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 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކިރ ަބެޖްޓ2022

ޯމލިްޑްވްސ ީމިޑާއ ަކުއްނސިލް
(ަމްޝޫރުއަތުކެގ ަބެޖުޓ ުނިހަމަނިއ- ޑެޮމްސިޓްކ ަބެޖުޓ )

2022 2021 2020

ލަފުާކރި ިރަވިއޒުްކރި ެއކުްޗައލް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           3,906,711           4,927,113           5,044,500

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                      -              104,199                55,500

 ުމޅިޖުމްލަ           3,906,711           5,031,312           5,100,000

ިރަކަރްންޓ ަޚަރުދ           3,906,711           4,927,113           5,044,500

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު           3,101,362           3,500,926           3,562,840 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ              140,725              156,029              157,483 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                      -                66,500                92,200 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                20,933                71,542                72,850 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު              641,253           1,058,723           1,047,188 223

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                      -                39,821                39,939 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                  2,438                17,174                30,000 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                16,398                42,000 228

ެކިޕަޓލް ަޚަރުދ                      -              104,199                55,500

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -              104,199                55,500 423

ުމަވްއަޒފްުނަންށ ިހނގާ ަޚަރުދ           3,101,362           3,500,926           3,562,840 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ           2,121,715           2,396,590           2,407,224 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް              979,647           1,104,336           1,155,616 212

މާުސަރާއިއ ުއޖަޫރ           2,121,715           2,396,590           2,407,224 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           2,010,544           2,229,760           2,249,760 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ              111,171              166,830              157,464 211002

ުމަވްއަޒފްުނަންށ ޭދ ެއަލަވްންސ              979,647           1,104,336           1,155,616 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                 66,000                64,200                93,000 212005

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް                  7,200                  7,200                28,800 212013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް              121,000              180,000              180,000 212014



2022 2021 2020

ލަފުާކރި ިރަވިއޒުްކރި ެއކުްޗައލް

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                  5,000                  1,920                  2,800 212019

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް              329,193              367,416              367,416 212023

ފޯނު އެލަވަންސް                23,667                28,800                28,800 212024

ސަރވިސް އެލަވަންސް              257,950              307,200              307,200 212027

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް              134,137              147,600              147,600 212031

ޕްެނަޝާނިއ، މްުސުކިޅުކަރއްވާ ުމަވްއަޒފްުނަނާށިއ ައިދ ަވިކ ޚުިދމަަތަކްށ ޫންނ ޮގުތްނ ޭދ ަފއިާސ              140,725              156,029              157,483 213

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ              140,725              156,029              157,483 213006

ަދުތުރފުަތުރ ުކުރުމގެ ަޚަރުދ                      -                66,500                92,200 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                      -                20,000                20,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                      -                  1,500                  1,200 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                      -                40,000                55,000 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                      -                  4,000                15,000 221004

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު                      -                  1,000                  1,000 221999

ޮއީފްސ ިހްނގުުމގެ ބޭުނަމްށ ޯހާދ ަތކީެތގެ ައގު                20,933                71,542                72,850 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި                  7,234                36,347                30,000 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                  4,400                11,706                  8,000 222002

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                      -                  3,528                  3,550 222005

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                      -                      -                  6,000 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                  7,631                12,816                12,800 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                  1,668                  2,475                  2,500 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                      -                  4,670                  5,000 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                      -                      -                  5,000 222011

ޮއީފްސ ިހްނގުަމްށ ބޭުންނވާ ޚުިދމުަތގެ ަޚަރުދ              641,253           1,058,723           1,047,188 223



2022 2021 2020

ލަފުާކރި ިރަވިއޒުްކރި ެއކުްޗައލް

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                  7,005                23,700                15,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                58,904                69,161                60,000 223002

8,555                  8,552                  5,463                  ު ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދ 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު              207,718              207,718              203,520 223004

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                  2,445                  2,580                  2,500 223008

731,613              720,077              343,479              ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012

25,000                26,935                16,239                ް އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައ 223019

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                      -                      -                  1,000 223999

ަތމްީރްނ ުކުރަމްށ ުކެރވޭ ަޚަރުދ                      -                39,821                39,939 225

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                      -                  6,939                  6,939 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                11,000                11,000 225003

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                11,882                10,200 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                      -                10,000                11,800 225006

ަމާރމުާތ ުކުރމާިއ ެބލެެހްއުޓުމގެ ަޚަރުދ                  2,438                17,174                30,000 226

8,000                  -                      -                      ް ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުނ 226006

12,000                12,455                1,908                  ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010

ް. ޓީ.އައި                      -                  1,275                10,000 އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުނ 226014

ަސުރކާުރްނޭދ ެއހީ، ިއްޝިތާރކާިއ ައިދ ަސްބިސީޑޒް                      -                16,398                42,000 228

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ                      -                16,398                42,000 228007

ޮއީފްސ ިހްނގުަމްށ ބޭުންނވާ ަހުރމާުދ ޯހުދަމްށ ުކާރ ަޚަރުދ                      -              104,199                55,500 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                      -                15,861                25,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                      -                43,107                13,000 423002

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                      -                      -                10,000 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި                      -                43,270                  7,500 423008


