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  ގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަޞައްވަރު 2008

  

  ތަޢާރަފް 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ުކރިއެރުމުގެ ެރޯކޑަކީ، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިްނ، 

އިޤްާޞދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ . ޚާއްސަކޮށް ެދުކނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގައި، ާފހަގަކޮށްލެވޭ ެރޯކޑެކެވެ

މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެިރ . ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ އަހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ަވރަށް 30

ނޑު އެވަރޭޖް ގޮތެއްގައި  ގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، ޅަފަތުގައި މަރުވާ ކުޑަުކދިންގެ އަދަދު މަދުކުރުާމިއ،  7%ކަމުގެ މިންގަ

  . ވުން ހިމެނެއެވެ މީހުންނަކީ ލަިޔންކަިޔން ދަންނަ މީހުންކަމުގައި 94%ރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެންނަށް  2004ނަމަވެސް،    ގެ ޑިސެމްބަރުގައި ރާްއޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކިާރސާއަށް ފަހު، އަޅުގަ

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި ސުނާީމ . ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިމިވަނީ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން އުނދަގޫ އަހަރުތަކަކާއެވެ

ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ޚަަރދު ކުރުމުެގ . ކާިރސާއިން ވީގެއްލުމެއް ނޫނެވެ

ނޑު އިތުރުކޮްށ، މިއާއި ގުޅިގެން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަެކކެވެ މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަިއ މިހާތަނަްށ . އޮނިގަ

  . ބަ ހިނގައެވެނުފެންނަ ބަދަލުތަކެއް، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަރުަހލާގައި އެ

ވަނަ އަހަރު މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ފެްނަނ  2008އަލިއަޅުވާލާނީ،  1މިކުަރދާހުގައި 

އަދި މިޚުލާސާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އެސަމްޕްޝަންސްތައްވެސް . ގޮތުގެ ޚުލާސާއަކަށެވެ

  . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

                                                            
މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޕްލޭނިންގ މިކަުރދާހަކީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެަޜރީގައި ޤާއިމްކޮށްފައި އޮންނަ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،  1

ކުލެވޭ މެކްރޯއިޮކނޮމިކް އެންޑް ނެަޝަނލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް، މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީ، އަިދ ޑިޕާރޓްަމންްޓ އޮފް އިންލަންޑް ރެެވނިއުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން އެ

 .ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮްށފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ 
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  .) ޕީ .ޑީ .ޖީ (ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު 

  

ނޑު : 1ތާވަލު    ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

  ތަފްޞީލު  2005 2006 2007 2008 2009 2010

   އެސްޓިމޭޓް  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ

13,121.8 11,908.1 11,025.7 10,067.4 9,440.6 7,927.6
ގެ ދާއިމީ  1995( .ޕީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީ

  )އަގުން، މިލިއަން ރުފިޔާ އިން

10.2 8.0 9.5 6.6 19.1 -4.6
ކުރިއަރާ މިންވަރު  .ޕީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީ

(%) 

20,084.8 17,408.8 15,395.3 13,426.1 11,885.4 9,596.6
އެއަހަރެއްގެ . (ޕީ.ޑީ.ޖީ ނޮމިނަލް

  )އަގުން، މިލިއަން ރުފިޔާއިން

15.4 13.1 14.7 13.0 23.9 -3.4
ކުރިއަރާ . ޕީ.ޑީ.ޖީ ނޮމިނަލް
  (%)މިންވަރު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް : މަޢުލޫމާތު

  

ނޑަށް ބަލާއިރު،  ގައި މިސަރަޙައްދަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިާސގައި  2004ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

މިއީ، ރާއްޖޭގެ . ދަށަށް ދިޔައެވެ 4.6. %ޕީ.ޑީ.ގައި ޖީ 2005ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން، 

 2006ނަަމވެސް، . ދަށަށް ދިއުމުން ލިބުނު ހީނަރުކަެމެކވެ 33%ވެރިކަްނ، އިޤްތިޞާދުގެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާުކރާ ފަތުރު

ގެ ކުރިއެުރމެއް ލިބި، މީގެ އިތުރުްނ،  42%ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، މިސިނާއަތަށް 

 19.1%ވަނީ . ޕީ.ޑީ.ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ 2006ގެ ކުރިއެރުމާއި ގުޅިގެން،  20%ކޮންސްޓްަރކްަޝންގެ ސިނާއަތަށް ލިބުނު 

ނަމަވެސް، މިފަދަ ކުރިެއރުމެްއ ގިނަ އަހަރުތަަކކަށް ހިފެހެއްުޓމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެކަމެއް . އިތުރުވެފައެވެ

 8%އަށް އެވަރޭޖްކޮށް އުފެއްދުންތެރިކަން ުކރިއަރާެނކަމަށް ލަފާކުރެިވފައިވާ  2010އިން  2007މީގެ ބަދަލުގައި . ނޫނެވެ

ނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައަްކތްކުރުަމީކ، ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެްއޓެނިވި ކުރިެއުރމެއް ހޯދުމްަށ ގަ އި މިމިންގަ

  . މަގުފަހިކޮށްދޭނެަކމެކެވެ

 2007އަދި . އެވ6.6ެ%ވަނަ ައހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން ުކިރއަރާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެިވފައިވަނީ  2007

ނޑުގޮތެއްގައި ބަލާއިރު މިއަދަދު ކުޑަވެފައިވަނީ  7.3%ފެށުނުއިރު ލަފާކުރެވުނު  ގައި މަސްވެރިކަުމެގ 2007އަށް ވުރެ މައިގަ

މެދު ރާސްތާއަށް ބަލާއިރު، ފަތުރުވިެރކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި، މަސްވެިރަކުމެގ . ވެސިނާއަތަށް ލިބުުނ ހީނަރުކަމުެގ ސަބަބުންނެ

ގަިއ  2008ސިނާއަތް، އިމާރާތްުކރުމާއި، ަދތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތް އަދި ފަތުރުވެރިކަމާގުޭޅ ދާއިރާތަކުގެ ުކރިއެރުމަށްބަލާ 

ޕީ ކިުރއަރާނެކަމަްށ .ޑީ.ގައި ޖީ 2010އާއި  2009އަދި . އިން ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 9.5. %ޕީ.ޑީ.ޖީ

  . އެވެ 10%އަދި  8%ލަފާކުރެވެނީ 
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  2010 -  2005ޤައުމީ އުފެއްދުންތެިރަކން ކުރިއަރާ މިންވަރު، : 1ޗާޓު 

  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް : މައުލޫމާތު

  ފަތުރުވެރިކަން 

އަދި މިއީ، . އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 12%ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ގައި ރާއްޖެއަށް  2007

ގެ  13%ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާއި އަޅާބަލާއިރު ) ސުނާމީ ކާރިސާގެ ކުރިން(ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރި  2004

ރަށް  35ވަނަ އަހަރު ަސރުކާރުްނ  2006 ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތު އިތުރަށް ފުޅާކުުރމަށްޓަކައި،. ކުރިއެރުމެކެވެ

އަދި މީގެ އިތުރުން، ފަތުރުވެިރކަމަށް ޭބނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ . ފަތުރުވެރަިކން ކުރުމަށް ބީލަންކުރުމަށް ހުށަހެުޅނެވެ

މިާހުރ  ،މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅުކޮށް، އިތުރުކުރެޭވ ރިޒޯޓުތަކުން އުފެއްދޭނޭ ކެޕޭސިޓީއަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި

. ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓެއް ޤާިއމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ 10ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯރޓުެގ އިތުރުން  4ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 

މިގޮތުން، . އެނދުގެ ރިޒޯޓެއް ހިމެނެއެވެ 200އެނދުގެ ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލަކާއި،  200މިއިން ކޮންމެ އެއަރޕޯރޓެއްަގއި 

ވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވުމުން، މިސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރަށް ވުެރ މެދު ރާސްތާގައި، ފަތުރު

އިތުރުވާނެކަމަްށ  9%ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު، ާރއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުެވރިން  2008. ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ

ގެ .ޕީ.ޑީ.އަިދ ޖީ. ތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެއި 14%އަދި  12%ގައި،  2010އާއި  2009އަދި . ލަފާކުރެވެއެވެ

ނޑުތަކަށް ބަލާއިރު،  ގެ ކުރިެއރުެމްއ  10.5%ގައި  2010އަދި  9.7%ގައި  2009، 9%ގައި  2008މިންގަ

  .މިސިނާއަތަށް ލިބޭނެއެވެ
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ރޒް، : 2ތާވަލު     2010 – 2005ފަތުރުވިެރކަމުގެ ިސނާއަތުގެ އިންޑިކޭޓަ

2010 2009 2008 2007 2006 2005 
  ތަފްސީލު 

ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ    
1،024 898 802 736 655 440  )'000(  ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖެއަށް

940 824 736 675 602 395  )'000(  ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު

14.0 12.0 9.0 12.2 52.3 -35.9  (%)  ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު

7،487 6،588 5،858 5،341 4،829 3،300   އަދަދު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކާުރ ރޭގެ

14.28 12.05 9.51 10.57 46.12 -35.43  (%)  ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު

8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.3  ފަތުރުވެރިޔަކު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ޭރގެ އަދަދު އެވަރޭޖްކޮށް

10،308 7،973 6،743 6،371 5،897 5،093   އެނދުގެ ޖާގައިގެ ޖުމްލަ

72.9 82.7 86.7 83.9 81.8 64.5  (%) ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އެނދުގެ ޖާގަ

145 127 102 95 88 87   ރިޒޯޓުގެ އަދަދު

ޑިޕާރޓްމަންްޓ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، : މަޢުލޫމާތު
  އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

  މަސްވެރިކަން 

މިގޮތުގެ . ވަނަ އަހަރަކީ މަސްވެރިކަން ވަރަށް ދަށް އަހަރެެކވެ 2007މަސްވިެރކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަލާއިރު، 

ނަމަވެސް، މިއަަހރުެގ . ދަށަށްދާނެއެވެ 23%ގައި މަސްވެރިކަން  2007ގެ ިހސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، .ޕީ.ޑީ.މަތިން، ޖީ

ަކން ރަނގަޅުވާން ފަށާފައިވުމާއި، މިސިނާއަތަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ުކާރ އޮކްޓޯބަރ މަހުންފެށިގެން ރާްއޖޭގެ މަސްވެރި

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މަސްފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި ރައްކާކުރެވޭ އަދި 

ގެ .ޕީ.ޑީ.ގެ ކުރިއެުރމެއް ލިބޭނެކަމަށް ޖީ 17%ވަނަ އަހަރު މިސިނާއަތަށް  2008ޕްރޮސެްސުކރެޭވނެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެ 

  . އަންދާޒާ ތަކުންދައްކަެއވެ

  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ގައި ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް އާރާސްތުކުރުމަށް ުކރެޭވ މަސައްކަތާިއ،  2004

ސައްކަތް ފެށިފައިވުމުން، ިއމާރާތްުކރުުމެގ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތުގައި އަލަށް ދޫކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ އިމާރާތްކުރުމުެގ މަ

އިން މިސިނާއަތް  19%ގައި  2007އަދި  20%ގައި  2006މިގޮތުން . ސިނާއަތަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ިލބިފައިވެއެވެ

ރުުމެގ މެދުރާސްތާގައި އިތުރުކެުރވޭ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތަކާއި ރިޒޯޓުތައް އިމާރާތްކު. ކުރިއަރާނޭކަމުަގއި ލަފާކުރެވެެއވެ

ގައި މިސިނާއަތުގެ ކުރިއެުރްނ  2008މިގޮތުން . ސަބަބުން މިސިނާއަތުގެ ކުރިެއރުން އަންދާޒާކެުރވެނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށެވެ

ނޑަކަށް  2010އަދި  2009އަށް،  %9   . ކުރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ 6%ގައި މިސިނާއަތް ގާތްގަ
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  އިންފްލޭޝަން 

ގެ ނިޔަލަށް  2007ގެ ރޭޓުން އިތުރުވިއިރު  3.5% ގައި  2006) ހިމަނައިގެން މަސް(އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

ގެ ރޭޓުްނ  6%ގައި  2010އާއި  2009އަދި  7%ގައި  2008. އަށް މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ %6

ހިސާބުތައް  އައި ގެ.ޕީ.ަމސްހިމަނައިގެންނާއި ނުހިމަނާ ސީ. އިންފްލޭޝަން އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ

އެކުލަވާލެވެނީ ބާޒާރުގައި ރޯމަހުގެ އަގުތަކަށް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާތީ އިޤްތިޞާދީ 

އަންދާޒާ އެކުލަވާލުމުގައި މަސްނުހިމަނާ އެކުލަވާލެވޭ އަންދާޒާގެ ސައްހަކަންބޮޑުކަމަށް ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާުދ 

  .ވުމެވެލިބިފައި

  ޕީ .ޑީ .ނޮމިނަލް ޖީ 

އަދި ބާޒާރުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ . އެވެ.ޕީ.ޑީ.އަކީ އެއަހަެރއްގެ އަގުން ހިސާބުުކރެވިފައިވާ ޖީ.ޕީ.ޑީ.ނޮމިނަލް ޖީ

މަްއޗަށް ދާނެކަމަށް . އައި.ޕީ.ވަނަ އަހަރުގެ ސީ 2008މިގޮތުގެ މަތީން، . ޕީއަށްވެސް އަންނާނެއެވެ.ޑީ.ބަދަލު ނޮމިނަލް ޖީ

އާއި  2007. ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ 15.4ގެ އަންދާޒާއަކީ  2008ޕީ ގެ .ޑީ.ކުރެވިފައިވުމާއި އެކު، ނޮިމނަލް ޖީލަފާ

  . ގެ އިތުރުވުމެކެވެ 14.7%އަޅާބަލާއިރު މިއީ 

  

  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދު 

  

މިލިއަން ރުފިޔާ  7،165ގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުނުއުިރ، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް  2007

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެިޅފައިވާ އަުއ  1,427އަދި މީގެ ތެރެއިން، . ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނެވެ

ރަށުގައި ޑޮމެސްޓިކް  10މިގޮތުން ހުށަހެޅުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، . އިސާއެވެކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ފަ

ރަށުން މީހުން ބަދަލުކޮށް، މިރަށްތައް ޓުއަރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި  5އެއަރޕޯރޓް ާޤއިމްކުރުން، މީހުން ދިރުއެޅޭ 

 400/-ރުފިޔާ،   250/- ރު މީހަކަށް ނެގޭ ތަރައްޤީކުުރން، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވާރކް ޕާމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި މިހާ

ިރޒޯރްޓ ، މީގެ ތެރެއިން. ރުފިޔާއަށް އިތުރުުކރުން، ސިނގިރޭޓުން ނެގޭ ޑިއުޓީ އިތުރުުކރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނުނެވެ

ން ަފަދ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން، ވާރކް ޕާމިޓް ފީ އިތުރުކުުރން، ވެހިކަލްއާއި ސިގިރޭޓުންނެގޭ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރު

އަދި މިހެން ދިމާވުމުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަްށ . ކަންތައްތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ުކރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ

، ލިބޭ އުނިކަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ވަޒީރުންގެ ަމޖިލީހުން ވަކި ކަންތައްތަކެއް އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ނިންމުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި 

 6,716 ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ  2007ށަހެޅުންތައް ހިމަނައި، މިހު

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 9,080ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަކީ  2008. މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

  . ރުމެެކވެގެ ކުރިއެ 35%، އާއި އަޅާބަލާއިރު 2007

  



  

  

  

ގއި  
ހެން 
  

ސަރުކާރުގެ  
ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި

 %30

ސްގެ ގޮތުގައި  
ނޭ އެހެނިހެން 

 %16

ތއް  

ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ
ނުހިމެނޭ އެހެނިހެ

 %39   

އް  

ޓެކްސް
ނުހިމެނޭ
%

ދނީގެ ބައިތަ

ރުގެ  
ގެ ކުލި 

15  

ނީގެ ބައިތައް

 2008  

 

  
-  

ތުގެ އާމްދަނ

ސަރުކާރ
ރިސޯޓްތަކު
 %5

ތގެ އާމްދަނީ

އަދި 2007އ، 

 ނޑް ރެވެނިއު 

ސަރުކާރުގެ  
ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ  
-ތަންތަނުގެ ފައިދާ 

.  އޭ.އެމް.އެމް
ހިމަނައިގެން  

 %12

ހަރު ދައުލަތު

ރު ދައުލަތު

ޙިއްސާވާ ބައިތައް

ޓް އޮފް އިންލަން

ޓ ޑިއުޓީ  
30

  

ވަނަ އަހަ 2

ޓީ  

ގ ވިޔަފާރިއާއި 
ތަނުގެ ފައިދާ 

.  އޭ .އެމް.މ
ނައިގެން  

 %9

ވަނަ އަހަރު 

އާމްދަނީގައި ޙި 

ޑިޕާރޓްމަންޓް: ތު

އިމްޕޯރޓް
 %

ޓެކްސް 
8

- ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 
އެހެނިހެން  

 %4

2007

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
 %27

ޓެކްސް 
7

  -  ގޮތުގައި 
ނިހެން  

ސަރުކާރުެގ3 
ބެހޭ ތަންތަ

އެްމ - 
ހިމަނަ
%

2008

 

:2ޗާޓު 

މަޢުލޫމާތު

ޓޫރިޒަމް ޓެ
 %8

ޓޫރިޒަމް ޓެ
 %7

ޓެކްސްގެ 
އެހެނި
%
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  ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 

. ލަފާކުރެވެއެވެއިތުރުވާނެކަމަށް  15%ގައި  2008އާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2007ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާވަނީ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ  އަދި ) 9(%ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ، )18(%ިމއިތުރުވުމުގައި މައިގަ

ގައި ދޫކުރެވިފައިވާ  2006އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މިހާ ބޮޑުތަން އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލިފައިވަނީ، . އެވެ ) 8(%ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސް 

. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުެރވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއެވެ 2008ުކރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ރިޒޯޓްތައް އިމާރާތް

ގަިއ  2008ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސް އިތުރުވަނީ، މަތީގައި ދެންނެވުނުހެން، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓުއަރިްސޓުންގެ އަދަދު، 

ރޮފިޓް ޓެކްސް އިތުރުވާނަެކމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ، ބޭންކްތަކުގެ ސާފު ބޭންކް ޕް. އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކެުރވޭތީއެވެ %9

  . ފައިދާ އިތުރުވާނެކަމަށް ބޭންކްތަކުން ލަފާކުރާ ައދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

  ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީ 

އިތުރުވާނެކަމަްށ  50%ގައި  2008އާއި އަޅާބަލާއިރު  2007ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާވަނީ ރޯޔަލްޓީ . ލަފާކުރެވެއެވެ ވިޔަފާރިުކރުމަށާއި އެހެނިހެްނ ، )10(%މިއިތުރުވުމަށް މައިގަ

) 48(%އަދި އިންޓަރެސްޓް ) 65(%އަިދ ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭނެ ފައިސާ ، ކަންކަމަށް ޫދުކރާ ބިމުކުލި

 . އެވެ

ވިޔަފާރިުކރުމަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ބިމުކުލި އެހާ ބޮޑުތަން އިތުރުވާނެކަަމށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 

ގެ މަޝްރޫޢިން، ސަރުކާރަށް ެއޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް  2ގުޅީފަޅު ތަރައްޤީުކރުމުގެ ަމޝްރޫޢާއި، ުހޅުމާލޭ ފޭސް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  . މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއެވެ  3ގެ ފުރަތަމަ  2008ކާ ޑޮލަރު، މިލިއަން އެމެރި 10ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރަކާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް  2008މީގެ އިތުރުން، 

  . ޑޮލަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުެރވޭތީއެވެމިލިއަން އެމެރިކާ  180ޒޯނެއް ޤާއިމްކޮށް، މިބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 

ގިައ  2007ގައި ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ފައިސާ މަދުވެފައިވަނީ،  2007ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި 

އަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ކުރިެއރުަމކީ، މަސްވިެރކަމާިއ، 2008އަދި . މަސްވެރިކަމަށް އައި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަުބންނެވެ

އަރާނެ މިންވަރަށް ބަލައި، އަދި މީގެ އިތުރުން، ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުން، ތެލުން ނެގޭ ރޯޔަލްޓީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރި

 . އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ލިބޭނެ ކުރިއެރުެމެކވެ

ްނ އާއި އަޅާބަލާއިރު މަދުވެފައިވަނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކު  2007ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ބައިން 

އަދި ފަޅުރަށްރަށާއި، ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަަދ ، )- 29(%ސަރުކާރު ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި ، )- 7(%ލިބޭ ހިއްސާގެ ފައިދާ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުޑަވަނީ،  2008ސަރުކާުރ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭ ފައިސާ . އެވެ) - 56(%ތަންތަނުގެ ވަރުވާ  ގައި މައިގަ

ސަުރކާރު ިރޒޯޓުތަކުގެ ކުއްަޔށް ބަލާއިރު، . ޑިވިޑަންޑެއް ދައްކާފައިވުމުންނެވެ ގައި ދިރާގުގެ ފަރާތުން ސްޕެޝަލް 2007

ގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިތުރު ރިޒޯޓުތަކުގެ އެޑްވާންްސ  2007އަދި  2006، އަށް ލަފާކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި 2007

ޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުަމްށ ވަނަ އަހަރަށް އިތުރު ރަށްތަކެއް ރި 2008އަދި . ކުލި ހިމެނިފައިވެއެވެ

ނޑައެޅިފައިނުވާތީ، މިފަދަ ކުރިއެރުމެއް  ހަމަ މިގޮތުގެ މަތިން، ފަޅުރަށްރަުށެގ . ގައި ލިބޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ 2008ކަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމްަށ،  2007އާއި އަޅާބަލާއިރު މަދުވަނީ،  2007ވަރުވާގެ ބައިން ލިބޭ އާމްދަނީ  ރަށެއް  11ގައި ދަ

 . ގައި ލިބިފައިވާތީއެވެ 2007ލަންކޮށް، އެރަށްރަށުގެ ކުލީގެ އެޑްވާންސެއް ބީ
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  ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކެުރވުނު ބަޖެޓުގައި، ސަރުާކރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އާނުްމ  2007ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު،   

ގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ތައްޔާރުުކރެވުުނ  2007. ލަފާކުރެވުނެވެމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް  7,153ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި 

މިލިއަްނ  6,661ގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ޚަަރުދވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ،  2007ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، 

މިލިއަން  116ނިމޭއިރު،  އަދި މިހާރު އަަހުރގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައި، އަހަރު. ރުފިޔާއެވެ

  . ރުފިޔާ ސާޕްލަސް ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ

މިލިއަން  9,069އަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި، އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި  2008  

ގައި  2008އަދި ރާއްޖެއިން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށް، ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު . ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ

    .ތިލަފަތް ހަމަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

  ހިލޭ އެހީ 

ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ ހިލޭ އެހީގެ  ގައި  2006އެކިއެކި ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއަށް ބަލާއިރު،   

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ސުނާމީ ކާިރސާގައި ރާއްޖެއަށް ިލުބނު  746.8މީގެ ތެރެއިން . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 793.2އަދަދަކީ 

މަށް ގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަ 2007. ގެއްލުންތައް އާރާސްތުުކރުމަށްޓަކައި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބުނު އެހީއެވެ

ސުނާމީ މަޝްރޫޢުތަަކްށ - މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޕޯސްޓް 991.46އަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިލި  1,086.6ޒާުކރެވޭ އަންދާ

 2007އާއި  2006ސުނާމީ ކާިރސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް އާރާސްތުުކރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް . ލިބުނު ފައިސާއެވެ

މިލިއަން ރުފިޔާައށް  508ހަރަށް މިމަސަްއކަތަށް ަކނޑައެޅޭ ހިލޭ އެހީގެ އަދަދުވެސް ވަނަ އަ 2008ގައި ކުރެވިފައިވާތީ، 

މިލިއަން  757.54އަށް ލިބޭ ޖުމުލަ ހިލޭ އެހީގެ އަދަދަކީ  2008އަދި މީގެ ސަބަބުން، . ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ◌ެ

  .  ރުފިޔާއެވެ

  ބޭރުގެ ދަރަނި 

މީގެ . ގައި ވަނީ ދަށްވެފައެވެ 2006އާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2005ގެ ނިސްބަތުން ބޭރުގެ ދަރަނީގެ އަދަދު .ޕީ.ޑީ.ޖީ

އަށް ވުރެ އިތުރުވުމާއި، ސުނާމީ ކާރިާސގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް  2005ގެ ކުރިެއރުން .ޕީ.ޑީ.ސަބަބެއް ކަމަށްވީ، ޖީ

ވަނަ  2007ނަމަވެސް، . ގައި އިތުރުވުމުންނެވެ 2006ބިފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ އަަދދު އާރާސްތުކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލި

އަށް ފާސްުކރެވިފައިވާ 2007އަދި މިއީ . ޖެހޭނެއެވެ 44%ގެ ނިސްބަތުން ބޭރުގެ ދަރަނި .ޕީ.ޑީ.އަހަރަށް ބަލާއިރު، ޖީ

ނު ނުވަތަ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރުަމްށ އަކީ ބޭރުެގ ލޯ 77%ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން، 

ވަނަ އަހަަރްށ  2008. ހަމަޖެހިފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުްނ، މިބައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ހިމެނީމައި ޖެހޭވަރެވެ

  . އެވެ 49%ގެ ނިސްބަތުން ބޭރުގެ ދަރަނި ލަފާކުރެވެނީ .ޕީ.ޑީ.ޖީ

މިލިއަން  62ގައި ޚަރަދުވެފައިވަނީ  2006ފައިސާއިން ޚަރަދުުކެރވުނު މިންވަރަށް ބަލާއިރު،  ލޯނު

ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖޭގައި . އެސް.މިލިއަން ޔޫ 40އެވަރެޖްގޮތެއްގައި އަހަރެއްެގ ތެރޭގައި . ޑޮލަރެވެ.އެސް.ޔޫ

ސުނާމީ ކާިރސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ، ގައި ކުރެވުނު ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވަނީ 2006އަދި . ހިންގެއެވެ
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ގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި، ލޯނު  2007. އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަްށ ގެންދެވުނު މަޝްރޫޢުތަކުެގ ސަބަބުންނެވެ

 2007، ކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުުކެރޭވނެކަމަށް ލަފާކުެރވިފައިވީ ނަމަވެސްމިލިއަން އެމެރި 321ގޮތުގައި ފައިސާއިން ކުާރ ޚަރަދުގެ 

ގައި  2007ައދި މިހެން ދިމާވާން ޖެހުނީ . މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ 114.6ގައި މިހާރު ޚަަރދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ވަނަ  2007ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ފެށޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯން އެގްރީމަންޓް ސޮއިކުރުން 

އަދި މީގެ އިތުރުން، ސޮއިކުރެިވ، ަމސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުކުރެިވފައިވާ ބައެއް . ފައިވުމުންނެވެއަހަރުގެ ފަހުކޮަޅށް ލަސްވެ 

މަޝްރޫޢުތަކުެގ މަސައްކަތް ބީލަމަށްލާ، މިމަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާނޭ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި ކޮންޓްެރްކޓަރުން ލިބުން 

  . ލަސްވުމުންނެވެ

  ތައްއޯދަރަންޏާއި ބެހޭ ަބއެއް މުޙިންމު ރޭޝި ދައުލަތުގެ ބޭރުގެ: 3ތާވަލު 

 )އިންސައްތައިން (މުހިންމު ރޭޝިއޯތައް  2005 2006 2007 2008

 ގެ އިންސައްތައިން ބޭރު ދަރަނި . ޕީ. ޑީ .ޖީ 41% 39% 44% 49%

 އެކްސްޕޯޓްސްގެ ިއންސައްތައިން  -ދަރަނި  ބޭރު 64% 52% 59% 66%

 އެކްސްޕޯޓްސްގެ ިއންސައްތައިން  - އިންޓަރެސްޓް  2% 1% 1% 2%

 އެކްސްޯޕޓްސްގެ އިންސައްތައިން  - ދަރަީނގެ ޚިދުމަތް ބޭރު 6% 5% 5% 6%

 އާމްދަނީއާއި އަޅާބަލާއިރު  - ދަރަީނގެ ޚިދުމަތް ބޭރު 11% 8% 7% 8%
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  : މަޢުލޫމާތު

  

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނަެކމަްށ  156މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ވަނަ އަހަރު ލޯނުން ޚަރަދުކުރެވޭ  2008

އަށް ލަފާކުރެވޭ ަޚރަުދ  2008އާއި އަޅާބަލާއިރު،  2007. މިހާރު މިހުށަެހޅޭ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

ސް ކުރިއަްށ ގައިވެ 2008ގައި ފެށިފައިވާ ބައެއް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބާކީ ބައި،  2007އިތުރުވެފައިވަނީ، 

ނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ބައެއް ގެތައް އަލުން . ގެންދެވޭނެތީއެވެ މީގެ ތެރޭގައި، މައިގަ

އިމާރާތްކުރުމުެގ މަޝްރޫޢަކާިއ، ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުުކރުމަށްޓަކައި، ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުްކރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

  ޝްރޫޢެވެހާބަރުތުަކގެ މަ

    

  ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް އާއި ރަސްމީ ރިޒާރވްސް 

      

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ އާމްދަީނ  2008ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2007

ފެންނަނީ ީމގެ ސަބަބެއްކުަމގައި . އިތުރުވާނެ ކަމަްށ ވަނީ ލަފާ ކުރެވިފައެވެ 21) %އެކްސްޕޯރޓް އާރނިންގްސް(

ވަނަ އަހަރުގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެެރއިން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ދިއުމަށްފަހު  2006މަސްވެރިކަން 

ވަނަ އަހަރު ާރއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭ މަހުގެ  2008މީގެ ސަބަބުން . ފަހުކޮޅު މަސްެވރިކަން ރަަގޅުާވން ފަށާފައިވުމެވެ

  .ދަނީވެސް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ◌ެބާވަތްތައް އިތުރުވެ ލިބޭ އާމް
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އިތުރުވާނޭކަމަށް  28%ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި  2007  

ތުރުވެފައިވީއިުރ މީގެ މައިގަޑު ސަބަބަކީ އިމްޕޯޓްކުރެވޭެނަކމަށް އަންދާޒާކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އި. އަންދާޒާުކރެވެއެވެ

އެކްސްޕޯޓްކުރެޭވނެކަމަށް އަންދާޒާކުާރ މިންވަރު ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރި އެކައުންޓްގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް 

 231.6މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި އިމްޕޯޓުްކރެވި  935.7ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2007މިގޮތުން . އަންދާޒާުކރެވޭތީއެވެ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި އެކައުންޓްގެ . ރުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭެނކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެމިލިއަން ޑޮލަ

  . މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 704.1ދަރަނި 

ބުން ވުމުގެ ސަބަވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައި 2006

ފަތުރުވެިރކަުމެގ ، ންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް އަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައި ވީނަމަވެސްވަނަ އަހަރުވެްސ ބެލެ 2007

ވަނަ އަހަރު  2006މިގޮތުން . ދާއިރާއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން، ރަސްމީ ރިޒާރވް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ

ގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ިރޒާރވްސްެގ  2007މިލިއަން ޑޮލަރު ުހރުމަށްފަހު  232.2ެގ ގޮތުގައި ނިމުނުއިރު ަރސްމީ ރިޒާރވް

ރަސްމީ ރިޒާރވްސް އިްނ އިމްޕޯޓް ކުެރވޭ މިންވަރަށް . މިލިއަން ޑޮލަރު ޖެހޭނެކަމަްށ އަންދާޒާކުރެެވއެވެ 280.2ގޮތުގައި 

  . ފެހެއްޓޭނެކަމަށްވެސް އަންދާޒުާކރެވެއެވެމަސްދުވަހުގައި ހި 3.6ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  2007ބަލާއިރު 

ފަތުރުވެރިަކން ތަރައްޤީކުރުމަށް އަލަށް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީުކރުމުެގ   

ދާއިރާއިންަވީނ  އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ޓުއަރިޒަމް  3މަސައްކަތް ކުިރއަށް އޮތް 

ދަތުރުފަތުރާއި ބޮޑެތި މެޝިނަރީތައް ބޭނުނުްކރަންޖެހުުމެގ (މީގެ ސަބަބުން ތެލުގެ ބާވަތްތަކަށް . އިޝާރާތް ކުަރއްވާފައެވެ

އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމްަށ ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކެޕިޓަްލ . ބަރޯސާވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ) ސަބަބުން

މިލިއަން  628.2ވަނަ އަހަރުގެ ަކރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި  2008މަންޓްސް އިމްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެ، އިކްވިޕް

ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލަށް (ފަތުރުވިެރކަން ރަގަޅުވުމުގެ ސަަބބުން . އިތުރުވާނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ 33%ޑޮލަރު ނުވަތަ 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ރަސްީމ  2008) ށް ލަފާކުރާ އެނދުގެ ޢަދަދު ހިމަނައިގެން ހުޅުވާލާ ރަށްތަކުން އިތުރުވާނެކަމަ

ނޑަކަށް    .މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނޭކަމަށް އަންދާޒީ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ 289.9ރިޒާރވްސް ގާތްގަ

 

  ގައި އިޤްތިޞާދަށް ހުރި ރިސްކުތައް  2008

  

ނޑު ބައިތަކުގެ މައްޗަށް މަތީގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެވަނަ އަހުަރ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މަ 2008 . އިގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުުރ ބަދަލުކުރަްނ ޖެހިދާނޭފަދަ  2008މިބައިގައި މިބަލާލަނީ، 

  . ކަންތައްތަކަށެވެ

އަދި މިެދ . މަްސވެރިކަމުގެ ިސނާއަތެވެ، ޙިއްސާކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި  30%ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ 

. ސިނާއަތަކީވެސް، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކުން ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއުްކރާ ެދސިނާއަތެވެ

 މަސްވެރިކަމަށް ބަލާއިރު، ާރއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކިތަންމެ ރަނގަޅިުވޔަސް، މަހުެގ އެކްސްޕޯރޓަށް ލިބޭ އެއްޗެއް 

ައިދ . ބިނާވެގެންދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރަކުންނެވެ) އެކްސްޕޯރޓް އާރނިންގްސް(
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ފަތުރުވެރިކަމަްށ ޓެރަރިޒަމްގެ ހަަރކާތްތަކުންނާއި، އެކްްސޗޭންޖު ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ރާްއޖެއަށް އަންނަ 

. ތިޞާދީ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންވެސް ރާްއޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމަށް ބަދަލުއަންނާނެއެވެޓުއަރިސްޓުންގެ ޤައުމުތަކުގެ އިޤް

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އިސްލާޙީ އެޖެންޑާގެ މަސައްކަތް ުކރިައށް ގެންދިއުމުގައި، ވީހާެވްސ 

ގައި ހިނގި ފަދަ ޓެރަރިޒަމްގެ  09/29ވިއްޖެނަމަ، އަދި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުިރއަށް ނުގެންދެ

އަމަލުތައް މުޅިން ނައްތާނުލެވިއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށަށްގޮސް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަްށ 

  .  ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ

ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ބޭރު ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ލިބެީނ ، އަދި 27%ދުެގ އާއި އިޤްތިޞާ 30%ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތުންކަމުން، ފަތުރުވެރިަކމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފިނަމަ، އިޤްތިޞާަދށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަެމްއ 

ވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުންކަމުން، އެެހނިހެން ސަރުކާރުެގ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ޙިއްސާކުރަނީ ފަތުރު. ލިބިގެންދާނެއެވެ

މިގޮުތްނ، . ދާއިރާތަކުން އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، ފަތުރުވެރިަކމަށް ކުރާ ބޯަރސާ ކުޑުަކރުމަށް މަސައްކަތުްކުރމަކީ މުޙިންމުކަެމކެވެ

  .ލެވެއެވެވަަނ އަހަރު ތަޢާރަފްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ފާހަގަކޮށް 2010

ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑު .އެސް.ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ޔޫ

ޑޮލަރުން އެއްވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ޑޮލަރުެގ . އެސް.ރާއްޖޭގެ ފައިސާގެ އަގު ޔޫ. އަސަރެއް ކާުރެނއެވެ

އަދި . އުމު ތަކުގެ ފައިސާގެ ނިސްބަތުން، ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގުވެސް ދަށްވާނެއެވެއަގު ދަށަށް ދިޔަ ަވަރކަށް، ެއހެން ޤަ

ނޑަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއްހެން އިމްޕޯރޓްުކާރ ޤައުމަކަށްވުމުން، ޑޮލަރުގެ އަގު ދައްވުމުގެ ސަބަބުން،  ރާއްޖެއަކީ ގާްތގަ

. ންޓް އެަކއުންޓަށް މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެއެވެ އިމްޕޯރޓުްކރާ ުމދަލުގެ އަގު ބޮޑުވެ، ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ ކަރަ

ގެ ސައްތަިއްނ .ޕީ.ޑީ.އަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ިހސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑެފިސިޓް ޖީ 2008

ގެ ެތރޭގައި ަކރަންޓް އެކައުންޓުގެ އަދި އިމްޕޯރޓުްކރެވޭ މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ، އަހަރު. އަށް އިތުރުވާނެއެވެ 52

  . ޑެފިސިޓް މިހާރު ލަފާކުރެވޭ ވަަރށް ވުރެ މައްޗަށް ދާނެއެވެ

ރާއްޖެއަށް އެންމެ . ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމުން، އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާތަކެއްވެސް ވެއެވެ

އަދި މިޤައުމުތުަކގެ ފައިސާއާއި އަޅާ ބަލާއިރު، . ޝިޔާއިންނެވެގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަނީ ޔޫރަޕުންނާއި، ެދކުނު އޭ 

ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށަށް ދާނަމަ، މިޤައުމުަތކުެގ ފަތުރުވެރިންަނށް ރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޚަރަދު ނިްސބަތުން ކުޑަވެ، 

  .  މެެކވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވިެރންގެ އަދަދު އިތުރުވުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާކަ

. އެހެން ޤައުމުތެަކކޭ އެއްފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުވެސް ތެލުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެއެވެ 

. އަދި ތެލުގެ އަގަށް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އަންނަ ބަދަލުތަކުން، ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ

އަދި ސަރުކާރުގެ ހިްނގުމުގެ ޚަރަުދ ، ސައްކަތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި، އިމްޕޯރޓްުކރާ މުަދލުގެ އަގުމިގޮތުން އުމްރާނީ މަ

އަދި މިހެންވެއްޖެނަމަ،  ރާއްޖޭގައި މިހާރު ުކރިއަށް ގެންދެވޭ ތަރައްީޤެގ . މިހާރަށްވުރެ މަްއޗަށް ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ 

ޚަރަދު ލަފާކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ަމޝްޫރޢެއް ލަފާކުރެިވފައިވާ ފައިސާއިން ނުކުރެވުމަީކ  ،މަޝްރޫޢުތަކުެގ އަގުތައް ބޮޑުވެ

މީގެ އިތުރުން، ތެލުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމުން، ދަތުރުފަތުުރކުރުމުގެ ޚަރަުދތައް ބޮޑުެވ، . އެކަށީގެންވާކަމެެކވެ

އަށް ޒިޔާރަތްކުާރ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެ، އިޤްތިޞާދަްށ މަތިންދާބޯޓުގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް މައްޗަށްޖެހިއްޖެނަމަ، ރާއްޖެ

  . ހީނަރުކަމެއް ލިބޭނެއެވެ
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ސަރުކާރުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭެގ އުފެއްދުންތެރިކަުމެގ 

ނޑުގެ ނިސްބަތުން ދަރަނި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައެވެ ގެ ސައްތައިން ބޭރުެގ .ޕީ.ޑީ.ވަނަ އަހަރު ޖީ 2000. މިންގަ

އަށް  49%ވަނަ އަހަރަށް  2008، އަށް އަރާނެކަމަށާއި 44%ގައި މިއަދަދު  2007އަދި . އެވެ 28%ދަރަނި ޖެހުނީ 

ނޑުތަކަށް ބަ. އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ ، ލާއިރުވާރލްޑް ބޭންކްއިން ތައްޔާރުުކަރއްވާފައިވާ ދަރަނިވެރިކަމުގެ މިންގަ

އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާނަމަ، އެޤަުއމެއް ބެލެވެނީ، ވަރަށް ބޮޑަށް  50%ގެ ނިސްބަތުން ދަރަނި .އައި.އެން.ޖީ

ނޑުގެ އެހެން އިންޑިކޭޓަރަުތަކްށ . ޤައުމަކަށެވެ) ސިވިއަރލީ އިންޑެޓަޑް(ދަރަނިވެރިވެފައިވާ  ވާރލްޑް ބޭންކްގެ މިމިންގަ

ރޒް އެހާ ގޯހެއްނޫނެވެބަލާނަމަ، ރާއްޖޭގެ ދަރަނިވިެރކަމު ނަމަވެސް، މިއީ ރާއްޖެއަކީ މިާހތަނަށް އެންމެ . ގެ އިންޑިކޭޓަ

ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭތީ، ާރއްޖެއަށް ލިބޭ ލޯނުތަކަކީ ކޮންސެޝަނަލް ނުވަތަ ލުއި 

  . ލޯނުތަކަކަށް ވާތީ، ކުޑަވާ ކުޑަވުމެކެވެ
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  އިކޮނޮމިކް އެސަމްޕްޝަންސް 

ތައްޔާރުކުުރމަށްޓަކައި ބޭނުންކުެރުވނު  2008މިބައިގައި ިހމެނިފަިއވާނީ، ފިސްކަލް އެންޑް އިޮކނޮމިކް އައުްޓލުކް 
އަށް ލަފާކުރެވިފަިއވާ އާމްަދނީެގ  2010އިން  2008ިމގޮތުން، . އިކޮނޮމިކް ެއސަމްޕްަޝްނސްތަކުގެ ަތފްސީލެވެ

ުންނކުރެވުުނ ެއސަމްޕްަޝްނސްތައް، ބެެލންސް އޮފް ޕޭމަންޓްްސއާިއ، ހިސާބުތަކާއި، މިހިސާބުަތއް ތަްއޔާރުުކރުމަށް ބޭ
  . ޤައުމީ އުފެްއދުންތެރިކަުމެގ މިންަގޑުގެ ތަފްސީލް ިހސާބުތައް މިބައިަގއި ހިަމަނމެވެ

  )2010 – 5200(ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

  

  

  

2010 2009 2008 2007 2006 2005

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި   ލިބުނު ލިބުނު

 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 

  1 އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ  1,245,651,846  1,683,994,953  2,033,520,000  2,409,321,000  2,446,904,000  2,174,008,000

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް     345,001,174     495,730,576     547,324,000     589,668,000     660,613,000     753,846,000 2  

  3 ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް                   -                   -                   -                   -                   -     450,000,000

ބިންވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް         2,806,495       21,123,442       18,671,000       19,044,000       19,425,000       20,396,000 4  

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް       65,898,858       91,370,635     168,995,945     185,000,000     210,000,000     230,000,000 5  

  6 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ފީ       26,425,045       31,638,233       34,759,000       35,414,000       36,146,000       37,953,000

  7 ކަނޑުގައި ދުއްވާ މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ         4,941,850         5,082,719         5,629,000         5,798,000         5,972,000         6,271,000

  8 ވިޔަފާރިއާއި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރީ ފީ       14,945,207       16,949,947       17,852,000       18,287,000       19,208,000       20,168,000

  9 ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން       17,168,837       24,521,977       28,772,000       29,000,000       32,000,000       33,600,000

 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ   1,722,839,313  2,370,412,483  2,855,522,945  3,291,532,000  3,430,268,000  3,726,242,000

 ޓެކްސްގް ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން - އެސް. ޓީ. އޯ       72,800,000       57,200,000       85,280,000       69,902,000       71,543,000       75,705,000 10 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ  - މިފްކޯ        1,350,000         1,350,000         2,970,000         9,900,000       10,900,000       12,500,000 11 

 12 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ                   -                   -                   -                   -                   -                   -

 13 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ       37,900,000     205,058,070     100,000,000     150,000,000     150,000,000     150,000,000

 14 މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ       37,500,000       60,000,000       60,000,000       60,000,000       63,000,000       66,150,000

 15 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ     170,975,718       52,251,925       87,000,000     129,000,000     141,000,000     154,500,000

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް        6,820,564         3,611,000         6,381,470         6,565,000         8,915,000         7,469,000 16 

 17 ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް        3,154,000         2,984,462         3,778,970         8,259,000                   -                   -

 18 ދިރާގު     247,876,090     280,830,880     354,982,320     188,002,000     196,000,000     196,000,000

 19 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް        5,897,315         6,207,700         9,311,550       15,000,000       22,000,000       30,000,000

 20 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ        3,282,225         3,938,670         4,595,115       30,790,000       32,330,000       33,946,000
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  : އެސަްމޕްަޝންސް

ވަނަ  2009ވަނަ އަހަާރިއ  2008ފަތުުރވެރިަކން މިހާަރށް ވުރެ ުފާޅކުރުމަށްޓަކަިއ ިމާހރު ދޫކުެރވިަފއިާވ ގިަނ ރަްށތަކެްއެގ މަސައްަކތް : އިްމޕޯރޓް ިޑއުޓީ

  . ފާކުރެވޭބިލިއަްނ ޑޮލަުރގެ ުމދާ އިްމޕޯރްޓ ކުެރވޭނެަކމަށް ލަ  1.2ވަނަ އަހަުރ  2008މިޮގތުްނ، . އަހަުރގެ ތެޭރގަިއ ކުރެވޭނެަކމަްށ ަބލައިެގން

ަގއި ހިފެެހއްިޓ، 86%އޮިކއުަޕންީސ . އިތުުރާވނެކަމަްށ ބަލައި 9%ވަަނ ައހަުރ  2008ރާްއޖެައްށ ޒިާޔރަތްކުާރ ފަުތރުެވރިްނގެ އަަދުދ : ޓުއަރިޒަްމ ޓެކްސް 

    .ިރޒޯޓް ޮއޕަރޭޓްކުާރނެކަމަށް 102 ވަަނ އަަހރު 2008ީމެގ އިުތުރން، . ދުަވސް ޭހދަކުރާނެަކމަްށ ަބލައި 8ފަތުުރވެރިްނ ާރްއޖޭަގއި  ެއވަޭރޖްކޮށް 

 

2010 2009 2008 2007 2006 2005

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި   ލިބުނު  ލިބުނު 

 21 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ                    -       19,500,000       19,500,000       20,000,000       20,000,000       20,000,000

 22 މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ       33,115,645       19,943,255       46,341,866       47,584,000       51,668,000       56,121,000

އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް        2,107,612       24,034,164       14,991,085       37,920,000       72,375,000     120,540,000 23 

ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް މެކޭނިކަލް ވާރކްސް                   -         4,215,862         4,150,675         2,000,000         2,200,000         2,400,000 24 

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން                   -         1,000,000                   -                   -       13,260,000       13,260,000 25 

 26 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން                   -                   -         1,000,000                   -                   -                   -

35,700,000       29,800,000       23,800,000       -  27 އެމް . ޓީ. ޑީ . ސީ                   -                   -

4,498,000         3,213,000         2,249,000         1,802,870         -  28 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް                    -

 29 ރޯޔަލްޓީ       75,292,816       99,179,303       92,395,000     101,607,000     107,704,000     121,564,000

 30 ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލި       29,137,314       23,565,809       25,954,000       27,252,000       28,615,000       28,615,000

 31 ސަރުކާރުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި     559,089,692 1,281,253,975    1,972,741,887    1,403,602,000    1,281,944,000    1,349,944,000   

 32 ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ކުލި       40,265,400       43,401,571       84,456,795  2,502,694,583  1,607,043,417       78,619,000

ފަޅުރަށްރަށާއި، ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަ ތަންތާނގެ ވަރުވާއަށް        2,868,749         3,152,864       16,835,000         7,477,000         7,477,000         7,477,000 33 

އެއަރޕޯރޓް ލޭންޑިންގ ޗާރޖް         2,460,534         2,980,638         3,100,000         3,255,000         3,418,000         3,589,000 34 

 35 ވާރކް ޕާމިޓް ފީ     105,573,080     140,530,801     169,372,000     192,260,000     222,355,000     259,463,880

 36 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ       57,687,499       66,723,577       77,000,000       84,000,000       92,000,000     100,000,000

 37 ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ފީ        4,339,530         4,867,470         6,075,000         6,683,000         7,020,000         7,722,000

 38 އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ފީ       28,338,946       11,185,103       16,326,000       17,142,000       17,999,000       18,899,000

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބުނު ފައިސާ       97,243,050     104,971,494     117,694,309     193,968,000     197,152,000     184,629,000 39 

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުގެ ސާރވިސް ޗާޖް        85,663,665       77,104,399       95,146,078     140,707,000     137,461,000     119,892,000 40 

 41 ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު       78,000,971     181,569,147     170,915,000     178,586,000     187,408,000     197,119,000

 42 އެކިއެކި އިމްތިހާނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ        9,469,377         8,391,743       11,736,000       12,323,000       12,953,000       14,248,000

 43 ޗާޕްކުރިފޮތް، މަޖައްލާ، ނޫސް، ފަދަ ތަކެތި ވިއްކައިގެން        6,214,897       11,125,652         6,526,000         6,853,000         7,196,000         7,916,000

 44 ޕާސްޕޯރޓާއި އިމަޖަންސީ ސެޓްފިކެޓަށް        5,261,690         5,954,800         5,599,000         5,879,000         7,380,000         8,856,000

އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ        25,512,102       55,052,794       55,444,000       58,216,000       61,127,000       64,183,000 45 

 46 ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން       34,985,300       49,451,379       32,359,000       33,007,000       33,667,000       35,350,000

 47 އެހެނިހެން       45,206,417       45,329,631       98,785,000       12,950,000       13,597,000       14,277,000

ނުހިމެނޭ   1,915,390,197  2,957,918,138  3,860,545,990  5,789,432,583  4,921,720,417  3,601,151,880  ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 

  މުޅި ޖުމްލަ   3,638,229,510  5,328,330,621  6,716,068,935  9,080,964,583  8,351,988,417  7,327,393,880
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ިމގޮުތން . ރާްއޭޖގަިއ ހަރަކާތްެތރިާވ ޭބންކްތަކުްނ އެޭބްނކްތަކުގެ ފަިއދާައްށ ޖެޭހނެކަަމށް ެދްއވާފަިއާވ މަޢުޫލމާުތގެ މައްަޗށް ިބނާޮކށް: ބޭންކް ޕްރޮފިްޓ ެޓކްސް

: ޮއފް މޯލްޑިްވސް މިލިއަން ރުފިޔާ، ބޭންކް 8.6: މިިލއަން ރުފިޔާ، ޭބންކް އޮފް ސިޯލން  62ސްޭޓޓް ބޭންކް އޮްފ އިންިޑޔާ : ޓެކްސްގެ ގޮުތގަިއ ދެއްޭކނީ

  . މިލިައން ުރފިޔާ 23ސީ .ބީ.އެސް.މިލިައން ރުފިާޔ ައދި އެޗް 6.8މިލިއަްނ ރުިފޔާ، ހަބީްބ ބޭންްކ  85

 އަށް ޮއތް ކުރި ،ވެހިކަލްތަާކއި ކޮްށފަިއވާ މިާހރު ަރޖިސްޓްރީ. ރިކޯޑްތަކަށް ބަލައި ެރވެިނއުގެ އިންެލނޑް އޮފް ިޑޕާޓްަމންޓް: އެްއގަުމގައި ުދއްާވ ތަކެީތގެ ފީ

  . ލަާފކުރާ ައދަާދއި، ަރޖިސްޓްރީކޮށްަފިއާވ ެވހިކަލްތަކުެގ ެތރެއިްނ ަރޖިސްްޓރީ ބާތިލުކުާރނެަކމަށް ަލފާކުރާ އަަދދަްށ ބަލައި ރަިޖސްޓްީރކުރާނެކަމަށް  އަހަރު 

ނޑުަގއި ދުްއާވ މަްސވެރިަކން ނުކުރާ އިްނޖީުނީލ ތަކެތި  ޮކށްފަިއވާ  ިމހާުރ ަރިޖސްޓްރީ. ރިކޯޑްތަކަށް ބަަލއި ރެެވނިުއގެ  ިއންެލނޑް އޮފް  ިޑޕާޓްަމންޓް: ކަ

 ރަޖިސްޓްރީ  ތެެރިއން  އުަޅނުދ ފަހަުރގެ ކޮްށަފއިވާ ލަފާުކރާ ައދަާދއި، ަރޖިސްޓްރީ ުކރިއަށް އޮްތތަުނަގއި ަރޖިސްޓްރީުކރާނެކަަމށް، އުޅަނދުތަާކއި

  . ލަފާކުރާ އަަދަދްށ ބަލައި ބާތިލްކުރާނެކަަމށް 

 ެއވަޭރޖާއި، ަތނުގެ  ފާިއތުެވިދޔަ . ެރވެިނއުެގ ެރކޯޑުތަކަށް ބަަލއި އިންެލްނޑް އޮފް  ޑިާޕޓްަމްނޓް: ކުްނފުނިތަުކގެ އަަހީރ ފީާއިއ ރަިޖސްްޓރީ ފީވިޔަާފރިާއިއ 

  . ކުރިއަްށ އޮްތ އަަހރުތަކުަގއި އަްނާނނެ ަބދަލުތަކަްށ ަބލައި

ިއން ެފށިެގން ިއތުރުެވފަިއވަީނ ސަރުކާރުްނ ލޯުނދޫކުރުަމށް ގެްނުގޅުއްާވ އުޫސލަްށ  2006ިމބައި : ރެެވނިއު ސްޓޭްމޕް ވިއްަކއިެގން ލިބޭ ފައިސާ

އަިދ މިެޖހޭ ްސޓޭްމޕަކީ . ިމގޮުތްނ ަރހުނުކުާރއިުރ ރަހުުނެގ ަރޖިްސޓްރީަގިއ ެރވެިނުއ ސްޭޓމްެޕްއ ަޖަހންޖެހޭ. ބަދަލުެގނަުއމާިއ ގުިޅގެންކަަމްށ ަލފާކުރެވޭ

ަނމަވެސް، . ައށް އެާހ ބޮޑުަތން އިުތރުާވނެކަަމކަށް ލަަފއެްއނުުކރެވޭ 2008އެްއގަިއވެްސ ެއއް ަފހަުރ ަޖހާ ސްޓޭމްޕަަކށް ވުާމއި އެކު، ކޮންެމ ރަިޖސްްޓރީ

  . ގައި ެރެވނިުއ ސްޓޭްމޕާިއ ބެހޭ ޤާޫނނަްށ ަބދަލުެގެނވޭނެކަަމްށ ލަފާކުެރވޭ 2009

 3ަބއިެގ ހިސާުބތަްއ ަތއްާޔރުކުެރވިފަިއަވނީ، ަސުރކާރުެގ ިވޔަފާިރ ކުންފުިނތަކުްނ ުކރިއަްށ އޮްތ މި: ސަރުކާރުެގ ވިަޔފާރިއާިއ ެބހޭ ަތންަތނުެގ ަފއިދާ

  .ލަފާކުރެޭވ ސާފު ަފިއާދގެ މައްޗަްށ ބިނާޮކށެވެ) 2010 – 2008(އަހަަރށް 

އަްށ  92%ަގިއ ސަރުކާރުެގ ިހްއސާއަކީ .އޯ.ޓީ.އެސް. ހިްއސާެގ ފަިއާދގެ ޮގތުަގއި ެބހުަމށް 65%ާސފު ަފިއާދގެ : ސްޓޭޓް ްޓރޭޑިްނގ ޯއގަަނއިޒޭަޝން

  . ވުާމއި އެކު، ިނސްބަތުްނ ސަރުާކރަށް ލިޭބނެ ައަދދު

  . ސަރުކާުރ ކުންުފންޏެއް 100%އަކީ . ސީ.އޭ.ެއމް. ހިްއސާެގ ފައިާދގެ ޮގތުަގއި ބެހުމަށް 75%ސާފު ަފިއދާެގ : މޯލްޑިވްްސ ެއއަރޕޯރޓްްސ ކޮްމޕެނީ 

ގައި . ސީ.ސީ.ޓީ.ެއމް. ހިއްސާެގ ފައިާދގެ ގޮުތަގިއ ބެހުަމށް 65%ާސފު ފަިއދާެގ : ޑް ކޮންޓްރެކްިޓްނގ ކޮްމެޕނީމޯލްޑިވްްސ ޓްާރންސްޯޕރޓް އެން 

  . އަްށ ވުާމއި އެކު، ނިސްބަުތން ަސރުކާރަށް ލިޭބެނ އަަދދު 52.50%ސަރުކާރުެގ ިހްއސާއަކީ 

ަގއި ސަރުކާުރެގ . ސީ.އެސް.ޑަްބލިއު.އެމް. ެގ ަފިއދާެގ ގޮުތަގިއ ެބހުމަށްިހއްސާ 75%ާސފު ަފއިާދެގ : ލްޑިވްްސ ވޯޓަރ އެންްޑ ުސވަޭރޖް ޮކމްެޕނީމޯ

  . އަްށުވމާިއ އެކު، ނިސްަބތުްނ ަސރުކާރަށް ލިޭބެނ އަަދދު 76%ހިއްސާއަީކ 

  . ރު ުކްނފުންޏެއްސަރުކާ 100%އެސް އަކީ .އޭ.ައއި. ހިްއސާެގ ފައިާދގެ ޮގތުަގއި ބެހުމަށް 75%ސާފު ަފިއދާެގ : އައިަލންޑް އޭިވޭއޝަްނ ސާިވސަސް 

މިލިައނާިއ ެދމެުދގެ ައދަެދއް  25މިލިައނާިއ  20އަށް ޮކންެމ ައހަރަކު  2010އިްނ  2008: މޯލްޑިވްްސ ިއްނފްލައިޓް ކޭަޓރިްނގ ާސވިސަސް

  . މިލިައން ލިޭބނެކަމަްށ ބަލާފައި 20ީވމާ، ިމތަުނން ކުަޑ ައދަދުަކމަްށވާ . ދެއްޭކނެކަމަށް

ބޭުރެގ ކުންުފިނތަކާިއ ުގޅިެގްނ ޕްރަިއވަަޓއިޒްކުުރމުެގ ަމސައްކަްތ ވަރަްށ ހަލުއިކަާމއި އެުކ ކުރިައްށ : ފަިއނޭްނސް ކޯަޕރޭަޝންހައުިސންގ ިޑވެޮލޕްަމންްޓ 

   .ޕްަރިއަވޓައިޒޭަޝންެގ ަކންތަްއ ވަކި ގޮތަަކށް ިނމުުމން، އަަދދެްއ ެއންުގމަށް. ދާތީ، ިޑވިޑަންަޑްށ ެދއްކޭެނ ވަިކ ައދަެދއް ަކނޑައަަޅން ދަތި

މަސްެވރިކަުމގެ ސިނާައތު ަބއްަޓންަވމުްނ ދާޮގތަްށ . ިމހާުރ ައންދާާޒކުރެޭވ ސާުފ ަފއިާދއަްށ ބަލައި: މޯލްޑިވްްސ ިއްނޑަސްޓްރިއަްލ ިފޝަރީްޒ ކޮްމޕެނީ

ވެ، ިހއްސާެގ ަފއިސާިއތުރުާވނެކަަމްށ ބަލައި، ިމހާުރ ިމސިނާައތުަގއި ުކެރވޭ އިްނވެސްްޓމަްނޓްތަކަށް ަބލައި، މަސްލިބޭ މިްނވަުރ ިއތުުރވާަނމަ، ަފއިާދ ިއތުރު 

  .ލަފާކުރެވޭ
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ައިދ . މިިލއަްނ ރުފިޔާ 6ގެ ސާުފ ފަިއދާިއން ިހއްާސގެ ފައިާދގެ ގޮުތަގިއ ސަރުކާރަްށ ެދްއކުމަށް ުހށަހެިޅފަިއވަީނ  2007: ނަސަްނދުަރ ޕެަލސް ހޮޓެލް

 5ވަނަ ައހަރު ސަރުާކރުެގ ކުންފުންެޏްއެގ ގޮުތަގއި ިހނގާީނ ފުރަަތމަ  2008 މިހޮޓަލަކީ، ްޕަރއިވަަޓއިޒްކުރުަމްށ ހުށަެހޅިފަިއވާ ހޮޓަލެއްކަުމން،

ގަިއ ދެއްކުަމްށ ަވީނ  2008މިިލއަްނ ރުފިާޔ،  2މަްސދުަވހުެގ ާސފު ފައިާދެގ ެތރެިއްނ ިހއްާސގެ ފަިއދާެގ ގޮުތގަިއ  5ައިދ ިމ . މަސްުދވަަހށް

  .ހުށަހަާޅފައި

އަްށ ުވމާިއ އެކު،  55%ދިާރުގގަިއ ަސރުކާރުެގ ހިްއާސއަކީ . ހިްއސާގެ ަފިއދާެގ ގޮުތގަިއ ބެުހމަށް 60%ސާފު ަފިއދާެގ : ދިެވހިރާްއޭޖގެ ުގޅުން

ގަިއވެސް  2010ވުާމއި އެކު، . އާިއ ަހމަައށް 2009ިދރާުގގެ ިބޒްނަސް ޕްލޭްނަގއި ައްނދާޒާކުެރިވފައިަވނީ . ނިސްބަުތން ަސުރކާރަށް ލިޭބނެ ައދަދު

  . ަފިއދާ ލިޭބނެކަމަްށ ަލފާކުރެވިަފއި ގައި ލިުބނު ިހއްާސގެ 2009

ނަަމވެްސ، . ގައި ރާއްޭޖގެ މަސްެވިރކަން ަދށަށް ދިުއމުން، ަމހުން ލިޭބ ރޯޔަލްޓީ ދަްށުވމުނ2007ްވަަނ އަަހރު ޯރޔަލްޓީ ދަްށވެފަިއވަނީ  2007: ރޯޔަލްޓީ

ވަަނ އަހަަރށް ަލފާކުެރވިފަިއާވ ޯރޔަލްީޓގެ ިޑއުީޓ ފްީރ  2008. ވޭގައި ިޑުއޓީ ފްީރ ޯރޔަލްީޓއާިއ ފިއުްލ ރީެއކްސްޕޯރްޓ ޯރޔަްލޓީ ިއތުުރވެފައި  2007

އަިދ ތެުލގެ ައގު ކުިރއަްށ ޮއތް އަަހުރ . ރޯޔަލްީޓގެ ހިސާުބހެދިަފއިަވީނ ރާްއޖެއަްށ ިޒޔާަރތްކުރާެނ ކަމަްށ ލަާފކުރެޭވ ފަތުުރވެިރންެގ ައަދދަްށ ިބނާކޮށް

އިތުުރާވނެކަަމށް  20%ވަަނ ައހަރު  2008މަްސވެރިކަުމން ލިޭބ ރޯޔަލްީޓ . އިުތރުާވނެކަމަްށ ލަާފކުރެވިފައި އިތުުރވާނެަކމަްށ ލަފާކުރެވޭތީ، ފިުއލް ރޯޔަްލޓީ

  . ލަފާކުރެވޭ

  . ިމހާރު އިމާާރތްަތއް ކުއްޔަްށ ދޫކުރެވިަފއިާވ ެއގްީރމަންްޓތަކަށް ބަަލއި، ައހަރުްނ ައހަރަްށ ކުއްޔަްށ ަބދަލުެގނެވިަފއި: ސަރުކާރުެގ ިއމާާރތްތަކުެގ ކުލި

އަްށ އަލަްށ ޫދކުރާ އަުއ ިރޒޯރޓްތަކެްއ ައިދ 2008. ެގ ިރވަިއޒްކުރި އަަދުދގަިއ، އެްޑވާންްސ ުކލި ިހމެނޭ 2007: ސަރުކާރުެގ ރިޯޒޓުތަކުެގ ކުލި

ަވަނ ައހަުރ ަޝންްގރީލާއަްށ ކުްއޔަްށ ދޫުކރެވިަފިއާވ  2007. ަގއި ލިޭބނެކަމަކަްށ ލަފަެއްއ ނުކުެރވޭ 2008ެޖހިފަިއުނވާތީ، އެްޑވާްނސް ުކއްެޔއް ހަމަ

  . މިިލއަްނ ެއމެރިކާ ޮޑލަރު ިހމެނިަފއި 172.5ވަނަ ައހަރު  2008އެްޑވާންްސެގ ޮގތުަގިއ  ،ވިލިނގިިލން

ަވނަ ޭފސްެގ އެޑްާވންސް ކުީލގެ  2ގުޅިަފުޅ ތަަރއްޤީކުރުުމެގ މަްޝރޫޢުިއްނާނއި ުހޅުމާޭލގެ : ނިެހން ަކްނކަމަށް ދޫކުާރ ިބމު ކުލިވިޔަާފރިކުރުަމށާިއ އެހެ 

 މިލިއަން  300މިލިއަން އެެމރިކާ ޑޮލަރު، ައދި ިއހަަވންިދްއޮޕޅުގައި ހެޭދ ިއންޑަސްޓްިރއަލް ޒޯނުން ލިޭބނެކަަމށް ލަފާކުރެޭވ  10ގޮުތގައި ލިބޭ 

  . ގަިއ ލިބޭނެަކމަށް ހިަމނާފައި 2008ިމލިއަްނ ޑޮލަރު  180ޑޮލަުރގެ ތެރެިއން .އެސް.ޔޫ

 11ަވނަ އަހަުރ  2007ވަަނ ައހަުރ މިބަިއ ިއތުުރވާެނކަމަށް ަލފާކުރެިވަފއިަވނީ  2007: ފަޅުރަށްަރށާިއ ޮގއިފާލައްބަ، ިހންަނ ަފދަ ތަްނތާނެގ ަވރުާވއަށް

ގަިއ އިތުުރ ރަެށއް ުކއްަޔްށ ިދުނމުެގ މަޢުލޫާމތެްއ  2008. ރަްށރަށުްނ އެޑްާވްނސް ކުިލ ލިބޭނެަކމަްށ ލަފާކުެރވިަފއިާވތީފަޅުރަެށްއ ކުްއަޔށް ދޫކޮށް، އެ 

  .ލިބިފައެްއ ުނވޭ

  . ބިދޭސީ ުމވައްަޒފުްނ މަސައްކަތްކުާރނެަކމަށް ަލފާކޮށް 71،200ވަނަ ައހަރު ގާްތަގނޑަކަށް  2008: ވާރކް ޕާިމޓް ފީ

ިއސްލާމިްކ ޑިވެޮލްޕމަންްޓ ބޭންްކެގ ެއީހގެ ަދށުން، ެދ ކުންުފންޏަކަްށ ޯހދިފަިއާވ ްޓރޭްޑ : ންތަކުްނ އަނުބރާ ލިުބުނ ފަިއސާސަބްސިޑިއަީރ ލޯ 

ވާ ތައި އެގްިޒމް ޭބްނކުން ަނގާފައި . މަހުގެ ިރޭޕަމންޓް ިހމެނިަފއި 12ގައި  2008ައދި . ގައި 2007ފައިޭނންސިްނގ ލޯންގެ ރިޭޕމަންްޓސް ފެށޭީނ ޖުަލިއ 

. ގައި 2008ދެަވނަ ިއްނސްޓޯލްމަންްޓ ދެްއކުމަށް ހަަމޖެހިަފިއވަީނ ެސޕްޓެމްަބރ . ގައ2008ިލޯނުެގ ެސމިެއނުައލް ިރޕޭަމންޓްަތްއ ަދއްކަްނ ފަާށީނ މާރްޗ 

ގެ ޖޫްނމަުހެގ 2008ުނެގ ރިޕޭަމންޓް ޔޫަރޕިައން ިއންެވސްޓްމަންޓް ޭބްނކްއިން ދިެވހި ަސރުކާރު ެމދުެވރިކޮށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސއަށް ޫދކޮށްފަިއވާ ލޯ

  . ގެ ޑިސެްމބަރު ަމހު ދައްާކނެ  2008އަިދ ީމގެ ެދވަަނ އިންސްޓޯްލމަންްޓ . ތެރޭަގއި ފަާށނެ

. އްމިބަިއަގއި ިހެމނެީނ ކުްނފުނިތަުކގެ ާޓންޯއވަރ ިއން އިންަޓރނޭަޝނަްލ ޯރަޔލްޓީ ުއނިކުރުަމްށފަހު ނެޭގ ީފއެ: ޓެލެކޮމިއުނިޭކަޝންސް ަލއިަސްނސް ފީ

  . އަށް ހިަމނާފަިއވާީނ ޓެލެޮކމް ޮއތޯރިީޓއިްނ ކުންފުިނތަކާއި ެއކު މަްޝވަރާޮކށް ދެްއވާފަިއާވ ައދަދު  2008މިަބއިަގއި . 5%މިޮގތުްނ ެނގެީނ 

ކާިއ އެެހނިެހންވެްސ މަޝްރޫުޢތައް ބިދޭސީ ުމަވއްޒަުފން ިއތުުރވުާމއި، ރާއްެޖއަށް އެެތެރކުރާ މުާދ ިއތުުރުވމާއި، ރިޒޯުޓތަ: އެކިއެކި ގޮްތގޮުތްނ ކުރާ ޖޫިރމަނާ

  . ހިްނގުމަްށ ަހމަެޖހިފަިއވާތީ، ޖޫިރަމނާ ދައްަކންޖެޭހ ފަރާތްަތއްެވސް ިނސްބަތުްނ ިއތުުރާވނެކަމަށް

  . ިމލިއަްނ ރުިފޔާ ިލބިފައިާވތީ 63.75ގައި ޮޑނޭަޝންެއއްެގ ޮގތުަގއި  2007ގަިއ ެއހެިނހެްނ އިުތރުެވފަިއވަީނ  2007: އެހެިނހެން
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  ) ޕީ .ޑީ.ޖީ(ޤައުމީ އުފެްއދުންތެރިަކން ކުރިއަރާ މިްނވަރު 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 އެސްޓިމޭޓް  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ލަފާކުރާ  ތަފްސީލު

13,121.8 11,908.1 11,025.7 10,067.4 9,440.6 7,927.6  )ގެ ދާިއީމ ައގުން، މިލިައްނ ރުިފޔާ އިން 1995( .ޕީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީ

10.2 8.0 9.5 6.6 19.1 -4.6  (%)ުކރިއަާރ ިމންަވރު . ޕީ.ޑީ.ޖީ ރިއަލް

20,084.8 17,408.8 15,395.3 13,426.1 11,885.4 9,596.6   )ެއއަހަެރއްެގ ައގުން، މިލިައްނ ުރފިޔާިއން. (ޕީ.ޑީ.ޖީ ނޮިމނަލް

15.4 13.1 14.7 13.0 23.9 -3.4   (%)ކުރިއަާރ ިމްނަވރު . ޕީ.ޑީ.ޖީ ނޮިމނަލް

 
 2010 - 2005އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު ، އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން  ޤައުމީ

  އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުން، މިލިއަން ރުފިޔާއިން ވަނަ  1995

  ހަރަކާތްތައް / އިޤްތިސާދީ ބައިތައް  /_1 2005 /_2 2006 /_3 2007 /_3 2008 /_3 2009 /_3 2010

  )އަސާސީ އަގުން . (ޕީ .ޑީ .ޖީ  7927.6 9440.6 10067.4 11025.7 11908.1 13121.8

  ފުރަތަމަ ދަރަޖަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  849.1 846.5 708.5 787.3 805.2 827.1

 ޑުވެރިކަން ނދަ 203.6 204.3 205.1 206.6 208.9 211.6

  މަސްވެރިކަން  596.0 590.1 450.0 526.8 542.0 560.8

  ލި ނެގުންގަލާއިވެ      ލ 49.5 52.1 53.3 53.9 54.3 54.7

  ދެވަނަ ދަރަޖަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  1375.4 1523.3 1678.4 1812.4 1910.0 2017.8

  ތަކެތި އުފެއްދުން 594.8 638.0 661.9 722.9 749.9 782.1

  ފެންކަރަންޓާއު  363.4 382.5 416.4 437.4 470.3 502.8

  އިމާރާތްކުރުން 417.3 502.8 600.1 652.2 689.8 732.9

  ތިންވަނަ ދަރަޖަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  6011.0 7443.6 8081.3 8861.2 9669.9 10801.9

  ވިޔަފާރި 336.0 357.1 367.4 372.8 383.8 399.2

  ފަތުރުވެރިކަން 1798.5 2559.7 2816.6 3069.8 3368.6 3721.2

  މުވާސަލާތު ދަތުރުފަތުރާއި 1456.5 1730.7 1986.0 2178.7 2349.7 2738.9

  ފައިސާގެ ޚިދުމަތް 262.0 299.1 314.6 333.2 355.5 380.5

  ވިޔަފާރި  ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ 574.6 594.1 611.7 632.6 656.3 684.4

  ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން  222.4 240.7 253.2 261.8 271.9 282.8

  ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރީ 1212.7 1510.5 1577.3 1854.8 2124.0 2432.1

  އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ތަޢުލީމާއި، ސިއްޙަތު އަދި 148.5 151.7 154.5 157.4 160.0 162.7

              

  ފިސިމް 308.0- 372.7- 400.9- 435.2- 477.0- 525.0-
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ނޑަށް 2010 - 2005ހިއްސާކުރާ މިންވަރު  އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

  ހަރަކާތްތައް / އިޤްތިސާދީ ބައިތައް  /_1 2005 /_2 2006 /_3 2007 /_3 2008 /_3 2009 /_3 2010

  )އަސާސީ އަގުން . (ޕީ .ޑީ .ޖީ  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  ފުރަތަމަ ދަރަޖަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  10.7 9.0 7.0 7.1 6.8 6.3

  )އަގުން  އަސާސީ . (ޕީ .ޑީ .ޖީ  78.6- 82.1- 85.9- 85.7- 86.5- 87.4-

ނޑުވެރިކަން 2.6 2.2 2.0 1.9 1.8 1.6   ދަ

  މަސްވެރިކަން  7.5 6.3 4.5 4.8 4.6 4.3

  ލި ނެގުންވެގަލާއި  0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4

  ދެވަނަ ދަރަޖަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  17.3 16.1 16.7 16.4 16.0 15.4

  ތަކެތި އުފެއްދުން 7.5 6.8 6.6 6.6 6.3 6.0

  ކަރަންޓާއު ފެން 4.6 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8

  އިމާރާތްކުރުން 5.3 5.3 6.0 5.9 5.8 5.6

  ދަރަޖަ ތިންވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  75.8 78.8 80.3 80.4 81.2 82.3

  ވިޔަފާރި 4.2 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0

  ފަތުރުވެރިކަން 22.7 27.1 28.0 27.8 28.3 28.4

  މުވާސަލާތު ދަތުރުފަތުރާއި 18.4 18.3 19.7 19.8 19.7 20.9

  ފައިސާގެ ޚިދުމަތް 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9

  ވިޔަފާރި  ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ 7.2 6.3 6.1 5.7 5.5 5.2

  ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން  2.8 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2

  ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރީ 15.3 16.0 15.7 16.8 17.8 18.5

  އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ތަޢުލީމާއި، ސިއްޙަތު އަދި 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2

              

  ފިސިމް 3.9- 3.9- 4.0- 3.9- 4.0- 4.0-
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ނޑު  2010 - 2005އިތުރުވާ މިންވަރު  އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

  ހަރަކާތްތައް / އިޤްތިސާދީ ބައިތައް  /_1 2005 /_2 2006 /_3 2007 /_3 2008 /_3 2009 /_3 2010

  އިތުރުވާ މިންވަރު . ޕީ .ޑީ .ޖީ  4.6- 19.1 6.6 9.5 8.0 10.2

  ފުރަތަމަ ދަރަޖަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  11.7 0.3- 16.3- 11.1 2.3 2.7

 ޑުވެރިކަން ނދަ 0.5- 0.3 0.4 0.7 1.1 1.3

  މަސްވެރިކަން  17.3 1.0- 23.7- 17.1 2.9 3.5

  ލި ނެގުންވެގަލާއި  3.8 5.1 2.4 1.1 0.7 0.8

  ދެވަނަ ދަރަޖަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  3.0 10.8 10.2 8.0 5.4 5.6

  ތަކެތި އުފެއްދުން 9.9- 7.3 3.8 9.2 3.7 4.3

  ކަރަންޓާއު ފެން 16.2 5.2 8.9 5.0 7.5 6.9

  އިމާރާތްކުރުން 15.2 20.5 19.3 8.7 5.8 6.2

  ތިންވަނަ ދަރަޖަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  8.2- 23.8 8.6 9.6 9.1 11.7

  ވިޔަފާރި 3.0 6.3 2.9 1.5 2.9 4.0

  ފަތުރުވެރިކަން 33.1- 42.3 10.0 9.0 9.7 10.5

  މުވާސަލާތު ދަތުރުފަތުރާއި 15.4 18.8 14.8 9.7 7.9 16.6

  ފައިސާގެ ޚިދުމަތް 2.8- 14.2 5.2 5.9 6.7 7.0

  ވިޔަފާރި  ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ 0.6 3.4 3.0 3.4 3.8 4.3

  ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން  0.1- 8.2 5.2 3.4 3.8 4.0

  ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރީ 14.2 24.6 4.4 17.6 14.5 14.5

  އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ތަޢުލީމާއި، ސިއްޙަތު އަދި 1.5 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7

              

  ފިސިމް 7.3- 21.0 7.5 8.6 9.6 10.1

 އައިޓަމްތައް  ހަނދާނަށްޓަކައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ
  ހަރަކާތްތައް / އިޤްތިސާދީ ބައިތައް  /_1 2005 /_2 2006 /_3 2007 /_3 2008 /_3 2009 /_3 2010

  )ޑޮލަރުން . އެސް.ޔޫ. (ޕީ .ޑީ.އަގުން ޖީ ގެދާއިމީ 1995 673.5 802.1 855.3 936.8 1011.7 1114.9

  )ރުފިޔާއިން(ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު . ޕީ .ޑީ.އަގުން ޖީ ގެދާއިމީ 1995 26,988 31,469 33,195 35,740 37,958 41,132

  ތަފާތު ޕަސެންޓޭޖް 6.0- 16.6 5.5 7.7 6.2 8.4

  )ޑޮލަރުން . ޔޫ،އެސް(ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު . ޕީ .ޑީ.އަގުން ޖީ ގެދާއިމީ 1995 2,293 2,674 2,820 3,036 3,225 3,495

  ރުފިޔާއިން. ޕީ.ޑީ .ޖީ  ނޮމިނަމް 9,597 11,885 13,426 15,395 17,409 20,085

  ތަފާތު ޕަސެންޓޭޖް 3.4- 23.9 13.0 14.7 13.1 15.4

 11.77= ޑޮލަރު . އެސް.ޔޫ 1ގެ އެވަރޭޖް އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް  1995
   ގައި އިސްލާހުކުރެވިފައި 2007ޖެނުއަރީ  20 /1
  ގައި އިސްލާހުކުރެވިފައި 2007މެއި  /2
  ގެ އަންދާޒާ  2007ނޮވެމްބަރ  17 /3

  އަންދާޒާކުރެވިފައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަގުން

  



 
24 

 

 ) އެަނލިޓިކަލް ޓޭބަލް(ސަމަރީ  ބެލެންސް އޮްފ ޕޭމަންޓްސް

 

  

  

. ޑޮލަރުން  މިލިއަން ޔޫ.އެސް

2008 2007 2006 2005

07 / 08 06 / 07 05 / 06
ޕްރޮޖެކްޝަން

އިސްލާހު 

ކުރެވިފައިވާ  

ޕްރޮޖެކްޝަން

އެސްޓިމޭޓް

33 28 37 -628.2 -472.3 -369.2 -269.7 ހ. ކަރަންޓް އެކައުންޓް 

20 19 19 -842.8 -704.1 -590.1 -493.8 ބެލެންސް އޮން ގުޑްސް 

21 3 39 280.2 231.6 225.2 161.6 ގުޑްސް: ކްރެޑިޓް (މާޗަންޑައިސް އެކްސްޕޯރޓްސް)

35 -20 31 146.1 108.1 135.1 103.5 .ބީ)  .އޯ ޑޮމެސްޓިކް އެކްސްޕޯރޓްސް (އެފް

9 37 55 134.1 123.5 90.2 58.1 އެހެނިހެން 

20 15 24 -1123.0 -935.7 -815.3 -655.5 ގުޑްސް: ޑެބިޓް

20 15 24 -1123.0 -935.7 -815.3 -655.5 .ބީ)  .އޯ އިމްޕޯރޓްސް (އެފް

-         -         0.0 0.0 އެހެނިހެން 

9 15 102 300.7 276.6 240.0 118.8 ބެލެންސް އޮން ސާވިސަސް 

11 16 47 609.4 548.1 473.1 322.9 ސާރވިސަސް (ކްރެޑިޓް) 

-100 38 18 -         35.9 26.0 22.0 ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން  

13 14 51 556.8 493.6 433.7 286.6 ޓްރެވަލް 

-30 38 -5 13.01     18.6 13.4 14.2 އެހެނިހެން 

14 16 14 -308.7 -271.5 -233.1 -204.1 : ޑެބިޓް   ސާވިސަސް

-100 16 22 -133.9 -115.5 -94.5 ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން  

-100 15 12 -90.1 -78.3 -69.9 ޓްރެވަލް 

-100 21 -1 -47.5 -39.3 -39.6 އެހެނިހެން 

18 11 33 -53.9 -45.9 -41.3 -31.0 ބެލެންސް އޮން އިންކަމް 

8 13 38 18.4 17.0 15.0 10.9 : ކްރެޑިޓް  އިންކަމް

15 12 35 -72.3 -62.8 -56.3 -41.8 :ޑެބިޓް އިންކަމް

-2984 -95 -84 -32.3 1.1 22.2 136.2 ބެލެންސް އޮން ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް 

-26 -7 -49 72.4 98.0 105.3 205.7 : ކްރެޑިޓް ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް

8 17 20 -104.6 -96.9 -83.2 -69.5 : ޑެބިޓް   ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް

ށ. ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް         -         -         -         -

: ކްރެޑިޓް         -         -         -         - ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް

: ޑެބިޓް        -         -         -         - ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް

40 57 10 637.9 456.5 290.8 263.3 ނ. ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓް 

8 8 46 16.18     15.0 13.9 9.5  ( ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް  (ނެޓް

ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އަބްރޯޑް        -         -         -         -

8 8 46 16.18     15.0 13.9 9.5 ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން މޯލްޑިވްސް 

8 8 46 16.18     15.0 13.9 9.5 އޮފް ވިޗް: ރީއިންވެސްޓަޑް އާނިންގްސް

ޕަސެންޓޭޖް ޗޭންޖް 
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2008 2007 2006 2005

07 / 08 06 / 07 05 / 06

ޕްރޮޖެކްޝަން

އިސްލާހު  

ކުރެވިފައިވާ  

ޕްރޮޖެކްޝަން

އެސްޓިމޭޓް

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް  ( ނެޓް )             -             -             -             -

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް              -             -             -             -

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް              -             -             -             -

41 59 9 621.7 441.6 276.9 254.3 އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް  ( ނެޓް )   

134 56 -30 411.5 175.8 113.0 162.2 އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް  

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް            -             -             -             -

ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް            -             -             -             -

-141 -38 -165 5.3             -13.0 -20.9 32.2 ބޭންކްސް

115 41 3 406.2 188.8 133.9 130.0 އަދަރ ސެކްޓަރސް  

-21 62 78 210.3 265.8 163.9 92.1 އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް

-             -             -0.003 6.3 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް

37 121 109 117.2 85.8 38.8 18.6 ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް

37 121 109 117.2 85.8 38.8 18.6 އޮފް ވިޗް: ލޯންސް  

37 82 48 156.6 114.6 62.8 42.5 ޑިސްބާރސްމަންޓްސް  

37 20 1 -39.4 -28.8 -24.4 -23.9 އެމޮޓައިޒޭޝަން  

-48 44 86 93.1 180.0 125.2 67.2 ބޭންކްސް

އަދަރ ސެކްޓަރސް              -             -             -             -

-100 -48 -1193 0.0 63.7 123.6 -11.3 ރ. ނެޓް އެރާރސް އެންޑް އޮމިޝަންސް  (ހ. ށ. އަދި ނ. ގެ ޖުމުލަ ) 

-80 6 -361 9.7 48.0 45.1 -17.3  ( މުޅި ޖުމުލަ  (ހ އިން ރ އަށް

-80 6 -361 -9.7 -48.0 -45.1 17.3 ބ.  ރިސާވްސް އެންޑް ރިލޭޓަޑް އައިޓަމްސް  

-80 6 -361 -9.7 -48.0 -45.1 17.3 ރިސާރވް އެސެޓްސް

0.0 0.0 0.0 6.2 .އެފް.  .އެމް ބޮރޮއިންގ ފްރޮމް އައި

0.0 0.0 0.0 0.0 އެކްސެޕްޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ 

މެމޮރަންޑަމް އައިޓަމްސް

27 22 22 -542.3 -427.5 -350.1 -375.0 ގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް

14 12 12 889.6 779.7 698.4 484.5 އެކްސްޕޯރޓްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް  

26 21 21 -595.9 -473.4 -391.4 -406.0 ގުޑްސް ، ސާވިސަސް އެންޑް އިންކަމް  

33 28 28 -628.2 -472.3 -369.2 -269.7 ކެޕިޓަލް ޕްލަސް ކަރަންޓް އެކައުންޓް 

-162 -80 -80 9.7 -5.8 -78.5 -6.0 ކަރަންޓް، ކެޕިޓަލް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓްގެ ޖުމުލަ  

15 13 13 . މިލިއަންސް)          749.7         928.5      1,048.9      1,202.8 . ޑީ .އެސް . (ކަރަންޓް މާރކެޓް ޕްރައިސަސް، ޔޫ .ޕީ .ޑީ ޖީ

16 13 13 52.2 45.0 39.8 36.0 .ގެ ސައްތައިން   .ޕީ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޖީ.ޑީ

3 21 21 289.9 280.2 232.2 187.1  ( . ޑޮލަރުން ރިސާރވްސް  (މިލިއަން ޫޔ.އެސް

-11 5 5 2.0 2.3 2.2 2.3 އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް އިމްޕޯރޓްސް  

-14 20 20 3.1 3.6 3.0 3.0 އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އިމްޕޯރޓްސް  

2/ 20މެއި  2007 ގައި ކޮމާރޝަލް ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ނޮން-ެރސިޑަންޓުންގެ ޑިޕޮސިޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ރިވައިސްކުރެވިފައި  

. އަދި ކުރިން އެމް.އެމް.އޭ. އިން ތައްޔާރުކުރާ   . 5) (1993) އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތާވަލެއް .ޕީ .އެމް 1/ މިފޯމެޓަކީ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް މެނުއަލްގެ  5 ވަނަ އެޑިޝަން (ބީ

ޕަސެންޓޭޖް ޗޭންޖް  



 
26 

 

 

   ބޭރުގެ ދަަރނި 

  

 )ޑޮލަރުން. އެސް.މިލިއަން ޔޫ( ދައުލަތުގެ ލޯން ޕޯރޓްފޯލިއޯގެ ޚުލާސާ

 އަންދާޒާ ޚުލާސާ   ދަރަނީގެ ބޭރު 2005 2006 2007 2008

 ދަރަނި ހުންނާނެ މިންވަރު  އަހަރު ނިމޭއިރު 309.9 362.2 462.8 590.5

 ގޮތުގައި ލޯނުތަކުން ޚަރަދުކުރެވޭ ޢަދަދު ދަރަނީގެ 42.5 62.8 114.6 156.6

 ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު  އިންޓަރެސްޓުގެ 7.6 7.9 10.0 16.6

 އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު  ދަރަނިން 23.9 24.1 28.8 39.4

 ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު  ދަރަނީގެ 31.5 32.0 38.8 56.0

 މުހިންމު އިންޑިކޭޓާސްގެ އަންދާޒާ  އިގްތިޞާދީ 2005 2006 2007 2008

  އުފެއްދުންތެރިކަން ގައުމުގެ 749.7 928.5 1,048.9 1,202.8

 އެކްސްޕޯޓްސް  484.5 698.4 779.7 889.6

  އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ 284.2 416.3 524.7 709.5

 )އިންސައްތައިން (ރޭޝިއޯތައް  މުހިންމު  2005 2006 2007 2008

 ގެ އިންސައްތައިން ބޭރު ދަރަނި . ޕީ. ޑީ .ޖީ 41% 39% 44% 49%

 އެކްސްޕޯޓްސްގެ އިންސައްތައިން  -ދަރަނި  ބޭރު 64% 52% 59% 66%

 އެކްސްޕޯޓްސްގެ އިންސައްތައިން  - އިންޓަރެސްޓް  2% 1% 1% 2%

 އެކްސްޕޯޓްސްގެ އިންސައްތައިން  - ދަރަނީގެ ޚިދުމަތް ބޭރު 6% 5% 5% 6%

 އާމްދަނީއާއި އަޅާބަލާއިރު  - ދަރަނީގެ ޚިދުމަތް ބޭރު 11% 8% 7% 8%
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ޚުލާާޞ ހާިސބު 

2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

`

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް - 2008
2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(1) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   5,607,832,116   7,083,739,238    8,655,752,963

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު   1,737,768,755   2,377,101,775    3,244,556,420

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   7,345,600,871   9,460,841,013  11,900,309,383

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑު   5,496,219,261   6,909,241,710    9,218,464,583

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑު   1,599,333,926   2,667,654,720    2,681,844,800

ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ   7,095,553,187   9,576,896,430  11,900,309,383

ޚަރަދަށްވުރެ ލބުނު އެއްޗެއް 

ލިބުނު

-                      116,055,417       (250,047,684)      
ޚރދށވރ ލިބނ އއޗއ 

( އިތުރުވާ ޢަދަދު - ސަރޕްލަސް / (ޑެފިސިޓް
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   5,607,832,116   7,083,739,238     8,655,752,963

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   1,085,125,904   1,234,922,708     1,948,179,905

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެން ޚަރަދު      840,041,118      983,503,837     1,544,591,997

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ      137,208,565      121,731,189        298,923,000

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ        52,604,537        61,242,000          72,495,000

ާ ަ  ާ ް ަ  ް ު ާ ު ަ  ް ަ ް ަ  ް ް ެ ޮ ް  ެ ް ު ަ ް ަ ު

~

ަދުއލުަތގެ ަބޖްެޓ  - 2008
2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(2) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ        21,828,430        23,971,000          28,261,000

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   1,518,544,876   1,907,308,795     2,079,715,221

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      198,787,303      293,747,871        341,669,723

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ      102,318,019        98,165,189        435,261,173

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ        17,279,603        17,821,409          28,721,699

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ          9,106,746          8,550,374          13,027,524

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ   1,421,942,289   1,910,307,946     1,346,116,365

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން      149,227,240      271,155,782        291,586,532

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން 

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        34,775,917      106,382,566        101,674,242

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ          4,051,457             356,700          36,609,041

ޢިޖްތިމާއީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން        14,990,112        44,571,872          88,920,541

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   1,737,768,755   2,377,101,775     3,244,556,420
އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      310,889,222      352,910,621        428,735,991

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      763,571,856   1,159,466,162     2,030,585,971

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      276,894,967      418,194,268        474,663,478

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު      378,270,329      433,761,541        296,070,980

ލޯނު ދޫކުރުން          8,142,381        12,769,183          14,500,000

ް ު ެ ު ް ެ ެ ު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   7,345,600,871   9,460,841,013   11,900,309,383ު
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑު   5,496,219,261   6,909,241,710     9,218,464,583

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި   2,370,414,282   2,855,522,945     3,291,532,000

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން      742,125,988      802,085,921        800,971,000

އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން   2,215,790,351   3,058,460,069     4,988,461,583

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކަށް        78,056,086        86,067,773          72,500,000

10 000 000 10 557 373 15 612 197 ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް

ލިބުނު

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

ސރކރނ ލނ ދކރ އކއނޓތކށ        15,612,197        10,557,373          10,000,000

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން        74,220,357        96,547,629          55,000,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑު   1,599,333,926   2,667,654,720     2,681,844,800

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ      793,216,755   1,086,641,715        757,546,982

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ      806,117,171   1,581,013,005     1,924,297,818

ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ   7,095,553,187   9,576,896,430   11,900,309,383



`
(3) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

 ް ޮ  ޭ  ާ ަ  ް ަ ެ ަ  ެ ު ަ ު ަ  2008
ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2008

2008 - ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮްތ 

ު ް ަ  ް ް ަ  ް ަ ެ  ް ް ެ  ް ް ޯ
3291.5 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑު 

757.5 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ

1924.3 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ

2681 8 ަ ް ު

ލޯނސ އނޑ ކޕިޓލ ވރކސ ފނޑ
801.0 ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން

4988.5 އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން

72.5 2681.8އޮފސްަތކުގައ ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްަތކަށް ޖުްމލަ 7 .5 ނޓތ ނނ ފނ   ި ތ ފީ

10.0 ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް

55.0 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން

9218 5 ޖުމްލަ

3

9218.5 ޖމލ
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(4) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2008

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2008 - ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުވާގޮތް  ދައުލަތުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   1,948.2

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެން ޚަރަދު   1,544.6

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ      298.9

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ        72.5
ު ް ެ ޭ ެ ާ ު ް ް ޮ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ        28.3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   2,079.7

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      341.7

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ      435.3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      428.7

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް   2,030.6

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      474.7

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު      296.1
އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ        28.7

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ        13.0

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ   1,346.1

ް ު ު  ް ް ަ  ް ު ަ ް ަ ު  ާ ު ް ް ޯ

ލޯނު ދޫކުރުން        14.5

ޖުމްލަ 3,244.6      

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން    291.6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން 

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ      101.7

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ        36.6

88 9 ް ު ް ެ ެ ެ  ް ަ ު ަ ު ަ  ާ ް  ާ ަ ް ަ  ާ ޢިޖތިމޢީ ތނތނއި ޢިޖތިމޢީ މރކޒތއ ބލހއޓނ      88.9ް

ޖުމްލަ 8,655.8      



 32

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް    5,626,698,022    6,661,698,673     9,069,076,162 1

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން         56,401,852         65,306,403          70,000,000 2

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް           2,500,000           6,236,000            7,500,000 3

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން         60,667,071         59,945,217          60,000,000 4

757 546 982 1 086 641 715 793 216 755 އެކއެކ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލބޭ ބޭރުގެ ހލޭ އެހގެ ޚަރަދު 5

ޖުމްލަ ދައްކާ ހިސާބު

`

2008 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ
2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(5) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

އކިއކި މޝރޢތކށ ޚރދކރމށ ލިބ ބރގ ހިލ އހީގ ޚރދ       793,216,755    1,086,641,715        757,546,982 5

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީގެ ޚަރަދު       806,117,171    1,581,013,005     1,924,297,818 6

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    7,345,600,871    9,460,841,013   11,888,420,962

: ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%                     -                     -         11,888,421 އެއްކުރަން

މުޅިޖުމްލަ    7,345,600,871    9,460,841,013   11,900,309,383

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބުނު

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ    5,328,330,621    6,716,068,935     9,080,964,583 1

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކަށްލިބޭ         78,056,086         86,067,773          72,500,000 2

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ         15,612,197         10,557,373          10,000,000 3

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ          74,220,357         96,547,629          55,000,000 4

ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓްތަކަށް ވަންނަ ޖުމްލަ    5,496,219,261    6,909,241,710     9,218,464,583

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ       793,216,755    1,086,641,715        757,546,982 5

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ       806,117,171    1,581,013,005     1,924,297,818 6

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ    7,095,553,187    9,576,896,430   11,900,309,383

ލިބުނު އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުވާ ޢަދަދު    (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް      (250,047,684)        116,055,417                      -
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`

( 2006 ން 2008 އަށް )

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ދައްކާ ކުރެހުން

ލިބުނު ޚަރަދު 

ޑޮމެސްޓިކް

ފޮރިން

5,685.6 5,422.0

6,733.2 6,812.7

9,158.5 9,163.5

1,660.0
1,673.6

2,727.6 2,764.2

2,741.8 2,736.8

-

1,000.0 

2,000.0 

3,000.0 

4,000.0 

5,000.0 

6,000.0 

7,000.0 

8,000.0 

9,000.0 

10,000.0 

11,000.0 

12,000.0 

ފިޔާ 
ް ރު
ނ
ިލިޔަ

މ

އަހަރު 

ޑޮމެސްޓިކް

ފޮރިްނ

2008
ލަފާކުރި 

2007
ލަފާކުރި 

2006

(6) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު

މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް     2,375.3       32.3     2,903.2       30.7       3,615.8       30.4 I

ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު     1,383.9       18.8     1,690.9       17.9       1,982.4       16.7 1

ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން        418.8         5.7        455.3         4.8          551.2         4.6 2

ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން      502.0       6.8        654.7        6.9          929.7         7.8 3

`

( 2006 ން 2008 އަށް )

2008 އަށް ލަފާކުރ2007ި އަށް ރިވައިޒްކުރ2006ި ގައި ހިނގިޚަރަދު

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(7) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ި ި ި

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން          70.6         1.0        102.3         1.1          152.5         1.3 4

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު     3,639.4       49.6     5,093.6       53.8       5,731.3       48.1 II

ތަޢުލީމު     1,051.8       14.3     1,285.4       13.6       1,849.7       15.5 5

ޞިއްޙަތާއި ވެލްފެއަރ        988.7       13.5     1,187.5       12.5       1,912.8       16.1 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް     1,598.9       21.8     2,620.7       27.7       1,968.8       16.5 7

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު        855.2       11.6        752.1         8.0       1,736.8       14.6 III

ނޑުވެރިކަން        112.0         1.5        121.1         1.3          149.1         1.3 މަސްވެރިކަމާއި ދަ 8

މަގާއި ބަނދަރު        413.5         5.6        415.3         4.4          958.2         8.0 9

މުވާޞަލާތު          53.3         0.7          54.4         0.6            58.8         0.5 10

ޓޫރިޒަމް        100.8         1.4        111.7         1.2          170.5         1.4 11

ވިޔަފާރި        145.6         2.0          45.5         0.5          179.4         1.5 12

1.9         220.8          0.0 އިލެކްޓްރިސިޓީ          30.0         0.4            4.1 13

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން        475.7         6.5        711.9         7.5          816.4         6.9 IV

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        198.8         2.7        293.7         3.1          341.7         2.9 14

ލޯން އަދާކުރުން        276.9         3.8        418.2         4.4          474.7         4.0 15

މުޅި ޖުމްލަ     7,345.6        100     9,460.8        100     11,900.3        100



35

 

( 2006 ން 2008 އަށް )

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރާގޮތް  ދައްކާ ކުރެހުން
2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

`

9,000 
9,500 

10,000 
10,500 
11,000 
11,500 
12,000 
12,500 

މިލިޔަން ރުފިޔާ 

(8) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

-
500 

1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
5,500 
6,000 
6,500 
7,000 
7,500 
8,000 
8,500 

,

1 2 3

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް  އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު  ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން

2008
ލަފާކުރި 

2006 އަހަރ2007ު
ލަފާކުރި 
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2008 ށް ލަފާކުރި 2007 ށް އިޞްލާހުކުރި 2006 ގައި ހިނގި

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    5,607.8     76.3   7,083.7     74.9      8,655.7     72.7

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    1,737.8     23.7   2,377.1     25.1      3,244.6     27.3

މުޅި ޖުމްލަ   7,345.6      100   9,460.8      100    11,900.3      100

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ތަފްޞީލް ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބުގެ ޕަސެންޓޭޖް

( މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން )

ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

(9)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    1,925.2     26.2   2,218.4     23.5      3,492.8     29.3 1

ޕެންޝަނާއި، ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ         74.4       1.0        85.2       0.9         100.7       0.9 2

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު       120.0       1.6      165.9       1.7         184.5       1.6 އެއްގަމާއި، ކަ 3

އޮފީހަށް ގަނެފައިބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި       414.8       5.7      504.3       5.3         534.3       4.5 4

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު       175.8       2.4      176.0       1.9         205.0       1.7 5

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު       807.9     11.0   1,061.2     11.2      1,155.9       9.7 6

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު       198.8       2.7      293.7       3.1         341.7       2.8 7

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް    1,890.9     25.7   2,579.0     27.3      2,640.8     22.2 8

ޖުމްލަ   5,607.8     76.3   7,083.7     74.9      8,655.7     72.7

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް    1,074.6     14.6   1,512.4     16.0      2,459.3     20.7 9

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން       276.9       3.8      418.2       4.4         474.7       4.0 10

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު       378.2       5.2      433.7       4.6         296.1       2.5 11

ލޯނު ދޫކުރުން           8.1       0.1        12.8       0.1           14.5       0.1 12
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( 2006 ން 2008 އަށް )

ނޑު ބައިބައިގެ ޖުމްލަ ހިސާބު ދައްކާ ކުރެހުން ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ މައިގަ

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

`

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

ލޯނު ދޫކުރުން  3,500

އިޤްިތޞާދީ ފައިާދ ައށްޓަކަިއ ކުރާ ަޚރަދު 

ލޯނު އަނބުާރ ދެއްކުން 

ހޯދާ ައގުބޮޑު ތަެކއްާޗއި، ބިންބިމަށް ިހނާގ ޚަރަާދއި، ުކރެޭވ  
ޢިމާރާތް 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

އަހަރު 2006 2007
ލަފާކުރި 

2008
ލަފާކުރި 

-

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 
ސަރުކާުރންދޭ ެއހީ، އިްޝތިރާާކއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 

ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 

ތަކެތި އުފުލުާމއި، ުމވާޞަާލތާއި ބޭނުންުކެރވޭ ޚިދުމަުތގެ ަޚރަދު 

މަރާމާތު ުކރުާމއި ބެލެހެއްޓުުމގެ ަޚރަދު 

އޮފީަހށް ަގނެަފއިބަހައްަޓިއގެން ބޭނުންުކރުމަށް ހޯާދތަކެތި 

ނާޑއި ވަިއގެ ަދތުރު ަޚރަދު  އެްއގަާމއި، ކަ

ޕެންޝަާނއި، ުދވަްސވީ ުމވައްަޒފުންނަާށއި އަދި އެހެނިހެން ޮގތް  
ގޮތުން ދައުލަތުްނ ދެްއވާ ފަިއސާ 

މުވައްަޒފުންނަްށ ހިނާގ ޚަރަދު 
2006

މިލިޔަން ރުފިޔާ 

އަހަރު 2007
ލަފާކުރި 

2008
ލަފާކުރި 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

(10) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް         92,184,680       117,788,010       116,753,103 1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް        81,755,008         99,129,926         99,132,351 1.01

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަން          5,625,545           8,315,653           7,989,516 1.02

މޯލްޑިވިއަން ގަވަރންމަންޓް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ          4,804,127           4,792,929           5,914,462 1.03

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް                     -           5,549,502           3,716,774 1.04

2008 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(11) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ނޑުވަރު       161,041,807       177,702,581       175,943,673 ރިޔާސީ ގަ 2

ނޑުވަރު       158,263,320       173,626,344       172,589,977 ރިޔާސީ ގަ 2.01

މުލީއާގެ           2,381,164           3,208,000           2,510,000 2.02

ހިލާލީގެ              397,323              868,237              843,696 2.03

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހާއި 3

އެމަޖިލީހުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         83,813,640       125,299,134       100,746,555

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް         83,709,309       125,033,459       100,746,555 3.01

މިސްކިތް ތަކާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް              104,331              265,675                      - 3.02

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް           5,127,760           7,973,535           4,933,514 4

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ         43,768,270         62,692,349         45,271,717 5

އޯޑިޓް އޮފީސް           7,036,712         13,398,424         28,499,651 6

ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް         12,468,279         38,559,753         55,712,029 7

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު           3,929,775           5,154,334           7,310,375 8

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު         14,109,885         16,637,626         16,870,721 9
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު           2,994,144           2,529,380           4,411,627 10

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ           3,159,839           2,731,899           3,041,226 11

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް           1,354,573           5,518,186           8,523,089 12

ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ           1,947,337           2,558,147           3,103,416 13

ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް              488,650              721,263              713,798 14

ކޮމިޔުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް           2,217,942           9,481,829         11,067,426 15

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން                      -           1,690,155           1,962,757 16

16 768 802 4 554 601 - ް ަޝ ޮ ސް  ް ސަ ސ ސިވިލ ސރވިސ ކމިޝނ                      -           4,554,601         1716,768,802 17

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި 18

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       411,244,951       394,299,145       379,582,921

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް         49,898,174       102,374,496         97,318,796 18.01

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު       115,603,632         18,615,322           5,696,743 18.02

ނޯދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް              568,027                     -                      - 18.03

ސަދަންރީޖަނަލް އޮފީސް              542,476                     -                      - 18.04

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         12,728,939         13,678,153         15,091,598 18.05

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         14,350,510         18,269,302         17,182,974 18.06

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         17,186,235         14,948,937         15,771,958 18.07

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         13,171,092         13,780,880         14,888,712 18.08

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         12,793,688         13,414,452         14,591,592 18.09

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         11,066,861         13,431,123         13,103,000 18.10

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް           6,750,234           7,744,407           9,048,229 18.11

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް           9,308,277         11,306,309         10,995,067 18.12

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް           8,092,303           9,253,931           9,983,039 18.13

ް ޮ ު ޮ ަ  ު ު ު ެ  ު ޮ ަ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         10,054,187         11,233,534         12,409,368ަ 18.14

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް           4,617,924           5,747,343           6,054,280 18.15
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ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް           7,556,632           8,238,700           9,277,379 18.16

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް           7,735,678         10,605,458         10,577,507 18.17

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް           8,439,822         10,501,448         10,561,388 18.18

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް         12,487,502         14,299,674         15,401,614 18.19

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް         13,006,422         16,569,065         19,525,978 18.20

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         10,091,845         11,599,610         11,805,504 18.21

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް         10,735,849         13,857,750         14,387,505 18.22

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް           7,048,613           9,940,152           8,720,518 18.23

އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް         12,137,937         15,781,715         15,794,162 18.24

ސ.ގަމާބެހޭ ސެކްޝަން         11,549,603         10,759,607         12,205,290 18.25

މީހުންބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭބައި         13,153,547           2,459,936              184,500 18.26

ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާއިބެހޭ ޚަރަދު           1,451,493           1,740,440           1,547,910 18.27

1,316,380           1,237,233           1,112,814           ( ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (އުތުރު 18.28

1,499,470           1,219,838           1,560,510           ( ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (ދެކުނު 18.29

ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސް           6,444,125         11,690,330           4,642,460 18.30

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އާއި 19

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         82,842,263         94,950,796       148,343,827

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ         49,919,305         53,312,052         87,580,624 19.01

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން           4,580,409           5,576,840           8,032,497 19.02

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ                      -           1,024,757           1,010,716 19.03

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ           3,837,766           2,320,816           3,223,792 19.04

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ         20,180,293         24,753,563         30,822,352 19.05

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ           4,324,490           7,962,768         17,673,846 19.06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 20

އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       159,553,939         95,400,462         66,698,312

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ       140,252,352         76,758,820         41,567,458 20.01ި ި ީ ި ި

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން         19,301,587         18,641,642         25,130,854 20.02
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި 21

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       433,048,107       668,811,532       753,060,544

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ           6,388,529           6,526,565         12,719,453 21.01

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް       406,182,793       438,214,237       424,715,098 21.02

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ                      -       199,289,318       284,716,293 21.03

ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް              958,012           1,855,901           1,404,050 21.04

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން         19,518,773         22,925,511         29,505,650 21.05

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް 22

ސެކިއުރިޓީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       190,409,804       242,487,327       269,657,508

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ         16,349,103         19,233,542         31,806,044 22.01

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ         40,847,030         65,654,927         71,672,001 22.02

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް           1,203,660           1,744,630           5,680,956 22.03

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު         11,270,500         16,537,194         14,542,512 22.04

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ބައި         36,368,856         36,801,701         38,292,663 22.05

މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު                      -           2,600,016           2,515,500 22.06

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ           8,598,091         10,587,565         10,602,745 22.07

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު         13,149,834         23,435,223         31,418,290 22.08

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         18,128,223         19,050,981         16,499,368 22.09

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް         11,830,480         12,170,671         10,441,165 22.10

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ           5,269,463           6,142,774           7,157,379 22.11

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ         11,526,503         10,763,206         11,420,517 22.12

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް           4,274,631           8,334,181           5,494,808 22.13

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް           2,533,725           2,213,826           2,821,033 22.14

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ           1,193,908           1,226,886           1,328,048 22.15

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ           2,251,726           2,554,369           3,286,903 22.16ީ ީ

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު           5,614,071           3,435,635           4,677,576 22.17
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       828,648,995       962,034,972    1,225,346,850 23

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         55,433,317         58,394,216       214,213,195 23.01

ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން           8,143,859           4,903,896           2,179,453 23.02

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު         29,917,562         20,645,838         57,458,339 23.03

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު           8,875,983           8,656,588           8,530,203 23.04

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު           9,140,316         11,122,679         12,756,218 23.05

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް         14,714,931         17,307,303         19,222,496 23.06

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން           7,313,658           7,818,015           9,697,425 23.07

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް         15,353,654         16,357,646         16,907,235 23.08

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް         14,444,503         15,234,368         15,235,238 23.09

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް         22,199,394         22,348,380         24,141,371 23.10

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް         14,185,269         14,983,179         15,725,487 23.11

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން         18,011,552         17,858,788         21,499,042 23.12

އަލްމަދަރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ           5,744,897           6,497,134           6,860,790 23.13

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް         12,992,515         14,098,998         13,878,088 23.14

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް         10,395,730         11,449,714         11,961,409 23.15

ކަލާފާނު ސްކޫލް         11,157,925         11,887,568         12,206,946 23.16

ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް         11,145,768         10,847,624         12,090,931 23.17

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް           6,612,080           7,293,914           8,288,534 23.18

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް         11,921,247         12,324,011         12,964,003 23.19

ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް         11,958,636         12,992,403         10,321,106 23.20

ޣާޒީ ސްކޫލް                      -                     -           7,336,013 23.21

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު           5,712,776           5,422,996           6,251,739 23.22

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް         12,252,621         13,337,460         13,083,049 23.23

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް           9,775,987         10,545,564         11,161,951 23.24

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒު         12,219,989         12,692,602         10,975,197 23.25, , , , , , ީ ލީ

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           8,766,686           9,678,972           9,440,519 23.26
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
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ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           8,902,559           9,959,448         10,258,533 23.27

ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           7,619,833           7,925,012           8,519,006 23.28

ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް           7,870,253           7,998,904           8,510,052 23.29

ހައްދުންމަތީ ދަނާލު              726,903              884,476              821,325 23.30

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           6,861,400           7,266,162           6,756,718 23.31

އަލްމަދަރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ           5,075,666           5,442,575           6,758,099 23.32

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           6,606,436           6,976,334           7,018,348 23.33

ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް           4,519,035           4,903,022           5,138,568 23.34

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           7,125,844           7,488,311           7,472,274 23.35

ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           4,411,654           4,775,971           5,081,112 23.36

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް           2,897,533           4,032,790           4,031,252 23.37, , , , , , ލ

ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލް           3,954,098           4,395,192           5,019,094 23.38

ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް           3,397,770           3,986,581           3,800,344 23.39

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް           5,346,197           6,289,214           7,062,150 23.40

ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ           5,603,695           5,778,982           5,918,924 23.41

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           5,010,042           5,320,633           5,569,006 23.42

ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           4,647,038           5,420,898           5,310,862 23.43

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           5,273,052           5,755,367           5,967,950 23.44

ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް           5,331,058           5,629,853           6,099,941 23.45

ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް           4,936,735           5,667,199           6,027,852 23.46

ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް           4,855,033           5,806,294           5,804,842 23.47

އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           4,864,530           5,341,120           5,266,360 23.48

ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           4,518,957           4,627,414           5,640,636 23.49

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           4,354,910           4,877,245           4,850,842 23.50

މަދަރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ           4,252,039           4,532,264           4,839,758 23.51

ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް                      -           5,231,686           5,791,631 23.52

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -           4,610,954           4,391,622 23.53
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ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މަދަރަސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން                      -           4,995,156           4,848,029 23.54

ލ.މާވަށު ސްކޫލް                      -           4,501,623           4,941,822 23.55

ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -           3,985,885           4,519,718 23.56

ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް                      -           4,071,134           4,287,794 23.57

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް                      -           5,417,302           5,564,630 23.58

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް                      -           4,332,602           4,677,725 23.59

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް                      -           4,963,958           5,008,463 23.60

ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް                      -           4,065,252           3,993,419 23.61

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް                      -           4,058,136           4,131,806 23.62

އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -           5,241,244           4,509,112 23.63

މޭނާ ސްކޫލް                      -           6,067,733           5,799,113 23.64, , , ,

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް                      -                     -           4,641,336 23.65

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -                     -           4,919,887 23.66

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -           4,283,568 23.67

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -           4,965,894 23.68

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް         74,035,757         75,473,232         81,942,205 23.69

މެދު އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް         71,022,053         73,014,100         78,141,460 23.70

މެދު ރާއްޖެ ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް         67,713,520         84,225,028         96,658,743 23.71

މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް         72,938,452         88,046,423         96,474,894 23.72

ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް         65,586,088         83,952,407         78,924,154 23.73

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި 24

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން    1,133,263,259    1,393,346,752    2,655,478,039

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ         17,480,347         39,398,231         31,575,814 24.01

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް       896,518,152    1,175,284,431    2,439,552,138 24.02

ޕެންޝަންސް އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން         74,432,967         85,213,000       100,756,000 24.03

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް         61,356,521         68,329,816         65,988,056 24.04

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު         12,554,193         25,121,274         17,606,031 24.05

ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ         70,921,079                     -                      - 24.06
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް 25

އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         90,868,028         85,979,366         92,778,691

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް         81,035,190         74,379,488         83,941,822 25.01

މެރީން ރިސާރޗް ސެންޓަރ           7,197,509           7,616,451           6,366,817 25.02

މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ           2,635,329           3,983,427           2,470,052 25.03

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         94,922,638       131,594,839       153,042,407 26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް         32,251,869         33,968,632         33,527,691 26.01

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓާރނަލް ރިސޯސަސް           5,825,020           5,752,470         10,358,396 26.02

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން         23,919,524           8,009,563           8,916,611 26.03

އދ.ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން           8,109,171           9,674,546           9,879,320 26.04

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން           8,545,659         12,387,199         11,070,781 26.05

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން           6,050,008           9,413,875           9,996,406 26.06

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް           1,309,922           2,124,760           2,840,438 26.07

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން           8,911,465           9,853,313           9,402,350 26.08

ޖަޕާންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                      -         10,634,557           9,169,564 26.09

އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -           9,055,035           9,888,313 26.10

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -           8,859,589           8,908,861 26.11

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -           7,872,167           6,742,711 26.12

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން                      -           3,989,133           6,213,264 26.13

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -           2,396,940 26.14

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީއަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން                      -                     -           5,212,709 26.15

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -           8,518,052 26.16

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       668,989,668       704,035,674    1,024,094,524 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް       110,345,170         57,749,202         80,058,902 27.01

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް         64,311,269         57,253,813         36,744,549 27.02

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް         85,181,717       156,382,086       329,630,161 27.03

ވެކްޓަރ ބޯން ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް           5,421,735           5,405,968         14,080,094 27.04
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އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް       203,304,715       203,259,094       242,601,538 27.05

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ           7,492,847         12,059,311         16,533,709 27.06

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ         10,609,571         11,163,295         13,324,288 27.07

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު           1,355,258           1,599,225           1,996,876 27.08

ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު           3,756,821           4,782,638           6,596,244 27.09

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް         10,114,844         10,493,833         31,181,363 27.10

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި         16,569,335         16,008,172         20,756,553 27.11

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ރ.އުނގޫފާރު         13,232,210         14,789,222         19,132,544 27.12

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ސ.ހިތަދޫ         15,014,914         16,631,583         21,381,671 27.13

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / މ.މުލި         10,915,217         10,790,888         12,756,163 27.14

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ގދ.ތިނަދޫ         13,670,882         16,762,956         19,111,662 27.15

19 360 226 17 446 771 16 100 695 ގަން ރޖަނަލް ހޮސްޕޓަލް / ލ 27 ރީޖނލ ހސޕިޓލ / ލ.ގނ         16,100,695         17,446,771         1619,360,226 27.16

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           6,681,419           6,787,348         11,506,732 27.17

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           6,911,420           6,534,964         10,067,532 27.18

ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           7,259,227           7,514,532           7,571,968 27.19

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           8,000,123           7,785,642         11,220,194 27.20

ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           7,423,143         10,026,085         11,626,567 27.21

އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           4,497,575           6,008,573         12,198,387 27.22

އދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           6,442,995           6,080,854         10,500,661 27.23

ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           3,301,851           4,299,305           7,585,866 27.24

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           3,833,256           7,225,494         10,693,965 27.25

ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           6,548,562           7,134,099         10,972,310 27.26

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           6,836,892           6,906,289         12,668,742 27.27

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           6,991,642           7,878,277           8,785,676 27.28

ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް           6,864,363           7,276,155         13,449,381 27.29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި 28

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       500,133,232       602,944,022       692,652,831

12 826 479 20 274 215 16 855 796 މނސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޒ         16,855,796         20,274,215         28.0112,826,479 ފ މ ފ  ޓރީ  މިނި 28.01

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ         43,359,182         45,736,612         38,130,848 28.02
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މާލޭ މަގުހެދުމާއިބެހޭ ބައި           3,772,033           3,662,522           6,710,664 28.03

ކުނިނައްތާލުމާބެހޭ ބައި         19,043,036         23,544,121         26,602,439 28.04

ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް           1,821,607           2,279,305           2,394,659 28.05

މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް           2,122,386           2,493,808           2,655,698 28.06

ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް           1,861,178           2,102,890           2,150,834 28.07

މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް           1,975,846           2,190,207           2,169,977 28.08

ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް              982,396           1,128,906           1,357,159 28.09

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް         71,035,404       101,905,169         96,144,610 28.10

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން           7,501,266         10,816,377         10,948,239 28.11

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް       322,351,222       373,690,014       472,593,356 28.12

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ           7,451,880         13,119,876         17,967,869 28.13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް         12,982,321         39,019,103       225,709,776 29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އާއި 30

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       117,272,687       135,139,685       142,639,349

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް           6,720,145         13,855,141         17,897,173 30.01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު         33,094,078         33,347,587         36,315,779 30.02

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް         61,830,001         62,500,634         58,192,925 30.03

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ           6,605,799           6,792,884           9,257,560 30.04

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން           1,717,801           2,155,752           2,228,897 30.05

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފަންނުވެހި              926,043           1,784,145           2,186,632 30.06

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް           6,378,820         11,851,007         13,941,425 30.07

ނޭޝަނަލް ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޝަން                      -           2,852,535           2,618,958 30.08

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         75,651,927         94,490,152       130,536,575 31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް         15,921,482         29,241,806         31,195,602 31.01

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް         44,117,171         44,850,148         74,001,866 31.02

މަދަނީ ކޯޓު           6,267,139           7,586,545           9,674,864 31.03

ޖިނާއީ ކޯޓު           4,940,282           7,036,662           6,931,269 31.04
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ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓު           3,562,988           4,656,658           5,714,884 31.05

ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ ކޯޓު              842,865           1,118,333           3,018,090 31.06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި 32

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         27,858,918         17,327,927         28,680,652

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           8,912,665         12,078,474         23,927,964 32.01

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭބައިގެ ޚަރަދު         18,946,253           5,249,453           4,752,688 32.02

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި 33

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       105,612,817       118,256,912       110,099,478

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން         12,875,142         13,238,937         10,281,575 33.01

ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ބެހޭބައި           4,828,188           6,243,946           6,508,128 33.02

މޯލްޑިވްސް ގަވަރންމަންޓް ޓޫރިސްޓް އޮފީސް           7,359,175           5,634,197           2,461,156 33.03

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު         80,550,312         93,139,832         90,848,619 33.04

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި 34

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން           8,439,640         20,105,875         25,645,469

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް           6,904,444         11,462,272         11,983,254 34.01

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ސާރވިސަސް ބިޔުރޯ           1,535,196           8,643,603         13,662,215 34.02

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި 35

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       110,211,652         94,954,686       112,253,580

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން         19,728,462         22,825,224         27,390,573 35.01

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް         72,977,475         53,674,134         67,525,211 35.02

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ         10,987,582         11,179,978         11,002,416 35.03

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް           6,518,133           7,275,350           6,335,380 35.04

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި 36

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         74,081,680         75,091,915       104,854,863

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް         55,154,398         55,360,839         82,497,074 36.01

ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި         12,569,210         12,381,860         13,171,215 36.02
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މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ              506,292              845,500           1,621,043 36.03

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު           5,851,780           6,503,716           7,565,531 36.04

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން          52,919,284         84,530,773       113,359,710 37

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ         17,557,487         18,156,206         36,938,007 37.01

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިޔުރޯ         30,098,867         52,666,299         52,845,185 37.02

ކުޑަކުދިންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު           1,633,808           3,381,081           2,185,968 37.03

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ           3,629,122           3,665,005           4,170,665 37.04

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ                      -           1,804,116           2,806,203 37.05

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރ                      -           4,858,066         14,413,682 37.06

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އެ އޮފީހުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         12,098,919         11,905,552         12,926,777 38

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           7,936,445         11,030,090         11,805,262 38.01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯ ކޮމިޝަން           2,920,793                     -                      - 38.02

ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ           1,241,681              875,462           1,121,515 38.03

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ    5,626,698,022    6,661,698,673    9,069,076,162

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން         56,401,852         65,306,403         70,000,000 39

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް           2,500,000           6,236,000           7,500,000 40

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ         60,667,071         59,945,217         60,000,000 41

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު       793,216,755    1,086,641,715       757,546,982 42

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީގެ ޚަރަދު       806,117,171    1,581,013,005    1,924,297,818 43

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    7,345,600,871    9,460,841,013  11,888,420,962

އެއްކުރަން: ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%                     -                    -        11,888,421

މުޅިޖުމްލަ    7,345,600,871    9,460,841,013  11,900,309,383
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް              371,622              524,772              145,000 1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް             371,622              524,772              145,000 1.01

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަން                     -                     -                      - 1.02

މޯލްޑިވިއަން ގަވަރންމަންޓް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ                     -                     -                      - 1.03

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް                     -                     -                      - 1.04

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

2008 ވަނަ އަހަރު އޮފީސްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ

(12) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ނޑުވަރު              275,712              333,959              305,000 ރިޔާސީ ގަ 2

ނޑުވަރު              275,712              333,959              305,000 ރިޔާސީ ގަ 2.01

މުލީއާގެ                      -                     -                      - 2.02

ހިލާލީގެ                      -                     -                      - 2.03

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހާއި 3

އެމަޖިލީހުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން                69,219              107,961                61,800

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް                69,219              107,961                61,800 3.01

މިސްކިތް ތަކާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް                      -                     -                      - 3.02

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް                19,614                21,582                20,268 4

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ                54,380                67,785                55,000 5

އޯޑިޓް އޮފީސް                49,293                56,078                34,500 6

ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް                80,054                  5,105                  3,200 7

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު                75,290                88,358                69,800 8

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު           1,123,017           1,064,000           1,232,000 9
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ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު                  6,508                10,872                11,700 10

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ                96,335                95,155                85,000 11

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް                  1,133                  4,324                  5,500 12

ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ                  8,165                13,273                10,000 13

ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް                      -                     -                      - 14

ކޮމިޔުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް                10,746                33,455                  3,819 15

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން                      -                     -                      - 16

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                      -                     -                      - 17

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި 18

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން           1,549,657           1,241,183           1,281,050

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           1,409,501           1,241,183           1,281,050 18.01

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                     -                      - 18.02

ނޯދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް                      -                     -                      - 18.03

ސަދަންރީޖަނަލް އޮފީސް                      -                     -                      - 18.04

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.05

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.06

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.07

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.08

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.09

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.10

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.11

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.12

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.13

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.14

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.15

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.16
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.17

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.18

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.19

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.20

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.21

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.22

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.23

އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް                      -                     -                      - 18.24

ސ.ގަމާބެހޭ ސެކްޝަން              140,156                     -                      - 18.25

މީހުންބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭބައި                      -                     -                      - 18.26

ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާއިބެހޭ ޚަރަދު                      -                     -                      - 18.27

-                      -                     -                      ( ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (އުތުރު 18.28

-                      -                     -                      ( ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (ދެކުނު 18.29

ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސް                      -                     -                      - 18.30

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އާއި 19

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން           4,872,381           4,378,693           5,349,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ           4,770,760           4,126,949           5,105,000 19.01

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން                      -                     -                      - 19.02

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ                      -                     -                      - 19.03

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ                20,399                22,500                22,000 19.04

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ                26,270              133,000              147,000 19.05

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ                54,952                96,244                75,500 19.06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 20

އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން           1,230,813              112,923              124,216

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ           1,230,813              112,923              124,216 20.01

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން                      -                     -                      - 20.02
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި 21

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         15,251,502         16,742,067         14,698,944

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ           2,846,330           2,839,284           1,264,200 21.01

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް                      -                     -                      - 21.02

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ                      -                     -                      - 21.03

ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް                      -                     -                      - 21.04

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން         12,405,172         13,902,783         13,434,744 21.05

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް 22

ސެކިއުރިޓީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން       164,375,798       194,844,773       222,848,006

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ       158,632,764       188,814,657       217,719,884 22.01

342 622 335 595 437 645 ޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނންގ 22 ޑިޕޓމނޓ އފ ހޔރ އޑިޔކޝނ އނޑ ޓރނިނގ              437,645              335,595              02342,622 22.02

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް                      -                     -                      - 22.03

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 22.04

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ބައި                      -                     -                      - 22.05

މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު                      -                     -                      - 22.06

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ                90,428                89,460                85,185 22.07

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު           5,214,961           5,605,061           4,700,315 22.08

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން                      -                     -                      - 22.09

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް                      -                     -                      - 22.10

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ                      -                     -                      - 22.11

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ                      -                     -                      - 22.12

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް                      -                     -                      - 22.13

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް                      -                     -                      - 22.14

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ                      -                     -                      - 22.15

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ                      -                     -                      - 22.16

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު                      -                     -                      - 22.17ި ި
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         15,188,493         27,222,417         11,474,950 23

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން           7,716,332         17,361,374           1,478,000 23.01

ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން                      -                     -                      - 23.02

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު                      -                     -                      - 23.03

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު                      -                     -                      - 23.04

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު                13,994                11,199                  7,000 23.05

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް           5,157,305           8,063,898           8,601,500 23.06

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން              401,530              407,846              303,000 23.07

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް                95,400                30,886                23,000 23.08

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް                97,218                69,895                49,500 23.09

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް              254,307              189,696              146,050 23.10

126 000 159 370 145 757 އސްކަންދަރު ސްކޫލް 23 އިސކނދރ ސކލ              145,757              159,370              11126,000 23.11

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން              376,222              179,967              158,500 23.12

އަލްމަދަރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ                75,903                69,540                60,500 23.13

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް                90,940                82,738                63,200 23.14

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް              145,515              128,269                86,000 23.15

ކަލާފާނު ސްކޫލް              144,967              135,749              128,000 23.16

ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް              215,091              114,045                91,000 23.17

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް                61,568                53,349                41,100 23.18

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް              138,168              109,472                91,500 23.19

ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް                55,547                36,107                11,100 23.20

ޣާޒީ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.21

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު                  2,729                19,017                10,000 23.22

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.23

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.24

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.25

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.26

ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.27ީ ީ

ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.28
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް                      -                     -                      - 23.29

ހައްދުންމަތީ ދަނާލު                      -                     -                      - 23.30

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.31

އަލްމަދަރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ                      -                     -                      - 23.32

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.33

ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.34

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.35

ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.36

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.37

ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.38

ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.39

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.40

ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -                     -                      - 23.41

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.42

ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.43

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.44

ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.45

ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.46

ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.47

އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.48

ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.49

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.50

މަދަރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ                      -                     -                      - 23.51

ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.52

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -                     -                      - 23.53

މަދަރަސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން                      -                     -                      - 23.54

ލ.މާވަށު ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.55

ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -                     -                      - 23.56

ް ޫ ް ް ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް                      -                     -                      -ު 23.57

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.58
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.59

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.60

ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.61

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް                      -                     -                      - 23.62

އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -                     -                      - 23.63

މޭނާ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.64

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް                      -                     -                      - 23.65

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                      -                     -                      - 23.66

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.67

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 23.68

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                      -                     -                      - 23.69

މެދު އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                      -                     -                      - 23.70

- - - މެދު ރާއްޖެ ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް ޖޓ                                                                 23.71 ލތ  ދ  ރ ޖ  މދ ރ 23.71

މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                      -                     -                      - 23.72

ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                      -                     -                      - 23.73

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި 24

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން    4,857,768,936    6,211,526,892    6,151,422,711

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       988,068,111    1,117,169,429    1,157,711,822 24.01

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް                      -                     -                      - 24.02

ޕެންޝަންސް އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން                      -                     -                      - 24.03

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް    1,715,441,163    2,091,961,722    2,478,119,435 24.04

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު    2,154,259,662    3,002,395,741    2,515,591,454 24.05

ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ                      -                     -                      - 24.06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް 25

އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން           1,735,931           4,279,799           3,509,950

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް           1,707,827           4,255,170           3,484,950 25.01

މެރީން ރިސާރޗް ސެންޓަރ                28,104                24,629                25,000 25.02

މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ                      -                     -                      - 25.03
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން              169,921              131,643              155,000 26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް              131,056              104,072              125,500 26.01

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓާރނަލް ރިސޯސަސް                38,865                27,571                29,500 26.02

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.03

އދ.ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން                      -                     -                      - 26.04

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.05

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.06

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް                      -                     -                      - 26.07

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.08

ޖަޕާންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                      -                     -                      - 26.09

އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.10

ް ަޝ ޮ ަ  ެ ޭ ް ާ ެ  ަ ް ު  ަ ާ ޗަ 26 ޗއިނގއި ހނނ ދިވހިރއޖގ ހއިކމިޝނ                      -                     -                      -11 26.11

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.12

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން                      -                     -                      - 26.13

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.14

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީއަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން                      -                     -                      - 26.15

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                      -                     -                      - 26.16

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         72,271,542         83,683,960         82,492,297 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް           3,694,004           4,549,065           1,668,025 27.01

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           1,090,065              918,245              756,019 27.02

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް           1,784,721           7,822,411           7,064,676 27.03

ވެކްޓަރ ބޯން ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް                  6,009                  4,346                  3,500 27.04

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް         63,858,155         66,832,564         69,965,052 27.05

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ           1,299,513           2,037,312           1,539,000 27.06

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ                  3,384                  3,650                  1,000 27.07

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު                54,562                59,300                75,500 27.08

ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު              117,943              188,446              168,300 27.09

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް              363,186           1,268,621           1,251,225 27.10

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި                      -                     -                      - 27.11
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ރ.އުނގޫފާރު                      -                     -                      - 27.12

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ސ.ހިތަދޫ                      -                     -                      - 27.13

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / މ.މުލި                      -                     -                      - 27.14

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ގދ.ތިނަދޫ                      -                     -                      - 27.15

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ލ.ގަން                      -                     -                      - 27.16

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.17

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.18

ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.19

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.20

ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.21

އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.22

އދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.23

ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.24

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.25

ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.26

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.27

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.28

ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                      -                     -                      - 27.29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި 28

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         12,294,012         27,806,750         28,033,039

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް              104,583              121,969              125,700 28.01

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ           9,235,156         11,836,641         10,923,800 28.02

މާލޭ މަގުހެދުމާއިބެހޭ ބައި                24,065                26,050                30,000 28.03

ކުނިނައްތާލުމާބެހޭ ބައި                17,572         12,281,271         13,629,488 28.04

ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް              227,803              382,453              205,500 28.05

މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް              265,235              296,386              310,380 28.06

ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް              135,172              319,656              321,406 28.07

މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް              152,899              198,651              105,000 28.08ީ ި

ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް                17,880                21,080                34,000 28.09
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް                      -                     -                      - 28.10

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން           1,841,997           2,038,954           2,006,500 28.11

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް              271,650              283,639              341,265 28.12

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ                      -                     -                      - 28.13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް                38,448                22,680                20,500 29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އާއި 30

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         19,158,982         25,079,292         23,892,033

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް              589,990              975,589           1,008,000 30.01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު           6,009,477         11,689,670         12,294,651 30.02

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް         12,361,720         12,178,951         10,264,557 30.03

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ              174,004              217,705              307,325 30.04

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން                15,398                  3,877                  2,500 30.05

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފަންނުވެހި                  8,393                11,300                13,000 30.06

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް                      -                     -                      - 30.07

ނޭޝަނަލް ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޝަން                  2,200                  2,000 30.08

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން           5,926,427           5,349,664           5,195,700 31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް           2,692,479           1,852,397           1,509,000 31.01

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް                      -                     -                      - 31.02

މަދަނީ ކޯޓު              148,840              151,626              154,000 31.03

ޖިނާއީ ކޯޓު              103,639              211,863                77,000 31.04

ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓު           2,952,072           3,094,725           3,409,200 31.05

ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ ކޯޓު                29,397                39,053                46,500 31.06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި 32

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން              205,346              147,208              131,736

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް              205,346              147,208              131,736 32.01

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭބައިގެ ޚަރަދު                      -                     -                      - 32.02
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި 33

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         65,514,494         13,284,652           1,834,033

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން         64,012,145         10,935,581              220,000 33.01

ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ބެހޭބައި           1,150,792           1,441,426           1,590,033 33.02

މޯލްޑިވްސް ގަވަރންމަންޓް ޓޫރިސްޓް އޮފީސް                      -                     -                      - 33.03

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު              351,557              907,645                24,000 33.04

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި 34

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން              386,940              371,178    2,424,346,683

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް              383,952              366,178    2,424,341,683 34.01

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ސާރވިސަސް ބިޔުރޯ                  2,988                  5,000                  5,000 34.02

މނސްޓްރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމއުނކޭޝަން އާއ މިނިސޓރީ އފ ޓރނސޕޓ އނޑ ކމިއނިކޝނ އއ35ި 35

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން         87,465,926         96,582,183       101,539,828

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން           9,150,643         10,815,876         10,805,394 35.01

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް           4,629,891           3,956,500           4,277,500 35.02

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ           4,774,515                22,409                  3,024 35.03

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް         68,910,877         81,787,398         86,453,910 35.04

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި 36

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން              510,883              606,570              346,714

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް                62,998                63,933                64,691 36.01

ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި              189,184              208,802              113,301 36.02

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ                  1,015                  3,555                  4,000 36.03

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު              257,686              330,280              164,722 36.04

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން               102,352              138,556              102,066 37

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ                41,792                70,183                50,000 37.01

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިޔުރޯ                60,560                68,373                52,066 37.02

ކުޑަކުދިންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު                      -                     -                      - 37.03

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ                      -                     -                      - 37.04
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ                      -                     -                      - 37.05

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރ                      -                     -                      - 37.06

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އެ އޮފީހުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން                70,749                89,173              123,040 38

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                68,708                89,173              123,040 38.01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯ ކޮމިޝަން                  2,041                     -                      - 38.02

ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ                      -                     -                      - 38.03

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ    5,328,330,621    6,716,068,935    9,080,964,583

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން         78,056,086         86,067,773         72,500,000 39

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް         15,612,197         10,557,373         10,000,000 40

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ    5,421,998,904    6,812,694,081    9,163,464,583

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ         74,220,357         96,547,629         55,000,000 41

ފައިސާގެގޮތުގައި އެކައުންޓަށްވަންނަ ޖުމްލަ    5,496,219,261    6,909,241,710    9,218,464,583

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭއެހީ       793,216,755    1,086,641,715       757,546,982 42

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯންއެހީ       806,117,171    1,581,013,005    1,924,297,818 43

މުޅިޖުމްލަ    7,095,553,187    9,576,896,430  11,900,309,383
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި    2,370,414,282    2,855,522,945      3,291,532,000

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ    1,683,994,953    2,033,520,000      2,409,321,000 1

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް       495,730,576       547,324,000         589,668,000 2

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް         91,370,635       168,995,945         185,000,000 3

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތީގެ ފީ         31,638,233         34,759,000           35,414,000 4

ނޑުގައިދުއްވާ މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެފީ           5,082,719           5,629,000             5,798,000 ކަ 5

ވިޔަފަރިއާއި ކުންފުނީގެއަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރީ         16,949,947         17,852,000           18,287,000 6

29 000 000 28 772 000 24 523 777 ރެވެނއުސްޓޭމްޕް ވއްކައގެން 7

`

ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2008

2008 ވަނަ އަހަރަށް އެކިކަންކަމަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި ފައިސާ

(13) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ރވނިއސޓމޕ ވިއކއިގނ         24,523,777         28,772,000           29,000,000 7

ބިންވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް         21,123,442         18,671,000           19,044,000 8

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ތަންތަނުގެ ފައިދާ       742,125,988       802,085,921         800,971,000

އެސް. ޓީ، އޯ، ގެ ފައިދާއިން         57,200,000         85,280,000           69,902,000 9

މިފްކޯގެ ފައިދާއިން           1,350,000           2,970,000             9,900,000 10

އެމް، އެމް. އޭ ގެ ފައިދާއިން       205,058,070       100,000,000         150,000,000 11

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ފައިދާއިން         50,000,000         60,000,000           60,000,000 12

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން         62,251,925         87,000,000         129,000,000 13

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން           3,611,000           6,381,470             6,565,000 14

ނަސަންދުރަ ޕެލެސްހޮޓެލް ގެ ފައިދާއިން           2,984,462           3,778,970             8,259,000 15

ދިރާގުގެ ފައިދާއިން       280,830,880       354,982,320         188,002,000 16

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިދާއިން           6,207,700           9,311,550           15,000,000 17

އެމް. ޓީ. ސީ. ސީ. ގެ ފައިދާއިން           3,938,670           4,595,115           30,790,000 18

އެމް. އައި. ސީ ގެ ފައިދާއިން         19,500,000         19,500,000           20,000,000 19

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ ފައިދާއިން         39,886,511         46,341,866           47,584,000 20

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން           8,011,362         14,991,085           37,920,000 21

ބިލްޑިންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް މެކޭނިކަލް ވޯކްސްގެ ފައިދާއިން           1,295,408           4,150,675             2,000,000 22

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭނސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިދާއިން                     -           1,000,000                       - 23

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ފައިދާއިންގެ ފައިދާއިން                     -                     -           23,800,000 24
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން                     -           1,802,870             2,249,000 25
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން    2,215,790,351    3,058,460,069      4,988,461,583

ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަގެ ކުލި         23,568,069         25,954,000           27,252,000 28

ސަރުކާރުގެ ރިޒޯޓްތަކުގެ ކުލި    1,281,253,975    1,972,741,887      1,403,602,000 29

ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ބިމުގެކުލި         43,401,571         84,456,795           78,619,000 30

ރޯޔަލްޓީ         99,179,304         92,395,000         101,607,000 31

ގުޅިފަޅު ބިން ލީސްކޮށްގެންނާއި ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 އިން ލިބޭ                     -                     -         127,500,000 32

އިހަވަންދިއްޕޮޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ޤާއިމްކޮށްގެން                      -                     -      2,296,575,583 33

ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާއަށް           3,254,864         16,835,000             7,477,000 34

އެއަރޕޯޓް ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް           2,980,638           3,100,000             3,255,000 35

ވޯރކް ޕާމިޓް ފީ       140,530,801       169,372,000         192,260,000 36

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ލައިސަންސްފީ         66,723,577         77,000,000           84,000,000 37

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައިތިބުމުގެ ފީ           4,867,470           6,075,000             6,683,000 38

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ފީ         11,185,104         16,326,000           17,142,000 39

ާ ަ  ު ު ާ ު ަ  ް ު ަ ު ޯ  ަ ް ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަބުރާލިބުނު ފައިދާ       104,971,494       117,694,309         193,968,000ަ 40

ސަރުކާރުންދޫކުރާ ލޯންތަކުންގެސަރވިސްޗާޖަސް         77,104,399         95,146,078         140,707,000 41

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު       181,602,020       170,915,000         178,586,000 42

އެކިއެކި އިމްތިޙާނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ           8,391,743         11,736,000           12,323,000 43

ޗާޕްކުރިފޮތް،މަޖައްލާ، ނޫސް، ފަދަތަކެތި ވިއްކައިގެން         11,125,652           6,526,000             6,853,000 44

ޕާސްޕޯޓާއި އިމަޖެންސީ ސެޓްފިކެޓަށް           5,954,800           5,599,000             5,879,000 45

އެކިގޮތްގޮތުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއަށް         55,018,126         55,444,000           58,216,000 46

ކެޕިޓަލް އެސެޓްސް ވިއްކައިގެން         49,451,378         32,359,000           33,007,000 47

އެކިގޮތްގޮތުން          45,225,366         98,785,000           12,950,000 48

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ    5,328,330,621    6,716,068,935      9,080,964,583

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑުއެކައުންޓް ތަކަށް         78,056,086         86,067,773           72,500,000 49

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް         15,612,197         10,557,373           10,000,000 50

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ    5,421,998,904    6,812,694,081      9,163,464,583

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން         74,220,357         96,547,629           55,000,000 51

ފައިސާގެގޮތުގައި އެކައުންޓަށްވަންނަ ޖުމްލަ    5,496,219,261    6,909,241,710      9,218,464,583

757 546 982 1 086 641 715 793 216 755 އެކއެކ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލބޭ ބޭރުގެ ހލޭއެހ ރގ ހިލއހީ       793,216,755    1,086,641,715         52757,546,982 ށ ލި  ރޢތ ި މ ިއ އ

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯންއެހީ       806,117,171    1,581,013,005      1,924,297,818 53
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި
ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މުޅިޖުމްލަ    7,095,553,187    9,576,896,430    11,900,309,383
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2010 2009 2008

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ               200,000               425,090               439,136

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން /           16,824,110          28,083,600          19,640,000

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް            1,800,000               400,000                      -

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް          22,192,130          87,262,962          44,336,687

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް          33,063,612          42,277,912          18,066,419

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ          27,020,000        221,583,333        193,333,333

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ            6,002,700            4,210,550                      -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން            2,500,000            1,329,798                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް                       -          12,650,000                      -

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު          57,458,339          42,277,912          18,066,419

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު            8,530,203                      -                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ          48,147,500        802,330,659        452,958,875

އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ            3,000,000            1,366,872                      -
ޮ ޮ ޯ  ް ޮ  ް ް ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޖުމްލަ ހިސާބު ( 2008 - 2010 )
 ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ބޭރުގެ އެހީ އާއި އެކު )

އޮފީސްތައް

ޑިޕާޓްމަންްޓ އްޮފ މީޓިއޯރޮލޮޖީ            9,000,000          17,743,000                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް            7,097,521          12,744,747                      -

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ               600,000                      -                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ          19,472,239          10,447,250                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް          27,010,000          41,616,201                      -

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް            5,700,000            7,155,000                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝިއަލް ސެކިޔުރިޓީ            2,908,270               175,000               143,750

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް            7,500,000          10,436,000                      -

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ            4,000,000          18,500,000                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް        118,548,321        367,414,200                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް            3,029,605          21,687,361                      -

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު               500,000            6,500,000                      -

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ            1,500,000            1,900,000                      -

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް            1,500,000               259,750                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް            9,141,657            8,653,428                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް          10,000,000          17,420,000                      -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން            8,840,000            4,907,842            1,600,000

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ            2,400,000          20,411,629          19,639,620

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް            3,500,000          18,198,980            2,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް          12,400,000          16,619,120                      -

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު            3,835,000          15,865,000            3,700,000

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ            7,068,556            5,794,447                      -

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ            1,500,000          21,000,000          39,500,000

ނޑުވަރު            6,685,006            1,260,655                      - ރިޔާސީ ގަ

ޖުމްލަ        500,474,769     1,890,908,298        813,424,239

ބޭރުގެ އެހީގެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް     1,294,462,207     1,098,038,604        728,692,595

ިބޭރުގެ ހލޭ އެހީއން ހންގާ މަޝްރޫޢުތައް        249,298,995        124,531,110        114,366,746 ި ީ ި

ޖުމްލަ     1,543,761,202     1,222,569,714        843,059,341

މުޅި ޖުމްލަ     2,044,235,971     3,113,478,012     1,656,483,580
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ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ                200,000               425,090            439,136

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން /            16,824,110          28,083,600       19,640,000

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް             1,800,000               400,000                    -

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް           22,192,130          87,262,962       44,336,687

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           33,063,612          42,277,912       18,066,419

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ           27,020,000        221,583,333     193,333,333

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ             6,002,700            4,210,550                    -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން             2,500,000            1,329,798                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް                        -          12,650,000                    -

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު           57,458,339          42,277,912       18,066,419

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު             8,530,203                       -                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ           48,147,500        802,330,659     452,958,875

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޖުމްލަ ހިސާބު ( 2008 - 2010 )
 ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ )

އޮފީސްތައް

ީ ފ ީ ި ި

އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ             3,000,000            1,366,872                    -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޯރޮލޮޖީ             9,000,000          17,743,000                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް             7,097,521          12,744,747                    -

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ                600,000                       -                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ           19,472,239          10,447,250                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް           27,010,000          41,616,201                    -

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް             5,700,000            7,155,000                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝިއަލް ސެކިޔުރިޓީ             2,908,270               175,000            143,750

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް             7,500,000          10,436,000                    -

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ             4,000,000          18,500,000                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް        118,548,321        367,414,200                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް             3,029,605          21,687,361                    -

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު                500,000            6,500,000                    -

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ             1,500,000            1,900,000                    -

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް             1,500,000               259,750                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް             9,141,657            8,653,428                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           10,000,000          17,420,000                    -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން             8,840,000            4,907,842         1,600,000

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ             2,400,000          20,411,629       19,639,620

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް             3,500,000          18,198,980         2,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް           12,400,000          16,619,120                    -

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު             3,835,000          15,865,000         3,700,000

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ             7,068,556            5,794,447                    -

ިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ             1,500,000          21,000,000       39,500,000 ީ ި ި

ނޑުވަރު             6,685,006            1,260,655                    - ރިޔާސީ ގަ

ޖުމްލަ        500,474,769     1,890,908,298     813,424,239
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ބޭރުގެ އެހީގެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު            34,240,486          52,018,266       21,333,338 1

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އެކްސްޓެންޝަން            44,152,243            9,461,197                    - 2

ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު            26,976,845                      -                    - 3

ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު            26,880,000          26,880,000       23,040,000 4

142,464,000     166,208,000        166,208,000          ( ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމް 5

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު            67,200,000          67,200,000       57,600,000 6

ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2            31,817,190          31,817,190       19,460,454 7

އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު              7,989,965          12,014,835                    - 8

އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2                         -          12,800,000       25,600,000 9

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު            25,045,158          60,449,702       14,702,298 10

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޖުމްލަ ހިސާބު ( 2008 - 2010 )
 ( ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގޭ )

ޕްރޮޖެޓްތައް

ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް          220,800,000          73,600,000                    - 11

ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު          101,269,798                      -                    - 12

-                    -                      172,800,000          ( އިންފްރާސްޓްކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުގެ މަޝްރޫޢު (ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓް 13

އިންފްރާސްޓްކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުގެ މަޝްރޫޢު            26,880,000          42,240,000         7,680,000 14

ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު          115,380,621                      -                    - 15

އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ސިސްޓަމާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު            35,261,568          60,239,437                    - 16

ޕޮލިސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް            38,181,926          12,800,000                    - 17

އެން.އެސް.އެސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް            43,475,892                      -                    - 18

ސ. އަތޮޅުގެ ފާޚާނާ ސިސްޓްމް ތަރައްޤީކުރުން              9,472,000          56,832,000       46,336,000 19

ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް            29,426,419          41,188,134                    - 20

ހުޅުމާލޭ މަޝްރޫޢު            59,270,758                      -                    - 21

އެސް.އެމް.އީ ކޮމަރޝަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް            11,733,338          23,466,662       23,466,662 22

ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމް ތަރައްޤީ ކުރުން                         -                      -       17,920,000 23

ބަނދަރު ހެދުން                         -        288,000,000       57,600,000 24

އިންފްރާސްޓްކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުގެ މަޝްރޫޢު                         -          60,823,181     271,489,843 25

ޖުމްލަ       1,294,462,207     1,098,038,604     728,692,595

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

ގައުމީ ދާރުލް އާސާރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު            18,494,720          36,989,440       78,910,746 1

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު             64,000,000          64,000,000                    - 2

ސެކަންޑް ގާލްސް ސްކޫލް            47,083,354          23,541,670                    - 3

ލ.ލިންކް ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް                         -                      -       35,456,000 4

ގއ.ވިލިނގިލި ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް          119,720,921                      -                    - 5

ޖުމްލަ          249,298,995        124,531,110     114,366,746

މުޅި ޖުމްލަ       1,543,761,202     1,222,569,714     843,059,341
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ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ                -                 -           200,000                      -              200,000

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން /                 -                 -      16,824,110                      -         16,824,110

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް                -                 -        1,800,000                      -           1,800,000

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     4,000,000                 -      10,807,130           7,385,000         22,192,130

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                -                 -      23,063,612         10,000,000         33,063,612

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ                -                 -      14,320,000         12,700,000         27,020,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ                -                 -        5,674,950              327,750           6,002,700

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން                -                 -        2,500,000                      -           2,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް                -                 -                   -                      -                      -

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު                -      5,604,794      51,853,545                      -         57,458,339

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު                -                 -        8,530,203                      -           8,530,203

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ                -                 -      23,750,000         24,397,500         48,147,500

އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ                -                 -        3,000,000                      -           3,000,000

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޯރޮލޮޖީ     6,000,000                 -        3,000,000                      -           9,000,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

 ( ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކޯޑްތައް )

ޕްރޮޖެޓްތައް

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޖުމްލަ ހިސާބު - 2008

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް                -                 -        6,597,521              500,000           7,097,521

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ                -                 -           600,000                      -              600,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ                -                 -      19,472,239                      -         19,472,239

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް     1,150,000                 -      23,860,000           2,000,000         27,010,000

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް     2,500,000                 -        3,200,000                      -           5,700,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝިއަލް ސެކިޔުރިޓީ                -                 -        2,908,270                      -           2,908,270

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް                -                 -        7,500,000                      -           7,500,000

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ                -                 -        4,000,000                      -           4,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް                -    54,000,000      37,908,321         26,640,000       118,548,321

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް                -                 -           529,605           2,500,000           3,029,605

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު                -                 -           500,000                      -              500,000

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ                -                 -        1,500,000                      -           1,500,000

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް                -                 -        1,500,000                      -           1,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް                -                 -        9,141,657                      -           9,141,657

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                -                 -                   -         10,000,000         10,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން                -                 -        4,612,500           4,227,500           8,840,000

ެނޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ                -                 -                   -           2,400,000           2,400,000

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް                -                 -        1,000,000           2,500,000           3,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް                -      1,200,000      11,200,000                      -         12,400,000

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު                -                 -        3,385,000              450,000           3,835,000

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ                -                 -        7,068,556                      -           7,068,556

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ                -                 -        1,500,000                      -           1,500,000

ނޑުވަރު                -                 -        6,685,006                      -           6,685,006 ރިޔާސީ ގަ

ޖުމްލަ   13,650,000    60,804,794    319,992,225       106,027,750       500,474,769

ބޭރުގެ އެހީގެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް                -                 -    345,047,807       949,414,400    1,294,462,207

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް                -                 -    129,578,074       119,720,921       249,298,995

ޖުމްލަ                 -                 -    474,625,881    1,069,135,321    1,543,761,202

މުޅި ޖުމްލަ   13,650,000    60,804,794    794,618,106    1,175,163,071    2,044,235,971
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ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ                -                 -           200,000                  -              200,000

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން /                 -                 -      16,824,110                  -         16,824,110

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް                -                 -        1,800,000                  -           1,800,000

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     4,000,000                 -      10,807,130        7,385,000         22,192,130

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                -                 -      23,063,612      10,000,000         33,063,612

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ                -                 -      14,320,000      12,700,000         27,020,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ                -                 -        5,674,950           327,750           6,002,700

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން                -                 -        2,500,000                  -           2,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް                -                 -                  -                  -                      -

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު                -      5,604,794      51,853,545                  -         57,458,339

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު                -                 -        8,530,203                  -           8,530,203

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ                -                 -      23,750,000      24,397,500         48,147,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް - 2008  ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ )
 ( ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކޯޑްތައް )

ޕްރޮޖެޓްތައް

އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ                -                 -        3,000,000                  -           3,000,000

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޯރޮލޮޖީ     6,000,000                 -        3,000,000                  -           9,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް                -                 -        6,597,521           500,000           7,097,521

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ                -                 -           600,000                  -              600,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ                -                 -      19,472,239                  -         19,472,239

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް     1,150,000                 -      23,860,000        2,000,000         27,010,000

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް     2,500,000                 -        3,200,000                  -           5,700,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝިއަލް ސެކިޔުރިޓީ                -                 -        2,908,270                  -           2,908,270

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް                -                 -        7,500,000                  -           7,500,000

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ                -                 -        4,000,000                  -           4,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް                -    54,000,000      37,908,321      26,640,000       118,548,321

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް                -                 -           529,605        2,500,000           3,029,605

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު                -                 -           500,000                  -              500,000

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ                -                 -        1,500,000                  -           1,500,000

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް                -                 -        1,500,000                  -           1,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް                -                 -        9,141,657                  -           9,141,657

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                -                 -                  -      10,000,000         10,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން                -                 -        4,612,500        4,227,500           8,840,000

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ                -                 -                  -        2,400,000           2,400,000

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް                -                 -        1,000,000        2,500,000           3,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް                -      1,200,000      11,200,000                  -         12,400,000

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު                -                 -        3,385,000           450,000           3,835,000

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ                -                 -        7,068,556                  -           7,068,556

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ                -                 -        1,500,000                  -           1,500,000

ނޑުވަރު                -                 -        6,685,006                  -           6,685,006 ރިޔާސީ ގަ

ޖުމްލަ   13,650,000    60,804,794   319,992,225   106,027,750       500,474,769
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ރުފިޔާ

ބޭރުގެ އެހީގެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -                  -         34,240,486         34,240,486 1

.އެޗް އެކްސްޓެންޝަން                      -     44,152,243                      -         44,152,243 .އެމް .ޖީ އައި 2

ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -                  -         26,976,845         26,976,845 3

ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -                  -         26,880,000         26,880,000 4

166,208,000       166,208,000       -                  -                      ( ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމް 5

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -                  -         67,200,000         67,200,000 6

ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2                      -     31,817,190                      -         31,817,190 7

އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -                  -           7,989,965           7,989,965 8

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -                  -         25,045,158         25,045,158 10

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޖުމްލަ ހިސާބު - 2008  ( ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގޭ )
 ( ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކޯޑްތައް )

ޕްރޮޖެޓްތައް

ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް                      -                  -       220,800,000       220,800,000 11

ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -   101,269,798                      -       101,269,798 12

172,800,000       172,800,000       -                  -                      ( އިންފްރާސްޓްކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުގެ މަޝްރޫޢު (ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓް 13

އިންފްރާސްޓްކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުގެ މަޝްރޫޢު                      -     26,880,000                      -         26,880,000 14

ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -                  -       115,380,621       115,380,621 15

އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ސިސްޓަމާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު                      -                  -         35,261,568         35,261,568 16

ޕޮލިސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް                      -     38,181,926                      -         38,181,926 17

.އެސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް                      -     43,475,892                      -         43,475,892 .އެސް އެން 18

ސ. އަތޮޅުގެ ފާޚާނާ ސިސްޓްމް ތަރައްޤީކުރުން                      -                  -           9,472,000           9,472,000 19

ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް                      -                  -         29,426,419         29,426,419 20

ހުޅުމާލޭ މަޝްރޫޢު                      -     59,270,758                      -         59,270,758 21

.އީ ކޮމަރޝަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް                      -                  -         11,733,338         11,733,338 .އެމް އެސް 22

ޖުމްލަ                      -   345,047,807       949,414,400    1,294,462,207

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

ގައުމީ ދާރުލް އާސާރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު                      -     18,494,720                      -         18,494,720 1

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު                       -     64,000,000                      -         64,000,000 2

ސެކަންޑް ގާލްސް ސްކޫލް                      -     47,083,354                      -         47,083,354 3

ގއ.ވިލިނގިލި ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް                      -                  -       119,720,921       119,720,921 4

ޖުމްލަ                      -   129,578,074       119,720,921       249,298,995

މުޅި ޖުމްލަ                      -   474,625,881    1,069,135,321    1,543,761,202



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ 18

439,136                425,090                 200,000                36 ހިނގަމުން އަންނަ             2,064,226 ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ބޮޑުކުރުން 9.11

ޖުމްލަ                200,000                 425,090                439,136

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލް - 2008 ން 2010 ށް
 ( ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކޯޑްތައް )

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން /  72

19,640,000           6,850,000              3,000,000             60 ހިނގަމުން އަންނަ           29,538,630 ސޯސަންގެ އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        -                         643,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             3,926,038 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޯކްޝޮޕެއްހެދުން 9.11

-                        2,451,000              2,500,000             30 ހިނގަމުން އަންނަ             6,751,000 ސ. ހިތަދޫގައި 2 ބުރި ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް 9.11

-                        3,916,400              2,800,000             48 ހިނގަމުން އަންނަ             8,716,400 ގދ. ތިނަދޫ ހޮސްޓެލް ބިލްޑިންގ 9.11

-                        4,857,400              1,381,110             24 އަލަށް             6,238,510 ގދ. ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ތަރައްޤީކުރުން 9.11

-                        6,139,400              3,500,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ           10,839,400 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޓެލް ބިލްޑިންގ 2 9.11

-                        3,869,400              3,000,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ             8,869,400 ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޓެލް ބިލްޑިންގ 9.11

ޖުމްލަ           16,824,110             28,083,600           19,640,000

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

75



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 155

-                        -                         700,000                12 އަލަށް             1,400,000 ކ. ތިލަފުށި ކަސްޓަމްސް ގުދަން ހެދުން ފޭސް 2 9.11

-                        400,000                 1,100,000             18 އަލަށް             1,500,000 ހއ. އުލިގަމު ކަސްޓަމްސް އޮފީހާއި ރެސިޑެންސް ހެދުން 9.11

ޖުމްލަ             1,800,000                 400,000                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 213

-                        -                         196,380                24 ހިނގަމުން އަންނަ             1,696,380 .އޯ އިމާރާތާއް ބަދަލުދިނުން .ޓީ އައްޑޫގައި ހުރި އެސް 9.11

11 66 136 1 600 000 66 32 2 2 ް ަ ަ ް ު ު ް ަ ަ  ަ ާ  ަ ު  9 13

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

76

11,466,136           14,600,000           -                       66 އަލަށް         45,532,272 ކ. ކުޑަވިލިނގިލި ހާބަރ ތަރައްޤީކުރުން 9.13

-                        10,113,706             4,000,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ           19,113,706 ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަރައްޤީކުރުން 9.03

2,460,590             8,000,000              2,500,000             48 ހިނގަމުން އަންނަ           18,750,000 އަތޮޅުތަކުގައި ޖަލުގޮޅި ހެދުން 9.11

4,818,961             26,382,933             1,000,000             60 ހިނގަމުން އަންނަ           39,406,441 ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވާރކްއެއް ޤާއިމްކުރުން 9.13

-                        2,700,000              1,500,000             32 ހިނގަމުން އަންނަ             5,200,000 ދޫނިދޫ ޖެޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 9.13

-                        1,000,000              2,200,000             22 ހިނގަމުން އަންނަ             5,200,000 ވިލިމާލެ ދެބުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 9.11

25,591,000           10,931,999             3,000,000             60 ހިނގަމުން އަންނަ           42,522,999 ޕޮލިސް ނެޓްވާރކް މަޝްރޫޢު 9.13

-                        878,074                 1,885,000             14 އަލަށް             2,763,074 އައްޑޫ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލްގައި ފާހާނާއާއި ފެންވަރާތަން ހެދުން 9.13

-                        -                         567,000                3 އަލަށް                567,000 އައްޑޫ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލްގެ ޕެރޭޑް އޭރިއާގައި ގާއެތުރުން 9.11

-                        4,218,750              1,781,250             8 އަލަށް             6,000,000 ގއ އަތޮޅުގައި ދެބުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހެދުން 9.11

-                        4,218,750              1,781,250             8 އަލަށް             6,000,000 ހއ. ދިއްދޫގައި ދެބުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހެދުން 9.11

-                        4,218,750              1,781,250             8 އަލަށް             6,000,000 ޅ. ނައިފަރުގައި ދެބުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހެދުން 9.11

ޖުމްލަ           22,192,130             87,262,962           44,336,687



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 25

-                        -                         79,289                  48 ހިނގަމުން އަންނަ             3,712,461 ރ. އިނގުރައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        246,372                 2,354,241             36 ހިނގަމުން އަންނަ           10,254,862 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        1,288,004              2,430,082             46 ހިނގަމުން އަންނަ           11,920,144 ގދ. ތިނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        591,634                 1,500,000             20 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 މ. ކޮޅުފުށި ރަށުއޮފީހާއި ކޯޓް 9.11

-                        627,496                 1,000,000             18 ހިނގަމުން އަންނަ             3,059,388 ލ. ހިތަދޫ ރަށުއޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        263,750                 -                        9 ހިނގަމުން އަންނަ             5,275,000 ފ. އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        98,576                   -                        19 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 ހއ. ބާރަށު އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        263,750                 -                        20 ހިނގަމުން އަންނަ             5,275,000 ނ .އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީހާއި ވަށާފާރު  9.11

-                        147,669                 -                        24 ހިނގަމުން އަންނަ             6,104,419 ޏ. އަތޮޅު އަތޮޅުގެ އިމާރާތާއި ވަށާފާރު 9.11

1 669 2 6 10 19 ަ ް ަ  ް ު ަ ު ާ ާ ަ  ާ ާ ާ  ެ ު ޮ ަ  ު ޮ ަ  9 11
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-                        147,669               -                       24 ހިނގަމުން އަންނަ           6,104,419 ގދ. އަތޮުޅ އަތޮޅުގެ އިމާރާތާއި ވަށާފާރު 9.11

-                        73,354                   -                        24 ހިނގަމުން އަންނަ             3,057,507 ތ. ތިމަރަފުށި ރަށުއޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        147,669                 -                        24 ހިނގަމުން އަންނަ             6,104,419 ކ. އަތޮޅު އަތޮޅުގެ އިމާރާތާއި ވަށާފާރު 9.11

-                        263,750                 -                        22 ހިނގަމުން އަންނަ             5,275,000 އދ. އަތޮޅު އަތޮޅުގެ އިމާރާތާއި ވަށާފާރު 9.11

-                        98,576                   -                        20 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ރަށުއޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        73,354                   -                        18 ހިނގަމުން އަންނަ             3,057,507 ސ. މަރަދޫ އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        2,091,634              2,000,000             18 އަލަށް             4,091,634 ކ. ގުޅި ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        2,091,634              2,000,000             7 އަލަށް             4,091,634 ބ. ދަރަވަންދޫ ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        1,557,507              1,500,000             6 އަލަށް             3,057,507 ޅ. ކުރެންދޫ އޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

263,750                3,511,250              1,500,000             19 އަލަށް             5,275,000 ދ. އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

-                        1,807,507              1,000,000             7 އަލަށް             2,807,507 ރ. އުނގޫފާރު ރަށުއޮފީސް އިމާރާތް 9.11

-                        1,557,507              1,500,000             30 އަލަށް             3,057,507 ގއ. ދާންދޫ ރަށު އޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 9.11

16,025,000           9,500,000              6,000,000             23 އަލަށް           31,525,000 ރާއްޖެތެރޭގައި މަގުބައްތިއާއި ބަނދަރު ބައްތި ޖެހުން 9.13

1,102,500             1,050,000              1,000,000             23 އަލަށް             3,152,500 ރާއްޖެތެރޭގައި ނެރު ބައްތިޖެހުން 9.1377



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

-                        3,000,000              3,000,000             12 އަލަށް             6,000,000 ރާއްޖެތެރޭގައި ފާލާން އެޅުން 9.13

147,669                3,956,750              2,000,000             23 އަލަށް             6,104,419 ރ. އަތޮޅު އަތޮޅުގެ އިމާރާތްކުރުން 9.11

263,750                3,211,250              1,800,000             19 އަލަށް             5,275,000 ކ .އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތްކުރުން 9.11

263,750                3,211,250              1,800,000             19 އަލަށް             5,275,000 ގދ .އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        1,400,000              600,000                12 އަލަށް             2,000,000 ރާއްޖެތެރޭގައި ގުދަން ހެދުން 9.11

ޖުމްލަ           33,063,612             42,277,912           18,066,419

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 59

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް 78އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ި ި ީ ި ި

-                        -                         1,500,000             9 އަލަށް             1,500,000 ފުވައްމުލަކު ރިވެޓްމަންޓް 9.13

-                        -                         200,000                12 އަލަށް                200,000 ކުޅުދުއްފުށި ޕައިލެޓް މަގު 9.13

-                        1,000,000              1,000,000             12 އަލަށް             2,000,000 ލ .ގަން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ 9.13

-                        -                         1,820,000             12 އަލަށް             1,820,000 ހުޅުލެ ފެރީގިމަތަ 9.11

-                        1,000,000              1,000,000             24 އަލަށް             2,000,000 ގއ. ވިލިނގިލި ސައިޓް އޮފީހާއި ގަރާޖް 9.11

-                        -                         2,000,000             12 އަލަށް             2,000,000 ރަސްމީ ފާލަން 9.13

133,333,333         133,333,333           -                        36 އަލަށް         400,000,000 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ 9.11

60,000,000           60,000,000             -                        55 އަލަށް         200,000,000 .އައި އޮފީސް އިމާރާތް .ޕީ .ސީ އެމް 9.11

-                        5,000,000              4,000,000             24 އަލަށް             9,000,000 އައްޑޫ ރިވެޓްމަންޓް ސަރަހައްދު ޕައިލްކުރުން 9.13

-                        5,000,000              4,000,000             24 އަލަށް             9,000,000 ނޑުތޮށި މަރާމާތުކުރުން މާލެ އުތުރުފަރާތު ކަ 9.13

-                        7,750,000              10,000,000           12 އަލަށް                        - ތ. މަޑިފުށި ބިންހިއްކުން 9.11

-                        8,500,000              1,500,000             24 އަލަށް           10,000,000 ދަރުބާރުގެ މަރާމާތުކުރުން 9.11

ޖުމްލަ           27,020,000           221,583,333         193,333,333



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ 61

-                        17,250                   327,750                13 އަލަށް                345,000 ހުޅުލެ ފެންތާނގި 9.13

-                        63,250                   1,201,750             18 އަލަށް             1,265,000 ކ. ތިލަފުށި އެކޮމޮޑޭޝަން އިމާރާތް 9.11

-                        28,750                   546,250                13 އަލަށް                575,000 ކ. ތިލަފުށި ސިފައިންގެ ސަރަހައްދު ވަށާފާރު ރޭނުން 9.11

-                        10,600                   201,400                13 އަލަށް                212,000 ކ. ތިލަފުށި ވެހިކަލް ގަރާޖް 9.11

-                        255,000                 500,000                15 އަލަށް                755,000 .އީ ކޮންކްރީޓް ތަޅުން .އެމް އީ 9.11

-                        14,200                   269,800                15 އަލަށް                284,000 .ޕީ 9 އިމާރާތް ބަންޑާރކޮށި އޯ 9.11

-                        1,670,250              250,000                15 އަލަށް             1,920,250 ކައްދޫ ޕެރޭޑް ރާޑަރ ސްޓޭޝަން ބޭ 9.11

-                        -                         250,000                3 އަލަށް                250,000 މާފިލާފުށި ރާޑަރ ސްޓޭޝަން ބޭ 9.11

-                        -                         840,000                3 އަލަށް                840,000 ނޑި ކައްދޫ ޕެރޭޑް ރާޑަރ ސްޓޭޝަން އެންޓަނަރ ދަ 9.11

840 000 3 840 000 އަލަށް ނޑ މާފލާފުށ ޕެރޭޑް ރާޑަރ ސްޓޭޝަން އެންޓަނަރ ދަ 9 11
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-                        -                        840,000                3 އލށ              840,000 މފިލފށި ޕރޑ ރޑރ ސޓޝނ އނޓނރ ދނޑި 9.11

-                        1,670,250              294,750                6 އަލަށް             1,965,000 ހދ. ހަނިމާދޫ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އެކްސްޓެންޝަން 9.11

481,000                 481,000                18 އަލަށް                962,000 ބަންޑާރަކޮށި 9 ބުރި އިމާރާތުގެ ފަރުނީޗަރ 9.11

ޖުމްލަ             6,002,700              4,210,550                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 65

-                        1,329,798              2,500,000             18 ހިނގަމުން އަންނަ             4,031,366 އައްޑޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް 9.11

ޖުމްލަ             2,500,000              1,329,798                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 235

-                        11,765,000             -                        12 އަލަށް           11,765,000 އަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒު ސެންޓަރ މާލެ 9.11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

79



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

-                        885,000                 -                        6 އަލަށް                940,000 އަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒު ސެންޓަރ އައްޑު 9.11

ޖުމްލަ                        -             12,650,000                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު 85

-                        -                         337,300                24 ހިނގަމުން އަންނަ             3,712,461 ހއ. ކެލާ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް 9.11

-                        246,372                 1,749,677             24 ހިނގަމުން އަންނަ           10,254,862 ހއ. އުތީމް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އާއި ވަށާފާރު 9.11

-                        1,288,004              1,500,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ           11,920,144 ( ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި 9.11

-                        591,634                 366,800                18 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 ހއ. އުލިގަމު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 9.11

ާ ާ

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް 80އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

-                        627,496                 491,307                36 ހިނގަމުން އަންނަ             3,059,388 ( ހދ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި 9.11

-                        263,750                 800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             5,275,000 އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް 9.11

-                        98,576                   800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން 9.11

-                        263,750                 800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             5,275,000 އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

-                        147,669                 800,000                36 އަލަށް             6,104,419 ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް، އޮފީސްބްލޮކް އަދި ފާހާނާ 9.11

-                        147,669                 217,600                36 އަލަށް             6,104,419 ( ށ އަތޮޅުސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި 9.11

-                        73,354                   2,026,134             21 ހިނގަމުން އަންނަ             3,057,507 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް ކެމްޕަސް ބްލޮކް 1 9.11

-                        147,669                 800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             6,104,419 މެދު އުތުރު ބައެއް ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

-                        263,750                 800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             5,275,000 މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް 9.11

-                        98,576                   800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން 9.11

-                        73,354                   1,500,000             36 އަލަށް             3,057,507 ރ. ދުވާފަރު ސެކަންޑަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 9.11

-                        -                         1,800,000             21 ހިނގަމުން އަންނަ             3,630,132 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް ކެމްޕަސް ބްލޮކް 2 9.11

-                        -                         272,000                24 އަލަށް             3,630,132 ނ. މިލަންދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް އޮފީސް ބްލޮކް 9.11

-                        -                         375,000                10 އަލަށް             3,630,132 ޅ. އަތޮޅުސްކޫލް 1 ސައިންސް ލެބް 9.11



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

-                        -                         127,050                24 ހިނގަމުން އަންނަ             3,478,877 ( .ސީ 6 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި .އީ އއ. އޭ 9.11

-                        -                         127,050                24 ހިނގަމުން އަންނަ             3,478,877 މ މުލަށް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް 9.11

-                        -                         12,110                  18 ހިނގަމުން އަންނަ             3,478,877 .ސީ 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް .އީ ކ. އޭ 9.11

-                        2,091,634              800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 މެދު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް 9.11

-                        2,091,634              800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             4,091,634 މެދު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން 9.11

-                        1,557,507              800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             3,057,507 މެދު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

263,750                3,511,250              127,050                36 ހިނގަމުން އަންނަ             5,275,000 ލ .މާމެންދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް 9.11

800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ މެދު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް 9.11

800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ މެދު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން 9.11

800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ މެދު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

1,000,000             24 އަލަށް ލ. ގަން ްޕރައމަރ ސްކޫްލ 9.11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

, , ލ ލ ީ ި ޕ ލ

348,620                12 އަލަށް ލ .ގަން 1 ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އާއި 2 ޕްރީސްކޫލް 9.11

400,000                18 އަލަށް ފ. ބިލެއްދޫ ސްކޫލް 3 ރޫމް (ކޮމްޕިއުޓަރ، ލައިބްރަރީ، ސްޓޯރ) 9.11

700,000                18 އަލަށް ފ. މަގޫދޫ ސްކޫލް 1 ލައިބްރަރީ އާއި 1 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް 9.11

800,000                24 އަލަށް ޅ. މާވަށް ސްކޫލް ލައިބްރަރީ އާއި 6 ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް 9.11

35,360                  28 ހިނގަމުން އަންނަ ގއ. ކނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 9.11

1,500,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ ހުވަދުއަތޮޅު ސްކޫލް ފޭސް 1 9.11

2,000,000             21 ހިނގަމުން އަންނަ ގދ. ތިނަދު 2 ވަނަ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 9.11

800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް 9.11

500,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން 9.11

800,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

2,000,000             12 ހިނގަމުން އަންނަ ގދ. ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ހޯލް 9.11

400,000                18 އަލަށް ގއ. މާމެންދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 9.11

1,800,000             24 ހިނގަމުން އަންނަ ހާފިޒް އަހްމަދު ސްކޫލް ހޯލް 9.11

1,500,000             24 އަލަށް ސ. މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލް 9.11

81



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

172,900                24 ހިނގަމުން އަންނަ .ސީ މަރާމާތުކުރުމާއި ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި ފުރާޅުބަދަލުކުރުން .އީ ހދ. އޭ 9.11

299,000                12 ހިނގަމުން އަންނަ .ސީ ގައި 3 ބުރި ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް އެޅުން .އީ ޏ. އޭ 9.11

1,860,100             24 ހިނގަމުން އަންނަ ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ހޯލް 9.11

4,954,000             133 ހިނގަމުން އަންނަ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ބިން ގަތުން 9.10

4,000,000             24 ހިނގަމުން އަންނަ އިސްކަންދަރ ސްކޫލް ހޯލް ހެދުން 9.11

650,794                240 އަލަށް ގާޒީ ސްކޫލް ބިން ގަތުން 9.10

-                        1,807,507              1,142,494             103 ހިނގަމުން އަންނަ             2,807,507 ސްކޫލް ރެޝަނަލައިޒޭޝަން ބ. އޭދަފުށި 9.11

-                        1,557,507              200,000                43 ހިނގަމުން އަންނަ             3,057,507 ސްކޫލް ރެޝަނަލައިޒޭޝަން ޅ. ނައިފަރު 9.11

16,025,000           9,500,000              2,792,844             43 ހިނގަމުން އަންނަ           31,525,000 ރެސިޑެންޓް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ބ. އޭދަފުށި 9.11

1,102,500             1,050,000              1,254,660             43 ހިނގަމުން އަންނަ             3,152,500 ރެސިޑެންޓް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ޅ. ނައިފަރު 9.11

-                        3,000,000            675,833                43 ހނގަމުން އަންނަ           6,000,000 މަލްޓ ާޕރޕަސް އމާރާތް ބ. އޭދަފުށ 9.11

ސްޓޭޓަސް 82އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

, , , , , ި ި ދފ ި ޕ ޕ ި ލ

147,669                3,956,750              580,156                43 ހިނގަމުން އަންނަ             6,104,419 މަލްޓި ޕާރޕަސް އިމާރާތް ޅ. ނައިފަރު 9.11

263,750                3,211,250              200,000                6 އަލަށް             5,275,000 ޅ. ނައިފަރު އިންސާރވިސް ޓީޗަރުންނާއި ކުދިންގެ ފާހާނާ ބްލޮކް 9.11

500,000                6 އަލަށް ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލް އަޅާބިމަށް ބަދަލުދިނުން 9.11

263,750                3,211,250              1,462,500             12 އަލަށް             5,275,000 ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލް  9.11

-                        1,400,000              700,000                24 އަލަށް             2,000,000 ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އިތުރު ސްކޫލްއެއް އިމާރާތްކުރުން  9.11

ޖުމްލަ           57,458,339             42,277,912           18,066,419

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު 87

446,131                47 ހިނގަމުން އަންނަ މަދަރުސަތުލް އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލް 6 ބުރި އިމާރާތް 9.11

384,072                22 ހިނގަމުން އަންނަ .އީ ދެވަނަ ކެމްޕަސް ރިޓެންޝަން .އެސް .އެޗް ސީ 9.11

1,000,000             37 ހިނގަމުން އަންނަ ހުޅުމާލް ގާޒީ ސްކޫލް ފަރުނީޗަރ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް 9.11

500,000                36 އަލަށް މާލެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކުގައި ލިފްޓް ބެހެއްޓުން 9.11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

500,000                36 އަލަށް މާލެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައި ލިފްޓް ބެހެއްޓުން 9.11

200,000                24 އަލަށް އަމީރު އަހްމަދު ބޮޑުކުރުްނ 9.11

500,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ ަސރުކާރު ސްކޫލް ތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުްނ 9.11

500,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ސްކޫލް ތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުްނ 9.11

1,000,000             48 ހިނގަމުން އަންނަ ފަންނީ ހުނަރާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ތަނެއް ހެދުން 9.11

1,500,000             48 އަލަށް ތައުލީމާބެހޭ ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން 9.11

2,000,000             48 އަލަށް އަންހެން ކުދިންގެ 2 ސެކަންދަރީ ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުން (އިންފާރު، ފަރުނީޗަރ) 9.11

ޖުމްލަ             8,530,203                         -                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް
ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ 53

-                        90,000,000             10,000,000           24 ހިނގަމުން އަންނަ         115,000,000 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 9.13

-                        14,909,160             3,000,000             61 ހިނގަމުން އަންނަ           21,743,660 އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 9.13

26,000,000           18,000,000             7,000,000             19 އަލަށް           51,000,000 ( ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2 (ޅ. ނައިފަރު 9.11

-                        243,000,000           2,000,000             24 އަލަށް         249,000,000 ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 9.13

-                        -                         3,750,000             12 އަލަށް             3,750,000 ރާއްޖެތެރޭގައި ފެންދޫކުރާ ތަންތަންހެދުްނ 9.11

-                        2,000,000              2,000,000             8 އަލަށް             4,000,000 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަލަށްއިމާރާތްކުރެވުނު ގޭގޭގެ ކަރަންޓް 9.13

-                        134,900                 1,500,000             12 އަލަށް             1,634,900 އދ. މާމިގިލި ފެންޕްލާންޓާއި ފެންދޫކުރާ ތަންތަން 9.11

-                        -                         1,500,000             24 އަލަށް             1,500,000 ތ. ތިމަރަފުށި ފެންޕްލާންޓާއި ފެންދޫކުރާ ތަންތަން 9.11

-                        12,500,000             5,000,000             12 އަލަށް           17,500,000 ރާއްޖެތެރޭރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހެދުން 9.11

-                        1,086,699              4,000,000             5 އަލަށް             5,984,352 ށ. ފުނަދޫ އަލަށްއިމާރާތްކުރެވުނު ގޭގޭގެ ކަރަންޓް 9.11

6,941,875             6,941,875              1,000,000             97 ހިނގަމުން އަންނަ           17,383,750 ( ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2 (ލ. ފޮނަދޫ، އދ. މާމިގިލި 9.11

-                        997,500                 997,500                43 ހިނގަމުން އަންނަ             2,295,000 ( ސުނާމީގައި ގެއްލުންލިބުނު ނަރުދަމާ ނިޒާމްތައް މަރާމާތުކުރުން (ޅ. ހިންނަވަރު، ތ. ތިމަރަފުށި 9.13

-                        10,850,000             2,000,000             11 އަލަށް           12,850,000 ( ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިދުމަތް (ހއ. އުތީމް، ޏ. ފުވައްމުލަށް 9.13

18,517,000           14,943,000             1,000,000             36 އަލަށް           34,460,000 ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން (ނ. ހޮޅުދޫ، ނ. ވެލި 9.13

83



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

-                        1,467,525              1,400,000             24 ހިނގަމުން އަންނަ             3,426,500 ( ސުނާމީ ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް (ޖޭބިކް ލޯން 9.13

401,500,000         385,500,000           2,000,000             36 އަލަށް         789,000,000 ( .ބީ ލޯން .ޑީ ސ. އަތޮޅު 3 ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުން (އައި 9.13

ޖުމްލަ           48,147,500           802,330,659         452,958,875

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ 58

-                        1,366,872              3,000,000             12 އަލަށް             4,366,872 ކުނިނައްތާލާ ސައިޓް 9.11

ޖުމްލަ             3,000,000              1,366,872                        -

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް 84އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޯރޮލޮޖީ 57

-                        16,275,000             6,000,000             12 29,275,000           ������ ��������� ރާއްޖޭގެ އާރލީ ވާރނިންގ ސިސްޓަމް ފޭސް 2 9.03

-                        1,468,000              3,000,000             10 ހިނގަމުން އަންނަ             6,968,000 މީޓިއޮރޮލޮޖީ އިމާރާތް 9.11

ޖުމްލަ             9,000,000             17,743,000                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް 157

-                        3,646,683              500,000                13 ހިނގަމުންދާ             6,073,133 އޮއިވާލި ކަނދުފަތިހެދުން 9.13

-                        59,836                   1,276,881             20 ހިނގަމުންދާ             1,636,718 ( ނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް (އއ. ތޮއްޑޫ ދަ 9.11

-                        -                         115,000                36 ހިނގަމުންދާ             2,072,882 ފިޝަރީޒް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 9.11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

-                        1,606,072              600,000                43 ހިނގަމުންދާ             4,540,377 އޮއިވާލި ކަނދުފަތިހަދާ ތަން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުން 9.11

-                        85,041                   942,540                44 އަލަށް             1,707,864 ( ނޑުވެރިކަމުގެ ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން (ހދ. ހަނިމާދޫ ދަ 9.11

-                        -                         -                        6 އަލަށް         102,185,922 އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ އެކުވެނި 9.11

-                        6,606,014              730,514                36 އަލަށް             9,136,528 ރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި 2 ބުރި މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން 9.11

-                        632,831                 875,448                26 ހިނގަމުންދާ             1,919,556 ( ނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް (ފުވައްމުލަށް ދަ 9.11

-                        108,270                 2,057,138             20 ހިނގަމުންދާ             2,185,741 ( ނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް (ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދަ 9.11

ޖުމްލަ             7,097,521             12,744,747                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މެރން ރސާރޗް ސެންޓަރ 158

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ޓ ި ި

-                        -                         600,000                6 އަލަށް                600,000 ލެބޯޓަރީ އާއި ހެޗަރީ ޓޭންކް ސިސްޓަމް 9.13

ޖުމްލަ                600,000                         -                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 245

-                        1,135,750              5,904,250             21 އަލަށް             7,040,000 އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ހއ. ދިއްދޫ 9.11

-                        4,087,875              2,952,125             21 އަލަށް             7,040,000 އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ބ. އޭދަފުށި 9.11

-                        1,135,750              5,904,250             21 އަލަށް             7,040,000 އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ގއ. ވިލިނގިލި 9.11

-                        4,087,875              2,952,125             21 އަލަށް             7,040,000 އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ށ. ފުނަދޫ 9.11

-                        -                         581,516                21 ހިނގަމުން އަންނަ             1,163,032 އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ސ. ހިތަދޫ 9.11

-                        -                         591,373                22 ހިނގަމުން އަންނަ             1,177,973 އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ މ. މުލަށް 9.11

-                        -                         586,600                27 ހިނގަމުން އަންނަ             1,177,973 އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ތ. ވޭމަންޑޫ 9.11

ޖުމްލަ           19,472,239           10,447,250                        -

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

85



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 173

-                        14,129,201             -                        12 އަލަށް           24,129,201 ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 9.11

-                        1,000,000              1,150,000             18 އަލަށް             2,150,000 ރާއްޖެތެރޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ލޮލުގެ ފަރުވާ ތަރައްޤީކުރުން 9.03

-                        1,000,000              1,850,000             18 އަލަށް             2,850,000 ރޑް ހެދުން ރާއްޖެތެރޭގައި އައިސޮލޭޝަން ވާ 9.11

-                        1,000,000              1,500,000             18 އަލަށް             2,500,000 ހއ. ދިއްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        1,000,000              1,500,000             18 އަލަށް             2,500,000 ގއ. ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން ފޭސް 3 9.11

-                        1,000,000              2,000,000             18 އަލަށް             3,000,000 ޅ. ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން ފޭސް 3 9.13

-                        -                         2,000,000             6 އަލަށް             2,000,000 ރޑް ބޮޑުކުރުން އދ. މަހިބަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވާ 9.11

2 0 000 2 0 000 ް ަ ަ ް ު ު ް ާ ާ  ް ް ޯ  ް ް ެ 9 11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

86

-                        -                        4,250,000             4 އަލަށް           4,250,000 ހެލްތް ޕޯސްޓް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        1,200,000              800,000                20 އަލަށް             2,000,000 ހެލްތް ސެންޓަރުގެ އިން ފާރުރޭނުން 9.11

-                        1,950,000              1,250,000             20 އަލަށް             3,200,000 ގދ. ހޯނދެއްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ފޭސް 1 9.11

-                        700,000                 800,000                18 އަލަށް             1,500,000 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮފީސް ބްލޮކްއެއް އެޅުން 9.11

-                        700,000                 800,000                18 އަލަށް             1,500,000 ގދ. ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮފީސް ބްލޮކްއެއް އެޅުން 9.11

-                        500,000                 2,000,000             18 އަލަށް             2,500,000 ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ ބައި 9.11

-                        2,200,000              800,000                18 އަލަށް             3,000,000 ތ. ވޭމަންޑޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ ބައި 9.11

-                        7,500,000              2,500,000             20 އަލަށް           10,000,000 10 ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލެބޯޓަރީ ހެދުން 9.11

-                        1,700,000              800,000                18 އަލަށް             2,500,000 ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ ބައި 9.11

-                        -                         1,510,000             6 އަލަށް             1,510,000 ބ. އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުން 9.11

-                        5,537,000              500,000                18 އަލަށް             6,037,000 ( ހެލްތް އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން ފޭސް 2 (ހެލްތް ކޮމްޕޯނަންޓް 9.11

-                        500,000                 1,000,000             20 އަލަށް             1,500,000 ވިލިގިނލި ހޮސްޕިޓަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ 9.11

ޖުމްލަ           27,010,000             41,616,201                        -



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 177

-                        -                         -                        12 އަލަށް           14,035,000 ( .އާރ.އައި ރޭޑިއޮލޮޖީ އާއި ޑައިގްނޯސްޓިކް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން (އެމް 9.03

-                        2,000,000              2,500,000             12 އަލަށް             4,500,000 ހިތުގެ ބަލީގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ރަގަނޅުކުރުން 9.03

-                        3,055,000              1,500,000             24 އަލަށް             6,832,500 .ޑީ މާރާމާތުކުރުން ފޭސް 2 .އެސް .އެސް ސީ 9.11

-                        1,300,000              1,000,000             24 އަލަށް             4,600,000 .އެޗް އާ ކެޝުއަލްޓީ ފޭސް 2 .އެމް .ޖީ އައި 9.11

-                        800,000                 700,000                36 ހިނގަމުން އަންނަ             2,450,000 .އެޗް ޑޮކްޓަރުންގެ ރެސްޓް ރޫމް .އެމް .ޖީ އައި 9.11

ޖުމްލަ             5,700,000              7,155,000                        -

ު ޫ ް ަ ެ ު ޫ ް ަ ް ެ ަ

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝިއަލް ސެކިޔުރިޓީ 66

143,750                175,000                 2,908,270             120 ހިނގަމުން އަންނަ           17,836,125 ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

ޖުމްލަ             2,908,270                 175,000                143,750

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް 211

-                        -                         -                        13 ހިނގަމުން އަންނަ           46,000,000 ކ. މާފުށީގައި އިމާރާތް ކުރެވޭ ޖަލު (300 މީހުންގ) 9.11

-                        1,710,000              5,000,000             18 ހިނގަމުން އަންނަ           24,430,000 ކ. މާފުށީ ޖަލުގެ ވާށާ ފެންސްޖެހުން ފޭސް 2 9.11

-                        4,000,000              500,000                31 ހިނގަމުން އަންނަ             4,700,000 ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ހެދުން 9.11

-                        4,726,000              2,000,000             22 އަލަށް             6,726,000 ކ .މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރ ބޮޑުކުރުން 9.11

ޖުމްލަ             7,500,000             10,436,000                        -

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

87



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ 203

-                        18,500,000             4,000,000             12 އަލަށް           22,500,000 ލޯކަލް މާރުކޭޓް 3 ވަނަ ބުރި ހެދުން 9.11

-                        -                         -                        12 އަލަށް             1,000,000 ވޯކްޝޮޕް، ގަރާޖް، ސޯމިލް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުން 9.11

ޖުމްލަ             4,000,000             18,500,000                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 215

-                        -                         680,821                35 ހިނގަމުން އަންނަ           12,943,076 ( އާބާދީ އާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުން (ހއ. ބެރިންމަދޫ މީހުން ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް 9.11

-                        6,000,000              2,160,000             48 އަލަށް           32,352,500 ގއ. ދިޔަދޫ މީހުން ބަދަލުކުރުން 9.11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

88

-                        2,000,000              500,000                31 އަލަށް             4,200,000 މާލޭ އަރބަން ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތަރައްޤީކުރުން 9.11

-                        495,000                 247,500                36 އަލަށް                990,000 ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި ބިން ބޭނުންކުރުން 9.11

-                        15,758,050             -                        24 އަލަށް           31,516,100 ހދ ހަނިމާދޫ އަށް ބަދަލުވާ ހއ. ހަތިފުށި މީހުންނަށް ގެއެޅުން 9.11

-                        29,700,000             24,700,000           24 އަލަށް           59,400,000 ކ. ތުލުސްދޫގައި އުޅޭ ހދ. ރިނބިދޫ މީހުނަށް ގެއެޅުން 9.13

-                        -                         -                        24 އަލަށް           12,871,100 ބ. ގޮއިދޫއަށް ބަދަލުވާ ބ. ފެހެންދޫ މީހުންނަށް ގެއެޅުން 9.11

-                        7,700,000              700,000                36 އަލަށް           15,400,000 ށ. ފުނަދޫގައި އުޅޭ ށ. ނޫމަރާ މީހުންނަށް ގެއެޅުން 9.11

-                        27,170,000             -                        24 އަލަށް           54,340,000 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އުޅޭ ހދ. މާވައިދޫ މީހުންނަށް ގެއެޅުން 9.11

-                        27,170,000             12,170,000           36 އަލަށް           54,340,000 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އުޅޭ ހދ. ކުނބުރުދޫ އާއި ފަރިދޫ މީހުންނަށް ގެއެޅުން 9.11

-                        27,166,150             -                        24 އަލަށް           54,332,300 ވ. ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ބަދަލުވާ ވ. ކެޔޮދޫ، ތިނަދޫ، ރަކީދޫ މީހުންނަށް ގެއެޅުން 9.11

-                        121,415,000           21,450,000           24 އަލަށް         142,865,000 ( އެއްރަށުން އަނެއްރަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް ގެ އެޅުން (ހަމަނުޖެހޭ ރަށްރަށް 9.11

-                        7,300,000              1,940,000             24 މ. މުލި އާއި ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ             9,240,000 9.13

-                        36,250,000             14,000,000           24 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބިންހިއްކުން           50,250,000 9.10

-                        25,390,000             13,000,000           24 ތ. ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް 1           38,390,000 9.10



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

-                        15,000,000             13,000,000           24 ގދ. މަޑަވެލި ބިން ހިއްކުން           28,000,000 9.10

-                        6,900,000              7,000,000             24 ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން           13,900,000 9.10

-                        12,000,000             7,000,000             24 ކ. ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުން           19,000,000 9.10

ޖުމްލަ         118,548,321           367,414,200                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް 216

-                        8,970,395              529,605                12 އަލަށް             9,500,000 ރ. އަތޮޅު މީޑިއާ ސެންޓަރ  9.11

- 12 716 966 2 500 000 48 35 271 700 ހނގަމުން އަންނަ ޓ.ވ. މޯލްޑވްސްގެ ނެޓްވޯކް ހދުމަތް ފުޅާކުރުން 9.13

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

                        12,716,966           2,500,000             48 ހިނގމނ އނނ         35,271,700 ރނ ގ ނޓވ ހިދމތ ފޅ ވީ މލޑިވ ޓީ 9.13

ޖުމްލަ             3,029,605             21,687,361                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 217

-                        6,500,000              500,000                9 އަލަށް             7,000,000 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އިމާރާތަށް އިތުރުކުރާ 4 ބުރީގެ އިމާރާތް 9.11

ޖުމްލަ                500,000              6,500,000                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 219

-                        1,900,000              1,500,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ             5,400,000 މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ އިމާރާތް 9.11

ޖުމްލަ             1,500,000              1,900,000                        -

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

89



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް 218

-                        259,750                 1,500,000             48 ހިނގަމުން އަންނަ             5,259,750 ސްޓޫޑިއޯ 3 މަރާމާތުކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

ޖުމްލަ             1,500,000                 259,750                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް 223

-                        156,752                 478,295                25 ހިނގަމުން އަންނަ             3,135,047 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        6,590,778              3,000,000             25 ހިނގަމުން އަންނަ           19,377,074 ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        105,898                 912,066                24 ހިނގަމުން އަންނަ             2,117,964 ލ. ހިތަދޫ ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 9.11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

90

-                        -                         151,296                6 ހިނގަމުން އަންނަ             1,951,296 ތ. ވޭމަންޑޫ ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        1,700,000              1,500,000             25 އަލަށް             4,200,000 ބ. އޭދަފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        -                         1,500,000             12 ހިނގަމުން އަންނަ             2,200,000 ގއ. ގެމަނަފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        100,000                 1,600,000             22 އަލަށް             2,600,000 ކ. މާފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 9.11

ޖުމްލަ             9,141,657              8,653,428                        -

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 229

-                        6,000,000              6,000,000             30 އަލަށް           18,000,000 .ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސް .ޕީ އެސް 9.13

-                        11,420,000             4,000,000             18 އަލަށް           15,420,000 ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް ސެޓަލައިޓް ފޮޓޯ ހޯދުން 9.13

ޖުމްލަ           10,000,000             17,420,000                        -

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 237

-                        163,750                 800,000                6 އަލަށް                963,750 ޤައުމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މަސްޓަރ ޕްލޭން 9.13

-                        3,144,092              1,500,000             21 ހިނގަމުން އަންނަ             9,644,092 ( ޑޮމްސްޓިކް މެރިޓައިމް ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން 9.13

-                        -                         1,927,500             91 ހިނގަމުން އަންނަ           26,887,500 ( .އެފް ލޯން ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ކޭ 9.13

-                        -                         2,612,500             12 އަލަށް             2,612,500 ސ. ފޭދޫ ފެރީ ޓާރމިނަލް  9.11

1,600,000             1,600,000              1,600,000             36 އަލަށް             4,800,000 އުތުރު، ދެކުނު އަދި މެދު ސަރަހައްދުގެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ތަރައްޤީކުރުން 9.11

-                        -                         400,000                12 އަލަށް                400,000 ހދ. ހަނިމާދޫ ފެރީ ޓަރމިނަލް 9.11

ޖުމްލަ             8,840,000              4,907,842             1,600,000

ު ޫ ް ަ ެ ު ޫ ް ަ ް ެ ަ

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 239

-                        4,484,096              1,500,000             84 ހިނގަމުން އަންނަ           17,309,854 އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 9.13

7,762,481             7,350,846              900,000                85 ހިނގަމުން އަންނަ           35,840,485 .ޓީ އިންޑަސްތްރީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީވުން ރާއްޖޭގައި އައި 9.13

11,877,139           8,576,687              -                        30 އަލަށް           25,035,442 .ޓީ 8 ބުރި އިމާރާތުގެ ފޭސް 2 .އައި .ސީ އެން 9.11

ޖުމްލަ             2,400,000             20,411,629           19,639,620

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް 238

-                        -                         -                        20 ހިނގަމުން އަންނަ             5,433,418 ސ. ގަން އެއަރޕޯޓް އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.13

-                        1,105,500              500,000                36 އަލަށް             3,150,000 ހދ. ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ހެދުން 9.13

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

91



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

2,000,000             1,000,000              1,000,000             48 ހިނގަމުން އަންނަ           11,760,452 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ބިލްޑިންގ އަޕްގްރޭޑްކުރުން 9.11

-                        16,093,480             2,000,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ           19,628,096 ސ. ގަމުގެ ބަނދަރާއި އެއްގަމު ތޮށި 9.13

ޖުމްލަ             3,500,000             18,198,980             2,000,000

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 241

-                        350,000                 350,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ             4,450,000 މާލޭ ފަތާ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން 9.11

-                        -                         1,200,000             24 ހިނގަމުން އަންނަ             1,600,000 ބިމާއި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުްނ 9.10

-                        100,000               300,000                24 އަލަށް              400,000 ސްކޭޓްކުރާ ސަރަހައްުދ ތަރައްޤކުރުްނ. 9.11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް 92އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

, , , ލ ީ ދ ޓ

-                        819,120                 750,000                24 އަލަށް             1,569,120 އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން 9.11

-                        12,000,000             2,000,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ           16,000,000 ނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުްނ ރާއްޖެތެރޭގެ ފުޓްބޯޅަ ދަ 9.11

-                        -                         800,000                24 ހިނގަމުން އަންނަ             2,650,000 ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް 7 ގދ. ތިނަދޫ 9.11

-                        700,000                 800,000                23 ހިނގަމުން އަންނަ             2,607,654 ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް 5 ދ. ކުޑަހުވަދޫ 9.11

-                        550,000                 800,000                12 ހިނގަމުން އަންނަ             2,402,675 ނޑު ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޒޯން 2 ފުޓްބޯޅަ ދަ 9.11

-                        -                         1,000,000             12 އަލަށް             1,000,000 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފަތާ ސަރަހައްދު އަލުން ހެދުްނ 9.11

-                        200,000                 400,000                36 ހިނގަމުން އަންނަ             1,800,000 މާލެވިލިނގިލި ޔޫތް ސެންޓަރ 9.11

-                        -                         600,000                36 ހިނގަމުން އަންނަ             2,200,000 ޒޯން 5 ޔޫތް ސެންޓަރ ފ. ނިލަންދޫ 9.11

-                        -                         600,000                36 ހިނގަމުން އަންނަ             2,481,390 ބ. އޭދަފުށި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ 9.11

-                        -                         800,000                37 ހިނގަމުން އަންނަ             2,800,000 ތ. ތިމަރަފުށި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ 9.11

-                        500,000                 1,000,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ             3,382,362 ސ. ހިތަދޫ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ 9.11

-                        1,400,000              1,000,000             24 އަލަށް             2,400,000 ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުތައް 9.11

ޖުމްލަ           12,400,000             16,619,120                        -



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 16

2,000,000             1,000,000              1,000,000             36 ހިނގަމުން އަންނަ             5,000,000 ޤައުމީ ދާރުލް އާސާރެއް އިމާރާތްކުރުން 9.11

-                        465,000                 135,000                24 އަލަށް                900,000 ހއ. އުތީމުގައި މެހްމާނުން ޒިޔާރަތްކުރާ ބައެއް ހެދުން 9.11

1,000,000             500,000                 500,000                36 އަލަށް             2,000,000 ސ. މަރަދޫގައި ސަރަހައްދީ ދާރުލް އާސާރެއް ޤާއިމްކުރުން 9.11

500,000                300,000                 300,000                36 އަލަށް             1,100,000 ކަޅުއޮއްފުންމި އާވައްތަރުކޮށް ދޯންޏެއްބަނުމުގެ މަޝްރޫޢު 9.13

-                        12,000,000             400,000                12 އަލަށް                400,000 ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ދެމެހެއްޓުން 9.11

-                        -                         500,000                12 އަލަށް                500,000 ( އާސާރީ މިސްކިތްތައް ދެމެހެއްޓުން (ފ. ނިލަންދޫ، ހއ. ބާރަށް، ބ. ކުޑަރިކިލު 9.11

200,000                50,000                   150,000                48 ހިނގަމުން އަންނަ                550,000 ނޑުތޮށިލުން ލ .އިސްދޫ އާސާރީ ސަރަހައްދު ވަށާ ކަ 9.13

-                        550,000                 350,000                12 އަލަށް                350,000 ފުވައްމުލަކު އާސާރީ ތަންތަން ފެންނަންހުންނަ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން 9.11

-                        1,000,000              500,000                24 އަލަށް             1,500,000 އާންމު ފަރާތްތަކުން ހަދާ އާސާރީ ތަންތަން ދެމެހެއްޓުން 9.11

3 700 000 15 865 000 3 835 000 ަ ް ު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ޖމލ             3,835,000           15,865,000             3,700,000

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ 246

-                        5,614,447              1,995,000             30 ހިނގަމުން އަންނަ             8,609,447 .އާރ.ސީ ޕްލިމިނަރީ މަޝްރޫޢު ފޭސް 3 ޑީ 9.11

-                        -                         450,000                6 އަލަށް                450,000 މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް ސ. ހިތަދޫ 9.11

-                        -                         1,170,000             6 އަލަށް             1,170,000 އެކޮމޮޑޭޝަން ސ. ހިތަދޫ 9.11

-                        150,000                 2,866,778             9 އަލަށް             3,016,778 ކ .ހިންމަފުށި އެޑްމިން އޮފީހާއި ކައުލްސިލަރުންގެ އޮފީސް 9.11

-                        30,000                   586,778                9 އަލަށް                616,778 ކ. ހިންމަފުށި މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް 9.11

ޖުމްލަ             7,068,556              5,794,447                        -

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

93



2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 12

39,500,000           20,000,000             500,000                36 އަލަށް           60,000,000 ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާ އިމާރާތް 9.11

-                        1,000,000              1,000,000             14 އަލަށް             2,000,000 މަޖްލިސް އިމާރާތުގެ ތަނބުތައް މަރާމާތުކުރުން 9.11

ޖުމްލަ             1,500,000             21,000,000           39,500,000

2010 2009 2008 މަޝްރޫޢު މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ( މުއްދަތު (މަސް ޖުމްލަ އަގު ކޯޑް

ނޑުވަރު ރިޔާސީ ގަ 6

2 89 68 006 12 10 88 801 ަ ް ަ  ް ު ަ ް ާ ާ  ް ަ ޭ ޮ ޮ ެ  ް ަ ް ެ  ް ް ޯ 9 11

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

ސްޓޭޓަސް އޮފީސް / މަޝްރޫޢު

94

-                        772,895               4,685,006             12 ހިނގަމުން އަންނަ         10,885,801 ލޯންްޗ ސެކްޝަްނ އެކޮމޮޑޭޝަން އިމާރާތް 9.11

-                        487,760                 2,000,000             17 އަލަށް             2,487,760 ތީމުގެ ގުދަންކޮށީގައި އިތުރު ސްޓޯރެއް ހެދުން 9.11

ޖުމްލަ             6,685,006              1,260,655                        -

ޖުމްލަ      500,474,769     1,890,908,298      813,424,239
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(ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގުރާމް  ފިޔަވައި)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް
.

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު - މަސްވެރިކަމަށް       18,000,000 1

ާ

`

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް -2008

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ނޑުވެރިކަމަށް       11,506,175 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު - ދަ 2

ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ  އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދަ 3

ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރުން        12,000,000

ފިޝަރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިގު މުއްދަތުގައި އަގު އަދާކުރާ 4

12,000,000       
ފަރާތްތަކަށް ކުދި ލޯން ދޫކުރުން  

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު          1,500,000 5

ޖުމްލަ       55,006,175

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

85,000              qSataakqwasam egumuruk racqlak qDIf qviwal 1

50,000              qmArqgorqp egumurukAlAw anAf 2

100,000            qnutagibil qnakqlibAQ egumuleb ITilok egunef iwAtahqwis eguham 3

90,000              qmArqgorqp AsArid EhebAhamuDnak 4
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85,000              qmArqgorqp AsArid egumakirevqnew 5

100,000            (urayim ,anAf ,qsamidukErid) AsArid egumakirevqsamuraf 6

161,500            qgolaTek qlarok / qgqniraTinom qfIrqlarok 7

50,000              qsanrAwevew qDqnew qnaxEkuyiDew 8

ޖުމްލަ            721,500

މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ނަމޫނާ ދެއްކުމުގެ ޕްރޮގްރާމް            229,215 ދަ 1

ނޑުވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕޭން              41,990 ދަ 2

ޖުމްލަ            271,205

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

50,000              
ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރައިސިންގ އާއިބެހޭ ރެގިޔުލޭޝަން ހެދުން  1

58,000              
ފޭސް ސްޓަޑީ އޮން ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސެކްޓަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް  2

30,000              
ސަބްސެކްޓޯރަލް މާސްޓަރ ޕްލޭން ހެދުން  3

5,000                
އިންފޮމޭޝަން ފްލޯރ - މީޑިއާ އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކޮމިޔުނިކޭޝަން  4

25,000              
ޓްރާންސްޕޯރޓް ސެކްޓަރގެ ލިޓްރެޗަރ އެނަލިސިސް އެއް ހެދުން  5

2,000                
ޓްރާންސްޕޯރޓް ޔޫސަރ ފީޑްބެކް ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  6

30,000              
ޓްރާންސްޕޯރޓް ނެޓްވާރކްގައި ހިންގާ އެކްސިޑެންޓްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  7

ޖުމްލަ            200,000
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު            260,000 1

ޖުމްލަ            260,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު         3,000,000 1

ޖުމްލަ         3,000,000

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

އޭއީސީ ޕްރޮޖެކްޓްއަށްސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭން އެއްބަސް ވެފައިވާ ފައިސާ ގެ އަދަދު             504,900 1

ޖުމްލަ            504,900

އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ

ޔުނެޕްގެ އެހީގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެމިކަލް             642,500 1

މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮފައިލް ހެދުމަށް ހިއްޞާ

ވޭސްޓް މެނޭޖް މެންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް 25 ރަށަކަށް            125,000 2

އިންޑަސްޓްރީ މަސައްކަތް ކުރާތަންތަނުގެ ވޭސްމެނޭޖް މަންޓް  3

ޕްލޭންހެދުމަށް 3 ރަށަކަށް              30,000

ތެލުން ތަގައްޔަރުވާ ތަންތަން  ސާފުކުރުމަށް            100,000 4

ކުންޔާއބެހޭ ގޮތުން މހުން ހޭލުންތެރކުރުވުމަށް ޑޮކއުމެންޓްރ 5
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އެއްތައްޔާރު ކުރުމަށް              60,000

ރަށްރަށުގެ ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް            250,000 6

ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް  7

 ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް            120,000

ކުންޏާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާ ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް            112,590 8

ކ. އަތޮޅުގެ ކުނި ޖަމާކުރުމާއި އެއެއްޗެހި ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު            576,000 9

ވ. އަތޮޅުގެ ކުނި ޖަމާކުރުމާއި އެއެއްޗެހި ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު            456,820 10

ބ. އަތޮޅުގެ ކުނި ޖަމާކުރުމާއި އެއެއްޗެހި ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު            850,000 11

ހަތަރު އަތޮޅަކުން ކުނިނަގައިގެން ގެނައުމަށް         2,240,000 12

މިހާރުފެށިފައިވާ 6 އަތޮޅުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖް މަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 13

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި އެމެޖެންސީ އެހީއަށް              90,000

ޖުމްލަ         5,652,910

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު         1,500,000 1

ޖުމްލަ         1,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު            624,445 1

ޖުމްލަ            624,445

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު            100,000 1
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް

700,000              qTqnamqniwasew qlaxepqs qDqnew qsuwivir qsqnamrOfrAp 1

9,207,622         
qSamuruk urutiw qlaTipek egITirOtow qTqnamqpoleviD qTekrAm qlaTipek 2

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް         1,674,081 3

18,700,220       
     qTqkejorqp qmaTqsis gqniTqnuwakew qkilqbap 4

30,281,923       

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2       16,948,198 1

6 8 000  ް ް ެ ޮ ް  ް ް ޭ  ް ޯ  ް ަ މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް          6,784,000ޮ 2

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު       11,216,000 މަސްވެރިކަމާއި ދަ 3

ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މަޝްރޫޢު       30,421,863 4

އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު       17,142,861 5

ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯން 2     106,240,000 6

ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން އިކްވިޕްމަންޓް       40,960,000 7

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރާޑާ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް         6,695,040 8

ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު       19,850,880 9

މަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު       37,609,843 10

ޖުމްލަ     293,868,685

މުޅި ޖުމްލަ     391,991,743
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