








I

ޞަފްހާ

ނަންބަރ

ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރ

ފިސްކަލް އިކޮނޮމިކް އައުޓްލުކް 2011 އިން 2015 އަށް I ޗެޕްޓަރ

3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރު 2011 އިން 2015 އަށް

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނގެ ޗެޕްޓަރ 4 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން II ޗެޕްޓަރ

33 ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

35 2013 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

36 (1) ދިވެހި ދުައލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ ހިސާބު 2015-2011

38 (2) ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2015-2011

40 (3) ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޙަރަދު 

42 (4) /ކެޕިޓަލް) ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޙަރަދު (ރިކަރަންޓް

46 (5) އެކި ބައި ބަޔަށް ޙަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (ފަންކްޝަނަލް)

47 (6) މުޅި ބަޖެޓް ޙަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ މައިގނޑު ބައިބައިގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް)

55 (7) ޢާންމު ބަޖެޓަށް ލަފާކުރި އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޙަރަދު 

71 (8) ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

73 (9) ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތައް 2011 ން 2015

ބަޖެޓް ގައި ހިމެނެ ޕްރޮގްރާމްތައް  III ޗެޕްޓަރ

79 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޙުލާޞާ 2013

81 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޙުލާޞާ 2013

93  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް 2013

95 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

98 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

100 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

102 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

108 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

110 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

112 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

114 އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

116 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

118 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

120 ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

122 ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

124 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ފިހުރިސްތު



II

ޞަފްހާ ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރ ނަންބަރ

126 އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް

128 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

130 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

132 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

134 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް

136 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

138 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

147 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

151 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

155 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

160 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 

171 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

173 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

176 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ 

182 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

184 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

188 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

191 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް

195 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

197 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

202 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

204 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

209 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް

214 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 

216 އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލް 

218 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ (ހއ. އަތޮޅު)

221 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ (ހދ.އަތޮޅު)

224 މިލަދްުނމަޑުލު އުތުރުބުރީ (ށ.އަތޮޅޫ)

227 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ (ނ.އަތޮޅު)

230 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ (ރ.އަތޮޅު)

233 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ (ބ.އަތޮޅު)

236 ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު (ޅ.އަތޮޅު)

239 މާލެއަތޮޅު (ކ.އަތޮޅު)

242 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ (އއ.އަތޮޅު)



III

ޞަފްހާ ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރ ނަންބަރ

245 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ (އދ.އަތޮޅު)

248 ފެލިދެއަތޮޅު (ވ.އަތޮޅު)

251 މުލަކުއަތޮޅު (މ.އަތޮޅު)

254 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ (ފ.އަތޮޅު)

257 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ (ދ.އަތޮޅު)

260 ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު (ތ.އަތޮޅު)

263 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު (ލ.އަތޮޅު)

266 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ (ގއ.އަތޮޅު)

269 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ (ގދ.އަތޮޅު)

272 ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު

ބަޖެޓާ ބެހޭ ބައެއް އިތުރު ތަފްޞީލް  IV ޗެޕްޓަރ

277 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ 2011 ން 2015 ށް 

282 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ 2011 ން 2015 ށް 

284 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ އެހީ 

285 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ ފައިސާއިން ޙަރަދުކުރެވޭ އޮފީސްތައް

286 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން އެކިބައިބަޔަށް ޙަރަދު ކުރެވޭ ގޮތް 

290 އާއްމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓަރަސްޓް ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ 

291 އާއްމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓަރަސްޓް ފަންޑް ތަކުން ޙަރަދު ކުރެވޭ އޮފީސްތައް

292 އާއްމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓަރަސްޓް ފަންޑް އެކިބައިބަޔަށް ޙަރަދު ކުރެވޭގޮތް

296 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ބައިތަކުގެ ތަފީްޞލް

301  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޙަރަދުގެ ތަފްޞީލް 2013

303 / ޚާއްޞަ ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

305 ސަރުކާރުން ހިންގާ ނުވަތަ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

307 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ނަގާ ލޯނުތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް 2013

_______________________________
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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރު 

  އަށް  5201އިން  1120

   ތަޢާރުފް .  1

 3ވަނަ ައހަުރގެ މާލީ އަިދ އިޤްތިޞާީދ ހާލަތުގެ ަމއްޗަާށއި، ކުރިއަށް އޮތް  2012މިބަޔާނަކީ މިނިމޭ 

އަހަރު ދުަވުހގެ އިޤްތިޞާީދ ތަސައްވަުރެގ މައްޗަށް އަިލއަުޅވައިދޭ ަބޔާނެެކވެ. މިބަޔާުނގައި ބަަލއިލެވިފަިއާވ 

  ކާރުގެ ިފސްކަލް ޕޮިލސީއާއި އޭގެ ބައިތަކެވެ. މައިަގނޑު ބައިތަކަކީ ރާްއޖޭގެ އުފެއްުދންތެރިކަމާއި ސަރު

ނޑު .  2   ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

) އަކީ ޤައުމެްއަގިއ ނުވަތަ ގްރޮސް ޑޮެމސްޓިކް ޕްރޮަޑކްޓް (ޤައުމީ އުެފްއދުންތެރިކަުމެގ މިްނަގނޑު  ޖީ.ޑީ.ޕީ

. ޖީ.ޑީ.ޕީއަީކ އުފެއްދޭތަކެްއޗާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ އަގަށް ައހަރެްއގެ ތެޭރގައި  އިތުުރާވ މިންވަެރވެ

ޤައުމެްއގެ ިއޤްތިސާދީ ކުިރއެރުން ދެެނަގންަނން އެންެމ އާއްުމގޮތެްއގައި ޭބނުންުކރާ އެއް އިްނޑިކޭޓަރެއެވ. 

ޖީ.ޑީ.ޕީ ދެޮގތަކަށް ދެއްކިދާނެެއވެ. އެްއގޮތަކީ ނޮިމަނލް ޖީ.ޑީ.ީޕ ނުވަަތ ޖީ.ޑީީޕ އެއަަހރެްއެގ އަުގްނނެެވ. 

.ޑީ.ޕީ ދާއިމީ އަުގްނނެެވ. ރާއްޖޭަގއި ރިައލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ައންދާޒާކުަރީނ ދެަވނަގޮތަކީ ރި .ޕީ ނުވަތަ ޖީ އަލް ޖީ.ޑީ

2003 .  ވަނަ އަހަުރގެ ދާިއމީ އަުގންެނވެ

  ގެ ދާއިމީ އަގުން ) 2003ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ (  2.1

.ޕީ އެކުަލވާެލވެީނ މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް ައންަނ ބަދަލުަތއް  .ޑީ  ކަމަށްވާީތ،ުނހިަމނާރިއަލް ޖީ

.ޑީ.ޕީ ިއްނނެެވ. މިގޮުތްނ  ަހގީގީ ޤައުމެްއގެ އުފެއްުދންތެރިަކން ކުރިއަރާ މިްނަވރު ދެެނގަެނޭވނީ ރިއަލް ޖީ

.ޕީ ގެ ފަރަަގކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުތަކަށް ައްނނަ ބަދަުލެގ  .ޑީ.ޕީ ާއއި ރިއަލް ޖީ.ޑީ ނޮމިަނލް ޖީ

 ސަބަބުން އުެފއްދުންެތރިކަމަށް އަްނނަބަަދލުތަކެވެ.  

އި ަޤއުމީ އުފެއްުދންތެރިަކން ކުރިއަރާ ިމންަވރަށް އަިއސްފައިވާ މުިހއްުމ ބަދަލުތަކަްށ ފާއިތުވި ައަހރުތަކުގަ

ވަނަ ައހަރު ޤައުީމ  2005 ،ގައި ކުރިމަތިވި ުސނާީމ ކާރިސާގެ ސަބަބުން 2004ިޑސެމްބަރު ؛ ބަލާލާއިރު

. ނަމަެވސް  ިއންަސއްތަ 8.7އުފެއްުދންތެިރކަން  ަމއިަގނުޑގޮެތއްަގިއ  ،ވަނަ ައހަރު 2006ިއން ދަްށވިެއވެ

 
3



 
 

އާރާސްތުކުރުަމށް ކުރެުވުނ ސުނާީމއާއި ގުިޅެގން ގެްއލުްނވެ ހަލާުކވި ގެދޮރާިއ އުމްރާީނ ަވސީލަތްތައް 

ފަތުުރވެިރން ިޒޔާރަތް ކުރާ އަަދުދ  ،މަސައްކަތުެގ ސަބަބުން އިާމރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަްށ ައއި ކުރިއެރުާމއި

ުދވެްއޔަށް އަިއ ހެޔޮބަދަލުެގ ސަބަބުން ޤައުމީ އުފެްއދުންތެރިަކްނ އަލުން ަރނަގޅުވެ، ފަތުުރވެރިކަމުގެ 

އަހަުރ އުފެއްދުންެތރިކަން ކުރިެއރުމަށް ފަހު،  3ިއްނ ކުރިއެރިއެެވ. ވިދިިވދިެގން  އިންސައްތަ 19.6

ވަނަ އަހަރު ުދނިެޔއަށް ކުރިމަިތވި ފަިއނޭްނޝަލް ކްރަިއސިސްާއއި ިއޤްތިސާީދހީަނރުކަމުގެ ައަސުރ  2008

ިއްނ  އިްނސައްތަ  3.6ވަނަ ައހަރު ރާއްޖޭގެ އުެފއްދުންެތރިކަން  2009ރާއްޖޭގެ އިްޤތިސާދަށްފޯރަިއ 

. ނަަމެވސް  ފައިޭނންަޝލް ކްރައިިސސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަިތިވ  ،ވަަނ އަަހރު 2010ދަށްެވގެްނދިަޔއެވެ

ިއްނ  އިްނސައްތ7.1ަ ޤައުމީ އުފެއްުދންތެިރކަމުގެ މިންަވރު  ،އިޤްތިާސދީ ދަތިތަކުން މަޑުމަޑުން އަަރިއގަނެ 

ވަނަ އަހަުރވެްސ ކުރީ އަހަާރއި ދާދި ެއްއވަރެްއގައި ަޤއުމީ އުފެއްުދންތެރިކަުމެގ  2011ކުރިއެރިެއވެ. 

. 7.0މިންަވރު    އިްނސައްަތިއން ަވނީ ކުިރއަރާފަެއވެ

 3.4އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި  ވަނަ އަަހރު  2012، އަހަުރގެ މިާހތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފާްސިހސާބަށް ބަލާިއރު

ވަނަ އަހަރު އުެފއްދުންެތރިަކްނ  2012އިން ކުރިައރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  އިްނސައްތަ

 ވަނަ އަހަާރއި އަޅާބަލާިއރު އިޤްތިާޞދީ ދުވެްއަޔށް  2011 އަންދާޒާުކރެުވނު ނަމަެވސް، ކުރިއަރާނެކަަމށް

. އައި މަޑުެޖުހމުގެ މަިއަގނޑު ސަ ބަބަކީ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާިއރާއަްށ މިއަހަުރގެ ތެރޭގަިއ ައިއ ހީަނރުކަމެވެ

މިއަހަުރގެ ިއޤްތިސާދީ ުދވެލި ކުރިއެުރމުގައި ެއްނމެ ބޮޑު ހިއްސާެއއްވާ އިޤްތިާސދީ ދާއިރާތަކަީކ 

. އިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއިރާ، ަތކެތި އުފެއްުދމުގެ ދާއިރާ، ވިޔަފާީރގެ ާދއިރާ އަދި ަމސްވެރިކަުމގެ   ދާއިރާ ެއވެ

.ީޕ ތައްޔާރުކުަރމަށް ބޭނުންުކރާ މުިހްނުމ  ކުރިއަށްހުރި އަހަރުތަކަށް އުފެއްުދންތެިރކަން ލަފާކުެރވެނީ، ީޖ.ޑީ

ތަފާސްހިސާުބތަކަށް އަްނާނނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަދަލުތަކާއި، ވޭތުެވިދޔަ އަހަުރތަކުގައި މިތަފާްސހިސާބުަތްއ 

އިްނސައްަތިއން ިއޤްތިސާުދ  4.3ވަނަ އަހަރު  2013ކޮެށވެ. ިމގޮތުްނ ހަރަކާތްތެިރިވ ގޮތުެގ މަްއޗަށް ބިނާ

 4.4ވަނަ ައހަރު އިޤްތިާސދީ ުއފެއްދުންތެރިަކން،  2015އާއި  2014ކުރިއަރާނެކަަމށް ލަފާކުރާއިރު، 

. 4.1އިްނސައްަތިއން އަދި    އިްނސައްަތިއން ކުރިއަާރެނކަމަށް ލަފާކުރެވެެއވެ
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އން ުރފިޔާއިްނ

އިންަސ 3.3

އްޭޖެގ އެކްސް

 ބޭނޭ މަހުގެ

ކަމަށް އަންާދޒާ

އދުންެތރިކަން

ާޗރ އިްނ ތަ

ރގެ ރިއަލް

ގ މަސްވެރިަކ

%

‐3.6%

7

2009 2010

 ކުރިއަރާ މިނ

ުދންތެިރކަން

 މަުހގެ ިމން

ށް ަފހު ައ

މިލިައ 489 

3ރާ ޙިއްސާ 

ރާއް މިައހަރު 

 ސަަބބުން، 

ތަ އިުތރުާވނޭކަ

ރިކަުމެގ އުފެއް

ޑ ެއގްރިކަލްާޗ

ރު މިދާއިރާ

ނުޑގެ ްނޑިާއކަ

.1%

7.0%

0 2011

އދުންތެރިކަން

ރާގެ އުފެއްުދ

އޖޭަގއި ބާާނ

ދީނ އަހަރަކަށް

ުދންެތރިކަން 

ޤްިތޞާދަށްކުރާ

ށ ަބލާއިރު، 

 ހުުޅވާލުމުގެ

އިންަސއްތަ 9

ސްވެރިކގެ މަ

ަޝީރޒް ެއންްޑ

ވަނަ އަހަރު 

ވ. އަދި އިްނ

3.4% 4.3%

2012 2013

 ޤައުމީ އުފެއް

  ސްވެރިކަން 

ކަުމެގ ދާއިރާ

ާސަބކީ، ރާއް

ނތެިރކަން ދަނ

ކަުމެގ އުފެއްުދ

ދއިާރއިން ިއޤް

ވަނަ އަހަރަށް

ސްެވރިކަމަށް 

9.7ނތެިރކަން 

ރި އަހަރުތަުކ

ީރ އޮފް ފިޝ

 2013 

ށލަާފކުރެވެެއވެ

% 4.4%

3 2014

: 1ޗާޓު 

މަސް 2.2

މަސްވެރިކަ

ތަފާސްހިސ

އުފެއްުދްނ

މަސްވެރިކަ

އަދި މިާދ

ވަ 2012

ލޭނު މަސް

އުފެއްުދްނ

ކުރިއަށްހު

މިނިސްޓްރ

މިގޮތުން

ނޭކަމަށްދާ

4.1%

2015
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މިދާއިރާެގ 

ވރިކަުމެގ 
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އިން

ޓ 

ންނާީތވެ، މި

ހުރގެ މަސްވެ

  

ން އިތުރުވާ 

ތަކެތީގެ އެކިބާ

ތިން ތަެކތިއުފެ

012 ،ރިއިރު 

ން ރުފިާޔގަެއ

183

18
17.3%

0.7

2005 20

ނކަމަށް ފެން

ހައވެ. މިެދއަ

. ދނެ ކަަމށެވެ

އފެއްދުންތެރިކަނ

ދމާއި، ކާބޯތަ

މާއި ިސމެންތި

ރފިާޔގަިއ ހުރި

މިލިއަން 998

84

144

7%

‐22.0%

006 2007

)ޓ

 ދަށަްށ ދާނެ

ންދާޒާކުެރވެެއ

ސއްތަ ަދށަށްދާ

ސވެރިކަމުގެ އު

ތތައް ުއފެއްދު

ދަ ތަެކތިހެދުމާ

  ވެ. 

މިލިއަން ރު 

8 ކުެރެވނީ 

133 130

‐7.3%

‐2.6%

2008 2009

.މ' 000(ހގެ އަދަދު 

ސްވެރިަކން 

 ކަމަށް އަން

0.4 ް އިްނސަ

ދޒާ އާއި މަސް

ން އެިކބާވަތް

ފަދަފަރުީނޗަރު

ކަތްތަކެމަސައް

850ޑީޕީ، 

މަށް ައންދާޒާ

122

%

‐5.7%

9 2010

ބާނާ މަހު

ރާއްޖޭެގ މަސ

 ދަަށށްދާނެ

އަދި  1.4ނ 

މަހުގެ އަންދާޒާ

ެމެނީނ މަހުން

،އުފެްއދުމާއި

ކރުން ފަދަ މަ

 ރިައލް ޖީ.ޑ

 ުހްނނާނެކަމަ

121
133

‐1.1%

9.7%

2011 2012

ނ ކުރިއަރާ މިންވަރު

 ައަހރު ރާ

ިދެއަަހރުވެސް

ންދާާޒކުރެވެނީ

ށ ލަފާކުރެވޭ 

  ނ 

ދާިއާރގައި ހިމ

 ބުިއންތައް އު

އި، ްޕރިންޓްުކ

ގ ިމދާއިާރގެ

އަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ

131 1

‐1.3% ‐1

2013 20

އުފެއްދުންތެރިކަން

ވަނަ 201

ނތެިރކަން މި

ނތެިރކަން ައން

 ބާނާނެކަމަށް

2015  

ތި އުފެއްދުން 

އފެއްދުމުގެ ދާ

އި، ތައްޔާރީ

ފހަުރ ބަނުމާއި

ވަނަ އަހަުރގެ

ިދާިއރާގެ ރިއަ

129 129

1.4%
‐0.4%

014 2015

 

15އާއި 

އުފެއްުދްނ

އުފެއްުދްނ

: 2ޗާޓު 

2005 - 5

ތަކެ 2.3

އުތަކެތި 

އުފެއްދުމާ

އޮޑިޯދނިަފ

ވަ 2011
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17.5  .   1,061ވަނަ ައހަރު މިދާއިރާެގ ުއފެއްދުންތެރިަކން  2013އިްނސައްތަިއގެ ކުރިއެރުމެކެވެ

  އިްނސައްތަިއގެ ުކރިއެރުމެކެެވ. 6.3މިލިއަން ރުިފޔާަގއި ުހންާނނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، ިމއީ 

ނޑުމަުހްނ ތަކެތި އުފެްއދުމުގެ ާދއިާރގައި ހިެމނޭ ވަކިވަކި ބަިއތަކަށް ބަލާިއރު ބޮޑުިހއް  ސާއެއްކުަރނީ، ކަ

ވަަނ  2011ވަނަ އަހަރު މިދާިއރާގެ އުފެއްުދންތެރިަކން  2012ބާވަތްތައް ުއފެއްދުމުގެ ާދއިރާެއވެ.  

ނޑުަމހުގެ ބާވަތްތައް ުއފެއްދުމުގެ ާދއިރާ ައީކ  30އަހަާރއި ައާޅބަލާއިރު  އިްނސައްަތ އިތުެރވެ. ކަ

ވަނަ ައހަުރ މަސްވެރިކަުމގެ ދާއިރާ ަމއްޗަށް ާދނެ  2012އި މަސްވެރިކަމާ ގުުޅން ހުރި ދާއިރާ އަކަްށވެފަ

.   ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައި ވުުމން، މިދާއިާރވެސް މަްއޗަްށދާނެކަމަށް ަލފާކުރެވެެއވެ

ިއމާރާތްކުރުމުެގ ދާއިރާ ަވރަށް ބޮަޑްށ  ،ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިާރގެ އެެހނިެހްނ ބައިތަކަށް ބަލާއިރު

ސަބަބުން ިއމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ަގއުފަދަ ސިމެްނތިން ތަކެިތ  ާދާޒކުރާއިރު، މީގެ ކުރިއަށްދާނެަކމަށް އަން

އުފެއްދުމުެގ ދާއިާރެގ އުފެއްުދްނތެރިކަމާއި ފަރުނީަޗރު ހެދުމާއި ެތދުއިަވޑާްނ ކުރުމުގެ ާދއިާރެގ 

.  އުފެއްުދންތެިރކަން ރަނަގުޅވާނެ ކަމަށް އަންާދޒާކުެރެވއެވެ

  އިމާރާތްކުރުން  2.4

ެޔއަށް ކުރިމަތިވި ފަިއނޭންަޝލް ކްރައިިސސް ާއއި އިޤްތިާޞދީ ހީނަރުކަުމގެ ސަބަބުްނ ރާްއޭޖެގ ދުނި

ވަނަ  2009އިޤްތިާސދުްނ އެންމެ ބޮުޑ އަސަެރއްކުރި އެއްާދއިރާއަީކ އިމާރާތްކުުރމުގެ ދާިއރާެއވެ. ިމގޮުތން 

. ނަަމވެސްއިްނސައްތަިއން ދަށަށްދިޔަ 37.3އަހަރު މިާދިއރާގެ އުފެއްުދންތެރިަކން  ޖެހިެގްނ  ،ެއވެ

ވަަނ  2011އިްނސައްަތިއން މަްއޗަށްިދޔަެއވެ. އަދި  9.3އައިައހަރު ުއފެއްދުންތެރިަކން އަުލން ުކރިއަރާ 

ވަނަ އަަހރުވެސް މިަފަދ  2012އިްނސައްތަ ކުރިއަށް ޮގސްފައިވާ ިއރު،  19.0އަހަރު މިދާިއރާ 

އިްނސައްަތ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ަވީނ  5.6އަހަރު ވަނަ  2013އިންސައްތަ ައދި  16.1ބާރުމިނެްއގަިއ 

ވަނަ ައހަރު  ބޮޑު ކުރިެއރުމެއް މިދާިއރާއަށް ައިއ  2012ވަަނ ައހަރާިއ  2011ލަފާކުރެވިފަެއވެ. 

ވަނަ އަަހރުގެ ތެޭރަގިއ އާ ިރސޯޓްތަކެއް ތަރަްއީގ ކުރަން ފެުށމެވެ. ާރއްޖޭެގ  2011މައިަގނޑު ސަބަބަކީ 

 އިންސައްތަ ިހްއސާކުރަނީ ރިސޯޓް އިާމރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް 50ެގ އިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއިރާ 
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ވަަނ ައަހރުގެ ެތރޭަގިއ އާރިސޯޓް ަތކެއް ުހޅުިވެގން ިދޔުމަކީ  2012ވަނަ އަހަާރއި  2011ކަމަށްވެފައި، 

.   މިދާއިރާ ކުިރއެރުމުގެ ަމިއަގނޑު ސަބަބެވެ

، ހަލުވި ާބރުމިނެްއގައި ކުރިއަރަމުްނައއި ނަމަެވސް ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން އިާމރާްތކުރުމުގެ ދާިއރާ 2010

.ީޕ   1,968، ވަނަ އަަހރު ހުްނާނނެކަމަށް އަންާދޒާ ކުރެވޭ މިްނވަރު  2012މިދާއިރާގެ ިރއަލް ޖީ.ޑީ

ވަނަ އަަހރު ކުރިމަތިވި ފައިނޭންަޝލް ކްރައިިސސްގެ ކުރިްނ މިދާއިާރެގ  2008މިލިއަން ރުިފޔާއަކީ، 

ރިއަލް ޖީ.ީޑ.ޕީ ހުރި ިމްނވަރަްށވުރެ ަދށް އަދަދެކެެވ. އަދި ވޭުތެވދިޔަ ތިން ައހަރުގެ މިާދިއރާއަށް އައި 

ރާގެ ުއފެއްދުންތެރިަކން އަްނާނީނ ވަނަ ައހަާރ އެއްވަރަށް މިދާއި 2008ބޮޑު ކުރިއެރުމާއި އެކުެވސް 

ވަަނ ައަހރު މިދާއިާރެގ ކުރިއެުރްނ  2015އަދި  2014ވަނަ އަހަރުކަމަށް އަންާދޒާ ކުެރވެެއވެ.  2013

. 8.3ިއންަސއްތަ އަިދ  5.2ހުްނާނނެކަމަށް އަންާދޒާކުެރވެނީ    އިންަސއްތަިއގަެއވެ

  ވިޔަފާރި  2.5

ގެ ސަބަބުން މިދާއިރާެގ އުފެއްުދންތެިރކަްނ ވަނަ ައހަުރ ފައިޭންނޝަލް ކްރައިސިސް  2009

 2011ެނވެ. އަދި ްނސައްތަިއން އި 0.6ަވނަ ައހަުރ މިދާއިރާ ުކރިއަށް ިދޔަީއ  2010ދަށަށްދިޔުމަްށފަހު، 

.ޕީ  އިްނސައްތަިއެގ  8.2މިލިއަން ުރފިޔާއެެވ. ެއީއ  833އަކީ  ވަނަ އަަހރު މިދާއިރާގެ ިރއަލް ޖީ.ޑީ

.    ކުރިއެރުމެކެވެ

، އްޖެައކީ ނިސްބަުތން އުަފއްދާަތކެތި މަދު ައދި އިމްޕޯޓްުކރާ މުދަލަށް ބަރޯސާވާ ަޤއުމަކަށްވާތީދިވެިހރާ

ރާއްޖޭަގއި ޯހލްސޭލްކޮށް ައދި ރީޓޭލްކޮށް އާންމުޮގތެްއގައި ިވޔަފާިރކުރަނީ އިމްޯޕޓުމުދާ ކަމުން، މިދާއިރާެގ 

ރާއްޖެައްށ ، މު ަތފާސްހިސާބަކީއުފެއްުދންތެިރކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަްނގާޭދ އެންމެ މުހިން

ވަނަ ައހަރުގެ ިމހާަތނަށް ލިބެްނުހރި މޯލްޑިްވްސ  2012އިމްޕޯޓްކުރާުމދަލުގެ ައދަަދށް އަްނނަބަަދލުތަކެވެ. 

މަސް ުދވަުހ  8އަހަުރގެފުަރތަމަ  ،ކަސްޓަމްސް ސާރިވސްެގ އިމްޕޯޓް ތަާފސްހިސާބުތަަކށް ބަލާއިރު

އިންަސްއަތ  22.5 ،ވޭތުެވދިޔަ ައހަރުގެ މިުމްއދަތާ އަޅާބަާލއިރު، ައގުރާއްޖެއަށް ިއމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ 

އިތުރެެވ. އިްމޕޯޓު މުދަލުެގ އަގަކީެވސް، ޑޮލަރުގެ ައގަށާއި، ުދނިޭޔގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކަށް ައންނަ ބަދަުލެގ 
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ސަބަބުން ަމތިވެ ތިިރާވ އަުގތަކެްއ ކަމުން، އިމްޕޯްޓ ތަފާސްިހސާބު ބޭުނން ކުރާިއުރވެްސ 

ވަނަ އަަހުރ  2012ންފްލޭަޝްނއަށް އެޖަްސޓް ކުރެވެެއވެ. ިމގޮުތްނ މިދާއިާރެގ ކުރިއެރުްނ އި

މިލިއަން ރުފިޔާެއެވ. މިދާިއާރެގ  875އިންަސއްތަިއްނނެެވ. ެއއީ  5.0ހުްނާނނެކަމަށް ލަފާކުރެވެީނ  

ެގ ކުރިއެރުްނ ވަނަ ައަހރު މިދާއިރާ  2015އަދި  2014، 2013މެދުރާސްާތގެ އަންާދޒާތަކަްށ ބަލާއިރު 

. 2.3އަދި  4.3، 4.7ހުްނާނނެކަމަށް އަންާދޒާކުެރވެނީ    އިްނސައްަތިއގަެއވެ

  ފަތުރުވެރިކަން  2.6

ވަނަ އަހަުރ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްުކިރ  2009ދުނިޭޔގެ ިއްޤތިޞާދަށް ކުރިމަތިވި ީހަނރުކަމުގެ ސަަބބުން 

ރޭގެ އަަދދު ދަށްވެ، އެއަަހރު ފަުތރުވެރިކަުމެގ ފަތުރުވެިރންެގ އަދަދާއި، ފަތުރުވެިރން ހޭދަކުރި ޖުްމލަ 

. ނަމަެވސް  5.4ދާއިާރގެ އުެފއްދުންެތރިކަްނ  ވަނަ ައހަރު ރާްއެޖ  2010އިްނސައްތަިއން ަދށަށް ދިޔަެއވެ

އިްނސައްަތއިެގ  15.8ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެިރންެގ އަދަދު އަުލން އިތުުރވެ މިދާއިރާގެ ުއފެއްދުންތެރިަކމަށް 

.  9.1ވަނަ އަަހރު މިދާއިރާ ަވީނ  2011އްިލބުނެވެ. އަިދ ކުރިއެރުމެ އިންސައްތަިއން ކުރިއަރާފަެއވެ

ިއންަސއްތަިއްނނެެވ. ވޭުތވެިދޔަ އަަހުރ  0.7ވަނަ އަހަރު މިދާއިާރ ކުރިއަރާފައިވަނީ  2012ނަމަެވސް 

ފެްނނަ މައިަގނުޑ އިންަސއްތަިއން މިާދއިރާ ކުރިއަާރފައިވާިއރު މިއަހަރު ިމހާ ކުޑަ ކުރިއެުރމެއް  9.1

ދެސަބަބެއް ފާހަގަ ކޮށްެލވެެއވެ. ފުަރތަމަ ސަބަބަކީ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސިާޔީސ 

ެދވަނަ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭަގިއ  ހަލަބޮލިކަމާ އެކު ރާއްޖެައށް ޒިޔާރަތްުކރި ފަތުރުވެިރންގެ އަދަދު ދަށްވުެމވެ.

ރާ ދުވަުހގެ އަދަދު ދަށައްދިޔުުމެގ ސަބަބުްނ ރާއްޖޭަގިއ ފަތުރުވެރިއަުކ އެވެރެޖް ގޮތެްއގައި ޭހދަކު

ވަަނ ައހަުރ  2015އަދި  2014، 2013ފަތުރުވެިރން ހޭދަކުރާ ޖުްމލަ ރޭެގ އަަދދު ދަށަށްިދުޔމެވެ. 

  އިްނސައްތަިއަގއެެވ. 5.1އަދި  4.8،  5.1މިދާއިރާގެ ުކރިއެުރން ުހްނނާނެކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ 

އިްނސައްަތ  28ހަުރގައި ެއވްރެްޖގޮތެްއަގއި ރާއްޭޖެގ އުފެއްުދންެތރިކަމުގެ ވަރަކަށް އަ 10ފާއިތުވީ 

ހިއްސާކުަރީނ ފަތުރުވެރިަކމުގެ ދާއިާރިއންެނވެ. މިަފދަ ބޮޑު ިހއްސާެއއް ފަތުރުވެރިކަުމްނ ކުރާކަމީ 

ޒާތުަގއިެވސް  މިކަމާމެދު ިވސްނާުލން ުމހިންމު ކަމެެކވެ. ވަކިން ާހއްސަކޮށް ފަުތރުވެރިކަމަކީ، އެިސނާއަުތގެ
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  ދަތުރުފަތުރު  2.7

ވަިއގެ ދަތުާރއި، އެްއގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުެގ ، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާިއރާގައި ހިެމެނނީ، ަކނޑު ދަތުރާއި

ހިދުމަތްތަކުެގ އިތުުރން ދަތުރުފަތުރާުގޅުން ހުރި އެެހނިެހން ޚިދުމަތްތައް ދިނުުމގެ ިސނާއަތްތަެކެވ. 

. އެހެްނނަަމެވސް  9.4ވަނަ އަހަރު މިދާިއރާ ވަނީ  2011ވޭތުެވދިޔަ   2012އިންަސއްތަ ކުރިއަރާފަެއވެ

 1,958ކުރުމުގެ ދާއިާރގެ ރިއަލް ީޖ.ޑީ.ޕީ ހުްނާނނެކަމަށް އަްނދާޒާ ކުރެެވީނ ވަނަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރު

 0.6ވަނަ އަހަުރގެ އުފެއްުދންތެިރކަމާ އަޅާބަލާއިރު  2011މިލިއަން ުރފިޔާގަެއވެ. މިއަދަދަކީ 

އިްނސައްަތއިެގ ދަށްވުމެެކވެ. ިމއަހަުރގެ ފުރަތަަމ މަސްތަކުަގއި ރާއްޭޖައށް ކުރިމަތިވި ީސާޔީސ 

. ހަ ލަބޮލިކަމާިއ އެކު ފަތުުރވެރިކަމަށް ައއި ީހނަރުކަުމގެ އަސަުރ ވަީނ މިދާިއާރ އަްށވެސް ކޮށްފައެވެ

ގުުޅްނުހިރ އެކަމާމިދާއިރާއަްށ އެންެމ ބޮޑު ހިއްާސއެްއ ކުރަނީ ވައިެގ ދަތުރުފަތުރާއި 

ގުޅިފަިއވާ ެދދާއިރާައްށ މާިއ ވަިއގެ ދަުތރުފަތުރަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ަފތުރުވެރިކަ، ހަރަކާތްތަކުްނކަމަށްވާތީ

.   ވެފައި ފަތުުރވެރިކަމަށް ައންނަ ީހނަރުަކން މިދާއިާރައށް ވެސް ފޯަރއެވެ

  މުވާޞަލާތު  2.8

ވަަނ އަހަރު މުވާސަލާތީ ިޚދުމަތްތައް ިދނުމުގެ ާދިއރާގެ ރިއަްލ ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުްނާނނެކަމަށް  2012

މިދާއިާރގެ ރިައލް ީޖ.ޑީ.ޕީ ހުީރ  ހަރު ވަނަ އަ  2011މިލިއަން ރުފިޔާަގއެެވ.  1,976އަންާދޒާކުެރެވނީ 

.  1.1މިލިއަން ރުފިާޔަގއެވެ. ިމއީ   1,954 ވަނަ އަަހުރ،  2013އިންސައްތަިއގެ ކުރިއެރުމެކެވެ

މިލިައން ރުފިޔާަގއި ުހންާނނެަކަމްށ  2,126އިްނސައްތަިއން ުކރިއަރާ،  7.6މިދާއިރާގެ ުއފެއްދުންތެރިަކން 

ވަނަ ައހަުރ މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ުހންާނނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2015އަދި  2014އަންާދޒާކުެރެވއެވެ. 

 އިންަސއްަތއިަގއެެވ. 5.6އިންަސއްތަ އަދި  7.8
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  ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން  2.9

.ީޕ ހުރީ  2011 މިލިައްނ   2,300ވަނަ އަހަރު  ަސރުކާރުގެ އިާދރީ ހިްނގުމުެގ ދާއިރާގެ ިރއަލް ޖީ.ޑީ

.ޑީ.ޕީ  ުހްނނާނެ ކަަމްށ  ވަނަ އަަހރު މިދާއިާރގެ  2012ރުފިޔާަގއެެވ. އަދި މިިހނގާ  ރިއަލް ޖީ

. 2.4މިލިއަން ރުފިާޔަގއެވެ. ިމއީ  2,355ލަފާކުރެވެނީ   އިންަސއްަތއިގެ ކުިރއެުރމެކެވެ

 

  ތައުލީމު  2.10 

މިލިއަން ރުފިާޔަގއެވެ. ައިދ   822ވަނަ އަހަރު ުހރީ  2011ތައުލީމީގެ ާދއިރާގެ ިރއަްލ ޖީ.ޑީ.ޕީ 

.ޑީ.ޕީ  ުހްނާނނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ  ވަނަ ައހަރު މިާދއިާރގެ  2012މިހިނގާ  މިލިއަްނ  846ރިއަލް ޖީ

އިންަސއްތަިއެގ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދާއިާރެގ މެދުރާސްތާ އަންދާޒާތަަކށް ބަލާއިުރ  2.9ރުފިޔާަގއެެވ. މިއީ 

 2.1ރު މިާދިއރާގެ ކުރިެއުރން ުހްނނާެނކަމަށް ލަފާކުރެެވނީ ވަނަ އަހަ 2015އަދި  2014، 2013

  އިންަސއްަތއިަގއެެވ. 4.2އިންަސއްތަ އަދި  4.8އިްނސައްތަ، 

  ސިއްހަތު  2.11

މިލިއަން ރުފިޔާަގއެެވ. މި ހިނާގ  585ވަނަ ައަހރު ހުރީ  2011ސިއްހީ ާދިއރާގެ ރިައލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 

މިލިައްނ  619ޑީ.ީޕ ހުްނނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެެވނީ ރިައލް ޖީ. ވަަނ އަހަރު މިދާއިާރގެ  2012

އިންަސއްަތއިގެ ކުރިެއުރމެކެވެ. މިކުރިއެރުމަކީ "ާއސަންަދ" ިއންޝުއަަރްނސް  5.9ރުފިޔާަގއެެވ. މިއީ 

އާރަފްކުރުމާއި ގުިޅެގްނ ސިއްހީ ިހދުމަތްތައް ެދވޭމިްނަވުރ ރުކާރުން މިއަަހރު ފެށުނުއިުރ ތަސްކީމް ސަ

. މިދާއިރާގެ މެދުރާސްތާ ައންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު އިތުރުވުުމގެ ސަބަ  2014، 2013ބުން އަިއކުރިއެރުމެކެވެ

 4.7އިންަސއްތަ،  1.8ވަނަ ައހަުރ މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ުހންާނނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2015އަދި 

 އިްނސައްތަިއަގއެެވ. 3.4އިްނސައްތަ ައދި 
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ޫޔ 5,206 

2
0
,4
6
1
 

2
7
,3
1
7
 

3
1
,4
4
7
 

0 2011

.ޕީ ( އެއަހަރެ

އި ރިއަލް ޖ

ނތެރިަކމަށް 

މިލިއަން ރ3ު 

ވަނަ އަހަރު 2

ތކަށް ބަލާއިުރ

އިްނސައްތަިއން

ް ޕީ އާއި ނޮމިނަ

.ޕީން ބޮލަކަށް

ފާތުުވމުގެ ސަ

ޔާިއުރ، ޖީ.ޑ

ު ގ ައންދާޒާތަ

ރފިޔާ ނުވަތަ

2
1
,1
6
0
 

2
2
,0
7
5
 

3
4
,1
4
8
 

2012 201

ނމިނަލް ޖީ.ޑީ.

.ޑީ.ޕީ ާއއ  ޖީ

 ުއފެއްދުން

34,148އކީ 

 . 2011ކެވެ

ތާ ައންދާޒާތަކަ

އ 13.6ހރު 

 .  ެއވެ

ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ

ނމިނަލް ޖީ.ޑީ.

ގެ އާބާދީ ތަފާ

ރިކަްނ އަޅާކިޔާ

ވަނަ އަހަރުގެ

ުރ 80,280 

2
3
,0
5
1
 

3
8
,1
5
3
  4
3
,3
5
3
 

13 2014

 2.12 ނޮ

ނޮމިަނލް

ަސބަބުން

އަންާދޒާއަ

ކުރިއެރުެމ

މެދުރާސްތާ

ހަވަަނ އަ 

ލަފާކުރެވެ

: ރ4ޗާޓު 

ނޮ 2.13  

ޤައުމުތަކު

ފުދުންތެރި

ވަ 2012

އަހަރަކު 

2
4
,0
0
6
 

4
7
,8
7
0
 

2015
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 ސްބަުތން 

 މެދުަގިއ 

އަްނގަެއްއ 

ސައްކަްތ 

އި، އަިދ 

 ބޮޑުާވޭނ 

ހށަހެުޅުނ 

އެެވ. ސއްތަ 

ޖީ.ޑީ.ީޕެގ 

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

ާއިން
ުފިޔ

ރ

ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސ

 ރަްއޔިުތްނގެ

ވ ފަަރގު އަ

ން ކުެރޭވ މަސ

ށ، އިޖްތިމާއި

ގެ އިތުބާރު 

ނަ އަަހަރށް ުހ

އިްނސަ 9.7

ޖީ  ިނޔަލަށް 

12,704 

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

2005

ލރެވެ. ިމއީ ޖީ

ސްހިސާުބން 

ެގ މެދުަގިއވާ

2015 

މަގަށް ައޅުަވން

ރަށް ކުޑަކޮށް

ލީ އިދާރާތަކު

ވަނަ 2012 

7 ނިސްަބތުން

އި، އަަހރުގެ

16,683 

19,73

2006 200

ޔޫ.އެްސ ޑޮލަ

ސވސް، ިމތަފާ

 ަރއްޔިުތންެގ

  ،2005 - 5

  މްވާރކް 

ްނގުން ހަމަމަ

ހަރުްނ އަހަރަ

ލއަްޤވާީމ މާލ

 ހިންުގމެވެ.

.ޕީގެ ނި  ޖީ.ޑީ

ީނއަށް ބަލައި

 .  ރވެެއވެ

37 

24,213 

7 2008

ޔޫ 5,574ތަ 

ްނވަރު ނަމަެވ

ދީނގެ ޮގތުން

ޖެހޭމިންވަރު 

ފިސްކަލް ފްރޭމް

ދަޢުލަތުގެ ިހނ

ޑެފިިސޓު އަހަ

ކޮށް، ބައިނަްލ

ވާލައި ބަޖެޓު

 ނީފްސުކރެވު 

ދާއި އާމްދަީނ

މަށް ލަފާކުރެ

25,403 
27,3

2009 201

ރުފިޔާ ުނވަތަ 

ށް ޖެހޭނެ މިނ

ާތއި، އާމްދަނ

ރކު ބޮލަކަށް 

ފިއމް ޓާރމް 

 

ގެ އަާމޒަކީ ދަ

 ބަޖެޓުގެ ޑެ

މށް މަގުފަހިކޮ

ނޑެްއ އެކުލަވާ

 ގޮުތގައި ފާސ

ަފއިާވ ޚަރަދާ

ިއުތރުާވނެކަ 

17 

31,447 

0 2011

85,954ނީ 

ބޮލަކަށް ަޝންގެ 

ިހެގްނ ދާގޮާތ

ޑީ.ޕީ، އަހަރަ

ސީ އަދި މީޑިއަ

 ޖެޓު އަމާޒު 

 މެުދރާސްތާގެ

ަދޢުލަތުގެ،

ތައް ހިްނގުަމ

ފއިާވ އޮނިަގނ

 ޑެިފސިޓުގެ

ތނަްށ ހިނގާ

ންަސއްތައަށް

34,148 

38,15

2012 201

ންާދޒާކުރެެވނީ

ޓް ޮޕޕިއުލޭަޝ

 އާްމދަނީ ބެ

 

 ނޮމިނަލް ޖީ.

ސްކަލް ޕޮލިސީ

ދރާސްތާގެ ބަޖެ

ވަނަ އަހަުރގެ

، ހަުރދަނާކޮށް

ދީ މަޝްރޫއުތަ

އްޓަންކުރެވިަފ

 ބަޖެޓުގައި

ހަުރެގ މިހާތަ

އިން 12.6 ން

53 

43,353 

13 2014

 

ކަމަށް އަނ

ރެސިެޑންޓް

ޤައުމުެގ 

. ނުދެެއވެ

 

: 5ޗާޓު   

 

.  ފިސ3ް

މެުދ 3.1

ވަ 2013

އިތުރަށް

ޢިޤްތިސާދީ

ގޮތަށް ބައް

ދައުލަުތގެ

އަދި އަހަ

ނިސްބަުތން

47,870 

2015
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 ގެ ބަެޖޓުގެ ޑެފިސިޓުކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާނީ ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަދއުލަތު 2013

ވަނަ އަަހރުގެ ިނޔަލަްށ  2015، ރުއެެވ. މެދުރާސްތާއަށް ަބލައިއިންސައްަތއިގަ  6.1ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްބަތުން 

 ކުޑަކުރެޭވނެެއވެ.  އިްނސަްއތައަށް 1.9ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސްބަުތން  ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިިސޓު

  

  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  2012  3.2

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖުމްލަ އާމްދަީނެގ  10869.4ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި  2012

ގޮތުަގއި ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރެވުެނވެ. ީމގެ ތެޭރގައި ހިމެެނނީ ޓެކްސްގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުެރުވުނ 

މިލިައްނ  3,449.0ރުފިާޔއާއި ޓެކްްސ ނޫްނ ޮގތްގޮުތން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރެުވނު  މިލިއަން  7,389.7

މިލިއަން ރުފިޔާެއެވ.  30.8އާއި ައދި ކެޕިޓަލް ރިސީޓްސް ެގ ގޮތުަގއި ިލބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރުފިޔާ

މިލިައްނ  9,498.6ވަނަ އަހަުރގެ ނިަޔލަށް  2012އަހަުރގެ ިމާހތަނަށް ލިބިަފއިވާ އާމްަދީނއަށް ބަލައި، 

ެއއީ، ޓެކްސްގެ ގޮުތަގިއ ރުފިޔާ ޖުމްލަ އާމްދަނީެގ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެެއވެ. 

މިލިައން ރުފިާޔއާިއ ޓެކްސް ޫނން ގޮްތގޮުތްނ  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުާރ  6,719.4ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

އަދަދަށްުވެރ މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަީނ  ފުރަތަަމ ލަފާކުރެވުނު  މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ. 2,779.2

ަވނަ ައހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ޢާމްދަީނގެ ގޮުތގައި ލިޭބނެަކމަށް ހިމެނިަފއިވާ ގުްޑްސ  2012ދަށްވެފަިއަވނީ، 

ަދށަށް ދާނެކަަމށް މިާހުރ އިމްޕޯރްޓ ޑިއުޓީ  ޓޫިރޒަްމ ޓެކްސްއާއި  އާއިއެންްޑ ސާރވިސް ޓެކްސް 

  . ެއވެވޭތީރެލަފާކު

މިލިޔަްނ ރުފިާޔ  1,377ިވޔަފާރި ފައިދާިއްނ ަނގާ ޓެްކސްގެ ގޮުތގަިއ  ،ވަނަ އަަހރު ނިޭމއިރު 2012

ފުރަތަމަ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެުވުނ  ،ައަހރު ފެށުނުއިރު ، ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފަެއވެ. ިމއަދަދަކީ

  ކެެވ.ިއންަސއްތަ އިުތރު އަދަދ80ެމިލިއަން ރުފިާޔައށް ވުރެ  763.6

 6އިްނސަްއތަ ިއްނ  3.5ވަނަ އަަހރު ވަީނ މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަުގން ަނގާ ޓެކްސް ރޭޓް  2012

މިލިައްނ  1,658.2ފުރަަތމަ ލަފާކުރެުވނީ ވަނަ ައހަރުެގ  2012އިްނސައްތަ އަށް މަތިކުެރވިފަެއވެ. 

މި ޓެކުހުްނ ލިބޭނެަކމަށް ިމާހުރ ވަަނ ައހަރުެގ ިނޔަަލށް  2012ރުފިޔާެއވެ. ނަމަެވސް، މިހާރު 
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) ެގ 978.7 ލަފާކުރެވެނީ  .އެސް.ޓީ މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ. ޓުއަިރޒަްމ ގުޑްސް ެއންޑް ސަރިވސަސް (ޓީ.ޖީ

ގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުެރޭވ  2012ލަފާކުރެުވނު އާމްަދީނއާއި މިާހުރ  ގޮތުަގއި ލިޭބނެ

. އާމްދަީނގައި ނިސްބަުތން ބަލާއިރު މާބޮޑު    ތަފާތެއް ެނތެވެ

ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ުނހިމެޭނ އާމްަދނީއަްށ ބަލާއިރު، މިބައިގަިއ ިހމެނޭ މަިއަގނޑު ބައިތަްއ ކަމުގަިއާވ 

ސަރުކާރު ިޙއްާސވާ ަތްނތަުނން ލިޭބ ފައިދާާއއި، ރިސޯޓުތަުކން ލިބޭ ުކއްޔާއި، ރޯަޔލްޓީ އަިދ 

ވަނަ އަހަރަށް ުފރަތަމަ ލަފާކުިރ  2012ކުރާ އަދަުދ އެޑްމިިނސްްޓރޭޓިވް ފީތަކުން ލިބޭނެކަަމށް މިހާރު ަލފާ

އަދަދަްށވުރެ ދަށްާވނެ ކަމަށް ފެނެެއވެ. މިކަމުގެ މަިއަގނޑު ސަބަަބކީ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ަތްނތަުނން ލިބޭ 

 ފައިދާ ކުރިްނ ލަފާ ކުރެވުނު ަވރަށްުވެރ ދަށްވުމެެވ. 

 

 ގެ އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތު 2013  3.3

މިލިައްނ  12,886ލަފާކުރެުވނީ ލިބޭެނކަމަށް  ވަނަ އަހަރު ދައުަލތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަީނގެ ޮގތުގައި 2013

  1,814ކަންަތްއތަކުން ލިބޭެނކަމަށް ލަފާކުރާ ިމ އަދަދަކީ ާއމްދަނީ އިތުުރކުރުމަށް ހުށައަޅާރުފިޔާެއވެ. 

ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ޖުމްލަ އާމްަދީނ  2013ހިަމނަިއެގން ލިބޭ ައދަދެކެވެ.  މިލިއަްނ ރުިފޔާ

ޓެކްސް ޫންނ ، މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި  8,003އެކުލެިވގެްނަވނީ ޓެކްްސެގ ގޮުތގައި ިލބޭނެކަމަށް ަލފާކުރާ 

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަްއޗަށެެވ. 3,069ގޮތްޮގތުން ިލބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 
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 2015 -  2011އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ، : 1ތާވަލު  

   

  

 

ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ އައު  2013ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަކީ  2013

އިން ފެށިގެްނ  2013އެވެ. މިގޮތުން، ޖުލައި  ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރާނެ ކަމަށް ބިނާކޮށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ

އަށްފަހު ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ނަގާ  2013ޖުލައި ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީތައް ރިވައިސް ކޮށް

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާރޖްގެ ބޭރުމީހުންގެ އަތުން އިންސައްތައަށް އިތުރުކޮށް،  15އިންސައްތަ އިން  8ރޭޓު  

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް މަތިކޮށް، އިތުރު  30ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން  18.5ހާރު ނަގަމުންދާ ޑިޕާޗާ ޓެކްސް ތެރޭގައި މި

 ،ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މިބަދަލުތަކަކީ ރަށް  14

އަށްދާނެ ބަދަލުތަކަށް ވުމުން ކުރިއަށް އޮތް އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ކުރި 2013

 2014އަހަރުތަކުގައިވެސް މިބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

 ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު 8އުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައި ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  ން ފެށިގެންވަނަ އަހަރު 

 އުވާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. 

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު، ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ އާއި، 

  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްއިންނެވެ. 

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް 

އާމްދަނީ  ކުރި  ލާފ އާމްދަނީ  ކުރި  ލާފ އާމްދަނީ  ކުރި  ލާފ

ޖުމްލަ  ޖުމްލަ  ޖުމްލަ 

3,902,296,960   3,800,134,233   1,813,942,938   

538,125,000        512,500,000        250,000,000        

2,040,000,000      2,000,000,000      631,000,000        

946,741,849        917,028,357        -                     

177,430,111        170,605,876        85,302,938          

-                     -                     647,640,000        

200,000,000        200,000,000        200,000,000        

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި

.ޓީ ނެގުްނ .އެސް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ

އައިޓަމްތައް 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް

ޓެކްސް ޓޫރިޒަމް 

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ީފ
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ގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއި އެކު، ޚާއްސަކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  2012ނުއަރީ ޖެ 1

ވަނަ އަހަރު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅާ  2011ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރުމުން، 

  ދަށްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  ވަރަށް ބޮޑަށްކުރެވޭ އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ 2012ބަލާއިރު 

ނަމަވެސް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ތަޢާރަފްކުރާ އައު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރިވައިސް ކުރުމަްށ 

ރުވާނެ ކަަމށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު  2013 ،ހުށަހެޅިފައިވުމުން

 2012، ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރު  2013މިގޮތުން، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ. 

  .ވެވާނެއެ  އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ 

ވަނަ  2013ގެ ނިޔަލަށް ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށްވުރެ،  2012

އިންސައްތަ އިތުރުވާނެ  87އަދި ޓުއަރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީ އެވެ. އިންސައްތަ އިތުރުވާނެ 7ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސް އަހަރު 

ފެށިގެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ރޭޓްގެ ގޮތުގައި  ޖަނަވަރީ އިން ގެވަނަ އަހަރު 2013ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެއީ، 

އިންސައްތަ އަށް ބޮޑު ކުރުމުން އިތުރުވާނެ 15 އިން ފެށިގެން 2013އަދި ޖުލައި  ،އިންސައްތަ 8ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ހިމަނައިގެންނެވެ. 

މިލިއަން  3,069ރާ ނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުވަ 2013ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާއި، ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފައިދާ އާއި ސަރުކާރު 

  ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ބައިންނެވެ. 

 1,108ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ  2013ގޮތުގައި  )ލޭންޑް ރެންޓްތަކުގެ ކުލީގެ (ރިސޯޓު 

ވެ. އެމިލިއަން ރުފިޔާ  1,089ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ   2012މިހާރު  ،މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ

ގެ ތެރޭގައި އިތުރު ވަނަ އަހަރު 2013މިއީ، އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ތަޢާރަފްކުރެވޭ އައު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، 

ރަށް ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާތީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް  14

 ލަފާކުރެވޭ އަދަދެކެވެ.

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 3.4

 
18



 
 

 
 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ ޚަރަދު އަދި ނެޓް ލެންޑިންގގެ ގޮތުގައި  2013

މިލިއަްނ 15,756.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  15,645.8ހުށަހަޅާފައިވާނީ 

ނޑަކަށް ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާ  2012ރުފިޔާއެވެ. މިއީ   11ކުރާ އަދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު ގާތްގަ

  އިންސަންތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރުފިޔާއެވެ. މީގެ  16,972,718,211ޖުމްލަ އަދަދަކީ   ބަޖެޓުގެދައުލަތުގެ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2013

ވަަނ  2013ގޮތުގައެވެ.   ރަދުގެޚައިންސައްތަ ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނީ ރިކަރަންޓް  70.7ތެރެއިން 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ.  އިންސައްތަ އަކީ 48 އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ 

އިންސައްތައެވެ.  40ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގައި މިބައިގެ ޙިއްސާއަކީ  ގެ ރިވައިޒް އަދަދަށްބަލާއިރު،ވަނަ އަހަރު 2012

ހެލްތް ކޯރޕަރޭޝަން ތަކުގައި ތިބި މުވަޒަފުން  ނީބަލާއިރު މިބައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަވަނަ އަހަރާއި އަޅާ 2012

ހިންގުްނ ހަމަޖެއްސުމާއި އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑުގެ  އަލުން ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން

ށް ނިންމާފައި ވުމެއެވެ. މިބަދަލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކުރިޓީގެ ދަށަށް ގެނައުމަ

ރުފިޔާ އާއި އޭވިއޭޝަްނ މިލިއަން  1,157އެކު، ހެލްތް ކޯރޕަރޭޝަންތަކުގައި ތިބި މުވަޒަފުންގެ މުސާރައަށްވާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ދައުލަތުގެ މުވަޒަފުންނަށް ހިނގާ ހަރަދުެގ  47.9ކޮމާންޑުގެ މުވަޒަފުން މުސާރައަށް ވާ 

  ތެރޭގައި ވާނީ ހިމެނިފައެވެ. 

އަދި  ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކު

ނޑު ގޮތެއްގައި  13ސަބްސިޑީޒްއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  އިންސައްތަ އެވެ. މިބައިގައި މައިގަ

 ،ހިމެނެނީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޔުނިވަރސަލް ހެލްތު ކަވަރޭޖް ދިނުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި

ކާ ފައިސާއާއި،  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ކަރަންޓާއި ކާޑުގެ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ދައް 

ފައިސާއާއި، ސްކޫލްކުދިންނަށް ޓެކްސްޓް ފޮތާއި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފީއާއި، އަދި 

   އެހެނިހެން ސަބްސިޑީތަކެވެ.

ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނީ ކެޕިޓަލް އިންސައްތަ ހަރަދު  29.3ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ  2013

ވަނަ އަހަރުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު،  ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރަނީ   2013ހަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ. 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ހަރަދަށެވެ. މިބައިގައި ދެން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ލޯނު

 . އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ހަރަދެވެ
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އަހަރަށްވަނަ  2

 ދައުލަތުގެ ބަ

ލިއަން ރުފިޔާާއ

ޕަބްލިކް ސ އދި 

 ލަފާކުރާ ދަ

ޕބްލިކް ސެކްޓަ

ގެތެރެއިން ދައު

ނ އެހީއިން ހި

ލޭ އެހީއިން ހި

ސްޓިކު ލޯނު

ޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

ޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު

 ދަރަނި އަދާކުރުން

ދވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް

ބަޖެޓުގެ އެކި 

ޓުގެ ޑެފިސިޓް 

ނަ އަހަރަށް ލަ

2012އެވެ. ތަ

ހުށަހެޅިފައިވާ

މިލި 1,158.5

ޓަލް ޚަރަދު އަ

ވަނަ އަހަރަށް

ަޕ ރުފިޔާއެވެ.

ރުފިޔާއެވެ. މީގެ

 ބޭރުގެ ލޯނު

ގެ ހިޭލ ބޭރު

އަދި ޑޮމެސ 

.  

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ

ޤތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަ

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި

ރައްޔިތުންނަށް ެދ

: 7ޗާޓު 

ބަޖެޓު 3.5

ވަނ 2013

އިންސައްތަ

އަހަރަށް ހު

5ގޮތުގައި 

  

ޕިޓަކެ  3.7

ވަ 2013

މިލިއަން ރ

މިލިއަން ރު

ރުފިޔާއެވެ.

ރުފިޔާއެވެ.

ރުފިޔާއެވެ.

މިލިއަނެވެ.

އިޤް
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ނޑައެޅުމުގައިޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ނޑު ގޮތެއްގައި ބެލިފައިވާ ކަ  އާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމާއި،އާބާދީ ނީ މައިގަ

އިތުރަށް ތަޢުލީމީ އަދި ސިއްހީ  ،ޤައުމުގެ ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ. މީގެ

އްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚާދާއިރާއަށް ވާނީ 

 30ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމަށް، އި، ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަނާއި، ބަނދަރާ

ނޑައަޅިފައިވާއިރު މަގުހެދުމާއި ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ  އިންސައްތަ  34.5އިންސައްތަ ކަ

  ބަޖެޓްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
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ނޑު، 2ތާވަލު    (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)  2015 -  2011: މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަ

 

  

  

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް  2011 ގައި 

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި  ޚަރަދުގެ  ހިނގި  އައިޓަމްތައް 

ރުފިޔާ  ރުފިޔާ  ރުފިޔާ  ރުފިޔާ  ރުފިޔާ 

އެހީ               9,904.6              9,832.0              13,309.3              15,484.9              16,022.7 ހިލޭ  ބޭރުގެ  އާއި  އާމްދަނީ 

ލެންޑިންގ ގެ ޖުމްލަ             12,264.7            14,145.6              15,645.8              17,848.7              16,933.8 ނެޓް  އަދި  ޚަރަދު 

ޚަރަދު             12,663.8            14,215.9              15,756.9              17,958.0              17,043.4 ޖުމްލަ 

ޚަރަދު               9,075.8            10,522.1              12,005.3              12,533.7              12,987.3 ރިކަރަންޓް 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު              4,281.0              4,221.3                5,784.7                5,784.7                5,784.7

ޕެންޝަން ފައިސާ                 395.4                 414.3                   935.1                   942.6                   973.8

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                 136.5                 138.3                   180.6                   201.8                   209.4

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                 353.7                 387.6                   424.4                   471.0                   491.4

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                 990.8              1,009.9                1,290.6                1,391.8                1,380.5

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                   67.3                   91.2                   165.9                   225.1                   239.1

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                 225.9                 335.1                   383.9                   539.6                   831.6

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                 127.9                 121.2                   202.5                   254.7                   258.5

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                 725.8                 924.9                1,048.9                1,122.4                1,216.4

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް              1,746.7              2,874.0                1,568.7                1,597.8                1,599.6

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                   24.9                     4.3                     20.0                       2.3                       2.5

ޚަރަދު               3,588.0              3,693.8                3,751.6                5,424.3                4,056.1 ކެޕިޓަލް 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                 164.6                   59.7                     86.7                   106.6                   122.1

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު              2,744.9              2,632.8                3,437.2                5,192.7                3,849.0

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                 687.1              1,063.1                   253.6                   151.0                   111.0

ނޑަން: ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން                     (8.7)                  (61.8)                    (25.8)                    (26.0)                    (26.0) ކަ

ނެޓް ލެންޑިންގ                (399.0)                  (70.3)                  (111.2)                  (109.3)                  (109.6)

ޑެފިސިޓް               2,360.2              4,313.6                2,336.4                2,363.8                   911.2 ބަޖެޓް 

ފިނޭންސިންގ               2,360.2              4,313.6                2,336.4                2,363.9                   911.2

ފޮރިން ފިނޭންސިންގ                 968.0              3,313.7                1,158.5                1,888.3                1,190.1

ޑޮމެސްޓިކް ފިނޭންސިންގ              1,392.1                 999.9                1,177.9                   475.6                  (278.9)

47,869.7                       43,352.7                       38,152.7                       34,147.6                     31,447.4                     ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ. (މިލިއަން ރުފިޔާއިން) 

1.9% 5.5% 6.1% 12.6% 7.5% ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ އިންސައްތައިން (ޑެފިސިޓް)  / ސަރޕްލަސް
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ޓް) އަީކ 

މިލިއަން  

އިތުރުާވނެ 

މިލިއަން  

 28.65ދ 

ރޫޢުތަކަށް 

ރ މަހުގެ 

ގެ ދަށުްނ 

 ިލބުނު 

‐25%

‐20%

‐15%

‐10%

‐5%

0%

އިން
ތަ 
ސައް

އިން

 ގެރެންޓީޑް ޑެ

 1,883.34

ރުފިޔާ އަށް އި

 4,235.17

ކންނެވެ. އަިދ

 އެކި މަޝްރޫ

ގެ ސެޕްޓެމްބަރ

ރީ ޕްރޮގްރާމްގެ

ލިޓީ ގޮތުގައި ލ

‐8.2%

%

%

%

%

%

%

2005

  ތ 

ިދ ޕަބްލިކްލީ 

ކުރެވިފައިވަނީ

މިލިއަން  13

ލަފާކުރެވެނީ 

މާލީ އިދާރާތަކު

މީގެ ތެރެއިން

ގައި މިއަހަރުގެ

ކނޮމިކް ރިކަވަ

ރެޑިޓް ފެސިލި

‐4.8%

‐3

2006 2007

ހެޅިފައިވާ ގޮތް 

ލ ޕަބްލިކް އަދ

ޑިސްބަރސް) 

3,736.83ލަ 

ރެވޭނެކަމަށް 

ލްޓިލެޓެރަލް މާ

 ލޯނުތަކެވެ. މ

ޓް ސަޕޯޓްގޮތުގަ

ޑީ.ބީ. ގެ އިކޮ

ސްޓޭންޑްބައި ކް

3.6%

‐11.2

7 2008

ޕްލަސް

ނކުރުމަށް ހުށަހެ

އެކްސްޓަރނަލް

ްނ ޚަރަދު (ޑި

ޖުމްލަ ދަރަނީގެ 

 ޚަރަދު ކުރެ

ދިފައިވަނީ މަލް

ޯ ން ދީފައިވާ 

ވ. އަދި ބަޖެޓް

މިއީ އޭ.  ވެ.

ސަރުކާރުގެ ސް

%

‐20.5%

‐1

2009 201

ސަރޕް) / ޑެފިސިޓް( 

ބަޖެޓު ބައްޓަން

  ޖުމްލަ 

މލަ (ޓޯޓަލް އެ

ލޯނު ފައިސާއި

ރުގެ ބޭރުގެ ދަ

 ފައިސާއިން

އިންސައްތަ ހޯދ

ރލް ފަރާތްތަކުނ

އަން ރުފިޔާއެވެ

އަން ރުފިޔާއެވެ

ދި އިންޑިއާ ސ

   

12.5%

‐7.5%

0 2011

ގެ އިންސައްތައިން.ޕީ.ޑީ

އި ދައުލަތުގެ ބަ

 

ރޭގެ ދަރަނީގެ 

ރދަރަނީގެ ޖުމް

 ރުފިޔާއެވެ. ލޯ

ވަނަ އަހ201ަ

 އަދި ލޯނުގެ

އި 50.38ގެ 

އކީ ބައިލެޓަރަ

މިލިއަ 1,900

މިލިއަ 561.75

އން ޑޮލަރު އަ

ހޭ ރުފިޔާއެވެ.

‐12.6%

‐6

2012 201

ޑީ.ޖީ

މެދުރާސްތާގައި

ލަތުގެ ދަރަނި 

ގެ އަދި އެތެރޭ

ނ އަހަރު ބޭރު

މިލިއަން 10

12 މިހިނގާ 

ލފާކުރެވެއެވެ.

 މި ފައިސާގެ

ތަ ފައިސާ އަ

0ރެވިފައިވަނީ 

5ިލބިފައިވަނީ 

މިލިއަ 16.43

ޭ ން ޑޮލަރަށް ޖެ

6.1%

‐5.5%

13 2014

 

: މ8ެޗާޓު 

ދައުލަ.  4

ބޭރުގެ 4.1

ވަނ2011ަ

0,551.42

ރުފިޔާއެވެ.

ާ ކަމަށް ލަ

ރުފިޔާއެވެ.

ސައްތައިން

ޚަރަދު ކުރެ

ނިޔަލަށް ލ

37ލިބުނު 

މިލިއަނ20ް

  

‐1.9%

2015
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ނެ ކަމަށް 

އވެ. މިއީ 

ފިޔާ އަދި 

ނަ އަހަރު 

ނ އަހަުރ 

ގެ ދައުލަތު

ވިފައިވަނީ 

  

1052.9 

 ކުރުމަށް 

ވަރެއްގައި  

0

5,000

10,000
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މިލ

އަށް އިތުރުވާނެ

ލިއަން ރުފިޔާއެ

މިލިއަން ރު 

 ވ. 

ވަނަ 2012 

ވަަނ 2013 

ނަ އަހަރުގެ ދަ

ަރށް ލަފާކުރެވ

 ފކުރެވެއެވެ. 

 ރީޕޭމަންޓް) 

 ސަރވިސް

ދާދި އެއްމިންވަ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

ލިއަން ރުފިޔާއަ

މިލި 2,071.6

1,300.6ރާ 

ޖުމްލަ ޢަދަދެެވ

ނ ރުފިޔާއެވެ.

ވއެވެ. އަދި 

ވަނ 2011 ،

ވަނަ އަހަރ 20

ނެ ކަމަށް ލަފާ

ރެސްޓް އަދި 

ރުގެ ދަރަނި

ދުވެސް ދާ ޚަރަ 

2009

ނަގާފައިވާ ދަރަނި

މިލި 15,106

6ލަފާކުރެވެނީ 

ނެކަމަށް ލަފާކު

ރފިޔާ ހިމެނޭ ޖު

މިލިއަްނ ,12

ށް ލަފާކުރެެވ

،އވެ. މިގޮތުން

012ވ. އަދި 

އަށް އިތުރުވާނެ 

ރމަށް (އިންޓަރ

ނ އަހަރު ބޭ

ނަ އަހަރުގެ 

2010

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނ

 

 

6.3 ޖުމްލަ 

ރވޭނެ ކަމަށް ލަ

އިން ޚަރަދުވާނެ

މިލިއަން ރު 7

660.7 އަކީ 

ތރުވާނެ ކަމަށް

ށް ލަފާކުރެވެއެ

އަން ރުފިޔާއެވެ

 31,323.2 

  ނ 

ސަރވިސް ކުރު

ވަނަ 2012

ވަނަ 2013 

 ވ.

2011

ބޭ އިވާ

  ޖުމްލަ   ނީގެ 

ރުގެ ދަރަނީގެ

ޭ ނ ޚަރަދު ކުރެ

ރުގެ ލޯނުއެހީއި

771ާނފައިވާ 

ގެ ދަރަނި ރޭ

ރފިޔާއަށް އިުތ

ތުރުވާނެ ކަމަށް

މިލިއަ 23,21

ގައި 2013ދި 

ސަރވިސްކުރުން 

ރގެ ދަރަނި ސަ

އެވެ. އަދި 

ން ރުފިޔާއެވެ.

ލަފާކުރެވިފައެވެ

2012

އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައި

އތެރޭގެ ދަރަނީ

 ބަލާއިރު ބޭރު

ނު ފައިސާއިން

 ހިންގުމަށް ބޭރު

 ގޮތުގައި ހިމަ

ޤައުމުގެ އެތެރޭ

މިލިއަން ުރ 

ރުފިޔާއަށް އިތު

12.1ިއ ވަނީ 

ރުފިޔާއެވެ. އަދި

ރޭގެ ދަރަނި ސަ

ދައުލަތުގެ ބޭރު

ޚަރަދުކުރެވިފައެ

މިލިއަން 113

ފިޔާއަށް ވަނީ ލަ

2013

ރާއްޖޭގެ އެ

ބޭރުގެ އަދި އެ

ވަނަ އަހަރަށް

އެވެ. އަދި ލޯނު

މަޝްރޫޢުތައް 

ޕޯޓަށް ލޯނުގެ

ވަނަ އަހަރު ޤަ

13,268.8 

މިލިއަން ރު 1

ރަނީގެ ގޮތުގައި

މިލިއަން ުރ 2

ގެ އަދި އެތެރޭ

ވނަ އަހަރު ދަ

 ރުފިޔާވަނީ ޚަ

36.3ފައިވަނީ 

މިލިއަން ރުފި 

2014 2

ޖުމްލަ ދަރަނި

ބޭ: 9ޗާޓު 

ވަ 2013

ލަފާކުރެވެއެ

އެކިއެކި މަ

ޯ ބަޖެޓް ސަ

ވަ 2011

 މިއަދަދު 

6,216.9

ޖުމްލަ ދަރަ

27,005.6

ބޭރުގެ 4.2

ވަ 2011

މިލިއަން 

ލަފާކުރެވިފަ

1138.5 

015
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މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.  660.5ވަނަ އަހަރު  2011އެތެރޭގެ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު 2013 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި  2031ވަނަ އަހަރު  2012އަދި 

ވަނަ އަހަރަށް މިއަދަދު ކުޑަވާ މައިގަނޑު 2013މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެއެވެ.  1100.4

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑުގެ  100ސަބަބަކީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސް.ބީ.އައި/މާލެ) އަށް ވިއްކާފައިވާ 

ވަނަ  2014މިލިއަން ރުފިޔާ  771މުއްދަތުހަމަވާ ދެވަނަ ޓްރާންޗްގެ ރީޕޭމަންއަށް ވާ ށް ރަވަނަ އަހަ 2013

އަހަރު ދެއްކުމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާތީއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ 

ނޑައެޅިފައިވާ ތިން ބޮންޑުގެ ގައި ދައްކަން ކަ 2013ވޭސް އެންޑް މީންސްގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑުގެ ތެރެއިން 

މިލިއަން ރުފިޔާއަދާކުރުން ފަސްކުރުމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީއެވެ. ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ  951ރީޕޭމަންޓް އަށްވާ ޖުމްލަ 

މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ޚަރަދު ވެފައެވެ. އަދި   1713.4  ވަނަ އަހަރު  2011ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްަލ  2013ން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިލިއަ 3167.3ވަނަ އަހަރު 2012

  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  2,238.8ދަރަނި ސަރވިސްގެ ގޮތުގައި 

  ދަރަނި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އިންސައްތައިން  4.3

 74ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2011ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދަޢުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ މިންވަރު 

ވަނަ އަހަރު  2013އިންސައްތައަށް އިތުރުވުމަށްފަހު،  79ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު  2012އިންސައްތައިގައެވެ. އަދި 

  އިންސައްތައަށް އިތުރުވާނެއެވެ.  82

 ޕޭމަންޓްސް އާއި ރަސްމީ ރިޒާރވްސް  ބެލެންސް އޮފް .  5

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް އިން ގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 2012ނޮވެމްބަރ 

ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް  2013ހިސާބުތަކަށް ބުރަވެ، 

އިންސައްތަ މައްޗަށްދާނެކަމަށް  15އާއި އަޅާބަލާއިރު  2012ޕޭމަންޓްސްގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި 

 27ވަނަ އަހަރު ހުރި  2012ވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި ލަފާކުރެވެއެ

ނުޑ  28ވަނަ އަހަރު  2013އިންސައްތަ އިން  އިންސައްތައަށް މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ މައިގަ
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ވެ ވިޔަފާރި އެކައުންޓްގެ ފަރަގު ސަބަބަކީ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިމްޕޯޓް އިތުރު

  ބޮޑުވުމެވެ. 

 2013މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (އެފްއޯބީ) ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވި  1778.8ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2012މިގޮތުން، 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (އެފްއޯބީ) ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް  1896.3ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު 

އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ. ހަމައެއާއި އެުކ،  7ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2012.  މިއީ އަންދާޒާކުރެވިފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު  2013މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވި،  329.8ވަނަ◌ަ އަހަރު  2012

އިންސައްތަ  6އަޅާބަލާއިރު  ވަނަ އަހަރާއި 2012މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ  350.7

ނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ، އަންނަ އަހަރު މަސްވެރިކަން  އިތުރުވުމެކެވެ.  އެކްސްޕޯޓްސް އިތުރުވުމުގެ މައިގަ

ރަގަޅުވެ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭ މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަންވެސް 

ފިއުލް -މަށް ބެލެވޭތީވެ ރާއްޖެއަށް އަންނަ މަތިންދާ ބޯޓުފަހަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޖެޓް ރަނގަޅުވާނެ ކަ

  ރީއެކްސްޕޯޓްސް ވެސް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވުމެވެ. 

ގެ  2012މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރުމަށްފަހު،  334.9ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަސްމީ ރިޒާވްސް ގޮތުގައި  2011

ވަނަ އަހަރުގެ  2013މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އަދި  297.5ންނާނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާ ކުރެވެނީ ނިޔަލަށް ހު

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. މީގެ  291.4ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވްސް 

ނޑު ސަބަބަކީ ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް  ވަނަ  2013ވަނަ އަހަރާއި  2012މައިގަ

ވަނަ  2012އަހަރު އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހުމެވެ. އަދި، ރަސްމީ ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރަށް ބަލާއިރު 

މަސްދުވަހުގެ  1.7ވަނަ އަހަރު  2013މަސްދުވަހު އިމްޕޯޓުކުރެވޭ ވަރަށް އަދި  1.9އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް 

 ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އިމްޕޯޓަށް ފުދޭވަރުގެ ރިޒާވެއް ހު

އިން  2013އެހެން ނަމަވެސް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އައު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، ޖުލައި 

އަތުން ނެގޭ ބޭރުމީހުންގެ  އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރުމާއި އެއަރޕޯޓުން ފުރާ 15ފެށިގެން ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު 

މިލިއަން  339.4ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ރިޒާވް  2013ރަށް ބޮޑުކުރުމުން ޑޮލަ 30ސާރވިސް ޗާރޖް 

މަސް  2ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ ރަސްމީ ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރަށް ބަލާއިރު 

             .      ދުވަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ފުދޭ ވަރުގެ ރިޒާވެކެވެ
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 އިކޮނޮމިކް އެސަމްޕްޝަންސް .  6

ނޑު  6.1  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

 

 

 
 

އަގުން )  ދާއިމީ  ޑު  ( 2003 ގެ  މިންގަނ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ތާވަލް  1:  ( ހ )  :  ޤައުމީ 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

( (މިލިއަން ރުފިޔާއިން

720 716 716 715 682 675 681 698 723 821 786 wj wr wdwm wt wr u f e g u m wki r e t c n u dc a e f u a

379 373 368 363 361 351 337 345 341 331 300 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

341 343 348 352 321 325 344 354 381 489 486 cnwkirevcswm

4,332 4,055 3,863 3,623 3,177 2,771 2,657 3,597 3,285 2,681 2,431 wj wr wdwn wv e d e g u m wki r e t c n u dc a e f u a

1,106 1,078 1,061 998 850 759 815 1,017 894 849 793 cnudcaefua itekwt

859 791 723 657 633 589 540 503 440 383 340 cnef iaWTcnwrwk

2,367 2,186 2,078 1,968 1,694 1,424 1,303 2,078 1,951 1,449 1,298 cnurukctWrWmia

19,271 18,559 17,749 17,055 16,824 15,865 14,690 14,446 12,729 11,660 9,477 wj wr wdwn wv c n i t e g u m wki r e t c n u dc a e f u a

979 956 916 875 833 770 765 863 763 703 609 irWfwyiv

6,788 6,456 6,159 5,862 5,822 5,335 4,608 4,870 4,704 4,288 2,972 cnwkirevurutwf

2,343 2,240 2,075 1,958 1,970 1,801 1,540 1,521 1,437 1,319 1,043 urutwfurutwd

2,420 2,293 2,126 1,976 1,954 1,803 1,770 1,447 1,114 966 809 utWlwBWvum

567 557 547 537 528 512 488 513 475 425 343 ctwmcdiK  egWsiawf

1,696 1,665 1,638 1,607 1,597 1,568 1,517 1,519 1,588 1,608 1,599 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

242 237 233 228 224 217 208 217 201 179 145 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

2,407 2,391 2,363 2,355 2,300 2,290 2,252 2,047 1,482 1,323 1,214 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

943 905 863 846 822 813 796 741 514 469 407 umIluAwt

682 660 630 619 585 572 564 494 304 239 205  utwHcaiB

204 200 198 193 189 184 181 215 148 140 132 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-318 -279 -253 -234 -223 -198 -175 -215 -224 -226 -205 c m is i f

24,006 23,051 22,075 21,160 20,461 19,113 17,853 18,526 16,512 14,936 12,489 ( c n u g wa  Is Ws wa ) I p. I D. I j

އަގުން )  މިންވަރު  ( 2003 ގެ ދާއިމީ  އިތުރުވާ  ން  އުފެއްދުންތެރިކަ ތާވަލް  1: ( ށ )  : ޤައުމީ 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

( (އިންސައްތައިން

0.6 0.0 0.0 4.9 1.1 -0.9 -2.5 -3.4 -11.9 4.4 5.9 wj wr wdwm wt wr u f e g u m wki r e t c n u dc a e f u a

1.6 1.4 1.3 0.5 3.0 4.1 -2.3 1.0 3.0 10.4 -8.4 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

-0.4 -1.4 -1.3 9.7 -1.1 -5.7 -2.6 -7.3 -22.0 0.7 17.3 cnwkirevcswm

6.8 5.0 6.6 14.0 14.6 4.3 -26.1 9.5 22.5 10.3 10.3 wj wr wdwn wv e d e g u m wki r e t c n u dc a e f u a

2.6 1.6 6.3 17.5 11.9 -6.9 -19.8 13.7 5.3 7.1 -3.8 cnudcaefua itekwt

8.6 9.4 10.0 3.8 7.6 9.1 7.4 14.3 14.9 12.7 17.0 cnef iaWTcnwrwk

8.3 5.2 5.6 16.1 19.0 9.3 -37.3 6.5 34.7 11.6 19.3 cnurukctWrWmia

3.8 4.6 4.1 1.4 6.0 8.0 1.7 13.5 9.2 23.0 -13.8 wj wr wdwn wv c n i t e g u m wki r e t c n u dc a e f u a

2.3 4.3 4.7 5.0 8.2 0.6 -11.3 13.1 8.5 15.5 7.6 irWfwyiv

5.1 4.8 5.1 0.7 9.1 15.8 -5.4 3.5 9.7 44.3 -33.8 cnwkirevurutwf

4.6 7.9 6.0 -0.6 9.4 17.0 1.2 5.9 8.9 26.4 -10.8 urutwfurutwd

5.6 7.8 7.6 1.1 8.4 1.9 22.3 29.9 15.3 19.4 3.4 utWlwBWvum

1.9 1.8 1.9 1.6 3.1 5.0 -4.9 7.9 12.0 23.8 -12.4 ctwmcdiK  egWsiawf

1.9 1.7 1.9 0.6 1.8 3.4 -0.1 -4.3 -1.3 0.6 -2.4 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

2.0 1.9 2.1 1.8 3.5 4.3 -4.2 7.9 12.0 23.8 -12.4 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

0.7 1.2 0.3 2.4 0.4 1.7 10.0 38.2 12.0 9.0 11.4 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

4.2 4.8 2.1 2.9 1.1 2.1 7.5 44.2 9.6 15.3 3.9 umIluAwt

3.4 4.7 1.8 5.9 2.2 1.3 14.2 62.3 27.2 16.8 8.6  utwHcaiB

1.8 1.3 2.6 2.3 2.6 1.2 -15.5 45.1 5.6 5.9 8.1 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

13.9 10.3 8.1 4.9 12.5 13.0 -18.5 -4.1 -0.5 10.0 -22.1 c m is i f

4.1 4.4 4.3 3.4 7.0 7.1 -3.6 12.2 10.6 19.6 -8.7 ( c n u g wa  Is Ws wa ) I p. I D. I j
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މީ އަގުން )  މިންވަރު  (  2003 ގެ ދާއި ހިއްސާކުރާ  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް  ބައިތަކުން  ތާވަލް  1: ( ނ )  : އިޤްތިސާދީ 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

( (އިންސައްތައިން

3.0 3.1 3.2 3.4 3.3 3.5 3.8 3.8 4.4 5.5 6.3 wj wr wd wm wt wr u f e gu m wk ir e t cn ud ca e f u a
1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd
1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.9 1.9 2.3 3.3 3.9 cnwkirevcswm

18.0 17.6 17.5 17.1 15.5 14.5 14.9 19.4 19.9 17.9 19.5 wj wr wd wn wv ed e gu m wk ir et cn ud ca e f u a
4.6 4.7 4.8 4.7 4.2 4.0 4.6 5.5 5.4 5.7 6.3 cnudcaefua itekwt
3.6 3.4 3.3 3.1 3.1 3.1 3.0 2.7 2.7 2.6 2.7 cnef iaWTcnwrwk
9.9 9.5 9.4 9.3 8.3 7.4 7.3 11.2 11.8 9.7 10.4 cnurukctWrWmia

80.3 80.5 80.4 80.6 82.2 83.0 82.3 78.0 77.1 78.1 75.9 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk ir e t cn ud ca e f u a
4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 4.0 4.3 4.7 4.6 4.7 4.9 irWfwyiv

28.3 28.0 27.9 27.7 28.5 27.9 25.8 26.3 28.5 28.7 23.8 cnwkirevurutwf
9.8 9.7 9.4 9.3 9.6 9.4 8.6 8.2 8.7 8.8 8.4 urutwfurutwd

10.1 9.9 9.6 9.3 9.6 9.4 9.9 7.8 6.7 6.5 6.5 utWlwBWvum
2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 ctwmcdiK  egWsiawf
7.1 7.2 7.4 7.6 7.8 8.2 8.5 8.2 9.6 10.8 12.8 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg
1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

10.0 10.4 10.7 11.1 11.2 12.0 12.6 11.0 9.0 8.9 9.7 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws
3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.3 4.5 4.0 3.1 3.1 3.3 umIluAwt
2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.2 2.7 1.8 1.6 1.6  utwHcaiB
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 0.9 0.9 1.1 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.0 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 c m is if

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ( c n u g wa Is Ws wa) I p. I D . I j

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ : c a wt c m wT i a wa Wv i a wf i ve ru k c D O k ir i a wk wTc S wn Wdn wh

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)     12,704    16,683    19,737    24,213    25,403    27,317    31,447    34,148    38,153    43,353    47,870

10.4 13.6 11.7 8.6 15.1 7.5 4.9 22.7 18.3 31.3 -7.7      ބަދަލުވި އިންސައްތަ

      ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު (ރުފިޔާއިން)    37,519    47,079    52,641    62,019    64,600    69,221    76,823    80,280    85,954    96,493 103,707

.އެސް. ޑޮލަރުން)          992      1,303      1,542      1,892      1,942      2,128      2,116      2,187      2,422      2,780      3,061 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ (ޔޫ

      ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު (ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން)      2,931      3,678      4,113      4,845      5,047      5,408      5,208      5,206      5,574      6,258      6,725

އާބާދީ 338,591 354,367 374,944 390,414 384,801 393,578 406,359 419,998 434,505 444,333 455,144

2.4 2.3 3.5 3.4 3.2 2.3 -1.4 4.1 5.8 4.7 3.3       ބަދަލުވި އިންސައްތަ 

199.4 188.1 172.8 161.4 153.7 142.9 142.3 130.7 119.5 111.7 101.7 .ޕީ ޑިްފލޭޓަރ (2003 = 100) .ޑީ އިމްޕްލިސިޓް ޖީ

6.0 8.8 7.1 5.0 7.5 0.4 8.9 9.3 7.0 9.8 1.0       ބަދަލުވި އިންސައްތަ
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  ޓްފޯލިއޯގެ ޚުލާސާ ދައުލަތުގެ ލޯނު ޕޯ  6.2

  

  

 

 

   

ދަރަނީގެ މިންވަރުގެ ހުލާސާ (މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއިން) 

2015 2014 2013 2012 2011
ރު     23,212.10   27,005.62   31,323.16   34,297.14   34,719.65 މިންވަ ހުންނާނެ  ދަރަނި  ރު  ނިމޭއި ރު  އަހަ
ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ    10,551.42   13,736.83   15,106.26   16,966.23   17,601.84
ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ    12,660.67   13,268.78   16,216.90   17,330.91   17,117.81

73% 79% 82% 79% 74% ނިސްބަތުން    ޖީ . ޑީޕީގެ  ނޮމިނަލް  ދަރަނި  ޖުމްލަ 
37% 39% 40% 40% 34% ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ 
36% 40% 43% 39% 40% ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ 

އަދަދު  ( ރިޕޭމަންޓްސް )          987.63     2,242.40     1,189.96     1,704.93     1,401.87 ހޭ  ޖެ ދައްކަން  ރާ  އަނބު ދަރަނިން 
ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް       916.53       972.60       913.10       990.30       960.20
ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް         71.09     1,269.80       276.86       714.63       441.67

އަދަދު          725.79       924.92     1,048.92     1,122.37     1,216.39 ޖެހޭ  ދައްކަން  ގޮތުގައި  އިންޓަރެސްޓުގެ 
ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް       136.35       163.70       225.40       294.85       336.80
ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް        589.44       761.22       823.51       827.53       879.58

ރިޕޭމަންޓްސް )      1,713.42     3,167.32     2,238.87     2,827.31     2,618.25 އަދި  ހިދުމަތް  ( އިންޓަރެސްޓް  ދަރަނީގެ  ޖުމްލަ 
ހޭ     1,052.88     1,136.30     1,138.50     1,285.15     1,297.00 ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެ
ހޭ       660.54     2,031.01     1,100.37     1,542.16     1,321.25 ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެ

17.12% 19.19% 17.56% 33.82% 18.68% ހިދުމަތް   ދަރަނީގެ  ނިސްބަތުން  އާމްދަނީގެ  ދައުލަތުގެ 
8.48% 8.72% 8.93% 12.13% 11.48% ހޭ ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެ
8.64% 10.46% 8.63% 21.68% 7.20% ހޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެ

47,869.71   43,352.73   38,152.68   34,147.63   31,447.43    ( ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަްނ(ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ
15,293.07   14,736.61   12,748.98   9,366.45     9,172.13     ( ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ (ހިލޭ އެހީ ނުހިމަނައި

15.42         15.42         15.42         15.42         15.42          ( އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް (ޕީރިއަޑް އެންޑް
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 ސަމަރީ ޓޭބަލް  – )ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް (ރާއްޖޭންބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއިއެކު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ހިސާބު   6.3

  
  

  

2013 2012 2011 2010 2009 (cn ur wloD . csea. Uy cn wa ilim)
ލަފާކުރާ ރިވައިސް ލަފާކުރި ރިވައިސް ލަފާކުރި ރިވައިސް ލަފާކުރި ރިވައިސް

(690.70)         (600.45)         (436.79)               (196.08)               (220.83)                cT cn uawkea cT cnwrwk

(1,545.59)     (1,449.08)     (1,378.89)           (1,044.34)           (912.67)                uq wrwf egIrWfwy iv egulwd um

350.68           329.75           346.38                197.50                169.04                 unubil cSwlwdum   

149.67           142.54           127.38                73.91                   76.37                     Ib.Oa.cfea ,unuverukcTrOpcsckea       

201.01           187.21           219.00                123.59                92.67                      cnehinehea       

(1,896.27)     (1,778.83)     (1,725.27)           (1,241.84)           (1,081.71)            ivudwrwK cSwlwdum   

(1,896.27)     (1,778.83)     (1,725.27)           (1,241.84)           (1,081.71)              Ib.Oa.cfea ,unuverukcTrOpcmia       

1,486.96       1,429.00       1,463.28             1,358.57             1,144.83              u q wrwf egIrWfwy iv egutwm ud iK

2,114.01       2,015.85       2,005.23             1,809.94             1,543.16              unubil cSwtwmudiK   

91.81             87.09             83.77                   39.70                   36.18                    urutwf urutwd       

1,963.28       1,873.36       1,867.89             1,712.89             1,472.70              cnwkirevurutwf       

58.92             55.40             53.57                   57.35                   34.27                      cnehinehea       

(627.05)         (586.85)         (541.95)               (451.36)               (398.32)                ivudwrwK cSwtwmudiK   

(196.52)         (182.26)         (174.56)               (151.42)               (134.54)                urutwf urutwd       

(235.97)         (219.18)         (209.40)               (204.88)               (174.47)                cnwkirevurutwf       

(194.56)         (185.41)         (157.99)               (95.07)                 (89.31)                    cnehinehea       

(357.44)         (338.16)         (321.02)               (311.25)               (272.42)                uq wrwf egInwd cm Wa

5.89               5.65               6.65                     4.04                     5.79                      unubil iawgutogegInwdcmWa   

(363.33)         (343.81)         (327.67)               (315.29)               (278.20)                ivudwrwK iawgutogegInwdcmWa   

(274.63)         (242.21)         (200.16)               (199.06)               (180.58)                 uq wrwf egukwtWfcscnWrcT cT cnwrwk

19.33             30.56             44.54                   15.40                   24.53                    unubil iawgutog egukwtrwfcscnWrcT cTcnwrwk  

(293.96)         (272.77)         (244.70)               (214.46)               (205.11)                ivudwrwK iawgutog egukwtrwfcscnWrcT cTcnwrwk  

7.69               9.11               0.24                     9.30                     29.30                    cT cn uawkea clwT ipek
7.69               9.11               0.24                     9.30                     29.30                   

‐                 ‐                 ‐                       ‐                       ‐                       

244.80           74.54             24.57                   153.41                173.16                 cT cn uawkea clwx cnEniawf

303.30           283.98           256.46                216.47                157.96                 ( IkWbufWs) cT cnwm cT csevcnia cT ckeriawD

303.30           283.98           256.46                216.47                157.96                  cTcnwmcTcsevcnia cTckeriawD unuveruk iawgEjcaWr    

73.62             70.25             70.05                   64.23                   55.23                    cgcninrwa cDwTcsevcniaIr cniaeretegIM       
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2013 2012 2011 2010 2009 (cn urwloD . csea.Uy cn wa ilim)
‐                 0.15               0.14                     (12.22)                 (12.04)                  ( IkWbufWs) cT cnwm cT csevcnia Oy ilOfcTrOp

(58.50)           (209.58)         (232.03)               (50.84)                 27.23                    ( IkWbufWs) cT cn wm cT csevcnia cnehinehea

(176.70)         (215.17)         (201.27)               (165.55)               (143.73)                 cawtcTesea egukwtcTcnwmcTcsevcnia cnehinehea    

‐                 ‐                 ‐                       ‐                       ‐                        ITirOtoa IrwTinwm           

‐                 ‐                 ‐                       ‐                       ‐                        urWkurws           

‐                 (46.57)           (33.16)                 (11.39)                 (11.19)                  cawtckcnEb           

(176.70)         (168.60)         (168.11)               (154.16)               (132.54)                cawtWriaWd cnehinehea           

118.20           5.59               (30.77)                 114.71                170.96                   cawtITilibiawl egukwtcTcnwmcTcsevcnia cnehinehea    

‐                 0.59               (4.28)                   11.39                   16.45                    ITirOtoa IrwTinwm           

70.50             53.09             67.03                   82.63                   71.00                    urWkurws           

70.50             53.09             67.03                   82.63                   71.00                    unOl cniaeretegIM              

135.64           123.22           122.22                124.14                110.70                 unuveruk udwrwK cnunOl                

(65.14)           (70.12)           (55.18)                 (41.51)                 (39.70)                  cnurukWdwainwrwd                

‐                 (85.53)           (110.90)               (69.36)                 (15.57)                  cawtckcnEb           

47.69             37.43             17.38                   90.05                   99.08                    cawtWriaWd cnehinehea           

‐                 479.43           396.67                122.57                38.77                    IkWbufWs egurutiain ua

(6.12)              (37.37)           (15.31)                 89.20                   20.40                    u q wrwf wlcm uj iLum

6.12               37.37             15.31                   (89.20)                 (20.40)                  cawtiawb ELug Waea id wa cvrWz ir

6.12               37.37             15.31                   (89.20)                 (20.40)                     cscTesea cvrWzir   

‐                 ‐                 ‐                       7.76                     8.23                               unOligen cnia cfea.cmea.iawa          

432.09            ފައިނޭންސިންގ  ގެޕް 
:utWm UluAwm urutia

(58.63)           (20.08)           84.39                   314.23                232.17                 cawtctwmudiK iaWlwdum   

2,464.69       2,345.60       2,351.61             2,007.44             1,712.20              cTOpcsckea egutwmudiK iaWlwdum       

(416.07)         (358.24)         (236.63)               2.98                     (40.25)                  InwdcmWa idwa cawtctwmudiK iaWlwdum   

(683.01)         (591.34)         (436.55)               (186.78)               (191.53)                cTcnuawkea cTcnwrwk idwa clwTipek   
(438.21)         (516.80)         (411.98)               (33.37)                 (18.37)                  wlcmuj egcTcnuawkea clwxcnEniawf idwa clwTipek ,cTcnwrwk   

2,474.23       2,214.50       2,040.72             2,134.10             1,984.64              (cnwkiret cnudcaefua Imuawq) IpIDIj   

(27.92)           (27.11)           (21.40)                 (9.19)                   (11.13)                  cniawtcawscnia eg IpIDIj cTcnuawkea cTcnwrwk   

291.38           297.50           334.87                350.18                261.03                 (cnurwloD .csea.Uy cnwailim) cvrWzir   
 eguhwvudcswm enEveruk uTOpcmia Wdum 

1.30               1.42               1.67                     2.33                     1.98                      udwdwacniacvrWzir     
eguhwvudcswm enEveruk uTOpcmia ctwmudiK 

1.70               1.85               2.15                     3.10                     2.64                      udwdwa iaWlwdum cniacvrWzir     

2,053.35       1,925.14       1,867.98             1,355.56             1,186.24               cfea.iawa.Is ,unuverukcTrOpcmia   
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II

egunUnAQ egutayqwilAm egutaluwad ihevid

raTqpec

qnitamegutog Aviwag 4 raTqpec

iwagqTejab Irahaw egutaluwad

utAmUluWam Ehejqnanamih

2015 - 2013 - qTejab egutaluwad ihevid





ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި -1

ކޮންސޮލިޑޭޓްޑް ރެވެނިޔު ފަންޑް   12,978,190,794

ޓްރަސްޓް ފަންޑް          74,530,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް     2,665,208,102

ޖުމްލަ   15,717,928,896

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު -2

ކޮންސޮލިޑޭޓްޑް ރެވެނިޔު ފަންޑް   15,205,506,180

ޓްރަސްޓް ފަންޑް          52,003,929

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް     1,715,208,102

ޖުމްލަ   16,972,718,211

2013 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015
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ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ ހިސާބު

2015 2014 2013 2012 2011

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި     12,196,841,780     14,550,395,575     15,717,928,896     18,698,666,760     18,385,494,127 I

15,469,301,638     14,917,298,481     12,978,190,794     9,627,671,709       9,826,482,037       : ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ       9,508,118,115       9,415,200,709     10,997,508,856     11,001,414,248     11,451,186,678

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ                        -                        -       1,813,942,938       3,800,134,233       3,902,296,960

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ          318,363,922          212,471,000          166,739,000          115,750,000          115,818,000

75,135,000            70,305,000            74,530,000            83,374,500            71,725,728            : ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ             71,725,728            83,374,500            74,530,000            70,305,000            75,135,000

2,841,057,489       3,711,063,279       2,665,208,102       4,839,349,366       2,298,634,015       : ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑު

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ          414,071,335          253,053,006          393,619,566          632,496,417          613,776,790

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ       1,398,417,894       1,900,000,002       1,300,588,536       2,878,566,862       2,150,280,699

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެތެރޭގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                        -                        -            21,000,000          170,000,000            77,000,000

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ           486,144,786       2,386,296,358          771,000,000                        -                        -

އެތެރޭގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ                         -          300,000,000          179,000,000            30,000,000                        -

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ     13,660,056,281     16,520,141,744     16,972,718,211     19,688,944,990     18,471,240,794 II

15,582,231,376     15,959,375,482     15,205,506,180     14,313,656,247     11,787,357,188     : ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު     11,488,839,484     14,274,819,297     15,168,027,130     15,924,885,032     15,547,762,926

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު          298,517,704            38,836,950            37,479,050            34,490,450            34,468,450

47,951,929            48,506,229            52,003,929            53,432,489            60,209,864            : ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު            60,209,864            53,432,489            52,003,929            48,506,229            47,951,929

2,841,057,489       3,681,063,279       1,715,208,102       2,153,053,008       1,812,489,229       : ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑު

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ އެތެރޭގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު                        -                        -            21,000,000          170,000,000            77,000,000

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު          414,071,335          253,053,006          393,619,566          632,496,417          613,776,790

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު       1,398,417,894       1,900,000,002       1,300,588,536       2,878,566,862       2,150,280,699

`
)1(ބަޖެޓް މައުލޫމާތު 
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2015 2014 2013 2012 2011

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

16,022,663,130 15,484,856,000 13,309,338,840 9,831,977,464 9,904,561,483 އާމްދަނީ އާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ I

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ       9,508,118,115       9,415,200,709     10,997,508,856     11,001,414,248     11,451,186,678

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ                        -                        -       1,813,942,938       3,800,134,233       3,902,296,960

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ            71,725,728            83,374,500            74,530,000            70,305,000            75,135,000

ކަޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން އަނބުރާ ލިބޭ         (407,717,617)         (132,121,751)         (137,001,520)         (135,243,898)         (135,550,298)

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ       9,172,126,226       9,366,453,458     12,748,980,274     14,736,609,583     15,293,068,340

އެއްކުރަން: ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ          318,363,922          212,471,000          166,739,000          115,750,000          115,818,000

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          414,071,335          253,053,006          393,619,566          632,496,417          613,776,790

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލަ          732,435,257          465,524,006          560,358,566          748,246,417          729,594,790

16,933,825,027 17,848,769,015 15,645,758,470 14,145,622,296 12,264,713,077 ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ނެޓް ލެންޑިންގ II

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ     11,488,839,484     14,274,819,297     15,168,027,130     15,924,885,032     15,547,762,926

ކަޑަން: ލޯންއަދާކުރުމަށް ދެއްކި ( ފޮރިން )         (916,533,064)         (972,600,000)         (913,100,000)         (990,300,000)         (960,200,000)

ލޯންއަދާކުރުމަށް ދެއްކި ( ޑޮމެސްޓިކް )           (71,092,523)      (1,269,797,697)         (276,858,221)         (714,632,077)         (441,665,469)

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން            (8,704,028)           (61,816,025)           (25,814,244)           (25,968,444)           (25,968,444)

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުން ުކރެވޭ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     10,492,509,869     11,970,605,575     13,952,254,665     14,193,984,511     14,119,929,013

 އެއްކުރަން: މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          414,071,335          253,053,006          393,619,566          632,496,417          613,776,790

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ       1,398,417,894       1,900,000,002       1,300,588,536       2,878,566,862       2,150,280,699

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ އެތެރޭގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު                        -                        -            21,000,000          170,000,000            77,000,000

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު            60,209,864            53,432,489            52,003,929            48,506,229            47,951,929

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު          298,517,704            38,836,950            37,479,050            34,490,450            34,468,450

ޖުމްލަ ޚަރަދު     12,663,726,666     14,215,928,022     15,756,945,746     17,958,044,469     17,043,406,881

ނެޓް ލެންޑިންގ         (399,013,589)           (70,305,726)         (111,187,276)         (109,275,454)         (109,581,854) III

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް         (407,717,617)         (132,121,751)         (137,001,520)         (135,243,898)         (135,550,298)

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން              8,704,028            61,816,025            25,814,244            25,968,444            25,968,444

(911,161,897)         (2,363,913,014)      (2,336,419,630)      (4,313,644,832)      (2,360,151,594)      I - II   ( ) ްބަޖެޓް ޑެފިސިޓ IV

911,161,897 2,363,913,014 2,336,419,630 4,313,644,832 2,360,151,594 ފިނޭންސިންގ V

ފޮރިން ފިނޭންސިންގ          968,029,616       3,313,696,360       1,158,488,536       1,888,266,862       1,190,080,699

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ       1,398,417,894       1,900,000,002       1,300,588,536       2,878,566,862       2,150,280,699

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ           486,144,786       2,386,296,358          771,000,000                        -                        -

ކަނޑަން: ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި         (916,533,064)         (972,600,000)         (913,100,000)         (990,300,000)         (960,200,000)

ޑޮމެސްިޓކް ފިނޭންސިންގ       1,392,121,978          999,948,472       1,177,931,094          475,646,152         (278,918,802)

ޓްރެޜަރީ ބިލް އާއި ބޮންޑު ފަދަ ތަކެތިން       1,463,214,501       1,969,746,169       1,254,789,315          990,278,229            85,746,667

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެތެރޭގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                        -                        -            21,000,000          170,000,000            77,000,000

އެތެރޭގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ                         -          300,000,000          179,000,000            30,000,000                        -

: ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު، ޓްރެޜަރީ ބިލު އަދި ބޮންޑު އަނބުރާ ދެއްކި            (71,092,523)      (1,269,797,697)         (276,858,221)         (714,632,077)         (441,665,469) ނޑަން ކަ

.ޕީ     31,447,425,031     34,147,626,662     38,152,675,844     43,352,728,905     47,869,706,779 .ޑީ ޖީ

-1.9% -5.5% -6.1% -12.6% -7.5% ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން
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2015 އަށް 2014 އަްށ 2013 އަްށ 2011 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   9,075,743,451  10,522,129,385  12,005,344,714    12,533,789,850    12,987,342,716

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  2,424,751,187    2,368,645,618    3,087,974,022      3,087,974,022      3,087,974,022

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް  1,856,204,157    1,852,629,203    2,696,717,077      2,696,677,077      2,696,677,077

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ     598,423,803    1,940,909,177       901,160,908         907,516,663         907,390,600

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ     248,757,955       255,170,677       743,372,007         766,821,189         790,893,731

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ފައިސާ     134,907,912       149,534,122       182,379,915         166,500,567         173,548,513

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  1,676,160,581    1,748,197,605    2,263,972,224      2,544,406,637      2,578,854,849

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު     725,784,733       924,919,046    1,048,915,099      1,122,373,009      1,216,385,932

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ     748,893,310       524,652,188       433,382,500         433,382,500         433,382,500

ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ       17,176,293         23,948,866         32,740,907           35,029,521           35,216,329

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް -   2011 - 2015
ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

~
(2) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ       37,247,906         23,745,686         27,236,356           11,765,745           12,034,173

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން     225,832,640       335,104,373       383,901,017         539,624,691         831,566,473

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން 

ހިނަގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ       21,019,001         22,467,214         17,239,461           18,024,441           17,706,189

އިނާމާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި ދޭފައިސާ       31,460,433         35,550,622         54,167,290           59,702,168           60,920,007

ޢިޖްތިމާއި ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން     329,123,540       316,654,989       132,185,931         143,991,619         144,792,320

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   4,584,312,830    5,998,012,359    4,967,373,497      7,155,155,140      5,483,898,078

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     442,577,296       201,827,856       394,710,511         535,389,704         521,274,598

862,756,869         1,392,526,200      1,537,900,000    428,295,182       719,477,459     ( ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޑޮމެސްޓިކް

2,587,032,698      3,371,338,714      1,591,214,322    2,062,403,305    1,747,518,888  ( ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ފޮރީން

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން     987,625,587    2,242,397,697    1,189,958,221      1,704,932,077      1,401,865,469

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު     687,113,600    1,063,088,318       253,590,443         150,968,444         110,968,444

ލޯނު ދޫކުރުން                    -                     -                     -                       -                       -

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 13,660,056,281  16,520,141,744  16,972,718,211    19,688,944,990    18,471,240,794
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2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2011 އަށް 2011 ގައި

ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޢާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 10,312,279,100    9,964,099,215  11,632,397,422    11,819,965,665    12,255,916,468

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ  9,508,118,115   9,415,200,709  10,997,508,856   11,001,414,248   11,451,186,678

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  4,892,954,739    6,719,364,325    8,003,351,268      8,043,494,365      8,446,846,005

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން  1,045,468,700       450,943,641       747,525,136         576,297,890         623,681,232

އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން  3,506,941,154    2,179,440,820    2,196,632,452      2,331,621,993      2,330,659,441

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް       62,753,522         65,451,923         50,000,000           50,000,000           50,000,000

ޓްރަސްޓްފަންޑު ތަކަށް        71,725,728         83,374,500         74,530,000           70,305,000           75,135,000

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ       71,725,728         83,374,500         74,530,000           70,305,000           75,135,000

ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ     732,435,257       465,524,006       560,358,566         748,246,417         729,594,790

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ     414,071,335       253,053,006       393,619,566         632,496,417         613,776,790

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން     318,363,922       212,471,000       166,739,000         115,750,000         115,818,000

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

ލިބުނު

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ                     -                      -    1,813,942,938      3,800,134,233      3,902,296,960

ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ   1,884,562,680    4,586,296,360    2,271,588,536      3,078,566,862      2,227,280,699

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  1,398,417,894    1,900,000,002    1,300,588,536      2,878,566,862      2,150,280,699

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެތެރޭގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                    -                     -         21,000,000         170,000,000           77,000,000

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ      486,144,786    2,386,296,358       771,000,000                       -                       -

އެތެރޭގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ                     -       300,000,000       179,000,000           30,000,000                       -

ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ 12,196,841,780  14,550,395,575  15,717,928,896    18,698,666,760    18,385,494,127

 
39



`

ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2013 - 2015

މަސްޢޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓް ޚަރަދު 2011 - 2015
2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަްށ

 ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް          137,433,646          131,562,283          130,000,000          146,121,434          145,628,689 1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ          124,922,574          144,115,266          187,998,178          188,645,443          164,447,693 2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން              7,681,628            10,606,645            12,138,840            12,281,965            12,462,215 3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން          328,675,724          366,816,897          391,056,668          456,741,774          457,602,319 4

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން            61,067,394            38,128,160          120,081,853            53,656,066            49,698,189 5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން            27,412,730            30,010,436            29,676,709            31,768,958            29,870,981 6

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން            20,626,189            19,811,579            21,461,062            21,181,359            21,196,464 7

އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން            22,623,851            21,545,839            21,007,635            20,414,100            20,462,787 8

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            26,224,468            27,707,478            57,831,363            61,967,527            61,967,527 9

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            24,063,043            23,724,516            29,798,500            31,181,100            30,965,449 10

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން              8,493,961              8,244,788              8,386,301              8,876,251              8,649,426 11

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ            36,355,872            33,293,951            62,444,037            65,221,464            64,678,242 12

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް            14,112,656            15,880,745                         -                         -                         - 13

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް              7,336,777              6,666,516              7,010,098              7,963,341              7,532,329 14

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް              3,668,091              2,405,232              3,958,192              3,694,144              3,704,531 15

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް          145,446,397          160,940,447          200,837,875          211,439,696          189,879,458 16

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން              6,094,925              9,802,741            10,001,612            11,830,591            11,199,018 17

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް              4,366,262              4,562,551              4,567,810              4,673,651              5,637,811 18

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ              6,929,601              9,876,725            26,628,663            31,282,364            27,676,585 19

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       3,526,459,200       5,591,143,204       3,854,526,304       4,495,755,789       4,237,326,589 20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ          835,562,713          811,014,125          913,041,249          912,348,814          907,010,436 21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް       1,142,756,788       1,050,117,398       1,167,650,838       1,169,793,172       1,152,984,426 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން       1,603,155,825       1,885,985,449       2,238,605,324       2,287,097,984       2,493,376,871 23

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ            98,348,608          139,228,671          158,101,141          188,940,721          169,916,603 24

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            14,004,337            19,785,483            30,010,645            35,342,585            35,447,085 25

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް          260,196,994          144,419,949          162,524,329          170,707,152          170,703,755 26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ        1,223,880,531       1,764,353,349       2,524,873,761       2,731,439,036       2,736,054,502 27

އޮފީސް

(3) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަްށ

 ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް            15,345,418            14,815,545            30,058,285            31,377,227            25,024,014 28

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ            59,185,330            72,933,459            46,511,470            49,634,371            50,942,243 29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް          169,580,207            90,018,528          115,263,452            95,920,251            96,840,048 30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ          585,750,718          315,591,701          842,501,753          598,453,881          438,153,149 31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ            65,762,637            38,132,302            71,888,635            57,651,311            52,128,475 32

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން          113,236,224          116,816,054          138,076,654          150,888,615          146,135,351 33

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް             99,386,794            53,631,592          126,948,921          104,387,710            47,524,967 34

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ                         -            96,553,092          223,803,140          234,952,072          227,134,711 35

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް                         -            60,449,713            93,389,403            96,955,566            86,102,067 36

ކައުންސިލްތައް          662,691,371          944,126,889       1,090,213,556       1,128,388,570       1,146,165,691 37

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ   11,488,839,484   14,274,819,297   15,152,874,256   15,908,976,056   15,532,230,695

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަށްކަންޖެހޭ 0.1%            15,152,874            15,908,976            15,532,231

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ     11,488,839,484     14,274,819,297     15,168,027,130     15,924,885,032     15,547,762,926
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ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު   2011 - 2015 
(ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު)

2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

2012 ގެ ނިޔަލަށް

ލަފާކުރާ ޚަރަދު ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް         137,433,646         131,562,283         130,000,000          146,121,434         162,268,925 1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       135,364,530       127,359,585       125,376,780       142,163,840       160,233,619

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           2,069,116           4,202,699           4,623,220           3,957,594           2,035,306

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ         124,922,574         144,115,266         187,998,178          188,645,443         189,512,347 2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       105,639,764       143,047,918       139,786,058       150,232,531       175,961,905

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         19,282,810           1,067,347         48,212,120         38,412,912         13,550,442

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން             7,681,628           10,606,645           12,138,840            12,281,965           32,479,270 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           7,827,793         10,123,804         11,590,240         12,203,965         32,393,270

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            (146,165)              482,841              548,600                78,000                86,000

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން         328,675,724         366,816,897         391,056,668          456,741,774         515,187,182 4

ރިކަރަންޓް ޚަރުަދ     294,200,517      343,264,934      352,245,343       416,802,615       482,040,617

އޮފީސް

(4) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         34,475,207         23,551,962         38,811,325         39,939,159         33,146,565

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން           61,067,394           38,128,160         120,081,853            53,656,066           43,242,569 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         58,585,617         37,737,277       113,524,393         51,160,712         41,843,735

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           2,481,777              390,883           6,557,460           2,495,354           1,398,834

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން           27,412,730           30,010,436           29,676,709            31,768,958           38,189,635 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         26,302,085         28,038,203         27,332,228         28,915,903         36,668,978

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,110,645           1,972,232           2,344,481           2,853,055           1,520,657

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން           20,626,189           19,811,579           21,461,062            21,181,359           29,226,352 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         20,167,336         19,477,655         21,248,862         20,967,699         29,011,158

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             458,853              333,925              212,200              213,660              215,194

އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން           22,623,851           21,545,839           21,007,635            20,414,100           32,093,132 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         21,177,407         20,727,406         20,409,473         20,179,194         31,840,579

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,446,444              818,433              598,162              234,906              252,553

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           26,224,468           27,707,478           57,831,363            61,967,527           61,967,526 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         24,932,508         25,517,718         53,981,453         57,309,136         57,309,135

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,291,960           2,189,760           3,849,910           4,658,391           4,658,391
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2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު ރުފިޔާ
އޮފީސް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           24,063,043           23,724,516           29,798,500            31,181,100           31,505,449 10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         23,723,167         23,172,960         29,064,150         30,617,150         31,202,499

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             339,876              551,555              734,350              563,950              302,950

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން             8,493,961             8,244,788             8,386,301              8,876,251           11,593,448 11

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           7,843,781           8,108,239           8,206,751           8,434,051         11,405,348

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             650,180              136,550              179,550              442,200              188,100

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ           36,355,872           33,293,951           62,444,037            65,221,464           71,148,445 12

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         24,468,603         30,720,612         46,315,034         48,411,884         57,036,095

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         11,887,269           2,573,338         16,129,003         16,809,580         14,112,350

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް           14,112,656           15,880,745                        -                        -             7,305,899 13

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         11,721,833         13,202,745                     -                     -           7,305,899

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           2,390,823           2,678,000                     -                     -                     -

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް             7,336,777             6,666,516             7,010,098              7,963,341             8,682,890 14

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           7,181,262           6,583,320           6,864,598           7,805,666           8,512,640

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             155,515                83,196              145,500              157,675              170,250

ް ް ު ަ ާ ް ް ް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް           3,668,091            2,405,232            3,958,192              3,694,144           11,071,663ޯ 15

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           3,532,389           2,272,180           3,629,192           3,656,644         11,026,163

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             135,702              133,052              329,000                37,500                45,500

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް         145,446,397         160,940,447         200,837,875          211,439,696         225,385,383 16

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       142,444,698       158,641,064       177,058,060       184,546,326       221,774,288

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           3,001,699           2,299,383         23,779,815         26,893,370           3,611,095

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން             6,094,925             9,802,741           10,001,612            11,830,591           18,096,919 17

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           5,546,350           9,530,643           9,623,110         11,371,803         17,871,919

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             548,575              272,098              378,502              458,788              225,000

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް             4,366,262             4,562,551             4,567,810              4,673,651             9,270,221 18

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           2,394,556           4,249,048           4,477,460           4,539,408           9,003,784

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,971,706              313,503                90,350              134,243              266,437

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ             6,929,601             9,876,725           26,628,663            31,282,364           28,273,597 19

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           5,986,607           9,473,336         13,869,622         17,576,340         18,685,759

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             942,994              403,389         12,759,041         13,706,024           9,587,838
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ޚަރަދު ރުފިޔާ
އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ      3,526,459,200       5,591,143,204       3,854,526,304       4,495,755,789       4,534,940,347 20

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    1,806,416,449    2,275,783,552    2,362,910,924    2,428,034,282    2,816,186,888

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    1,720,042,751    3,315,359,652    1,491,615,380    2,067,721,507    1,718,753,459

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ         835,562,713         811,014,125         913,041,249          912,348,814       1,016,308,651 21

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       781,449,250       807,197,557       878,407,324       886,786,184    1,003,393,353

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         54,113,463           3,816,568         34,633,925         25,562,630         12,915,298

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް      1,142,756,788       1,050,117,398       1,167,650,838       1,169,793,172       1,614,330,864 22

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    1,106,180,023    1,035,199,087       979,579,857    1,028,029,347    1,505,954,208

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         36,576,765         14,918,310       188,070,981       141,763,825       108,376,656

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން      1,603,155,825       1,885,985,449       2,238,605,324       2,287,097,984       3,352,851,342 23

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    1,552,830,510    1,782,067,618    2,042,220,499    2,174,139,984    3,296,152,569

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         50,325,315       103,917,831       196,384,825       112,958,000         56,698,773

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ           98,348,608         139,228,671         158,101,141          188,940,721         204,567,931 24

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         86,852,640       130,788,616       134,373,199       150,732,233       187,638,309

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         11,495,968           8,440,055         23,727,942         38,208,488         16,929,622

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           14,004,337           19,785,483           30,010,645            35,342,585           35,415,838 25

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         13,750,721         19,584,049         28,871,945         34,654,185         34,622,938

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             253,616              201,434           1,138,700              688,400              792,900

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް         260,196,994         144,419,949         162,524,329          170,707,152         224,565,158 26

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       214,450,571       144,200,076       161,070,493       169,530,191       223,374,250

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         45,746,423              219,873           1,453,836           1,176,961           1,190,908

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ       1,223,880,531       1,764,353,349       2,524,873,761       2,731,439,036       3,776,469,650 27

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    1,212,601,351    1,760,312,238    2,453,237,024    2,581,087,115    3,655,381,620

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         11,279,180           4,041,111         71,636,737       150,351,921       121,088,030

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           15,345,418           14,815,545           30,058,285            31,377,227           30,270,678 28

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         14,932,629         14,658,855         20,666,214         22,674,227         28,621,678

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             412,789              156,690           9,392,071           8,703,000           1,649,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ           59,185,330           72,933,459           46,511,470            49,634,371           50,832,386 29

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         58,198,521         72,153,090         43,729,860         47,508,747         48,198,930

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             986,809              780,370           2,781,610           2,125,624           2,633,456
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2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު ރުފިޔާ
އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް         169,580,207           90,018,528         115,263,452            95,920,251         120,334,926 30

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       168,739,841         80,790,487         81,327,488         86,139,619       116,316,738

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             840,366           9,228,041         33,935,964           9,780,632           4,018,188

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ         585,750,718         315,591,701         842,501,753          598,453,881         455,141,443 31

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         92,179,005         70,867,408       133,723,783       130,572,870       133,445,943

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       493,571,713       244,724,294       708,777,970       467,881,011       321,695,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ           65,762,637           38,132,302           71,888,635            57,651,311         184,059,184 32

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         58,798,274         32,470,060         42,852,323         42,934,092       175,024,850

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           6,964,363           5,662,241         29,036,312         14,717,219           9,034,334

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން         113,236,224         116,816,054         138,076,654          150,888,615         184,154,782 33

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         99,176,190         86,644,780         98,278,943       119,458,178       161,055,173

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         14,060,034         30,171,275         39,797,711         31,430,437         23,099,609

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް            99,386,794           53,631,592         126,948,921          104,387,710           59,236,641 34

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         78,970,056         30,365,316         39,710,642         41,870,972         55,421,882

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         20,416,738         23,266,277         87,238,279         62,516,738           3,814,759

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ                       -           96,553,092         223,803,140          234,952,072         235,664,035 35

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                     -         41,805,012         64,830,223         66,598,490         71,979,089

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                     -         54,748,080       158,972,917       168,353,582       163,684,946

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް                       -           60,449,713           93,389,403            96,955,566         113,672,036 36

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                     -         60,417,913         81,841,260         84,410,440       112,100,729

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                     -                31,800         11,548,143         12,545,126           1,571,307

ކައުންސިލްތައް         662,691,371         944,126,889       1,090,213,556       1,128,388,570       1,599,662,020 37

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       657,014,213       939,233,060    1,062,331,283    1,095,605,140    1,561,086,639

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           5,677,158           4,893,829         27,882,273         32,783,430         38,575,381

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ    11,488,839,484     14,274,819,297     15,152,874,256     15,908,976,056     19,318,978,763
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% ޚަރަުދ % ޚަރަދު % ޚަރަުދ % ޚަރަދު % ޚަރަދު

31.9 5,888.6 31.0 6,114.5 34.0 5,776.1 39.2 6,479.1 43.1 5,890.5 1 ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް

15.7 2,907.8 15.4   3,027.8 17.5 2,962.9 24.1 3,981.8 25.1 3,423.1 ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު 1.1

5.0 921.8 4.7     927.2 5.5 930.9 4.8 797.9 6.7 910.6 ދިފާއީ ކަންތައްތަށް ބެލެހެއްޓުން 1.2

4.3 796.8 4.03    793.8 4.7 805.4 4.8 787.4 5.7 777.5 1.2.1 މިލިޓަރީ ޑިފެންސް

0.7 125.0 0.68    133.4 0.7 125.5 0.1 10.5 1.0 133.0 1.2.2 ސިވިލް ޑިފެންސް

9.0 1,668.0 9.1     1,791.3 9.8 1,665.5 9.0 1,488.2 10.0 1,364.5 ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން 1.3

2.1 390.9 1.8     368.3 1.3 216.8 1.3 211.2 1.4 192.3 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން 1.4

47.6 8,796.2 47.3 9,306.1 46.1 7,819.3 36.0 5,947.9 36.1 4,927.7 2 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

15.5 2,861.8 13.6 2,683.4 14.6 2,486.1 12.5 2,064.2 13.2 1,796.7 ތަޢުލީމު 2.1

9.5 1,752.0 9.7 1,904.1 9.1 1,538.2 0.7 121.6 2.7 368.3 ޞިއްޙަތު 2.2

11.1 2,043.9 10.2 2,012.2 11.7 1,990.9 12.1 2,000.9 8.3 1,135.3 ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ވެލްފެއަރ 2.3

11.6 2,138.6 13.7 2,706.5 10.6 1,804.1 10.7 1,761.2 11.9 1,627.4 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް 2.4

6.3 1,168.3 7.3 1,441.1 6.7 1,138.6 5.6 925.9 8.3 1,128.5 3 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު

0.4 69.4 0.4 74.9 0.6 95.5 0.3 55.0 0.7 93.3 ނޑުވެރިކަން މަސްވެރިކަމާއި ދަ 3.1

2.9 534.6 3.4 665.2 4.7 790.2 3.6 600.1 3.4 471.1 މަގާއި ބަނދަރު 3.2

1.7 321.9 2.3 458.6 0.6 103.6 0.3 57.0 0.4 59.7 މުވާޞަލާތު 3.3

0.2 37.0 0.2 34.9 0.2 34.5 0.3 47.3 0.2 33.7 ޓޫރިޒަމް 3.4

0.7 127.1 0.6 118.0 0.3 56.2 0.3 47.6 0.6 80.4 ވިޔަފާރި 3.5

0.4 78.3 0.5 89.4 0.3 58.5 0.7 118.9 2.9 390.2 އިލެކްޓްރިސިޓީ 3.6

14.2 2,618.1 14.4 2,827.2 13.2 2,238.8 19.2 3,167.2 12.5 1,713.4 4 ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން

6.6 1,216.3 5.7 1,122.3 6.2 1,048.8 5.6 924.8 5.3 725.8 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 4.1

7.6 1,401.9 8.7 1,704.9 7.0 1,190.0 13.6 2,242.4 7.2 987.6 ލޯން އަދާކުރުން 4.2

100 18,471.2 100 19,688.9 100 16,972.7 100 16,520.1 100 13,660.1 މުޅިޖުމްލަ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު 2011 - 2015
(މިލިޔަން ރުފާިޔ)

2015 އަށް ލަފާކުރ2011ި ގައި ހިނގި 2014 އަށް ލަފާކުރި 2013 އަށް ލަފާކުރި 2012 ށް ރިވައިޒްކުރި

(5) ބަޖެޓް މައުލޫމާތު 
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (ޕަސެންޓޭޖާއި އެކު

(މިލިޔަން ރުފިޔާއިން)

އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

70.3 12987.3 63.7 12533.7 70.7 12005.3 63.7 10522.1 66.5 9075.8 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

29.7 5483.9 36.3 7155.2 29.3 4967.4 36.3 5998.0 33.5 4584.3 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

100 18471.2 100 19688.9 100 16972.7 100 16520.1 100 13660.1  މުޅިޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

31.3 5784.7 29.4 5784.7 34.1 5784.7 25.6 4221.3 31.6 4281.0 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

5.3 973.8 4.8 942.6 5.5 935.1 2.5 414.3 2.9 395.4 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން 213

1.1 209.4 1.0 201.8 1.1 180.6 0.8 138.3 1.0 136.5 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

2.7 491.4 2.4 471.0 2.5 424.4 2.4 387.6 2.5 353.7 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

7.5 1380.5 7.1 1391.8 7.6 1290.6 6.1 1009.9 7.0 990.8 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

(6) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

1.3 239.1 1.2 225.1 0.9 165.9 0.6 91.2 0.5 67.3 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

4.5 831.6 2.7 539.6 2.3 383.9 2.0 335.1 1.7 225.9 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

1.4 258.5 1.3 254.7 1.2 202.5 0.7 121.2 0.9 127.9 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

6.5 1216.4 5.7 1122.4 6.2 1048.9 5.6 924.9 5.3 725.8 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

8.7 1599.6 8.1 1597.8 9.2 1568.7 17.4 2874.0 12.9 1746.7 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

0.0 2.5 0.0 2.3 0.1 20.0 0.0 4.3 0.2 24.9 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281

70.3 12987.3 63.7 12533.7 70.7 12005.3 63.7 10522.1 66.5 9075.8 ޖުމްލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

0.7 122.1 0.6 106.6 0.5 86.7 0.4 59.7 1.1 164.6 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

20.8 3849.0 26.4 5192.7 20.3 3437.2 15.9 2632.8 20.1 2744.9 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

0.6 111.0 0.7 151.0 1.5 253.6 6.4 1063.1 5.1 687.1 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

7.6 1401.9 8.6 1704.9 7.0 1190.0 13.6 2242.4 7.2 987.6 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

29.7 5483.9 36.3 7155.2 29.3 4967.4 36.3 5998.0 33.5 4584.3 ޖުމްލަ
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އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

17.9 3318.0 16.9 3318.0 19.6 3318.0 15.3 2527.3 19.1 2596.3 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

13.4 2466.7 12.5 2466.7 14.5 2466.7 10.3 1693.9 12.5 1684.7 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

31.3 5784.7 29.4 5784.7 34.1 5784.7 25.6 4221.3 31.6 4281.0 ޖުމްލަ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

16.7 3088.0 15.7 3088.0 18.2 3088.0 14.3 2368.6 17.8 2424.8 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211001

1.2 230.0 1.2 230.0 1.4 230.0 1.0 158.7 1.3 171.6 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211002

17.9 3318.0 16.9 3318.0 19.6 3318.0 15.3 2527.3 19.1 2596.3 ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

-    -           -    -            -    -           0.0 1.0 0.0 0.3 މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 212 002   

-    -           -    -            -    -           0.0 0.1 0.0 0.0 ފަންނީ އެލަވަންސް 212 003   

0.5 98.2 0.5 98.2 0.6 98.2 0.5 84.6 0.5 70.8 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް  212 005   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 މެޑިކަލް އެލަވަންސް 212 006   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 1 ްސް ަ ެ ެ  ެ ު ު ެ ު  ެ ަ ުސާ 212 0080.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.1 މސރއިގ ކރިއރމގ އލވނސ 212 008 

0.2 42.8 0.2 42.8 0.3 42.8 0.3 43.8 0.4 53.8 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 212 009   

0.9 173.9 0.9 173.9 1.0 173.9 0.4 72.3 0.7 99.5 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް 212 010   

0.2 28.6 0.1 28.6 0.2 28.6 0.2 33.2 0.0 1.9 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212 011   

0.4 66.0 0.3 66.0 0.4 66.0 0.2 32.8 0.3 44.4 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212 012   

0.1 14.0 0.1 14.0 0.1 14.0 0.1 7.5 0.1 7.8 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް 212 013   

1.4 265.7 1.3 265.7 1.6 265.7 1.3 209.7 1.3 178.8 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ  212 014   

0.6 104.4 0.5 104.4 0.6 104.4 0.3 42.7 0.4 51.8 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 212 015   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ 212 016   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.5 އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 212 017   

0.1 21.6 0.1 21.6 0.1 21.6 0.1 11.9 0.1 12.4 ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް 212 018   

0.0 5.1 0.0 5.1 0.0 5.1 0.0 1.2 0.0 2.0 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 212 019   

0.1 10.0 0.1 10.0 0.1 10.0 0.0 5.1 0.0 1.9 ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް 212 020   

0.3 52.4 0.3 52.4 0.3 52.4 0.1 18.3 0.2 25.4 ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 212 021   

0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 2.1 0.0 1.7 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް 212 022   

1.9 347.5 1.8 347.5 2.0 347.5 1.7 286.6 2.1 247.9 އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212 023   

0.1 18.6 0.1 18.6 0.1 18.6 0.1 10.4 0.1 11.2 ފޯނު އެލަވަންސް 212 024   
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އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

0.8 137.6 0.7 137.6 0.8 137.6 0.3 44.1 0.5 72.3 ރިސްކް އެލަވަންސް 212 025   

0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 ހެދުން އެލަވަންސް 212 026   

5.5 1018.0 5.2 1018.0 6.0 1018.0 4.5 746.0 5.5 755.5 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212 027   

0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.7 0.0 5.1 ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް 212 028   

0.3 56.4 0.3 56.4 0.3 56.4 0.2 33.8 0.3 36.8 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ 212 999   

13.4 2466.7 12.5 2466.7 14.5 2466.7 10.3 1693.9 12.5 1684.7 ޖުމްލަ

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213

4.3 790.9 3.9 766.8 4.4 743.4 1.5 255.2 1.8 248.8 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 213 001   

0.1 9.3 0.0 9.3 0.1 9.3 0.1 9.6 0.1 11.7 ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213 002   

0.1 22.6 0.1 17.7 0.2 31.4 0.2 36.4 0.3 37.1 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ 213 003   

0.8 150.9 0.8 148.7 0.8 151.0 0.7 113.2 0.7 97.8 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ 213 004   

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ           -    -           -    -           -    -            -    -           -    - 213 005   

5.3 973.8 4.8 942.6 5.5 935.1 2.5 414.3 2.9 395.4 ޖުމްލަ

ު ެ ޚަަރ ުރުމު ުރު  ަ ުރު ަ ދތރފތރ ކރމގ ޚރދ221 221

0.3 58.8 0.3 57.0 0.3 56.7 0.2 36.2 0.3 34.8 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221 001   

0.0 7.3 0.0 7.2 0.1 5.9 0.0 2.8 0.1 5.0 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221 002   

0.3 46.3 0.2 43.5 0.2 40.7 0.1 21.4 0.2 27.8 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221 003   

0.3 60.1 0.3 58.1 0.3 43.6 0.4 57.9 0.3 46.8 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 004   

0.2 31.3 0.2 30.6 0.2 29.5 0.1 15.5 0.1 16.2 ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު 221 005   

0.0 5.6 0.0 5.4 0.0 4.2 0.0 4.5 0.0 5.9 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221 999   

1.1 209.4 1.0 201.8 1.1 180.6 0.8 138.3 1.0 136.5 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

0.4 79.4 0.4 76.5 0.4 70.4 0.3 48.9 0.3 43.0 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222 001   

0.2 25.1 0.1 24.0 0.1 21.9 0.1 15.9 0.1 13.3 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222 002   

0.7 125.4 0.6 119.2 0.6 101.8 0.6 93.3 0.7 96.5 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 222 003   

0.8 142.1 0.7 138.1 0.8 138.9 1.0 159.5 1.1 145.9 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 222 004   

0.1 13.9 0.1 13.4 0.1 12.1 0.1 7.5 0.0 6.7 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222 005   

0.1 26.7 0.1 24.3 0.1 18.9 0.1 13.7 0.1 7.9 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 222 006   

0.1 24.7 0.1 23.6 0.1 19.3 0.1 13.5 0.1 14.7 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި 222 007   
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އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

0.1 14.9 0.1 14.3 0.1 12.1 0.0 7.9 0.0 6.0 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222 008   

0.0 7.3 0.0 7.0 0.0 3.6 0.0 3.6 0.0 1.4 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 222 009   

0.0 4.0 0.0 3.9 0.0 3.4 0.0 1.9 0.0 1.1 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 222 010   

0.1 9.5 0.1 9.2 0.1 7.3 0.0 6.2 0.0 2.8 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް 222 011   

0.1 18.5 0.1 17.5 0.1 14.9 0.1 15.7 0.1 14.4 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222 999   

2.7 491.4 2.4 471.0 2.5 424.4 2.4 387.6 2.5 353.7 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

0.5 83.9 0.4 83.3 0.4 71.6 0.3 47.6 0.4 56.4 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223 001   

2.4 458.2 2.2 442.4 2.5 424.2 2.1 341.5 2.3 315.8 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223 002   

0.3 60.8 0.3 59.1 0.3 51.0 0.1 30.6 0.3 35.2 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 223 003   

0.4 67.9 0.3 66.3 0.4 60.3 0.3 46.1 0.3 44.5 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223 004   

0.4 70.8 0.4 69.9 0.4 73.7 0.3 47.2 0.3 47.5 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 223 005   

0.0 4.1 0.0 4.0 0.0 4.1 0.1 11.4 0.1 8.2 ތަކެތީގެ ކުލި 223 006   

0.4 77.8 0.4 76.8 0.5 75.1 0.2 31.7 0.2 26.3 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223 007   

0 1 24 2 0 1 23 0 0 1 20 4 0 1 9 5 0 1 12 2 އޮފސް ޢމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚދުމަތަށް ދޭ ފައސާ އާއ ކުނފ 223 0080.1 24.2 0.1 23.0 0.1 20.4 0.1 9.5 0.1 12.2 އފީސ ޢިމރތ ފޅސފކރމގ ޚިދމތށ ދ ފއިސ އއި ކނީފީ 223 008 

0.0 3.8 0.0 3.6 0.0 3.1 0.0 3.4 0.0 3.3 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 223 009   

0.4 79.0 0.4 77.8 0.5 78.3 0.8 126.5 0.1 10.9 އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223 010   

0.1 10.6 0.1 12.1 0.1 8.6 0.1 9.0 0.2 31.4 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223 011   

0.2 37.2 0.2 37.1 0.1 22.8 0.1 19.7 0.8 102.6 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 223 012   

0.1 13.5 0.1 13.1 0.1 13.3 0.1 13.1 0.1 11.2 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223 013   

0.3 48.5 0.2 46.7 0.2 31.1 0.2 34.4 0.2 30.3 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223 014   

0.2 28.1 0.1 27.1 0.2 26.7 0.1 21.5 0.1 19.6 ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު  223 015   

0.4 67.5 0.4 82.7 0.3 53.9 0.1 22.0 0.2 31.6 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223 016   

0.1 11.8 0.1 11.3 0.1 9.2 0.1 9.1 0.1 10.2 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223 017   

0.1 18.7 0.1 18.1 0.1 17.5 0.1 10.0 0.1 13.5 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް 223 018   

0.0 8.0 0.1 7.7 0.0 6.7 0.0 4.4 0.0 3.7 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 223 019   

0.2 34.9 0.2 33.4 0.3 47.8 0.1 23.2 0.2 30.5 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 223 020   

0.0 1.6 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 0.5 0.0 0.5 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 223 021   

0.1 24.7 0.1 24.0 0.1 15.4 0.1 20.2 0.2 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށ33.3ް 223 022   

0.0 2.0 0.0 1.9 0.0 2.0 0.2 39.0 0.1 20.4 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު 223 023   

0.0 7.5 0.0 7.5 0.0 7.5 0.0 7.4 0.0 5.7 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 223 024   
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އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

0.3 51.3 0.3 50.5 0.2 39.2 0.1 10.1 0.3 40.8 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 223 025   

0.5 84.2 0.6 110.8 0.7 125.9 0.4 70.5 0.3 45.3 އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223 999   

7.5 1380.5 7.1 1391.8 7.6 1290.6 6.1 1009.9 7.0 990.8 ޖުމްލަ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

0.9 172.9 0.8 161.5 0.6 110.2 0.2 33.3 0.1 15.1 މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 001   

0.1 15.4 0.1 15.4 0.1 15.3 0.1 13.2 0.1 7.2 އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 011   

0.2 36.5 0.2 34.6 0.2 31.5 0.3 38.6 0.3 37.9 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224 021   

0.1 10.4 0.1 10.0 0.0 6.4 0.0 5.8 0.0 6.5 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް 224 022   

0.0 3.9 0.0 3.7 0.0 2.4 0.0 0.3 0.0 0.6 އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 999   

1.3 239.1 1.2 225.1 0.9 165.9 0.6 91.2 0.5 67.3 ޖުމްލަ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

3.1 571.9 1.7 344.5 1.6 269.4 0.9 149.4 1.1 151.4 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 225 001   

0.2 42.2 0.2 39.9 0.1 12.4 0.1 12.6 0.1 8.9 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 225 002   

0 1 17 1 0 1 15 8 0 1 11 0 0 0 6 5 0 1 7 8 ު ަ ާ ޚަ ު  ް ަ ަ ް ަ ް ަ ަ ަ  ް ްޮޝ ާ 225 0030.1 17.1 0.1 15.8 0.1 11.0 0.0 6.5 0.1 7.8 ވރކޝޕ ފދކނތއތކށ ކރ ޚރދ 225 003 

0.1 19.9 0.1 19.6 0.1 15.9 0.1 10.2 0.1 7.7 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ 225 004   

0.9 157.4 0.5 98.0 0.4 64.0 0.9 148.6 0.3 43.4 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 225 005   

0.1 23.0 0.1 21.8 0.0 11.3 0.0 7.8 0.0 6.7 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 225 006   

4.5 831.6 2.7 539.6 2.3 383.9 2.0 335.1 1.7 225.9 ޖުމްލަ

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

0.0 3.3 0.0 3.1 0.0 2.6 0.0 2.9 0.0 6.1 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226 001   

0.6 111.7 0.6 110.6 0.5 91.9 0.4 61.1 0.4 52.6 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226 002   

0.0 7.5 0.1 6.4 0.0 3.5 0.0 0.6 0.2 23.6 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން 226 003   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން 226 004   

0.1 9.5 0.0 9.3 0.0 5.1 0.0 0.2 0.0 1.2 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން 226 005   

0.1 12.6 0.1 16.2 0.1 12.1 0.0 5.6 0.0 2.4 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226 006   

0.1 11.5 0.1 11.3 0.1 9.7 0.0 4.3 0.0 2.4 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 226 007   

0.0 4.3 0.0 4.1 0.0 2.5 0.0 0.8 0.0 1.4 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226 008   

0.0 6.7 0.0 6.4 0.1 5.1 0.0 3.0 0.0 1.5 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން 226 009   

0.2 28.7 0.1 27.7 0.1 22.6 0.1 17.4 0.1 12.3 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 226 010   
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އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

0.0 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226 011   

0.0 2.1 0.0 1.9 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0 0.5 ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226 012   

0.0 4.5 0.0 4.4 0.0 3.5 0.0 1.9 0.0 2.1 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226 013   

0.1 8.8 0.0 8.5 0.0 7.0 0.1 1.6 0.0 0.9 . އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން އައި.ޓީ 226 014   

0.0 2.2 0.0 2.1 0.0 1.9 0.0 1.4 0.0 0.6 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226 015   

0.1 19.3 0.1 18.4 0.1 13.1 0.0 7.8 0.1 5.8 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226 016   

0.1 24.8 0.1 23.4 0.1 19.4 0.1 12.0 0.1 14.6 ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން ކަ 226 017   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން 226 018   

1.4 258.5 1.3 254.7 1.2 202.5 0.7 121.2 0.9 127.9 ޖުމްލަ

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

4.6 856.3 4.1 811.9 4.7 797.7 4.5 733.5 4.2 574.4 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 227 001   

0.1 23.3 0.1 15.6 0.2 25.8 0.1 27.8 0.1 15.1 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227 002   

1.8 336.8 1.5 294.8 1.3 225.4 1.0 163.7 1.0 136.4 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227 003   

6.5 1216.4 5.7 1122.4 6.2 1048.9 5.6 924.9 5.3 725.8 ޖުމްލަ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

2.3 433.4 2.2 433.4 2.6 433.4 3.2 524.7 5.5 748.9 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 228 001   

0.5 83.7 0.4 83.7 0.4 83.7 0.7 114.5 0.3 45.4 ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 228 002   

4.4 814.3 4.1 814.5 4.8 808.1 11.0 1816.8 4.0 541.3 އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 003   

0.1 14.8 0.1 14.6 0.0 10.9 0.0 7.0 0.0 5.6 ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 228 004   

0.1 9.6 0.1 9.5 0.0 7.2 0.1 19.5 0.1 12.4 ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228 005   

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދަ 228 006   

0.2 35.1 0.2 34.9 0.2 32.6 0.2 23.9 0.2 17.2 ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައް 228 007   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ަސރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސ0.0ާ 228 008   

0.1 17.7 0.1 18.0 0.1 17.2 0.1 22.5 0.2 އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސ21.0ާ 228 009   

0.2 46.1 0.2 45.1 0.3 43.3 0.2 28.6 0.2 25.9 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228 010   

0.8 144.8 0.7 144.0 0.8 132.2 1.9 316.7 2.4 329.1 އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 999   

8.7 1599.6 8.1 1597.8 9.2 1568.7 17.4 2874.0 12.9 1746.7 ޖުމްލަ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 17.3 ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281 001   
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އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

0.0 2.2 0.0 2.1 0.1 18.1 0.0 3.1 0.0 6.3 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 281 002   

0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0 1.3 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ 281 003   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ 281 999   

0.0 2.5 0.0 2.3 0.1 20.0 0.0 4.3 0.2 24.9 ޖުމްލަ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

0.1 8.4 0.1 8.4 0.1 17.7 0.1 7.1 0.0 6.0 ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު ( 291 001   

0.6 113.5 0.5 98.0 0.3 58.8 0.3 52.4 1.1 ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިނ153.6ް 291 002   

0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 10.2 0.0 0.2 0.0 5.0 ަސރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކު 291 003   

0.7 122.1 0.6 106.6 0.5 86.7 0.4 59.7 1.1 164.6 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

0.6 113.0 0.3 65.9 0.6 118.8 0.0 0.8 2.7 368.7 ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 421 001   

5.4 998.5 8.1 1596.4 5.2 888.7 8.6 1425.1 4.3 593.6 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421 002   

4.5 830.7 7.3 1430.0 4.3 735.6 1.0 163.6 3.0 404.6 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421 003   

0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 ު ަ ަ  ޭ ެ ެ  ް ަ ާ ާ  ާ ު ާ  ް ަ ޮ ުޅޭ   ް ު 451 0110.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.2 މީހނ ދިރިއޅ ގތށ ބިނކރ ޢިމރތށ ގނވ ބދލ 451 011 

0.1 5.9 0.0 7.0 0.0 3.6 0.0 0.5 0.0 3.4 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު 451 012   

0.1 12.6 0.1 14.9 0.6 99.0 0.7 113.1 0.3 42.5 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން  422 001   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 59.9 0.4 57.4 ވައިގެ ބަނދަރު 422 002   

2.1 382.1 3.1 615.2 3.8 646.4 2.3 370.7 2.4 335.9 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު  422 003   

2.1 396.4 2.0 399.9 1.0 166.5 0.3 50.9 0.6 81.8 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  422 004   

0.5 87.6 0.5 95.9 0.5 79.5 0.7 119.4 2.9 390.5 ކަރަންޓް ވިއުގަ  422 005   

3.4 628.9 2.8 545.7 2.3 394.7 1.1 187.2 1.4 192.1 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 422 999   

0.3 65.5 0.4 67.2 0.3 54.8 0.1 23.1 0.3 28.2 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 423 001   

0.8 155.1 0.9 172.8 0.6 95.2 0.1 21.9 0.1 16.8 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423 002   

0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 3.9 0.0 0.1 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް 423 003   

0.0 5.1 0.0 5.0 0.0 3.2 0.0 1.3 0.0 0.5 އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް) 423 004   

0.1 16.0 0.1 15.5 0.1 9.0 0.1 6.7 0.0 0.7 ރިފަރެންސް ފޮތް 423 005   

0.1 15.3 0.1 11.4 0.1 11.0 0.0 4.3 0.1 11.8 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423 006   

0.2 38.5 0.3 48.2 0.3 47.4 0.2 32.6 0.2 23.9 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ 423 007   

0.4 66.1 0.3 68.6 0.4 61.5 0.3 40.4 0.2 34.0 . އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ އައި.ޓީ 423 008   

0.0 8.0 0.0 7.8 0.1 9.0 0.0 5.6 0.1 13.9 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 423 999   
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އައިޓަމްތައް

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2015 އަށް  2014 އަށް  2013 އަށް  2012 އަށް 2011 ގައި 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްލަފާކުރި ބަޖެޓްހިނގި ޚަރަދު

0.1 22.6 0.1 21.0 0.1 12.5 0.0 1.6 0.7 93.0 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި 424 001   

0.0 0.3 0.0 3.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 49.5 ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ކަ 424 002   

20.8 3849.0 26.4 5192.7 20.3 3437.2 15.9 2632.8 20.1 2744.9 ޖުމްލަ

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

0.5 85.0 0.6 125.0 1.3 227.8 6.0 1001.3 5.0 678.4 ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފަ 441 002   

0.1 26.0 0.1 26.0 0.2 25.8 0.4 61.8 0.1 8.7 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރަ 442 001   

0.6 111.0 0.7 151.0 1.5 253.6 6.4 1063.1 5.1 687.1 ޖުމްލަ

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

-    -           -    -            -    -           0.0 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން           -    -         3.87 721 999   

2.1 381.9 3.4 674.0 1.4 232.4 7.3 1200.0 0.2 34.3 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 723 002   

0.3 59.8 0.2 40.6 0.3 44.4 0.4 66.0 0.3 36.8 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 723 003   

1.6 294.6 1.4 277.7 1.5 258.3 1.5 246.9 1.8 245.1 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް 725 001   

2.4 449.0 2.3 450.2 2.2 375.5 2.0 326.1 1.6 219.1 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް 725 002   

0 4 77 5 0 4 77 1 0 5 84 2 0 8 139 7 1 9 258 9 ް ަ ާ ާ  ާ  ެ ު ޭ   ް ު ް ެ  ާ ު ަ  ް ޯ  ެ ު ަ ް ު ު 725 0030.4 77.5 0.4 77.1 0.5 84.2 0.8 139.7 1.9 258.9 ދިގމއދތގ ލނ އނބރ ދއކނ - ބރގ މލީ އިދރތއ 725 003 

0.8 139.1 0.9 185.3 1.1 195.1 1.6 259.9 0.0 0.0 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 725 004   

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 193.6 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 725 999   

7.6 1401.9 8.6 1704.9 7.0 1190.0 13.6 2242.4 7.2 987.6 ޖުމްލަ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2011 - 2015

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓް ޚަރަދު 2011 - 2015
2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

145,628,689 146,121,434 130,000,000 131,562,283 137,433,646 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1

111,524,056 113,130,148 98,122,654 94,956,244 103,163,845 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1.001

27,736,196 26,642,487 27,021,186 30,192,221 28,018,000 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ 1.002

6,368,437 6,348,799 4,856,160 6,413,818 6,251,801 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ 1.003

164,447,693 188,645,443 187,998,178 144,115,266 124,922,574 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 2

12,462,215 12,281,965 12,138,840 10,606,645 7,681,628 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 3

457,602,319 456,741,774 391,056,668 366,816,897 328,675,724 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 4

90,130,051 94,532,159 76,793,620 60,374,641 74,843,230 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 4.001

23,050,572 22,818,389 18,530,523 16,039,053 18,757,485 ސުޕްރީމް ކޯޓު 4.002

25,036,185 26,350,693 20,415,826 19,036,485 18,086,682 ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 4.003

223,265,267 220,422,013 201,322,581 204,374,875 157,503,315 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 4.004

އޮފީސް

(7) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

, , , , , , , , , , ި

27,288,115 27,387,616 21,651,826 20,064,007 19,296,215 ސިވިލް ކޯޓު 4.005

31,635,959 29,129,466 21,249,092 22,700,274 21,282,896 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 4.006

18,273,401 17,650,818 15,971,987 14,999,608 14,562,616 ފެމިލީ ކޯޓު 4.007

7,049,460 6,941,671 5,585,951 5,165,305 4,343,285 ޖުވެނައިލް ކޯޓު 4.008

11,873,309 11,508,949 9,535,262 4,062,648 ޑްރަގް ކޯޓު                   - 4.009

49,698,189 53,656,066 120,081,853 38,128,160 61,067,394 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5

29,870,981 31,768,958 29,676,709 30,010,436 27,412,730 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 6

21,196,464 21,181,359 21,461,062 19,811,579 20,626,189 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 7

20,462,787 20,414,100 21,007,635 21,545,839 22,623,851 އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 8

61,967,527 61,967,527 57,831,363 27,707,478 26,224,468 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 9

30,965,449 31,181,100 29,798,500 23,724,516 24,063,043 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 10

8,649,426 8,876,251 8,386,301 8,244,788 8,493,961 ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 11

64,678,242 65,221,464 62,444,037 33,293,951 36,355,872 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 12
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

-                       -                       -                       15,880,745 14,112,656 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް 13

7,532,329 7,963,341 7,010,098 6,666,516 7,336,777 އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް 14

3,704,531 3,694,144 3,958,192 2,405,232 3,668,091 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 15

189,879,458 211,439,696 200,837,875 160,940,447 145,446,397 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 16

11,199,018 11,830,591 10,001,612 9,802,741 6,094,925 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން 17

5,637,811 4,673,651 4,567,810 4,562,551 4,366,262 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 18

27,676,585 31,282,364 26,628,663 9,876,725 6,929,601 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 19

4,237,326,589 4,495,755,789 3,854,526,304 5,591,143,204 3,526,459,200 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 20

241,834,257 246,794,293 76,671,203 408,110,782 38,864,672 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 20.001

3,224,008,845 3,480,073,530 3,008,964,956 4,916,382,892 3,241,303,627 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ /  ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 20.002

750,671,969 721,574,023 722,357,869 255,083,866 235,973,169 ޕެންޝަން އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން 20.003

9,485,330 9,467,733 10,304,880 6,063,910 6,012,005 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 20.004

11,326,188 37,846,210 36,227,396 5,501,754 4,305,727 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭ ބައިގެ ޚަރަދު 20.005

907,010,436 912,348,814 913,041,249 811,014,125 835,562,713 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 21ީ ި ި ި ީ ި ި

11,581,296 11,492,709 9,864,764 9,365,043 9,778,709 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 21.001

796,832,762 793,794,050 805,410,936 787,377,488 777,544,321 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް 21.002

1,466,453 1,379,983 1,250,000 870,314 ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް                   - 21.003

13,779,690 13,755,484 10,828,987 13,401,280 48,239,683 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ 21.004

83,350,235 91,926,588 85,686,562 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސް                   -                    - 21.005

1,152,984,426 1,169,793,172 1,167,650,838 1,050,117,398 1,142,756,788 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 22

33,083,711 31,324,863 39,453,624 25,639,725 25,621,449 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 22.001

15,011,749 14,192,655 12,254,919 10,782,611 7,917,183 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 22.002

803,650,756 806,520,860 788,765,110 808,584,995 750,867,203 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 22.003

73,083,300 72,156,176 62,999,948 56,738,469 56,358,882 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 22.004

209,639,371 211,566,479 247,872,180 137,528,782 139,825,933 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް 22.005

18,515,539 34,032,139 16,305,056 1,855,553 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް                   - 22.006

-                    -                       -                       -                       18,285,510 މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ 22.007

-                    -                    -                    -                    2,632,996 މާލޭ މަގުހެދުމާއިބެހޭ ބައި 22.008

-                    -                    -                    -                    27,182,447 ކުނި ނައްތާލުމާއިބެހޭ ބައި 22.009

-                    -                    -                    -                    1,574,589 ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް 22.010
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

-                    -                    -                    -                    1,692,803 މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް 22.011

-                    -                    -                    -                    1,575,133 ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް 22.012

-                    -                    -                    -                    1,416,951 މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް 22.013

-                    -                    -                    -                    1,123,680 ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް 22.014

-                    -                    -                    -                    4,441,435 ތަިލދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.015

-                    -                    -                    -                    3,569,788 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.016

-                    -                    -                    -                    3,666,909 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.017

-                    -                    -                    -                    4,109,536 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.018

-                    -                    -                    -                    3,214,571 މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.019

-                    -                    -                    -                    3,348,035 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.020

-                    -                    -                    -                    1,785,130 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 22.021

-                    -                    -                    -                    2,023,056 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 22.022

-                    -                    -                    -                    1,836,331 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.023

-                    -                    -                    -                    2,990,392 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.024

-                    -                    -                    -                    1,124,973 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 22.025

-                    -                    -                    -                    1,973,722 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 22.026

-                    -                    -                    -                    1,450,037 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.027

-                    -                    -                    -                    1,486,434 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.028

-                    -                    -                    -                    2,936,730 ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް 22.029

-                    -                    -                    -                    2,743,831 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.030

-                    -                    -                    -                    1,376,395 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 22.031

-                    -                    -                    -                    2,913,537 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުޮއފީސް 22.032

-                    -                    -                    -                    1,385,874 ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް 22.033

-                    -                    -                    -                    2,837,467 އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 22.034

-                    -                    -                    899,995.18       6,629,587 އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް 22.035

-                    -                    -                    1,035,653.36    5,164,536 މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް 22.036

-                    -                    -                    1,309,423.02    5,353,727 މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް 22.037

-                    -                    -                    1,946,869.27    7,537,529 މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް 22.038

-                    -                    -                    991,599.08       6,177,950 މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް 22.039

-                    -                    -                    2,440,337.16    12,397,515 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް 22.040

-                    -                    -                    -                    9,694,352 ދެކުނު ޕްރޮވިންސް 22.041

-                    -                    -                    363,385.73       2,512,650 ފުވައްމުލަކު ގައުމީ އިދާރާ 22.042

2,493,376,871 2,287,097,984 2,238,605,324 1,885,985,449 1,603,155,825 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 23

215,138,741 215,138,741 191,250,868 205,990,986 161,985,059 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 23.001
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

17,797,675 17,131,811 14,416,954 16,852,358 11,126,218 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު 23.002

24,475,993 22,731,741 22,200,351 22,398,491 19,359,605 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް 23.003

11,785,222 11,785,022 11,748,320 14,907,533 14,007,679 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން 23.004

2,171,470 47,429,234 117,562,716 25,508,899 35,837,609 އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު 23.005

1,739,684 13,299,399 31,689,181 41,120,678 11,379,569 މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު 23.006

-                    -                    -                    -                    1,125,402 ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން 23.007

24,819,693 24,791,693 24,741,193 22,535,491 22,830,289 މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 23.008

21,464,664 21,464,664 21,409,664 19,715,161 19,384,394 ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް 23.009

28,104,626 28,104,626 28,084,626 24,582,263 24,158,215 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 23.010

17,646,213 17,646,213 17,646,213 17,281,663 14,497,022 ހިރިޔާ ސްކޫލް 23.011

31,133,959 31,133,959 31,133,959 27,099,446 25,765,388 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 23.012

23,919,128 23,919,128 23,919,128 20,088,938 20,781,998 ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން 23.013

17,111,483 17,111,483 17,111,483 14,889,956 11,719,098 އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 23.014

29,101,911 29,101,911 28,962,911 24,960,451 25,330,818 ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 23.015

22,738,938 22,738,938 22,693,938 20,810,793 18,394,276 ތާޖުއްދީން ސްކޫލް 23.016

21,443,055 21,439,505 21,430,005 20,837,280 17,378,693 ކަލާފާނު ސްކޫލް 23.017

15,326,961 15,326,961 15,206,961 15,401,864 13,786,676 މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 23.018

29,173,195 29,173,195 28,911,145 25,444,845 23,388,838 ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް 23.019, , , , , , , , , , ީ ި

20,072,789 19,997,709 19,888,189 18,382,397 15,749,026 ޣާޒީ ސްކޫލް  23.020

7,634,579 7,633,979 7,597,979 8,208,767 7,149,812 ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު 23.021

14,233,889 14,233,889 14,238,889 12,888,065 11,154,602 ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.022

14,725,660 14,725,660 14,669,660 13,259,042 11,956,612 ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.023

11,610,580 11,577,030 11,575,930 9,972,010 8,532,501 ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.024

11,104,832 10,986,182 11,040,482 10,147,238 8,554,651 ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.025

12,514,666 12,513,166 12,512,166 11,811,445 9,246,508 ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.026

17,627,797 17,624,297 17,599,297 15,282,185 13,908,058 ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.027

15,314,126 15,293,626 15,289,926 13,781,178 13,020,503 ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.028

10,362,369 10,362,369 10,207,369 9,398,012 8,517,774 އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.029

11,007,979 11,007,979 10,825,979 9,274,285 8,360,519 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މުަރކަޒު 23.030

12,709,467 12,709,467 12,709,467 10,695,720 8,895,549 ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.031

11,595,768 11,595,768 11,595,768 10,240,717 8,296,319 ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.032

10,497,790 10,497,790 10,497,790 9,972,124 7,918,154 ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.033

14,667,981 14,647,981 14,642,981 11,724,760 11,075,805 ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.034

18,375,262 18,301,912 18,150,112 17,544,729 14,405,561 ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.035

16,714,898 16,714,898 16,597,994 15,400,597 12,136,953 ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.036
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

-                    -                    -                    -                    9,458,969 ސ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.037

13,704,777 13,704,777 13,447,572 10,380,404 8,750,770 ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.038

15,079,998 15,079,998 14,642,739 12,236,467 10,883,046 ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 23.039

7,550,085 7,550,085 7,525,085 7,118,882 5,824,805 މަދްރަސަތުއް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް 23.040

10,337,636 10,337,636 10,097,636 8,428,708 6,952,101 އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 23.041

10,982,761 10,953,411 10,738,631 8,930,313 7,859,187 ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 23.042

14,572,284 14,572,284 14,505,784 14,685,599 12,493,154 ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 23.043

9,229,984 9,229,984 9,229,984 8,000,920 6,625,937 ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.044

11,106,731 11,106,731 11,044,581 9,104,987 7,773,060 ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް 23.045

11,494,054 11,494,054 11,280,054 9,692,705 8,336,150 ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް 23.046

9,819,948 9,819,948 9,819,948 9,098,885 8,233,006 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 23.047

14,180,204 14,180,204 13,828,204 13,105,042 10,414,907 މޭނާ ސްކޫލް 23.048

9,305,995 9,305,995 9,305,995 7,298,981 6,015,377 ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް 23.049

12,707,029 12,707,029 12,475,504 10,854,959 8,956,244 ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް  23.050

10,664,344 10,664,344 10,664,344 9,104,183 8,234,078 ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 23.051

14,431,469 14,431,469 14,342,469 9,420,712 7,966,699 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 23.052

12,158,885 12,158,885 11,784,255 10,141,342 8,435,537 ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް 23.053

9,754,858 9,754,858 9,659,138 8,597,913 7,303,758 ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.054, , , , , , , , , ,

16,626,533 16,624,483 16,585,483 14,039,393 13,438,420 ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް 23.055

11,199,500 11,199,500 11,194,500 8,388,537 7,761,214 ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.056

7,556,229 7,556,229 7,420,029 8,017,459 6,996,130 އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.057

10,454,434 10,454,434 10,422,934 9,732,813 8,456,956 މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ 23.058

10,510,602 10,510,602 10,510,602 9,122,722 7,093,922 ލ. މާވަށު ސްކޫލް 23.059

7,817,392 7,810,392 7,692,392 7,226,790 6,393,689 އަޫބބަކުރު ސްކޫލް 23.060

11,652,500 11,621,940 11,512,340 8,791,603 8,567,208 ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް 23.061

10,932,829 10,919,829 10,804,329 8,415,168 8,012,784 މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 23.062

16,306,395 16,235,085 15,926,285 12,066,353 9,559,063 ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް 23.063

22,157,206 22,024,606 21,599,106 21,316,532 20,671,610 މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް 23.064

13,241,552 13,228,052 13,030,052 10,343,561 9,586,334 ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް 23.065

14,099,432 14,117,082 14,092,582 12,714,822 9,225,418 އަލްމަދްރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 23.066

-                    -                    -                    86,018,983 116,843,192 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.067

-                    -                    -                    73,913,554 125,774,003 އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.068

-                    -                    -                    86,760,777 107,892,072 މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.069

-                    -                    -                    55,802,063 65,213,196 މެދު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްަތކުގެ ބަޖެޓް 23.070

-                    -                    -                    9,274,285 66,643,596 މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.071
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

-                    -                    -                    57,353,878 85,506,678 މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.072

-                    -                    -                    20,739,596 37,760,693 ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.073

630,336,587 370,328,587 270,266,280 351,770,295 12,998,719 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 23.074

3,269,997 3,251,947 2,639,437 3,209,866 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ                   - 23.075

4,059,667 4,059,667 3,982,167 5,121,053 2,288,937 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ 23.076

20,461,085 20,461,085 18,848,206 24,923,163 10,854,533 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް 23.077

-                    -                    -                    -                    18,672,833 ސްކޫލްކުދިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި  އިމްތިޙާނު ފީގެ އެހީ 23.078

13,672,665 13,672,665 13,638,915 18,001,299 11,608,402 ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 23.080

6,604,379 6,604,379 6,604,379 8,309,516 3,703,685 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚާބެހޭ މަރުކަޒު 23.081

224,675,874 224,675,874 224,675,874 ނޯތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                   -                    - 23.082

199,022,167 199,022,167 197,232,154 ސެންޓްރަލް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                   -                    - 23.083

247,826,316 247,826,316 247,826,316 ސައުތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                   -                    - 23.084

7,949,445 7,949,445 7,949,445 ތިނަދޫ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް                   -                    - 23.085

169,916,603 188,940,721 158,101,141 139,228,671 98,348,608 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ 24

33,042,467 54,731,105 43,656,667 29,850,709 35,194,632 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ 24.001

23,437,028 23,258,676 21,544,162 22,382,555 15,572,963 ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 24.002

17,638,161 17,476,843 16,476,865 15,899,995 10,133,874 ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް 24.003

ް ު ް ޮ  ް ް ެ  ް ް ަ ް ެ ެ  ް ޮ  ް ަ ެ14,482,122 14,111,407 12,547,966 12,112,770 7,163,297 ފެކަލްޓީ އޮްފ މެނެޖްމަންްޓ އެންްޑ ކޮމްޕިއުޓިންގ 24.004

9,594,740 10,008,732 5,293,016 4,632,985 2,295,988 ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ 24.005

11,666,895 11,342,466 10,127,075 11,933,180 6,461,177 ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް 24.006

7,458,734 7,383,803 4,376,060 3,781,853 3,041,792 ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް 24.007

7,944,337 7,564,428 6,032,123 6,724,870 2,742,637 ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ 24.008

8,540,087 7,941,916 6,169,828 6,684,093 3,988,328 ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 24.009

12,404,046 11,909,366 11,327,614 9,993,252 6,341,230 އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު 24.010

6,182,827 6,101,828 5,828,318 4,885,690 3,472,823 ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް 24.011

8,421,304 8,114,273 6,058,331 5,847,562 ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް                   - 24.012

4,287,787 4,292,288 4,086,718 ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް                   -                    - 24.013

4,816,068 4,703,590 4,576,398 4,499,156 1,939,867 ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ 24.014

35,447,085 35,342,585 30,010,645 19,785,483 14,004,337 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 25

170,703,755 170,707,152 162,524,329 144,419,949 260,196,994 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 26

34,559,811 35,452,845 37,611,454 35,154,390 167,745,303 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 26.001

7,199,619 7,086,948 6,689,321 5,600,080 4,137,230 ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.002

9,442,195 9,442,195 9,442,195 8,129,264 9,143,346 ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.003

14,001,321 13,625,111 11,049,130 11,039,315 7,968,386 އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން 26.004
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

10,810,447 10,810,447 10,291,461 7,309,080 9,314,192 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.005

18,462,401 18,462,401 14,334,658 11,122,990 9,290,178 އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.006

3,664,308 3,656,429 3,650,222 2,605,783 2,365,122 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް 26.007

8,938,312 8,938,312 8,889,534 8,873,856 6,798,805 މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.008

10,679,828 10,514,235 9,601,841 9,139,484 7,917,070 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 26.009

7,473,021 7,373,061 7,020,245 5,565,998 4,550,541 ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  26.010

5,995,213 5,995,213 5,996,737 4,764,617 4,164,677 ސަޢޫދީ ޢަަރބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 26.011

9,664,902 9,664,902 9,414,836 9,531,852 9,172,165 ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން 26.012

6,022,089 5,971,485 5,714,705 4,363,955 3,168,371 ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.013

8,448,216 8,413,796 8,083,515 7,786,707 8,297,817 ނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝްަނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަ 26.014

8,993,572 8,993,572 8,417,575 7,969,536 6,163,791 ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.015

6,348,500 6,306,200 6,316,900 5,463,040 އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                   - 26.016

2,736,054,502 2,731,439,036 2,524,873,761 1,764,353,349 1,223,880,531 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  27

100,291,505 132,960,886 92,383,284 46,110,423 76,621,214 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  27.001

94,094,426 92,867,536 85,941,204 27,778,882 30,535,143 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް 27.002

29,361,780 29,345,887 20,673,750 16,583,786 16,586,136 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 27.003

67,709,775 64,708,155 57,252,459 45,888,293 34,201,311 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވި 27.004

1,088,764,287 1,088,751,537 1,076,917,790 1,601,401,657 772,119,839 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 27.005

18,357,457 17,776,401 17,188,929 2,433,919 2,125,328 ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ސަރވިސަސް 27.006

18,924,742 18,192,159 17,505,887 މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް                   -                    - 27.008

397,509,723 382,989,175 293,932,469 އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.009

10,481,596 10,078,991 4,215,557 މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު                   -                    - 27.010

37,903,351 36,838,222 32,823,815 ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.011

14,495,569 14,117,194 13,455,839 ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު                   -                    - 27.012

25,675,668 25,422,294 25,180,986 24,156,389 ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ                   - 27.013

49,668,710 49,070,361 48,253,312 ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.014

71,618,069 70,689,127 67,784,701 ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.015

44,644,976 44,569,233 44,449,837 ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.016

38,930,872 38,439,739 37,721,998 ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.017

63,833,394 62,993,791 61,229,034 ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.018

40,512,075 40,325,282 40,143,749 ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.019

35,006,234 34,541,910 34,099,699 ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.020

31,208,865 31,208,865 30,410,862 އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.021

38,740,171 37,842,146 38,266,646 އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.022
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ޚަރަދު
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2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

17,354,757 17,011,265 13,963,228 ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.023

32,688,129 32,207,483 31,005,734 މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.024

31,791,502 31,384,383 30,996,654 ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.025

33,231,859 32,773,014 32,336,020 ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.026

50,655,364 50,144,492 49,127,951 ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.027

65,680,806 60,838,334 56,418,981 ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.028

48,429,862 47,857,546 47,212,486 ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.029

63,886,825 62,031,729 56,470,339 ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.030

24,189,432 23,738,434 22,764,620 ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.031

50,412,721 49,723,465 44,745,941 ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް                   -                    - 27.032

-                    -                    -                    -                    22,001,905 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 27.033

-                    -                    -                    -                    19,792,643 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް 27.034

-                    -                    -                    -                    7,199,783 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 27.035

-                    -                    -                    -                    5,274,697 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 27.036

-                    -                    -                    -                    17,378,075 ހދ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.037

-                    -                    -                    -                    8,382,531 ރ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.038

-                    -                    -                    -                    25,591,202 މ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.039

-                    -                    -                    -                    7,841,143 ގދ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.040

-                    -                    -                    -                    12,083,801 ލ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.041

-                    -                    -                    -                    12,258,696 ހއ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.042

-                    -                    -                    -                    11,038,917 ށ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.043

-                    -                    -                    -                    5,864,449 ބ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.044

-                    -                    -                    -                    6,187,045 ނ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.045

-                    -                    -                    -                    4,845,728 ޅ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.046

-                    -                    -                    -                    24,784,775 އއ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.047

-                    -                    -                    -                    29,541,742 އދ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.048

-                    -                    -                    -                    9,593,440 ވ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.049

-                    -                    -                    -                    21,795,233 ފ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.050

-                    -                    -                    -                    10,231,524 ތ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.051

-                    -                    -                    -                    24,780,262 ދ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.052

-                    -                    -                    -                    5,223,969 ގއ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސް 27.053

25,024,014 31,377,227 30,058,285 14,815,545 15,345,418 މިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 28
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

50,942,243 49,634,371 46,511,470 72,933,459 59,185,330 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 29

17,984,452 15,872,982 15,541,316 47,344,729 10,257,457 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 29.001

-                    -                    -                    -                    267,117 މޯލްޑިވްސް ގަވަރަންމަންޓް ޓޫރިސްޓް އިންފޮމޭޝަން އޮފީސް 29.002

11,756,760 11,517,060 9,444,433 8,654,984 7,409,399 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 29.003

6,894,909 6,894,909 6,920,079 5,433,537 5,346,984 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް 29.004

3,851,110 3,878,724 3,304,756 2,771,405 1,965,438 ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން 29.005

10,455,012 11,470,696 11,300,886 8,728,804 9,655,916 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް 29.006

-                    -                    -                    -                    1,057,790 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން 29.007

-                    -                    -                    -                    23,225,229 މޯލްޑިވްސް ޓްއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބްޯޑ 29.008

96,840,048 95,920,251 115,263,452 90,018,528 169,580,207 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 30

24,328,005 27,294,259 36,915,117 26,609,029 26,820,483 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 30.001

38,845,239 38,259,225 49,846,066 43,343,344 44,069,622 ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަްތތަކާއި ބެހޭބައި 30.002

33,666,804 30,366,767 28,502,269 20,066,155 98,690,102 ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާއި ބެހޭބައި 30.003

438,153,149 598,453,881 842,501,753 315,591,701 585,750,718 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 31

366,199,514 527,966,248 779,621,560 310,604,678 524,525,688 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 31.001

11,039,805 10,364,805 8,952,609 2,434,055 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ                   - 31.002

45,775,194 45,775,194 38,000,000 ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް                   -                    - 31.003

15,138,636 14,347,634 15,927,584 2,552,969 2,323,067 އޮފީސް ފޮރ ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް 31.004

-                    -                    -                    -                    5,876,418 އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން 31.005

-                    -                    -                    -                    24,877,896 ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި 31.006

-                    -                    -                    -                    18,292,657 މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް 31.007

-                    -                    -                    -                    494,135 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ 31.008

-                    -                    -                    -                    9,360,857 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 31.009

52,128,475 57,651,311 71,888,635 38,132,302 65,762,637 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 32

146,135,351 150,888,615 138,076,654 116,816,054 113,236,224 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 33

7,589,207 7,589,207 6,335,825 5,922,919 6,843,265 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 33.001

46,215,285 48,232,284 54,591,304 47,053,656 26,614,441 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 33.002

11,537,845 14,111,208 7,507,001 6,630,908 5,996,551 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 33.003

63,051,851 63,051,851 52,598,271 43,401,171 58,297,330 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް 33.004

12,908,088 12,908,090 11,417,278 9,693,712 10,466,068 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 33.005

4,833,075 4,995,975 5,626,975 ޤައުމީ އަރުޝީފު                   -                    - 33.006

-                    -                    -                    4,113,688         5,018,569 ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް 33.007
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

47,524,967 104,387,710 126,948,921 53,631,592 99,386,794 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  34

40,441,572 97,308,815 120,135,026 45,848,986 92,642,153 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  34.001

7,083,395 7,078,895 6,813,895 7,782,607 6,744,641 ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު 34.002

227,134,711 234,952,072 223,803,140 96,553,092 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ                      - 35

35,666,191 67,872,813 43,486,134 6,378,128 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ                   - 35.001

148,836,205 119,559,625 136,210,591 59,471,881 ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި                   - 35.002

27,559,051 33,022,973 26,932,510 20,269,980 މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް                   - 35.003

4,118,425 3,488,927 4,234,642 1,254,423 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ                   - 35.004

10,954,839 11,007,734 12,939,263 9,178,680 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ                   - 35.005

86,102,067 96,955,566 93,389,403 60,449,713 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް                      - 36

14,306,699 25,288,220 24,067,675 2,357,478 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް                   - 36.001

25,421,434 25,421,434 24,473,857 25,369,017 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު                   - 36.002

22,305,102 21,992,102 21,449,102 19,075,503 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް                   - 36.003

11,701,405 11,857,905 10,601,988 8,849,701 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ                   - 36.004

6,439,549 6,446,027 6,545,903 4,798,014 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން                   - 36.005

5,927,878 5,949,878 6,250,878 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ                   -                    - 36.006

1,146,165,691 1,128,388,570 1,090,213,556 944,126,889 662,691,371 ކައުންސިލްތައް 37

194,846,002 184,088,424 152,299,740 143,678,073 61,912,550 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.001

46,976,513 46,451,839 44,392,910 42,791,732 50,903,489 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.002

8,379,662 8,339,800 8,300,720 8,274,055 5,772,851 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.003

3,649,525 3,627,658 3,606,217 3,443,948 2,188,703 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.004

2,757,074 2,736,331 2,715,991 2,746,408 1,916,374 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.005

2,706,261 2,688,270 2,670,630 2,230,278 1,766,891 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.006

2,681,055 2,663,700 2,646,880 1,999,684 1,595,552 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.007

6,936,188 6,887,490 6,839,745 6,339,387 4,064,215 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.008

6,425,933 6,382,115 6,339,155 6,317,564 4,408,624 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.009

6,010,959 5,974,536 5,938,816 4,903,023 3,712,723 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.010

3,298,781 3,277,054 3,254,877 2,931,071 2,182,397 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.011

6,946,260 6,898,115 6,850,915 5,659,698 4,153,391 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.012

2,777,031 2,756,142 2,735,662 2,961,490 1,916,512 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.013

4,179,774 4,156,782 4,134,242 3,059,589 2,182,089 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.014

3,142,388 3,118,989 3,096,049 2,881,210 1,984,448 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.015

2,989,940 2,967,903 2,946,303 1,942,413 1,501,916 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.016

4,447,472 4,413,792 4,380,772 3,544,835 2,732,068 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.017
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

8,765,407 8,730,116 8,695,516 8,709,425 6,482,692 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.018

5,846,839 5,801,102 5,756,262 4,512,689 2,929,735 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.019

2,820,304 2,799,617 2,783,317 2,853,449 1,900,314 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.020

3,164,535 3,142,628 3,121,148 2,535,876 2,052,388 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.021

2,908,059 2,889,925 2,872,145 2,563,555 1,810,808 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.022

5,353,703 5,327,061 5,300,941 5,062,942 3,939,017 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.023

3,011,641 2,984,858 2,958,598 2,534,763 2,123,905 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.024

5,425,126 5,387,143 5,349,903 4,513,502 2,968,692 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.025

2,851,699 2,831,116 2,810,936 3,114,415 2,155,045 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.026

17,431,980 17,334,739 17,239,399 11,098,326 7,209,134 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.027

3,256,137 3,237,866 3,219,954 3,535,976 2,488,453 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   37.028

4,237,732 4,210,134 4,183,074 3,471,269 2,317,413 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.029

6,785,064 6,752,569 6,620,689 5,148,522 3,296,656 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.030

5,177,263 5,147,928 5,119,168 3,806,294 2,792,928 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.031

7,010,252 6,736,971 7,051,471 7,096,741 5,604,104 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.032

4,756,324 4,718,401 4,681,221 4,486,415 2,461,927 ނޑިތީުމ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ 37.033

2,441,425 2,422,960 2,404,860 1,776,181 1,522,358 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.034

2,864,865 2,845,814 2,827,134 2,113,096 1,800,168 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.035

3,565,157 3,539,269 3,513,889 3,494,846 2,510,386 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.036

3,761,545 3,737,516 3,713,956 2,667,391 2,317,809 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.037

3,214,185 3,194,155 3,174,515 2,894,755 2,457,279 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.038

4,815,015 4,785,272 4,756,112 4,122,982 2,503,930 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.039

3,296,510 3,280,268 3,264,344 2,382,356 2,143,692 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.040

3,956,656 3,936,341 3,916,421 2,662,197 1,939,724 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.041

3,396,462 3,375,247 3,354,447 3,223,264 2,261,211 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.042

4,948,817 4,916,118 4,884,059 4,722,637 3,124,499 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.043

3,546,696 3,522,637 3,499,057 3,133,431 1,967,935 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.044

5,219,738 5,190,754 5,162,334 4,487,418 3,534,504 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.045

4,892,097 4,855,785 4,820,185 4,834,162 3,431,512 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.046

6,933,673 6,906,992 6,880,832 6,395,331 5,252,026 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.047

2,981,486 2,961,148 2,941,208 2,829,443 1,750,944 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.048

5,881,113 5,844,537 5,808,677 5,223,539 2,907,205 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.049

3,125,970 3,103,767 3,081,996 2,487,601 1,621,104 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.050

4,173,779 4,153,422 4,133,462 2,435,255 1,931,534 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.051

4,093,402 4,065,398 4,037,938 3,773,090 2,283,571 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.052

3,081,760 3,065,456 3,049,473 2,127,300 1,917,776 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.053

2,886,716 2,864,690 2,843,090 2,391,311 1,746,075 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޮޅހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.054
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

4,132,800 4,104,874 4,077,494 4,251,674 2,318,915 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.055

2,620,543 2,603,741 2,587,269 2,309,341 1,687,829 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.056

4,888,965 4,856,674 4,825,014 3,270,979 2,314,754 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.057

4,699,125 4,662,076 4,625,756 4,555,430 3,137,740 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.058

2,689,918 2,671,679 2,653,799 2,184,770 1,656,191 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.059

5,243,472 5,204,608 5,166,508 5,223,584 2,648,200 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.060

10,395,091 10,363,186 10,331,904 7,548,763 6,264,323 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.061

5,244,865 5,203,303 5,162,555 5,189,310 3,028,585 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.062

3,275,677 3,258,119 3,240,899 2,908,501 1,785,719 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.063

3,400,129 3,376,505 3,353,345 2,735,835 1,938,344 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.064

2,861,700 2,843,833 2,826,313 2,478,525 1,827,169 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.065

4,742,387 4,714,757 4,687,664 3,778,837 2,729,247 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.066

4,817,893 4,788,787 4,760,247 3,939,941 2,454,646 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.067

4,784,081 4,746,014 4,708,692 4,065,906 2,989,573 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.068

3,397,761 3,371,572 3,345,893 2,701,890 1,927,435 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.069

3,019,764 2,997,606 2,975,886 2,856,535 2,151,200 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބީުރ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.070

2,873,932 2,852,554 2,831,594 2,844,435 1,832,299 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.071

5,081,292 5,049,445 5,018,225 3,983,110 2,620,199 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.072

4,285,192 4,252,980 4,221,400 3,648,220 2,454,936 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.073

5,016,887 4,982,578 4,948,938 3,901,946 2,704,435 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.074

3,026,112 3,009,552 2,993,312 2,930,350 1,928,557 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.075

3,056,003 3,037,319 3,018,999 2,767,951 1,831,492 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.076

7,022,704 6,993,342 6,964,547 6,556,827 5,480,307 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލެްގ އިދާރާ 37.077

3,282,573 3,263,829 3,245,449 2,499,119 1,724,274 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.078

3,037,415 3,019,076 3,001,096 2,205,344 1,703,056 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.079

3,524,980 3,499,441 3,474,401 3,083,372 2,305,119 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.080

3,259,397 3,242,283 3,225,503 2,983,705 1,711,701 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.081

3,021,895 3,003,536 2,985,536 2,494,926 2,051,980 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.082

3,849,149 3,824,894 3,801,114 3,261,905 2,127,216 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.083

2,828,452 2,808,930 2,789,790 2,751,021 1,798,749 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.084

5,990,553 5,944,286 5,898,926 5,989,841 3,396,926 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.085

5,348,255 5,284,735 5,248,975 4,188,161 2,841,556 މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.086

4,273,474 4,246,710 4,220,470 4,210,416 2,706,881 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.087

2,362,086 2,345,929 2,330,089 1,995,807 1,465,988 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.088

2,441,574 2,425,481 2,409,701 2,147,281 1,720,689 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.089

3,260,281 3,239,473 3,219,073 3,251,598 2,229,819 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.090

6,084,689 6,060,683 6,037,143 6,526,238 4,846,895 ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.091

7,761,332 7,696,730 7,672,390 6,527,144 3,960,558 ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.092
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު
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2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

6,844,773 6,787,860 6,732,060 5,744,334 4,046,935 ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.093

4,553,216 4,527,675 4,502,635 4,468,339 2,750,757 ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.094

3,516,491 3,497,828 3,479,528 2,652,572 2,111,657 ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.095

5,864,140 5,844,745 5,825,725 5,110,910 4,625,871 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.096

6,363,764 6,327,327 6,291,607 5,222,853 3,343,898 މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.097

3,651,929 3,625,590 3,599,770 2,796,917 2,265,535 މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.098

3,396,559 3,372,778 3,349,466 2,288,651 1,780,464 މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.099

3,766,753 3,739,437 3,712,657 3,785,022 2,528,702 މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.100

4,878,447 4,857,949 4,837,849 2,813,612 2,339,436 މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.101

3,632,658 3,609,620 3,587,033 2,554,422 1,988,450 މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.102

3,253,939 3,231,396 3,209,296 2,003,733 1,727,999 މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.103

4,143,629 4,115,621 4,088,161 3,643,151 2,511,811 މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.104

5,055,706 5,024,596 4,994,096 3,753,466 2,587,145 މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.105

5,644,124 5,626,625 5,609,462 5,135,280 4,110,339 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.106

4,545,044 4,513,755 4,483,080 4,195,637 3,136,551 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.107

3,119,472 3,094,746 3,070,506 2,488,785 1,723,353 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.108

4,182,678 4,160,688 4,139,128 3,361,144 2,062,502 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.109

3,770,166 3,748,974 3,728,194 2,895,308 2,334,828 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.110

2,916,936 2,896,537 2,876,537 2,202,904 1,754,928 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.111

2,982,135 2,961,647 2,941,560 2,252,550 1,706,849 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.112

3,169,212 3,149,252 3,129,680 2,306,167 1,841,808 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.113

2,846,068 2,824,960 2,804,264 2,432,169 1,941,253 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.114

6,443,851 6,414,411 6,385,551 6,202,977 5,357,772 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.115

3,589,134 3,570,466 3,552,166 3,423,016 2,137,122 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.116

3,825,087 3,801,952 3,779,272 2,893,931 1,965,842 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.117

2,750,796 2,738,278 2,726,001 2,089,281 1,636,422 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.118

5,593,077 5,551,855 5,511,435 5,932,372 3,056,189 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.119

2,537,293 2,518,848 2,500,766 1,982,882 1,423,916 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.120

4,990,023 4,968,910 4,948,210 3,543,474 2,308,207 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.121

3,604,448 3,584,719 3,565,375 3,559,431 2,000,511 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.122

2,682,769 2,669,713 2,656,913 1,901,144 1,482,360 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.123

3,062,720 3,040,052 3,017,832 2,329,815 1,697,925 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.124

5,822,875 5,782,859 5,743,626 4,639,370 3,049,781 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.125

5,468,734 5,456,184 5,443,878 5,088,620 4,046,174 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.126

3,111,692 3,093,084 3,074,838 2,424,135 1,953,488 ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.127

2,446,417 2,432,002 2,417,868 1,492,985 1,219,320 ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.128

2,907,774 2,888,231 2,869,071 2,406,025 1,529,865 ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.129

3,032,261 3,010,927 2,990,007 2,579,056 1,954,197 ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.130
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު
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2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

2,375,217 2,357,860 2,340,840 2,021,493 1,548,970 ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.131

6,108,676 6,089,665 6,071,025 5,401,908 4,861,517 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.132

2,552,421 2,536,940 2,521,760 1,991,621 1,752,684 މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.133

3,002,954 2,986,864 2,971,090 2,817,120 2,138,306 މުލަކަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.134

4,986,652 4,955,890 4,925,730 4,546,830 3,097,105 މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.135

3,517,851 3,493,613 3,469,848 3,423,617 2,475,459 މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.136

3,037,111 3,018,816 3,000,881 2,869,945 2,102,663 މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.137

3,894,329 3,866,382 3,838,981 3,767,425 5,327,352 މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.138

3,496,144 3,468,645 3,441,685 3,139,558 2,612,735 މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.139

3,092,597 3,072,327 3,052,455 2,527,176 1,965,446 މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.140

6,115,129 6,098,486 6,082,166 5,913,986 4,558,846 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.141

3,706,501 3,681,328 3,656,648 2,803,396 2,019,453 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.142

4,178,941 4,153,543 4,128,643 4,021,675 2,582,045 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.143

4,526,931 4,507,085 4,487,625 4,724,827 2,735,525 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.144

3,896,167 3,879,604 3,863,367 3,465,187 2,022,196 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.145

5,351,017 5,317,959 5,285,551 5,539,964 3,689,782 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.146

5,841,153 5,823,739 5,806,661 5,464,698 4,088,285 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.147

4,505,170 4,478,813 4,452,973 3,773,029 3,109,006 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.148

3,439,741 3,463,795 3,441,475 3,341,919 2,648,681 ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަ 37.149

2,877,752 2,859,741 2,842,083 2,640,103 2,249,769 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.150

3,502,457 3,480,712 3,459,392 3,057,741 2,217,705 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.151

-                    -                    -                    1,704,132 1,450,194 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.152

3,637,816 3,613,924 3,590,500 3,422,000 2,538,002 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.153

6,285,489 6,245,383 6,206,063 6,309,498 4,402,990 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.154

7,885,124 7,503,364 7,922,844 6,494,223 5,469,736 ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.155

4,497,435 4,479,055 4,461,030 2,845,754 1,981,624 ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.156

5,260,496 5,223,455 5,187,135 3,753,330 3,091,471 ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.157

4,323,941 4,299,710 4,275,950 2,716,579 2,242,400 ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.158

3,847,241 3,826,456 3,806,076 2,773,067 2,205,239 ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.159

5,157,726 5,123,043 5,089,043 3,878,680 3,152,414 ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.160

4,484,874 4,466,253 4,447,993 3,703,495 2,525,431 ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކޮޅުމަޑުލު ކަ 37.161

3,209,316 3,192,017 3,175,057 2,724,188 1,622,277 ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.162

4,474,534 4,449,909 4,425,769 3,331,127 2,745,008 ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.163

3,080,343 3,060,082 3,040,222 2,054,348 1,642,306 ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.164
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ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

5,355,262 5,317,503 5,280,483 4,031,327 3,036,825 ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.165

3,843,052 3,818,067 3,793,567 3,018,314 2,491,780 ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.166

3,478,742 3,454,345 3,430,425 2,930,062 2,234,532 ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.167

3,509,058 3,488,293 3,467,933 2,714,294 2,025,655 ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.168

7,627,296 7,602,536 7,578,256 8,926,312 5,660,104 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.169

5,370,689 5,348,187 5,326,127 5,355,867 3,513,595 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.170

2,716,107 2,699,958 2,684,123 2,238,457 1,811,234 ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.171

3,383,518 3,359,085 3,335,125 3,048,563.72    2,221,958 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.172

2,564,375 2,548,930 2,533,790 2,024,441 1,418,767 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.173

10,557,196 10,508,151 10,460,066 8,795,416 7,076,181 ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  37.174

5,249,791 5,216,209 5,183,289 4,317,743 2,882,949 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.175

5,345,668 5,310,072 5,275,172 4,240,634 3,156,806 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.176

2,657,022 2,639,049 2,621,429 2,046,603 1,621,639 ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.177

3,416,096 3,389,760 3,363,940 2,991,199 2,216,848 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.178

3,430,874 3,412,187 3,393,868 2,783,408 2,206,013 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.179

3,391,145 3,369,112 3,347,512 2,413,601 1,767,236 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.180

5,602,623 5,576,595 5,551,075 4,896,660 4,988,221 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.181

4,565,489 4,536,992 4,509,054 3,542,985.39    2,748,081 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.182

7,055,142 7,005,389 6,956,609 6,791,437 4,314,596 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.183

4,723,473 4,695,568 4,668,208 3,099,690 2,526,195 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.184

4,313,749 4,289,625 4,265,974 3,207,870 2,627,440 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.185

6,052,211 6,019,181 5,986,801 3,102,132 2,594,850 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.186

3,634,490 3,609,094 3,584,194 2,914,660 2,081,284 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.187

2,739,482 2,728,677 2,718,090 1,499,024 1,554,586 ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮ 37.188

5,216,414 5,188,890 5,161,905 3,289,815 2,476,321 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.189

3,388,001 3,365,923 3,344,277 2,524,114 2,290,576 ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަ 37.190

8,006,811 7,973,130 7,940,110 7,576,129 5,196,808 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.191

5,174,103 5,142,139 5,110,799 4,057,196 2,933,710 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.192

3,783,448 3,757,756 3,732,576 2,987,631 1,931,069 ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯ 37.193

3,076,391 3,052,523 3,029,123 2,504,217 1,921,705 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.194

4,620,439 4,590,739 4,561,618 3,873,531 2,722,996 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.195

3,844,513 3,816,260 3,788,560 2,969,773 2,184,129 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.196

4,360,372 4,332,119 4,304,419 3,754,523 2,586,799 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.197

6,007,598 5,979,002 5,950,962 3,390,668 2,473,403 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.198
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2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރާ 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު

ރުފިޔާ

2011 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު

ރުފިޔާ

އޮފީސް

5,161,759 5,127,669 5,094,249 4,210,353 2,749,962 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.199

8,185,530 8,125,860 8,067,360 6,332,745 4,536,778 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.200

9,318,021 9,283,609 9,249,869 8,721,257 6,463,016 ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 37.201

3,468,550 3,423,280 3,414,980 ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -       850,158.71 37.202

4,235,826 4,146,532 4,154,332 ނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -    1,081,951.87 ފުވައްމުލަކު ދަ 37.203

2,751,823 2,671,352 2,662,032 ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -       720,128.58 37.204

3,523,781 3,288,731 3,370,791 ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -    1,035,636.16 37.205

3,465,344 3,386,031 3,419,411 ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -    1,007,941.89 37.206

4,253,624 4,211,131 4,201,491 ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -       805,362.31 37.207

3,295,343 3,251,832 3,232,592 ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -       779,805.66 37.208

4,397,066 4,315,162 4,296,062 ނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   -    1,251,338.66 ފުވައްމުލަކު ދޫ 37.209

-                    -                    -                    8,237,097.17    11,877,192 ފުވައްމުލަކު ރަށު ކައުންސިލް 27.210

15,532,230,695 15,908,976,056 15,152,874,256 14,274,819,297 11,488,839,484 އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަށްކަންޖެހޭ 0.1%          15,152,874          15,908,976          15,532,231

15,547,762,926 15,924,885,032 15,168,027,130 14,274,819,297 11,488,839,484 އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ - 2011 - 2015

2015 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2014 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2013 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

އާމްދަނީ

2011 ގައި

 ލިބުނު އާމްދަނީ

379,595 367,230 360,492 333,049 347,733 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1

226,500 181,500 175,800 190,800 248,243 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 2

18,406 18,045 17,692 17,345 247,308 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  3

7,115,808 6,614,208 6,074,690 5,076,707 7,758,118 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 4

93,950 93,930 593,000 83,199 415,814 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5

76,327 57,389 43,149 32,443 58,528 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 6

49,120 47,689 46,300 102,343 171,989 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 7

-                     -                     -                     -                   49,567 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 8

850,500 850,500 850,500 171,695 167,668 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 9

101,552 101,552 101,552 120,920 74,625 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 10

16,800 16,500 18,500 20,000 19,512 ޕޮިލސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 11

7,878,091,650 7,623,722,353 7,998,376,621 7,092,265,956 4,492,085,057 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 12

46,000 46,000 46,000 19,000 83,558 އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް 13

4,500 6,000 7,000 10,000 17,261 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 14

2,212,773,910 2,089,708,010 1,574,532,727 1,393,070,769 2,632,112,583 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 15

311,600 311,600 311,600 1,152,000 182,864 މޯލްޑިވްްސ ބްރޯޑް ކާސްޓިން ކޮމިޝަން 16

12,022,694 12,741,934 12,392,545 11,548,460 1,615,968 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ 17

-                     -                     -                     -                   17,576 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 18

759,039,530 711,349,788 884,334,656 581,820,522 1,931,550,692 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 19

4,316,515 4,316,515 4,305,076 4,290,796 3,637,953 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 20

32,763,945 31,968,430 31,112,361 39,423,692 149,709,662 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 21

31,330,732 27,552,660 25,142,788 24,013,945 24,937,091 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 22

102,000 102,000 102,000 135,673 175,242 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 23

7,160,250 8,163,250 9,174,361 11,288,320 14,576,902 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 24

265,014,613 249,469,642 229,516,282 12,529,408 28,622,434 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  25

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

(8) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު
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2015 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2014 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2013 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

އާމްދަނީ

2011 ގައި

 ލިބުނު އާމްދަނީ

301,412 251,176 209,314 1,510,644 3,265,512 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން 26

3,806,066 3,512,315 3,314,165 3,152,240 12,169,307 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 27

607,500 607,575 606,000 24,654,672 10,602,612 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 28

10,647,067 14,288,024 9,525,349 6,350,233 2,868,275 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 29

1,408,055 1,423,988 1,361,358 1,276,465 1,170,302 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 30

173,679,019 167,434,649 158,761,582 154,150,001 168,331,923 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 31

226,824 190,217 175,817 208,827 395,573 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  32

250,000 250,000 250,000 245,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ                       - 33

113,200 143,200 163,200 529,205 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް                       - 34

48,241,039 45,506,380 45,506,380 45,406,380 20,430,663 ކައުންސިލް ތައް 35

11,451,186,678 11,001,414,248 10,997,508,856 9,415,200,709 9,508,118,115 އޮފީސްތަކުގެ  ޖުމްލަ
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2015 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލަ   10,312,279,100     9,964,099,215    11,632,397,422    11,819,965,665   12,255,916,468 I

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމްލަ     9,579,843,843     9,498,575,209    11,072,038,856    11,071,719,248   11,526,321,678 II

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ     4,892,954,739     6,719,364,325      8,003,351,268      8,043,494,365     8,446,846,005 III

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ     2,586,521,918     1,354,375,271      1,539,074,136      2,054,584,836     2,178,009,676 1

ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް     1,023,478,778     2,460,340,564      2,752,571,633      1,993,618,002     2,109,050,303 2

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް        750,804,105        812,757,079         867,554,042                        -                       - 2.01

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް            6,963,828          13,746,667             9,084,312             9,861,205          10,671,565 2.02

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް          34,870,806     1,376,977,311      1,593,570,616      1,673,249,147     1,756,911,604 2.03

އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް               983,050               995,995                912,800                912,800               912,800 2.04

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް        229,856,989        255,863,512         281,449,863         309,594,850        340,554,334 2.05

ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް        908,308,660     2,557,692,280      3,356,979,409      3,602,094,220     3,738,014,941 3

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް        665,324,385     1,579,000,000      2,327,932,881      2,347,042,729     2,232,276,733 3.01

ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް        242,984,275        978,692,280      1,029,046,528      1,255,051,491     1,505,738,208 3.02

އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ        374,645,383        346,956,210         354,726,090         393,197,307        421,771,085 4

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ          37,149,119          37,437,227           39,304,088           41,264,292          43,232,857 4.01

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ        337,494,704        309,518,983         315,422,002         351,933,015        378,538,228 4.02

އެހެނިހެން ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީ                   1,560                       -                        -                        -                       - 4.03

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ     4,686,889,104     2,779,210,884      3,068,687,588      3,028,224,883     3,079,475,673 IV

އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ        842,675,406        459,494,246         498,231,783         536,317,045        564,403,511 5

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ        190,773,958        213,491,114         218,839,114         227,524,498        233,960,862 6

ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ          25,653,761          17,902,077           18,170,919           18,549,471          18,844,732 7

ރޯޔަލްޓީ          78,583,045          64,345,127           41,772,516           43,381,843          45,075,778 8

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ކުލި     1,267,430,574     1,197,433,789      1,216,159,154      1,297,213,057     1,258,960,857 9

`

ނޑު ބައިތައް 2011 - 2015  ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

(9) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު
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2015 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަތަންތަނުގެ ވަރުވާ            5,010,270            4,751,168             4,798,680             4,846,667            4,895,134 9 01

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ތަކުގެ ކުލި          20,214,096          15,252,216           14,417,464           14,510,511          14,724,907 9 02

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި     1,152,169,612     1,089,286,523      1,107,850,414      1,187,850,414     1,147,850,414 9 03

ވިޔަފާރިކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި          74,666,558          73,218,186           73,880,367           74,549,171          75,766,391 9 04

ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލު            6,659,835            6,681,688             6,872,363             7,018,928            7,156,501 9 05

ނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެކުލި               910,918               144,971                152,220                159,831               167,822 ކަ 9 06

ނޑުވެރިކަންކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި            6,768,561            7,585,126             7,660,977             7,737,587            7,845,913 ދަ 9 07

އެހެނިހެންތަންތާނގެ ކުލި            1,030,724               513,911                526,669                539,948               553,775 9 08

ޖޫރިމަނާ          89,604,842        102,663,887           64,066,937           64,771,908          66,090,729 10

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއާއި އިންޓަރެސްޓް     1,045,468,700        450,943,641         747,525,136         576,297,890        623,681,232 11

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުންލިބޭ އިންޓަރެސްޓް          62,753,522          65,451,923           50,000,000           50,000,000          50,000,000 11 01

.އޭ ގެ ފައިދާއިން        132,578,640        150,000,000         155,000,000         188,508,165        200,000,000 .އެމް އެމް 11 02

ޙިއްސާގެފައިދާ  އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން            2,666,666            9,000,001           12,000,000           14,000,000          16,000,000 11 03

ޙިއްސާގެފައިދާ  ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަން                       -          22,100,000           13,260,000           17,680,000          22,100,000 11 04

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ          40,000,000          20,000,000           50,000,000           50,000,000          50,000,000 11 05

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ        244,347,856                       -                        -                        -                       - 11 06

ޙިއްސާގެފައިދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ        487,065,520        116,278,749         246,720,000                        -                       - 11 07

. އޯ                       -                       -           35,000,000           35,000,000          35,000,000 . ޓީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެސް 11 08

ޙިއްސާގެފައިދާ  މިފްކޯ                       -                       -           10,401,980           12,710,770          15,634,238 11 09

ޙިއްސާގެފައިދާ  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް                       -                       -           38,250,000           38,250,000          38,250,000 11 10

.ސީ          14,306,496          11,050,000           10,000,000           12,000,000          13,000,000 .އެފް .ޑީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެޗް 11 11

ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ          52,750,000          72,699,362           84,502,000           96,439,000        108,352,000 11 12

. އެލް                       -                       -           10,000,000           20,000,000          25,000,000 . ސީ ޙިއްސާގެފައިދާ  ޓީ 11 13

ޙިއްސާގެފައިދާ  ކޫއްޑޫ                       -                       -           10,000,000           15,000,000          20,000,000 11 14

އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް،ފައިދާ،ޑިވިޑެންޑް            9,000,000          10,000,000             9,249,898           16,324,828          23,182,260 11 15

ޓެކްސްގެގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ        536,879,815        175,050,247         181,746,875         185,870,831        185,169,379 12

ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ        534,464,537          13,998,589             7,131,487             7,469,403            7,619,175 13

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ        534,464,537          13,998,589             7,131,487             7,469,403            7,619,175 13 01
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2015 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ (އިތުރުވާ ފައިސާ)            3,628,738               513,667                513,667                523,937               534,418 V

އެކްސްޗޭންޖްރޭޓް ބަދަލުވުމާގުޅިގެން ލިބޭ ފައިދާ            3,628,738               513,667                513,667                523,937               534,418 14

ޢާއްމުބަޖެޓާ ނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ          71,725,728          83,374,500           74,530,000           70,305,000          75,135,000 VI

ޓްރަސްޓްފަންޑްތަކައް ލިބޭ           71,725,728          83,374,500           74,530,000           70,305,000          75,135,000 15

ބޭރުގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ        732,435,257        465,524,006         560,358,566         748,246,417        729,594,790 VII

ހިލޭ އެހީ - ފައިސާއިން ލިބޭ        318,363,922        212,471,000         166,739,000         115,750,000        115,818,000 16

ހިލޭ އެހީ - ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް        414,071,335        253,053,006         393,619,566         632,496,417        613,776,790 17

ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ     1,884,562,680     4,286,296,360      2,071,588,536      2,878,566,862     2,150,280,699 VIII

މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ      1,398,417,894     1,900,000,002      1,300,588,536      2,878,566,862     2,150,280,699 18

ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ         486,144,786     2,386,296,358         771,000,000                        -                       - 19

އެތެރޭގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                       -        300,000,000         200,000,000         200,000,000          77,000,000 IX

މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ                        -                       -           21,000,000         170,000,000          77,000,000 20

ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ                        -        300,000,000         179,000,000           30,000,000                       - 21

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ                       -                       -      1,813,942,938      3,800,134,233     3,902,296,960 X

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ                       -                       -         250,000,000         512,500,000        538,125,000

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                       -                       -         631,000,000      2,000,000,000     2,040,000,000

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް                       -                       -                        -         917,028,357        946,741,849

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ                       -                       -           85,302,938         170,605,876        177,430,111

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި                       -                       -         647,640,000                        -                       -

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން                       -                       -         200,000,000         200,000,000        200,000,000

ދައުލަތައް ލިބޭ މުޅި ޖުމްލަ   12,196,841,780   14,550,395,575    15,717,928,896    18,698,666,760   18,385,494,127 XI
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

2013 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚުލާޞާ

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

01 - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

111,524,056         113,130,148         98,122,654           
ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

. އަދާކުރުން
001

27,736,196           26,642,487           27,021,186           
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު 

. ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
002

6,368,437             6,348,799             4,856,160             
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް 

. ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
003

02 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

164,447,693         188,645,443         187,998,178         
ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ވާޖިބުތައް 

. އަދާކުރުން
011

03 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

12,462,215           12,281,965           12,138,840           . 021 ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ވެގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން

04 - ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

90,130,051           94,532,159           76,793,620           
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު 

. ޤާއިމުކުރުމުގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
031

23,050,572           22,818,389           18,530,523           
ޤާނޫނު އަސާސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ކަންތައް 

. ހިންގުން
032

25,036,185           26,350,693           20,415,826           
ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީން ހައިކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ 

. ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްކުރުން
033

27,288,115           27,387,616           21,651,826           
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

. ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން
034

31,635,959           29,129,466           21,249,092           
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

. ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން
035

18,273,401           17,650,818           15,971,987           
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

. ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން
036

7,049,460             6,941,671             5,585,951             
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

. ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން
037

11,873,309           11,508,949           9,535,262             
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ 

. ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން
038
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

223,265,267         220,422,013         201,322,581         
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ 

. ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން
039

05 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

49,698,189           53,656,066           120,081,853         
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާއި، ޚިޔާލުހޯދުމުގެ 

. ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމަބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
041

06 - ސިވިްލ ސަރިވިސް ކޮމިޝަން

29,870,981           31,768,958           29,676,709           
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ 

. އެންމެހާ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން
051

07 - ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

21,196,464           21,181,359           21,461,062           

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

. މަސައްކަތްކުރުން
061

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  08 - އެންޓި

20,462,787           20,414,100           21,007,635           
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

. ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުވުން
071

09 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

61,967,527           61,967,527           57,831,363           
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ތަންތަނުގެ 

. ހިސާބުތައް ޤަވާއިދުން އޮޑިޓް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން
081

10 - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް

30,965,449           31,181,100           29,798,500           
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން  ޤާނޫނުގައި ކަ

. ރާއޭްޖގައިކުރާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ ދަޢުވާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން
091

  11 - ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

8,649,426             8,876,251             8,386,301             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ފުލުހުންނާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި 

. ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
101

12 - މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީ

64,678,242           65,221,464           62,444,037           
ޤާނޫނީ ފޮތުން ދައުލަތަށް ނަގާ އެންމެހާ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމާއި، ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

. މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
111

  13 - މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

-                        -                        -                        
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމް ކުރެވޭ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ އެންމެހާ 

. ކަންތައްތައް ހިންގުން
121
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

 14 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

7,532,329             7,963,341             7,010,098             
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 

. މައްސަލަތައް ބަލައި އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
131

  15 - މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ކައުންސިލް 

3,704,531             3,694,144             3,958,192             
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވަ އާލާކުރުމާ ގުޅޭ 

. ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން
141

16 - މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

189,879,458         211,439,696         200,837,875         
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ 

. ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
151

17 - މޯްލޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

11,199,018           11,830,591           10,001,612           
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި، ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން 

. އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން
161

18 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

5,637,811             4,673,651             4,567,810             
ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، 

. ކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
171

19 - ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

27,676,585           31,282,364           26,628,663           
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި 

. އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން
181

20 - ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

33,042,467           54,731,105           43,656,667           

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ މަތީ ތަޢުލީމުން މަންފާކުރާނޭ ގޮތަކަށް މަތީ 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް 

. ހިންގު
191

23,437,028           23,258,676           21,544,162           
އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
192

17,638,161           17,476,843           16,476,865           
އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުންނާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހެން މީހުން ތައްޔާރުކުރުމާއި 

. ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
193

14,482,122           14,111,407           12,547,966           

ދިވެހި ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރި ދާއިރާ، އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ އަދި 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޓަޑީޒް ދާއިރާ އިން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
194

9,594,740             10,008,732           5,293,016             

ރާއްޖޭގެ އިންޖިނިއަރިންގ ބިލްޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އަދި ޖިއޮމެޓިކްސްގެ 

ދާއިރާތަކުެގ ވަޒީތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 

. އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
195

11,666,895           11,342,466           10,127,075           
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މި ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
196
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ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

7,458,734             7,383,803             4,376,060             

ނޑުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި،  ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ބޯޓުފަހަުރގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެހެން ބެނުންވާ ، އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
197

7,944,337             7,564,428             6,032,123             . ދުރުންދޭ ތަޢުލީމްގެ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަފާތު ކޯސްތައް ރާވަ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 198

8,540,087             7,941,916             6,169,828             
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
199

12,404,046           11,909,366           11,327,614           
ރާއްޖެތެރޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކެމްޕަސްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޚަރަދު 

. ހިންގުމާއި ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޢާއްމުކޮށް ހިނގާ ޚަރަދު ތަންހިންގުމާބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން
200

6,182,827             6,101,828             5,828,318             
ހިއުމެނިޓީސްގެ ދާއިރާތަކުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި 

. ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
201

8,421,304             8,114,273             6,058,331             
އިސްލާމްދީނުގެ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނާއި ގުޅޭ ތަފާތު ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް 

. ހިންގުން
202

4,816,068             4,703,590             4,576,398             
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ލައިބްރަރީގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި، ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތުމަތުގެ 

. ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ގޮތުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން
203

4,287,787             4,292,288             4,086,718             
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސައިންސްގެ ދާއިރާތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ، އަދި މިދާއިރާ އިތުރައްހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކި އެކި ފަންނީމީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
204

21 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

241,834,257         246,794,293         76,671,203           

ދިވެހިދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 

ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުމާއި 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހެދުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

. ބެލެހެއްޓުން

211

9,485,330             9,467,733             10,304,880           

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކޮށް، މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި، 

ނޑައެޅުމާއި، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  ވަޒަންކުރުމާއި، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަ

. ވިލަރެސްކުރުން
212

11,326,188           37,846,210           36,227,396           
ނޑައެޅުމާއި، އާބާދީ އާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި،  ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ސިޔާސަތު ކަ

. ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ތަފާސް ހިސާބާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
213

750,671,969         721,574,023         722,357,869         
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެންޝަން ލިބޭނެ  ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

. އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
214

3,224,008,845      3,480,073,530      3,008,964,956      

އެކި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ލޯންތައް އަދާކުރުމާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް 

ސަރުކާރުން ަދއްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ފަދަ ތަކެތި ދެއްކުމާއި، ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުން 

. ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި، ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ސަބްސިޑީޒް ދިނުން
215

22 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

11,581,296           11,492,709           9,864,764             
ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

. އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
221
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

796,832,762         793,794,050         805,410,936         

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދިވެހި ދައުލަތާއި، ޤާނޫނީ ވެރިކަން 

ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. ކަންތައްތަކުރުން
222

1,466,453             1,379,983             1,250,000             
ނޑުމަތިން ދިމާވާ ޙާދިޘާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ  ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒަމްގެ ތެރެއިން ކަ ދުނިޔޭގެ ކަ

. ަފރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
223

13,779,690           13,755,484           10,828,987           

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި 

ޙާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުއްލިއެހީ ފޯރިކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

. އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
224

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން           85,686,562           91,926,588           83,350,235 225

23 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

33,083,711           31,324,863           39,453,624           
ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

. އިދާރީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
231

15,011,749           14,192,655           12,254,919           
ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އާބާދީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، 

. " ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް "ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
232

803,650,756         806,520,860         788,765,110         
ޤައުމުގެ ޢާންމު މަޝްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤައުމުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމް 

. ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
233

73,083,300           72,156,176           62,999,948           

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންނަށް ޕާސްޕޯޓް ހެދުމާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންނާއި 

ުފރާމީހުންނާބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައިދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާއިބެހޭ 

. ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
234

209,639,371         211,566,479         247,872,180         

ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރާ ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް ބައިތިއްބުމާއި އެމީހުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް ދިނުމާއި، 

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޤައިދީން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. ކަންތައްތައް ކުރުން
235

18,515,539           34,032,139           16,305,056           
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލާބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި އެފަދަ ކުދިންނާމެދު 

. ޢަމަލުކުރަން ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
236

  24 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

215,138,741         215,138,741         191,250,868         

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމާއި މަތީ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނު ދިރުވުމުގެ 

ނޑައަޅައި އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް  ސިޔާސަތުތައް ކަ

. ހިންގުން
241

17,797,675           17,131,811           14,416,954           

ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުމާއި، މަންހަޖްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކިޔަވައިދޭނެ މުޤައްރަރު އެކަށައެޅުމާއި، 

ކިޔަވައިދޭނެ ފޮތް އެކުލަވާލައި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރުއެހީ އުފެއްދުމާއި، ޤައުމީ މަންހަޖު 

. ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، މިކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގުން
242

24,475,993           22,731,741           22,200,351           

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޭރުގެ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި 

ބާއްވާ ޢާންމު އިމްތިޙާން ތަކާބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ސަނަދު ދިނުމުގެ 

. މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
243

11,785,222           11,785,022           11,748,320           

މުދައްރިސުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަދަރުސީ ތައުލީމުން މަޙުރޫމްވާ 

ފަރާތްތަކްަށ އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 

. ހިންގުން
244
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

3,911,154             60,728,633           149,251,897         
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމްދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި  އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ 

. ސްކޫލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިމާރާތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނައުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
245

1,534,229,127      1,533,569,727      1,526,159,571      

ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަށް، ޤައުމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމާއި، 

ތަރުިބއްޔަތު ދިނުމާއި، އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

. ރާވާހިންގުން
246

7,634,579             7,633,979             7,597,979             
މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބުމާއެކު ސްކޫލަށް ނުދާކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކުދިންނަށް ތައުލީމް 

. ދިނުމާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
247

630,336,587         370,328,587         270,266,280         

ފަރުދުންގެ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ އެކަމުން ފައިދާކުރާނެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އެދޭ 

ނޑައަޅައި، އެކަމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި  ަފރާތްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުމާބެހޭ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

. ނޑައެޅުމާއި، އެކަންކަން ހިންގުން އުޞޫލުތައް ކަ
248

3,269,997             3,251,947             2,639,437             
ޓެކަންނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި، ތަރައްޤީކޮށް 

. ހިންގުން
249

4,059,667             4,059,667             3,982,167             
ނޑު އެކުލަވާލުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި، އެޕްރޫވަލް، އެކްރިޑިޓޭޝަން އެންޑް  ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

. އޮޑިޓިންގ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި އެކަންކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގުން
250

20,461,085           20,461,085           18,848,206           
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ހުނަރުވެރިން އިތުރަށް 

. ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
251

13,672,665           13,672,665           13,638,915           

އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ ޘަޤާފީ އަދި ތައުލީމީ ގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިސްލަމީ ތަރުބިއްޔަތު ފަދަ ދާއިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތު 

. ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
252

6,604,379             6,604,379             6,604,379             . ދިވެހިބަސް ޙީމާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާހިންގުން 253

25 - އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

35,447,085           35,342,585           30,010,645           

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ލަފާދިނުމާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

. އަދާކުރުން
261

26 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

34,559,811           35,452,845           37,611,454           . ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން 271

136,143,944         135,254,307         124,912,875         

ދިވެހި ސަރުކާރާއި، އެމްބަސީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތު 

ހިންގާުމއި އެޤައުމުތަކާއި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި ބަދަހިކުރުމަށް 

. މަސައްކަތްކުރުން
272

27 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

100,291,505         132,960,886         92,383,284           

ނޑައަޅައި، އެކަންތައްތައް  ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ޞިއްޙަތެއް ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ރާއޭްޖގައި ހިނގަމުންދާގޮތް ދިރާސާކޮށް، ކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ރާއްޖޭގެ 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
281

94,094,426           92,867,536           85,941,204           
ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

. އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
282

29,361,780           29,345,887           20,673,750           
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތް ކުރުން
283
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

1,292,874,862      1,261,414,181      1,131,829,472      
ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތް ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ 

. ގޮތުންކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
284

1,088,764,287      1,088,751,537      1,076,917,790      
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ 

. " އާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒަމް ރާވާހިންގުން "އާސަންދަ
285

67,709,775           64,708,155           57,252,459           
ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަ

. ތަންފީޒްކުރުމާއި، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
286

62,957,867           61,390,854           59,875,802           
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޭނެގުމާއި، ލޭ ރައްކާކުރުމާއި ލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތު 

. ނޑައަޅައި އެސިޔާސަތު ތަންފީޒް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުން ކަ
287

28 - މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

25,024,014           31,377,227           30,058,285           
ނޑައެޅުމާއި، ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ކަ

. ކުރިއަރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން
291

29 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

17,984,452           15,872,982           15,541,316           

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ތަރައްޤީ ކޮށް 

ނޑައަޅައި، ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައިދިނުމުގެ  ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ

. މަސައްކަތްކުރުން
301

11,756,760           11,517,060           9,444,433             

ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ކިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމާއި، ކިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކޮށް 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ ނޫސް، މަޖައްލާ، ފޮތް ފަދަ އެންމެހާ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް 

. ހަމަޖައްސައިދިނުން
302

6,894,909             6,894,909             6,920,079             
އާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާޓިސްޓިކް ފަންނުތައް 

. އުގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން
303

3,851,110             3,878,724             3,304,756             
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތަކާއި، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތައް 

. ޢާންމުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކްލެސިފައި ކުރުމާއި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
304

10,455,012           11,470,696           11,300,886           
ދިވެހިންގެ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދިރުވައި، ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތަކަށް ހިންމަފުށި 

. ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކަލްޗަރާއިބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން
305

30 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

24,328,005           27,294,259           36,915,117           
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާއި، ކުޅިވަރާއި، ޒުވާނުންނާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގަނަޖެހޭ 

. އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި، ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން
311

38,845,239           38,259,225           49,846,066           

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުންގެންދަވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒަމްތައް ކުރުމާއި، އެކަމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތައް ރާވައި 

. ހިންގުން
312

33,666,804           30,366,767           28,502,269           

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހިފުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް 

އެކަށަެއޅުމާއި، އެކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަގެނައުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް 

. ހަމަޖެއްސުން
313

31 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

366,199,514         527,966,248         779,621,560         
ނޑައެޅުމާއި، ރާއްޖޭގެ ބިމާއި އެހެނިހެން  ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ

. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން
321
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

11,039,805           10,364,805           8,952,609             
ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. ކަންތައްތައް ކުރުން
322

15,138,636           14,347,634           15,927,584           

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ހިނގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ނަތީޖާ 

ޙާސިލް ކުެރވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، 

. އެޕްރޮގްރަމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދިނުން
323

ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ތަރައްގީގެ ބޮޑަތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާ ބެލެހެއްޓުން           38,000,000           45,775,194           45,775,194 324

32 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

52,128,475           57,651,311           71,888,635           
ނޑައެޅުމާއި، އެކަންކަން  ނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

. ދިރަސާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން
331

 33 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންްސޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

7,589,207             7,589,207             6,335,825             . ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި، މުވާޞަލާތީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން 341

46,215,285           48,232,284           54,591,304           
ރާއްޖޭގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެއާގުޅޭ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާ 

. ބެލެހެއްޓުން
342

11,537,845           14,111,208           7,507,001             
ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްބާރު އެޅުމާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

. ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
343

63,051,851           63,051,851           52,598,271           
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްކުރުން
344

12,908,088           12,908,090           11,417,278           
ނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތައް  ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކަ

. ވިލަރެސްކޮށް އެފަދަ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
345

4,833,075             4,995,975             5,626,975             
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ ޢަރުޝީފުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން
346

34 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

40,441,572           97,308,815           120,135,026         
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ 

. އެންމެހަ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
351

7,083,395             7,078,895             6,813,895             . ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޢިލްމުތައް އުނގަންނައިދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން 352

 35 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

35,666,191           67,872,813           43,486,134           
ރާއްޖޭގައި ތިމާވެއްޓާއި، މޫސުމާއި، ހަކަތައާއި، ފެނާފާޚާނާއާއިބެހޭ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް 

. ނޑައަޅައި، ކަމާގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައްރޭވުމާއި ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން ކަ
361

148,836,205         119,559,625         136,210,591         
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކަރަންޓާއި، ބޯފެނާއި ފާޚަނާގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

. އެންމެންނަށް ހަމަހަމަވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
362

27,559,051           33,022,973           26,932,510           
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިޓިއޮރޮލޮޖީއާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރާވައި 

. ހިންގުން
363

4,118,425             3,488,927             4,234,642             
ޙަކަތައާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، ހަކަތަލިބޭ ވަސީލަތްތައް ފުޅާކޮށް 

. ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
364
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

10,954,839           11,007,734           12,939,263           

ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހެ ތަންތަނާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ ތެރެއިން 

ނޑައަޅައި އެތަންތަނާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުމާއި،  ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަ

. ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
365

36 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް

14,306,699           25,288,220           24,067,675           

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދޭ މީހުންނާބެހޭ ގޮތުންނާއި، 

ނޑައެޅުމާއި، ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ  އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ސިޔާސަތު ކަ

. އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
371

25,421,434           25,421,434           24,473,857           
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާޢީ އެހީ ދިނުމާއި، އެމީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ 

. ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން
372

22,305,102           21,992,102           21,449,102           
އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދޭ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި 

. ރަށުފެންވަރުގަޔާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން
373

11,701,405           11,857,905           10,601,988           
އަޅާލާނެފަރާތެއް ނެތި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުން 

. ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން
374

6,439,549             6,446,027             6,545,903             

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދިއުން
375

5,927,878             5,949,878             6,250,878             
ގެވެށި އަނިޔާ ޤާނޫނާއި ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަދުލް އިންސާފު 

. ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
376

37 - މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް

194,846,002         184,088,424         152,299,740         
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ 

. މަސައްކަތްކުރުން
381

 38 - އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލް

46,976,513           46,451,839           44,392,910           . ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 391

(  39 - ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި (ހއ.އަތޮޅު

8,379,662             8,339,800             8,300,720             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
401

58,948,641           58,548,877           58,156,254           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
402

(  40 - ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި (ހދ.އަތޮޅު

8,765,407             8,730,116             8,695,516             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
411

68,270,082           67,846,686           67,335,534           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
412
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ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

( 41 - މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ.އަތޮޅު

7,010,252             6,736,971             7,051,471             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
421

54,675,492           54,320,537           53,972,534           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
422

( 42 - މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ނ.އަތޮޅު

6,933,673             6,906,992             6,880,832             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
431

50,499,049           50,162,070           49,831,684           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
432

( 43 - މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ.އަތޮޅު

10,395,091           10,363,186           10,331,904           
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
441

58,883,675           58,484,924           58,093,962           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
442

( 44 - މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ.އަތޮޅު

7,022,704             6,993,342             6,964,547             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
451

46,480,084           46,148,603           45,850,123           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
452

( 45 - ފާދިއްޕޮޅު (ޅ.އަތޮޅު

6,084,689             6,060,683             6,037,143             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
461

22,675,812           22,510,093           22,386,613           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
462

( 46 - މާލެ އަތޮޅު (ކ.އަތޮޅު

5,864,140             5,844,745             5,825,725             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
471

38,143,384           37,904,314           37,669,935           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
472

( 47 - އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި   (އއ.އަތޮޅު

5,644,124             5,626,625             5,609,462             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
481

27,531,711           27,350,559           27,172,949           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
482
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 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

( 48 - އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (އދ.އަތޮޅު

6,443,851             6,414,411             6,385,551             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
491

38,458,222           38,227,652           38,001,596           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
492

( 49 - ފެލިދެއަތޮޅު (ވ.އަތޮޅު

5,468,734             5,456,184             5,443,878             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
501

13,873,361           13,782,104           13,692,624           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
502

(  50 - މުލަކަތޮޅު (މ.އަތޮޅު

6,108,676             6,089,665             6,071,025             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
511

27,580,059           27,399,477           27,222,430           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
512

( 51 - ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ.އަތޮޅު

6,115,129             6,098,486             6,082,166             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
521

21,659,557           21,539,519           21,421,834           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
522

( 52 - ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ދ.އަތޮޅު

5,841,153             5,823,739             5,806,661             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
531

24,248,425           24,142,368           23,992,486           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
532

( 53 - ކޮޅުމަޑުލު (ތ.އަތޮޅު

7,885,124             7,503,364             7,922,844             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
541

54,522,020           54,198,188           53,880,683           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
542

( 54 - ހައްދުންމަތި (ލ.އަތޮޅު

7,627,296             7,602,536             7,578,256             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
551

48,082,481           47,800,700           47,524,441           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
552
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ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

( 55 - ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ.އަތޮޅު

5,602,623             5,576,595             5,551,075             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
561

41,688,451           41,439,339           41,195,112           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
562

( 56 - ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ގދ.އަތޮޅު

8,006,811             7,973,130             7,940,110             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
571

44,214,153           43,924,067           43,639,666           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
572

( 57 - ފުވައްމުލައް (ޏ.އަތޮޅު

9,318,021             9,283,609             9,249,869             
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
581

29,391,357           28,694,051           28,751,691           
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
582

ޖުމްލަ    15,152,874,256    15,908,976,056    15,532,230,695
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

01 - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ (2008)ން ކަ -

. ބައްޓަންކުރުމާއި އަދި އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް ޤާއިމްކުރުން

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި،  -

. އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން

ނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން  ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަ -

. މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ޢާންމުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްވެސް ބޭނުން ނުހިފޭގޮތަށް ހުރި އަދި ރައްޔިތުން ބުރަ އުފުލަންޖެހޭގޮތަށް ހުރި މިފަދަ  -

. ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އުވާލުން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެތެރޭގައާއި ސަރުކާރުގެ އެއް އޮފީހާއި އަނެއް އޮފީހާއި ދެމެދު ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް  -

. ރަސްމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

. މުހިންމު ޤައުމީ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަން ޔަޤީންކުރުން -

މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މައްސަލަތައް  -

. ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން ބިނާކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލާއަށް ޤާނޫން އަސާސީ އިން ލާޒިމްކުރާ ދައުލަތުން ދެއްވަން ޖެހޭ އިނާޔަތް ތައް  -

އެންމެފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުއާއި ނައިބުގެ އާއިލާއަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއި އެކު އެންމެފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        130,025,000        146,146,434        145,653,689 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        130,000,000        146,121,434        145,628,689

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                 25,000                 25,000                 25,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        130,025,000        146,146,434        145,653,689
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް
ޕްރޮގްރާމް

ނަންބަރު

111,524,056        113,130,148        98,122,654          
ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

. އަދާކުރުން
001

27,736,196          26,642,487          27,021,186          
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު 

. ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
002

6,368,437            6,348,799            4,856,160            
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް 

. ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
003

ޖުމްލަ        130,000,000        146,121,434        145,628,689

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން ޕްރޮގްރާމް 001 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          27,614,000          27,614,000          27,614,000 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          24,405,691          24,405,691          24,405,691 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          41,023,833          56,039,778          56,382,861 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            1,580,840            1,571,750            1,571,750 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,498,290            3,498,929            1,549,754 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          98,122,654        113,130,148        111,524,056

ޕްރޮގްރާމް 002 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            6,490,153            6,490,153            6,490,153 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            7,706,923            7,706,923            7,706,923 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          11,733,930          12,069,046          13,125,118 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
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ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,090,180               376,365               414,002 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          27,021,186          26,642,487          27,736,196

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ޕްރޮގްރާމް 003 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,520,749            1,520,749            1,520,749 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,883,958            1,888,358            1,888,358 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,416,703            2,857,392            2,887,780 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 34,750                 82,300                 71,550 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            4,856,160            6,348,799            6,368,437
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

02 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        187,998,178        188,645,443        164,447,693 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        187,998,178        188,645,443        164,447,693

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        187,998,178        188,645,443        164,447,693

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

164,447,693        188,645,443        187,998,178        
ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ވާޖިބުތައް 

. އަދާކުރުން
011

164,447,693        188,645,443        187,998,178        
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން ޕްރޮގްރާމް 011 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          59,517,930          59,517,930          59,517,930 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          57,045,218          57,045,218          57,045,218 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          21,516,460          31,756,653          32,421,373 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            1,706,450            1,912,730            1,912,730 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          45,000,000          37,027,622            7,405,524 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,212,120            1,385,290            6,144,918 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

164,447,693        188,645,443        187,998,178        
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

03 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ހޯދުން -

ނޑިޔާރުގެއަށް ހޯދުން ނޑިޔާރުންނާއި ފަ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ފަ -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          12,138,840          12,281,965          12,462,215 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          12,138,840          12,281,965          12,462,215

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          12,138,840          12,281,965          12,462,215

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

12,462,215          12,281,965          12,138,840          . 021 ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ވެގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން

12,462,215          12,281,965          12,138,840          
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ވެގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން ޕްރޮގްރާމް 021 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,978,392            3,978,392            3,978,392 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,591,632            3,591,632            3,591,632 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,020,216            4,633,941            4,806,191 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               548,600                 78,000                 86,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

12,462,215          12,281,965          12,138,840          
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

04 - ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް އަދުލު އިންސާފު ލިބުން -

ފަޑިޔާރުންގެ އިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން -

ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން -

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން -

ކޯޓުތަކުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުން -

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް އަޙުލުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުން -

ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ދިނުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        391,056,668        456,741,774        457,602,319 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        391,056,668        456,741,774        457,602,319

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        391,056,668        456,741,774        457,602,319

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

90,130,051          94,532,159          76,793,620          
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު 

. ޤާއިމުކުރުމުގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
031

23,050,572          22,818,389          18,530,523          
ޤާނޫނު އަސާސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ކަންތައް 

. ހިންގުން
032

25,036,185          26,350,693          20,415,826          
ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީން ހައިކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ 

. ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްކުރުން
033

27,288,115          27,387,616          21,651,826          
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

. ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން
034
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31,635,959          29,129,466          21,249,092          
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން.
035

18,273,401          17,650,818          15,971,987          
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން.
036

7,049,460            6,941,671            5,585,951            
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން.
037

11,873,309          11,508,949          9,535,262            
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން.
038

223,265,267        220,422,013        201,322,581        
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން.
039

ޖުމްލަ        391,056,668        456,741,774        457,602,319

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 031 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          13,262,145          13,262,145          13,262,145 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            9,964,835          10,384,806          10,384,806 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          25,951,244          56,179,827          59,227,542 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               277,560               490,356               519,777 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          24,275,197            8,017,480               500,000 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,062,639            6,197,545            6,235,781 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          76,793,620          94,532,159          90,130,051

. ޤާނޫނު އަސާސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ކަންތައް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 032 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            7,213,200            7,213,200            7,213,200 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,020,020            6,262,507            6,262,507 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,331,803            7,200,682            7,432,865 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -               616,000               616,000 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                      -                      -                      - 281
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ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            2,965,500            1,526,000            1,526,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          18,530,523          22,818,389          23,050,572

. ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީން ހައިކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 033 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          10,818,750          10,818,750          10,818,750 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            7,395,444            7,524,756            7,524,756 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,679,132            5,673,437            5,957,116 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               522,500            2,333,750               735,563 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          20,415,826          26,350,693          25,036,185

. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން ޕްރޮގްރާމް 034 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            9,590,268            9,590,268            9,590,268 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            7,528,267            7,570,504            7,570,504 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,033,291            9,337,744            9,392,744 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,500,000               889,100               734,599 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440
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ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          21,651,826          27,387,616          27,288,115

. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން ޕްރޮގްރާމް 035 : 

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          10,388,100          10,388,100          10,388,100 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            7,597,054            7,671,472            7,671,472 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,283,138            8,040,792            9,037,218 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               980,800            3,029,102            4,539,169 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          21,249,092          29,129,466          31,635,959

. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން ޕްރޮގްރާމް 036 : 

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            7,450,998            7,450,998            7,450,998 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            5,619,473            5,760,360            5,813,252 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,216,391            3,564,784            3,921,267 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               685,125               874,676            1,087,884 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          15,971,987          17,650,818          18,273,401
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. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން ޕްރޮގްރާމް 037 : 

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,645,559            2,645,559            2,645,559 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,092,050            2,140,425            2,140,425 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               616,312            1,912,055            2,007,663 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               232,030               243,632               255,813 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            5,585,951            6,941,671            7,049,460

. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން ޕްރޮގްރާމް 038 : 

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,767,963            4,767,963            4,767,963 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,056,974            3,083,648            3,083,648 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,441,145            3,291,600            3,775,185 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               269,180               365,738               246,513 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            9,535,262          11,508,949          11,873,309
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. އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން ޕްރޮގްރާމް 039 : 

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          98,013,451          98,013,451          98,013,451 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          49,116,986          50,543,455          50,543,455 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          49,873,790          55,402,971          57,423,118 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            4,318,354          16,462,136          17,285,243 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        201,322,581        220,422,013        223,265,267
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

05 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އަދި ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް މިނިވަންކަމާއި،  -

ޤާބިލުކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަ ހަމަ އުސޫލްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިންތިޚާބީ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން -

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޞައްޙަ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި، އަދި ވޯޓުލާ މީހާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ހަރުދަނާ  -

ނިޒާމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

ނޑު ހަރުދަނާ ކުރުން އިންތިޚާބުތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ -

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ، އެންމެ ފައިދާކުރުވަނިވި  -

ގޮތެއްގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޤާބިލް އަދި ފަންނުވެރި މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން -

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ގިނަ ބަޔަކަށް ލިއްބައިދީ ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        120,081,853          53,656,066          49,698,189 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        120,081,853          53,656,066          49,698,189

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        120,081,853          53,656,066          49,698,189

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

49,698,189          53,656,066          120,081,853        
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާއި، ޚިޔާލުހޯދުމުގެ 

. ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމަބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
041

ޖުމްލަ        120,081,853          53,656,066          49,698,189
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ޕްރޮގްރާމް 041 : ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާއި، ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމަބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          22,609,192          22,609,192          22,609,192 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          11,123,852          10,878,572          10,878,572 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          79,791,349          17,672,948          14,811,591 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            6,557,460            2,495,354            1,398,834 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        120,081,853          53,656,066          49,698,189
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

06 - ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  -

މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީ އަދި އުފެއްދުންތެރިކުރުން  -

ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މުއައްސަސާތަކާއި ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުން -

ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ދިރާސާކުރުން -

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އޮފީސް ހިންގުން  -

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          29,706,709          31,798,958          29,900,981 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          29,676,709          31,768,958          29,870,981

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                 30,000                 30,000                 30,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          29,706,709          31,798,958          29,900,981

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

29,870,981          31,768,958          29,676,709          
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ 

. އެންމެހާ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން
051

29,870,981          31,768,958          29,676,709          
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 051 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            8,509,658            8,509,658            8,509,658 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            9,173,466            9,173,466            9,173,466 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            9,568,604          11,152,279          10,586,700 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 80,500                 80,500                 80,500 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            2,344,481            2,853,055            1,520,657 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

29,870,981          31,768,958          29,676,709          
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

07 - ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

- އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

- އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 

- އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަގާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން

- އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން 

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރައިޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން  -

- އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން 

- ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުން

- މަދަނީ މުޖްތަމައުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން 

- ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          21,549,462          21,259,759          21,274,864 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          21,461,062          21,181,359          21,196,464

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                 88,400                 78,400                 78,400

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          21,549,462          21,259,759          21,274,864

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

21,196,464          21,181,359          21,461,062          

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

. މަސައްކަތްކުރުން
061

21,196,464          21,181,359          21,461,062          
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް  ޕްރޮގްރާމް 061 :

. ވިލަރެސްކުރުމާއި، އެފަދަ ޙައްޤުަތއް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            9,032,520            9,032,520            9,032,520 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,247,165            6,247,165            6,247,165 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            5,934,177            5,653,014            5,666,585 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 35,000                 35,000                 35,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               212,200               213,660               215,194 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

21,196,464          21,181,359          21,461,062          
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  08 - އެންޓި

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން -

- ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޕްރިވެންޝަންގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން

- ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމާބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          21,007,635          20,414,100          20,462,787 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          21,007,635          20,414,100          20,462,787

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          21,007,635          20,414,100          20,462,787

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

20,462,787          20,414,100          21,007,635          
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

. ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުވުން
071

20,462,787          20,414,100          21,007,635          
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުވުން ޕްރޮގްރާމް 071 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          10,176,600          10,176,600          10,176,600 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,670,688            6,787,448            6,787,448 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,562,185            3,215,146            3,246,186 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               598,162               234,906               252,553 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

20,462,787          20,414,100          21,007,635          
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

09 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި އެކައުންޓްތަކާއި ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން އޮޑިޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

އޮޑިޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލަޔާގަތާއި ގާބިލުކަންލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، އެފަދަ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          57,831,363          61,967,527          61,967,527 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          57,831,363          61,967,527          61,967,527

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          57,831,363          61,967,527          61,967,527

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

61,967,527          61,967,527          57,831,363          
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ތަންތަނުގެ 

. ހިސާބުތައް ޤަވާއިދުން އޮޑިޓް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން
081

ޖުމްލަ          57,831,363          61,967,527          61,967,527
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ތަންތަނުގެ ހިސާބުތައް ޤަވާއިދުން އޮޑިޓް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 081 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          18,591,333          18,591,333          18,591,333 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          18,546,529          18,546,529          18,546,529 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          15,775,551          18,878,946          18,878,946 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            1,068,040            1,292,328            1,292,328 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,849,910            4,658,391            4,658,391 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          57,831,363          61,967,527          61,967,527
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

10 - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުން -

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކުރުން  -

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޙަރާކާތްތެރިވާ މުޢައްސަސާތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          29,798,500          31,181,100          30,965,449 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          29,798,500          31,181,100          30,965,449

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          29,798,500          31,181,100          30,965,449

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

30,965,449          31,181,100          29,798,500          
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން  ޤާނޫނުގައި ކަ

. ރާއްޖޭގައިކުރާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ ދަޢުވާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން
091

ޖުމްލަ          29,798,500          31,181,100          30,965,449
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަސް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައިކުރާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކާއި ގުޅިގެން  ޤާނޫނުގައި ކަ ޕްރޮގްރާމް 091 :

. ކުރާ ދަޢުވާއާއި ެބހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          10,719,603          10,719,603          10,719,603 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            9,344,951            9,344,951            9,344,951 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            8,990,596          10,543,596          10,588,945 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   9,000                   9,000                   9,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               734,350               563,950               302,950 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          29,798,500          31,181,100          30,965,449
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

  11 - ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

- ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ  -

މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން

ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގު ހަރުދަނާކޮށް، ދާއިރާތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  -

ފުރިހަމައަށް އުފުލައި އިންސާފު ލިބިދިނުން ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު  -

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ހޯދުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު            8,386,301            8,876,251            8,649,426 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް            8,386,301            8,876,251            8,649,426

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ            8,386,301            8,876,251            8,649,426

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

8,649,426            8,876,251            8,386,301            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ފުލުހުންނާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި 

. ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
101

ޖުމްލަ            8,386,301            8,876,251            8,649,426
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ފުލުހުންނާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު  ޕްރޮގްރާމް 101 :

. ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,510,210            3,510,210            3,510,210 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,457,741            3,457,741            3,457,741 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,238,800            1,466,100            1,493,375 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               179,550               442,200               188,100 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            8,386,301            8,876,251            8,649,426
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

12 - މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ގާނޫނީ ގޮތުން ދައުލަތަށް ނަގާ އެންމެހައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހިގާނެ އިދާރީ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުމާއި  -

ޓެކްސް ނެގުމާއި ޓެކްސް ނެގުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމާއި ދައްކަންޖެހޭ  -

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސް ނެގުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން -

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން -

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          62,444,037          65,221,464          64,678,242 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          62,444,037          65,221,464          64,678,242

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          62,444,037          65,221,464          64,678,242

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

64,678,242          65,221,464          62,444,037          
ޤާނޫނީ ފޮތުން ދައުލަތަށް ނަގާ އެންމެހާ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމާއި، ޓެކްސް 

. ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
111

ޖުމްލަ          62,444,037          65,221,464          64,678,242
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނީ ފޮތުން ދައުލަތަށް ނަގާ އެންމެހާ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމާއި، ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 111 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          14,240,688          14,240,688          14,240,688 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          17,552,509          17,552,509          17,552,509 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          13,860,336          15,957,186          18,111,194 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               661,501               661,501               661,501 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން          16,129,003          16,809,580          14,112,350 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          62,444,037          65,221,464          64,678,242
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

  13 - މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ސްކީމް ތަރައްޤީކޮށް ހިނގުން  -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު                      -                      -                      - 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް                      -                      -                      -

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު          56,516,270          51,928,032          46,005,998 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ          10,510,272            5,922,034                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          46,005,998          46,005,998          46,005,998

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          56,516,270          51,928,032          46,005,998

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

-                      -                      -                      
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމް ކުރެވޭ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ އެންމެހާ 

. ކަންތައްތައް ހިންގުން
121

ޖުމްލަ                      -                      -                      -
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމް ކުރެވޭ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 121 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                      -                      -                      - 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް                      -                      -                      - 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު                      -                      -                      - 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                      -                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ                      -                      -                      -
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

 14 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ވަޒީއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު            7,010,098            7,963,341            7,532,329 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް            7,010,098            7,963,341            7,532,329

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ            7,010,098            7,963,341            7,532,329

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

7,532,329            7,963,341            7,010,098            
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 

. މައްސަލަތައް ބަލައި އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
131

ޖުމްލަ            7,010,098            7,963,341            7,532,329

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި އިންސާފު ހޯދައި ޕްރޮގްރާމް 131 :

.  ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,998,299            2,998,299            2,998,299 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,030,699            2,030,699            2,030,699 212-213
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އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,835,600            2,776,668            2,333,081 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               145,500               157,675               170,250 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            7,010,098            7,963,341            7,532,329
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

  15 - މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

މީޑީއާއަކީ ޑިމޮކްރަސީ ދަމަހައްޓާދޭ މުހިންމު ވަސީލަތެއްކަމުގައި ދެކިގެން މިދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުން -

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ތަފާތު ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އެކުވެސް މީޑީއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އަދި   -

ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއިން އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު            3,978,192            3,714,144            3,724,531 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް            3,958,192            3,694,144            3,704,531

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                 20,000                 20,000                 20,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ            3,978,192            3,714,144            3,724,531

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

3,704,531            3,694,144            3,958,192            
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވަ އާލާކުރުމާ ގުޅޭ 

. ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން
141

ޖުމްލަ            3,958,192            3,694,144            3,704,531
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަސް ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވަ އާލާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ މަސައްކަތް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 141 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,887,912            1,887,912            1,887,912 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               829,180               829,180               829,180 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               823,100               858,552               844,939 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 89,000                 81,000                 97,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               329,000                 37,500                 45,500 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            3,958,192            3,694,144            3,704,531
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

16 - މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުދީގެން  -

ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން މަދުކުރުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު  -

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް މަސްތުވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަގުތައް ބަންދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ޕޯރޓުތަކުގެ ސަލާމަތީ -

 ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ވަރުގަދަކުރުން

. މިގޮތުން މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި،  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުރި އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން -

މިންގަޑުތަކާއި، ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާއި، ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        200,837,875        211,439,696        189,879,458 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        200,837,875        211,439,696        189,879,458

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        200,837,875        211,439,696        189,879,458

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

189,879,458        211,439,696        200,837,875        
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ 

. ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
151

ޖުމްލަ        200,837,875        211,439,696        189,879,458
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 151 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          74,392,526          74,392,526          74,392,526 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          82,897,948          83,143,160          83,388,372 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          19,081,586          23,276,840          24,575,865 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               686,000            3,733,800            3,911,600 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          20,822,425          15,916,344               670,315 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            2,957,390          10,977,026            2,940,780 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        200,837,875        211,439,696        189,879,458
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

17 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ރާއްޖޭގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ތަފާތު  -

ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޤާއިމް ކުރުން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކު މި  -

ހިދްމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސިނާޢަތަކީ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް އިސްކަންދޭ، ދިވެހިވަންތަ އުފެއްދުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ  -

ސިނާޢަތެއް ކަމުގައި ހެދުން

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އަތްފޯރާފަށެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުން -

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަކީ އެދާއިރާއަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީފައިވާ އިންސާފުވެރި މާހައުލެއްކަމުގައި ހެދުން -

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އާ ބެހޭގޮތުން، ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކާއި ޢާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          10,001,612          11,830,591          11,199,018 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          10,001,612          11,830,591          11,199,018

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          10,001,612          11,830,591          11,199,018

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

11,199,018          11,830,591          10,001,612          
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި، ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން 

. އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން
161

ޖުމްލަ          10,001,612          11,830,591          11,199,018
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި، ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން ޕްރޮގްރާމް 161 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,580,460            4,580,460            4,580,460 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,936,096            3,121,484            3,121,484 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,991,554            3,549,859            3,247,074 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               115,000               120,000                 25,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               378,502               458,788               225,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          10,001,612          11,830,591          11,199,018
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

18 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޓެކްސާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން -

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ  -

ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

ނޑެއް ގެ  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަ -

ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ހަލުވިކޮށް، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަވަހަށް ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި މައްސަލަތައްބެލުން ހަރުދަނާކުރުން -

ޓެކްސް ޕޭޔަރަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން -

ޓެކްސާގުޅޭ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ޝަކުވާގެންދާނޭ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު            4,567,810            4,673,651            5,637,811 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް            4,567,810            4,673,651            5,637,811

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ            4,567,810            4,673,651            5,637,811

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

5,637,811            4,673,651            4,567,810            
ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، 

. ކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
171

ޖުމްލަ            4,567,810            4,673,651            5,637,811
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، ކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ޕްރޮގްރާމް 171 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,855,710            1,855,710            1,855,710 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,750,611            1,750,611            1,750,611 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               871,139               933,087            1,765,053 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 90,350               134,243               266,437 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            4,567,810            4,673,651            5,637,811
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

19 - ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލުތަށް އުފައްދައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއަކުން އެމުއައްސަސާތަކަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި   -

ބަޖެޓް ދީގެން، ރަށު ތަރަށްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި

ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށްދީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގޭނެ ހަތް ސަރަޙައްދަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބަހާލައި، ސަރަޙައްދީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ހިންގުމުގަ އާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ބައިވެރިކުރުން -

/ މަޝްރޫޢު ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި ކަންކަން -

ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          26,628,663          31,282,364          27,676,585 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          26,628,663          31,282,364          27,676,585

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          26,628,663          31,282,364          27,676,585

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

27,676,585          31,282,364          26,628,663          
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ 

. ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން
181

ޖުމްލަ          26,628,663          31,282,364          27,676,585
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 181 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,746,313            3,746,313            3,746,313 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            4,137,693            4,137,693            4,137,693 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            5,910,616            8,747,334            9,212,491 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 75,000               945,000               992,250 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          11,907,966          13,635,524            9,514,566 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               851,075                 70,500                 73,272 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          26,628,663          31,282,364          27,676,585
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

20 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ރާއްޖޭގައި މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި  -

އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން 

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        159,871,141        190,705,721        171,676,603 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        158,101,141        188,940,721        169,916,603

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            1,770,000            1,765,000            1,760,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        159,871,141        190,705,721        171,676,603
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

33,042,467          54,731,105          43,656,667          

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ މަތީ ތަޢުލީމުން މަންފާކުރާނޭ ގޮތަކަށް 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތް ހިންގު
191

23,437,028          23,258,676          21,544,162          
އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
192

17,638,161          17,476,843          16,476,865          
އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުންނާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހެން މީހުން ތައްޔާރުކުރުމާއި 

. ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
193

14,482,122          14,111,407          12,547,966          

ދިވެހި ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރި ދާއިރާ، އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ އަދި 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޓަޑީޒް ދާއިރާ އިން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
194

9,594,740            10,008,732          5,293,016            

ރާއްޖޭގެ އިންޖިނިއަރިންގ ބިލްޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އަދި ޖިއޮމެޓިކްސްގެ 

ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 

. އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
195

11,666,895          11,342,466          10,127,075          
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މި ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
196

7,458,734            7,383,803            4,376,060            

ނޑުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި،  ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ބޯޓުފަހަރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެހެން ބެނުންވާ ، އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
197

7,944,337            7,564,428            6,032,123            . ދުރުންދޭ ތަޢުލީމްގެ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަފާތު ކޯސްތައް ރާވަ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 198

8,540,087            7,941,916            6,169,828            
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
199

12,404,046          11,909,366          11,327,614          
ރާއްޖެތެރޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކެމްޕަސްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޚަރަދު 

. ހިންގުމާއި ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޢާއްމުކޮށް ހިނގާ ޚަރަދު ތަންހިންގުމާބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން
200

6,182,827            6,101,828            5,828,318            
ހިއުމެނިޓީސްގެ ދާއިރާތަކުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި 

. ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
201

8,421,304            8,114,273            6,058,331            
އިސްލާމްދީނުގެ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނާއި ގުޅޭ ތަފާތު ފެންވަރުގެ 

. ކޯސްތައް ހިންގުން
202

4,816,068            4,703,590            4,576,398            
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ލައިބްރަރީގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި، ލައިބްރަރީގެ 

. ޚިދުމަތުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ގޮތުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން
203

4,287,787            4,292,288            4,086,718            
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސައިންސްގެ ދާއިރާތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ، އަދި މިދާއިރާ އިތުރައްހަރުދަނާ 

. ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކި އެކި ފަންނީމީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
204

ޖުމްލަ        158,101,141        188,940,721        169,916,603
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ މަތީ ތަޢުލީމުން މަންފާކުރާނޭ ގޮތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުމުގެ  ޕްރޮގްރާމް 191 :

. މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގު

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            9,840,349            9,840,349            9,840,349 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,411,508            6,411,508            6,411,508 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          11,857,908          11,855,403          12,286,172 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          11,818,000          21,942,000            1,100,000 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,728,902            4,681,845            3,404,438 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          43,656,667          54,731,105          33,042,467

. އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 192:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          10,005,543          10,005,543          10,005,543 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            5,793,060            5,793,060            5,793,060 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,551,753            6,211,750            6,332,858 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,193,806            1,248,323            1,305,567 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          21,544,162          23,258,676          23,437,028
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އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުންނާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހެން މީހުން ތައްޔާރުކުރުމާއި ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ  ޕްރޮގްރާމް 193:

. އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            7,358,006            7,358,006            7,358,006 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            4,527,511            4,527,511            4,527,511 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,980,121            4,917,254            5,045,657 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 14,556                 17,758                 17,858 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               596,671               656,314               689,129 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          16,476,865          17,476,843          17,638,161

ދިވެހި ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރި ދާއިރާ، އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޓަޑީޒް ދާއިރާ އިން  ޕްރޮގްރާމް 194:

. ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރަ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,954,265            4,954,265            4,954,265 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,153,565            3,153,565            3,153,565 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,865,988            5,171,100            5,401,274 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 43,896                 50,400                 50,400 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               530,252               782,077               922,618 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          12,547,966          14,111,407          14,482,122
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ދިރާއްޖޭގެ އިންޖިނިއަރިންގ ބިލްޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އަދި ޖިއޮމެޓިކްސްގެ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީތަކަށް ކޮންމެހެން  ޕްރޮގްރާމް 195:

. ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,925,642            1,925,642            1,925,642 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,191,006            1,191,006            1,191,006 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,369,373            4,261,411            3,716,055 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   1,089                   3,383                   3,383 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               805,906            2,627,290            2,758,654 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            5,293,016          10,008,732            9,594,740

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މި ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ ޕްރޮގްރާމް 196:

.  މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,766,698            3,766,698            3,766,698 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,477,300            2,477,300            2,477,300 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,147,076            3,769,692            3,998,229 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               191,581               248,194               250,172 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު               618,913                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               925,507            1,080,582            1,174,496 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          10,127,075          11,342,466          11,666,895
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ނޑުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި، ބޯޓުފަހަރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަ ފަރާތްތަކަސް  ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ޕްރޮގްރާމް 197:

. ކޮންމެހެން ބެނުންވާ ، އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,345,619            1,345,619            1,345,619 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               753,000               753,000               753,000 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,791,120            4,069,680            4,084,196 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   8,132                   7,196                   7,196 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               478,189            1,208,308            1,268,723 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            4,376,060            7,383,803            7,458,734

. ދުރުންދޭ ތަޢުލީމްގެ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަފާތު ކޯސްތައް ރާވަ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 198:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,374,382            2,374,382            2,374,382 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,555,632            1,555,632            1,555,632 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,846,049            3,090,470            3,444,049 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               256,060               543,944               570,274 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,032,123            7,564,428            7,944,337
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި  ޕްރޮގްރާމް 199:

. ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,867,603            2,867,603            2,867,603 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,894,933            1,894,933            1,894,933 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,149,957            2,804,833            3,378,526 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               257,335               374,547               399,025 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,169,828            7,941,916            8,540,087

ރާއްޖެތެރޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކެމްޕަސްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޚަރަދު ހިންގުމާއި ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޢާއްމުކޮށް ހިނގާ ޚަރަދު   ޕްރޮގްރާމް 200:

. ތަންހިންގުމާބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,296,401            3,296,401            3,296,401 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,436,368            2,436,369            2,436,369 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,903,477            5,440,460            5,889,283 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 19,875                 20,869                 21,912 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               671,493               715,267               760,081 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          11,327,614          11,909,366          12,404,046
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ހިއުމެނިޓީސްގެ ދާއިރާތަކުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި މިދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނު◌ްނވާ އެކިއެކި ފަންނީ މީހުން  ޕްރޮގްރާމް 201:

. ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,142,884            2,142,884            2,142,884 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,204,727            1,204,727            1,204,727 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,052,445            2,309,042            2,372,282 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               428,262               445,175               462,934 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            5,828,318            6,101,828            6,182,827

. އިސްލާމްދީނުގެ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނާއި ގުޅޭ ތަފާތު ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 202:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,166,176            2,166,176            2,166,176 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,517,542            1,517,542            1,517,542 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,883,495            3,689,652            3,964,138 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               491,118               740,903               773,448 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,058,331            8,114,273            8,421,304
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ލައިބްރަރީގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި، ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުންކުރާ   ޕްރޮގްރާމް 203:

. މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,670,910            1,670,910            1,670,910 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,144,103            1,144,103            1,144,103 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               687,304               732,169               785,527 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               851,655               894,237               938,949 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               222,426               262,171               276,579 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            4,576,398            4,703,590            4,816,068

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސައިންސްގެ ދާއިރާތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ، އަދި މިދާއިރާ އިތުރައްހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކި އެކި ފަންނީމީހުން  ޕްރޮގްރާމް 204:

. ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,015,573            1,015,573            1,015,573 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               717,979               717,979               717,979 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,610,642            1,621,171            1,452,335 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 37,422                 37,823                 38,244 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               705,102               899,742            1,063,656 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            4,086,718            4,292,288            4,287,787
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

21 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

. އަދި އިސްރާފުކުރުމާއި ބޭނުމެއް ނެތްބޮޑެތި ޚަރަދުތައްކުރުން ހުއްޓުވުން ދައުލަތުންކުރާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ފޫބެއްދޭނެކަން ޔަޤީންކުރުން -

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނެޖްމަންޓް ހަރުދަނާކޮށްގެންނާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ހަރުދަނާކޮށްގެން "ފިސްކަލް ގަވަރނަންސް" ވަރުގަދަކުރުން -

ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ބަލާ ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުން -

ނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން  ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަ -

މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭނެ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް މި ސިސްޓަމް،  -

ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ނެޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާ ގުޅުވުން

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކުރާނެ އާބާދީގެ ބައިތައް ދެނެގަތުމަށްޓައި ޓާގެޓިންގ މެކޭނިޒަމެއް ފަރުމާކޮށް ގާއިމްކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު     3,855,060,304     4,496,219,789     4,237,790,589 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް     3,854,526,304     4,495,755,789     4,237,326,589

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ               534,000               464,000               464,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު          30,573,800          54,131,910          69,598,170 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ          30,573,800          54,131,910          69,598,170

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ     3,885,634,104     4,550,351,699     4,307,388,759

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

241,834,257        246,794,293        76,671,203          

ދިވެހިދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުމާއި 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހެދުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

. ބެލެހެއްޓުން

211

9,485,330            9,467,733            10,304,880          

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކޮށް، މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި، 

ނޑައެޅުމާއި، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  ވަޒަންކުުރމާއި، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަ

. ވިލަރެސްކުރުން
212

 
147



11,326,188          37,846,210          36,227,396          
ނޑައެޅުމާއި، އާބާދީ އާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި،  ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ސިޔާސަތު ކަ

. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ތަފާސް ހިސާބާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
213

750,671,969        721,574,023        722,357,869        
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެންޝަން  ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

. ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
214

3,224,008,845     3,480,073,530     3,008,964,956     

އެކި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ލޯންތައް އަދާކުރުމާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް 

ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ފަދަ ތަކެތި ދެއްކުމާއި، ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް 

. ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި، ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ސަބްސިޑީޒް ދިނުން
215

ޖުމްލަ     3,854,526,304     4,495,755,789     4,237,326,589

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ދިވެހިދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމް 211 :

ކުންފުނިތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހެދުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތާބެހޭ އެންމެހާ 

. ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          25,434,074          25,434,074          25,434,074 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          18,197,275          18,197,275          18,197,275 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          26,311,304          23,375,449          22,913,808 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ            1,700,000                      -                      - 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް            1,000,000        172,396,750        172,396,750 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            4,028,550            7,390,745            2,892,350 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          76,671,203        246,794,293        241,834,257

ނޑައެޅުމާއި،  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކޮށް، މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި، ވަޒަންކުރުމާއި، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަ ޕްރޮގްރާމް 212:

. ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,462,095            4,462,095            4,462,095 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,910,534            2,910,534            2,910,534 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,369,647            1,484,589            1,502,186 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228
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ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                      -                      -                      - 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               562,604               610,515               610,515 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          10,304,880            9,467,733            9,485,330

ނޑައެޅުމާއި، އާބާދީ އާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ތަފާސް  ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ސިޔާސަތު ކަ ޕްރޮގްރާމް 213:

. ހިސާބާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައ ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,246,203            4,246,203            4,246,203 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,373,779            3,373,779            3,373,779 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          27,741,319          28,772,412            3,655,435 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 81,726                 30,840                 30,840 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               784,369            1,422,976                 19,931 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          36,227,396          37,846,210          11,326,188

. ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެންޝަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަ ޕްރޮގްރާމް 214:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                      -                      -                      - 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް        722,357,869        721,574,023        750,671,969 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު                      -                      -                      - 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422
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އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                      -                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        722,357,869        721,574,023        750,671,969

އެކި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ލޯންތައް އަދާކުރުމާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ފަދަ ތަކެތި ދެއްކުމާއި،  ޕްރޮގްރާމް 215:

. ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި، ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ސަބްސިޑީޒް ދިނުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                      -                      -                      - 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,700,000            2,700,000            2,700,000 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          87,210,000          84,210,000          77,210,000 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު     1,048,815,099     1,122,263,009     1,216,264,932 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

މިއައިޓަމް ގައި ހިމެނޭ ސަބްސިޑީޒް        190,000,000        190,000,000        190,000,000

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު            8,667,732                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,023,461                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު        253,590,443        150,968,444        110,968,444 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން     1,189,958,221     1,704,932,077     1,401,865,469 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ކޮންޓިންޖެންސީ        225,000,000        225,000,000        225,000,000

ޖުމްލަ     3,008,964,956     3,480,073,530     3,224,008,845
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

22 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

.އެފް އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް  .ޑީ .އެން ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެމް އަންހެން ސިފައިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއެކު، ޒަމާނީ ޢާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް އަދި މިންގަ -

އަސްކަރީ މުޢައްސަސާއަކަށް ހެދުން

ކާރިޘާތަކާ ބެހޭ މުވައްސަސާތަށް ޤާއިމުކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން -

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން، ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް އާރލީ ވޯރނިންގއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ، ބަލަހައްޓައި، އެކިފަރާތްތަކަށް  -

ރޑިނޭޓްކުރުން ފޯރުކޮށްދީ ކޯ

ތަޢުލީމާއި އާ އީޖާދުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ފަރުދުން ކާރިޘާތަކުން ސަލާމަތް ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުވުން -

ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވާނޭ ގޮތްތަށް ހަރުދަނާކުރުން -

) މަސައްކަތްތައް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތާއި  ކާރިޘާތައް މަދުކުރުމާބެހޭ (ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން -

) ގުޅުވާލުން (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޝަން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        913,191,249        912,448,814        907,110,436 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        913,041,249        912,348,814        907,010,436

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ               150,000               100,000               100,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        913,191,249        912,448,814        907,110,436

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

11,581,296          11,492,709          9,864,764            
ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

. އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
221
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796,832,762        793,794,050        805,410,936        

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދިވެހި ދައުލަތާއި، ޤާނޫނީ ވެރިކަން 

ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. ކަންތައްތަކުރުން
222

1,466,453            1,379,983            1,250,000            
ނޑުމަތިން ދިމާވާ ޙާދިޘާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ދުނިޔޭގެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒަމްގެ ތެރެއިން ކަ

. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
223

13,779,690          13,755,484          10,828,987          

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި 

ޙާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުއްލިއެހީ ފޯރިކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

. އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
224

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން          85,686,562          91,926,588          83,350,235 225

907,010,436        912,348,814        913,041,249        

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ  ޕްރޮގްރާމް  221:

. ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,988,948            4,988,948            4,988,948 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,489,775            3,489,775            3,489,775 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,235,341            2,510,800            2,588,000 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 64,700               101,611               115,961 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 86,000               401,575               398,612 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

11,581,296          11,492,709          9,864,764            

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދިވެހި ދައުލަތާއި، ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ  ޕްރޮގްރާމް 222 :

. ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ        272,609,311        272,609,311        272,609,311 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް        321,560,527        321,560,527        321,560,527 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު        192,536,686        190,663,985        194,841,270 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227
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ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          15,234,749            2,240,404               448,081 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,469,663            6,719,823            7,373,573 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

796,832,762        793,794,050        805,410,936        

ނޑުމަތިން ދިމާވާ ޙާދިޘާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒަމްގެ ތެރެއިން ކަ ދުނިޔޭގެ ކަ ޕްރޮގްރާމް 223 :

. ސަލާމަތީ ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                      -                      -                      - 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް                      -                      -                      - 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               824,616               954,599            1,041,069 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               425,384               425,384               425,384 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

1,466,453            1,379,983            1,250,000            

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުއްލިއެހީ ފޯރިކޮށްދިނުމާއި،  ޕްރޮގްރާމް 224 :

. އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,144,379            1,144,379            1,144,379 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               436,748               436,748               436,748 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,628,360            3,471,724            3,495,930 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            5,939,570            7,650,000            7,650,000 228
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ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                      -                      -                      - 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               679,930            1,052,633            1,052,633 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

13,779,690          13,755,484          10,828,987          

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 225 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          25,099,080          25,099,080          25,099,080 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          24,882,704          25,089,949          25,317,918 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          20,966,579          27,014,748          29,716,222 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން          14,738,199          14,722,811            3,217,015 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

83,350,235          91,926,588          85,686,562          
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

23 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން -

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ  -

މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ތަރައްޤީ ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގެވެސް އެއްރަށަކީ ވެރިކަންކުރާ އިދާރީ ނާރެސްކަމުގައި ހަދައި އަދި  -

. އެސަރަޙައްދެއްގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ވެރިކަންކުރާ ރަށުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއްގެގޮތުގައި ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ހިންގުމުގަ އާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ބައިވެރިކުރުން -

/ މަޝްރޫޢު ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅު ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި ކަންކަން -

ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބައިވެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ އާއްމު ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތްތަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން  -

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މެނޭޖްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރޭއިރު ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ  -

ގޮތުގައި ނެރުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން ހަރުދަނާ ހަމަތަކެއްގެ 

މަތީން، މިނިވަންކުރުމަށް ޕެރޯލް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ

އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާ، މަޝްވަރާއާއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު  -

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް އެސަރަހައްދަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުލިބޭނެ  -

މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ނޑަށް ފެތޭ  .އޯ މިންގަ .ކާ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި ޓްރެވަލްޑޮކިޔުމަންޓްސް އަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އައި -

ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން 

ބިދޭސީންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ހައްލުކުރުމާއި، މި ކަންތައް މޮނިޓަރކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން -

އަލަށް ނިކުންނަމުންދާ ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގް މައްސަލަ ބެލޭނެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން -

ސަލާމަތީ މައްސަލަތަކަށް ޤައުމުގެ ހުރިހާ އެޖެންސީތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ސަލާމަތީ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން -

ވިހާމަރުވާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މުއްސަސާތައް  -

އެިނޒާމާއި ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭނެ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް މި ސިސްޓަމް،  -

ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ނެޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާ ގުޅުވުން

ޖަލުގައި އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެގޮތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޤާއިމްކުރުން އަދި ރީ އިންޓަރގްރޭޝަން ޚިދުމަތާއި އާފްޓަރކެއަރގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތަށް  -

ކުރިއަށްގެންދިއުން

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޤާއިމްކޮށް ފަރުވާދިނުމާއި އަދި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަށް  -

ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި އަދި އާފްޓަރކަެއރ ލިބޭނެގޮތް ޤާއިމްކުރުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތިން ރައްކާތެރިވުމާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުން  -

ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް  -

 
155



ނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިވަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  އެތުރިފައިވާގޮތާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

ޔުނިޓު ހަރުދަނާކޮށް، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނެވޭނެފަދަ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަދަ މަރުކަޒެއް އުފައްދައި މަސައްކަތް ފެށުން -

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުދީގެން  -

ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން މަދުކުރުން

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު     1,168,160,838     1,170,303,172     1,153,494,426 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް     1,167,650,838     1,169,793,172     1,152,984,426

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ               510,000               510,000               510,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު          61,680,000        123,360,000          74,016,000 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          61,680,000        123,360,000          74,016,000

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ     1,229,840,838     1,293,663,172     1,227,510,426

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

33,083,711          31,324,863          39,453,624          
ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

. އިދާރީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
231

15,011,749          14,192,655          12,254,919          
ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އާބާދީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، 

. " ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް "ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
232

803,650,756        806,520,860        788,765,110        
ޤައުމުގެ ޢާންމު މަޝްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤައުމުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމް 

. ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
233

73,083,300          72,156,176          62,999,948          

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންނަށް ޕާސްޕޯޓް ހެދުމާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންނާއި 

ފުރާމީހުންނާބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައިދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާއިބެހޭ 

. ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
234

209,639,371        211,566,479        247,872,180        

ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރާ ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް ބައިތިއްބުމާއި އެމީހުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް 

ދިނުމާއި، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޤައިދީން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

. އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން
235

18,515,539          34,032,139          16,305,056          
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލާބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި އެފަދަ ކުދިންނާމެދު 

. ޢަމަލުކުރަން ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
236

1,152,984,426     1,169,793,172     1,167,650,838     
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  ޕްރޮގްރާމް 231 :

. ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            9,369,877            9,369,877            9,369,877 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            4,214,167            4,281,887            4,356,380 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            9,267,799          14,942,989          16,543,187 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               530,000               532,000               532,000 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ            1,000,000            1,518,000            1,669,800 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          13,981,731                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,090,050               680,110               612,467 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

33,083,711          31,324,863          39,453,624          

ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އާބާދީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ކާކުކަން  ޕްރޮގްރާމް 232 :

. އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,511,041            3,511,041            3,511,041 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,835,750            2,865,399            2,898,013 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            5,463,713            6,613,301            7,279,490 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               444,415            1,202,914            1,323,205 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

15,011,749          14,192,655          12,254,919          
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. ޤައުމުގެ ޢާންމު މަޝްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤައުމުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 233 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ        246,880,053        246,880,053        246,880,053 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް        326,116,267        326,116,267        326,116,267 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު        164,459,068        184,676,559        193,902,890 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,592,000            5,724,600            6,010,831 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ               117,500               123,375               129,544 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          44,252,222          38,434,606          25,817,500 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            4,348,000            4,565,400            4,793,671 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

803,650,756        806,520,860        788,765,110        

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންނަށް ޕާސްޕޯޓް ހެދުމާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންނާއި ފުރާމީހުންނާބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައިދިނުމާއި،  ޕްރޮގްރާމް 234 :

. ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          19,517,204          19,517,204          19,517,204 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          23,274,453          23,274,453          23,274,453 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          18,402,533          25,137,136          25,872,675 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,805,758            4,227,383            4,418,968 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

73,083,300          72,156,176          62,999,948          
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ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރާ ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް ބައިތިއްބުމާއި އެމީހުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް ދިނުމާއި، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޤައިދީން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު  ޕްރޮގްރާމް 235 :

. ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          42,966,163          42,966,163          42,966,163 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          40,404,491          40,404,491          40,404,491 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          48,780,672          55,226,613          57,048,772 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        114,070,854          61,917,042          60,306,265 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,650,000          11,052,170            8,913,680 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

209,639,371        211,566,479        247,872,180        

. ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލާބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި އެފަދަ ކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރަން ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 236 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,953,500            2,953,500            2,953,500 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,494,659            2,494,659            2,494,659 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,428,947            8,899,780          10,876,480 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް            5,000,000          18,263,500               596,500 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,427,950            1,420,700            1,594,400 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

18,515,539          34,032,139          16,305,056          
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

  24 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ނޑައަޅައި،  ނޑިތައް ކަ ނޑުދަ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ސިފަތަކާއި، ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި ޞިއްޙީ ހަށިހެޔޮކަމުގެ ލަ -

. ނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ނޑުދަ އެލަ

ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ނިޒާމު ސަރަޙައްދީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ކޮންމެ ސަރަހަދެއްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މުސްތަޤިއްލު ލޯކަލް އެޑީޔުކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކުން  -

އެސަރަހައްދެއްގާ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ތަޢުލީމް ދިނުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނު ގެ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ލިބިދިނުން -

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ -

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކަށޭނަ، ފެންވަރު ރަގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުން -

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ  -

ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

ޤައުމީ މަންހަޖަކީ އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ހެދުން -

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި  -

އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ބޭނުން ތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކަށޭނަ ފެންވަރު ރަގަޅު ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ލިބި ދިނުން -

 ( .ޓީ .ސީ އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުން އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައި -

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުން

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އިންޖީނު ހިންގައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުން -

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ހޯދައި، ތަމްރީނުދީ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން -

ކޮންމެ ދިވެއްސަކީވެސް މުސްލިމް ދިވެހި ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ އާންމު ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރެވޭ މިންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ،  -

މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ލިބިހުރި މީހަކަށް ހެދުން

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ހޯދައި، ތަމްރީނުދީ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން -

ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ނިޒާމު ސަރަޙައްދީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ކޮންމެ ސަރަހަދެއްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މުސްތަޤިއްލު ލޯކަލް އެޑީޔުކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކުން  -

އެސަރަހައްދެއްގާ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ތަޢުލީމް ދިނުން

ވަޒީފާއާއި ކުދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުން -

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް އެސަރަހައްދަކުން ވަޒީފާގެ  -

ފުރުސަތުލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަމްރީނުކޮށް ތަރައްޤީކުރާނެ މާހައުލެއް ބިނާކުރުން -

ދިވެހިންނަކީ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޒިއްމާދާރު ޚިދުމަތްތެރި އަދި ކަމަށް ކަމޭހިތާ ބަޔަކަށްވެތިބެ ވަޒީފާގައި  -

ދެމިތިބޭ ބައަކަށް ހެދުން

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރައްޓެހި، އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން -
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ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު     2,260,569,824     2,306,457,484     2,512,741,371 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް     2,238,605,324     2,287,097,984     2,493,376,871

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          21,964,500          19,359,500          19,364,500

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު          11,565,000        115,650,000        131,841,000 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -          27,756,000

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          11,565,000        115,650,000        104,085,000

ޓްރަސްޓް ފަންޑު          20,660,929          17,163,229          17,108,929 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ     2,292,795,753     2,439,270,713     2,661,691,300

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

215,138,741        215,138,741        191,250,868        

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމާއި މަތީ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނު ދިރުވުމުގެ 

ނޑައަޅައި އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އިދާރީ  ސިޔާސަތުތައް ކަ

. ކަންތައްތައް ހިންގުން
241

17,797,675          17,131,811          14,416,954          

ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުމާއި، މަންހަޖްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކިޔަވައިދޭނެ މުޤައްރަރު އެކަށައެޅުމާއި، 

ކިޔަވައިދޭނެ ފޮތް އެކުލަވާލައި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރުއެހީ އުފެއްދުމާއި، ޤައުމީ މަންހަޖު 

. ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، މިކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގުން
242

24,475,993          22,731,741          22,200,351          

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޭރުގެ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، 

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޢާންމު އިމްތިޙާން ތަކާބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ 

. ސަނަދު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
243

11,785,222          11,785,022          11,748,320          

މުދައްރިސުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަދަރުސީ ތައުލީމުން މަޙުރޫމްވާ 

ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 

. ހިންގުން
244

3,911,154            60,728,633          149,251,897        
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމްދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި  އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ 

. ސްކޫލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިމާރާތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނައުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
245

1,534,229,127     1,533,569,727     1,526,159,571     

ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަށް، ޤައުމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމާއި، 

ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމާއި، އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

. ރާވާހިންގުން
246

7,634,579            7,633,979            7,597,979            
މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބުމާއެކު ސްކޫލަށް ނުދާކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކުދިންނަށް ތައުލީމް 

. ދިނުމާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
247

630,336,587        370,328,587        270,266,280        

ފަރުދުންގެ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ އެކަމުން ފައިދާކުރާނެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އެދޭ 

ނޑައަޅައި، އެކަމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި  ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުމާބެހޭ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

. ނޑައެޅުމާއި، އެކަންކަން ހިންގުން އުޞޫލުތައް ކަ
248

3,269,997            3,251,947            2,639,437            
ޓެކަންނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި، ތަރައްޤީކޮށް 

. ހިންގުން
249
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4,059,667            4,059,667            3,982,167            
ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި، އެޕްރޫވަލް، އެކްރިޑިޓޭޝަން އެންޑް 

. އޮޑިޓިންގ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި އެކަންކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގުން
250

20,461,085          20,461,085          18,848,206          
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ހުނަރުވެރިން އިތުރަށް 

. ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
251

13,672,665          13,672,665          13,638,915          

އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ ޘަޤާފީ އަދި ތައުލީމީ ގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިސްލަމީ ތަރުބިއްޔަތު ފަދަ ދާއިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތު 

. ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
252

6,604,379            6,604,379            6,604,379            . ދިވެހިބަސް ޙީމާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާހިންގުން 253

2,493,376,871     2,287,097,984     2,238,605,324     

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ނޑައަޅައި އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމާއި މަތީ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނު ދިރުވުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ ޕްރޮގްރާމް 241 :

. ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          46,869,977          46,869,977          46,869,977 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          26,218,884          28,458,439          28,458,439 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          23,501,806          46,046,124          46,046,124 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް          90,755,201          91,255,201          91,255,201 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,905,000            2,509,000            2,509,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

215,138,741        215,138,741        191,250,868        

ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުމާއި، މަންހަޖް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކިޔަވައިދޭނެ މުޤައްރަރު އެކަށައެޅުމާއި، ކިޔަވައިދޭނެ ފޮތް އެކުލަވާލައި، ކިޔަވައިދިނުމަށް  ޕްރޮގްރާމް 242 :

ބޭނުންވާ އިތުރުއެހީ އުފެއްދުމާއި، ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، މިކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,851,056            4,851,056            4,851,056 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,070,086            2,198,532            2,240,882 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            6,222,512            8,789,203            9,388,185 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227
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ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            1,248,500            1,269,700            1,291,900 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 24,800                 23,320                 25,652 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

17,797,675          17,131,811          14,416,954          

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޭރުގެ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޢާންމު އިމްތިޙާން ތަކާބެހޭ ކަންތައް  ޕްރޮގްރާމް 243 :

. ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ސަނަދު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,720,932            3,720,932            3,720,932 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,708,339            1,503,323            1,503,323 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          16,160,280          17,297,486          19,020,738 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ               200,000               210,000               231,000 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               410,800                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

24,475,993          22,731,741          22,200,351          

މުދައްރިސުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަދަރުސީ ތައުލީމުން މަޙުރޫމްވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށް  ޕްރޮގްރާމް 244 :

. ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,065,641            5,065,641            5,065,641 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,292,944            2,348,846            2,348,846 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,097,735            4,097,735            4,097,735 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               100,000               100,000               100,000 228

 
163



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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               192,000               172,800               173,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

11,785,222          11,785,022          11,748,320          

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމްދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި  އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިމާރާތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ  ޕްރޮގްރާމް 245 :

. ބަދަލުގެނައުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                      -                      -                      - 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް                      -                      -                      - 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު                      -                      -                      - 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        149,251,897          60,728,633            3,911,154 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                      -                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

3,911,154            60,728,633          149,251,897        

ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 245 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު        117,562,716          47,429,234            2,171,470 50

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު          31,689,181          13,299,399            1,739,684 51

3,911,154            60,728,633          149,251,897        
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ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަށް، ޤައުމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމާއި، ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމާއި، އިތުރު ޙަރަކާތްތައް  ޕްރޮގްރާމް 246 :

. ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ        730,688,814        730,688,814        730,688,814 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް        468,553,648        470,413,454        470,413,454 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު        276,926,756        277,493,776        277,616,856 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް          10,837,065          10,837,065          10,837,065 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން          39,153,288          44,136,618          44,672,938 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

1,534,229,127     1,533,569,727     1,526,159,571     

ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 246 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް          24,741,193          24,791,693          24,819,693 53

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް          21,409,664          21,464,664          21,464,664 54

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް          28,084,626          28,104,626          28,104,626 55

ހިރިޔާ ސްކޫލް          17,646,213          17,646,213          17,646,213 56

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް          31,133,959          31,133,959          31,133,959 57

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން          23,919,128          23,919,128          23,919,128 58

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ          17,111,483          17,111,483          17,111,483 59

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް          28,962,911          29,101,911          29,101,911 60

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް          22,693,938          22,738,938          22,738,938 61

ކަލާފާނު ސްކޫލް          21,430,005          21,439,505          21,443,055 62

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް          15,206,961          15,326,961          15,326,961 63

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް          28,911,145          29,173,195          29,173,195 64

ޣާޒީ ސްކޫލް           19,888,189          19,997,709          20,072,789 65

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          14,238,889          14,233,889          14,233,889 67

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          14,669,660          14,725,660          14,725,660 68

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          11,575,930          11,577,030          11,610,580 69
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ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          11,040,482          10,986,182          11,104,832 70

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          12,512,166          12,513,166          12,514,666 71

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          17,599,297          17,624,297          17,627,797 72

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          15,289,926          15,293,626          15,314,126 73

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          10,207,369          10,362,369          10,362,369 74

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          10,825,979          11,007,979          11,007,979 75

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          12,709,467          12,709,467          12,709,467 76

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          11,595,768          11,595,768          11,595,768 77

ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          10,497,790          10,497,790          10,497,790 78

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          14,642,981          14,647,981          14,667,981 79

ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          18,150,112          18,301,912          18,375,262 80

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          16,597,994          16,714,898          16,714,898 81

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ          13,447,572          13,704,777          13,704,777 83

ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް          14,642,739          15,079,998          15,079,998 84

މަދްރަސަތުއް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް            7,525,085            7,550,085            7,550,085 85

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް          10,097,636          10,337,636          10,337,636 86

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް          10,738,631          10,953,411          10,982,761 87

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް          14,505,784          14,572,284          14,572,284 88

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ            9,229,984            9,229,984            9,229,984 89

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް          11,044,581          11,106,731          11,106,731 90

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް          11,280,054          11,494,054          11,494,054 91

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް            9,819,948            9,819,948            9,819,948 92

މޭނާ ސްކޫލް          13,828,204          14,180,204          14,180,204 93

ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް            9,305,995            9,305,995            9,305,995 94

ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް           12,475,504          12,707,029          12,707,029 95

ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް          10,664,344          10,664,344          10,664,344 96

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް          14,342,469          14,431,469          14,431,469 97

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް          11,784,255          12,158,885          12,158,885 98

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ            9,659,138            9,754,858            9,754,858 99

ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް          16,585,483          16,624,483          16,626,533 100

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ          11,194,500          11,199,500          11,199,500 101

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ            7,420,029            7,556,229            7,556,229 102

މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ          10,422,934          10,454,434          10,454,434 103

ލ. މާވަށު ސްކޫލް          10,510,602          10,510,602          10,510,602 104

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް            7,692,392            7,810,392            7,817,392 105

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް          11,512,340          11,621,940          11,652,500 106

މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން          10,804,329          10,919,829          10,932,829 107

ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް          15,926,285          16,235,085          16,306,395 108

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް          21,599,106          22,024,606          22,157,206 109

ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް          13,030,052          13,228,052          13,241,552 110
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އައްޑޫ ހައިސްކޫލް          14,092,582          14,117,082          14,099,432 111

ނޯތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        224,675,874        224,675,874        224,675,874 407

ސެންޓްރަލް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        197,232,154        199,022,167        199,022,167 408

ސައުތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        247,826,316        247,826,316        247,826,316 409

ތިނަދޫ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް            7,949,445            7,949,445            7,949,445 410

1,534,229,127     1,533,569,727     1,526,159,571     

. މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބުމާއެކު ސްކޫލަށް ނުދާކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކުދިންނަށް ތައުލީމް ދިނުމާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 247 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,620,042            2,620,042            2,620,042 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,572,727            2,572,727            2,572,727 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,354,460            1,354,460            1,354,460 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               728,500               728,500               728,500 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               322,250               358,250               358,850 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

7,634,579            7,633,979            7,597,979            

ފަރުދުންގެ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ އެކަމުން ފައިދާކުރާނެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުމާބެހޭ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް  ޕްރޮގްރާމް 248 :

. ނޑައެޅުމާއި، އެކަންކަން ހިންގުން ނޑައަޅައި، އެކަމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަ ކަ

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,843,380            1,843,380            1,843,380 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               995,590               995,590               995,590 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު        256,005,690        356,048,997        616,048,997 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް          10,998,620          10,998,620          10,998,620 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422
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އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               423,000               442,000               450,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

630,336,587        370,328,587        270,266,280        

. ޓެކަންނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި، ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 249 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ               237,951               237,951               237,951 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               131,156               131,156               131,156 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,660,790            2,111,840            2,119,090 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               375,000               375,000               375,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               234,540               396,000               406,800 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

3,269,997            3,251,947            2,639,437            

ނޑު އެކުލަވާލުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި، އެޕްރޫވަލް، އެކްރިޑިޓޭޝަން އެންޑް އޮޑިޓިންގ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި އެކަންކަމާބެހޭ  ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ ޕްރޮގްރާމް 250 :

. އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,147,482            1,147,482            1,147,482 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               644,656               644,656               644,656 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,892,129            1,892,129            1,892,129 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 12,400                 12,400                 12,400 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               285,500               363,000               363,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440
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ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

4,059,667            4,059,667            3,982,167            

. މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ހުނަރުވެރިން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 251 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,505,019            5,505,019            5,505,019 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,687,788            2,687,788            2,687,788 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            9,157,899            9,157,899            9,157,899 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               180,000               180,000               180,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,317,500            2,930,379            2,930,379 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

20,461,085          20,461,085          18,848,206          

އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ ޘަޤާފީ އަދި ތައުލީމީ ގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިސްލަމީ ތަރުބިއްޔަތު  ޕްރޮގްރާމް 252 :

. ފަދަ ދާއިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,670,250            5,670,250            5,670,250 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,136,262            3,136,262            3,136,262 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,183,353            4,183,353            4,183,353 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 30,000                 30,000                 30,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               619,050               652,800               652,800 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

13,672,665          13,672,665          13,638,915          
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. ދިވެހިބަސް ޙީމާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 253 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,588,712            2,588,712            2,588,712 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               667,918               667,918               667,918 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,052,549            3,052,549            3,052,549 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 50,000                 50,000                 50,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               245,200               245,200               245,200 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

6,604,379            6,604,379            6,604,379            
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

25 - އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު : ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން -

ހިލޭ ޤާނޫނީއެހީ ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިވަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރުގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރުން -

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުމަށް އެފަދަ -

 ޢުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          30,010,645          35,342,585          35,447,085 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          30,010,645          35,342,585          35,447,085

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          30,010,645          35,342,585          35,447,085

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

35,447,085          35,342,585          30,010,645          

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ލަފާދިނުމާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

. އަދާކުރުން
261

35,447,085          35,342,585          30,010,645          
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި  ޕްރޮގްރާމް 261 :

. ނޑައެޅިފައިވާ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން ކަ

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            8,176,958            8,176,958            8,176,958 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,179,544            6,179,544            6,179,544 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          14,420,343          20,202,583          20,202,583 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 95,100                 95,100                 95,100 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,138,700               688,400               792,900 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

35,447,085          35,342,585          30,010,645          
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

26 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުން -

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަހުގައި މަސައްކަތް ކުރުން -

ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުން -

- ބޭރުގެ ސަގާފަތްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ އާދަކާދަ ބޭރު ދުނިޔޭގެ މީހުންގެ މެދުގައި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރު ކުރިއެރުވުން -

- މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މިޝަންތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ވަރުގަދަ ކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        162,524,329        170,707,152        170,703,755 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        162,524,329        170,707,152        170,703,755

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        162,524,329        170,707,152        170,703,755

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

34,559,811          35,452,845          37,611,454          . ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން 271

136,143,944        135,254,307        124,912,875        

ދިވެހި ސަރުކާރާއި، އެމްބަސީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތު 

ހިންގުމާއި އެޤައުމުތަކާއި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި ބަދަހިކުރުމަށް 

. މަސައްކަތްކުރުން
272

ޖުމްލަ        162,524,329        170,707,152        170,703,755
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 271 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          13,547,646          13,547,646          13,547,646 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,418,627            6,418,627            6,418,627 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          13,414,081          11,080,472          10,187,438 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            4,000,000            4,000,000            4,000,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               231,100               406,100               406,100 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          37,611,454          35,452,845          34,559,811

ދިވެހި ސަރުކާރާއި، އެމްބަސީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތު ހިންގުމާއި އެޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ޕްރޮގްރާމް 272 :

. ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          19,070,302          19,070,302          19,070,302 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          74,357,399          74,357,399          74,357,399 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          30,258,890          41,044,895          41,920,480 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   3,548                 10,850                 10,955 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,222,736               770,861               784,808 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        124,912,875        135,254,307        136,143,944
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 272 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            6,689,321            7,086,948            7,199,619 142

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            9,442,195            9,442,195            9,442,195 143

އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން          11,049,130          13,625,111          14,001,321 144

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން          10,291,461          10,810,447          10,810,447 145

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން          14,334,658          18,462,401          18,462,401 146

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް            3,650,222            3,656,429            3,664,308 147

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            8,889,534            8,938,312            8,938,312 148

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            9,601,841          10,514,235          10,679,828 149

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ             7,020,245            7,373,061            7,473,021 150

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            5,996,737            5,995,213            5,995,213 151

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން            9,414,836            9,664,902            9,664,902 152

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            5,714,705            5,971,485            6,022,089 153

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން            8,083,515            8,413,796            8,448,216 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަ 154

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            8,417,575            8,993,572            8,993,572 155

އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            6,316,900            6,306,200            6,348,500 156

ޖުމްލަ        124,912,875        135,254,307        136,143,944

 
175



`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

27 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން -

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން -

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން -

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ޘަޤާފަތެއް ބިނާކުރެވިފައިވުން  -

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފާރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ޔަޤީންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުންމަށް ބޭނުންވާ  -

އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒްކުރުން

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން -

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ޤާއިމްކޮށް ފަރުވާދިނުމާއި އަދި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަށް  -

ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި އަދި އާފްޓަރކެއަރ ލިބޭނެގޮތް ޤާއިމްކުރުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތިން ރައްކާތެރިވުމާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުން  -

ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަދި ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކާއި  -

އަދި  މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން

މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް  -

ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން ބިނާކޮށްދިނުން

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ  -

ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު     2,529,306,311     2,735,784,486     2,740,389,452 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް     2,524,873,761     2,731,439,036     2,736,054,502

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            4,432,550            4,345,450            4,334,950

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު        115,774,743        239,240,628        168,894,350 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ          76,183,893        160,058,928        106,173,500

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          39,590,850          79,181,700          62,720,850

ޓްރަސްޓް ފަންޑު            1,350,000            1,350,000            1,350,000 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ     2,646,431,054     2,976,375,114     2,910,633,802
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

100,291,505        132,960,886        92,383,284          

ނޑައަޅައި، އެކަންތައްތައް  ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ޞިއްޙަތެއް ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާގޮތް ދިރާސާކޮށް، ކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ރާއްޖޭގެ 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
281

94,094,426          92,867,536          85,941,204          
ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

. އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
282

29,361,780          29,345,887          20,673,750          
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

. އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން
283

1,292,874,862     1,261,414,181     1,131,829,472     
ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތް ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ 

. ގޮތުންކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
284

1,088,764,287     1,088,751,537     1,076,917,790     
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ 

. " އާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒަމް ރާވާހިންގުން "އާސަންދަ
285

67,709,775          64,708,155          57,252,459          
ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަ

. ތަންފީޒްކުރުމާއި، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
286

62,957,867          61,390,854          59,875,802          
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޭނެގުމާއި، ލޭ ރައްކާކުރުމާއި ލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތު 

. ނޑައަޅައި އެސިޔާސަތު ތަންފީޒް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުން ކަ
287

2,736,054,502     2,731,439,036     2,524,873,761     

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ނޑައަޅައި، އެކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާގޮތް  ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ޞިއްޙަތެއް ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަ ޕްރޮގްރާމް 281 :

ދިރާސާކޮށް، ކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިާރއާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ 

ކަންތައްތައް  ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          26,069,922          26,069,922          26,069,922 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          19,788,159          19,788,159          19,788,159 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          15,184,432          39,517,158          41,440,302 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               251,293               263,858               277,051 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          29,597,259          43,011,272            8,164,435 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,492,219            4,310,517            4,551,636 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

100,291,505        132,960,886        92,383,284          
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. ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ޕްރޮގްރާމް 282 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          43,773,681          43,773,681          43,773,681 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          36,075,341          36,075,341          36,075,341 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            5,707,420          11,608,827          12,694,748 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               384,762            1,409,687            1,550,656 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

94,094,426          92,867,536          85,941,204          

. ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އދި ބޭރުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 283 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            8,044,380            8,044,380            8,044,380 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          10,555,183          10,586,183          10,618,733 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,885,837            9,974,909            9,945,620 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 10,000                 11,000                 12,100 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               178,350               729,415               740,947 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

29,361,780          29,345,887          20,673,750          
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. ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތް ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުންކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 284 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ        454,609,767        454,609,767        454,609,767 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް        396,567,351        396,932,255        397,824,451 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު        248,096,254        314,379,400        339,944,462 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   9,250                   9,713                 10,198 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން          32,546,850          95,483,046        100,485,984 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

1,292,874,862     1,261,414,181     1,131,829,472     

ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 284 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

397,509,723        382,989,175        293,932,469        . . އެޗް . އެމް . ޖީ އައި 411

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު            4,215,557          10,078,991          10,481,596 412

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް          32,823,815          36,838,222          37,903,351 413

ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު          13,455,839          14,117,194          14,495,569 414

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          48,253,312          49,070,361          49,668,710 416

ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          67,784,701          70,689,127          71,618,069 417

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          44,449,837          44,569,233          44,644,976 418

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          37,721,998          38,439,739          38,930,872 419

ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          61,229,034          62,993,791          63,833,394 420

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          40,143,749          40,325,282          40,512,075 421

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          34,099,699          34,541,910          35,006,234 422

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          30,410,862          31,208,865          31,208,865 423

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          38,266,646          37,842,146          38,740,171 424

ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          13,963,228          17,011,265          17,354,757 425

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          31,005,734          32,207,483          32,688,129 426

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          30,996,654          31,384,383          31,791,502 427

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          32,336,020          32,773,014          33,231,859 428

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          49,127,951          50,144,492          50,655,364 429

ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          56,418,981          60,838,334          65,680,806 430
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ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          47,212,486          47,857,546          48,429,862 431

ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          56,470,339          62,031,729          63,886,825 432

ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          22,764,620          23,738,434          24,189,432 433

ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          44,745,941          49,723,465          50,412,721 434

1,292,874,862     1,261,414,181     1,131,829,472     

" އާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ "އާސަންދަ ޕްރޮގްރާމް 285 :

.  ނިޒަމް ރާވާހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,826,390            2,826,390            2,826,390 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,676,275            1,676,275            1,676,275 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,238,525            3,641,372            3,641,372 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް     1,067,582,500     1,080,332,500     1,080,332,500 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,594,100               275,000               287,750 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

1,088,764,287     1,088,751,537     1,076,917,790     

. ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒްކުރުމާއި، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ކަ ޕްރޮގްރާމް 286 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          13,810,160          13,810,160          13,810,160 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          19,392,400          19,470,095          19,551,675 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          20,433,539          28,633,096          31,496,406 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް            1,147,500               202,500                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            2,468,860            2,592,304            2,851,534 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

67,709,775          64,708,155          57,252,459          
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. ނޑައަޅައި އެސިޔާސަތު ތަންފީޒް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޭނެގުމާއި، ލޭ ރައްކާކުރުމާއި ލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތު ކަ ޕްރޮގްރާމް 287 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          11,331,522          11,331,522          11,331,522 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            8,159,955            8,206,838            8,256,066 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          32,152,388          33,208,959          34,294,569 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            6,005,100            6,305,355            6,620,622 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            2,226,837            2,338,180            2,455,088 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

62,957,867          61,390,854          59,875,802          

ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 287 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ސަރވިސަސް          17,188,929          17,776,401          18,357,457 162

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް          17,505,887          18,192,159          18,924,742 164

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ          25,180,986          25,422,294          25,675,668 415

62,957,867          61,390,854          59,875,802          
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

28 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ  -

ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން

ޚިދްމަތްދިނުން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގޭނެގޮތް ޤާއިމުކޮށް، ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން -

އައު އަދި އިތުރު މާރކެޓްގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މުހިންމު ފަރާތްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިއާބެހޭ ބައިލެޓްރަލް އަދި  -

ސަރަޙައްދީ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ފެއަރ ޓްރޭޑްގެ އުޞޫލުތަކަށް މަގުފަހިކޮށް، ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުން -

. މިގޮތުން މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި،  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުރި އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން -

މިންގަޑުތަކާއި، ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާއި، ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ފަހިވާފަދަ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          31,964,785          33,203,727          26,845,514 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          30,058,285          31,377,227          25,024,014

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            1,906,500            1,826,500            1,821,500

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު            8,772,538          30,703,881          30,703,881 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ            8,772,538          30,703,881          30,703,881

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          40,737,323          63,907,608          57,549,395

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

25,024,014          31,377,227          30,058,285          
ނޑައެޅުމާއި، ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ކަ

. ކުރިއަރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން
291

25,024,014          31,377,227          30,058,285          
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ނޑައެޅުމާއި، ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ކަ ޕްރޮގްރާމް 291 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,821,428            5,821,428            5,821,428 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            4,834,454            4,834,454            4,834,454 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            8,361,200          11,064,996          11,670,448 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               866,681               953,349            1,048,684 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ               782,451                      -                      - 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް            7,784,000            8,703,000            1,649,000 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,608,071                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

25,024,014          31,377,227          30,058,285          
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

29 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުން އާއްމުންނަށް ލިބޭ  -

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އިތުރުކުރުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާ ހިއްސާ އިތުރުކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން  -

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން  -

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުން -

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ތަފާތު އަދި އައު ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރަމުންދާ، ފަތުރުވެރިންގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްގެ  -

ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ނޑާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލިއްޔަތު ހަރުދަނާކުރުން  ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޓެކްސް ނެގޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ޤާނޫނީ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަ -

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން -

ނެޝަނަލް އާޓްސް ކައުންސިލެއް އުފައްދާ، ހިންގުން  -

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނުވެރި އުފެއްދުން ޢާންމުންނަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެއީ ކޮން އުމުރު ފުރައަކަށް އެކަށީގެންވާ މައުޟޫއަކަށް  -

ނޑައަޅައި، އެކަން އެންގުން ހެދިފައިވާ އުފެއްދުމެއްކަން ދުރާލާ ކަ

ރާއްޖޭގެ އާޘާރީ އަދި ޘަޤާފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          46,529,870          49,652,771          50,960,643 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          46,511,470          49,634,371          50,942,243

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                 18,400                 18,400                 18,400

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          46,529,870          49,652,771          50,960,643
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

17,984,452          15,872,982          15,541,316          

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ތަރައްޤީ ކޮށް 

ނޑައަޅައި، ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައިދިނުމުގެ  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ

. މަސައްކަތްކުރުން
301

11,756,760          11,517,060          9,444,433            

ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ކިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމާއި، ކިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކޮށް 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނޫސް، މަޖައްލާ، ފޮތް ފަދަ އެންމެހާ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ބެލޭނެ 

. އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން
302

6,894,909            6,894,909            6,920,079            
އާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާޓިސްޓިކް ފަންނުތައް 

. އުގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން
303

3,851,110            3,878,724            3,304,756            
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތަކާއި، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތައް 

. ޢާންމުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކްލެސިފައި ކުރުމާއި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
304

10,455,012          11,470,696          11,300,886          

ދިވެހިންގެ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދިރުވައި، ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތަކަށް 

ހިންމަފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކަލްޗަރާއިބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް 

. ހަދައި ހިންގުން
305

ޖުމްލަ          46,511,470          49,634,371          50,942,243

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ނޑައަޅައި، ކަމާގުޅޭގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ތަރައްޤީ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ ޕްރޮގްރާމް 301 :

. ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,782,937            5,782,937            5,782,937 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,922,260            2,922,260            2,922,260 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            5,129,499            5,337,886            7,056,299 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               900,000               900,000               900,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               806,620               929,899            1,322,956 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          15,541,316          15,872,982          17,984,452

 
185



ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ކިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމާއި، ކިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނޫސް، މަޖައްލާ، ފޮތްފަދަ  ޕްރޮގްރާމް 302 :

. އެންމެހާ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,587,650            3,587,650            3,587,650 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,636,224            1,636,224            1,636,224 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,520,786            4,688,121            4,802,621 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               275,065               440,065               440,065 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                   9,760                      -                      - 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               414,948            1,165,000            1,290,200 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            9,444,433          11,517,060          11,756,760

. އާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާޓިސްޓިކް ފަންނުތައް އުގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 303 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,411,480            3,411,480            3,411,480 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,350,316            1,350,316            1,350,316 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,689,117            1,713,873            1,713,873 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               461,166               419,240               419,240 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                   8,000                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,920,079            6,894,909            6,894,909

 
186



ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތަކާއި، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތައް ޢާންމުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކްލެސިފައި  ޕްރޮގްރާމް 304 :

. ކުރުމާއި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,646,702            1,646,702            1,646,702 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               644,589               644,589               644,589 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               629,392            1,587,433            1,559,819 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               384,073                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            3,304,756            3,878,724            3,851,110

ދިވެހިންގެ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދިރުވައި، ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތަކަށް ހިންމަފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި،  ޕްރޮގްރާމް 305 :

. ކަލްޗަރާއިބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,840,514            3,840,514            3,840,514 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,586,619            1,586,619            1,586,619 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,696,584            6,003,638            4,998,379 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   9,200                   9,200                   9,200 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް               986,469                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               181,500                 30,725                 20,300 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          11,300,886          11,470,696          10,455,012
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

30 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށާއި މި ވަބާގައިޖެހި ފަރުވާހޯދަމުންދާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން -

ވަޒީފާއާއި ކުދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުން -

ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭ ހަރާކާތްތެރި ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން -

ރައްޔިތުން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިކުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންނާއި ސްކޫލުކުދިން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން -

ދިވެހި  ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ލެވެލްގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދިނުމުގެގޮތުން އެތުލީޓުންނަށް  -

އަމާޒުކޮށްގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅިވަރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ހެޔޮވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހިންގުންތެރި އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ ކުޅިވަރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީ ކޮށް ދެމެހެއްޓުން -

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް އެސަރަހައްދަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުލިބޭނެ -

 މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ދިވެހިންނަކީ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޒިއްމާދާރު ޚިދުމަތްތެރި އަދި ކަމަށް ކަމޭހިތާ ބަޔަކަށްވެތިބެ ވަޒީފާގައި  -

ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ހެދުން

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވައިދާއި، ޤަވައިދު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް އަދި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ދުނިޔޭގެ  -

ނޑަށްފެތޭގޮތައް ހައްލުކޮށް ހަރުދަނާކުރުން  މިންގަ

ބިދޭސީންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ހައްލުކުރުމާއި، މި ކަންތައް މޮނިޓަރކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        115,385,452          96,042,251          96,962,048 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        115,263,452          95,920,251          96,840,048

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ               122,000               122,000               122,000

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު            3,186,013            3,186,013                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            3,186,013            3,186,013                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        118,571,465          99,228,264          96,962,048
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

24,328,005          27,294,259          36,915,117          
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާއި، ކުޅިވަރާއި، ޒުވާނުންނާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގަނަޖެހޭ 

. އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި، ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން
311

38,845,239          38,259,225          49,846,066          

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުންގެންދަވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒަމްތައް ކުރުމާއި، އެކަމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތައް 

. ރާވައި ހިންގުން
312

33,666,804          30,366,767          28,502,269          

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހިފުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް 

އެކަށައެޅުމާއި، އެކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަގެނައުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް 

. ހަމަޖެއްސުން
313

ޖުމްލަ        115,263,452          95,920,251          96,840,048

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާއި، ކުޅިވަރާއި، ޒުވާނުންނާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގަނަޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި، ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 311 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            7,978,240            7,978,240            7,978,240 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,402,591            6,440,774            6,482,776 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            6,898,416            7,588,262            8,347,083 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު               100,000               110,000               121,000 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               702,995               773,295               850,624 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          14,379,750            3,905,250                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               453,125               498,438               548,282 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          36,915,117          27,294,259          24,328,005

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުންގެންދަވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒަމްތައް ކުރުމާއި،  ޕްރޮގްރާމް 312 :

. އެކަމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތައް ރާވައި ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            6,285,840            6,285,840            6,285,840 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            4,139,977            4,169,919            4,202,855 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          22,344,974          24,506,457          27,016,373 221-226
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ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               985,410            1,083,951            1,192,345 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          15,965,135            2,078,671                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               124,730               134,387               147,826 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          49,846,066          38,259,225          38,845,239

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހިފުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަގެނައުމަށްޓަކައި  ޕްރޮގްރާމް 313 :

. ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            6,615,393            6,615,393            6,615,393 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            4,700,765            4,750,765            4,805,765 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          13,997,887          15,636,723          18,723,566 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               175,000               200,000               200,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            3,013,224            3,163,886            3,322,080 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          28,502,269          30,366,767          33,666,804
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

31 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ބަނދަރުތަކާ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގައި އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ވާގިވެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ފަހިކޮށްދީ، ޤަވާޢިދުތައްހަދާ ހިންގާ އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  -

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާ ދިޔުން ހިމެނޭ ހިސާބުތަކެއްގެ އަލީގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ އެހެން މައްސަލަތަކްަށ ހައްލު ހޯދުން  -

ނޑުދޮށާއި، މޫދު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރާއި، ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ރަށްރަށްވަށައިގެން އޮންނަ ގޮ -

އެކަމަށް ތައްޔާރުވެތިބޭ ޖަމާއަތްތަކެއް އުފެއްދުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އުފެއްދުމާއި ތަންފީޒްކުރުން -

މުއައްސަސާގެ ބިން ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން -

މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުމުގެ ދަރަޖާގައި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ވިއުަގ ސާބިތުކަމާއިއެކު ތަރައްޤީކުރުން -

ބިމާއި ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ގެދޮރު ލިބިގަތުމަށް ރައްކާތެރި ލުއިފަސޭހަ  -

އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

ބިމުގެ އިޞްލާޙް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި އަދި މީގެ ތެރޭގައި ބިމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނިޒާމް ޒަމާނާއި އެއްގޮތައް ތަރައްޤިކުރުން -

ބިމާއި މުދާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -

) ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން .އެސް .އައި " (އެލް ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވުމަށް "ލޭންޑް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް -

މުއައްސަސާގެ ބިން ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން -

/ މަޝްރޫޢު ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅުން  ހަރުދަނާކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅު ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި ކަންކަން -

ނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ  ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންާނއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަ -

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރާ ހައުސިންގ ޔުިނޓްތައް ލުއި އަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ގަނެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން -

ހައުސިންގ ފައިނޭންސް މެކޭނިޒަމް ފުޅާކުރުން -

ގެދޮރު އެޅުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލޯން ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން  -

މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ 600 ހައުސިްނގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު -

ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ތިރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  -

އެއްފަސްކުރުމުގެ ިސޔާސަތުގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން -

ގެދޮރު އެޅުމަށް ލުއި ލޯން ސްކީމެއް ހިންގުން -

މާލޭގައި ނުނިމިހުރި ގެތަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލޯން ދޫކުރުމުގެ ސްކީމް ހިންގުމަށް -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު              842,501,753             598,453,881           438,153,149 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް              842,501,753             598,453,881           438,153,149

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                             -                           -                          -
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ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު           1,131,681,994          1,844,795,373        1,346,149,306 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ           1,008,321,994          1,767,695,373        1,269,049,306

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ              123,360,000               77,100,000             77,100,000

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                             -                           -                          - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                             -                           -                          - 4

މުޅި ޖުމްލަ           1,974,183,747          2,443,249,254        1,784,302,455

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

366,199,514           527,966,248             779,621,560              
ނޑައެޅުމާއި، ރާއްޖޭގެ ބިމާއި އެހެނިހެން  ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.
321

11,039,805             10,364,805               8,952,609                  
ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

ކަންތައްތައް ކުރުން.
322

15,138,636             14,347,634               15,927,584                

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ހިނގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ނަތީޖާ 

ޙާސިލް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، 

އެޕްރޮގްރަމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދިނުން.
323

ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ތަރައްގީގެ ބޮޑަތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާ ބެލެހެއްޓުން                38,000,000               45,775,194             45,775,194 324

ޖުމްލަ              842,501,753             598,453,881           438,153,149

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ނޑައެޅުމާއި، ރާއްޖޭގެ ބިމާއި އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ ޕްރޮގްރާމް 321 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                10,161,537               10,161,537             10,161,537 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް                  9,894,542                 9,894,542               9,894,542 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު                37,929,086               43,050,354             27,484,436 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                             -                           -                          - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                     488,780                    538,780                  538,780 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                16,000,000                           -                          - 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                10,000,000                           -                          - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް              690,339,737             462,874,430           316,890,018 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                  4,807,878                 1,446,605               1,230,201 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                             -                           -                          - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                             -                           -                          - 720

ލޯން ދޫކުރުން                             -                           -                          - 730

ޖުމްލަ              779,621,560             527,966,248           366,199,514
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. ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 322 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                  1,904,080                 1,904,080               1,904,080 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް                     784,570                    784,570                  784,570 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު                  5,532,456                 7,008,652               7,708,652 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                             -                           -                          - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                             -                           -                          - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                             -                           -                          - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                             -                           -                          - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                     731,503                    667,503                  642,503 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                             -                           -                          - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                             -                           -                          - 720

ލޯން ދޫކުރުން                             -                           -                          - 730

ޖުމްލަ                  8,952,609               10,364,805             11,039,805

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ހިނގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާސިލް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާގުޅޭ ގޮތުންކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮގްރާމް 323 :

. އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެޕްރޮގްރަމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ިހންގައިދިނުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                  5,285,280                 5,285,280               5,285,280 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް                  3,048,035                 3,048,035               3,048,035 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު                  5,855,417                 5,521,846               6,272,543 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                             -                           -                          - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                             -                           -                          - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                             -                           -                          - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                             -                           -                          - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                  1,738,852                    492,473                  532,778 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                             -                           -                          - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                             -                           -                          - 720

ލޯން ދޫކުރުން                             -                           -                          - 730

ޖުމްލަ                15,927,584               14,347,634             15,138,636
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ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ބޮޑަތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާ ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 324 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ                14,738,959               14,738,959             14,738,959 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް                  7,473,374                 7,805,728               7,805,728 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު                14,627,667               20,830,507             20,830,507 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                             -                           -                          - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                             -                           -                          - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                             -                           -                          - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                             -                           -                          - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                  1,160,000                 2,400,000               2,400,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                             -                           -                          - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                             -                           -                          - 720

ލޯން ދޫކުރުން                             -                           -                          - 730

ޖުމްލަ                38,000,000               45,775,194             45,775,194
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

32 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

) ހޯދުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން  ބޭރުން އެތެރެކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށާއި ކާނާ ލިބުމުގެ ޔަގީންކަން (ފުޑް ސެކިއުރިޓީ -

ނޑުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން ފުޅާދާއިރާގައި ކުރެވޭ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން  ދެމެހެއްޓެނިވި ދަ -

ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން 

ނޑުވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  ނޑުވެރި އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށްގެން، ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުންކުރެވޭ ދަ ދަ -

ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން 

) ހަރުދަނާކުރުން  ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ދިރުވުމަށްޓަކައި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ (މުއައްސަސާތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ދަ -

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައާއި، ދަ ދަ -

ނޑު ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން ކުރުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ޙިއްޞާ ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަހާއި މަހުގެ  -

އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވިޔަފާރިއާއި ޓްރޭޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުން -

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހުގެ މާރކެޓުގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އަތުން މަސްގަންނަ އަގު ހަމަޖައްސައިދިނުން -

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ތަމްރީނާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާދިނުން -

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުމާއި، މަސް ވިއްސާ ދިރުވާ އާލާކޮށް، މަހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން -

މަސްވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރުން -

ނޑު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          73,020,935          58,762,111          53,232,775 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          71,888,635          57,651,311          52,128,475

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            1,132,300            1,110,800            1,104,300

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު          19,431,172          13,160,742          13,160,742 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ          19,431,172          13,160,742          13,160,742

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          92,452,107          71,922,853          66,393,517
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

52,128,475          57,651,311          71,888,635          
ނޑައެޅުމާއި، އެކަންކަން  ނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

. ދިރަސާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން
331

ޖުމްލަ          71,888,635          57,651,311          52,128,475

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ނޑައެޅުމާއި، އެކަންކަން ދިރަސާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ  ނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަ ޕްރޮގްރާމް 331 :

. ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          18,673,584          18,673,584          18,673,584 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          10,448,891          10,448,891          10,448,891 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          11,678,034          11,609,803          11,769,852 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,051,814            2,201,814            2,201,814 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު            8,369,518            8,369,518            8,369,518 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          20,027,794            5,695,921                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               639,000               651,780               664,816 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          71,888,635          57,651,311          52,128,475
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

 33 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާއާއެކު މިހާރު ހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އަތްފޯރާ މިންވަރެއްގައި ޤާއިމްކުރުން -

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތް ސަލާމަތްކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން  -

.ޓީ ޞިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން .ސީ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން އަމިއްލަ އައި -

-ގަވަރނަންސް ޚިދްމަތުގެ  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތާއި އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އީ -

ޕްލެޓްފޯރމެއް ޤާއިމްކުރުން

ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރސް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން -

.ޓީ ގެ ޚިދްމަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .ސީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފުރިހަމަ މުއާޞަލާތީ އަދި އައި -

ނޑު ވަރުގަދަކުރުން .ޓީ ސެކްޓަރގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ .ސީ މުއާޞަލާތާއި އައި -

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްހަމައެއްގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، އަތްފޯރާފަށުގައި އަދި ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން -

.ޓީ ޞިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން .ސީ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން އަމިއްލަ އައި -

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން -

ނޭޝަނަލް އާކައިވެއް ޤާއިމުކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        138,076,654        150,888,615        146,135,351 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        138,076,654        150,888,615        146,135,351

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު          26,414,460        396,216,900        264,144,600 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ          26,414,460        396,216,900        264,144,600

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        164,491,114        547,105,515        410,279,951
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

7,589,207            7,589,207            6,335,825            . ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި، މުވާޞަލާތީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން 341

46,215,285          48,232,284          54,591,304          
ރާއްޖޭގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެއާގުޅޭ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާ 

. ބެލެހެއްޓުން
342

11,537,845          14,111,208          7,507,001            
ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްބާރު އެޅުމާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތުގެ 

. ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
343

63,051,851          63,051,851          52,598,271          
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްކުރުން
344

12,908,088          12,908,090          11,417,278          
ނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތައް  ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކަ

. ވިލަރެސްކޮށް އެފަދަ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
345

4,833,075            4,995,975            5,626,975            
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ ޢަރުޝީފުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން
346

ޖުމްލަ        138,076,654        150,888,615        146,135,351

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި، މުވާޞަލާތީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 341 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,213,732            3,213,732            3,213,732 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,007,710            2,007,710            2,007,710 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               857,883            1,735,093            1,735,093 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ               100,000               300,000               300,000 281

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               156,500               332,672               332,672 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,335,825            7,589,207            7,589,207
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. ރާއްޖޭގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެއާގުޅޭ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމް 342 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,930,588            2,930,588            2,930,588 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,455,646            2,455,646            2,455,646 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          14,581,420          20,859,840          24,139,429 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 24,425                 24,425                 24,425 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          11,620,000                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން          22,979,225          21,961,785          16,665,197 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          54,591,304          48,232,284          46,215,285

ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްބާރު އެޅުމާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި އެންމެހާ  ޕްރޮގްރާމް 343 :

. މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,011,778            3,011,778            3,011,778 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,336,013            2,336,013            2,336,013 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               823,710            4,099,417            4,417,394 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               883,500               895,000               900,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               452,000            3,769,000               872,660 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            7,507,001          14,111,208          11,537,845
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. ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 344 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          22,271,282          22,271,282          22,271,282 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          19,589,235          19,589,235          19,589,235 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            9,569,754          17,255,154          17,255,154 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,168,000            3,936,180            3,936,180 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          52,598,271          63,051,851          63,051,851

ނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ވިލަރެސްކޮށް އެފަދަ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި  ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކަ ޕްރޮގްރާމް 345 :

. ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,245,822            4,245,822            4,245,822 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,791,058            1,791,058            1,791,058 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,513,100            5,432,098            5,432,096 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               291,212               291,212               291,212 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް            2,126,086                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               450,000            1,147,900            1,147,900 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          11,417,278          12,908,090          12,908,088
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ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ ޢަރުޝީފުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮގްރާމް 346 :

. އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,043,625            1,043,625            1,043,625 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               443,010               443,010               443,010 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,294,440            3,226,440            3,201,440 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               845,900               282,900               145,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            5,626,975            4,995,975            4,833,075
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

34 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން -

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު، މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ އުޞޫލްތަކާއެކު، އެހެންމީހުންގެ ހިޔާލާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުވުމުގެ މައްޗަށް  -

ބާރުއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ދީމިޤްރާތީ އުޞޫލުތައް ކުރިއެރުވުން -

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ގިނަގުނަ ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވާ ހިންގުން -

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ ފިކުރުތައް ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ހިމެނުން -

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން އިޖްތިމާޢީ އަދާލަތު ޤާޢިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  -

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުން  -

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރުން -

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން -

އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ ފިކުރުތައް ޤައުމީ މަންޙައްޖުގައި ހިމެނުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        126,948,921        104,387,710          47,524,967 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        126,948,921        104,387,710          47,524,967

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު            6,938,075          18,038,994            2,775,230 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            6,938,075          18,038,994            2,775,230

ޓްރަސްޓް ފަންޑު          29,953,000          29,953,000          29,453,000 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        163,839,996        152,379,704          79,753,197

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

40,441,572          97,308,815          120,135,026        
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ 

. އެންމެހަ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
351

7,083,395            7,078,895            6,813,895            . ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޢިލްމުތައް އުނގަންނައިދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން 352

ޖުމްލަ        126,948,921        104,387,710          47,524,967
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ އެންމެހަ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 351 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          17,429,231          17,429,231          17,429,231 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            9,105,418            9,240,018            9,401,538 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            6,440,648            8,203,178            9,865,054 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 66,000                 79,200                 95,040 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          85,919,629          60,948,268            1,960,006 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,174,100            1,408,920            1,690,703 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        120,135,026          97,308,815          40,441,572

. ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޢިލްމުތައް އުނގަންނައިދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 352 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,114,974            3,114,974            3,114,974 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,735,178            1,735,178            1,735,178 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,768,318            2,018,318            2,018,318 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 50,875                 50,875                 50,875 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               144,550               159,550               164,050 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,813,895            7,078,895            7,083,395
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

 35 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ރައްކާތެރިބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކީ އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށްވާއިރު އެޚިދްމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން -

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާގައި ފަންނީ، މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޤާބިލްކަން ހަރުދަނާކުރުން އިތުރުކުރުން -

ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއްމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން -

ނޑާއި ޤަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަ -

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން -

ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭންގެ ދަށުން ގޭބިސީ ލެވެލްގަޔާ އަދި ޤައުމީ ލެވެލްގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާކުރުން -

ނޑުދޮށްތައް ގިރަމުންދާ ދިޔުމުން މުދަލާއި، އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރާ  ނޑުދޮށްތައް ގިރެމުންދާ ދިއުން ކުޑަކޮށް އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމާއި، ގޮ ގޮ -

ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ފައިދާތައް އާއްމުންނަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދީ  -

އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ހިންގައި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޭ މަރުކަޒެއްގެ އެހީގައި 

މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

) އިތުރުކުރުން ހަކަތަ ލިބޭ ވަޞީލަތްތައް ފުޅާކޮށް ޤައުމީ ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން (އެނަރޖީ ސެކިއުރިޓީ -

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި، އަތްފޯރާފަށުގައި އިތުބާރާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމެއްގެ ދަށުން  -

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ނޑު ވަރުގަދަކުރުން ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އޮނިގަ -

ހަކަތައިގެ އަގު ދަށްކުރުން -

. ކާބަން ނިއުޓްރާލިޓީ ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ހަކަތަ ހޯދޭނެ އިތުރު ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރުފްކޮށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުން -

ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގައި އެކުލެވޭ އެންމެހާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދިރޭތަކެއްޗާއިއެކު އެ ތިމާވެށި ދެމެހެއްޓުމާއި، ތިމާވެށިން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު  -

ފައިދާ ލިބިގަތުން

.އޭ ވަރުގަދަކުރުން .އައި .އޭ މޮނިޓަރިންނަށް ބާރުއެޅުމާއެކު އީ .އައި .އޭ ތައާރަފްކުރުމާއި، އީ .އީ އެސް -

ރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރުން -

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން -

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރެވިދާނެ އަދި ރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓާ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނީ ޞިއްޙަތާއި، ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ  -

އަސަރުނުކުރާނެ ގޮތަކަށް ކުނި ނައްތާލުން

އިންސާނީ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޖައްވު ސާފުވުން -

 
204



ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        227,769,940        238,883,872        231,066,511 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        223,803,140        234,952,072        227,134,711

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            3,966,800            3,931,800            3,931,800

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު        221,674,037        620,650,806        616,768,212 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ        120,380,407        450,677,094        369,694,500

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ        101,293,630        169,973,712        247,073,712

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        449,443,977        859,534,678        847,834,723

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

35,666,191          67,872,813          43,486,134          
ރާއްޖޭގައި ތިމާވެއްޓާއި، މޫސުމާއި، ހަކަތައާއި، ފެނާފާޚާނާއާއިބެހޭ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް 

. ނޑައަޅައި، ކަމާގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައްރޭވުމާއި ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން ކަ
361

148,836,205        119,559,625        136,210,591        
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކަރަންޓާއި، ބޯފެނާއި ފާޚަނާގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

. އެންމެންނަށް ހަމަހަމަވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
362

27,559,051          33,022,973          26,932,510          
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިޓިއޮރޮލޮޖީއާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރާވައި 

. ހިންގުން
363

4,118,425            3,488,927            4,234,642            
ޙަކަތައާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، ހަކަތަލިބޭ ވަސީލަތްތައް ފުޅާކޮށް 

. ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
364

10,954,839          11,007,734          12,939,263          

ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހެ ތަންތަނާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ ތެރެއިން 

ނޑައަޅައި އެތަންތަނާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް  ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަ

ރާވާހިންގުމާއި، ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ 

. މަސައްކަތް ހިންގުން

365

ޖުމްލަ        223,803,140        234,952,072        227,134,711
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ނޑައަޅައި، ކަމާގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައްރޭވުމާއި  ރާއްޖޭގައި ތިމާވެއްޓާއި، މޫސުމާއި، ހަކަތައާއި، ފެނާފާޚާނާއާއިބެހޭ އެނެމެހާ ސިޔާސަތުތައް ކަ ޕްރޮގްރާމް 361 :

. ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,605,910            3,605,910            3,605,910 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,046,542            2,046,542            2,046,542 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            6,737,535            7,588,725            7,962,999 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,734,189            3,262,402            3,263,522 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          27,276,825          50,611,144          18,129,128 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,085,133               758,090               658,090 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          43,486,134          67,872,813          35,666,191

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކަރަންޓާއި، ބޯފެނާއި ފާޚަނާގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެންމެންނަށް ހަމަހަމަވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަށް  ޕްރޮގްރާމް 362 :

. ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,585,444            3,585,444            3,585,444 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,553,133            2,553,133            2,553,133 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,762,770            4,000,000                      - 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        127,104,244        109,421,048        142,697,628 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               205,000                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        136,210,591        119,559,625        148,836,205
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. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިޓިއޮރޮލޮޖީއާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރާވައި ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 363 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            8,418,375            8,418,375            8,418,375 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            9,999,421            9,999,421            9,999,421 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            6,019,914            6,883,177            6,665,255 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               595,000               605,000               615,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,899,800            7,117,000            1,861,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          26,932,510          33,022,973          27,559,051

ޙަކަތައާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، ހަކަތަލިބޭ ވަސީލަތްތައް ފުޅާކޮށް ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ  ޕްރޮގްރާމް 364 :

. އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ               873,221               873,221               873,221 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް               789,278               789,278               789,278 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,163,828            1,500,728            2,177,826 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 47,000                 47,000                 47,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               361,315               278,700               231,100 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            4,234,642            3,488,927            4,118,425

 
207



ނޑައަޅައި އެތަންތަނާއި  ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހެ ތަންތަނާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ ތެރެއިން ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަ ޕްރޮގްރާމް 365 :

. އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުމާއި، ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,265,757            5,265,757            5,265,757 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,943,596            3,943,596            3,943,596 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,689,310            1,630,781            1,637,486 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,040,600               167,600               108,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          12,939,263          11,007,734          10,954,839

 
208



`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

36 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް މަރުކަޒީ އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޚިދުމަތްދިނުން -

އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތިފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން  -

ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހުރިހާ ދާއިރާތައް އެއްކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން -

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް  -

ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުން

ނޑު އުފައްދައި އޭގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުވުން ޖެންޑަރ ހަމަހަމަކަމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނުތައް އަދި އިދާރީ އޮނިގަ -

ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން -

ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމަށާއި އެކަމުން ފިރިހެނުންނާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ ނަތީޖާ ނެރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން -

އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅުމާއި އަންހެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ސަގާފަތެއް އުފައްދައި އާލާކުރުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          94,198,003          97,739,166          86,885,667 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          93,389,403          96,955,566          86,102,067

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ               808,600               783,600               783,600

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          94,198,003          97,739,166          86,885,667
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

14,306,699          25,288,220          24,067,675          

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދޭ މީހުންނާބެހޭ ގޮތުންނާއި، 

ނޑައެޅުމާއި، ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ސިޔާސަތު ކަ

. ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
371

25,421,434          25,421,434          24,473,857          
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާޢީ އެހީ ދިނުމާއި، އެމީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި 

. ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން
372

22,305,102          21,992,102          21,449,102          
އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދޭ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި 

. ރަށުފެންވަރުގަޔާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން
373

11,701,405          11,857,905          10,601,988          
އަޅާލާނެފަރާތެއް ނެތި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުން 

. ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން
374

6,439,549            6,446,027            6,545,903            

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދިއުން
375

5,927,878            5,949,878            6,250,878            
ގެވެށި އަނިޔާ ޤާނޫނާއި ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަދުލް އިންސާފު 

. ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
376

ޖުމްލަ          93,389,403          96,955,566          86,102,067

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

ނޑައެޅުމާއި،  އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދޭ މީހުންނާބެހޭ ގޮތުންނާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ސިޔާސަތު ކަ ޕްރޮގްރާމް 371 :

. ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,447,035            4,447,035            4,447,035 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,286,167            3,286,167            3,286,167 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            6,519,069            6,191,327            6,229,597 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 25,000                 30,000                 30,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް            9,110,530          11,154,791               200,000 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               679,874               178,900               113,900 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          24,067,675          25,288,220          14,306,699
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. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާޢީ އެހީ ދިނުމާއި، އެމީހުން ބެލެހއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 372 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            6,279,967            6,279,967            6,279,967 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,259,026            6,259,026            6,259,026 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          11,290,531          12,235,868          12,235,868 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               644,333               646,573               646,573 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          24,473,857          25,421,434          25,421,434

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދޭ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ރަށުފެންވަރުގަޔާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޕްރޮގްރާމް 373 :

. ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            9,679,698            9,679,698            9,679,698 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            7,816,254            7,816,254            7,816,254 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,607,150            4,416,150            4,647,150 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 50,000                 50,000                 50,000 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               296,000                 30,000               112,000 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          21,449,102          21,992,102          22,305,102
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. އަޅާލާނެފަރާތެއް ނެތި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 374 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,585,636            3,585,636            3,585,636 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,279,246            3,286,747            3,286,747 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,574,944            4,710,744            4,554,244 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               162,162               274,778               274,778 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          10,601,988          11,857,905          11,701,405

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން  ޕްރޮގްރާމް 375 :

. ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދިއުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            2,333,245            2,333,245            2,333,245 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,548,233            1,548,233            1,548,233 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,396,181            2,425,465            2,433,015 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 23,200                 23,200                 23,200 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               245,044               115,884               101,856 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,545,903            6,446,027            6,439,549

 
212



ގެވެށި އަނިޔާ ޤާނޫނާއި ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަދުލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ  ޕްރޮގްރާމް 376 :

. މަސައްކަތް ހިންގުން

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,560,678            1,560,678            1,560,678 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,478,480            1,478,480            1,478,480 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            2,801,520            2,766,520            2,766,520 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               410,200               144,200               122,200 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ            6,250,878            5,949,878            5,927,878
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

37 - މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ -

ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ 

އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން

ސިޓީގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ  -

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން -

ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން -

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  -

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ  ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބަލެހެއްޓުމާއި، ޢާންމުންގެއަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ނޑައަޅާ މިންގަ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ  -

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި،  ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލްކުރުން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވަ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި  -

ބަލަހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 

ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ -

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން -

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން -

އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން -

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު        152,299,740        184,088,424        194,846,002 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް        152,299,740        184,088,424        194,846,002

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                 40,000                 40,000                 40,000 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ        152,339,740        184,128,424        194,886,002
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-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

194,846,002        184,088,424        152,299,740        
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ 

. މަސައްކަތްކުރުން
381

ޖުމްލަ        152,299,740        184,088,424        194,846,002

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 381 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          59,278,491          59,278,491          59,278,491 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          29,621,631          29,621,631          29,621,631 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          57,815,613          84,536,727          90,352,076 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               979,600            1,529,600            1,579,600 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            4,604,405            9,121,975          14,014,204 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ        152,299,740        184,088,424        194,846,002
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

 38 - އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލް

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއްއަވަށައްވުރެ ގިނަ އަވަށައް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލާ  -

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          44,392,910          46,451,839          46,976,513 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          44,392,910          46,451,839          46,976,513

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          44,392,910          46,451,839          46,976,513

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

46,976,513          46,451,839          44,392,910          
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ 

. މަސައްކަތްކުރުން
391

ޖުމްލަ          44,392,910          46,451,839          46,976,513
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ޕްރޮގްރާމް 391:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          16,793,862          16,793,862          16,793,862 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          10,157,034          10,157,034          10,157,034 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          13,117,734          13,486,877          13,737,347 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            3,715,280            5,401,116            5,671,172 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               609,000               612,950               617,098 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

46,976,513          46,451,839          44,392,910          
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

(  39 - ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި (ހއ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          66,456,974          66,888,677          67,328,303 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          66,456,974          66,888,677          67,328,303

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          66,456,974          66,888,677          67,328,303

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

8,379,662            8,339,800            8,300,720            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
401

58,948,641          58,548,877          58,156,254          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
402

ޖުމްލަ          66,456,974          66,888,677          67,328,303
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 401:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,334,982            4,334,982            4,334,982 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,011,738            2,011,738            2,011,738 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,773,000            1,808,460            1,844,629 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               181,000               184,620               188,313 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

8,379,662            8,339,800            8,300,720            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 402:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          24,850,595          24,850,595          24,850,595 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          13,668,448          13,668,448          13,668,448 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          12,811,036          13,067,135          13,327,648 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            4,566,200            4,657,524            4,750,672 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            2,259,975            2,305,175            2,351,278 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          58,156,254          58,548,877          58,948,641
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 402:

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,606,217            3,627,658            3,649,525 200

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,715,991            2,736,331            2,757,074 201

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,670,630            2,688,270            2,706,261 202

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,646,880            2,663,700            2,681,055 203

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,839,745            6,887,490            6,936,188 204

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,339,155            6,382,115            6,425,933 205

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,938,816            5,974,536            6,010,959 206

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,254,877            3,277,054            3,298,781 207

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,850,915            6,898,115            6,946,260 208

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,735,662            2,756,142            2,777,031 209

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,134,242            4,156,782            4,179,774 210

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,096,049            3,118,989            3,142,388 211

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,946,303            2,967,903            2,989,940 212

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,380,772            4,413,792            4,447,472 213

ޖުމްލަ          58,156,254          58,548,877          58,948,641
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

(  40 - ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި (ހދ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          76,031,050          76,576,802          77,035,489 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          76,031,050          76,576,802          77,035,489

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          76,031,050          76,576,802          77,035,489

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

8,765,407            8,730,116            8,695,516            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
411

68,270,082          67,846,686          67,335,534          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
412

ޖުމްލަ          76,031,050          76,576,802          77,035,489
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 411 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,325,287            5,325,287            5,325,287 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,639,229            1,639,229            1,639,229 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               977,000               996,520            1,016,432 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               255,000               260,100               265,301 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               499,000               508,980               519,158 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

8,765,407            8,730,116            8,695,516            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 412 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          30,619,260          30,619,260          30,619,260 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          16,156,657          16,156,657          16,156,657 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          13,885,617          14,263,289          14,550,534 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            5,582,000            5,693,640            5,807,513 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,092,000            1,113,840            1,136,118 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          67,335,534          67,846,686          68,270,082

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 412 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,756,262            5,801,102            5,846,839 215

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,783,317            2,799,617            2,820,304 216

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,121,148            3,142,628            3,164,535 217

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,872,145            2,889,925            2,908,059 218

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,300,941            5,327,061            5,353,703 219

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,958,598            2,984,858            3,011,641 220

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,349,903            5,387,143            5,425,126 221

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,810,936            2,831,116            2,851,699 222

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           17,239,399          17,334,739          17,431,980 223

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              3,219,954            3,237,866            3,256,137 224

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,183,074            4,210,134            4,237,732 225

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,620,689            6,752,569            6,785,064 226

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,119,168            5,147,928            5,177,263 227

ޖުމްލަ          67,335,534          67,846,686          68,270,082

 
223



`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 41 - މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          61,024,005          61,057,508          61,685,744 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          61,024,005          61,057,508          61,685,744

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                       -                       -                       -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                       -                       -                       - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                       -                       -                       -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                       -                       -                       -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                       -                       -                       - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                       -                       -                       - 4

މުޅި ޖުމްލަ          61,024,005          61,057,508          61,685,744

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

7,010,252            6,736,971            7,051,471            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
421

54,675,492          54,320,537          53,972,534          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
422

ޖުމްލަ          61,024,005          61,057,508          61,685,744

 
224



ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 421 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,248,228            4,248,228            4,248,228 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,006,243            2,006,243            2,006,243 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               636,000               375,400               646,538 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -                       -                       - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 23,000                 23,460                 23,930 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                       - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                       -                       -                       - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               138,000                 83,640                 85,313 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                       - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                       -                       -                       - 720

ލޯން ދޫކުރުން                       -                       -                       - 730

7,010,252            6,736,971            7,051,471            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 422 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          25,129,990          25,129,990          25,129,990 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          10,831,418          10,831,418          10,831,418 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          12,645,426          12,886,115          13,131,608 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -                       -                       - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            4,152,000            4,235,040            4,319,743 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                       - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                       -                       -                       - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,213,700            1,237,974            1,262,733 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                       - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                       -                       -                       - 720

ލޯން ދޫކުރުން                       -                       -                       - 730

ޖުމްލަ          53,972,534          54,320,537          54,675,492
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 422 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,681,221            4,718,401            4,756,324 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ 229

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,404,860            2,422,960            2,441,425 230

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,827,134            2,845,814            2,864,865 231

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,513,889            3,539,269            3,565,157 232

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,713,956            3,737,516            3,761,545 233

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,174,515            3,194,155            3,214,185 234

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,756,112            4,785,272            4,815,015 235

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,264,344            3,280,268            3,296,510 236

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,916,421            3,936,341            3,956,656 237

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,354,447            3,375,247            3,396,462 238

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,884,059            4,916,118            4,948,817 239

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,499,057            3,522,637            3,546,696 240

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,162,334            5,190,754            5,219,738 241

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,820,185            4,855,785            4,892,097 242

ޖުމްލަ          53,972,534          54,320,537          54,675,492
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 42 - މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ނ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          56,712,516          57,069,062          57,432,722 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          56,712,516          57,069,062          57,432,722

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          56,712,516          57,069,062          57,432,722

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

6,933,673            6,906,992            6,880,832            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
431

50,499,049          50,162,070          49,831,684          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
432

ޖުމްލަ          56,712,516          57,069,062          57,432,722
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 431 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,930,111            3,930,111            3,930,111 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,642,721            1,642,721            1,642,721 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               722,000               736,440               751,166 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               586,000               597,720               609,675 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

6,933,673            6,906,992            6,880,832            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 432 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          23,000,804          23,000,804          23,000,804 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          10,311,452          10,311,452          10,311,452 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          11,041,794          11,262,828          11,488,258 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            4,765,386            4,860,494            4,957,513 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               712,248               726,492               741,022 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          49,831,684          50,162,070          50,499,049
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 432 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,941,208            2,961,148            2,981,486 244

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,808,677            5,844,537            5,881,113 245

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,081,996            3,103,767            3,125,970 246

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,133,462            4,153,422            4,173,779 247

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,037,938            4,065,398            4,093,402 248

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,049,473            3,065,456            3,081,760 249

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,843,090            2,864,690            2,886,716 250

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,077,494            4,104,874            4,132,800 251

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,587,269            2,603,741            2,620,543 252

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,825,014            4,856,674            4,888,965 253

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,625,756            4,662,076            4,699,125 254

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,653,799            2,671,679            2,689,918 255

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,166,508            5,204,608            5,243,472 256

ޖުމްލަ          49,831,684          50,162,070          50,499,049
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 43 - މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          68,425,866          68,848,110          69,278,766 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          68,425,866          68,848,110          69,278,766

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          68,425,866          68,848,110          69,278,766

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

10,395,091          10,363,186          10,331,904          
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
441

58,883,675          58,484,924          58,093,962          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
442

ޖުމްލަ          68,425,866          68,848,110          69,278,766
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 441 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,200,460            5,200,460            5,200,460 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            3,567,338            3,567,338            3,567,338 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,554,106            1,585,188            1,616,889 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 10,000                 10,200                 10,404 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                      -                      -                      - 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

10,395,091          10,363,186          10,331,904          

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 442 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          26,372,669          26,372,669          26,372,669 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          12,173,271          12,173,271          12,173,271 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          13,874,262          14,151,749          14,434,757 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            3,493,760            3,563,635            3,634,907 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            2,180,000            2,223,600            2,268,071 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          58,093,962          58,484,924          58,883,675

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 442 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,162,555            5,203,303            5,244,865 258

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,240,899            3,258,119            3,275,677 259

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,353,345            3,376,505            3,400,129 260

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,826,313            2,843,833            2,861,700 261

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,687,664            4,714,757            4,742,387 262

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,760,247            4,788,787            4,817,893 263

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,708,692            4,746,014            4,784,081 264

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,345,893            3,371,572            3,397,761 265

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,975,886            2,997,606            3,019,764 266

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,831,594            2,852,554            2,873,932 267

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,018,225            5,049,445            5,081,292 268

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,221,400            4,252,980            4,285,192 269

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,948,938            4,982,578            5,016,887 270

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,993,312            3,009,552            3,026,112 271

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,018,999            3,037,319            3,056,003 272

ޖުމްލަ          58,093,962          58,484,924          58,883,675
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 44 - މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          52,814,670          53,141,945          53,502,788 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          52,814,670          53,141,945          53,502,788

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          52,814,670          53,141,945          53,502,788

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

7,022,704            6,993,342            6,964,547            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
451

46,480,084          46,148,603          45,850,123          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
452

ޖުމްލަ          52,814,670          53,141,945          53,502,788
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 451 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,279,252            3,279,252            3,279,252 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,245,548            2,245,548            2,245,548 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,054,747            1,075,842            1,097,352 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               128,000               130,560               133,170 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               257,000               262,140               267,382 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

7,022,704            6,993,342            6,964,547            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 452 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          21,509,474          21,509,474          21,509,474 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            9,416,659            9,416,659            9,416,659 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          10,337,750          10,544,505          10,755,379 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            3,654,240            3,727,325            3,801,871 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               932,000               950,640               996,701 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          45,850,123          46,148,603          46,480,084

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 452 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,245,449            3,263,829            3,282,573 274

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,001,096            3,019,076            3,037,415 275

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,474,401            3,499,441            3,524,980 276

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,225,503            3,242,283            3,259,397 277

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,985,536            3,003,536            3,021,895 278

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,801,114            3,824,894            3,849,149 279

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,789,790            2,808,930            2,828,452 280

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,898,926            5,944,286            5,990,553 281

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,248,975            5,284,735            5,348,255 282

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,220,470            4,246,710            4,273,474 283

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,330,089            2,345,929            2,362,086 284

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,409,701            2,425,481            2,441,574 285

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,219,073            3,239,473            3,260,281 286

ޖުމްލަ          45,850,123          46,148,603          46,480,084
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 45 - ފާދިއްޕޮޅު (ޅ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          28,423,756          28,570,776          28,760,501 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          28,423,756          28,570,776          28,760,501

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          28,423,756          28,570,776          28,760,501

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

6,084,689            6,060,683            6,037,143            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
461

22,675,812          22,510,093          22,386,613          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
462

ޖުމްލަ          28,423,756          28,570,776          28,760,501
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 461 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,373,502            3,373,502            3,373,502 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,486,641            1,486,641            1,486,641 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,106,000            1,128,120            1,150,678 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   2,000                   2,040                   2,081 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 69,000                 70,380                 71,787 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

6,084,689            6,060,683            6,037,143            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 462 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            9,299,316            9,299,316            9,299,316 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            4,394,297            4,394,297            4,394,297 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            6,599,000            6,680,600            6,803,603 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            1,835,000            1,871,700            1,909,135 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               259,000               264,180               269,461 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          22,386,613          22,510,093          22,675,812
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 462 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,672,390            7,696,730            7,761,332 288

ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,732,060            6,787,860            6,844,773 289

ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,502,635            4,527,675            4,553,216 290

ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,479,528            3,497,828            3,516,491 291

ޖުމްލަ          22,386,613          22,510,093          22,675,812
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 46 - މާލެ އަތޮޅު (ކ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          43,495,660          43,749,059          44,007,524 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          43,495,660          43,749,059          44,007,524

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          43,495,660          43,749,059          44,007,524

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

5,864,140            5,844,745            5,825,725            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
471

38,143,384          37,904,314          37,669,935          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
472

ޖުމްލަ          43,495,660          43,749,059          44,007,524
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 471 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,238,222            3,238,222            3,238,222 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,636,503            1,636,503            1,636,503 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               932,000               950,640               969,649 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   2,000                   2,040                   2,081 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 17,000                 17,340                 17,685 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

5,864,140            5,844,745            5,825,725            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 472 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          17,417,979          17,417,979          17,417,979 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            8,532,990            8,532,990            8,532,990 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            8,940,212            9,119,016            9,301,397 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            1,971,304            2,010,730            2,050,946 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               807,450               823,599               840,072 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          37,669,935          37,904,314          38,143,384
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 472 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,291,607            6,327,327            6,363,764 293

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,599,770            3,625,590            3,651,929 294

މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,349,466            3,372,778            3,396,559 295

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,712,657            3,739,437            3,766,753 296

މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,837,849            4,857,949            4,878,447 297

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,587,033            3,609,620            3,632,658 298

މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,209,296            3,231,396            3,253,939 299

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,088,161            4,115,621            4,143,629 300

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,994,096            5,024,596            5,055,706 301

ޖުމްލަ          37,669,935          37,904,314          38,143,384
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 47 - އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި   (އއ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          32,782,411          32,977,184          33,175,835 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          32,782,411          32,977,184          33,175,835

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          32,782,411          32,977,184          33,175,835

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

5,644,124            5,626,625            5,609,462            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
481

27,531,711          27,350,559          27,172,949          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
482

ޖުމްލަ          32,782,411          32,977,184          33,175,835
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 481 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,170,166            3,170,166            3,170,166 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,581,211            1,581,211            1,581,211 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               766,395               781,723               797,353 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   5,500                   5,610                   5,722 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 86,190                 87,915                 89,672 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

5,644,124            5,626,625            5,609,462            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 482 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          12,161,590          12,161,590          12,161,590 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,130,889            6,130,889            6,130,889 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            5,325,083            5,431,585            5,540,205 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,370,633            2,418,046            2,466,407 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,184,754            1,208,449            1,232,620 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          27,172,949          27,350,559          27,531,711
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 482 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,483,080            4,513,755            4,545,044 303

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,070,506            3,094,746            3,119,472 304

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,139,128            4,160,688            4,182,678 305

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,728,194            3,748,974            3,770,166 306

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,876,537            2,896,537            2,916,936 307

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,941,560            2,961,647            2,982,135 308

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,129,680            3,149,252            3,169,212 309

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,804,264            2,824,960            2,846,068 310

ޖުމްލަ          27,172,949          27,350,559          27,531,711
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 48 - އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (އދ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          44,387,147          44,642,063          44,902,073 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          44,387,147          44,642,063          44,902,073

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          44,387,147          44,642,063          44,902,073

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

6,443,851            6,414,411            6,385,551            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
491

38,458,222          38,227,652          38,001,596          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
492

ޖުމްލަ          44,387,147          44,642,063          44,902,073
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 491 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,550,704            3,550,704            3,550,704 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,391,847            1,391,847            1,391,847 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,402,000            1,430,040            1,458,644 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 16,000                 16,320                 16,646 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 25,000                 25,500                 26,010 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

6,443,851            6,414,411            6,385,551            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 492 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          18,770,713          18,770,713          18,770,713 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            7,928,099            7,928,099            7,928,099 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            7,642,022            7,794,863            7,950,759 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,400,262            2,448,267            2,497,228 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,260,500            1,285,710            1,311,423 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          38,001,596          38,227,652          38,458,222
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 492 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,552,166            3,570,466            3,589,134 312

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,779,272            3,801,952            3,825,087 313

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,726,001            2,738,278            2,750,796 314

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,511,435            5,551,855            5,593,077 315

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,500,766            2,518,848            2,537,293 316

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,948,210            4,968,910            4,990,023 317

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,565,375            3,584,719            3,604,448 318

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,656,913            2,669,713            2,682,769 319

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,017,832            3,040,052            3,062,720 320

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,743,626            5,782,859            5,822,875 321

ޖުމްލަ          38,001,596          38,227,652          38,458,222
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 49 - ފެލިދެއަތޮޅު (ވ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          19,136,502          19,238,288          19,342,095 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          19,136,502          19,238,288          19,342,095

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          19,136,502          19,238,288          19,342,095

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

5,468,734            5,456,184            5,443,878            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
501

13,873,361          13,782,104          13,692,624          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
502

ޖުމްލަ          19,136,502          19,238,288          19,342,095
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 501 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,661,897            3,661,897            3,661,897 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,166,704            1,166,704            1,166,704 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               567,277               578,623               590,194 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   5,000                   5,100                   5,202 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 43,000                 43,860                 44,737 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

5,468,734            5,456,184            5,443,878            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 502 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            6,331,237            6,331,237            6,331,237 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,887,498            2,887,498            2,887,498 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,292,448            3,358,298            3,425,456 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               740,512               755,323               770,428 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               440,929               449,748               458,742 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          13,692,624          13,782,104          13,873,361
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 502 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,074,838            3,093,084            3,111,692 323

ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,417,868            2,432,002            2,446,417 324

ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,869,071            2,888,231            2,907,774 325

ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,990,007            3,010,927            3,032,261 326

ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,340,840            2,357,860            2,375,217 327

ޖުމްލަ          13,692,624          13,782,104          13,873,361
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

(  50 - މުލަކަތޮޅު (މ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          33,293,455          33,489,142          33,688,735 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          33,293,455          33,489,142          33,688,735

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          33,293,455          33,489,142          33,688,735

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

6,108,676            6,089,665            6,071,025            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
511

27,580,059          27,399,477          27,222,430          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
512

ޖުމްލަ          33,293,455          33,489,142          33,688,735
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 511 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,707,120            3,707,120            3,707,120 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,431,905            1,431,905            1,431,905 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               847,000               863,940               881,218 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 85,000                 86,700                 88,433 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

6,108,676            6,089,665            6,071,025            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 512 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          13,032,496          13,032,496          13,032,496 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            5,337,715            5,337,715            5,337,715 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            5,389,105            5,496,889            5,606,824 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,515,835            2,566,152            2,617,473 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               947,279               966,225               985,551 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          27,222,430          27,399,477          27,580,059
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 512 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,521,760            2,536,940            2,552,421 329

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,971,090            2,986,864            3,002,954 330

މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,925,730            4,955,890            4,986,652 331

މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,469,848            3,493,613            3,517,851 332

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,000,881            3,018,816            3,037,111 333

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,838,981            3,866,382            3,894,329 334

މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,441,685            3,468,645            3,496,144 335

މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,052,455            3,072,327            3,092,597 336

ޖުމްލަ          27,222,430          27,399,477          27,580,059
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 51 - ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          27,504,000          27,638,005          27,774,686 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          27,504,000          27,638,005          27,774,686

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          27,504,000          27,638,005          27,774,686

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

6,115,129            6,098,486            6,082,166            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
521

21,659,557          21,539,519          21,421,834          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
522

ޖުމްލަ          27,504,000          27,638,005          27,774,686
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 521 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,758,550            3,758,550            3,758,550 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,507,616            1,507,616            1,507,616 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               637,000               649,740               662,733 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               123,000               125,460               127,969 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 56,000                 57,120                 58,261 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

6,115,129            6,098,486            6,082,166            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 522 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          10,361,822          10,361,822          10,361,822 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            5,175,765            5,175,765            5,175,765 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            3,818,247            3,894,612            3,972,505 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            1,805,000            1,841,100            1,877,922 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               261,000               266,220               271,543 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          21,421,834          21,539,519          21,659,557
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 522 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,656,648            3,681,328            3,706,501 338

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,128,643            4,153,543            4,178,941 339

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,487,625            4,507,085            4,526,931 340

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,863,367            3,879,604            3,896,167 341

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,285,551            5,317,959            5,351,017 342

ޖުމްލަ          21,421,834          21,539,519          21,659,557
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 52 - ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ދ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          29,799,147          29,966,107          30,089,578 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          29,799,147          29,966,107          30,089,578

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          29,799,147          29,966,107          30,089,578

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

5,841,153            5,823,739            5,806,661            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
531

24,248,425          24,142,368          23,992,486          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
532

ޖުމްލަ          29,799,147          29,966,107          30,089,578
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 531 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,600,517            3,600,517            3,600,517 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,352,245            1,352,245            1,352,245 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               742,899               757,757               772,907 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 39,000                 39,780                 40,575 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 72,000                 73,440                 74,909 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

5,841,153            5,823,739            5,806,661            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 532 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          11,154,128          11,154,128          11,154,128 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            5,344,254            5,344,254            5,344,254 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,286,464            4,354,753            4,377,586 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,755,700            2,830,594            2,906,986 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               451,940               458,639               465,471 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          23,992,486          24,142,368          24,248,425

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 532 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,452,973            4,478,813            4,505,170 344

ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,441,475            3,463,795            3,439,741 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަ 345

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,842,083            2,859,741            2,877,752 346

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,459,392            3,480,712            3,502,457 347

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                      -                      -                      - 348

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,590,500            3,613,924            3,637,816 349

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,206,063            6,245,383            6,285,489 350

ޖުމްލަ          23,992,486          24,142,368          24,248,425
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 53 - ކޮޅުމަޑުލު (ތ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          61,803,527          61,701,552          62,407,144 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          61,803,527          61,701,552          62,407,144

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          61,803,527          61,701,552          62,407,144

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

7,885,124            7,503,364            7,922,844            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
541

54,522,020          54,198,188          53,880,683          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
542

ޖުމްލަ          61,803,527          61,701,552          62,407,144
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 541 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            5,065,951            5,065,951            5,065,951 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,002,893            2,002,893            2,002,893 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               811,000               390,660               771,543 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 11,000                 11,220                 11,445 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 32,000                 32,640                 33,292 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

7,885,124            7,503,364            7,922,844            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 542 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          24,835,114          24,835,114          24,835,114 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          13,170,318          13,170,318          13,170,318 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު          10,786,251          11,001,976          11,221,996 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            3,768,000            3,843,360            3,920,229 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,321,000            1,347,420            1,374,363 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          53,880,683          54,198,188          54,522,020

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 542 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,461,030            4,479,055            4,497,435 352

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,187,135            5,223,455            5,260,496 353

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,275,950            4,299,710            4,323,941 354

ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,806,076            3,826,456            3,847,241 355

ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,089,043            5,123,043            5,157,726 356

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,447,993            4,466,253            4,484,874 ކޮޅުމަޑުލު ކަ 357

ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,175,057            3,192,017            3,209,316 358

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,425,769            4,449,909            4,474,534 359

ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,040,222            3,060,082            3,080,343 360

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,280,483            5,317,503            5,355,262 361

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,793,567            3,818,067            3,843,052 362

ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,430,425            3,454,345            3,478,742 363

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,467,933            3,488,293            3,509,058 364

ޖުމްލަ          53,880,683          54,198,188          54,522,020
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 54 - ހައްދުންމަތި (ލ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          55,102,697          55,403,236          55,709,777 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          55,102,697          55,403,236          55,709,777

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          55,102,697          55,403,236          55,709,777

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

7,627,296            7,602,536            7,578,256            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
551

48,082,481          47,800,700          47,524,441          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
552

ޖުމްލަ          55,102,697          55,403,236          55,709,777
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 551 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,718,544            4,718,544            4,718,544 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,645,712            1,645,712            1,645,712 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,159,000            1,182,180            1,205,818 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                   5,000                   5,100                   5,202 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 50,000                 51,000                 52,020 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

7,627,296            7,602,536            7,578,256            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 552 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          22,549,871          22,549,871          22,549,871 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          11,161,659          11,161,659          11,161,659 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            9,545,881            9,734,100            9,926,082 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            3,272,086            3,340,228            3,409,732 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               994,944            1,014,842            1,035,137 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          47,524,441          47,800,700          48,082,481

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 552 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,326,127            5,348,187            5,370,689 366

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,684,123            2,699,958            2,716,107 367

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,335,125            3,359,085            3,383,518 368

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,533,790            2,548,930            2,564,375 369

ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           10,460,066          10,508,151          10,557,196 370

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,183,289            5,216,209            5,249,791 371

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,275,172            5,310,072            5,345,668 372

ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,621,429            2,639,049            2,657,022 373

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,363,940            3,389,760            3,416,096 374

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,393,868            3,412,187            3,430,874 375

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,347,512            3,369,112            3,391,145 376

ޖުމްލަ          47,524,441          47,800,700          48,082,481
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 55 - ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          46,746,187          47,015,934          47,291,074 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          46,746,187          47,015,934          47,291,074

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          46,746,187          47,015,934          47,291,074

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

5,602,623            5,576,595            5,551,075            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
561

41,688,451          41,439,339          41,195,112          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
562

ޖުމްލަ          46,746,187          47,015,934          47,291,074
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 561 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            3,052,766            3,052,766            3,052,766 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,222,309            1,222,309            1,222,309 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު               587,000               598,740               610,713 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                 96,000                 97,920                 99,878 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                   9,000                   9,180                   9,364 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               584,000               595,680               607,593 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

5,602,623            5,576,595            5,551,075            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 562 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          18,598,523          18,598,523          18,598,523 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          10,385,177          10,385,177          10,385,177 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            8,549,931            8,720,928            8,895,346 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,487,870            2,537,628            2,588,381 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,173,611            1,197,083            1,221,024 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          41,195,112          41,439,339          41,688,451
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 562 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,509,054            4,536,992            4,565,489 378

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,956,609            7,005,389            7,055,142 379

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,668,208            4,695,568            4,723,473 380

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,265,974            4,289,625            4,313,749 381

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,986,801            6,019,181            6,052,211 382

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,584,194            3,609,094            3,634,490 383

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,718,090            2,728,677            2,739,482 384

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,161,905            5,188,890            5,216,414 385

ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,344,277            3,365,923            3,388,001 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަ 386

ޖުމްލަ          41,195,112          41,439,339          41,688,451
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 56 - ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ގދ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          51,579,776          51,897,197          52,220,964 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          51,579,776          51,897,197          52,220,964

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          51,579,776          51,897,197          52,220,964

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

8,006,811            7,973,130            7,940,110            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
571

44,214,153          43,924,067          43,639,666          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
572

ޖުމްލަ          51,579,776          51,897,197          52,220,964
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 571 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,716,480            4,716,480            4,716,480 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            1,572,630            1,572,630            1,572,630 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,631,000            1,663,620            1,696,893 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން                 20,000                 20,400                 20,808 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

8,006,811            7,973,130            7,940,110            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 572 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          18,427,148          18,427,148          18,427,148 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް          10,995,459          10,995,459          10,995,459 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            9,727,211            9,921,816          10,120,313 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            3,643,500            3,716,370            3,790,697 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               846,348               863,274               880,536 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          43,639,666          43,924,067          44,214,153

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 572 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,110,799            5,142,139            5,174,103 388

ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,732,576            3,757,756            3,783,448 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯ 389

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,029,123            3,052,523            3,076,391 390

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,561,618            4,590,739            4,620,439 391

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,788,560            3,816,260            3,844,513 392

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,304,419            4,332,119            4,360,372 393

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,950,962            5,979,002            6,007,598 394

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,094,249            5,127,669            5,161,759 395

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,067,360            8,125,860            8,185,530 396

ޖުމްލަ          43,639,666          43,924,067          44,214,153
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

( 57 - ފުވައްމުލައް (ޏ.އަތޮޅު

ނޑު ބައެއް ސިޔާސަތު  ބަޖެޓް ބިނާކުރެވިފައިވާ މައިގަ  - I

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުން -

ބަޖެޓް ސަމަރީ  - II

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްސީލް ނަންބަރު

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު          38,001,560          37,977,660          38,709,378 1

1.01  ދައުލަތުގެ އާންމު ބަޖެޓް          38,001,560          37,977,660          38,709,378

1.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލްވާރކްސް ފަންޑު                      -                      -                      - 2

2.01  ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                      -                      -                      -

2.02  ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                      -                      -                      -

ޓްރަސްޓް ފަންޑު                      -                      -                      - 3

އެޑްވާންސް ފަންޑު                      -                      -                      - 4

މުޅި ޖުމްލަ          38,001,560          37,977,660          38,709,378

-ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ނުވަތަ ސަބް  - III

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ޕްރޮގްރާމް / ސަބްޕްރޮގްރާމް ނަންބަރު

9,318,021            9,283,609            9,249,869            
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

. ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
581

29,391,357          28,694,051          28,751,691          
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 

. މަސައްކަތްތައް ކުރުން
582

ޖުމްލަ          38,001,560          37,977,660          38,709,378
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ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުގެ ޢާންމުބަޖެޓް ގައި ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ މައިގަ  - IV

. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް 581 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ            4,946,440            4,946,440            4,946,440 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            2,616,429            2,616,429            2,616,429 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            1,468,000            1,497,360            1,527,304 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން               219,000               223,380               227,848 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

9,318,021            9,283,609            9,249,869            

. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޕްރޮގްރާމް 582 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް އައިޓަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ          13,710,306          13,710,306          13,710,306 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ އާއި ޢިނާޔަތް            6,846,385            6,846,385            6,846,385 212-213

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު            4,825,000            4,714,240            4,933,169 221-226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް            2,068,000            2,109,360            2,151,544 228

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

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 291

ޕަބްލިކް ސެންޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -                      - 421-422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން            1,302,000            1,313,760            1,749,953 423-424

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

ޖުމްލަ          28,751,691          28,694,051          29,391,357

‐                         ‐                         ‐                        
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ގައިހިމެނޭ ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމް 582 :

 2015 އަށް
ލަފާކުރި

 2014 އަށް
ލަފާކުރި

 2013 އަށް
ލަފާކުރި

ތަފްޞީލް ބަޖެޓްނަމްބަރު

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,414,980            3,423,280            3,468,550 398

ނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,154,332            4,146,532            4,235,826 ފުވައްމުލަކު ދަ 399

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,662,032            2,671,352            2,751,823 400

ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,370,791            3,288,731            3,523,781 401

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,419,411            3,386,031            3,465,344 402

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,201,491            4,211,131            4,253,624 403

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,232,592            3,251,832            3,295,343 404

ނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,296,062            4,315,162            4,397,066 ފުވައްމުލަކު ދޫ 405

ޖުމްލަ          28,751,691          28,694,051          29,391,357
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IV

qlIBqfat urutiw qwewab Eheb iwATejab

raTqpec

2015 - 2013 - qTejab egutaluwad ihevid





2015 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2014 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2013 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2012 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2011 ގެ

އެކްޗުއަލް
ޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

މަ

ސަޢުދީ ފަންޑް

-
                      

-
                      

91,393,626
         

-
                      

134,440,195
       

ޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ. އެޓޯލް
ްސްޓްރަކް

1- ރީކޮނ

-
                      

-
                      

46,857,579
         

128,893,330
       

47,514,298
         

ްސް
ސް އިން މޯލްޑިވ

ޝިންގ ހާރބަރ
ޝަން އޮފް ފި

ްސްޓްރަކް
2- ރީކޮނ

57,979,154
         

86,968,723
         

48,315,964
         

-
                      

-
                      

ޮސްޕިޓަލް
ސ. ހިތަދޫ ހ

ޝަން އެންޑް އިކްވިޕިންގ އޮފް 
ްސްޓްރަކް

3- ކޮނ

57,979,154
         

86,968,723
         

186,567,169
       

128,893,330
       

181,954,493
       

 ޖުމްލަ  

އަބޫދާބީ ފަންޑް

56,532,758
         

-
                      

12,345,451
         

124,787,031
       

16,510,060
         

ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް އޭރިއާޒް
ާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން 

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
1- ހައ

56,532,758
         

-
                      

12,345,451
         

124,787,031
       

16,510,060
         

 ޖުމްލަ  

ކުވެއިތު ފަންޑް

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

41,599,840
         

ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް
ޝަން އޮފް 

1- ރިހިބިލިޓޭ

69,390,000
         

104,085,000
       

15,420,000
         

-
                      

-
                      

ސްވަރޭޖް އިން ފުވައްމުލަކު
ސަޕްލައި އެންޑް 

2- ވޯޓަރ

46,260,000
         

46,260,000
         

23,130,000
         

-
                      

-
                      

ަސައްކަތް
3- ފުވައްމުލަކު ބަނދަރުގެ މ

115,650,000
       

150,345,000
       

38,550,000
         

-
                      

41,599,840
         

 ޖުމްލަ  

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

ޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2011 ން 2015 ށް
މަ
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2015 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2014 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2013 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2012 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2011 ގެ

އެކްޗުއަލް
ޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

މަ

ޖޭ ބިކް/ޖަޕާން

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

32,668,302
         

ޝަން
ްސްޓްރަކް

ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮނ
ޯސްޓް 

1- ޕ

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

32,668,302
         

 ޖުމްލަ  

ސީ
ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެން

63,073,625
         

58,026,982
         

74,016,721
         

6,911,104
           

482,072
              

ްސް
ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކ

ޝަން އޮފް 
ާސް އެންޑް ކްރިއޭ

ޝަން އޮފް ހާރބ
1- ރިހިބިލިޓޭ

63,073,625
         

58,026,982
         

74,016,721
         

6,911,104
           

482,072
              

 ޖުމްލަ  

ޝަން (އައި. ޑީ. އޭ)
ސިއޭ

ސޯ
ޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެ

އިންޓަރނޭ

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

47,196,472
         

1- އިންޓަރގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

-
                      

-
                      

15,107,540
         

3,333,878
           

27,064,851
         

2- މޯބައިލް ފޯން ބެންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް

-
                      

37,421,094
         

13,273,082
         

78,746,873
         

16,562,859
         

ްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
3- މޯލްޑިވ

-
                      

5,922,034
           

10,510,272
         

5,096,851
           

23,580,067
         

ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ިސްޓްރޭ

ޝަން އެޑްމިނ
ޝަލް ޕްރޮޓެކް

ސޯ
ޝަން އެންޑް 

4- ޕެން

-
                      

43,343,128
         

38,890,894
         

87,177,602
         

114,404,249
       

 ޖުމްލަ  

ޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑު)
އިންޓަރނެ

-
                      

-
                      

-
                      

534,497
              

12,119,864
         

ޝަން ޕްރޮގްރާމް
ޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭ

ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފި
ޯސްޓް 

1- ޕ

-
                      

-
                      

6,270,430
           

10,888,617
         

14,221,894
         

ޝަން ޕްރޮގްރާމް
ޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭ

ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފި
ޯސްޓް 

2- ޕ

13,160,742
         

13,160,742
         

13,160,742
         

4,227,686
           

-
                      

ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ސިފިކޭ

ޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރ
3- ފި

13,160,742
         

13,160,742
         

19,431,172
         

15,650,800
         

26,341,758
         

 ޖުމްލަ  
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2015 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2014 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2013 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2012 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2011 ގެ

އެކްޗުއަލް
ޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

މަ

ސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި.ޑީ.ބީ)
އި

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

20,308,920
         

ްސް ލޯން ޓު ބީ.އެމް.އެލް
1- މައިކްރޯ ފައިނޭނ

-
                      

-
                      

-
                      

35,417,742
         

35,039,595
         

ސުނާމީ އެފެކްޓެޑް އައިލެންޑް
ުސިންގ އިން 

ޭސިކް ހައ
ޝަން އޮފް ބ

ްސްޓްރަކް
2- ކޮނ

-
                      

28,480,631
         

24,460,938
         

58,937,943
         

31,324,515
         

ްސް 
ސުނާމީ ވިކްޓިމ

ސް ފޮރ 
ޝަން އޮފް ހާރބާރ

ްސްޓްރަކް
3- ކޮނ

9,335,946
           

34,231,805
         

15,531,929
         

-
                      

-
                      

ެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް
4- ކްއަރަންޓިން ފ

69,598,170
         

54,131,910
         

15,466,260
         

-
                      

-
                      

ްސް
ަސް ކޯ ފިނޭނ

ިސ
ސްމޯލް، މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައ

 -5

154,200,000
       

92,520,000
         

15,420,000
         

-
                      

-
                      

6- ބަނދަރު ހެދުން

92,520,000
         

104,085,000
       

11,565,000
         

-
                      

-
                      

ިސްޓަމް
ސ
ސްވަރޭޖް 

 -7

104,085,000
       

34,695,000
         

-
                      

-
                      

-
                      

ޝަނަލް އައި. ޑި. ބީ
7- ޕްރޮވި

429,739,116
       

348,144,346
       

82,444,127
         

94,355,685
         

86,673,030
         

 ޖުމްލަ  

ޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ.ޑީ.ބީ)
އޭ

-
                      

-
                      

-
                      

3,072,176
           

24,465
                

ްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
ސްކިލ

1- އެމްޕްލޮއިމަންޓް 

-
                      

-
                      

-
                      

23,678,644
         

44,064,557
         

ާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް
ޭސް 2 އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިންފްރ

2- ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފ

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

24,122,235
         

ްސްޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ެސްޓިކް މެރިޓެއިމް ޓްރާނ

3- ޑޮމ

-
                      

-
                      

-
                      

30,840,000
         

42,763,762
         

ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ޓީ.އޭ ލޯން
4- ޕްރައިވެޓް 

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

ެސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓް
5- ކެޕ

30,703,881
         

30,703,881
         

8,772,538
           

-
                      

-
                      

ަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ިސ
ސައިޒްޑް އެންޓަރޕްރައ

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް 
5- މައިކްރޯ 
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2015 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2014 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2013 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2012 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2011 ގެ

އެކްޗުއަލް
ޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

މަ

27,756,000
         

23,130,000
         

-
                      

-
                      

-
                      

6- ރިނިއުބްލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
ްސްޕޯޓް 

8- ޓްރާނ

27,756,000
         

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

ޝަން
ސްޓްރެންތަނިންގ ޓިވެޓް އެންޑް ހައިއަރ އެޑިއުކޭ

-7

86,215,881
         

53,833,881
         

8,772,538
           

57,590,820
         

110,975,019
       

 ޖުމްލަ  

ޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯފިޑް)
އޯޕެކް ފަންޑު ފޮރ އިންޓަރނޭ

-
                      

63,223,966
         

7,024,885
           

12,565,453
         

10,230,764
         

ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް
ސް ފޮރ ދި 

ޝަން އޮފް ހާރބާރ
ްސްޓްރަކް

1- ކޮނ

38,858,400
         

38,858,400
         

12,336,000
         

-
                      

-
                      

ޮސްޕިޓަލް
ޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހ

ްސްޓްރަކް
2- ކޮނ

101,772,000
       

92,520,000
         

21,588,000
         

-
                      

-
                      

ސްވަރޭޖް
ސަޕްލައި އެންޑް 

3- ވޯޓަރ 

140,630,400
       

194,602,366
       

40,948,885
         

12,565,453
         

10,230,764
         

 ޖުމްލަ  

ސަޕޯޓެޑް
ޝަލް ލޯން / ޑެނީޑާ 

ސް ކޮމާ
ޑެނި

-
                      

-
                      

-
                      

118,913,335
       

277,136,035
       

ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 
1- ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭ

-
                      

-
                      

47,354,825
         

-
                      

-
                      

ސަޕްލަމެންޓްރީ ލޯން ފޮރ ފޯރތްޕަވަރ 
-2

78,256,500
         

89,436,000
         

11,179,500
         

-
                      

-
                      

ސެޓް 
ރޑް ޖަނަރޭޓަރ 

3-ތާ

78,256,500
         

89,436,000
         

58,534,325
         

118,913,335
       

277,136,035
       

 ޖުމްލަ  

އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް / ނެދަރލެންޑް

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

233,785,537
       

ްސް
ްސް އެޓް 4 އައިލެންޑ

ޝަން ވާރކ
1- ޑްރެޖިންގ އެންޑް ރިކްލަމޭ

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

233,785,537
       

 ޖުމްލަ  
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2015 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2014 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2013 ށް

ސްޓިމޭޓް
އެ

2012 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2011 ގެ

އެކްޗުއަލް
ޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

މަ

އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ

-
                      

-
                      

-
                      

564,640,248
       

265,656,735
       

ްސް އިން ހުޅުމާލެ
ުސިންގ ޔުނިޓ

1- 1000 ހައ

243,517,923
       

735,168,794
       

695,168,794
       

436,163,034
       

-
                      

ްސް 
ުސިންގ ޔުނިޓ

2- 1500 ހައ

264,144,600
       

396,216,900
       

26,414,460
         

-
                      

-
                      

ްސް 
ސްމާރޓް މޯލްޑީވ

 -3

462,600,000
       

308,400,000
       

-
                      

-
                      

-
                      

ެސަނަލް ލޯން 
ްސ
4- އަދަރ ކޮނ

970,262,523
       

1,439,785,694
    

721,583,254
       

1,000,803,282
    

265,656,735
       

 ޖުމްލަ  

އެގްޒިމް ބޭންކް / އިންޑިޔާ

-
                      

215,880,000
       

18,504,000
         

246,596,640
       

-
                      

ްސް
ުސިންގ ޔުނިޓ

1- 500 ހައ

-
                      

215,880,000
       

18,504,000
         

246,596,640
       

-
                      

 ޖުމްލަ  

ސިލޯން / ކޮލޮމްބޯ
ބޭންކް އޮފް 

-
                      

-
                      

-
                      

5,754,920
           

-
                      

ީސް ބިލްޑިންގ
1- ވެލާނާގޭ އޮފ

138,780,000
       

185,040,000
       

-
                      

-
                      

-
                      

ެސަނަލް ލޯން 
ްސ
2- އަދަރ ކޮނ

138,780,000
       

185,040,000
       

-
                      

5,754,920
           

-
                      

 ޖުމްލަ  

2,150,280,699
    

2,878,566,862
    

1,300,588,536
    

1,900,000,002
    

1,398,417,894
    

މުޅި ޖުމްލަ  

2,150,280,699
    

2,878,566,862
    

1,300,588,536
    

1,900,000,002
    

1,398,417,894
    

ޝްރޫޢުތަކައް ޚަރަދުކުރުމައް ލިބޭ
އެކިއެކި މަ

-
                      

-
                      

771,000,000
       

2,386,296,358
    

486,144,786
       

ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
ބަޖެޓް 

2,150,280,699
    

2,878,566,862
    

2,071,588,536
    

4,286,296,360
    

1,884,562,680
    

މުޅި ޖުމްލަ  
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ރުފިޔާ ރުފިާޔ ރުފިާޔ ރުފިާޔ ރުފިާޔ

ނޑް           2,965,642           3,406,391           3,186,013           3,186,013                     - ފިންލޭ ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން

ޗައިނާ       175,504,781                     -                     -                     - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 47 ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

ޗައިނާ                     -                     -         27,100,000           5,000,000           2,700,000 ލ.އަތޮޅު ލިންކްރޯޑްގެ މަޝްރޫޢު

ޗައިނާ                     -         50,000,000         19,400,000                     - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 100 ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

ޗައިނާ                     -                     -                     -         52,700,000         74,400,000 ނޑަނޭޅޭ އަދި ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަ

ޑެންމާރކް       113,083,348                     -                     -                     -                     - ފޯރތްޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

އިންޑިއާ                     -                     -         31,880,850         63,761,700         31,880,850 . ޖީ.އެމް އެޗް ރިނޮވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އައި

އިންޑިއާ                     -         23,130,000         61,680,000       123,360,000         74,016,000 ޕޮލިސްއެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް

ސަޢޫދީ އެރެބިޔާ                     -                     -           6,938,075         18,038,994           2,775,230 ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް

ޖަޕާން         93,491,135         61,399,462         14,729,403                     -                     - ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ

ބްރޫނާއީ                     -           4,861,670                     -                     -                     - ތ. ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން

ޗައިނާ         29,026,429                     -                     -                     -                     - 17 ވަނަ ސާރކް ސަމިޓު ބޭއްވުމަށް ލިބުނު އެހީ

ސްރީ ލަންކާ                     -       107,940,000         46,260,000                     -                     - އައްޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ޖާރމަން                     -           6,309,485           9,464,227         15,773,712         15,773,712 ސަޕޯރޓް ފޯރ ދަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރެލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ވާރލްޑް ބޭންކް                      -         46,005,998         46,005,998         46,005,998         46,005,998 ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ވާރލްޑް ބޭންކް                      -                     -         77,100,000       154,200,000       231,300,000 ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުއަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމް- ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް

ވާރލްޑް ބޭންކް                      -                     -         11,565,000       115,650,000       104,085,000 ނޑަނޭޅޭ -އައިޑާ އެލޮކޭޝަން އަދި ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަ

ވާރލްޑް ބޭންކް                      -                     -           7,710,000         15,420,000         30,840,000 ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުއަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމް- އައިޑާ އެލޮކޭޝަން

 ޖުމްލަ         414,071,335       253,053,006       393,619,566       632,496,417       613,776,790

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2015

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2011 ން 2015 ށް

2011 ގެ

އެކްޗުއަލް

2012 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2013 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް އެހީ ދޭ ފަރާތްމަޝްރޫއުގެ ނަން
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2015 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2012 އަށް

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

ލިބުނު

ރުފިޔާ

ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން     293,663,610     200,971,000     150,971,000     100,150,000     100,150,000 1

އިންޑިޔާ     292,815,240     200,000,000     150,000,000     100,000,000     100,000,000 1.1

އިޓަލީ            100,341                    -                    -                    -                    - 1.2

އެމެރިކާ            288,812            200,000            200,000            150,000            150,000 1.3

ޑެންމާރކް            459,217            771,000            771,000 1.4

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން       24,700,312       11,500,000       15,868,000       15,600,000       15,668,000 2

.ޕީ         7,936,857         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000 .ދީ .އެން ޔޫ 2.1

.އޯ         1,006,378            500,000            300,000            300,000            200,000 .އޭ އެފް 2.2

ޔުނިސެފް         1,937,555         3,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000 2.3

.އޯ         5,055,292         3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000 .އެޗް ޑަބްލިޔޫ 2.4

ޔުނެސްކޯ            281,400            300,000            300,000            300,000            300,000 2.5

.ޕީ            117,443            500,000            500,000            400,000            400,000 .އެފް .އެން ޔޫ 2.6

.ޕީ         4,201,500                    -                    -                    -                    - .އޯ .އެން ޔޫ 2.7

.ސީ         1,455,952         1,500,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000 .އޯޑީ .އެން ޔޫ 2.8

.ސީ            124,493                    -                    -                    -                    - .ސީ .އެން ޔޫ 2.9

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން            437,985                    -                    -                    -                    - 2.10

ގްލޯބަލް ފަންޑް            128,665            100,000            100,000            100,000            100,000 2.11

ސާރކް         1,430,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000 2.12

.އޯ            586,792            600,000            500,000            500,000            500,000 .ޖީ އެން 2.13

އޭޑީބީ                    -                    -         6,168,000         6,000,000         6,168,000 2.14

  މުޅި ޖުމްލަ     318,363,922     212,471,000     166,839,000     115,750,000     115,818,000

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ - 2011 ން 2015 އަށް
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2015 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2012 އަށް

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

ލިބުނު

ރުފިޔާ

ބ.އ.

ނަންބަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް             42,903             42,000             25,000             25,000             25,000 1001

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ             67,885             62,500             62,500             62,500             62,500 1010

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭ ބައިގެ ޚަރަދު           323,362           302,600           306,500           286,500           286,500 1011

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ           272,763           200,000           150,000           100,000           100,000 1012

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް    122,896,136                   -                   -                   -                   - 1013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް           304,359           305,000           305,000           305,000           305,000 1016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް           217,332           215,000           205,000           205,000           205,000 1027

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން        1,568,594        1,555,000        1,535,000        1,440,000        1,440,000 1058

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު           268,825           429,800           429,500           419,500           424,500 1059

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު      13,543,114      13,000,000      12,000,000      10,000,000      10,000,000 1062

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން        8,183,809        8,000,000        8,000,000        7,500,000        7,500,000 1129

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ        1,829,105        1,820,000        1,770,000        1,765,000        1,760,000 1130

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް      66,999,732                   -                   -                   -                   - 1147

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ         1,490,299        1,420,500        1,335,000        1,271,000        1,270,500 1163

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް        2,241,857        1,870,850        1,860,850        1,857,750        1,849,750 1164

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ           150,274           126,000           113,000           108,000           103,000 1191

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް        1,141,044        1,141,700        1,123,700        1,108,700        1,111,700 1192

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން           835,834           816,600           808,600           783,600           783,600 1201

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް        1,966,079        1,916,500        1,906,500        1,826,500        1,821,500 1202

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ             28,203             18,500             18,400             18,400             18,400 1210

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް           122,496           122,000           122,000           122,000           122,000 1215

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް      67,747,872                   -                   -                   -                   - 1224

މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް           132,431           102,000           101,500           101,500           101,500 1228

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ        3,522,420        3,425,700        3,396,300        3,391,300        3,391,300 1229

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ           515,948           469,000           469,000           439,000           439,000 1231

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ        1,228,453        1,155,300        1,120,300        1,100,800        1,094,300 1233

މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރ             12,610             12,000             12,000             10,000             10,000 1234

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން           108,569             88,400             88,400             78,400             78,400 1246

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން             37,099             35,000             30,000             30,000             30,000 1256

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭ އޮފީސްތައް - 2011 ން 2015 އަށް

އޮފީސް
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2015 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2012 އަށް

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

ލިބުނު

ރުފިޔާ

ބ.އ.

ނަންބަރ
އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް             19,750             20,000             20,000             20,000             20,000 1270

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ           163,547           165,000           165,000           115,000           115,000 1272

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             45,000                   -                   -                   -                   - 1364

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           490,000                   -                   -                   -                   - 1385

ޖުމްލަ    298,517,704      38,836,950      37,479,050      34,490,450      34,468,450
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c

2013 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ޚަރަދު

2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވްއިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     33,410,505     24,649,950     24,412,050     23,590,450     23,563,450
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   265,107,199     14,187,000     13,067,000     10,900,000     10,905,000
 މުޅިޖުމްލަ   298,517,704     38,836,950     37,479,050     34,490,450     34,468,450

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު       5,147,082       3,891,050       3,880,050       3,840,050       3,840,050 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ            27,612            27,200            27,200            27,200            27,200 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު       1,509,410       1,429,400       1,417,400       1,399,400       1,392,400 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު       2,008,710          192,700          181,800          166,800          165,800 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު       9,532,084       5,855,100       5,759,600       5,531,500       5,533,500 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު          375,740          377,500          357,500          352,500          342,500 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު     13,151,238     12,527,000     12,461,500     11,946,000     11,936,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު       1,494,692          228,000          205,000          205,000          204,000 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް          122,496          122,000          122,000          122,000          122,000 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ            41,441                 -                 -                 -                 - 281

ޖުމްލަ     33,410,505     24,649,950     24,412,050     23,590,450     23,563,450

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު          207,330          212,000          212,000          210,000          210,000 291

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު   264,899,869     13,975,000     12,855,000     10,690,000     10,695,000 421

ޖުމްލަ   265,107,199     14,187,000     13,067,000     10,900,000     10,905,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ       4,718,613       3,495,350       3,494,350       3,494,350       3,494,350 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް          428,469          395,700          385,700          345,700          345,700 212

ޖުމްލަ       5,147,082       3,891,050       3,880,050       3,840,050       3,840,050

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ       4,697,070       3,475,350       3,474,350       3,474,350       3,474,350 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ            21,543            20,000            20,000            20,000            20,000 211002

ޖުމްލަ       4,718,613       3,495,350       3,494,350       3,494,350       3,494,350
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2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވްއިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް             20,000            20,000            20,000            20,000            20,000 212005

މެޑިކަލް އެލަވަންސް              2,000              2,000              2,000              2,000              2,000 212006

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް            36,000            36,000            36,000            36,000            36,000 212010

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ              2,000              2,000              2,000              2,000              2,000 212016

ފޯނު އެލަވަންސް            14,900            14,900            14,900            14,900            14,900 212024

ސަރވިސް އެލަވަންސް            59,032            59,000            59,000            59,000            59,000 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ          294,537          261,800          251,800          211,800          211,800 212999

ޖުމްލަ          428,469          395,700          385,700          345,700          345,700

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ            27,612            27,200            27,200            27,200            27,200 213001

ޖުމްލަ            27,612            27,200            27,200            27,200            27,200

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު          380,861          357,400          358,400          350,400          343,400 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު          234,261          229,000          216,000          211,000          216,000 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު          796,138          747,000          747,000          742,000          737,000 221004

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު            92,084            90,000            90,000            90,000            90,000 221005

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު              6,066              6,000              6,000              6,000              6,000 221999

ޖުމްލަ       1,509,410       1,429,400       1,417,400       1,399,400       1,392,400

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި            87,098            49,900            53,400            38,400            37,400 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި            10,300            10,000              9,900              9,900              9,900 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި       1,632,828            86,000            77,000            77,000            77,000 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި              2,795              3,000              3,000              3,000              3,000 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި            20,092            15,000            10,000            10,000            10,000 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް            21,735                 -                 -                 -                 - 222006

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި              3,760                 -                 -                 -                 - 222008

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް            78,712                 -                 -                 -                 - 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި          151,390            28,800            28,500            28,500            28,500 222999

ޖުމްލަ       2,008,710          192,700          181,800          166,800          165,800

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް              6,000                 -                 -                 -                 - 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު          283,577          280,000          280,000          250,000          250,000 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                970              1,000              1,000              1,000              1,000 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު          651,455                 -                 -                 -                 - 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި          189,462            49,000            49,000            49,000            49,000 223005
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2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވްއިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

ތަކެތީގެ ކުލި       1,008,320                 -                 -                 -                 - 223006

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު              1,267              1,000              1,000                900                900 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު          202,917          195,000          190,000          175,000          175,000 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު       1,944,647            21,000            17,500            15,500            16,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު       1,164,662       1,061,500       1,021,000       1,016,000       1,016,000 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު          112,475          114,000          114,000          114,000          114,000 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު       2,725,113       2,952,500       2,917,000       2,745,000       2,747,500 223014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ       1,024,224       1,000,600       1,000,600       1,000,600       1,000,600 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު              5,041              4,500              3,500              3,500              3,500 223017

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު          138,281          139,000          134,000          135,000          134,000 223020

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް              7,139                 -                 -                 -                 - 223022

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ            28,778                 -                 -                 -                 - 223024

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު            37,756            36,000            31,000            26,000            26,000 223999

ޖުމްލަ       9,532,084       5,855,100       5,759,600       5,531,500       5,533,500

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް          195,300          200,000          180,000          180,000          175,000 224001

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް          180,440          177,500          177,500          172,500          167,500 224999

ޖުމްލަ          375,740          377,500          357,500          352,500          342,500

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ          101,576          100,000          100,000          100,000          100,000 225001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު          241,682          240,000          235,000          230,000          230,000 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު       2,634,935       2,241,500       2,231,500       2,225,500       2,220,500 225003

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު     10,150,545       9,923,500       9,873,000       9,368,500       9,363,500 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު            22,500            22,000            22,000            22,000            22,000 225006

ޖުމްލަ     13,151,238     12,527,000     12,461,500     11,946,000     11,936,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން          255,107          200,000          200,000          200,000          200,000 226002

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން       1,201,000                 -                 -                 -                 - 226003

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން              8,609              8,000              5,000              5,000              4,000 226010

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން            29,976            20,000                 -                 -                 - ކަ 226017

ޖުމްލަ       1,494,692          228,000          205,000          205,000          204,000

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ          122,496          122,000          122,000          122,000          122,000 228009

ޖުމްލަ          122,496          122,000          122,000          122,000          122,000

 
288
 
288



2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވްއިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281

ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ            41,441                 -                 -                 -                 - 281001

ޖުމްލަ            41,441                 -                 -                 -                 -

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު          207,330          212,000          212,000          210,000          210,000 291003

ޖުމްލަ          207,330          212,000          212,000          210,000          210,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް     71,953,974     13,150,000     12,150,000     10,100,000     10,100,000 421003

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު      12,109,914                 -                 -                 -                 - 422003

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް      66,999,732                 -                 -                 -                 - 422004

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ          272,763          200,000          150,000          100,000          100,000 422999

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް            81,178                 -                 -                 -                 - 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް          586,826          500,000          435,000          430,000          435,000 423002

އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)              4,916                 -                 -                 -                 - 423004

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި       6,958,359                 -                 -                 -                 - 423006

އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ          132,314          125,000          120,000            60,000            60,000 423008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް       3,558,499                 -                 -                 -                 - 423999

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި     53,899,591                 -                 -                 -                 - 424001

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު     48,341,803                 -                 -                 -                 - ކަ 424002

ޖުމްލަ   264,899,869     13,975,000     12,855,000     10,690,000     10,695,000
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2015 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2012 އަށް

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

ލިބުނު

ރުފިޔާ

އޮފީސް ބ.އ. 
ނަންބަރ

މުލިއާގެ          400,000                  -                  -                  -                  - 8001

އައްޑަނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑް            93,100            60,000                  -                  -                  - 8002

ތަޢުލީމީ ފަންޑު     12,467,383     20,000,000     20,000,000     18,000,000     18,000,000 8003

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް          171,894          275,000          170,000          170,000          150,000 8004

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް          272,100          275,000          250,000          200,000          200,000 8005

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް          329,747          550,000          500,000          450,000          400,000 8006

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް           (11,445)          100,000          150,000          150,000          100,000 8007

ކަލާފާނު ސްކޫލް          265,670          250,000          150,000          125,000          125,000 8008

ޒަކާތް ފަންޑު     45,727,023     35,400,000     35,000,000     35,000,000     40,000,000 8011

ވިވެޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑު       1,108,546       1,500,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 8013

މިސްކިތްތަކާބެހޭ ވަޤުފް       1,492,996     18,400,000     14,000,000     12,000,000     12,000,000 8014

ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވާ          924,814       1,000,000          500,000          500,000          500,000 8015

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް          609,472          550,000          500,000          500,000          450,000 8016

ސޯޝަލް ސޭފްޓީ އެސިސްޓް       4,640,603       4,500,000       2,000,000       1,900,000       1,900,000 8017

ހިރިޔާ ސްކޫލް          106,403          225,000          200,000          200,000          200,000 8018

ޓީ.އެން.މެދު ޕްރޮވިންސް          693,000              4,500                  -                  -                  - 8024

އެސް.އެމް.އީ.ޑިވެލޮޕްމަންޓް          307,152            75,000                  -                  -                  - 8026

ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް              3,000            10,000            10,000            10,000            10,000 8027

17 ވަނަ ސާރކް ޓްރަސްޓް ފަންޑް       2,021,120                  -                  -                  -                  - 8031

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް          103,150          100,000          100,000          100,000          100,000 8032

ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަރވޭޝަން                  -          100,000                  - 8034

ޖުމްލަ     71,725,728     83,374,500     74,530,000     70,305,000     75,135,000

ޢާއްމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓްރަސްޓްފަންޑު ތަކަށް ލިބޭ - 2011 ން 2015 އަށް

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

 
290



2015 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2012 އަށް

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2011 ގައި

ލިބުނު

ރުފިޔާ
އޮފީސް ބ.އ. 

ނަންބަރ

މުލިއާގެ        351,674               -               -               -               - 8001

އައްޑަނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑް          95,291          51,000               -               -               - 8002

ތަޢުލީމީ ފަންޑު   24,697,449   20,155,539   18,388,579   14,901,079   14,848,079 8003

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް        287,320        285,800        236,800        231,800        231,800 8004

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް        219,989        209,600        198,600        199,100        199,100 8005

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް        297,560        287,100        282,000        283,000        282,000 8006

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް          45,000          43,500          42,000          42,000          41,500 8007

ކަލާފާނު ސްކޫލް        397,610        390,500        385,000        384,300        384,500 8008

ސާފް ފަންޑް            9,737               -               -               -               - 8009

ޒަކާތް ފަންޑު   28,566,425   28,000,000   26,500,000   26,500,000   26,000,000 8011

ވިވެޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑު          27,587        873,000        857,500        851,500        851,500 8013

މިސްކިތްތަކާބެހޭ ވަޤުފް     1,237,083     1,130,000     3,135,000     3,135,000     3,135,000 8014

ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވާ        322,622        318,000        318,000        318,000        318,000 8015

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް        265,764        250,450        240,450        240,450        240,450 8016

ސޯޝަލް ސޭފްޓީ އެސިސްޓް     1,378,384     1,367,000     1,350,000     1,350,000     1,350,000 8017

ހިރިޔާ ސްކޫލް          32,109          31,000          30,000          30,000          30,000 8018

17 ވަނަ ސާރކް ޓްރަސްޓް ފަންޑް     1,936,260               -               -               -               - 8031

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް          42,000          40,000          40,000          40,000          40,000 8032

ޖުމްލަ   60,209,864   53,432,489   52,003,929   48,506,229   47,951,929

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013 - 2015

ޢާއްމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ތަކުގެ ޚަރަދު - 2011 ން 2015 އަށް
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c

 2013 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް
ޢާންމު ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ އޮފިސްތަކުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޚަރަދު

2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    39,950,895    37,516,989    34,697,429    34,701,229    34,149,929

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    20,258,969    15,915,500    17,306,500    13,805,000    13,802,000

 މުޅިޖުމްލަ    60,209,864    53,432,489    52,003,929    48,506,229    47,951,929

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު         780,209         777,750         762,750         762,750         762,750 210

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު         206,357         208,000         198,000         198,000         198,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު         113,998           99,500           98,900           96,900           96,900 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      5,564,519      3,527,139      3,466,679      3,451,179      3,451,179 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު         686,796         677,000         667,500         666,800         667,000 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު        (641,739)         200,000         200,000         200,000         200,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު         798,674         784,500         707,500         729,500         678,000 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް    32,302,446    31,113,100    28,461,100    28,461,100    27,961,100 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ         139,635         130,000         135,000         135,000         135,000 281

ޖުމްލަ    39,950,895    37,516,989    34,697,429    34,701,229    34,149,929

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    18,258,969    15,915,500    17,306,500    13,805,000    13,802,000 421

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު      2,000,000                 -                 -                 -                 - 440

ޖުމްލަ    20,258,969    15,915,500    17,306,500    13,805,000    13,802,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ         658,059         654,200         654,200         654,200         654,200 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް         122,150         123,550         108,550         108,550         108,550 212

ޖުމްލަ         780,209         777,750         762,750         762,750         762,750

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ         658,059         654,200         654,200         654,200         654,200 211001

ޖުމްލަ         658,059         654,200         654,200         654,200         654,200
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2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް              4,000             4,000             4,000             4,000             4,000 212005

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް         113,600         115,000         100,000         100,000         100,000 212011

ފޯނު އެލަވަންސް             4,550             4,550             4,550             4,550             4,550 212024

ޖުމްލަ         122,150         123,550         108,550         108,550         108,550

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         104,002         106,000         101,000         101,000         101,000 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު           54,660           55,000           50,000           50,000           50,000 221002

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު           25,644           25,000           25,000           25,000           25,000 221004

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު           12,051           12,000           12,000           12,000           12,000 221005

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު           10,000           10,000           10,000           10,000           10,000 221999

ޖުމްލަ         206,357         208,000         198,000         198,000         198,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި             5,334             5,300             5,200             5,200             5,200 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           12,050             2,500             2,000             2,000             2,000 222002

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި             4,949             5,000             5,000             5,000             5,000 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް           13,000           12,000           13,000           11,000           11,000 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި             6,715             6,700             6,700             6,700             6,700 222007

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           71,950           68,000           67,000           67,000           67,000 222999

ޖުމްލަ         113,998           99,500           98,900           96,900           96,900

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް             2,977             2,900             3,000             3,000             3,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         134,778         135,000         140,000         135,000         135,000 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު           45,969           45,000           50,000           45,000           45,000 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު           19,850           19,500           19,000           19,000           19,000 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި         369,304         368,854         368,854         368,854         368,854 223005

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު         211,000         211,000         211,000         211,000         211,000 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ           48,800           48,800           48,800           48,800           48,800 223008

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު           76,783           77,150           77,125           77,125           77,125 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                135                135                100                100                100 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު      2,124,969         193,750         185,750         186,250         186,250 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         519,926         511,500         500,500         494,500         494,500 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             9,737                 -                 -                 -                 - 223014

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު            28,465           25,800           25,800           25,800           25,800 223015

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ           31,841           31,000           31,000           31,000           31,000 223016
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2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު             4,400             4,000             4,000             4,000             4,000 223017

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު         388,051         351,000         300,000         300,000         300,000 223020

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން           16,750           16,750           16,750           16,750           16,750 223025

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      1,530,784      1,485,000      1,485,000      1,485,000      1,485,000 223999

ޖުމްލަ      5,564,519      3,527,139      3,466,679      3,451,179      3,451,179

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް           58,064           57,000           57,500           56,800           57,000 224011

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި           63,180           60,000           60,000           60,000           60,000 224021

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް         565,552         560,000         550,000         550,000         550,000 224022

ޖުމްލަ         686,796         677,000         667,500         666,800         667,000

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު           82,919           80,000           85,000           85,000           85,000 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު           92,514           95,000           90,000           90,000           90,000 225003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ           27,035           25,000           25,000           25,000           25,000 225004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު        (844,207)                 -                 -                 -                 - 225005

ޖުމްލަ        (641,739)         200,000         200,000         200,000         200,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން             5,000             4,500             4,000             5,000             4,500 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން         519,208         517,000         456,500         482,500         431,500 226002

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން           21,300           20,000           20,000           20,000           20,000 226006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން           42,000           42,000           40,000           40,000           40,000 226007

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން         103,334           93,000           92,000           92,000           92,000 226009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން         107,832         108,000           95,000           90,000           90,000 226010

ޖުމްލަ         798,674         784,500         707,500         729,500         678,000

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ    30,647,435    29,912,000    27,360,000    27,360,000    26,860,000 228003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ         106,569         101,100         101,100         101,100         101,100 228004

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ             5,000                 -                 -                 -                 - 228005

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ      1,543,442      1,100,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 228999

ޖުމްލަ    32,302,446    31,113,100    28,461,100    28,461,100    27,961,100
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2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ         139,635         130,000         135,000         135,000         135,000 281002

ޖުމްލަ         139,635         130,000         135,000         135,000         135,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް    17,404,622    15,000,000    13,500,000    10,000,000    10,000,000 421002

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް         425,294         500,000      3,400,000      3,400,000      3,400,000 421003

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް             5,950             5,000             6,000             5,000             5,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް           33,300           33,000           28,000           28,000           25,000 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި         106,478         100,000         100,000         100,000         100,000 423006

. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ         276,145         270,000         265,000         265,000         265,000 އައި.ޓީ 423008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް             7,180             7,500             7,500             7,000             7,000 423999

ޖުމްލަ    18,258,969    15,915,500    17,306,500    13,805,000    13,802,000

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ      2,000,000                 -                 -                 -                 - 441002

ޖުމްލަ      2,000,000                 -                 -                 -                 -
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2011 - 2015 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތައް ލިބޭ ފައިސާ

(ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް)

2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ       2,586,521,918       1,354,375,271       1,539,074,136       2,054,584,836       2,178,009,676 1

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ       2,243,019,315       1,150,697,691       1,325,212,677       1,830,030,305       1,942,227,418 1.1

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ          343,502,603          203,677,580          213,861,459          224,554,531          235,782,258 1.2

ބިޒިނަސް އަދި ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސް       1,023,478,778       2,460,340,564       2,752,571,633       1,993,618,002       2,109,050,303 2

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް          750,804,105          812,757,079          867,554,042                         -                         - 2.01

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް              6,963,828            13,746,667              9,084,312              9,861,205            10,671,565 2.02

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް            34,870,806       1,376,977,311       1,593,570,616       1,673,249,147       1,756,911,604 2.03

އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް                 983,050                 995,995                 912,800                 912,800                 912,800 2.04

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް          229,856,989          255,863,512          281,449,863          309,594,850          340,554,334 2.05

ގްޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް          908,308,660       2,557,692,280       3,356,979,409       3,602,094,220       3,738,014,941 3

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް          665,324,385       1,579,000,000       2,327,932,881       2,347,042,729       2,232,276,733 3.01

ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް          242,984,275          978,692,280       1,029,046,528       1,255,051,491       1,505,738,208 3.02

އެހެނިހެން  ޓެކްސް          374,645,383          346,956,210          354,726,090          393,197,307          421,771,085 4

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ            37,149,119            37,437,227            39,304,088            41,264,292            43,232,857 4.01

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ          337,494,704          309,518,983          315,422,002          351,933,015          378,538,228 4.02

އެހެނިހެން ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީ                     1,560                         -                         -                         -                         - 4.03

އެކިއެކި ޚިމަތައް ނެގޭ ފީ          842,675,407          459,494,246          498,231,783          536,317,045          564,403,511 5

ކުންފުނި ތަކުގެ އަހަރީ ފީ              9,023,000              9,437,670              9,909,554            10,405,031            10,925,283 5.1

ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ              2,045,500              1,839,102              2,157,463              2,172,978              2,188,647 5.2

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ              6,776,509              6,124,784              6,186,032              6,247,892              6,310,371 5.3

ސެޓްފިކެޓް ފީ              3,099,659              4,901,601              5,296,662              5,761,990              6,056,978 5.4

ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް  ފީ              5,450,004              6,590,234              3,823,629              3,785,393              3,747,539 5.5

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރޗާޖް            26,377,157                         -                         -                         -                         - 5.5

މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށްނަގާ ފީ              1,913,880              2,273,271              2,172,083              2,150,362              2,128,859 5.6

ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް              6,328,132              5,002,899              5,102,957              5,256,046              5,466,288 5.7

ހޭންލިންގ ޗާޖަސް            14,248,467            10,934,508            11,153,198            11,487,794            11,947,305 5.8

`
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2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް 2011 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓްގައި ބައިވަރިވުމުގެ ފީ              1,228,790              1,249,077              1,286,549              1,325,145              1,364,900 5.9

ކުނީ ފީ                 708,339            10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,309,909

މާރުކޭޓްފީ              1,997,286              2,000,000              2,000,000              2,000,000              2,620,580 5.10

ކޯޓުންބޭރުގައި ކައިވެނި ކޮއްދިނުމުގެ ފީ              1,641,375                 965,000              1,158,000              1,273,800              1,401,180 5.11

ފޮޓޯކޮޕީ ހަދައިދީގެން ލިބޭ              1,014,256              1,330,683              1,416,137              1,524,938              1,690,416 5.12

އިމްތިޙާންތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ              9,802,995              3,791,383              4,007,607              4,160,903              3,261,509 5.13

މާލޭ މެދުޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު                8,742,015            11,000,000            11,000,000            11,000,000            11,089,020 5.14

ހޮސްޕިޓަލުތަކުންދެވޭ ޚިދުމަތައް ލިބޭ              8,537,487              2,749,466          218,431,092          237,694,689          252,626,859 5.15

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ              3,341,917                         -                         -                         -                         - 5.16

އައި ޑީ ކާޑު ހެދުން              6,388,229              7,432,620              6,689,358              6,823,145              6,959,608 5.17

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ފީ          183,462,183          177,417,814          170,208,579          186,069,008          195,372,458 5.18

އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިގެ ފީ              7,561,410              8,166,735              8,547,571              8,947,450              9,397,583 5.19

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ               2,713,350              2,605,510              2,344,959              2,462,207              2,585,317 5.20

އެހެނިހެން ޚިދުމަތައް ލިބޭ          530,273,467          183,681,889            15,340,353            15,768,274            16,952,902 5.21

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ          190,773,958          213,491,114          218,839,114          227,524,498          233,960,862 6

ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ              2,790,026              2,324,632              2,208,400              2,230,484              2,252,789 6.01

ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ              3,000,000              2,924,625              2,953,871              2,983,410              3,013,244 6.02

ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ              5,593,870              5,697,685              5,868,615              6,044,674              5,226,014 6.03

މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ            47,441,516            46,579,817            47,045,618            47,516,076            47,991,239 6.04

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ          119,670,319          126,725,281          129,962,478          137,788,077          142,988,128 6.05

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ              1,352,100              1,383,240              1,414,652              1,456,792              1,500,196 އެއްގަމާ ކަ 6.06

މާލޭފަޅުގައި އަޅަފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފީ              4,195,090              4,000,000              4,000,000              4,000,000              4,713,665 6.07

ގުޑުސް ލޯޑިނގް އެނޑް އަންލޯޑިންގ ފީ               2,625,000            20,475,000            21,500,000            21,300,000            21,075,000 6.08

އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ              4,106,037              3,380,834              3,885,480              4,204,985              5,200,587 6.09

7 ތަކެތި ވިއްކައިގެންލިބޭ ފައިސާ            25,653,761            17,902,077            18,170,919            18,549,471            18,844,732

ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި                    75,465                 598,258                 725,085                 743,093                 761,652 7.01

. ސީ ދޫކުރުން            16,624,490            16,500,000            16,463,100            16,792,362            17,128,209 ޕާސްޕޯޓް އާއި އީ 7.02

އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ              8,953,806                 803,819                 982,734              1,014,016                 954,871 7.03

ރޯޔަލްޓީ            78,583,045            64,345,127            41,772,516            43,381,843            45,075,778 8

ދިއުޓީފުރީ ޝޮޕްތަކުގެ ރޮޔަލްޓީ            26,368,959            30,079,255            31,634,502            33,216,227            34,877,038 8.01

ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ            13,328,805              1,150,168                         -                         -                         - 8.02

ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ                 543,387                         -                         -                         -                         - 8.03
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ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ            34,441,394            32,104,435            10,000,000            10,000,000            10,000,000 8.04

8.05 ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ                 299,238                   76,674                 138,014                 165,616                 198,740

8.06 ބޮޑުކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ              1,064,628                 934,595                         -                         -                         -

8.07 މަސް އެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެ  ރޯޔަލްޓީ              2,548,315                         -                         -                         -                         -

ރޯޔަލްޓީ ރިފަންޑް                  (11,681) 8.08

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ކުލި       1,267,430,574       1,197,433,789       1,216,159,154       1,297,213,057       1,258,960,857 9

ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަތަންތަނުގެ ވަރުވާ              5,010,270              4,751,168              4,798,680              4,846,667              4,895,134 9.01

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ތަކުގެ ކުލި            20,214,096            15,252,216            14,417,464            14,510,511            14,724,907 9.02

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި       1,152,169,612       1,089,286,523       1,107,850,414       1,187,850,414       1,147,850,414 9.03

ވިޔަފާރިކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި            74,501,321            73,218,186            73,880,367            74,549,171            75,766,391 9.04

ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލު              6,659,835              6,681,688              6,872,363              7,018,928              7,156,501 9.05

ނޑުވެރިކަންކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި              6,768,561              7,585,126              7,660,977              7,737,587              7,845,913 ދަ 9.06

އެހެނިހެންތަންތާނގެ ކުލި              2,106,879                 658,882                 678,889                 699,779                 721,597 9.07

10 ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ            89,604,842          102,663,887            64,066,937            64,771,908            66,090,729

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            12,534,287              4,033,809              2,500,505              2,477,565              2,456,885 10.01

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            33,883,679            34,554,584            11,225,999            11,000,649            11,303,207 10.02

އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            24,387,283                 331,300                 755,923                 756,221                 756,835 10.03

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ              8,158,962              6,963,294              7,602,324              7,774,997              7,973,702 10.04

ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ                 342,625                   86,295                   81,961                   81,961                   81,525 10.05

ޓްރެފިކް ގަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުމުގެ ޗާރޖް              6,234,575                         -                         -                         -                         - 10.06

ގަވާޢިދާޚިލާފައްބަހައްޓަފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ ފީ                 654,450                         -                         -                         -                         - 10.07

އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ              3,408,981            56,694,605            41,900,225            42,680,515            43,518,575 10.08

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއާއި އިންޓަރެސްޓް       1,045,468,700          450,943,641          747,525,136          576,297,890          623,681,232 11

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުންލިބޭ އިންޓަރެސްޓް            62,753,522            39,815,529            63,141,258            60,385,127            57,162,734 11.01

އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފައިދާއިން          132,578,640          150,000,000          155,000,000          188,508,165          200,000,000 11.02

ޙިއްސާގެފައިދާ  އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން              2,666,666              9,000,001            12,000,000            14,000,000            16,000,000 11.03

ޙިއްސާގެފައިދާ  ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަން                         -            22,100,000            13,260,000            17,680,000            22,100,000 11.04

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ            40,000,000            20,000,000            50,000,000            50,000,000            50,000,000 11.05

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ          244,347,856                         -                         -                         -                         - 11.06

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް                         -                         -                         -                         -                         - 11.07

ޙިއްސާގެފައިދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ          487,065,520          116,278,749          246,720,000                         -                         - 11.08

. އޯ                         -                         -            35,000,000            35,000,000            35,000,000 . ޓީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެސް 11.09

ޙިއްސާގެފައިދާ  ސްޓެލްކޯ                         -                         -                         -                         -                         - 11.10
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ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ                         -                         -                         -                         -                         - 11.11

ޙިއްސާގެފައިދާ  ނަސަންދުރަޕެލެސް ހޮޓެލް                         -                         -                         -                         -                         - 11.12

ޙިއްސާގެފައިދާ  މިފްކޯ                         -                         -            10,401,980            12,710,770            15,634,238 11.13

ޙިއްސާގެފައިދާ  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް                         -                         -            38,250,000            38,250,000            38,250,000 11.14

. ޑީ ސީ                         -                         -                         -                         -                         - . ޓީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް 11.15

ޙިއްސާގެފައިދާ  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ            14,306,496            11,050,000            10,000,000            12,000,000            13,000,000 11.16

ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ            52,750,000            72,699,362            84,502,000            96,439,000          108,352,000 11.17

. އެލް                         -                         -            10,000,000            20,000,000            25,000,000 . ސީ ޙިއްސާގެފައިދާ  ޓީ 11.18

ޙިއްސާގެފައިދާ  ކޫއްޑޫ                         -                         -            10,000,000            15,000,000            20,000,000 11.19

އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް،ފައިދާ،ޑިވިޑެންޑް              9,000,000            10,000,000              9,249,898            16,324,828            23,182,260 11.20

ޓެކްސްގެގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ          536,879,814          175,050,247          181,746,875          185,870,831          185,169,379 12

ވަކިފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ                 647,136              1,062,255              1,114,017              1,168,900              1,211,861 12.01

ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓުންއަނބުރާ ލިބޭ          125,895,690            41,607,545            43,429,234            49,245,492            48,183,240 12.02

ލިބޭ މެމްބަރުޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ                 443,195                 183,430                 193,328                 203,421                 214,482 12.03

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ          407,717,617          132,121,751          137,001,520          135,243,898          135,550,298 12.04

ސަރުކާރުގެ މުދަލައް ވާ ގއްލުމައް ލިބޭ ބަދަލު                   35,008                   10,680                        476                        490                        505 12.05

ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ                        923                   61,586                     5,000                     5,000                     5,000 12.06

ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ              2,140,245                     3,000                     3,300                     3,630                     3,993 12.07

ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ          534,464,537            13,998,589              7,131,487              7,469,403              7,619,175 13

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ                 652,194              1,127,780                 979,569              1,015,244                 876,577 13.01

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި              1,648,222              1,245,711              1,307,997              1,373,396              1,442,066 13.02

ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި          137,836,230            11,523,278              4,647,837              4,880,229              5,124,240 13.03

އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކި          394,327,039                   99,925                 175,163                 179,585                 155,314 13.04

އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކި                        852                     1,895                   20,921                   20,949                   20,978 13.05

534,418                 523,937                 513,667                 513,667                 3,628,738              ( އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ (އިތުރުވާ ފައިސާ 14

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމާގުޅިގެން ލިބޭފައިދާ              3,628,738                 513,667                 513,667                 523,937                 534,418 14.01

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކައް ލިބޭ            71,725,728            83,374,500            74,530,000            70,305,000            75,135,000 15

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ       9,579,843,843       9,498,575,209     11,072,038,856     11,071,719,248     11,526,321,678

ބޭރުގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ          732,435,257          465,524,006          560,358,566          748,246,417          729,594,790 16

ހިލޭ އެހީ - ފައިސާއިން ލިބޭ          318,363,922          212,471,000          166,739,000          115,750,000          115,818,000 16.01

ހިލޭ އެހީ - ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް          414,071,335          253,053,006          393,619,566          632,496,417          613,776,790 16.02

އާމްދަނީއާއި ހިލޭއެހީ ގެ ޖުމްލަ     10,312,279,100       9,964,099,215     13,446,340,360     15,620,099,898     16,158,213,428
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ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ       1,884,562,680       4,286,296,360       2,071,588,536       2,878,566,862       2,150,280,699 17

މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ        1,398,417,894       1,900,000,002       1,300,588,536       2,878,566,862       2,150,280,699 17.01

ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ           486,144,786       2,386,296,358          771,000,000                         -                         - 17.02

އެތެރޭގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                         -          300,000,000          200,000,000          200,000,000            77,000,000 18

މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ                          -                         -            21,000,000          170,000,000            77,000,000 18.01

ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ                          -          300,000,000          179,000,000            30,000,000                         - 18.02

ދައުލަތައް ލިބޭ މުޅި ޖުމްލަ     12,196,841,780     14,550,395,575     15,717,928,896     18,698,666,760     18,385,494,127

2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ       1,813,942,938       3,800,134,233       3,902,296,960

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ          250,000,000          512,500,000          538,125,000

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް          631,000,000       2,000,000,000       2,040,000,000

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް                         -          917,028,357          946,741,849

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ            85,302,938          170,605,876          177,430,111

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި          647,640,000                         -                         -

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން          200,000,000          200,000,000          200,000,000
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ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

67,351,703
            

424
         

3,179,435
             

-
          

2,688,949
             

14
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

-
                         

-
          

61,483,319
           

410
         

ސް
ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ

ރައީ
1

     

112,570,313
          

244
         

3,825,920
             

-
          

-
                       

-
          

31,514,893
           

167
         

77,229,500
           

77
           

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
2

     

7,308,568
              

32
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

5,743,235
             

29
           

1,565,333
             

3
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ިޝަން
ސް ކޮމ

ސަރވި
ީޝަލް 

ޖުޑ
3

     

252,928,943
          

1,756
      

1,172,800
             

-
          

9,938,799
             

113
         

168,632,620
         

1,454
      

73,184,724
           

189
         

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ޭޝަން
ސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

4
     

33,018,704
            

211
         

-
                       

-
          

-
                       

-
          

30,384,704
           

206
         

2,634,000
             

5
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ިޝަން
ސް ކޮމ

ްޝަން
އިލެކ

5
     

17,058,573
            

86
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

14,424,573
           

81
           

2,634,000
             

5
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ިޝަން
ސް ކޮމ

ސަރވި
ސިވިލް 

6
     

14,670,937
            

79
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

12,012,937
           

74
           

2,658,000
             

5
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ިޝަން
ސް ކޮމ

ހިއުމަން ރައިޓް
7

     

16,162,268
            

66
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

13,528,266
           

61
           

2,634,002
             

5
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ިޝަން
ްޝަން ކޮމ

އެންޓި - ކޮރަޕ
8

     

35,445,300
            

141
         

-
                       

-
          

-
                       

-
          

34,075,300
           

139
         

1,370,000
             

2
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ސް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

9
     

19,367,184
            

101
         

-
                       

-
          

233,653
                

1
             

18,343,531
           

99
           

790,000
                

1
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ސް
ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

ޕްރޮ
10

   

ިސް
ސަރވ

ސިވިލް 
ާސީ މަގާމު

ސިޔ
ސް
އޮފީ

c

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2015-2013

ޞީލް
2013 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފް

ޖުމްލަ
އެހެނިހެން

ސްޓާފް
ކޮންޓްރެކްޓް 

ީސް ތަކުގެ 
ުސްތަޤިއްލު އޮފ

މ

މާގާމުތައް
އިންތިހާބު/އައްޔަން ކުރާ މަޤާމްތައް

ީސް
ޔުނިފޯމް ބޮޑ

6,729,517
              

32
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

4,646,684
             

27
           

2,082,833
             

5
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ިޝަން
ސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމ

ޕޮލި
11

   

30,861,945
            

173
         

-
                       

-
          

-
                       

-
          

28,791,278
           

165
         

2,070,667
             

8
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މޯލްޑިވް

12
   

4,819,117
              

24
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

2,566,324
             

17
           

2,252,793
             

7
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

އެމްޕޮލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް
13

   

2,588,051
              

31
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

984,834
                

15
           

-
                         

-
          

1,603,217
              

16
           

-
                       

-
          

ސިލް
ސް މީޑިއާ ކައުން

މޯލްޑިވް
14

   

152,386,235
          

714
         

6,259,471
             

-
          

-
                       

-
          

143,584,971
         

709
         

2,541,793
             

5
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ސް
ސަރވި

ސް 
ސްޓަމް

ސް ކަ
މޯލްޑިވް

15
   

7,159,136
              

30
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

4,186,471
             

24
           

2,972,665
             

6
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ިޝަން
ސްޓިން ކޮމ

ސް ބްރޯޑްކާ
މޯލްޑިވް

16
   

3,453,679
              

15
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

1,519,519
             

10
           

1,934,160
             

5
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ޓެކް

17
   

7,632,212
              

41
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

7,155,879
             

38
           

476,333
                

3
             

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
18

   

59,078,891
            

367
         

6,167,714
             

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

48,224,677
            

358
         

4,686,500
             

9
             

ެޜަރީ
ސް އެންޑް ޓްރ

ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
މިނި

19
   

631,416,162
          

3,725
      

44,211,585
           

-
          

7,639,050
             

88
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

552,032,532
          

3,374
      

24,303,340
            

257
         

3,229,655
             

6
             

ސެކިއުރިޓީ
ޭޝަނަލް 

ސް އެންޑް ނ
ސްޓްރީ އޮފް ޑިފެން

މިނި
20

   

702,287,761
          

4,719
      

5,965,502
             

-
          

2,295,070
             

13
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

555,795,252
          

3,734
      

134,093,282
          

964
         

4,138,655
             

8
             

ސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނި

21
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ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ޚަރަދު
ޢަދަދު

ިސް
ސަރވ

ސިވިލް 
ާސީ މަގާމު

ސިޔ
ސް
އޮފީ

ޖުމްލަ
އެހެނިހެން

ސްޓާފް
ކޮންޓްރެކްޓް 

ީސް ތަކުގެ 
ުސްތަޤިއްލު އޮފ

މ

މާގާމުތައް
އިންތިހާބު/އައްޔަން ކުރާ މަޤާމްތައް

ީސް
ޔުނިފޯމް ބޮޑ

1,275,534,053
       

9,905
      

198,055,385
         

-
          

273,549,027
         

1,973
      

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

799,335,746
          

7,922
      

4,593,895
             

10
           

ޭޝަން
ސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނި
22

   

86,383,567
            

532
         

5,873,898
             

-
          

-
                       

-
          

80,509,669
           

532
         

-
                       

-
          

-
                         

-
          

-
                         

-
          

-
                       

-
          

ސިޓީ
ޭޝަނަލް ޔުނިވަރ

ސް ނ
މޯލްޑިވް

23
   

13,804,321
            

64
           

1,462,477
             

-
          

530,555
                

3
             

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

8,947,622
              

56
           

2,863,667
             

5
             

ސް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

24
   

111,885,443
          

272
         

836,479
                

-
          

14,149,228
           

96
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

39,346,960
            

134
         

57,552,776
           

42
           

ސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
މިނި

25
   

1,017,012,008
       

7,402
      

100,799,273
         

-
          

69,567,933
           

409
         

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

843,536,166
          

6,987
      

3,108,636
             

6
             

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ 
މިނި

26
   

10,260,739
            

50
           

2,135,814
             

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

4,549,422
              

42
           

3,575,503
             

8
             

ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް
މިނި

27
   

25,200,335
            

363
         

328,299
                

-
          

96,556
                  

1
             

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

21,300,344
            

355
         

3,475,136
             

7
             

ސް އެންޑް ކަލްޗަރ
ސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓް

މިނި
28

   

34,941,555
            

277
         

1,400,872
             

-
          

2,798,000
             

35
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

27,790,380
            

236
         

2,952,303
             

6
             

ސް
ސްޕޯޓް

ސް، ޔޫތް އެންޑް 
ސޯ
ސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރި

މިނި
29

   

51,246,954
            

410
         

2,287,534
             

-
          

2,338,032
             

57
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

43,817,721
            

348
         

2,803,667
             

5
             

ސްޓްރަކްޗަރ
ސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

ސްޓްރީ އޮފް ހައު
މިނި

30
   

27,920,725
            

235
         

-
                       

-
          

41,040
                  

3
             

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

24,756,199
            

226
         

3,123,486
             

6
             

ިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރީ އޮފް ފ

މިނި
31

   

62,841,565
            

570
         

817,184
                

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

59,262,531
            

565
         

2,761,850
             

5
             

ޭޝަން
ސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކ

ސްޓްރީ އޮފް ޓްރާން
މިނި

32
   

30,510,201
            

154
         

11,596,615
           

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

15,062,018
            

146
         

3,851,568
             

8
             

ސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ސްޓްރީ އޮފް އި

މިނި
33

   

39,628,909
            

263
         

1,463,999
             

-
          

319,840
                

2
             

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

36,107,296
            

258
         

1,737,774
             

3
             

ސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނި

34
   

49,666,801
            

431
         

2,918,987
             

-
          

1,935,611
             

17
           

-
                       

-
          

-
                       

-
          

-
                         

-
          

41,631,213
            

405
         

3,180,990
             

9
             

ސް
ސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓް

މިނި
35

   

708,915,924
          

6,394
      

34,556,841
           

-
          

36,859,670
           

591
         

-
                       

-
          

180,666,496
         

1,073
      

-
                         

-
          

456,832,917
          

4,730
      

-
                       

-
          

ސިލަތައް
ކައުން

36
   

5,730,048,299
    

40,333
  

435,316,084
      

-
        

424,981,013
      

3,416
    

601,620,854
      

3,832
    

360,682,133
      

1,419
    

1,107,827,784
    

7,108
    

2,630,501,051
    

24,005
  

169,119,380
      

553
       

ުޖުމލަ 
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2015 2014 2013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަބިދަރީންގެ ލިވިންގް އެލަވަންސް އާއި ފެމެލީ އެލަވަންސް            2,700,000            2,700,000            2,700,000 212014

900,000               900,000               900,000               
ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތުގެގޮތުގައި ދިނުމަށް (މަހަކު 

(75,000.00

600,000               600,000               600,000               
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް  (މަހަކު 

(50,000.00

600,000               600,000               600,000               
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތުގެގޮތުގައި ދިނުމަށް  ދެވަނަ ރައީސް 

(މަހަކު 50,000.00)

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވަނަ ރައީސް               600,000               600,000               600,000

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު          50,000,000          50,000,000          50,000,000 223010

.ީޕ.އާރ.ސީ           50,000,000          50,000,000          50,000,000 .އެމް އެމް

ބޭންކް ޗާރޖާއި ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ             5,010,000            5,010,000            5,010,000 223024

4,800,000            4,800,000            4,800,000            
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދައްކާ ފައިސާގެ ބޭންކް ކަމިޝަންގެ ގޮ

210,000               210,000               210,000               

 ،14 މީރާ ،  7 ޕޯސްޓް ޓާރމިނަލްފީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދެއްކުމަށް (ކަސްޓަމްސް

ނޭޝަނަލް ، 1 ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުޝަން، 6 އިމިގްރޭޝަން

(1 ސިވިލްކޯޓް ، 2 ފެމެލީކޯޓް، 3 ޓްރާންސްޕޯރޓް، 1 ރެޖިސްޓްރޭޝަން

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު          32,200,000          29,200,000          22,200,000 223999

2,100,000            2,100,000            2,100,000            
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް (މަހަކު 

(175,000.00

2,100,000            2,100,000            2,100,000            
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ދެވަނަ ރައީސް (މަހަކު 

(175,000.00

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިނުމަށް            1,000,000            1,000,000            1,000,000

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބަޖެޓް          10,000,000            7,000,000                       -

މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓް            7,000,000            7,000,000            7,000,000

ެކޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓް          10,000,000          10,000,000          10,000,000

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުން                       -                       -                       - 226002

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް 

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      1,048,815,099     1,122,263,008     1,216,264,933

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ        797,601,626        811,777,631        856,130,718
227001

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ          25,812,382          15,638,435          23,332,973 227002

ޚިދުމަތެުގ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ        225,401,091        294,846,943        336,801,241
227003

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ        190,000,000        190,000,000        190,000,000 228001

ރެވެނިއު ލޮސްގެގޮތުގައި އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ އަށް ދެއްކުމަށް          40,000,000          40,000,000          40,000,000

އެސް ޓި އޯ އިން ވިއްކާ ކާޑު އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައްކަންވާ        150,000,000        150,000,000        150,000,000

-                       -                       8,667,732            ( ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް 291001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޚާއްޞަ ބަޖެޓް ގެ ތަފްޞީލް
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ޖަޕާން ފުޑް އެއިޑް ކައުންޓަރޕާރޓް ފަންޑް - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް             8,667,732

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް            3,023,461                       -                       - 423002

.ސީ)            3,023,461 .އެސް .ޑަބްލޔޫ މާފުށީ ސްވަރޭޖް ޕްލާންޓް އަގު ދެއްކުމަށް (އެމް

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ        227,776,199        125,000,000          85,000,000 441002

. އަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް          90,000,000          75,000,000          75,000,000 .ސީ .ބީ އެމް

. ސީ އަށް ކެޕިޓަލްދެއްކުމަށް           27,000,000                       -                       - . އެފް އެޗް . ޑީ

އަލަށް އުފައްދަވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް ދެއްކުމަށް           10,000,000          10,000,000          10,000,000

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ލިމިޓެޑް          40,000,000          40,000,000                       -

.ސީ             3,276,199                       -                       - .ޑީ .ޓީ އެމް

މްޯލޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ގެ ޝެއަރ ކެޕިޓަލް            7,500,000

ފެނަކަ          50,000,000

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތަށް ފަދަތަންތާންގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސުލްމާލް          25,814,244          25,968,444          25,968,444 442001

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް                165,357               165,357               165,357

.  އާރ.  ޑީ            1,687,497            1,687,497            1,687,497 .  ބީ އައި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް               308,400               308,400               308,400

.ސީ               154,200               154,200 .އެފް އައި

. .އެފް .އެމް އައި

.  އޭ               385,500               385,500               385,500 .  ޑީ އައި

މަލްޓިލެޓަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެރެންޓީ އެޖެންސީ                154,200               154,200               154,200

ޔޫ އެްނ ޑީ ޕީ 

5,987,250            5,987,250            5,987,250            ( ޔޫ އެން ޑީ ޕީ (ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް އޮފީސް ކޮސްޓް

ކޮމަންވެލްތް ފަންޑް ފޮރ ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން                750,000               750,000               750,000

493,440               493,440               493,440                . .ޑީ .ސީ އައި

.ސީ                154,200               154,200               154,200 .އީ .އައި .ސީ އައި

އައި ޑީ ބީ               308,400               308,400               308,400

ސާރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް ރައުސުލްމާލް ގެގޮތުގައި ދެއްކުމަށް           15,420,000          15,420,000          15,420,000

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން     1,189,958,221     1,704,932,077     1,401,865,469 720

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 721002

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް        232,442,665        674,033,177        381,855,978 723002

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް          44,415,556          40,598,900          59,809,491 723003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް        258,300,000        277,700,000        294,600,000 725001

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް        375,500,000        450,200,000        449,000,000 725002

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް          84,200,000          77,100,000          77,500,000 725003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް        195,100,000        185,300,000        139,100,000 725004

ކޮންޓިންޖެންސީ        225,000,000        225,000,000        225,000,000

ޖުމްލަ     3,008,964,956     3,480,073,530     3,224,008,846
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ދައުލަތް

ހިނގަމުންދާ ޝަންގްރި-ލާ 70% 30% އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 1

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނަލޫރި ބީ.އެޗް.ޑީ. 49% 51% އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ. 2

ޕަބްލިކް 29.49%

އެސް.ޓީ.އޯ 4.25%

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. 4.07%

ގަވަމަންޓް އެމްޕް.ޕީ.އެފް. 7.33%

ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް 4.07%

ސީ. އެންޑް ޑަބްލިއު. 52%

ޕަބްލިކް 5.90%

ދިރާގު ކޮލީގު ޝެއަރ ޕްލޭން 0.30%

.ޑީ.ބީ. އޭ 18%

އައި.އެފް.ީސ. 18%

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ. އިންޑިއާ 15%

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 6

ހިނގަމުންދާ ނެތް 100% އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލޓޑ. 7

އައި.އޭ.އެސް. 9%

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް. 7%

އެސް.ޓީ.އޯ 1.60%

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 57.40%

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 9

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% މޯލްޑިވެސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 10

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިފިންގ ލޓޑ. 11

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 12

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 13

ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް 43% 47% މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލސ. 14

އެމް.އެން.އެސް.އެލް. 7.50%

ޕަބްލިކް 44.70%

ހިނގަމުންާދ ހިޓާީޗ 20% 80% މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ. 16

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 17

ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް 18.37% 81.63% ްސޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ. 18

ހިނގަމުންނުދާ ރޒް އެނަރޖީ ޓުއަ 70% 30% ވިލިނގިލި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 19

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 20

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 21

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 22

- ންެތ 100% ނޯތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 23

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 24

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 25

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ސަދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 26

ހިނގަމުންދާ ނެތް 100% ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 27

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% އަޕަރ ނޯތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 28

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% އަޕަރ ސައުތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 29

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 30

- ންެތ 100% ހުޅުމާލެ އިންޓަގްރޭޓަޑް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ލޓޑ. 31

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% ގުޅީފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލޓޑ. 32

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 33

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް 34

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 35

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ލޓޑ. 36

- ނެތް 100% ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 37

- ނެތް 100% ފެލިވަރު ޕޯޓް ލޓޑ. 38

- ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެގްރިކަލްޗަރ ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 39

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންސް ލިމިޓްޑް 40

ސަރުކާރުން ހިންގާ ނުވަތަ ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

އިތުރު ބަޔާން
ޙިއްސާވާ މިންވަރު

ނަން #
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

ހިނގަމުންދާ 50.80% ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލސ. 3

ހިނގަމުންދާ 41.80% ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ.ލޓޑ 4

ހިނގަމުންދާ 49% ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލސ. 5

ހިނގަމުން ނުދާ 25% މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ.ލޓޑ. 8

ހިނގަމުންދާ 48% މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލސ. 15
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ދައުލަތް
އިތުރު ބަޔާން

ޙިއްސާވާ މިންވަރު
ނަން #

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

ހިނގަމުންދާ އައި.ސީ.ޑީ. 85% 15% މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ. 41

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 42

ހިނގަމުންދާ ނެތް 100% ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލޓޑ. 43

ހިނގަމުންދާ ނެތް 100% ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލޓޑ. 44

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% ސަދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 45

ހިނގަމުންދާ ންެތ 100% މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 46

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 47

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ނޮދަން ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 48

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ނޯތު ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސް ލޓޑ. 49

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ންެތ 100% ސައުތު ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 50

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 51

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން  ލޓޑ. 52

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ންެތ 100% ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ 53

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް . ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބީ.ވީ 95% 5% ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 54

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް ޔޮޓް ޓުއަރޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 95% 5% ކުޑަ ވިލިނގިލި ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 55

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް ވަރމިލިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ. ލޓޑ. 95% 5% ވަރމިލިއަން ޕވޓ. ލޓޑ. 56

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 95% 5% ދީބާޖާ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 57

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް އެގްރޯ މެރީން 95% 5% އިފުރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 58

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް ބީ.އައި.އާރް. އިންވެސްޓްމަންޓްސް 95% 5% ކޮކޫން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 59

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް. 10%

އެސް.ޓީ.އޯ 10%

ޖީ.އޭ.ސީ.އެލް. 10%

ކާސާ 30%

ހިނގަމުންދާ އައިލެންޑް ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް 49% 51% ކުޅުދުއްފުށި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 61

- އައިލެންޑް ތިނަދޫ ކައުންސިލް 49% 51% ތިނަދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 62

- އައިލެންޑް ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް 49% 51% ފުވައްމުލަކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  63

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް ޓްރައިނަސް ސީ.އޭ.އީ-ހޯލްޑިންގްސް 95% 5% ޓްރައިނަސް-ސީ.އޭއީ ސަދަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް 64

5އިންސައްތަ ޖޭ.ވީ. ކުންފުނިތައް ޓްރައިނަސް ސީ.އޭ.އީ-ހޯލްޑިންގްސް 95% 5% ޓްރައިނަސް-ސީ.އޭއީ ނޮދަން ހޮެޓލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް 65

ހިނގަމުންދާ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 60% 40% އާސަންދަ ޕވޓ. ލޓޑ. 66

- ނެތް 100% ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 67

ހިނގަމުންދާ ނެތް 100% ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 68

ހިނގަމުންދާ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޓިވް 90% 10% ސިފްކޯ 69

ހިނގަމުންދާ 40% އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 60
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  ޑޮލަރުގެ ލޯނު .ޔޫ.އެސް ) ވިހި މިލިއަން( 20,000,000 ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް އިމު ގާނަރުދަމާގެ ނިޒާމް  އި ފެނާ 
  

  އި ބެހޭ ތަފްޞީލް މަޝްރޫޢާ 
  

 ކޮަލމާފުީށގަިއ ަނރުަދމާ އާިއ ެފނުގެ ރ.ހުޅުުދއްާފރު ައިދ ގއ. ދޫ، ނ.ވެިލދޫ،ބ.ތުޅާ   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:
ކުރުުމެގ ިއމްގާަގއި ނަުރދަާމގެ ނިޒާްމ ދޫިއްމކޮށް ައދި ގދ.ގައް ގާ ނިޒާެމއް
 މަޝްރޫޢު 

 : )  20,000,000        މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު .އެސް (ވިިހ މިިލއަން   ޑޮަލރު  .ޔޫ
) އޯޕެކް ފަންްޑ ފޮރ ިއންޓަރނޭަޝަނލް ޑިވެޮލޕްަމންޓް        މަޝްރޫޢުގެ ޑޯނަރ:    (އޮފިޑް

: ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    ަހރު ވަނަ އަ  2013  ތާރީޚް
:   މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަަޔރަަމންޓް އެންޑް ެއނަރޖީ        މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

 :   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ
 ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް   މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:

  
  ފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ދަރަނީ 

  
އްގެ ނިޒާމެ  ގެނަރުދަމާ އެކަށީގެންވާ ރައްޔިތުންނަށް ގައިއަދި ގދ.ގައްދޫ ގއ.ކޮލަމާފުށި، ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުުދއްފާރުދޫ، ނ.ބ.ތުޅާ
އިމްކޮށް، ޕަންޕް ސްޓޭޝަނާއި ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް އަދި ވޭސްޓްވޯޓަރ ގާ ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ނަރުދަމާގެ ވިއުގައެއް މަތްޚިދު

. އަދި ގދ.އިމް ގާއައުޓްފޯލް    އިމް ކޮށްދެވޭނެ.ގާނިޒާމެއް  ފެނުގެ ރަށުގައި 4އަނެއް  ޔަވައި،ގައްދޫ ފިކުރުމަށް ރޭވިފައިވޭ
  

   މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ:
  

ނުލިބުމުެގ  ފެންކުރިމަތިވާ  ނުވެހޭ މޫސުމުގައި މިހާރު މި މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ފެނުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުވެ، ވާރޭ
.  އަދި ރަށުގެ ޢާންމު  ކަމުގައިކޮށްދޭނެ އެއްކިބާ  ތަޢައްޔަރުވުމުން މައްސަލައަށް ޙައްލެއްލިބި، ރަށުގެ ފެންފަށަލަ  ބެލެވިފައިވޭ

 އަސަރުކުރާނެއެވެ. ގޮތުންނަމަވެސް މިމަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ނުސީދާ
  

  ހޭ ތަފްޞީލް ލޯނާބެ
  ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުންނެވެ.)، ކަށަވަރުވެ  މާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތް(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫ

  

. ޑޮލަރު  )ވިިހ މިިލއަން( 000,00020,        ލޯން ޢަދަދު:   ޫޔ.އެސް
  ޕަރސެންްޓ ަޕރެއނަމް  3.25        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

  ޕަރެސންޓް ަޕރެއނަްމ ސާރިވސްފީ 1        ނިހެން ޗާރޖަސް:އެހެ
  އަހަުރ  5        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

) 7(ްގޭރސް  އަހަރު  20    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:   ައހަުރ ިހމެިނގެން
ްނ ޑޮލަރު އަިދ އަމިލި  20ިމލިައްނ ޑޮލަރު (ޯލުނ އަނބުާރ ދެއްކުަމށް  28.92  ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު:

) 8.92 އިންޓަެރސްޓާިއ ސާރވިްސ ީފގެ ގޮުތގައި    ިމލިއަްނ ޑޮލަރު
 ވަނައަަހރު  2032    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
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  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  ށާއި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަ  ދަރަނި 

  
 ދަނީން ގިނަ މްވެފައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާއަސާސީ ޙައްގަކަށް ކޮށްދޭންޖެހޭފޯރު ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތަކީ ގެފެނާއި ނަރުދަމާ 

އަހަރަށް ޚަރަުދ  20ނުވިނަމަވެސް، ލޯނެއްކަމުގައި މިއީ އެންމެ ލުއި  ހިންގަން ދަތިވާތީ، ޝަރޫޢުތައް ރަށްތަކަކަށް މިފަދަމަ
. އަދި މި  އުފުލޭވަރުގެ ބުރައެއް ހިންގުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް އެހީގައި މިމަޝްރޫޢުޯލނު ބަހާލެވިގެން ކަމުގައި ބެލެވޭ
އަންނަ  ދާނެކަމުގައި ބެލެވި، މޫސުމަށް ލިބިގެން ރަށްތައް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ހިންގޭ މޝްރޫޢު
ވެގެންދާނެކަމުގައި  ރަދު ކުޑަ ޞިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަ ަސބަބުން ދިމާވާ  ބަދަލުތަކުގެ
 .   ލަފާކުރެވޭ

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  ލަރުގެ ލޯނުޑޮ  .(ފަންސާސް މިލިއަން) ޔޫ.އެސް  50,000,000ޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ސަޕޯ 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
 ޓް ޯލން ބަޖެޓް ަސޕޯ   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 : .އެސް 50,000,000        މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު )  ޔޫ   ޮޑލަރު  .(ފަންސާްސ މިލިައން
 :     ވަކިފަރާެތއް ހަަމނުޖެހޭ       މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރާ ފަރާތް

 :   ވަނަ ައަހރު  2013  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
:   -       މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

 :   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ
 ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް  މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:

  
  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގޭފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:

  
. މިލޯނުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހި   ފައިވަނީ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށެވެ

  
  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 

  

- 
  

  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 
  ނެވެ.)(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތްކަށަވަރުވެ، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުން 

  

. ޑޮލަރުފަންސާްސ މިލިައން( 50,000,000        ލޯން ޢަދަދު: .އެސް   ) ޔޫ
  ޕަރެސންޓް ަޕރެއނަމް  2        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

  ޕަރެސންޓް ަޕރެއނަްމ ސާރިވސްފީ 2        އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
  އަހަުރ  3        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

) ައހަރު  3ައހަުރ (ްގޭރސް  18    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:   ިހމެިނގެން
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މިިލއަްނ ޑޮލަރު އަިދ  50ިމލިައްނ ޑޮލަރު (ޯލުނ އަނބުާރ ދެއްކުަމށް  61.33  ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު:
)11.33އިންޓަެރސްޓާިއ ސާރވިްސ ީފގެ ގޮުތގަިއ    ިމލިއަްނ ޑޮލަރު

  ވަަނއަަހރު  2031      ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
  

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ ގެ ދަރަނި ނެގުމު 
  

މި ލޯނަކީ ބަޖެޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ނަގާ ލޯނަކަށް ވުމުން ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އިން ޓްރެޜަރީ ބިލް ނުވަތަ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް 
ސިޓް ފައިނޭންސް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ނުޖެހި ލޯނުފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ޑެފި

ޑޮމެސްޓިކް މާރކެޓްގައި ފައިސާ ދައުރުވާ މިންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ގިނަވެ ޑޮމެސްޓިކް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަވުމުގެ 
 ފަސޭހަވެގެންދާނެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެ އަދި އިޤްތިޞާދީ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް

. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިޤްތިސާދުގެ ދުވެލި އިތުރު ކުރުމަށް އޮންނަ  ބޮޑުވުމަްށ  ޞާއް ޙި ކަމުގައިބެލެވޭ
. އަދި ޓްރެޜަރީ ބިލް ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަލޯނެއް ނެގުމުން އިންޓަރެސްޓް ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފަ އިސާ އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ

. ނަމަވެސް މިލޯނަކީ ބޭރުފައިސާއިން ނެގޭ ލޯނެއްކަމުން ކަރަންސީ ރިސްކް ޜަރީ ބިލްގެ ކޫޕަން ރޭޓަށް ވުރެ ޓްރެ ކުޑަވާނެއެވެ
 .   އެބައޮތެވެ

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  (ދުއިސައްތަ މިލިއަން) ދިވެހި ރުފިޔާ 200,000,000ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ 

 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
  މިލިައން ރުފިާޔގެ ޯލނު  200ބަޖެޓް ަސޕޯްޓގެ ގޮުތގަިއ ެނގުަމްށހަމަެޖހިފަިއވާ    މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 :   މިލިއަްނ ިދވެހިުރފިޔާ  200        މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު
  ބޭންކެއް ައދި ަހަމނުޖެހޭ         މަޝްރޫޢުގެ ޑޯނަރ: 

 :   ވަނަ ައަހރު  2013  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
 :         މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް
:   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ        އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ
  ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް    ކުރި ފަރާތް:މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސް 

  
  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:

  
  މި ލޯނު ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށެވެ.

 
  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 

  
ބިލްތަކުގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވެގެންދާ މިންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް  ސަރުކާރުން ވިއްކަމުންދާ ޓްރެޜަރީ
   އެހީތެރިވެދޭނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
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  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 
  ޞީލް ލިބުމުންނެވެ.)(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތްކަށަވަރުވެ، ލޯނުގެ ތަފް 

  
        ރުިފޔާ   200,000,000        ލޯން ޢަދަދު:

       ޕަރެސންޓް ަޕރެއނަމް  9        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:
 :       އެހެނިހެން ޗާރޖަސް

       އަހަރު 1        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:
) 4    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:       އަހަުރ (ެއއް އަހަުރގެ ގްޭރސް ހިމެިނެގން

   މިލިއަްނ ުރފިޔ236ާ   ސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު:ލޯނު ސަރވި 
       2016    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

  
  

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 
  

. ކޮމާރޝަލް ރޭޓްގައި ގުމުގެ ސަބަބުން މާލިއްޔަތަށް ދަރަނި ލޯނު ނެ މި ލޯނަކީ ބަޖެޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ނަގާ ލޯނެކެވެ
. ނަމަވެސް އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާތީ ކަރަންސީ ރިސްކެއް ނެތެވެ.     ސާރވިސް ކުރުމުގެ ބުރަބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

މަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ  ހެދުމަށް ހިންގާ  ރަށުގައި ބަނދަރު 22ސް އުސޫލުން ފައިނޭންކޮންޓްރެކްޓަރ 
  (ވިހި މިލިއަން) ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުގެ ސަރުކާރު ގެރެންޓީ   20,000,000

 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
) 22ަފއިޭނންސް އުސޫުލން   "ކޮންޓްރެކްޓަރ   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:   ރަުށގެ ބަނަދރު ެހުދމުެގ މަްޝރޫޢު

 : ނޑަަކށް   މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު (ފަންސާްސ ހަްތމިިލއަން،  57,061,577 ގާްތގަ
  ( .ފަސްދޮޅަްސއެްއާހސް،ފައްސަތޭކަ ަހތްދިަހހަެތއް .އެސް   ޑޮލަުރ  ޔޫ

 : . ޑޮލަ 20,000,000ސަރުކާރުގެ   މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރާ ފަރާތް ނަާގ  ުރެގ ގެެރންޓީ ާއއިއެކުޔޫ.އެސް
  ފައިާސއިން  ލޯނަކުްނނާއި، ޮކންޓްރެކްޓަުރގެ ައމިއްލަ 

:   ވަަނ ައަހރު  2013     ގެރެންޓީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
:   މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއންްޑ ިއންފްރާސްްޓރަކްޗަރ       މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

 :   ރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރ މިނިސްޓް       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ
       ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް  މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:

  
  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:

  
 ރަށެއްގެ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް  22ބޭނުންކުރެވޭނީ  ސަރުކާރުގެ ގެރެންޓީދީގެން ނެގުމަށް ހުށައަޅާ މިލޯނުގެ ފައިސާ

ނޑިރަށަކީ ހދ. 22މި  ދި ލޭބަރ އިމްޕޯރޓް ކުރުމަށެވެ.ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް އަ ތީމު، މަރޮށި އަދި ފޯކައިދޫ، ކުމުންދޫ، ށ.ކަ
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މ.ދިއްގަރު، ފ.ނިލަންދޫ  ހިމަންދޫ،އއ. ގުރައިދޫ އަދި ގާފަރު، ގުޅި،ކ. ހިތާދޫ،ރ.އިނގުރައިދޫ އަދި މަޑުއްވަރި، ބ.ހޮޅުދޫ،ނ.
ނޑިދޫ އައަދި މަގޫދޫ، ދ. . ލ.މާބައިދޫ، ގއ.ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ. މަޑިފުށި އަދި ބުރުނީ،ތ. ދި މާއެނބޫދޫ،ބަ   މަޑަވެލި

  
  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 

  
މީހުންނަށް  ބަލިފުލާ ބޭލުމާއި އަދި ށް އަރާފޭބުމާއި، ރަށަށް މުދާ އުމަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މިރަށްތަކަ

އަދި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި މިނެއްގަިއ  ފުރޭނެ ގޮތް ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. ހައިން ލަފާފަސޭ
. އެހެންކަމުން، މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު   އަންނާނެކަމުގައި ބެލެވޭ. ބަދަލު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ހެޔޮ ކުރިއަށްދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ

     
  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 

  )ގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތް ކަށަވަރުވެ، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުންނެވެ. (މިބައި
  

. ޑޮލަރު  20,000,000        ލޯން ޢަދަދު: ) ޫޔ.އެސް   (ވިިހ މިިލއަން
  ަޕރސެްނޓް ޕަރއެަނމް  10        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

  -         އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
  އަހަުރ  1        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

) 1އަހަުރ ( ގްޭރސް  7    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:   ައހަުރ ިހމެިނގެން
. ޑޮލަުރ ( އަނުބރާ ދެއްުކމަށް   26.2  ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު: .އެސް .  20މިލއަން ޔޫ .އެސް މިިލައން  ޔޫ

(   ޑޮލަރު ައދި ިއްނޓަރެސްޓް
  ވަނައަަހރު  2019    ދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:ލޯނު އަ

  
  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 

  
. މިގޮތުން  މުޅި އަހަރުތެރޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ބަނދަރެއް އޮތުމުން ރަށްތަކުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވެގެންދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ

. އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ރަށުގެ މަސްވެ ރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެއެވެ
. ޙާއްސަކޮށް އެކިބޭނުން ތަކަށް މުދާ  ބަނދަރެއް އޮތުމުން ކައިރި ރަށްރަށުގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް އެހީ އަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ

. އަދި އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރުމަށް ބަ  ރަށްތައް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް  ހިންގޭ މޝްރޫޢު މިނދަރުގެ ބޭނުން ހިފިގެންދާނެއެވެ
  އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުންލިބި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަވެގެނދާނެ ކަމުގައިބެލެވެއެވެ.

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(ހަތްދިހަތިން  73,516,879.42އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ  
  މިލިއަން، ފަސްލައްކަ ސޯޅަހާސް، އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވައެއް)  ރުފިޔާގެ ލޯނު 

 
  އާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް މަޝްރޫޢު 

  
. އައު         މަޝްރޫޢުގެ ނަން: .އެޗް .އެމް .ޖީ   ޢިމާާރތް  އައި

/އަގު:       ރުފިޔާ  73,516,879      މަޝްރޫޢުގެ ޢަދަދު
  80މޯލްޑިވްްސ އިްސލާމިކް ބޭންުކން %      މަޝްރޫޢުފަންޑުކުރާފަރާތް:

:   ވަނަ ައަހރު 2013  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
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  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް       ންގާ ފަރާތް:މަޝްރޫޢު ހި 
  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ:

  ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް    މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:
      

  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގޭފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:
  

  ބުރީގެ ޢިމާރާތް ނިންމުމަށް    11ދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެވޭނީ އިންދިރާ ގާން ބޭނުން މިލޯނުގެ ފައިސާ
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ:
   

މީހުންނަށާއި، މާލެއަށް ބޭސް  ރަނގަޅުވުމުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު
.    އަންނަ  ންފަރުވާއަށް އަތޮޅުތަކު   ފަރާތްތަކަށް މަންފާކުރާނެއެވެ

  
  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 

  ނެވެ.)(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތްކަށަވަރުވެ، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުން 
  

        ރުފިޔާ  73,516,879        ލޯން ޢަދަދު:
       ާމރކްައޕް  10        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

  -        އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
       އަހަރު  1        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

     ައހަުރ ްގޭރސް ހިެމިނގެން  12    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:
  ާމރކްއަޕް ހިެމިނގެން   109,870,936ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު:

    2021    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
 

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 
  

މަގުފަހިވެގެންދިއުމާއެކު، ހޮސްޕިޓަލު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  ކުރުމަށްފުޅާ ޢިމާރާތް ނިމުމުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގަ ތަނަވެސްވެ، ޚިދްމަތް
. އެހެންކަމުން މިލޯނުގެ ސަބަބުން ދަރަނި  ގެންދާނެކަމުގައިތަނަވަސްވެ ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅުޖެއްސުމަށް މަގު ބެލެވެއެވެ

.  ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ބައެއް  އިތުރުވިނަމަވެސް، ދައުލަތުން   ކުޑަވެގެންދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(ފަނަރަ މިލިއަން ދެލައްކަ، ހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ )  15,206,400ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް 10
  ދިވެހި ރުފިޔާ 

 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
  ބުރި ޢިާމރާތް 10މިސްކިތު ފަންުޑްނ ޢިމާަރތްކުާރ    މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

: މަޝްރޫޢުގެ އަ    ދިެވހިރުިފޔާ  19،008،000.00        ދަދު
  80މޯލްޑިވްްސ އިްސލާމިކް ބޭންުކން %      މަޝްރޫޢުފަންޑުކުރާފަރާތް: 
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  20މިސްކިތްތަކާބެޭހ ޓްރަސްޓް ަފންޑް %                                 
:   ވަނަ ައަހރު 2013   ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް

:މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާ    މިނިސްްޓރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެެފައރޒް        ތް
 :   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ

  ވަޒީުރންެގ ަމޖިިލސް    މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:
  

  
  

  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:
  

ރޒަ އިނަމްބަރު ކޮށިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  345 ބުރި ޢިމާރާތް 10ށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި މިސްކިތުފަންޑުގެ ސްލާމިކް އެފެއަ
.  ލޯނު ރަދުކުރެވޭނީ މިޚައިންސައްތަ   80ޚަރަދުގެ  ހިނގާ ޖުމްލަ އެޅުމަށް   ފައިސާއިންނެވެ

  
  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ:

   
އިމްވެގެންދާ ފްލޯތަކަކީ ކުއްޔަށްދޭނެ ތަންތަންކަމުން، މާލޭގައި ދިމާވެފަިއާވ ގާގައި ބުރި އިމާރާތ10ުއެޅޭ  މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މި

. އަދި މިޢިމާރާތް  ބިމުގެ ދަތިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ
ސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިގެނާްދ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭނެ އާމްދަނީ އަކީ މިހާރު ހުރި މި

    .   ފައިސާކަމުން މުޖުތަމަޢުއަށް މިކަމުން ފައިދާތަކެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ
  

  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 
  ވެ، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުންނެވެ.)(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތްކަށަވަރު

  

        ިދވެހިުރފިޔާ  15,506,400        ލޯން ޢަދަދު:
       ާމރކްައޕް  10        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

  -        އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
       އަހަރު  1        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

     ައހަުރ ްގޭރސް ހިެމިނގެން  12    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:
) 8.82މިިލއަްނ ރުިފޔާ (މާރކްއަްފއަްށލަފާކުރާ   24.03ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު:ލޯނު ސަރވިސް    ިހމެިނގެން

    2025    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
  

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 
  
ކުއްޔަށް ދީގެން ދަރަނި އަދާކުރާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ބިނާކުރުމަށްފަހު  މަޝްރޫޢުއަކީ އިމާރާތް މި

ފަންޑު މުއްސަދިވުމުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލިބޭ ކުލިން މިސްކިތު މަޝްރޫޢަކަށްވާތީ އަދި އިމާރާތުން
 .   ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ
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(ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން މިލިއަން  153،408،000އޮފީސް ޢިމާރާތެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ބުރީގެ  14
  ހަތަރުލައްކަ އަށްހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ 

 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
  ޢިާމާރތް ިބނާކުރުން ުއ ޤުރުއާނާެބހޭ މަުރކަޒުގެ އަ   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 :   ދިެވހިރުިފޔާ  153،408،000.00        މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު
  ބޭންކެއް ައދި ަހަމނުޖެޭހ           މަޝްރޫޢުގެ ޑޯނަރ: 

މެުދވެރިކޮްށ ަފިއނޭންްސ ޯހދުަމށް                                                                          
:   ވަނަ ައަހރު 2013   ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް

:މަޝްރޫޢު ހިން   މިނިސްްޓރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެެފައރޒް        ގާ ފަރާތް
:   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ        އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ

  ވަޒީުރންެގ ަމޖިިލސް    މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:
  

  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:
  

  ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުން  14ބިމުގައި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ހުރި 
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 
  
ގަމުންދާ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނވުމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ހިބުރިއަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭގޮތ14ް ނަގައިގެން މިބިލްޑިންގ ލޯނު

ކް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން އެހެން ޢިމާރާތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް އިސްލާމިކް ބަދަލުކޮށް އިސްލާމި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
. އަދި މަޝްރޫޢު ނިމުމުން މިބިލްޑިންގެ އެއް ފްލޯއަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ހިން  ގުން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ

  ޖާގަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރޭވިފައިވޭ.ގައި ދެންހުރި ފްލޯތައް އޮފީސް ބަދަލުކޮށް އަދި ބިލްޑިންގް
  

. ޢިދާ ޙަރަދު ލިބި ގިނަ އޮފީސްތަކެއް އެއް މިގޮތުން ބިލްޑިންގ ހެދުމަށް މާރާތެއްގައި ހިންގާނެ ޖާގަ ތަނަވަސްވެގެންދާނެއެވެ
.  ބަޔަކަށް ފަސޭހަވެ އޮފީސްތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ ޙަރަދުތައް މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ   ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ

  
  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 

  ނެވެ.)(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތްކަށަވަރުވެ، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުން 
  

        ދިެވހިރުިފޔާ  153،408،000.00        ލޯން ޢަދަދު:
       10.00%        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

  -         ހެނިހެން ޗާރޖަސް:އެ
       އަހަރު  1        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

  އަހަުރ ްގޭރސް ހިެމިނގެން  13    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:
) 96.65މިިލައން ުރފިާޔ (ިއންްޓރެސްޓް  250.05  ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު:   މިލިައން ުރފިާޔާއއިއެކު

    ވަަނއަަހރު  2026    ތާރީޚް: ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ 
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  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 
  
ދީގެން ދަރަނި އަދާކުރާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ބިނާކުރުމަށްފަހު ކުއްޔަށް މަޝްރޫޢުއަކީ އިމާރާތް މި

  ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިސާދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތައް ފައިދާކުރާނެކަމުގައި ބެލެވޭ.ދަރަނި  މަޝްރޫޢަކަށްވާތީ މި

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
ނޑަކަށް ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ، ގާ  (ވިހި މިލިއަން) ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރަށްޖެހޭ   20,000,000ތްގަ

  އިސްލާމިކް ދީނާރު ލޯން 
 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
"   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:   "ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ޮއފް ހާރަބރ އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިްނ ޓެްނ ައއިަލންޑްސް

 : ނޑަަކށް         މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު )   (ވިހި  20,000,000ގާްތގަ . ޑޮލަރުމިިލއަން .ެއސް    ޔޫ
 :    އިސްލާމިކް ިޑވެޮލޕްަމންޓް ޭބންކް      މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރާ ފަރާތް

:   ވަނަ ައަހރު  2013   ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
:   މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއންްޑ ިއންފްރާސްްޓރަކްޗަރ       މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

: އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭ   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރ       ޖެންސީ
       ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް  މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:

  
  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:

  
ނޑި، ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަމު، ހދ  ނޮޅިވަރަންފަރު،.މިލޯނުގެ ދަށުން ލ.ގަން ތު

.  ތް ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަރަށުގެ ބަނދަރާއި ޏ. 9ވެލިދޫ މި ކ.ތުލުސްދޫ، ނ. ނޑައެޅިފައިވެއެވެ   ކަ
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 
  

މީހުންނަށް  ބަލިދާ އެފުލާ ބޭލުމާއި އަދި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މިރަށްތަކަށް އަރާފޭބުމާއި، ރަށަށް މު
އަދި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި މިނެއްގަިއ  ފުރޭނެ ގޮތް ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. ފަސޭހައިން ލަފާ

. އެހެންކަމުން، މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު . އަންނާނެކަ  ބަދަލު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ހެޔޮ ކުރިއަށްދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ    މުގައި ބެލެވޭ
  

  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 
  ނެވެ. )(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތް ކަށަވަރުވެ، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުން 

  

ނޑަަކށް         ލޯން ޢަދަދު: . ޑޮލަރު  20,000,000ގާްތގަ .ެއސް ) ޔޫ   (ވިިހ މިިލއަން
)  2.5        ޓް ރޭޓް:އިންޓަރެސް    ޕަރސެންްޓ ޕަރއެަނމް (މާރްކއަޕް

  -         އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
  އަހަުރ  7        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

) 7އަހަުރ ( ްގރޭސް  25    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:   އަހަުރ ހިމެިނެގން
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. ޑޮަލރު ( އަ 27.3  ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު: .ެއސް ނޑަަކށް މިލައްނ ޔޫ  20ނުބާރ ެދއްކުމަްށ ާގްތގަ
. ޑޮލަރު) 7.3މިލިައން އަިދ ާމރކްއަްޕ  .އެސް   ިމލިއަްނ ޔޫ

  ވަނައަަހރު  2038    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
  

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ތިޞާދަށާ ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤް 
    

މެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބޮޑު ބަނދަރެއް އޮތުމުން ރަށުގެ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް މުޅި އަހަރުތެރޭ، އަދި ހުރިހާ މޫސު
. މިގޮތުން ރަށުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް  ލިބިގެންދާނެއެވެ

. އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަނދަރެއް އޮތުމުން  . ލިބޭނެއެވެ ކައިރި ރަށްރަށުގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް އެހީ އަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ
. އަދި ބޭނުން  ޙާއްސަކޮށް އެކި   ޝްރޫޢުމަ މިތަކަށް މުދާ އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރުމަށް މިރަށުގެ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ހިފިގެންދާނެއެވެ

ބާދީއަށް ފުދުންތެރިކަންލިބި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ރަށްތައް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުންލިބި، އާ ހިންގޭ
  ޚަރަދު މުސްތަޤްބަލުގައި ކުޑަވެގެންދާނެކަމުގައި ބެލެވިފައިވެއެވެ.

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ނޑަކަށް ސް  (ހަމިލިއަން)  6،000،000ކޭލިން އަޕް ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ގާތްގަ
.އެސް.   ލޯނު  .ޑޮލަރަށްޖެހޭ އެސް.ޑީ.އާރް ޔޫ

 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
    ސްކޭލިން އަްޕ ިރނިއުބަްލ ެއނާރީޖ ޕްޮރގްާރމް   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 : ނޑަަކށް      މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު )  6,000,000ގާްތގަ .އެްސ.(ހަ މިލިައން   ޑޮލަރު  ޔޫ
 :   އޭޝިައްނ ޑިވަޮލްޕމަންްޓ ބޭންކް     މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރާ ފަރާތް

:   ވަނަ ައަހރު  2013  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
:  މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަަޔރަަމންޓް އެންޑް ެއނާރޖީ     މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

 :   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ
 ވަީޒރުްނގެ މަިޖލީސް   މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:

  
  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:

  
  އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

   
  ނެ ފައިދާ:މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާ 

   
  ކުޑަކުރުން. ޚަރަދު ކުރާ މުސްތަޤްބަލުގައި ތެލަށް ކުޑަކޮށް، ދުރު މިންވަރު ބަރޯސާވާ ައށްލްފޮސިލް ފިއު
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  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް :
(.   (މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނާގުޅޭ ތަފްޞީލް ލިބުމުންނެވެ

  

ނޑަަކށް     :ލޯން ޢަދަދު  . ޑޮލަރަ 6,000,000ގާްތގަ .އެސް ) ޔޫ .ާއރްށް(ހަމިިލއަން . ޑީ .ެޖޭހ ެއސް
    

 1.5 ްގރޭްސ ުމއްަދތުަގއި   ޕަރސެންްޓ ޕަރ ެއނަްމ ާސރވިްސ ޗާރޖް  1  އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:
         ޕަރެސންޓް ަޕރެއނަްމ  އަނބުާރަދއްކާ ުމއްަދުތގައި 

      -         އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
         އަހަރު  7        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

     ައހަުރ ިހމެިނގެން) 7އަހަުރ (ްގޭރސް  28    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:
ނޑަަކށް   ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު: މިލިައން،  6މިލިއަްނ ޑޮަލރު (ލޯނު ައނުބރާ ެދއްކުމަްށ  7.3ގާްތގަ

) 1.3ސާރވިްސ ޗާރަޖށް     މިލިައން
   ވަނައަަހރު  2041    މަންޖެހޭ ތާރީޚް:ލޯނު އަދާކޮށް ނިން

  
  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 

  
. މިއީ ކްލައިމެޓް  ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވެ، ސަބްސިޑީގެ ހަކަތައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ

"ލިބިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ސްކޭލިންގް އަޕް ރި  ފަންޑުން ފައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓް  ގެ ނިއުވަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
. މިމުޅިމަޝްރޫޢުގެ ސަ ހޭދަ މެދު އަދި ދުރު  ކުރާބަބުން މާލިއްޔަތުން ކަރަންޓަށްދަށުން ހިންގަން ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ

  ވެގެންދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.މުސްތަޤްބަލުގައި ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަ

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  ) ޔޫރޯ (ދެ މިލިއަން،ފަސްލައްކަ  2,500,000ގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ލޯން   ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓު މާލޭ ފޯރތު 
 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
  ަޕވަރ ޑިެވލޮޕްަމންޓް ޕްޮރެޖކްޓް ސަޕްިލމެންަޓރީ ފޯރތު   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 :   ޔޫރޯ  (ެދމިލިައން، ފަސްަލއްކަ) 2,500,000        މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު
/ޑެްނމާރކް      މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރާ ފަރާތް:    ނޯޑިއާ ބޭންކް

:ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހި    ވަނަ ައަހރު ކުރީކޮޅު  2013   ފައިވާ ތާރީޚް
:   ސްޓޭޓް އިލެކްްޓިރކް ކޮމްެޕނީ ިލމިަޓޑް       މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

 :   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ
  ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް   މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:
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  ނަގާފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:ދަރަނީގެ ގޮތުގައި 
  

އަހަރުގެ  ވަނ2012ަނިމި  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަހަރު ފެށުނު ވަނ2009ަގެ ދަށުން ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ފޯރތު
ޖެކްޓްގެ މަހު ޓޭކިންގް އޯވަރ ސެޓްފިކޭޓް ދޫކުރެވުނުއިރު،  ދެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކްލެއިމްތައް ސެޓްލްކޮށް ޕްރޮ ސެޕްޓެމްބަރު

  ވޮރަންޓީއާއި ސްޕެއަރޕާރޓްސް، ކޮންޓްރެކްޓަރ އަތުން ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް.
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 
  

ގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ސްޓެލްކޯއާއި ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ކްލެއިމްތަކުގެ ސެޓަލްމަންޓަކަށް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ފޯރތު
އިންޖީނަށް ބޭނުންވާ ވޮރަންޓީއާއި ސްޕެއަރޕާރޓްސް އަދި  2ވޯޓްގެ  މެގަ 8ގެ ދަށުން ބެހެއްޓިފައިވާ ނާދެވެނީސް މި މަޝްރޫޢު

އިންޖީނަށް  2ސާރވިސް ދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ އިޢުތިރާޒު ކޮށްފައެވެ. ވުމާއެކު މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބެހެއްޓިފައިވާ 
 2މި  ނަމަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުލިބިއްޖެ 2ޕެއަރޕާރޓްސް އަދި ސާރވިސް ކުރިއަށް އޮތް ބޭނުންވާ ވޮރަންޓީއާއި ސް

 ށް މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކޮމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއްގެ ނިޒާޓުމަކަށް އައިސް މާލޭގެ ކަރަންޓު އިންޖީނު ހުއް
ނޑަން ޖެހޭނެއެވެ ނޑި ދިނުމަށް މިމަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މަތް. އެހެންކަމުން، ކަރަންޓުގެ ޚިދުކަ .  މެދުނުކެ   މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ

  
  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 

(.   (މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތަކާއި، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުންނެވެ
  

) ޔޫރޯ (ެދމިލިައން، ފަ 2,500,000        ލޯން ޢަދަދު:       ސްަލއްކަ
       ޕަރސެންްޓ ޕަރ ެއނަމް  3.15        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

    -        އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
         އަހަރު  5        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

) 5އަހަުރ (ްގޭރސް  15    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:     ައހަުރ ިހމެިނގެން
  ) ޔޫރޯ އްކަފަްސހާސް، ުނވަސަތޭަކ ހަ(ިތންމިިލައން، ދެލަ 3,205,906  ރަދު:ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ ޚަ 

  ވަނައަަހރު  2026    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
  

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 
  

. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މާލެއަށް ފޯރުކޮށް ދި ކަރަންޓު    ނުމުން ޢިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެއެވެ
  

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބޮޑުވި ނަމަވެސް، ލޯނުފައިސާ ސްޓެލްކޯއަށް އޮންލެންޑްކޮށް،  މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުންކުރާ ޚަރަދު
ދަށުން އަހަރުން އަހަރަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް  ސްޓެލްކޯއަކީ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވެފައި، އެއްބަސްވާ ތާވަލެއްގެ

.  އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް މި ލޯނުގެ ސަބަބުން އަސަރު  މި އެކައުންޓަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބެންޖެހެއެވެ
  ކުރާނެ ކަމަކަށް އަންދާޒާއެއް ނުކުރެވެ.
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(ސާދަ މިލިއަން،  14,500,000ސެޓަށް ބޭނުންވާ   ވަނަ ޖެނެރޭޓަރ 3ގެ ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓު މާލޭ ފޯރތު 
.އެސް.ޑޮލަރު    ފަސްލައްކަ) ޔޫ

 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
  2ަޕވަރ ޑިެވލޮޕްަމންޓް ޕްޮރެޖކްޓް ފޭސް  ފޯރތު   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 : )   14,500,000        މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު .(ސާދަ މިލިައން، ފަސްލައްކަ .އެސް   ޑޮލަުރ  ޔޫ
   ލޯނުޭދ ވަިކ ފަާރތެއް ައދި ަހމަެއްއނުޖެހޭ      ކުރާފަރާތް:މަޝްރޫޢުފަންޑު 

:   ވަނަ ައަހރު ފަުހ ކޮޅު  2013   ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
:   ސްޓޭޓް އިލެކްްޓިރކް ކޮމްެޕނީ ިލމިަޓޑް       މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

 :   ޓްރެޜަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް      އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ
  ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް   މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:

  
  

  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:
  

ގެ އަގާއި  ކައި އިންޖީނު އަދި އޮކްސިލަރީސްވަނަ އިންޖީނު ބެއްޓުމަށްޓ3ަގެ ދަށުން ބެހެއްޓޭ ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ފޯރތު
. މި ޔަވައިރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލްވާރކްސް ފިބެހެއްޓުމަށް ކު  ހާރު ނިމިފައިވާ ފޭްސ އެހެންކަންކަމުގެ ޚަރަދު

  ހިމެނިފައި. އިންޖީނުގެ ސިވިލް ވާރކްސް މަސައްކަތްވަނީ 3ގައި 
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 
  

ގެ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާވެ އް ބެހެއްޓުމުން މާލޭގެ ކަރަންޓު ވަނަ އިންޖީނެ 3ގެ ދަށުން ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ފޯރތު
.  ށް ލަފާކުރާ މިންވަރަށް ކަރަންޓުކަމައަށް މާލެއަށް  ބޭނުންވާނެވަނަ އަހަރާހަމަ 2015 ވަނަ އިންޖީނުގެ 3އުފެއްދޭނެއެވެ

މާލޭގެ އެކި ، އުފެއްދުމަށް ސްޓެލްކޯއަށް ދަތިވެ ންވާ ވަރަށް ކަރަންޓުލެއަށް ބޭނުވަނަ އަހަރު ނުފެށިއްޖެ ނަމަ މ2013ާމަސައްކަތް 
ނޑަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ  ހިސާބުން ކަރަންޓު . އަދި މާލެއަށް ކަރަންޓުކަ ނުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ޙައްލެއްގެގޮތުން ކުދި ދި ކަމެކެވެ

އިރު ލާކަކީ ބޮޑެތި އިންޖީނުތަކާއި އަޅާބަ. ކުދި އިންޖީނުތަގެނެސް ބެހެއްޓުމަށް ސްޓްލްކޯއަށް މަޖުބޫރު ވާނެއެވެއިންޖީނުތަކެއް
. އަދި ކުދި އިންޖީނުތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަގުމަތިން އިތުރު  ޖާގަ ވެްސ  މެއިންޓަނަންސް އަދި ތެޔޮ ޚަރަދު ބޮޑު އެއްޗެކެވެ

. މީގެ . ވުމާއެކު ބޭނުން  އިތުރުން މި އިންޖީނުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފަހުންބޭނުންވާނެއެވެ ވަނަ 3ކުރުމަށް ދަތިވެއެވެ
  ދިނުމަކީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.ފޯރުކޮށް އިންޖީނު ބަހައްޓައިގެން ކަރަންޓު

  
  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 

.) (މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ   ލޯނުދޭނެ ފަރާތަކާއި، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުންނެވެ
  

. ޑޮލަރު  14,500,000        ލޯން ޢަދަދު: .ެއސް ) ޔޫ     (ސާދަ މިލިައން، ފަސްލައްކަ
    

       ޕަރސެންްޓ ޕަރ ެއނަމް  3.15        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:
      ޕަރެސންޓް  0.5އެރޭްނޖްަމންޓް ީފ ލޯުނ ޢަަދުދގެ         އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:

         އަހަރު  5        ޕީރިއަޑް: ގްރޭސް
) 5އަހަުރ (ްގޭރސް  15    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:     ައހަުރ ިހމެިނގެން
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(ސަތާރަ ިމލިއަން، ައށްލައްކަ ާސޅީްސ 17,842,368  ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ ޚަރަދު:
. ޑޮަލރު .އެސް ) ައދި އެޭރންޖްަމންޓް ީފ ދެހާސް،ިތންސަޭތކަފަސްދޮޅަްސއަްށ ޔު

  ޫޔއެްސ ޑޮލަރު  72,500
  ވަނައަަހރު  2026    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

  
  

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 
  

އުފެއިްދ  ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ކަރަންޓު  ގެލޭދާތީ މާވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންވަރު ދުބޭނުންވާ މިން މާލެއަށް ކަރަންޓު
  ތު ލިބޭނެއެވެ.ޞަޢިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް މަޑުނުޖެހި ކުރިއަން ގެންދިއުމަށް ފުރު

  
ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބޮޑުވި ނަމަވެސް، ލޯނުފައިސާ ސްޓެލްކޯއަށް އޮންލެންޑްކޮށް،  ކުރާ ޚަރަދު މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން 

ބޭންކް  ރަންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވެފައި، އެއްބަސްވާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން އަހަރުން އަހަރަށް ޕަބްލިކްސްޓެލްކޯއަކީ ދަ
.  އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށްނޭދެވޭ އަސަރެއް މި  ގޮތުގައިއެކައުންޓަށް އާމްދަނީގެ  ނުކުރާނެކަމަށް ފައިސާ ލިބެމުންދާނެއެވެ

  ބެލެވެއެވެ.

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ނޑަކަށް ގާރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް  ފަސް  (ފަނަރަ މިލިއަން)  15,000,000އިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ، ގާތްގަ

.އެސް. ޑޮލަރަށްޖެހޭ އި    ސްލާމިކް ދީނާރު ލޯނު ޔޫ
 

  
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
ވޭަމންޑޫަގއި ަނރުަދާމެގ ކ.ހިންމަުފށި، ހދ.ހަިނާމދޫ، ޅ.ަނއިފަރު، ކ.ތުލުްސދޫ، ތ.   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

.ގާ ނިޒާްމ    އިމްކުުރން
 : ނޑަަކްށ     މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު .އެސް 15،000،000ގާްތގަ މިލިިއން  10ޑޮަލުރ ( .މިިލއަްނ ޔޫ

/ ކޮންސެޝަ  )                      5ނަލް ޯލނު މިލިައން އިސްތިްސނާ ޯލުނގެ ގޮުތގައި
 :   އިސްލާމިކް ިޑވެޮލޕްަމންޓް ޭބންކް       މަޝްރޫޢުފަންޑުކުރާ ފަރާތް

 :   ވަނަ އަަހުރ 2013  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް
 :   ނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަަޔރަަމންޓް އެނާރޖީ މި      މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް
:   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ        އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ

  ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް  މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:
         

  
  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:

  
ރައްޔިތުންނަށް  ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫގައި ، ފުށި، ހދ.ހަނިމާދޫ، ޅ.ނައިފަރުކ.ހިންމަ

ސްޓޭޝަނާއި ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް އަދި ވޭސްޓްވޯޓަރ އައުޓްޯފްލ  ކޮށް ޕަންޕް އިމުގާ ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ނަރުދަމާގެ ވިއުގައެއް 
  ކުރުމަށް ރޭވިފައިވޭ.އިމުގާ
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  ކުރާނެ ފައިދާ:  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް 
  

 އްޔަރުވުމުން އެއްކިބާކޮށްދޭނެކަމުގައިޣަމި މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ފެނުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުވެ، ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ތަ
.  އަދި ރަށުގެ ޢާންމު އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ނުސީދާ މަޝްރޫޢުގެ  ގޮތުންނަމަވެސް މި ބެލެވިފައިވޭ

  އަސަރުކުރާނެއެވެ. ސަބަބުން ހެޔޮ
  

  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 
މަޝްރޫޢުއަްށ  ނެވެ. މި(މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތް ކަށަވަރުވެ، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުން 

.ބީ. އިން ދޭ ލޯނު ދެ ކެޓެގަރީ އަކަށްބެހިގެން ދާނެ ަކ . އިން އި އައ.ޑީ މިވަނީ  މަތީން އިވާތީ ލޯނުގެ ތަފްޞީލް އެގޮތުގެރާތްކުރައްވާފަޝާމަށް އައ.ޑީ.ބީ
  ބައިކުރެވިފައެވެ.)

  
  ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު - ނޮން     ކޮންސެޝަނަލް ލުޯނ  

.އެސް 10  ލޯން ޢަދަދު: .ެއސް 5  ޑޮލަރު  .މިލިއަްނ ޔޫ   ޑޮލަރު  .މިލިައން ޔޫ
)   3.825%  ރވިްސ ީފ)ޕަރ ެއަނމް (ސާ 2.5%  އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:  ޕަރ ެއނަްމ (މާރްކައޕް

  އަހަރު  3  އަހަރު  7  އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:
ައހަުރ  7އަހަުރ (ގްރޭްސ  25 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:

(   ހިމެިނެގން
ައހަުރ  3އަހަުރ (ގްރޭްސ  18

(   ހިމެިނެގން
ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ 

    ޙަރަދު:
ޑޮލަުރ (ލޯުނ މިލިއަްނ  13.6

މިިލއަްނ  އަިދ  10އަނބުާރެދއްކުމަްށ 
 3.6ސާރވިްސ ފީެގ ގޮުތަގއި 

( .އެްސ ޑޮލަރު   މިލިައން ޔޫ

މިލިއަްނ ޑޮލަރު(ލޯނު ައނބުރާ  6.8
މިިލއަްނ ައިދ  5ދެއްކުަމްށ 

މިިލއަްނ  1.8ސާރވިސްީފެގ ޮގތުަގއި 
( .އެްސ ޑޮލަރު   ޔޫ

  ވަނައަަހރު  2031  ަހރު ވަނައަ 2038  ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
  

  
  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 

  
މި މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ރަށްތަކަކީ ނިސްބަތުން އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތައް ކަމަށްވުމާއެކު މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މި ރަށްތަކަށް އިތުރު 

. އަދިތަރައްޤީ ލިބި މިރަށްތަކަށް އާ ފެނާއި  ބާދީ ކުދި ރަށްތަކުން މީހުން ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެކަމުގައި ބެލެވިފައިވެއެވެ
ރަށްތަކަކަށް  ވެފައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ގިނަކަށްޤަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައް ނަރުދަމާގެ ޙިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް

ގެ ދަށުން އަދި ބާކީ ގެ ލުއިލޯނެއްއައި.ޑީ.ބީ.  66ޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ %މަ  މި ، ހިންގަން ދަތިވާތީ ޝްރޫޢުތައް މިފަދަމަ
ހިންގުމަކީ ދައުލަތުގެ  މަޝްރޫޢު ޚަރަދު ބަހާލެވިގެން ލޯނުއެހީގައި މިމަޖެހިއްޖެނަމަ އަހަރުތަކަކަށް ހަ ގެ ދަށުންއިސްތިސްނާ

ރަށްތައް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އިޤްތިޞާދީ  ހިންގޭ ދި މި މޝްރޫޢުމާލިއްޔަތަށް އުފުލޭވަރުގެ ބުރައެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ. އަ
ޞިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި  ސަބަބުން ދިމާވާ އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ބެލެވި، މޫސުމަށް ކުރިއެރުން

  ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެކަމުގައި ލަފާކުރެވޭ.
  
  
  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
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 ސޮއެކޮށްފައިވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް" މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް  .ޓީ ."މޯލްޑިވްސް އައި
. (ފަންސާސްހަތް މިލިއަން އެއްލައްކަ) ޔޫ.އެސް  57,100,000ނޑަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓަށް ބޭނުންވާ  ގާތްގަ

   ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ރެމިންބީ ލޯން

 
  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

  
  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .ޓީ.މޯލްޑިވްސް އައި   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 : ިތންަސތޭކަފަސްދޮަޅްސ ، ަހތްހާސް(ފަންސާސްަހތްމިިލއަން، ނުަވދިހަ  57,097,364  މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު
.ޑޮލަރުހަތަރު .އެސް   ) ޔޫ

   އެކްސްޕޯރްޓއިްމޯޕރޓް ޭބންކް އޮްފ ޗައިނާ        މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރާ ފަރާތް:
:   ވަނަ ައަހރު  2013   ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް

:   ކޮިމއުނިޭކޝަން  މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓްރާންްސޕޯރްޓ ެއންޑް       މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް
 :   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ

  ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް    މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:
 

  
  
  

  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:
  

: ޗައިނާގެ ހުއާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްއާއި ެއން .ޓީ. އާއި ދެމެދު ނޯޓް .އައި  ގައި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް ގައި ސޮއެކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓު 2011ޖޫން  28.ސީ
.  ތިރީގައިވާ ތަފްޞީލްތައް ނެގިފައިވާީނ ފީސިބިލި ދެއްވި މަޢުޫލމާތުެގ  އެްނޑް ކޮމިއުނިކޭޝަުނން  ޓް ރިޕޯުޓންާނއި މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯ ޓީހިމެނިފައެއްނުވޭ

  )ށްށްބިނާކޮމައްޗަ

  
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ސަރުކާރާއި  .ޓީ.މޯލްޑިވްސް އައި

 ދައުލަތް ހިންގުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކޮށް، ޒަމާނަށް އެކަށީގެންވާ، ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކެއް
. މިގޮތުން މި އިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ހިމަނައިގާފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމުތައް  ގެންނެވެ

  ދަށުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. ގެޕްރޮޖެކްޓު
 

  (ހ) ޢާޒީ ޓެކްނޮލޮޖީ ސެންޓަރު 
 15 މާރާތުގައިޢިނަމުގައި، މިހާރު ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ހުރި  ގެ ކްނޮލޮޖީ ސެންޓަރ""ޣާޒީ ޓެ އްސަ ކުރެވިގެންޚާޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް 

. މިޢިމާރާތުގައި މުޅި ސަރުކާރާއި ދައުލަތަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައިނަލްއަޤުއާމީ ފެންވަރުގެ ޑޭ  ާޓ ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއް ގާއިމުކުރުން
ސް ފެސިލިޓީއެއް، އަދި ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއަކާއި، ކޯލް ސެންޓަރެއް ސެންޓަރަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯން

 .   ޤާއިމު ކުރުންހިމެނޭ
     

  (ށ) ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް 
މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހައިޑެފިނީޝަން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަމަކާއި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމެއް 

ޓެލެޕްރެސެންސް ފެސިލިޓީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅ  10ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ފެސިލިޓީއާއި،  100ރުން. މިގޮތުން ގާއިމުކު
ކޮށް، ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމެއް އިމުގާމާރާތްތަކުގައި ޢިތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް 

 ހިމެނޭ. އިމުކުރުން ގާ
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  ސްމާރޓް ކާޑް (ނ) 

ޓް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސްމާ 
. ޓަމަކާއި ރައްޔިތުންގެ އައު ޑޭޓައައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ސިސް  ބޭސްއެއް ގާއިމުކުރުން

     
  (ރ) ވީޑިއޯ ސަރވެލަންސް 

. މޯލްޑިވް       ސް ޕޮލިސް ަސރވިސަސްގެ ކެމެރާ ސަރވެއިލަންސް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން
    

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ:
   
މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން، ސަރުކާރާއި ދައުލަތުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް  މި

.  މީގެވެގެންހިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަދަނާކޮށް އަދި ލުއިފަސޭހަޮގތެއްގައި ރައްޔިތުހަރު އިތުރުން، ދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ
ދާއިރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން  ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މައި

ހީގައި އިތުރަށްފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެ 
.  ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދު   ކުޑަ އަދި ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަމާޒެކެވެ

  
  

  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 
ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ (އެކްސްޕޯރޓްއިމްޕޯރޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާއިން ލޯނުދިނުމަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވިނަމަވެސް، ލޯނުގެ ޓާރމްސް އާއިބެހޭގޮތުން 

  ނުވާތީ މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ.) ލިއެކުިއންބަދަލުކުރެވިފައި
  

ނޑަަކށް   ލޯން ޢަދަދު: .  57,100,000ގާްތގަ .އެސް ) ޔޫ (ފަންސާސްަހތް ިމލިއަން، އެއްަލްއކަ
      ޑޮލަރު

       ޕަރސެންްޓ ޕަރ ެއނަމް  1.5        އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:
  0.25އަިދ ކޮމިްޓމަްނޓް ފީެގ ގޮުތގަިއ % 0.25މެނޭްޖަމންޓް ީފެގ ޮގތުަގއި %        އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:

       އަހަރު  7        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:
) 7އަހަރު، ( ްގރޭސް  20    މުއްދަތު: ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ   އަހަުރ ހިމެިނެގން

. 57.1(އަނބުާރ ެދއްުކމަށް  67.47ޖުމްލަ   ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޚަރަދު: .އެސް ޑޮލަރު، އިންޓަެރސްޓްެގ  ޔޫ
.މިިލއަްނ  10.04ގޮުތގަިއ  .ެއސް  0.14ޑޮލަރު، ެމނޭޖްަމންްޓ ީފގެ ގޮުތގަިއ  ޔޫ

  މިލިއަްނ ޑޮަލރު) 0.19ިދ ކޮމިޓްަމންްޓ ފީެގ ގޮުތގަިއ މިލިައން ޑޮލަުރ އަ
    2033    ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

    
  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 

  
ލިއަން ރުފިޔާ، މި 93އިން ދާއިރާ ރުފިޔާ، ދަތުރު ފަތުރުގެ މިލިއަން 78އިން ލާތީ ދާއިރާޞަމުވާ މި މޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން،

ގެ ޚަރަދު ދައުލަތަށް މިލިއަން ރުފިޔާ 235 –ކްނޮލޮޖީ އަދި  އިންފޮރމޭޝަން ޓެ މިލިއަން ރުފިޔާ 51ން މު އިދާރީ ހިންގު
.  އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން މިނިސްޓަރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް ކުޑަކުރެވިގެންދާނެކަމުގައި ންޓަރ އަދި ޢާޒީ ޓެކްނޮލޮޖީ ސެއަންގަވާ

 16 ގާއިމުކުރެވުމާއިއެކު  މި އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ތެރެއިން ބައެއް ޖާގަ ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމަވައިފިނަމަ،
މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަރުކާރަށް  2.5ދީފިނަމަ އަހަރަކު ގެ ރޭޓުން އަކަފޫޓަކަށް ކުއްޔަށްރުފިޔާ 25އިން ފަންގިފިލާ 7ހާސްއަކަފޫޓުގެ 

  އެމިނިސްޓްރީއިން އަންދާޒާކުރެވިފައެވެއެވެ.  ތުގައި ލިބޭނޭކަމަށް އާމްދަނީ ގޮ
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. ޚަަރދު  އަހަރު ވަނ2013ަމިންވަރު  މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނަށްހޭދަކުރާ   ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ
ސަރުކާރަށް މިލޯނުގެ އެކްސްޗޭންޖް  އެވެ.ފަހުގަ އަހަރަށް  7ފެށޭނީ  ބުރަ  އަދާކުރުމުގެ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބޮޑުވި ނަމަވެސް، ލޯނު 

  މާލިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހުމަކީ ގާތްކަމެކެވެ. މިބުރަ  ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އަންނަ  ގެ އަގަށްސްކް އެފުލަންޖެހޭއިރު،ރެމިންބީ ރި
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  
 

 

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ބަނދަރު  ނޑަކަށް  ގޮ (ފަނަރަ މިލިއަން)  15,000,000ހެދުމަށް ބޭނުންވާ، ގާތްގަ
  ދީނާރު ލޯން ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ކުވޭތު . އެސް.ޔޫ

 

  

  މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް 
  

  ން ހާރބާރްސ ެއންްޑ ކޯސްޓަލް ޕްރޮެޓކްޝަ   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:
 : ނޑަަކށް         މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު . ޮޑލަރު  15,000,000ގާްތގަ .އެސް   މިިލއަްނ ޔޫ

 :    ކުވައިުތ ަފންޑް ޮފރ ޢަރަްބ އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލްޕމަްނޓް ައށް ުހށަެއޅުަމށް  މަޝްރޫޢުފަންޑުކުރާ ފަރާތް
 :   ވަނަ އަަހުރ 2013  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް

: މަޝްރޫޢު ހިންގާ   މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއންްޑ ިއންފްރާސްްޓރަކްޗަރ       ފަރާތް
 :   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ       އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ

 ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލސް   މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފާސްކުރި ފަރާތް:
  

  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން:
  

  ތުޅާޫދ ބްރޭްކވޯަޓރ ެހދުްނ ލް އަިދ ބ.ިތަނދޫ ީކވޯިޙމާަޔްތކުރުން، ގދ. ނޑުޮދށްފުވަްއމުލަކު ގޮ ޏ.
  
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރާނެ ފައިދާ: 
  

. މަޝްރޫޢުެގ  އަސަރު މުޖުތަމަޢުއަށް ރައްކާތެރިކަންލިބި، ކާރިސާތަކުން ކޮށްފާނެ  ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމުގައި ބެލެވޭ
އަދި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ  ދާނެއެވެ.ފަހިވެގެންމަގު ރައްކާތެރިކަމާއެކު  އަރާފޭބުމާއި، ރަށަށް މުދާ އެފުލާ ބޭލުމަށް ސަބަބުން

. އެހެންކަމުން، މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު  ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ހެޔޮ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަށްދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ
. އަންނާނެކަމު ބަދަލު    ގައި ބެލެވޭ
  

  ލޯނާބެހޭ ތަފްޞީލް 
(.   (މިބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ އަންދާޒާ އެކެވެ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ލޯނުދޭނެ ފަރާތަކާއި، ލޯނުގެ ތަފްޞީލް ލިބުމުންނެވެ

              
ނޑަަކށް         ލޯން ޢަދަދު: . ޮޑލަރަށްެޖހޭ ުކވޭތު މިިލއަ 15,000,000ގާްތގަ .އެސް   ރު  ދީނާ  ްނ ޔޫ

          2%        ންޓަރެސްޓް ރޭޓް:އި
  -         އެހެނިހެން ޗާރޖަސް:

           އަހަރު  7        ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:
) 7ައހަުރ (ްގޭރސް  25    ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ މުއްދަތު:   ައހަުރ ިހމެިނގެން
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ނޑަަކްށ   ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ޖުމްލަ ޚަރަދު: .އެސް 15.42ގާްތގަ ( ޯލނު .މިިލއަްނ ޔޫ  15އަނުބާރ ދެއްކުަމްށ  ޑޮލަރު
) 4.24މިލިައން ޑޮލަުރ އަިދ ިއންޓަރެސްްޓގެ ގޮުތގަިއ    މިިލއަްނ ޑޮލަރު

 ވަނަައހަރު   2037        ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
  
  

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު  އި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާ  ދަރަނި 
  

ތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވެފައި، ދިގު މުއްދަތެއްގެ ލުއި ލޯނަކުން މަޝްރޫުޢ އްކާރަ  މިއީ ރަށްތަކުގެ ތިމާވެށި 
ނުއުފުލައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ކުރުމުއްދަތުގައި އިތުރު ބުރައެއް ހިންގޭނެގޮތް ފަހިވެއްޖެނަމަ،  މާލިއްޔަތަށް

 .   ހުށައެޅިފައި
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