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I

ޞަފްހާ

ނަންބަރ

694-105 ޗެޕްޓަރ VII - މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓްގެ ތަފްޞްީލ

105 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1

107 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1.01

109 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 1.02

111 މޯލްޑިވިއަން ގަވަރންމަންޓް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ 1.03

113 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް 1.04

115 ނޑުވަރު ރިޔާސީ ގަ 2

117 ނޑުވަރު ރިޔާސީ ގަ 2.01

119 މުލީއާގެ 2.02

121 ހިލާލީގެ 2.03

123 އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް 3

ފިހުރިސްތު

ި ި ީ ީ ި

125 އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް 3.01

127 މިސްކިތް ތަކާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް 3.02

129 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 4

131 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 4.01

133 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 5

135 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 5.01

137 އޯޑިޓް އޮފީސް 6

139 އޯޑިޓް އޮފީސް 6.01

141 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް 7

143 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް 7.01

145 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު 8

147 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު 8.01

149 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 9

151 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 9.01

153 ކރތ ޤުރުއާނާއ ބެހޭ މަރުކަޒު 10153 ކީރިތި ޤރއނއި ބހ މރކޒ 10

155 ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު 10.01



ޞަފްހާ

ނަންބަރ

157 ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ 11

159 ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާީދ 11.01

161 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 12

163 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 12.01

165 ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ 13

167 ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ 13.01

169 ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް 14

171 ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް 14.01

173 ކޮމިޔުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިްލ 15

175 ކޮމިޔުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް 15.01

II

177 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން 16

179 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން 16.01

181 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 17

183 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 17.01

185 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 18

187 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 18.01

189 ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު 18.02

190A ނޯދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް 18.03

190B ސަދަންރީޖަނަލް އޮފީސް 18.04

191 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.05

193 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.06

195 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.07

197 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.08

201 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.10

203 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 18.11

205 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 18.12

199 ް ޮ ު ޮ ަ  ު ު ު ު  ު ު ަ ް ޮ ާ199 މާޅޮސްމަޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.09



ޞަފްހާ

ނަންބަރ

207 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.13

209 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.14

211 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 18.15

213 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 18.16

215 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.17

217 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.18

219 ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް 18.19

221 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.20

223 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.21

225 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް 18.22

227 ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް 18.23

229 އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް 18.24

III

231 ސ.ގަމާބެހޭ ސެކްޝަން 18.25

233 މީހުންބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭބައި 18.26

235 ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާއިބެހޭ ޚަރަދު 18.27

237 ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (އުތުރު) 18.28

239 ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (ދެކުނު) 18.29

241 ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސް 18.30

243 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ 19

245 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ 19.01

247 އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން 19.02

249 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ 19.03

251 މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ 19.04

253 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ 19.05

255 އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ 19.06

257 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 20

259 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 20.01

261 އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން 20.02



ޞަފްހާ

ނަންބަރ

263 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 21

265 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 21.01

267 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް 21.02

269 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ 21.03

271 ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް 21.04

273 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 21.05

275 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ 22

277 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ 22.01

279 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ 22.02

281 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް 22.03

283 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 22.04

ަ  ޭ ެ ާ ު ެ  ް ަ ޯ

IV

285 ސޯޝްަލ ސެކިއުރިޓީއާބޭެހ ބައި 22.05

287 މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު 22.06

289 ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ 22.07

291 މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު 22.08

293 ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 22.09

295 ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް 22.10

297 ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ 22.11

299 ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ 22.12

301 ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް 22.13

303 ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް 22.14

305 ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ 22.15

307 ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 22.16

309 އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު 22.17

311 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 23

313 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 23.01

315 ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން 23.02

317 އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު 23.03

319 މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު 23.04

321 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު 23.05
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323 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް 23.06

325 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން 23.07

327 މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 23.08

329 ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް 23.09

331 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 23.10

333 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 23.11

335 ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން 23.12

337 އަލްމަދަރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 23.13

339 ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 23.14

341 ތާޖުއްދީން ސްކޫލް 23.15

343 ކަލާފާނު ސްކޫލް 23.16

ް ޫ ް  ް ް ު ާ 23 1

V

345 ޣިޔާޘުއްދްީނ ސްކޫލް 23.17

347 މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 23.18

349 ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް 23.19

351 ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް 23.20

353 ޣާޒީ ސްކޫލް 23.21

355 ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު 23.22

357 މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް 23.23

359 ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 23.24

361 ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.25

363 ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.26

365 ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.27

367 ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.28

369 ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް 23.29

371 ހައްދުންމަތީ ދަނާލު 23.30

373 ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.31

375 އަލްމަދަރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 23.32

377 ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.33

ް ޫ ް  ޫ ަ379 ސ.ހިތަޫދ ސްކޫލް 23.34

381 ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.35
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383 ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.36

385 އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 23.37

387 ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލް 23.38

389 ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް 23.39

391 ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 23.40

393 ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.41

395 ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.42

397 ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.43

399 ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.44

401 ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް 23.45

403 ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް 23.46

405 ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް 23.47

VI

407 އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.48

409 ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.49

411 ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.50

413 މަދަރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ 23.51

415 ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 23.52

417 ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.53

419 މަދަރަސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 23.54

421 ލ.މާވަށު ސްކޫލް 23.55

423 ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.56

425 ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 23.57

427 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 23.58

429 ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް 23.59

431 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 23.60

433 ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 23.61

435 މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް 23.62

437 އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.63

439 މޭނާ ސްކޫލް 23.64

441 ށ. މލަންދޫ ސްކޫލް 23.65441 ލ ދ  ިލ  23.65

443 ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 23.66
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445 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.67

447 ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 23.68

449 އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.69

451 މެދު އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.70

453 މެދު ރާއްޖެ ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.71

455 މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.72

457 ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 23.73

459 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 24

461 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 24.01

463 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 24.02

467 ޕެންޝަންސް އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން 24.03

469 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 24.04

VII

469 ި ި

471 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 24.05

- ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ 24.06

473 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް 25

475 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް 25.01

477 މެރީން ރިސާރޗް ސެންޓަރ 25.02

479 މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ 25.03

481 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 26

483 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 26.01

485 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓާރނަލް ރިސޯސަސް 26.02

487 ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.03

489 އދ.ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން 26.04

491 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.05

493 އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.06

495 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް 26.07

497 މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.08

499 ޖަޕާންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 26.09

501 އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.10
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503 ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.11

505 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.12

507 ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން 26.13

508A ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.14

508C ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީއަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން 26.15

208E ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 26.16

509 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 27

511 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 27.01

513 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް 27.02

515 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް 27.03

517 ވެކްޓަރ ބޯން ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް 27.04

ް ް ޮ ް ޯ ެ ާ ާ ް

VIII

519 އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 27.05

521 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 27.06
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 ސަރުކާރުގެ  ހިމެނޭ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ގޮތެއްގައި ހޭލުންތިެރ ހުނަރުވެރި •

 ނަމޫނާ  ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި  މުޢާމަލާތު ދިނުމުގައާއި، ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމު އޮފީސްތަކަށާއި،

 .އޮފީހަކަށްވުން ދައްކައިދޭ

 ސަރުކާރުގެ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުމަށާއި ދިވެހި  އޮފީހަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ •

 އަޤުވާމީ ބައިނަލް  ،ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރިއެރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ  އެކަށައަޅައި، ސިޔާސަތުތައް 

ނޑުތަކަށް  .ށްވުން ކުރާތަނަކަ ޙާޞިްލ ނަތީޖާ ގުޅިގެން އެންމެން ފެތޭގޮތަށް މިންގަ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އޮފީސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   – 01  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ  ބަޖެޓުން 

ރާއްޖޭގަޔާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ ތަޞައްވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  -1
އަރިހަށް ޢާންމު ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ބަލައި ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމާއި، ދީނީގޮތުންނާއި ޢިލްމީ 

ރި ކުރުވުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެކިފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގަޔާއި ގޮތުންނާއި މަޢުލޫމާތުގެ ރޮނގުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެ
ރާއްޖެއަށް ހޯދާ ފަޚްރުވެރި ކާމިޔާބީތަކާއި، ރާއްޖެއަށް އެކި ރޮނގުރޮނގުން  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

 . ޚިދްަމތްކުރާ ޚިދްމަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުން

ނޑައެޅުމާއި،  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހިންގުމާއި، ސަރުކާރުގެ އެކި -2 ސިޔާސަތުތައް ކަ
އެސިޔާސަތުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ވިލަރެސްކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތަްއ 

 .ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާއި ނިޒާމުތައް ޒަމާނީކުރުމާއި، އޮފީހުގެ  -3
މުވައްޒަފުންނަކީ، އިޚްލާޞްތެރި، ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި އަދި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ހުނަރުވިެރ 

 .ޤާބިލްބަޔަކަށްހެދުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާއި ނިޒާމުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި  -4
 .ލަތްތަކާއި ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުންބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެވަޞީ

ޓެލެފޯން، ކަރަންޓް، ބޯފެން ( އޮފީހުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި، ބޭނުންކުރެވޭ ޔުޓިލިޓީސް  -5
 .ފޯރުވައި ދިނުން ) ފަަދ ޚިދުމަތް
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް  2007 އަށް  2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް  ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް 

ލިބޭ އާމްދަނީ             371,622             524,772             145,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        87,928,815      107,129,733      110,117,114

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު          4,255,865        10,658,277          4,635,989

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -          2,000,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        92,184,680      117,788,010      116,753,103

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                    360                    388                    441
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           266,251           444,707             75,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              89,283             31,155             50,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             16,088             48,910             20,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           371,622           524,772           145,000

ު ަ ަ  ް ް ަ ަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

01.01 –  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

: ރިކަރަންްޓ ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      26,587,082      29,141,887      30,081,420 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        9,908,492      10,989,058      13,456,272 2

ޯސޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ        3,958,220        4,800,000        4,300,000 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      32,919,168      36,186,452      37,634,411 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ީފ               1,478               5,076               5,200 5

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ        1,264,989        1,817,000        3,315,500 6

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  7

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           300,000           700,000           300,000

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުްނ        2,797,152        5,766,316        3,862,748 8

ޢިޖްތިމާއި ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުްނ           138,762           195,000           695,000 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      77,875,343      89,600,789      93,650,551

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        3,879,665        9,529,137        3,481,800 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,879,665        9,529,137        3,481,800

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                  -                  -        2,000,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      81,755,008      99,129,926      99,132,351

367 342 315 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ގައި ިހނިގ 2005މިއީ  .މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 81.8ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 އަން ރުިފާޔ މިލި 77.9ީމެގ ތެރެިއން ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ . ދަށްއަދަދެކެވެ 10%ޚަރަދަށްވުރެ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ 3.9ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި .އައި.އެސް .އަދި ޕީ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.3%ޚަރަދަށްވުރެ ގައި ިހނގި 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 99.1

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  90.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  ޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެމިލިއަން ުރފި 8.3ގޮތުަގއި 

    ޓް ވަނައަހަރުގެ ބަޖެ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  31.1%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  130) ނުހިަމނާ

ީޕ ނުހިަމާނ .ައއި.ެއސް.ޕީއަދި މިލިއަން ރުފިޔާ  119.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 10.5ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ 

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 97.3އަްށ ކަ

 92.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ

ނަޑއެޅިފައި  3.1ރުިފޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  މިލިއަން މިއަަދުދެގ . ވެެއވެމިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ިހމެނެެއވެ 2ތެރޭގައި ބަެޖޓް ކޮންޓިންެޖންީސގެ ޮގތުަގއި 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

01.02 –  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަން

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,475,712        2,127,480        2,374,140 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,033,313        1,155,233        1,645,195 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,670,298        2,863,741        2,156,643 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ               1,478             40,000             43,538 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             10,000                  - 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,068,544        1,832,449        1,483,250 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,249,345        8,028,903        7,702,766

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           376,200           286,750           286,750 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           376,200           286,750           286,750

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,625,545        8,315,653        7,989,516

47 39 39 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 24.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 8.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 47.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  8.0ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  50.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 12.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.9%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  11.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %4.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.0އަްށ ކަ

މިލިައްނ  7.7މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 3.9%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.3ގެ ޮގތުަގއި ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                    -                    -                    - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                     -                    -                    - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                    -                    -                    - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

01.03 –  މޯލްޑިވިއަން ގަވަރންމަންޓް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ

އމދނީގ ޖމލ                   -                   -                    -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ            663,249            619,918            640,785 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު         1,165,119         1,199,198         1,266,255 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         2,973,959         2,926,873         3,944,277 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                1,800                1,800                1,706 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ         4,804,127         4,747,789         5,853,023

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -              45,140              61,439 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                    -              45,140              61,439

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                    -                    -                    -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         4,804,127         4,792,929         5,914,462

6 6 6 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ގައި ހިނގި 2005މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 4.8ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މިލިއަން ރުފިާޔ  4.8މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ 34.5%ޚަރަދަށްވުރެ 

  . ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 4.8) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ (ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 4.7ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  2007. ދަށް ަބޖެޓެކެވެ 0.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006

މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  0.04ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އިއަ.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ

  .ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

މިލިއަން  5.9) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް . އިތުރު ބަޖެޓެކެެވ 24.1%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . ވެރުފިޔާއެ

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 99%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  5.9ޚަރަދަކީ 

  . ވެއެ 1%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 0.06ޖުމްލައަކީ 

 23.4%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓަށްވުރެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 5.9އަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުެގ  5.9މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ

ނޑައެޅިފައިވެ 0.1ގޮތުގައި  ވަނައަހަރަށް ބަޖެޓް އިތުރުވެފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުެގ  2008. އެވެމިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

  .ޓީ ބޮޑުވެފައިވާތީއެވެ.އެސް.ޖީ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ް ު ެ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

01.04 –  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -           540,420           494,520 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           675,422           257,500 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        3,404,910        1,289,840 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -               1,500             40,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           130,000           828,914 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,752,252        2,910,774

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           797,250           806,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           797,250           806,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        5,549,502        3,716,774

21 1 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  ގައި އުފެދިފައިވާ އޮފީހެއް  2007

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  4.7ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.8ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  37.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . ރުފިޔާެއވެ މިލިއަން  7.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 80.5%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  6.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

ޓްގެ މިީއ މުޅިބަޖެ. މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %19.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.7އަްށ ކަ

މިލިައްނ  2.9މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 33%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅި 0.8ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . ަފއިެވެއވެމިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

 



 ބޭނުންފުޅުވާ  ދިރިއުޅުއްވުމަށް ޢާންމު  މެމްބަރުންގެ ޢާއިލާގެ އެބޭފުޅެއްގެ އަށާއި، އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ •
 އެޚިދުމަތްތައް  ދިނުމާއި، ފޯރުކޮށް  ވަގުތަށް ވަގުތުން  ފުރިހަމައަށް، އެންމެ ޚިދުމަތްތައް 

  .ދެމެހެއްޓުން ތަރައްޤީކޮށް ހޯދައި ވަސީލަތްތައް މުވައްޒަފުންނާއި، ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ނޑުވަރަށް  ރިޔާސީ  އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ •  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ސިޓީތަކަށް އަންނަ ގަ
ނޑައަޅުއްވާ   ފަރާތްތަކަށް  ވާއެޖަވާބުލިބެން ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ 3 ގިނަވެގެން  ޖަވާބެއް، ކަ

   ނިންމުން ކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭ މަލީގޮތުން ޢަ  ގުޅިގެން ޖަވާބުތަކާއި އެފަދަ ރައްދުކޮށްދިނުމާއި،

ނޑުވަރުގެ ރިޔާސީ އަދި •  މެހުމާނުންނާބެހޭ  ތިއްބަވާ ތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް  ހުންނަ ބެލުމުގެދަށުގައި ގަ
.ހަމަޖެއްސުން  ކަންތައްތައް

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ނޑުވަރު  ރިޔާސީ   – 02 ގަ  

ސްޓޭޓްމަންޓް މިޝަން   

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ރަނގަޅު  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދެވޭ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއިލާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ -1
 .ފޯރުކޮށްދިނުން ފެންވަރެއްގައި

ނޑުވަރާއި، ރިޔާސީ -2 ނޑުވަރުގެ ރިޔާސީ ގަ  ތަންތަނާއި ޢިމާރާތްތަކާއި، ހުންނަ ދަށުގައި ބެއްލެވުމުގެ  ގަ
 .ދެމެހެއްޓުން ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކޮށް ތަކެތި

 އެހީ ތެރެއިން  ސިޓީތަކުގެ ފޮނުއްވާ އެކިފަރާތްތަކުން އެދިގެން  އެހީއަށް  އަރިހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ -3
 ކަންތައްތައް  އެހީގެ ދޭ  ގޮތެއްގެމަތިން އަންގަވާ ،ފަރާތްތަކަށް އަންގަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށްދިނުމަ

 .ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރިންެގ ވަޑައިގަންނަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރަމާނަ ގޮތުގައި މެހުމާނުންގެ  ސަރުކާރުގެ -4
 ކަންތައްތައް މެހުމާނުންގެ  ތިއްބަވާ ހިލާލީގޭގައި  އާއި  މުލީއާގެ ކަމުގައިވާ  ގެސްޓްހައުސް ސަރުކާރުގެ
 .ބެލެހެއްޓުން

ނޑުވަރާއި، ރިޔާސީ -5 ނޑުވަރާއިގުޅޭ ރިޔާސީ ގަ  ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ ތިބޭ  ތަންތަނުގައި ގަ
 .އިތުރުކުން ހުނަރުވެރިކަން މުވައްޒަފުންގެ އެ ބެލެހެއްޓުމާއި
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް  2007 އަށް  2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް  ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް 

ލިބޭ އާމްދަނީ             275,712             333,959             305,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      151,044,521      169,058,581      163,690,667

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު          4,500,173          5,644,000          5,568,000

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          5,497,113          3,000,000          6,685,006

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      161,041,807      177,702,581      175,943,673

369 317 326 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             59,816           113,893             25,000 1

ތަންތާންގެ ކުލި           156,920           170,000           180,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             58,976             50,066           100,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           275,712           333,959           305,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ނޑުވަރު 02.01  –  ރިޔާސީ ގަ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      11,677,425      12,783,060      13,957,980 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      11,441,683      13,942,980      12,100,234 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ      70,228,654      65,000,000      65,000,000 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      53,245,326      68,567,791      64,878,028 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           435,220           350,000           500,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,876,392        3,821,513        3,457,729 6

ެއކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިނަގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           656,700           800,000           800,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    149,561,400    165,265,344    160,693,971

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        3,204,807        5,361,000        5,211,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        5,497,113        3,000,000        6,685,006 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,701,920        8,361,000      11,896,006

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ    158,263,320    173,626,344    172,589,977

364 312 321 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 152.8ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 149.6މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ  8.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  3.2ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ

  .  ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 170.2) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގައި  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 5.4ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 164.9ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

  .މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީގެ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.4%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 201.6

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 95.5%ވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނު 192.4ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ 

  .އެވެ 4.5%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 9.2ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިްޒ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 172.6އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  160.7މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  .ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 0.6% ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 11.9އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ޕީ ގެ .އައި.އެސް.މީގެ އިތުރުން ޕީ. މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ 6.7ގޮތުގައި 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

02.02  –  މުލީއާގެ

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -                  - 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,109,318        2,925,000        2,175,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,109,318        2,925,000        2,175,000

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,271,846           283,000           335,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,271,846           283,000           335,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,381,164        3,208,000        2,510,000

- - - ބޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                  -                 -                  -ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 23.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  1.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 3.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 34.7%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  2.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  61.6%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  81.5%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅި 4.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.0ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %18.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.5އަްށ ކަ

 2.2ގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިައދަދު. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 21.8%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 



121

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

02.03  –  ހިލާލީގެ

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           130,200           157,800           157,800 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު             21,450             57,789             30,559 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           222,153           647,648           628,337 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -               5,000               5,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           373,803           868,237           821,696

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             23,520                  -             22,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             23,520                  -             22,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           397,323           868,237           843,696

ު ަ ަ  ެ ު ާ ަ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ5 5 5 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިާވ މަޤާމުެގ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

 0.4މީގެ ތެެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . ދަށް އަދަދެކެވެ 21%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

  .  މިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދުވެަފއިެވއެވެ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 0.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 118.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަަމްށ މިލިއަން ރުފިާޔ އަހަ 0.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގިއ 

  .ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  36.1%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ 98.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  1.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 0.02ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %1.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 0.8އަްށ ކަ

 0.8މިއަަދދުގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 2.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 



 ހޭުލންތެރި  ކަންކަމުގައި ދީނީ ސާބިތުވެތިބޭ، އިސްލާމްދީުނގައި ،މުޖުަތމަޢަކީ ދިވެހި

 ރާވައި  ފަސޭަހގޮތްތަކެއް  ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ީދނީ ޝިޢާރުފާޅުކުރުމާއި، ދީނީ ހެދުމާއި، މުޖުތަމަޢަކަށް

 .އިުތރުކުރުން  މެދުގައި ދިވެިހްނގެ ހޭލުންެތރިކަން  ެއއްބަިއވަންތަކަާމއި ދީނީ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

މަޖިލިސް  އެންމެމަތީ  ކަންތައްތަކާބެހޭ  އިސްލާމީ   – 03  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

   

  .ަހރުދަނާކުުރން  ޤީދާޢަ ިއސްާލމީ ދިވެހިމުޖުތަަމޢުގައި - 1

  .އިތުރުކުރުން  ހޭލުންެތރިކަން  ީދނީ ެމދުގައި ދިވެިހްނގެ - 2

 ަރނަގޅު އެކަީށގެްނވާ ނާއިަޒމާ ެދރަކަމާއެކު ޙާލަތު މިސްކިތްަތކުގެ ރަށްރަށުަގއިުހރި އަތޮޅުތަުކގެ - 3

  .ބިނާކުރުން  ރަށްރަށުަގއި  މިސްކިތްތަކެއް 

 ވާދަކުާރނެ ފެްނވަުރގައި ައްޤވާމީ ބައިނަލް ކިޔަަވންަދންނަ ޤުރްާއން ތަޖުވީދުަމގުން  ،ދިވެިހްނނަކީ -4

 .ހެުދން ބަޔަކަށް

 .ހެދުން  ބަޔަކަށް ޤާބިލް އެކަމަށް ފެންވަރުމަިތކޮށް ކުރާމީހުްނގެ  އިމާމުކަން  މިސްކިތްތަކުަގއި -5
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް  2007 އަށް  2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް  ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް 

ލިބޭ އާމްދަނީ               69,219             107,961               61,800

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        82,241,959        92,844,680      100,445,305

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             401,594             189,090             301,250

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          1,170,087        32,265,364                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        83,813,640      125,299,134      100,746,555

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 1,678                 1,724                 1,904

124 
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި            21,693            69,451            21,800 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން               5,111                   10                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި            42,415            38,500            40,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ            69,219          107,961            61,800

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

03.01 –  އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ     37,521,195     40,216,810     45,711,726 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު     29,280,548     24,453,336     29,614,647 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ       1,614,037       1,460,000                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     12,019,068     25,536,134     23,856,400 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ            96,015                  -          250,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން       1,221,220          737,725       1,012,532 6

ޢިޖްތިމާއި ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން          385,545          175,000                  - 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     82,137,628     92,579,005   100,445,305

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު          401,594          189,090          301,250 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް       1,170,087     32,265,364                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       1,571,681     32,454,454          301,250

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     83,709,309   125,033,459   100,746,555

1904 1724 1678 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު



126 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 82.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 11.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 82.2

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.8%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 88.5

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  88.2ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުރު  76.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  155.7) ނުހިަމނާ

 98.9%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  153.9މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  1.7ލައަކީ ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމް.އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %1.1

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 100.7އަށް ކަ

މިއަދަދުެގ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގިއ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 19.4%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.3ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 100.4   . ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                 -                 -                 - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                  -                 -                 - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                 -                 -                 - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

03.02 –  މިސްކިތް ތަކާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ                 -                -                 -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                 -                 -                 - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު             8,763           12,000                 - 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           18,342         205,500                 - 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           17,647                 -                 - 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           59,579           48,175                 - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ         104,331         265,675                 -

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                 -                 -                 - 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                 -                 -                 -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         104,331         265,675                 -

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 -                 -                 -
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 އިތުާބރު  ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤުތައް ލިބިދޭ ރައްޔިުތންަނށް ޤާނޫީނގޮުތން އަދި ޝަރުޢީ

 ކަމަށް ބައެއް ހަމަަހމަ ،ރައްޔިތުްނނަކީ އެންެމހާ  ކުރިމަތީގައި ޤާނޫުނގެ  ޤާއިމްކުރުމާއި،

 ހެުދމާއި ޢިމާރާތެއް އެކަށީގެްނވާ ޤާއިްމކުރުމަށް ވަޞީަލތްތައް މިޒަމާނުގެ ސާބިތުކޮށްދިުނމާއި،

 .ހެދުން  ަތނަކަށް ފެްނަވރުގެ ޚިދުަމތްދެވޭ ެފްނވަުރގެ ރަނގަޅު

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ހައިކޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   – 04  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 

 .ޤާއިމްކުުރން ފްޞާއިން ބަލާ  ތައްލަމަްއސަ ހުށަަހޅާ ނާފަށް ޢުއިސްތި - 1

 ބޭުނންޮކށް  ވަޞީަލތްތައް ޒަާމނީ ޚިދުަމތްތައް ދެމުްނެގންދާ ރަްއޔިތުްނނަށް  ޢާއްމު - 2
 .ފޯުރކޮށްދިނުން  ޢާްއމުންނަށް ރަނގަޅުެފންަވރެއްަގއި

 ވަަރކަށް ކޮްނމެވެސް މައްސަލަ ޖާގަިއގެ ތަުނގެ  ކުރުމާއި ހޭލުންެތރި ތަމްރީނުކޮށް މުވަްއޒަފުން - 3
 .ޙައްލުކުރުން

129 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމަްލ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ             19,614             21,582             20,268

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,884,265        3,690,735        4,650,514

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           243,495           282,800           283,000

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -        4,000,000                  -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,127,760        7,973,535        4,933,514

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                    40                    45                    46
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2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               6,642               6,582               5,268 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                    -                   -                   - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             12,972             15,000             15,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             19,614             21,582             20,268

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

04.01 –  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

, , , ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,331,554        1,488,540        1,549,440 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           759,816           739,272           944,127 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,772,535        1,252,000        2,112,547 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             20,360           210,923             44,400 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,884,265        3,690,735        4,650,514

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           243,495           282,800           283,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                   -        4,000,000                   - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           243,495        4,282,800           283,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,127,760        7,973,535        4,933,514

46 45 40 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 5.1ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 4.9މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ 79.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ

  .  ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.9) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގައި  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 4.9%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 0.3ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 4.6ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

މިލިއަްނ  4ޕީ އަށް .އިއަ.އެސް.އަދި ޕީ. މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ަކމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  .ރުފިޔާ ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

ގެ ތެރެއިން މީ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 44.6%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 7.0

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް .އައި.އެސް .ޕީ. އެވެ 92.7%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  6.5ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ 

  .އެވެ 7.3%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ  0.5ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް  2007 މިއީ. މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 4.9އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  4.7މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 38.1%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 0.3އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި   . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

 



 ައދާކުރުމަށް  ގޮތުަގއި ފުރިހަމަ  ެއންމެ ލިއްަޔތުއޫމަސް  ަދއުރާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިުތްނގެ

 ދައުރު  މަޖިލީުހގެ  ގޮުތަގއި އެކަީށގެްނވާ އެންމެ އެަވގުތަކު ރާއްޖެައށް ޤާއިްމކޮށް، ނިާޒމްތައް ބޭނުްނވާ

 .ފޯރުކޮށްދިުނން އެހީެތިރކަން ބޭުނންވާ ެގްނދިއުމަށް ކުރިޔަށް

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އިދާރާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   – 05  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 މެދުނުކެނޑޭ  މަސަްއކަތް ތަކުގެ ކޮމެޓީ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިުތްނގެ ،މަޖިލީހާއި ރައްޔިުތްނގެ  - 1
 .މަގުފަހިކޮށްިދނުން  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ިމެނއްަގއި ހަލުވި އެކަށީެގންވާ  ގޮތެްއގެމަިތން 

 ގެްނދިޔުމަށް ކުރިޔަށް ޖަލްސާތައް  މަޖިލީހުގެ  ޚާއްޞަ  ރައްޔިުތްނގެ އި،މަޖިލީހާ ްނގެ ތު ރައްޔި - 2
 .ފުރިހަަމކުރުން ވަީސލަްތތައް ެއްނމެހާ ބޭނުްނވާ

 ކުރަްއވާ  ބޭރަށް ރާއްޭޖން މެމްަބރުން މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ރައްޔިުތްނގެ ،މަޖިލީހާއި ރައްޔިުތްނގެ - 3
 .ކޮްށދިުނން ތަނަަވސް ގޮތް ުކރެޭވނެ ދަތުރުތައް

 ދަތިކަެމއްނެތި ކަންަތްއތައް ކުަރްނޖެހޭ ޮގތުން ވަުފދުތަކާބެހޭ ވަޑަިއަގންަނވާ ޭބރުން ރާއްޖޭން - 4
 .ހަމަޖެހުން  ގޮތް  ކުރެވޭނެ

 ،މެދުާއއި ައސާސީ ޤާޫނނު މަޖިީލާހއި ރަްއޔިުތންގެ ރައްޔިުތްނނަށް ޢާްނމު އި،ސްކޫލްދަރިަވުރންނާ  - 5
.އެކަްނހިްނގުން  ބާއްަވއި، ތައް ސެިމަނރ އެޑިޔުޭކޝަން ޕާލިމެންްޓރީ އިތުރުކުރުަމށް ހޭލުންެތރިކަން 

 އޯަޕންޑޭ  ފިލުަވއިިދނުމަށްޓަކައި އޮުޅން މަޢުލޫމާތު ިޒޔާރަތްކޮށް ެގޔަށް މަޖިލީުހގެ ރައްިޔތުން ޢާންމު - 6
 .ފާހަގަުކރުން ުދވަެހއް ގެނަުމގައި

 .ކުުރން ފާހަގަ ދުަވސް ައާސސީ ޤާޫނނު - 7
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިާޔ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞްީލ

ލިބޭ އާމްދަނީ                54,380                67,785                55,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         38,163,889         54,971,116         42,862,767

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           5,604,381              721,233              908,950

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -           7,000,000           1,500,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         43,768,270         62,692,349         45,271,717

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     258                     348                     289
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި            17,468            32,785            15,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން             22,950            35,000            40,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން            13,962                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ            54,380            67,785            55,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

05.01 –  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ     16,594,422     18,870,960     12,760,920 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު     11,251,864     15,905,122     14,691,400 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       9,462,836     19,212,764     14,438,716 3

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ީފ          659,547          857,350          863,271 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަަތ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ            27,435                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުްނ          167,785          124,920          108,460 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     38,163,889     54,971,116     42,862,767

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       5,604,381          721,233          908,950 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -       7,000,000       1,500,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       5,604,381       7,721,233       2,408,950

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     43,768,270     62,692,349     45,271,717

289 348 258 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 43.8ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 72.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  5.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 38.2

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 29.2%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 56.5

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  55.2ންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.4ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިުތުރ  108%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  117.6) ނުހިަމނާ

 98.9%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  116.3މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  1.3ލައަކީ ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމް.އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %1.1

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 45.3އަްށ ކަ

 42.9މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 27.8%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 2.4މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

މަޖްލިހުގެ ަބޖެޓްގައި ާހްއސަމަޖިލީުހގެ . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިމެނިފަިއވެެއވެ 1.5ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .މަހަށެވެ 3ނީ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އެލަަވންސް ިހމެނިފަިއވަ



 ސަރުކާުރގެ  ކުރުމުގައި  ތަރައްޤީ  ިހންގާ  މަސައްކަްތތައް ދާއިރާގެ  ސަރުކާރުގެ 

 ލޫމާތު މަޢު ބޭނުްނވާ ކުރުމަށް  ރަނަގޅު ހަރުަދާނކޮށް އިތުަރށް ޖަވާބުދާީރވުން ްލވުމާއި އޫމަސް

ނަޑއެޅި ޤާޫނުނގައި  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  .ފޯރުކޮށްދިުނން ގޮތަށް ބަޔާްނވެެގްނވާ  ކަ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އޮފީސް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   – 06  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  

ޤާޫނނީ ވާިޖބު އަދާކުރެވޭ ފަދަ ާޤބިލް  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ޮއފީހުގެ މުަވްއޒަފުްނނަކީ - 1

 .ަނށް ހެދުން މުވަްއޒަފުން 

އޮޑިޓް ާޤޫނނުަގއި ބަާޔްނވެެގްނވާ ގޮުތގެމަތިްނ މުަވއްޒަފުްނ ތަްމރީނުކުރުމާއި، ހުަނރުވެރިަކން  - 2

 . އިތުރުކުރުން 

 .އޮޑިޓާބެހޭ ަމސައްކަތް ތަަރއްޤީ ކުރުމަްށބޭނުްނވާ އިްކވިޕްަމންޓްސް ހަމަކުރުން  - 3

137 



138

ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމަްލ

ރުފިާޔ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ               49,293               56,078               34,500

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          6,120,708        13,117,358        26,264,087

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             781,194             281,066          2,235,564

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             134,810                    -                    -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                    -                    -                    -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ          7,036,712        13,398,424        28,499,651

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                      97                      98                    109
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2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             49,293             52,078             32,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                    -                   -                   - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                   -               4,000               2,500 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             49,293             56,078             34,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

06.01 –   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,766,449        3,721,184        8,603,400 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,292,866        3,085,390        5,726,472 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,596,402        2,957,293        5,393,784 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             12,074             12,851             31,000 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                   -               5,000             10,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           449,787        3,325,140        6,488,931 6

ޢިޖްތިމާއި ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން               3,130             10,500             10,500 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,120,708      13,117,358      26,264,087

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           781,194           281,066        2,235,564 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           134,810                   -                   - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           916,004           281,066        2,235,564

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,036,712      13,398,424      28,499,651

109 98 97 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 14.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 129.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  15.9

ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.އެސް.މިލިައން ައދި ޕީ 15.1ގެ ބަޖެޓްަގިއ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.7ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  79.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 28.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  92.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  26.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %7.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 28.5އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 112.7%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެ  2.2މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި  26.3 . ިޅފައިވެެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއވަީނ މަިއަގނުޑގޮެތއްަގިއ މުވަްއޒަުފންަނށް ިހނގާޚަރަދާިއ ސްކޮލަރޝިޕް  2008

 .ޚަރަދުްނނެވެ 



 ަރނަގޅުކޮށް  ައެނއްުދވަހަށް ެއއްދުަވހުން ފެންވަރު ިއންތިާޚބުތަކުގެ ބާއްވާ ރާއްޖޭަގއި

 ލުމާއި،ޓުވޯ ހެދުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ވޯޓަރސް ހިފަިއެގން  ޭބުނން ޓެްކނޮލޮޖީގެ އެަކށީގެްނވާ ޒަމަާނއި

 ޓްރޯނިކްއިލެކް  އަދި. ކުރުން ނުިއޢުލާ ނަތީޖާ ޑިިއރުތެރޭ ގަ 48 ައވަސްކޮށް ނަތީޖާ ވޯޓުުގނުމާއި،

 .ކުރިައށްދިއުން  އިންތިާޚބުތައް ބޭުންނކޮށް ެމޝިން ވޯޓިްނގ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އޮފީސް  އިލެކްޝަންސްގެ  އޮފް ކޮމިޝަނަރ  – 07  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  

 .ރަނަގޅުކުރުން  ފެންަވރު ިއްނތިޚާބުތަކުގެ އެކިއެކި - 1

  .ކުރުން  ތަރައްޤީ  ޚިުދމަތް ައވަސްކޮށް ނަތީޖާ ގެކު އިންތިޚާބުތަ - 2

  .ބޭުނންކުުރން  މެިޝްނގ ވޯިޓންގ އިލެްކޓްރޯނިކް ެހދުމާއި، ރަިޖސްޓްރީއެއް ވޯޓަރސް - 3

 .ހިްނުގން މެދުވެރިޮކށް މީިޑއާ ޕްޮރްގރާމްތައް ހޭލުންެތރިކުރުމުގެ މީުހން  ވޯޓުލާ - 4

141 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމަްލ

ރުފިާޔ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ               80,054                 5,105                 3,200

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        11,935,592        37,615,534        55,245,563

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             532,687             944,219             466,466

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                    -                    -                    -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                    -                    -                    -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        12,468,279        38,559,753        55,712,029

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                      30                      37                      43
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             78,342               4,979               3,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               1,712                  126                  200 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             80,054               5,105               3,200

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

07.01 –  ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           810,494        1,276,740        1,416,060 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެން ޚަރަދު           326,238           511,626           554,660 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,609,857      23,423,992      53,148,198 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           177,247             71,690           126,645 4

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  5

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        9,011,756      12,331,486                  -

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,935,592      37,615,534      55,245,563

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           532,687           944,219           466,466 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           532,687           944,219           466,466

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,468,279      38,559,753      55,712,029

43 37 30 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 52.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.9

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 86.3%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 23.2

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  22.7ންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 8.8%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007ިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 21.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.5%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  20.2މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.0ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %4.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 55.7އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 44.5%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5ޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެ 55.2 . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 .ގެ ޚަރަދުތައް ހިެމނިފަިއވާެނއެވެ ވަނައަހަރު ބޭއްވުަމށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ރިާޔސީ ިއންތިހާބު  2008

 



 ގެއްުލން  ަސބަބުން ކޮރަްޕޝަންގެ ފިޔަވަުޅއަޅައި، ފަރާތްތަކާމެދު ހިންގާ ޢަމަލު ކޮރަޕްޝަްނގެ  •

 ިބާނކޮށް މާަޙއުލެއް ިއންާސފުވެރި ހޯަދއިދިނުމަށްޓަަކއި ޙަްއޤުތައް ފަރާތްތަކުގެ ލިބޭ

  .ހަރުަދނާކުރުން 

 ާޤޫނނުތަާކއި  ،މުވަްއޒަފުްނނަކީ  ތަންަތނުގެ  ބައިވެިރވާ ސަރުކަރު  ުމވަްއޒަފުްނނާިއ، ސަރުކާރު •

 .ހެދުން  ކަމުގައި  ބައެއް ތެދުވެރި މާނާތްެތރިއަ ައދި ހިތާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ތަކަށް ޤަާވއިދު

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ބޯޑް  ކޮރަޕްޝަން - އެންޓި   – 08  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އްދަލުވުން ބަ މަަސްއކަތު އަތޮޅުތަުކގައި މާލެާއއި ކުުރވުމަށް ޭހލުންތެރި ބެހޭގޮުތން ކޮރަޕްޝަނާ - 1

  .ބޭއްުވން ކެއްތަ

  .ހިްނގުން  ެކންޭޕނެއް މީޑިއާ ގޮުތން ކުރުވުުމގެ ހޭލުންެތރި ނައްތާލުމަށް ކޮރަޕްޝަން - 2

  .އިތުރުކުުރން ޤާބިލިްއަޔތު ފަްނނީ މުަވްއޒަފުްނގެ ބޯޑުގެ - 3

 .ރަނގަޅުކުުރން  އިތުރަށް ަނތީޖާ މަްއސަލަތަކުގެ ތަުޙޤީޤުކުރާ މިބޯޑުން -4

145 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ                75,290                88,358                69,800

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           3,764,371           4,946,818           6,892,245

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              165,404              207,516              418,130

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           3,929,775           5,154,334           7,310,375

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                       33                       39                       55
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             72,170             86,758             67,500 1

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,120               1,600               2,300 2

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             75,290             88,358             69,800

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

08.01 –  އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,359,153        1,698,120        2,041,680 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެން ޚަރަދު        1,281,395        1,617,718        1,874,993 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           974,979        1,324,754        2,542,237 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           148,844           306,226           433,335 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,764,371        4,946,818        6,892,245

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           165,404           207,516           418,130 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           165,404           207,516           418,130

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,929,775        5,154,334        7,310,375

55 39 33 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 16.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.0) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 28.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  4.8ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  110.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 91.5%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  9.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.9ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %8.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.3އަްށ ކަ

 6.9މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 41.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

 2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ަކނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.4ލް ޚަރަދުެގ ގޮުތގައި މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ެކިޕޓަ

ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއވަނީ މައިަގނޑުގޮެތއްަގއި މުަވއްޒަފުްނނަްށ ހިނގާ ޚަރަދާއި ަދތުރު ޚަރަުދފަަދ 

  .ކަންތައްތަުކްނނެވެ 



 ންނާއި،ކޮށްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަރިކަ ޘަޤާފީ ތާރީޚާއި ދިވެހިބަހާއި

 ތަނަވަސްކޮށްދީގެން  މަގުތައް ލިބޭނޭ ޢާންމުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ތަރިކައާއިބެހޭ  ޘަޤާފީ ތާރީޚާއި ބަހާއި

 ޘަޤާފީ ފަޚުރުވެރިވާ، ތާރީޚާމެދު ދިވެހިބަހާއި  ދަންނަ، ބޭނުންކުރަން ހެޔޮކޮށް ދިވެހިބަސް ،ދިވެހިންނަކީ

 .ހެދުން  ބަޔަކަށް ރައްކާތެރިވާ ތަރިކަތައް

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

މަރުކަޒު  ޤައުމީ ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި   – 09  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތައް އެތަންތަނުންދޭ ތަންތަނާއި ދަށުގައިވާ މަރުކަޒުގެ މަރުކަޒާއި -1
 އަވަސް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން ރައްޔިތުންނާއި ލުއިފަސޭހަކޮށް ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ވީއެންމެ ،ފުޅާކުރުމާއެކު

 .ކުރުން  ޒަމާނީ ކޮށް ހަރުދަނާ އިތުރަށް ނިޒާމް ހިންގުމުގެ  ގޮތުން ލިބޭނޭ ޚިދުމަތް ގޮތެއްގައި

 ކަންކަމާއި ދާއިރާއާއިގުޅޭ އިތުރުކޮށް ފެތުރުން ހޯދުމާއި  މަޢުލޫމާތު ހެދުމާއި ރިސާރޗްތައް  ގުޅޭ  ދާއިރާއާއި -2
 .ކުރުން ތަރައްޤީ ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ބެލެހެއްޓުން  ތަކެތި ތަންތަނާއި

 ހެދުމާއި ޢިމާރާތްތައް  ޖެހޭ ހަދަން އަލަށް  ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ގައިވާ 2 އާއި 1 -3
 ގެ ތަންތަނު އެފަދަ ކުރުމާއި  ޢިމާރާތް ކުރަންޖެހޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް ތަންތަން އިތުރު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 
 .ބެލެހެއްޓުން ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ މާތުކޮށް މަރާ  ތަކެތި ންތަނާއިތަ މިހާރުހުރި ،އިންވަކިކުރުމާއި 

 ސަރުކާރުގެ ޗައިނާ  ހޭދަޔާއިއެކު  ސަރުކާރުގެ  މަށްޓަކައި ކުރު  ޙާޞިލް  ކަންތައްތައް ގައިވާ  2 އާއި  1 -4
 ގައި  2007 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް ދާރުލްއާޘާރު ޤައުމީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށް  ޢިމާރާތް އެހީގައި
 .ނިންމުން ގައި 2009 ގެންގޮސް ކުރިޔަށް

 މުހިންމު ގުޅޭ ރާއްޖެއާއި ހިނގާފައިވާ ޤަރުނުގައި ވޭތުވެދިޔަ ،މާއިޓުބެލެހެއް ލިޔެ ތާރީޚް  ދިވެހި -5
 .ނެރުން ޗާޕުކޮށް) ދަދުތައް ޢަ  ފޮތުގެ ޤަރުނު( ތްތައްފޮ ތާރީޚީ ކަންތައްތަކުގައި
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްަލ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީްލ

ލިބޭ އާމްދަނީ          1,123,017          1,064,000          1,232,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        10,640,755        12,227,594        12,370,721

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             582,544          1,305,446             665,000

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          2,886,586          3,104,586          3,835,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        14,109,885        16,637,626        16,870,721

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                    111                    111                    108

 ތްތައްފޮ  މުހިންމު ހަމަޖެހިފައިވާ ނެރުމްަށ ޗާޕުކޮށްގެން މިމަރުކަޒުން ބޭނުންތެރި ޤައުމަށް އަދި ދާއިރާއާގުޅޭ  .6

 އަމިއްލަ  ގޮތުން ދިނުމުގެ ހާމަކޮށް ތަޢާރަފްކޮށް  އިތުރަށް ތުންނަށްރައްޔި ފޮތްތައް  މިފަދަ ޗާޕުކުރުމާއި

  .ދިނުން  އެހީތެރިވެ  ނެރުމުގައި ންޗާޕުކޮށްގެ ފޮތްތައް މިފަދަ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން 

 ފުރަތަމަ  ރައިގެޠޫފަތް ނެރުމާއި  ންގެ ޗާޕުކޮށް ގައި 2008 ރަދީފް ތަރައްޤީކޮށް އިތުރަށް ރަދީފް ދިވެހިބަހުގެ  .7

 ދިވެހިބަހާއި. ނެރުން ންގެ ތައްޔާރުކޮށް ސީޑީއެއް ރަތަކުގެޠޫފަތް ނެރެވިފައިވާ ނިޔަލަށް  ގެ 2007 ންއަދަދު

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އެގޮތުން ބާރުއެޅުމާއި ބޭނުްނކުރުމަށް ހެޔޮގޮތުގައި ދިވެހިބަސް ފެތުރުމާއި މަޢުލޫމާތު

  .ގުން ހިން  މްތައްޕްރޮގްރާ އެކިއެކި އަތޮޅުތަކުގައި  މާލެއާއި  ގޮތުން

 ދިރާސާކުރުމާއި ބަހުރުވަ މީހުންގެ ކަންކޮޅުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ހެދުމާއި ރިސާރޗްތައް އިތުރު ބެހޭ ދިވެހިބަހާއި .8

 ދިވެހި ކުޅަދާނަ ބަހައް އަރުވިައ ކުރިއަށް  ތަރައްޤީކޮށް ށްއިތުރަ ބަސް  ނުދާނޭގޮތުން އުވިގެން ދިވެހިބަސް 

  .އުފެއްދުން  ދަރިންތަކެއް

 ކުރުމާއި  ތަމްރީން މީހުން  ރޮނގުތަކުން ބޭނުންވެފައިވާ ކޮންމެހެން  މިވަގުތަށް  ކުން ތަ އެކިރޮނގު އިރާގެދާ .9

  )ބޭރުން ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި( ހޯދުން އެހީ އާއި ތަޖްރިބާ  ފަންނީ

 ާއއި މެޝިނަރީ  ފެންނާނޭ އަޑި ބިމުގެ  ތަންތަން ކޮށްފައިވާ ފާހަގަ މިމަރުކަޒުން  ގޮތުގައި ތަންތަނުގެ ތާރީޚީ .10

 ތަންތަން ބަލަހައްޓާނޭ  ގޮތުގައި ތަންތަނުގެ ތާރީޚީ ތެރެއިން  އޭގެ  ބަލާ  ބޭނުންކޮށްގެން އިކްއިޕްމެންޓް 

ނޑައެޅުން   .ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި          212,895          213,000          220,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން           782,061          800,000          950,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން          128,061            51,000            62,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ       1,123,017       1,064,000       1,232,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

09.01 –  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ       3,374,184       3,289,953       3,453,540 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު       1,332,867       1,345,130       1,714,600 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       5,760,952       6,791,346       6,691,581 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ            73,115          130,440          150,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން            99,637          510,725          361,000 5

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  6

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -          160,000                  -

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     10,640,755     12,227,594     12,370,721

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު          582,544       1,305,446          665,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް       2,886,586       3,104,586       3,835,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       3,469,130       4,410,032       4,500,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     14,109,885     16,637,626     16,870,721

108 111 111 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 11.2ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 18.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.5%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 13.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.8ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  81.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 24.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.1%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 22.0މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %8.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 16.9އަްށ ކަ

 12.4ައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މި. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 1.4%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 4.5މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

  .މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިެމނިފަިއވެެއވެ 3.8ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ



 އެޮރނުގން  އެހީެތރިވެިދނުމާއި، ެއކަމަށް އުަގްނނަިއދިނުމާއި، ޢިލްމު  ޤުރުާއނާބެހޭ ކީރިތި •

  .ފަހިޮކށްދިުނން މަގު އެކަމުގެ ފަާރތްތަކަށް ބޭނުްނވާ ކުރިއަށްދާން

 ރަނަގޅު  ފެންަވރު ،މުދައްރިުސންނަކީ  ކިޔަަވއިދެްއވާ  ޤުރުާއން ައތޮޅުތަކުަގއި މާލެއާއި •

   .ން ހިްނގު ކޯސްަތއް  އެކިފެްނަވރުގެ ހެދުމަށްޓަކައި ކަމުގައި  ބައެއް ބިނާކުރަިނވި

 ފުޅާކޮށް ިޚދްމަތް ކުތުބުޚާނާގެ ކުުރމަށްޓަކައި، އިތުރު ހޭލުންެތރިކަން  ީދނީ ެމދުގައި މުްނގެންޢާ •

 .ބެލެހެއްޓުން  ރައްކާތެިރކަމާއެކު ދެމިހުްނާނނެެހން ދުަވހަށް ިގނަ ުމޞްޙަފްތައް ތާރީޚީ އަދި

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

މަރުކަޒު  ޤުރުއާނާބެހޭ  ކީރިތި   – 10  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  .އުނގަްނަނިއދިުނން ޢިލްމު  ޤުރުާއނާބެހޭ ކީރިތި - 1

 .ކުުރން ތަްމރީން މުަދއްރިުސން ޤުރުާއން - 2

 .އިތުރުކުރުން  ހޭލުންެތރިކަން  ީދނީ ެމދުގައި ޢާންމުްނގެ - 3

 .ިރވެިދނުން ތެއެހީ އެކަމަށް  ތްަވރުދީހި ތަކަށްފަރާތް  އުނަގްނނައިދޭ ިޢލްމު ޤުރުާއނުގެ - 4

 ގޮުތން  ވަަޒްނކުރުމުގެ ައގު އެކަމުގެ  މުބާރާތްަތކަށް ޤުރުާއން ބާއްވާ ތެޭރގައި  އަޮތޅު މާލެއާއި - 5
  .ހުށަެހޅުން  މުއިނާ
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ                 6,508               10,872               11,700

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          2,211,073          2,421,030          4,225,075

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             344,667             108,350             186,552

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             438,404                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ          2,994,144          2,529,380          4,411,627

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                      21                      24                      29
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               2,687               5,792               5,700 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                    80                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,821               5,000               6,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ               6,508             10,872             11,700

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

10.01 –  ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           522,579           544,500           804,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           596,523           947,070        1,326,212 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           776,996           769,960        1,169,720 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             54,990             30,000             60,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             32,250             29,500           765,143 5

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -           100,000 6

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           227,735           100,000                  - 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,211,073        2,421,030        4,225,075

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           344,667           108,350           186,552 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           438,404                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           783,071           108,350           186,552

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,994,144        2,529,380        4,411,627

29 24 21 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 10.2%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 2.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 6.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  2.6ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  79.4%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ 93.8%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  4.6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %6.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.4އަްށ ކަ

 4.2މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 74.4%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

 2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ަކނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.2ޚަރަދުެގ ގޮުތގައި މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ެކިޕޓަލް 

ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިަވނީ މަިއަގނުޑގޮތެްއަގއި މުަވއްޒަުފންަނށް ިހނގާ ޚަރަދާިއ އިމާރާތުެގ މަރާމާާތިއ 

  .ޤުރްާއން ކޯްސހިްނގުމުގެ ަޚރަދުްނެނވެ



 ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަށް އެންމެ  ރާއްޖެއަށް ސެކްޓަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރާއްޖޭގެ •

  .ތަރައްޤީކުރުން ފެންވަރަށް ޤަބޫލުކުރާ

 ތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕަބްލިކް ފަދަ ޢިމާރާތްކުރުން ބަނދަރުތަކާއި  ،ބިންހިއްކުމާއި ރާއްޖޭގައި  •

ނޑައަޅާ މައްސަލަތައް  ސިޔާސަތާއި ހިނގާގޮތުގެ މަސައްކަތްތައް ފެންވަރާއި  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެފަދަ ކަ

  .ހިންގުން ޕްރޮޖެކްޓް ބައެއް އަދި ބަލާ، ހިނގާގޮތް 

 މިންގަނޑު  ދުތަކާއިޢި ޤަވާ ސާރވޭކުރުމުގެ ފިޒިކަލް އަދި ބަލަހައްޓާ ،ސާރވޭއެއްކޮށް ލްފިޒިކަ  ރާއްޖޭގެ •

 .އެކުލަވާހިންގުން 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕަބްލިކް  އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 20  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑައަޅައި ސިޔާސަތު ބޭނުންވާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީކޮށް ސެކްޓަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރާއްޖޭގެ -1  ކަ

  .ތަމްރީނުކުރުން  މީހުން ބޭނުންވާ  އެކަމަށް ކޮށްތަރައްޤީ ދުތައް ހަދާހިންގާ ޢިހަދަންޖެހޭ ޤަވާ 

 ސަރވޭ ފިޒިކަލް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސަރވެޔަރުން  ތަކާއި  ސަރވޭ  ފިޒިކަލް  ހިންގޭ ރާއްޖޭގައި  -2

  .ރައްޤީކުރުންތަ ބިނާކޮށް ލަތްތައްޞީ ވަ  ކުރުމުގެ 

ނޑުތަކަށް  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި ބަނދަރުތައް ރަށްތަކުގެ  ހަމަޖައްސަވާ ސަރުކާރުން ށް ބަނދަރުހެދުމަ -3  މިންގަ

ނޑު   ތޮށްޓާއި އެއްގަމު  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު ސަރަޙައްދުގައި ހަދާ  ބަނދަރު ހަދައިދިނުމާއި  ތޮށި  ކަ

  ލައިދިނުން 

  .ޙައްލުކޮށްދިނުން  ދަތިކަން ލަފާފުރުމުގެ ރަށްރަށަށް ދަތި ލަފާފުރުމަށް ،ތެރެއިން ށްތަކުެގރަ  އަތޮޅުތަކުގެ -4

  .މަރާމާތުކޮށްދިނުން  ބަނދަރުތައް ހަލާކުވާ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ  ހަދައިދެވޭ ބަނދަރު -5

ނޑައަޅުއްވާ ސަރުކާރުން ،ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ އަތޮޅުތަކުގެ -6 ނޑު  ވެލިމަގުތައް ރަށްތަކުގެ ކަ  ފަސްގަ

  .ހެދުން  ފެންވަރެއްގައި ރަނގަޅު ޖަހައިގެން

 .ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް ތައް ކޮމްޕްލެކްސް އޮފީސް ސަރުކާރުގެ -7

257 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ               96,335               95,155               85,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          2,499,950          2,652,905          2,730,373

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             159,889               66,494             110,853

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             500,000               12,500             200,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ          3,159,839          2,731,899          3,041,226

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                      27                      15                      29
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             94,021             93,490             83,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                2,066                  742               1,500 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  248                  923                  500 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             96,335             95,155             85,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

11.01 –  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           705,393           723,780           808,900 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           814,611           852,570           861,446 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           962,396        1,059,055        1,042,527 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               7,500               7,500               7,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             10,050             10,000             10,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,499,950        2,652,905        2,730,373

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           159,889             66,494           110,853 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           500,000             12,500           200,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           659,889             78,994           310,853

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,159,839        2,731,899        3,041,226

ު ެ ު ާ ާ ެ ެ29 15 27 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 1.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 2.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 0.5%އި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ ގ2006ަިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  2.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  70.4%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 89.4%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅި 4.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %10.6

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.0އަްށ ކަ

 2.7ދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މިއަދަ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.3%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 0.3މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

  .މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިެމނިފަިއވެެއވެ 0.2ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ



 ކޮބައިކަން  ބޭނުމަކީ  ރައިޓްްސގެ ހިއުަމން ކަމާއި ކޮބައި ،ަރއިޓްސްއަކީ ހިއުަމން

 ޢަމަލު ގެ ކޮރަޕްޝަން  އަދި. ިހންުގން ތައްޕްޮރގްރާމް ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި ޢާންމުން  ބުނެދިނުމަށްަޓކައި

 ުކގެ ފަރާތްތަ  ލިބޭ ގެއްުލން ަސބަބުން ކޮރަްޕޝަންގެ އަޅައި ފިޔަވަޅު މެދު ފަރާތްތަކާއި ހިްނގާ

 .ިހންުގން ވާރކްޝޮޕްަތއް ޓްރޭިނންގތަާކއި  ކަންޮކޅުތަކުަގއި އެކި ހޯަދއިދިނުމަށްޓަަކއި ޙައްޤުތައް

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

މޯލްޑިވްސް  ދަ އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން   – 12  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  

 .ނައްތާުލން ކޮރަޕްޝަން - 1

 .ެއހީތެރިުވން ޯހދަިއދިނުުމގައި ަޙްއޤުތައް އިްނސާނީ - 2

 .ބިލްޑްކުރުން ކެޭޕސިޓީ ރަިއޓްސްގެ ހިއުަމން - 3
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމަްލ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ                1,133                4,324                5,500

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,170,514         5,414,431         7,557,089

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            184,059            103,755            966,000

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                    -                    -                    -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                    -                    -                    -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         1,354,573         5,518,186         8,523,089

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     16                     37                     40
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                 1,133                 4,324                    5,500 1

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 1,133                 4,324                   5,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

12.01 –  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             292,400          2,939,898             3,894,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު               91,693             527,109                281,425 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު             785,303          1,863,424             2,948,450 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                     -                     -                  80,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                 1,118               84,000                353,214 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ          1,170,514          5,414,431            7,557,089

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             184,059             103,755                966,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             184,059             103,755               966,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ          1,354,573          5,518,186            8,523,089
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 1.4ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 1.2މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަެދކެވެ 26.4%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިޔާ  0.2ޕީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަަރދުެގ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ޕީ

  .  ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 3.9) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 190.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަުދެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 3.9ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުގައި 

  . ހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެމިލިއަން ރުިފޔާ އަ 0.08ގޮތުގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

ީމެގ . ެކވެއިތުރު ބަެޖޓެ 339.5%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.3

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ . އެވެ 93.7%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  16.2ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަަދކީ 

  .އެވެ 6.3%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ 1.1ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިްޒ  2007މިއީ . އެވެމިލިއަން ރުފިޔާ 8.5އަށް ކަ

މިލިއަްނ  7.6މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 54.5%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 1.0ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ބަޖެްޓ  2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ނޑުގޮތެއްގައި މު ވައްޒަފުންނަށް ހިނގާޚަރަދާއި، ދަތުރު ޚަަރދާއި، އިމާރާތުެގ ކުއްޔާއި ބޮޑުވެފައިވަނީ މައިގަ

ޖަލްސާ ސެިނމަރ ވޯކްޝޮްޕ ފަދަ ކަްނތައްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ސްޮކލަރޝިޕް ޚަަރދާއި މެޝިަނރީ ހޯދުުމެގ 

  .ޚަރަދު ފަދަ ަޚރަދުތަކުްނނެވެ



 ބަލައި، ަވންކަމާެއކުނިމި ތެރޭަގއި މުއްދަތެްއގެ ައަވސް މައްސަލަތައް ހުށަެހޅޭ އަށް ބިއުރޯ

 .ހޯދަިއދިުނން  ޙައްލު ފެންވަެރއްަގއި  ހިފޭ އިތުބާރު ރައްޔިުތްނގެ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ބިއުރޯ  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ޕަބްލިކް   – 13  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  

 ިޚދުމަތް އަދި އަަވސްކުުރމާއި، ޚިދުމަތްތައް ދޭ ންނަށްތު ަރއްޔި ޮއފީސްތަކުން ސަރުކާރުގެ - 1

 .މަދުކުުރން ޚިލާފުުވން ދާޢިަޤވާ ދިނުުމގައި

 .ައވަްސކުރުން ަތޙުޤީޤު މަްއސަލަތކުގެ ހުށަަހޅާ - 2

 .ހަުރދަނާުކރުން ިހންުގން އޮފީސް - 3

  .ހޭުލންތެރިކުުރން ަރއްޔިުތން ޢާންމު އޮފީސްތަާކއި ސަރުކާުރގެ ުގޅޭގޮުތން މަަސއްކަތާ ބިއުރޯގެ - 4

165 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ                  8,165                13,273                10,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           1,854,312           2,555,897           3,040,567

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                93,025                  2,250                62,849

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           1,947,337           2,558,147           3,103,416

26 19 17 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               8,165             13,273             10,000 1

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ               8,165             13,273             10,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

13.01 –  ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           536,577           714,779        1,001,940 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           492,863           810,126           926,357 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           773,107           879,296           890,870 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             51,765           151,696           221,400 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,854,312        2,555,897        3,040,567

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             93,025               2,250             62,849 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             93,025               2,250             62,849

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,947,337        2,558,147        3,103,416

26 19 17 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 46.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.09ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 1.9

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 32.4%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  2.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.06ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  41.6%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 96.5%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މު  3.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 0.01ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %3.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.1އަްށ ކަ

 3.0ދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މިއަ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.3%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

 2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ަކނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ެކިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮުތގައި 

 .ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިަވނީ މަިއަގނުޑގޮެތއްަގިއ މުވަްއޒަފުްނނަށް ިހނގާޚަރަދުްނެނވެ

 



 .މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

މަޖިލިސް  ޤައުމީ  ތަޢުލީމާބެހޭ   – 14  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  

  

ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިާޔ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞްީލ

ލިބޭ އާމްދަނީ                   -                   -                   -

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            488,650            709,503            692,038

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   -              11,760              21,760

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                   -                   -                   -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                   -                   -                   -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ            488,650            721,263            713,798

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                       6                       6                       6

 .މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                 -                 -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

14.01 –  ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް

ި ި ި ި ި

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          123,709          232,140          232,140 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު            32,678            80,423            69,895 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          332,263          392,100          385,163 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -              4,840              4,840 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ          488,650          709,503          692,038

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -            11,760            21,760 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -            11,760            21,760

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ          488,650          721,263          713,798
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 9.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.5

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 0.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 46%ގައި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަަމްށ  މިލިއަން ރުފިާޔ އަހަުރގެ 0.7ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގިއ 

  . ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  7.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިައްނ ރުފިޔާެއވެ 0.8) ނުހިަމނާ

  .އެވެ 95.3%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  0.8ގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީ. ބަޖެޓެކެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 0.7އަްށ ކަ

 0.7މިއަަދދުގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 1.0%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެމި  . ލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 



 ކުރިއަރުަވއި، ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކޮށް، ދައުރު ތަކުގެ  ަގނަިއޒޭަޝންއޯ ކޮމިއުނިޓީ
 ަލނޑުަދނިޑތައް  ަތރަްއޤީގެ ުގޅިެގން ރައްޔިުތން ސެކްޓަރާއި ޕްރަިއވެޓް ސަރުކާރާއި އެތަންަތނާއި 

 .ެދމެހެއްޓުން  ކޮށް ޤާއިމް ިނޒާމެއް ިވއުަގއަާކއި މަގުފަިހާވޭނ ޙާޞިލްކުރުމަށް

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ކައުންސިލް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އޯގަނައިޒޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ   – 15  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ިއންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ކުރުުމގެގޮުތން ހަުރދަނާ ިހންުގން ަގނަިއޒޭަޝންތަކުގެ އޯ ކޮމިއުނިޓީ - 1
 .ެއހީތެރިުވން ޯހދަިއދިނުުމގައި ޙަްއޤުތައް ިއންާސނީ.ޤާއިމްކުުރން

 ން ޯއގަަނއިޭޒޝަ ކޮމިުއނިޓީ  ގޮުތން ކުރުމުގެ ހަރުަދނާ ިހްނުގން ގަަނއިޒޭަޝްނތަކުގެއޯ  ކޮމިއުނިޓީ - 2
 ކޮިމއުނިޓީ ދީ ޓްރެިއިނންގ ުގމުގެިހން  ީމުހންަނށް ޙަރަާކތްތެރިވާ މަސައްކަތްަތކުގައި އިާދރީ  ތަކުގެ

 .ާޤިއމްކުރުން ޑިަޒއިންކޮށް ފޮތްތައް އާއި ިސސްޓަމް ަފއިލިްނގ ތަކުގެ ންއޯަގނަިއޒޭޝަ 

 ހުރި  މަންފާ  ލާބަޔާ އެންމެ  ަރއްޔިުތްނނަށް އެރަެށްއގެ ެތެރއިން  ތަކުގެ ން ޯއގަަނއިޒޭޝަ  ކޮމިއުނިޓީ - 3
 މަސައްަކތުގައި  އިާދރީ ނެްއގެއޯަގނަިއޒޭޝަ  ކޮމިއުނިޓީ ޙަަރކާތްތެރިވާ ،ހިްނގާ ގޮތެްއގައި

 އެްޑވާްނސް  ލީަޑރޝިޕް ޮކމިއުނިޓީ ނިޔަލަށް ައހަރުގެ  ވަނަ 2010 މީހުްނނަށް  ޙަރަކާތްތެރިވާ 
 .ދިުނން  ޓްރޭިންނގ މެނޭޖްމަންޓް ްޕރޮެޖކްޓް ިދނުމާއި، ޓްރޭނިްނގ

 ޓްރޭނަުރން 20 އަތޮޅުން 20 ދަުށން  ޕްޮރްގރާމްގެ ޮސސައިޓީ ސިވިލް އޮފް ބިލްޑިްނގ ކެޕޭސިޓީ - 4
 .ތަމްރީުނކުރުން ިނަޔލަށް އަހަުރގެ ވަނަ 2008

 މަންފާ  ލާބަޔާ އެްނމެ ަރއްޔިުތންަނށް އެރަެށއްގެ ތެރެއިން ތަކުގެ ން ޯއގަަނއިޒޭޝަ  ކޮމިއުނިޓީ - 5
 އެއްިލޭބނެ  ާއމްދަނީ ދާއިމީ ަނށްޯއގަަނއިޒޭޝަ  ކޮމިއުނިޓީ ޙަރަކާތްތެރިވާ ިހންގާ  ހުރިގޮެތްއގައި 
 .ހޯދައިިދުނން މަސައްކަތެއް

173 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ              10,746              33,455                3,819

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,556,882         9,460,589       10,814,967

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            661,060              21,240            252,459

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                    -                    -                    -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                    -                    -                    -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         2,217,942         9,481,829       11,067,426

19 20 19 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ލިބޭ އާމްދަީނ:

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             10,746             33,455               3,819 1

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             10,746             33,455               3,819

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

15.01 –  ކޮމިޔުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           351,493           606,240           588,320 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           134,633           531,262           214,096 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           964,601        7,718,800        9,010,551 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                  -               7,000 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -               7,200             20,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             20,100           405,087           575,000 6

އެކިއެކި އެސޯސޭިއޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             86,055           192,000           400,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,556,882        9,460,589      10,814,967

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           661,060             21,240           252,459 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           661,060             21,240           252,459

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,217,942        9,481,829      11,067,426

19 20 19 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.2ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 1.6ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.7ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ޖެޓް ވަނައަހަރުގެ ބަ  2007

 10) ޕީ ނުހިަމނާ.އައި.އެސް .ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުެރވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 352.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ުނހިަމނާ ކެޕިޓަްލ  ޕީ.ައއި.އެސް.މިލިައން ރުފިާޔ ައދި ޕީ 9.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.4ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  46.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ  .މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  89.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  13.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %10.2

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.1އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16.7%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެ 0.3މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  10.8   . ޅިފަިއވެެއވެމިލިއަން ރުފިޔާ ކަ



ނިޑޔާުރްނނަކީ ތިބޭ ދާއިާރގައި ގެއިންސާފު ޢަދުލު ދިވެިހރާއްޭޖގެ  •  ހަރުަދނާ  ަރނަގޅު އަޚްލާޤު ،ފަ

ނޑިާޔރުްނނާ ހިފެހެއްޓުާމއި، މިންަގނޑު  ސުލޫކީ  އެމީުހންގެ ހެުދމާއި، ބަޔަކަށް  ބެޭހޮގތުން  ފަ

  .ެއުޅން  ފިަޔަވޅެއް އަަޅންޖެހޭ ެއވަގުތަކަށް ބަލައި، މައްަސލަަތއް ހުަށަހޅާ ފަރާތުން އެކިފަރާތް

ނިޑޔާުރން ކޯޓުތަކަށް އެކިއެކި  އަދި • ނިޑޔާުރން  ކުރުމާއި، ބަދަލު ލެއްވުަމއި، ފަ  ގެ ވަކިކުރުމު ފަ

 ައށް  ރައީސުލްުޖމްހޫރިްއޔާ ދެްއވުމަށް  ހަމަޖައްަސަވއި ެއގޮތަށް  ެއކަން ނިންަމއި، ކަންތައްަތއް

 .ދެްނނެުވން 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ކޮމިޝަން  ސަރވިސަސް  ޝަލް ޖުޑީ   – 16  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނިޑޔާުރންގެ  - 1   .އެަކށައެުޅން މިްނަގނެޑއް ސުލޫކީ ފަ

ނިޑޔާުރން ކޯޓުތަކަށް - 2  ަޤވާއިެދއް  އިްނސާފުވެރި  ހަމަޖެހޭ ،ކުރުމުގައި ވަކި ބަދަލުކޮށް ލައްވާ، ފަ

  .އޮތުން 

ނިޑޔާުރްނނާ -3  ބަލައި، ޝަކުވާތައް  ަމްއސަލަތަކާއި ުހށަހެޅޭ އެކިފަާރތްތަކުން ބެޭހގޮުތން ފަ

 .މަދުކުރުން  މައްސަލަ  ޖަްއސާ ަފނޑިާޔުރންނާެމދު ސަބަުބން އޭގެ ފިޔަވަުޅއަަޅއި،
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ                     -                     -                     -

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                     -          1,477,105          1,764,802

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                     -             213,050             197,955

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                     -          1,690,155          1,962,757

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     -                        6                        6
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

16.01 –  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -           174,660           184,140 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           205,945           244,022 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,096,500        1,312,650 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -                  -             23,990 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        1,477,105        1,764,802

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           213,050           197,955 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           213,050           197,955

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        1,690,155        1,962,757

6 6 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -



180 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  )ގައި އުފެއްދެވި ޮއފީހެއް 2007(

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

  )ގެ މެދުތެރެިއން އުފެދިފައިވާ އޮފީހެއް 2007(

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  1.8ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ރުފިޔާެއވެމިލިއަން  2.0) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.2ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 89.9%މުޅިބަޖެޓްގެ 

ނަޑއެޅިފަިއވަީނެވސް  2008. އެވެ 10.1%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ އަށް  2008އަށް ކަ

 .ބަޖެޓެވެހުށަެހޅި

 



 ހިމެނޭ ކަމުަގއި  ސަރވިސް ސިވިލް ތެރެިއން ޚިދުމަތްތަކުގެ ަރއްޔިުތންނަްށދޭ  ދައުލަުތން

 ެދމުންެގންިދއުަމށްޓަކައި، އަދި ިދނުމަށްޓަކައި ިޚދުމަެތއް ރަނގަޅު ފެންވަރު  ަރއްޔިުތންނަށް  ދާއިާރގައި

 ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެޭހ، ސިޔާީސގޮުތން  ިލބިގެްނވާ، ހިތްވަރު ޤާބިލް، ިއޚްލާސްތެރި، ތެދުވެރި

 .ދެެމހެއްޓުން  ކުރިއަރުަވއި ާޤއިމުކޮށް ޚިދުމަތެއް މުވަްއޒަފުްނގެ 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

މިޝަން  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް   – 17  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ެފންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ެދވޭ ރައްޔިުތްނނަށް ދާއިާރގައި  ހިެމނޭ  ކަމުގައި ަސރވިސް  ސިވިލް  - 1

  .ރަނގަޅުކުުރން 

  .ބަަދހިކުރުން  ގުުޅން ަފރާތްތަކާއިއެކު  ބޭރުގެ ުގޅޭ ދާއިރާާއއި - 2

 ތަންަތުނގައި  ފަދަ ވާރކްޝޮޕް  ސެމިަނރ އެކިއެކި  ޭބރުގެ ކޮިމޝަނާބެހޭ ސަރވިސް ސިވިލް  - 3

  .ބައިވެިރވުން 

  .ހޭުލންތެިރކުރުން  މުަވއްޒަުފން ސަރުކާުރގެ ބެޭހގޮުތން ކޮމިަޝނާއި ސަރވިސް ސިވިލް - 4

  .ހޯުދން  ިޢމާރާތެއް ފެންވަުރގެ ަރނަގޅު ިހންާގނެ އޮފީސް - 5

 .އިތުރުކުރުން  ހުނަރު  މުަވއްަޒފުންގެ ތަމްީރނުދީ މުވަްއޒަުފންަނށް ރާއްޖޭންބޭުރަގއި ރާއްޖޭަގޔާއި، - 6

 ސިވިްލސަރިވސްގެ ިޚދުމަތް ޒަާމނުެގ ބޭނުންތަކާ ުގޅޭގޮތަްށ ބަްއޓަން ކުރުމަްށޓަކައި ބޭނުްނވާ  - 7

 . ޤާބިލްކަން ާޤއިމް ވަުމން ދިއުން 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ                     -                     -                     -

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                     -          4,041,601        15,258,452

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                     -             513,000          1,510,350

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                     -          4,554,601        16,768,802

64 30 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     -
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2008 އަްށ 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                     -                     -                       - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                      -                     -                       - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                     -                     -                       - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                     -                     -                       -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

17.01 –  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                     -             766,845             3,474,300 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                     -             809,556             2,592,605 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                     -          2,465,200             7,012,817 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                     -                     -                  77,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                     -                     -             2,089,230 5

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                     -                     -                  12,500 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                     -          4,041,601          15,258,452

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                     -             513,000             1,510,350 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                     -             513,000            1,510,350

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                     -          4,554,601          16,768,802

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     -                      30                        64
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  ) ގައި އުފެދިަފއިވާ އޮީފހެކެވެ  2007މިއީ (

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  4.0ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.5ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  347.1%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 20.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.4%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  18.6ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ  މީގެ. ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %8.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007 ިމއީ. މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 16.8އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 268.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 1.5މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި  15.3 . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

ްނނަށް ިހނގާޚަރަދާއި، ދަުތރު ޚަރަދާއި، ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއވަނީ ަމއިަގނުޑގޮެތއްަގިއ މުވަްއޒަފު 2008

އިމާރާތް މަާރމާތުކުރުމާއި، އިމާރާތުެގ ކުއްޔާިއ ކޮންަސލްޓެންސީ ާއއި ސްކޮލަރޝިޕް ޚަރަާދއި މެޝިަނީރ 

 .ހޯދުމުގެ ޚަަރދު ފަދަ ޚަރަދުތަކުންެނވެ

 



` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޓޮލްސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  – 18  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 މީހުން  ގެންދިއުމާއި  ކުރިޔަށް  ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ހަލުވިކަމާއެކު  ހިންގުން  އިދީާރ އަތޮޅުތަކުގެ

 ގޮތުންނާއި  އިޖްތިމާޢީ ރޭވުމާއި، ގޮތްތައް ބޭނުންކުރާނެ ހެޔޮގޮތުގައި ފަޅުތައް ބިންތަކާއި  ރަށްރަށުގެ އުޅޭ

 ،މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވެ އެކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކޮށް ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް އަތޮޅުތައް  ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

 ގުޅުންތައް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރައްވާ އަތޮޅުތަކުގައި ދާއިރާތަކުން އެހެން ސަރުކާރުގެ

 .ދެމެހެއްޓުން  މަސަލަސްކަން ސުލްޙަ މެދުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ހަމަޖައްސައިދީ 

 ބޭނުންތައް  ރައްޔިތުންގެ ،ރަކާތްތަކަކީޙަ ހިންގާ ރާވާ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ރަށްރަށުގެ -1
 ޤައުމީ ،ރޭވުންތަކަކީ މިފަދަ ވުމާއި ޙަރަކާތްތަކަކަށް ންގޭހި ރޭވިގެން  ކުރިއަށް ގޮތުން  ލްކުރުމުގެ ޞިޙާ

  .ދުންހެ  ރޭވުންތަކަކަށް ދަތުރުކުރާ އެއްއަމާޒަކަށް މަޝްރޫޢުއާ ތަރައްޤީގެ

 ހިންގުން  ޙަރަކާތްތައް މިފަދަ ބެލުމާއި  ނުހިނގާގޮތް ހިނގާ ޙަރަކާތްތައް ތަރައްޤީގެ  ހިންގޭ ރަށްރަށުގައި -2
 .ހަރުދަނާވެފައިވުން

 .މަގުފަހިވެފައިވުން  ފުރުޞަތުތަކަށް  ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ  ތިބެގެން ޤާއިމްވެ ރަށުގައި އަތޮޅާއި -3

 އަތޮޅުތަކުގައި ) ކައުންސިލްތަކުން  މުސްތަޤްބަލްގައި ( ކޮމިޓީން އަތޮޅުކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކާއި ރަށްކުރިއަރުވާ  -4
 .އިތުރުވުން  ޤާބިލިއްޔަތު މިފަރާތްތަކުގެ ފުޅާވެ ދައުރު އަދާކުރާ ތަރައްޤީގައި

 އަތޮޅުއޮފީސްތަކާއި ކުރަންޖެހިފައިވާ  ޢިމާރްާތ ކޮންމެހެން  ވެގެން ދަތި  ޖާގައިގެގޮތުން ނުވަތަ  ބާވެ -5
 .ދިޔުން ލިބެމުން ޚިދުމަތެއް އެކަށީގެންވާ ނަށް ތުންރައްޔި ޢިމާރާތްކުރެވި  ރަށުއޮފީސްތައް 

އަތޮޅުތަކުގައި މިހާރުހުރި އަތޮޅުގެތަކާއި، ރަށްވެހިގެތައް މަރާމާތުކޮށްގެން ނުވަތަ އަލުން ޢިމާރާތްކޮށްގެން  -6
  .މުވައްޒަފުންނަށާއި މެހްމާނުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭގޮތްވުން
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިާޔ ރިފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ          1,549,657          1,241,183          1,281,050

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      269,539,550      358,305,723      337,958,028

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        39,101,258        20,183,709          8,561,281

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      102,604,143        15,809,713        33,063,612

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      411,244,951      394,299,145      379,582,921

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 3,237                 3,584                 3,939

 .ރަށްރަށުގެ މަގުފާރުތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން -7

ނޑާ މުަގތައް ހެދުންޙައާބާދުވާ ސަރަރަށްރަށުގައި އަލަށް  -8  .އްދުގެ ރުއްގަސް ކަ

 .ރަށްރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  -9

 .ރަޙައްދުތައް ދިއްލުންރަށްރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަ -10

 .ޓުން ތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކޮށް އެއްބައެއްވަންތަކަން ދެމެހެއްރަށްރަށުގެ ރައްޔިންގެ މެދުގައި އިޖް -11

ދުން ލިބުމާއި އިތަކެތި ޤަވާ މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅުއޮފީސްތަކާއި ރަށުއޮފީސްތަކުގެ ޢާއްމުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  -12
މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅުއޮފީސްތަކާއި ރަށުއޮފީސްތަކުގެ ފަރާތުން ކުރާ ތަފާތު ދަތުރުފަތުރުތައް ކުރެވޭނެ 

 .އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން

މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޓީތަކުގެ އޮފީސްތަކުގެ ށުމުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި ރަމިނިސްޓްރީގެ  -13
 .މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ހުނަރުތައް ލިއްބައިދިނުން

ދިނުމާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ކަނެކްޝަން  މިނިސްޓްރީގެ -14
މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާރކަށް ބޭނުންވާ ބެކަޕްސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ސާވާރެކް އިންސްޓޯލްކުރުމާއި 

  .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ޑޭޓާއެންޓްރީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           480,019           407,060           225,250 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              22,650                    40                  100 2

ތަންތާންގެ ކުލި           246,431           240,332           210,700 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން           660,401           593,751           845,000 4

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        1,409,501        1,241,183        1,281,050

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      11,274,367        8,394,710        8,327,454 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,921,138        3,931,978        3,945,761 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ           345,029                  -                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      19,584,781      15,657,368      12,625,808 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             23,626                  -             25,000 5

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             66,529             25,000             50,000 6

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެެހނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  7

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        1,911,330        1,250,000        1,500,000

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,439,162        1,117,010        2,150,000 8

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  9

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -      62,500,000      35,000,000

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           575,000        2,160,153                  - 10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      40,140,962      95,036,219      63,624,023

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        7,010,202        4,362,579           371,161 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        1,846,844        2,512,498      33,063,612 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު           900,166           463,200           260,000 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        9,757,212        7,338,277      33,694,773

97 318 796 102 374 496 49 898 174 ަ ް ު ު  ެ ު ަ ޚަރަދުގ މުޅިޖުމްލަ      49,898,174    102,374,496      97,318,796ަ

244 367 383 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 48.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 2.7%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  7.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 40.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 118.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްުވރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 104.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ 103.6ޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ގެ ބަޖެޓްގަިއ ރިކަރަން

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 1.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިތުރު  93.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  202.6) ނުހިަމނާ

 95.3%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  193.0މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  9.6ލައަކީ ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމް.އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %4.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 97.3އަްށ ކަ

 63.6މިއަަދދުގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 4.9%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނަޑެއޅިފައިެވެއވެ 33.7ޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެ  . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.02 –  ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      10,477,954        5,268,462        5,396,743 1

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ        3,994,457                  - 2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      14,472,411        5,268,462        5,396,743

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           373,922             49,645           300,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް    100,757,299      13,297,215                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    101,131,221      13,346,860           300,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ    115,603,632      18,615,322        5,696,743

- - - ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                                                    ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 14.8ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 75.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 14.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 61.9%ގަިއ ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  5.3ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  815.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 51.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  98.6%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  51.0މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %1.4

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.7އަްށ ކަ

 5.4މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 69.4%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.3ލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

  .ގައި ލަފާކުެރވުނު ބަޖެޓާ އެްއވަރުގެ ަބޖެޓެކެވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.03 – ނޯދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           415,556                  -                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           152,471                  -                  - 2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           568,027                  -                  -

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -                  - 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           568,027                  -                  -

-                  -                  27 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.04 – ސަދަންރީޖަނަލް އޮފީސް

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           369,469                  -                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           173,007                  -                  - 2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           542,476                  -                  -

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -                  - 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           542,476                  -                  -

-                  -                  29 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.05 – ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ދ ި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,969,268        4,693,382        5,387,460 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,586,713        3,128,686        2,931,650 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,972,192        4,278,264        4,513,488 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               5,550               8,000             14,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             47,900           300,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             59,608             99,407             25,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ               2,975             20,000                  -

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        2,071,000 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           153,100        1,035,550                  - 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,797,306      13,563,289      14,942,598

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           182,626           114,495           149,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           749,007                  369                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           931,633           114,864           149,000

15 091 598 13 678 153 12 728 939 ޚރދގ މޅިޖމލ      12,728,939      13,678,153      15,091,598ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ

202 187 159 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.0ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 14.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.8

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.6%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  214.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 40.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.8%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 36.0މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %11.2

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 15.1އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 10.3%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  14.9  . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރކަރަންްޓ ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.06 – ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ދ ޓ ި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        4,436,818        5,266,757        5,707,140 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,879,363        3,285,084        3,330,184 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        5,571,144        5,544,710        5,088,350 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               5,374               6,000             16,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -        2,195,594                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             61,627           133,843             25,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             42,158             21,500             26,400

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        2,628,400 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           208,320        1,339,200             10,000 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      13,204,804      17,792,688      16,831,474

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           499,170           316,200           351,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           646,536           160,414                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,145,706           476,614           351,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      14,350,510      18,269,302      17,182,974

212 204 168 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 13.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 20.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 13.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.3%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 14.6

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  14.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  163.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 38.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  86%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ 33.0މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 14%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 5.4ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 17.2އަްށ ކަ

 16.8ގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި މިއަަދދު. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 5.9%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.4މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.07 –  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        4,339,443        4,744,067        5,333,118 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,212,319        3,186,837        3,098,334 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        8,499,031        5,342,694        5,598,806 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               2,602               6,000             14,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           400,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             17,712             69,189             25,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             43,500             22,500             20,000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,454,700 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           128,345           727,350               5,000 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      16,242,952      14,498,637      15,548,958

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           495,872           450,300           223,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           447,411                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           943,283           450,300           223,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      17,186,235      14,948,937      15,771,958

164 164 175 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 16.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 48.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 16.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 19.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 13.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  13.2ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  242.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 46.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  80.1%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  36.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 9.2ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %19.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 15.8އަްށ ކަ

 15.5މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.5%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2ޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 



197

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.08 –  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,819,228        4,674,951        5,272,725 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,370,709        2,830,658        2,584,789 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        5,736,492        4,499,603        5,222,698 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               1,595               6,000               6,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           105,271                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             25,139             25,000             40,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -             25,000             25,000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,351,000 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           131,400        1,351,000             75,000 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,189,834      13,412,212      14,577,212

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           489,928           250,232           311,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           491,330           118,436                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           981,258           368,668           311,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      13,171,092      13,780,880      14,888,712

197 199 154 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 19.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.1%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  432.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 67.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.3%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 63.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.9ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %5.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 14.9އަްށ ކަ

 14.6ައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މި. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8.0%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

ު ަ ަ  ް ް ަ ަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.09 – މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

: ރިކަރަންްޓ ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,841,179        4,569,359        5,514,194 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,669,708        2,772,171        2,811,128 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,874,537        4,656,461        4,453,770 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               4,275               5,000             15,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           300,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން           120,922             82,461             25,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,500,000 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           135,287           776,450                  - 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,645,908      13,161,902      14,319,092

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           655,576           252,550           272,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           492,204                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,147,780           252,550           272,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,793,688      13,414,452      14,591,592

416 181 1 4 ު ަ ަ  ެ ު ާ ަ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ416 181 154 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިާވ މަޤާމުެގ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 25.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.7ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.6%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.8ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  305.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 50.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  83.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  41.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 8.4ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %16.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 14.6އަްށ ކަ

 14.3މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރކަރަންްޓ ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.10 –  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ދ ޓ ި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,531,472        4,517,354        4,711,140 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,233,222        2,702,558        2,562,328 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,422,259        3,898,088        4,057,932 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               5,678               6,000               6,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           433,129                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             64,245             95,625             35,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -             40,000             80,000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,473,600 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           112,800        1,473,600                  - 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,369,676      13,166,354      12,926,000

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           500,620           126,972           177,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           196,565           137,797                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           697,185           264,769           177,000

,ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ      11,066,861      13,431,123      13,103,000 , , , , , ލ ިޖ ދ

204 173 131 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 27.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.1%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 11.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  245.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 39.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  89.9%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 35.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.0ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %10.1

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 13.1އަްށ ކަ

 12.9ަދދުގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި މިއަ. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 2.4%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   .  މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.11 –  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,076,080        2,452,630        3,182,580 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,374,828        1,681,417        1,772,504 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,843,429        2,386,800        2,354,000 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               6,000               6,000               6,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           150,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             44,250           142,650             55,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,522,145 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             35,400           839,550             25,000 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,379,987        7,659,047        8,917,229

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           286,982             81,860           131,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             83,265               3,500                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           370,247             85,360           131,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,750,234        7,744,407        9,048,229

118 104 83 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 21.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.1%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  7.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  334.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 34.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  86.9%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  29.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %13.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.0އަްށ ކަ

 8.9އަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މި. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   .މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.12 –  މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,791,087        3,377,570        3,771,720 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,795,062        2,138,985        2,158,957 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,706,095        3,805,090        3,486,676 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             10,687               7,500               9,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           400,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން           127,603             91,380             56,700 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             18,000             10,000             20,000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,205,014 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             88,200        1,210,300             15,000 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,536,734      11,040,825      10,723,067

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           636,124           237,000           272,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           135,419             28,484                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           771,543           265,484           272,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        9,308,277      11,306,309      10,995,067

161 125 108 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.2ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 22.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.5

  .ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 0.3%ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ  ގައ2006ިިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  8.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  89.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  78.6%ބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅި 13.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %21.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.0އަްށ ކަ

 10.7ގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި މިއަަދދު. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 2.8%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ު ަ ަ  ް ް ަ ަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.13 –  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކރނޓ ޚރދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,223,406        2,935,083        3,080,820 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,547,631        1,694,619        1,846,519 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,555,659        3,506,909        3,466,500 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               6,430               7,000             80,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           300,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             47,596             79,820             25,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ               1,000             10,000             10,000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,261,700 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             64,800           630,850                  - 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,446,522        9,164,281        9,770,539

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           461,610             89,650           212,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           184,171                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           645,781             89,650           212,500

ް ު ު ެ ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,092,303        9,253,931        9,983,039ު

117 122 92 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 21.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 17.1%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  7.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.5ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  224.0%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 30.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  82.4%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  24.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %17.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.0އަްށ ކަ

 9.8އަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މި. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.9%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.14 –  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ދ ި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,048,654        3,580,378        4,245,940 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,182,141        2,353,489        2,428,348 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,803,714        3,882,085        3,569,180 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               5,824               6,000             10,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           300,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން           122,086             82,382             25,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -             25,000             20,000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,983,400 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             78,000           991,700               3,000 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        9,240,419      11,221,034      12,284,868

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           671,636             12,500           124,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           142,132                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           813,768             12,500           124,500

12,409,368 11,233,534 10,054,187 ޚރދގ މޅިޖމލ      10,054,187      11,233,534      12,409,368ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ

190 154 130 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 35.1%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.7ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 9.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.7%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 10.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  149.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 26.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.8%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 23.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.0ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %11.2

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.4އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 10.5%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  12.3  . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.15 – ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކރނޓ ޚރދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,585,480        1,812,252        1,996,260 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,181,720        1,325,541        1,370,420 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,437,576        2,023,100        1,939,200 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               5,600               6,000               6,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           100,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             42,911             12,500             20,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -           503,900 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             33,000           251,950                  - 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,286,287        5,531,343        5,835,780

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           244,399           216,000           218,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             87,238                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           331,637           216,000           218,500

6,054,280 5,747,343 4,617,924 ޚރދގ މޅިޖމލ        4,617,924        5,747,343        6,054,280ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ

72 64 63 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު



212 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 14.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.3

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  4.9ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  148.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 12.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  87.5%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  11.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.6ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %12.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.1އަްށ ކަ

 5.8މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.3%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2ލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.16 – މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

ރދ: ރނޓ  ރި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,835,099        2,822,352        3,062,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,606,321        1,739,665        1,750,959 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,811,677        2,711,897        3,315,900 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               4,400               5,000               8,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           278,395                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             29,398           154,004             35,000 6

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ               7,900             10,000             14,000

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކާުރ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -           955,800 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             86,571           477,900                  - 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,381,366        8,199,213        9,141,879

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           131,767               7,500           135,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             43,499             31,987                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           175,266             39,487           135,500

9 277 379 8 238 700 7 556 632 ޚރދގ މޅިޖމލ        7,556,632        8,238,700        9,277,379ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ

114 110 95 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 7.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 5.6%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  7.6ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  192.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 23.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  77.7%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  18.0މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.2 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %22.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.3އަްށ ކަ

 9.1މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 12.6%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1ލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.17 – ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,120,459        2,486,100        2,807,652 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,366,922        1,613,979        1,660,375 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,849,933        4,006,030        4,660,980 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               4,400               6,000               6,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           250,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             78,076             60,020             25,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ             57,000           356,700        1,300,000 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,476,790        8,778,829      10,460,007

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           127,060        1,624,570           117,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           131,828           202,059                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           258,888        1,826,629           117,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,735,678      10,605,458      10,577,507

101 101 82 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 20.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 26.0%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  8.0ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  57.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 15.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90.6%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  13.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.4 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %9.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.6އަްށ ކަ

 10.5މިއަަދދުގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 0.3%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި  މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.18 – ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,319,457        2,669,890        2,942,100 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,989,636        2,248,238        2,248,230 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,664,538        3,245,590        3,247,058 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             10,000               6,000               8,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           150,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             53,486             33,730             25,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,920,000 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             71,400        1,982,100                  - 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,108,517      10,335,548      10,390,388

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           195,023           165,900           171,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           136,282                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           331,305           165,900           171,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,439,822      10,501,448      10,561,388

110 110 94 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 19.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2007

 9.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ ޕީ ނު .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  9.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  167.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007އީ މި. މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 24.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  79.1%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  19.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .ވެ އެ %20.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.6އަްށ ކަ

 10.4މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.6%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފަ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . އިވެެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.19 – ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,565,165        4,434,153        5,336,880 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,143,736        3,604,487        3,583,253 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,882,764        4,664,400        4,550,581 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               7,000               7,000             13,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           400,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން           121,650           108,587             25,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,636,900 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           121,200           818,449                  - 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,841,515      14,037,076      15,145,614

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           289,173           238,000           256,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           356,814             24,598                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           645,987           262,598           256,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,487,502      14,299,674      15,401,614

199 173 153 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 25.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.8

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.9%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 13.1

ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ  ޕީ.އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.7ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  167.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 35.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  83.4%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  29.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %16.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 15.4އަްށ ކަ

 15.1މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.7%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅި  0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . ފައިވެެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.20 – ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        4,365,981        4,478,922        5,710,554 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,955,600        2,884,470        3,413,412 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,595,908        3,540,500        4,887,512 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               7,000               7,000             12,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             39,944             25,000             25,000 5

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        5,193,000 6

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           159,600        5,198,349                  - 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,124,033      16,134,241      19,241,478

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           342,415           451,040           284,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           539,974           (16,216)                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           882,389           434,824           284,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      13,006,422      16,569,065      19,525,978

229 232 192 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 21.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 33.6%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 16.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  16.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  245.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 57.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.6%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 52.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %8.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 19.5އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 17.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި  19.2 . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއވަނީ ަމިއަގނުޑގޮެތއްަގިއ މުވަްއޒަފުްނނަށް ިހނާގ ޚަރަދާއި މަރާމާތުކުރުމުެގ  2008

  . ރިކްފީ ފަދަ ބައެއް ޚަަރދުތަކުންެނވެޚަރަދާއި އިެލކްޓް
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.21 – ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,942,570        4,361,102        4,047,960 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,408,245        2,911,417        2,732,858 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,064,548        4,127,794        4,159,186 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               2,380               7,000             10,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             36,825             77,547             40,000 5

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -           583,500 6

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             87,500                  -                  - 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        9,542,068      11,484,860      11,573,504

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           393,742           114,750           232,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           156,035                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           549,777           114,750           232,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      10,091,845      11,599,610      11,805,504

153 140 134 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 19.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 9.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 11.5

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  9.9ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  82.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 21.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90.6%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  19.1މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.0 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %9.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.8އަްށ ކަ

 11.6މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 1.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2ލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.22 – ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,414,676        4,614,487        4,970,652 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,781,032        3,670,235        3,315,485 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,005,342        4,026,719        3,964,568 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               4,701               5,000               9,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           300,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             15,467             72,915               5,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,892,300 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             96,000           946,150                  - 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,317,218      13,635,506      14,157,005

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           221,453           222,244           230,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           197,178                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           418,631           222,244           230,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      10,735,849      13,857,750      14,387,505

187 165 135 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު އަދަެދކެވެ 13%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.3

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16.8%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 12.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  168.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 33.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  81.3%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 26.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %18.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 14.4އަްށ ކަ

 14.2މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 3.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.23 – ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,813,972        2,321,628        2,638,596 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,600,053        2,179,798        2,020,308 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,789,862        2,533,147        2,774,014 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               7,175               6,000               6,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -        1,600,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             12,000             25,000             12,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,069,100 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             56,185        1,069,100             20,000 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,279,247        9,734,673        8,540,018

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           295,959           184,120           180,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           473,407             21,359                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           769,366           205,479           180,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,048,613        9,940,152        8,720,518

97 97 81 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 28.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.3

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.0%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  169.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 19.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.3%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  17.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %11.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.7އަްށ ކަ

ނަޑއެުޅނު ބަޖެޓަށްވުރެ  2007ގެ ބަޖެޓް 2008. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 12.3%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ  ގައި ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަްލ  8.5މިައދަުދގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރެވެ %19.5

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި   . ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.24 – އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,960,796        4,876,260        5,270,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,906,841        3,643,001        3,613,625 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ             67,699                  -                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,440,962        4,478,950        4,789,317 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               8,018               6,000               6,000 5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -        1,600,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             31,692             27,500             40,000 7

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        1,793,000 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           130,904           896,500                  - 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,546,912      15,528,211      15,512,162

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           522,404           253,504           282,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             68,621                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           591,025           253,504           282,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,137,937      15,781,715      15,794,162

190 151 98 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 28.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.0%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 13.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  13.1ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިތުުރ  78.0%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 24.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.5%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  22.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.1ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %8.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 15.8އަްށ ކަ

 15.5މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3ޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             74,704                  -                  - 1

ތަންތާންގެ ކުލި             60,850                  -                  - 2

4 602 އެކއެކ ތަކެތ ވއްކައގެން 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.25 – ސ.ގަމާބެހޭ ސެކްޝަން

އކިއކި ތކތި ވިއކއިގނ               4,602                 -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           140,156                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        4,430,382        4,369,614        4,415,400 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,500,156        4,231,326        4,632,017 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,542,420        2,122,667        2,908,203 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,472,958      10,723,607      11,955,620

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             76,645             36,000           249,670 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             76,645             36,000           249,670

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,549,603      10,759,607      12,205,290

192 192 196 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 11.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 1.5%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ( ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ 2007

ގެ  2007. ަދށް ބަޖެޓެކެވެ 0.2%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަށްުވެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ  11.5

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ 0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  27.1%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.9%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  13.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ  .ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %8.1

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ  .މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.2އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.4%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި  12.0 . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 . ތުގެ ޚަަރދުްނނެވެ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިަވނީ މަިއަގނުޑގޮތެްއގައި ަމރާމާ 2008
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.26 – މީހުންބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭބައި

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -                  - 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           183,742           184,685           148,500 3

ޢްިޖތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -             12,000                  - 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           183,742           196,685           148,500

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -             36,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      12,969,805        2,263,251                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,969,805        2,263,251             36,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      13,153,547        2,459,936           184,500

ު ަ ަ ެ ު ާ ަ ާ ަ ެ ަ ް ެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 -                 -                  -ަ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.2ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 1.1%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.2

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 0.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 7.0%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ިނޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަަމށް  މިލިައްނ ރުފިޔާ އަހަުރގެ 0.2ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގަިއ 

  . ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  2042.7%ގެ ރިަވއިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ 99.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  4.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ  .ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 0.04ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %0.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 0.2އަްށ ކަ

 0.2މިއަަދދުގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 6.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑެއޅިފައިެވެއވެ 0.01މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.27 – ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާއިބެހޭ ޚަރަދު

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           600,771           626,280           626,280 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           307,775           366,660           342,880 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           523,355           573,100           537,000 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,431,901        1,566,040        1,506,160

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             19,592           174,400             41,750 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             19,592           174,400             41,750

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,451,493        1,740,440        1,547,910

28 28 28 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 2.1%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

 0.02ދުގެ ގޮތުަގއި ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަ.ައއި.ެއސް.އަދި ޕީ. މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 1.4

  . މިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދުވެަފއިެވއެވެ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.5ޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެ

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެ 2008

އިުތުރ  35.3%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ 74.3%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  1.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ދުގެ ޖުމްަލައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %25.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.5އަްށ ކަ

 1.5މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 11.1%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެމިލިއަން ރުފި   . ޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( 18.28 – ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (އުތުރު

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           452,583           534,720           548,880 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           159,986           169,235           191,052 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           399,230           466,678           508,248 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -               7,000             10,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,011,799        1,177,633        1,258,180

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           101,015             59,600             58,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           101,015             59,600             58,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,112,814        1,237,233        1,316,380

22 22 25 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 8.9%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.0

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ( ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ 2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގުތަގިއ .އައި .އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ  1.1ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

  . ޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެމިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނި 0.1

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  681.0%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 9.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ 28.8%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  2.6ގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީ. ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %71.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007 ިމއީ. މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.3އަްށ ކަ

 1.3މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.4%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( 18.29 – ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (ދެކުނު

އމދނީގ ޖމލ                                                    

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           438,272           446,040           526,800 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           216,932           235,855           253,376 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           522,622           537,943           662,294 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,177,826        1,219,838        1,442,470

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           215,422                  -             57,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           167,262                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           382,684                  -             57,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,560,510        1,219,838        1,499,470

20 19 20 ު ަ ަ  ެ ު ަޤާ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ20 19 20 ބޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 1.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 10.4%ިއ ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.05ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  145.10%ގެ ިރވައިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  2.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 7%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.2ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.5އަްށ ކަ

 1.4މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . ތުރު ބަޖެޓެކެވެއި 22.9%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

18.30 – ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސް

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           676,794           104,160                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,082,230             73,155                  - 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           707,221        3,508,604        1,682,460 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -               5,000               5,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           113,108        1,346,551           100,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,579,353        5,037,470        1,787,460

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        3,864,772        6,652,860        2,855,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,864,772        6,652,860        2,855,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,444,125      11,690,330        4,642,460

ު ަ ަ ެ ު ާ ަ ާ ަ ެ ަ ް ެ ަ-                  -                 48 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 2.6ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 3.9ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ޖެޓް ވަނައަހަރުގެ ބަ  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 90.8%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.3

މަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ ޕީ ުނހި.ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.3ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  6.0ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  213.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 38.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  53.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  20.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 18.0ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %46.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.6އަްށ ކަ

 1.8މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 60.3%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިވެ  2.9މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . ެއވެމިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

 .މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިެމނިފަިއވެެއވެ 0.1ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 



 ބޭނުންތަކަށާއި ޒަރޫރީ އިސްކަންދީގެން، ލިބިދިނުމަްށ ޓެއް ްށތިމާވެ ސަލާމަތް  ރައްކާތެރި ރައްޔިތުންނަށް  ގެރާއްޖޭ •

 އައު ވީވަރަކުން މިވަސީލަތްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ލިބޭނޭގޮތް  ހަކަތަ ފެނާއި ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް  ތަރައްޤީގެ

  .ކުރުން  މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަތިން  ގޮތެއްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްނޯލޮޖީގެ

 ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް ސަލާމަތް ފަރުދުން ނުރައްކާތަކުން  ދިމާވެދާނެ ސަބަބުން ބަދަލުތަކުގެ އަންނަ މޫސުމަށް އަދި •

 އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު ރައްކާތެރިކަމުގެ ދިރާސާކޮށް ބަދަލުތައް އަންނަ  މޫސުމަށް އެއްކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު

  ންމަގުތަނަވަސްކުރު 

 ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ޒިރާޢީ އަދި ޞިނާޢީ އިޤްތިޞާދާއި، ރާއްޖޭގެ ބޭނުންތަކަށާއި ފަރުދުންގެ އެންމެހާ •

 .ތަނަވަސްކުރުން  މަގު ލިބޭނެ ހަކަތަ ފެނާއި

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ވޯޓަރ އެންޑް ރޖީއެނަ  އެންވަޔަރަންމަންޓް، އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 19  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 .ދެމެހެއްޓުން  ޓެއް ށްވެ ސާފު  ރާއްޖޭގައި -1

 .ހޯދުން ޢާލާތްތައް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަޞީލަތްތަކާއި ސައިންޓިފިކް ބެހޭ މޫސުމާއި -2

 އަދި  ލަފާކޮށް، ގެއްލުންތައް ދިސާތަކުގެޙާ ދިމާވެދާނެ ނުވަތަ ދިމާވާ ގޮތަކުން ނޫންވެސްއެ  އަދި ގުދުރަތީގޮތުންނާއި -3
 ރައްކާތެރިވުމުގެ ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި  ކަމާބެހޭ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިސާތަކުގެޙާ އެފަދަ،

 .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް  ކަރަންޓްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ރަށަކަށް  ހުރިހާ ދިރިއުޅޭ މީހުން ރާއްޖޭގައި -4

 .ދިނުން ހޯދައި ރޓަނަރޭޖަ ހޯދޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަރަންޓް ބައެއްރަށްތަކަށް ދިރިއުޅޭ މީހުން ރާއްޖޭގައި -5

  .ލިބިދިނުން ބޯފެން  ރައްކާތެރި އަދި ސާފުތާހިރު ރައްޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭގައި -6

  .ޤާއިމްކޮށްދިނުން މެއްނިޒާ ނަރުދަމާ ރައްކާތެރި ރައްޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭގައި -7

ނޑައެޅުން  ސިޔާސަތު ހަކަތައާއިބެހޭ ރާއްޖޭގައި -8   ކަ

 .ކުރުން ހޭލުންތެރި މީހުން -9

243 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ        4,872,381        4,378,693        5,349,500

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      52,397,262      75,499,940      74,726,682

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        2,253,888        5,814,427      19,469,645

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      28,191,113      13,636,429      54,147,500

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                   -                   -                   -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      82,842,263      94,950,796    148,343,827

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  269                  303                  495
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        4,761,228        4,115,853        5,095,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -               1,000                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               9,532             10,096             10,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        4,770,760        4,126,949        5,105,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

19.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,788,692        2,498,906        4,031,322 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           833,415        1,194,132        1,869,729 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ      13,688,752                  -                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        8,890,280      19,908,185      13,744,737 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ީފ                  -                  -           409,600 5

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  6

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަަތ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        1,667,185      23,960,134      15,000,000

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުްނ           334,910        1,056,740           825,636 7

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  8

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -           150,000           300,000

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުްނ                  -           681,347                  - 10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      27,203,234      49,449,444      36,181,024

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           589,113           217,288           252,100 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      22,126,958        3,645,320      48,147,500 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                  -                  -        3,000,000 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      22,716,071        3,862,608      51,399,600

87 580 624 53 312 052 49 919 305 ޚރދގ މޅިޖމލ      49,919,305      53,312,052      87,580,624ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ

222 95 80 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 27.8ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މީެގ ތެރެއިން ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ 509.5%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.6 ޕީ ނުހިމަާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި.ައއި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 27.2

  . ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 51.6) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 85.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 6.4ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 45.2ންޓް ަޚރަދުގެ ގޮތުގަިއ ރިކަރަ

  . މިލިއަން ރުިފޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

މީެގ . އިތުރު ބަޖެޓެެކވެ 721.5%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 423.7

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 78.9%މިލިއަން ރުިފޔާ ނުވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  334.2ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަަދކީ 

  .އެވެ 21.1%މިއީ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 89.5މްލައަކީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖު

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 99.6އަށް ކަ

މިލިއަްނ  36.2މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 86.8%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 63.4އަދި ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި  ރުފިޔާ މީގެ އިތުރުން . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

ގެ ބަޖެޓް ޮބޑުވެފައިވަީނ  2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ 48.1ޕީ ގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ޕީ

ނގާޙަރަދާިއ މެޝިނަރީ މަރާމާތުކުުރން ޤުދްރަތީ ގޮުތން ލިބޭގެއްލުަމށް ދޭއެހީގެ ފައިސާއާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހި

  .ފަދަ ޚަރަުދަތުކންނެވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

19.02 –  އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           869,524        1,114,560        1,555,860 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           382,033           792,831           706,518 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,644,314        3,110,396        4,287,241 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           299,892             30,344           429,683 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             13,100             13,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           199,558           241,450           141,860 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,395,321        5,302,681        7,134,162

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           185,088           174,159           393,435 1

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                  -           100,000           504,900 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           185,088           274,159           898,335

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,580,409        5,576,840        8,032,497

49 36 42 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 2.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 36.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.0ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  224.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 20.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  92%މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  18.7މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 8%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  1.6ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.0އަްށ ކަ

 7.1މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . އިތުރު ަބޖެޓެކެވެ 44%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.9ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ު ެ ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

19.03 –  މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -           239,280           419,880 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           166,403           265,001 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           494,488           214,035 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             86,911             60,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           987,082           958,916

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -             37,675             51,800 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -             37,675             51,800

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        1,024,757        1,010,716

11 5 ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 -
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  )ގައި އުފެދިަފއިވާ އޮީފހެކެވެ  2007މިއީ (

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  1.4ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.2ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  29.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ 90.4%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  1.8ރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ ތެ. ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %9.6

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.0އަްށ ކަ

 1.0މިއަަދދުގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 1.4%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             17,771             19,000             17,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,628               3,500               5,000 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ             20,399             22,500             22,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

19.04 –  މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ

, , , ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           536,578           758,820           623,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           276,264           281,466           315,132 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,909,928        1,134,700        2,130,340 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               6,200           100,000             85,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,728,970        2,274,986        3,153,692

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           108,796             10,130             70,100 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -             35,700                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           108,796             45,830             70,100

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,837,766        2,320,816        3,223,792

ު ަ ަ  ެ ު ާ ަ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ24 21 25 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިާވ މަޤާމުެގ ޢަދަދު



252 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 128%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 37.5%ގަިއ ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

މިލިއަން ރުފިާޔ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަަމްށ  2.4ރަދުގެ ގޮުތަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  134.1%ޖެޓާއަޅާބަލާއިރު ގެ ރިވަިއްޒ ބ2007ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 96.2%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %3.8

ނޑަެއޅި 2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.2ފައިވާ ބަޖެޓަީކ އަްށ ކަ

 3.2މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 38.9%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 



253

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               4,754               8,000               9,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              19,680           125,000           135,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               1,836                  -               3,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             26,270           133,000           147,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

19.05 –  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,952,462        3,151,800        3,728,520 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,156,483        4,206,892        6,965,911 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        5,167,072        5,707,010        7,437,544 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           290,168           273,852           324,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           368,001           233,425           987,877 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,934,186      13,572,979      19,443,852

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,181,952        1,225,175        8,378,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        6,064,155        9,955,409        3,000,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,246,107      11,180,584      11,378,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      20,180,293      24,753,563      30,822,352

131 116 97 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 14.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 50.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.9

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 12.4%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 15.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  13.7ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިތުުރ  78.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 28.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  75.6%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  21.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6.9ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %24.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 21.8އަްށ ކަ

 19.4މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 11.8%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 2.4ޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެ މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

 . މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 9ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 



255

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               9,620             53,230             42,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              35,924             39,000             30,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި               5,100                  -                  - 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               4,308               4,014               3,000 4

75 500 96 244 54 952 ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

19.06 –  އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ             54,952             96,244             75,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           740,882           928,680        1,685,340 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           342,944           352,568           580,540 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,941,255        2,576,000        5,350,126 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                  -             50,000 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -               5,000             10,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           110,470             50,520           179,030 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,135,551        3,912,768        7,855,036

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           188,939             50,000        1,165,900 1

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                  -        4,000,000        5,652,910 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           188,939        4,050,000        9,818,810

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,324,490        7,962,768      17,673,846

58 30 25 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ގައި ިހނިގ 2005މިއީ  .މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 81.8ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 އަން ރުިފާޔ މިލި 77.9ީމެގ ތެރެިއން ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ . ދަށްއަދަދެކެވެ 10%ޚަރަދަށްވުރެ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ 3.9ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި .އައި.އެސް .އަދި ޕީ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.3%ޚަރަދަށްވުރެ ގައި ިހނގި 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 99.1

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  90.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  ޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެމިލިއަން ުރފި 8.3ގޮތުަގއި 

  ޓް ވަނައަހަރުގެ ބަޖެ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  31.1%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  130) ނުހިަމނާ

ީޕ ނުހިަމާނ .ައއި.ެއސް.ޕީއަދި މިލިއަން ރުފިޔާ  119.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 10.5ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ 

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 97.3އަްށ ކަ

 92.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ

ނަޑއެޅިފައި  3.1ރުިފޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  މިލިއަން މިއަަދުދެގ . ވެެއވެމިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ިހމެނެެއވެ 2ތެރޭގައި ބަެޖޓް ކޮންޓިންެޖންީސގެ ޮގތުަގއި 



 ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަށް އެންމެ  ރާއްޖެއަށް ސެކްޓަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރާއްޖޭގެ •

  .ތަރައްޤީކުރުން ފެންވަރަށް ޤަބޫލުކުރާ

 ތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕަބްލިކް ފަދަ ޢިމާރާތްކުރުން ބަނދަރުތަކާއި  ،ބިންހިއްކުމާއި ރާއްޖޭގައި  •

ނޑައަޅާ މައްސަލަތައް  ސިޔާސަތާއި ހިނގާގޮތުގެ މަސައްކަތްތައް ފެންވަރާއި  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެފަދަ ކަ

  .ހިންގުން ޕްރޮޖެކްޓް ބައެއް އަދި ބަލާ، ހިނގާގޮތް 

 މިންގަނޑު  ދުތަކާއިޢި ޤަވާ ސާރވޭކުރުމުގެ ފިޒިކަލް އަދި ބަލަހައްޓާ ،ސާރވޭއެއްކޮށް ލްފިޒިކަ  ރާއްޖޭގެ •

 .އެކުލަވާހިންގުން 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕަބްލިކް  އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 20  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑައަޅައި ސިޔާސަތު ބޭނުންވާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީކޮށް ސެކްޓަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރާއްޖޭގެ -1  ކަ

  .ތަމްރީނުކުރުން  މީހުން ބޭނުންވާ  އެކަމަށް ކޮށްތަރައްޤީ ދުތައް ހަދާހިންގާ ޢިހަދަންޖެހޭ ޤަވާ 

 ސަރވޭ ފިޒިކަލް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސަރވެޔަރުން  ތަކާއި  ސަރވޭ  ފިޒިކަލް  ހިންގޭ ރާއްޖޭގައި  -2

  .ރައްޤީކުރުންތަ ބިނާކޮށް ލަތްތައްޞީ ވަ  ކުރުމުގެ 

ނޑުތަކަށް  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި ބަނދަރުތައް ރަށްތަކުގެ  ހަމަޖައްސަވާ ސަރުކާރުން ށް ބަނދަރުހެދުމަ -3  މިންގަ

ނޑު   ތޮށްޓާއި އެއްގަމު  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު ސަރަޙައްދުގައި ހަދާ  ބަނދަރު ހަދައިދިނުމާއި  ތޮށި  ކަ

  ލައިދިނުން 

  .ޙައްލުކޮށްދިނުން  ދަތިކަން ލަފާފުރުމުގެ ރަށްރަށަށް ދަތި ލަފާފުރުމަށް ،ތެރެއިން ށްތަކުެގރަ  އަތޮޅުތަކުގެ -4

  .މަރާމާތުކޮށްދިނުން  ބަނދަރުތައް ހަލާކުވާ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ  ހަދައިދެވޭ ބަނދަރު -5

ނޑައަޅުއްވާ ސަރުކާރުން ،ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ އަތޮޅުތަކުގެ -6 ނޑު  ވެލިމަގުތައް ރަށްތަކުގެ ކަ  ފަސްގަ

  .ހެދުން  ފެންވަރެއްގައި ރަނގަޅު ޖަހައިގެން

 .ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް ތައް ކޮމްޕްލެކްސް އޮފީސް ސަރުކާރުގެ -7

257 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ           1,230,813              112,923              124,216

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         33,071,206         34,478,004         38,586,318

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           4,081,755              320,427           1,091,994

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް       122,400,978         60,602,031         27,020,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       159,553,939         95,400,462         66,698,312

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     361                     319                     384
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           416,142           103,723           114,096 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                7,500               3,200               3,520 2

ތަންތާންގެ ކުލި           792,100               6,000               6,600 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             15,071                  -                  - 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

20.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ި ި ި ި ި

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        1,230,813           112,923           124,216

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,022,192        3,931,035        4,043,760 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,739,446        2,310,033        2,002,784 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        9,532,006        8,749,444        6,158,920 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           503,000           820,850        1,250,000 4

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްުޓން                  -             25,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      14,796,644      15,836,362      13,455,464

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        3,054,730           320,427        1,091,994 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް    122,400,978      60,602,031      27,020,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    125,455,708      60,922,458      28,111,994

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ    140,252,352      76,758,820      41,567,458
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  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.9ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 14.8މީެގ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . ދަށް އަދަދެކެވެ  0.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިޔާ  3.1ޕީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަަރދުެގ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ޕީ

  . ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 18.1) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ( ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ 2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެެކވެ 1.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ

 2.4ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 15.6ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮތުގަިއ 

  . ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެމިލިއަން ރުިފޔާ އަހަރު

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީެގ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 66.1%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 30.0

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ . އެވެ 96.4%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  28.9ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަަދކީ 

  .އެވެ 3.6%މިއީ މުޅިބަޖެްޓގެ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ 1.1ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 41.6އަށް ކަ

މިލިއަން  13.5މިއަދަދުގެ ެތރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 45.8%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 28.1ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުރުން . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ  2007. ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެމިލިއަ 27ޕީ ގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ޕީ

ގެ 2007. މިލިއަން ރުފިޔާއިންނެވެ 50އަހަރުތެރޭގައި ބަނދަރުހެުދމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ 

ނޑައެޅު 2008ޖެޓަށް ވުރެ ބަ   .އެވެ 19.5%ނު ބަޖެޓް ދަށްވެަފއި ވަނީ އަށް ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

20.02 –  އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން

ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        6,366,120        4,657,320        6,039,420 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,028,842        5,384,222        7,219,610 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        7,779,600        8,550,100      11,816,824 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           100,000             50,000             55,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      18,274,562      18,641,642      25,130,854

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,027,025                  -                  - 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,027,025                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      19,301,587      18,641,642      25,130,854

260 196 269 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 19.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 31.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.0ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 18.3

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.5%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 22.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  18.6ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  4.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިތުުރ  99.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 45.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  86.4%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  39.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6.2ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %13.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 25.1އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 34.8%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

 . ެއޅިފައިެވއެވެމިލިއަން ރުފިޔާ ަކނޑަ  25.1

  



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، އެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތައް ދިފާޢުކޮށް، މިޤާނޫނު  •
އާއި ންއަމައަސާސީގެ ދަށުން އެކަށައަޅާފައިވާ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި 

 .ންކުރު ޒުތު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތުތައް ރާވާ ހިންގާ ތަންފީ ޙަ މަސްލަޙަސުލް

ން ރާއްޖެއައިސް ގޮސްވާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތުގެމަތީމި އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާ  •
ނޑައަޅައި ރާވާ ހިންގާ ތަންފީޒު ކުރު   .ންބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ތްތެރިވުމާއި ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާ •
މިފަދަ ކާރިސާތަކަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

 .ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ސެކިއުރިޓީ  ނެޝަނަލް  އެންޑް ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 21  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  .މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން  -1

ރޑްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން -2   .ޯކސްޓްގާ

ވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ސިފައިންގެ ޚާއްޞަ ބާރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނި  -3
  .އުފައްދާ ތަރައްޤީކުރުން 

  .ވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން ޑި މޯލް -4

  .ތަރައްޤީ ކުރުން  ށް ކޮފަޔަރ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްފުޅާ -5

ން ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓު -6
  .އަމިއްލަގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން  ދިރިއުޅެމުންދާ

އެމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް  -7
ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕާސްޕޯޓް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމާއި، ހުރިހާ ޕޯޓްތަކަށްދޭ ޚިދްމަތް 

 .ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުން 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ        15,251,502        16,742,067        14,698,944

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      406,880,133      626,904,739      711,313,745

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        12,121,785        17,498,711        13,244,099

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        14,046,189        24,408,082          8,502,700

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -        20,000,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      433,048,107      668,811,532      753,060,544

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 3,788                 3,946                 3,955
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        1,629,535        1,566,745           170,068 1

ތަންތާންގެ ކުލި        1,081,133        1,016,500           979,200 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން           135,662           256,039           114,932 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        2,846,330        2,839,284        1,264,200

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

21.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,617,249        1,959,660        2,022,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,709,517        2,287,255        3,066,089 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,543,955        1,482,697        1,252,362 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -           150,000                  - 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           588,523           311,303             41,302

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން             79,688           100,000           100,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,538,932        6,290,915        6,481,753

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           849,597           235,650           235,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -                  -        6,002,700 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           849,597           235,650        6,237,700

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,388,529        6,526,565      12,719,453

65 65 67 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 22.8%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެްޓަގިއ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 7%އި ހިނގި ަޚރަދަްށވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގުތަގިއ .އައި .އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ  5.7ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

   .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.2

  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރުގެ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  61.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 91.2%ޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެ 8.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %8.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.7އަްށ ކަ

 6.5ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މިއަދަދުގެ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 94.9%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 6.2މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

 . މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 6ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

21.02 –  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ    125,800,670    137,018,440    130,003,960 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު    108,412,284    123,218,548    116,297,647 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    143,147,904    133,531,318    142,072,702 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             42,205             50,000             50,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           507,978                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން        4,182,667        4,230,000        4,230,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    382,093,708    398,048,306    392,654,309

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      10,320,407      15,757,849      12,060,789 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      13,768,678      24,408,082                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      24,089,085      40,165,931      12,060,789

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                  -                  -      20,000,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ    406,182,793    438,214,237    424,715,098

3787 3784 3641 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 392.4ވަނަައހަރު ޚަރަދުކުރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 0.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  10.3ޕީ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 382.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(އަކީ ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލަ 2007

ެގ  2007. ބަޖެޓެކެވެރު އިތު 9.2%އި ހިނގި ޚަރަދަްށުވރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 428.5

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަަރުދެގ .އައި.އެސް.މިލިއަްނ އަިދ ޕީ 413.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮުތގައި 

  . އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ މިލިއަން ރުފިޔާ 14.7ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  44.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  618.4) ނުހިަމނާ

 93.4%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  577.4މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ޖެޓެކެވެބަ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  41.1ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުްމލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ. އެވެ

  .އެވެ %6.6

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . ރުފިޔާެއވެ މިލިއަން  416.1އަށް ކަ

 384.6މިައަދދުގެ ެތރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ . ދަށް ބަެޖޓެކެވެ 3.4%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނަޑެއޅިފައިެވއެވެ 11.5މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  ީމެގ . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  20ްނ ކުއްލިއަކަްށ ކުރަންޖެިހާދނެ ކަމަކަްށ އިތުރުްނ ދިާފއީ ކަންަތއްަތކާ ގުިޅގެ 

  . ހިމެނިފަިއވެެއވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

21.03 –  ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -           875,580        1,050,240 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           158,040           455,438 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        5,976,149        4,688,252 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -             90,000           300,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -    191,935,706    277,805,363

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           112,750           200,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -    199,148,225    284,499,293

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           141,093           217,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           141,093           217,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -    199,289,318    284,716,293

22 16 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

ީމެގ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 70.9ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 70.9ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 303.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްުވރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 286.1

ނާ ކެޕިޓަްލ ޕީ ނުހިމަ .ައއި.އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ 285.7ގެ ބަޖެޓްގަިއ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.5ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  66.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  477.0) ނުހިަމނާ

 99.9%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  476.5މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  0.4ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަކީ .އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %0.1

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 284.7އަށް ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 42.9%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިަފއި 0.2މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  284.5  . ެވއެވެ ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

21.04 –  ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް

ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             78,470             74,340           125,160 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު             76,496             79,200             95,200 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           473,754           558,250           724,000 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               7,500           226,500           226,500 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           636,220           938,290        1,170,860

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             44,281           917,611           233,190 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           277,511                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           321,792           917,611           233,190

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           958,012        1,855,901        1,404,050

76 76 76 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މީެގ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 0.04މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  0.6ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  . މިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދުވެަފއިެވއެވެ 

  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރުގެ  2007

 1.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 172.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ ޕީ ނު .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.9ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  21.4%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007 މިއީ. މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ 66.7%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  1.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %33.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.4އަްށ ކަ

 1.2މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 24.3%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެއެ  0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . ވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        5,644,277        8,301,502        7,555,744 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން         6,758,879        5,599,000        5,879,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,016               2,281                  - 3

13,434,744 13,902,783 12,405,172 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

21.05 –  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

އމދނީގ ޖމލ      12,405,172      13,902,783      13,434,744

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        4,503,820        4,385,399        5,248,440 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,800,849        5,218,384        5,325,588 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        9,162,082      12,706,892      15,597,502 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -               2,784                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           144,522           165,544           336,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      18,611,273      22,479,003      26,507,530

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           907,500           446,508           498,120 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           907,500           446,508        2,998,120

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      19,518,773      22,925,511      29,505,650

5 5 4 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 19.5ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މީެގ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 17.2%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.9ޕީ ނުހިމަާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި .ައއި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 18.6

  . ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 22.6) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 15.8%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 0.4ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 22.2ޓް ަޚރަދުގެ ގޮތުގަިއ ރިކަރަން

  . މިލިއަން ރުިފޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

މީެގ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 43.4%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 32.4

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ . އެވެ 91.5%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  29.7ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަަދކީ 

  .އެވެ 8.5%މިއީ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ 2.7އަކީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 29.5އަށް ކަ

މިލިއަްނ  26.5މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 28.7%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 3.0ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި ރުފިޔާ އަދި  މީގެ އިތުރުްނ . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ އައްޑޫގައި  2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ 2.5ޕީ ގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ޕީ

 .ރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުންެނވެއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަްއ ކު

 



ތަޢްލީމާއި މަތީ ދިވެހިންނަށް ތަކުގައި އެކިސަރަޙައްދު ރާއްޖޭގެ ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ތަޞައްވުރަށް މިނިސްޓްރީގެ •
ދިވެހިންނަށް  ދިރިއުޅޭ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރުމާއި، ޤާއިމް ވަޞީލަތްތައް ދިނުމުގެ ތަމްރީން 
ރައްޔިތުންނަށް  ނިޒާމެއް ކަމުގެ ރައްކާތެރި  އިޖްތިމާޢީ ފުރިހަމަ އަދި ދީ ހޯދައި ފުރުޞަތުތައް ވަޒީފާގެ

 .ޤާއިމްކޮށްދެމެހެއްޓުން

ޤާފީ،ޘަ އްގެ ގޮތުގައި އަބަދަށް ދަމަހައްޓާނޭ، އަދި ޤައުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ މިނިވަން އިސްލާމީ ޤައުމެ •
އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށާއި، ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބެނުންވާ ޢިލްމު އުފައްދައި، ހޯދައި،

ވާ މައްސަލަތައްސާކޮށް އަދި ޤައުމަށް ކުރިމަތިލީމުދީ ތަމްރީނުތައްހިންގައި ދިރާރައްކާތެރިކޮށް، ފެތުރުމަށްޓަކައި ތަޢު
 .ޙައްލުކުރުމުގައި އިސްނަގައި ބައިވެރިވާނޭ ޒިންމާދާރު ދިވެހިން އުފެއްދުން

ނޑުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި ޘަޤާފަްތ • ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ޤައުމީވަޙުދަތުގެ ގިއުގަ
ތަރައްޤީއަށާއި، ހޭލުންތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިާވރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޤައުމުގެ 

 .ޒިންމާދާރު އެއްބައިވަންތަ ދިވެހިންތަކެއް އުފެއްދުން

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ސެކިއުރިޓީ  ސޯޝަލް  އެންޑް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އެޑިޔުކޭޝަން، ހަޔަރ އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 22  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  .ބާރުއެޅުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް  ދުތަކާޢިޤަވާ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީފާއާ -1

  .ޤާއިމްކުރުން  މެއްނިޒާ ޙައްލުކުރެވޭނެ މައްސަލަ ޖެހޭ ދެމެދު ފަރާތާއި އަދާކުރާ ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ -2

  .ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ  ތަމްސީލް ފަރާތް އަދާކުރާ ވަޒީފާ -3

  .އިތުރުކޮށްދިނުން ފުރުޞަތު ވަޒީފާގެ ދިވެހިންނަށް -4

  .ބައިވެރިވުން  ތަކުގައި  ގަނައިޒޭޝަންއޯ ބޭރުގެ  ދާއިރާއާގުޅޭ މިނިސްޓްރީގެ -5

  ފުޅާކުރުން  ދައުރު އެޖެންސީގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް -6

 .ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް ކަމުގެ ރައްކާތެރި އިޖްތިމާޢީ ރައްޔިތުންގެ -7

 .އިތުރުކުރުން ތެރިކަން އުފެއްދުން މުވައްޒަފުންގެ -8

  .ހެދުން ތަކަކަށް ބޭސް ޑޭޓާ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ،ބޭސްތަކަކީ ޑޭޓާ މިނިސްޓްރީގެ  މި -9

  .ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް  ދެވޭނެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ -10

  .ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން އޮފީހުގެ -11

  .ހަރުދަނާކުރުން  ނިޒާމް  ބެހޭ ފައިސާއާއި  ،ބެލެހެއްޓުމާއި ބަޖެޓް -12

 .ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ޖާގަތައް އިތުރުކުރްުނ -13
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ       164,375,798       194,844,773       222,848,006

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       176,524,307       230,453,896       240,651,525
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           7,555,110           6,176,420           9,273,603

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           6,330,387           5,857,011         19,732,380
ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       190,409,804       242,487,327       269,657,508

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     979                  1,070                  1,261

 .އެޑްމިޝަންއާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުން -14

 .ތަމްރީނު ކުރުންއެޑްމިޝަންއާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  -15

 .އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ހެދުން ،ކުއްލިއްޔާ -16

  .ބޭރުގެ ފަންނީ އެހީއާއި ތަޖްރިބާ ހޯދައިގެން ކުއްލިއްޔާ ތަރައްޤީ ކުރުން -17

 .ކުއްލިއްޔާ ގުޅުވުން އިބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ -18

 .ވާ ހުރިހާކުދިންނަށް ޖާގަތަނަވަސްކޮށް ދިނުންޠު ހަމަކުއްލިއްޔާގެ ފެކަލްޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ޝަރު -19

 .ކުއްލިއްޔާގެ މަޢުހަުދބައި ވަރުގަދަ ކުރުން ،އިތުރުކުރުމަށްޓަކައިއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން  ކުއްލިއްޔާ -20

 . ދުމަތް ރާއްޖެތެރެއަށް ސީދާ ފޯރުކޮށް ދިނުންޚިކުއްލިއްޔާގެ  -21

 .ބޭނުންވާ މުދައްރިސުން އުފެއްދުން އަށް ކުއްލިއްޔާ -22

 .ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުންއި، މިހާރުތިބި މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއަށް  ކުއްލިއްޔާ -23

 .އަށް ބޭނުންވާ ޖާގަޔާއި ޢިމާރާތުގެ ދަތިކަން ފިލުވުން ކުއްލިއްޔާ -24

 .ހަލުވި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ތަނަވަސް ކުރުން ،އިންދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި  ކުއްލިއްޔާ -25

 .ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -26

ރީ ޒަމާނީކޮށް ދަރިވަރުންނަށާއި، މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ފޮތްތަކާއި ރިފަރެންސް ފޮތްތައް ލައިބްރަ -27
  . ލިބޭ ތަނަކަށް ހެދުން
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި         18,030,384         19,442,372         25,459,659 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                 51,525                     285                     225 2

ތަންތާންގެ ކުލި                     300                      -                      - 3

ވާކް ޕާރމިޓް       140,530,801       169,372,000       192,260,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                19,754                      -                      - 5

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ       158,632,764       188,814,657       217,719,884

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           2,739,054           2,915,880           3,727,200 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           1,186,569           1,425,784           3,475,652 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ                49,835                      -                      - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         10,390,743         13,794,640         20,307,046 3

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                      -                52,000              374,256 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން              436,985              390,000              571,120 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ         14,803,186         18,578,304         28,455,274

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,545,917              655,238              442,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -                      -           2,908,270 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           1,545,917              655,238           3,350,770

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         16,349,103         19,233,542         31,806,044

120 97 100 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 16.3ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 14.8މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . ދަށް އަދަދެކެވެ  4.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިޔާ  1.5ޕީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަަރދުެގ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ޕީ

  . ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 19.5) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 0.9ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 18.6ަޚރަދުގެ ގޮތުގަިއ  ރިކަރަންޓް

  . މިލިއަން ރުިފޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

ީމެގ . އިތުރު ބަޖެެޓކެވެ 265%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 71.2

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ . އެވެ 92.4%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  65.7ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަަދކީ 

  .އެވެ 7.6%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިިލއަން ރުިފޔާއެވެ 5.4 ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 31.8އަށް ކަ

މިލިއަްނ  28.5މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 65.4%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 3.4ޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި ރުފިޔާ އަދި ކެޕި މީގެ އިތުރުްނ . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ ޖަްލާސ  2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިަފއިވެއެވެ 2.9ޕީ ގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ޕީ

ރޮގްރާމް ހިންގުމުެގ ވޯކްޝޮޕް ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތައް ބޭއްވުމާއި އިޖްތިމާޢީ ތަަރއްޤީގެ އެކިއެކި ޕް

  .ޚަރަދުންނެވެ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             30,379             28,727             20,411 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން            402,270           305,500           320,775 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               4,996               1,368               1,436 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           437,645           335,595           342,622

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.02 –  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           907,320           882,480        1,639,140 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           568,607           566,772           799,535 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,455,341        2,671,382        3,536,016 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           247,284           465,003           320,250 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން      36,261,728      61,050,000      65,075,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      40,440,280      65,635,637      71,369,941

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           406,750             19,290           302,060 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           406,750             19,290           302,060

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      40,847,030      65,654,927      71,672,001

49 32 25 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 40.8ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 82.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 40.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 63.3%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 66.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  66.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . ހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަ 0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  171.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  181.4) ނުހިަމނާ

 99.7%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  180.8މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ޓެކެވެބަޖެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  0.6ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަކީ .އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %0.3

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . ޔާެއވެމިލިއަްނ ރުފި 71.7އަްށ ކަ

 71.4މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 9.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.03 – އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           300,351           321,060           419,280 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           105,719           198,508           371,337 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           787,889        1,127,024        3,197,104 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               9,701             93,038        1,682,235 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,203,660        1,739,630        5,669,956

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -               5,000             11,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -               5,000             11,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,203,660        1,744,630        5,680,956

15 11 12 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.2ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 11.5%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

  .މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 1.2

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 50.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަަމްށ މިލިއަން ރުފިާޔ އަހަރު  1.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގިއ 

  . ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  287.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 7.0) ނުހިަމނާ

  . އެވެ 99.8%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.0މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.7އަްށ ކަ

ިއ މިއަދަދުގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުގަ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 225.6%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑެއޅިފައިެވއެވެ 5.7 ގެ ބަޖެޓް މައިަގނުޑ ގޮތެްއގައި ބޮޑުވެފަިއވަީނ  2008. މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

 .ކޮންސަލްެޓްނސީ ޚަރަދާއި ރާއްޖޭަގއި ެއކިއެކި ޓްރެއިނިްނގ ކޯސްަތއް ިހންގުުމެގ ޚަރަދުްނނެވެ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.04 –  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,222,912        3,019,980        3,578,700 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,966,191        3,175,796        5,013,344 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,586,115        2,351,113        2,199,570 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               2,500           103,075             65,360 4

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްުޓން        2,484,349        3,640,625        3,156,538 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,262,067      12,290,589      14,013,512

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           281,318        1,246,605           529,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           727,115        3,000,000                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,008,433        4,246,605           529,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,270,500      16,537,194      14,542,512

144 123 90 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 19.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.3

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 20.0%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.6

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

ީމގެ އިތުުރްނ . ހަރުެގ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެެއވެމިލިއަން ރުފިޔާ އަ 0.6ގޮތުަގއި 

މިލިއަން ުރފިޔާ އެެހނިެހން ޮގތްގޮުތްނދޭ އެީހގެ ަފއިސާ ާއއި ިއމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަުދެގ  5އަހަރުތެޭރ 

  .ގޮތުަގއި އިުތރުކޮށްދެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް  2008

އިތުުރ  71.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 21.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  86%މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  18.7މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 14%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 3.0ހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ ީޕ ނު.ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 14.5އަްށ ކަ

 14.0 މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 12.1%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.05 – ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ބައި

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           386,471           548,041        1,173,120 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           151,929           170,215           678,703 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ      31,122,646      33,990,000      32,990,000 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,550,115        1,690,840        3,330,840 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           280,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      36,211,161      36,679,096      38,172,663

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           157,695           122,605           120,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           157,695           122,605           120,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      36,368,856      36,801,701      38,292,663

37 17 17 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ީމެގ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 36.4ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 36.2ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގއި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރުގެ  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 156.0%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  93.1

ުނހިަމނާ ކެޕިޓަްލ ޕީ .ައއި.އެސް.މިލިައން ައދި ޕީ 93.0ގެ ބަޖެޓްަގިއ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  413.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  477.8) ނުހިަމނާ

 99.9%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  477.1މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  0.7ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަކީ .އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %0.1

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 38.3އަްށ ކަ

 38.2މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅި  0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . ފައިވެެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.06 – މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު

ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -           740,484           683,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           381,118           193,156 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,459,047        1,459,724 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -               6,867             16,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             12,500             33,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        2,600,016        2,385,100

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           130,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           130,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        2,600,016        2,515,500

19 7 ދދބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 - ި ިފ ި ި ޖޓ
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

  .)ވަނަައަހރުއެވެ  2007މިއޮފީހުގެ ަބޖެޓް ވަކި ކުރެވިފަިއވަނީ (

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 3.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  2.7ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.4ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  94.5%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ 93.3%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.6ރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ ތެ. ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %6.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.5އަްށ ކަ

 2.4މިއަަދދުގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 3.3%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             34,879             34,284             27,718 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              55,549             54,730             57,467 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  446                  - 3

85 185 89 460 90 428 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.07 – ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ

އމދނީގ ޖމލ             90,428             89,460             85,185

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,694,329        3,582,720        3,548,500 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,555,432        2,185,089        1,893,950 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,733,622        3,422,566        3,572,620 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             25,450             33,520             35,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,133,439        1,296,170        1,080,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,142,272      10,520,065      10,130,070

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           455,819             67,500           472,675 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           455,819             67,500           472,675

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,598,091      10,587,565      10,602,745
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ . އިތުރު އަދަދެކެވެ 10.8%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

މިލިއަްނ  0.5އި ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުގަ .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  8.1ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 28.9%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 11.1

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.6ރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ލައަީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމް 2008

އިތުުރ  58.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.5%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  16.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.0މްަލައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖު.ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %5.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.6އަްށ ކަ

 10.1މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5ދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        3,996,155        4,064,886        3,650,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                5,637             13,321                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި        1,124,868        1,432,091        1,000,315 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             88,301             94,763             50,000 4

4,700,315 5,605,061 5,214,961 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.08 – މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު

އމދނީގ ޖމލ        5,214,961        5,605,061        4,700,315

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,702,964        2,773,920        3,371,734 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,763,227        1,588,052        1,845,316 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        6,267,498        6,605,903        6,334,352 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           376,930                  -           342,799 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             15,000             15,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,069,161      11,521,256           656,721 6

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             14,725                  -                  - 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,194,505      22,504,131      12,565,922

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           401,704           106,092           528,258 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           499,792                  -      16,824,110 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު             53,833           825,000        1,500,000 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           955,329           931,092      18,852,368

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      13,149,834      23,435,223      31,418,290

140 113 95 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ . އިތުރު އަދަދެކެވެ 19.5%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

މިލިައްނ  0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 12.2ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 100%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  25.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އިއަ.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  24.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

   .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  26.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . އެވެމިލިއަން ރުފިޔާ 32.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  28.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %11.2

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 31.4އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 34.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

މީެގ . ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ މިލިއަން ރުފިާޔ ކަ 18.9މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  12.6

 .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 16.8ޕީ ެގ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.އިތުރުން ޕީ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.09 – ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,878,762        2,815,020        3,630,060 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,096,334        2,851,690        2,979,520 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        5,565,350        6,482,285        5,131,288 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -               3,100               3,100 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        5,059,907        6,494,450        4,015,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      16,600,353      18,646,545      15,758,968

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           602,424           404,436           740,400 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           925,446                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,527,870           404,436           740,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      18,128,223      19,050,981      16,499,368

125 104 112 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 17.2ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ . އިތުރު އަދަދެކެވެ 11.4%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

މިލިައްނ  0.6ގައި ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތު .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 16.6ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 12.1%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 19.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  18.5ކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ރި 

   .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.7ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(މްލައަީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖު 2008

އިތުުރ  22.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 23.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  92.6%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  21.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.7ޖުމްަލައކީ  ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ.ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %7.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 16.5އަްށ ކަ

 15.8މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 13.4%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7ދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.10 – ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,057,027        2,243,460        2,248,110 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,213,037        1,207,544        1,491,159 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,965,064        5,431,047        5,017,581 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,805,056        1,453,170        1,024,520 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,040,184      10,335,221        9,781,370

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           512,205        1,126,800           659,795 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        1,278,091           708,650                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,790,296        1,835,450           659,795

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,830,480      12,170,671      10,441,165

ު ަ ަ  ެ ު ާ ަ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ83 72 58 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިާވ މަޤާމުެގ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ . އިތުރު އަދަދެކެވެ 14.2%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

މިލިައްނ  0.5ގައި ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތު .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 10.0ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.3%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.6

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.8ކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ރި 

   .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.8ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(މްލައަީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖު 2008

އިތުުރ  29.0%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 16.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  84.9%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  13.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.5ޖުމްަލައކީ  ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ.ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %15.1

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.4އަްށ ކަ

 9.8މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 14.2%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7ދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.11 – ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,493,599        1,595,700        1,908,420 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,366,898        1,171,869        1,704,986 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,040,491        3,171,002        2,866,456 3

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ީފ             11,415                  -             11,567 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             35,515             49,800             49,800 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             23,405             10,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,947,918        6,011,776        6,551,229

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           321,545           130,998           606,150 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           321,545           130,998           606,150

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,269,463        6,142,774        7,157,379

58 54 58 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ . ިއތުރު އަދަދެެކވެ 6.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށް ބަލާއިުރ  2005

މިލިއަްނ  0.3ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  4.9ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 23.2%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  6.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  55.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  80.2%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މު  8.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.0ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %19.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.2އަްށ ކަ

 6.6ދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މިއަ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16.5%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.12 – ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,282,705        2,400,120        2,548,290 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,730,269        1,816,031        1,720,637 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,048,473        4,232,229        3,779,670 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             23,000                  -             18,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,940,042        1,377,400        2,102,970 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        9,024,489        9,825,780      10,169,567

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,395,950           937,426        1,250,950 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        1,106,064                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,502,014           937,426        1,250,950

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,526,503      10,763,206      11,420,517



300 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.4ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ . އިތުރު އަދަދެކެވެ 11.1%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

މިލިއަްނ  1.4ަގއި ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތު.އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  9.0ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 15%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.0

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.7ރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(އަީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ 2008

އިތުުރ  91.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 23.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  57.4%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  13.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 9.8މްަލައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖު.ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %42.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.4އަްށ ކަ

 10.2މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 1.3ދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.13 – ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           895,933           859,380        1,008,300 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           764,847        1,086,237        1,143,965 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,416,807        2,642,711        1,956,693 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           431,019           500,000           496,300 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             17,534                  -             20,300 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           405,244           938,299           409,650 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,931,384        6,026,627        5,035,208

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           201,117           307,554           459,600 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           142,130        2,000,000                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           343,247        2,307,554           459,600

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,274,631        8,334,181        5,494,808

39 35 27 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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    ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ . ިއތުރު އަދަދެެކވެ 9.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށް ބަލާއިުރ  2005

މިލިއަްނ  0.2އި ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުގަ .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  3.9ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 55.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  5.9ންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިުތުރ  26.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ 86.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.0މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.1ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %13.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.5އަްށ ކަ

 5.0މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 34.1%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5ަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.14 – ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           388,105           447,420           444,570 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           612,668           724,671           673,516 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,116,334           961,835        1,080,497 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ               5,392               6,000               6,000 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             21,000             21,000             21,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           104,449             43,600           134,900 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,247,948        2,204,526        2,360,483

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           205,277               9,300           460,550 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             80,500                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           285,777               9,300           460,550

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,533,725        2,213,826        2,821,033

19 17 19 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ . ިއތުރު އަދަދެެކވެ 4.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށް ބަލާއިުރ  2005

މިލިއަްނ  0.2ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި ޕީ .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  2.2ގޮތުަގއި 

   .ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ޓެކެވެއިތުރު ބަޖެ 15.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  2.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް 2008

އިުތުރ  46.5%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ 71.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  2.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.2ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ ީޕ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %28.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.8އަްށ ކަ

 2.4ަގއި މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތު. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 27.4%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.15 – ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           342,207           366,360           328,010 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           438,796           385,555           348,760 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           322,507           415,567           489,578 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             15,700             22,500 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,103,510        1,183,182        1,188,848

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             90,398             43,704           139,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             90,398             43,704           139,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,193,908        1,226,886        1,328,048

15 12 13 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.2ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ . އިތުރު އަދަދެކެވެ 16.9%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

މިލިއަްނ  0.1ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  1.1ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 26.4%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  26.9%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ 75.1%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅި 1.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %24.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.3އަްށ ކަ

 1.2ދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިއަދަ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.16 – ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           456,902           746,940           757,050 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           315,184           490,348           666,107 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           640,695        1,088,535        1,137,416 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           611,338           155,965           516,130 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,024,119        2,481,788        3,076,703

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           227,607             72,581           210,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           227,607             72,581           210,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,251,726        2,554,369        3,286,903

25 25 25 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ . އިތުރު އަދަދެކެވެ 12.1%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

މިލިއަްނ  0.2ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި ޕީ .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  2.0ގޮތުަގއި 

   .ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 3.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ޓެކެވެއިތުރު ބަޖެ 69.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  3.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް 2008

އިުތުރ  24.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ 85.9%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  4.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ ީޕ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %14.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.3އަްށ ކަ

 3.1ަގއި މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތު. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 28.7%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި     .މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

22.17 – އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,036,740           884,400        1,312,980 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           507,561           406,267           681,880 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,798,570        1,880,375        1,951,851 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               4,400             19,941             20,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,347,271        3,190,983        3,966,711

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           695,551             96,291           710,865 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        1,571,249           148,361                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,266,800           244,652           710,865

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,614,071        3,435,635        4,677,576

57 48 43 57ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 48 43 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.0ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ . ިއތުރު އަދަދެެކވެ 9.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށް ބަލާއިުރ  2005

މިލިއަްނ  0.7ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި ޕީ .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  3.3ގޮތުަގއި 

   .ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ޓެކެވެއިުތރު ބަޖެ 2.3%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  3.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

   .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.9ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް 2008

އިުތުރ  46.3%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ 76.8%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  4.6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.4ހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ ީޕ ނު .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %23.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.7އަްށ ކަ

 4.0ަގއި މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތު. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 36.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 

 



 .ކުރުން  އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ތަޢުލީމީ  މަދުރަސީ  ރަނގަޅު ފެންވަރު

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 23  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް   

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  .މު ޢާންމުކުރުން ލީ ތަޢުޘާނަވީ  -1

  .އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމް ކުރުން ލަތްތައް ޞީންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ވަ ޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިއްޚާ -2

ތަމްރީންކުރެވިފައިވާ ޕްރައިމަރީ ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ އިންސައްތަ  ،ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ -3

  .މަތިކުރުން 

  .ކުރުން މަތިޑިގްރީ ލިބިފައިވާ ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ އިންސައްތަ  ،ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ -4

  .ލަތްތައް ޤާއިމް ކޮށްދިނުން ޞީ ބޭނުންވާ އަސާސީ ވަސްކޫލްތަކަށް  -5

  .ދަދަށް ޤާއިމް ކުރުން ޢަފާޚާނާ ޚިދުމަތް ސްކޫލްަތކުގައި ކުދިންނާއި އެކަށީގެންވާ  އިބޯފެނާ -6

  .ސްކޫލްތަކުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން  -7

ވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގިައ ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް މާއްދާތަކިާއ ކޯސްތައް ޘާނަވީ ސްކޫލްތަކުގައި އެކަށީގެން  -8

  .ހންގުން 

  .ންސް އެޑިޔުކޭޝަން ފުޅާކުރުން އި ޘާނަވީ ފެންވަރުގައި ސަ -9

ގައި ތަކު މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމްދޭ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސަރަޙައްދީ ސްކޫލްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު  -10

  .ޤާއިމް ކުރުން 

އަހުލުވެރި ކުރުވައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި  އަށް. ޓީ.ސީ.ރާއްޭޖގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޓީޗަރުން އައި -11

  .ތައް ބޭނުންހިފަން އެނގޭ ބަޔަކަށް ހެދުން ވަޞީލަތް މި

މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތުގައިތިބި ޓީޗަރުންގެ . ސީ.އާރ.ޓީޗަރ އިންސަރިވސް ޓްރެއިނިންގ ޤާއިމް ކުރުމަށް ޓީ -12

ންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޚިދުމަތުގައި ތިބި ޓީޗަރު .ފެންވަރު މަތިކުރުވުން

  .ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 

 .ޚިދުމަތުގައި ތިބި ޓީޗަރުންގެ ޢާންމު ތަޢްލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  -13

މުޖްތަމަޢުގައި ބޭނުންހިފޭ ފެންވަރު ޙައުލާއިގުޅޭ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާ ،ދެވޭ ތަޢްލީމަކީ  -14

 .ރަނގަޅު ތަޢުލީމަކަށްހެދުން
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިާޔ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ         15,188,493         27,222,417         11,474,950

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       747,323,768       892,721,676    1,123,196,799

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         32,324,815         35,471,536         36,161,509

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް         49,000,412         33,841,760         65,988,542

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                      -                      -                      -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       828,648,995       962,034,972    1,225,346,850

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                10,041                11,322                13,454

 ކަމުގައި  ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިވެފައިވާ އްަށ. ޓީ.ސީ.އައި ކުދިންނަކީ ހުރިހާ ނިންމާ ސްކޫްލ ޕްރައިމީަރ -15

.ލަތްތައް އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމް ކުރުންޞީކިޔަވައިދޭނެ ވަ ންނަށް ޚާޢްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދި ހެދުމާއި 

 ނިޒާމް  ވަޒަންކުރުމުގެ ފެންވަރު  ދަރިވަރުންގެ  ކުރުމާއި  ސްޕަވައިޒް ކުދިން  ކިޔަވާ  ހިންގުމާ ސްކޫލްތައް  -16

  .ހަރުދަނާކުރުން 

 ފަދަ  ފޮތް ޓެކްސްޓް ބޭނުންވާ  އުނގެނުމަށް  ލީމް ތަޢު ޘާނަވީ  އަދި  ޕްރައިމަރީ ކުދިންނަށް ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  -17

  .ލިބުން  ހިލޭ ފެށިގެން އިން 2008 ތަކެތި

 ހިންގުމުގެ ސްކޫލް ދިނުމާއި ކިޔަވައި  ގުޅާލައި އަކުން  ވިއުގަ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެއްކޫ ސް ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  -18

 ބޭނުން ވަޞީލަތްތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެއްކުރުމުގައި ދިނުމާއި ފޯރުކޮށް މަޢުލޫމާތުތައް

  .ހިފުން 

 ހިފައިގެން  ބޭނުން ވަސީލަތްތަކުގެގެ  ICT ސިސްޓަމެއް  އިންފޮރމޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އެޑިޔުކޭޝަނަލް  -19

  .ގުޅާލުން  ސިސްޓަމާ ދާރާތަކާއި ގެއެޑިޔުކޭޝަން  ސްކޫލްތަކުގައާއި ހުރިހާ ޤާއިމްކުރެވި 

  .ދިނުން  އެހީތެރިވެ ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަޞީލަތްތައް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރީ -20

  .ކުރުން  ހަރުދަނާ ހިންގުން  ސްކޫލްތަކުގެ -21

 .ހޯދައިދިނުން  ފުރުސަތު މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ކުދިންނަށް ގެއްލިފައިވާ  ކިޔެވުން ސަބަބުތަކާހުރެ އެކިއެކި -22

 .ކުރުން ހަރުދަނާ ހިންގުން  އެޑިޔުކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓްރީ -23
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        6,128,468      14,892,410           275,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              10,180             12,260               3,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި        1,369,569        2,133,566        1,000,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން           208,115           323,138           200,000 4

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        7,716,332      17,361,374        1,478,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      11,868,909      13,733,538      14,064,900 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        6,899,042        7,863,358        7,428,359 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ           269,000                  -      81,000,000 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      10,547,158      12,019,164      10,812,708 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           164,628             24,802           312,425 5

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           486,180           511,000           511,000 6

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން      22,821,223      21,734,757      25,920,000 7

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  8

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           750,000        1,522,880        1,653,600

ޖަމާަޢތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -           289,200 9

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           190,881           156,750      71,091,503 10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      53,997,021      57,566,249    213,083,695

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,436,296           827,967        1,129,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,436,296           827,967        1,129,500

ަ ް ު ު  ެ ު ަ ޚަރަދުެގ މުޅިޖުމްލަ      55,433,317      58,394,216    214,213,195ަ

372 372 368 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 55.4ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 54މީގެ ެތެރއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަެދކެވެ 21.3%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިޔާ  1.4ޕީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަަރދުެގ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ޕީ

  . ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 59.6) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެެކވެ 7.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ

 1.1ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 58.5ަޚރަދުގެ ގޮތުގަިއ  ރިކަރަންޓް

  . މިލިއަން ރުިފޔާ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

ީމެގ . އިތުރު ބަެޖޓެކެވެ 72.6%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަާލއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 102.9

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 98.3%މިލިއަން ރުިފޔާ ނުވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  101.2ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަަދކީ 

 . އެވެ 1.7%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިިލއަން ރުިފޔާއެވެ 1.7އަކީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 214.2އަށް ކަ

 213.1މީގެ ތެރެއިްނ ރިކަރްަނޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 266.8% ރިވައިޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 1.1ަޓލް ޚަަރދުގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕި ބަޖެޓް  2008. މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

ބޮޑުވެފައިވަނީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޓެކްސްޓް ފޮތާއި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެީތގެ އިތުރުން އިމްތިހާން ީފ 

  .ފައިވާތީއެވެގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނި 2008ސަރުކާރުން ިދނުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާތީ، އެޚަރަދުތައް 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.02 –  ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           382,473           554,640           632,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           126,475           355,262           234,003 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           698,436        2,973,679        1,203,480 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        3,537,575        1,012,000             36,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,744,959        4,895,581        2,105,703

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު               6,685               8,315             73,750 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        3,392,215                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,398,900               8,315             73,750

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,143,859        4,903,896        2,179,453

ާ ާ16 15 13 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . އަދަެދކެވެ ދަށް 68.3%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.06ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 3.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 17.8%ގަިއ ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  3.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . ލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެމިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަ 0.01ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 37%ގެ ރިވަިއޒް ބަެޖޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007ިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ 98.6%މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.2ެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ މީގެ ތެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %1.4

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.2އަްށ ކަ

 2.1މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 55.6% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.03 –  އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -                  - 2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -                  - 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      29,917,562      20,645,838      57,458,339 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      29,917,562      20,645,838      57,458,339

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      29,917,562      20,645,838      57,458,339

- - - ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                                                    ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 29.9ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ޕީ ގިައ .އައި.އެސް.މިބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެނީ ޕީ. އިތުރު އަދަދެކެވެ 49.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2005

   .ހިމެނޭ ކެޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 20.2ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

  . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 32.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

. ރުފިޔާއެވެ މިލިއަން 162.4ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

  . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 688.3%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ނޑައެޅިފައިވާ.އައި.އެސް.ޕީ އަށް ކަ  57.5 ޕީގެ ގޮތުގައި ކަ

 . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 179.1%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓަށްވުރެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.04 –  މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -                  - 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -                  - 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -                  - 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        8,875,983        8,656,588        8,530,203 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,875,983        8,656,588        8,530,203

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,875,983        8,656,588        8,530,203

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 8.9ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ޕީ ގައި ހިމެނޭ .އައި.އެސް.މިބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެނީ ޕީ . އަދަދެކެވެ ދަށް 30.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2005

   .ކެޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 9.3ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

  . ބަޖެޓެކެވެއިތުރު  4.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

. މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 19.8ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

  . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 129.1%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ނޑައެޅިފައިވާ.އައި.އެސް.ޕީ އަށް ކަ  8.5 ޕީގެ ގޮތުގައި ކަ

 . ބަޖެޓެކެވެދަށް  1.5%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓަށްވުރެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               6,334               3,650               2,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               7,660               7,549               5,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             13,994             11,199               7,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.05 –  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,373,694        2,793,411        4,183,860 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,532,961        2,069,218        2,484,245 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,942,564        5,921,846        5,632,313 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             10,000                  - 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               6,760             74,050           140,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,855,979      10,868,525      12,440,418

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           284,337           254,154           315,800 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           284,337           254,154           315,800

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        9,140,316      11,122,679      12,756,218

106 106 81 106ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 106 81 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ



322 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 37.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.9

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 22.6%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 11.2

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.9ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  239.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 38.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.4%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  33.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.4ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %11.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.8އަްށ ކަ

 12.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.3ލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަ ެގ  2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ަގިއ  2008ބެޖެޓް ބޮޑުވެފައިަވނީ ބޭުރގެ އެިކއެކި ޖަމާއަތްތަކުން ދެުމންެގންދިަޔ ބައެްއ އެހީަތއް 

  .ނުލިބޭނެކަމަްށ ލަފާކުރެވިފައިވާތީ އެޚަަދރުތައްެވސް ަބޖެޓްގައި ހިެމނިފަިއވާތީެއވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        5,154,649        8,061,398        8,598,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,656               2,500               3,500 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        5,157,305        8,063,898        8,601,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.06 –  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް

, , , , , , ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,235,893        1,387,960        1,596,720 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           817,584           918,789        1,042,796 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      12,164,671      14,725,545      16,431,480 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               5,880             23,540             25,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      14,224,028      17,055,834      19,095,996

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           473,503           251,469           126,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             17,400                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           490,903           251,469           126,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      14,714,931      17,307,303      19,222,496

ާ ާ53 53 44 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 14.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 21.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 14.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 24.8%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 18.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  18.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  33.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 24.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.2%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 23.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.9ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %3.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 19.2އަްށ ކަ

 19.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           312,023           386,771           283,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              89,507             21,075             20,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           401,530           407,846           303,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.07 –  ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން

, , , ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,500,003        1,705,060        1,980,600 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,051,326        1,167,936        1,114,575 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,880,989        3,334,105        3,152,600 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             20,100                  -             23,800 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,563,190        1,551,786        3,195,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,015,608        7,758,887        9,466,575

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           298,050             59,128           230,850 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           298,050             59,128           230,850

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,313,658        7,818,015        9,697,425

ާ ާ72 52 50 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 45.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަްނ ރުފިާޔ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 30.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  9.3ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  47.1%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  14) ނުހިަމނާ

. އެވެ  89.7%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  12.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %10.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.7އަްށ ކަ

 9.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 24%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2ޮގތުގައި  މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             77,918             15,501               8,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                6,320               3,736               4,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި             10,734             10,221             10,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  428               1,428               1,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.08 –  މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             95,400             30,886             23,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        6,645,843        6,905,000        7,650,312 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,175,756        4,845,139        4,118,202 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,944,960        4,511,079        4,346,421 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             50,953               4,620           132,800 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               8,300             25,500             71,500 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      14,825,812      16,291,338      16,319,235

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           527,842             66,308           588,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           527,842             66,308           588,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      15,353,654      16,357,646      16,907,235

215 215 214 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 15.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 1.1%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 14.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 9.5%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 16.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  16.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  21.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 20.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  92.7%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 18.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %7.3

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 16.9އަްށ ކަ

 16.3ގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި މީ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 3.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             68,852             42,200             27,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                4,105               2,443               2,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި             18,213             25,000             20,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               6,048                  252                  500 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.09 –  ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             97,218             69,895             49,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        6,118,474        6,620,604        6,354,984 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,849,451        4,343,951        3,909,680 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,760,187        3,937,621        4,068,884 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                  -               1,200 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           103,615                  -           126,800 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               2,000             20,000           111,690 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      13,833,727      14,922,176      14,573,238

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           610,776           312,192           662,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           610,776           312,192           662,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      14,444,503      15,234,368      15,235,238

184 192 195 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ގައި ހިނގި 2005މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.4ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  13.8މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ 4.7%ޚަރަދަށްވުރެ 

  .  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 0.6ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ޕީ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

. މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 15.4) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(އަކީ ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ 2007

ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ 

ހަރުގެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަ 0.6ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 14.8ގޮތުގައި 

  . ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

މިލިއަން  18.1) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް . ޓެކެވެއިތުރު ބަޖެ 17.3%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . ރުފިޔާއެވެ

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 88.3%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  16ޚަރަދަކީ 

  . އެވެ 11.7%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 2.1ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ވަނައަހަރު ރިވައިޒްބަޖެޓާއި 2007މިއީ . ޔާއެވެމިލިއަން ރުފި 15.2އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް  14.6މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އެއްހަމައެއްގައިވާ ބަޖެޓެކެވެ

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 0.7ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި    . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           171,088           120,436             90,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              10,493               5,485               4,050 2

ތަންތާންގެ ކުލި             69,560             60,806             50,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,166               2,969               2,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.10 –  އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           254,307           189,696           146,050

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      10,038,504      10,250,000      11,028,528 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        6,641,202        6,927,505        6,989,873 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,523,101        4,896,149        5,024,845 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           111,538               6,995           251,700 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             10,750             22,713             74,375 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      21,325,095      22,103,362      23,369,321

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           874,299           245,018           772,050 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           874,299           245,018           772,050

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      22,199,394      22,348,380      24,141,371

331 308 334 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 22.2ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 3.8%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 21.3

    .ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 3.3%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 22.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  22.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.8ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  29.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 29.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  27.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %6.2

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 24.1އަްށ ކަ

 23.4މީެގ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.8މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           116,878           124,700           100,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                1,250               1,520               1,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި             20,033             30,505             20,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               7,596               2,645               5,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.11 –  އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           145,757           159,370           126,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        7,000,626        7,199,999        7,583,628 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,479,361        4,754,232        4,859,708 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,345,197        2,686,691        2,724,651 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             55,012           178,905           243,100 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             12,883             18,600             28,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      13,893,079      14,838,427      15,439,087

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           292,190           144,752           286,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           292,190           144,752           286,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      14,185,269      14,983,179      15,725,487

234 225 225 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 14.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 4.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 13.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.9%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 14.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  14.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  19.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.5%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 16.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.9ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %5.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 15.7އަްށ ކަ

 15.4މީެގ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           194,700           155,324           140,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                8,020             10,585             10,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި           168,259             12,000               6,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               5,243               2,058               2,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.12 –  ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           376,222           179,967           158,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        5,230,576        5,580,000        7,286,724 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,135,784        4,598,465        4,869,831 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,463,066        4,575,835        4,781,517 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             88,495                  -           151,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  300             15,200             50,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,918,221      14,769,500      17,139,072

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        5,093,331        3,089,288        4,359,970 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,093,331        3,089,288        4,359,970

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      18,011,552      17,858,788      21,499,042

218 198 152 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 18ވަނައަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 35.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  5.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.9

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.9%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 18.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  14.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  4.1ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  39.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 26.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  82.1%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 21.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %17.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 21.1އަްށ ކަ

 17.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 20.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 4.4މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             19,284             18,000             10,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              51,603             50,281             50,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި                  700                    30                  - 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               4,316               1,229                  500 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.13 –  އަލްމަދަރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             75,903             69,540             60,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,252,816        2,586,000        2,635,920 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,631,316        2,232,617        2,237,698 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,538,320        1,571,533        1,651,322 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             30,108                  -             37,800 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             13,471             10,000             15,000 5

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -             10,000                  - 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,466,031        6,410,150        6,577,740

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           278,866             86,984           283,050 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           278,866             86,984           283,050

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,744,897        6,497,134        6,860,790

87 89 83 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 7.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 15.7%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  6.3ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  45.6%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މު 9.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 5%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.4ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.9އަްށ ކަ

 6.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.6% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             64,471             47,190             32,200 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   450               3,220               1,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި             22,583             30,000             25,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,436               2,328               5,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.14 – ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             90,940             82,738             63,200

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        6,468,870        6,726,000        6,835,056 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,737,677        4,372,848        4,136,059 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,420,040        2,667,166        2,430,073 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             82,657           154,961           201,700 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             20,704             10,000             50,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,729,948      13,930,975      13,652,888

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           262,567           168,023           225,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           262,567           168,023           225,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,992,515      14,098,998      13,878,088

225 211 207 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 4.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 14) ޕީ ނުހިަމނާ.އައި.އެސް .ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުެރވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8%އި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 13.8ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި 

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.2

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  34.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 18.8) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  95.5%ޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަ 18މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %4.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 13.9އަްށ ކަ

 13.7މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 1.6% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 

 



341

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             95,264             94,593             60,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   255                  130                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި             47,276             32,700             25,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,720                  846               1,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.15 – ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           145,515           128,269             86,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        5,403,984        5,429,000        5,825,184 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,983,583        3,756,621        3,835,959 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,749,741        2,043,662        1,933,916 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             24,168             50,000             80,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               6,505               7,200             58,100 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,167,981      11,286,483      11,733,159

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           227,749           163,231           228,250 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           227,749           163,231           228,250

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      10,395,730      11,449,714      11,961,409

184 176 167 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 7.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 10.4%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 11.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  13.9%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  13) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.4%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  12.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %3.6

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  12އަށް ކަ

 11.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             42,741             61,347             49,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              18,381               2,494               3,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި             76,089             70,000             75,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               7,756               1,908               1,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.16 – ކަލާފާނު ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           144,967           135,749           128,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        5,241,429        5,453,000        5,808,468 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,168,339        3,416,400        3,509,721 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,222,055        2,788,010        2,411,707 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             66,570             66,390           157,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             36,785             25,000             50,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,735,178      11,748,800      11,937,396

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           298,859           117,748           269,550 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           123,888             21,020                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           422,747           138,768           269,550

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,157,925      11,887,568      12,206,946

180 173 174 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 11ވަނައަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 0.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.9%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 11.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  28.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 15.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.1%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 13.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %8.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.2އަްށ ކަ

 11.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 2.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             89,297             83,000             60,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                    45                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި           124,630             30,000             30,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               1,164               1,000               1,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.17 – ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           215,091           114,045             91,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        5,646,470        5,101,932        5,418,720 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,285,768        3,207,061        3,666,755 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,898,889        2,483,251        2,439,206 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             52,631             10,021           215,700 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             47,135             10,000             50,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,930,893      10,812,265      11,790,381

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           214,875             35,359           300,550 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           214,875             35,359           300,550

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,145,768      10,847,624      12,090,931

156 196 182 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 11.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 1.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.9

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 11) ޕީ ނުހިަމނާ.އައި.އެސް .ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުެރވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 0.7%އި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 10.8ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި 

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.2

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  28.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.6%ބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅި 13.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %4.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.1އަްށ ކަ

 11.8ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             55,083             53,010             40,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   345                  105                  100 2

ތަންތާންގެ ކުލި               6,140                  234               1,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             61,568             53,349             41,100

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.18 – މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,763,334        3,259,160        3,668,652 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,436,200        2,284,411        2,285,034 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,404,468        1,623,592        1,896,148 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             19,464             14,900             70,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               8,700             14,000             35,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,632,166        7,196,063        7,954,834

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           232,048             97,851           333,700 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           747,866                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           979,914             97,851           333,700

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,612,080        7,293,914        8,288,534

143 120 102 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 38.1%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.6

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 26%އި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ުނހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަަރުދެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ އަދި ޕީ  7ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  73.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 12.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93%ބަޖެޓްގެ މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅި 11.9މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 7%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.9ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.3އަްށ ކަ

 8މީގެ ތެެރއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގައި . އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 13.6% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             76,324             71,525             50,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                1,785               2,605               1,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި             57,495             35,000             40,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,564                  342                  500 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.19 – ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           138,168           109,472             91,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        5,927,020        6,044,412        6,330,192 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,568,238        3,404,106        3,463,832 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,111,041        2,684,006        2,654,779 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             55,697             75,583           191,200 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             21,056             10,000             59,100 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,683,052      12,218,107      12,699,103

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           238,195           105,904           264,900 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           238,195           105,904           264,900

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,921,247      12,324,011      12,964,003

196 194 58 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 11.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 2.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.2%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  28%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަާޅބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  15.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.2%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މު 15.1މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %4.8

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ  13އަށް ކަ

 12.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.2% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             55,382             35,982             11,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   165                  125                  100 2

ތަންތާންގެ ކުލި                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             55,547             36,107             11,100

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.20 – ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,904,526        4,431,000        4,752,480 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,664,907        3,554,005        2,964,886 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,903,362        2,196,875        1,828,540 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             66,388             81,750             65,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             32,062             25,000             35,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,571,245      10,288,630        9,646,406

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           910,391           226,773           674,700 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        2,477,000        2,477,000                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,387,391        2,703,773           674,700

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      11,958,636      12,992,403      10,321,106

149 156 125 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 18.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.6%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 10.5

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 10ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  27.1%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.4) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  89.6%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ މު  12މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %10.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.3އަްށ ކަ

 9.6މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 20.6% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.21 – ޣާޒީ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -        3,635,520 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -        1,722,500 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -        1,541,193 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             67,800 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -                  -             35,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        7,002,013

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           334,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           334,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        7,336,013

104 - - 104ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                                  



354 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

-  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

  .ވަަނއަަހރު ައލަށްހުުޅވޭ ްސކޫލެކެވެ 2008މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  8.5ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 9.4) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.9ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 89.9%މުޅިބަޖެޓްގެ 

  . އެވެ 10.1%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 7.3އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  0.3މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  7ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ   .މިލިއަން ރުިފޔާެވސް ހިެމެނއެވެ 1ޕީ ެގ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ީމގެ ތެރޭގައި ޕީ. ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               2,729             12,387               5,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -               6,630               5,000 2

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ               2,729             19,017             10,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.22 – ތަޢްލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,240,200        1,395,220        1,598,580 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,125,229        1,399,635        1,277,807 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,714,396        1,894,371        2,091,252 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             29,102                  -             35,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               5,000               6,000             21,000 5

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           797,240           648,000        1,080,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,911,167        5,343,226        6,103,639

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           801,609             79,770           148,100 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           801,609             79,770           148,100

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,712,776        5,422,996        6,251,739

61 55 51 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 26.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.9

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 6.8%އި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ ގ2006ަިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  7) ނުހިަމނާ

. އެވެ 92.9%ޓްގެ މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެ 6.5މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %7.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.3އަްށ ކަ

 6.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 15.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.23 – މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        5,061,443        5,647,000        4,905,180 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,392,370        4,391,699        4,515,778 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,215,665        3,100,312        3,007,491 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             61,865             30,833             98,600 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               5,500                  -                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,736,843      13,169,844      12,527,049

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           493,205           167,616           556,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް             22,573                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           515,778           167,616           556,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,252,621      13,337,460      13,083,049

193 170 134 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.2ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 4.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.1%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 13.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  13.3ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  27.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ 16.7މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 6%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  1ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 13.1އަްށ ކަ

 12.5މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 1.9% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.24 – ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,651,552        3,936,000        4,240,740 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,353,084        3,920,604        4,056,266 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,967,579        2,211,522        2,383,645 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             53,902           122,445           107,800 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        9,026,117      10,190,571      10,788,451

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           374,870           354,993           373,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           375,000                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           749,870           354,993           373,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        9,775,987      10,545,564      11,161,951

149 115 115 149ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 115 115 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު އަދަެދކެވެ 15%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 9.0

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.4%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 10.7

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 10ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.7ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  69.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 18.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90%މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  16.3މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 10%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 1.8ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.2އަްށ ކަ

 10.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.4މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.25 – ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,926,855        4,468,920        4,427,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,487,172        4,103,849        4,296,967 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,520,561        2,015,500        1,916,010 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               7,892             29,056           100,000 10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,942,480      10,617,325      10,740,197

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           366,584             33,963           235,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        2,910,925        2,041,314                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,277,509        2,075,277           235,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,219,989      12,692,602      10,975,197

165 48 112 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 2.2%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.9

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ( ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 17.9%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 11.0

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.7ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . ުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަ 0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  53.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 16.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  15.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ވެބަޖެޓެކެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %9.7

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  11އަށް ކަ

 10.7މީެގ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 13.5% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.26 – ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,683,557        4,055,000        3,828,480 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,005,744        3,533,177        3,137,919 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,596,454        1,880,950        1,941,120 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             56,219             95,000             85,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,341,974        9,564,127        8,992,519

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           424,712           114,845           448,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           424,712           114,845           448,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,766,686        9,678,972        9,440,519

146 128 99 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 6.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.3

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.6%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  9.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  47.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  86.8%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  12.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.9ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %13.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.4އަްށ ކަ

މިލިައްނ  9މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 2.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.4ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

 

 



365

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.27 – ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,854,007        4,155,300        4,372,140 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,989,182        3,777,920        3,535,593 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,441,080        1,694,043        1,790,800 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             47,486             89,600             90,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             10,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,331,755        9,726,863        9,788,533

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           570,804           232,585           470,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           570,804           232,585           470,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,902,559        9,959,448      10,258,533

158 125 105 158ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 125 105 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 6.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.3

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.8%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 10.2

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  9.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  34.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.7%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 12.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %6.3

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.3އަްށ ކަ

މިލިައްނ  9.8މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.5ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.28 – ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,365,463        3,378,780        3,589,635 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,644,997        3,029,583        3,125,146 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,220,718        1,506,649        1,416,725 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             53,610                  -             95,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               5,400                  -                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,290,188        7,915,012        8,226,506

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           329,645             10,000           292,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           329,645             10,000           292,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,619,833        7,925,012        8,519,006

130 100 99 130ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 100 99 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ



368 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 9.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.3

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ަބޖެޓެކެވެ 9.7%އި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ ގ2006ަިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވ8.4ެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  8.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  36.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 11.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މު 10.7މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 6%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.7ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.5އަްށ ކަ

 8.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7.5% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.29 – ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,650,875        3,600,000        3,523,860 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,655,040        2,833,288        3,042,852 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,236,388        1,507,837        1,528,290 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             45,227                  -             90,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,587,530        7,941,125        8,185,002

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           282,723             57,779           325,050 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           282,723             57,779           325,050

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,870,253        7,998,904        8,510,052

198 106 106 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 10.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.6

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 8.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 6.8%އި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ ގ2006ަިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  8.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  94.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 16.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.3%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މު 14.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.5އަްށ ކަ

 8.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.4% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.30 – ހައްދުންމަތީ ދަނާލު

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           378,558           363,120           324,840 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           232,782           288,034           261,599 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           102,713           233,322           224,886 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           714,053           884,476           811,325

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             12,850                  -             10,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             12,850                  -             10,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           726,903           884,476           821,325

14 23 23 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

 0.7މީގެ ތެެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އަދަދެކެވެދަށް  39%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.01ޕީ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ޕީ

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 0.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 20.8%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  0.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.01ގޮތުަގއި 

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. ބަޖެޓެކެވެ ދަށް  6.5%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 0.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ 98.8%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅި 0.8މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ 

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 0.01ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %1.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 0.8އަްށ ކަ

މިލިައްނ  0.8މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 7.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ަކނަޑެއޅިފައިެވއެވެ 0.01 ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި



373

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.31 – ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,168,072        3,274,600        3,014,100 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,367,214        2,709,568        2,259,410 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           954,073        1,141,611        1,186,708 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             48,391             41,026             65,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               6,204               7,600                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,543,954        7,174,405        6,525,218

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           177,446             91,757           231,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           140,000                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           317,446             91,757           231,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,861,400        7,266,162        6,756,718

86 91 75 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 7.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 7.4%އި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ ގ2006ަިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  7.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 15%ގެ ރިވަިއޒް ބަެޖޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007ިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 8.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ 91.6%ޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަ 7.6މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.4

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.8އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  6.5މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ   0.2 ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.32 – އަލްމަދަރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,206,593        2,350,000        3,093,660 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,730,168        1,997,756        2,345,119 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           637,449        1,087,569        1,016,570 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               1,075                  -             45,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -               7,250                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,575,285        5,442,575        6,500,349

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           500,381                  -           257,750 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           500,381                  -           257,750

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,075,666        5,442,575        6,758,099

112 65 53 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 57.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.6

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 15.8%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  184.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 16.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.2%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 15.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %4.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.8އަްށ ކަ

 6.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 24.2% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.33 – ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,913,945        3,099,540        3,037,920 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,468,241        2,653,351        2,585,939 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,003,135        1,143,987        1,113,489 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             47,473             48,000             60,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,432,794        6,944,878        6,797,348

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           173,642             31,456           221,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           173,642             31,456           221,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,606,436        6,976,334        7,018,348

91 84 86 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 4.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.4

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 7.5%އި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ ގ2006ަިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  7.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  21.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅި 8.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 6%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.5ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  7އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  6.8މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.6% ބަޖެޓަށްވުރެ

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.2އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި    . ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.34 – ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,143,442        2,400,000        2,359,380 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,521,202        1,599,503        1,712,503 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           617,262           873,519           885,215 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             63,306             20,000             46,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               1,200             10,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,346,412        4,903,022        5,003,098

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           172,623                  -           135,470 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           172,623                  -           135,470

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,519,035        4,903,022        5,138,568

86 79 67 86ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 79 67 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 4.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.3

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5) ޕީ ނުިހމަނާ.އައި .އެސް .ޕީ(ވަަނއަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 12.4%ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ  ގައ2006ިމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  4.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  50.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.2%ޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަ 7.0މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.1އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  5މީެގ ތެރެއިން ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.35 – ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,864,144        3,204,599        3,047,400 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,455,920        2,840,477        2,702,668 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,650,715        1,428,035        1,436,635 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             26,454                  -             45,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             10,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,997,233        7,483,111        7,231,703

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           128,611               5,200           240,571 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           128,611               5,200           240,571

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,125,844        7,488,311        7,472,274

122 97 81 122ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 97 81 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

 7ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަދަެދކެވެ 5.4%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.1ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގިއ .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 5.1%އި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ ގ2006ަިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  7.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  38.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.8%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މު  9.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %5.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.5އަްށ ކަ

މިލިައްނ  7.2މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 0.2% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.36 – ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,103,658        2,300,000        2,445,840 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,426,738        1,666,278        1,559,932 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           687,458           778,300           915,340 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             12,481                  -             47,500 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,230,335        4,744,578        4,968,612

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           181,319             31,393           112,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           181,319             31,393           112,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,411,654        4,775,971        5,081,112

103 66 76 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 8.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.2

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.8%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  4.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  78.5%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  92.4%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މު  8.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %7.6

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.1އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  5މީެގ ތެރެއިން ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.37 – އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

އމދނީގ ޖމލ                                                    

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,488,801        2,229,420        2,051,280 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           880,103        1,073,063        1,089,592 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           319,138           698,350           610,880 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             29,979             15,000             35,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,718,021        4,015,833        3,786,752

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           179,512             16,957           244,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           179,512             16,957           244,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,897,533        4,032,790        4,031,252

131 85 51 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 28.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 2.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 43.2%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ީޕ ުނހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަަރުދެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ އަދި ޕީ  4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  52.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90.9%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅި 5.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %9.1

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  4އަށް ކަ

ިމލިއަްނ ރުފިާޔ  3.8މީގެ ތެެރިއްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ . ބަޖެޓެކެވެ އި އެްއހަމައެްއގަިއވާ ބަޖެޓާ

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.2އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި   . ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.38 – ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލް

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,128,020        2,372,920        2,758,620 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,150,684        1,369,791        1,482,464 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           444,570           602,008           629,480 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             29,585               3,372             30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,752,859        4,348,091        4,900,564

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           201,239             47,101           118,530 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           201,239             47,101           118,530

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,954,098        4,395,192        5,019,094

99 92 82 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.0ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 8.8%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.1%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  4.3ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  73.3%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90.4%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިާޔ ނުވަތަ ުމޅި  7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %9.6

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  5އަށް ކަ

މިލިއަްނ  4.9މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.2% ބަޖެޓަށްވުރެ

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.39 – ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,710,834        2,016,000        1,756,860 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,094,553        1,334,600        1,369,774 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           422,980           530,055           543,460 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             20,556             20,886             22,500 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,248,923        3,901,541        3,692,594

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           148,847             85,040           107,750 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           148,847             85,040           107,750

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,397,770        3,986,581        3,800,344
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު އަދަެދކެވެ 10%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.2

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.0) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 17%އި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  3.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  44.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  5.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 5%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.8އަްށ ކަ

މިލިައްނ  3.7މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ށްދަ 4.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.40 – ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,626,074        2,700,000        3,561,564 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,723,623        2,150,641        2,163,846 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           786,973        1,236,682        1,030,440 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             46,651             96,800             90,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -               7,240                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,183,321        6,191,363        6,846,350

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           162,876             97,851           215,800 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           162,876             97,851           215,800

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,346,197        6,289,214        7,062,150

127 98 86 127ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 98 86 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 5.2ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  6.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  53.4%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  92.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  9.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %7.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.1އަްށ ކަ

 6.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 12.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.41 – ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,557,958        2,608,680        2,770,080 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,909,783        2,071,532        1,996,314 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           873,259        1,008,881        1,008,530 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             45,340             36,740             48,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,386,340        5,725,833        5,822,924

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           217,355             53,149             96,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           217,355             53,149             96,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,603,695        5,778,982        5,918,924

97 86 98 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 5.4ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 5.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.8ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  61.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.7%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  9.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %3.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.9އަްށ ކަ

 5.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 2.4% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.42 – ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,356,904        2,472,780        2,607,180 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,866,425        2,047,161        2,067,806 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           630,083           763,260           767,720 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             27,477                  -             28,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             10,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,880,889        5,293,201        5,471,206

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           129,153             27,432             97,800 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           129,153             27,432             97,800

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,010,042        5,320,633        5,569,006

ާ ާ79 69 86 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ީމެގ .  މިލިައން ރުފިާޔެއވެ  5ވަނައަހަރު ަޚރަުދކުރެވުުނ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.9ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 9%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގުތަގިއ .އައި .އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ  5.4ރަދުގެ ގޮތުަގއި ރިކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.1

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  45.9%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.2%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.6އަްށ ކަ

 5.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.7% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.43 – ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,303,606        2,608,620        2,425,500 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,724,757        2,008,379        2,043,852 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           500,556           683,450           691,260 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             24,365             29,950             31,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,553,284        5,330,399        5,191,612

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             93,754             90,499           119,250 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             93,754             90,499           119,250

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,647,038        5,420,898        5,310,862

82 79 74 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.5ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 15.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  26.6%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  6.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 5%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.3އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  5.2މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 2% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ތުަގއި ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮ   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.44 – ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,572,712        2,604,500        2,859,120 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,905,640        2,245,638        2,170,490 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           601,049           775,627           769,340 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             33,642             38,500             40,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,113,043        5,664,265        5,838,950

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           160,009             91,102           129,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           160,009             91,102           129,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,273,052        5,755,367        5,967,950

91 91 83 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 5.1ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 8.7%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.6ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  53.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  8.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 6%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.5ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  6އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  5.8މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 3.7% ބަޖެޓަށްވުރެ

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.1އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި   . ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.45 – ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,465,732        2,671,200        2,978,880 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,829,358        2,107,710        2,053,976 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           798,981           822,515           926,085 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             20,912                  -             41,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -               5,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,114,983        5,606,425        5,999,941

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           216,075             23,428           100,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           216,075             23,428           100,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,331,058        5,629,853        6,099,941

95 94 79 95ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 94 79 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 5.1ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 7.4%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.6ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  58.9%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  8.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %6.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.1އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  6މީެގ ތެރެއިން ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.46 – ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,327,230        2,517,341        2,903,340 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,663,364        2,002,802        2,001,397 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           678,351           996,777           956,115 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             32,152             31,400             48,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  555             10,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,701,652        5,558,320        5,908,852

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           235,083           108,879           119,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           235,083           108,879           119,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,936,735        5,667,199        6,027,852

118 90 75 118ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 90 75 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.7ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

    .މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 11%ގައި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.3ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 83%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  10) ނުހިަމނާ

. އެވެ 91.7%މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  9.2މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.3

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  6އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  5.9މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.4% ބަޖެޓަށްވުރެ

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.1ުތގައި އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮ  . ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.47 – ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,326,937        2,455,280        2,734,440 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,809,900        2,395,350        2,145,292 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           561,071           856,230           754,710 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             35,100                  -             30,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             10,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,733,008        5,716,860        5,664,442

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           122,025             89,434           140,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           122,025             89,434           140,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,855,033        5,806,294        5,804,842

135 51 46 135ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 51 46 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް .  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 4.8ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މިލިއަްނ  0.1ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.7ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

  .  ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 5.8) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ (ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ  21%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006

ިމލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  0.1ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 5.7

  . ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

މިލިއަން  9.9) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް . އިތުރު ބަޖެޓެކެެވ 67.9%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . ރުފިޔާއެވެ

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 88.1%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  8.7ޚަރަދަކީ 

  . އެވެ 11.9%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 1.2ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ވަނައަހަރު ރިވައިޒްބަޖެޓާއި 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 5.8އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް  5.7މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  .އެއްހަމައެއްގައިވާ ބަޖެޓެކެވެ

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި   . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.48 – އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,302,819        2,517,720        2,422,320 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,696,904        1,939,757        1,796,210 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           659,179           873,643           837,330 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             34,899                  -             40,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             10,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,693,801        5,341,120        5,095,860

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           170,729                  -           170,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           170,729                  -           170,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,864,530        5,341,120        5,266,360

97 71 69 97ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 71 69 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.7ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  5.3ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  54.3%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.8%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %6.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.3އަްށ ކަ

މިލިައްނ  5.1މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 1.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.49 – ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,094,370       2,151,480        2,767,020 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,661,735       1,852,870        2,023,161 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           596,165          623,064           723,955 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             22,462                  -             30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,374,732       4,627,414        5,544,136

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           144,225                  -             96,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           144,225                  -             96,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,518,957       4,627,414        5,640,636

82 72 63 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.4ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގުތަގިއ .އައި .އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ  4.6ރަދުގެ ގޮތުަގއި ރިކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.1

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  68.9%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.2%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %6.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.6އަްށ ކަ

 5.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.9% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.50 – ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,967,396        2,207,100        2,145,120 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,598,970        1,814,764        1,801,279 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           633,852           826,855           745,946 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             17,411                  -             36,824 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,217,629        4,848,719        4,729,169

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           137,281             28,526           121,673 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           137,281             28,526           121,673

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,354,910        4,877,245        4,850,842

80 72 59 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.2ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  4.8ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  56.5%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.5%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %5.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.9އަްށ ކަ

މިލިައްނ  4.7މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 0.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.51 – މަދަރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ

އމދނީގ ޖމލ                                                    

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,810,758        1,882,671        2,011,680 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,556,119        1,736,615        1,855,958 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           727,798           868,588           854,120 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             30,446                  -             31,500 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,125,121        4,487,874        4,753,258

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           126,918             44,390             86,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           126,918             44,390             86,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,252,039        4,532,264        4,839,758

74 51 52 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ .  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.2ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 4.1ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  .  މިލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 0.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 8.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  4.5ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  42.4%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.7%މިލިއަން ރުފިާޔ ނުވަތަ ުމިޅބަޖެޓްގެ  6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.8އަްށ ކަ

 4.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.8% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.52 – ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,961,520        2,377,500 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,824,965        1,943,971 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,237,521        1,241,160 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             36,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             14,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        5,038,006        5,599,131

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           193,680           192,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           193,680           192,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        5,231,686        5,791,631

86 36 - 86ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 36 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  5.1ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  113.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 11.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  87.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  10.1ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ  މީގެ. ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %12.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007އީ މި . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.8އަްށ ކަ

 5.6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 10.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.53 – ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,793,940        1,855,488 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,591,748        1,606,419 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           838,482           719,215 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             23,430             30,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             18,604                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,266,204        4,211,122

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           344,750           180,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           344,750           180,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,610,954        4,391,622

55 50 - 55ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 50 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  4.3ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  18.1%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.0ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ  .މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.4އަްށ ކަ

މިލިައްނ  4.2މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 4.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.54 – މަދަރަސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން

ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,217,780        2,276,460 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,554,585        1,527,649 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,051,422           753,920 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             30,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             25,400                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,849,187        4,588,029

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           145,969           260,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           145,969           260,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,995,156        4,848,029

ާ ާ73 63 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  4.9ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.4ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަ 2008

އިުތުރ  22.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.7%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %11.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.8އަްށ ކަ

މިލިައްނ  4.6މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 2.9% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.3ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.55 – ލ.މާވަށު ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,916,400        2,240,040 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,726,787        1,901,297 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           839,690           598,185 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             35,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             18,746                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,501,623        4,774,522

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           167,300 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           167,300

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,501,623        4,941,822

93 53 - 93ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 53 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  4.5ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.2ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަ 2008

އިުތުރ  71.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ 91.9%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %8.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.9އަްށ ކަ

 4.8ގެ ޮގތުގައި މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދު. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 9.8% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ



423

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.56 – ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,642,980        2,033,160 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,314,870        1,632,503 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           676,835           624,055 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             30,250             40,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        3,664,935        4,329,718

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           320,950           190,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           320,950           190,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        3,985,885        4,519,718

61 50 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.0) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  3.7ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަ 2008

އިުތުރ  46.1%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ 86.7%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.0މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %13.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.5އަްށ ކަ

 4.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.57 – ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,762,572        2,056,740 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,453,174        1,371,689 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           758,987           644,375 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             21,099             35,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             15,853                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,011,685        4,107,804

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -             59,449           179,990 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -             59,449           179,990

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,071,134        4,287,794

74 45 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  3.9ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  44.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ 90.6%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.5ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %9.4

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.3އަްށ ކަ

 4.1މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.3% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.58 – ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,077,944        2,606,604 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        2,126,543        1,953,031 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,154,753           754,995 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             33,660             35,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             19,302                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        5,412,202        5,349,630

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -               5,100           215,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -               5,100           215,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        5,417,302        5,564,630

84 91 - 84ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 91 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  5.3ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.4ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  24.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  6.5ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ . ބަޖެޓެކެވެ

 9%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.6ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.6އަްށ ކަ

 5.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 2.7% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.59 – ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,711,872        1,987,560 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,573,512        1,714,505 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           866,867           780,975 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             27,140             30,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             34,491                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,213,882        4,513,040

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           118,720           164,685 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           118,720           164,685

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,332,602        4,677,725

59 59 - 59ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 59 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  4.3ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަ 2008

އިުތުރ  30.4%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ 95.4%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %4.6

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.7އަްށ ކަ

މިލިައްނ  4.5ގޮުތގައި  މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.60 – ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް

އމދނީގ ޖމލ                                                    

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,110,020        2,374,620 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,826,265        1,684,543 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           913,584           728,300 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             28,765             30,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             13,150                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,891,784        4,817,463

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -             72,174           191,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -             72,174           191,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,963,958        5,008,463



432 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  4.9ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.2ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  26.1%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ 87.5%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.7ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %12.5

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  5އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  4.8މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.9% ބަޖެޓަށްވުރެ

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.2އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި   . މިލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.61 – ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,612,740        1,734,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,337,230        1,390,424 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           752,194           648,645 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             29,150             32,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             38,603                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        3,769,917        3,805,569

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           295,335           187,850 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           295,335           187,850

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,065,252        3,993,419

76 65 - 76ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 65 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  3.8ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަ 2008

އިުތުރ  83.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ 91.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  6.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %8.9

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ 2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  4 އަށް ކަ

މިިލއަްނ ރުފިާޔ  3.8ީމގެ ތެެރިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 1.8% ބަޖެޓަށްވުރެ

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  0.2އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި   . ިމލިއަން ރުިފާޔ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.62 – މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,655,328        1,838,100 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        1,520,735        1,341,996 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           824,756           727,210 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             30,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             18,290                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        4,019,109        3,937,306

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -             39,027           194,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -             39,027           194,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,058,136        4,131,806

73 57 - 73ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 57 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  4ގެ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007.  މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަހަ 2008

އިުތުރ  61.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ 89.8%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  6.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ސްއެ .ޕީ

 . އެވެ  %10.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.1އަްށ ކަ

 3.9ގެ ޮގތުގައި މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދު. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 1.8% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.63 – އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,092,260        1,925,460 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        2,184,257        1,603,142 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -           825,401           754,010 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             35,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           139,326                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        5,241,244        4,317,612

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           191,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           191,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        5,241,244        4,509,112

63 76 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  5.3ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  10.9%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ 91.1%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.7ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %8.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.5އަްށ ކަ

މިލިައްނ  4.3މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 14% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.64 – މޭނާ ސްކޫލް

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,398,380        2,780,520 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        2,138,688        1,949,143 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,001,695           847,250 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             28,765             30,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           222,205                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        5,789,733        5,606,913

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           278,000           192,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           278,000           192,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        6,067,733        5,799,113
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަަނއަަހރު ބަޖެޓް ވަކިކުރެވުނު ސްކޫލެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.0) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން އަިދ  5.7ގެ ބަޖެޓްގައި ރިަކރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  2007.  މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވެނ  0.3ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ ވަަނއަ 2008

. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 59%ގެ ރިވަިއޒް ބަެޖޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007ިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 9.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ 92.8%މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  8.8މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ސްއެ .ޕީ

  . އެވެ %7.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.8އަްށ ކަ

މިލިައްނ  5.6ގޮުތގައި މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 4.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.65 – ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް

އމދނީގ ޖމލ                                                    

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -        2,389,260 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -        1,346,031 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -           691,045 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        4,456,336

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           185,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           185,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        4,641,336

72 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

-  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

  .ވަަނއަަހރަށް ބަޖެޓް ވަކިކުރެުވނު ސްކޫެލކެވެ 2008މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  6.7ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 7.2) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.5ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 92.9%މުޅިބަޖެޓްގެ 

 . ެއވެ 7.1%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 4.6އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  4.5ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.66 – ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -        2,712,780 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -        1,320,842 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -           676,315 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        4,739,937

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           179,950 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           179,950

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        4,919,887

78 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -



444 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

-  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

  .ވަަނއަަހރަށް ބަޖެޓް ވަކިކުރެުވނު ސްކޫެލކެވެ 2008މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  6.5ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 6.7) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.2ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 97.3%މުޅިބަޖެޓްގެ 

 . ެއވެ 2.7%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 4.9އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  4.7ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.67 – ފ. އަތޮޅޫ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -        1,982,760 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -        1,513,698 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -           654,510 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        4,180,968

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           102,600 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           102,600

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        4,283,568

59 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

-  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

  .ވަަނއަަހރަށް ބަޖެޓް ވަކިކުރެުވނު ސްކޫެލކެވެ 2008މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  5.2ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.4) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.2ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 96.9%މުޅިބަޖެޓްގެ 

 . ެއވެ 3.1%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 4.3އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  4.2ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.68 – ތ. އަތޮޅޫ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -        2,649,083 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -        1,450,441 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -           650,370 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        4,779,894

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           186,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           186,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        4,965,894

78 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

-  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

  .ވަަނއަަހރަށް ބަޖެޓް ވަކިކުރެުވނު ސްކޫެލކެވެ 2008މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  6.3ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 6.8) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.5ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 92.9%މުޅިބަޖެޓްގެ 

 . ެއވެ 7.1%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 މީެގ ތެރެއިން ިރކަރަންްޓ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  5އަށް ކަ

މިލިއަން ުރިފާޔ  0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  4.8ޚަރަދުގެ ޮގުތގައި 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.69 – އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      36,763,745      30,955,120      36,965,440 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      22,613,720      23,395,248      26,041,075 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      12,240,284      14,615,122      13,759,420 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           454,698                  -           706,700 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -                  -           830,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      72,072,447      68,965,490      78,302,635

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,963,310        6,507,742        3,639,570 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,963,310        6,507,742        3,639,570

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      74,035,757      75,473,232      81,942,205
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 74ވަނައަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 16.2%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 72.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 3.2%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 76.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  70.7ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  5.7ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  27.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 97.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.7%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  92.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %5.3

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 81.9އަްށ ކަ

 78.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 8.6% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 3.6މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.70 – މެދު އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      29,675,323      28,329,940      34,094,055 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      21,140,496      23,289,400      25,985,391 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      16,750,794      16,868,947      14,476,164 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           516,785           490,328           580,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  5

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             38,400             76,800                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަުފން ތަމްރީން ކުރުން                  -           357,118           600,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      68,121,798      69,412,533      75,735,610

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        2,900,255        3,601,567        2,405,850 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,900,255        3,601,567        2,405,850

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      71,022,053      73,014,100      78,141,460

1257 880 895 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 71ވަނައަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 3.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  2.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 68.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.2%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 74.0

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  69.8ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  4.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  55.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  114.9) ނުހިަމނާ

 96.5%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  110.8މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  4.1ކީ ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަ.އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  . އެވެ %3.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 78.1އަްށ ކަ

 75.7މީެގ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 2.4ރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ



453

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.71 – މެދު ރާއްޖެ ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      28,601,647      36,085,360      43,976,640 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      22,716,542      27,755,783      32,515,575 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      13,771,142      15,595,188      15,416,828 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           380,337           564,691           638,500 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           821,823        1,250,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      65,469,668      80,822,845      93,797,543

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        2,243,852        3,402,183        2,861,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,243,852        3,402,183        2,861,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      67,713,520      84,225,028      96,658,743

ު ަ ަ ެ ު ާ ަ ާ ަ ެ ަ ް ެ ަ1323 1144 991 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 67.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު އަދަެދކެވެ 34%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  2.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 65.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 26.2%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 85.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  81.6ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  3.8ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިުތުރ  31.1%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  112) ނުހިަމނާ

 92.1%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  103.1މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  8.9ކީ ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަ.އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  . އެވެ %7.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 96.7އަްށ ކަ

 93.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 2.9ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި  މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.72 – މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      30,860,252      36,068,920      43,303,835 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      23,828,371      29,612,074      31,365,559 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ             13,200                  -                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      14,597,354      14,997,832      16,457,000 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           463,993           817,100           824,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           479,800        1,150,000 6

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -             78,000                  - 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      69,763,170      82,053,726      93,100,394

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        3,175,282        5,992,697        3,374,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,175,282        5,992,697        3,374,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      72,938,452      88,046,423      96,474,894

1201 1068 1243 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 72.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 21.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  3.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 69.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.1%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 88.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  82.4ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  5.9ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިތުރު  33.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  118.2) ނުހިަމނާ

 91.2%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  107.8މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  10.4ލައަކީ ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމް .އައި.ެއސް.ޕީ. އެވެ

  . އެވެ %8.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 96.5އަްށ ކަ

 93.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 9.6% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 3.4ަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕި  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

23.73 – ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      28,027,632      35,481,100      34,281,955 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      21,100,577      27,016,710      24,291,360 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ           100,512                  -                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      14,117,296      14,963,253      15,165,877 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           194,919           192,960           587,500 5

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  6

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -                  -           106,512

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           479,800        1,250,000 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      63,540,936      78,133,823      75,683,204

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        2,045,152        5,818,584        3,240,950 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,045,152        5,818,584        3,240,950

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      65,586,088      83,952,407      78,924,154

986 1044 822 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 65.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 36.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ުރިފާޔ  2ޕީ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .ައއި.އެސް .މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 63.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 27.8%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 83.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  79.0ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  4.8ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  6.4%ގެ ރިަވިއޒް ބަޖެޓާއަާޅބަލާއިރު 2007މިީއ . މިލިައން ރުިފޔާެއވެ  89.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  84.0މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.2ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ %5.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 78.9އަްށ ކަ

މިިލައްނ  75.7މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 6% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 3.2ދުގެ ޮގތުަގއި ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަ  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ



 ލިއްބައިދޭ  ކުރިއެރުމެއް އިޤްތިޞާދީ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު އިންފްލޭޝަންގައި، ދަށް ،ރާއްޖެއަކީ

ނޑެއްގެ  .ހެދުން  ޤައުމަކަށް  ފުދުންތެރި ގެންގުޅޭ ބަޖެޓެއް އަރަނިވެރި ތެރޭގައި އޮނިގަ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ޓްރެޜަރީ  އެންޑް ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 24  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ ބަ 

  .މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން -1

  .މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދިނުން  -2

ރާއްޖޭންބޭރުގެ ބޭންކްތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ލޯންތަކަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި، ރާއްޖެއާއި  -3

  .ދައްކަންޖެހޭ ސަރވިސްޗާރޖާއި، ރިޕޭމަންޓް ތައް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަރާބަރަށް ދެއްކުން 

، ޕެންޝަން ދެއްވާ މީހުންނަށްދޭންޖެހޭ ޕެންޝަންގެ ފައިސާއާއި ،ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭމީހުންގެ ތެރެއިން -4

ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޖައްސަވާަފއިވާ އުޞޫލަކުްނ  ،ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުން

  .އެފަރާތްތަކަށް ދިނުން 

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި، އޮފީސްތަކުން ދައްކާ  -5

ފައިސާއާއި، ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށް  ފައިސާ ބަލައިގަނެ، އެ 

  .އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ސަރުކާރުން  -6

އެފައިސާ ދިނުމާއި، އެފަދަ ތަންތަނުގެ ، ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމައެފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީޒް

  .އެފައިސާ ދިނުން  ،ރައުސުލްމާލު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ

ހިސާބުތައް  ،ޓެކްސް އާއިބެހޭ ސިޔާސަތުރާވާ ހިންގުމާއި، ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި -7

  .އްޓުންބެލެހެ

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނެގުމާއި، ރާއްޖޭން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެޭހ  -8

  .އެކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ،ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލަކުން ނެގުމާއި 

ތަކުން ސަރުކާރަށް ބައްލަވައިގަންނަ ޙިއްޞާ ގަތުމާއި، ރާއްޖޭންބޭރުގެ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕަބްލިކް ކުންފުނި -9

  .ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރައުސުލްމާލު ދެއްކުން 

ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢު ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް  -10

 .ބެލެހެއްޓުްނ
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ    4,857,768,936    6,211,526,892    6,151,422,711

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       687,042,133       628,980,155    1,009,760,412

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       445,593,526       752,536,974       513,917,627

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް              627,600         11,829,623           1,800,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                      -                      -    1,130,000,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ    1,133,263,259    1,393,346,752    2,655,478,039

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     806                     815                  1,031



461

2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިތަންތަނުގެ ފައިދާއިން    742,125,988       802,085,921      800,971,000 1

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި      24,403,395           2,694,926          2,050,500 2

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން         4,607,500         63,753,390                 4,000 3

ސަބްސިޑިއަރީލޯނުގެ ސާރވިސްޗާރޖަށް      77,104,399         94,946,078      140,497,000 4

ސަބްސޑއަރ ލޯނުން އަނބުރާލބޭ    104,971,494       117,694,309      193,968,000 5

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

24.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

, , , , , , ލި ލ ީ ި ި

ތަންތާންގެ ކުލި        7,895,604         30,066,048        13,160,372 6

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން      26,959,731           5,928,757          7,060,950 7

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ    988,068,111    1,117,169,429   1,157,711,822

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        4,519,218           5,302,800          7,388,880 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,936,507           3,505,615          6,355,147 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        8,039,149         15,103,188        14,430,687 3

ލިބޭ ގްެއލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           133,576                     -                     -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           619,927           3,497,315          2,350,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      16,248,377         27,408,918        30,524,714

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,181,970           3,173,037          1,051,100 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -           8,816,276                     - 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު             50,000                     -                     - 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,231,970         11,989,313          1,051,100

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      17,480,347         39,398,231        31,575,814

194 150 164 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 17.4ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ . ދަށް އަދަދެކެވެ  7.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށް ބަލާއިުރ  2005

މިލިައްނ  1.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 16.2ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 58.6%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 27.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  26.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  53.0%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . ވެމިލިއަން ރުފިޔާއެ 42.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  40.0މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %5.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 31.6އަްށ ކަ

 30.5މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 19.9%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑައެ  1.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . ިޅފައިވެެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                     -                     - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                     -                     - 2

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                     -                     -

: ރކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

24.02 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް

ރިކރނޓ ޚރދ:

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      11,038,730        32,392,850         28,035,350 1

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު    198,617,553      293,457,987       341,549,589 2

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ    100,687,037        92,165,189       429,261,173 3

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންާތންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                     -              160,625 4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ    144,467,493          9,950,187                     -

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    454,810,813      427,966,213       799,006,737

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        6,923,950                     -           6,000,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           627,600                     -                     - 2

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން    275,951,913      416,851,214       474,263,478 3

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު    158,203,876      330,467,004         30,281,923 4

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    441,707,339      747,318,218       510,545,401

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                  -                     -    1,130,000,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ    896,518,152   1,175,284,431    2,439,552,138

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                     -                     -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ގައި ހިނގި  2005މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 895.9ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މިލިއަން  454.8މީގެ ތެރެއިން ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ 49.8%ޚަރަދަށް ބަލާއިރު 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 441.1ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ރުފިޔާ އަދި ޕީ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

މިލިއަްނ  1,530.8) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ލައަކީ ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމް 2007

ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންްޓ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 70.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . ރުފިޔާއެވެ

 މިލިއަން  856.5ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  674.3ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

  . ރުފިޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

މިލިއަން  2,987.4) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 95.1%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . ރުފިޔާއެވެ

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 55.8%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  1,667.8ޚަރަދަކީ 

  .އެވެ 44.2%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 1,319.6ޚަަރދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓަށްވުެރ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 2,439.6އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަިދ  799.0މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ  %107.6

ނޑައެޅިފަ 510.5ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ނޑުގޮތެއްގަިއ  2008. އިވެއެވެމިލިއަން ރުފިޔާ ކަ ގެ ބަޖެޓް މައިގަ

ބޮޑުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުންދޭ ސަބްސިޑީޒް އާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ހިދުމަތުގެ ޚަރަދާއި 

  .އަނބުރާދެއްކުމުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ 
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އިމާރާތުގެ ކުލި 6.05

912,000               ( އޯކިޑް ބިލްޑިންގގެ ކުލި ދެއްކުމަށް (ސަރުކާރު ދެއޮފީސް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ

ޖުމްލަ               912,000

ޢާންމުފައިދާ އަށް ޗާޕްކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 6.08

ކީރިތި ޤުރްއާންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ޗާޕްކުރުމަށް         26,180,850

ޖުމްލަ         26,180,850

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 6.18
ވެލާނާގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ފީ               300,000
ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގއާބެހޭ ކޮންސަލްޓެންސީ               642,500
ޖުމަްލ               942,500

( ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު (ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 7.01

ގަވަރމަންޓް ގެރެންޓީޑް ސެކިއުރިޓީޒް            2,278,091

ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެޑްވާންސް އ/ކ އިންޓަރެސްޓް         52,456,000

ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެޑްވާންސް ނިއުޑެޓް އ/ކ އިންޓަރެސްޓް         69,462,468

ޖުމްލަ       124,196,559

( ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު (ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 7.03

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯންތަކުގެ ސާރވިސް ޗާޖް       217,353,030

ުޖމްލަ       217,353,030

( ސަބްސިޑީޒް (ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 8.01

4,080,000            
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން އާއްމުކޮށްބެހެއްޓިފައިވާ އިސްކުރުތަކުން ދޫކުރާ ފެނުގެ 

އަގުދެއްކުމަށް

750,000               
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން ވިލިނގިލީގައި އާއްމުކޮށްބެހެއްޓިފައިވާ އިސްކުރުތަކުން 

ދޫކުރާ ފެނުގެ އަގުދެއްކުމަށް

600,000               
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން ހުޅުމާލޭގައި އާއްމުކޮށްބެހެއްޓިފައިވާ އިސްކުރުތަކުން 

ދޫކުރާ ފެނުގެ އަގުދެއްކުމަށް

އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވިއްކަވާ ކާޑުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައްކަންވާ         90,000,000

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން ފެންއަގުހެޔޮކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައްކަންވާ         13,535,666

110,000,000       އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް އަގުހެޔޮކޮށް ދިނުމަށްދެވޭ ސަބްސިޑީ

310,000,000       200,000,000       ސްޓެލްކޯއިން އަގުހެޔޮކޮށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީ

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޯން ސާރވިސް ޗާރޖްގެ ސަބްސިޑީޒް         10,295,507

ޖުމްލަ       429,261,173

 2008ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޙާއްސަ

ބަޖެޓްގެ އިވެލުއޭޓެޑް އަދަދުގެ އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް
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ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ 8.06

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ގަވަރމަންޓް އެކައުންޓްސް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އޭޝިއާގެ ޗަންދާ               160,625

ޖުމްލަ               160,625

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި 9.05
ަސރުކާރުބޭނުންފުޅަށް ކާރު ހޯދުމަށް            6,000,000

ޖުމްލަ            6,000,000

ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 10.03

ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން       474,263,478

ޖުމްލަ       474,263,478

ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އަނެއްއޮފީހެްއގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 11.01

ޕާރފޯމަންސް ރިވިއުސް އެންޑް ސްޕެޝަލްއެސައިންމަންޓް                700,000

ޖުމްލަ               700,000

ަސރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 11.04

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކެޕިޓަލް އިތުރުކުރުމަށް            9,207,622

ޖުމްލަ            9,207,622

11.05

އައި.ބީ.އާރ.ޑީ               400,000
އިފާޑް               280,250

އައި.އެމް.އެފް                 10,000
އައި.ޑީ.އޭ               794,472
އައި.ޑީ.ބީ               189,359

ޖުމްލަ            1,674,081

( ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް 11.07

18,700,220         ( ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓް (ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

ޖުމްލަ         18,700,220

1,309,552,138    

ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ       200,000,000

އަހަރުތެރޭ އަންނަ މުސާރައިގެ އުނިއިތުރު         30,000,000

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް       800,000,000

2007ގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ކުރާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް       100,000,000

2,439,552,138    

ރާއްޖޭންބޭރުގައި ހުންނަ ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިފަދަތަންތަނަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ޖުމްަލ:

މުޅި ޖުމްަލ:
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

24.03 –  ޕެންޝަންސް އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ      52,604,537      61,242,000      72,495,000 1

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ      21,828,430      23,971,000      28,261,000 2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      74,432,967      85,213,000    100,756,000

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -                  - 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      74,432,967      85,213,000    100,756,000

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 74.4ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

  . އިތުރު އަދަދެކެވެ  14.3%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށް ބަލާއިރު  2005

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

  . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  85.2

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  18.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  100.8) ނުހިަމނާ

  . ބަޖެޓެކެވެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 100.8އަށް ކަ

  . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި     1,683,994,953    2,033,520,000     2,409,321,000 1

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި          30,026,056         56,708,381          66,842,413 2

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                791,139           1,182,975            1,391,360 3

ތަންތާންގެ ކުލި               513,274              413,688               414,316 4

150 346 136 678 115 741 އެކއެކ ތަކެތ ވއްކައގެން 5

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

24.04 –  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

އކިއކި ތކތި ވިއކއިގނ              115,741              136,678               150,346 5

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ    1,715,441,163    2,091,961,722    2,478,119,435

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          16,184,489         17,715,060          18,789,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          24,150,406         25,175,292          26,368,592 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          14,473,341         17,245,609          15,087,477 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ               400,218                71,306               434,370 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ            1,818,315              790,207               470,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން            2,087,424           2,365,908            1,703,617 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ         59,114,193         63,363,382         62,853,056

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            2,242,328           1,953,087            1,335,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                      -           3,013,347            1,800,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           2,242,328           4,966,434           3,135,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         61,356,521         68,329,816         65,988,056

788 627 604 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 61.4ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 2.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  2.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 59.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 5.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 64.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  61.2ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  3.7ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  37.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 89.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.4%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  86.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.3ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %3.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 66.0އަްށ ކަ

 62.9މިއަަދދުގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 3.4%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 3.1ލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި       686,134,631       821,847,350       882,141,000 1

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި         22,431,451         20,296,299         28,504,954 2

ރޯޔަލްޓީ         99,179,304         92,378,643       101,607,000 3

ތަންތާންގެ ކުލި         46,482,095         73,931,562         78,536,500 4

1 403 602 000 1 972 741 887 1 281 253 975 ރޒޯޓް ކުލ 5

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

24.05 –  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު

ރިޒޓ ކލި    1,281,253,975    1,972,741,887    1,403,602,000 5

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން         18,778,206         21,200,000         21,200,000 6

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ    2,154,259,662    3,002,395,741    2,515,591,454

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ              917,296           1,209,780           1,385,900 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު              437,316              792,519           1,109,239 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           1,271,151           3,540,571           2,326,987 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                      -                      -                75,000 4

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  11

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           8,624,425         18,589,836         10,067,607

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން              264,516              895,936           1,655,172 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ         11,514,704         25,028,642         16,619,905

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,039,489                92,632              986,126 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           1,039,489                92,632              986,126

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         12,554,193         25,121,274         17,606,031

49 38 38 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 34.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.0ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 11.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 117.4%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  27.3

ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.އެސް.މިލިައން ައދި ޕީ 26.2ންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި ގެ ބަޖެޓްަގިއ ރިކަރަ

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 1.0ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

ަދްށ  26.5%ގެ ރިަވިއޒް ބަޖެޓާއަާޅބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  20.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  18.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.2ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %6.2

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 17.6އަްށ ކަ

 16.6މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 29.9%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 1.0ޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕި ެގ  2008. މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ގައި ސަރުކާުރގެ އާމްަދނީައށް ލިބޭފައިސާގެ ތެރެިއްނ  2008އަށްވުރެ  2007ބަޖެޓް ދަށްވެފައިަވނީ 

  . އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްރަށަށް ޭދންޖެހޭ ފަިއާސގެ ބައި ކުޑަެވފައިވާތީެއވެ



2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ެ ޖުމްލަ ަނ އާމް

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

24.06 –  ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -                  - 1

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  2

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ      70,921,079                  -                  -

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      70,921,079                  -                  -

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -                  - 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      70,921,079                  -                  -

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -                  -



ނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަގުފަހިކުރުމާއި، ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ވަޞީލަތްތައް ކަ

ނޑުވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .މަގުފަހިކުރުން  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ދަ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ރިސޯސަސް  މެރިން އެންޑް  އެގްރިކަލްޗަރ ފިޝަރީޒް، އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 25  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  .އިތުރުކުރުން  އުފެއްދުންތެރިކަން  މަހުގެ -1

  .ހަރުލެއްވުން މަސައްކަތުގައި ދިރާސާ އެމީހުން ދިނުމާއި، ތަމްރީނު  މީހުންނަށް ފަންނީ ކުރާނެ މަސައްކަތް ދިރާސާ -2

 ބޭނުްނވާ  ކުރުމަށްޓަކައި ތައްދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ ފަށައިގަތުމަށް ކުރުން "ކަލްޗަރ އެކްއަރ މެރިން" -3

  .ބިނާކުރުން "އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ"

 ޢާންމުންނަށް އެހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް ނަރުހު އާލާކުރުމުގެ އެތަކެތި  ،ދެނެގަނެ ވަތްތައްބާ އާލާކުރެވިދާނެ ރާއްޖޭގައި -4

  .ފޯރުކޮށްދިނުން 

 .ޢާންމުކުރުން  މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް ޤަވާޢިދުން ރިޕޯޓްތައް  ދިރާސާ ހަރުދަނާކޮށް، ދިރާސާކުރުން  މަސްވެރިކަމާބެހޭ -5

  .މޮނިޓަރކުރުން  ފަރުތައް  ރާއްޖޭގެ -6

ނޑުވެރިކަމުގެ  -7   )އިތުރުކުރުމަށް އެބާވަތްތައް ފާހަގަކޮށް ބާވަތެއް 10. (އިތުރުކުރުން އުފެއްދުން ދަ

  .އިތުރުކުރުން  އާމްދަނީ ލިބޭ ދީގެން ކުއްޔަށް  ރަށްރަށް ފަޅު -8

  .ރުކުރުން އިތު އާމްދަނީ ގެވެހީގެ -9

ނޑުވެރި -10   .އިތުރުކުރުން  ލޯންތައް ދޫކުރާ ކަމަށް ދަ

  .ން ދިނު މޭވާގަހެއް ގެއަކަށް ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ މީހުން ނިއަލަށް ގެ 2010 -11

 ސިސްޓަމެއް ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ރަށެއްގައި ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ ހުންމީ  ރާއްޖޭގެ  ވަނައަހަރަށް 2010 ން 2006 -12

  .ޤާއިމްކުރުން 

ނޑުވެރިކަމުގެ  -13   .ފޯރުކޮށްދިނުން  ރުފުކޮށްތަޢާ ޓެކްނޮލޮޖީ ދަ

ނޑުވެރި -14 ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ރަށެއްގައި  ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ މީހުން ރާއްޖޭގެ ،އާލާކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީކޮށް ކަންދަ  ދަ

  .ހިންގުން ކޯސްތައް

ނޑުވެރި -15   .ކުރުން  ޤާއިމް މެއްނިޒާ އްކޭނެވި އުފެއްދުންތައް  ކަމުގެ ދަ

ނޑުވެރިންގެ -16  .އިތުރުކުރުން  އާމްދަނީ ދަ
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474

ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ           1,735,931           4,279,799           3,509,950

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         25,052,544         22,417,149         27,085,938

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         59,920,637         56,123,226         57,995,232

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           5,894,847           7,438,991           7,697,521

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         90,868,028         85,979,366         92,778,691

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     262                     231                     312



475

2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           133,381           667,215           305,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                2,831               6,000             15,000 2

ސަބްސިޑިއަރީލޯނުގެ ސާރވިސްޗާރޖަށް                   -           200,000           210,000 3

ތަންތާންގެ ކުލި             16,154               3,000                   - 4

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން        1,555,461        3,378,955        2,954,950 5

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ        1,707,827        4,255,170        3,484,950

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

25.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް

, , , , , , ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        4,520,770        4,724,560        6,458,394 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,418,713        3,088,765        4,503,092 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ           112,081             11,840             68,000 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        6,584,802        7,181,059        7,116,030 4

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                   -           120,134           120,134 5

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           374,260             64,843           162,000 6

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             70,000                   -           100,000 7

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  8

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        5,216,297                  200                   -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           908,305           474,996        2,113,504 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      20,205,228      15,666,397      20,641,154

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           781,909           587,372        1,196,972 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        4,051,355        5,101,182        7,097,521 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު      55,996,698      53,024,537      55,006,175 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      60,829,962      58,713,091      63,300,668

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      81,035,190      74,379,488      83,941,822

212 129 178 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 77.0ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 115.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  56.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 20.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. ަދށް ބަޖެޓެކެވެ 4.5%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަށްުވެރ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިާޔެއވެ  73.5

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  16.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  .މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވން ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 56.7ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  122.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  163.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  20.5%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 33.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 129.8ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %79.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 84.5އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.7%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިަފއިެވއެވެ  63.9މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  20.6 މީެގ . މިލިއަން ރުފިާޔ ކަ

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 7.1ޕީ ެގ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.އިތުރުން ޕީ
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2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             24,187             21,293             21,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   466                   -                   - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,451               3,336               4,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             28,104             24,629             25,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

25.02 –  މެރީން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,363,808        1,470,540        1,551,320 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           753,306           784,395           753,461 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,180,350        1,560,662        1,747,528 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             74,580             51,160           262,313 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,372,044        3,866,757        4,314,622

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,144,421             64,591           730,695 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        1,843,492        2,337,809           600,000 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު           837,552        1,347,294           721,500 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,825,465        3,749,694        2,052,195

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,197,509        7,616,451        6,366,817

66 60 54 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 22.1%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  2.0ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ކީ ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 39.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  3.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .ގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވން ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަރު  3.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  16.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ 77.2%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  6.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ  .ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.0ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %22.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.8އަްށ ކަ

 4.3މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 24.3%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 1.5މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

  .ފިޔާ ހިެމނިފަިއވެެއވެމިލިއަްނ ރު 0.6ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ
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2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                   -                   -                   - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                    -                   -                   - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                   -                   -                   - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                   -                   -                   -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

25.03 – މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           413,517           885,665           538,371 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           313,274           834,735           505,778 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           569,183           881,131        1,026,413 3

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު           169,750           169,750                   - 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައަްޒފުން ތަމްރީން ކުރުން               9,548           112,714             59,600 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,475,272        2,883,995        2,130,162

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           149,250           134,500             68,685 1

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން           943,054           943,054                   - 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު             67,753             21,878           271,205 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,160,057        1,099,432           339,890

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,635,329        3,983,427        2,470,052

34 42 30 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 0.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  1.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2007

ގެ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 60.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 1.04

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  0.96ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  .ުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވން ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެމިލިއަން ރުފިޔާ އަހަ 0.08ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  247.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 3.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 85.6%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  3.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %14.4

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.5އަްށ ކަ

 2.1މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 38.0%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 



ތު ކުރިއަުރަވއި، ަޤއުމަްށ ފައިދާާއއި މަންފާ ކުާރެނ ގޮތްަތއް ޙަލަޞްރާއްޖޭެގ ަޤުއމީ މަ

ހޯދައި، ޤަުއމަށް އަމަންައމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްަކން އިތުރުކުރުމަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއި، 

 .ބައިނަލް ައްޤވާމީ މައިާދުނގައި ާރއްޖޭެގ ޤައުމީ ޝަުޚޞިއްޔަތު ުކރިއެުރވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ރޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 26 އެފެއާ  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ަރއްކާތެރިކޮށް އިްސތިޤްލާލް ސިާޔދަތާއި މިނިަވންަކމާއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ  - 1
 .މަސައްކަތްކުުރން

 ޑިޕްޮލމެޓިކް  އާއި މިނިސްޓްރީ  ާޤއިމްކުރުމަށާއި، އެއް ކޭޑަރ ސަރިވސް ފޮރިން މިނިސްޓްީރަގއި - 2
 .ކުުރން ހަރުަދނާ ޤާބިލިއްޔަތު މިޝަންތަކުގެ 

 .ކުރުން މަސައްކަތް ހޯދުމަށް އިުތރަށް ެއހީ ޭބރުގެ ރާއްޖެއަށް - 3

 ފުޅާކުރުމާއި ފުރުޞަތުތައް ހުރި އިތުުރކުރުމަށް މަންޓްއިންެވސްޓް  ބޭރުގެ  އަށް ދިވެިހރާއްޖެ - 4
 .ފުޅާކުުރން ހޯދާ މަގުަތއް ކުރެޭވނޭ އިތުރު މަންފާ އާއި ފައިދާ ޮގތުން އިޤްތިޞާދީ

 ފަރުުދންާނއި  ަޤއުމުތަކުގެ އެެހން ދިެވހިްނނާއި ގޮތެްއގެމަތިން މަްނފާވާނޭ ލާބަޔާއި ދިވެިހްނނަށް - 5
 .އާލާުކރުން ބަދަހިކޮށް ޤާއިމްކޮށް ުގޅުން  ދެމެދު

 ރާމް އިޙްތި ރީިތނަާމއި ރާއްެޖއަށް ުއފުލައި ޤަދަރު  ރާއްޭޖގެ  މަިއދާުނގައި  އަްޤވާމީ ނަލްއިބަ - 6
 .އުފުލުން  ައޑު ރާއްޖޭގެ މަިތން  ޮގތެއްގެ ލިބޭނޭފަދަ
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިާޔ ތަފްޞްީލ

ލިބޭ އާމްދަނީ              169,921               131,643              155,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      72,274,402     124,317,970       147,901,303

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        3,396,120         6,276,869           5,141,104

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      19,252,116         1,000,000                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                      -                       -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         94,922,638        131,594,839       153,042,407

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     213                      247                     269
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           101,992             95,572           110,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             29,064               8,500             15,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           131,056           104,072           125,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,868,333        4,275,540        5,621,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,758,824        1,933,570        2,438,052 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      21,784,443      20,130,722      19,375,374 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ        2,431,618        4,207,500        5,103,049 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           684,295        1,821,300           465,720 5

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން               1,514                  -                  - 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      30,529,027      32,368,632      33,003,415

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           504,599           600,000           524,276 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        1,218,243        1,000,000                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,722,842        1,600,000           524,276

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      32,251,869      33,968,632      33,527,691

132 132 117 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 31.0ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 62.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 30.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.9%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 35.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  35.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  207.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  109.6) ނުހިަމނާ

 99.1%ަތ މުޅިބަޖެޓްެގ މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަ 108.6މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  1.0ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަކީ .އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %0.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 33.5އަްށ ކަ

 33.0އަަދދުގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި މި. ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 1.3%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             28,272             21,500             29,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             10,593               6,071                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             38,865             27,571             29,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.02 – ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް

, , , ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           765,284           992,820           941,760 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           372,206           449,050           476,184 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,937,946        2,697,100        2,930,352 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ        1,596,896        1,580,000        5,609,700 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             83,738             56,000           156,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,756,070        5,774,970      10,113,996

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             68,950           (22,500)           244,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             68,950           (22,500)           244,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,825,020        5,752,470      10,358,396

30 28 26 30ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 8 6 ިވ  ޢދދ ިފ ި  ި ޖޓ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 17.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 32%ގައި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  7.4ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  78.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.5%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  13.1މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %4.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.4އަްށ ކަ

މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 80.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި  10.1 . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއވަީނ މަިއަގނުޑގޮެތއްަގިއ ބޭއްވޭ ޯވރކްޝޮޕްތަކާއި ޖަލްސާަތއް އިތުުރވުާމިއ  2008

  .    ވެބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޗަްނދާ އާއި މެމްަބރޝިޕް ފީ ިއތުރުވުމެ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.03 – ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           615,836           662,000           685,060 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,551,404        3,006,334        3,771,693 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,718,411        3,044,170        4,040,341 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -               3,307               3,307 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             73,502             45,000 5

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -                  -             25,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,885,651        6,789,313        8,570,401

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -        1,220,250           346,210 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      18,033,873                  -                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      18,033,873        1,220,250           346,210

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      23,919,524        8,009,563        8,916,611

24 23 30 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމެގ ތެރޭގައި ިހމެނިފަިއވަނީ ހަމައެަކިނ . އިތުރު ައދަދެކެވެ 39.1%ގައި ހިނގި ަޚރަދަްށވުރެ 2005

  .  އެްއެވސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ހިެމނިފައެއް ުނެވއެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 8.0) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 36.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . ެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .ވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެ 1.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  50.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 12.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.6%ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން 11.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %5.4

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.9އަްށ ކަ

 8.6މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 11.3%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.04 – އދ.ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             53,216             75,120             53,340 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,406,968        4,236,509        4,087,266 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,648,987        4,812,917        5,590,514 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,109,171        9,124,546        9,731,120

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           550,000           148,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           550,000           148,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,109,171        9,674,546        9,879,320

2 3 2 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމެގ ތެރޭގައި ިހމެނިފަިއވަނީ ހަމައެަކިނ . އިތުރު ައދަދެކެވެ 42.5%ގައި ހިނގި ަޚރަދަްށވުރެ 2005

  .  އެްއެވސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ހިެމނިފައެއް ުނެވއެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . ެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  9.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .ވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެ 0.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  16.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 11.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.7%ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން 10.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %3.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.9އަްށ ކަ

 9.7މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 2.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.05 – އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           210,981           230,640           230,640 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        4,126,797        6,249,925        4,834,544 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,871,819        5,869,134        5,516,597 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,209,597      12,349,699      10,581,781

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           336,062             37,500           489,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           336,062             37,500           489,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,545,659      12,387,199      11,070,781

5 5 10 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 11.4%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރުގެ  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 35.5%ގައި ިހނގި ޚަރަދަްށުވރެ 2006ިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 11.58

ނުހިަމނާ ކެޕިޓަްލ  ޕީ.ައއި.އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ 11.54ގެ ބަޖެޓްގަިއ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  .މިލިއަން ރުިފޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވން ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.04ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  20.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  89.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  12.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .ވެ އެ %10.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.1އަްށ ކަ

 10.6މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 10.6%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފަ 0.5މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . އިވެެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.06 – އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           262,711           300,865           384,228 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,614,961        3,603,423        3,046,657 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,098,663        5,201,352        6,344,236 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                  -             11,375 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             13,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -               8,235             30,420 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,976,335        9,113,875        9,829,916

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             73,673           300,000           166,490 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             73,673           300,000           166,490

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,050,008        9,413,875        9,996,406

19 16 16 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 6.05ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށްއަދަެދކެވެ 11.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  0.07ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 5.98

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ( ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 59.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  9.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .ގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވން ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަރު  0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  29.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 12.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.1%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  11.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ  .ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %5.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ  .މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.0އަްށ ކަ

 9.8މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.07 – ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           136,303           103,200           170,356 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           388,601           482,847        1,159,167 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           746,857        1,072,660        1,478,150 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,271,761        1,658,707        2,807,673

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             38,161           466,053             32,765 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             38,161           466,053             32,765

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,309,922        2,124,760        2,840,438

8 5 5 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 1.31ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ޕީ ނުހިމާަނ ކެޕިަޓްލ .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 1.27ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގައި 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 0.04ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރުގެ  2007

 2.6) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 99.8%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 0.5ހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި ޕީ ނު.އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 2.1ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި 

  .މިލިއަން ރުިފާޔ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވން ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީެގ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 40.9%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 3.7

ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 95.5%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިަބޖެޓްގެ  3.5ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަަދކީ 

  .އެވެ 4.5%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ 0.2ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިްޒ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 2.8އަށް ކަ

މިލިއަްނ  2.8މިއަދަދުގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 33.7%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ ނޑުގޮތެއްގައި ލޯ 2008. ރުފިޔާ ކަ  ދެވޭ  ސްޓާުފންނަށް ކަލްބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ މައިގަ

ޚަރަދު އިތުރުވުމާިއ،  ކިޔެވުމުގެ ދަރިންގެ ސެކްރެޓަރީގެ ފަސްޓް އާއި އެލަވަންސް އަިދ ކޮންސުލް ސްޕެޝަލް

އިންފޮމޭޝަްނ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދޭ ތަެކތި އިތުރުވުމާިއ، ޢިމާރާތް ަމރާމާތުކުރުން އިތުރުވުމާއި، 

  . ކަރަންޓް ޚަަރދު، ޢިމާރާތުެގ ކުލި އަދި ިޢމާރާތުގެ ސެިކއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރުަދ އިތުރުވުމެވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.08 – މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           400,000        1,153,125        1,079,854 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,871,695        3,781,714        2,797,526 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,265,095        4,200,874        5,191,715 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -                  -             81,355 4

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްުޓން                  -                  -             52,500 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,536,790        9,135,713        9,202,950

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        2,374,675           717,600           199,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,374,675           717,600           199,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,911,465        9,853,313        9,402,350

ު ަ ަ  ެ ު ާ ަ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީެގ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 6.5ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 2.4ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ައކީ ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 10.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  9.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .ުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވން ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަ 0.7ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  29.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 12.8) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  93.7%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  12މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ވެބަޖެޓެކެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %6.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ  .މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.4އަްށ ކަ

 9.2މިއަަދދުގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެދަށް  4.6%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.09 – ޖަޕާންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,545,996        1,958,940 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        2,650,955        4,218,064 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        4,649,901        2,750,980 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        9,846,852        8,927,984

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           787,705           241,580 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           787,705           241,580

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -      10,634,557        9,169,564

7 5 0 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ގައި އަލަށް ުހުޅވިފަިއވާ އޮފީެހކެވ2007ެމިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

މިލިއަްނ ައިދ  10.3ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިައން ރުފިާޔެއވެ  11.1

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވްނ  0.8ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  19.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  12.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . ވެމިލިއަްނ ރުފިާޔއެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %5.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.2އަްށ ކަ

 8.9މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 13.8%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.10 –  އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,546,022        2,215,238 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        3,401,459        4,490,521 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        2,650,698        2,725,698 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        8,598,179        9,431,457

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           456,856           456,856 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           456,856           456,856

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        9,055,035        9,888,313

6 6 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ގައި އަލަށް ުހުޅވިފަިއވާ އޮފީެހކެވ2007ެމިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  8.6ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވްނ  0.5ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  12.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.5%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  9.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %4.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.9އަްށ ކަ

 9.4މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 9.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.11 – ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,545,996        2,545,996 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        2,776,988        2,776,988 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        2,937,949        2,987,221 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        8,260,933        8,310,205

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           598,656           598,656 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           598,656           598,656

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        8,859,589        8,908,861

5 5 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ގައި އަލަށް ުހުޅވިފަިއވާ އޮފީެހކެވ2007ެމިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 8.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  8.2ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވްނ  0.6ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  0.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިައްނ ރުފިޔާެއވެ 8.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.3%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  8.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.6ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 .އެވެ %6.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.9އަްށ ކަ

 8.3މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.6%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.12 – ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,545,996        1,341,540 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -        2,270,698        2,270,698 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        2,623,713        2,698,713 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        7,440,407        6,310,951

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           431,760           431,760 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           431,760           431,760

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        7,872,167        6,742,711

5 5 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ގައި އަލަށް ުހުޅވިފަިއވާ އޮފީެހކެވ2007ެމިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  7.4ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަަލްށ ޚަރަދުާވްނ  0.4ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ  1%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007ިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 7.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ 94.6%މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.5މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 .އެވެ %5.4

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.7އަްށ ކަ

 6.3މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 14.3%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.4ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.13 – ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,752,025        1,619,200 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           315,339        2,052,543 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,788,780        2,475,740 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        3,856,144        6,147,483

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -           132,989             65,781 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -           132,989             65,781

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        3,989,133        6,213,264

1 1 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -



508 

 

 . ގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހެކެވެ 2008މިއީ  •

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008 

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަަތ  6.15ީމގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 6.2) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.06ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ުޖމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 98.9%މުޅިބަޖެޓްގެ 

  . ެއވެ 1.1%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 6.2އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  6.1ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ

  

   

 



508 A

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ު ެ ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.14 – ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -           785,500 1

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -        1,395,560 2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        2,181,060

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           215,880 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           215,880

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        2,396,940

5 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -



508 B 

 

 . ގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހެކެވެ 2008މިއީ  •

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008 

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  4.2ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.6) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.4ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 90.7%މުޅިބަޖެޓްގެ 

  . ެއވެ 9.3%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ  .މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 2.4އަށް ކަ

ިމލިއަން ރުފިޔާ  0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  2.2ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ

  

   

 



508 C

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކއެކ ތަކެތ ވއްކައގެން                 -                 -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.15 – ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީއަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރމަނަންޓް މިޝަން

ި ި ި ި ި

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -        1,896,660 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -        1,260,662 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -        1,931,347 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        5,088,669

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           124,040 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           124,040

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        5,212,709

1 ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                 -                 -



508 D 

 

 . ގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހެކެވެ 2008މިއީ  •

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008 

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  6.6ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 6.7) ނުހިަމނާ

މިލިއަްނ  0.1ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ . އެވެ 98.2%މުޅިބަޖެޓްގެ 

  . އެވެ 1.8%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . ރުފިޔާެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 5.2އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  5.1ަގއި ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮތު 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ

  

   

 



508 E

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

26.16 – ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -                  -           324,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -                  -        2,014,469 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -                  -        5,323,773 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -        7,662,242

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -           855,810 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -           855,810

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -                  -        8,518,052

3 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -                  -
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 . ގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހެކެވެ 2008މިއީ  •

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008 

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

މިލިއަން ރުިފޔާ ުނަވަތ  7.7ީމގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 8.5) ނުހިަމނާ

. މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 0.8ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ. އެވެ 90%މުޅިބަޖެޓްގެ 

  . އެވެ 10%މިއީ މުޅިބަެޖޓްގެ 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ީމގެ ތެރެިއްނ . މިލިއަން ރުިފާޔއެވެ 8.5އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  0.8މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  7.7 ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ  . ކަ

  

   

 



 ވަޞީލަތްތަކާއި  ބޭނުންވާ ފަރުވާއަށް ދިފާޢުވުމަށާއި  ބަލިބަލިން  ދެމެހެއްޓުމަށާއި ޞިއްޙަތު ޢާންމު

 ނިޒާމެއްގެ ލިބޭނެ ފަސޭހައިން  ފެންވަރެއްގައި ރަނގަޅު ރައްޔިތަކަށްވެސް ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތްތައް

 .ޤާއިމްކުރުން  ވެށްޓެއް މަގުފަހިކުރެވޭ ރައްކާތެރިވުމަށް ބަލިމަޑުކަމުން ފޯރުވައިދީ ދަށުން

 `  

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 27  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ކުރިއެރުވުމަށް ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ގޮތުން  ޞިއްޙީ ،ދިވެހިންނަކީ -1

  .ހެދުން ބަޔަކަށް އަހުލުވެރި  އާދަތަކަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙީ  ބޭނުންކުރާ، ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެ އަދި

 އުފެއްދުމަށް  މާޙައުލެއް ކުރިއަރުާވ ޞިއްޙަތު އަދި ރައްކާތެރި އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންވާނެ ޞިއްޙަތަށް ދުޅަހެޔޮ -2

  .އޮތުން މަގުފަހިވެފައި

  .މަދުކުރުން  ބަލިތައް ނާރާ ގަޔަށް ގައިން ،ބަލިތަކާއި  އަރާ ގަޔަށް ގައިން -3

  .ކުޑަކުރުން  ތަފާތު ހުރި ދެމެދުގައި ރައްޔިތުންނާއި ޙާލަތާއި ޞިއްޙީ ،ފެންވަރުގައި ދިރިއުޅުމުގެ -4

 .ހެދުން  ޚިދުމަތްތަކަށް ވާޞިލްވެވޭ  ފަސޭހައިން އަދި  ލިބިދެވޭ ފަރުވާ  ޞިއްޙީ ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް -5

  .ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ނިޒާމަކަށް ހެދުން ،ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަކީ -6

 .ދިނުން  ޚިދުމަތް ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާ ދާއިރާތަކާއި އެހެން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޞިއްޙީ -7

އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ  ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ތިބޭމީހުންނަކީ -8

  .މީހުންކަމުގައި ހެދުން

 ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި ބުރަނުވާގޮތަށް ވަކިފަރާތަކަށް އެހީތެރިކަން މާލީ  ބޭނުންވާ  ނިޒާމަށް ޞިއްޙީ -9

 .ފޯރުކޮށްދިނުން 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ       72,271,542        83,683,960            82,492,297

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     550,674,606      622,131,109          919,499,190

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       81,622,023        60,158,410            75,535,334

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް       36,693,039        21,746,155            29,060,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                    -                    -                        -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     668,989,668      704,035,674       1,024,094,524

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                6,850                 5,825                     7,517



511

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        2,150,006        3,008,939           152,077 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                3,880             20,700                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި        1,498,650        1,500,000        1,500,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             41,468             19,426             15,948 4

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        3,694,004        4,549,065        1,668,025

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ:

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        6,045,472        3,087,480        3,420,960 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,967,181        1,523,815        2,091,642 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ        1,763,870        1,748,870                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      13,606,808      17,214,734      13,133,135 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             84,480                  -           475,973 5

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           146,500           125,500           125,500 6

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެެހނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  7

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             41,890                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން      13,370,697      10,727,407      16,805,627 8

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަަކށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -        2,820,182 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      39,026,898      34,427,806      38,873,019

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      35,825,029        6,474,346      14,701,438 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      34,985,702      16,737,655      25,860,000 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު           507,541           109,395           624,445 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      71,318,272      23,321,396      41,185,883

ިޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ    110,345,170      57,749,202      80,058,902

102 92 52 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ގަިއ 2005މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 75.3ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މިލިއަން ރުފިޔާ އަިދ  39މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ 7.5%ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 36.3ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ޕީ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

މިލިއަްނ  42.1) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ޚަރަދުގެ ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 44.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . ރުފިޔާއެވެ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  8.6ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 33.5ގޮތުގައި 

  .ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

 74.9) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 78%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 67.5%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  50.6ޚަރަދަކީ 

އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ 2008. އެވެ 32.5%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 24.3

ނޑުގޮތެއްގައި ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްިޕޓަލްގެ ތިން އަހަރުގެ ކުލި ހިމަނާފައިވާ ވުމާއި، ޑޮކްޓަރުންެގ  މައިގަ

ވުމާއި، އެކިއެކި މަރާމާތުތައް އިތުރުވުމާއި، ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދާ މީހުންގެ ޚަރަދު މުސާރަ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރު

 . އިތުރުވުމާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އިތުރުވުމުންނެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008  ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓަށްވުރެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 80އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަުދެގ  38.9މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ %48.5

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 41.1ގޮތުގައި   25.8ޕީ ގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ޕީ. މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           523,966           332,845           110,200 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން            528,137           580,000           637,419 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             37,962               5,400               8,400 3

756 019 918 245 1 090 065 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.02 – ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

އމދނީގ ޖމލ        1,090,065           918,245           756,019

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      21,482,791        9,495,360        7,485,051 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      12,582,054        6,942,908        4,967,476 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      25,993,807      28,249,637      20,859,831 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             73,170           642,306           229,896 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      60,131,822      45,330,211      33,542,254

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        4,179,447      11,923,602        3,202,295 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,179,447      11,923,602        3,202,295

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      64,311,269      57,253,813      36,744,549

294 397 2347 ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 64.3ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 60.1މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . ދަށް އަދަދެކެވެ  43%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  4.2ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ

  . ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 61) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ( ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ 2007

ގެ ބަޖެޓްގައި  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 5.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 13.8ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 47.3ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

  .ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

ތެރެއިްނ މީގެ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 21%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 48.2

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 85.8%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  41.4ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ 

އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 2008. އެވެ 14.2%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 6.8ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑުގޮތެއްގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ވަރަށް ގިނަ ހެލްތު ޕޯސްޓްތައް ސިއްޚީ ބަޖެޓް މިހާ ބޮޑުތަން ދަށްވެފައިވަނީ މަ އިގަ

މަރުކަޒުތަކަށް ބަދަލުވުމުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އިން ދެމުން ދިޔަ ކުރީގެ ހެލްތު ޕޯސްޓް ތަކުގައި 

ލުވުމުން އެ ޚަރަދުތައް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތައް ސިއްޚީ މަރުކަޒުތަކަްށ ބަދަ

 . ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް އިން ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހުމެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިްޒ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 36.7އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  33.5މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . ބަޖެޓެކެވެދަށް  35.8% ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 3.2ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި    . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        1,780,945        7,787,511        7,055,891 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,776             34,900               8,785 3

7,064,676 7,822,411 1,784,721 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.03 – ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް

އމދނީގ ޖމލ        1,784,721        7,822,411        7,064,676

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      41,617,012      55,176,612    117,595,320 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      24,258,430      39,414,015    119,716,415 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      12,839,431      57,794,835      76,684,476 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                  -             12,850 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             71,325           247,580        1,500,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      78,786,198    152,633,042    315,509,061

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        6,395,519        3,749,044      14,121,100 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,395,519        3,749,044      14,121,100

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      85,181,717    156,382,086    329,630,161
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މީގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 85.2ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 78.8ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 6.4ގޮތުގައި 

  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރުގެ  2007

 150.5) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގައި  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 76.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 12.7ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ޕީ.އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 137.8ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

  .މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީގެ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 222.9%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ  .މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 485.9

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 88.8%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  431.3ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ 

އަށް 2008. އެވެ 11.2%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 54.6ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑުގޮތެއްގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ވަރަށް ގިނަ ހެލްތު ޕޯސްޓްތައް ސިއްޚީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ މައިގަ

މަރުކަޒުތަކަށް ބަދަލުވުމާއި އެކު އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަްލ 

ފެށުމާއި، ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމާއި ކޮންޒިއުމަބަލްސްގެ އަގުތައް  ސަރވިސަސް އިން ދޭން 

 . މަތިވުމާއި، ސަރވިސަސް ތައް އިތުރުވުމެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިްޒ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 329.6އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  315.5ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މީގެ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ  110.8% ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 14.1އަދި ކެޕަިޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި    . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               2,066               4,100               2,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,943                  246               1,000 3

3,500 4,346 6,009 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.04 – ވެކްޓަރ ބޯން ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް

އމދނީގ ޖމލ               6,009               4,346               3,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,467,421           902,101        1,684,980 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           504,475           289,744        7,285,849 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,219,835        4,102,348        4,299,685 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               4,400             40,000             28,700 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,196,131        5,334,193      13,299,214

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           225,604             71,775           780,880 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           225,604             71,775           780,880

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,421,735        5,405,968      14,080,094

64 65 68 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 64.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2007

 6.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 22.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ ޕީ ނު .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  130%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަާޅބަލާއިރު 2007 މިއީ. މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  15.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.7%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  14.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

އަށް ހުށަަހޅުްއާވފައިވާ ބަޖެްޓ ބޮޑުވެފަިއަވނީ މަިއަގނޑުގޮތެްއަގއި ޑޮކްޓަރުްނެގ 2008. އެވެ  %5.3

މުސާރަ ވަަރށް ބޮޑަށް އިތުރުވުާމއި ކޮންޒިއުމަބަްލސްގެ ައގުަތއް މަތިވުމާިއ، އެކިއެކި މަރާމާތުަތްއ 

 .  އިތުރުވުާމއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އިތުުރވުމެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަ 2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 14.1ކީ އަްށ ކަ

 13.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 160.5% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.8މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި      62,489,867      65,562,769      68,661,515 1

ތަންތާންގެ ކުލި        1,284,097        1,262,722        1,300,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             84,191               7,073               3,537 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ      63,858,155      66,832,564      69,965,052

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.05 –  އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      48,391,037      47,975,100      65,171,352 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      39,510,985      37,612,279      54,850,921 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      95,306,954      86,552,993      91,816,530 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           347,034           942,854        1,804,860 4

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  5

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -                  -           565,250

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    183,556,010    173,083,226    214,208,913

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      18,041,368      25,175,868      25,192,625 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        1,707,337        5,000,000        3,200,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      19,748,705      30,175,868      28,392,625

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ    203,304,715    203,259,094    242,601,538

1440 1205 1109 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ގަިއ 2005މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 201.6ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  183.6މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު އަދަދެކެވެ 23.1%ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 18 ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި.އައި.އެސް.ޕީ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

މިލިއަން  196.3) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ޓް ޚަރަދުގެ ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަން  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 2.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . ރުފިޔާއެވެ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރެގ  22.8ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 173.5ގޮތުގައި 

  .ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

 355.7) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ  2008

މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 81.2%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 74.3%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  264.3ޚަރަދަކީ 

އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިަވީނ 2008. އެވެ 25.7%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 91.4ލައަކީ ޖުމް

ނޑުގޮތެއްގައި ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމާއި ކޮންޒިއުމަބަލްސްގެ އަގުތައް މަތިވުމާއި، އަލަށް ހެޭދ  މައިގަ

އެޗް އިން ދެމުންދާ ސަރވިސަސް ަތްއ .އެމް.ޖީ.ޢިމާރާތާއި ގުޅިގެން އިތުރުވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި އައޢިމާރާތުގެ ޚަރަދާއި މި 

 . އިތުރުވުމެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 242.6އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަިދ  214.2މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16.6% ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 28.4ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ޕީ ެގ .އައި.އެސް.ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ޕީ. މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

   .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ 3.2ގޮތުގައި 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        1,297,243        2,034,312        1,535,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,270               3,000               4,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        1,299,513        2,037,312        1,539,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.06 – މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,375,572        2,791,200        3,119,160 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,724,925        1,954,813        2,928,190 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,008,464        6,983,721        8,967,749 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                  -             12,850 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -             10,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             19,200             36,000           725,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,128,161      11,765,734      15,762,949

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           364,686           293,577           770,760 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           364,686           293,577           770,760

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,492,847      12,059,311      16,533,709

100 94 89 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 64.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 63.2%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.2

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.5ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.7ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  54.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 18.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  17.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.7ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

އަށް ހުށަަހޅުްއާވފައިވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިަވނީ މަިއަގނޑުގޮތެްއަގއި މުވަްއަޒުފްނ 2008. އެވެ %9.2

އިތުރުވުާމއި، ޑޮކްޓަރުންެގ މުސާރަ ަވރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުާމއި ކޮންޒިއުމަބަްލސްގެ ައގުތަްއ މަތިވުމާއި، 

 .އް ިއތުރުވުުމންެނވެ ދެވޭ ސަރިވސަސްތަ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 16.5އަްށ ކަ

 15.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 37.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެމިލިއަން ރުފި  0.8މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި     .ޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               2,608               1,500               1,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  776               2,150                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ               3,384               3,650               1,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.07 –  ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,280,732        1,705,395        1,821,540 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           819,688        1,060,737        1,091,467 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        7,902,945        8,290,884        9,767,513 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -               1,000               1,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               3,700             35,250             44,320 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,007,065      11,093,266      12,725,840

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           602,506             70,029           598,448 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           602,506             70,029           598,448

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      10,609,571      11,163,295      13,324,288

50 40 45 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10.6ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

 10.0މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަްނޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު އަދަދެެކވެ 8.2%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަްނ ރުފިޔާ  0.6ޕީ ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަަރދުެގ ގޮތުގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ޕީ

  . ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 11.5) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެެކވެ 8.1%އި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުިފޔާއެވެ

 0.5ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ 11.0ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮތުގަިއ 

  .މިލިއަން ރުިފޔާ އަހުަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެ

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީެގ . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.0%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.6

ީޕ .އައި.އެސް.ޕީ . އެވެ 93.9%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މު 12.8ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަަދކީ 

އަށް 2008. އެވެ 6.1%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 0.8ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑުގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުވުާމއި، ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާަރ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ ަމއިގަ

ތެލެސީމިއާ ުކދިން އަދިވެސް އިތުރު ވަމުން ދާތީ ހޯދަންޖެހޭ ޑެސްފެރޯލްގެ ޢަަދުދ ، ބޮޑަށް އިތުރުވުމާއިވަރަށް 

 .އިތުރުވުމާއި، ކޮންޒިއުމަބަްލސްގެ އަގުތައް މަތިވުމާއި، ދެވޭ ސަރވިސަސްތައް އިތުރުވުމުންނެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިޒް  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.3އަށް ކަ

މިލިއަން ރުިފާޔ  12.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.4% ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 0.6އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި    . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             17,676             21,300             23,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              35,975             37,500             50,500 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  911                  500               2,000 3

75 500 59 300 54 562 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.08 – މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

އމދނީގ ޖމލ             54,562             59,300             75,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           683,534           729,840           755,700 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           298,506           452,275           483,806 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           340,818           408,110           690,000 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               9,600               9,000               9,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,332,458        1,599,225        1,938,506

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             22,800                  -             58,370 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             22,800                  -             58,370

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,355,258        1,599,225        1,996,876

22 22 22 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 1.35ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

މީެގ ތެެރއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 13.2%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  0.02ޕީ ނުހިމަާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮތުަގއި .ައއި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 1.33

  . ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.60) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްގަިއ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 0.02ޕީ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި .އައި.އެސް.މިލިައން އަދި ޕީ 1.58ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮތުގައި 

  .މިލިއަން ރުިފޔާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވިފައިވެއެވެ

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

) ޕީ ނުހިމަނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނައަހަރަށް ލަފާޮކްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

މީެގ . އިތުރު ަބޖެޓެކެވެ 34.9%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ 2.2

ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ. އެވެ 94.9%މުޅިަބޖެޓްގެ މިިލއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  2.1ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަަދކީ 

އަށް 2008. އެވެ 5.1%މިއީ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 0.1ނުހިމަނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ 

ނޑުގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުވުާމއި، ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާަރ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ ަމއިގަ

ބޮޑަށް އިތުރުވުމާއި ކޮންޒިއުމަބަލްްސގެ އަގުތައް މަތިވުމާއި، ޢިމާރާތް މަރާމާތުުކރުން އިތުރުވުމާއި، ދެޭވ  ވަރަށް

 .ސަރވިސަސްތައް އިތުރުވުމުންނެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވައިްޒ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 2.0އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  1.9މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 24.9% ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ 0.1އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި    . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           117,943           109,700           108,300 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި                  -             78,746             60,000 3

168,300 188,446 117,943 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.09 –  ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

އމދނީގ ޖމލ           117,943           188,446           168,300

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,395,946        1,514,279        1,847,820 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,133,247        1,776,679        1,718,675 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,115,782        1,456,155        2,910,849 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             12,600             12,600 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,644,975        4,759,713        6,489,944

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           111,846             22,925           106,300 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           111,846             22,925           106,300

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,756,821        4,782,638        6,596,244

61 61 61 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 3.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 27.4%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 4.79

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  4.75ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  .މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.04ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  65.9%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  89.8%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މު  7.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

އަށް ހުށަަހޅުްއވާފަިއވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއވަީނ މަިއަގނުޑގޮެތއްަގިއ މުވަްއޒަުފްނ 2008. އެވެ %10.2

ބޮޑަށް އިތުރުވުާމއި ކޮންޒިއުމަބަްލސްގެ ައގުތަްއ މަތިވުމާއި،  އިތުރުވުާމއި، ޑޮކްޓަރުންެގ މުސާރަ ަވރަށް

 .ދެވޭ ސަރިވސަސްތައް ިއތުރުވުުމންެނވެ 

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.6އަްށ ކަ

 6.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 37.9% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           298,686        1,195,605        1,121,225 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި             64,500             73,016           130,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           363,186        1,268,621        1,251,225

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.10 –  ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,682,010        2,648,940        5,939,820 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,815,121        2,378,144        5,165,143 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,047,418        5,070,859      17,385,037 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             48,950             11,700           269,700 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,593,499      10,109,643      28,759,700

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        2,521,345           384,190        2,421,663 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,521,345           384,190        2,421,663

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      10,114,844      10,493,833      31,181,363

155 79 79 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 43.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  2.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 26.8%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 12.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.0ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  .މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.8ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  171.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 34.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.6%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 30.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.9ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

އަށް ހުށަަހޅުްއވާފަިއވާ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއވަީނ މަިއަގނުޑގޮެތއްަގިއ މުވަްއޒަުފްނ 2008. އެވެ %11.4

އިތުރުވުާމއި، ޑޮކްޓަރުންެގ މުސާރަ ަވރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުާމއި ކޮންޒިއުމަބަްލސްގެ ައގުތަްއ މަތިވުމާއި، 

 .އް އިތުުރުވމުންެނވެައހަރުގެ ކުލި ިހމެނުމާއި، ެދޭވ ސަރިވސަްސތަ 3ހުޅުމާލެ ހޮްސޕިޓަލްގެ 

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 31.2އަްށ ކަ

 28.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 197.1% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެމިލިއަން ރުފި  2.4މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . ޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.11 – ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,327,014        4,459,155        4,671,759 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,817,144        3,089,147        4,090,657 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        8,281,343        7,215,694      11,130,765 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           212,458             34,002             69,020 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      14,637,959      14,797,998      19,962,201

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,931,376        1,210,174           794,352 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,931,376        1,210,174           794,352

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      16,569,335      16,008,172      20,756,553

171 155 125 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 16.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 48.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 14.6

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(އަކީ ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލަ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 1.1%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 16.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  14.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . ހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަ 1.9ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  83.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 30.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  82.4%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  25.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ކެވެބަޖެޓެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

   .އެވެ  %17.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . ޔާެއވެމިލިއަްނ ރުފި 20.8އަްށ ކަ

 20މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 29.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.8މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.12 –  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ރ.އުނގޫފާރު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,687,747        4,974,420        4,871,880 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,458,881        2,585,636        5,568,423 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        7,214,699        5,051,933        7,778,416 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             21,574                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             91,077             11,500             22,500 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,473,978      12,623,489      18,241,219

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           758,232        2,165,733           891,325 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           758,232        2,165,733           891,325

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      13,232,210      14,789,222      19,132,544

177 108 102 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު



534 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 13.2ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު އަދަެދކެވެ 50%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.7ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 15.1

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.5ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  133.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 35.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  70.6%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  24.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 10.3ކީ ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %29.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 19.1އަްށ ކަ

 18.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 29.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.9ލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިޓަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.13 – ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ސ.ހިތަދޫ

ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,857,514        5,750,880        5,725,380 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        3,262,163        3,765,986        5,010,300 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        6,250,241        5,703,523        9,839,571 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           100,405             48,550             99,070 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      13,470,323      15,268,939      20,674,321

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,544,591        1,362,644           707,350 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,544,591        1,362,644           707,350

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      15,014,914      16,631,583      21,381,671
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 15ވަނައަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 51.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 13.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 21.2%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 18.2

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  15.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 3ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  113.1%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 38.8) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  64.5%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ މު  25މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 13.8ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %35.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 21.4އަްށ ކަ

 20.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 28.6% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.14 – ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / މ.މުލި

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,961,041        2,505,701        3,550,965 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,642,598        1,820,716        2,570,625 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        6,900,148        5,317,667        5,856,648 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             51,500             36,705             92,500 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,555,287        9,680,789      12,070,738

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           359,930        1,110,099           685,425 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           359,930        1,110,099           685,425

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      10,915,217      10,790,888      12,756,163

127 79 56 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 52.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.6

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. އިުތުރ ބަޖެޓެކެވެ 2%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަށްުވެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ  11.1

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.3ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.9◌ޮތުގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  58.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  81%މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  14.3މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 19%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 3.4 ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.8އަްށ ކަ

 12.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.2% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7ރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.15 – ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ގދ.ތިނަދޫ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,824,629        4,480,380        5,541,720 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,508,364        2,640,827        3,537,165 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        7,629,068        7,455,458        8,956,777 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             82,863             11,053             50,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      13,044,924      14,587,718      18,085,662

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           625,958        2,175,238        1,026,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           625,958        2,175,238        1,026,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      13,670,882      16,762,956      19,111,662

201 137 109 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 13.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 35.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ުރިފާޔ  0.6ޕީ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި .ައއި .އެސް .މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 13

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 23.3%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 16.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  14.5ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.4ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިުތުރ  119.8%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  37) ނުހިަމނާ

. އެވެ  71.9%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  26.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 10.4ކީ ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %28.1

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 19.1އަްށ ކަ

 18.1މީެގ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުެގ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.16 – ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ލ.ގަން

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,413,678        5,295,060        4,796,619 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,557,536        2,820,040        3,941,170 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        9,795,680        8,177,358        9,472,437 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           152,063             11,250             50,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      14,918,957      16,303,708      18,260,226

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,181,738        1,143,063        1,100,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,181,738        1,143,063        1,100,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      16,100,695      17,446,771      19,360,226

167 185 104 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 16.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 85.2%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 14.9

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.4%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 19.2

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  16.9ންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިތުުރ  82%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަާޅބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  35.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  76%މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  26.6މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 24%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 8.4ކީ ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 19.4އަްށ ކަ

 18.3މީެގ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުެގ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 1.1ރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.17 – ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,379,163        2,055,812        2,741,580 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,245,817        1,532,917        2,331,707 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,797,880        2,993,870        5,597,590 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             10,122                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,108             11,000             94,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,450,090        6,593,599      10,764,877

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           231,329           185,249           741,855 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -               8,500                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           231,329           193,749           741,855

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,681,419        6,787,348      11,506,732

102 98 75 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 58.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 10%އި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  6.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.8ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  99.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  79.5%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މު 11.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 20.5%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 3ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.5އަްށ ކަ

 10.8ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 69.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.18 – ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,333,765        2,182,500        3,083,580 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,130,287        1,278,924        2,129,148 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,699,051        3,017,751        4,300,454 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             60,655                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,750             11,250             15,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,241,508        6,490,425        9,528,182

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           669,912             44,539           539,350 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           669,912             44,539           539,350

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,911,420        6,534,964      10,067,532

124 70 53 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އިތުރު އަދަެދކެވެ 87%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.7ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.2

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 2.7%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.6ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  102.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  75.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  10.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.5 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %24.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.1އަްށ ކަ

 9.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 54.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5ރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.19 – ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,250,602        2,268,840        1,310,040 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,402,277        1,509,479        1,053,858 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,942,867        3,185,859        4,630,020 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             42,033                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,750             11,000             35,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,655,529        6,975,178        7,028,918

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           603,698           539,354           543,050 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           603,698           539,354           543,050

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,259,227        7,514,532        7,571,968

44 85 52 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 90.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 1%އި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގުތަގިއ .އައި .އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ  6.8ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.5

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  44.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 78.7%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅި 8.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %21.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.6އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  7ރެއިން ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ މީެގ ތެ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.5ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.20 – ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,535,501        2,887,140        2,579,940 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,375,383        1,499,839        2,037,074 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,425,291        3,265,064        5,868,530 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             14,530             11,250             94,250 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,350,705        7,663,293      10,579,794

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           649,418           122,349           640,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           649,418           122,349           640,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,000,123        7,785,642      11,220,194

92 104 70 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 30.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.4

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 8.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 9.7%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  8.1ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  125.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 19.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  72.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  14.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 5.5 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %27.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.2އަްށ ކަ

 10.6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 44.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.21 – ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,597,953        2,975,520        2,969,715 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,402,700        1,991,796        2,516,860 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,090,342        4,073,379        5,424,232 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             16,000             12,500             50,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,106,995        9,053,195      10,960,807

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           316,148           972,890           665,760 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           316,148           972,890           665,760

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,423,143      10,026,085      11,626,567

109 108 70 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 53.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 65.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 12.3

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  9.8ޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  31%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަާޅބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  16.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  87.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  14.1މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 12.7%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 2 ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.6އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  11މީެގ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަެޖޓެކެވެ 16% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.7ގެ ޮގތުަގއި ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.22 – އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,783,320        3,288,600 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު             35,839        1,332,008        2,853,219 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,685,088        2,784,001        5,240,038 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,250             11,500             60,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,738,177        5,910,829      11,441,857

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           759,398             97,744           756,530 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           759,398             97,744           756,530

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,497,575        6,008,573      12,198,387

114 68 މެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 114ބަޖެޓްގައ  68 ބޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ                 -



554 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 302.1%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2007

 9.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 108.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ  ޕީ.ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  3.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  134.7%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007އީ މި. މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  22) ނުހިަމނާ

. އެވެ  70.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  15.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ވެ އެ %29.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.2އަްށ ކަ

 11.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 103% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެ 0.8މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . ެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.23 – އދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,418,025        2,293,680        2,525,532 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,180,488        1,235,672        2,469,638 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,388,953        2,456,010        4,833,041 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             25,000             12,750           100,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,012,466        5,998,112        9,928,211

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           430,529             82,742           572,450 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           430,529             82,742           572,450

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,442,995        6,080,854      10,500,661

98 87 57 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 39.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަްނ ރުފިާޔ  0.4ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 8.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 25.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.4ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.7ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  81.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  72.5%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  10.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 27.5%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4 ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.5އަްށ ކަ

 9.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 72.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.24 – ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,146,840        2,493,900 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު             27,055           949,497        1,657,363 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,564,912        2,141,230        3,088,050 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,750             13,500             30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,609,717        4,251,067        7,269,313

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           692,134             48,238           316,553 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           692,134             48,238           316,553

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,301,851        4,299,305        7,585,866

89 44 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 162.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.7ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 2.6

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 118%ގައި ހިނގި ަޚރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  4.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.9ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  61.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 11.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  89%މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  10.3މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 11%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 1.3 ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.6އަްށ ކަ

 7.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 76.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.25 – ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        2,294,040        2,975,460 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު               5,750        2,655,893        2,371,382 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,296,175        2,056,202        4,666,423 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             12,500             16,700             68,450 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,314,425        7,022,835      10,081,715

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           518,831           202,659           612,250 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           518,831           202,659           612,250

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,833,256        7,225,494      10,693,965

102 102 ިބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  - ި ި ި
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 266.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.3

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 71.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  3.6ޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  3.0ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  148.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 16.3) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  73.5%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  12މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.3ކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލއަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %26.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.7އަްށ ކަ

 10.1މީެގ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުެގ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 48% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.26 – ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,391,463        2,414,640        3,466,860 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,384,563        1,502,429        2,060,710 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,294,827        3,037,706        4,810,740 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             12,500             11,000             20,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,083,353        6,965,775      10,358,310

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           465,209           168,324           614,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           465,209           168,324           614,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,548,562        7,134,099      10,972,310

126 92 61 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 69.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 20.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ީޕ ުނހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަަރުދެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ އަދި ޕީ  7ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.9ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  111.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 16.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  81.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  13.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.1 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %18.7

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ  11އަށް ކަ

 10.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 53.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6ރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަ  . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.27 – ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,231,567        2,492,220        3,780,660 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,265,287        1,324,384        2,743,283 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,950,933        3,047,171        5,482,399 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             14,022             11,000             22,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,461,809        6,874,775      12,028,342

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           375,083             31,514           640,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           375,083             31,514           640,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,836,892        6,906,289      12,668,742

129 90 44 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 103.4%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.4

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.3%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  7.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  166.1%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 20.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  83.8%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 17.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %16.2

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.7އަްށ ކަ

 12މީގެ ތެރެއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  .އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 83.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.28 – ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,584,921        3,025,440        1,974,780 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,670,959        1,710,220        1,534,914 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,487,757        3,014,420        4,747,002 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,750             11,000             22,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,761,387        7,761,080        8,278,696

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           230,255           117,197           506,980 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           230,255           117,197           506,980

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,991,642        7,878,277        8,785,676

77 109 62 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.0ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 80.2%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.0) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 28.4%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  7.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.2ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  50.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  84.5%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  11.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %15.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 8.8އަްށ ކަ

 8.3ގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި މީ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 11.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

27.29 – ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

އމދނީގ ޖމލ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,921,966        2,615,886        5,076,120 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,417,278        1,513,271        3,450,563 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,023,204        2,975,795        4,238,758 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             21,352             67,294             80,960 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,383,800        7,172,246      12,846,401

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           480,563           103,909           602,980 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           480,563           103,909           602,980

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,864,363        7,276,155      13,449,381

180 98 76 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 35.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.4

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2007

 9.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 32.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ ޕީ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  7.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  91.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007އީ މި. މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  82.1%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  14.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . ވެ އެ %17.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 13.4އަްށ ކަ

 12.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 84.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެ 0.6މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . ެއވެމިލިއަން ރުިފޔާ ކަ



 ،ކީދިވެހިުމޖުތަމަޢަ ދަަމަހއްޓާ، ޮގތުގައި ތަނެްއގެ އަމަްނއަމާން، ކުށްމަދު، ދިވެިހރާއްޖެައކީ

 .ދެެމެހއްޓުން  ޮގތުގައި މުޖުތަމަޢެއްގެ ދުޅަެހޔޮ ަރނަގޅު  ފޭރާން އިޖްތިމާޢީ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ރޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 28 އެފެއާ  

ސްޓޭޓްމަންޓް މިޝަން   

  ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ ބަޖެޓުން ޙާޞިލް 

  .މަސައްކަްތކުރުން ހެދުަމށް ަތނަކަށް ދިރިއުެޅވޭ ޮއމާންކަމާއެކު އަމާން ،ދިވެިހރާއްޖެައކީ - 1

 ބިނާކުރުމަށް  މުޖުަތމަޢެއް ުދޅަހެޔޮ ގޮތުން އިޖްތިާމޢީ އަދި ކުރުންމަދު ތަކުރާރު ކުށް ކުށްކުރުމާއި، - 2

  .މަސައްކަތްކުުރން 

  .ފަހިކުުރން މަގު ހޯދުމަށް އެއްބާުރުލން ރައްިޔތުްނގެ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުަދނާ  ސިާޔސަތު ދާޚިލީ - 3

 ެދވޭ ންގޮތު  ރަިޖސްޓްރޭޝަނާެބހޭ ޭނޝަނަލް އަދި ޚިދުމަްތތައް ުމނިިސޕަލް ރައްޔިުތްނނަްށދެވޭ -4

 .މަސައްަކތްކުރުން  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ކަމާއެކު  ައވަސް ަހރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތްތައް

569 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ         12,294,012         27,806,750         28,033,039

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       398,072,700       501,196,531       565,055,061

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         37,619,196         50,102,756         97,905,640

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް         64,441,336         51,644,735         29,692,130

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                      -                      -                      -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       500,133,232       602,944,022       692,652,831

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  3,387                  4,164                  5,272
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި          104,583          121,969          125,700 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ          104,583          121,969          125,700

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

, , , ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ       1,535,738       1,624,080       2,031,480 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          744,493          789,965          790,900 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       6,402,483       7,491,294       9,328,436 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން          799,045          175,000          320,638 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       9,481,759     10,080,339     12,471,454

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު          294,037                  -          355,025 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް       7,080,000     10,193,876                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       7,374,037     10,193,876          355,025

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     16,855,796     20,274,215     12,826,479

55 49 44 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 9.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 109.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 9.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 9.4%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 10.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  10.2ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  180.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 30.0) ނުހިަމނާ

. އެވެ  97%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ 29.1މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 3%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.9ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 12.8އަްށ ކަ

 12.5ރެއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުެގ ގޮުތަގއި މީެގ ތެ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 20% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 0.3މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  ކެޕިޓަްލ . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

  .މިލިއަން ުރފިޔާ ހިމެނިަފއިެވއެވެ  11.5ޕީ ގެ ޮގތުގައި .އައި.ެއސް.ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ޕީ 
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި       3,165,247       3,175,000       3,121,800 1

ތަންތާންގެ ކުލި       5,290,649       7,950,411       7,722,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން          779,260          711,230            80,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ       9,235,156     11,836,641     10,923,800

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.02 – މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ     10,447,221     10,346,577     11,417,943 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު       6,505,804       6,626,122       7,443,610 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     11,106,372     14,921,552     14,110,175 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ       1,325,200          150,000          450,000

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން            86,222            66,335          130,920 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     29,470,819     32,110,586     33,552,648

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު          818,490       2,134,423          578,200 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް     13,069,873     11,491,603       4,000,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     13,888,363     13,626,026       4,578,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     43,359,182     45,736,612     38,130,848

536 538 488 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 30.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 10.1%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 29.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.6%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 34.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  30.7ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 4ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  16.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 40.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.3%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  37.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %6.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 34.1އަްށ ކަ

 33.6މިައދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުެގ ޮގތުގަިއ . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 25.4%ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 0.6މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 4ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ  . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި            24,065            26,050            30,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.03 – މާލޭ މަގުހެދުމާއިބެހޭ ބައި

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ            24,065            26,050            30,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ       1,569,007       1,578,000       3,882,300 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު       1,029,771       1,144,274       1,416,764 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       1,173,255          940,248       1,411,600 3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       3,772,033       3,662,522       6,710,664

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -                  -                  - 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       3,772,033       3,662,522       6,710,664

174 149 21 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އަދަެދކެވެ ދަށް 8.6%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

  .  މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 3.8

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 3.7) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެްޓަގިއ  2007. ބަޖެޓެކެވެ ަދށް 2%ގައި ހިނގި ަޚރަދަްށވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަަމށް ރުފިޔާ އަހަުރގެ ނި  މިލިައން  3.7ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގަިއ 

  . ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  95.9%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.2) ނުހިަމނާ

  . އެވެ 100%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.2ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ  މީގެ. ބަޖެޓެކެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.7އަްށ ކަ

މިލިއަން ރުިފާޔ  6.7ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި .  ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 83.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނ  . ަޑއެޅިފަިއވެެއވެކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި            17,572       2,184,639       4,157,862 1

ތަންތާންގެ ކުލި                  -       4,713,486       5,000,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -       5,383,146       4,471,626 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ            17,572     12,281,271     13,629,488

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.04 – ކުނިނައްތާލުމާބެހޭ ބައި

, , , , , ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ       1,171,293       1,845,675       3,767,400 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު       1,404,694       1,539,422       4,153,459 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     12,554,656     17,064,682     18,546,080 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -                  -            30,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     15,130,643     20,449,779     26,496,939

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       3,912,393       3,094,342          105,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       3,912,393       3,094,342          105,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     19,043,036     23,544,121     26,602,439

283 120 86 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 19ވަނައަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 27.1%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  3.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 15.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 36.1%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 25.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  19.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  6.0ގޮތުަގއި 

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  142.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 62.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ  52.4%ތަ މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަ 32.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 29.8ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %47.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 26.6އަްށ ކަ

 26.5މިައދަދުގެ ތެެރިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 13%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި          224,211          382,453          205,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން              3,592                  -                 500 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ          227,803          382,453          205,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.05 – ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          846,145          989,520       1,166,760 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          690,745          721,120          701,226 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          201,128          330,400          460,153 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން              2,700            14,000            12,400 4

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  5

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ              7,299            18,000            12,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       1,748,017       2,073,040       2,352,539

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            73,590          206,265            42,120 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ            73,590          206,265            42,120

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       1,821,607       2,279,305       2,394,659

40 33 33 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އަދަެދކެވެ ދަށް 1.9%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.7

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 25.8%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  2.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 31.2%ގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓާައޅާބަލާއިރު 2007މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 3) ނުހިަމނާ

ީޕ .ައއި.ެއސް.ޕީ. އެވެ  97%ބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅި 2.9މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ 

  .ެއވެ 3%ިމއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 0.1ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ޖުމްލައަކީ 

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.4އަްށ ކަ

 2.3މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 5.1%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި          157,165          217,625          227,681 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

ތަންތާންގެ ކުލި          108,070            78,761            82,699 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ          265,235          296,386          310,380

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.06 – މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          859,705          898,020       1,001,460 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          702,221          717,288          730,068 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          512,340          676,220          739,570 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -              8,100            22,200 4

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  5

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ            36,000            18,000            36,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       2,110,266       2,317,628       2,529,298

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            12,120          176,180          126,400 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ            12,120          176,180          126,400

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       2,122,386       2,493,808       2,655,698

36 31 30 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 2.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 5.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.01ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 2.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  2.3ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  30.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 3.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  94.3%މިލިއަން ރުފިާޔ ނުވަތަ ުމިޅބަޖެޓްގެ  3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %5.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.7އަްށ ކަ

 2.6މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 6.5%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި          135,172          318,984          314,014 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                 672              7,392 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ          135,172          319,656          321,406

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.07 – ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          814,467          833,940          919,320 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          633,186          628,753          659,363 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          340,760          447,235          478,901 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                 600              4,314              4,000 4

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  5

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ            36,000            18,000            36,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       1,825,013       1,932,242       2,097,584

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            36,165          170,648            53,250 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ            36,165          170,648            53,250

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       1,861,178       2,102,890       2,150,834

33 29 27 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 5.5%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.03ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 1.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 14.8%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  10.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ 97.2%ތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަ 2.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %2.8

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.2އަްށ ކަ

 2.1މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 2.3%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި              5,107            34,651              3,000 1

ތަންތާންގެ ކުލި          139,956          162,000          100,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން              7,836              2,000              2,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ          152,899          198,651          105,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.08 – މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          822,214          849,540          968,280 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          698,439          770,021          771,317 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          279,167          259,578          386,380 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން              1,650              5,000              5,500 4

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  5

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -              7,100            10,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       1,801,470       1,891,239       2,141,477

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            47,710          172,300            28,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          126,666          126,668                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ          174,376          298,968            28,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       1,975,846       2,190,207       2,169,977

35 30 29 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 2.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.04ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 1.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2) ޕީ ނުިހމަނާ.އައި .އެސް .ޕީ(ވަަނއަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 10%އި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  17.6%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ 97.2%ތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަ 2.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ %2.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.2އަްށ ކަ

 2.1އަަދދުގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި މި. ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 0.9%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި              1,147              3,000              4,000 1

ތަންތާންގެ ކުލި            16,733            18,080            30,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ            17,880            21,080            34,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.09 – ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          403,168          476,280          534,660 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          303,762          269,421          371,525 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          217,881          300,300          319,784 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން              4,900            10,000            20,000 4

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  5

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ            18,000            18,000            18,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ          947,711       1,074,001       1,263,969

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            34,685            54,905            93,190 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ            34,685            54,905            93,190

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ          982,396       1,128,906       1,357,159

19 17 17 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.1ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . އަދަެދކެވެ ދަށް 7.8%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.03ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ .ައއި .އެސް .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ޕީ 0.1

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 36.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  77.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ 81.3%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  1.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %18.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.4އަްށ ކަ

 1.3މިއަދަދުގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 20.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.10 –  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ       8,509,831       8,343,045     11,733,800 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު       9,488,058       9,463,627     11,021,993 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     26,392,721     60,938,980     59,724,817 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން          132,723            50,000          100,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     44,523,333     78,795,652     82,580,610

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       1,151,549     10,000,000       6,064,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް     25,360,522     13,109,517       7,500,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     26,512,071     23,109,517     13,564,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ     71,035,404   101,905,169     96,144,610

456 305 275 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 45.6ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 0.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 44.5

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 96.1%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 89.6

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  78.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 11.1ގޮތުަގއި 

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  78.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  159.9) ނުހިަމނާ

 79.3%ވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ މިލިއަން ރުފިޔާ ނު  126.8މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  33.1ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުްމލައަކީ .އައި.ެއސް.ޕީ. އެވެ

  .އެވެ  %20.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 88.6އަްށ ކަ

 82.5މިއަަދދުގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . ބަޖެޓެކެވެ ދަށް 13%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 6.1މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  މީގެ އިތުުރްނ . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 7.5ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި       1,841,997       2,030,990       1,998,536 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -              7,964              7,964 3

2 006 500 2 038 954 1 841 997 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.11 – ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

އމދނީގ ޖމލ       1,841,997       2,038,954       2,006,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ       1,027,632       1,134,910       1,263,420 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          571,644          564,931          737,706 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       4,496,438       6,687,421       6,600,713 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން          115,655            87,260            83,720 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       6,211,369       8,474,522       8,685,559

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       1,289,897       2,341,855       2,262,680 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       1,289,897       2,341,855       2,262,680

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       7,501,266     10,816,377     10,948,239

45 43 42 ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 49.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  1.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6.2

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 11) ޕީ ނުހިަމނާ.އައި.އެސް .ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުެރވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 46.5%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  8.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  2.6ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  59.8%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.5) ނުހިަމނާ

. އެވެ  65.1%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މު 11.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %34.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.9އަްށ ކަ

 8.7މިއަދަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 1.2%ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 2.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި          225,912          255,206          278,712 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން            45,738            28,433            62,553 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ          271,650          283,639          341,265

ު ަ ަ ް ް ަ ަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.12 – މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ     86,736,909     90,163,200   112,097,580 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު     67,031,144     67,426,078   103,968,006 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ            50,562                  -                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   113,348,876   151,536,218   146,898,490 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ          676,023                  -       1,008,000 5

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ            32,645                  -            35,000 6

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެެހނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  7

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -            25,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން       4,955,689     13,624,689       3,647,375 8

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން       2,400,000       2,440,000                  - 9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   275,231,848   325,215,185   367,654,451

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     28,315,099     31,351,758     86,346,775 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް     18,804,275     16,723,071     18,192,130 2

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން                  -          400,000          400,000 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     47,119,374     48,474,829   104,938,905

,ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ   322,351,222   373,690,014   472,593,356 , , , , , ލ ިޖ ދ

3503 2794 2272 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 303.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުކުރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 38.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  28.3ޕީ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ 275.2

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 359) ޕީ ނުހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.3%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަަރުދެގ .އައި.އެސް.މިލިއަްނ އަިދ ޕީ 323.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮުތގައި 

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 35.1ގޮތުަގއި 

  ނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  95.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  702.7) ނުހިަމނާ

 82.3%ވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ މިލިއަން ރުފިޔާ ނު  578.3މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

ިމީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  124.4ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ޖުމްލައަކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ. އެވެ

  .އެވެ  17.7%މުޅިބަޖެޓްގެ 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 472.6އަށް ކަ

 367.7ިމއަދަުދެގ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު 26.5%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ެކޕިޓަްލ . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ަކނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 104.9މިލިއަްނ ރުިފޔާ އަިދ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮުތގަިއ 

 .މިލިއަން ުރފިޔާ ހިމެނިަފއިެވއެވެ  22.2ޕީ ގެ ޮގތުގައި .އައި.ެއސް.ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ޕީ 
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

28.13 – ޕޮލިސް އެކަޑަމީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          598,200          650,520       1,459,920 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު          286,392          299,856       1,608,975 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       2,103,387       7,774,932       7,348,974 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ              2,900                  -          100,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން       2,827,540       4,394,488       6,000,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       5,818,419     13,119,796     16,517,869

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       1,633,461                   80       1,450,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ       1,633,461                   80       1,450,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       7,451,880     13,119,876     17,967,869

57 26 23 57ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 26 23 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.4ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 56.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  1.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.8

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 173.9%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުެރ 2006މިއީ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  20.4

ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.އެސް.މިލިައން ައދި ޕީ 17.1ގެ ބަޖެޓްަގިއ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

  . މިލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 3.3ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  221.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 65.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  85.1%ތަ މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަ 55.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 9.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  .އެވެ  %14.9

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިަވއިޒް ބަޖެޓަށްވުެރ  2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  18އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ައިދ  16.5މިއަދަދުގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ އިތުރު %37

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 1.5ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

 



 ގޮތްތަކަށް  ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި  މާޙައުލު ދިރިއުޅޭ ހިކަމާއިހިޔާވަ ރާއްޖޭގައި

 ލިބިދިނުމަށް ހިކަމެއްހިޔާވަ އެކަށީގެންވާ ތަރައްޤީކުރުމާއި ބިނާވެށި  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި. މަގުފަހިވެފައިވުން

 އަދި  ބިނާކުރުމާއި މީހުން ބައިވެރިވުމާއި، ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ޙާޞިލުކުރުމަށް މިކަންތައް އަދި މަގުފަހިކުރުމާއި

 .ކުރިއެރުވުން ހަރުދަނާކޮށް ލަތްތައްވަޞީ މިކަމާގުޅޭ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރބަން އަ  އެންޑް  ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 29  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  .ަލއި، ޢަމަލުކުުރން ެބޭހ ޤައުީމ ިސޔާަސތެއް އެކުލަވާ ހިާޔވަހިކަާމއި -1

  .ހިާޔވަހިކަާމއި ެބޭހ ޤައުީމ ިސޔާަސތުެގ ަދށުްނ ަހުއސިންގ ފެސިލިޭޓޝަްނ ުޔނިޓެްއ އުފަްއދާ، ޤާިއމްުކރުން  -2

  .ށް ޭބުނންާވ ީމހުން ިބނާކުުރމަްށޓަކައި، މީުހްނ ަތމްރީްނ ކުުރން ހިާޔވަހިކަުމގެ ަމޝްރޫޢުަތއް ރާާވ ކުރިއަްށ ެގންިދުއމަ -3

  .ސޯޝަލް ހައުިސންގ ެގ ގޮުތގަިއ ސަރުކާރުްނ ފްލެްޓ ބިނާކުުރމުެގ ަމޝްރޫުޢގެ ދަުށން އިތުުރ ފްލެޓްަތއް ބިނާކުރުން  -4

ަޙއްލުކުުރަމށްޓަކައި ޭބރުެގ އެހީ ހިާޔވަހިކަުމގެ ަމޝްރޫުއތަްއ ކުިރއަށް ެގންިދއުުމަގއި ދިާމވާ މާލީ އަިދ ފަްނނީ ދަިތތައް  -5

  .ހޯދުަމށް މަަސއްކަތް ކުުރން 

  .ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިބާމބެހޭ ޤާޫނުނގެ ެދވަަނ ިއޞްލާޙް ެގނެިވ ޢަމަލުުކރަްނ ފެުށން  -6

  .ުދތަްއ ަހދާ ޢަމަލުކުރަްނ ފެުށން ޢިދިެވހިރާްއޭޖގެ ިބާމބެހޭ ޤާޫނުނގެ ަދށުން ަހދަްނޖެހޭ ޤަވާ -7

ނޑަައާޅފައިާވ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ދިެވހިރާްއޭޖެގ ިބމާބެޭހ ޤާނޫ  -8 ދަފްަތުރ ތަްއޔާރުކޮްށ އަްޕޑޭޓް  ބިމުގެ  ރަށްަރށާއި  ނުެގ ދަުށްނ ކަ

  .ކުރުން 

  .ދިެވހިރާްއޭޖގެ ޭލންޑް ިއންޮފރޭމޝަްނ ސިސްޓަްމ ޤާއިމްކުުރން  -9

ެގ ލޭންޑް ޔޫްސްޕލޭްނ ުދގެ ދަުށން ރާްއޭޖގެ މީުހންއުޅޭ ރަްށތަކުޢިހިްނުގމުެގ ޤަވާ ،ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިބނާެވށި ޕްޭލންކުުރމާއި -10

ނޑަެއޅިފަިއާވ ފަރާްތތަކަްށ ފޯުރކޮށްދިުނން    .ތަްއޔާރުކުރުަމށް ބޭނުްނވާ ހުަނރު ރަށްރަުށަގއި އެަމސައްކަތް ުކރުމަްށ ކަ

 .ޭލނެްއެގ ަދށުން ބޭުނންކުރުން ލޭންްޑ ޔޫސްޕް ،ދުެގ ދަުށްނ ރާްއޖޭެގ ަރށްތަުކގެ ިބންޢި ބިނާެވށި ޕްލޭންުކރުމާިއ ިހންުގުމެގ ޤަވާ -11

 ،ުދގެ ދަުށން އަރަބން ެސންޓަރ ެގ ގޮުތަގއި ަކނޑައެޅިަފިއވާ ރަށްތަުކެގ ިބންޢި ބިނާެވށި ޕްޭލންކުރުމާިއ ިހްނގުުމެގ ޤަވާ -12

 .ލޭންޑް ޔޫސްޕްޭލެނއްެގ ަދށުްނ ބޭުނންކުރުން

  .ކުުރން  ހަުރދަނާ  އިުތރަށް  ދުޢި ވާޤަ ިހންުގުމގެ  ޕްލޭންުކރުމާއި  ބިނާެވށި -13
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އްަށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި  ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފާިޔ ރުފާިޔ ރުފާިޔ ތަފްޞީލް 

ލިބޭ އާމްދަނީ               38,448               22,680               20,500

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          4,405,183        14,833,261      106,870,455

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             282,124             384,278             291,000

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          8,295,014        23,801,564      118,548,321

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        12,982,321        39,019,103      225,709,776

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                      55                      48                      55

 ިމންަގނޑުަތއް  ުހންަންނވީ ޢިާމރާތްަތއް ަހދާ ޭބުންނތަކަށް އެހެިނހެން އަދި ގޯިތތައް ރާތްކުރާ ިޢމާ ިދރިއުުޅމަށް މާލޭަގއި -14

  .ަހުރދަނާކުުރން  އިޞްލާޙްކޮށް 

 ުހންަނންވީ  ިޢމާރާްތތައް  ަހދާ ބޭުނންތަކަށް  އެެހނިެހން  ައދި  ގޯތިަތއް  ޢިާމރާތްުކރާ ދިިރުއޅުމަށް  އަާމޒުކޮށްެގން އަތޮުޅތަކަށް -15

ނުޑތައް    .ކުުރން  ހަުރަދނާ ޞްލާޙްކޮށްއި  މިްނގަ

  .ެގނަުއން  އިިޞއްަޔތެއް ޙަ  ޤާޫނނީ ދަށް ޢި ޤަވާ ހިްނގުުމގެ  ،ޕްލޭންުކރުމާއި  ބިނާެވށި -16

  .ފެހިުކރުން  މާލެ  ބޮަޑށް މިހާަރށްުވރެ -17

  .އުެފއްުދން  ބަޔަކު  ޤާިބލް އެކަޭށނަ ަކމަށް ިއތުރުކޮށް  ޤާބިލްކަން ުމަވއްޒަފުްނގެ  ަހުރދަނާކުުރމާއި  މުަވއްޒަފުން  -18

 ޭބުނންވާ ލިޔެކިުޔމަށް ެބހޭަކމާއި ،ޯހުދމާއި ވަޞީަލތްަތއް ޒަާމނީ ބޭނުްނވާ ގޮުތން ަހރުަދާނކުރުމުގެ ަމސައްކަތް އްޒަފުްނގެމުވަ  -19

  .ާބރުއެުޅން  ހަލުވިކުުރމަށް  މަަސއްކަތް  ސާާމނުޯހަދއިދީ  ތަފާތު 

  .ކުުރން  މަަސއްަކތް މުގެ ރުޤާިއްމކު ޮއނިަގނޑެއް  ެމނޭޖްަމންޓް  ރިސޯސް  ހިޔުަމން  -20

  .ިރިވއުކުރުން  ޕްޭލން ސްޓްރެޓިޖިކް ިމނިސްްޓރީގެ  މި -21

  .ކުުރން  ަހރުަދނާ ިމހާަރށްުވރެ އިާދރީކަންތައް  އޮފީުހގެ -22

 .ިހންުގން ާރވާ ޕްޮރގްރާްމތައް  ބެލުާމއިބެހޭ ފެްނވަރު  ިޚދުަމތުގެ  މުަވއްޒަފުްނގެ  -23

 .ީމހުްނ ބަދަުލ ކުރުން އާބާީދއާިއ ތަަރއްީޤ ެއއްފަސްކުރުުމެގ ސިޔާަސުތގެ ަދށުން، އެއްަރށުްނ އަެނއްރަށް  -24

ރާއްޭޖގެ ަސރަަޙއްދީ ތަަރއްޤީގެ ސިޔާސަުތގެ ތެެރއިން އާރަބން ިޑވެލޮްޕމަންްޓގެ ަކންތަްއ ކުރިެއރުުވމަށްޓަކައި، އާރަބްނ  -25
 . ސަރަޙަްއދުެގ ާމސްޓަރ ޕްލޭްނ ަތއްޔާުރ ކުުރން
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             24,297             19,098             19,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                6,857                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               7,294               3,582               1,500 3

20,500 22,680 38,448 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

29.01 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އމދނީގ ޖމލ             38,448             22,680             20,500

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,229,352        1,504,812        1,453,788 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           537,831           731,506           563,159 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -                  -    100,000,000 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,550,322        5,516,398        3,756,508 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             87,678           849,545        1,097,000 5

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -        6,231,000                  - 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,405,183      14,833,261    106,870,455

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           282,124           384,278           291,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        8,295,014      23,801,564    118,548,321 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,577,138      24,185,842    118,839,321

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,982,321      39,019,103    225,709,776

ާ ާ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އަަދދެކެވެ އިތުރު 20.2%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.4

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 58%އި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  7.1ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  2804.5%ގެ ރިވައިޒް ަބޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 215.1) ނުހިަމނާ

 99.7%މުޅިބަޖެޓްެގ  މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ  214.4މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  0.6ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަކީ .އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

  .އެވެ %0.3

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 225.7އަށް ކަ

 106.9ިމއަދަުދެގ ތެރެިއން ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮުތގަިއ . ބަޖެޓެކެވެ ިއތުރު 478.5%ބަޖެޓަށްވުރެ 

ެކޕިޓަްލ . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ަކނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 118.8މިލިއަްނ ރުިފޔާ އަިދ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮުތގަިއ 

ގެ ިއތުުރން  މީ  .މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިެމިނފައިވެެއވެ 118.5ޕީ ގެ ޮގތުގަިއ .އައި.އެސް .ޚަރަދުގެ ެތޭރގަިއ ޕީ

 . މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 100އަމިއްލަ ފަާރތްތަކަށް ގެ ޮދރު އެޅުުމގެ ުފރުސަތުިދނުުމގެ ގޮުތން 



 މީޑިއާގެ  ރާއްޖޭގެ  ،އަދާކްޮށ ދައުރެއް އިސް  ދިނުމުގައި ފޯރުވައި މަޢުލޫމާތު، ޚަބަރާއި ސިޔާސަތުހާމަކޮށް، ސަރުކާރުގެ 

 ދިވެހިންގެ ދަމަހައްޓައި، ޙައްޤުތައް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ  މިތަންތަނުގައި ހަދާ ދުތައްޤަވާޢި ދެމެހެއްޓޭފަދަ މިނިވަންކަމާއެކު  ވަޞީލަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ  .މަސައްކަތްކުރުން މަތިކުރުމަށް  ފެންވަރު ފަންނީ  ފިކްރީ، ދިވެހިންގެ  ހިތްވަރުދީ، އުފެއްދުމަށް ފަންނީ  ފިކްރީ،

ނޑު ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ، ހޯދުމަށް ފަސޭހަ އަދި ކު އެކުލަވާލައި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނި ޤާނޫނުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެ ގަ

ނޑަކަށް ހެދުން    .ޒަމާނީ އޮނިގަ

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އާޓްސް  އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން  ލީގަލް ރިފޯމް، އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 30  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 .އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކޮށް އެޤާނޫނުތަކުގެ ބިލްތައް އެކުލަވާލުންކުރެވޭ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން  ޙުލާޞްއި -1

ރަފްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ލުމާއި އެޤާނޫނުތައް ތަޢާލަވާކު އެކުދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެ -2
 .ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިވުން

 .ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލެޖިސްލޭޓިވް އެޑްވައިޒް ދިނުން ،އް އެކުލަވާލުމުގައިޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަ -3

 .ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ، ހޯދުމަށް ފަސޭހަ އަދި ޒަމާނީ ޤާނޫނު ތަކަކަށް ހެދުން ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަކީ -4

  .މީޑިއާ ސެންޓަރތައް ޤާއިމްކުރުން  -5

  .އިމްކުރުންހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބިއުރޯތައް ޤާރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ޓީވީއާއި ދިވެ -6

  .ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުން  -7

  .ދިވެހިންގެ ފަންނީ އަދި ފިކްރީ މަސައްކަތް ތެރިކަން މަތިކުރުން -8

  .ދިވެހި މީޑިއާ އަށް އަންނަބަދަލުތަކަށް މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން -9

  ރުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރު އެއްކުރުން ސަރުކާ - 10

  .މީޑިއާ އަށް ޚަބަރުތައް ތާޒާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސިބަހުން ނިއުސް ވެބްސިައޓެއް ތައްޔާރުކުރުން - 11

  .ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިތުބާރާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން - 12

  .ޤައުމުގެ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިކުރެވިގެން ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް އުފައްދާފޮނުވުން  ،މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގައި - 13

  .ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ހިއުމަންރިސޯސް ތަރައްޤީކުރުން - 14

  .ދިވެހިރާއޭްޖގެ އަޑު ތަރައްޤީކުރުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި - 15

  .ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން  ،ކިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި - 16

  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ތާރީޚަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިޖިޓައިޒްކުރުން  - 17

 .ފޮތް، މަޖައްލާ ނޫސް، އޯޑިއޯ ވިޟުއަލް ފަދަ ތަކެތި ހޯދުން ދުވަސްވީ  - 18

 .ޕްރިޒަވޭޝަން ލެބެއް ޤާއިމްކޮށް އަދި މިތަކެތި ކޮންޒާވް ކުރުން  ،ދުވަސްވީ ތަކެތީގެ އަޞްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި - 19

ނޑައަޅާ ޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރުން  ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލައިބްރަރީތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ،ލައިބްރަރީ ސައިންސްގެ އުޞޫލުން - 20  .ސްޓޭންޑަރޑް ކަ
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 

2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ         19,158,982         25,079,292         23,892,033

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         89,944,425       116,646,231       117,921,704

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         12,322,077         12,449,373         18,188,040

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް         15,006,185           6,044,081           6,529,605

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       117,272,687       135,139,685       142,639,349

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     764                     727                     797

  .ޤާއިމްކުރުން  ނެޓްވާރކް ލައިބްރަރީ މަތިކުރުމަށް  ފެންވަރު  ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތް - 21

  .ޤާއިމްކުރުން  ލައިބްރަރީ އިލެކްޓްރޯނިކް  - 22

 .ބިނާކުރުން މީހުން  ފަންނުގެ  ލައިބްރަރީގެ ،ކުރުމާއި ތަރައްޤީ މުވައްޒަފުން  - 23

  .ޤާއިމްކުރުން  ލައިބްރަރީ ބްރާންޗް  ރާއްޖެތެރޭގައި މާލެއާއި - 24

  .ހެދުން ޢިމާރާތެއް އާ ލައިބްރަރީގެ ަމލްޓިމީޑިއާ ކުޑަކުދިންގެ - 25

  .ހެދުން  ޢިމާރާތެއް އާ  ބުރީގެ 10 ލައިބްރަރީގެ ނެޝަނަލް - 26

  .ތަޢާރުފުކުރުން  ޗެނަލްތަކެއް  އިތުރު މޯލްޑިވްސްގެ  ޓީވީ  - 27

  .ގެނެސްދިނުން ލައިވްކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ޚަބަރާއި ހިސާބަކުން ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ - 28

  .ގެނެސްދިނުން  ޕްރޮގްރާމްތައް  ބޭނުންވާކަހަލަ  އަދި  ފައިދާހުރި ންނަށްތުރައްޔި ،އްޔަތުންޞިއިޙަ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ  ސަރވިސް ޕަބްލިކް - 29

  .ޤާއިމްކުރުން ސެންޓަރެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެލެވިޜަން - 30

  .ތަރައްޤީކުރުން އިތުރުކޮށް ވަޞީލަތް އިންސާނީ  މޯލިްޑވްސްގައި  ޓީވީ  - 31

ނޑައެޅުމާއި ގިންތި  މީޑިޔަމް އަލް ޜުވި އޯޑިއޯ ހުށަހެޅޭ ށްނަންމުން ޢާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި - 32  ޢާންމުން  ދަށްޢިވާޤަ ކުރުމުގެ ދަރަޖަ ކަ
  .ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

  .ފިޔަވަޅުއެޅުން  އެޅެންހުރި  ގޮތުން އަވަސްކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް ދެވޭ އޮފީހުން ކުރުމަށް  ކްލެސިފައި - 33

 .ހަރުދަނާކުރުން  މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތުން  މާޔަތްކޮށްދިނުމުގެޙި ފަންނުވެރިން ރާއްޖޭގެ - 34

 .އާޓްސްގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުން - 35

 .އާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކުގެ އިތުރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން - 36

އާއި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީ ފޯރުކޮށް ދީގެންނާއި، އާޓްސް ފެސްޓިވަލްތަކާއި ކޮންސެޓްތަކާއި މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމޮުކްށ ފަންނީ އެހީ - 37
ގެ ހިންގައިގެންނާއި، އަދި ފަންނުވެރީން ތަޢާރަފްވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދައިދީގެން އާޓިސްޓިކް ފަންނުވެރީން

 .އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުންހުނަރުވެރިކަން 

ދިވެހިންގެ އާޓީސްޓިކް ފަންނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދިރާސާކޮށް އަދި މަޢުލޫމާތުތައް ދެމިހުންނަނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާކޮށް  - 38
 .ލިބިދިނުން ފަސޭހައިން ޢާންމުކޮށް ލިބިދިނުމާއި، އަދި އާޓިސްޓިކް ފަންނުތަކުގެ ޢިލްމީ ރިފަރެންސްތައް ފަސޭހައިން ޢާންމުކޮށް 

 . ސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކުރާ ޙަފްލާތަކަށް މިއުޒިކް ހުށަހަޅާދޭ އޮންސޯމްބްލްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން  - 39

 .ޤާއިމްކޮށްދިނުން ޓެއް ށްވެ ހަރުދަނާ މުވައްޒަފުންނަށް  ،ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި މާޙައުލެއް ހިތްހަމަޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް އަންނަ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް - 40
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           141,846           272,092           322,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން            445,558           699,997           682,500 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,586               3,500               3,500 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           589,990           975,589        1,008,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,239,505        2,750,340        2,163,780 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           530,573        2,183,700           659,648 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ             75,200                  -                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,904,651        7,705,226      10,045,308 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             26,809             13,453             24,282 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           355,138           839,235        1,525,000 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                  -                  -           101,200 7

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -           166,500                  - 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        6,131,876      13,658,454      14,519,218

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           588,269           196,687           348,350 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -                  -        3,029,605 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           588,269           196,687        3,377,955

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,720,145      13,855,141      17,897,173

76 59 48 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު



604 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

 6.1މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ަދށް އަދަދެެކވެ 4%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.5ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގިއ .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. ިއތުރު ބަޖެޓެކެވެ 130.5%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުެރ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  15.4

ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.އެސް.މިލިައން ައދި ޕީ 15.1ގެ ބަޖެޓްަގިއ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

  . މިލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.3ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  193.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 45.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.2%ތަ މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަ 42.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %6.8

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 އަްށުވެރ 2007މިއީ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  17.8އަށް ކަ

މިލިއަން ުރފިޔާ އަިދ  14.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ %54.4

ީޕ .ައއި.ެއސް.ޕީއަިދ ީމގެ އިތުުރން . ވެމިލިައން ރުިފޔާ ަކނަޑެއޅިފައިެވއެ 0.3ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .މިލިއަން ުރފިޔާ ހިމެނިަފއިެވއެވެ  3ގެ ގޮުތގައި 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        5,958,149      11,684,333      12,287,000 1

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             51,328               5,337               7,651 2

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        6,009,477      11,689,670      12,294,651

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.02 –  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        8,018,844        7,602,996        7,440,036 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        8,019,129        8,640,645        8,116,035 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      12,544,485      13,350,822      13,321,670 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           276,049           276,577           324,738 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           280,160           200,000           200,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           210,902           420,320           441,500 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      29,349,569      30,491,360      29,843,979

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        3,244,509        2,856,227        5,971,800 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           500,000                  -           500,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,744,509        2,856,227        6,471,800

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      33,094,078      33,347,587      36,315,779

273 268 285 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 32.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 10.7%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  3.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 29.3

  .  ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 2.3%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 33.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  29.9ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  3.4ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  80.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 60.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  67.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  40.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 19.7ކީ ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . އެވެ  %32.8

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 އަްށުވެރ 2007މިއީ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  36.3އަށް ކަ

މިލިައން ުރފިޔާ އަިދ  29.8މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ %7.4

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 6ިއ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގަ  ީޕ .އައި.އެސް.ޕީައދި މީެގ އިތުރުން . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 0.5ގެ ގޮުތގައި 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި      11,352,083      11,697,891        9,735,391 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   826               1,060               1,166 2

ތަންތާންގެ ކުލި        1,000,000           480,000           528,000 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               8,811                  -                  - 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.03 – ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ      12,361,720      12,178,951      10,264,557

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        6,284,978        6,870,916        7,124,881 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        6,456,025        6,477,235        7,524,332 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      22,080,407      27,808,172      26,108,382 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ        5,400,907        6,434,174        6,515,830 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ           257,200           156,250           312,500 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           354,983           973,500           897,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      40,834,500      48,720,247      48,482,925

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        6,489,316        7,765,306        8,210,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      14,506,185        6,015,081        1,500,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      20,995,501      13,780,387        9,710,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      61,830,001      62,500,634      58,192,925

262 246 297 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 47.3ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 24.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  6.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 40.8

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 56.6

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  48.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . ހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަ 7.8ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  200.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  170.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  54.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  93.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ޓެކެވެބަޖެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 76.8ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %45.2

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 އަްށުވެރ 2007މިއީ . ފިާޔއެވެ މިލިައން ރު 58.2އަށް ކަ

މިލިައން ުރފިޔާ އަިދ  48.5މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ބަޖެޓެކެވެ އިުތރު %2.8

ީޕ .ައއި.ެއސް.ޕީ އަިދ ީމގެ އިތުުރން. މިލިައން ރުިފޔާ ަކނަޑެއޅިފައިެވއެވެ 8.2ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ގޮުތގަިއ 

  .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 1.5ގެ ގޮުތގައި 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           167,110           208,362           294,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                6,246               9,097             13,325 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  648                  246                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           174,004           217,705           307,325

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.04 – ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,175,835        1,239,960        1,325,760 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           673,807           692,229           801,489 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,688,206        3,669,430        4,089,640 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ               2,990               3,980             22,371 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ               3,758               5,000               5,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               4,400           164,500           392,800 6

އެކިއެކި އެސޯސޭިއޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -             25,000                  -

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -             10,000             25,000 8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,548,996        5,810,099        6,662,060

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,056,803           953,785        1,095,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -             29,000        1,500,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,056,803           982,785        2,595,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,605,799        6,792,884        9,257,560

46 44 50 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު



610 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 63.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  1.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7) ޕީ ނުިހމަނާ.އައި .އެސް .ޕީ(ވަަނއަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 6.7%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  5.9ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  188.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 20.3) ނުހިަމނާ

. އެވެ  76.6%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  15.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %23.4

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 އަށްުވެރ 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  7.8އަށް ކަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައިދ  6.7މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ %14.2

ީޕ .ައއި.ެއސް.ޕީ އަިދ ީމގެ އިތުުރން. މިލިައން ރުިފޔާ ަކނަޑެއޅިފައިެވއެވެ 1.1ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ގޮުތގަިއ 

     .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 1.5ގެ ގޮުތގައި 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             12,774               3,877               2,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,624                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             15,398               3,877               2,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.05 – ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           686,762           868,342           953,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           396,233           493,472           473,477 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           510,251           662,218           669,900 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             15,000             15,000             15,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,608,246        2,039,032        2,111,377

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           109,555           116,720           117,520 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           109,555           116,720           117,520

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,717,801        2,155,752        2,228,897

39 33 32 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 13.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 2) ޕީ ނުިހމަނާ.އައި .އެސް .ޕީ(ވަަނއަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 18.1%ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ  ގައ2006ިމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  1.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  241%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  6.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93%ޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅިބަ 6.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 7%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.5ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 އަށްުވެރ 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  2.2އަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ައިދ  2.1ގެ ގޮތުަގއި މީގެ ތެރެިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދު. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ %3.4

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               4,776               9,500             10,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                3,617               1,800               3,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

13 000 11 300 8 393 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.06 – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފަންނުވެހި

އމދނީގ ޖމލ               8,393             11,300             13,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           238,645           324,780           419,100 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު             72,487           113,997             88,982 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           562,425        1,269,975        1,529,180 3

ސަރުކާރުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -               5,000               5,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,850             27,500             34,500 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           891,407        1,741,252        2,076,762

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             34,636             42,893           109,870 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             34,636             42,893           109,870

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           926,043        1,784,145        2,186,632

29 13 12 ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 49.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 0.8

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 100%އި ހިނގި ަޚރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  1.7ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  193.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 5.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  93.4%ބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅި 5.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %6.6

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 އަށްުވެރ 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  2.2އަށް ކަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައިދ  2.1ްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރން. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ %22.6

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.07 –  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,078,656        2,314,882        2,555,400 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           972,075        1,088,128        1,815,245 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,591,137        7,359,086        5,657,505 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           149,353                  -           225,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           788,610           580,000        1,408,275 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,579,831      11,342,096      11,661,425

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           798,989           508,911        2,280,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           798,989           508,911        2,280,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,378,820      11,851,007      13,941,425

61 55 40 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުެގ . އިތުރު އަދަދެކެވެ  2163.7%ގައި ހިނގި ޚަރަަދށްވުރެ 2005

މިލިއަްނ  0.8ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި .އައި.އެސް.މިލިއަން ުރފިޔާ އަދި ޕީ  5.5ގޮތުަގއި 

  . ރުފިޔާ ޚަރަުދވެފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

 2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 147.4%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  15.7

ޕީ ުނހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.އެސް.މިލިައން ައދި ޕީ 10.1ންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި ގެ ބަޖެޓްަގިއ ރިކަރަ

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 5.6ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ީކ ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2008

އިތުުރ  46.1%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  23) ނުހިަމނާ

. އެވެ  80.5%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  18.5މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 4.5ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %19.5

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 އަްށުވެރ 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  13.9އަށް ކަ

މިލިއަން ުރފިޔާ އަިދ  11.7މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ %17.6

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 2.3ަގއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތު   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -               2,200               2,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -               2,200               2,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

30.08 – ނޭޝަނަލް ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޝަން

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -           325,740           304,080 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           565,810           474,128 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,798,681        1,567,950 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -           153,460           217,800 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        2,843,691        2,563,958

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -               8,844             55,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -               8,844             55,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        2,852,535        2,618,958

11 9 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -



 ،ހެދުމާއި ދާއިރާއަކަށް ވާޞިލްވެވޭ ފަސޭހައިން  އެންމެންނަށްވެސް ،ދާއިރާއަކީ އިންސާުފގެ ޢަދުލު

 ،ދާއިރާއަކަށްވުމާއި  މުޢާމަލާތުކުރާ އިޙްތިރާމާއެކީ އަދަބު ހުރިހާއެންމެންނަށްވެސް ،ދާއިރާއަކީ އިންސާފުގެ ޢަދުލު

 ދެބަސްވުންތައް ،ބާރުލިބިގެން ތުންޢަޝަރީ  ދެނެގަނެ ދުރާލާ ބޭނުންތައް ފަރުދުންގެ އެންމެހާ މުޖުތަމަޢުގެ

 ނިންމުންތައް  ނިންމާ ތެރެއިން ގެއެނިޒާމު  ،ތަޢާރަފްކޮށް ނިޒާމެއް ޙައްލުކުރެވޭނެ ފަސޭހައިން ވާހަކަދައްކައިގެން 

 ހުރިހާ  މިދާއިރާއާގުޅޭ އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ  އަދި ވަކީލުންނާއި ޤާނޫނީ ފަރުދުންނާއި ޢާންމު ،ތަންފީޒްކުރުމާއި

 ،ނިންމުންތަކަކީ ނިންމާ ޝަރީޢަތުން  ،ހެދުމާއި ގުޅުމެއްކަމުގައި ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ،ގުޅުމަކީ އޮންނަ ފަރާތްތަކާ 

 ،ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ އެކަށީގެންވާ ންރިޔާޢަތްކުރެވިގެ ފުރިހަމައަށް ޤަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި ރާއްޖޭގެ

 މިދާއިރާއަށް  އަދި ތްކުރެވިގެންޢާޔަރި ބޭނުންތަކަށް ގެޢުމުޖްތަމަ  ،ވުމާއި ނިންމާނިންމުންތަކަށް ނެ ގޮތަށްކުރެވޭ ތަންފީޒު

 .މިދާއިރާވުން  ދޭދާއިރާއަކަށް  ޚިދުމަތެއް ރަނގަޅު ފެންވަރު  ،ބޭނުންކޮށްގެްނ ހެޔޮގޮތުގައި ވަީޞލަތްތައް ފައިވާލިބި

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ޖަސްޓިސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 31  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 .ނިންމުން އަވަހަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޯޓްތަކަށް ޝަރުޢީ  ރާއްޖޭގެ -1

ނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓްތަކުގައި ޝަރުޢީ -2  .އަހުލުވެރިކުރުވުން ޤަވާޢިދުތަކަށް  ފަ

 .ހަމަޖެއްސުން މެޖިސްޓްރޭޓުން  ރަށްރަށަށް ނެތް މެޖިސްޓްރޭޓުން  -3

 .ކުރުންތަމްރީނު މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޝަރުޢީ -4

 .ކުރުންޤާޢިމު ސެންޓަރެއް ޓްރޭނިންގ އިންހައުސް ،ކުރުމަށްޓަކައި ތަމްރީން މުވައްޒަފުން ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ -5

 .ކުރުންތަމްރީނު މުވައްޒަފުން އިދާރީ ރަށުކޯޓްތަކުގެ -6

 .ށްހެދުންތަންތަނަ  ކުރިއަރާފައިވާ ރޮނގުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮރމޭޝަން ،ކޯޓްތަކަކީ ޝަރުޢީ  ރާއްޖޭގެ -7

  .ހެދުންތަންތަނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރު ގޮތުން ޢުމްރާނީ ،ކޯޓްތަކަކީ ޝަރުޢީ  ރާއްޖޭގެ -8
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ           5,926,427           5,349,664           5,195,700

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         68,794,694         84,084,314       111,726,810

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           3,939,354           2,468,927           9,668,108

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           2,917,879           7,936,911           9,141,657

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         75,651,927         94,490,152       130,536,575

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  1,067                  1,108                  1,183



619

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        2,549,916        1,741,260        1,472,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              82,390             79,707             12,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             60,173             31,430             25,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        2,692,479        1,852,397        1,509,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

31.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް

, , , , , , ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        3,096,892        3,553,740        3,760,980 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,405,778        2,392,181        2,051,518 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        5,322,304        7,928,490        9,571,442 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,387,033        5,610,000        4,677,505 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,212,007      19,484,411      20,061,445

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           791,596        1,820,484        1,992,500 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        2,917,879        7,936,911        9,141,657 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,709,475        9,757,395      11,134,157

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      15,921,482      29,241,806      31,195,602

125 119 111 ދދބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ި ިފ ި ި ޖޓ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 13ވަނައަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 74.5%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ( ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 47.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 19.2

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  18.9ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . ުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަ 0.3ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  85.6%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 35.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ  89.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  31.8މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ވެބަޖެޓެކެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %10.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . ެއވެމިލިއަްނ ރުފިޔާ 31.2އަްށ ކަ

 20.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑެއޅިފައިެވެއވެ 2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  އަދި މީެގ  .މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

   .މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވެެއވެ 9.1ޕީ ެގ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ އިތުރުން
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -  1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

31.02 – އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      18,927,038      20,034,600      21,846,780 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      13,277,055      13,758,043      16,924,259 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        9,868,552      10,803,800      29,293,539 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           307,870                  -                  - 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      42,380,515      44,596,443      68,064,578

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,736,656           253,705        5,937,288 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,736,656           253,705        5,937,288

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      44,117,171      44,850,148      74,001,866

816 756 728 ު ަ ަ  ެ ު ާ ަ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ816 756 728 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިާވ މަޤާމުެގ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ީމެގ .  މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 44.1ވަނައަހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ޕީ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަްލ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 42.4ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގއި 

  . ިމލިއަން ރުިފާޔ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 1.7ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރުގެ  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. އިުތުރ ބަޖެޓެކެވެ 1%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަށްުވެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ  44.5

ަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ޕީ ނުހި.އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  43.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.7ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  79.6%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  80) ނުހިަމނާ

. އެވެ  92.1%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  73.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %7.9

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  74އަށް ކަ

 68.1މީެގ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުެގ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 65% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 5.9މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           148,835           151,500           154,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                       5                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  126                  - 3

154 000 151 626 148 840 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

31.03 – މަދަނީ ކޯޓު

އމދނީގ ޖމލ           148,840           151,626           154,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,216,831        2,430,660        2,433,180 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,675,719        2,279,201        2,262,428 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,698,270        2,620,465        4,143,796 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             55,170             84,870           283,460 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,645,990        7,415,196        9,122,864

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           621,149           171,349           552,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           621,149           171,349           552,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,267,139        7,586,545        9,674,864

83 83 83 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު



624 

 

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.2ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 18.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.6ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 9.7%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަށްވުެރ 2006ިމީއ . މިލިއަްނ ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.6ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  78.1%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 12.2) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  89.9%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  11މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %10.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.7އަްށ ކަ

 9.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 27.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 



625

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           100,447           208,773             75,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,192               3,090               1,500 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           103,639           211,863             77,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

31.04 – ޖިނާއީ ކޯޓު

ީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,884,529        2,278,200        2,326,560 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,415,460        2,890,679        2,330,439 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,057,365        1,713,569        1,787,685 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             88,740             65,323           151,085 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,446,094        6,947,771        6,595,769

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           494,188             88,891           335,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           494,188             88,891           335,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,940,282        7,036,662        6,931,269

81 81 80 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 0.3%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

ިލއަން ރުފިާޔ މި 0.5ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުުރ ބަޖެޓެކެވެ 38%ގައި ހިނގި ަޚރަދަށްވުެރ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.6ދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.ސްއެ.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިުތރު ބަޖެޓެކެވެ 27%ގެ ރިވަިއޒް ބަެޖޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007ިމއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 8.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 90.3%މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.8މީގެ ތެެރިއން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . އަްނ ރުފިާޔއެވެމިލި 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %9.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.9އަްށ ކަ

މިލިައްނ  6.6މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 1.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.3އި ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގަ    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        2,933,179        3,094,673        3,406,200 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              15,057                    52                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               3,836                  -               3,000 3

3,409,200 3,094,725 2,952,072 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

31.05 – ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓު

އމދނީގ ޖމލ        2,952,072        3,094,725        3,409,200

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,351,897        1,509,530        1,644,780 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,199,937        1,555,649        1,733,307 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           756,350        1,402,041        1,566,897 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             52,850             64,690           111,520 4

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްުޓން                    64               1,000               1,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,361,098        4,532,910        5,057,504

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           201,890           123,748           657,380 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           201,890           123,748           657,380

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,562,988        4,656,658        5,714,884

56 57 54 ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 14.9%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.3

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 22.4%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  4.1ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  53.1%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.6) ނުހިަމނާ

. އެވެ 88.7%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %11.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.7އަްށ ކަ

 5.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 22.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             29,397             35,872             46,500 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -               3,181                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ             29,397             39,053             46,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

31.06 – ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ ކޯޓު

46,500 39,053 9,397 ލ ީ ޖ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           220,160           346,980           662,040 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           174,728           223,103           555,192 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           351,702           529,000        1,593,518 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               2,400               8,500             13,900 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           748,990        1,107,583        2,824,650

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             93,875             10,750           193,440 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             93,875             10,750           193,440

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           842,865        1,118,333        3,018,090

22 12 11 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 2.9%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

ިލއަން ރުފިާޔ މި 0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 0.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.1) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 39.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  1.1ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.07ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  156.5%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 3) ނުހިަމނާ

. އެވެ 93.6%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  2.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %6.4

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ ރިވަިއްޒ  2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  3އަށް ކަ

މިލިައްނ  2.8މީގެ ެތެރއިން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 169.9% ބަޖެޓަށްވުރެ

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ޮގތުަގއި  ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ނޭޝަނަލް  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ   –  32  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ވިލަރެސްކުރުމާއި  މަގުފަހިކޮށް ރާވައި، ތަރައްޤީ ޤައުމީ ،ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމެއް ފުރިހަމަ

 ފުދުންތެރިކަމާއި  ދިރިއުޅުމުގެ  ދިވެހިންގެ ކުރުމަށާއި، ހަރުދަނާ  ފުޅާކޮށް  ބިންގާ  އިޤތިޞާދުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އަށް  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ ލިބިދިނުމަށް ގޮތެއްގައި  ހަމަހަމަ ފައިދާ  ތަރައްޤީގެ  އިތުރުކުރުމަށާއި، ފޯރުންތެރިކަން 

 .ކުރުން ޝާއިޢު ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންވާ ރޭވުމަށްޓަކައި އަމާޒުކޮށް

  .ޝާއިޢުކުރުން މަޝްރޫޢު  ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ  ވަނަ 7 -1

 .އެހީތެރިވުން ހިންގުމަށް  ސިޔާސަތު  ފުޅާކުރުމުގެ ދައުރު ތްތަކުގެޢަޖަމާ  އަމިއްލަ ތަރައްޤީގައި އުމީޤަ -2

 ނިޒާމު ތަރައްޤީގެ އްދީޙަސަރަ ސިޔާސަތާއި އެއްފަސްކުރުމުގެ ތަރައްޤީ އާއި އާބާދީ ރާއްޖޭގެ -3
 .ވިލަރެސްކުރުން ރާވައި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

 .ރިވައިސްކުރުން ސިޔާސަތު  އާބާދީގެ ރާއްޖޭގެ -4

 ކުރުމަށް ޤާއިމް މެއް ނިޒާ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ފުރިހަމައަށްރާއްޖޭން ލިބެންހުރި ބޭރުގެ އެހީގެ ފުރުޞަތުތައް  -5
 .މަސައްކަތްކުރުން

 މަޢްލޫމާތު ބޭނުންވާ  ރޭވުމަށް ތަރައްޤީ  އެހީގައި ސިސްޓަމްގެ  އިންފޮރމޭޝަން ޖިއޮގްރަފިކް  ނޭޝަނަލް -6
 .ކުރުން ދިރާސާތައް ސްޕެޝަލް ،އެއްކުރުމާއި

 .ބިނާކުރުން މުވައްޒަފުން ހުރި  ޤާބިލްކަން  ހުނަރާއި ފުރިހަމަ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީގެ -7

 އުމީޤަ ލިބިދިނުމަށް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ފައިދާ ތަރައްޤީގެ ،މަތިކުރުމަށާއި ރުފެންވަ  އުޅުމުގެރި ދި ދިވެހިންގެ -8
 .ކުރުން ޝާއިޢު  ބެލެހެއްޓުމާއި  ހިސާބު  ތަފާސް ބޭނުންވާ ރޭވުމަށްޓަކައި އަމާޒުކޮށް ޤީތަރައް

 ބެލެހެއްޓުމާއި  އެއްކޮށް ތަފާސްހިސާބު ޤައުމީ  ވަޒަންކުރާނެ މިންވަރު ކުރިއަށްދާ ތައްމަސައްކަތް ތަރައްޤީގެ -9
  .ޝާއިޢުކުރުން 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި 

ލަފާކުރި ރިވައިޒް  ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފާިޔ ރުފާިޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ              205,346              147,208              131,736

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          27,621,990         17,292,148         17,974,052

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު               236,928                35,779              706,600

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -         10,000,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                      -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         27,858,918         17,327,927         28,680,652

165 109 141 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު

ނޑިތައް ކުންމަސައްކަތްތަ  ހިންގޭ  އަމާޒުކޮށްގެން  ނައްތާލުމަށް ފަޤީރުކަން ރާއްޖޭން -10 ނޑުދަ  ލްވާ ޞިޙާ  ލަ
ނޑުތައް ތަފާސްހިސާބުގެ ބޭނުންވާ  ދެނެގަތުމަށް މިންވަރު   .އެކުލަވާލުން  މިންގަ

ނޑައެޅުމަށާއި، ސިޔާސަތު އާބާދީގެ ރާއްޖޭގެ -11  ސިޔާސަތު  އެއްފަސްކުމުގެ  ތަރައްޤީ އާބާދީއާއި ކަ
  .އެކުލަވާލުން  ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންވާ ވިލަރެސްކުރުމަށް  ރާވާ ތަރައްޤީ އްދީޙަސަރަ ހިންގުމަށާއި،

 އަމިއްލަ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ދާނުގައި އި މަ އިޤްތިޞާދީ  ދާއިރާތަކާއި ދާފުޅާވަމުން އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ  -12
ނޑުތަކާއި  މުހިންމު  ބޭނުންވާ ،ނެގަތުމަށްޓަކައިދެ މިންވަރު ފުޅާވަމުންދާ  ދައުރު ފަރާތްތަކުގެ  މިންގަ
  .ހަރުދަނާކުރުން އެކުލަވާލާ ހިސާބުތައް އެކައުންޓްސްގެ  ނޭޝަނަލް

 ދެނެގަތުމަށް  މިންވަރު ކުރިއަރަމުންދާ އަދި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެކިދާއިރާތަކުން  އިޤްތިޞާދުގައި ރާއްޖޭގެ -13
 .ހަރުދަނާކުރުން ލާ،އެކުލަވާ ތަފާސްހިސާބުތައް އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންވާ 

  .ސިފަގެނައުން  ޢަމަލީ އެއަށް އެކުލަވާލުމާއި ޤާނޫނު ހިސާބުގެ ތަފާސް -14

 މުވައްޒަފުން  ހުރި ޤާބިލްކަން  ހުނަރާއި ފުރިހަމަ ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް  ޑިވިޜަންގެ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް -15
  . ބިނާކުރުން

  .ތަމްރީންކުރުން މީހުން ރޮނގުން ހިސާބުގެ ތަފާސް -16

  .ޤާއިމްކުރުން އޮފިސަރުން  ސްޓެޓިސްޓިކަލް ފެންވަރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ -17
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           152,567           123,149           117,830 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              26,760             10,815                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން             26,019             13,244             13,906 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           205,346           147,208           131,736

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

32.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,556,909        2,556,960        3,051,780 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,119,408        1,179,428        1,000,935 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        4,592,253        6,398,463        6,460,702 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -             77,844                  - 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           454,010        1,830,000        2,740,297 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        8,722,580      12,042,695      13,253,714

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           190,085             35,779           674,250 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -                  -      10,000,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           190,085             35,779      10,674,250

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        8,912,665      12,078,474      23,927,964

100 80 87 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 8.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 6.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 35.7%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 12.1

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.8ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.3ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  58.1%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 19.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.1%މުޅިބަޖެޓްގެ  މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ 18.4މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %3.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 23.9އަްށ ކަ

 13.3މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 98.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 10.7މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  ކެޕިަޓްލ . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

   .މިލިއަން ރުިފާޔ ހިމެނިފަިއެވއެވެ 10ޕީ ގެ ޮގތުގައި .އައި.ެއސް.ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ޕީ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

32.02 – ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭބައިގެ ޚަރަދު

ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,620,490        1,901,040        1,888,560 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           620,756           665,235           477,849 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      15,844,711        1,821,623        1,515,729 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             13,130             19,275             25,700 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           800,323           842,280           812,500 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      18,899,410        5,249,453        4,720,338

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             46,843                  -             32,350 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             46,843                  -             32,350

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      18,946,253        5,249,453        4,752,688

65 29 54 65ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 9 54 ިވ  ޢދދ ިފ ި  ި ޖޓ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 18.9ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 110.6%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުފިާޔ  0.04 ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި.ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 18.9

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6) ޕީ ނުިހމަނާ.އައި .އެސް .ޕީ(ވަަނއަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 67.9%ގަިއ ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ީޕ ުނހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަަރުދެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ އަދި ޕީ  6ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.03ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  51.7%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 9.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ 99.5%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  9.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 0.04ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %0.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.8އަްށ ކަ

މިލިައްނ  4.7މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 9.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.1ޮގތުަގއި  ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ   . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

 

 



ށް ފައިދާކުާރނޭެހން ފަތުުރވެރިކަްނ ފުާޅކުރުމުގެ ޢަ ބިނާކުރަިނވި ގޮތެްއގަިއ ުމޅި މުޖުތަމަ

  .މަޝްރޫޢުތަްއ ހިްނގާ ބެލެެހއްޓުން

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ވިއޭޝަން އޭ  ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 33  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

.ޓޫިރޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން ގަިއވާ މަޝްރޫުޢތައް ިހންގާ އެކަންތަްއތަްއ ތަންފީޒު ުކރުންތިންަވނަ  - 1

ޓޫރިޒަމް ފުާޅކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެނދުަތއް ަތރައްގީކުރުމަްށ ބީލަމަށްލުމާއި، އެކަންަތްއތައް  - 2
 .ކުރިއަށް ެގްނދިއުން 

 .ރުހުރި ޤަާވޢިދުތައް ހަުރދަނާ ކުުރންޓޫރިޒަމް ދާިއރާގެ އެިކއެކި ޤަވާޢިދުަތއް ހަދައި ައދި ިމހާ - 3

 .އިތުރު މާކެޓް ތަކަށް ޓޫރިޒަމް އިޝްތިާހރުކޮށް ޕްރޮޯމޓް ކުރުން - 4

 .އޭިވއޭޝަން ދާއިާރގައި ަހރުދަނާކުަރން ރޭވިފަިއވާ ކަންތައްަތއް ަހރުދަނާ ކުުރން  - 5

637 
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ         65,514,494         13,284,652           1,834,033

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       104,743,867       117,830,311       109,481,855

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              868,950              426,601              617,623

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       105,612,817       118,256,912       110,099,478

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     104                     114                     110
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި           245,913           100,000             70,000 1

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި      63,765,182      10,833,042           150,000 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               1,050               2,539                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ      64,012,145      10,935,581           220,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

33.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,391,052        1,679,214        1,495,620 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           560,883           806,215           725,647 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        8,318,086        7,264,861        6,212,566 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           641,392           539,603           894,827 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             89,550           179,100 5

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  6

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަަކށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        1,153,719        2,331,834                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           537,448           385,465           584,815 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,602,580      13,096,742      10,092,575

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           272,562           142,195           189,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           272,562           142,195           189,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,875,142      13,238,937      10,281,575

43 49 41 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.8ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 15.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިައން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 11.7%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 11.5

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.3ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  50.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.6%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މު 16.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %3.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 10.3އަްށ ކަ

 10.1ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި  މީގެ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 22.3% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        1,098,094        1,387,426        1,536,033 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              22,698             18,000             18,000 2

ތަންތާންގެ ކުލި             30,000             36,000             36,000 3

1,590,033 1,441,426 1,150,792 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

33.02 – ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ބެހޭބައި

އމދނީގ ޖމލ        1,150,792        1,441,426        1,590,033

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,140,221        1,330,800        1,397,160 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           737,841        1,188,174        1,138,474 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,550,132        1,861,246        2,028,723 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           971,201           963,409        1,004,473 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           277,773           753,754           780,725 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,677,168        6,097,383        6,349,555

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           151,020           146,563           158,573 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           151,020           146,563           158,573

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        4,828,188        6,243,946        6,508,128

36 36 35 ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 4.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 11.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 4.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 30.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.2ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  22.8%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.7) ނުހިަމނާ

. އެވެ 96.9%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  7.5މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %3.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.5އަްށ ކަ

 6.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.2% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2ގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދު   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

33.03 – މޯލްޑިވްސް ގަވަރންމަންޓް ޓޫރިސްޓް އޮފީސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,179,661           787,500           768,000 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           252,865               1,000                  - 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        5,887,307        4,832,029        1,636,438 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             10,496             13,668             13,668 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,330,329        5,634,197        2,418,106

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             28,846                  -             43,050 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             28,846                  -             43,050

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,359,175        5,634,197        2,461,156

1 1 1 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.3ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 59.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

  . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވެެއވެ 7.3

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 22.8%ގަިއ ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް މިލިއަން އަހަުރގެ ިނޔަލަ 5.6ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

  . ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. ދަްށ ބަޖެޓެކެވެ 49%ގެ ރިވަިއޒް ބަެޖޓާއަޅާބަލާއިުރ 2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ 98.5%މިލިއަން ރުފިާޔ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  2.7ން ރިކަަރްނޓް ޚަރަދަކީ މީގެ ތެެރއި 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %1.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008  ގެ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.5އަްށ ކަ

 2.4މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 56.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

  . މިލިއަން ރުިފޔާ ހިމެނިަފިއވެެއވެ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           350,989           907,645             24,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  568                  -                  - 3

24,000 907,645 351,557 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

33.04 – މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު

އމދނީގ ޖމލ           351,557           907,645             24,000

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           781,281           878,400        1,038,552 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           498,828           931,579        1,053,738 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      78,623,294      91,096,790      88,305,049 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             24,692                  -             60,800 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           205,695             95,220           163,480 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      80,133,790      93,001,989      90,621,619

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           416,522           137,843           227,000 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           416,522           137,843           227,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      80,550,312      93,139,832      90,848,619

30 28 27 ު ަ ަ  ެ ު ަޤާ  ާ ަ ެ  ަ ް ެ ަ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 80.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 97.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 8.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16.3%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 93.6

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  93.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  22.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  114.6) ނުހިަމނާ

 99.6%ަތ މުޅިބަޖެޓްެގ މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަ 114.2މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  0.4ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަކީ .އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

 . އެވެ %0.4

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 90.8އަްށ ކަ

 90.6މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 2.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

  

 



 ހަރުދަނާ ތަރައްޤީ  އިްޤތިާޞދީ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަމންފާއަށްޓަކައި  ޔާއިލާބަ ދިވެިހްނގެ

 .ުކރުން  ޤާއިމް ޓެއްށް ވެ ިއޤްތިޞާދީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ޓްރޭޑް  އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 34  

ސްޓޭޓްމަންޓް މިޝަން   

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 .ދިުނން  ތަަނަވސްކޮށް ވަޞީަލތްތައް ިލބޭނެ އާމްދަނީ ރައްޔިުތްނނަށް  އަތޮޅުތަުކގެ - 1

 ޤާޫނނު  ކުންފުނިތަކާބެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ހަުރދަނާ  ިހންުގން ކުންފުނިަތކުގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ  - 2
 .ލާޙުކުުރންޞްއި

 ފަސޭހަކޮށް ބަދަލުކޮށް ިސސްަޓމަކަށް ފައިިލންގ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޮކިއުމެންްޓތައް ކުންފުނިތަކުގެ  - 3
 .ދިުނން ޚިދުަމތް އަަވހަށް

 އެންމެ  އޮތް އިތުރުުކރުމަށް ތަަނވަްސކަން މާލީ ރައްޔިުތްނގެ ރަށްރަށުގެ ،ޮސސައިޓީތަކަކީ ކޯޕަރޭޓިވް - 4
.ފޯރުކޮށްދިުނން މަޢުލޫމާތު ރަްއިޔތުްނނަށް އަޮތުޅތަކުގެ ބަލައިަގނެޭވވަރަށް ކަމަށް ަވޞީލަތް ރަނގަޅު

 މިންަގނޑުތަކެއް  ަޤުއމީ މުދަލުގެ އުފައްދާ ރާއްޖޭަގއި ދުމަތްތަކާއި،ޚި ދޭ  ުއޞޫލުން ވިޔަފާރި - 5
ނަޑއަަޅއި  .ކުުރން ހަރުަދނާ ކަ

 އޮފީސް  ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އަވަސްކޮށް  ޚިދުމަތްތައް ނަްށދޭންޢާންމު މިނިސްޓްީރން  - 6
 .ޤާއިމްކުުރން ސިސްޓަމެއް އޮޓަމޭޝަން

 ބަަދހިކުރުން  ގުުޅން ވިޔަފާީރގެ  ދެމެދު ަޤުއމުތަކާއި ބޭރުގެ ދިވެިހރާއްޖެާއއި - 7

647 



648

ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ              386,940              371,178    2,424,346,683

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           7,444,312         18,982,142         24,735,100

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              995,328              523,733              910,369

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -              600,000                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           8,439,640         20,105,875         25,645,469

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                       59                       72                       85
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި                  -             54,000                     - 1

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި           358,009           245,103              245,100 2

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން              16,725             17,740                21,000 3

ރޯޔަލްޓީ                  -             16,357                     - 4

2 424 075 583 30 000 ތަންތާންގެ ކުލ 5

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

34.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

ތނތނގ ކލި                 -             30,000    2,424,075,583 5

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               9,218               2,978                     - 6

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           383,952           366,178    2,424,341,683

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,482,546        1,846,320           2,071,020 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           595,887        1,301,987           1,330,950 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,433,530        6,317,072           7,031,199 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           300,632           324,048              400,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           177,816           615,012              557,785 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,990,411      10,404,439         11,390,954

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           414,032           457,833              492,300 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -           600,000                     - 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު           500,001                  -              100,000 3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           914,033        1,057,833              592,300

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,904,444      11,462,272         11,983,254

72 60 43 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 6.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 49.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަްނ ރުފިާޔ  0.9ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 51.8%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ 10.4

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  9.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.9ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  94.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 20.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.4%މުޅިބަޖެޓްގެ މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ  18.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.7ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %8.6

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ  12އަށް ކަ

 11.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 4.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.6މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               2,988               5,000               5,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ               2,988               5,000               5,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

34.02 – ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ސާރވިސަސް ބިޔުރޯ

, , , ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           356,501           563,160           672,960 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           156,295           275,398           246,242 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           897,067        7,726,645      12,178,189 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             26,058                  -             26,058 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             17,980             12,500           220,697 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,453,901        8,577,703      13,344,146

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             81,295             65,900           318,069 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             81,295             65,900           318,069

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,535,196        8,643,603      13,662,215

13 12 16 3ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 6 ިވ  ޢދދ ިފ ި  ި ޖޓ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 12.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 8.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 465.5%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  8.6ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 73%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަޅާބަލާިއރު 2007މިީއ . މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ  15) ނުހިަމނާ

. އެވެ  97.9%މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  14.7މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ 

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.3ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %2.1

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 13.7އަްށ ކަ

 13.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 58.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.3ދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

  

 



އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވާނޭހެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި، އެއްގަމާއި 

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި  އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ކަ

 .ޢާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ތަރައްޤީކުރުން 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ކޮމިއުނިކޭޝަން  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 35  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑުދަތުރުކުރާ  -1  ހަރުދަނާކޮށް ކަންތައްތައް  ސާރވޭކުރުމާބެހޭ ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ބަނުމާއި، އުޅަނދުފަހަރު  ކަ
 .ލުއިފަސޭހަކުރުން ޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުދަތުރުގެ  -2 ނޑުމަތީގެ  ތާއި،ސަލާމަ ކަ  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ ހަރުދަނާކުރުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި ކަ
 .އިތުރުކުރުން ހޭލުންތެރިކަން މަޢުލޫމާތާއި ކަމާބެހޭ ކުރުމާއި، ފުރިހަމަ ކަންތައްތައް

ނޑުތައް ރާއްޖޭގެ ކުނިބުނިން  ތެލާއި އެޅޭ ފަހަރުން ބޯޓް -3  ހޭލުންތެރިކަން  މަޢުލޫމާތާއި ކަމާބެހޭ ރައްކާތެރިކޮށް، ކަ
 .އިތުރުކުރުން

ނޑު -4  އަދި ތަމްރީނާ ތަޢުލީމާއި ދެވޭ ވަޞީލަތް، އިންސާނީ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަހަރުގައި އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ ކަ
 .ހަރުދަނާކުރުން ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ ހަރުދަނާކޮށް ކަންތައް  ދިނުމުގެ  ސަނަދު

 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން މީހުން ޓްރެފިކަށް  ހުޅުމާޭލގެ މާލެއާއި -5

 .ގިނަކުރުން ދުއްވާމީހުން އެއްގޮތަށް ދުތަކާއިޢިވާޤަ ދުއްވުމުގައި  ދުއްވާ އުޅަނދު  އެއްގަމު ތަކުގައި  އަތޮޅު -6

 .ހުއްޓުވުން ދުއްވުން ދުއްވާ ބާރުދުވެލީގައި މާލޭގައި -7

 އުޅަނދު ގެއްުލންކުޑަ ވީހާވެސް ތިމާވެއްޓަށް ،އުޅަނދަކީ އެއްގަމު ބޭނުންކުރެވޭ ފަތުރުގައި ދަތުރު  އެއްގަމު -8
 .ހެދުން  ކަމުގައި

 އުޞޫލުތައް  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުވެރިކަމާއި،  މީހުންގެ ދަސްކޮށްދޭ ދުއްވަން  އުޅަނދު އެއްގަމު -9
 .ހަރުދަނާކުރުން

 އެކަށީގެންވާ  ގޮތަކުންވެސް ދުއްވުމަށް ހުރިހާ މަގުމަތީގައި ،އުޅަނދަކީ އެއްގަމު ދުއްވާ  މަގުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ -10
 .ކަމުގައިހެދުން ތަކެއް އުޅަނދު

 ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮރމޭޝަން ،ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ފުޅާކޮށް ދާއިރާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮރމޭޝަން ރާއްޖޭގައި -11
 .ތަޢާރަފުކުރުން އިންކިއުބޭޓަރ
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 
2008 އަށް 2007 އަްށ 2006 ގައި 

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފާިޔ ރުފާިޔ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ         87,465,926         96,582,183       101,539,828

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         69,977,707         86,643,124         94,720,215

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         12,819,122           1,651,877           2,793,365

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް          27,414,823           6,659,685         14,740,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ       110,211,652         94,954,686       112,253,580

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     780                     832                     938

 އަދި ޤާއިމްކުރުމާއި، ނިޒާމެއް  ގަވަރމަންޓް -އީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އޮންލައިންކޮށް  ޚިދުމަތްތައް  ދެއްވާ ސަރުކާރުން  -12
 .އިތުރުކުރުން ހޭލުންތެރިކަން މިނިޒާމަށް  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގޮތުގައި ފުރިހަމަ މިނިޒާމް

 .ޤާއިމްކުރުން ވިއުގަ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސަރުކާރުގެ މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  ކުރުމަށް  ޤާއިމް  މްނިޒާ ގަވަރމެންޓް - އީ -13

 އަހަރުގެ 5 ފެށިގެން ން 2006 ސިޔާސަތެއް  ފަހިވާނެ މަގު އެރުމަށް ކުރި  ދާއިރާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރާއްޖޭގައި -14
 .އެކުލަވާލުން މުއްދަތަށް

ނޑު ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ  މްޓެލެކޮ -15  .ފެށުން ހިންގަން އެކުލަވާލާ އޮނިގަ

 ލިބޭގޮތްތަކަށް  ފަސޭހައިން އާލާތްތައް ދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިން ދާއިރާ  ޓެލެކޮމް -16
 .ހިންގުން ރާވާ ފެއަރ ޓެލެކޮމް ކޮށްގެން އިންތިޒާމް  ރާވާ ކަންކަން 

 ވޭނެމަގުދެ ކުރިއަށް ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި  ޤާއިމްކޮށް  މާޙައުލެއް ވާދަވެރި ތަކުގެ ޚިދުމަތް އުނިކޭޝަންޓެލެކޮމި -17
 .ފަހިކޮށްދިނުން

 އަގު  އަށް ސްޕެކްޓްރަމް ޤާއިމްކޮށް ނިޒާމް މޮނިޓަރިންގ ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭނެއް ސްޕެކްޓްރަމް ފްރިކްއެންސީ -18
ނޑައަޅާ އުޞޫލް ނެގުމުގެ  .ފެށުން އަގުނަގަން ކަ

 .ކުރުން ތަޢާރުފް އާޚިދުމަތްތައް ކުރުމާއި، ތަޢާރަފް ޚިދުމަތް  ޕޯރޓިބިލިޓީގެ ނަންބަރު  -19

 .ކުރުން ޢިމާރާތެއް އޮފީސް ކުރުމާއި، ތަރައްޤީ ވަޞީލަތްތައް އިންސާނީ ދާއިރާގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން -20

 .މާލެއާއި ހުޅުމާެލ، ހދ އަދި ސ އަތޮޅުގައި ޓްރެފިކަށް މީހުން ހޭލުން ތެރިކުރުވުން -21

 .ސަރަޙައްދީ އިތުރު ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން -22

ނޑުގެ  -23 ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބަނދަރުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ އަދި ކަ
ނޑުތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި ކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކު   .ރުންވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ މިންގަ

 .އެއަރޕޯޓްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން -24

 .އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން -25

ނޑު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ދިނުން -26  .އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި             38,785               1,595                  - 1

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        7,149,817        8,495,378        8,489,023 2

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން         1,953,515        2,315,843        2,315,843 3

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               8,526               3,060                  528 4

10 805 394 10 815 876 9 150 643 ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

35.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އމދނީގ ޖމލ        9,150,643      10,815,876      10,805,394

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,743,298        2,855,220        3,291,960 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,154,842        1,049,213        1,271,375 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,698,541        5,144,486        6,224,300 3

ތަކެިތ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ        1,630,982        6,000,000        6,000,000 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           654,809           645,277           679,763 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           223,139        1,631,228           425,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,105,611      17,325,424      17,892,398

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           443,869           345,800           458,175 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                  -        5,000,000        8,840,000 2

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު        9,178,982           154,000           200,000 4

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        9,622,851        5,499,800        9,498,175

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      19,728,462      22,825,224      27,390,573

98 85 90 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 19.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 109.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  9.6 ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި.ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ގެ  2007. ަދށް ބަޖެޓެކެވެ 9.5%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަށްުވެރ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ  17.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  17.3ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  80.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 32.1) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  93.4%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  30މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.1 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %6.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 27.3އަްށ ކަ

 17.9މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 45.8% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 9.5ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެިޕޓަލް  ކެޕިޓަްލ . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

   .މިލިއަން ރުިފޔާ ހިމެނިަފިއވެެއވެ 8.8ޕީ ގެ ޮގތުގައި .އައި.ެއސް.ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ޕީ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        3,608,576        3,561,500        3,763,000 1

ތަންތާންގެ ކުލި           802,330           395,000           434,500 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން           218,985                  -             80,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        4,629,891        3,956,500        4,277,500

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

35.02 – ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      13,647,477      14,372,244      16,951,974 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު      22,701,567      23,380,566      29,592,572 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      13,200,017      14,342,148      15,355,665 3

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  4

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           157,311                  -                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           148,670           319,732           700,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      49,855,042      52,414,690      62,600,211

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,903,943           832,767        1,425,000 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      21,218,490           426,677        3,500,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      23,122,433        1,259,444        4,925,000

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      72,977,475      53,674,134      67,525,211

735 640 606 735ބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު 640 606 ޖޓގއި ހިމނިފއިވ މޤމގ ޢދދ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 51.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 14.3%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  1.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 49.8

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 3.2%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 53.4

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  51.8ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  1.6ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުރު  125.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  120.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  66.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  79.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 40.6ލަައކީ ީޕ ނުހިމަނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމް.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %33.8

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  64އަށް ކަ

 62.6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައިެވެއވެ 1.4ަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕި  މީގެ އިތުުރން . މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

   .މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިެމނިފަިއވެެއވެ 3.5ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި        4,774,515             22,409               3,024 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ        4,774,515             22,409               3,024

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

35.03 – ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           713,098        1,274,940        1,229,700 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           355,764           570,642           534,928 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,599,645        8,449,333        5,780,078 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -             14,050                  - 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           548,517           422,710           761,120 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,217,024      10,731,675        8,305,826

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           306,553           215,295           296,590 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        5,464,005           233,008        2,400,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,770,558           448,303        2,696,590

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      10,987,582      11,179,978      11,002,416

52 54 44 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

މީގެ ެތރެއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 6.1%ގައި ހިނގި ޚަރަަދްށވުރެ 2005

ިލއަން ރުފިާޔ މި 0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 105%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  11.3

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  11.1ަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  57.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  97%މިލިއަްނ ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  17.2މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

 3%މިއީ މުޅިަބޖެޓްގެ . މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  0.5ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލައަީކ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ  2008 ގެ  2007މިއީ . މިލިައން ރުފިޔާެއވެ  11އަށް ކަ

މިލިައްނ  8.3މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 2.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިަފއިެވއެވެ  0.3ަގއި ރުފިޔާ އަިދ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތު   މީގެ އިތުުރން . މިލިއަން ރުފިާޔ ކަ

  .މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިެމނިފަިއވެެއވެ 2.4ީޕ ގެ ގޮުތގައި .ައއި.ެއސް.ޕީ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި      68,264,439      81,134,206      85,808,200 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                     61               7,032                    50 2

ތަންތާންގެ ކުލި           642,685           642,660           642,660 3

އެކއެކ ތަކެތ ވއްކައގެން               3,692               3,500               3,000 4

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

35.04 – ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

, , , ި ި ި ި ި

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ      68,910,877      81,787,398      86,453,910

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,383,128        1,396,440        1,769,820 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           930,239           986,363        1,197,174 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,940,764        3,558,519        1,932,736 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           467,121                  -           642,050 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -                  -               5,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             78,778           230,013           375,000 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        4,800,030        6,171,335        5,921,780

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           985,775           104,015           413,600 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް           732,328        1,000,000                  - 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,718,103        1,104,015           413,600

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        6,518,133        7,275,350        6,335,380

ު ެ ު ާ ާ ެ ެ53 53 40 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.7ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

 4.8ީމގެ ެތެރއިން ރިކަރަްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި . ިއތުރު އަދަދެެކވެ 9%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

ލިއަން ރުިފާޔ މި 0.9ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގިއ .އައި.އެސް.މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީ

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 7.5) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 30.6%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ީޕ ުނހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަަރުދެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަްނ އަދި ޕީ  7ަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.ސްއެ.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  77.4%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 13.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ  91.8%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  12.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %8.2

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 6.3އަްށ ކަ

 5.9މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 12.9% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.4ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 

 



ަޤއުީމ އެއްަބިއވަްނތަކަމަްށ  އިއިސްލާްމީދުނެގ ބިްނގަުލގެަމީތގަިއ ދެިމތިބޭ، ިދވެިހ ވަްނތަކަމަށާ  ،ދިެވިހ ޒުާވުނންަނކީ

ދުާމއި، ަހށިެހޮޔ ކަމުެގ ރީތި ާއދަަތއް ހިަފހައްާޓ ުދޅަހެޮޔ ބަޔަކަްށ ހެިރއުުޅމުގެ ެގ ތަަރއްޤީަގއި ަބއިވެިރވާ، ދިލޯބިކުރާ، ޤައުމު 

ތްތެރިުކރުވާ، ާރއްޭޖެގ މާަޙުއލާގުޭޅ ޢާްނުމން ޝައުޤުެވރިާވ ުކޅިވަުރތަކުަގއި ައންހެުންނނާިއ ިފރިހެުންނ ރަކާގޮުތން ިދވެިހްނ ޙަ

 .ުރަގއި ވާދަކުެރޭވނެ ފުރުޞަެތއް ހޯާދިދނުން މީ ފެްނވަވާާއއި ަބއިނަްލ ައޤްގަތަފާތުކުުރމެްއނެިތ ޤައުީމ ެފންަވރު 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ސްޕޯޓްސް  އެންޑް ތް ޔޫ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 36  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ެފްނވަރު ރަނގަޅުކުުރމަށް މަސައްަކްތ ކުރުުމގަިއ ހުިރހާ ުޒވާުނންަނށްެވސް ެއއް އުޫޞލަކުން ފުުރޞަުތ  ދިރިުއޅުުމގެ -1
 .ހޯދަިއިދނުން

 އަޮތޅުަތކުގެ މާލެއާއި  ދިުނމުަގއި  ޯހދައި  ފުރުޞަުތތައް  ިދނުުމގަާއއި  ޚިުދމަްތަތއް  ފިރިެހުނންަނށް  ހެުނންާނއި އަން  ޒުވާން  -2
 .ކުޑަކުރުން ތަފާތު 

 .ދިުނން ަމގުަފހިކޮށް ކުުރމަށް ަމސައްަކތް އިްސަނގަިއގެން  ުޒާވނުްނނަށް  ާދއިާރގައި  ސަާޤފީ ައދި އިޤްިތޞާދީ  އިޖްިތމާޢީ، -3

 ޒުާވނުން  މިޫނންވެސް  ލިބިިދނުމާއި، ކަން ހޭލުްނތެރި ާތއި،ަމޢުލޫމާ ޭބނުްނވާ ޒުވާުނން ާދއިރާިއން ިސާޔސީ ދިއަ  ދީނީ -4
 .ަފހިކޮްށދިުނން ަމގުަތއް އެކަީށެގންވާ  ލިިބދޭނެ  އެީހތެރިަކން ިއރުާޝދާއި، މަޢުލޫާމާތއި، ރޮނގުޮރނުގން ބޭނުްނވާ

 ތެރިަކން  ހޭުލން ުވމާިއމެުދަގއި ަމިއންބަފަިއްނނަށް މެުދގަާއއި ކަިއވެންާޏއި އިގާ ކިބަ  ނުްނގެިފރިހެ  ައންެހނުްނނާއި، ޒުވާން  -5
 ޖަާމޢަތްަތއް  ާޢއިާލތަކާއި  ފޯރުކޮްށދޭ  ެއހީެތރިކަން  މިކަންކަުމގައި  ދިުރވުާމއި، ސިފަަތށް އުުފލުުމގެ މަްސއޫލިްއޔަތު  އުފަްއދައި،
 .ިހތްަވުރދިުނން އުފަްއދައި 

 ދިރިުއޅުަމކަށް  ަރނގަޅު  ޞީއްީޙގޮުތން މަށްޓަކައި،ރުކުަޑކު ިދމާުވން ކަްނތަްއތައް  ނުަރއްކާެތރި ިސްއޙަތަށް ޒުވާުންނގެ -6
 .ުކރުން ަމސައްކަތް ކުރުަމށްޓަކައި ސަލާމަތް  ޒުވާުނން ތަކެިތން ަމސްތުވާ  މަުގދެއްުކމާއި،

 މަްޝވަރާކުާރނެ ފާޅުޮކށް ިޚޔާލު  ،ޓަަކއިުކރުމަށްޅުފާ ުއއްީމދުަތއް  ބޭުންނތަކާއި  އެމީުހްނގެ  ފިިރހެުނން  އަްނހެުންނނާއި  ޒުވާން  -7
 ެއމީުހންާނއިެބހޭ ޭރވުުމގަާއއި  ކާްތތައް ރަޙަ ިހންާގނެ  ބޭޭހގޮުތން  އި ޒުާވނުްނނާ ައދި  ދީ ަތނަވަސްޮކށް ފުރުޞަުތތައް 
 .ބަިއވެރިކުުރން ޒުާވުނން  ިންނމުުމގައި  ނިްނމުްނތައް 

 ައނެއްަބޔަަކށް ެއއްަބޔަކު ރުަގއިެފންވަ  ުދނިޭޔގެ ބާުރއަޅާ، ށްހޭލުްނތެރިކުރުމަ  ޒުާވނުން މައްސަަލތަކާެމދު  ާވމީ އަޤް ބައިނަލް -8
 .ަބއިވެރިުކރުން ފިިރހެުނން ައންެހނުްނާނއި ުޒވާން  ުކރިއެުރވުުމގައި  ތަަރއްޤީ ދެެމހެއްެޓނިވި  ޞުްލޙައާއި، އިޙްތިާރމާއި 

 .ޤާިއމްކުރުން ނިޒާެމއް ވަަޒންކުރުަމށް ތަްނފީޒުކޮށް  ވިލަރެސްކޮށް، ައަޅއިއެކަށަ މްަތއްްޕރޮްގރާ ިސާޔސަތުތަކާއި  ޒުވާުންނގެ -9

 .އަަށެގންެނވުން ާއދަަތއް  ީރތި ،ަމދުކުރުާމއި ަތއް ަމއްސަލަ ނުކުުރމުގެ  ޤަބޫލު  ހަމަ ،ކުށްކުުރމާއި  މެުދަގއި ޒުވާުންނގެ -10
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 
2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި 

ލަފާކުރި ރިވައިޒް  ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފާިޔ ރުފިާޔ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ              510,883              606,570              346,714

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          61,432,678         72,419,498         91,477,067

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            1,640,553              290,307              977,796

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް         11,008,449           2,382,110         12,400,000

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                      -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         74,081,680         75,091,915       104,854,863

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                     346                     350                     367

 ޖަމްިޢްއޔާ  ،ެއހީތެިރވުާމއި ުކރުވުަމށް  ޙަރަާކތްތެރި  ެއޖަމްިޢއްާޔތައް  ފުޅާކޮްށ، ދައުރު  ަޖމްިޢއްާޔތަކުގެ  ކްލަބް ޒުވާުންނގެ  -11
 .ކޮްށިދނުން ާޤއިމް  ުގޅުން ެމދުަގއި ތަކުގެ

 ުމިނފޫހި ދިުނމާއި  އެީހތެިރވެ ކުރުމަށް  ަތރައްޤީ ުހަނރުތައް  ެއމީހުްނގެ  ހޯަދިއދީ  ުފުރޞަތުަތއް ތަާފތު ަފންާނނުްނނަށް  ޒުވާން  -12
 .ަމގުފަހިކޮްށިދނުން ބޭނުންކުުރމަށް  ެހޔޮޮގތުަގއި ހުްސަވގުތު  ފިލުވުާމއި

 .ކުުރވުން ހޭުލންތެރި  މަްއސަލަތަކާެމދު އެކުިދްނގެ ،ތަރުބިްއޔަާތއި ިދްނގެކު ފުރާވަުރގެ  -13

 ގޮުތގައި  އާަދއެްއގެ ދިިރއުުޅމުގެ  ިއތުރުކޮްށދީ، ފުުރޞަތު ަބއިވެިރުވމުގެ ކުޅިވަުރގައި މީހުްނނަްށވެސް  އުމުެރްއގެ  ހުރިހާ -14
 .ހެުދން ބަޔަކަށް ކުޅެއުޅޭ  ކުޅިވަރު 

 ފުުރޞަތު  ވުުމގެ ބަިއވެރި  ެއއްުކޅިވަެރއްަގއި  މަުދވެެގން  ަދއުުރގައި  ަމދަުރސީ ެއމީހުްނގެ  ކުިދންަނށް ަމދަރުސާ  ހުރިހާ  -15
 .ޮކށްިދުނން ތަަނވަސް

 .ދިުނން ަތމްީރނު ުއފެްއދުަމށް މީހުން  ޤާބިލް ހިްނގުމަށް  ާރވާ ވަރު ކުޅި  ،ކުޅުަމށާއި  ކުޅިވަރު  -16

 .އިުތރުކުރުން ވަޞީަލތްަތއްއެ  ތަަރއްޤީކޮށް ަވޞީލަްތތައް  ކުިޅަވރުގެ  މިހާުރހުރި -17

 ާވދަކުުރމުގެ ަބއިވެިރވެ  ިފރިެހނުން  އިައންެހނުްނނާ  ފެްނވަެރްއގައި  ޤައުމީ ކުޅިަވރުތަުކގައި  ގެްނެދވެްނހުރި  ކުިރަޔށް ރާއްޭޖގައި  -18
 .ތަަރއްޤީކުރުން ފުޅާޮކށް  ފުރުޞަތު 

 ކުޅުްނތެިރން ާރްއޖޭގެ  ުމބާރާތްތަކަށް  އަޤްާވމީ ަބިއނަލް ތަކަުކން ކުިޅަވރު ވަކި ދެވޭ  އިސްަކން އަދި  ޅޭގު ރާއްެޖއާއި  -19
 .މަަސއްކަތްކުުރން  އުެފއްުދމަށް  ކުޅުްނެތރިން ެފންަވރުގެ  ަމތީ ކުިޅަވރުތަކުން  ،ބަިއެވރިކުރުމާއި  ތަްއޔާރުކޮށް 

 ާވދަުކރާނެ  ުކގައި ތަ މުބާާރތް  ޮގތުަގއާއި، ަމންޒިލެްއގެ  ކުިޅވަުރގެ  ާއލާކޮށް ޙަރަކާްތތައް  މޫދުކުިޅވަުރގެ  ެމދުަގއި ދިެވހިްނގެ  -20
 .ަތރައްޤީކުުރން ޫމދުކުޅިަވރު ރާއްޭޖގެ ޮގތުަގއި ތަނެްއގެ 

 ިއތުރުކުުރމަށް ބަިއެވރިުވން ރާތްތަުކގެއެފަ  ފުޅާކޮށް، ަދުއރު ޖަމާޢަްތތަކުގެ  ފަރާްތތަކާއި އަިމްއލަ ިހންުގމުަގއި ރާވާ  ކުޅިވަރު -21
 .ދިުނން ހިތްަވރު

 ހިފެެހއްުޓމަށް  ައޚްލާޤު ކުޅިވަުރގެ ،ކުުރމާއި ހޭުލްނތެރި ކުުޅންތެިރން ދުމެ  ަމާނބޭހާ ޭބނުންކުުރން ކުޅިވަުރގައި -22
 .ބާުރދިުނން ިހތްވަުރދީ  ކުޅުންތެިރްނނަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             49,726             38,437             38,784 1

ތަންތާންގެ ކުލި               4,860             17,280             17,280 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               8,412               8,216               8,627 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             62,998             63,933             64,691

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

36.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,967,857        3,900,300        3,558,072 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,329,609        2,486,413        3,064,358 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ        1,424,574           700,000                  - 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        8,899,115        8,386,166      11,926,596 4

އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ           204,144           183,050           183,051 5

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  -             20,000             20,000 6

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެެހނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  7

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             11,441        3,800,000                  -

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           259,223        1,203,089           660,690 8

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  9

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ      23,522,623      27,900,000      50,053,171

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން        3,572,461        4,300,000           210,000 10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      43,191,047      52,879,018      69,675,938

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           954,902             99,711           421,136 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް      11,008,449        2,382,110      12,400,000 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      11,963,351        2,481,821      12,821,136

,ޚަރަދުގެ މުޅޖުމްލަ      55,154,398      55,360,839      82,497,074 , , , , , ލ ިޖ ދ

206 198 193 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 44.1ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 28.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.9ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 43.2

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ކީ ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަ 2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 19.4%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 52.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  52.6ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . ހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަ 0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  159.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ  136.6) ނުހިަމނާ

 98.4%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަަތ މުޅިބަޖެޓްެގ  134.4މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ޓެކެވެބަޖެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްެގ . މިލިައން ުރފިޔާއެވެ  2.2ޕީ ުނިހމަނާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުެގ ުޖމްލައަކީ .އައި .ެއސް .ޕީ . އެވެ

 . އެވެ %1.6

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . ފިޔާެއވެމިލިއަްނ ރު 82.5އަްށ ކަ

 69.7މީެގ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުެގ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 49% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 12.8މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  ކެޕިަޓްލ . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

 .މިލިއަން ުރފިޔާ ހިމެނިަފއިެވއެވެ  12.4ގައި ޕީ ގެ ޮގތު.އައި.ެއސް.ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ޕީ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             59,256             50,453             36,385 1

ތަންތާންގެ ކުލި           124,646             75,000             75,996 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               5,282             83,349                  920 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           189,184           208,802           113,301

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

36.02 – ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި

, , , ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,733,338        2,021,190        2,108,040 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,251,895        2,454,214        2,173,763 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        7,097,504        7,337,200        8,528,272 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               2,000               6,300               6,300 4

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްުޓން        1,032,000           516,000                  - 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      12,116,737      12,334,904      12,816,375

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           452,473             46,956           354,840 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           452,473             46,956           354,840

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      12,569,210      12,381,860      13,171,215

96 93 96 ދދބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ި ިފ ި ި ޖޓ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 12.5ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

މީގެ ތެރެއިން ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 5.9%ގައި ހިނގި ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.4ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 12.1

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 1.7%ގައި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 12.7

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  12.5ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  38.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 17.6) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  85.3%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  15މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.6 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %14.7

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 13.2އަްށ ކަ

 12.8މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 6.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.4ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               1,015               3,555               4,000 1

ތަންތާންގެ ކުލި                  -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ               1,015               3,555               4,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

36.03 – މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             34,200           125,260           217,320 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު               4,246             21,405           138,456 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           280,604           442,682           872,426 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -             14,500             14,500 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                  891               2,000               5,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             17,900           112,141 6

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން           117,086           198,403           210,000 7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           437,027           822,150        1,569,843

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             69,265             23,350             51,200 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             69,265             23,350             51,200

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ           506,292           845,500        1,621,043

8 8 8 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 0.5ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . ދަށް އަދަެދކެވެ 23.4%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 0.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 0.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 67.1%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  0.8ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.02ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  161%ގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ  2.2) ނުހިަމނާ

. އެވެ 93.9%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  2.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.1ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %6.1

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.6އަްށ ކަ

 1.6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 91.7% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.1ގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދު   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             40,572             15,580             11,730 1

ތަންތާންގެ ކުލި           209,722           304,300           142,392 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               7,392             10,400             10,600 3

164 722 330 280 257 686 އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

36.04 – ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

އމދނީގ ޖމލ           257,686           330,280           164,722

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,077,222        1,033,320        1,355,220 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,127,875        1,176,801        1,523,748 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        3,453,653        4,103,025        4,520,143 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން             29,117             70,280             15,800 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        5,687,867        6,383,426        7,414,911

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           163,913           120,290           150,620 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           163,913           120,290           150,620

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        5,851,780        6,503,716        7,565,531

57 51 49 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 5.8ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 11.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 5.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 6.4) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 10.7%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  6.3ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  82.7%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 11.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  95.3%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  11.3މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.5 ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ.ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %4.7

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 7.6އަްށ ކަ

 7.4މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 16.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2ރަދުގެ ޮގތުގައި މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 

 



އަންހެނުންނާއި އެއްގައި ދާއިރާ ހުރިހާ ކުރުމަށާއި، ރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ ރާއްޖޭގެ
ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞަ ނައްތާލުމަށާއި، ކަންތައްތައް ހުރަސްއަޅާ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ހަމަހަމަކަން ފިރިހެނުންގެ 
ތަނަވަސްކަން  ފަދަ ފުއްދައިގަނެވޭ ބޭނުންތައް ޟަރޫރީ ދިރިއުޅުމުގެ މީހުންނާއި، ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން މީހުންނާއި

.ހަރުދަނާކުރުން ގުޅުން ޢާއިލީ  ދިނުމާއި، ހޯދައި ރައްކާތެރިކަން އިޖްތިމާޢީ  މީހުންނަށް ޢާއިލާތަކުގެ ނެތް
ރާއްޖޭގެ ހެދުމަށާއި، ތަނަކަށް  ކުރެވިގެންވާ ސަލާމަތް ކަމުން ނުރައްކާތެރި މަސްތުވާތަކެތީގެ ،އްޖެއަކީ ދިވެހިރާ

ނުރައްކަލުން  އޭގެ ވެފައިވާ، ހޭލުންތެރި ފުރިހަމައަށް ނުރައްކާތެރިކަމާމެދު ތަކެތީގެ މަސްތުވާ ،ރައްޔިތުންނަކީ
ފަރުވާދީ  ބޭނުންކުރާމީހުންނަށް  ތަކެތި މަސްތުވާ ހެދުމަށާއި، ބަޔަކަށް ބޭނުންވާ  ތިބެން ސަލާމަތްވެގެން 

ހުރިހާކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގެނައުމަށްޓަކައި މުޖްތަމަޢަށް  އަނބުރާ ގޮތުގައި ބަޔެއްގެ  ބޭނުންތެރި  ލާޙުކޮށްގެންޞްއި
ލާބަޔާއި ރައްޔިތުންގެ  އެންމެހާ  މުޅިރާއްޖޭގައި  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި  މަޝްރޫޢެއް  ޤައުމީ  އެކުލެވިގެންވާ 

 .ގެންދިއުން  ހިންގަމުން މަންފާއަށްޓަކައި 

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

ފެމިލީ  އެންޑް ޖެންޑަރ އޮފް  މިނިސްޓްރީ   – 37  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް   

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އެކްޝަން ޕްލޭންތަކަށް ޤަވާޢިދުން ރިޕޯޓްކުރުމާއި،  ،ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި -1
 .މިމުޢާހަދާތަކާއި، ޕްލޭންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން

ސިޔާސީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަންތައްތަްއ  -2
ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ނައްތާލުމަށާއި އަންހެނުނެްގ ތަރައްޤީއަށް

 .މަސައްކަތްކުރުން

ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި، ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއެކު  -3
 .އްކަތްކުރުންމަސައްކަތްކޮށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މަސަ

ޔަތީމު ކުޑަކުދިންނާއި، އަޅާލާނެ މީހަކުނެތް ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިުދތަކާއި  -4
ނޑައަޅާ މިކަމަށް މަގު ފަހިކުރުން  .އުޞޫލްތައް ކަ

ތަމަޢުގެ ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްގުތަކާބެހޭގޮތުންނާއި، ޢާއިލީގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާބެހޭގޮތުން މުޖު -5
 . ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮްށ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ 

2008 އަށް 2007 އްަށ 2006 ގައި

ލަފާކުިރ ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރިފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ           102,352           138,556           102,066

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      42,104,861      80,731,113      83,418,547

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        1,289,882        1,851,658        3,400,368

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        9,524,541        1,948,002      26,540,795

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      52,919,284      84,530,773    113,359,710

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  352                  437                  790

މިނިސްޓްރީން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން  -6
  .ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންއިތުރުކުރުމަށް 

ކަމަށް  ،މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާްތތައްހަދާ -7
  .އެކަށީގެންވާ މީހުން ތަމްރީންކްޮށ، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަންތައްތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ހަމަހަމަކަްނ ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކު -8
  .ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން

އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އަނިޔާލިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މަސައްކަތް  -9
 .ކުރުން

ލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކޮށް މާސްޓަރ ޕްލޭން ނޭޝަނަ  -10
 .އެކުލަވާލުމާއެކު ޢަމަލުކުރުން

 .ޑްރަގް އެވެއާރނަސް ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން -11

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް  -12
 .ންހިންގު
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             32,574             66,683             45,000 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               9,218               3,500               5,000 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             41,792             70,183             50,000

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

37.01 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        1,897,594        1,784,760        3,209,040 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        2,484,054        4,994,399        4,715,059 2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ                  -                  -           250,000 3

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        5,011,171        7,139,900        7,262,440 4

ސަރުކާރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             22,000             72,000             57,000 5

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           537,902        1,312,133           848,760 6

ެއކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން  7

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           535,951           538,100           686,400

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      10,488,672      15,841,292      17,028,699

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           201,129           366,912           437,069 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        6,867,686        1,948,002      19,472,239 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,068,815        2,314,914      19,909,308

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      17,557,487      18,156,206      36,938,007

96 70 65 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 10.7ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ެތރެއިްނ ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ . އަދަެދކެވެ ދަށް 57.6%ގައި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 10.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 58.3%އި ިހނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 16.9

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  16.5ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.4ގޮތުަގއި 

  ހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަ  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  54.3%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 26.1) ނުހިަމނާ

. އެވެ  96.7%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  25.2މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.9ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %3.3

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 36.9އަްށ ކަ

 17މީގެ ތެރެިއްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 103.4% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 19.9މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  ކެޕިަޓްލ . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

 .މިލިއަން ުރފިޔާ ހިމެނިަފއިެވއެވެ  19.5ޕީ ގެ ޮގތުގައި .އައި.ެއސް.ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ޕީ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             60,560             62,267             50,491 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -               6,106               1,575 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ             60,560             68,373             52,066

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

37.02 – ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިޔުރޯ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        5,989,696        6,581,280        9,038,100 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        6,779,412        7,382,272        8,357,952 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      12,326,308      36,843,927      25,666,492 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ             19,594                  -             19,594 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން        1,483,584        1,443,925        1,972,091 5

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން             62,188             42,250                  - 6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      26,660,782      52,293,654      45,054,229

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           781,230           372,645           722,400 1

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް        2,656,855                  -        7,068,556 2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,438,085           372,645        7,790,956

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ      30,098,867      52,666,299      52,845,185

298 282 229 ިބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ި ި ި
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

ިމީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ 27.4ވަނަައހަރު ޚަރަދުުކރެުވނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 46.8%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިލިއަން ރުިފާޔ  0.7ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި .ައއި.ެއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ައދި ޕީ 26.7

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

) ޕީ ނުހިަމނާ .ައއި.ެއސް.ޕީ(ވަނައަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 100%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  54.8

ޕީ ނުހިަމނާ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުެގ .އައި.އެސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  54.3ޓް ޚަަރދުގެ ގޮތުަގިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަން

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ( ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2008

އިތުުރ  45.5%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 79.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  97.2%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  77.6މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 2.2ައކީ ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %2.8

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 52.8އަްށ ކަ

 45.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 0.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނަޑއެޅިފަިއވެެއވެ 7.8ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި  މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެިޕޓަލް ކެޕިޓަްލ . މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

 .މިިލއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފަިއވެެއވެ 7ޕީ ގެ ޮގތުގައި .އައި.ެއސް.ޚަރަދުގެ ތެޭރގައި ޕީ 
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

37.03 – ކުޑަކުދިންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           297,847           859,800           252,360 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           301,827        1,132,501           466,333 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           824,930        1,333,280        1,233,050 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             30,500                  - 4

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްުޓން                  -             25,000             50,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,424,604        3,381,081        2,001,743

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           209,204                  -           184,225 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           209,204                  -           184,225

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                  -                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,633,808        3,381,081        2,185,968

27 26 15 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 56.7%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.2ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 1.4

   .ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 3.6) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ކީ ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަ  2007

ގެ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 120.6%ގައި ހިނގި ޚަަރދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  3.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . ުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަ 0.2ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  218.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 11.4) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  96.1%މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  11މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ވެބަޖެޓެކެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %3.9

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.2އަްށ ކަ

މިލިއަްނ  2މީެގ ތެރެއިން ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގިއ . ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 35.3% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑައެޅިަފއިެވެއވެ 0.2ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުަގއި    . މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                 -                 -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

37.04 – ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           964,021        1,056,540        1,328,700 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,099,647        1,417,862        1,399,024 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           871,503           724,200           692,692 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -             10,750             10,750 4

ޢިޖްތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްުޓން           595,632           375,000           588,000 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        3,530,803        3,584,352        4,019,166

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު             98,319             80,653           151,499 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ             98,319             80,653           151,499

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        3,629,122        3,665,005        4,170,665

52 44 43 ދދބަޖެޓްގައ ހމެނފައވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ި ިފ ި ި ޖޓ
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 3.6ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 43.2%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.1ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 3.5

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 4) ޕީ ނުިހމަނާ.އައި .އެސް .ޕީ(ވަަނއަހަރު ލަފާުކރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 10.2%ގައި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ 2006މިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިއަން އަދި ޕީ  3.9ރަދުގެ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަ

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.1ގޮތުަގއި 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  36.1%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 5.4) ނުހިަމނާ

. އެވެ 96.5%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަޖެޓްގެ  5.2މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.2ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %3.5

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 4.2އަްށ ކަ

 4މީގެ ތެެރއިން ރިކަަރންޓް ޚަރަުދެގ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 13.8% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2ޮގތުގައި  މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ   . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

37.05 – ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -           299,160           492,180 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           101,900           174,009 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        1,371,608        1,893,764 3

އެކެިއކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާންގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ                  -                  -               4,000 4

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން                  -                  -             12,500 5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        1,772,668        2,576,453

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -             31,448           229,750 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -             31,448           229,750

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        1,804,116        2,806,203

16 9 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އޮީފހެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.8) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  1.7ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 0.1ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުރު  171.2%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ 4.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ  90%މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  4.4ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ މީގެ . ބަޖެޓެކެވެ

 10%މިއީ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 0.5ީޕ ނުހިމަނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 2.8އަްށ ކަ

 2.6މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 55.5% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.2މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

- - - އާމްދަނގެ ޖުމްލަ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

37.06 – ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

އމދނީގ ޖމލ                                                    

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                  -        1,500,000        3,827,280 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  -           339,838        2,053,920 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                  -        2,018,228        6,657,057 3

ޢްިޖތިމާޢީ ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން                  -                  -           200,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        3,858,066      12,738,257

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                  -        1,000,000        1,675,425 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ                  -        1,000,000        1,675,425

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ                  -        4,858,066      14,413,682

301 6 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                  -
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

  .ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އޮީފހެކެވެ 2007މިއީ 

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 5.3) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

މިލިއަން ައިދ  3.8ގެ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި  2007. މިލިއަން ުރފިޔާއެވެ 

ަލްށ ޚަރަދުާވެނ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައަހރުގެ ނިޔަ 1.5ީޕ ނުހިަމނާ ެކޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި .ައއި.ެއސް.ޕީ

  . ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  480%ގެ ރިވަިއޒް ބަޖެޓާއަާޅބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ  30.8) ނުހިަމނާ

. އެވެ  88.5%މިލިައން ުރފިޔާ ުނވަތަ މުޅިބަޖެޓްގެ  27.3ެރއިްނ ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ މީގެ ތެ. ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 3.5ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %11.5

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007 ިމއީ. މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 14.4އަްށ ކަ

 12.7މީގެ ތެެރއިްނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 196.7% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 1.7މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 

 



 .ލިބިގަުތން ދަުޢވާ ،ކުރުމާއި ދަުޢވާ ަނމުގައި ދައުލަުތގެ •

 .ސަރުކާރަށް ބޭނުްނވާ ެއންެމހާ ކަންކަމުަގއި ޤާޫނނީ ަލފާދިނުން  •

ނަޑައޅައި، • ހަަދްނޖެހޭ ޤަވާޢިުދތަްއ  ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ކުރެޭވ ތަޙްޤީޤުތަކާބެހޭ އުޞޫުލތައް ކަ

  .ހަދައި ިހްނުގން

` 

 

ގެ ބަޖެްޓ ައންދާޒާ  2008  

އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ   – 38  

 މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ރަނގަޅު  ީވހާެވސް މަްއސަލަތައް، ހުށަެހޅޭ އިދާރާތަކުން އެކިއެކި ،ފޮނުވުމަށްޓަަކއި ޝަރީޢަތަށް - 1

 .ުހށަހެުޅން ޝަރީޢަތަށް އަވަހަށް ނިންމުމަށްަފުހ، ރަކަށްފެންވަ

 .އަަވސްކުުރން ތަޙުީޤޤު ކުގެމަްއަސލަތަ ހަޅާުހށަ ޝަރީޢަތަށް - 2

 .ކަމާބެހޭ މުވަްއޒަފުން ތަމްީރންކުރުމާއި، ުހނަުރވެރިކަން އިތުރު ކުރުން  - 3
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ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ

2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

ލިބޭ އާމްދަނީ                70,749                89,173              123,040

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         10,794,455         11,214,633         11,746,477

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,304,464              690,919           1,180,300

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް                     -                     -                     -

ކޮންޓިންޖެންސީ ޚަރަދު                     -                     -                     -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ         12,098,919         11,905,552         12,926,777

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު                       94                       89                     122
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި             65,826             86,472           120,540 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން               2,882               2,701               2,500 3

އާމްދަނގެ ޖުމްލަ             68,708             89,173           123,040

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

38.01 – އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

, , , ލ ޖ ީ ދ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ        2,589,946        2,615,811        3,032,280 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު        1,807,515        2,241,976        3,183,837 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        2,817,700        4,243,784        3,889,083 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           383,799        1,630,000        1,186,262 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        7,598,960      10,731,571      11,291,462

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           337,485           298,519           513,800 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           337,485           298,519           513,800

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        7,936,445      11,030,090      11,805,262

115 81 73 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 7.9ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގިއ . އިތުރު އަަދދެކެވެ 40.4%ގައި ހިނގި ޚަަރދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.3ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 7.6

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 9.9) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ެގ  2007. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 25.6%އި ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުިފޔާެއވެ

ޕީ ުނހިމަނާ ކެޕިަޓލް ޚަރަދުެގ .ައއި.ެއސް.މިލިައން އަދި ޕީ  9.4ބަޖެޓްގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ 

  . މިލިއަން ުރފިޔާ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޚަަރދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިެވއެވެ  0.5ގޮތުަގއި 

  ރުގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަ 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިތުުރ  134.9%ގެ ރިވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާބަލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 23.4) ނުހިަމނާ

. ެއވެ  94.1%ޅިބަޖެޓްގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ މު  22މީގެ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ަޚރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 1.4ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ %5.9

ނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 11.8އަްށ ކަ

 11.3މީެގ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި . އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 7% ރިވަިއޒް ބަެޖޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.5މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ
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2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި               2,041                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

2 041 ަ ް ު  ެ ަ ް ާ

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

38.02 – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯ ކޮމިޝަން

އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ               2,041                 -                  -

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           294,263                  -                  - 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު           489,683                  -                  - 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު        1,814,834                  -                  - 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން           136,595                  -                  - 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        2,735,375                  -                  -

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           185,418                  -                  - 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           185,418                  -                  -

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        2,920,793                  -                  -

0 0 15 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު



2112



693

2008 އަްށ 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒް ޖުމްލަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

: ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ފީގެ ގޮތުގައި                  -                  -                  - 1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން                   -                  -                  - 2

އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކައިގެން                  -                  -                  - 3

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ                  -                  -                  -

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

38.03 – ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ

: ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ           162,806           195,120           152,640 1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު             54,259             77,406             50,275 2

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           241,855           210,536           237,100 3

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން               1,200                  -             15,000 4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           460,120           483,062           455,015

: ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           781,561           392,400           666,500 1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           781,561           392,400           666,500

ޚަރަދުގެ މުޅިޖުމްލަ        1,241,681           875,462        1,121,515

7 8 6 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު
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  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2006

މިއީ . މިލިއަން ރުފިާޔެއވެ 1.2ވަަނއަހަރު ޚަރަުދކުރެވުނު ބަެޖޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2006

ީމގެ ތެރެއިްނ ރިަކރަންޓް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގިއ . އިތުރު ައަދދެކެވެ 145.5%ގައި ިހނިގ ޚަރަދަްށވުރެ 2005

މިިލއަން ރުފިާޔ  0.8ޕީ ނުހިަމާނ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި .އައި .އެސް.މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަިދ ޕީ 0.4

  . ޚަރަދުވެފަިއެވއެވެ

  ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް  2007

 1.2) ޕީ ުނހިަމނާ.އައި.އެސް.ޕީ(ވަނަައހަރު ލަފާކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަައކީ  2007

ގެ ބަޖެޓްަގިއ  2007. ދަށް ބަޖެޓެކެވެ 2.9%އި ހިނިގ ޚަރަދަްށވުރެ ގ2006ަމިީއ . މިލިއަން ރުފިޔާެއވެ

ީޕ ނުހިަމނާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގުތަގިއ .އައި .އެސް .މިލިއަން ައދި ޕީ  0.4ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

   .މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވެެއވެ 0.8

  ގެ ބަޖެޓް ވަނައަހަރު 2008

ީޕ .ައއި.އެސް.ޕީ(ވަަނއަހަރަށް ލަާފކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަީކ  2008

އިުތުރ  61.2%ގެ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓާއަޅާަބލާއިރު 2007މިއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.9) ނުހިަމނާ

. އެވެ 54.7%ޖެޓްގެ މިލިއަން ރުިފޔާ ުނވަތަ ުމޅިބަ 1.1މީގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ . ބަޖެޓެކެވެ

މިީއ މުޅިބަޖެޓްގެ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 0.8ީޕ ުނހިމަާނ ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ ޖުމްަލައކީ .ައއި.ެއސް.ޕީ

 . އެވެ  %45.3

ނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަީކ  2008 ެގ  2007ިމއީ . މިލިއަްނ ރުފިޔާެއވެ 1.1އަްށ ކަ

 0.5ރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި މީގެ ތެ. އިތުރު ބަޖެޓެކެވެ 28.1% ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ 

ނޑަެއިޅފައިވެެއވެ 0.7މިލިއަން ރުިފޔާ އަދި ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި    . މިލިއަން ރުިފޔާ ކަ

 

 


