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އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

: ނަންބަރު އއ. އއ.ތޮއްޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

J-GOM : ފަންޑް ކޯޑް

ތާރީޚް : 8/1/2023

  ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް  2022

ބާކީ ޖުމްލަ ޚަރަދު މިމަހުގެ ޚަރަދު އައިޓަމް ޖީއެލް ކޯޑް

972,918.17 6,908,025.69 705,522.38 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު *

27,957.63 209,965.71 -- ކެޕިޓަލް ޚަރަދު **

1,000,875.80 7,117,991.40 705,522.38 : ޖުމްލަ

547,437.16 3,808,177.84 325,246.37 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

23,175.76 145,925.24 12,994.30 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

213

28,095.00 159,905.00 32,300.00 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

41,215.20 447,874.59 41,926.19 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

268,876.77 1,900,991.40 293,055.52 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

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

10,000.00 -- -- ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

17,413.42 236,571.62 -- މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

-- -- -- ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

36,704.86 208,580.00 -- ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

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

972,918.17 6,908,025.69 705,522.38 : ޖުމްލަ

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

-- -- -- ޓްރާންސްފާރސް 295

-- -- -- ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 421

27,957.63 209,965.71 -- އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

-- -- -- އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 424

-- -- -- 440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު

-- -- -- ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

-- -- -- ލޯން ދޫކުރުން 730

27,957.63 209,965.71 0.00 : ޖުމްލަ



203,216.85 2,158,993.15 188,763.09 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211001

21,505.62 186,595.38 18,054.61 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211002

224,722.47 2,345,588.53 206,817.70 : ޖުމްލަ

-- 108,000.00 -- ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް  212005

24,730.00 27,770.00 -- މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 212009

5,800.00 17,200.00 -- އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212011

16,426.67 165,973.33 14,893.33 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 
އެލަވަންސް

212014

4,133.33 23,766.67 2,066.67 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 212015

1,200.00 -- -- ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 212019

9,700.00 14,300.00 1,300.00 ފޯނު އެލަވަންސް 212024

2,300.00 20,100.00 1,550.00 ރިސްކް އެލަވަންސް 212025

1,983.34 502,016.66 45,633.33 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212027

81,600.00 -- -- ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް 212028

112,163.34 235,836.66 21,806.67 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 212031

62,678.01 347,625.99 31,178.67 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ 212999

322,714.69 1,462,589.31 118,428.67 : ޖުމްލަ

23,175.76 145,925.24 12,994.30 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ 213006

23,175.76 145,925.24 12,994.30 : ޖުމްލަ

26,850.00 121,150.00 4,900.00 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221001

1,245.00 38,755.00 27,400.00 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221002

28,095.00 159,905.00 32,300.00 : ޖުމްލަ

4,141.03 60,858.97 25,317.40 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222001

2,200.00 800.00 -- އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222002

1,260.00 3,840.00 -- ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 222003

11,064.25 142,435.75 5,936.00 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222005

5,000.00 -- -- ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 222006

3,187.40 1,812.60 -- ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި 222007

145.50 12,994.30 1,584.70 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222008

14,217.02 225,132.97 9,088.09 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222999

41,215.20 447,874.59 41,926.19 : ޖުމްލަ

-- 43,549.78 9,200.80 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223001

104,492.42 915,507.58 228,833.72 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223002

-- 15,000.00 -- ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

35,238.39 15,600.00 -- ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 223005

45,100.00 96,500.00 8,000.00 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223007



14,061.00 175,819.00 -- އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ 223008

27,051.60 9,948.40 5,000.00 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223011

20.12 35,279.88 -- އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223013

1,566.80 16,333.20 5,500.00 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223014

13,910.00 31,690.00 16,090.00 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223017

12,500.00 -- -- އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 223019

14,936.44 545,763.56 20,431.00 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު 223999

268,876.77 1,900,991.40 293,055.52 : ޖުމްލަ

10,000.00 -- -- ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 225003

10,000.00 0.00 0.00 : ޖުމްލަ

12,000.00 227,363.62 -- މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226002

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

-- -- -- ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226006

-- 7,300.00 -- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226008

2,592.00 1,908.00 -- މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 226010

2,821.42 -- -- އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226014

-- -- -- އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226015

17,413.42 236,571.62 0.00 : ޖުމްލަ

-- -- -- އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228003

-- -- -- ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 228004

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

228009

36,704.86 208,580.00 -- ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228010

-- -- -- ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ 228022

-- -- -- އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228999

36,704.86 208,580.00 0.00 : ޖުމްލަ

-- -- -- މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421003

0.00 0.00 0.00 : ޖުމްލަ

1,266.93 30,017.00 -- ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 423001

-- 81,740.13 -- ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423002

1,595.00 1,849.99 -- މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423006

25,000.00 6,823.19 -- ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ 423007

95.70 89,535.40 -- އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ 423008

27,957.63 209,965.71 0.00 : ޖުމްލަ



-- -- -- އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި 424001

0.00 0.00 0.00 : ޖުމްލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ކޮޕީ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް


