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       ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
         ދިއްދޫ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 
 

 މާލީ ރިޕޯޓް ދުެވލި ޕްރޮްގރާމްެގ ފަހި 
 ްށ 07 މ   2022ފެިށގެން ން  08ޖަނަވަރީ   2022

  
 

  ސޫލުން ޢުވިޔަފާރި    ނިންމަވައިގެންވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން    76ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    ،ހި ދުވެލި ްޕރޮގްރާމަކީފަ
ގެންދާ ކުރުމުގެ  ކުރިއަށް  ދަތުރުތައް  ްޕރޮގްރާމް  ލޯންޗް  މި  ރަޖިސްޓަރީ ްޕރޮގްރާމެކެވެ.  އިދާރާގެ  އަތޮޅުކައުންސިލް  ހއ.  ބ ނުންކުރަނީ  ގައި 

 " ރެހެންދި" ލޯންޗެވެ. G8516A-02-10-A :  ންބަރުނަ
 
)ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ( ބަޖެޓެއް    ރުފިޔާ  200,000.00ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން    މި ވިޔަފާރި 

 ދުވަހު އެވެ.  ވީ ހޯމަ  07 ންބަރުސްެޕޓެ 2015ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެލި ްޕރޮގްރާމް ފެށިފައިވަނީ 
 

ދަތުރުތަކުން ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންނަށް ކަނޑައެޅ     ޢުސޫލުންކުރާ  ފަހިދުވެލީގެ ްޕރޮގްރާމް ދަށުން، ރަސްމީގަޑިތަކުގައި ވިޔަފާރި  
މުރާ ދަތުރު ހަމަޖެއްސުމަށް ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢުފައިސާއިން މުވައްޒަފުންގެ    މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއ ޝަން ފަންޑަށް ޖަމާކޮށް އެ  ،އިސާފަ

   އްމު ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. ޢާވަނަ    113ދެވަނަ ދައުރުގެ  
 

ލޯންޗުގައި   "ރެހެންދި"  ދަށުން  ްޕރޮގްރާމްގެ  ދުވެލި  އަހަރު   2022ފަހި    ށް   7  މ   2022  އިން    8  ޖަނަވަރީ  ގެވަނަ 
 އެވެ. ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް  

 
 ށް   7ފެބްރުވަރީ    2022  ން   08  ޖަނަވަރީ   2202

 
  27287.08  ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ދަތުރަށް ދަތުރު    4ށް ޖުމްލަ    07  ފެބްރުވަރީ  2022ން    08  ޖަނަވަރީ  2022

އަށްރުފިޔާ  ) ރުފިޔާ  ހަތް  އަށްޑިހަ  ދުއިސައްތަ  (  ހަތާވީސް ހާސް  ލިބިފައިވާއިރު،   ލާރި  ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ  ދަތުރުކައުންސިލަށް     ކުން ތަ މި 

 ( ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.    ސާދަ ހާސް އެއް ސަތ ކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ފަސްލާރި ފިޔާ  ) ރު 14161.85

 



 

 
  

 

 

          

 
ޚަރަދު    ( ފަންސާސް ލާރި  ފިޔާއެއްހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ތިރީސް ހަތް ރު  ރުފިޔާ )1437.50މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސަށް            

ވަގުތީ    ކުރެވިފައިވެއެވެ. ކުރުމަށް  ދަތުރުތައް  އެއްމި  ސަތ ކ300.00ަނަގާފައިވާތީ،    ޑްރައިވަރ  ތިން  ވަގުތީ    )  ޑްރައިވަރަށް  ރުފިޔާ( 

  ވިފައި ވެއެވެ. ޚަރަދު ކުރެ ރުފިޔާ ) ހަސަތ ކަ ރުފިޔާ (ވަގުތީ ފަޅުވެރިޔާ އަށް    600.00  ކޮށްފައިވެއެވެ. ވަގުތީ ފަޅުވެރިއެއް ނަގާފައިވާތީ، ޚަރަދު 

ފަންޑަށްޑީރަސްމީގަ ރެކްރިއ ޝަން  މުވައްޒަފުންގެ  ފައިސާ  ކަނޑައެޅ   ފަޅުވެރިންނަށް  ކެްޕޓަނާއި  ދަތުރުތަކުން  ވިޔަފާރި  ކުރާ  ފައިސާ    ގައި 

 ލިބިފައި ނުވެއެވެ. 

(  ނުވަރުފިޔާ ތިރީސް ފަސްލާރި ސޯޅަ ހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ނުވަދިހަ  ފިޔާ )  ރ16499.35ުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  މު

ގޮތުގައި   ފައިދާގެ  ސާފު  ދަތުރުތަކުން  މި  ) 10787.73ޚަރަދުވެފައިވާއިރު،  ހަތްދިހަ    ރުފިޔާ  ހަތްރުފިޔާ  އަށްޑިހަ  ހަތްސަތ ކަ  ހާސް  ދިހަ 

 ( ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ތިންލާރި 

 
 ށް   07  މާރިޗު   2202ން    08  ރުވަރީ ފެބު   2202

 
ޖުމްލަ    07  މާރިޗު   2022ން    08  ފެބްރުވަރީ   2022 ކުރެވިފައި  4ށް  ދަތުދަތުރު    4832.95   ރުތަކަށް ވެއެވެ. މި 

 4740.45  ( ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު،    ހަތަރު ހާސް އަށް ސަތ ކަ ތިރީސް ދެ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސް ލާރިރުފިޔާ  )

 ( ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.  ހަތަރުހާސް ހަތް ސަތ ކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ފަސް ލާރި ފިޔާ  )ރު

އިސާ ރަސްމީގަޑީގައި ކުރާ ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކުން ކެްޕޓަނާއި ފަޅުވެރިންނަށް ކަނޑައެޅ  ފަ  މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސާއި،  

 ފައިސާ ލިބިފައި ނުވެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއ ޝަން ފަންޑަށް 

ގޮތުގައި  މު ލާރި ފިޔާ  )ރު 4740.45ޅި ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ  ހަތް ސަތ ކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ފަސް  (  ހަތަރުހާސް 

   ( ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރިރުފިޔާ )92.50މި ދަތުރުތަކުން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވެފައިވާއިރު، 
 

 ށް   07  އ ޕްރީލް   2022ން    08މާރިޗު    2022
 

ރުފިޔާ   24458.12މި ދަތުރަށް     ދަތުރު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 12ޖުމްލަ  ށް   07އ ޕްރީލް    2022ން   08މާރިޗު    2022

ފިޔާ  ރު 15583.43  ( ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު،   ސައުވީސް ހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ފަންސާސް އަށް ރުފިޔާ ބާރަ ލާރި)  

  ރުފިޔާ )   387.50މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސަށް  ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.  (    ފަނަރަ ހާސް ފަސް ސަތ ކަ އަށްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ ސާޅީސް ތިން ލާރި )

ލާރި ފަންސާސް  ރުފިޔާ  ހަތް  އަށްޑިހަ  ސަތ ކަ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.    (  ތިން  ވަގުތީ  ޚަރަދު  ކުރުމަށް  ދަތުރުތައް  ނަގާފައިވާތީ،   އެއްފަޅުވެރިމި 

އަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ރަސްމީގަޑީގައި ކުރާ ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކުން   ފަޅުވެރި ( ވަގުތީ  ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާފިޔާ )  ރު 250.00

 ފައިސާ ލިބިފައި ނުވެއެވެ. ކެްޕޓަނާއި ފަޅުވެރިންނަށް ކަނޑައެޅ  ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއ ޝަން ފަންޑަށް 
 

 



 

 
  

 

 

 

ޖުމްލަ  މު ގޮތުގައި ޅި  )  ރު 16220.93 ޚަރަދުގެ  ހާސް  ފިޔާ  ތިންސޯޅަ  ނުވަދިހަ  ރުފިޔާ  ވިހި  (    ލާރި  ދުއިސައްތަ 

ގޮތުގައި   ފައިދާގެ  ސާފު  ދަތުރުތަކުން  މި  )8237.19ޚަރަދުވެފައިވާއިރު،  ލާރި  ރުފިޔާ  ނަވާރަ  ހަތްރުފިޔާ  ތިރީސް  ދުއިސައްތަ  ހާސް  (  އަށް 

 ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  

 ށް   07  މ    2022ން    08  އ ޕްރީލް   2220
 

ވެއެވެ.   08ޖުމްލަ  ށް    07  މ   2022ން    08  އ ްޕރީލް  2022 ކުރެވިފައި  ރުފިޔާ   11463.23މި ދަތުރަށް    ދަތުރު 

ތެލުގެ  މި ދަތުރަށް  ( ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު،  އެގާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ ތ ވީސް ލާރި)

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.    (ހަތްދިހަ ތިންލާރި އެގާރަ ހާސް ތިން ސަތ ކަ ހަތްދިހަ ފަސްރުފިޔާ  )   ރުފިޔ11375.73ާ    ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި

 ވެއެވެ.ނު  އެލަވަންސަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައި

އެގާރަ ހާސް ތިން ސަތ ކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން  ފިޔާ )  ރު  11375.73އި  ޚަރަދުގެ ގޮތުގަޅި ޖުމްލަ  މު

ގޮތުގައި  ލާރި ފައިދާގެ  ސާފު  ދަތުރުތަކުން  މި  ޚަރަދުވެފައިވާއިރު،   )87.50( ( ރުފިޔާ  ލާރި  ފަންސާސް  ހަތްރުފިޔާ  ކައުންސިލަށް   އަށްޑިހަ 

 ލިބިފައިވެއެވެ.  
 

 

އެއް  ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ސާޅީސް  ރުފިޔާ )  68041.38ކައުންސިލަށް    ގެ ދަތުރުތަކުންހަތަރުމަހު   ފުރަތަމަފަހި ދުވެލި  

އަށްލާރި ތިރީސް  ރުފިޔާ ރުފިޔާ  )    48836.46( ލިބިފައިވާއިރު ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ    ރުފިޔާ  ސާޅީސް އަށްހާސް އަށްސަތ ކަ ތިރީސް ހަ 

ނުވަދިހަ ދެލާރި)    ފިޔާ ރު  19204.92( އެވެ. މި ހަތަރުމަހު ދަތުރުތަކުން    ސާޅީސް ހަ ލާރި  ހަތަރު ރުފިޔާ  (   ނަވާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ 

 ވެފައިވެއެވެ.   ފައިދާ
 

 

 

   ރެކްރިއ ޝަން ފަންޑް 
 

 ވެއެވެ. ނުލިބިފައި  ފައިސާށް ރެކްރިއ ޝަން ފަންޑަށް  07މ  ން  08 ޖަނަވަރީ 2022
 
 
 
 ނުވެއެވެ.   ރުފިޔާ ލިބިފައެއް 29140.73ލިބެންޖެހ  ކައުންސިލަށް :ފަހިދުވެލި ދަތުރުގެ  ބިލްތަކަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މި  ނޯޓް 

 އާމިނަތު ރަޝީދާ ރިޯޕޓް ތައްޔާރުކުރީ: 
 އަސްމާ އަބޫބަކުރު ޗެކުކުރީ:  
 
    

 ޝަފީޤް هللا ޢަބްދު                                                                        
 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް                                                                      
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