އަދަދު  ހިމަނާފައިވާ 

 އަހަރުގެ  ވަނަ 2017
 ބަޔާނުގައި  މާލީ 
 ހިމަނާފައިވާ  އިތުރަށް 

 އަދަދު 

މާލީ ވަނަ އަހަރުގެ  2017
 ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދު 

 ތަފުސީލު   

 މެޝިަނރީ އާއި އިކުއިްޕމަންޓް  3,581,650 2,600,000 - 981,650

2,730,700 2,600,000 - 130,700 
ނުޑގައި ދުްއވާ  އެްއގަުމަގއި ާއއި ކަ

 ތަކެތި

3,500 3,500 - - 
ަމސައްަކތަށް ބޭނުންުކރާ  އެކިއެކި

 ސާމާނު )ޓޫލްސް(

 ޢިމާާރތް  ބިާމއި 1,300,000 - - 1,300,000

 ފިޓިްނގސް  ފަރުނީޗަާރއި 422,952 - - 422,952

782,724 - - 782,724 
ުގޅޭ ގޮުތން ހޯދާ  އައި.ޓީ. އާ
ރްޑެވއަރ  ހާ
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Stamp
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 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
24 ގެ  24ސަފުހާ   

 އިކުއިްޕމަންޓް  އެހެނިހެން 16,200 - - 16,200
 ޖުމްލަ  6,234,226 2,600,000 2,603,500 6,237,726

 

 ަބާޔން  ހަޭދުކެރުވުނޮގުތގެ  ިލުބުނޮގތާއި ަފއިސާ 

 ޚަރަދު  ކުރެވުނު  އާއި  ފައިސާ  ލިބުނު  ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  އެހީގެ  -5

 ޓްރެޜަރީން  ޖުމުލަ 
 ކައުންސިލްގެ

ބޭންކް 
 އެކައުންޓް 

 ޓްރެޜަރީން  ޖުމުލަ 
 ކައުންސިލްގެ

ބޭންކް 
 އެކައުންޓް 

 

2017 2017 2017 2018 2018 2018  

 ފައިސާ  ފެށުނުއިރު ހުރި އަހަރު 375,384 - 375,384 464,655 - 464,655

 ފައިސާގެ ޖުމުލަ  ލިބުނު އަހަރުތެރޭ 3,496,336 - 3,496,336 4,800,274 - 4,800,274

 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  ކުރެވުނު  3,678,252 - 3,678,252 4,889,545 - 4,889,545

- - - - - - 
ެތރޭ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެަކއުންޓަްށ އަނުބރާ  އަހަރު

 ޖަމާކުރި ަފއިސާ 

 އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/ )އުނިވި( ފައިސާ (181,916) - (181,916) (89,271) - (89,271)

 ހުރި ފައިސާ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު 193,468 - 193,468 375,384 - 375,384

 

 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  -6

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ 
 )އެހީ ދޭ

 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު
 ފައިސާ

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް
ލިބުނު ފައިސާ 
 )ކައުންސިލުގެ
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ 
 )އެހީ ދޭ

 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު
 ފައިސާ

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް
ލިބުނު 
ފައިސާ 

 )ކައުންސިލުގެ
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 

2017 2017 2017 2018 2018 2018 

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ  155,000 - - - - -

 ބާކީގެ ޖުމުލަ  155,000 - - - - -

 ލިބުނު ފައިސާ       

- - 155,000 - - - 
ޯއަގނައިޡޭޝަްނސް ވޮލަންޓަރީ  –ފައިާސގެ ހިލޭ އެހީ 

 ޖަމްިޢއްޔާތަކުން( )އަމިއްލަ

 ލިބުނު ޖުމުލަ  - - - 155,000 - -

didi
Stamp
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 ކުރެވުނު ޚަރަދު  - - - - - -

 ބާކީގެ ޖުމުލަ  155,000 - - - - -
       

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

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު 

ފައިސާ 
 )އެހީ ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު 
 ފައިސާ 

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް 
ލިބުނު 
ފައިސާ 

 )ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
ފައިސާ  ލިބުނު 

 )އެހީ ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު 
 ފައިސާ 

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް 
ލިބުނު ފައިސާ 

 )ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތަފްސީލު 

7201  7201  7201  2018 2018 2018  

- - 1,043,502 - - 829,918 
ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ )ކުރީ އަހަރުގެ  އަހަރު 

 އާމްދަނީ( ދައުލަތުގެ ނިޔަލަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި 

 މަްސވެރިކަްނނުކުރާ ިއންޖީނުލީ ތަކެީތެގ ފީ 69,250 - - 107,648 - -

 ސާރވޭކުުރމުގެ ފީ  69,200 - - 25,200 - -

 ޑްރަިއވިްނގ ލަިއސެންސް ދޫކުުރމުގެ ފީ  232,570 - - 284,470 - -

 މޮޓޯރ ވެހިކަލް ފީ  393,020 - - 457,866 - -

 އެހެނިހެން ރަިޖސްޓްރޭަޝން އަދި ަލިއސެންސް ފީ  2,540 - - 2,055 - -

- - 5,546 - - 1,900 
ފަޅުރަްށރަށާއި ގޮއިފާަލއްބަ ހިްނނަފަދަ ތަންތަނުގެ 

 ވަުރވާ 

- - 105,643 - - 4,333 
މުަވއްޒަފުްނގެ ަގޑީ ލާރި ާއއި ޖުުރމާާނއަށް 

 ލިބޭފަިއސާ 

 މުދަލުޒަކާތު ަފއިސާ  79,973 - - 79,772 - -

 އެހެނިހެން ޖޫިރމަނާ  82,750 - - 11,400 - -

 ޖީ.އެސް.ޓީ  610,561 - - 1,332,110 - -

 ކުންފުނިތަކުގެ ައހަރީފީ  12,500 - - 8,000 - -

 ޓްރެފިކް ވައިލޭަޝން ޗާޖް  82,000 - - 77,500 - -

 އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ  1,640,596 - - 2,497,211 - -

      
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރި އަހަރު ތެރޭގައި 

 ޖުމުލަ  ފައިސާގެ 

ފީ ތަކެީތގެ އިްނޖީނުލީ ނުުކރާ މަްސވެރިކަން 70,240 - - 159,658 - -  

ފީ  ސާރވޭކުުރމުގެ 83,110 - - 1,250 - -  

didi
Stamp
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ފި ދޫކުުރުމގެ ލަިއސަްނސް ޑްރަިއވިން 651,210 - -  - -  

ފީ  މޮޓޯވެހިކަލް 391,036 - - 1,280 - -  

ފީ  ދައްކާ ަބިއވެިރވުމަށް ޓެސްޓްަގއި ޑްރަިއވިްނގ 20,435 - - 516,868 - -  

 ނީލަންފައިސާ  34,143 - - 58,946 - -

- - 270,886 - - 3,100 
ނޑު އެްއގަާމއި  އާކުުރމުގެ ރަިޖސްްޓރީ އުަޅނުދގެ ކަ

 ފީ

ފީ  ަލިއސަންސް އަދި ރަިޖސްޓްރޭަޝން އެހެނިހެން 21,562 - - 162,397 - -  

ޖޫިރމަނާ  އެހެނިހެން 57,950 - - 11,400 - -  

ޓީ .އެސް.ޖީ 610,561 - - 1,386,610 - -  

ައހަރީފީ  ކުންފުނިތަކުގެ 12,500 - - 16,000 - -  

ަފިއސާ  އިުތރުވާ ެއއްކަންޭނގި ވަކިފަިއސާ 13,868 - - 3,000 - -  

ޗާޖު  ވައިލޭަޝން ޓްރެފިކް 82,000 - - 122,500 - -  

- - 2,710,795 - - 2,051,715 
އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރި 

 ޖުމުލަ  ފައިސާގެ 
 އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި / )އުނިވި ފައިސާ( (411,119) - - (213,584) - -
 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ  418,799 - - 829,918 - -

 

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

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 

ޚަރަދު )އެހީ 
 ދޭ

 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 
 ޚަރަދު

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް
ލިބުނު ފައިސާ 
އާއި ހިނގި 

 ޚަރަދު
ކައުންސިލުގެ )

ކޮންޓްރޯލް 
 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 

ޚަރަދު )އެހީ 
 ދޭ

 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 
 ޚަރަދު

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް
ލިބުނު ފައިސާ 

 އާއި ހިނގި ޚަރަދު
ކައުންސިލުގެ )

 ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ(

ސީލު ތަފް  

2017 2017 2017 2018 2018 2018 

 ހުރި ފައިސާ  ފެށުނުއިރު އަހަރު 2,961,658 - - 1,801,682 - -

- -  - - 1,238,239 
އަށް  1އިން ރެވެނިއު  2ޚަރަދު 

 ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި 

didi
Stamp
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- - 4,317,744 - - 484,255 
ބުނު ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ލި   ތެރޭގައި އަހަރު
 ފައިސާ 

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ  484,255 - - 4,317,744 - -

       
 ކުރެވުނު ޚަރަދު )ރައްދުކުރެވުނު ފައިސާ( 1,896,431 - - 3,157,768 - -

- - 3,157,768 - - 1,896,431 
ރައްދުކުރެވުނު ) ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ

 ފައިސާ(

 އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/ )އުނިވި( ފައިސާ (1,412,176) - - 1,159,976 - -

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ  311,243 - - 2,961,658 - -
 

 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު  -9

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 

ޚަރަދު )އެހީ 
 ދޭ

 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 
 ޚަރަދު

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް
ލިބުނު ފައިސާ 
އާއި ހިނގި 

 ޚަރަދު
ކައުންސިލުގެ )

ކޮންޓްރޯލް 
 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 

ޚަރަދު )އެހީ 
 ދޭ

 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު

ފައިސާ އާއި 
ހިނގި 
 ޚަރަދު

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް
ލިބުނު ފައިސާ 
އާއި ހިނގި 

 ޚަރަދު
ކައުންސިލުގެ )

ކޮންޓްރޯލް 
 އޮންނަ(

ސީލު ފްތަ   

2017 2017 2017 2018 2018 2018 

 ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ އަހަރު  184,472 - -  - -

 ލިބުނު ފައިސާ  - - -  - -

 ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން ލިުބނު  - - - 775,000 - -

 ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  ލިބުނު - - - 775,000 - -

 ކުރެވުނު ޚަރަދު       

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ަޚރަުދވި  53,731 - - 590,528 - -

 ޖުމުލަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ  53,731 - - 590,528 - -

 އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވި/އުނިވި  (53,731) - - 184,472 - -

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިފައިސާ  130,741 - - 184,472 - -
 
 
 
 
 

didi
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 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

 ކައުންސިލަށް ލިބުނު 
 ފައިސާ )އެހީ ދޭ 

 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ފައިސާ  ލިބުނު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ކައުންސިލަށް 
ލިބުނު ފައިސާ 
 )ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
ފައިސާ  ލިބުނު 

 )އެހީ ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލަށް 
 ލިބުނު 
 ފައިސާ 

 ޓްރެޜަރީ()

ކައުންސި 
ލިބުނު  ށް ލަ 

ފައިސާ 
)ކައުންސިލު 

 ގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 

2017 2017 2017 2018 2018 2018 
- - 238,369 - - 7253,43  ފައިސާ  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  

 ފައިސާ  ލިބުނު   - -  - -

- -  - - 1,238,239 
އިން ރެވެނިއު އަށް  2ޚަރަދު 

 ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި 

- - 50,620 - - 779,905 
 އަތޮުޅެގއިން ލިބޭ 

 އެކަމަޭޑޝަން 
 އޯކިޑް ލޯންޗުގެ ކުލި  676,619 - - 401,413 - -

 ލިލީ ލޯންޗުގެ ކުލި 247,485 - - 104,335 - -

- - 61,800 - - 54,300 
އެްއގަމު ލަިއސަްނސް ކާޑް ިޚދުމަުތގެ 

 ފައިސާ 
 އެކަފަރު ޯދންޏަށް ލިބޭ ފަިއސާ  - - - 260,000 - -

 ރޯޑްާވދިަނސް ސްޓިކަރ ފީ  2,580 - - 3,090 - -

 އޮފީސް ފާރު ރޭނުމަށް  - - - 20,271 - -

 އަތޮޅު ފިާހރަިއގެ ކުލި - - - 1,028,476 - -

 ނެިވގޭޝަން ކޯސް ފީ  - - - 565,500 - -

 ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސް ފީ  4,500 - - 57,851 - -

 ވޮލީޯބޅަ މުާބރާުތގެ ފައިސާ   - -  - -

- -  - -  
ުމބާރާަތއް ލިބޭ ޤުުރއާން  އަތޮޅު
 ފައިސާ 

 ަފއިސާ  އެހެނިހެން - - - 20,914 - -

- -  - -  
ކަުއންސިްލގެ ިއދާާރގެ ހޯލް  އަތޮޅު

 ކުއްޔަށް ީދގެން ލިބޭ ފަިއސާ 

 ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  ލިބުނު  1,765,389 - - 2,574,270 - -

 ކުރެވުނު ޚަރަދު       

      
އެހެނިހެން ފައިސާއިން ކުރެވުނު 

 ޚަރަދު 
 އަތޮުޅެގއިން ލިބޭ އެަކމަޑޭޝަން  528,789 - - 750,873 - -

 އޯކިޑް ލޯންޗުގެ ކުލި  574,740 - - 348,472 - -
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 ލިލީ ލޯނޗުގެ ކުލި 126,020 - - 577,076 - -

- - 56,783 - - - 
އެްއގަމު ލަިއސަްނސް ކާޑް ިޚދުމަުތގެ 

 ފައިސާ 
 އެކަފަރު ޯދންޏަށް ލިބޭ ފަިއސާ  115,214 - -  - -

 އަތޮޅު ފިާހރަިއގެ ކުލި 1,000,000 - -  - -

 ނެިވގޭޝަން ކޯސް ފީ  - - - 564,716 - -

 ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސް ފީ  - - - 61,865 - -

- - 185,602 - - - 
ވަނަ އަހަުރގެ ކައުްނސިލް  2017
 ބަޖެޓް 

- - 13,815 - - - 
މަްސވެރިްނގެ ުދވަުހގެ ަރސްިމއްޔާތަށް 

 ލިބުނު 
 ަބޖެޓް  ޕްރޮްގރާމް 1,108,746 - -  - -

 ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  2,453,510 - - 2,559,202 - -

- - 15,068 - - (688,121) 
އަހަރު ެތރޭަގއި އިުތރުިވ/ )އުިނވި( 

 ފައިސާ 

 ހުރި ފައިސާ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  803,555 - - 253,437 - -
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 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

ޚަރަދު  ހިނގި 
)ކައުންސިލުގެ 

ކޮންޓްރޯލް 
 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

ޚަރަދު  ހިނގި 
)ކައުންސިލުގެ 

ޓްރޯލް ކޮން 
 އޮންނަ(

 ތަފުސީލު 
 ކޯޑު 

2017 2017 2017 2018 2018 2018  
 211001 މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާރަ  2,000,905 - - 2,400,920 - -

- - 610,399 - - 193,848 
އިތުުރގަީޑގެ ަމސައްކަތަށް ދޭ 

 ފައިސާ 
211002 

- - 91,400 - - 90,000 
ރަމަާޟންމަުހގެ 

 މުނާަސބަުތގައި ދޭ އެލަަވންސް 
212005 

- - 231,225 - - 125,710 
މުަވއްޒަފުްނނާއި ުމަވއްޒަފުްނގެ 

 އަނިބަދރީންގެ ިލވިްނގް
 އެލަވަްނސާއި ެފމެލީ އެލަަވންސް 

212014 

 212019 ވަގުތީ ިހންުގމުގެ އެލަވަްނސް  13,960 - - 14,560 - -

 212022 ހާޑްޝިޕް އެަލވަންސް  12,540 - - 12,500 - -

 212024 ފޯން އެލަވަްނސް  15,750 - - 16,200 - -

 212025 ރިސްކް އެަލވަްނސް  5,975 - - 6,175 - -
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 212027 ސަިރވިސް އެލަވަްނސް  449,573 - - 451,859 - -

 212031 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެަލވަންސް  214,030 - -  - -

- - 138,238 - - 160,477 

 ުދަވސްވީ، ޕެންޝަނާއި 
 މުަވއްޒަފުްނނަށާއި އަދި ެއހެނިހެން

ގޮުތން ދައުލަުތން ދެްއވާ  ގޮތް
 ފައިސާ 

213006 

  ޖުމުލަ  3,282,768 - - 3,973,476 - -
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 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

ތިންވަ 
 ނަ 

ފަރާތަކުން 
ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ހިނގި 
ޚަރަދު 

)ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

ތިންވަ 
 ނަ 

ފަރާތަކުން 
ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ހިނގި 
ޚަރަދު 

)ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތަފުސީލު 
 ކޯޑު 

2017 2017 2017 2018 2018 2018  

- - 51,982 - - 54,838 
ރާްއޖޭގެ އެތެޭރގައި 

ނޑުަމގުން ކުރާ   ދަތުރު ަޚަރދު ކަ
221001 

- - 4,506 - - 12,188 
ރާްއޖޭގެ އެތެޭރގައި 

 ވަިއގެަމގުން ުކރާ ދަތުރު ޚަަރދު 
221003 

  ޖުމުލަ  67,026 - - 56,488 - -

 
 

 އަގު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ   -13

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ހިނގި 
ޚަރަދު 

)ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ހިނގި 
ޚަރަދު 

)ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތަފުސީލު 
 ކޯޑު 

2017 2017 2017 2018 2018 2018  

- - 59,982 - - 71,344 
ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ގޮުތން އޮފީހަށް ޯހދާ 

 ތަކެތި
222001 

 222003 ފިއުލް އަދި އިންީޖނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  32,298 - - 254,318 - -

 222005 އިލެކްޓްރިކާ ބެޭހގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  10,500 - - 6,021 - -

 222008 ކުުރމަށް ހޯދާ ތަކެތި ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފު  5,472 - - 2,893 - -

didi
Stamp
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 222010 ހޯދާ ތަކެތި  އޮފީސް ޒީނަްތތެރި ކުުރމަށް - - - 10,303.00 - -

  ޖުމުލަ  119,614 - - 333,517 - -

 
 

 އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް   -14

       
ތިންވަ 

 ނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު 
 )އެހީ ދޭ 
ފަރާތްތަކު 

 ން(

ތިންވަ 
 ނަ 

ފަރާތަކުން 
ހިނގި 
 ޚަރަދު 

ޓްރެޜަރީ )
) 

ޚަރަދު  ހިނގި 
)ކައުންސިލުގެ 

ކޮންޓްރޯލް 
 އޮންނަ(

ތިންވަ 
 ނަ 

ފަރާތަކުން 
ހިނގި 
ޚަރަދު 
 )އެހީ ދޭ 
ފަރާތްތަކު 

 ން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ހިނގި 
ޚަރަދު 

)ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތަފުސީލު 

 
 
 ކޯޑު 
 

2017 2017 2017 2018 2018 2018  
 223001 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްްސގެ ޚަަރދު  88,037 - - 64,332 - -

 223002 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ަޚރަދު  - - - 192,894 - -

- - 4,225 - - 5,350 
ބޯފެނާއި ާފޚާާނގެ ޚިުދމަުތގެ ައގު 

 އަދާުކރުމަށް ކުރާ ޚަަރދު 
223003 

 223004 ޚަަރދު  ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ 100,590 - - 193,550 - -

- - 6,000 - - - 
ސާފު ކުުރުމގެ  ފޮޅާ އޮފީސް ޢިާމރާތް
 ޚިުދމަތުގެ ޚަަރދު 

223008 

 223011 އުފުލުުމގެ ޚަަރދު  3,600 - - 5,738 - -

- - 8,925 - - - 
އެކިއެކި ަރސްީމމުާބރާތް ތަކާއި ުމނާަސބަތު 

 ަޚރަދު  ފާހަގަށް ކުުރމަށް ކުރާ
223013 

  ޖުމުލަ  197,577 - - 475,664 - -

  

 

 

 

 

didi
Stamp
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 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  -15

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ހިނގި 
ޚަރަދު 

)ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
ޚަރަދު )އެހީ 

 ދޭ 
 ފަރާތްތަކުން(

 ތިންވަނަ 
ފަރާތަކުން 

ހިނގި 
 ޚަރަދު 

 ޓްރެޜަރީ()

 ހިނގި 
ޚަރަދު 

)ކައުންސިލުގެ 
ކޮންޓްރޯލް 

 އޮންނަ(

 ތަފުސީލު 
 
 ކޯޑު 

2017 2017 2017 2018 2018 2018  

- - 4,197 - - 7,418 
ޫނޅޭ މީހުން ިދރި -މަރާާމތު ކުރުން 

 ޢިމާރާތްަތއް 
226002 

- - 16,100 - - 2,000 
މެޝިަނރީ ާއއި  -މަރާާމތު ކުރުން 

 އިކުއިްޕމަންޓް 
226010 

 226016 އެްއގަުމަގއި ުދއްވާ ތަކެތި -މަރާާމތު ކުރުން  - - - 13,760 - -

- - 16,344 - - 1,850 
ނުޑގައި ުދްއވާ  -މަރާާމތު ކުރުން  ކަ

 އުޅަނދުފަަހރު 
226017 

  ޖުމުލަ  11,268 - - 50,401 - -

 

 ތަކެތި  ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ   -16

 
 ތިީރަގއިވާ  ހިމަނާަފިއވާނީ ކަމުަގއި ަތކެތި ބެލެވޭ ގޮުތގައި ފަިއސާގެ ާއއި ފަިއސާ ،ފަަދއިން  ާހމަކޮށްފަިއވާ ބަޔާްނގައި ޭހދަކުެރވުުނގޮތުގެ ލިުބނުގޮާތއި ފައިސާ

  .ޢަދަދުތަެކވެ

  ޑިސެންބަރު  31 ޑިސެންބަރު  31
2017 2018  

 ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސާ   

 ބޭންކް އެަކއުންޓް  2,012,807 4,759,869

 އަތުަގއި ހުރި ަފއިސާ  - -

 ޑިމާންޑް ޑިޮޕސިޓްްސގެ ގޮުތގައި ުހރި ފައިސާ  - -

 ޖުމުލަ  2,012,807 4,759,869

 

 ބާކީ  އަދި  ހޭދަ  ކުރެވުނު  ،ބަޖެޓް ދެއްވި  ދައުލަތުން  ގޮތުގައި  އެހީގެ    -17

 ތަފްޞީލް  2018 2017

 ަމޖިލީހުން ކަުއންސިްލގެ ިއދާާރއަށް ފާސްކޮްށދެްއވި ަބޖެޓް ރައްޔިތުްނގެ 5,114,330 5,251,447

didi
Stamp



 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2018

 
 info@.gaafalif.gov.mv މެއިލް:-އީ 6820002 ފެކްސް: ،6820028ް: ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ގ.އ. ވިލިނގިލިހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
33 ގެ  24ސަފުހާ   

 ެގނެުވނު އުިނއިތުރު  ބަޖެޓަށް 228,266 

 ބަޖެޓް  ރިވައިޒްކުރި 5,342,596 5,251,447

 ފަިއސާ ަބޖެޓުން މާލީ އަަހރު ތެޭރގައި ެނގި  ފާސްކުެރވުނު 3,621,751 4,514,428

 ަފއިވާ ޚަަރދުތައް ދެއްކި ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ފައިސާ 30ިނމުނު ފަހުން އައި ަސރުާކރު ބަްނދު ނޫން  މާލީ އަހަރު 29,833 56,501.00

 ބަޖެޓް ބާކީ  1,691,012 680,518
 

 ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން

 ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް   -18

 ރިވައިޒްކުރި 
ބަޖެޓާއި ހިނގި 
 ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ކޯޑު  ތަފުސީލު  ބަޖެޓް  ފާސްކުރި  ބަޖެޓް  ރިވައިޒްކުރި  ޚަރަދު  ހިނގި 

2018 2018 2018 2018   
 211001 މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާރަ  2,333,820 2,333,820 2,000,836 332,984

 211002 އިތުުރގަީޑގެ ަމސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ  169,782 169,782 193,848 (24,066)

  މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭ އެަލވަްނސް     

6,000 90,000 96,000 96,000 
ރަމަާޟން މަުހގެ މުާނސަބަުތަގއިދޭ ާޚްއސަ 

 އެލަވަްނސް 
212005 

54,290 125,710 180,000 180,000 
ގެ މުަވއްޒަފުްނނާއި ުމަވއްޒަފުްނގެ އަނިބަދރީން

 އެލަަވންާސއި ފެމެލީ އެލަަވްނސް  ލިވިންގ
212014 

680 13,960 14,640 14,640 
ބަންދު ދުަވސްތަުކގައި ަމސައްކަތް ުކާރތީ 

 އެލަވަްނސް  މުާސރަިއގެ އިުތރުން ދޭ
212015 

 212020 ދީނީ ިޚދުމަުތގެ އެަލވަްނސް  26,200 26,200 12,540 13,660

 212024 ފޯން އެލަވަްނސް  14,400 14,400 15,750 (1,350)

 212025 ރިސްކް އެަލވަްނސް  6,550 6,550 5,975 

 212027 ސަރވިސް އެލަވަްނސް  492,000 492,000 449,573 42,427

 212031 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެަލވަންސް  - 198,433 214,030 (15,597)

  ޖުމުލަ  3,333,392 3,531,825 3,122,221 409,030

 

  ފައިސާ ން ޕެންޝަ -19

 ރިވައިޒްކުރި 
ހިނގި  ބަޖެޓާއި 

 ޚަރަދުގެ ތަފާތު 
 ކޯޑު  ތަފުސީލު  ބަޖެޓް  ފާސްކުރި  ބަޖެޓް  ރިވައިޒްކުރި  ޚަރަދު  ހިނގި 

didi
Stamp



 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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2018 2018 2018 2018   

25,031 138,336 163,367 163,367 
މޯލްޑިްވސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް 

 ދައްކާ ފަިއސާ 
213006 

  ޖުމުލަ  163,367 163,367 138,336 25,031
   

 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   -20

 ރިވައިޒްކުރި 
ބަޖެޓާއި ހިނގި 
 ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ކޯޑު  ތަފުސީލު  ބަޖެޓް  ފާސްކުރި  ބަޖެޓް  ރިވައިޒްކުރި  ޚަރަދު  ހިނގި 

2018 2018 2018 2018   
 221001 ަރދު ރާްއޖޭގެ އެތެޭރގައި ަކނޑުަމގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަ  35,000 35,000 45,500 (10,500)

 221003 ަރދު ރާްއޖޭގެ އެތެޭރގައި ވަިއެގމަުގން ކުރާ ދަތުރު ޚަ  15,000 15,000 5,244 9,756

  ޖުމުލަ  50,000 50,000 50,744 (744)

 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު   -21

 ރިވައިޒްކުރި 
ބަޖެޓާއި ހިނގި 
 ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ޚަރަދު  ހިނގި 
 ރިވައިޒްކުރި 

 ބަޖެޓް 
 ކޯޑު  ތަފުސީލު  ބަޖެޓް  ފާސްކުރި 

2018 2018 2018 2018   

 222001 ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ގޮުތން އޮފީހަށް ޯހދާ ތަކެތި 60,000 60,000 71,344 (11,344)

 222003 ފިއުލް އަދި އިންީޖނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  20,000 49,833 58,671 (8,838)

 222005 އިލެކްޓްރިކާ ބެޭހގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  11,850 11,850 10,500 1,350

 222008 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފު ކުުރމަށް ހޯދާ ތަކެތި  5,200 5,200 3,792 1,408

 222009 ހިފާގެްނގުޅޭ ތަކެތި ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު  2,000 2,000 - 2,000

  ޖުމުލަ  99,050 128,883 144,306 (15,423)

 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު  -22

ބަޖެޓާއި  ރިވައިޒްކުރި 
 ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ޚަރަދު  ހިނގި 
 ރިވައިޒްކުރި 

 ބަޖެޓް 
 ފާސްކުރި 
 ބަޖެޓް 

 ކޯޑު  ތަފުސީލު 

2018 2018 2018 2018   
 223001 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްްސގެ ޚަަރދު  90,630 90,630 88,037 2,593

didi
Stamp
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 223002 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ަޚރަދު  1,310,891 1,310,891 - 1,310,891

 223003 ބޯފެނާއި ާފޚާާނގެ ޚިުދމަުތގެ ައގު  10,000 10,000 5,350 4,650

 223004 ޚަަރދު  ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ 50,000 50,000 100,590 (50,590)

 223011 އުފުލުުމގެ ޚަަރދު  2,000 2,000 - 2,000

  ޖުމުލަ  1,463,521 1,463,521 193,977 1,269,544

 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު ކުރުމާއި   -23

 ރިވައިޒްކުރި 
ބަޖެޓާއި ހިނގި 
 ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ކޯޑު  ތަފުސީލު  ބަޖެޓް  ފާސްކުރި  ބަޖެޓް  ރިވައިޒްކުރި  ޚަރަދު  ހިނގި 

2018 2018 2018 2018   
 226002 ޫނޅޭ ޢިާމރާތްތައް މީހުން ިދރި -މަރާާމތު ކުރުން  5,000 5,000 - 5,000

 226010 އި އިުކއިޕްމަންޓް މެޝިަނރީ އާ  -ކުރުން މަރާާމތު  - - 2,000 (2,000)
  ޖުމުލަ  5,000 5,000 2,000 3,000

 

 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީ   -24

ބަޖެޓާއި  ރިވައިޒްކުރި
 ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

 ބަޖެޓް  ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު  ހިނގި 
 ފާސްކުރި
 ބަޖެޓް 

 ތަފުސީލު  

2018 2018 2018 2018  

 ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އިީހގެ ފައިސާ  - - - -

 ޖުމުލަ  - - - -

    
 
 
 

 (އާމްދަނީ އެހެނިހެން ) ފައިސާ  ލިބުނު  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  -25

ބަޖެޓާއި  ރިވައިޒްކުރި
 ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

ތަފުސީލު    ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް  ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު  ހިނގި   

 ލިބުނު ފައިސާ  2018 2018 2018 2018

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ލިބުނު ަފއިާސގެ ޖުމްލަ  -  2,590,047               1,765,389               824,658                

 ޖުމުލަ  -  2,590,047               1,765,389               824,658                

 ކުރެވުނު ޚަރަދު        

didi
Stamp



 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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-              2,453,510               2,453,510  - 
ނު އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ލިބުނު ަފއިާސިއން ކުރެވު

 ޚާަރދުގެ ޖުމްލަ 

 ޖުމުލަ  -  2,453,510               2,453,510              -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didi
Stamp



 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2018

 
 info@.gaafalif.gov.mv މެއިލް:-އީ 6820002 ފެކްސް: ،6820028ް: ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ގ.އ. ވިލިނގިލިހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
37 ގެ  24ސަފުހާ   

 މިލްކިްއާޔތާިއ މީާލ ިޒްނމަާތުކގެ ަމުޢލޫމާތު 

 ނިޔަލަށް  ގެ  2018 ޑިސެންބަރު  31 ބަޔާން  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  މިލްކިއްޔާތާއި  -26

 ަކުއްނސިލް  ައޮތޅު ުއުތުރުބީރ  ުހަވުދައޮތޅު 

 މިލްކިއްޔާތު  ނޯޓް  2018 2017

 ސެޓްސް )ހަރުމުދާ(އެކަރަންޓް -ނަން    

 ހަރުުމދާ  28.1 6,258,626 6,234,226

 ބިނާކޮށް ނުިނމިހުރި ަހރުުމދާ   - -

 އިްނވެސްްޓމަންޓްތައް  ވިޔަފާރިތަުކގައި ުކރެވިަފިއވާ 28.2 27,000 27,000

 ކަރަންޓް އެސެޓްސް    

 ވިޔަފާރި ުމދާ )ސްޓޮކް(  - -

 ފައިސާ ާއއި ފަިއސާގެ ގޮުތގައި ބެެލވޭ ތަކެތި 16 2,012,807 3,533,693

 ލިބެންޖެހޭ ަފއިސާ  28.3 446,403 194,798

 ެއސެޓްސް  އެހެނިހެން ަކރަންޓް  - -

 ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތުގެ   8,744,835 9,989,717

 މާލީ ޒިންމާތައް    

 ބިލިޓީސް(ކަރަންޓް ލައި-އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް )ނަން  ދިގު މުއްދަތުގައި   

 ފަރާތްތަކަށް  އްޭޖގެރާ–ދިގު ުމްއދަތުގެ ެތރޭަގއި ައދާކުަރންޖެހޭ ލޯނު   - -

 ުރގެ ފަރާތްތަކަށް ބޭ –ައދާކުަރންޖެހޭ ލޯނު  ދިގު ުމްއދަތުން  - -

 އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް )ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް( މުއްދަތުގައި ކުރު    

- 418,799 .428  ފިނޭްނސް އެްނޑް ޓްރެޜަީރއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ަފއިސާ  މިނިސްްޓރީ އޮފް 

87,429 195,623 528.  ދައްަކންޖެހޭ  އެހެނިހެން މުައއްަސސާ ައދި ިޚދުމަތް/ުމދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 

 އްޖޭގެ ަފރާތްތަކަށް ރާ –ލޯުނ  ައދާކުރަްނޖެހޭ މުްއދަތު ތެޭރަގއި ކުރު  - -

 ފަިއސާ )ޓެމްޕޮަރރީ ޑިޕޮސިޓްސް( ވަގުތީ ގޮތުން ެބހެއްޓޭ  - -

 މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ   614,422 87,429

 މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތު( ޖުމުލަ) ނެޓް އެސެޓްސް  8,130,413 9,902,288
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 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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 ސިާޔަސުތަތކިާއ ޯންޓަތއް  ގުޅޭ  ަބާޔްނތަކާ  ިޒްނމަާތުކގެ  މީާލ މިލްކިްއާޔތާއި 

 ސިޔާސަތުތައް  މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  -27

ލީ ބަޔާންތަކާ ގުޭޅ މާ ،ކޭޝް ބޭސިސް އިޕްސަސްގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މާތުމަޢުލޫ ޒިންމާތަުކގެ މާލީ އަދި މިލްކިއްޔާތު
  ނޯޓްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާވނެއެވެ.

   މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން  27.1

ސިލްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ މި ބަޔާނުގައި ކައުންސިލުން ބަަލއިގަންނަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ކައުން
ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ ައދި  އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަލައިގަްނަނންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދިގޮތަށް، މާލީ 

ންކް އެކައުންޓްތަކުަގއި އިކްއިޕްމަންޓް އާއި، ބިނާކޮށް ުނނިމި ހުރި ހަރުމުދަލާއި، ފައިާސ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި )ބޭ 
މުދާ ފުރިހަމަވުމުން، އި އަތުގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ، ޕެޓީ ކޭޝް ހިމެނޭ ގޮތަށް( އެވެ. ބިނާޮކށް ނުިނމި ހުރި ހަރުހުރި ފައިސާ އާ

ވެ. މީގެ އިތުރުން، މާލީ އެ ހަރުމުދަލަށް ހިނގި ޖުމުލަ ޚަރަދު ވާނީ ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓްއަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެ
އި، ޕަބްލިކް ބޭންކް ރި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތައް ވެސް މި ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހު

ލްތައް، ކުރު އަދި ދިގު އެކައުންޓް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ، ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބި
 މެނެއެވެ.ހިަދއްކާ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި ިޑޕޮސިޓް ފައިސާ އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑްތައް  މުއްދަތުގެ ލޯނުތައް، އަނބުރާ

    ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  27.2

ނޑައަޅާފަިއވާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަގު ކުރެވިފައިވާނީ، އެ މުޢާމަާލތްތައް ިހނގިިއރުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ކައުންސިަލށް ނުލި ޭބނެ ކަމަށް ކަ
 އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.ޢަދަދު 

          

   އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ   27.3

ނޑުގޮތެއްގައި  ހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުަގއި ހިމެނިފައިާވނީ، ކޯޕަރޭޓިވްސް، ކުންފުިނތަްއ އަދި އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަ
އިރުގެ އަގުގައެވެ. އެ އަުގގެ ކުރެވިފައިވާނީ، އެ މުޢާމަާލތްތައް ހިނގި ސްޓްމަންޓްތައް އަގު ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަެކވެ. އިންވެ

 ޢަދަދެއް އުނިކޮށްފައި ުނވާނެއެވެ. ތެރެއިން
          

 ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓް  27.4

އާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ، އެ " ކޮންވެންޝަން ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް "  އަގު ކޮށްފައިވާނީ، ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓް
ދަރަނިވެސް،ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ  ަބޔާންކުރާ އުސޫލުންނެވެ.މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި،އަދި އެހެން އަރަްނޏާއި މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރު އަގު

ޚަރަދު  ންޓް އަދި ބިނާކޮށް ނުނިމި ހުރި ހަރުމުދަލަށް ކުރެވުނުމެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. ފަރުނީޗަރު،
 ހޭަދކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން އަދި ާފސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެުޓން ވާނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި، ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި
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 ގެ އިދާރާކައުންސިލް އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރުފިޔާ އިން(މާލީ ބަޔާންތައް ) ވަނަ އަހަރުގެ  2018
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ޚަރަދު  އެ ހަރުމުދަލަށް ހިނގި ޖުމުލަ، ހަމަވުމުންހިމަނާފައެވެ. ބިނާކޮށް ނުނިމި ުހރި ހަރުމުދާ ފުރި  ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި
 ވާނީ ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓްއަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

 
    ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  27.5

އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ލީ މާޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ބިލްތަކަށް މި  ދުވަހު ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ހޯދާފައިވާ 2018ޑިސެންބަރު  31
 ތެރޭގައި އެ  ދުވަހުގެ 30ދުވަހުގެ ފަހުްނ އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ ުފރަތަމަ  2018ޑިސެންބަރު  31، ދެއްކުމަށް ފައިސާ

ތަކަށް ކައުންސިުލން ހުށަހެޅުމުގެ ނުވަތަ އެ ބިލް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
އިވާ ބިލްތައް ދައްކާފަ ދުވަހުގެ ފަުހން ފައިސާ 2018ިޑސެންބަރު  31ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އިސާ ދެއްކުމުގެ ހުއްދަފަ

 ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދަންކަންޖެޭހ ަފއިސާގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ހިމަނާފައިވާނީ، ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާގެ ގޮތުގައެވެ.
 ގެ އަގުގައެވެ.އެ މުޢާމަލާްތތައް ހިނގިއިރު ފައިސާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަގު ކޮށްފައިވާނީ،ދައްކަންޖެހޭ 
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ވަނަ  2018
އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް ހުރި 
ހަރުމުދަލުގެ 

 އަގު 

 ވަނަ  2018
އަހަރު 

ނައްތާލެވުނު 
ގެއްލުނު /  /

 ވިއްކާލެވުނު 

 ވަނަ  2018
އަހަރު އެހީގެ 

ލިބުނު ގޮތުގައި 
 ތަކެތި 

 ވަނަ  2018
 އަހަރު ހޯދުނު 

 ވަނަ  2017
އަހަރު ފެށުނުއިރު 
ހުރި ހަރުމުދަލުގެ 

 އަގު 

 ސީލު ތަފު

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ      

 ޢިމާާރތް  ބިާމއި 1,300,000 - - - 1,300,000
 ފިޓިްނގސް  ފަރުނީޗަާރއި 422,952 4,500 - - 427,452

 އިކުއިްޕމަންޓް  މެޝިަނރީ އާއި 3,581,650 19,900 - - 3,601,550
 (ަމސައްަކތަށް ބޭނުންުކރާ ާސމާުނ )ޓޫލްސް އެކިއެކި - - - - -
 ތަކެތި  މުވާޞަލާުތގެ - - - - -
 ސޮފްޓްެވއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ - - - - -

 ުގޅޭ ގޮުތން ހޯދާ ާހރްޑވެައރ އައި.ޓީ. އާ 782,724 - - - 782,724

 ދުްއވާ ތަކެތި އެްއގަުމަގއި  130,700 - - - 130,700

 އިކުއިްޕމަންޓް  އެހެނިހެން 16,200 - - - 16,200

 ޖުމްލަ  6,234,226 24,400 - - 6,258,626

 ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް      

 ޢިމާާރތް  ބިާމއި - - - - -
 ފިޓިްނގސް  ފަރުނީޗަާރއި - - - - -
 އިކުއިްޕމަންޓް  މެޝިަނރީ އާއި - - - - -

 ޖުމްލަ  - - - - -
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 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
40 ގެ  24ސަފުހާ   

 ޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމި  - - - - -

 ފިޓިްނގސް  ފަރުނީޗަާރއި - - - - -
 ޖުމްލަ  - - - - -

 ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލަ  6,234,226 24,400 - - 6,258,626
      

 ވިޔަފާރިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް  -28.2

 
 ތަފްޞީލު  2018 2017

 އޮފް މޯލްިޑވްސް ިހއްސާ ބޭންކް     27,000 27,000

27,000 27,000     

 

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  -28.3

 
 ތަފްޞީލު  2018 2017

 ިއދާާރއަށް ލިބެްނޖެހޭ ފަިއސާ  ކައުންސިްލގެ - -
 ިލބެންޖެހޭ ަފއިސާ  ވިޔަފާރިތަކަށް 446,403 614,598

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި  446,403 614,598

 
      

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  މިނިސްޓްރީ  -28.4

 

 ތަފްޞީލު  2018 0172
 ބަޖެޓު ބާކީ   
 އެަކއުންޓަށް ަޖމާކުރަްނެޖހޭ ފައިސާ  ޕަބްލިކް ބޭންކް 418,799 -

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި  418,799 -

      

      

 ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާ އަދި ޚިދުމަތް/މުދާ ހޯދާ  -28.5

 ތަފްޞީލު  2018 2017
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ     
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 ދައުލަުތގެ ުމއަްއސަސާތަކަށް ރަްއދުކުަރން ޖެހޭ ފައިސާ  - -
 އިސާ ޚިުދމަތްތަކަށް ަދއްކަްނޖެހޭ ފަ ހޯދުނު އެެހނިހެން    195,623 528,421
 ފައިސާ  ކައުންސިލުން ދައްކަންޖެހޭ     195,623 528,421

 ހަރަކާތްތައް  ވިޔަފާރި     
 ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ     - -
 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން    - -

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ޖުމްލަ  195,623 528,421

      

      
 

 ިއުތުރ ަމުޢލޫމާތު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  -29

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން މާލީ  މިލްކިއްޔާތާއި

   

 ޑިސެންބަރު  31
31 

   ޑިސެންބަރު 
2017 2018 

 މިލްކިއްޔާތު   
 ހަރުމުދާ()ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނަން   

 ހަރުުމދާ  6,258,626 6,234,226

 ބިނާކޮށް ނުިނމިހުރި ަހރުުމދާ  - -

 އިްނވެސްްޓމަންޓްތައް  ވިޔަފާރިތަުކގައި ުކރެވިަފިއވާ - -

 އިްނވެސްްޓމަންޓްތައް )އިްކއިޓީ( ވިޔަފާރިތަުކގައި ުކރެވިަފިއވާ 27,000 27,000

 ކަރަންޓް އެސެޓްސް   

 ފައިސާ ާއއި ފަިއސާގެ ގޮުތގައި ބެެލވޭ ތަކެތި 2,012,807 4,759,869

 ލިބެންޖެހޭ ަފއިސާ  446,403 614,598

 ެއސެޓްސް  އެހެނިހެން ަކރަންޓް - -

 ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތުގެ  8,744,835 11,635,693

 މާލީ ޒިންމާތައް   
 ރަންޓް ލައިބިލިޓީސް(ކަ -މާލީ ޒިންމާތައް )ނަން  އަދާކުރަންޖެހޭ ދިގު މުއްދަތުގައި  

 ފަރާތްތަކަށް  އްޭޖގެރާ–ދިގު ުމްއދަތުގެ ެތރޭަގއި ައދާކުަރންޖެހޭ ލޯނު  - -

 ުރގެ ފަރާތްތަކަށް ބޭ –ލޯނު  ައދާކުަރންޖެހޭ ދިގު ުމްއދަތުން - -

 މާލީ ޒިންމާތައް )ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީސް( އަދާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ކުރު   

 އެްނޑް ޓްެރޜަީރއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ަފއިސާ  ފިނޭްނސް މިނިސްްޓރީ އޮފް 418,799 -
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 www.gaafalif.gov.mv ވެބްސައިޓް:
42 ގެ  24ސަފުހާ   

 އެހެނިހެން މުައއްަސސާ/ަފރާތްތަކަށް ަދްއކަންޖެހޭ  195,623 528,421

 އްޭޖގެ ފަރާތްތަކުން ރާ – އަދާުކރަްނޖެހޭ ލޯނު ކުރު މުްއދަތު ތެޭރގައި - -

 ފަިއސާ )ޓެމްޕޮަރރީ ޑިޕޮސިޓްސް( ވަގުތީ ގޮތުން ެބހެއްޓޭ - -

 މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ  614,422 528,421

 މިލްކިއްޔާތާއި ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފާތު( ޖުމުލަ) ނެޓް އެސެޓްސް 8,130,413 11,107,272
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ގ   01 ސަފުޙާ 2  

 

 ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު
 މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ 

 ފޯން: 3939 332 
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 ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު
 މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ 

 ފޯން: 3939 332 
 
 

info@audit.gov.mv : އީމ އިލް   
www.audit.gov.mv  

 މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ 
 ފޯން: 3939 332 
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