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އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

: ނަންބަރު އއ. އއ.ހިމަންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

J-GOM : ފަންޑް ކޯޑް

ތާރީޚް : 22/11/2021

  އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް 2021

ބާކީ ޖުމްލަ ޚަރަދު މިމަހުގެ ޚަރަދު އައިޓަމް ޖީއެލް ކޯޑް

1,247,289.99 2,486,055.48 224,228.05 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު *

101,363.29 342,578.24 -- ކެޕިޓަލް ޚަރަދު **

1,348,653.28 2,828,633.72 224,228.05 : ޖުމްލަ

743,904.61 1,422,470.39 173,535.64 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

32,512.56 57,209.44 16,008.66 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

213

10,178.00 17,322.00 -- ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

22,372.07 47,127.93 -- އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

247,866.82 619,831.20 34,683.75 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

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

-- -- -- ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

21,646.56 67,307.43 -- މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

-- -- -- ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

168,809.37 254,787.09 -- ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

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

1,247,289.99 2,486,055.48 224,228.05 : ޖުމްލަ

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

-- -- -- ޓްރާންސްފާރސް 295

69,818.00 266,685.54 -- ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 421

31,545.29 75,892.70 -- 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

101,363.29 342,578.24 0.00 : ޖުމްލަ



416,330.76 893,704.24 122,910.55 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211001

71,276.86 128,723.14 3,854.38 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211002

487,607.62 1,022,427.38 126,764.93 : ޖުމްލަ

11,580.00 39,420.00 -- ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް  212005

30,766.67 93,233.33 15,200.00 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 
އެލަވަންސް

212014

5,752.46 11,247.54 879.04 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 212015

4,160.00 10,480.00 1,000.00 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 212019

-- -- -- ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް 212020

22,099.99 7,500.01 766.67 ފޯނު އެލަވަންސް 212024

4,325.00 4,275.00 325.00 ރިސްކް އެލަވަންސް 212025

130,926.20 142,573.80 17,500.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212027

46,686.67 91,313.33 11,100.00 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 212031

256,296.99 400,043.01 46,770.71 : ޖުމްލަ

32,512.56 57,209.44 16,008.66 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ 213006

32,512.56 57,209.44 16,008.66 : ޖުމްލަ

10,178.00 17,322.00 -- ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221001

10,178.00 17,322.00 0.00 : ޖުމްލަ

6,859.95 23,140.05 -- ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222001

4,664.47 15,335.53 -- އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222002

945.68 1,554.32 -- އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222005

4,251.96 4,748.04 -- ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222008

-- 2,000.00 -- ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 222009

5,650.01 349.99 -- އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 222010

-- -- -- ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް 222011

22,372.07 47,127.93 0.00 : ޖުމްލަ

7,106.19 16,893.81 -- ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223001

59,761.40 453,246.62 25,683.75 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223002

2,074.99 2,925.01 -- ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 223003

4,056.00 13,144.00 -- ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

18,500.00 53,500.00 -- ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223007

805.00 1,195.00 -- އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223011

2,790.73 10,209.27 -- ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 223012

-- -- -- އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223013

140,152.51 68,717.49 9,000.00 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223014



12,620.00 -- -- މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223017

247,866.82 619,831.20 34,683.75 : ޖުމްލަ

13,000.00 16,267.99 -- މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226002

362.92 4,637.08 -- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން 226005

1,245.00 255.00 -- ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226006

4,538.64 45,461.36 -- ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 226007

-- 686.00 -- ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން 226009

2,500.00 -- -- އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226016

21,646.56 67,307.43 0.00 : ޖުމްލަ

165,112.66 157,018.80 -- ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228010

3,696.71 90,303.29 -- ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ 228022

-- 7,465.00 -- އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228999

168,809.37 254,787.09 0.00 : ޖުމްލަ

-- 199,868.54 -- މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421003

69,818.00 66,817.00 -- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 422999

69,818.00 266,685.54 0.00 : ޖުމްލަ

18,177.50 11,822.50 -- ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 423001

-- 16,868.00 -- ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423002

-- 2,069.99 -- މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423006

13,367.79 45,132.21 -- އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ 423008

31,545.29 75,892.70 0.00 : ޖުމްލަ

ހުޝާމް އިސްމާއީލް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ކޮޕީ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް


