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ޞަފްހާ

ނަންބަރ

3 ފޮތް ފެށުމުގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން

ބަޖެޓް ބަޔާން     2014

9  ބަޖެޓް ބަޔާން

2014 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި ބަދަލު ތައް 

27 2014 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި ބަދަލު ތަކުގެ ޚުލާޞާ 

29 2014 ވަނަައހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވި އިރު މަޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް

32 2014 ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި ބަދަލު ތަކުގެ ސަބަބުން ޚުލާޞާ ހިސާބަށް އައިބަދަލު

34 2014 ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި އޮފީސްތަކެުގ ޢާއްމު ބަޖެޓްތަކަށް ފާސްކުރެއްވި އިޞްލާހުތައް ގެނައިގޮތް 

ފިސްކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް އައުޓްލުކް 2016-2012

51 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރު 2012 އިން 2016 އަށް

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް -2014  (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައި)

83 ޕަބްލިކް ފަންޑް ތަކުގެ ޚުލާޞާ                                              ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (1)   

84  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ ހިސާބު                                          ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (2)

86 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2012-2016                                        ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (3)

88 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ                 ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (4)

90 )        ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (5) /ކެޕިޓަލް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް  (ރިކަރަންޓް

93 އޮފީސް ތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް 2012 -2016                                    ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (6)

109 )                      ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (7) އެކި ބައި ބަޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (ފަންކްޝަނަލް

110 )          ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (8)              މުޅި ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ މައިގނޑު ބައިބައިގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް

118 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ                     ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (9)

120 ނޑު ބައިތައް 2012 ން 2016                       ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތް (10) ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަ

123 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް

. އައި.ޕީ ) ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  (ޕީ.އެސް

131 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުމްލަ 2014 - 2016 

133 .ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް  .އައި .އެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ ޕީ

163 .ޕީ ގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް .އައި .އެސް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގައި ހިންގޭ ޕީ

ފިހުރިސްތު



ޞަފްހާ

ނަންބަރ

166 .ޕީ ގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް  .އައި .އެސް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގޭ ޕީ

167 .ޕީ ގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް .އައި .އެސް ޑޮމެސްޓީކް ލޯން އެހީގައި ހިންގޭ ޕީ

167 .ީޕ ގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް .އައި .އެސް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގޭ ޕީ

168 .ޕީ 2014 ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް .އައި .އެސް ޑޮމެސްޓީކް ޕީ

169 .ޕީއަށް  އެކި ފަންޑް ތަކުން ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ޗާރޓް  .އައި .އެސް ޕީ

170 ޕީ . ޕީ . ޕީ .  ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ަތފްޞީލް

2014ގެބަޖެޓާބެހޭ އެހެނިހެން ބައިތައް 

175 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ 2012 ން 2016 ށް 

180 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެތެރޭގެ ލޯން އެހީ އާއި ލޯންތަކުގެ ޖުމްލަ 2012 ން 2016 ށް 

181 މަޝްރޫުޢތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ 2012 ން 2016 ށް 

182 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ އެހީ 

183 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭ އޮފީސްތައް

184 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން އެކިބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ ގޮތް 

188 އާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ 

189 ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކުން ޚަރަދު ކުރެވޭ އޮފީސްތައް

190 އާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ެއކިބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރެވޭގޮތް

194 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  2014 ގައި ހިމެނޭ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދު  

196 / ޚާއްޞަ ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

199 ސަރުކާރުން ހިންގާ ނުވަތަ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ހިމިެނފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

_______________________________



 

` 
ވަނަ މާއްދާގެ  96މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި، ދައުލަތަށް 2012)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 
ވަނަ އަހަރަށް  2014ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ހިސާބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި، 

ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވި 
ޖަލްސާގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް 

 ޖިހާދު ދެއްވި ބަޔާނެވެ.هللا ޢަބްދު
 

ޓް ރައްޔިތުންގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެ 1024
 ވީ ބުދަދުވަހުއެވެ. 1023އޮކްޓޯބަރ  30މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ  

 
ގައި އުފެދުނުސަރުކާރުގެ  1023ނޮވެމްބަރ  27މި ބަޖެޓަކީ 

ކުރިންހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، އަލަށްއުފެދުނު ސަރުކާރުންބަޖެޓަށް ގެންނަވަންޖެހޭ 
ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ  1024 އަލުން ރިވައިޒްކޮށް އިޞްލާޙުތައް ގެންނެވުމަށްފަހު ބަޖެޓް

ވީހޯމަ  1023 ޑިސެމްބަރ 9 ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ
 ދުވަހު އެވެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  1024
ޖިލީހުން ގެންނެވި އިސްލާޙްތަކާއެކު މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް މަ

ޑިސެމްބަރ  19ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެއްވި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ  1024
 57ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި 1023

 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. 55މެމްބަރުންގެތެރެއިން 
 

ޢަދަދުތަކެއް )ބަޖެޓް ބަޔާނާއި ހުރިހާ މިޮފތުގައިވާ ބަޖެޓާބެހޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ      
 އިޤްތިޞާދީ ތަޞައްވަރުފިޔަވައި( ވާނީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. 
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ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ  1024
 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގައި 

ރެޜަރީ އޮނަރަބަލް ޓް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓަރ
 ޖިހާދު هللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް 

 ދެއްވި ބަޖެޓް ބަޔާން 
 

 1023 އޯކްޓޯބަރ 30

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރަޜރީ

 މާލެ،ދިވެިހރާްއޖެ



ޓްރެޜަރީ  

ޖިހާދު  

 އެންޑް ޓް

هللا ޢަބްދު

ފިނޭންސް

ފާޟިލް ޢަ

ރ އޮފް ފި

ބަްލ އަލްފާ

މިނިސްޓަރ

 އޮނަރަބަ

 

 މި



 

 

`  

  

އަދި އެންމެހައި  .ށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން އަ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި މާތް 

މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި ކައު އިތުރު ޞާޙިބާ މުޙަންމަދުގެފާނަށް ޞަލަވާތާ 

.  ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްހާބުން ޝާ    މިލުކުރަން

  

ލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖި  ∩ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

   ∩މެމްބަރުން

  ވަބަރަކާތުހޫ.هللا އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު 

  

  ބަޔާން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2014 ދަންނަވާލަނީ މި 

  

ރައްޔިތުންގެ  އަދި ޞާދީ ތި އިޤް ޤައުމުގެ  ފައިވާނީ،ތައްޔާރުކޮށް  ގެ ބަޖެޓް ދައުލަތުނަ އަހަރުގެ ވަ  2014

ޚަރަދުތައް އިން  ގެން، އަދި ލިބޭ އާމްދަނީ އް ދީލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިސްކަމެޙާ ދިރިއުޅުމުގެ 

ންޓް ގެ ތެރެއިން ރިކަރަދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ∩މިގޮތުން .ދެވިގެންމެއް ސަމާލުކަ ބޮޑު ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ޑެއްގެނދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ ކުރެވި،ދަށް  އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  ރަދު ހަމަޖެއްސިފައިވާނެ.ޚަ 

  ޓިފައިވާނެ.ތެރޭގައި ހިފެހެއް 

  

އެއް ދަމާތުންނަށް މިއަދަށްވުރެ ފާގަތި މާ ޅާ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިހަހުށަ އަހަރަށް ވަނަ  2014

  ޓެއް.ޖެ ހޯދުމަށް އެހީތެރި ވެދޭނެ ބަ 

ނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައި ވާނީ  ބަޖެޓު  ހުށަހަޅާ  މި    : މައިގަ
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  ެއަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށާއި، ރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމްކުރާ ޚަ ދައުލަތުގ 

   ިދު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށާއި ޞާތި ޤް އި ކޮށް ޞާދީ  ސިޔާސަތު ހަރުދަނާ ޤްތި އިބަޖެޓް އަދ  

   ިޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް ∩ އިއިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދަ ދާއިރާއިން  ޙީ އް ޞިތަޢުލީމާއ

  .ދިނުމަށް މަތިކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު  ∩ ފުޅާކޮށް

ލަތުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނޭ ގޮތަކަށް ދައު  އި ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންގެ އިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާބަ އަދި 

  ހިންގުން ބައްޓަން ކުރުމަށް. 

  

  ∩އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

  

ގޮތުން އެއްެޗއް ހޭ ބެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާ  ގެ ދުނިޔޭ ލަތާއި ޙާ އިޤްތިޞާދީ  ތުގައި ރާއްޖޭގެ ޞަމިފުރު 

ނޑު ދެކެން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން، ރާއްޖެ ވަނީ  މުހިންމު މަކީ ދަންނަވާލު   ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

∩ ވަނަ އަހަރަކީ 2013 .ވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ހޯދާފަވޭތު މި  ∩ކެއްއިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންތަ 

. ދީ ޞާ ތި ޤްއި  ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ∩ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް  ގޮތުން އުނދަގޫ އަހަރެއް

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ  2013ތަކަށް ބަލާއިރު، ފަންޑުގެ އެންމެފަހުގެ އަންދާޒާ  އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ 

ވަނަ އަހަރު  2014. އަދި މިއަދަދު އިން އިންސައްތަ 2.9ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ރާނެ ރިއަ ދު ކު ޞާއިޤްތި 

ދީ  ޞާކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޤްތި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަ . ގައިންސައްތައި  3.6ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ނޑުމެނަށް މިދަނީ ނު  ހުން ތަކާއި އެކުވެސްމިގޮންޖެ .ހަނު ބޮޑަށް ކުރަމުން މައްސަލަތަކުގެ އަސަރު އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ މިގޮތުން ތަކެއް ހޯދާފަ. ޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންއިއަހަރުވެސް  މި  ރާއްޖެ މިވަނީ

ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ކުރާ ފަތުރުހިއްސާ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެބޮޑު 

  ނާނެ.މިލިއަން ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު އަން 1ތެރޭގައި 
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ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި  2013

 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު   2014އަދި  އިންސައްތައިގަ. 3.7ފާކުރެވެނީ ހުންނާނެކަމަށް ލަ 

ދީ ދުވެލި ކުރިއެރުމުގައި ޞާ އިޤްތި ރު މިއަންނަ އަހަ  ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. އިން އިންސައްތ4.5ަ

މުވާސަލާތުެގ  އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  ދީ ދާއިރާތަކަކީ ޞާ އިޤްތި  ނެ ންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްވާއެ

  .ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އާއި ދާއިރާ

  ∩ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ މްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ދައުލަތަށް ލިބުނު އާ  އަހަރު ވަނަ  2012  ∩ދެން އަޅުގަ

ލިބުނު ޖުްމލަ  އަދި  ބިލިއަން ރުފިޔާ 15.1ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ ރަދުވި ޚަ ∩ ވަނަ އަހަރު 2012 ހިސާބު.

ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ އެ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ  2012ބިލިއަން ރުފިޔާ.  9.8އާމްދަނީ އަކީ 

  ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ބަޖެޓެއް.  2.9ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2012∩ މަދުވުމުން

   

ނޑު ދެން މި ދަންނަވާލަނީ ވަނަ  2013. ގެ ބަޖެޓާބެހޭ އެންމެފަހުގެ އަންދާޒާ ވަނަ އަހަރު 2013 ∩އަޅުގަ

.  15.3އަހަރަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ

. ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަހަރު ނިމޭއިރު މިބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދަތިތަކާއެކުވެސް ޚަރަދު  ވަނަ  2013

 2013 ބިލިއަން ރުފިޔާ. 11.5ނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭއަދި 

 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ނަމަވެސް  1.4ނީ ފިސިޓްވާނެކަމަށް އޭރު ލަފާކުރެވުޑެ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު 

ބިލިއަން  1.7ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނާނީ  މިހާރު ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު

    .ރުފިޔާގަ 
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ވާ ކުރާ ޑެފިސިޓް އިތުރު ރު އަންދާޒާވަނަ އަހަރުގެ ފާސްކުރެވުނު  ބަޖެޓުގައިވާ ޑެފިސިޓަށްވުރެ މިހާ  2013

 ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނުމްދަނީ އިތުރު އެކު އާ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ  2013 ތަކަކީ ސަބަބު ޑު މައިގަނ

މާއި ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ބައެއް އު ލީހުގެ ތެރެއިން ފާސްނުވެ ދިކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

ގެ ތެރެއިން ބަދަލުތަކެއް މިޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަމުން މިގެންދަނީ ބަޖެޓު . ންރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ދިއު ޚަ 

  ގެނެސްގެން.

  

  ∩ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ∩ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ދެން އަ ވަނަ އަހަރަށް 2014 .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަހަރަށް ލަފާކުރާ  ވަނަ 2014ޅުގަ

ސަތޭކަ  ހަތަރު ން ރ (ސޯޅަ ބިލިއ16,410,803,668ަލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަދަދަކީ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2014ރުފިޔާ). އަށް ފަސްދޮޅަސްސަތޭކަ ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިންމިލިއަން  ދިހަ 

  ބިލިއަން ރުފިޔާ. 14.9ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ ގެ ލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ ޚަރަދުދައު 

  

އި ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ގޮތުގަ ރަންޓް ޚަރަދުގެރިކަ އި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގަ   2014

އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  އަންނަ އިން ސައްތަ.  73މިއީ މުޅި ބަޖެޓުގެ  .ބިލިއަން ރުފިޔާ  12

 ގާތްގަޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައިރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ 

  ގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް.މުވައްޒަފުން  ލަފާކުރަނީ  ޚަރަދުވާނެކަމަށް 

  

ރުން ދޭ އެހީާއއި އްސާކުރަނީ ސަރުކާ ޙި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް 

   ށް.ޚަރަދަ އެކިއެކި ބޭނުންވާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް ގެ އިންޓަރެސްޓް ދެއްކުމަށާއި ލޯނުއަދި  ށް.ސަބްސިޑީޒަ 
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އި ވާނީ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަ އިންސައްތަ ޚަރަދުވާނެ  27ކުރާ ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ  2014

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އްސާކުރަނީ ޙި ބޮޑުބައެއް އެންމެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު،  ގެ ކެޕިޓަލްޚަރަދު  .ށްކެޕިޓަލްޚަރަދަ 

   .ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް  ތަކަށާއި މަޝްރޫޢު  އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ 

  

 13.9 ނީ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ އާއި ހިލޭއެހީގެ ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ  ރުވަނަ އަހަ  2014

ޓެކްސް ∩ އާއިބިލިއަން ރުފިޔާ 10.2 ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޓެކްސްގެ މީގެތެރޭގައި  .ބިލިއަން ރުފިޔާ

ބިލިއަންގެ ތެރޭގައި  13.9 ނެ.ހިމެނިފައިވާ އަން ރުފިޔާ ބިލި 3.5ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.3 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

  ހިމެނިފައިވާނެ.

  

 ފިޔަވަޅުތަކަކީ:ތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އި 2014

 ން.އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރިވައިސްކުރު .1

 .އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރުން 12އިންސައްތަ އިން  8ޓު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ރޭ  .2

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުން އުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސް އުވާނުލާ ކުރިއަށް  2013 .3

 ގެންދިއުން 

.އެސް  18.5ނަގަމުންދާ ގޮތުގައި މިހާރު  ބޭރު މީހުންގެ އަތުން  ސަރވިސް ޗާރޖްގެ  އެއަރޕޯޓް  .4 ޔޫ

 ސް ޑޮލަރަށް މަތިކުރުން ޔޫ.އެ 25 ޑޮލަރު 

 ން.ކުއްޔަށްދިނު ށެއް ރަ  12ވަނަ އަހަރު ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރުމަށް  2014 .5

.އެސް.ޓީ  .6  .ނަގަން ފެށުން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުން ޖީ

ތިޔަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއެކުވެސް  2013ކަންތައްތަކަކީ  ދެންމެ މިދެންނެވި މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އާ

  ކެއްކަން ފާހަގަކުރަން.ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަ މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި 
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މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން   .މިލިއަން ރުފިޔާ 988ޑެފިސިޓަކީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރެވޭ ބަޖެޓް  2014

  އިން ސައްތަ. 2.5

  

 732ލަފާކުރާ ބޭނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލި ވަނީ ސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިންމި ޑެފިސިޓް ފައިނޭ

ލިއަން މި  256ރާ ލަފާކު ލިބޭނެ ކަމަށް  ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި އި ރުފިޔާ އިންނާ މިލިއަން 

  އިން.ރުފިޔާ 

  

  ∩އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

  

ނޑު މި  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު  2014ދަންނަވަނީ  ދެން އަޅުގަ

  :މަޢުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ 

  

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.2ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް  2014

ދިނުމުގެ ފެންވަރު އި، ތަޢުލީމު ށާތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަ ހިމަނާފައިވާނެ.  މީގެ ތެރޭގައި 

ރު ކްލާސް ރޫމްތައް އި، ސްކޫލްތަކުގައި އިތު ށާ ވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހޯދުމައި، ކިޔެށާރަނގަޅު ކުރުމަ 

ރާއްޖޭގެ  އަދި  ފައިވާނެ.ނި ހިމެ މަށް ހިނގާ ޚަރަދު ސާސީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރު އަދި އަ  ށާއި ބިނާކުރުމަ 

     .ށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ޚިދު 

  

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެްއ ∩ ތަރައްޤީކޮށްވުރެ އިތުރަށް ދާއިރާ މިހާރަށް  ޞިއްޚީ ރާއްޖޭގެ 

 1.7ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި މިދާއިރާއަށް 2014 ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް 
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މަތުގެ ފެންވަރު ޚިދް  ޙީ ޞިއް  މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ  މީގެތެރޭގައި ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.  ބިލިއަން 

 ކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ.އިތުރު ނާޔަތް ޢިޒަފުންނަށް ދެވޭ އްރަނގަޅުކުރުމަށާއި މުވަ 

  

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ. މީގެ ތެރޭގައި،  2.2އަށް ބަޖެޓްގައި ވެލްފެއަރރިޓީއަށާއި ސޯޝަލް ސެކިއު

އި، ށާ ގެ އަގު އަދާކުރުމަ ދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު މެއެޖެންސީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ޓް ޓެކްސް އި، ށާ ހެޔޮކުރުމަ ގު ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަ∩ ތަކަށާއިދު ކުޑަކުރުމަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަރަންޓުގެ ޚަރަ

ރި ވެއެކަނި އަދި  ދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ބޯފެނުގެ އަގު ބޮޑުވިޔަނުށާއި، ފޮތްތައް ހިލޭ ދޫކުރުމަ 

 ޚަރަދު  ށްކުރެވޭ ދެވޭ އަސާސީ ޕެންޝަނަ  ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޢުމުރުން  މައިންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކަށާއި 

  ހިމެނިފައިވާނެ.

  

ނޑަކަށް ތްގާ  ސީދާ، އަތޮޅުތަކުގެ ޚަރަދަށް ޖެޓުގައި، ބަ  ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ މި 2014 ބިލިއަން  5ގަ

އަތޮޅުތަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ∩ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންމީގެ އިތުރުންވެސް،  ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ. 

  .ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެ

  

  ∩ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

.އައި.ޕީ) އެކުލަ 2014 ވާލުމުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް

ނޑު  ގެ ޤީ ތަރައްފަށާ ށް ބަލާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަލަ ގޮތެއްގައި  މައިގަ

އި، ށާ ނުމަ މުމަށް އިސްކަން ދި ން ތައް ނިމަޝްރޫޢު ބަދަލުގައި، މިހާރު ކުރިއަށްދާ  ހިމެނުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް 

 ބޭރުގެ އެހީ ލިބިގެން ހިންގާ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ފަށާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވަނަ އަހަރު އަލަށް  2014

   މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނުން.
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ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި  16.4ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ ކަމުގައިވާ  2014

.އެސް.އައި.ޕީ އަށް  ނޑައެޅިފައިވާނެ. މިއީ  2.5ޕީ .  އިންސައްތަ 15މުޅި ބަޖެޓްގެ  ∩ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

.އެސް.އައި.ޕީ.ގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އާންމު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ   1.03ޕީ

ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގަިއ ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.5ބިލިއަން ރުފިޔާ. ބާކީ 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން ޓްރަސްޓް  186.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  1.3ލިބޭ 

  މިލިއަން ރުފިޔާ އިން. 14ފަންޑުން ޚަރަދުކުރެވޭ 

  

ނޑަކަށް  2014 .ޕީ. ބަޖެޓުގައި، އަތޮޅުތަކަށް ގާތްގަ  1.9ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި

  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައިވާނެ.

    

.އެސް 2014 ނޑު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ ފެނާއި ∩ ތެރެއިން ބަނދަރާއި .އައި.ޕީ.ގެ މައިގަ

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް  ން ރުފިޔާ ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާނެ. މިލިޔަ 923ނަރުދަމާ އަދި ގޮ

  :މީގެ ތެރޭގައި 

  ަން.ދުބަނދަރު ހެ ރަށެއްގައި  10މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން  ށާ ބޭރުލޯނުގެ އެހީގައި އަލަށް ފ  

 36  ިޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ނެރުފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫ  މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބަނދަރާއި ރަށެއްގައ   

  ިެގ ކުރުމުރަށެއްގެ ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް  6އި، ށާ އިމްކުރުމަޤާ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް  23 އަދ

 މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

  

  :މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ. މީގެ ތެރޭގައި  832ޔާ ވަހިކަމަށް ބޯހި ޅާ ބަޖެޓުގައި ހަމިހުށަ  

  ެހިންގަންފަށާފައިވާ ދެ މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފިައވާލޯނު އެހީއިން  ބޭރުގ 

 ހައުސިން ޔުނިޓާއި 1985
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  ީޓް ހިމެނޭ ހައުސިންގ ޔުނި  600މާރާތް ކުރެވޭ އި  އަދި ދެކުނުބުރީގައި  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރ. 

  

  .ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރަތްކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ  25މީގެ އިތުރުން 

  

ން މިލިޔަ  357ތާއި ކުޅިވަރާ ގުޅޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.ގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ތަޢުލީމާއި، ޞިއްޙަ އަދި 

  .ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ

  

އުސޫލުން ހިންގޭ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި  ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިނެތަސް، އަދި 

  ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް މިހާރުދަނީ ހިނގަމުން.

  

ތިޞާދީ އަދި ޤް ރާމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގް  ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޕަބްލިކް 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް 

  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ.

  

  ∩އްޒަތްތެރި މެމްބަރުންޢި∩ އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

 

ދީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު ޞާއި ރާއްޖެއަށް އިޤްތި ފުރުސަތުގަ މި 

ނޑު ދެކެން.   އެއްޗެއް  ދަންނަވާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

  

 ވާގެންގުޅެފައި  ދައުލަތުންވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2005ންނަވާނެ ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަ 

ޑެފިސިޓް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވެ، އުލަތުގެ ބަޖެޓް ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ދަ ބެހޭ ބަޖެޓާ  ދޫދެވިފައިވާ 
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ވަނަ އަހަރު   2013މިގޮތުން  . ޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުން ކަން ބޮ ދައުލަތުގެ ދަރަނި  މިދަނީ 

އިން  78.4ގެ ނިސްބަތުން މިއީ ޖީޑީޕީ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ.  27.7ދައުލަތުގެ ދަރަނި   އިރު ނިމޭ 

މިގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އިތުރުވަމުންދާ ޑެފިސިޓްގެ ސަބަބުން ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްއަށާއި  ސައްތަ.

  ބޭރުފައިސާގެ ރަސްމީ ރިޒާވަށް ދަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން.

ހަރު ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ވަނަ އަ 2013ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު،  މިގޮތުން 

އަދި  މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ،   472.5ޕޭމަންޓްސްގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި 

 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. 482.5 މިއަދަދު  ވަނަ އަހަރު 2014

ލަފާކުރެވޭ. ރު ހުންނާނެކަމަށް މިލިއަން ޑޮލަ 353 ގައި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ރިޒާރވް 2014

 .މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފުދޭނެ މިންވަރެއް  2މިއީ ރަސްމީ ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރަށް ބަލާއިރު 

  ނޫން.އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް  ރާއްޖެފަދަ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދަކަށް މިއީ 

  ∩ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޑެތި ދަތިތަކާއި ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމާއި ބަޖެޓް ފައިނޭންސް ކުރުމުގައި މިދަނީ ބޮ 

އަދި ބަޖެޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ބަޖެޓް ސަޕޯރޓް ލޯނު ހޯދުމަށް މިފަހަކަށް އައިސް މިވަނީ  ކުރިމަތިވަމުން.

ނޑު ގޮތެއްގައި  ބަޖެޓް ފައި  ބިްލސް- މުން މިދަނީ ޓީ ނޭންސްކުރަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފަ. މައިގަ

ން ބު ސަބަ  މިގޮތަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ފައިސާނަގައިގެން ވިއްކައިގެންނާއި 

މީގެ ބޮޑުބައެއް  .ން ދުވަހަށް މިދަނީ އިތުރުވަމުން ޖެހޭ އަދަދު ދުވަހުސްޓްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން ރެ ޓައިން 

ސްޓަށް. މިހާރު ޓީބިލްގެ ރެ ޓީ ބިލްގެ އިންޓަ  މަށް ވިއްކާޖެޓް ފައިނޭންސް ކުރު ހޭދަކުރަން މިޖެހެނީ ބަ 

ވަރަށް މަތީ އަދަދެއް. މިކަމަށް ހައްލެއް  މީ  މަތީގަ. އިންސައްތައަށް ވުރެ  10 ހުރީ ޓް ރޭޓް ސް ރެ އިންޓަ

  ޝްވަރާކުރަމުން.ކު މަ އެ ރުވެސް މިދަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކާ ހޯދުމަށް މިހާ 
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  ∩ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  ވަނަ އަހަރަށް  2014

ވަނަ  2014ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް  26.9ބަޖެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ހުށަހެޅި  ފުރަތަމަ 

 ތީ ނާނެނޯން ން ޓެއް ދެކޮޅު ޖެއްސެއަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީއިން މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެ 

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް.  16.4ބަޖެޓަކީ ން ހުށަހަޅާ  ޖުމްލަ ސަރުކާރު

ސްކުރެވޭނެ ވަރުގެ ންޑެފިސިޓް ފައިނޭއިޤްތިޞާދަށް ގެއްލުންކުޑަ، އިންފްލޭޝަނަށް އިތުރަށް ޙިއްޞާނުކުރާ 

  .ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުން

  

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އުނިކުަރން  ޅި ގިނަ ހުށަހެ  އޮފީސްތަކުން ∩ މުންކުޑަކުރު  މިގޮތަށް އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް 

ޖެހުނު. މީ އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކުރަން ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް މީ މިއަދު ކުރަން ޖެހޭކަމެއް. 

. އަދި  ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ދައުލަތުގެ މިފު  ނޑުމެންނަށް ދެއްވި  އޮފީސްތަކުން ރުސަތުގައި އަޅުގަ މިމަސައްކަތުގައި އަޅުގަ

  .އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

  

ނޑު އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކޮށްލަން، މިހާރު ހުށަހެޅި ފައިވާ ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރެވި،  މިއަދު، އަޅުގަ

ލް ކުރުމަށް ޙާޞި އަހަރުގެ ތެރޭ   3ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ތަންފީޒުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ 

ލާޒިމްކުރާ މިންވަރަށް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  ނިސްބަތުން ބަޖެޓުގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް އާއި ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް 

   ލްވާނެ.ޙާޞި 
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  ∩ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ނޑު  ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑެލް އަކީ ރު މި އޮތް ދައުލަތުގެ މިހާ  ކުރީއަހަރުވެސް ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަ

 ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެދައު މިހާރު  ނިޒާމެއް. ހެލި ރަބު ∩ ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު

ރަންޖެހޭ ޒަފުންނަށް ކުއްމިވަނީ މުވަހޭދަކުރަން ޖެހިފައި ބައެއް  ވުރެ ބޮޑުއިންސައްތައަށް  50 ގާތްގަޑަކަށް

.  މީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ޢަ ދަށް.  މިއީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ވަރަށް މަތީ ރަޚަ  ދަދެއް

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ އް ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަ ދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޚި ދޭންޖެހޭ 

  ދަތިވެފަ.

ރޑެއް ޤާއިމްކުރެވި، ދައުލަތުގެ މި ގޮތުން ނޭޝަނަ  އްލެއް ވަނީ ހޯދަން ޖެހިފަ.ޙަ މިކަމަށް  ލް ޕޭ ރިވިއު ބޯ

މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ދެނެގަތުމަށް 

ދައުލަތުގެ ∩ އްލެއް ހޯދޭނީޙަދާއިމީ  ނަމަވެސް  މިކަމަށް މަލީ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިފައި.ޢަ މިހާރުވަނީ 

ޒުވެގެން ދިއުމުން. ހަމައެއާއި އެކު، މުސާރައަށް ކުރާ ހޭދަ ގެ ބިލް ތަންފީ ސާރައިގެ ސިޔާސަތުމު

   ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިގެން.ންގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލް އުލަތުގެ ވަޒީފާތަކަށް ނަގާ މީހުދަ ކުޑަކުރުމަށް 

. މިގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަޚަ އަދިވެސް  ވަޅުތަކުގެ ރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދުން މުހިންމު

  ތެރޭގައި: 

  ީރޑްތަކުގައި ތިބޭ ދާއިމ ދަދު ޢަ މެމްބަރުންގެ  ކައުންސިލްތަކާއި ކޮމިޝަންތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯ

 ރުން.މަދުކު

 ީރެވިގެން ދެވޭ އެއްޗަކަށް ހެދުން.ޓަރގެޓްކު  ޒްއަކީ ސަބްސިޑ 

 ުން.ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމް އިސްލާޙުކޮށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރ 

އާއި އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އާބާދީޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މިދެންނެވުނު ހުރިހާކަމަކަށްވުރެވެސް މުހިންމީ 

މަލީ ސިފައެއް ގެނައުން. ޢަ  ޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި އެއަށް ތަރައް
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ވަކިވަކި ރަށްރަށުގައި ކުދިކުދި  ކީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ އަސްލަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން 

ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު  ންޖެހުން. މިކަމުގެ ސަބަބުންއާބާދީތަކަށް ހުރިހާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ

ވަރަށްބޮޑަށް  ން އެއްބާރުލުއެހީތެރިކަމާއި މިކަމުގައި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  .އިންތިހާއަށް ބޮޑުވޭ 

ނ   ޑު ދެކެން.ބޭނުންވާކަމަށް އަޅުގަ

  

  އަދި ދަންނަވަން.

  

މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު ދެންނެވިފައިވާނެފަދައިން ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމާއި 

ލަތު  އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިފެށޭ އަހަރުވެސް ވަރަށްގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިވަނީ ޙާމާލީ 

ތައް ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގު ފަހިކުރުމުގެ ކުރަންޖެހިފައި. މި މަސައްކަތް 

ގޮތުން މިއަހަރު ވަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ބޯޑެއް އެކުލަވާލައި އެބޯޑާ މި 

  ވާލުކުރެވިފައި.ޙަމަސައްކަތްތައް 

 

  ∩ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

ވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ އަދަދު ދު

ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލް ނިންމާފައި ކޮންމެ އަހަރަކު ނިކުންނަ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ 

ކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުން. މި  ދަތިތަކާ ހޯދައި ދިނުމުގައި މިދަނީ  އާއި ތަޢުލީމާއި ހުނަރުގެ ފުރުޞަތު 

ބޮޑެތި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް ދަނީ  ∩ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކޮށް

  ކުރިމަތިވަމުން. 
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ކުދިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު  1193މުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ވާނީ މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދު 

ވަނަ އަހަރު  2014ކީމެއްގެ ދަށުން ފުރުސަތު ދެވިފަ، މި ސްކީމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ލޯނު ސް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެ. މިފަދަ ޕްރޮގްރާމަކުން އެކަިނ  201ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

އްލެއް ލިބިގެން ދާނެގޮތަކީ ޙަ އްލެއް ނުހޯދޭނެ. މިކަމަށް ދާއިމީ ޙަ ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ މައްސަލައަށް 

ދު ފުޅާކޮށް، ވަޒީފާގެ  އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވިގެން. މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު ޞާތި ޤް އި

އްލަކީ ނުހެދި ހުރި ރިޒޯޓްތަކާއި، އަލަށް ހަދަން ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރުވޭނެ ޙައެއް 

. މިކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ރިޒޯ  ޓުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ލޯނު ގޮތްތަކެއް ހޯދުން

ގާ ނފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ބޭރުގެ ބޭންކުތަކާއި އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންނާ މިހި

  ކުރެވިފަ. މަޝްވަރާތަކެއްއަހަރު ވާނީ ތަފާތު ގިނަ 

  

ވަޒީފާގެ ިގނަ  އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށުމުން،∩ މި ރަށްތަކުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި

ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުފެދިގެންދާނެ. މީގެ އިތުރުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 

ނޑުވެރި ކަމުގެ ދައިރާގައި ހިންގުމަށް  ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯން ދޫކުރުމުންނާއި، މަސްވެރިކަމާއި ދަ

މިކަމުގެ ސަބަބުން ގައުުމގެ  ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުންވެސް އިތުރު 

  އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުވާނެ.

  

  ∩ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން∩ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ނޑު  އެކު މި އަދަބު ވެރިކަމާއި  ރިހުން ވަރަށްއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަ ޢި ތިޔަ މިއަދު، ∩ އަޅުގަ

ފިޔަވަޅުތަކަށް ހަޅާ ރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަން މިހުށަޚަ އެދެނީ ސަރުކާރުން އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް އަދި 

މަށް މްދަނީ އިތުރު ކުރު އާ  އިރުއަދި ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ދެއްވާދު ކޮށްދެއްވުމަށް. އީ ފުރިހަމައަށް ތާ

22



 

 

ކުރުމުގައި  ސް ން ބަޖެޓް ފައިނޭ ނޫންނަމަ،ފާސްކޮށް ދެއްވުމަށް.  ޓް ޅާފައިވާ ކަންކަމާއި އެކު ބަޖެ ހަހުށަ 

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ. ގިނަގުނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން  މިހާރު  މިހެން މިކަން ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަޅުގަ

ނާނެ، އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކުަރން ންކުޑަކުރުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް ނޯ  ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓް 

  ދްމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ. ޚި އްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހިއްޖެނަމަ، ރަޖެ

  

  ∩އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި 

  

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި  2012ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  96ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ތިޔަ  ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ  2014ހިސާބާއި  އާމްދަނީގެ ޚަރަދާއި، ދައުލަތަށް ލިބުނު 

ނޑު  އަދި  ށަހެޅުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަން.ހު ތްތެރި މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަ   2014ދައުލަތުގެ މިހުށަހެޅި އަޅުގަ

ޅިފައިވާ ހެއިތުރު ކުރުމަށް ހުށަ  މްދަނީ އާ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ތިޔަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 

   އެދެން.ން ފާސްކޮށްދެއްވު ޅުންތަކާއި އެކު ހެހުށަ 

 

ނޑަށް  2014∩ ބަޔާން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މި  ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް.  ދެންނެވުމަކީ  އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު  އަޅުގަ

ނާއި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަސަންޙީދު ވަ އްމަދު ޙަ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މު ރައީސުލް ކޮށް ޞަ ޚާއް 

ނޑަށް ދެއްވި އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅަށް އިޚްލާ މެމްބަރުން . އަދި ޞް އަޅުގަ ތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން

ކޮށްދެއްވި ބުރަ  އްޒަފުން ވަހީވާގި މު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި  ވަރަށް ∩ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި

   ދަންނަވަން. އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު  ކޮށް،މަސައްކަތް ފާހަގަ 

  

23



 ކުރިއަށް 

އޔިތުންގެ 

ވައި، އެ 

  މީން.

 ޜރީ 

ހަލުވިކަމާއެކު

ޤައުމާ ރްައ 

 ބަރަކާތްލައްވަ

އާ  ށި.ރައްވާ 

 

  ދ 

އންޑް ޓްރެޜަ

ހަ އި ހމަޖެހުމާ

 ން.ށްދެއްވު

ސައްކަތުގައި 

ށ މިންވަރުކުރަ

 .ކާތުހޫ 

ޖިހާދު هللا ބްދު 

 ފިނޭންސް ެއ

ަހ އި މާންކަމާ

ނނަށް ފަހިކޮށް

ޞްތެރި މަސަ

ނޑުމެނަށްޅު ގަ

ވަ ބަރަކާهللا ތ 

     

ބްޢަ 

ސްޓްރަ އޮފް 

 

 މަގުގައި އަމާ

ނޑުމެންއަޅު ގަ

ނކުރާ އިޚްލާޞ

މަތްފުޅުން އަޅު

ވަރަޙުމަތު  މް 

      

މިނިސ

 

، ތަރައްޤީގެ

ހ ވަތަޢާލާ އަ

ު ނ ރައްޔިތުން

ނަވަސް ރަޙުމަ

ސލާމް ޢަލައިކު

ދިވެހިރާއްޖެ، 

ސުބުޙާނަހޫهللا 

ސަރުކާރުންނާ

އެކަލާނގެ ތަނަ

ވައްސަ

ގެ ދުޢާއަކީ

هللاމގެ މަގު 

ބއަށްޓަކައި ސ

ތުގެ ފައިދާ އެ

 

ނޑު އަޅުގަ

ގެންދިއުމު

ލާަބ ހެވާ 

މަސައްކަތު
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 ހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްނަ އަވަ 1024 
)ސަރުކާރުބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން(އަލުންރިވައިޒްކޮށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ހުށަހެޅުމުން
އްބަދަލުތަ ބަދަލުތަކާއި އެގެންނެވި  

 ބަޖެޓަށް ގެނައި ގޮތް

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 0.62ގައި ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  4100އޮކްޓޯބަރ  01ކޮށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފ   4102

 0.61ގައި އަލުން ހުށަހެޅި  4100ޑިސެމްބަރ  9ބިލިޔަން ރުފިޔ ގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު 
މަޖިލީހުން  ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރެއްވިއިރު ބިލިޔަން ރުފިޔ ގެ 

 ކުގެ ޚުލ ޞ  ފ ސްކުރެއްވި އިސްލ ޙު ތަކުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް ބަދަލު އަންނަ އިޞްލ ޙުތަ

   )ރުފިޔ (

 ގައިހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ 4100ޑިސެމްބަރ  9ވަނައަހަރަށްލަފ ކޮށް 4102 17,532,761,744

 ( 1)ކޮމެޓީރިޕޯޓްގެ ޖަދުވަލް                       ޕީ 6އެސ6ް އައ6ި ޕ6ީ އަށް ިއތުރުކުރި ުޖމްލަ        233,404,936

 (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެ ޖަުދވަލް ކުރި                  މީހުްނގެ ޖަލުގެ ޕްރޮޖެކްޓުން ުއނ011ިކ6ކ ށިދޫަގއި އަޅ   (9,900,000)

 (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްެގޖަުދވަލް  ރި                        ިނޒ ްމގެ މަްޝރޫޢަްށ އިތުރުކު ކ6ގ ފަރު ނަުރދަމ  500,000

 (    .)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެަޖުދވަލް ރި                    ކ6ގ ފަރު ބަނަދރު ހެދުުމގެ ނިޒ ްމގެ ަމޝްރޫޢަށް އިުތރުކު 1,000,000

 (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެަޖުދވަލް        ކ6ގ ފަރު ފެުނގެ ނިޒ މް ޤ ިއމް ކުރުުމެގ މަޝްރޫޢަށް ިއތުރުކުރި            3,900,000

 (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެަޖުދވަލް ރުކުރި                  ކ6ކ ށިދޫ ފެނުގެ ނިޒ މް ޤ އިމް ކުުރމުެގ މަޝްރޫޢަށް ިއތު 4,000,000

 (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެޖަުދވަލް                 ޤ އިމް ކުުރުމގެ މަްޝރޫޢަށް އިުތރުކުރި ކ6ކ ށިދނަުރދަމ ގެ ނިޒ މް 500,000

ނުޑދޮށް ިޙމ ޔަތް ކުުރމުެގ މަޝްރޫޢު ިއން އު (1,000,000) ނޑޫދޫ ގޮ  (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެޖަުދވަލް ނިުކރި                ތ6ކަ

ނޑުދޮށް ޙިމ ޔަތް ކުުރުމގެ މަޝްރޫޢު އިން އުނިުކރި   (1,000,000)  (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެޖަުދވަލް                ތ6ވަންދޫ ގޮ

 (.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެޖަުދވަލް                      ދ6މ ެއނޫބދޫ ނަުރދަމ ނިޒ މް ޤ ިއމް ކުުރމުގެ ޕްޮރޖެކްޓް   2,000,000

 (8)ކޮމެޓީރިޕޯރޓްގެ ޖަުދވަލް                      ޓ އި ކެޕިޓަލް ަޚރަދަށް ިއތުރުުކރިބަެއއް އޮފީުހގެ ރިަކރެން 171,121,514

 ( 62.،60.ކޮމެޓީ ރިޕޯރޓްގެ (                    ނޭްނސްގެ ޚ އްޞަ ބަޖެޓުން ުއނިކުރިމިނިސްްޓރީ އޮފް ފި (129,500,000)

 (60.،62.) ކޮމެޓީ ރިޕޯރޓް    ނިކުރި               އު މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތް & ސްޕޯރޓްްސ ގެ ބަޖެޓުން  (15,000,000)

 (62.،60.)ކޮމެޓީ ރިޕޯރޓް      ބަެއއް އޮީފސް ތަކުގެ ަބޖެޓަށް އިތުރުުކރި                           129,500,000

 (62.،60.)ކޮމެޓީ ރިޕޯރޓް  ުކން އިުތރުކުރި        މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިްނގ/ްސނ ީމއ ުގޅޭ ރަށްަރށުގެ ިބންހިއް 35,000,000

 (62.،60.)ކޮމެޓީރިޕޯރޓް      ޓުން އުނިކުރި     މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިްނގ & އިންފރ ސްޓްރަކްަޗރ ެގބަޖެ (35,000,000)

 (62.،60.)ކޮމެޓީ ރިޕޯރޓް މަށް އިުތރުކުރި        މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތް/ަމޖިލީހުންަކނޑަައޅ  ޖަމްިޢއްޔ ތަކަށް ިދނު 15,000,000

 (.)ކޮމެޓީ ރިޕޯރޓް ޖަުދވަލް ަސރުކ ުރންޭދ ހިލޭ އެހީބޭުރގެ ހިލޭ އެހީ / ލ6އަތޮޅު ލިންކް ޯރޑުގެ މަްޝރޫުޢއަށް ޗައިނ   27,100,000

 އޮފީސްތަުކގެ ޢ ްއމުަބޖެޓަށް އަިއަބދަލ ިއގުިޅގެން ސިޔ ސީ ޕ ރޓީ ތަކަށް އިުތަރށް ދޭންޖެހޭ  404,527

 ވަނައަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ  4102 17,964,792,721
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 ނޯޓް:
މިލިޔަން ރުފިޔ  ެއ 0.060ގައި ބަޔ ންކޮއްަފއި ވ ގޮތުގެ ަމތީން  8ޖަދުވަލް  -0

ނަޑއަޅ  ބަޖެޓް އަިއޓަމްތަކަށް  އޮފީސްތަކުެގ މަޝްަވރ ގެމަތިން އެ އޮފީސްތަުކން ކަ
ކަމުަގިއ ީވނަމަވެްސ، ބަެޖޓް އިޞްލ ޙް ުކރަްއވަިއފޮުނއްިވއިުރ ެއ އިތުރުކުެރއްިވ 

ނަޑއަޅުްއވ ފަިއވ ، ެއ 4102އޮފީސްތަކުގެ ބަެޖޓްެގ ގޮތުގައި  ވަަނ އަހަރަށްކަ
އޮފީސްތަކުގެ ޢ އްމު ބަޖެޓް ޚަރަދަްށވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުުކރުމުެގ ހުއްަދ، 

ވަނަ އަަހރަްށ 4102ނީ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭްނސް އެންޑް ޓްރެަޜރީްނ ދޭންވ 
ހުށަހެޅި ބަޖެޓް އިޞްލ ޙް ކުރަްއވައި ފޮުނއްިވއިރު އ މްަދނީ އިތުރު ކުރެްއވުމަްށ 
ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ކަްނކަމ ގުޅޭގޮތުން ފ ސްކުރަންޖެހޭ ބިލްަތއް ރައްޔިތުްނެގ 

ނޑައެުޅމަށް މަޖިލިސްގެ ރިޕޯރޓްެގ  ެގ 60.މަޖިލީހުން ފ ސްކުރެްއުވމުން ކަމަށް ކަ
 އި ބަޔ ންުކރަށްވ ަފއިެވއެެވ6)ށ(ގަ 
 

ވަނަ އަހަުރ ޢިމ ރ ްތ ކުރުމަށް  4102ޕ6ީއެސ6ްައއ6ިޕީ އުޞޫުލގެ ދަށުން  -4
ނޑައެިޅފަިއވ  މިްސކިތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ބޮޑެތި އ ބ ދީތަްއ އެކުލެޭވ  ކަ
ނޑައެިޅފަިއވ   ސަރަޙައްދުތަުކގައި ޢިމ ރ ތްކުރުމަށް ހަޖެިހފަިއވ  މިސްކިތްތަކަށް ކަ
މަޝްރޫޢުތައް ، އިސްލ މިކް ސެންޓަރުތަކެއް ެއ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ޤ އިމުކުރުމަްށ 
ނޑައެޅޭ މަްޝރޫޢުަތކެއްގެ ގޮުތގައި ބަދަުލކުރެްއވުމަށް މަޖިލިސްެގ ރިޕޯރްޓެގ  ކަ

 ގެ )ރ( ަގއި ބަޔ ްނ ކުރަްއވ ަފއި ވެެއވ646ެ.

______________________________ 
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މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ ، ބަޖެޓް ފ ސްކުރެއްވި އިރު  ލަފ ކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ވަނައަހަރަށް 4102
 ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް:   ފ ސްކުރައްވ ފައިވ  

 

 ސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން: -0
 

ދެ ޖިންސްގެ ދިވެހި ޒުވ ނުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ވަޒީފ ތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މިހ ރު  )ހ(6

  ،ހަރަކ ތްތެރިވ  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ މަޤްސަދަށްޓަކައި، ހޮޓެލް ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފުޅ ކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

ހޯލްޑިން ކުންފުނީގެ ދަށަށް ގެނެސް، އެއް ބެލެންސް ޝީޓަކަށް ހަދައި، ފައިނޭންޝަލީ ބްލީޑްވ   ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް އެއް )ށ(6

 ،ކުންފުނިތައް އުވ ލ ، ދައުލަތަށް ފައިދ ވ ގޮތަށް ކުންފުނިތައް ބައްޓަންކޮށް ހިންގުން ތަރުތީބުކުރުން

 ،އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް އ މްދަނީ ހޯދުން 99އްކުމ އި ވިއްކެންހުރި ދައުލަތުގެ ބިންތައް ވި )ނ(6

 ،ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ޓޫރިޒަމ އި އިޤްތިޞ ދީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށ އި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ފަޅު )ރ(6

 ،ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން

 ،ރ އްޖެއިން ސެކަންޑް ހޯމް ލިބޭގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ސިޔ ސަތު ބަދަލުކުރުން ބޭރު މީހުންނަށް  )ބ(6

 ،ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯންތައް ޤ އިމްކޮށް އޮފްޝޯ ބޭންކިންގ ތަޢ ރަފުކޮށް ފުޅ ކުރުން )ޅ(6

ވެސް ތަރައްޤީކޮށް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސ ގެ ދަތިތަކ ހުރެ މިހ ތަނަށް )ކ(6

ނިމިފައިނުވ  ރަށްތައް ނިންމައި ދައުލަތަށް އ މްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި، ދައުލަތަށް މޯގޭޖް ނަގައިގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް 

 ،ނުންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެރަށްތައް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެގޮތަށް މ ލީ އިންތިޒ މްތައް ރ ވައިދި 42ސިޔ ސަތެއްގެ ދަށުން 

 ،ހުޅުމ ލެއ އި މިނޫންވެސް ރަށްރަށުގައި ހިއްކ ފައިވ  ބިންތައް އިޤްތިޞ ދީ މަންފ  ލިބޭގޮތަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހުޅުވ ލުން )އ(6

އެކުއަރ އަދި މެރިކަލްޗަރ އ އި އެގްރިކަލްޗަރ ވިޔަފ ރި ތަރައްޤީކޮށް ފުޅ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  އެންމެހ  ވަސީލަތްތައް  )ވ(6

 ،މްކޮށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ދައުލަތުގެ ސިޔ ސަތުތައް ބިނ ކުރުންގ އި

 ،ޔޮޓް މެރީނ އ އި ބައިނަލް އަޤްވަމީ ފެންވަރުގެ ޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން )މ(6

ކޮށް ހަނިމ ދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއ ޕޯޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށ އި ހުވަދު އަތޮޅުގައި އޭވިއޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފުޅ  )ފ(6

 ،ޓޫރިޒަމަށް ފަހިކަން ގެނައުން

 

29 ،އ ބ ދީ އ އި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުން )ލ(6 



 
 

 
 
 
 

 

 ،ކޮސްޓް ސެންޓަރުތައް މަދުކޮށް ރެވެނިއު ސެންޓަރުތައް އިތުރުކުރުން )ދ(6

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުންޏަކަށް އެތަން ހިންގަން ހަވ ލުކޮށް، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ  )ތ(6

 ،ޚިދުމަތްތައް ބައިނަލްއަޤުވ މީ ފެންވަރަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ގެނައުން

 ،އ ބ ދީ އ އި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުން )ލ(6

 ،އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރެއް ހެދުން )ގ(6

 :ގޮތުން  ތަކ ގުޅޭ  ޕްރޮގްރ މް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް  -4
 

ނޑައެޅިފައިވ  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގ އިރު އަސ ސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވި ހުރި  4102 )ހ(6 ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގަން ކަ

 ،ށްދިނުމަށް އިސްކަންދިނުންރަށްތަކުގައި އަސ ސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ 

 

ތަކަށް ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވ  ނަރުދަމ  މަޝްރޫޢު  4100ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރެއްވި  )ށ(6

 ،ހިންގެވުންތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަރުދަމ  މަޝްރޫޢުވަނަ އަހަރުގައި ޕ6ީއެސ6ްއައ6ިޕީ މަޝްރޫޢު 4102އިސްކަންދީގެން 

 

އ ބަދީ އެއްފަސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގަންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް  )ނ(6

 ،ވަނަ އަހަރުގައި އިސްކަންދެއްވުން 4102

ހިމެނިފައިވ  މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި 4100ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރެއްވި  )ރ(6

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ކްލ ސް ރޫމްތައް އިމ ރ ތްކުރުމ  ގުޅޭ ޕ6ީއެސ6ްއައ6ިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

 ،ވަނަ އަހަރުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ޕ6ީއެސ6ްއައ6ިޕީ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން 4102އިސްކަންދީގެން 

 

ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ  މަޝްރޫޢްތަކުގެ ތެރެއިން، ބޮޑެތި އ ބ ދީ  64102އެސ6ްއައ6ިޕީ އުސޫލުގެ ދަށުން ޕީ )ބ(6

ވަނަ އަހަރުގައި ބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތް  4102ތަކުގައި ހަދަންފަށ ފައި ހުރި ބަނދަރުތަކުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްކަންދީގެން 

 ،ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 4102ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ނުފެށިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް  4100 )ޅ(6 

 ،ވަނަ އަހަރަށް ލަފ ކުރ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން

  

 އިން ފެށިގެން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީތައް ރިވައިސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް،  4100(6 ޖުލައި ށ)

އިން ފެށިގެން އޮމްޕޯޓް ޑިއުޓީތައް ރިވައިޒްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމ ފައިވ  ނިންމުމުގައި މިހ ރު ޑިއުޓީ       4100ޖުލައި  -    

30



 
 

 
 
 
 

 

 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ތައްޔ ރުކުރުމުގައި ޕ6ީއެސ6ްއައ6ިޕީގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް ދައުލަތުން ހިންގ  ތަރައްޤީގެ  )ކ(6

ނޑައެޅުމުގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގ ނޭ އިދ ރީ  ނޑައެޅުމ އި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސ   ކަ ދ އިރ ތަކ އި ރަށްތައް ކަ

މަޝްރޫޢުތަކ އި، އެ  ކުގައި ހިންގ ފައިވ  ތަރައްޤީގެފ އިތުވެފައިވ  ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކި އިދ ރީ ދ އިރ ތަކ އި ރަށްތަ

މް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ހިންގ ފައިވ  ނުވަތަ އަމުދުން ހިންގ ފައިނުވ  އިދ ރީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހޭދަވެފައިވ  ފައިސ އަށް ރިޢ ޔަތްކުރު

 ދ އިރ ތަކ އި ރަށްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔ ރުކުރ އިރު އިސްކަންދިނުމ އި އ ބ ދީގެ ނިސްބަތުންނ އި، ފ އިތުވި ފަސް 

ރަށްތަކަށް އޮތް އިމްބެލެންސް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކ އި ރީ ދ އިރ ތަ ދ އި އަހަރަށް ބަލ އިރު ހަމަހަމަކަމަށް ވުރެ ފަހަތުގައިވ  

ނޑައެޅުމ އި އަދި އެގޮތުގެމަތިން ފައިސ  އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވ ކަން ބަޔ ންކޮށްދޭ ކަރުދ ހެ އް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސ  ކަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  ނުވަތަ ޓޭބަލެއް ބަޖެޓް ފޮތުގެ ޕ6ީއެސ6ްއައ6ިޕީ ބައިގައި

 6ހިމަނަންވ ނެއެވެ

 

 :ގުޅޭގޮތުން  އޮޑިޓްކުރުމ   ވިޔަފ ރިތަންތައް  އޮންނަ  ބައިވެރިވުން  ސަރުކ ރުގެ  -0
 

ތަންތަން  ސަރުކ ރުގެ އެންމެހައި ހިންގ  އުސޫލުން ވިޔަފ ރި  ,ކުންފުނިތަކ އި  ބައިވެރިވ   ސަރުކ ރު  ,ކުންފުނިތަކ އި  )ހ(6 ސަރުކ ރުގެ

އިގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓް  4102ޖޫން  01އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ކަނޑައަޅ  އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން އޮޑިޓްކޮށް 

ބަޔ ންކޮށް ފޮނުއްވުނ6ް މިގޮތުން ރިޕޯޓް ފޮނުއްވ އިރު އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ޙ ލަތްތަކުގައި ނެތް ތަންތަނުގެވެސް މަޢުލޫމ ތު ސަބަބު 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތަފްޞީލުކޮށް ފޮނުއްވަންވ ނެއެވ6ެ

 

 ގުޅޭގޮތުން: ހުޅުވ ލުމ   ފުރުޞަތު  ބޭންކުތަކަށް  ހިންގ   އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކ   އިސްލ މީ  ވިއްކުމުގައި  ބިލު  ޓްރެޜަރީ  ދައުލަތުން  -2
ލުތަކ  އެއްގޮތަށް ސޫސެކްޓަރގައި ހިމެނޭ އިސްލ މިކް ބޭންކިންގ އުދައުލަތުން ޓްރެޜަރީ ބިލު ވިއްކުމުގައި ރ އްޖޭގެ ބޭންކިންގ  )ހ(6

ވަނަ އަހަރުގެ  4102މަންޓް ހިނގ  ބޭންކުތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަކަށް ޞުކޫކް ނުވަތަ އިސްލ މިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓުރު

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ތަޢ ރަފްކުރަންވ ނެއެވ6ެ 00މ ޗް މަހުގެ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2014 ވަނަ އަހަރަށް 2014 ވަނަ އަހަރަށް

މަޖިލީހުން  ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފާސްކުރެއްވި

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

 އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ        11,414,068,083        11,414,068,083                           -

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ          3,475,270,604          3,475,270,604                           -

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ                78,160,000               78,160,000                           -

: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް            (123,940,334)            (123,940,334)                           - ނޑަން ކަ

-                            
14,843,558,352        14,843,558,352        

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ               55,350,000               55,350,000                           -

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ             202,946,498             230,046,498              27,100,000

                               ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ        15,101,854,850        15,128,954,850               27,100,000

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ               (ސިޔާސި ޕާރޓީ ތަކުގެ ޢަދަދު ނުހިމަނާ)        15,882,758,409        16,287,284,859            404,526,450

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު               77,026,352               77,026,352                           -

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު               21,663,760               21,663,760                           -

    މަޝްރޫޢަުތކަށްލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާޚަރަދު             202,946,498             230,046,498              27,100,000

    މަޝްރޫޢުތަކަށްލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާޚަރަދު          1,332,483,967          1,332,483,967                           -

  ދައުލަތުގެބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %               15,882,758               16,287,285                   404,527

                                                   ޖުމްލަ ބަޖެޓް        17,532,761,744        17,964,792,721             432,030,977

:  ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން    ( ޑޮމެސްޓިކް)            (434,479,306)            (434,479,306)                           - ނޑަން ކަ

       ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން    ( ފޮރިން)            (985,864,373)            (985,864,373)                           -

     ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު                (8,536,737)                (8,536,737)                           -

                                                  ޖުމްލަ ޚަރަދު        16,103,881,328        16,535,912,305             432,030,977

                                             ނެޓް ލެންޑިންގ            (115,403,597)            (115,403,597)                            -

     ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު                 8,536,737                 8,536,737                           -

 ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް            (123,940,334)            (123,940,334)                           -

    ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ނެޓް ލެންޑިންގ        15,988,477,731        16,420,508,708            432,030,977

`

ތަފާތު

2014 އަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން
ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

 ޚުލާޞާ ހިސާބަށްއައި ބަދަލު  
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2014 ވަނަ އަހަރަށް 2014 ވަނަ އަހަރަށް

މަޖިލީހުން  ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފާސްކުރެއްވި

ބަޖެޓް ބެލެންސް

ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ         15,101,854,850        15,128,954,850               27,100,000

: ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ނެޓް ލެންޑިންގ        15,988,477,731        16,420,508,708             432,030,977 ނޑަން ކަ

އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް ) / ސަރޕްލަސް            (886,622,881)         (1,291,553,858)            (404,930,977)

ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް ) / ސަރޕްލަސް                                     328,830,865              (76,100,112)            (404,930,977)

އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް ) / ސަރޕްލަސް            (886,622,881)         (1,291,553,858)            (404,930,977)

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު          1,215,453,746          1,215,453,746                            -

ފައިނޭންސިންގ

ބޭރުގެ ފަރާތް ތަކުން          1,179,299,594          1,179,299,594                            -

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ          1,332,483,967          1,332,483,967                           -

ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ސަޕޯރޓަށް ލިބޭ             832,680,000             832,680,000                           -

: ލޯންއަދާކުރުމަށް ދެއްކި            (985,864,373)            (985,864,373)                           - ނޑަން ކަ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތް ތަކުން            (292,676,713)             112,254,264             404,930,977

ޓްރެޜަރީބިލް އާއި ބޮނޑް ފަދަ ތަކެތިން             141,802,593             546,733,570            404,930,977

  މަޝްރޫޢުތަކަށް އެތެރޭގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                             -                            -                           -

  އެތެރޭގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ                             -                            -                           -

: ޑޮމެސްޓިކުލޯން، ޓްރެޜަރީބިލް އަދި ބޮނޑު އަނބރާ ދެއްކި            (434,479,306)            (434,479,306)                           - ނޑަން   ކަ

ޖުމްލަ ފިނޭންސިންގ              886,622,881          1,291,553,858             404,930,977

މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް

.       (މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)                      39,747                      39,747                           - . ޕީ . ޑީ ޖީ

ޖުމްލަ ދަރަނި      ( މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)                      31,070                      31,070                           -

: .  ގެ   އިންސައްތައިން . ޕީ . ޑީ ޖީ

-                           -3.2% -2.2% އޯވަރޯލް ބެލެންސް / ޑެފިސިޓް

-                           -0.2% 0.8% ޕްރައިމްރީ ބެލެންސް

-                           78.2% 78.2% ދަރަނި

ތަފާތު
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ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2014 - 2016

2014 އަށް ލަފާކުރި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓް

 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް               80,452,587                           -                           -               80,452,587 1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް               56,597,162               56,597,162 1.001

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ               19,149,111               19,149,111 1.002

ހިލާލީގެ                 4,706,314                 4,706,314 1.003

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ             149,324,008                           -               80,000,000             229,324,008 2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން               10,328,522                 1,000,000               11,328,522 3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން             400,716,314                           -               45,259,000             445,975,314 4

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން             107,783,581               16,000,000             123,783,581 4.001   

ސުޕްރީމް ކޯޓު               14,572,895               14,572,895 4.002   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު               19,680,080                 3,000,000               22,680,080 4.003   

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް             192,993,715               15,000,000             207,993,715 4.004   

ސިވިލް ކޯޓު               18,246,243                 4,000,000               22,246,243 4.005   

ކްރިމިނަލް ކޯޓު               18,954,310                 3,500,000               22,454,310 4.006   

ފެމިލީ ކޯޓު               14,439,229                 2,500,000               16,939,229 4.007   

ޖުވެނައިލް ކޯޓު                 5,279,818                 1,000,000                 6,279,818 4.008   

ޑްރަގް ކޯޓު                 8,766,443                    259,000                 9,025,443 4.009   

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން               57,281,463                 2,000,000               59,281,463 5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން               25,733,916                 1,000,000               26,733,916 6

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން               21,259,898                 1,000,000               22,259,898 7

އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން               21,646,107               13,000,000               34,646,107 8

      2014ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި ބަދަލު  

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓަށް ގެނައިގޮތް

އޮފީސް
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2014 އަށް ލަފާކުރި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓް

 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް               40,009,539               18,112,514               58,122,053 9

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް               23,430,467                 6,000,000               29,430,467 10

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                 8,364,972                    250,000                 8,614,972 11

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ               45,752,100               10,000,000               55,752,100 12

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                           -                           - 13

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް                 6,912,257                 6,912,257 14

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް                 3,863,513                 1,000,000                 4,863,513 15

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް             195,278,800               13,000,000             208,278,800 16

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން                 8,540,597                 1,000,000                 9,540,597 17

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް                 4,208,717                 4,208,717 18

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ               31,880,262                 9,787,000               41,667,262 19

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ                           -                           - 20

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން               69,244,650                 5,000,000               74,244,650 21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ          5,013,457,407             129,500,000               22,000,000          4,905,957,407 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ               57,540,920               57,540,920 22.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ /  ޚާއްޞަ ބަޖެޓް          4,197,694,919             129,500,000               22,000,000          4,090,194,919 22.002

ޕެންޝަން އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން             722,492,137             722,492,137 22.003

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ                 6,586,274                 6,586,274 22.004

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭ ބައިގެ ޚަރަދު               29,143,157               29,143,157 22.005

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ             914,800,650                           -                           -             914,800,650 23
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ                 9,812,332                 9,812,332 23.001

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް             714,965,541             714,965,541 23.002

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން               77,673,270               77,673,270 23.003

ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް                 1,270,285                 1,270,285 23.004

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ                 2,627,261                 2,627,261 23.005

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް             108,451,961             108,451,961 23.006

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް          1,046,819,028                 9,900,000                      98,582          1,037,017,610 24

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް               29,099,839               (1,401,418)               27,698,421 24.001

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން               10,324,029               10,324,029 24.002

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް             787,984,810                 1,500,000             789,484,810 24.003

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް             209,176,922                 9,900,000             199,276,922 24.004

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް               10,233,428               10,233,428 24.005

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -                           - 24.006

މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -                           - 24.007

އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -                           - 24.008

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -                           - 24.009

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -                           - 24.010

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -                           - 24.011

ނެޝަނަލް އޮފީސް ފުވައްމުލައް                           -                           - 24.012

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން          2,035,911,514                           -               15,825,450          2,051,736,964 25

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން             217,251,337             217,251,337 25.001

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް               46,001,921               46,001,921 25.002

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން               18,857,142               18,857,142 25.003

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު               78,163,576               15,825,450               93,989,026 25.004

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު               50,139,942               50,139,942 25.005

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް               21,124,221               21,124,221 25.006

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް               17,742,045               17,742,045 25.007

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް               23,089,845               23,089,845 25.008

ހިރިޔާ ސްކޫލް               14,988,620               14,988,620 25.009

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް               25,128,708               25,128,708 25.010

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން               18,448,119               18,448,119 25.011

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ               13,337,041               13,337,041 25.012

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް               26,552,440               26,552,440 25.013
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް               19,839,240               19,839,240 25.014

ކަލާފާނު ސްކޫލް               19,049,095               19,049,095 25.015

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް               13,899,101               13,899,101 25.016

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް               25,369,375               25,369,375 25.017

ޣާޒީ ސްކޫލް                19,697,507               19,697,507 25.018

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               10,190,406               10,190,406 25.019

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               11,995,108               11,995,108 25.020

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 9,015,126                 9,015,126 25.021

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 8,692,580                 8,692,580 25.022

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               10,734,699               10,734,699 25.023

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               14,438,262               14,438,262 25.024

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               12,164,543               12,164,543 25.025

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 8,904,058                 8,904,058 25.026

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               10,208,681               10,208,681 25.027

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               12,389,129               12,389,129 25.028

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 8,004,657                 8,004,657 25.029

ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 9,187,066                 9,187,066 25.030

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               11,788,988               11,788,988 25.031

ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               11,178,273               11,178,273 25.032

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               15,282,277               15,282,277 25.033

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 9,410,434                 9,410,434 25.034

ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް               11,805,160               11,805,160 25.035

މަދްރަސަތުއް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް                 5,755,305                 5,755,305 25.036

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް                 9,292,839                 9,292,839 25.037

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް                 9,631,397                 9,631,397 25.038

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް               10,019,762               10,019,762 25.039

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 7,305,663                 7,305,663 25.040

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް                 9,807,571                 9,807,571 25.041

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް                 9,121,542                 9,121,542 25.042

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް                 8,312,547                 8,312,547 25.043

މޭނާ ސްކޫލް               10,502,636               10,502,636 25.044

ރ. އުނޫގފާރު ސްކޫލް                 6,551,533                 6,551,533 25.045

ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް                10,415,424               10,415,424 25.046

ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް                 8,432,836                 8,432,836 25.047

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް                 8,532,429                 8,532,429 25.048
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް                 9,291,926                 9,291,926 25.049

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 7,837,399                 7,837,399 25.050

ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް               14,203,971               14,203,971 25.051

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 8,710,546                 8,710,546 25.052

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 6,735,024                 6,735,024 25.053

މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ                 9,314,097                 9,314,097 25.054

ލ. މާވަށު ސްކޫލް                 8,179,950                 8,179,950 25.055

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް                 6,063,399                 6,063,399 25.056

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް               10,521,931               10,521,931 25.057

މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން                 8,599,097                 8,599,097 25.058

ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް               13,495,153               13,495,153 25.059

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް               25,106,585               25,106,585 25.060

ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް               11,306,653               11,306,653 25.061

އަލްމަދްރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ               11,846,888               11,846,888 25.062

ގދ. ތިނަދޫ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް                 5,154,269                 5,154,269 25.063

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން             245,907,508             245,907,508 25.064

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ                 1,317,622                 1,317,622 25.065

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ                 2,666,050                 2,666,050 25.066

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް               16,101,791               16,101,791 25.067

ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް               16,137,268               16,137,268 25.068

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚާބެހޭ މަރުކަޒު                 5,335,935                 5,335,935 25.069

ނޯތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް             236,904,425             236,904,425 25.070

ސެންޓްރަލް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް             164,172,631             164,172,631 25.071

ސައުތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް             223,251,190             223,251,190 25.072

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން                           -                           - 25.073

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު                           -                           - 25.074

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިއުކޭޝަން                           -                           - 25.075

ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                           -                           - 25.076

މަތި އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                           - 25.077

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލް ބަޖެޓް                           -                           - 25.078

މެދު އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                           - 25.079

މެދު ރާއްޖޭ ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                           - 25.080

މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                           - 25.081

ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                           - 25.082

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                           - 25.083
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ފުވައްމުލަކު ރީޖަން ސްކޫލް ތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                           - 25.084

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ             132,471,239                           -               20,000,000             152,471,239 26

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ               38,671,000               20,000,000               58,671,000 26.001

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން               16,338,916               16,338,916 26.002

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް               13,825,550               13,825,550 26.003

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ               10,261,474               10,261,474 26.004

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ                 4,476,393                 4,476,393 26.005

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް                 8,349,067                 8,349,067 26.006

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް                 2,675,105                 2,675,105 26.007

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ                 5,299,755                 5,299,755 26.008

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ                 6,236,187                 6,236,187 26.009

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު                 8,578,797                 8,578,797 26.010

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް                 4,928,066                 4,928,066 26.011

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް                 5,317,461                 5,317,461 26.012

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް                 3,528,183                 3,528,183 26.013

ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ                 3,985,285                 3,985,285 26.014

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް               17,456,647               17,456,647 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް             137,826,302                           -                           -             137,826,302 28

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް               32,367,701               32,367,701 28.001

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 6,042,262                 6,042,262 28.002

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 7,900,902                 7,900,902 28.003

އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން               10,350,540               10,350,540 28.004

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 7,895,412                 7,895,412 28.005

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 9,832,200                 9,832,200 28.006

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް                 2,785,652                 2,785,652 28.007

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 7,384,959                 7,384,959 28.008

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                 7,827,047                 7,827,047 28.009

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                  6,624,262                 6,624,262 28.010

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                 5,794,138                 5,794,138 28.011

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން                 7,729,842                 7,729,842 28.012

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                 5,386,248                 5,386,248 28.013

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން                 7,151,069                 7,151,069 28.014
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 6,272,852                 6,272,852 28.015

އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                 6,481,216                 6,481,216 28.016

29 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ           2,507,642,595                           -               13,479,000          2,521,121,595

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ              167,442,049               13,479,000             180,921,049 29.001

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު               23,345,833               23,345,833 29.002

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް               17,217,448               17,217,448 29.003

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ               10,737,502               10,737,502 29.004

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު                 5,742,015                 5,742,015 29.005

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ                 2,368,814                 2,368,814 29.006

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ                           -                           - 29.007

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ               18,884,846               18,884,846 29.008

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ               15,134,659               15,134,659 29.009

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ               42,233,778               42,233,778 29.010

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ          1,184,093,394          1,184,093,394 29.011

ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ސަރވިސަސް                           -                           - 29.012

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް               23,529,597               23,529,597 29.013

އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް             276,147,584             276,147,584 29.014

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް               23,571,490               23,571,490 29.015

ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް               62,455,314               62,455,314 29.016

ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް               47,119,068               47,119,068 29.017

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް               21,220,968               21,220,968 29.018

ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް               47,309,631               47,309,631 29.019

ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް               41,324,971               41,324,971 29.020

ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް               52,771,828               52,771,828 29.021

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               46,274,676               46,274,676 29.022

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               42,513,015               42,513,015 29.023

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               34,541,028               34,541,028 29.024

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               35,547,163               35,547,163 29.025

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               26,778,273               26,778,273 29.026

ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް               26,936,440               26,936,440 29.027

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               23,412,673               23,412,673 29.028

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               32,363,793               32,363,793 29.029

ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                 9,053,622                 9,053,622 29.030

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               20,063,676               20,063,676 29.031
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އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               25,122,168               25,122,168 29.032

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               38,386,460               38,386,460 29.033

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               32,418,313               32,418,313 29.034

ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               20,176,806               20,176,806 29.035

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު                 2,526,101                 2,526,101 29.036

ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު                 8,877,599                 8,877,599 29.037

ނޭޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރ                           -                           - 29.038

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް               61,652,958               61,652,958 30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް               60,363,891                           -               20,000,000               80,363,891 31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް               60,363,891               20,000,000               80,363,891 31.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް             385,743,877               15,000,000               51,800,000             422,543,877 32

މިނިސްޓްރީ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް             362,780,204               15,000,000               51,800,000             399,580,204 32.001

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ                 6,220,049                 6,220,049 32.002

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް                 5,198,377                 5,198,377 32.003

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން                 2,527,190                 2,527,190 32.004

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް                 9,018,057                 9,018,057 32.005

ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައި                           -                           - 32.006

ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާއި ބެހޭ ބައި                           -                           - 32.007

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             664,653,339               35,000,000             144,201,418             773,854,757 33

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             638,086,193               35,000,000             144,201,418             747,287,611 33.001

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ                 5,577,662                 5,577,662 33.002

ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް               16,432,638               16,432,638 33.003

އޮފީސް ފޮރ ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް                 4,556,846                 4,556,846 33.004

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ             154,912,654             154,912,654 34

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން             170,929,167                           -                           -             170,929,167 35

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން               60,617,732               60,617,732 35.001

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ               31,906,486               31,906,486 35.002

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް                 5,986,594                 5,986,594 35.003

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް               60,656,682               60,656,682 35.004
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ                 9,013,670                 9,013,670 35.005

ޤައުމީ އަރްޝީފް                 2,748,003                 2,748,003 35.006

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް              118,310,206                           -               12,297,486             130,607,692 36

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް              112,571,447               12,297,486             124,868,933 36.001

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު                 5,738,759                 5,738,759 36.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ             344,825,937                 2,000,000               78,816,000             421,641,937 37

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ             117,882,537                 2,000,000                    716,000             116,598,537 37.001

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި             190,919,780               78,100,000             269,019,780 37.002

މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް               22,841,654               22,841,654 37.003

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ                 3,312,904                 3,312,904 37.004

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ                 9,869,062                 9,869,062 37.005

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް                           -                           -                           -                           - 38

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް                           -                           - 38.001

ކައުންސިލްތައް             910,752,309                           -               10,000,000             920,752,309 39

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             128,593,402             128,593,402 39.001

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ               44,609,277               10,000,000               54,609,277 39.002

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 7,299,725                 7,299,725 39.003

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,985,872                 2,985,872 39.004

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,499,557                 2,499,557 39.005

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,565,070                 2,565,070 39.006

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,244,137                 2,244,137 39.007

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  5,048,071                 5,048,071 39.008

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  5,352,322                 5,352,322 39.009

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,635,726                 4,635,726 39.010

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,579,165                 2,579,165 39.011

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  6,848,492                 6,848,492 39.012

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,640,530                 2,640,530 39.013

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  3,589,395                 3,589,395 39.014

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,567,539                 2,567,539 39.015

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,405,703                 2,405,703 39.016

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,104,990                 4,104,990 39.017
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 6,436,611                 6,436,611 39.018

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  3,810,895                 3,810,895 39.019

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,594,477                 2,594,477 39.020

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,669,277                 2,669,277 39.021

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,319,539                 2,319,539 39.022

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,114,436                 4,114,436 39.023

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,887,737                 2,887,737 39.024

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,775,610                 4,775,610 39.025

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,698,924                 2,698,924 39.026

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                12,170,064               12,170,064 39.027

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   2,849,354                 2,849,354 39.028

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  3,030,987                 3,030,987 39.029

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,898,382                 4,898,382 39.030

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,016,431                 4,016,431 39.031

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 6,424,481                 6,424,481 39.032

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,472,372                 3,472,372 39.033

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,965,832                 1,965,832 39.034

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,419,894                 2,419,894 39.035

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,181,560                 3,181,560 39.036

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,117,618                 3,117,618 39.037

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,977,101                 2,977,101 39.038

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,595,114                 3,595,114 39.039

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,826,365                 2,826,365 39.040

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,842,071                 2,842,071 39.041

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,795,370                 2,795,370 39.042

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,896,203                 3,896,203 39.043

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,264,850                 3,264,850 39.044

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,663,518                 4,663,518 39.045

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,603,771                 4,603,771 39.046

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,434,064                 5,434,064 39.047

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނަބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,498,278                 2,498,278 39.048

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,282,922                 4,282,922 39.049

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,278,461                 2,278,461 39.050

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,796,043                 2,796,043 39.051

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  3,198,738                 3,198,738 39.052
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,090,777                 2,090,777 39.053

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,293,146                 2,293,146 39.054

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  3,489,239                 3,489,239 39.055

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,057,740                 2,057,740 39.056

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  3,250,399                 3,250,399 39.057

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  3,991,632                 3,991,632 39.058

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  2,167,616                 2,167,616 39.059

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  4,766,931                 4,766,931 39.060

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 7,478,240                 7,478,240 39.061

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,699,986                 4,699,986 39.062

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,706,867                 2,706,867 39.063

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,116,161                 3,116,161 39.064

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,232,091                 2,232,091 39.065

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,820,136                 3,820,136 39.066

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނޫގފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,576,079                 3,576,079 39.067

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,219,438                 5,219,438 39.068

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,095,110                 3,095,110 39.069

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,841,378                 2,841,378 39.070

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,701,321                 2,701,321 39.071

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,115,229                 4,115,229 39.072

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,450,355                 3,450,355 39.073

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,243,999                 4,243,999 39.074

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,545,827                 2,545,827 39.075

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,618,632                 2,618,632 39.076

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,318,489                 5,318,489 39.077

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,805,528                 2,805,528 39.078

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,250,522                 2,250,522 39.079

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,040,300                 3,040,300 39.080

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,297,044                 2,297,044 39.081

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,228,727                 2,228,727 39.082

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,719,646                 2,719,646 39.083

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,603,116                 2,603,116 39.084

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,405,398                 5,405,398 39.085

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,997,370                 4,997,370 39.086

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,290,449                 3,290,449 39.087
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,981,074                 1,981,074 39.088

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,932,266                 1,932,266 39.089

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,718,268                 2,718,268 39.090

ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,250,279                 5,250,279 39.091

ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 6,236,820                 6,236,820 39.092

ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 6,627,205                 6,627,205 39.093

ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,551,268                 3,551,268 39.094

ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,981,838                 2,981,838 39.095

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,656,467                 4,656,467 39.096

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,879,933                 4,879,933 39.097

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,934,796                 2,934,796 39.098

މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,716,451                 2,716,451 39.099

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,257,415                 3,257,415 39.100

މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,189,817                 3,189,817 39.101

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,127,603                 3,127,603 39.102

މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,700,919                 2,700,919 39.103

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,952,518                 3,952,518 39.104

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,882,444                 3,882,444 39.105

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,832,304                 4,832,304 39.106

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,814,914                 3,814,914 39.107

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,428,807                 2,428,807 39.108

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,017,489                 3,017,489 39.109

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,441,309                 3,441,309 39.110

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,398,643                 2,398,643 39.111

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,237,973                 2,237,973 39.112

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,051,914                 2,051,914 39.113

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,587,498                 2,587,498 39.114

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,114,301                 5,114,301 39.115

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,032,419                 3,032,419 39.116

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,123,246                 3,123,246 39.117

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,478,641                 2,478,641 39.118

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,315,846                 4,315,846 39.119

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,885,160                 1,885,160 39.120

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,569,443                 3,569,443 39.121

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,112,378                 3,112,378 39.122
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އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,403,863                 2,403,863 39.123

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,487,560                 2,487,560 39.124

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,635,421                 4,635,421 39.125

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,463,551                 4,463,551 39.126

ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,283,760                 2,283,760 39.127

ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,527,189                 1,527,189 39.128

ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,977,402                 1,977,402 39.129

ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,050,995                 3,050,995 39.130

ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,878,214                 1,878,214 39.131

މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,209,919                 5,209,919 39.132

މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,184,667                 2,184,667 39.133

މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,526,330                 2,526,330 39.134

މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,717,388                 3,717,388 39.135

މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,819,245                 2,819,245 39.136

މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,607,548                 2,607,548 39.137

މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,309,612                 3,309,612 39.138

މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,090,848                 3,090,848 39.139

މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,337,174                 2,337,174 39.140

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,582,790                 5,582,790 39.141

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,597,743                 3,597,743 39.142

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,374,006                 3,374,006 39.143

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,786,410                 3,786,410 39.144

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނޫބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,132,992                 3,132,992 39.145

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,811,898                 4,811,898 39.146

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,155,562                 5,155,562 39.147

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,738,757                 3,738,757 39.148

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނިޑދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,927,113                 2,927,113 39.149

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނުބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,509,869                 2,509,869 39.150

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,899,894                 2,899,894 39.151

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 1,423,976                 1,423,976 39.152

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނޫބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,641,050                 2,641,050 39.153

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,094,007                 5,094,007 39.154

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 5,874,765                 5,874,765 39.155

ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,608,437                 2,608,437 39.156

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,330,923                 3,330,923 39.157
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,613,558                 2,613,558 39.158

ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,854,486                 2,854,486 39.159

ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,143,953                 4,143,953 39.160

ކޮޅުމަޑުލު ކަނޫޑދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,222,319                 3,222,319 39.161

ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,289,099                 2,289,099 39.162

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,970,175                 2,970,175 39.163

ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,084,264                 2,084,264 39.164

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,988,090                 3,988,090 39.165

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,006,740                 3,006,740 39.166

ކޮޅުމަޑުލު ކިނިބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,901,786                 2,901,786 39.167

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,663,114                 2,663,114 39.168

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 8,446,962                 8,446,962 39.169

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,736,227                 3,736,227 39.170

ހައްދުންމަތީ ދަނިބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,583,620                 2,583,620 39.171

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,821,789                 2,821,789 39.172

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,334,966                 2,334,966 39.173

ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                  9,181,064                 9,181,064 39.174

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,145,076                 4,145,076 39.175

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,488,030                 4,488,030 39.176

ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,115,617                 2,115,617 39.177

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,666,047                 2,666,047 39.178

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,937,222                 2,937,222 39.179

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,307,557                 2,307,557 39.180

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,788,755                 4,788,755 39.181

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,583,467                 3,583,467 39.182

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 6,570,441                 6,570,441 39.183

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,530,404                 3,530,404 39.184

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,843,303                 2,843,303 39.185

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,973,182                 3,973,182 39.186

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,950,287                 2,950,287 39.187

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,329,277                 2,329,277 39.188

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,597,597                 3,597,597 39.189

ނުޑހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,576,790                 2,576,790 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަ 39.190

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 6,177,903                 6,177,903 39.191

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,210,966                 4,210,966 39.192
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 2014އަށް ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް
 މަޖިލީހުން އުނިކުރި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި

 ރިވައިޒްކޮށް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

އޮފީސް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,047,903                 3,047,903 39.193

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,762,779                 2,762,779 39.194

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,309,870                 4,309,870 39.195

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,080,997                 3,080,997 39.196

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,441,033                 3,441,033 39.197

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,208,565                 3,208,565 39.198

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 4,027,798                 4,027,798 39.199

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 7,051,763                 7,051,763 39.200

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 6,734,111                 6,734,111 39.201

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,595,124                 3,595,124 39.202

ނިޑމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,772,261                 3,772,261 ފުވައްމުލަކު ދަ 39.203

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,538,347                 2,538,347 39.204

ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,146,503                 3,146,503 39.205

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,221,533                 3,221,533 39.206

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,397,561                 3,397,561 39.207

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,678,964                 2,678,964 39.208

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 3,623,932                 3,623,932 39.209

ފުވައްމުލަކު ރަށު ކައުންސިލް                           -                           - 39.210

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2,557,348                 2,557,348 39.211

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ        15,882,758,409             191,400,000             595,926,450        16,287,284,859

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަށްކަންޖެހޭ 0.1 %           15,882,758                404,527           16,287,285

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލަ        15,898,641,167             191,400,000             596,330,977        16,303,572,144
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އަހަރު ދުވަހުގެ  3ވަަނ އަހަރުގެ މާލީ އަދި އިޤްތިާޞދީ ހާލަތުގެ މައްޗަށާއި، ކުރިައށް އޮތް  1023މިބަޔާނަކީ މިނިމޭ 

ނޑު ބައިތަކަކީ ރާއްޖޭގެ  އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވަރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިދޭ ބަޔާނެކެވެ. މިބަޔާނުގައި ބަލައިލެވިފައިވާ ަމއިގަ

 އާއި އޭގެ ބައިތަކެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ

.  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު 1  

ނޑު / ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް )ޖީ.ޑީ.ޕީ( އަކީ ޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭތަކެއްޗާއި ދެވޭ  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިްނގަ

އަކީ ޤައުމެއްގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ދެނެގަންަންނ  ޕީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރުވާ މިންވަރެވެ. ޖީ.ޑީ.

އެންމެ އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންުކރާ އެއް އިންޑިކޭޓަރއެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ ދެގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެއެވެ. އެއް ގޮތަކީ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 

ޖީ.ޑީ.ޕީ ދާއިމީ އަގުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ރިއަލް ގޮތަކީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ  ނުވަތަ ޖީ.ޑީޕީ އެއަހަރެއްގެ އަގުންނެވެ. ދެވަނަ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުންނެވެ.  1003މިހާރު އަންދާޒާކުރަނީ  ޖީ.ޑީ.ޕީ 

 ގެ ދާއިމީ އަގުން( 1003ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ) 1.2

އްގެ އުފެއްދުންތެރިކަްނ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް ައންނަ ބަަދލުތައް ުނހިމަނާކަމުން ޤައުމެ

ކުރިއަރާ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭީނ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އިންނެވެ. ިމގޮތުން ނޮިމނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރަގަކީ 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަަބބުން އުފެއްުދންތެރިކަމަށް އަންަނބަދަލުތަކެވެ.  

 1005ސުނާމީގެ ސަބަބުން  ∧ތަކުގައި ޖީ.ޑީ.ޕީ ކުރިއަރާ މިންވަރަށް އައިސްފައިވާ މުހިއްމު ބަދަލުތަކަށް ބަލާލާއިރުފާއިތުވި އަހަރު

ވަނަ  1008އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރިއެވެ. އެއަށްފަހު  3ވިދިވިދިގެން ވަނަ އަހަރު އިގްތިސާދު ދަށަށް ދިޔުމަށްފަހު، 

ަފއިނޭންޝަލް ކްރައިސިސްއާއި އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ފޯރައި  އަހަރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި

ފައިނޭްނޝަލް  ވަނަ އަހަރު 1020∩ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވެެގްނދިޔައެވެ. ނަމަވެސް 1009

އިންސައްތައިން  7.2ވަނަ އަހަރު  1020 ∩މަޑުމަޑުން އަރައިގަނެކްރައިސިސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިޤްތިސާދީ ދަތިތަކުން 

 އިންސައްތައިން ވަނީ ކުރިއަރާފައެވެ.  6.5ވަނަ އަހަރު  1022ކުރިއަރައި، 
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 ∩ އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވުނު ނަމަވެސް 3.4 އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވަނަ އަހަރުގެ  1021ކުރިން 

ވަނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިން އަންދާޒާކުރެވުނު  1021ވެ. އިންސައްތައިންނެ 2.3ކުރިއަރާފައިވަނީ އެއަހަރު ޖީ.ޑީ.ޕީ 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހަލަބޮލިވުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމަށް އޭގެ  1021ވަރަށްވުރެ ހީނަރުވީ 

 ∩އާއި ދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ދަށަށްދިއުމެވެ. މީގެ އިތުރުންނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާތަެކީތގެ މިންވަރު ދަށަށްގޮސް އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހީނަރުވުމުގެ 

މަކީވެސް މިއަހަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ދަށަށްދިއުމަށް މެދުވެރިވި އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ދަށަށްދިއު

 ސަބަބުތަކެވެ.  

ވަނަ އަހަރުގެ މިހާަތަނށް ލިބިފައިާވ ތަފާސްހިސާބުތަަކށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ އިޤްިތޞާދީ ދުވެލި ުހންނާނެކަމަްށ  1023

ވެލި ކުރިއެރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ އެއްވާ އިޤްތިސާދީ މިއަހަރުގެ އިޤްތިސާދީ ދުއިންސައްތައިގައެވެ.  3.7ލަފާކުރެވެނީ 

 ދާއިރާތަކަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އަދި މުވާސަލާތުގެ ދާއިރާ އެވެ.

ަތފާސްހިސާބުތަކަށް ކުރިއަށްހުރި އަހަރުތަކަށް އުފެްއދުންތެރިކަން ލަފާކުރެވެީނ، ޖީ.ީޑ.ޕީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ މުހިންމު 

އަންނާނެކަމަށް ަލފާކުރާ ބަދަުލަތކާއި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މިތަފާސްހިސާބުތައް ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މިޮގތުން 

ވަނަ އަހަރު  1026އާއި  1025އިންސައްތައިން އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރާއިރު،  4.5ވަނަ އަހަރު  1024

 އިންސައްތައަށް ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 6.9އިންސައްތައިން    5.4ދީ އުފެއްދުންތެރިކަން، އިޤްތިސާ

 ޗާޓު 2: ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު، 1006 – 1026
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  )އަގުން  )ދާއިމީ  2014 - ރު ންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވައިޤްތިސާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދު : 1ޗާޓު 

 

 ފަތުރުވެރިކަން  1.1

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  1009ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަިތވި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަުބން 

 5.4އެއަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  ∩ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުިރ ޖުމްލަ ރޭގެއަދަދު ދަށްވެ ∩އަދަދާއި

އިތުރުވެ  ވަނައަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަލުން  1020އިންސައްތައިން ދަށަށްދިޔައެވެ. ނަމަވެސް 

 9.1ވަނައަހަރު މިދާއިރާވަނީ  1022 ކުރިއެރުމެއް ލިބުނެވެ. އަދި އިންސައްތައިގެ 25.8މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް 

އިންސައްތައިން ދަށަށްގޮސްފައެވެ.  0.2ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަންވަނީ  1021އިންސައްތައިން ކުރިއަރާފައެވެ. 

ނޑު ފަތުރުވެރިން  ∩ކުމަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއެސަބަބެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ފެބްރުއަރީ މީގެ މައިގަ

ހޭދަކުރި ރޭގެ އަދަދު ދަށްވުމެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަންދާާޒކުރަން ބޭނުންކުރެވޭ އެންެމ ރާއްޖޭގައި

މުހިއްމު ތަފާސްހިސާބަކީ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ޖުމްލަ ރޭގެ އަދަދެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިހާރު ރާއްޖެއަށް 

28.9% 
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2.4% 

1.7% 

1.5% 

 ފަތުރުވެރިކަން

 ސަރުކާރުގެއިދާރީ ކަންތައްތައް

 މުވާސަލާތު

 ދަތުރުފަތުރު

 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

 އިމާރާތްކުރުން

 ތަކެތި އުފެއްދުން

 ފައިސާގެ ޙިދްމަތް

ނޑުވެރިކަން އަދި ގަލާއިވެލިނެގުން  ދަ

 މަސްވެރިކަން
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ހޭދަކުރާ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމަކީ ޗައިނާކަމަށްވެފައި، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި އެވެރެޖުކޮށް ފަތުރުވެރިން އެންމެ

 ގަކުރެވެއެވެ. މެއް ކަމަށް ފާހަދަށްވަމުން ދިއުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޖީ.ޑީ.ޕީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަ ރޭގެ އަދަދު

ވަނަ  1023 ވެ. މި ގޮތުން މިދާއިރާގެ ދުވެލިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދާއިރާ ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެ 1023 ނަމަވެސް

ވަނަ އަހަރު  ކުރިއަރާނެކަމަށް  1024އިންސައްތައިން މައްޗަށްދާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންާދޒާކުރެވިފައެވެ. އަދި  5.5އަހަރު 

ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށްކުރާ ހިއްސާއަކީ  1024ން  1020އެވެ.  އިންސައްތަ 5.1ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 

 އިންސައްތައެވެ.  18އެވަރެޖްކޮށް 

 1026 - 2005  : ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު 3ޗާޓު 

 

 ދަތުރުފަތުރު  1.3

ނޑު ވައިގެ ދަތުރާއި، އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ∩ ދަތުރާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، ކަ

ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާ ވަނީ  1021ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ސިނާއަތްތަކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 

 6.7 ވަނަ އަހަރު 1024 އިންސައްތަ އަދި  5.2ވަނައަހަރު  1023އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް  2.7

ދާނެކަމަްށ އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.   ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭއަށް ކުރިމަތިވި ސީޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި އެކު މައްޗަށް އަށްއިންސައްތަ

މެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު ވަނީ މިދާއިރާ އަށްވެސް ކޮށްފައެވެ. މިދާއިރާއަށް އެން

ށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުންނެވެ. ފަތުރުވެރިކާމާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަކީ ވަރަށް ބޮޑަ

 ކަމަށްވެފައި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ހީނަުރކަން މިދާއިރާއަށް ވެސް ފޯރައެވެ.ގުޅިފައިވާ ދެދާއިރާއަށް
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 އިމާރާތްކުރުން  1.4

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ފައިނޭްނޝަލް ކްރައިސިސް އާއި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަުބން ާރއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުން އެންމެ ބޮޑު 

 37.3ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  1009. މިގޮތުން އަސަރެއްކުރި އެއްދާއިރާއަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއެވެ

އިްނސައްތައިން  ކުރިއަރާ، އަދި  9.3ޖެހިގެން އައި އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން  ∩އިންސައްތައިން ދަށަށްދިޔައެވެ. ނަމަވެސް

އިންސައްތަ އަށް  1.2ވަނަ އަހަރުގަިއ ވަނީ  1021އިންސައްތަ ކުރިއަށް ދިުއމަށްފަހު،  29.0ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާ   1022

 ދަށަށްގޮސްފައެވެ.

 21.3ރު ވަނަ އަހަރު  އިމާރާތްކުރުމަށް އެތެރެ ކުރެވުނު މުދަލުގެ މިންވަ 1023އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ވަނަ  1021

 1.9ވަނަ އަހަރު  1023 އުފެއްދުންތެރިކަންމިދާއިރާގެ  ∩ކަަމށް ލަފާ ކުރެވިފައިވުމާއެކުއިންސައްތައިން  ދަށްވާނެ

ވަނައަހަރު   1024  އުފެއްދުންތެރިކަންއެވެ. ނަމަވެސް މިދާއިރާގެ އިންސައްތައިން ދަށަށްދާނެ ކަަމށް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފަ

 އިންސައްތަ އެވެ. 1.7ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 

 ތަކެތި އުފެއްދުން  1.5

އުފެއްދުމާއި، ތައްޔާރީ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ މަހުން އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ކާބޯތަކެތީގެ އެކިބާަވތްތައް 

ލަކުޑިން ފަރުނީޗަރފަދަ ތަކެތިހެދުމާއި ސިމެންތިން ތަކެތިއުފެއްދުމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ∩ ބުއިންތައް އުފެއްދުމާއި

 ޕްރިންޓްކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ރިއަލް  1023 ∩މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރިއިރު 826ވަނަ އަހަރުގެ މިދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީޕީ،  1021

ވަނަ   1024އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ.  5.3މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ  771ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުންނާނެކަމަށް އަންދާާޒ ކުރެވެނީ 

އިންސައްތައިގެ  0.7މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުންނާނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭއިރު، މިއީ  767އަހަރު މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެިރކަން 

 ދަށްވުމެކެވެ.

ނޑުމަހުން ބާަވތްތައް  ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ބަިއތަކަށް ބަާލއިރު އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ ކަ

 21.7ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  1021ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ އުެފއްދުންތެރިކަން  1023އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއެވެ. 

 އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފައިވެއެވެ. 
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 ވިޔަފާރި  1.6

ވަަނ  1020ަވނަ އަހަރު، މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށްދިޔުމަށްފަުހ،  1009ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސްގެ ސަބަބުން 

ވަނަ އަހަރު  1021ނަމަވެސް އިންސައްތަ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.  20.4ވަނަ އަހަރު  1022އިންސައްތަ އަދި  0.6އަހަރު 

 4.6އަހަރު  ވަނަ 1024އިންސައްތަ އަދި  5.7 ވަނަ އަހަރު 1023އިންސައްތައެވެ. އަދި  6.7ކުރިއަރާފައިވަނީ 

 އިންސައްތައިން މައްޗަށް ދާނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  

ރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލްކޮށް ∩ ޤައުމަކަށްާވތީ ބަރޯސާވާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން އުަފއްދާތަކެތި މަދު އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް

އެހެންކަމުން މިދާއިރާެގ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އަންަނ  ވެ.ލުންނެމުދަ ިއ ވިޔަފާރިކުރަނީ އިމްޕޯޓްއަދި ރީޓޭލްކޮށް އާންމުގޮތެއްގަ

 އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަދަދަށް އަންނަ ބަދަުލތަކެވެ.  ރާއްޖެއަށް ∩ބަދަލުތައް އަންގާދޭ އެންމެ މުިހްނމު ތަފާސްހިސާބަކީ

 ލާތު މުވާޞަ  1.7

 2,200ވަނަ އަހަރު މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުންނާނެކަމަްށ އަންދާޒާކުރެވެނީ  1023

ވަނަ އަހަރު،  1024އިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އިންސައްތަ 7.6އަޅައި ބަލާއިރު ވަނަ އަހަރާއި 1021މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ 

 އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  ކުރިއަރާނެކަމަށް އިންސައްތައިން 7.8މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

 މަސްވެރިކަން  1.8

ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު ައންގައިދޭ އެންމެ މުިހންމު އެއް ތަފާސްހިސާބަކީ، 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަނީ އަހަރަކަށް ފަހު އަހަރެއް   2006ބާނާ މަހުގެ މިންވަރެވެ.

މިލިއަން  325މިލިއަން ރުފިޔާއިން  344ދަށްވަމުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

އިންސައްތައަށް ދަށަށްދިޔައެވެ.  2.5އިން   1.9ށަށް ދިޔައެވެ. އަދި މިދާއިރާއިން އިޤްތިޞާދަށްުކރާ ޙިއްސާ ރުފިޔާއަށް ދަ

އިންސައްތަ  2.1ރާއްޖޭގައި ބޭނުނު މަހުގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މިއަހަރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  ވަނަ އަހަރު 2013

  ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.އިތުރުވާނެ

މަސްބޭނޭނެ ިމންވަރާމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ∩ ކުރިއަށްހުރި އަހަރުތަކުގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަންދާޒާކުރެވެނީ

ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ  2014ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރ އިން ތައްޔާރުކުރާ އަންދާޒާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން 

 0.8އަހަރު  ވަނަ 1026އާއި  1025އިންސައްތައިން ދަށަށް ދާނެކަމަށްަލފާކުރެވެއެވެ. އަދި   0.1ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 

 ކަމަށް އަްނދާޒާކުރެވެއެވެ.އިންސައްތަ އިތުރުވާނެ
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 1026 -1006 އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރު މަސްވެރިކަމުގެ  އަދި : ބާނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަހުގެ އަންދާޒާ  4ޗާޓު 

 

 

 )ދާއިމީ އަގުން(  2016– 1006 ތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު ޤައުމީ އުފެއްދުން  ބައެއް ދާއިރާތަކުން  :5ޗާޓު 
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 .  ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަދި މީޑިއަމް ޓާރމް ފިސްކަލް ފްރޭމްވާރކް 3

 މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު އަމާޒު 3.2

ތިސާދީ އަދި މާލީ  މައްސަލަތަކެއް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ގުޅިފައިވަނީ ޤްރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި ހުރި ގިނަ އި

ރަދަށް ޚައަމާޒަކީ ދައުލަތުގެ  ބަޖެޓުގެ  ވަނަ އަަހރުގެ މެދުރާސްތާގެ 1024އާއެވެ.  "ންދައުލަތުގެ "ފިސްކަލް ޑިސްޕްލި

ކޮށް، ން" ހިފެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަރީ ސިޔާސަތު ބިނާލާޒިމްކުރާ "ފިސްކަލް ޑިސްޕްލިނޫނުގައި ޤާމާވުމުގެ ންޒި

ްނ ވަނަ އަހަރު 1024ނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ ގޮތުން ޤާކުޑަކުރުމެވެ. މި ބަޖެޓް ޑެފިސިޓާއި ދައުލަތުގެ ަދރަނި އަހަރުން އަހަރަށް

ދައްކޮށް އިންސައްތަ  3.5ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަުތން  )ބަެޖްޓ ޑެފިސިޓް( ަބޖެޓުގެ އޯވަރޯލް ބެެލންސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3ފެށިގެން 

އަދި ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް  އަށް ތިރިކުރަން ޖެހެއެވެ.އިންސައްތަ  60އަދި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 

  މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަރަނި ކުރަންޖެހެއެވެ.

ލަތުގެ ހިންގުން ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ކުރެވޭ އުއަމާޒަކީ ދަ ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާގެ 1024އެކު އެއާއިހަމަ 

ޤްތިސާދީ އިއަދި  އިޖްތިމާއި ތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮްށ،ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ހިދުމަ  މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް،

ކަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުްނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނޭ ގޮތަގޮތުން ކުރިއެރުން ތެކެއް ހޯދުމެވެ. އަދި 

 ހަރުދަނާކުރުމެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ   1023  .13

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަަމށް  12,048ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެުވނެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްަލ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  1023

މިލިއަން ރުފިޔާ   1,113 ބޭނެކަމަށް ލަފާުކރާއަދަދަކީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށައެޅުނު ކަންތައްތަކުން ލި މި ލަފާކުރެވުނެވެ. 

ނެކަމަށް ލަފާުކރެވުނު އަދަދެކެވެ.  މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެކަމަށް ަލފާކުރެވުުނ ހިމަނައިގެން ލިބޭ 

މިލިއަން ރުފިޔާއާއި އަދި ކެޕިޓަލް  3,068މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވުނު  8,003

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 7.1ކުރެވުނު ރިސީޓްސް ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާ

 11,527ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ަވނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  1023އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ިލބިފައިވާ އާމްދަނީއަށް ބަލަިއ، 

މިލިއަން ރުފިޔާއާއި  8,643މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަަމށް މިާހރު ލަފާކުރެވެއެވެ. އެއީ، ޓެކްްސގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް ަލފާކުރާ 
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އަދި ކެޕިޓަލް ރިސީޓްސް ގެ ގޮތުގަިއ  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 2,817ޓެކްސް ނޫން ގޮތްޮގތުން  ިލބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވުނު އަދަދަށްވުރެ މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ަލފާކުރާ އާމްދަީނ  .މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 108ލިބޭނެކަމަށް ަލފާކުރާ 

ޅުނު ކަންތަްއތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާ ހެވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަ 1023އިވަނީ ދަށްވެފަ

ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ބައެއް ޤާނޫނުަތކަށް ގެންނަށް ޖެހޭ އިސްލާހުަތއް އަހަރުގެ މިހާ ހިސާބަށް  މިލިއަން 1,113ކުރެވިފައިވާ 

  ދިޔައިރުވެސް ގެނެވިފައި ނުވާތީއެވެ.

ގެ މުދަލާއި ޙިދުމަތުގު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ∩ަވނަ ައހަރު ނިމޭއިރު 1023ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްަދީނ އަށް ބަލާއިރު 

މަށް ލަފާކުރެވުނީ ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް )ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ( ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަ / އަގުން ނަގާ ޓެކްސް

 ން ރުފިޔާއެވެ.އަމިލި 2,390ގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ  1023ން ރުފިޔާއެވެ. އަދި މިހާރު އަމިލި 2,327

މިލިއަން  1,029ޓީ( ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ފުރަތަމަ ލަފާކުެރވިފައިވަނީ )ޖީ.އެސް. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް

މިލިއަްނ  1,169  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ޓެކުހުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 1023ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު 

 ރުފިޔާއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭެނ  1023 ގޮތުގައި ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް )ބީ.ޕީ.ޓީ( / ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ގެވިޔަފާރި

ފުރަތަމަ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުުނ  ∩އަހަރު ފެށުނުއިރު ން ރުފިޔާ އެވެ. މިއަދަދަކީއަމިލި 1,732 ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވުނީ ކަމަށް

 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.  8.2މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ  1,593

ނޑު ބައިތަކަކީ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާއި މިބައިގައި ހިމެނޭ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު  މައިގަ

ރު މިހާރު މްދަނީ އަށްވުއާޅުނު ހެވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ހުށަ 1023ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ތަންތަނުްނ ލިބޭ ފައިދާއެވެ. 

ނޑު ގޮތެއްގައި ދައްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަލަށް ރިޒޯްޓ ތަރައާލިބޭނެކަމަށް ަލފާކުރާ  ކުރުމަށް ދޫކުރުމަށް  އްގީމްދަނީ މައިގަ

މި ހުރިހާ ރަށެއް ކުއްޔަށް  ∩އަދަދަށްުވރެ ނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނުބޭ ރަށުގެ "އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް" ގެ ގޮތުގައި ލި 24ޅުނު ހެހުށަ

 . ދަށްުވމުންނެވެ މިހާރު މިބައިން ިލޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީނުދެވުމުން 
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 ފާސްކުރި އަދި ރިވައިޒް ކުރި އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް ވަނަ އަހަރަށް  1023: 6ޗާޓު 

 

 ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  2014  3.3

 2014މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 11,368 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނީ  2014

މިލިއަން ރުފިޔާ  8,493ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމްަލ އާމްދަނީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޓެްކސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަްށ ލަާފކުރާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ރިސީޓްސް ގެ ގޮތުގައި   2,907ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ∩ އާއި

 ިލއަން ރުފިޔާއިންނެވެ.މި 21.9ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިުރ، ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ 

 އިންނެވެ.  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް އަދި އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ∩ ޓެކްސް

ވަނަ އަހަރަށް  1023ން ރުފިޔާ އަކީ އަމިލި 2,792ގޮތުގައި ލިބޭނެކަަމށް ަލފާކުރާ   ގެޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީވަނަ އަހަރު  1024

އިންސައްތަ އިތުރު  16.8ން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ އަމިލި 2,390ލަފާކުރާ  މިހާރު ގޮތުގައި ލިބޭނެަކމަށް ގެޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ވަަނ  1023ން ރުފިޔާއަކީ އަމިލި 1,335ވަނަ އަހަރު ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ  1024ގޮތުގައި  ގެޖީ.އެސް.ޓީއަދަދެކެވެ. އަދި 

ން ރުފިޔާގެ އަމިލި 1,169ސްއިން ކުރިްނ ލިބޭނެކަމަށް ަލފާކުރެވިފައިވާ ލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްއަހަރަށް މުދަ

 އަދަދެކެވެ. އިންސައްތަ އިތުރު 24.3އާމްދަނީއަށްވުރެ 
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މިހާރު ވަނަ އަހަރަށް  1023ން ރުފިޔާއަކީ އަމިލި 1,732ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ  ގެބީ.ޕީ.ޓީ ވަނަ އަހަރަށް 1023

 އިތުރު އަދަދެކެވެ. ން ރުފިޔާއަށްވުރެ އަމިލި 1,753 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ން އަމިލި 1,716ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުެރވިފައިވަނީ  1024ޓެކްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއިން 

އިންސައްތަ އިތުރު  5.5ން ރުފިޔާއަށްވުރެ އަމިލި 1,620ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވާ  1023ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 

 އަދަދެކެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  2,907ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  2014ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

ރިސޯޓުތަކުގެ  ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ތަންތަނުން ލިބޭ ފައިދާއިންނެވެ.ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާއި،  

 ∩މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 1,130ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ  2014ރެންޓް( ގޮުތގައި ކުލީގެ )ލޭންޑް 

 .ތުރު އަދަދެކެވެމިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އި 1,117ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ   2013މިހާރު 

 އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  1024ވަނަ އަހަރުގެ ރިވައިޒް ކުރި އަދި  1023:  7ޗާޓު 

 

ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ އައު ކަންތައްތަކެއް  2014ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަކީ  2014

އަހަރުގެ ވަނަ  1023ޅާ ކަންތައްތަކަކީ ހަލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އެވެ. އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަ ބެލިގެންތަޢާރަފްކުރާނެ ކަމަށް 

ޅާ ހަބަޖެޓާއި އެކުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަ
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މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެެއވެ. މިއަދަދުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގަިއ  2,251ކަންތައްތަކުން 

މިލިއަން   555ޓެކްްސ ނޫން ގޮތްޮގތުން ިލބޭނެކަމަްށ ލަފާކުރާ ∩ މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 1,696މަށް ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަ

 ރުފިޔާއެވެ.

 އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތްތައް: ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ  2014

 1024 ެޖުލައި އިން ފެށިގެން އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ރިވައިްސކުރުން  ވަނަ އަހަރުގ 

 1024 ެއިންސައްތައަށް  12އިންސައްތަ އިން  8ނަގާ ރޭޓު  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީޖުލައި އިން ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުގ

 ކުރުންއިތުރު

 1023 ުޑޮލަރު  ޔޫ.އެސް 8ޓުއަރިޒަްމ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންެޖޭހ  ވާ ުއވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިނިމުމުން  ވަނަ އަހަރ

 ން އުވާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއު

 1024 ަގޮތުގައި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާރޖްގެ  އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޙިދުމަތުގެ ފީ / ނަ އަހަރުގެ ޖުލައި އިން ފެށިގެންވ 

 ރުންޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް މަތިކު 25ޑޮލަރުން  ޔޫ.އެސް 28.5 ފީަނގަމުންދާ ބޭރު މީހުންގެ އަތުން  މިހާރު 

 1024 ުން ހުަށހެޅުށް ތަރަށްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަްށ ދިނުމަޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި  ރަށް 21 އިތުރު ވަނަ އަހަރ

 ރަށުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކުއްޔަށް ނުދީ ހުިރ ރަށްތައް( 24ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި  1023)

 ްމުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ތައާރަފްކުރުނ 

 2016 - 4102 އާމްދަނީ  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  : އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން 1ތާވަލު 

 

 

ް 2016 އަށ ް 2015 އަށ ް 2014 އަށ
ީ ލަފާކުރި އާމްދަނ ީ ލަފާކުރި އާމްދަނ ީ ލަފާކުރި އާމްދަނ

ަ ޖުމްލ ަ ޖުމްލ ަ ޖުމްލ
3,621,395,008         3,313,093,420         2,251,693,604         ް އައިޓަމްތައ

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ               103,253,055               512,500,000               538,125,000
ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް               520,000,000            1,500,000,000            1,700,000,000
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް               796,922,541               943,797,404            1,020,866,032

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ                 76,398,008               152,796,016               154,323,976
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި               555,120,000

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން               200,000,000               204,000,000               208,080,000
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ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ )އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ އެކު( ބެހިފައިވާ  1024:  8ޗާޓް 

ނޑު ބައިތައް   މައިގަ

 

ނޑަ އެޅިފައިވާ ∩ ޅިފައިވާ ކަންތައްތައްހެ ދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަމްއާ އަމްދަނީ ∩ ތާރީހުތަކުގައި ތަންފީޒުކުރެވިއްޖެ ނަމަކަ

ވަނަ އަހަރު  1024މިލިއަން ރުފިޔާއާއި އެކު،  2,251ކުން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާުކރާ ޅިފައިވާ ކަންތައްތަހެއިތުރުކުރަމަށް ހުށަ

 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ން ރުފިޔާއަމިލި 13,619ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި 

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ވަނަ އަހަރު  3.4 2013

ވަނަ އަހަރަްށ  1023ރުިފޔާއެވެ.  މިލިއަން 15,300ޖުމްލަ ައދަދަކީ  ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގެ 2013

ރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ. ޚަ އިންސައްތަ  68.4ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި 

24.2% 

19.3% 

13.3% 

13.0% 

12.3% 

11.2% 

3.1% 
2.4% 1.1% 

 ޓީ.އެސް.ޖީ.ޓީ

 ޓީ.ޕީ.ބީ

 އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ

 އެހެނިހެން ޓެކްސް ނޫން

 ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި

 ޓީ.އެސް.ޖީ

 އެއާރޕޯޓު ޙިދުމަތުގެ ފީ

 ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

 އެހެނިހެން ޓެކްސް
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ރަދުގެ ޚައިްނސައްތަ ރިކަރަންޓް  74.4ަވަނ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  1023އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޙަރަދުވެފަިއވާ ވަރަށް ބަލައި، 

 ރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.ޚަގޮތުގައި 

އިންސައްތަ އަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  35.9ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  1023

 35.9ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގައި މިބައިގެ ޙިއްސާ  ވެސްބަލާއިރު އަދަދަށް ރަދުވެފައިވާ ޚައަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވަނަ  2013 ޚަރަދެވެ.

  ނިމޭއިރުވެސް ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާކުެރވެއެވެ.އިގައި އަހަރު އިންސައްތަ

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

ރަދު ޚަންސައްތަ އި 20.8ރަދުގެ ޚަވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަެޖުޓގައި މިބަޔަށް ރިކަރަންޓް  2013ސަބްސިޑީޒްއެވެ. 

އިންސައްަތ  23.5ވަަނ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް  1023ރަދުވެފައިވާ ވަރަށް ބަލަިއ، ޚަައހަރުގެ މިހާތަނަްށ ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނެވެ. 

ގެ ގޮތުގައި ސަބްސިޑީޒް ރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.ޚަގޮތުގައި  ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކު އަދި ސަބްސިޑީޒް 

ަވނަ އަހަރު ސަބްސިޑީ ޓާރގެޓް ކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ބަޖެޓް  1023 ރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދު އިތުރުވެފައިވަނީ ޚަ

 ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް މިކަން ކުރެވިފައި ނުވުމުންނެވެ. 

ރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނީ ކެޕިޓަްލ ޚައިންސައްތަ  31.8ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުިރ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި  1023

އިންސައްތަ  15.6ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  1023އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޙަރަދުވެފައިވާ ވަރަށް ބަލައި، ރަދުގެ ގޮތުގައެވެ.  ޚަ

ތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު،  ވަނަ އަހަރުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  1023 ރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.ޚަޙަރަދުގެ ގޮތުގައި ކެޕިޓަލް 

ރަދުކުރެވޭނެކަމަށް ޚަމިހާުރ މިބަޔަށް  ރަދަށެވެ.ޚަބައެއް ހިއްސާކުރަނީ  އޮީފސް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ހަރުމުާދ ހޯދުމަށް ކުރާ  ބޮޑު

ރަދުވާނެކަމަްށ ޚަލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފުރަތަމަ  ަވނަ އަހަރު 1023 .އިންސައްތަ އަށް ދަށްވާނެއެވެ 1.4އަދަދު  ލަފާކުރާ

އަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ން ރުފިޔާއަމިލި  1,778އަހަރު ނިމޭއިރުދު އަދަމި މިލިއަްނ ރުފިޔާއެވެ. 1,190ވުނީ ލަފާކުރެ

  ލަފާކުރެވެއެވެ.

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ވަނަ އަހަރު   3.5 2014

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ ޚަރަދު އަދި ނެޓް ލެންޑިންގ 2014

ވަނަ އަހަރު  1023މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 14,982 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޚަރަދުގެ ޖުމްލަައކީ  14,867

ނޑަކަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ އަ  އިތުރުވުމެކެވެ.ތައިގެ އްއިންސަ 10.8ދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު ގާތްގަ
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 73.3ރުިފޔާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ން އަމިލި  16,411ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގެ ޖުމްލަ ައދަދަކީ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2014

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2014ރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ.  ޙައިންސައްތަ 

ރިވައިޒް  ވަނަ އަހަރުގެ 1023 ވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ.އިންސައްތަ އަކީ މު 47.9ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ 

 ސައްތައެވެ. އިން 48.2އްސާއަކީ ހި އަދަދަށްބަލާއިރު، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގައި މިބައިގެ

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

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ،  11.3ސަބްސިޑީޒްއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  އިންސައްތަ އެވެ. މިބައިގައި މައިގަ

ކަރަންޓާއި ކާޑުގެ  ∩ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޔުނިވަރސަލް ހެލްތު ކަވަރޭޖް ދިނުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި

ންގެ ފައިސާއާއި، ސްކޫލްކުދިންނަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަ ގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއާއި،ސަބްސިޑީ

  އަދި އެހެނިހެން ސަބްސިޑީތަކެވެ. ޓެކްސްޓް ފޮތާއި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފީ

ރަދުގެ ގޮތުގައެވެ. ޚަރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާޮކށްފައި ވާީނ ކެޕިޓަލް ޚައިންސައްތަ  26.7ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ  2014

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ  ދު ތަކުގެ ތަފްސީލަށް ަބލާއިރު، ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރަނީވަނަ އަހަރުގެ ކެޕިޓަްލ ޚަރަ 1023

ރަދަށެވެ. މިބައިގައި ދެން އެންެމ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި އިޤްތިސާދީ ޚަހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ 

 ރަދެވެ. ޚަތަރައްޤީއަށް ކުރާ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަީނ  2014  ∩ބަޔަކަށެވެ. އެބައިތަކަކީ 4ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މައިގަ

އަދި ދަރަނީގެ  ކުރެވޭ ޚަރަދު އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ∩ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތާއި، އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދާއި

 ދާކުރުމުގެ ޚަރަދެވެ.ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަ

ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ގާނެކަމަށް ލަފާކޮްށފައިވާނީ އިޖްތިމާޢީ ނޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާިއރު އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހި 

ނޑަެއޅިފައިވާނެއެވެ. ބަޖެޓުގައި ހިެމނި   7,358އެގޮތުން މިބަޔަށް  .ޚަރަދަށެވެ ފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  5,329ދެން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިއްސާކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތަށެވެ. މިބަޔަށް 

ނޑައެޅިފައިވާއިރު ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަ ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.  ލިއަންމި 2,636 ނި އަދާކުރުމަށްވެސް ބަޖެޓުގައިކަ ރުފިޔާ ކަ

ޔާ މިލިއަން ރުފި 1,088އަދި ހަމައެއާއިއެކު ބަޖެޓުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާީދ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދަށް 

ނޑައެޅިފައެވެ.  ވާނީ ކަ
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 ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް  3.6

ރުފިޔާއެވެ.   ންއަމިލި 1,364ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެުޅނު ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި ޑެފިސިޓުގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރެވުނީ   1023

އާމްދަނީއަށް ލިބިފައިވާ އިންސައްތައެވެ. އަދި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދާއި  3.6އެއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ މިއީ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  ރުފިޔާއަށްމިލިއަްނ  1,658ބަލައި، އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަެޖޓް ޑެފިސިޓް 

  އަދަދެކެވެ. ތައަށް އިތުރުއިންސައް 4.7ނިސްބަތުން 

ނޑު  ރު ވާއިތު ޑެފިސިޓްވަނަ އަހަރުގެ ފާސްކުރެވުނު  ބަޖެޓުގައިވާ ޑެފިސިަޓށްވުރެ މިހާރު އަންދާޒަކުރާ  1023 މައިގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ  އްޅުނު ކަންތައްތަހެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އެކު އަމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަ 1023ސަބަބަކީ 

ސަބްސިޑީސްގެ  ∩މިގޮތުން ވެ.ރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ދިޔުމެޚަބައެއް  ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ފާސްނުވެ ދިޔުމާއި  ތެރެއިން

 ކުރަން ޖެހުނު ހޭދަ ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ދަރަނި އަދާކުރުމަށް  ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ އާއި ދައުލަތުގެ

 ރުފިޔާއެވެ. އެއީ ން އަމިލި  988ޅިފައިވަނީ ގޮތުގައި ހުށަހެޓްގެ ސިފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިލަވަނަ އަހަރަށް  2014

 ޅަނީ ފޮރިންގ ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި ހަފައިނޭންސް ކުރަން ހުށަ ޑެފިސިޓްމި އިންސައްތައެވެ.  2.5ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 256މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި   732

  3ނޫނުގައި ޤާމާވުމުގެ ންރަދަްށ ޒިޚަވި، ތަންފީޒުކުެރވިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ ޅި ފައިވާ ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރެހެމިހާރު ހުށަ

ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ މިންވަރަށް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  ނިސްބަތުން ބަޖެޓުގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް އާއި ޕްރައިމަރީ އަހަރުގެ ތެރޭ ހާސިލް 

ތިރިކުރެވޭނީ،  އިންސައްތަ 60ނިޔަލަށް ތިރިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  ގެއަހަރު ވަނަ 1024ބެލެންސް 

 ބަޖެޓް ސާރޕްލަސްއެއް ޖެނެރޭޓްކުރެވިގެންނެވެ.

 ޖީ.ޑީ.ޕީގެ އިންސައްތައިން ޑެފިސިޓް / ސަރޕްލަސް : 22 ޗާޓު 
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  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް  3.7

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  4,381ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  1024

މިލިއަން  2,523ދުތަކުގެ ޖުމްލައަކީ ރަޚަ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( މީގެ ތެރެއިން

 25ލިއަން ރުފިޔާގެ މި 16,410ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ ކަމުގައިވާ   1024ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އާންމު ބަޖެޓުން ޚަރަދު  1024އިންސައްތައެވެ. 

ނޑައެޅިފައި ވަނީ  ލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ބާކީ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި މ1,030ި ކުރުމަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން ޓްރަސްޓް ފަންޑުން  286ލިއަން ރުފިޔާއާއި، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ިލބޭ މި 1,294ލިބޭ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންނެވެ. 24ޚަރަދުކުރެވޭ 

ބަޖެޓުން  ވަނަ އަހަރުގު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް 1024

 1024މުަމށާއި، ންޚަރަދުކޮށްގެން އަލަށް ތަރައްގީެގ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގެ ަބދަުލގައި، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނި

 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްޫރޢުތަކުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ފޮިރންގ ފަންޑެޑް މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނުމަށެވެ.

ނޑު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެތެރެއިން ބަނދަރާއިވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެ 1024 ނޑުދޮށް ∩ ސް.އައި.ޕީ.ގެ މައިގަ ފެާނއި ނަރުދަމާ އަދި ގޮ

ން ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓު ކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ޕޯޓް އޭރިއާ ރީލޮކޭޓް އަމިލި 913މާޔަތްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ހި

ބަނދަރު  ށާރުލޯނުގެ އެހީގައި އަލަށްފަމަޝްރޫއަކާއި، ބޭހެުދމުގެ ބަނދަރު ކުރުމަށް އޭ.ޑީ.ބީގެ ހިލޭ އެހީގައި ކ.ތިލަފުށީގައި 

 29މަޝްރޫއާއި،  30މަޝްރޫއެއް ހިެމނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާުރ ކުރިއަށްދާ ބަނދަރާއި ނެރުުފންުކރުމުގެ  20ހެދުމުގެ 

 ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ރަށެއްގެ ބޯފެުނގެ ނިޒާމް  6އިމްކުރުގެ އިތުރުން ޤާރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް 

ން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒިމް އަމިލި  831އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ސޯރޓްސް އެންޑް ހައުސިން ޔުނިޓާއި ނޫމަޑި ރި  2985ބޭންކްގެ ލޯނު އެހީއިން މާލެ އާއި ދެކުނު އަތޮޅު ތަކުގައި އަޅަމުންދާ 

ަހއުސިންގ ޔުނިޓްގެ އިތުރުްނ  600ރެސިޑަންސަސް އާ ހަވާލުކުރެވިގެން މަތި އުތުުރ ޕްރޮވިންސް ގައި އިމާރާތް ކުރެވޭ 

ބަޖެޓު މ.ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުނަށް އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް 

ހެންެމ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން އެ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
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ރުފިޔާ އެވެ. މީގެ  ލިއަންމި 357ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތަޢުލީމާއި، ޞިއްޙަތާއި ކުިޅވަރަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވަނީ 

އިމާރާތް ނިންމުމާއި، ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި  އައު ތެރޭގައި  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

 ިހމެނެއެވެ. މަޝްރޫޢުތައްއިމާރާތްކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލީޓީ ފަދަ މުހިންމު 

 ކި  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާގޮތް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އެ : 12ޗާޓް 

 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނި .  4

 ބޭރުގެ އަދި އެތެރޭގެ ދަރަނީ  4.2

 11,137ަދރަނީގެ ޖުމްލަ )ޕަްބލިކް އަދި ޕަބްލިކްލީ ގެރެންޓީޑް އެކްސްަޓރނަލް ޑެޓް( އަކީ ގެ ވަނަ އަހަރު ބޭރު 1021

 1023މިހިނގާ  ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަން 21723 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ލޯނު ފަިއސާއިން ޚަރަދު )ޑިސްބަރސް( ކުރެވިފައިވަނީ

މިލިއަން ރުިފޔާ އަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވެއެވެ. ލޯނުގެ ފައިސާއިން  11,645ވަނަ އަހަރުގެ ބޭރުގެ ދަރަނީެގ ޖުމްލަ 

 7.44 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. )މިއީ  11099 ގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށްޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ބޭރުލޯނު އެހީ

އިންސައްތަ ފައިސާ  51.8ސައްތަ ބައިލެޓަރަލް ފަރާްތތަކުން، އަިދ އިން 34.5އިންސައްތަ މަލްޓިލެޓެރަލް ާމލީ އިދާރާތަކުން، 

އަހަރުގެ ިނޔަލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާާޒ ވަނަ  1023ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ނީ ކޮމާރޝަލް ބޭންކް ތަކުންނެވެ(. ހޯދިފައިވަ

 ގައުމީ ސަލާމަތް
%7 

 ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ  
%8 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
%6 

 ލަފާ ފުރުން
%36 

 އިދާރީ
%4 

 ބޯހިޔާވަހިކަން
%33 

 މިސްކިތް  
މަސްވެރިކަމާއި   %1

ނޑުވެރިކަން  ދަ
%2 

 ތިމާވެށި  
%1 

 އެހެނިހެން
%2 
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ގައި ީދފައިވާ ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް  1022މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  839ކުރެވިފައިވަނީ 

މިލިއަން ޑޮލަރާއި ބަޖެޓް ސަޕޯރޓްގެ ގޮުތގައި ބޭންކް އޮފް ސިޯލނުްނ  15ފެސިލިޓީގެ ދަށުްނ ލިޭބނެ ކަމަްށ އަންދާޒާ ކުރާ 

 ިމލިއަން ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ރުފިޔާއެވެ.  19.4ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މި 12,557ރަނީގެ ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ބޭރުގެ ދަ 1024

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ތެރޭގައި  މިއަދަދުގެރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަނ1,718ް ލޯނު ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.386 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ 

 16,063 ވަނަ އަހަރު މިޢަދަދު  1023މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  13,804ވަނަ އަހަރު ޤައުމުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނި ހުރީ  1021

ލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ މި 18,513 ވަނަ އަހަރު  1024ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މިލިއަން 

 ސައްތަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. އިން 25.3މިއީ  ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ނަ އަހަރަްށ ވަ 1023ލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި 24,942 އަދަދަކީ ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުަލތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ  1021

އިތުރުވާނެ  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 31,070 ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު 1024މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި  27,708ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 

 ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 ބޭރުގެ އަދި އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ : 32ޗާޓު 
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 ބޭރުގެ އަދި އެތެރޭގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުން  4.1

ލިއަން މި 1,098( ވަނަ އަހަރު ދަޢުލަތުެގ ބޭރުގެ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް )އިންޓަރެސްޓް އަދި ީރޕޭމަންޓް 2012

މިލިއަން  784 ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 1023. އަދި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެރުފިޔާވަނީ 

 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަާފކުރެވިފައެވެ. 1,167 ޚަރަދު  މި ވަނަ އަހަރުގެ  1024ރުފިޔާއެވެ. 

 1023ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. އަދި  ލިއަންމ1,815ި   އަހަރުވަނަ  1021އެތެރޭގެ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް 

މިލިއަން  1,469 ވަނަ އަހަރު މިޢަދަދު  1024ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި  ލިއަންމ1,888ި ވަނަ އަހަރު 

 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެއެވެ.

މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ )އެސް.ބީ.އައި/މާލެ( އަށް ވިއްކާފައިވާ ވަނަ އަހަރަށް މިއަދަދު ކުޑަވާ  1024

އަިދ ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އަދާކުރަންޖެޭހ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޮބންޑު ދައްކާ ނިމިފައިވާތީއެވެ.  200

  ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާތީއެވެ. ންޑް މީންސްގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑުވޭސް އެ

 1023ފައެވެ. ކުރެވިރުފިޔާވަީނ ޚަރަދު  ލިއަންމި 2,913 ވަނަ އަަހރު 1021ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަަރނި ސަރވިސް ކުރުމަށް 

 މިލިއަން 2,636 ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު 1024އަދި  ކަމަށް ލަފާުކރެވެއެވެ.ދަށްވާނެއަން ރުފިޔާއަށް މިލި 2,672ވަނަ އަހަރު 

 ކަމަށް ލަފާުކރެވެއެވެ. ރުފިޔާއަށް ދަށްވާނެ

 އިންޓަރެސްޓް އާއި ރީޕޭމަންޓްގެ ތަފްސީލް  ބޭރުގެ އަދި އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ : 42ޗާޓު 
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 ދަރަނި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އިންސައްތައިން  4.3

އިންސައްތައިގައެވެ.  77ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2012އުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިްސބަތުން ދަުޢލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީެގ މިންވަރު ޤަ

އިންސައްތައިގައި  78 ވެސްވަނަ އަހަރު 2014∩ ފަހުއިުތރުވުމަށްއިންސައްތައަށް  78ވަނަ އަހަރު މިައދަދު  2013އަދި 

 ަލފާކުރެވެއެވެ. ހުންނާނެކަމަށް

 ދަރަނި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އިންސައްތައިން : 52ޗާޓު 

 

 ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް އާއި ރަސްމީ ރިޒާރވްސް .  5

ެގ ނިަޔލަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯިރޓީ އަށް ިލބިފައިވާ ަމޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  1023އޮކްޓޯބަރު  13

ަވނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ  1024ޕޭމަންޓްސް ިހސާބުތަކަށް ބުރަވެ، ބެލެންސް އޮފް 

އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް  1 އާއި އަޅާބަލާއިރު 1023ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި 

ވަނަ  1023އަަހރު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ ވަނަ  1024ޑު ސަބަބަކީ ނލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ މައިގަ

 1023އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ައންދާޒާ ކުރެވޭތީއެވެ. އަދި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ކަރަްނޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި 

ށް ދާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިންސައްތައަށް ދަށަ 29ވަނަ އަހަރު  1024އިންސައްތަ އިން  12ވަނަ އަހަރު ހުރި 

 ވަނަ އަހަރު ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ކުރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާތީއެވެ.  1024ސަބަބަކީ 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެިއން ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކޮށްގެްނ ލިބޭ އާމްދަނީ ިއތުރުވާނެކަމަށް  1024ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާިއރު  1023

ނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެެވނީ، ލަފާކުރެވެއެ ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖެއިން  1023ވެ. މީގެ މައިގަ

34% 33% 32% 
30% 28% 

43% 
45% 47% 

51% 52% 

77% 78% 78% 80% 80% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2012 2013 2014 2015 2016

(
އިން 

ފިޔާ
ް ރު

އަނ
މިލި

)
 

 

 ޖުމްލަ ދަރަނި   ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ   ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ  

72



 

 

 

 

، އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭ މަހުގެ ބާވަތްަތކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ

ިތންދާބޯޓުަފހަރުގެ އަދަދު އިތުރު ވާނެކަމަށް ވެސް ލަފާކުރެވޭތީ ރީއެކްސްޕޯޓްސް )ޖެޓް ފިއުލް( ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ މަ

 އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވުެމވެ. 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި  373މިލިއަން ޑޮލަރުގެ )އެފްއޯބީ( ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވި  1,899ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  1023

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ )އެފްއޯީބ(  1,986ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  1024ކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން އެ

 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  389ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވި، 

ގެ ނިޔަލަށް  1023މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރުމަށްފަހު،  305ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަސްމީ ރިޒާވްސް ގޮތުގައި  1021

ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ  1024މިލިއަން ޑޮލަެރވެ. އަދި  325ހުންނާނެކަމަްށ މިހާރު އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 

ޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނޭ ކަަމށް ައންދާޒާކުރެވެއެވެ. ރަސްމީ ރިޒާވުން އިމް 196ރިޒާވްސްގެ ގޮތުގައި 

 2.7ވަނަ އަހަރު  1024މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ފުދޭވަރަށް އަިދ  2.8ވަނަ އަހަުރ އެވްރެޖްކޮށް  1023ބަލާއިރު 

 މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ފުދޭވަރަށް ރިޒާވް ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށްވެްސ އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. 

އިން ފެށިފެން  1024ހަޅާފައިވާ އައު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، ޖުލައި އެހެން ނަމަވެސް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަ

 15އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރުމާއި އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުން ނެގޭ ސާރވިސް ޗާރޖް  21ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު 

 533އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ރިޒާރވް ވަނަ  1024ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވައިފި ނަމަ 

މަސް ދުވަހުގެ  1މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ ރަސްމީ ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރަށް ބަލާއިރު 

 މުއްދަތަށް ފުދޭނެ މިންވަރެއް ކަަމށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
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ނޑު ޤައުމީ  6.2  )ދާއިމީ އަގުން( އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ
 

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)

722 710 699 694 682 682 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

392 382 374 368 363 361 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

330 327 325 325 319 321 cnwkirevcswm

3,520 3,361 3,209 3,107 3,144 3,108 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

761 773 767 772 816 780 cnudcaefua itekwt

903 835 773 709 654 633 cnef iaWTcnwrwk

1,856 1,753 1,669 1,625 1,674 1,694 cnurukctWrWmia

21,313 19,789 18,710 17,828 17,022 16,783 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

1,091 1,039 1,003 959 907 850 irWfwyiv

7,567 6,986 6,456 6,139 5,820 5,825 cnwkirevurutwf

2,457 2,283 2,123 1,990 1,894 1,927 urutwfurutwd

2,767 2,560 2,371 2,200 2,045 1,954 utWlwBWvum

573 560 547 538 531 528 ctwmcdiK  egWsiawf

1,800 1,756 1,716 1,676 1,618 1,597 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

245 239 233 229 225 224 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

3,030 2,628 2,562 2,414 2,345 2,279 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

877 872 867 877 863 836 umIluAwt

686 655 625 596 584 578  utwHcaiB

220 212 208 209 190 186 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-366 -306 -265 -241 -226 -222 c m is if

25,189 23,554 22,352 21,388 20,622 20,351 ( cn u g wa Is Ws wa) I p. I D . I j

) ް 2003 ގެ ދާއިމީ އަގުނ ނޑު ) ތާވަލް 1: )ހ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

2016 2015 2014 2013 2012 2011

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

(ް (އިންސައްތައިނ

1.7 1.6 0.7 1.7 0.0 1.1 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

2.5 2.3 1.5 1.4 0.5 3.0 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

0.8 0.8 -0.1 2.1 -0.7 -1.1 cnwkirevcswm

4.7 4.8 3.3 -1.2 1.2 12.1 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

-1.6 0.8 -0.7 -5.3 4.6 2.8 cnudcaefua itekwt

8.1 8.1 8.9 8.4 3.3 7.6 cnef iaWTcnwrwk

5.9 5.0 2.7 -2.9 -1.2 19.0 cnurukctWrWmia

7.7 5.8 4.9 4.7 1.4 5.8 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

5.0 3.6 4.6 5.7 6.7 10.4 irWfwyiv

8.3 8.2 5.2 5.5 -0.1 9.2 cnwkirevurutwf

7.6 7.6 6.7 5.1 -1.7 7.0 urutwfurutwd

8.1 8.0 7.8 7.6 4.7 8.4 utWlwBWvum

2.4 2.3 1.7 1.4 0.5 3.0 ctwmcdiK  egWsiawf

2.5 2.3 2.4 3.6 1.3 1.8 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

2.6 2.5 1.8 1.5 0.6 3.4 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

15.3 2.6 6.1 2.9 2.9 -0.5 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

0.5 0.5 -1.2 1.7 3.2 2.9 umIluAwt

4.8 4.8 4.8 2.1 1.0 1.0  utwHcaiB

3.9 1.8 -0.5 9.8 2.6 1.1 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

19.7 15.3 10.1 6.6 1.7 12.0 c m is if

6.9 5.4 4.5 3.7 1.3 6.5 ( cn u g wa Is Ws wa) I p. I D . I j

) ް 2003 ގެ ދާއިމީ އަގުނ ތާވަލް 1: )ށ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރު )
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ނޑު  6.1  އަގުން( އެއަހަރެއްގެ ) ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

(ް (އިންސައްތައިނ

2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 cnwkirevcswm

14.0 14.3 14.4 14.5 15.2 15.3 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

3.0 3.3 3.4 3.6 4.0 3.8 cnudcaefua itekwt

3.6 3.5 3.5 3.3 3.2 3.1 cnef iaWTcnwrwk

7.4 7.4 7.5 7.6 8.1 8.3 cnurukctWrWmia

84.6 84.0 83.7 83.4 82.5 82.5 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

4.3 4.4 4.5 4.5 4.4 4.2 irWfwyiv

30.0 29.7 28.9 28.7 28.2 28.6 cnwkirevurutwf

9.8 9.7 9.5 9.3 9.2 9.5 urutwfurutwd

11.0 10.9 10.6 10.3 9.9 9.6 utWlwBWvum

2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 ctwmcdiK  egWsiawf

7.1 7.5 7.7 7.8 7.8 7.8 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

12.0 11.2 11.5 11.3 11.4 11.2 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.1 umIluAwt

2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8  utwHcaiB

0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-1.5 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 c m is if

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

) ް ތާވަލް 1: )ނ( : އިޤްތިސާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ) 2003 ގެ ދާއިމީ އަގުނ

) ް ނޑު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ ތާވަލް 2: )ހ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

2016 2015 2014 2013 2012 2011

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

1,721 1,622 1,522 1,441 1,381 1,302 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

1,001 925 846 779 744 704 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

720 697 676 663 637 598 cnwkirevcswm

6,546 6,153 5,631 5,366 5,723 5,923 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

3,007 2,753 2,421 2,107 2,024 1,721 cnudcaefua itekwt

650 596 546 497 457 434 cnef iaWTcnwrwk

2,889 2,804 2,663 2,762 3,243 3,768 cnurukctWrWmia

40,720 37,907 34,448 30,143 26,833 25,817 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

2,253 2,007 1,816 1,621 1,435 1,299 irWfwyiv

17,265 15,582 13,435 10,818 9,009 9,050 cnwkirevurutwf

3,570 3,278 2,945 2,557 2,265 2,246 urutwfurutwd

2,624 2,425 2,244 2,159 2,038 1,884 utWlwBWvum

2,364 2,240 2,085 1,916 1,814 1,807 ctwmcdiK  egWsiawf

2,604 2,473 2,346 2,223 2,113 2,017 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

389 375 358 339 327 326 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

6,678 6,587 6,330 5,645 5,027 4,538 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

1,495 1,488 1,481 1,501 1,436 1,354 umIluAwt

1,046 1,043 1,022 983 1,050 1,010  utwHcaiB

433 408 385 382 319 285 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-2,282 -2,087 -1,853 -1,610 -1,468 -1,458 c m is if
46,705 43,596 39,747 35,341 32,469 31,584 ( cn u g wa Is Ws wa) I p. I D . I j
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) ް ތާވަލް 2: )ށ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ

2016 2015 2014 2013 2012 2011

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

6.1 6.6 5.6 4.4 6.1 10.3 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

8.2 9.4 8.6 4.6 5.7 15.9 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

3.2 3.1 2.0 4.1 6.5 4.4 cnwkirevcswm

6.4 9.3 4.9 -6.2 -3.4 39.6 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

9.2 13.7 14.9 4.1 17.6 45.1 cnudcaefua itekwt

9.0 9.0 9.9 8.9 5.3 6.9 cnef iaWTcnwrwk

3.0 5.3 -3.6 -14.8 -14.0 42.1 cnurukctWrWmia

7.4 10.0 14.3 12.3 3.9 11.6 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

12.2 10.5 12.0 13.0 10.5 20.5 irWfwyiv

10.8 16.0 24.2 20.1 -0.5 15.3 cnwkirevurutwf

8.9 11.3 15.2 12.9 0.8 10.2 urutwfurutwd

8.2 8.1 3.9 5.9 8.2 -0.9 utWlwBWvum

5.6 7.4 8.8 5.6 0.4 4.3 ctwmcdiK  egWsiawf

5.3 5.4 5.5 5.2 4.7 5.6 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

3.6 4.8 5.7 3.6 0.3 6.8 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

1.4 4.1 12.1 12.3 10.8 16.7 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

0.4 0.5 -1.3 4.5 6.1 9.0 umIluAwt

0.2 2.1 3.9 -6.4 4.0 9.9  utwHcaiB

6.1 6.1 0.7 19.8 11.8 5.6 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

9.4 12.6 15.2 9.7 0.7 17.1 c m is if
7.1 9.7 12.5 8.8 2.8 15.6 ( cn u g wa Is Ws wa) I p. I D . I j

) ް ތާވަލް 2: )ނ( : އިޤްތިސާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ

2016 2015 2014 2013 2012 2011

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

3.7 3.7 3.8 4.1 4.3 4.1 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 1.9 cnwkirevcswm

14.0 14.1 14.2 15.2 17.6 18.8 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

6.4 6.3 6.1 6.0 6.2 5.4 cnudcaefua itekwt

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 cnef iaWTcnwrwk

6.2 6.4 6.7 7.8 10.0 11.9 cnurukctWrWmia

87.2 87.0 86.7 85.3 82.6 81.7 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

4.8 4.6 4.6 4.6 4.4 4.1 irWfwyiv

37.0 35.7 33.8 30.6 27.7 28.7 cnwkirevurutwf

7.6 7.5 7.4 7.2 7.0 7.1 urutwfurutwd

5.6 5.6 5.6 6.1 6.3 6.0 utWlwBWvum

5.1 5.1 5.2 5.4 5.6 5.7 ctwmcdiK  egWsiawf

5.6 5.7 5.9 6.3 6.5 6.4 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

14.3 15.1 15.9 16.0 15.5 14.4 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

3.2 3.4 3.7 4.2 4.4 4.3 umIluAwt

2.2 2.4 2.6 2.8 3.2 3.2  utwHcaiB

0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-4.9 -4.8 -4.7 -4.6 -4.5 -4.6 c m is if
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ( cn u g wa Is Ws wa) I p. I D . I j
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 ހަނދާނަށްޓަކައި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައް  6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ް ނދާނަށްޓަކައި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައ ތާވަލް 3: ހަ
2016 2015 2014 2013 2012 2011

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ވަގުތީ އަންދާޒާ

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(      31,584     32,469     35,341     39,747        43,596     46,705

7.1 9.7 12.5 8.8 2.8 15.6 ަ      ބަދަލުވި އިންސައްތ

      ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު )ރުފިޔާއިން(     77,724     77,308     81,336     89,453        95,785   100,002

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މިލިޔަން ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(        2,168       2,106       2,292       2,578          2,827       3,029

      ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(       5,335       5,014       5,275       5,801          6,212       6,485

އާބާދީ   406,359   419,998   434,505   444,333      455,144   467,036

2.6 2.4 2.3 3.5 3.4 3.2       ބަދަލުވި އިންސައްތަ 

213.3 213.0 205.1 194.2 180.6 176.6 އިމްޕްލިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީ ޑިފްލޭޓަރ )2003 = 100(

0.1 3.9 5.6 7.5 2.3 13.1 ަ       ބަދަލުވި އިންސައްތ

77



 

 

ނޑު،  : 6.4  ރުފިޔާއިން(މިލިއަން )  1026 - 1021މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަ

 

 

 

 

 

 

ް 2016 އަށ ް 2015 އަށ ް 2014 އަށ ް 2013 އަށ ި 2012 ގައ

ި ލަފާކުރ ި ލަފާކުރ ި ލަފާކުރ ި ރިވައިޒްކުރ ެ ނގި ޚަރަދުގ ހި ް އައިޓަމްތައ

ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ

16,551.4              15,842.6              13,878.3              11,735.8            10,138.1            ީ އާމްދަނީ އާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހ

11,917.8              11,959.0              12,029.6              11,379.8            10,316.5            ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު                4,559.2                5,486.0                  5,761.4                  5,845.4                  5,805.5

ޕެންޝަން ފައިސާ                  406.0                  925.3                    932.2                    936.6                    940.9

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                  139.6                  106.3                    102.4                    104.6                    106.6

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                  430.3                  339.8                    376.3                    333.2                    340.1

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                1,035.3                1,011.2                  1,163.8                  1,015.6                  1,013.3

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                    66.3                  116.5                    223.9                    136.0                    123.7

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                  308.0                  316.5                    278.0                    275.9                    280.9

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                  195.1                  115.3                    102.5                    104.7                    106.7

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                1,107.1                  893.6                  1,215.5                  1,370.0                  1,093.9

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                2,065.7                2,058.9                  1,847.2                  1,818.6                  2,106.0

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                      3.8                    10.4                      26.3                      18.3                        0.2

4,289.5                4,433.9                4,381.2                3,918.4              4,736.2              ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު                1,760.9                1,972.7                  2,523.9                  2,965.0                  2,796.6

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                  263.6                  149.8                    247.3                    226.6                    219.8

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                  905.6                    18.0                    139.6                      83.2                      83.2

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                1,806.1                1,778.0                  1,420.3                  1,109.1                  1,139.8

ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      50.0                      50.0                      50.0

16,207.3              16,392.9              16,410.8              15,298.2            15,052.7            ް                                        ޖުމްލަ ބަޖެޓ

ނޑަން : ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން               (1,806.1)               (1,778.0)                 (1,420.3)                 (1,109.1)                 (1,139.8)  ކަ

         ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސްމާލު                   (46.4)                     (8.2)                       (8.5)                     (56.2)                     (56.2)

         ނެޓް ލެންޑިންގ                   (90.2)                 (118.2)                   (115.4)                     (70.5)                     (73.3)

14,938.0              15,157.1              14,866.6              13,393.8            13,110.0            ަ ގ ގެ ޖުމްލ ޚަރަދު އަދި ނެޓް ލެންޑިން

1,613.4                685.5                   (988.2)                  (1,657.9)             (2,971.9)             ް ބަޖެޓް ޑެފިސިޓ

ގ              2,971.9              1,657.9                   988.2                  (685.5)               (1,613.4) ފިނޭންސިން

ގ                  772.2                1,424.6                    732.1                    854.4                    784.9 ފޮރިން ފިނޭންސިން

ގ                2,199.7                  233.3                    256.1                 (1,539.9)                 (2,398.3) ޑޮމެސްޓިކް ފިނޭންސިން

46,705.0                      43,596.0                      39,747.0                      35,341.0                    32,469.0                    ) ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ. )މިލިއަން ރުފިޔާއިން

3.5% 1.6% -2.5% -4.7% -9.2% ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ އިންސައްތައިން )ޑެފިސިޓް( / ސަރޕްލަސް
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   ދައުލަތުގެ ލޯނު ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ޚުލާސާ  6.5

 

     

    

 

) ް ދަރަނީގެ މިންވަރުގެ ހުލާސާ )މިލިއަން ރުފިޔާއިނ

2016 2015 2014 2013 2012

37,383 35,008 31,070 27,708 24,942 އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި ހުންނާނެ މިންވަރު 

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ             11,137.4            11,645.1            12,556.8            12,877.2            12,908.9

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ             13,804.1            16,063.2            18,513.1            22,131.1            24,474.5

80% 80% 78% 78% 77% .ޑީޕީގެ ނިސްބަތުން   ޖުމްލަ ދަރަނި ނޮމިނަލް ޖީ

28% 30% 32% 33% 34% ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ 

52% 51% 47% 45% 43% ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ 

1,140 1,109 1,420 1,778 1,806  ) ް ނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު )ރިޕޭމަންޓްސ ދަރަނިން އަ

996.1                 957.5                 985.9                 674.3                 941.0                 ް ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށ

143.7                 151.6                 434.5                 1,103.7              865.1                 ް ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށ

1,094 1,370 1,215 894 1,107 އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު  

189.8                 188.3                 180.6                 109.3                 157.2                 ް ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށ

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް                  949.9                 784.3              1,034.8              1,181.7                 904.1

2,234 2,479 2,636 2,672 2,913 ) ް ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ހިދުމަތް )އިންޓަރެސްޓް އަދި ރިޕޭމަންޓްސ

1,185.9              1,145.7              1,166.5              783.6                 1,098.2              ޭ ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހ

1,047.8              1,333.4              1,469.3              1,888.0              1,815.0              ޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހ

13.74% 15.99% 19.35% 23.18% 29.81% ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ދަރަނީގެ ހިދުމަތް 

7.30% 7.39% 8.56% 6.80% 11.24% ޭ ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހ

6.45% 8.60% 10.79% 16.38% 18.57% ޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހ

ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން)ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ(             32,469.0            35,341.0            39,747.0            43,596.0            46,705.0

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ )ހިލޭ އެހީ ނުހިމަނައި(              9,771.4            11,527.5            13,620.0            15,502.6            16,252.2

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް )ޕީރިއަޑް އެންޑް(                  15.42                 15.42                 15.42                 15.42                 15.42
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   ސަމަރީ ޓޭބަލް  – (ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް )ރާއްޖޭންބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއިއެކު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ހިސާބު   6.6

 

2014 2013 2012 2011 2010

ާ އަންދާޒ ާ ރިވައިޒް އަންދާޒ ި ރިވައިޒް ކުރ

-482.3 -472.5 -478.1 -413.6 -189.5 cT cnuawkea cT cnwrwk

-1597.6 -1525.8 -1416.6 -1378.9 -1044.3 uq wrwf egIrWfwy iv egulwd um

388.8 372.8 314.4 346.4 197.5 unubil cSwlwdum   

196.1 189.1 161.6 127.4 73.9  Ib.Oa.cfea ,unuverukcTrOpcsckea       

192.7 183.7 152.8 219.0 123.6   cnehinehea       

-1986.4 -1898.6 -1731.1 -1725.3 -1241.8 ivudwrwK cSwlwdum   

-1986.4 -1898.6 -1731.1 -1725.3 -1241.8   Ib.Oa.cfea ,unuverukcTrOpcmia       

1778.4 1680.2 1557.2 1524.4 1365.1 uq wrwf egIrWfwy iv egutwm ud iK

2346.4 2221.6 2044.6 2017.7 1814.6 unubil cSwtwmudiK   

97.8 91.8 99.3 87.5 44.3 urutwf urutwd       

2142.9 2031.2 1877.2 1867.9 1712.9 cnwkirevurutwf       

105.8 98.6 68.0 62.3 57.3   cnehinehea       

-568.0 -541.3 -487.4 -493.3 -449.4 ivudwrwK cSwtwmudiK   

-190.1 -183.8 -170.7 -174.6 -151.4 urutwf urutwd       

-215.9 -187.6 -170.2 -185.4 -202.9 cnwkirevurutwf       

-162.0 -170.0 -146.5 -133.3 -95.1   cnehinehea       

-364.8 -350.6 -370.3 -358.7 -311.3 uq wrwf egInwd cm Wa

6.1 5.9 5.7 6.6 4.0 unubil iawgutogegInwdcmWa   

-370.8 -356.5 -376.0 -365.3 -315.3 ivudwrwK iawgutogegInwdcmWa   

-298.3 -276.3 -248.4 -200.4 -199.1  uq wrwf egukwtWfcscnWrcT cT cnwrwk

30.4 28.5 29.9 44.3 15.4 unubil iawgutog egukwtrwfcscnWrcT cTcnwrwk  

-328.7 -304.8 -278.3 -244.7 -214.5 ivudwrwK iawgutog egukwtrwfcscnWrcT cTcnwrwk  

:utWm UluAwm urutia

2517.5 2269.8 2102.7 2141.3 2134.1 (cnwkiret cnudcaefua Imuawq) IpIDIj 

-19.2 -20.8 -22.7 -19.3 -8.9 cniawtcawscnia eg IpIDIj cTcnuawkea cTcnwrwk   

295.9 314.8 304.6 334.9 350.2 (cnurwloD .csea.Uy cnwailim) cvrWzir   

1.7 1.8 2.0 2.2 3.1 udwdwa eguhwvudcswm enEveruk uTOpcmia ctwmudiK iaWlwdum cniacvrWzir       

(cnurwloD .csea.Uy cnwailim)                

¹ : ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓްގެ އަންދާޒާ އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު  ނޯޓް

ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓް މި ތާވަލްގައި ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ. 
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2016 އަށް ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2015 އަށް ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް ރިވައިޒް 

ކުރި ރުފިޔާ

2012 ގެ އެކްޗުއަލް

ރުފިޔާ
ތަފްޞީލް

17,441,025,955 16,837,377,909 17,418,059,151 13,987,257,461 12,287,820,169 ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

15,231,379,139 14,559,641,211 14,844,688,686 11,626,459,726 9,961,311,568 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް

2,038,486,816 2,103,676,698 2,395,210,465 2,275,487,735 2,235,502,220 ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް

100,000,000 100,000,000 100,000,000 އެޑްވާންސް ފަންޑް                        -                       -

71,160,000 74,060,000 78,160,000 85,310,000 91,006,381 ޓްރަސްޓް ފަންޑް 

17,253,657,772 17,578,468,500 17,964,792,721 15,298,167,770 15,052,676,924 ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ

11,759,321,558 11,766,964,613 12,816,087,289 11,392,091,275 11,266,132,017 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް

5,323,473,826 5,637,622,035 4,971,679,080 3,821,959,143 3,696,933,706 ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް

100,000,000 100,000,000 100,000,000 އެޑްވާންސް ފަންޑް                        -                       -

70,862,388 73,881,852 77,026,352 84,117,352 89,611,201 ޓްރަސްޓް ފަންޑް 

`

ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2014 - 2016

ޕަބްލިކް ފަންޑުތަކުގެ ޚުލާޞާ

(1) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2016 އަށް

ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

2015 އަށް

ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ރިވައިޒްކުރާ

ރުފިޔާ

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް

ރުފިޔާ

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ    9,817,030,985   11,568,609,726   11,414,068,083   12,242,095,195   12,689,100,163

އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތަށްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ                      -                       -     3,475,270,604     2,369,296,016     2,600,528,976

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ          91,006,381          85,310,000          78,160,000          74,060,000          71,160,000

: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރިޕޭމަންޓް      (136,594,289)       (126,446,480)       (123,940,334)       (126,694,134)       (129,447,934) ނޑަން ކަ

ޖުމްލަ އާމްދަނީ    9,771,443,077   11,527,473,246   14,843,558,352   14,558,757,076   15,231,341,205

41,750,000 48,250,000 55,350,000 57,850,000 144,280,583 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ

257,449,864 291,798,315 230,046,498 150,430,454 222,389,290 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

15,530,541,069 14,898,805,391 15,128,954,850 11,735,753,700 10,138,112,950 ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ

15,108,656,413 15,364,591,360 16,287,284,859 13,755,290,862 13,526,464,507 އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

70,862,388 73,881,852 77,026,352 84,117,352 89,611,201 ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު

20,543,499 20,953,999 21,663,760 22,119,821 68,353,719 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު

257,449,864 291,798,315 230,046,498 150,430,454 222,389,290 މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު

1,781,036,952 1,811,878,383 1,332,483,967 1,260,108,176 1,145,858,207 މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު

-                       -                       -                       26,101,105 މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ އެތެރޭގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު                      -

15,108,656 15,364,591 16,287,285 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދަށްކަންޖެހޭ 0.1 %                      -                       -

17,253,657,772 17,578,468,500 17,964,792,721 15,298,167,770 15,052,676,924 ޖުމްލަ ބަޖެޓް

: ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)      (865,117,325)    (1,103,692,900)       (434,479,306)       (151,612,989)       (143,720,026) ނޑަން ކަ

ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)      (940,962,385)       (674,308,517)       (985,864,373)       (957,478,773)       (996,099,624)

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ަރއުސުލްމާލު        (46,362,653)           (8,212,127)           (8,536,737)         (56,184,537)         (56,184,537)

16,057,653,585 16,413,192,201 16,535,912,305 13,511,954,226 13,200,234,561 ޖުމްލަ ޚަރަދު

 (73,263,397)  (70,509,597)  (115,403,597)  (118,234,353)  (90,231,636) ނެޓް ލެންޑިން

56,184,537 56,184,537 8,536,737 8,212,127 46,362,653 ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރިޕޭމަންޓް      (136,594,289)       (126,446,480)       (123,940,334)       (126,694,134)       (129,447,934)

15,984,390,188 16,342,682,604 16,420,508,708 13,393,719,873 13,110,002,925 ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ނެޓް ލެންޑިން

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާޞާ

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

(2) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2016 އަށް

ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

2015 އަށް

ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ރިވައިޒްކުރާ

ރުފިޔާ

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް

ރުފިޔާ

15,530,541,069 14,898,805,391 15,128,954,850 11,735,753,700 10,138,112,950 ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ

15,984,390,188 16,342,682,604 16,420,508,708 13,393,719,873 13,110,002,925 : ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ނެޓް ލެންޑިން ނޑަން ކަ

) / ސަރޕްލަސް   (2,971,889,975)    (1,657,966,173)    (1,291,553,858)    (1,443,877,212)       (453,849,119) އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް

) / ސަރޕްލަސް   (1,864,808,746)       (764,346,175)         (76,100,112)         (73,886,664)        640,002,055 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް

އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް   (2,971,889,975)    (1,657,966,173)    (1,291,553,858)    (1,443,877,212)       (453,849,119)

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު    1,107,081,229        893,619,998     1,215,453,746     1,369,990,548     1,093,851,174

784,937,328 854,399,610 1,179,299,594 1,424,647,659 772,150,545 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން

1,781,036,952 1,811,878,383 1,332,483,967 1,260,108,176 1,145,858,207 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ

-                       -                       832,680,000 838,848,000 567,254,723 ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ 

: ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި      (940,962,385)       (674,308,517)       (985,864,373)       (957,478,773)       (996,099,624) ނޑަން ކަ

-331,088,209 589,477,602 112,254,264 233,318,514 2,199,739,430 ރާއްޖޭގެ ފަރާތް ތަކުން

ޓްރެޜަރީ ބިލް އާއި ބޮންޑު ފަދަ ތަކެތިން    2,764,856,755     1,310,910,309        546,733,570        741,090,591       (187,368,183)

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެތެރޭގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                      -          26,101,105                       -                       -                       -

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

: ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު، ޓްރެޜަރީ ބިލު އަދި ބޮންޑު އަނބުރާ ދެއްކި       (865,117,325)    (1,103,692,900)       (434,479,306)       (151,612,989)       (143,720,026) ނޑަން ކަ

453,849,119 1,443,877,212 1,291,553,858 1,657,966,173 2,971,889,975 ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ 

: މެމޯރެންޑަމް އައިޓަމް

46,705 43,596 39,747 35,341 32,469 .ޕީ        (މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން) .ޑީ ޖީ

37,383                    35,008 31,070                     27,708 24,942 ޖުމްލަ ދަރަނި    (މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)

: .ޕީގެ އިންސައްތައިން .ޑީ ޖީ

-1.0% -3.3% -3.2% -4.7% -9.2% އޯވަރޯލް ބެލެންސް / ޑެފިސިޓް

1.4% -0.2% -0.2% -2.2% -5.7% ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް

80.0% 80.3% 78.2% 78.4% 76.8% ދަރަނި

ފައިނޭންސިންގ

ބަޖެޓް ބެލެންސް

85



2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ
11,694,791,579 11,726,902,656 12,591,807,152 11,379,768,904 10,316,485,255 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2,995,004,587 2,994,961,952 3,022,124,532 2,948,256,036 2,532,212,128 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

2,409,142,108 2,449,104,241 2,423,127,947 2,537,739,109 2,027,036,275 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

1,373,865,574 1,106,180,328 1,272,040,965 1,009,760,965 1,530,692,708 ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ

730,231,607 730,231,607 730,917,728 733,308,628 248,103,192 ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ

197,226,410 193,176,184 189,723,013 182,379,915 148,442,664 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ފައިސާ

1,807,990,784 1,801,602,097 2,593,846,003 1,689,094,988 1,866,670,737 އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,093,851,174 1,369,990,548 1,215,453,746 893,619,998 1,107,081,229 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

645,068,781 627,779,792 539,000,000 942,522,442 442,056,106 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

36,781,167 36,052,597 34,774,437 34,545,422 32,238,483 ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

262,904 18,357,497 44,262,200 11,693,725 13,701,665 ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ

289,788,324 284,251,710 421,065,526 316,502,257 308,010,309 ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން 

75,463,556 75,812,539 66,117,865 46,716,804 20,097,388 ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ

40,114,603 39,401,565 39,353,191 33,628,615 40,142,371 އިނާމާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      4,736,191,669       3,918,398,866       5,372,985,569       5,851,565,843       5,558,866,193

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        263,625,562         149,786,256         303,235,210         208,347,820         200,394,921

2,095,167,360      2,374,853,575      1,965,904,936      607,317,991         522,606,499        ( ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޑޮމެސްޓިކް

1,988,177,675      2,025,038,149      1,493,946,569      1,365,336,568      1,238,296,070     ( ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ފޮރިން

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން     1,806,079,710      1,778,001,417      1,420,343,679      1,109,091,762      1,139,819,650

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު        905,583,828           17,956,634         139,555,175           83,184,537           83,184,537

ލޯނު ދޫކުރުން                      -                       -           50,000,000           51,050,000           52,122,050

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ހޭދައިގެ ޖުމްލަ    15,052,676,924     15,298,167,770     17,964,792,721     17,578,468,500     17,253,657,772

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް -   2012 - 2016

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

~
(3) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 ގައި

ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ    10,274,707,239     11,862,200,180     11,777,624,581     12,656,203,510     13,059,460,027

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ     9,817,030,985    11,568,609,726    11,414,068,083    12,242,095,195    12,689,100,163

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި     6,880,061,849      8,643,473,054      8,493,464,133      9,167,907,442      9,561,207,353

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން        704,946,614         761,650,772         778,275,216         920,816,653         975,719,222

އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން     2,095,428,233      2,037,039,421      2,018,388,399      2,026,676,965      2,022,725,654

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކަށް އަނބުރާ ލިބޭ        136,594,289         126,446,480         123,940,334         126,694,134         129,447,934

ޓްރަސްޓްފަންޑު ތަކަށް           91,006,381           85,310,000           78,160,000           74,060,000           71,160,000

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ          91,006,381           85,310,000           78,160,000           74,060,000           71,160,000

ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ        366,669,873         208,280,454         285,396,498         340,048,315         299,199,864

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ        222,389,290         150,430,454         230,046,498         291,798,315         257,449,864

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން        144,280,583           57,850,000           55,350,000           48,250,000           41,750,000

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ                       -                        -       3,475,270,604       2,369,296,016       2,600,528,976

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ                      -                       -         103,253,055         512,500,000         538,125,000

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                      -                       -         520,000,000      1,500,000,000      1,700,000,000

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް                      -                       -         796,922,541                       -                       -

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ                      -                       -           76,398,008         152,796,016         154,323,976

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި                      -                       -         555,120,000                       -                       -

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން                      -                       -         200,000,000         204,000,000         208,080,000

ރިސޯޓްތަކުގެ މުއްދަތު 50 އަހަރަށް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ނަގާ ކޮންސެޝަން                       -                       -      1,223,577,000                       -                       -

ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ      2,013,112,930       2,125,057,281       2,165,163,967       1,811,878,383       1,781,036,952

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ     1,145,858,207      1,260,108,176      1,332,483,967      1,811,878,383      1,781,036,952

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެތެރޭގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                      -           26,101,105                       -                       -                       -

-                       -                       832,680,000 838,848,000 567,254,723 ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ 

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

ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ    12,287,820,169     13,987,257,461     17,418,059,151     16,837,377,909     17,441,025,955

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

ލިބުނު
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ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2014 - 2016

މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދު 2012 - 2016

 2016 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ޚަރަދު

 2015 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ޚަރަދު

 2014 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ޚަރަދު

2013 އަށް ރިވައިޒް ކުރި 

ޚަރަދު

2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދު
އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް         113,750,972                            89,341,026                            80,452,587                           80,918,327                           81,393,845 1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ         166,824,696                          161,417,243                          229,324,008                         191,215,518                         184,906,444 2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން           10,288,526                            11,568,634                            11,328,522                           11,086,521                           11,164,420 3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން         372,598,327                          334,671,926                          445,975,314                         443,320,314                         435,643,992 4

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން           37,131,311                          102,083,465                            59,281,463                           68,413,260                           69,178,304 5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން           29,252,941                            22,073,579                            26,733,916                           25,920,034                           26,110,058 6

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން           20,472,603                            18,505,667                            22,259,898                           21,467,835                           21,578,035 7

އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން           22,365,329                            21,495,145                            34,646,107                           21,717,316                           21,790,015 8

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           28,668,254                            41,418,140                            58,122,053                           48,294,925                           48,675,014 9

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           24,488,714                            25,056,780                            29,430,467                           28,364,385                           28,480,860 10

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން             8,509,501                              8,241,404                              8,614,972                             8,583,805                             8,610,893 11

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ           61,965,545                            38,666,765                            55,752,100                           45,069,509                           45,214,521 12

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                       -                                        -                                         -                                        -                                        - 13

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް             6,778,295                              7,236,290                              6,912,257                             6,959,060                             7,006,841 14

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް             2,638,945                              3,320,507                              4,863,513                             3,982,509                             4,001,002 15

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް         156,448,857                          180,401,764                          208,278,800                         186,881,509                         179,354,840 16

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން             9,658,257                              8,515,338                              9,540,597                             9,106,144                             9,128,083 17

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް             4,928,736                              3,867,066                              4,208,717                             4,216,516                             4,224,474 18

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ           16,326,623                            11,534,261                            41,667,262                           26,147,410                           26,844,128 19

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ             7,390,608                                        -                                         -                                        -                                        - 20

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން           88,579,508                            59,135,863                            74,244,650                           69,482,462                           69,725,269 21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ      4,657,437,998                       4,074,364,055                       4,905,957,407                      3,781,188,576                      3,492,979,227 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ         883,187,630                          895,967,399                          914,800,650                         915,426,695                         919,450,724 23

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް      1,037,749,003                          989,593,685                       1,037,017,610                      1,066,783,727                      1,292,389,834 24

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން      2,004,080,360                       2,028,240,273                       2,051,736,964                      1,851,660,717                      1,796,368,095 25

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ         132,793,145                          111,963,807                          152,471,239                         131,971,220                         120,730,047 26

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           31,940,949                            64,902,043                            17,456,647                           21,380,335                           21,506,606 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް         138,893,603                          143,311,240                          137,826,302                         138,689,004                         139,569,806 28

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ       1,570,623,983                       2,398,207,353                       2,521,121,595                      2,552,316,913                      2,781,965,702 29

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           14,297,415                            14,848,351                            61,652,958                           62,795,871                           63,962,784 30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ           52,485,126                            29,840,188                            80,363,891                           61,462,900                           62,584,983 31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް         121,406,040                          106,921,107                          422,543,877                         309,515,856                         270,697,825 32

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ         402,331,434                          365,541,815                          773,854,757                         910,298,306                         718,729,793 33

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ           50,505,816                          201,291,872                          154,912,654                         147,654,621                         135,929,300 34

(4) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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 2016 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ޚަރަދު

 2015 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ޚަރަދު

 2014 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ޚަރަދު

2013 އަށް ރިވައިޒް ކުރި 

ޚަރަދު

2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދު
އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން         108,129,931                          113,055,175                          170,929,167                         117,392,128                         115,241,427 35

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް            58,978,533                            61,613,273                          130,607,692                         114,669,620                           33,196,849 36

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ         102,189,610                          115,495,861                          421,641,937                         962,721,236                         935,908,750 37

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް             4,444,866                            13,154,531                                         -                                        -                                        - 38

ކައުންސިލްތައް         965,922,517                          878,427,971                          920,752,309                         917,516,276                         924,413,623 39

މަސްއޫލްވެ ޒިންމާ ވާ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ    13,526,464,507                     13,755,290,862                     16,287,284,859                    15,364,591,360                    15,108,656,413

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަށްކަންޖެހޭ 0.1 %                        16,287,285                       15,364,591                       15,108,656

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލަ    13,526,464,507                     13,755,290,862                     16,303,572,144                    15,379,955,951                    15,123,765,069
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މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދު 2012 - 2016

2016 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2013 އަށް ރިވައިޒް 

ކުރި ޚަރަދު

2012 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު
އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް               113,750,972                  89,341,026                  80,452,587                  80,918,327                  81,393,845 1

ރިކަރަންޓް               111,374,175                 88,224,726                 79,791,788                 80,243,650                 80,705,000

ކެޕިޓަލް                    2,376,797                    1,116,300                       660,799                       674,677                       688,845

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ               166,824,696               161,417,243               229,324,008               191,215,518               184,906,444 2

ރިކަރަންޓް               143,351,190               120,789,819               154,437,938               150,942,910               151,230,041

ކެޕިޓަލް                 23,473,506                 40,627,424                 74,886,070                 40,272,608                 33,676,403

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  10,288,526                  11,568,634                  11,328,522                  11,086,521                  11,164,420 3

ރިކަރަންޓް                    9,923,003                 11,408,564                 11,114,222                 10,988,505                 11,064,347

ކެޕިޓަލް                       365,523                       160,070                       214,300                         98,016                       100,073

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން               372,598,327               334,671,926               445,975,314               443,320,314               435,643,992 4

ރިކަރަންޓް               341,570,571               318,082,723               349,921,454               348,644,969               350,228,382

ކެޕިޓަލް                 31,027,756                 16,589,203                 96,053,860                 94,675,345                 85,415,610

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                  37,131,311               102,083,465                  59,281,463                  68,413,260                  69,178,304 5

ރިކަރަންޓް                 34,846,420                 96,796,658                 56,691,278                 65,768,681                 66,478,190

ކެޕިޓަލް                    2,284,891                    5,286,807                    2,590,185                    2,644,579                    2,700,114

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  29,252,941                  22,073,579                  26,733,916                  25,920,034                  26,110,058 6

ރިކަރަންޓް                 27,581,578                 21,547,683                 24,892,380                 24,523,459                 24,684,156

ކެޕިޓަލް                    1,671,363                       525,896                    1,841,536                    1,396,575                    1,425,902

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން                  20,472,603                  18,505,667                  22,259,898                  21,467,835                  21,578,035 7

ރިކަރަންޓް                 20,006,285                 18,371,227                 21,983,898                 21,390,238                 21,498,809

ކެޕިޓަލް                       466,318                       134,440                       276,000                         77,597                         79,226

އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން                  22,365,329                  21,495,145                  34,646,107                  21,717,316                  21,790,015 8

ރިކަރަންޓް                 21,542,548                 21,306,683                 32,563,179                 21,522,399                 21,591,006

ކެޕިޓަލް                       822,781                       188,462                    2,082,928                       194,917                       199,009

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                  28,668,254                  41,418,140                  58,122,053                  48,294,925                  48,675,014 9

ރިކަރަންޓް                 26,434,278                 40,648,980                 53,123,703                 48,069,625                 48,391,649

ކެޕިޓަލް                    2,233,976                       769,160                    4,998,350                       225,300                       283,365

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                  24,488,714                  25,056,780                  29,430,467                  28,364,385                  28,480,860 10

ރިކަރަންޓް                 23,948,931                 24,910,190                 28,845,467                 28,231,655                 28,345,344

ކެޕިޓަލް                       539,783                       146,590                       585,000                       132,730                       135,516

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                    8,509,501                    8,241,404                    8,614,972                    8,583,805                    8,610,893 11

ރިކަރަންޓް                    8,173,585                    8,147,704                    8,452,511                    8,453,872                    8,478,232

ކެޕިޓަލް                       335,916                         93,700                       162,461                       129,933                       132,661

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ                  61,965,545                  38,666,765                  55,752,100                  45,069,509                  45,214,521 12

ރިކަރަންޓް                 32,709,624                 36,491,197                 51,707,274                 44,189,122                 44,315,645

ކެޕިޓަލް                 29,255,921                    2,175,568                    4,044,826                       880,387                       898,876

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                               -                               -                               -                               -                               - 13

ރިކަރަންޓް                               -                               -                               -                               -                               -

ކެޕިޓަލް                               -                               -                               -                               -                               -

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް                    6,778,295                    7,236,290                    6,912,257                    6,959,060                    7,006,841 14

ރިކަރަންޓް                    6,635,137                    7,093,764                    6,648,070                    6,689,325                    6,731,441

`

ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2014 - 2016

(5) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2016 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2013 އަށް ރިވައިޒް 

ކުރި ޚަރަދު

2012 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު
އޮފީސް

ކެޕިޓަލް                       143,158                       142,526                       264,187                       269,735                       275,400

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް                    2,638,945                    3,320,507                    4,863,513                    3,982,509                    4,001,002 15

ރިކަރަންޓް                    2,523,531                    3,242,657                    4,732,037                    3,935,849                    3,953,363

ކެޕިޓަލް                       115,414                         77,850                       131,476                         46,660                         47,639

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް               156,448,857               180,401,764               208,278,800               186,881,509               179,354,840 16

ރިކަރަންޓް               154,221,239               164,352,421               185,922,717               178,091,661               178,442,704

ކެޕިޓަލް                    2,227,618                 16,049,343                 22,356,083                    8,789,848                       912,136

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން                    9,658,257                    8,515,338                    9,540,597                    9,106,144                    9,128,083 17

ރިކަރަންޓް                    9,418,145                    8,439,638                    9,475,597                    9,039,778                    9,060,323

ކެޕިޓަލް                       240,112                         75,700                         65,000                         66,366                         67,760

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް                    4,928,736                    3,867,066                    4,208,717                    4,216,516                    4,224,474 18

ރިކަރަންޓް                    4,425,636                    3,848,996                    4,154,697                    4,161,361                    4,168,160

ކެޕިޓަލް                       503,100                         18,070                         54,020                         55,155                         56,314

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ                  16,326,623                  11,534,261                  41,667,262                  26,147,410                  26,844,128 19

ރިކަރަންޓް                 15,802,095                 10,364,546                 19,784,601                 15,965,480                 16,119,517

ކެޕިޓަލް                       524,528                    1,169,715                 21,882,661                 10,181,930                 10,724,611

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ                    7,390,608                               -                               -                               -                               - 20

ރިކަރަންޓް                    7,390,608                               -                               -                               -                               -

ކެޕިޓަލް                               -                               -                               -                               -                               -

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން                  88,579,508                  59,135,863                  74,244,650                  69,482,462                  69,725,269 21

ރިކަރަންޓް                 82,980,942                 59,026,371                 74,128,650                 69,364,026                 69,604,346

ކެޕިޓަލް                    5,598,566                       109,492                       116,000                       118,436                       120,923

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ            4,657,437,998            4,074,364,055            4,905,957,407            3,641,188,576            3,392,979,227 22

ރިކަރަންޓް            1,927,453,874            2,267,332,404            3,265,327,500            2,437,102,872            2,166,085,637

ކެޕިޓަލް            2,729,984,124            1,807,031,651            1,640,629,907            1,204,085,704            1,226,893,590

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ               883,187,630               895,967,399               914,800,650               915,426,695               919,450,724 23

ރިކަރަންޓް               869,521,601               890,493,646               906,325,183               910,416,949               914,594,629

ކެޕިޓަލް                 13,666,029                    5,473,753                    8,475,467                    5,009,746                    4,856,095

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް            1,037,749,003               989,593,685            1,037,017,610            1,066,783,727            1,292,389,834 24

ރިކަރަންޓް            1,012,560,375               905,166,387               930,703,786               936,040,668               941,489,617

ކެޕިޓަލް                 25,188,628                 84,427,298               106,313,824               130,743,059               350,900,217

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން            2,004,080,360            2,028,240,273            2,051,736,964            1,851,660,717            1,796,368,095 25

ރިކަރަންޓް            1,921,542,505            1,928,897,771            1,887,735,313            1,758,748,911            1,769,413,331

ކެޕިޓަލް                 82,537,855                 99,342,502               164,001,651                 92,911,806                 26,954,764

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ               132,793,145               111,963,807               152,471,239               131,971,220               120,730,047 26

ރިކަރަންޓް               124,831,787               105,136,077               128,329,763               115,453,235               116,089,767

ކެޕިޓަލް                    7,961,358                    6,827,730                 24,141,476                 16,517,985                    4,640,280

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                  31,940,949                  64,902,043                  17,456,647                  21,380,335                  21,506,606 27

ރިކަރަންޓް                 31,698,364                 64,676,703                 16,776,897                 20,686,310                 20,798,007

ކެޕިޓަލް                       242,585                       225,340                       679,750                       694,025                       708,599

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް               138,893,603               143,311,240               137,826,302               138,689,004               139,569,806 28

ރިކަރަންޓް               138,534,218               142,706,839               137,612,854               138,471,075               139,347,302

ކެޕިޓަލް                       359,385                       604,401                       213,448                       217,929                       222,504

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ             1,570,623,983            2,398,207,353            2,521,121,595            2,552,316,913            2,781,965,702 29

ރިކަރަންޓް            1,566,310,447            2,372,549,179            2,388,250,951            2,482,866,064            2,752,990,193

ކެޕިޓަލް                    4,313,536                 25,658,174               132,870,644                 69,450,849                 28,975,509
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2016 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2015 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2014 އަށް ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް ޚަރަދު

2013 އަށް ރިވައިޒް 

ކުރި ޚަރަދު

2012 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު
އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                  14,297,415                  14,848,351                  61,652,958                  62,795,871                  63,962,784 30

ރިކަރަންޓް                 14,090,936                 14,526,737                 11,329,784                 11,415,910                 11,503,844

ކެޕިޓަލް                       206,479                       321,614                 50,323,174                 51,379,961                 52,458,940

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް                  52,485,126                  29,840,188                  80,363,891                  61,462,900                  62,584,983 31

ރިކަރަންޓް                 52,317,272                 29,679,064                 80,327,291                 61,425,531                 62,546,830

ކެޕިޓަލް                       167,854                       161,124                         36,600                         37,369                         38,153

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް               121,406,040               106,921,107               422,543,877               309,515,856               270,697,825 32

ރިކަރަންޓް               105,153,591                 93,670,065               215,739,732               192,830,896               185,762,240

ކެޕިޓަލް                 16,252,449                 13,251,042               206,804,145               116,684,960                 84,935,585

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               402,331,434               365,541,815               773,854,757               910,298,306               718,729,793 33

ރިކަރަންޓް                 85,472,406                 75,466,227                 74,716,173                 59,374,166                 59,943,874

ކެޕިޓަލް               316,859,028               290,075,588               699,138,584               850,924,140               658,785,919

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ                  50,505,816               201,291,872               154,912,654               147,654,621               135,929,300 34

ރިކަރަންޓް                 44,714,409               185,079,832               133,563,870               129,148,432               129,464,699

ކެޕިޓަލް                    5,791,407                 16,212,040                 21,348,784                 18,506,189                    6,464,601

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން               108,129,931               113,055,175               170,929,167               117,392,128               115,241,427 35

ރިކަރަންޓް                 87,849,279               106,512,510               127,974,443               104,132,370               104,905,282

ކެޕިޓަލް                 20,280,652                    6,542,665                 42,954,724                 13,259,758                 10,336,145

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް                   58,978,533                  61,613,273               130,607,692               114,669,620                  33,196,849 36

ރިކަރަންޓް                 35,706,746                 36,349,543                 28,554,580                 26,692,380                 26,833,071

ކެޕިޓަލް                 23,271,787                 25,263,730               102,053,112                 87,977,240                    6,363,778

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ               102,189,610               115,495,861               421,641,937               962,721,236               935,908,750 37

ރިކަރަންޓް                 42,187,863                 79,488,247                 55,054,624                 55,382,486                 55,717,219

ކެޕިޓަލް                 60,001,747                 36,007,614               366,587,313               907,338,750               880,191,531

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް                    4,444,866                  13,154,531                               -                               -                               - 38

ރިކަރަންޓް                    4,096,296                 12,155,516                               -                               -                               -

ކެޕިޓަލް                       348,570                       999,015                               -                               -                               -

ކައުންސިލްތައް               965,922,517               878,427,971               920,752,309               917,516,276               924,413,623 39

ރިކަރަންޓް               958,524,170               870,617,098               907,702,449               904,804,919               911,435,339

ކެޕިޓަލް                    7,398,347                    7,810,873                 13,049,860                 12,711,357                 12,978,284

އާންމު ބަޖެޓް ތަކުގެ ޖުމްލަ          13,526,464,507          13,755,290,862          16,287,284,859          15,364,591,360          15,108,656,413

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަށްކަންޖެހޭ 0.1 %             16,287,285             15,364,591             15,108,656

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލަ          13,526,464,507          13,755,290,862          16,303,572,144          15,379,955,951          15,123,765,069
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`

ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2014 - 2016

އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް ޚަރަދު 2012 - 2016

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް        113,750,972          89,341,026            80,452,587           80,918,327           81,393,845 1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް          86,915,710          63,366,573             56,597,162           56,890,795           57,190,593 1.001

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ          23,635,187          17,713,911             19,149,111           19,281,910           19,417,496 1.002

ހިލާލީގެ            3,200,075            8,260,542               4,706,314             4,745,622             4,785,756 1.003

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ        166,824,696        161,417,243          229,324,008         191,215,518         184,906,444 2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން          10,288,526          11,568,634            11,328,522           11,086,521           11,164,420 3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން        372,598,327        334,671,926          445,975,314         443,320,314         435,643,992 4

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން          70,722,588          62,321,055           123,783,581         129,433,169         120,509,293 4.001   

ސުޕްރީމް ކޯޓު          17,083,135          14,099,672             14,572,895           14,624,726           14,677,646 4.002   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު          19,101,439          18,423,138             22,680,080           19,744,864           19,811,008 4.003   

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް        194,179,696        168,939,358           207,993,715         204,319,260         205,201,123 4.004   

ސިވިލް ކޯޓު          19,797,747          18,906,517             22,246,243           27,585,649           27,655,815 4.005   

ކްރިމިނަލް ކޯޓު          22,587,825          25,675,021             22,454,310           19,023,254           19,093,643 4.006   

ފެމިލީ ކޯޓު          15,715,019          13,282,189             16,939,229           14,499,467           14,560,969 4.007   

ޖުވެނައިލް ކޯޓު            5,518,006            5,069,407               6,279,818             5,294,460             5,309,406 4.008   

ޑްރަގް ކޯޓު            7,892,872            7,955,569               9,025,443             8,795,464             8,825,088 4.009   

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން          37,131,311        102,083,465            59,281,463           68,413,260           69,178,304 5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން          29,252,941          22,073,579            26,733,916           25,920,034           26,110,058 6

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން          20,472,603          18,505,667            22,259,898           21,467,835           21,578,035 7

އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން          22,365,329          21,495,145            34,646,107           21,717,316           21,790,015 8

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          28,668,254          41,418,140            58,122,053           48,294,925           48,675,014 9

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          24,488,714          25,056,780            29,430,467           28,364,385           28,480,860 10

 2016 އަށް 

ލަފާކުރާ

ޚަރަދު

 2015 އަށް 

ލަފާކުރާ

ޚަރަދު

2013 އަށް 

ރިވައިޒް ކުރި ޚަރަދު

2012 ގައި 

ހިނގި 

ޚަރަދު

އޮފީސް

 2014އަށް 

ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް

(6) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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 2016 އަށް 

ލަފާކުރާ

ޚަރަދު

 2015 އަށް 

ލަފާކުރާ

ޚަރަދު

2013 އަށް 

ރިވައިޒް ކުރި ޚަރަދު

2012 ގައި 

ހިނގި 

ޚަރަދު

އޮފީސް

 2014އަށް 

ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން            8,509,501            8,241,404              8,614,972             8,583,805             8,610,893 11

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ          61,965,545          38,666,765            55,752,100           45,069,509           45,214,521 12

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                      -                       -                         -                       -                        - 13

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް            6,778,295            7,236,290              6,912,257             6,959,060             7,006,841 14

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް            2,638,945            3,320,507              4,863,513             3,982,509             4,001,002 15

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް        156,448,857        180,401,764          208,278,800         186,881,509         179,354,840 16

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން            9,658,257            8,515,338              9,540,597             9,106,144             9,128,083 17

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް            4,928,736            3,867,066              4,208,717             4,216,516             4,224,474 18

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ          16,326,623          11,534,261            41,667,262           26,147,410           26,844,128 19

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ            7,390,608                       -                         -                       -                        - 20

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން          88,579,508          59,135,863            74,244,650           69,482,462           69,725,269 21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     4,657,437,998     4,074,364,055       4,905,957,407      3,781,188,576      3,492,979,227 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ          41,574,317          53,437,912             57,540,920           53,816,122           46,097,102 22.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ /  ޚާއްޞަ ބަޖެޓް     4,352,038,145     3,272,924,369        4,090,194,919      2,964,453,261      2,679,166,660 22.002

ޕެންޝަން އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން        252,025,974        722,598,202           722,492,137         726,662,923         730,921,295 22.003

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ            5,780,508            5,330,779               6,586,274             6,598,810             6,611,609 22.004

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭ ބައިގެ ޚަރަދު            6,019,054          20,072,793             29,143,157           29,657,460           30,182,561 22.005

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ        883,187,630        895,967,399          914,800,650         915,426,695         919,450,724 23

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ          10,473,260            8,845,433               9,812,332             9,849,152             9,886,742 23.001

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް        800,809,574        756,203,803           714,965,541         714,824,454         718,065,254 23.002

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން          57,561,163          63,651,726             77,673,270           78,186,534           78,710,574 23.003

ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް               662,471               324,052               1,270,285             1,296,961             1,324,197 23.004

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ          13,681,162            7,531,799               2,627,261             2,650,328             2,673,874 23.005

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް                      -          59,410,586           108,451,961         108,619,266         108,790,083 23.006

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް     1,037,749,003        989,593,685       1,037,017,610      1,066,783,727      1,292,389,834 24
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް          29,896,380          28,677,546             27,698,421           19,719,972           19,740,668 24.001

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން            9,646,204            9,558,251             10,324,029           10,429,331           10,536,843 24.002

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް        829,864,611        788,039,757           789,484,810         789,147,667         804,699,410 24.003

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް        156,279,899        158,017,905           199,276,922         235,202,817         442,077,406 24.004

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް            1,964,112            5,300,226             10,233,428           12,283,940           15,335,507 24.005

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            1,378,536                       -                         -                       -                        - 24.006

މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            1,371,057                       -                         -                       -                        - 24.007

އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            1,571,886                       -                         -                       -                        - 24.008

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            2,142,480                       -                         -                       -                        - 24.009

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            1,276,161                       -                         -                       -                        - 24.010

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            1,857,501                       -                         -                       -                        - 24.011

ނެޝަނަލް އޮފީސް ފުވައްމުލައް               500,176                       -                         -                       -                        - 24.012

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     2,004,080,360     2,028,240,273       2,051,736,964      1,851,660,717      1,796,368,095 25

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން        235,419,363        167,239,988           217,251,337         109,694,873         111,609,541 25.001

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް          21,039,653          32,230,761             46,001,921           46,872,520           47,761,396 25.002

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން                      -                 97,944             18,857,142           18,971,196           19,087,641 25.003

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު          29,532,640          56,000,000             93,989,026           49,846,200             4,088,670 25.004

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު          24,080,105          31,957,022             50,139,942           22,775,589             2,150,000 25.005

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް          24,429,694          22,771,426             21,124,221           21,167,405           21,211,491 25.006

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް          21,186,357          18,762,440             17,742,045           17,783,482           17,825,783 25.007

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް          25,249,309          24,846,669             23,089,845           23,139,051           23,189,285 25.008

ހިރިޔާ ސްކޫލް          14,994,263          15,231,281             14,988,620           15,023,621           15,059,356 25.009

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް          30,975,068          26,804,418             25,128,708           25,179,647           25,231,652 25.010

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން          21,144,375          20,945,910             18,448,119           18,506,445           18,565,989 25.011

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ          11,351,932          14,313,622             13,337,041           13,393,581           13,451,299 25.012

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް          27,631,783          25,774,716             26,552,440           26,602,266           26,653,133 25.013

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް          22,980,486          19,811,683             19,839,240           19,874,747           19,910,996 25.014

ކަލާފާނު ސްކޫލް          22,019,761          18,560,944             19,049,095           19,083,751           19,119,129 25.015

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް          15,356,744          13,517,844             13,899,101           13,933,433           13,968,484 25.016

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް          27,310,935          25,866,739             25,369,375           25,430,359           25,492,615 25.017

ޣާޒީ ސްކޫލް           18,122,062          17,203,215             19,697,507           19,750,008           19,803,605 25.018
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ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          12,208,860          12,257,325             10,190,406           10,216,534           10,243,206 25.019

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          13,101,617          12,548,444             11,995,108           12,027,723           12,061,015 25.020

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            9,661,953          10,162,533               9,015,126             9,041,826             9,069,086 25.021

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            9,308,455            9,401,232               8,692,580             8,722,985             8,754,025 25.022

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          11,474,741          10,689,466             10,734,699           10,771,522           10,809,110 25.023

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          15,428,476          15,504,241             14,438,262           14,476,357           14,515,247 25.024

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          14,029,341          13,415,630             12,164,543           12,198,386           12,232,939 25.025

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            9,480,373            8,732,281               8,904,058             8,928,573             8,953,600 25.026

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          10,756,477            9,264,184             10,208,681           10,245,259           10,282,599 25.027

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            9,818,605          11,066,641             12,389,129           12,417,278           12,446,017 25.028

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            9,252,029          10,258,280               8,004,657             8,027,171             8,050,156 25.029

ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            9,131,103            8,666,785               9,187,066             9,206,027             9,225,383 25.030

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          12,553,342          12,710,584             11,788,988           11,823,579           11,858,895 25.031

ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          16,548,430          15,880,316             11,178,273           11,222,822           11,268,303 25.032

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          14,582,426          14,526,652             15,282,277           15,330,898           15,380,532 25.033

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ          10,650,695          11,616,269               9,410,434             9,436,529             9,463,170 25.034

ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް          11,953,401          12,664,605             11,805,160           11,836,203           11,867,896 25.035

މަދްރަސަތުއް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް            6,908,288            6,450,201               5,755,305             5,776,810             5,798,764 25.036

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް            8,065,268            8,585,142               9,292,839             9,330,299             9,368,542 25.037

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް            8,223,996            9,071,401               9,631,397             9,668,873             9,707,132 25.038

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް          12,679,454          12,518,183             10,019,762           10,053,889           10,088,729 25.039

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ            7,336,081            7,894,099               7,305,663             7,329,875             7,354,591 25.040

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް            7,834,981            9,893,085               9,807,571             9,837,225             9,867,499 25.041

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް          10,421,127            9,549,834               9,121,542             9,152,495             9,184,094 25.042

ނ. ކެނިދކުޅުދޫ ސްކޫލް            8,953,023            8,621,917               8,312,547             8,338,231             8,364,448 25.043

މޭނާ ސްކޫލް          11,326,440          11,835,465             10,502,636           10,531,611           10,561,192 25.044

ރ. އުނޫގފާރު ސްކޫލް            7,249,193            8,134,370               6,551,533             6,571,788             6,592,465 25.045

ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް             9,944,860          10,807,221             10,415,424           10,441,105           10,467,321 25.046

ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް            9,381,316            9,543,174               8,432,836             8,459,061             8,485,831 25.047

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް            8,963,978          12,747,287               8,532,429             8,558,874             8,585,869 25.048

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް          10,450,532            9,927,121               9,291,926             9,324,152             9,357,052 25.049

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ            8,548,560            8,336,009               7,837,399             7,861,861             7,886,828 25.050

ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް          14,839,456          14,532,437             14,203,971           14,229,681           14,255,926 25.051
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ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ            8,939,051            9,686,003               8,710,546             8,740,132             8,770,335 25.052

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ            6,520,799            6,105,193               6,735,024             6,760,233             6,785,966 25.053

މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ            9,336,875            9,112,903               9,314,097             9,339,714             9,365,859 25.054

ލ. މާވަށު ސްކޫލް            9,766,566            9,379,713               8,179,950             8,202,526             8,225,572 25.055

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް            6,812,752            6,328,349               6,063,399             6,081,849             6,100,686 25.056

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް            9,729,464            9,826,639             10,521,931           10,564,586           10,608,132 25.057

މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން            8,956,489            9,353,756               8,599,097             8,624,334             8,650,095 25.058

ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް          13,370,691          13,896,701             13,495,153           13,526,162           13,557,820 25.059

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް          19,476,735          26,339,007             25,106,585           25,157,585           25,209,649 25.060

ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް          10,788,530          11,433,753             11,306,653           11,324,638           11,342,998 25.061

އަލްމަދްރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ          10,958,960          11,741,260             11,846,888           11,904,057           11,962,413 25.062

ގދ. ތިނަދޫ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް                      -            6,837,116               5,154,269             5,185,204             5,216,782 25.063

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން        188,131,796        261,618,591           245,907,508         220,388,285         224,963,153 25.064

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ                      -            1,272,493               1,317,622             1,341,304             1,365,484 25.065

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ            2,470,517            2,302,626               2,666,050             2,682,015             2,698,309 25.066

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް            9,538,405          11,931,646             16,101,791           16,298,742           16,499,829 25.067

ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް          12,112,605          10,811,707             16,137,268           16,253,799           16,372,771 25.068

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚާބެހޭ މަރުކަޒު            5,279,814            5,404,995               5,335,935             5,372,219             5,409,258 25.069

ނޯތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                      -        222,306,028           236,904,425         237,351,857         237,808,684 25.070

ސެންޓްރަލް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                      -        190,359,887           164,172,631         164,512,715         164,859,939 25.071

ސައުތް ޒޯން ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                      -        247,124,405           223,251,190         223,625,085         224,006,834 25.072

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން               924,047                       -                         -                       -                        - 25.073

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު          12,732,016            9,048,316                         -                       -                        - 25.074

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިއުކޭޝަން          12,032,634            9,359,976                         -                       -                        - 25.075

ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު          10,205,145          16,910,174                         -                       -                        - 25.076

މަތި އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        134,861,891                       -                         -                       -                        - 25.077

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލް ބަޖެޓް        139,952,804                       -                         -                       -                        - 25.078

މެދު އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        122,055,080                       -                         -                       -                        - 25.079

މެދު ރާއްޖޭ ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް          76,815,033                       -                         -                       -                        - 25.080

މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް          97,769,242                       -                         -                       -                        - 25.081

ދެކުނު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް          33,463,342                       -                         -                       -                        - 25.082

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް          78,673,076                       -                         -                       -                        - 25.083

ފުވައްމުލަކު ރީޖަން ސްކޫލް ތަކުގެ ބަޖެޓް            8,514,594                       -                         -                       -                        - 25.084
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މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ        132,793,145        111,963,807          152,471,239         131,971,220         120,730,047 26

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ          28,458,865          26,037,103             58,671,000           37,688,387           25,954,529 26.001

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން          20,897,259          16,759,129             16,338,916           16,387,152           16,436,395 26.002

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް          15,578,509          12,841,375             13,825,550           13,883,845           13,943,361 26.003

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ          11,531,607            9,617,117             10,261,474           10,308,342           10,356,193 26.004

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ            4,641,658            3,709,112               4,476,393             4,502,601             4,529,355 26.005

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް          11,019,183            7,727,476               8,349,067             8,392,844             8,437,537 26.006

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް            3,834,343            2,799,737               2,675,105             2,696,222             2,717,777 26.007

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ            6,239,525            4,748,434               5,299,755             5,325,731             5,352,247 26.008

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ            6,670,222            5,061,871               6,236,187             6,252,399             6,268,947 26.009

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު            9,430,291            7,767,332               8,578,797             8,666,640             8,756,326 26.010

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް            4,805,421            4,123,999               4,928,066             4,953,078             4,978,614 26.011

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް            5,770,228            4,487,394               5,317,461             5,344,298             5,371,695 26.012

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް                      -            2,492,875               3,528,183             3,549,649             3,571,566 26.013

ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ            3,916,034            3,790,853               3,985,285             4,020,032             4,055,505 26.014

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          31,940,949          64,902,043            17,456,647           21,380,335           21,506,606 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް        138,893,603        143,311,240          137,826,302         138,689,004         139,569,806 28

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް          35,357,982          37,025,735             32,367,701           32,642,030           32,922,116 28.001

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            5,008,203            5,515,679               6,042,262             6,066,704             6,091,657 28.002

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            8,786,932            8,069,462               7,900,902             7,939,323             7,978,550 28.003

އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން          10,907,643            9,639,998             10,350,540           10,404,255           10,459,096 28.004

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            7,787,439            8,988,157               7,895,412             7,934,044             7,973,486 28.005

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން          11,478,784          12,204,736               9,832,200             9,908,844             9,987,100 28.006

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް            2,080,947            2,902,091               2,785,652             2,799,385             2,813,404 28.007

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            8,651,348            7,404,189               7,384,959             7,425,533             7,466,959 28.008

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            7,755,686            7,868,051               7,827,047             7,880,126             7,934,320 28.009

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ             5,506,881            6,239,004               6,624,262             6,658,891             6,694,247 28.010

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            4,549,135            5,245,512               5,794,138             5,812,172             5,830,580 28.011

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން            8,506,842            8,060,289               7,729,842             7,753,488             7,777,632 28.012

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            4,013,169            4,887,728               5,386,248             5,430,904             5,476,497 28.013

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން            6,564,467            6,354,116               7,151,069             7,197,909             7,245,732 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަ 28.014
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ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން            7,494,308            7,478,060               6,272,852             6,324,497             6,377,227 28.015

އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            4,443,837            5,428,433               6,481,216             6,510,899             6,541,203 28.016

29 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ      1,570,623,983     2,398,207,353       2,521,121,595      2,552,316,913      2,781,965,702

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ           61,685,753          77,986,195           180,921,049         102,447,796           62,020,525 29.001

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު          25,641,640          21,713,801             23,345,833           23,459,564           23,575,682 29.002

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް          18,030,116          22,570,551             17,217,448           17,259,259           17,301,944 29.003

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ            9,060,278          12,130,443             10,737,502           10,795,390           10,854,494 29.004

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު            7,165,771          10,079,948               5,742,015             5,793,973             5,847,021 29.005

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ                      -            4,014,358               2,368,814             2,394,245             2,420,204 29.006

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ            4,598,726            4,293,211                         -                       -                        - 29.007

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ          38,139,603          70,014,322             18,884,846           18,964,392           19,045,607 29.008

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ          19,121,026          14,180,150             15,134,659           15,215,425           15,297,885 29.009

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ          35,036,546          42,625,418             42,233,778           42,602,728           42,979,424 29.010

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ     1,189,623,740     1,108,980,642        1,184,093,394      1,281,057,802      1,545,863,431 29.011

ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ސަރވިސަސް            3,409,854               610,340                         -                       -                        - 29.012

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް                      -          18,221,305             23,529,597           23,873,876           24,225,382 29.013

އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް          41,460,469        266,517,565           276,147,584         277,811,796         279,510,955 29.014

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް            3,582,151          21,948,693             23,571,490           23,713,270           23,858,027 29.015

ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          10,117,832          58,578,066             62,455,314           62,701,333           62,952,518 29.016

ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް            7,359,427          52,253,304             47,119,068           47,249,713           47,383,101 29.017

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް            4,076,692          24,977,262             21,220,968           21,310,719           21,402,352 29.018

ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް            7,964,267          53,725,272             47,309,631           47,455,896           47,605,230 29.019

ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް            7,551,099          47,627,806             41,324,971           41,430,899           41,539,048 29.020

ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް            7,906,230          48,463,907             52,771,828           53,029,206           53,291,988 29.021

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            7,331,317          40,841,011             46,274,676           46,394,075           46,515,983 29.022

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            7,001,916          37,821,933             42,513,015           42,618,211           42,725,615 29.023

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            5,238,063          31,100,682             34,541,028           34,611,705           34,683,863 29.024

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            5,659,020          34,734,994             35,547,163           35,635,737           35,726,167 29.025

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            3,901,165          29,011,145             26,778,273           26,899,755           27,023,782 29.026

ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް            4,374,327          13,756,945             26,936,440           34,541,176           34,605,169 29.027

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            4,186,526          24,813,106             23,412,673           23,469,259           23,527,029 29.028

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            5,083,810          31,221,610             32,363,793           32,459,226           32,556,657 29.029
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ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            1,480,776          10,644,258               9,053,622             9,075,292             9,097,412 29.030

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            3,190,305          25,435,731             20,063,676           20,129,876           20,197,463 29.031

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            4,265,642          26,584,772             25,122,168           25,200,957           25,281,400 29.032

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            6,743,170          42,151,995             38,386,460           38,472,831           38,561,011 29.033

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            5,808,626          40,125,986             32,418,313           32,519,935           32,623,694 29.034

ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            3,065,167          17,831,656             20,176,806           20,254,121           20,333,054 29.035

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު               381,523            2,378,115               2,526,101             2,538,996             2,552,159 29.036

ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު            1,381,410            8,240,855               8,877,599             8,928,479             8,980,426 29.037

ނޭޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރ                      -                       -                         -                       -                        - 29.038

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް          14,297,415          14,848,351            61,652,958           62,795,871           63,962,784 30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް          52,485,126          29,840,188            80,363,891           61,462,900           62,584,983 31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް          52,485,126          29,840,188             80,363,891           61,462,900           62,584,983 31.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް        121,406,040        106,921,107          422,543,877         309,515,856         270,697,825 32

މިނިސްޓްރީ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް          37,194,924          26,997,669           399,580,204         288,430,201         249,764,101 32.001

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ            7,822,948            6,075,149               6,220,049             6,245,955             6,272,402 32.002

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް            5,864,784            5,464,117               5,198,377             5,220,742             5,243,576 32.003

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން            2,876,945            2,466,355               2,527,190             2,536,728             2,546,466 32.004

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް            8,597,977            8,480,742               9,018,057             7,082,230             6,871,280 32.005

ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައި          40,241,930          41,559,208                         -                       -                        - 32.006

ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާއި ބެހޭ ބައި          18,806,532          15,877,867                         -                       -                        - 32.007

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ        402,331,434        365,541,815          773,854,757         910,298,306         718,729,793 33

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ        395,374,144        325,643,765           747,287,611         883,487,593         691,670,400 33.001

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ            2,392,984            4,700,411               5,577,662             5,641,047             5,705,762 33.002

ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް            1,994,997          25,155,504             16,432,638           16,579,796           16,730,043 33.003

އޮފީސް ފޮރ ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް            2,569,309          10,042,135               4,556,846             4,589,870             4,623,588 33.004

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ          50,505,816        201,291,872          154,912,654         147,654,621         135,929,300 34

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން        108,129,931        113,055,175          170,929,167         117,392,128         115,241,427 35

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން            5,385,366          11,055,033             60,617,732             9,634,634             9,731,527 35.001

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ          40,067,344          27,044,069             31,906,486           28,978,186           26,271,802 35.002
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ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް            6,719,493            6,756,035               5,986,594             6,025,159             6,064,531 35.003

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް          46,065,628          57,015,406             60,656,682           60,980,586           61,311,290 35.004

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ            9,892,100            9,131,272               9,013,670             9,073,646             9,134,882 35.005

ޤައުމީ އަރްޝީފް                      -            2,053,360               2,748,003             2,699,917             2,727,395 35.006

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް           58,978,533          61,613,273          130,607,692         114,669,620           33,196,849 36

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް           51,275,133          56,157,717           124,868,933         108,910,202           27,416,339 36.001

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު            7,703,400            5,455,556               5,738,759             5,759,418             5,780,510 36.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ        102,189,610        115,495,861          421,641,937         962,721,236         935,908,750 37

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ            8,523,534          48,871,857           116,598,537         161,110,036           57,607,598 37.001

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި          62,722,035          31,159,956           269,019,780         765,403,893         841,906,314 37.002

މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް          20,561,196          22,018,863             22,841,654           22,962,569           23,086,018 37.003

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ            1,469,063            3,435,135               3,312,904             3,339,017             3,365,674 37.004

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ            8,913,782          10,010,050               9,869,062             9,905,721             9,943,146 37.005

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް            4,444,866          13,154,531                         -                       -                        - 38

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް            4,444,866          13,154,531                         -                       -                        - 38.001

ކައުންސިލްތައް        965,922,517        878,427,971          920,752,309         917,516,276         924,413,623 39

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ        156,823,997        155,395,267           128,593,402         129,789,941         131,011,610 39.001

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          48,179,843          33,798,434             54,609,277           45,012,234           45,423,654 39.002

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,855,742            6,959,616               7,299,725             7,328,236             7,357,344 39.003

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,168,696            2,733,383               2,985,872             3,002,134             3,018,738 39.004

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,479,221            2,041,961               2,499,557             2,519,858             2,540,585 39.005

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,223,273            1,904,517               2,565,070             2,580,242             2,595,733 39.006

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             1,944,519            1,999,988               2,244,137             2,257,460             2,271,060 39.007

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,924,295            5,264,048               5,048,071             5,085,495             5,123,702 39.008

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,904,527            4,897,675               5,352,322             5,390,781             5,430,049 39.009

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,722,552            4,510,693               4,635,726             4,663,077             4,691,002 39.010

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,870,041            2,374,164               2,579,165             2,593,825             2,608,793 39.011

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,897,375            5,170,423               6,848,492             6,896,238             6,944,982 39.012

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,745,328            2,045,851               2,640,530             2,659,279             2,678,423 39.013
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,154,420            3,118,432               3,589,395             3,622,230             3,655,756 39.014

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,552,448            2,247,602               2,567,539             2,586,670             2,606,200 39.015

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,158,219            2,284,399               2,405,703             2,423,137             2,440,935 39.016

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,762,963            3,229,272               4,104,990             4,133,782             4,163,173 39.017

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,586,957            6,677,679               6,436,611             6,456,330             6,476,462 39.018

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,293,902            4,135,658               3,810,895             3,838,904             3,867,498 39.019

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,585,681            2,174,347               2,594,477             2,615,895             2,637,762 39.020

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,440,893            2,419,047               2,669,277             2,687,857             2,706,826 39.021

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,384,661            2,028,936               2,319,539             2,334,698             2,350,172 39.022

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,928,932            4,183,112               4,114,436             4,140,987             4,168,094 39.023

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,606,562            2,094,399               2,887,737             2,910,906             2,934,558 39.024

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,727,347            4,060,178               4,775,610             4,820,116             4,865,555 39.025

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,265,770            2,127,614               2,698,924             2,716,025             2,733,484 39.026

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           10,106,189          13,503,111             12,170,064           12,290,221           12,412,899 39.027

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              3,348,438            2,504,785               2,849,354             2,874,396             2,899,962 39.028

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,519,401            3,226,603               3,030,987             3,055,253             3,080,026 39.029

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,013,791            5,002,757               4,898,382             4,929,771             4,961,815 39.030

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,999,415            3,950,653               4,016,431             4,043,797             4,071,735 39.031

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,058,678            5,899,350               6,424,481             6,444,575             6,465,090 39.032

ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,141,300            3,194,586               3,472,372             3,498,781             3,525,742 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ 39.033

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,856,839            2,054,614               1,965,832             1,977,430             1,989,270 39.034

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,279,743            2,237,131               2,419,894             2,437,911             2,456,304 39.035

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,237,206            2,619,289               3,181,560             3,202,789             3,224,462 39.036

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,260,237            2,664,657               3,117,618             3,144,473             3,171,892 39.037

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,648,736            2,280,073               2,977,101             2,996,465             3,016,233 39.038

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,873,846            3,563,804               3,595,114             3,621,295             3,648,025 39.039

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,664,113            2,553,619               2,826,365             2,844,125             2,862,255 39.040

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,958,800            2,935,170               2,842,071             2,857,988             2,874,238 39.041

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,003,180            2,450,769               2,795,370             2,813,059             2,831,116 39.042

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,160,021            3,669,599               3,896,203             3,927,312             3,959,073 39.043

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,010,327            2,541,639               3,264,850             3,291,278             3,318,257 39.044
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,100,855            3,591,030               4,663,518             4,707,252             4,751,902 39.045

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,567,216            3,616,155               4,603,771             4,647,463             4,692,074 39.046

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,478,060            5,271,729               5,434,064             5,455,240             5,476,859 39.047

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,679,282            2,180,144               2,498,278             2,514,016             2,530,079 39.048

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނިދކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,001,728            4,525,385               4,282,922             4,312,917             4,343,536 39.049

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,471,363            2,255,291               2,278,461             2,293,898             2,309,655 39.050

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,662,961            3,312,897               2,796,043             2,936,339             3,071,347 39.051

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,404,901            3,105,078               3,198,738             3,220,030             3,241,769 39.052

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,274,346            2,503,909               2,090,777             2,107,179             2,123,924 39.053

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,858,433            2,189,467               2,293,146             2,313,013             2,333,296 39.054

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,235,496            3,051,682               3,489,239             3,512,686             3,536,628 39.055

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,146,002            1,869,761               2,057,740             2,069,179             2,080,854 39.056

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,069,571            3,737,139               3,250,399             3,277,261             3,304,685 39.057

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,245,045            3,397,049               3,991,632             4,023,520             4,056,077 39.058

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             2,096,438            1,984,748               2,167,616             2,179,009             2,190,639 39.059

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,740,376            3,174,259               4,766,931             4,812,728             4,859,487 39.060

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,053,111            8,602,273               7,478,240             7,510,125             7,542,678 39.061

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,507,011            3,840,598               4,699,986             4,740,976             4,782,825 39.062

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,810,612            2,496,365               2,706,867             2,722,038             2,737,523 39.063

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,718,659            2,520,589               3,116,161             3,136,872             3,158,019 39.064

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނޮގޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,445,672            2,096,001               2,232,091             2,245,533             2,259,255 39.065

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,241,213            3,515,559               3,820,136             3,847,514             3,875,463 39.066

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނޫގފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,828,782            5,575,014               3,576,079             3,600,967             3,626,376 39.067

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,391,891            3,621,586               5,219,438             5,278,204             5,338,206 39.068

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,802,739            2,489,942               3,095,110             3,117,188             3,139,727 39.069

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,791,775            2,247,020               2,841,378             2,863,125             2,885,327 39.070

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,743,295            2,114,004               2,701,321             2,722,230             2,743,575 39.071

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,158,705            3,745,743               4,115,229             4,154,550             4,194,695 39.072

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,351,622            3,070,389               3,450,355             3,483,996             3,518,341 39.073

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,218,983            3,711,294               4,243,999             4,274,402             4,305,441 39.074

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,328,247            2,163,989               2,545,827             2,566,725             2,588,058 39.075
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,955,036            2,203,317               2,618,632             2,636,003             2,653,736 39.076

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,261,371            5,726,216               5,318,489             5,341,793             5,365,587 39.077

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,419,291            3,130,258               2,805,528             2,817,323             2,829,364 39.078

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,256,439            2,216,149               2,250,522             2,263,661             2,277,076 39.079

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,161,122            2,584,064               3,040,300             3,064,921             3,090,056 39.080

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,707,746            2,548,599               2,297,044             2,310,257             2,323,746 39.081

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,467,670            2,238,145               2,228,727             2,241,476             2,254,488 39.082

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,111,506            2,865,238               2,719,646             2,733,830             2,748,308 39.083

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,662,409            2,033,109               2,603,116             2,621,231             2,639,722 39.084

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,502,802            4,223,976               5,405,398             5,454,995             5,505,633 39.085

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,279,155            4,053,001               4,997,370             5,043,982             5,091,575 39.086

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,063,093            3,194,168               3,290,449             3,314,407             3,338,867 39.087

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,839,846            1,839,064               1,981,074             1,993,331             2,005,842 39.088

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,991,549            1,699,764               1,932,266             1,943,447             1,954,861 39.089

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,973,814            2,544,030               2,718,268             2,733,108             2,748,257 39.090

ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,996,984            5,024,235               5,250,279             5,271,450             5,293,060 39.091

ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,009,042            4,594,287               6,236,820             6,295,787             6,355,994 39.092

ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,551,393            5,104,208               6,627,205             6,693,367             6,760,920 39.093

ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,030,956            3,133,235               3,551,268             3,580,072             3,609,481 39.094

ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,588,787            2,815,171               2,981,838             2,998,253             3,015,012 39.095

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,267,164            4,778,913               4,656,467             4,676,915             4,697,790 39.096

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,477,154            4,670,088               4,879,933             4,916,399             4,953,629 39.097

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,278,306            2,759,973               2,934,796             2,958,511             2,982,718 39.098

މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,274,650            2,535,548               2,716,451             2,739,987             2,764,015 39.099

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,971,512            2,876,673               3,257,415             3,278,844             3,300,716 39.100

މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,212,341            5,288,136               3,189,817             3,210,971             3,232,569 39.101

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,713,598            3,466,430               3,127,603             3,149,772             3,172,404 39.102

މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,182,976            2,448,586               2,700,919             2,724,798             2,749,178 39.103

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,896,338            3,180,647               3,952,518             3,989,591             4,027,438 39.104

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,790,397            3,800,928               3,882,444             3,910,121             3,938,377 39.105

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,198,401            4,666,939               4,832,304             4,855,513             4,879,205 39.106
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އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,957,368            3,619,789               3,814,914             3,840,245             3,866,105 39.107

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,385,280            2,378,675               2,428,807             2,448,601             2,468,809 39.108

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,577,073            3,115,573               3,017,489             3,031,920             3,046,654 39.109

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,981,928            2,899,467               3,441,309             3,459,930             3,478,940 39.110

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,268,657            2,277,478               2,398,643             2,414,201             2,430,080 39.111

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,239,695            2,198,756               2,237,973             2,252,764             2,267,860 39.112

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,312,519            2,418,981               2,051,914             2,065,613             2,079,598 39.113

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,430,798            2,078,993               2,587,498             2,607,100             2,627,108 39.114

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,485,289            5,190,647               5,114,301             5,128,600             5,143,196 39.115

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,287,399            2,698,528               3,032,419             3,051,312             3,070,598 39.116

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,082,560            2,990,142               3,123,246             3,145,019             3,167,246 39.117

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,930,374            2,177,546               2,478,641             2,491,150             2,503,915 39.118

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,148,439            4,036,897               4,315,846             4,346,899             4,378,601 39.119

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,909,358            1,877,375               1,885,160             1,897,577             1,910,252 39.120

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,745,698            3,814,556               3,569,443             3,594,284             3,619,645 39.121

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,320,394            2,846,292               3,112,378             3,130,166             3,148,327 39.122

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,085,333            2,221,664               2,403,863             2,417,799             2,432,026 39.123

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,543,783            2,140,431               2,487,560             2,506,869             2,526,580 39.124

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,789,713            4,034,018               4,635,421             4,676,892             4,719,226 39.125

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,020,310            4,361,773               4,463,551             4,474,611             4,485,900 39.126

ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,344,422            2,339,520               2,283,760             2,297,482             2,311,490 39.127

ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,513,518            1,812,160               1,527,189             1,536,597             1,546,201 39.128

ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,561,996            2,000,037               1,977,402             1,989,841             2,002,538 39.129

ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,479,097            2,221,101               3,050,995             3,076,690             3,102,918 39.130

ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,041,892            1,766,150               1,878,214             1,888,348             1,898,692 39.131

މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,317,558            5,092,814               5,209,919             5,229,236             5,248,956 39.132

މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,016,064            1,926,602               2,184,667             2,199,656             2,214,958 39.133

މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,784,826            2,352,040               2,526,330             2,540,870             2,555,714 39.134

މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,224,857            3,613,347               3,717,388             3,741,899             3,766,922 39.135

މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,031,011            2,502,067               2,819,245             2,841,991             2,865,213 39.136

މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,727,332            2,381,547               2,607,548             2,624,840             2,642,494 39.137
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މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,530,062            2,971,746               3,309,612             3,335,523             3,361,974 39.138

މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,273,044            2,445,407               3,090,848             3,119,542             3,148,833 39.139

މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,313,170            2,335,776               2,337,174             2,349,710             2,362,506 39.140

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,708,249            5,046,574               5,582,790             5,607,236             5,632,196 39.141

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,097,319            2,773,620               3,597,743             3,630,885             3,664,721 39.142

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,877,741            3,275,103               3,374,006             3,392,851             3,412,088 39.143

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,439,443            3,552,581               3,786,410             3,812,700             3,839,541 39.144

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,296,634            3,118,953               3,132,992             3,153,609             3,174,657 39.145

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,773,563            4,068,879               4,811,898             4,845,334             4,879,470 39.146

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,330,943            4,657,681               5,155,562             5,171,208             5,187,181 39.147

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,774,930            3,392,323               3,738,757             3,765,714             3,793,235 39.148

ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,086,789            2,618,474               2,927,113             2,946,444             2,966,178 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަ 39.149

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,560,800            2,202,182               2,509,869             2,524,351             2,539,134 39.150

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,060,199            2,729,284               2,899,894             2,918,375             2,937,242 39.151

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,553,044               954,662               1,423,976             1,428,629             1,433,380 39.152

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,344,151            2,856,579               2,641,050             2,658,025             2,675,353 39.153

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,818,282            5,127,665               5,094,007             5,129,132             5,164,993 39.154

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,682,423            6,418,118               5,874,765             5,887,785             5,901,073 39.155

ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,925,172            3,440,700               2,608,437             2,627,374             2,646,704 39.156

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,566,998            3,621,024               3,330,923             3,351,831             3,373,173 39.157

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,856,861            3,207,949               2,613,558             2,630,208             2,647,204 39.158

ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,527,264            2,833,651               2,854,486             2,872,257             2,890,396 39.159

ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,096,855            3,720,655               4,143,953             4,173,474             4,203,613 39.160

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,482,658            3,619,550               3,222,319             3,239,681             3,257,405 ކޮޅުމަޑުލު ކަ 39.161

ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,532,439            2,504,211               2,289,099             2,302,755             2,316,697 39.162

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,414,840            3,345,056               2,970,175             2,991,321             3,012,910 39.163

ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,909,659            2,165,373               2,084,264             2,093,989             2,103,917 39.164

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,444,477            3,788,162               3,988,090             4,019,899             4,052,374 39.165

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,954,150            3,032,681               3,006,740             3,024,951             3,043,542 39.166

ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,792,510            2,643,782               2,901,786             2,923,481             2,945,632 39.167

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,565,811            2,688,984               2,663,114             2,678,071             2,693,341 39.168
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ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,930,960            6,178,472               8,446,962             8,479,863             8,513,450 39.169

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,172,301            4,201,025               3,736,227             3,748,046             3,760,112 39.170

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,299,818            2,119,742               2,583,620             2,599,058             2,614,820 39.171

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,020,342            2,178,117               2,821,789             2,844,187             2,867,055 39.172

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,985,328            1,877,406               2,334,966             2,350,250             2,365,855 39.173

ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             9,912,930            8,057,615               9,181,064             9,247,089             9,314,497 39.174

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,085,955            3,976,901               4,145,076             4,179,237             4,214,114 39.175

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,324,184            3,740,085               4,488,030             4,518,784             4,550,180 39.176

ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,976,792            2,054,944               2,115,617             2,130,371             2,145,434 39.177

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,759,958            2,351,907               2,666,047             2,684,429             2,703,199 39.178

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,620,598            2,721,902               2,937,222             2,956,494             2,976,169 39.179

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,300,453            2,494,185               2,307,557             2,321,741             2,336,221 39.180

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,243,822            4,337,566               4,788,755             4,807,650             4,826,940 39.181

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,604,639            3,320,158               3,583,467             3,613,917             3,645,006 39.182

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,092,945            5,248,336               6,570,441             6,627,208             6,685,166 39.183

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,402,270            3,538,853               3,530,404             3,554,912             3,579,930 39.184

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,584,565            3,150,077               2,843,303             2,862,742             2,882,588 39.185

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,363,518            4,353,944               3,973,182             4,011,391             4,050,400 39.186

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,940,709            2,577,598               2,950,287             2,971,716             2,993,592 39.187

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,562,208            2,265,326               2,329,277             2,341,073             2,353,118 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮ 39.188

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,877,542            3,914,143               3,597,597             3,622,230             3,647,378 39.189

ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,337,323            2,555,055               2,576,790             2,594,223             2,612,017 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަ 39.190

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,973,876            6,602,950               6,177,903             6,210,225             6,243,219 39.191

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,099,324            3,953,683               4,210,966             4,242,287             4,274,266 39.192

ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,211,854            2,870,171               3,047,903             3,069,015             3,090,571 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯ 39.193

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,410,573            2,139,202               2,762,779             2,783,842             2,805,348 39.194

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,024,291            3,465,234               4,309,870             4,352,293             4,395,605 39.195

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,727,765            2,883,052               3,080,997             3,102,148             3,123,743 39.196

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,611,541            3,360,549               3,441,033             3,463,846             3,487,137 39.197

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,612,719            4,926,104               3,208,565             3,227,295             3,246,414 39.198

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,934,037            3,982,172               4,027,798             4,056,712             4,086,229 39.199

107107



 2016 އަށް 

ލަފާކުރާ

ޚަރަދު

 2015 އަށް 

ލަފާކުރާ

ޚަރަދު

2013 އަށް 

ރިވައިޒް ކުރި ޚަރަދު

2012 ގައި 

ހިނގި 

ޚަރަދު

އޮފީސް

 2014އަށް 

ފާސްކުރި 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,125,073            6,103,696               7,051,763             7,116,355             7,182,302 39.200

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,063,737            7,697,136               6,734,111             6,762,704             6,791,896 39.201

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,982,925            2,491,267               3,595,124             3,629,827             3,665,257 39.202

ނިޑމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,689,924            3,166,483               3,772,261             3,806,701             3,841,864 ފުވައްމުލަކު ދަ 39.203

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,226,792            2,867,453               2,538,347             2,564,095             2,590,383 39.204

ފުވައްމުލަކު ހޯނަދޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,573,723            2,456,897               3,146,503             3,173,323             3,200,707 39.205

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,563,986            2,470,594               3,221,533             3,252,578             3,284,275 39.206

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,383,775            3,232,341               3,397,561             3,426,173             3,455,384 39.207

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,286,785            2,323,783               2,678,964             2,705,064             2,731,711 39.208

ނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,858,178            3,131,408               3,623,932             3,653,122             3,682,925 ފުވައްމުލަކު ދޫ 39.209

ފުވައްމުލަކު ރަށު ކައުންސިލް            8,181,796                       -                         -                       -                        - 39.210

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                      -                       -               2,557,348             2,569,167             2,581,233 39.211

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ   13,526,464,507   13,755,290,862     16,287,284,859    15,364,591,360    15,108,656,413

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަށްކަންޖެހޭ 0.1 %          16,287,285        15,364,591        15,108,656

އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލަ   13,526,464,507   13,755,290,862     16,303,572,144    15,379,955,951    15,123,765,069
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% ޚަރަދު % ޚަރަދު % ޚަރަދު % ޚަރަދު % ޚަރަދު

30.7 5,289.3 29.8 5,243.5 31.9 5,729.4 32.7 5,003.3 39.6 5,960.7 1 ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް

13.6 2,347.7 13.6 2,391.0 15.0 2,697.6 16.7 2,552.5 23.1 3,478.2 ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު 1.1

4.9 843.2 4.8 839.7 5.2 940.6 5.4 824.9 5.4 812.7 ދިފާއީ ކަންތައްތަށް ބެލެހެއްޓުން 1.2

4.2 718.1 4.1 714.8 4.0 715.0 4.9 756.2 5.3 800.8 1.2.1 މިލިޓަރީ ޑިފެންސް

0.7 125.1 0.7 124.9 1.3 225.6 0.4 68.7 0.1 11.9 1.2.2 ސިވިލް ޑިފެންސް

11.5 1,992.8 10.1 1,777.0 10.2 1,824.5 9.7 1,486.7 10.1 1,525.6 ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން 1.3

0.6 105.6 1.3 235.8 1.5 266.6 0.9 139.1 1.0 144.2 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން 1.4

42.4 7,315.9 45.6 8,020.1 44.4 7,970.7 43.9 6,711.8 35.3 5,307.5 2 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

11.3 1,944.9 11.5 2,024.6 13.3 2,395.3 14.3 2,193.6 14.6 2,203.2 ތަޢުލީމު 2.1

7.4 1,274.6 7.9 1,393.9 8.4 1,510.1 7.9 1,210.7 2.0 296.7 ޞިއްޙަތު 2.2

14.0 2,422.0 12.2 2,152.3 12.2 2,188.1 13.0 1,981.1 10.5 1,578.2 ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ވެލްފެއަރ 2.3

9.7 1,674.4 13.9 2,449.3 10.4 1,877.1 8.7 1,326.4 8.2 1,229.5 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް 2.4

14.0 2,414.8 10.4 1,835.7 9.1 1,628.9 6.0 911.4 5.8 871.3 3 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު

0.8 136.8 0.9 160.3 1.1 202.4 1.4 214.7 0.5 70.3 ނޑުވެރިކަން މަސްވެރިކަމާއި ދަ 3.1

10.7 1,845.9 7.5 1,320.7 6.5 1,166.1 3.0 452.0 4.0 607.7 މަގާއި ބަނދަރު 3.2

1.0 170.7 0.5 82.0 0.3 61.4 0.2 34.1 0.4 66.8 މުވާޞަލާތު 3.3

0.4 72.6 0.4 73.5 0.6 112.4 0.2 29.9 0.3 52.5 ޓޫރިޒަމް 3.4

0.7 123.9 0.7 125.0 0.4 75.4 0.3 44.4 0.4 54.6 ވިޔަފާރި 3.5

0.4 65.0 0.4 74.2 0.1 11.2 0.9 136.4 0.1 19.5 އިލެކްޓްރިސިޓީ 3.6

12.9 2,233.7 14.1 2,479.1 14.7 2,635.8 17.5 2,671.6 19.4 2,913.2 4 ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން

6.3 1,093.9 7.8 1,370.0 6.8 1,215.5 5.8 893.6 7.4 1,107.1 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 4.1

6.6 1,139.8 6.3 1,109.1 7.9 1,420.3 11.6 1,778.0 12.0 1,806.1 ލޯން އަދާކުރުން 4.2

100 17,253.7 100 17,578.5 100 17,964.8 100 15,298.2 100 15,052.7 މުޅިޖުމްލަ

2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 ށް 2012 ގައި 

(މިލިޔަން ރުފާިޔ)

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު 2012 - 2016

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

`

ބަޖެޓް މައުލޫމާތު (7)

ލަފާކުރި ޚަރަދުރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުހިނގި ޚަރަދު ލަފާކުރި ޚަރަދު ލަފާކުރި ޚަރަދު
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

( މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (ޕަސެންޓޭޖާއި އެކު
( (މިލިޔަން ރުފިޔާއިން

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

67.8 11,694.8 66.7 11,726.9 70.1 12,591.8 74.4 11,379.8 68.5 10,316.5 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

32.2 5,558.9 33.3 5,851.6 29.9 5,373.0 25.6 3,918.4 31.5 4,736.2 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

100.0 17,253.7 100.0 17,578.5 100.0 17,964.8 100.0 15,298.2 100.0 15,052.7  މުޅިޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

31.3 5,404.1 31.0 5,444.1 30.3 5,445.3 35.9 5,486.0 30.3 4,559.2 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

5.5 941.9 5.3 937.5 5.2 934.5 6.0 925.3 2.7 406.0 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213

0.6 106.6 0.6 109.6 0.8 139.4 0.7 106.3 0.9 139.6 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

2.0 346.7 1.9 340.6 2.7 480.8 2.2 339.8 2.9 430.3 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

5.9 1,011.8 5.8 1,015.3 7.8 1,400.6 6.6 1,011.2 6.9 1,035.3 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

0.8 138.9 0.8 136.4 1.3 239.4 0.8 116.5 0.4 66.3 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

1.7 289.8 1.6 284.3 2.3 421.1 2.1 316.5 2.0 308.0 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

0.7 113.6 0.6 111.2 1.4 246.9 0.8 115.3 1.3 195.1 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

6.3 1,093.9 7.8 1,370.0 6.8 1,215.5 5.8 893.6 7.4 1,107.1 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

13.0 2,247.3 11.1 1,959.6 11.3 2,024.2 13.5 2,058.9 13.7 2,065.7 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

0.0 0.2 0.1 18.3 0.2 44.2 0.1 10.4 0.0 3.8 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281

67.8 11,694.8 66.7 11,726.9 70.1 12,591.8 74.4 11,379.8 68.5 10,316.5 ޖުމްލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

0.4 63.7 0.4 74.7 0.2 41.0 0.3 50.1 0.6 89.7 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

24.5 4,220.0 25.8 4,533.6 20.7 3,722.1 13.5 2,072.4 12.9 1,934.9 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

0.5 83.2 0.5 83.2 0.8 139.6 0.1 18.0 6.0 905.6 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

6.6 1,139.8 6.3 1,109.1 7.9 1,420.3 11.6 1,778.0 12.0 1,806.1 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

0.3 52.1 0.3 51.1 0.3 50.0 ލޯން ދޫކުރުން           -     -           -     - 730

32.2 5,558.9 33.3 5,851.6 29.9 5,373.0 25.6 3,918.4 31.5 4,736.2 ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

18.2 3,141.1 17.9 3,141.1 17.5 3,147.4 20.7 3,159.2 18.1 2,722.7 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

13.1 2,263.0 13.1 2,303.0 12.8 2,297.8 15.2 2,326.8 12.2 1,836.5 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

31.3 5,404.1 31.0 5,444.1 30.3 5,445.3 35.9 5,486.0 30.3 4,559.2 ޖުމްލަ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

(8) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

17.4 2,995.0 17.0 2,995.0 16.8 3,022.1 19.3 2,948.3 16.8 2,532.2 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211001

0.8 146.1 0.8 146.1 0.7 125.3 1.4 210.9 1.3 190.5 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211002

18.2 3,141.1 17.9 3,141.1 17.5 3,147.4 20.7 3,159.2 18.1 2,722.7 ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ 212001

0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 1.1 0.0 0.8 މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 212002

0.1 10.5 0.1 10.5 0.1 10.5 0.0 7.3 0.0 0.0 ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް 212004

0.5 87.3 0.5 87.3 0.5 87.7 0.6 88.9 0.5 69.2 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް  212005

0.0     0.0          0.0     0.0           0.0     0.0           0.0 0.1 މެޑިކަލް އެލަވަންސް           0.0     0.0 212006

0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 2.3 0.0 4.2 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް 212008

0.2 35.8 0.2 35.8 0.2 35.8 0.5 75.6 0.4 54.6 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 212009

0.8 145.5 0.8 145.5 0.8 145.0 1.0 160.2 0.6 87.9 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް 212010

0.2 27.4 0.2 27.4 0.1 17.0 0.1 20.4 0.2 27.2 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212011

0.4 74.1 0.4 74.1 0.4 74.5 0.5 70.5 0.3 46.0 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212012

0.0 8.1 0.0 8.4 0.0 8.1 0.1 13.2 0.1 8.0 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް 212013

1.5 263.9 1.5 263.7 1.5 262.2 1.6 252.4 1.4 209.7 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް 212014

0.4 67.3 0.4 67.3 0.4 70.8 0.5 78.7 0.3 44.4 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 212015

0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.4 އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ 212016

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.9 އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 212017

0.1 18.2 0.1 18.2 0.1 18.4 0.1 19.3 0.1 12.0 ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް 212018

0.0 4.2 0.0 4.2 0.0 4.1 0.0 4.2 0.0 1.4 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 212019

0.0 7.7 0.0 7.7 0.0 7.7 0.1 10.0 0.0 6.2 ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް 212020

0.2 39.6 0.2 39.6 0.2 40.3 0.3 41.0 0.1 20.9 ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 212021

0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 3.9 0.0 1.6 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް 212022

1.8 304.7 1.7 304.7 1.7 303.1 2.0 309.1 1.9 287.9 އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212023

0.1 17.5 0.1 17.5 0.1 17.6 0.1 19.0 0.1 12.7 ފޯނު އެލަވަންސް 212024

0.6 105.9 0.6 105.9 0.6 102.4 0.8 123.8 0.4 63.0 ރިސްކް އެލަވަންސް 212025

0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 ހެދުން އެލަވަންސް 212026

5.7 990.4 5.6 990.4 5.6 997.6 6.2 952.0 5.6 836.1 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212027

0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 1.7 0.0 1.0 ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް 212028

0.3 47.0 0.5 87.0 0.5 87.4 0.5 70.1 0.3 40.1 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ 212999

13.1 2,263.0 13.1 2,303.0 12.8 2,297.8 15.2 2,326.8 12.2 1,836.5 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

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

4.2 728.4 4.1 728.4 4.1 729.1 4.8 733.3 1.6 248.1 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 213001

0.1 16.2 0.1 15.9 0.1 15.6 0.1 9.6 0.1 9.5 ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213002

0.3 50.2 0.3 49.2 0.3 48.7 0.2 31.4 0.2 33.9 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ 213003

0.9 147.1 0.8 144.0 0.8 141.1 1.0 151.0 0.8 114.5 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ 213004

5.5 941.9 5.3 937.5 5.2 934.5 6.0 925.3 2.7 406.0 ޖުމްލަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

0.2 36.2 0.2 35.3 0.2 38.9 0.2 35.6 0.2 37.3 ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

0.0 3.5 0.0 3.4 0.0 3.5 0.0 3.1 0.0 2.9 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221002

0.1 24.3 0.1 23.6 0.1 24.9 0.1 21.4 0.1 19.7 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221003

0.1 22.3 0.2 27.5 0.2 36.2 0.2 25.3 0.4 53.4 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221004

0.1 14.3 0.1 14.0 0.2 30.1 0.1 16.4 0.1 21.2 ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު 221005

0.0 6.0 0.0 5.8 0.0 5.8 0.0 4.4 0.0 5.1 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221999

0.6 106.6 0.6 109.6 0.8 139.4 0.7 106.3 0.9 139.6 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

0.4 68.9 0.4 67.3 0.6 112.6 0.3 46.1 0.4 52.8 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222001

0.1 11.7 0.1 11.4 0.1 11.3 0.1 11.9 0.1 17.0 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222002

0.5 78.1 0.4 76.4 0.7 120.1 0.5 78.6 0.7 102.8 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 222003

0.8 138.0 0.8 135.2 1.0 177.4 1.0 148.2 1.2 173.9 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 222004

0.0 8.4 0.0 8.2 0.0 8.1 0.0 6.1 0.1 8.6 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222005

0.1 10.7 0.1 10.5 0.1 20.6 0.1 12.6 0.1 16.8 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 222006

0.1 14.1 0.1 13.9 0.1 14.3 0.1 17.4 0.1 12.8 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި 222007

0.0 7.6 0.0 7.4 0.0 7.4 0.0 7.1 0.1 9.1 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222008

0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 2.2 0.0 1.7 0.0 3.8 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 222009

0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 2.0 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 222010

0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 6.2 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް 222011

0.0 5.3 0.0 6.7 0.0 4.9 0.1 8.8 0.2 24.6 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222999

2.0 346.7 1.9 340.6 2.7 480.8 2.2 339.8 2.9 430.3 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

0.3 47.0 0.3 46.0 0.5 94.8 0.3 47.0 0.4 55.8 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223001

2.3 399.8 2.2 391.9 2.6 470.6 2.2 340.5 2.4 357.8 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223002

0.3 48.4 0.3 47.5 0.3 59.1 0.3 48.5 0.3 38.1 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 223003
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

0.3 56.8 0.3 55.5 0.3 59.7 0.3 45.1 0.4 59.9 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

0.4 62.6 0.3 61.3 0.4 65.1 0.4 54.1 0.3 44.8 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 223005

0.1 13.2 0.1 12.9 0.1 12.6 0.3 40.4 0.1 16.0 ތަކެތީގެ ކުލި 223006

0.2 40.2 0.2 39.2 0.4 64.2 0.3 49.9 0.4 59.6 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223007

0.1 14.8 0.1 14.5 0.1 14.4 0.1 10.0 0.1 11.1 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ 223008

0.0 2.6 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 1.8 0.0 3.0 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 223009

0.4 60.7 0.3 59.3 0.4 78.9 0.0 6.9 0.0 7.1 އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223010

0.0 6.0 0.0 5.8 0.0 5.7 0.0 5.0 0.1 9.8 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223011

0.1 13.6 0.1 13.3 0.1 25.7 0.1 15.9 0.2 24.0 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 223012

0.1 9.4 0.1 14.2 0.2 27.9 0.1 11.0 0.1 15.2 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223013

0.2 32.7 0.2 31.7 0.2 36.8 0.1 14.8 0.2 33.1 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223014

0.1 21.8 0.1 21.3 0.1 20.8 0.1 20.0 0.2 24.4 ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު  223015

0.2 33.5 0.2 32.6 0.2 35.7 0.5 82.7 0.2 32.0 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223016

0.0 4.6 0.0 4.5 0.1 9.9 0.0 4.8 0.1 10.6 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223017

0.1 19.7 0.1 19.3 0.1 18.9 0.1 8.8 0.1 12.6 .ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި 223018

0.0 6.7 0.0 6.5 0.0 6.4 0.0 5.8 0.0 4.5 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 223019

0.1 24.3 0.1 23.8 0.1 25.4 0.2 23.5 0.1 21.7 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 223020

0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 223021

0.0 8.4 0.0 8.2 0.2 28.1 0.1 20.8 0.2 26.8 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް 223022

0.1 10.2 0.1 10.2 0.3 58.3 0.1 16.4 0.3 43.9 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު 223023

0.0 6.7 0.0 6.6 0.0 7.4 0.0 6.5 0.0 5.9 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 223024

0.2 26.7 0.1 26.1 0.1 26.7 0.1 19.4 0.1 14.9 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 223025

0.2 40.7 0.3 59.7 0.8 143.9 0.7 111.0 0.7 102.3 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު 223999

5.9 1,011.8 5.8 1,015.3 7.8 1,400.6 6.6 1,011.2 6.9 1,035.3 ޖުމްލަ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

0.4 68.9 0.4 67.6 0.6 111.3 0.4 65.9 0.1 12.7 މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224001

0.1 14.6 0.1 14.3 0.3 54.0 0.1 10.8 0.1 11.1 އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224011

0.3 45.1 0.3 44.2 0.3 53.4 0.2 33.5 0.2 35.0 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224021

0.1 9.9 0.1 9.8 0.1 19.7 0.0 5.6 0.0 7.4 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް 224022

0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.1 އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224999

0.8 138.9 0.8 136.4 1.3 239.4 0.8 116.5 0.4 66.3 ޖުމްލަ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

1.4 243.8 1.4 239.3 1.5 262.6 1.6 247.7 1.3 188.8 ސްކޮލަރިޝޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 225001
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 7.5 0.1 8.0 0.1 8.3 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 225002

0.0 5.6 0.0 5.7 0.1 17.6 0.0 6.2 0.1 9.0 ވާރްކޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 225003

0.0 6.0 0.0 5.7 0.0 6.6 0.1 10.7 0.0 5.0 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ 225004

0.2 30.6 0.2 29.9 0.6 107.1 0.3 38.5 0.5 78.6 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 225005

0.0 2.8 0.0 2.7 0.1 19.7 0.0 5.4 0.1 18.3 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 225006

1.7 289.8 1.6 284.3 2.3 421.1 2.1 316.5 2.0 308.0 ޖުމްލަ

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 6.8 0.0 5.5 0.0 3.1 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226001

0.3 52.7 0.3 51.8 0.7 121.5 0.4 55.4 0.8 113.6 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226002

0.0 4.7 0.0 4.6 0.0 5.5 0.0 0.3 0.0 1.2 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން 226003

ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން           0.0     0.0           -     -         0.08   0.00         0.08   0.00        0.08   0.00 226004

0.0 1.3 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 0.6 0.0 0.8 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން 226005

0.0 5.0 0.0 4.8 0.1 12.0 0.0 2.5 0.1 7.6 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226006

0.0 5.4 0.0 5.4 0.1 11.4 0.0 4.1 0.1 8.3 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 226007

0.0 2.3 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.5 0.0 1.5 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226008

0.0 3.0 0.0 2.9 0.0 8.0 0.0 1.5 0.0 3.6 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން 226009

0.1 13.5 0.1 13.1 0.1 24.3 0.1 13.0 0.1 19.2 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 226010

0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 5.5 0.0 1.2 0.0 2.6 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226011

0.0 2.7 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 0.6 0.0 1.2 ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226012

0.0 2.8 0.0 2.7 0.0 2.6 0.0 1.5 0.0 1.5 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226013

0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 7.5 0.0 2.2 0.0 1.5 . އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން .ޓީ އައި 226014

0.0 1.6 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 0.8 0.0 3.8 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226015

0.0 7.1 0.0 7.0 0.1 17.2 0.1 8.3 0.1 9.7 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226016

0.0 6.1 0.0 6.0 0.1 16.2 0.1 17.4 0.1 15.8 ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނުދފަހަރު މަރާމާތުކުރުން ކަ 226017

ވައިގެ އުޅަނުދފަހަރު މަރާމާތުކުރުން           -     -           -     -         0.47   0.00         0.48   0.00        0.49   0.00 226018

0.7 113.6 0.6 111.2 1.4 246.9 0.8 115.3 1.3 195.1 ޖުމްލަ

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

1.4 249.6 1.5 266.3 1.6 280.3 1.5 234.3 2.5 371.8 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 227001

0.1 13.9 0.1 14.8 0.0 8.5 0.2 25.8 0.3 45.9 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227002

1.1 189.8 1.1 188.3 1.0 180.6 0.7 109.3 1.0 157.2 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227003

3.7 640.6 5.1 900.7 4.2 746.0 3.4 524.2 3.5 532.2 ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ 227011

6.3 1,093.9 7.8 1,370.0 6.8 1,215.5 5.8 893.6 7.4 1,107.1 ޖުމްލަ

114114



% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

-     -         -     -           -     -           6.2 942.5 2.9 442.1 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 228001

0.0 7.4 0.0 7.4 0.0 7.4 0.4 54.1 0.8 114.9 ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 228002

0.9 148.9 0.8 146.8 1.1 199.7 5.3 806.3 8.1 1,213.6 އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228003

0.0 6.4 0.0 6.2 0.0 6.2 0.1 9.8 0.1 7.6 ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 228004

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 0.1 9.9 ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228005

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިާސ 228006

0.2 36.1 0.2 35.4 0.2 34.1 0.2 34.4 0.2 32.1 ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ  228007

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ 228008

0.4 75.5 0.4 75.9 0.4 66.2 0.3 46.7 0.1 20.1 އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228009

0.2 32.0 0.2 31.4 0.2 31.5 0.2 23.8 0.2 32.6 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228010

2.0 344.2 2.0 344.2 1.5 266.1 ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ           -     -           -     - 228011

0.3 48.1 0.3 45.8 0.2 35.1 ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ           -     -           -     - 228012

1.0 165.0 0.9 150.0 0.8 150.0 ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ           -     -           -     - 228013

0.5 84.0 0.5 84.0 0.5 91.6 އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ            -     -           -     - 228014

0.1 11.5 0.1 11.5 0.0 8.0 ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ           -     -           -     - 228015

0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 2.0 ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ           -     -           -     - 228016

0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2 ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ           -     -           -     - 228017

5.3 915.2 3.7 650.5 4.2 758.0 ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ           -     -           -     - 228018

1.0 180.0 1.0 180.0 0.9 156.0 ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ           -     -           -     - 228019

0.5 83.9 0.5 82.2 0.4 80.5 ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ           -     -           -     - 228022

0.1 14.8 0.1 14.1 0.2 40.5 0.9 139.8 1.3 192.7 އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228999

13.0 2,247.3 11.1 1,959.6 11.3 2,024.2 13.5 2,058.9 13.7 2,065.7 ޖުމްލަ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281

-     -         0.1 18.1 0.1 18.1 0.1 8.2 0.0 0.3 ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281001

0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 26.1 0.0 2.2 0.0 3.2 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 281002

-     -         -     -           -     -           -     -           0.0 0.3 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ 281003

0.0 0.2 0.1 18.3 0.2 44.2 0.1 10.4 0.0 3.8 ޖުމްލަ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

0.0 5.4 0.4 74.7 0.0 5.2 0.1 9.6 0.1 11.4 ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯ 291001

ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަ       76.06   0.51       40.44   0.26       35.80   0.20           -     -      58.31   0.34 291002

-     -         -     -           -     -           -     -           0.0 2.2 ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 291003

0.4 63.7 0.4 74.7 0.2 41.0 0.3 50.1 0.6 89.7 ޖުމްލަ

115115



% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

0.9 155.7 0.9 154.7 1.0 178.9 0.3 47.0 0.0 5.8 ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 421001

2.2 379.6 6.5 1,148.1 4.4 790.0 6.2 945.6 4.7 711.4 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421002

4.7 810.8 4.6 805.5 4.7 844.3 2.0 309.9 1.0 157.0 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421003

-     -         -     -           -     -           0.0 0.4 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު           -     - 451011

0.0 3.1 0.0 3.0 0.0 2.5 0.0 4.9 0.0 1.4 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު 451012

0.64   110.11    1.0 176.7 0.6 105.9 0.3 52.3 0.7 112.4 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން  422001

5.19   896.00    1.02   179.20     1.20   215.88     -     -           0.4 62.2 ވައިގެ ބަނދަރު 422002

3.1 539.7 4.1 726.5 2.6 460.2 1.7 265.5 3.1 470.3 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު  422003

5.7 990.8 5.2 916.6 1.9 348.0 0.3 48.9 0.3 51.6 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  422004

0.4 69.7 0.5 82.6 0.3 45.9 0.9 137.4 0.1 21.1 ކަރަންޓް ވިއުގަ  422005

0.8 131.0 1.2 209.9 2.6 470.7 1.1 166.1 1.1 169.0 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 422999

0.2 28.4 0.2 27.9 0.2 40.6 0.1 18.1 0.2 25.2 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 423001

0.2 43.1 0.2 41.9 0.4 73.5 0.2 27.3 0.2 23.5 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423002

0.0 4.0 0.0 3.7 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް 423003

0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.8 ( އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް 423004

0.0 4.6 0.0 4.5 0.0 6.6 0.0 1.8 0.0 3.4 ރިފަރެންސް ފޮތް 423005

0.1 11.3 0.1 11.0 0.1 13.1 0.0 4.9 0.1 16.3 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423006

0.1 12.3 0.1 12.1 0.1 16.3 0.0 6.7 0.3 44.6 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ 423007

0.2 28.6 0.2 28.2 0.4 80.7 0.2 27.2 0.3 47.2 . އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ .ޓީ އައި 423008

0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 3.9 0.0 4.6 0.0 5.1 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 423999

0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 19.0 0.0 2.8 0.0 2.3 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި 424001

-     -         -     -           0.01   1.64         -     -           0.0 4.3 ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނުދފަހަރު ކަ 424002

24.5 4,220.0 25.8 4,533.6 20.7 3,722.1 13.5 2,072.4 12.9 1,934.9 ޖުމްލަ

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

0.2 27.0 0.2 27.0 0.7 131.0 0.1 9.7 5.7 859.2 ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 441002

0.3 56.2 0.3 56.2 0.0 8.5 0.1 8.2 0.3 46.4 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު 442001

0.5 83.2 0.5 83.2 0.8 139.6 0.1 18.0 6.0 905.6 ޖުމްލަ

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

-     -         -     -           -     -           -     -           0.0 2.6 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން 721999

0.7 113.0 0.6 112.3 2.3 406.3 7.0 1,070.0 5.4 813.8 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 723002

0.2 30.7 0.2 39.3 0.2 28.2 0.2 33.7 0.3 48.7 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 723003
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

އައިޓަމްތައް

 2012 ގައި 

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދުގެ

 2014 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2016 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 2015 އަށް 

ލަފާކުރި ބަޖެޓް

1.7 295.1 1.7 291.7 1.5 273.8 1.3 193.6 1.7 256.0 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް 725001

2.8 482.2 2.6 448.3 2.5 449.5 1.3 202.1 1.5 230.1 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް 725002

0.5 79.5 0.4 78.3 0.4 77.1 0.6 84.2 1.2 188.1 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 725003

0.8 139.2 0.8 139.2 1.0 185.5 1.3 194.4 1.8 266.8 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 725004

6.6 1,139.8 6.3 1,109.1 7.9 1,420.3 11.6 1,778.0 12.0 1,806.1 ޖުމްލަ

ލޯން ދޫކުރުން 730

0.3 52.1 0.3 51.1 0.3 50.0 ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް           -     -           -     - 731003

0.3 52.1 0.3 51.1 0.3 50.0 ޖުމްލަ           -     -           -     -
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2016 އަށް 

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2015 އަށް 

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2014 އަށް 

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2013 އަްށ

ރިވައިޒް އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2012 ގައި 

ލިބުނު އާމްދަނީ 

ރުފިޔާ

އޮފީސް

312,295 312,295 312,295 240,003 426,278 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1

164,500 262,000 172,000 861,178 183,537 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 2

-                    -                    -                   68,930 140,588 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 3

16,438,012 15,707,030 14,995,001 5,054,614 14,725,334 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 4

-                    -                    77,000 36,169 3,104,411 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5

57,389 57,389 57,389 33,039 406,048 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 6

-                    -                    -                   41,999 88,194 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 7

-                    -                    -                   48,781 114,113 އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 8

294,841 292,954 291,085 294,880 178,091 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 9

137,813 131,250 125,000 75,461 103,403 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 10

11,100 11,300 11,600 9,908 23,028 ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 11

9,183,725,212 8,888,718,125 8,301,396,010 8,623,236,179 7,133,700,947 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 12

35,000 35,000 34,000 15,288 28,179 އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް 13

-                    -                    -                   3,369 8,758 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 14

1,935,854,837 1,843,822,132 1,756,169,265 1,650,006,228 1,416,504,965 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 15

10,004,800 10,192,000 9,996,000 3,347,110 9,111,901 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން 16

-                    -                    -                   8,303 25,496 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް 17

-                    -                    -                   13,035 7,761 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 18

-                    -                    -                   -                   1,987,569 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 19

-                    -                    -                   -                   489,617 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕޮރޭޝަން 20

1,106,002,459 1,048,338,950 903,036,643 888,738,012 905,721,240 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 21

33,814,379 33,974,045 33,188,220 38,019,947 43,855,043 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 22

8,925,874 8,123,534 7,382,771 7,211,470 9,689,778 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 23

`

ބަޖެޓް އަންދާޖާ 2014 - 2016

މަސްއޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީ 2012 - 2016

(9) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2016 އަށް 

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2015 އަށް 

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2014 އަށް 

ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2013 އަްށ

ރިވައިޒް އާމްދަނީ

ރުފިޔާ

2012 ގައި 

ލިބުނު އާމްދަނީ 

ރުފިޔާ

އޮފީސް

15,043,370 15,295,598 14,818,176 15,522,659 35,775,569 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 24

144,757 144,757 144,757 149,324 289,428 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ 25

122,592 122,592 122,592 129,328 130,439 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 26

1,275,666 5,275,666 5,275,666 5,045,720 1,888,222 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 27

164,477,368 160,000,736 159,572,119 118,137,858 11,826,477 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  28

4,429,859 3,691,549 3,076,291 1,881,804 1,406,156 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 29

4,045,241 3,924,859 3,810,071 3,869,958 6,584,802 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 30

140,445 140,445 140,445 224,954 4,336,205 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 31

262,485 237,240 219,000 1,404,359 1,016,919 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 32

3,624,400 2,913,000 2,852,875 2,779,874 6,817,996 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 33

149,519,424 149,033,454 146,488,455 144,907,167 147,982,870 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 34

2,032,105 1,935,452 1,843,402 3,096,504 2,388,680 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  35

250,000 250,000 250,000 225,085 332,198 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 36

9,309 9,309 9,309 105,594 878,398 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 37

47,944,633 49,142,533 48,200,645 53,765,635 54,752,346 ކައުންސިލްތައް 38

12,689,100,163 12,242,095,195 11,414,068,083 11,568,609,726 9,817,030,985 އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
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2016 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2015 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

9,561,207,353 9,167,907,442 8,493,464,133 8,643,473,054 6,880,061,849 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ I

1,892,937,741 1,802,797,849 1,716,950,332 1,620,388,964 1,369,040,991 އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 1

2,372,492,702 2,265,745,319 2,168,990,247 2,985,833,700 2,535,449,246 ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް 2

-                     -                     75,587,142 882,815,252 804,721,102 ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް 2.01

13,432,700 12,213,925 11,928,333 20,000,000 14,976,055 ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް 2.02

1,984,030,988 1,909,131,198 1,753,429,649 1,732,694,343 1,401,298,572 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް 2.03

997,441 968,390 940,184 912,800 1,301,000 އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް 2.04

374,031,574 343,431,807 327,104,938 349,411,304 313,152,517 ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 2.05

4,858,989,822 4,592,614,900 4,128,069,970 3,560,370,652 2,559,216,227 ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް 3

3,330,722,332 3,117,734,928 2,792,127,966 2,390,654,335 1,553,565,496 ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް 3.01

1,528,267,490 1,474,879,973 1,335,942,004 1,169,716,318 1,005,650,731 ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް 3.02

101,574,998 101,017,636 97,272,360 93,768,430 76,585,507 ރޯޔަލްޓީ 4

335,212,090 405,731,737 382,181,225 383,111,308 339,769,878 އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ 5

31,694,282 32,104,137 34,620,667 32,966,991 39,849,817 ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 4.01

303,517,808 373,627,600 347,560,558 350,144,317 299,920,061 އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ 4.02

3,127,892,810 3,074,187,752 2,920,603,949 2,925,136,672 2,936,853,489 ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ II

409,343,285 401,088,051 395,726,784 345,113,089 490,816,960 އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ 6

228,614,693 226,131,174 222,051,422 210,557,513 215,383,074 ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ 7

20,840,443 20,026,744 19,803,608 18,993,933 21,239,669 ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 8

1,256,595,980 1,267,077,057 1,272,884,216 1,267,434,997 1,139,224,021 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ކުލި 9

3,844,335 4,061,097 3,457,162 3,620,469 4,532,416 ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަތަންތަނުގެ ވަރުވާ 9 01

51,835,382 51,929,464 51,984,666 56,039,244 16,884,764 ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ތަކުގެ ކުލި 9 02

1,111,891,945 1,123,867,843 1,130,879,735 1,117,065,835 1,031,223,198 ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި 9 03

73,754,829 72,149,737 70,281,904 75,395,739 72,378,439 ވިޔަފާރިކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި 9 04

4,261,441 4,646,343 5,774,565 4,959,385 6,373,792 ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި 9 05

825,096 825,792 1,132,863 292,715 97,693 ނުޑގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެކުލި ކަ 9 06

`

ނޑު ބައިތައް 2012 - 2016  ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަ

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 - 2016

(10) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2016 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2015 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

9,187,777 8,659,282 8,489,321 8,752,574 7,033,196 ނޑުވެރިކަންކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި ދަ 9 07

995,175 937,500 884,000 1,309,037 700,523 އެހެނިހެންތަންތާނގެ ކުލި 9 08

83,376,341 84,575,886 80,508,355 68,310,112 103,434,254 ޖޫރިމަނާ 10

975,719,222 920,816,653 778,275,216 761,650,772 704,946,614 ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއާއި އިންޓަރެސްޓް 11

27,889,886 30,818,465 33,548,951 36,828,900 40,634,252 ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުންލިބޭ އިންޓަރެސްޓް 11 01

179,431,875 170,887,500 162,750,000 155,000,000 205,310,123 .އޭ ގެ ފައިދާއިން .އެމް އެމް 11 02

6,500,000 6,000,000 5,500,000 12,000,000 9,000,001 ޙިއްސާގެފައިދާ  އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން 11 03

13,000,000 13,000,000 13,000,000 22,000,000 11,050,000 ޙިއްސާގެފައިދާ  ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަން 11 04

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 39,405,994 ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ 11 05

53,382,000 41,002,000 38,821,280 ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ                     -                     - 11 06

300,000,000 295,000,000 185,040,000 295,144,693 254,478,902 ޙިއްސާގެފައިދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ 11 07

60,309,942 58,553,341 56,847,904 55,192,140 . އޯ                     - . ޓީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެސް 11 08

4,548,319 4,171,997 3,043,031 10,401,980 ޙިއްސާގެފައިދާ  މިފްކޯ                     - 11 09

118,740,000 107,810,000 105,070,000 25,397,634 ޙިއްސާގެފައިދާ  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް                     - 11 10

7,809,280 7,809,280 7,809,280 7,809,280 18,859,280 .ސީ .އެފް .ޑީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެޗް 11 11

99,107,920 86,264,070 76,844,770 61,876,145 95,199,362 ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ 11 12

10,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 - . އެލް . ސީ ޙިއްސާގެފައިދާ  ޓީ 11 13

20,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 - ޙިއްސާގެފައިދާ  ކޫއްޑޫ 11 14

15,000,000 16,500,000 12,000,000 -                     31,008,700 އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް،ަފއިދާ،ިޑވިޑެންޑް 11 15

140,193,568 141,290,245 138,385,064 145,050,939 213,620,435 ޓެކްސްގެގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ 12

13,209,277 13,181,943 12,969,283 108,025,318 48,072,815 ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ 13

13,209,277 13,181,943 12,969,283 108,025,318 48,072,815 ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ 13 01

-                     -                     -                     -                     115,647 ( އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ (އިތުރުވާ ފައިސާ III

-                     -                     -                     -                     115,647 އެކްސްޗޭންޖްރޭޓް ބަދަލުވުމާގުޅިގެން ލިބޭ ފައިދާ 14

12,689,100,163 12,242,095,195 11,414,068,083 11,568,609,726 9,817,030,985 އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

71,160,000 74,060,000 78,160,000 85,310,000 91,006,381 ޢާއްމުބަޖެޓާ ނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ IV

71,160,000 74,060,000 78,160,000 85,310,000 91,006,381 ޓްރަސްޓްފަންޑްތަކައް ލިބޭ  15
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2016 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2015 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2013 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

299,199,864 340,048,315 285,396,498 208,280,454 366,669,873 ބޭރުގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ V

41,750,000 48,250,000 55,350,000 57,850,000 144,280,583 ހިލޭ އެހީ - ފައިސާއިން ލިބޭ 16

257,449,864 291,798,315 230,046,498 150,430,454 222,389,290 ހިލޭ އެހީ - ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް 17

1,781,036,952 1,811,878,383 2,165,163,967 2,098,956,176 1,713,112,930 ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ VI

1,781,036,952 1,811,878,383 1,332,483,967 1,260,108,176 1,145,858,207 މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ  18

-                     -                     832,680,000 838,848,000 567,254,723 ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ  19

-                     -                     -                     26,101,105 300,000,000 އެތެރޭގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ VII

-                     -                     -                     26,101,105 މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ                      - 20

-                     -                     -                     -                     300,000,000 ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ  21

2,600,528,976 2,369,296,016 3,475,270,604 އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ                     -                     - VIII

538,125,000 512,500,000 103,253,055 އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ                     -                     -

1,700,000,000 1,500,000,000 520,000,000 ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                     -                     -

-                     -                     796,922,541 ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް                     -                     -

154,323,976 152,796,016 76,398,008 އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ                     -                     -

-                     -                     555,120,000 ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި                     -                     -

208,080,000 204,000,000 200,000,000 .ޓީ ނެގުން                     -                     - .އެސް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ

-                     -                     1,223,577,000 ރިސޯޓްތަކުގެ މުއްދަތު 50 އަހަރަށް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ނަގާ ކޮންސެޝަން                      -                     -

17,441,025,955 16,837,377,909 17,418,059,151 13,987,257,461 12,287,820,169 ދައުލަތައް ލިބޭ މުޅި ޖުމްލަ IX
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2014 - 2016 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތައް ލިބޭ ފައިސާ

(ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް)

2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ       1,369,040,991       1,620,388,964       1,716,950,332       1,802,797,849       1,892,937,741 1

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ       1,298,550,440       1,577,595,657       1,657,229,795       1,740,091,285       1,827,095,849 1.1

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ            70,490,551            42,793,307            59,720,537            62,706,564            65,841,892 1.2

ބިޒިނަސް އަދި ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސް       2,535,449,246       2,985,833,700       2,168,990,247       2,265,745,319       2,372,492,702 2

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް          804,721,102          882,815,252            75,587,142                         -                         - 2.01

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް            14,976,055            20,000,000            11,928,333            12,213,925            13,432,700 2.02

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް       1,401,298,572       1,732,694,343       1,753,429,649       1,909,131,198       1,984,030,988 2.03

އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް              1,301,000                 912,800                 940,184                 968,390                 997,441 2.04

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް          313,152,517          349,411,304          327,104,938          343,431,807          374,031,574 2.05

ގްޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް       2,559,216,227       3,560,370,652       4,128,069,970       4,592,614,900       4,858,989,822 3

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                         -       2,390,654,335       2,792,127,966       3,117,734,928       3,330,722,332 3.01

ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް       2,559,216,227       1,169,716,318       1,335,942,004       1,474,879,973       1,528,267,490 3.02

އެހެނިހެން  ޓެކްސް          339,769,878          383,111,308          382,181,225          405,731,737          335,212,090 4

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ            39,849,817            32,966,991            34,620,667            32,104,137            31,694,282 4.01

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ          299,920,061          350,144,317          347,560,558          373,627,600          303,517,808 4.02

އެކިއެކި ޚިމަތައް ނެގޭ ފީ          490,816,960          345,113,089          395,726,784          401,088,051          409,343,285 5

ކުންފުނި ތަކުގެ އަހަރީ ފީ            10,027,900            10,081,419            10,739,857            11,331,604            11,789,389 5.1

ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ              2,294,933              1,587,452              1,845,825              1,927,329              2,001,330 5.2

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ              6,315,981              5,893,917              6,088,249              5,991,691              5,799,237 5.3

ސެޓްފިކެޓް ފީ              4,742,052            13,608,512            14,752,484            14,826,664            15,090,243 5.4

ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް  ފީ            10,280,991              4,084,233              4,165,918              4,249,236              4,334,221 5.5

`
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ކަސްޓަމްސްގެ ސަރޗާޖް                 121,260                         -                         -                         -                         - 5.5

މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށްނަގާ ފީ              3,385,915              2,180,283              3,365,652              3,533,935              3,710,631 5.6

ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް              3,976,796              1,190,316              1,214,122              1,238,405              1,263,173 5.7

ހޭންލިންގ ޗާޖަސް              7,837,753              3,023,989              5,663,040              5,776,301              5,891,827 5.8

ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓްގައި ބައިވަރިވުމުގެ ފީ              1,352,585              1,262,440              1,332,821              1,399,462              1,455,441 5.9

ކުނީ ފީ            15,917,003            18,000,000            18,360,000            18,727,200            19,101,744 5.10

މާރުކޭޓްފީ              2,200,469              2,516,200              2,569,298              2,620,684              2,673,098 5.11

ކޯޓުންބޭރުގައި ކައިވެނި ކޮއްދިނުމުގެ ފީ              2,965,200              1,191,025              2,974,716              3,103,607              3,238,348 5.12

ފޮޓޯކޮޕީ ހަދައިދީގެން ލިބޭ              1,111,235              1,040,793              1,248,531              1,318,790              1,390,497 5.13

އިމްތިޙާންތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ            10,489,686              8,858,245            11,180,970            11,601,170            11,146,696 5.14

މާލޭ މެދުޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު              11,497,425            11,944,867            14,107,830            14,531,065            14,966,996 5.15

ހޮސްޕިޓަލުތަކުންދެވޭ ޚިދުމަތައް ލިބޭ              4,070,175            38,164,258            79,048,459            78,888,890            82,311,907 5.16

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ              1,887,140                         -                         -                         -                         - 5.17

އައި ޑީ ކާޑު ހެދުން              7,419,560              6,318,867              7,131,818              7,845,000              8,629,500 5.18

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ފީ          183,489,093          175,900,930          172,070,796          172,482,000          173,999,162 5.19

އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިގެ ފީ              8,002,110              7,919,272              8,185,131              8,383,490              8,424,783 5.20

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ               2,617,200              2,769,744              2,731,022              2,851,948              2,885,811 5.21

އެހެނިހެން ޚިދުމަތައް ލިބޭ          188,814,498            27,576,327            26,950,246            28,459,581            29,239,251 5.22

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ          215,383,074          210,557,513          222,051,422          226,131,174          228,614,693 6

ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ              2,776,997              3,192,303              3,238,111              3,451,521              3,638,831 6.01

ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ              2,715,000              1,860,371              1,920,000              2,340,000              2,760,000 6.02

ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ              4,434,895              3,983,640              4,205,728              4,416,014              4,592,655 6.03

މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ            45,593,617            49,499,365            48,257,245            48,257,245            48,816,407 6.04

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ          127,312,896          130,952,350          139,332,223          141,510,434          141,510,612 6.05

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ              1,410,755                 819,080                 829,142                 845,724                 862,639 އެއްގަމާ ކަ 6.06

މާލޭފަޅުގައި އަޅަފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފީ              4,832,292              4,541,227              4,816,031              4,960,512              5,109,327 6.07

ގުޑުސް ލޯޑިނގް އެނޑް އަންލޯޑިންގ ފީ             18,000,000            10,857,333            13,650,000            14,332,500            15,049,125 6.08

އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ              8,306,622              4,851,843              5,802,943              6,017,222              6,275,098 6.09
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7 ތަކެތި ވިއްކައިގެންލިބޭ ފައިސާ            21,239,669            18,993,933            19,803,608            20,026,744            20,840,443

ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި                  287,813                 133,590                   20,400                   20,450                   20,500 7.01

. ސީ ދޫކުރުން            17,920,700            17,633,800            18,000,060            18,180,060            18,361,860 ޕާސްޕޯޓް އާއި އީ 7.02

އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ              3,031,156              1,226,543              1,783,148              1,826,234              2,458,083 7.03

ރޯޔަލްޓީ            76,585,507            93,768,430            97,272,360          101,017,636          101,574,998 8

ދިއުޓީފުރީ ޝޮޕްތަކުގެ ރޮޔަލްޓީ            38,326,919            61,864,009            65,124,103            66,126,013            66,808,513 8.01

ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ              3,751,558                         -                         -                         -                         - 8.02

ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ                         -                         -                         -                         -                         - 8.03

ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ            33,111,088            31,765,406            31,982,640            34,692,884            34,527,997 8.04

8.05 ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ                   84,902                 139,014                 165,617                 198,740                 238,488

8.06 ބޮޑުކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ              1,311,040                         -                         -                         -                         -

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ކުލި       1,139,224,021       1,267,434,997       1,272,884,216       1,267,077,057       1,256,595,980 9

ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަތަންތަނުގެ ވަރުވާ              4,532,416              3,620,469              3,457,162              4,061,097              3,844,335 9.01

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ތަކުގެ ކުލި            16,884,764            56,039,244            51,984,666            51,929,464            51,835,382 9.02

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި       1,031,223,198       1,117,065,835       1,130,879,735       1,123,867,843       1,111,891,945 9.03

ވިޔަފާރިކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި            72,378,439            75,395,739            70,281,904            72,149,737            73,754,829 9.04

ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލު              6,373,792              4,959,385              5,774,565              4,646,343              4,261,441 9.05

ނޑުވެރިކަންކުރުމައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި              7,033,196              8,752,574              8,489,321              8,659,282              9,187,777 ދަ 9.06

އެހެނިހެންތަންތާނގެ ކުލި                 798,216              1,601,752              2,016,863              1,763,292              1,820,271 9.07

10 ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ          103,434,254            68,310,112            80,508,355            84,575,886            83,376,341

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            21,804,347            46,487,777            52,797,162            56,329,341            56,958,744 10.01

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            44,580,966              7,687,448            17,388,234            17,838,153            15,795,829 10.02

އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            15,891,581              2,011,380              2,604,099              2,614,549              2,625,235 10.03

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ              9,307,976              8,792,152              4,347,448              4,409,349              4,493,706 10.04

ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ                 547,406                 200,448                 703,453                 751,190                 803,665 10.05
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ޓްރެފިކް ގަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުމުގެ ޗާރޖް              6,859,025                 965,870              1,014,164              1,034,447              1,055,136 10.06

ގަވާޢިދާޚިލާފައްބަހައްޓަފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ ފީ                   47,050                         -                         -                         -                         - 10.07

އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ              4,395,903              2,165,037              1,653,796              1,598,859              1,644,027 10.08

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއާއި އިންޓަރެސްޓް          704,946,614          761,650,772          778,275,216          920,816,653          975,719,222 11

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުންލިބޭ އިންޓަރެސްޓް            40,634,252            36,828,900            33,548,951            30,818,465            27,889,886 11.01

.އޭ ގެ ފައިދާއިން          205,310,123          155,000,000          162,750,000          170,887,500          179,431,875 .އެމް އެމް 11.02

ޙިއްސާގެފައިދާ  އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން              9,000,001            12,000,000              5,500,000              6,000,000              6,500,000 11.03

ޙިއްސާގެފައިދާ  ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަން            11,050,000            22,000,000            13,000,000            13,000,000            13,000,000 11.04

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ            39,405,994            60,000,000            60,000,000            60,000,000            60,000,000 11.05

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ                         -                         -            38,821,280            41,002,000            53,382,000 11.06

ޙިއްސާގެފައިދާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް                         -                         -                         -                         -                         - 11.07

ޙިއްސާގެފައިދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ          254,478,902          295,144,693          185,040,000          295,000,000          300,000,000 11.08

. އޯ                         -            55,192,140            56,847,904            58,553,341            60,309,942 . ޓީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެސް 11.09

ޙިއްސާގެފައިދާ  ސްޓެލްކޯ                         -                         -                         -                         -                         - 11.10

.ސީ                         -                         -                         -                         -                         - .ސީ .ޓީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް 11.11

ޙިއްސާގެފައިދާ  ނަސަންދުރަޕެލެސް ހޮޓެލް                         -                         -                         -                         -                         - 11.12

ޙިއްސާގެފައިދާ  މިފްކޯ                         -            10,401,980              3,043,031              4,171,997              4,548,319 11.13

ޙިއްސާގެފައިދާ  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް                         -            25,397,634          105,070,000          107,810,000          118,740,000 11.14

. ޑީ ސީ                         -                         -                         -                         -                         - . ޓީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް 11.15

.ސީ            18,859,280              7,809,280              7,809,280              7,809,280              7,809,280 .އެފް .ޑީ ޙިއްސާގެފައިދާ  އެޗް 11.16

ޙިއްސާގެފައިދާ  އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ            95,199,362            61,876,145            76,844,770            86,264,070            99,107,920 11.17

. އެލް                         -            10,000,000              8,000,000              8,000,000            10,000,000 . ސީ ޙިއްސާގެފައިދާ  ޓީ 11.18

ޙިއްސާގެފައިދާ  ކޫއްޑޫ                         -            10,000,000            10,000,000            15,000,000            20,000,000 11.19

އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް،ަފއިދާ،ިޑވިޑެންޑް            31,008,700                         -            12,000,000            16,500,000            15,000,000 11.20

ޓެކްސްގެގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ          213,736,082          145,050,939          138,385,064          141,290,245          140,193,568 12

ވަކިފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ              1,127,417              2,006,642                 745,207                 770,809                 793,915 12.01
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2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓުންއަނބުރާ ލިބޭ            75,034,922            16,189,549            13,678,893            13,803,313              9,928,268 12.02

ލިބޭ މެމްބަރުޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ                 498,965                   75,418                     2,701                     2,836                     2,978 12.03

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ          136,594,289          126,446,480          123,940,334          126,694,134          129,447,934 12.04

ސަރުކާރުގެ މުދަލައް ވާ ގްއލުމައް ލިބޭ ބަދަލު                   17,230                   19,093                         -                         -                         - 12.05

ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ                 100,539                        635                   11,361                   11,929                   12,526 12.06

ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                 362,720                 313,122                     6,567                     7,224                     7,946 12.07

ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ            48,072,815          108,025,318            12,969,283            13,181,943            13,209,277 13

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ              1,790,916              6,386,700              6,345,845              6,463,691              6,395,342 13.01

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި              1,315,098              1,269,822              1,270,870              1,257,642              1,251,613 13.02

ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި            19,868,338            99,729,173              4,740,794              4,835,609              4,932,322 13.03

އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކި            25,098,463                 635,924                 611,775                 625,000                 630,000 13.04

އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކި                         -                     3,699                         -                         -                         - 13.05

-                         -                         -                         -                         115,647                 ( އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ (އިތުރުވާ ފައިސާ 14

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމާގުޅިގެން ލިބޭފައިދާ                 115,647                         -                         -                         -                         - 14.01

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކައް ލިބޭ            91,006,381            85,310,000            78,160,000            74,060,000            71,160,000 15

ބޭރުގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ          366,669,873          208,280,454          285,396,498          340,048,315          299,199,864 16

ހިލޭ އެހީ - ފައިސާއިން ލިބޭ          144,280,583            57,850,000            55,350,000            48,250,000            41,750,000 16.01

ހިލޭ އެހީ - ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް          222,389,290          150,430,454          230,046,498          291,798,315          257,449,864 16.02

ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ       1,713,112,930       2,098,956,176       2,165,163,967       1,811,878,383       1,781,036,952 17

މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ        1,145,858,207       1,260,108,176       1,332,483,967       1,811,878,383       1,781,036,952 17.01

ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ           567,254,723          838,848,000          832,680,000                         -                         - 17.02

އެތެރޭގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ          300,000,000            26,101,105                         -                         -                         - 18

މަޝްރޫޢުތަކައް ލިބޭ                          -            26,101,105                         -                         -                         - 18.01

ބަޖެޓްސަޕޯރޓަށް ލިބޭ           300,000,000                         -                         -                         - 18.02
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2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ                         -                         -       3,475,270,604       2,369,296,016       2,600,528,976

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ                         -                         -          103,253,055          512,500,000          538,125,000

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                         -                         -          520,000,000       1,500,000,000       1,700,000,000

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް                         -                         -          796,922,541                         -                         -

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ                         -                         -            76,398,008          152,796,016          154,323,976

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި                         -                         -          555,120,000                         -                         -

.ޓީ ނެގުްނ                         -                         -          200,000,000          204,000,000          208,080,000 .އެސް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ

ރިސޯރޓްތަކުގެ މުއްދަތު 50 އަހަރަށް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ނަގާ ކޮންސެޝ                         -                         -       1,223,577,000                         -                         -

ދައުލަތައް ލިބޭ މުޅި ޖުމްލަ     12,287,820,169     13,987,257,461     17,418,059,151     16,837,377,909     17,441,025,955
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c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުމްލަ 2014 ން 2016 ްށ
(ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ)

2016 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2015 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2014 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ
/އޮފީސް މިނިސްޓްރީ #

10,140,263          9,609,600             21,399,880           ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1

33,398,070          40,000,000           68,000,000           ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 2

75,351,528          84,818,262           77,700,368           ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 3

ど                        7,896,473             16,655,962           މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 4

4,943,871            17,016,738           19,889,969           މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 5

ど                        253,531                3,817,078             މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ 6

6,622,175            9,622,175             19,042,175           މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 7

5,420,000            46,388,877           88,191,638           މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ 8

874,123,200        901,395,232         360,766,043         މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 9

655,741,513        847,942,352         696,218,125         މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 10

5,905,516            87,528,404           101,015,507         މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 11

74,037,000          106,541,167         197,818,303         މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 12

6,238,670            72,621,789           144,128,968         މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 15

2,236,890            14,164,021           15,335,933           ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 16

341,008,664        121,054,954         96,824,987           މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 17

ど                        8,000,000             12,000,000           މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 18

2,095,167,360    2,374,853,575     1,938,804,936     ޖުމްލަ 
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ބޭރުގެ ލޯނު އެހީއިން ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް

2016 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2015 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2014 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ
/އޮފީސް މިނިސްޓްރީ #

204,490,917        214,090,916         112,439,365         މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 1

364,375,429        1,095,446,875     881,295,920         މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 2

59,776,894          132,917,472         66,500,000           މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ 3

133,124,571        41,764,571           6,289,157             ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 4

64,960,000          74,240,000           11,179,500           ސްޓެލްކޯ 5

896,000,000        179,200,000         215,880,000         .އެލް .ސީ .އޭ އެމް 6

1,722,727,811    1,737,659,834     1,293,583,942     ޖުމްލަ 

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް

2016 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2015 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2014 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ
/އޮފީސް މިނިސްޓްރީ #

ど                        ど                         757,034                މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 1

112,874,400        112,874,400         56,437,200           މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް 2

93,566,104          112,494,555         77,061,481           މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 3

51,009,360          51,009,360           25,504,680           މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ 4

ど                        ど                         23,416,213           ރޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ 5

ど                        ど                         3,186,019             މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 6

ど                        ど                         27,100,000           މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 7

257,449,864        276,378,315        213,462,627        ޖުމްލަ 

އެހެނިހެން ފަންޑުތަކުން ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް

2016 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2015 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2014 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ
/އޮފީސް މިނިސްޓްރީ #

8,000,000            11,000,000           14,000,000           މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 1

8,000,000            11,000,000           14,000,000           ޖުމްލަ 

.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ .އައި .އެސް  ޕީ

2016 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2015 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ

2014 ށް ލަފާކުރާ

 ރުފިާޔ
/އޮފީސް މިނިސްޓްރީ #

2,095,167,360    2,374,853,575     1,938,804,936     ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް 1

1,722,727,811    1,737,659,834     1,293,583,942     ބޭރުގެ ލޯނުގެ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް 2

257,449,864        276,378,315         213,462,627         ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް 3

8,000,000            11,000,000           14,000,000           އެހެނިހެން ފަންޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު 4

4,083,345,035    4,399,891,724     3,459,851,505     މުޅި ޖުމްލަ 
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c

2016ど2014 ާދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒ

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2014 ން 2016 ށް
(ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ)

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

ރުފިޔާ ރުފިާޔ ރުފިާޔ

           2,095,167,360            2,374,853,575            1,938,804,936          9,358,976,239 

                33,398,070                 40,000,000                  68,000,000             185,299,148   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  

                33,398,070                  40,000,000                  68,000,000  185,299,148           ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އާ އިމާރާތް 2014-P001

                   6,622,175                    9,622,175                  19,042,175               55,153,050   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  

                                 ど                                    ど                    15,420,000               15,420,000  ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

                                 ど                                    ど                    15,420,000  15,420,000              އަލަށްފަށާ ކ.ތިލަފުށި މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ ޕޯރޓް ރީލޮކޭޝަން - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P002

                   6,622,175                    9,622,175                    3,622,175               39,733,050  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

                   6,622,175                    9,622,175                    3,622,175  39,733,050              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރސް ޤާއިމްކުރުން 2014-P003

                                 ど                         253,531                    3,817,078                 4,070,608   މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް  

                                 ど                         253,531                    2,817,078  3,070,608                ހިނގަމުންދާ ހދ.ހަނިމާދޫ ނޮދަން އޭރިއާ ހދ.ހަނިމާދޫ ޓްރޫޕްސް އެކަމަޑޭޝަން ބިލްޑިން 2014-P004

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ހުޅުމާލެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުން 2014-P005

              874,123,200               901,395,232                360,766,043          2,727,642,106   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  

                                 ど                                    ど                      1,111,070               18,611,070  ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ގްރީން ބިލްޑިންގ 2014-P006

                   7,602,121                    8,912,244                    6,428,780               46,314,653  ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް 2014-P007

1
3
3



އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      1,500,000               10,500,000  ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން 2014-P008

                   6,390,879                  15,426,694                    5,000,000               27,817,572  ހިނގަމުންދާ ނ.ހޮޅުދޫ ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ނ.ހޮޅުދޫގައި ގޮ 2014-P009

                12,664,975                  14,634,515                    5,000,000               33,299,490  ހިނގަމުންދާ ރ.މަޑުއްވަރީ ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ރ.މަޑުއްވަރި ގޮ 2014-P010

                      250,000                  13,733,300                    4,904,750               19,619,000  އަލަށްފަށާ ކ.މާފުށި ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ކ.މާފުށީގެ ގޮ 2014-P011

                      100,000                  17,178,700                    6,135,250               24,541,000  އަލަށްފަށާ މ.ނާލާފުށި ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން މ.ނާލާފުށި ގޮ 2014-P012

                      100,000                  15,579,700                    4,564,179               22,256,714  އަލަށްފަށާ ނޑޫދޫ ތ.ކަ ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ނޑޫދޫ ގޮ ތ.ކަ 2014-P013

                        50,000                  12,244,083                    3,372,887               17,491,546  އަލަށްފަށާ ތ.ވަންދޫ ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ތ.ވަނދޫ ގޮ 2014-P014

                        50,000                    5,048,671                    1,803,097                  7,212,386  އަލަށްފަށާ ތ.ވޭމަންޑޫ ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ތ.ވޭމަންޑޫ ގޮ 2014-P015

                      600,000                    6,500,000                    5,000,000               12,100,000  އަލަށްފަށާ ކ.ވިލިނގިލި ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ކ.ވިލިނގިލި ގޮ 2014-P016

                   4,404,130                  16,657,820                    7,020,650               28,082,600  އަލަށްފަށާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ގދ. ފަރެސްމާތޮދާ ގޮ 2014-P017

                                 ど                      3,000,000                    2,000,000                  5,000,000  އަލަށްފަށާ ށ.މާއުނގޫދޫ ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ށ.މާއުނގޫދޫ ގޮ 2014-P018

                                 ど                                    ど                    28,372,800               28,372,800  އަލަށްފަށާ އެކި ރަށްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P019

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  ހިނގަމުންދާ ށ.ފޯކައިދޫ ށ.ފޯކައިދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P020

                                 ど                         881,505                       700,000                  1,581,505  ހިނގަމުންދާ ރ.އުނޫގފާރު ރ.އުނޫގފާރު ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P021

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  ހިނގަމުންދާ ރ.މާކުރަތު ރ.މާކުރަތު ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P022

                                 ど                         300,000                       700,000                  1,000,000  އަލަށްފަށާ ލ.ފޮނަދޫ ލ.ފޮނަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P023

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  އަލަށްފަށާ ގދ.މަޑަވެލި ގދ.މަޑަވެލި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P024

                                 ど                         665,205                       700,000                  1,365,205  އަލަށްފަށާ އއ.ތޮއްޑޫ އއ.ތޮއްޑޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P025

                                 ど                         665,205                       700,000                  1,365,205  އަލަށްފަށާ އދ.މަހިބަދޫ އދ.މަހިބަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P026

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  އަލަށްފަށާ ތ.ވޭމަންޑޫ ތ.ވޭމަންޑޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P027
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  އަލަށްފަށާ ގއ.ގެމަނަފުށި ގއ.ގެމަނަފުށި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P028

                                 ど                         239,205                    1,000,000                  1,239,205  އަލަށްފަށާ ރ.މީދޫ ރ.މީދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P029

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލައް ޏ. ފުވައްމުލައް ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P030

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  އަލަށްފަށާ ށ.މާއުނގޫދޫ ށ.މާއުނގޫދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P031

                                 ど                         539,205                       700,000                  1,239,205  އަލަށްފަށާ ގއ.ދެއްވަދޫ ގއ.ދެއްވަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P032

                   9,834,723                  10,834,723                    5,000,000               53,008,337  ހިނގަމުންދާ ހއ.ކެލާ ހއ.ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P033

                10,746,480                  13,246,480                    5,000,000               58,478,880  ހިނގަމުންދާ ހއ.ހޯރަފުށި ހއ.ހޯރަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P034

                14,836,343                  10,836,343                    5,000,000               65,018,055  ހިނގަމުންދާ ހއ.އިހަވަންދޫ ހއ.އިހަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P035

                14,877,896                  10,877,896                    2,000,000               77,267,373  ހިނގަމުންދާ ހދ.ނޮޅިވަރަމު ހދ.ނޮޅިވަރަމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P036

                   6,570,025                    6,570,025                    1,500,000               39,420,145  ހިނގަމުންދާ ނޑިތީމު ށ.ކަ ނޑިތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން ށ. ކަ 2014-P037

                33,365,148               117,046,663                  32,570,428             182,982,239  ހިނގަމުންދާ އައްޑޫސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން (ސ.ހިތަދޫ ފިޔާވާ އެހެން ރަށްތައް) 2014-P038

                17,692,960                  10,410,000                    4,346,480               53,409,000  އަލަށްފަށާ
ކ.ހިންމަފުށި، ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު، 

ޅ.ނައިފަރު، ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫ

އައި.ޑީ.ބީ ލޯން އެހީގެ ދަށުން 5 ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ލޯކަލް 

ކޮންޕޯނަންޓް
2014-P039

                   8,805,000                    7,395,000                    2,952,000                  5,977,754  އަލަށްފަށާ

-ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ،  ނަރުދަމާ

ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި، 

ގދ.ގައްދޫ

-ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ،  ފެން

ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި،

އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް) 2014-P040

                   3,978,528                  14,914,109                  10,892,636               29,785,272  އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލައް ޏ. ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ (ކުވައިތްފަންޑްގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް) 2014-P041

                                 ど                                    ど                    10,616,175               10,616,175  ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން، ގދ.ތިނަދޫ
.ޑީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލ. ގަން އަދި ގދ.ތިނަދޫ ގައި ކުރިއަށްދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ  އޭ.އެފް

މަޝްރޫޢުގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް
2014-P042
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                      8,765,076                    3,000,385               11,765,460  އަލަށްފަށާ އއ.ތޮއްޑޫ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - އއ. ތޮއްޑޫ ލޯކަލް ކޮންޕޯނެންޓް 2014-P043

                10,166,544                    8,714,181                    4,261,817               32,274,742  އަލަށްފަށާ އދ.މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P044

                   6,435,923                    5,516,506                    4,597,088               20,431,502  އަލަށްފަށާ މ.ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P045

                   6,683,680                    5,728,869                    4,774,057               21,218,032  އަލަށްފަށާ މ.މުލައް މ. މުލަކުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P046

                   7,457,736                    5,728,869                    4,000,000               21,218,032  އަލަށްފަށާ ބ.އޭދަފުށީ ބ.އޭދަފުށީ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P047

                   7,457,736                    5,728,869                    4,000,000               21,218,032  އަލަށްފަށާ ބ.ހިތާދޫ ބ.ހިތާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P048

                   7,457,736                    5,728,869                    4,000,000               21,218,032  އަލަށްފަށާ ފ.ނިލަންދޫ ފ.ނިލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P049

                   7,457,736                    5,728,869                    4,000,000               21,218,032  އަލަށްފަށާ ތ.ވިލުފުށި ތ.ވިލުފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P050

                58,104,117                  25,737,117                  30,000,000             113,841,234  ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބައި ނިންމުން 2014-P051

                                 ど                                    ど                      2,500,000                  2,500,000  އަލަށްފަށާ އެކި ރަށްތަކުގައި
ހޫނު މޫސުމުގައި  ފެންފޯރުކޮށްދޭ ރަށްރަތަކުގެ ތެރެއިން 900 އާބާދީގެ ރައްތަކަށް ވާރޭ ފެން 

. ރައްކާކޮށް ބޭނުންކުރާ 5000 ލީޓަރުގެ ކަޅުހަން ހޯދައި ބެހެއްޓުން
2014-P052

                                 ど                      2,497,054                    5,498,985                  9,000,000  ހިނގަމުންދާ އދ.މަހިބަދޫ އަދި ލ.ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އދ.މަހިބަދޫ އަދި ލ.ފޮނަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް) 2014-P053

                30,515,751                  12,174,559                    6,000,000               48,690,310  އަލަށްފަށާ ނ.ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P054

                30,100,763                  12,309,898                    9,700,000               48,410,661  އަލަށްފަށާ ރ.މަޑުއްވަރީ ރ. މަޑުއްވަރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P055

                34,255,244                  14,298,781                    6,000,000               54,554,025  އަލަށްފަށާ ރ.އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P056

                29,934,265                  10,868,251                  10,000,000               46,802,515  އަލަށްފަށާ ރ.މީދޫ ރ. މީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P057

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ރ.ރަސްމާދޫ ރ.ރަސްމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P058

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ރ.ރަސްގެތީމު ރ.ރަސްގެތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P059

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ރ.ވާދޫ ރ.ވާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P060

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ބ.މާޅޮސް ބ.މާޅޮސް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P061
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ކ.ގުޅި ކ.ގުޅި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P062

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ އދ.މަންދޫ އދ.މަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P063

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ މ.މުލައް މ.މުލައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P064

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ފ.ދަރަނބޫދޫ ފ.ދަރަނބޫދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P065

                20,214,758                    6,000,000                       500,000               27,214,758  އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P066

                10,146,771                    3,000,000                       500,000               14,146,771  އަލަށްފަށާ ތ.ބުރުނީ ތ. ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P067

                14,707,082                    3,000,000                       500,000               18,707,082  އަލަށްފަށާ ތ.ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P068

                24,367,095                    3,000,000                       500,000               28,367,095  އަލަށްފަށާ ލ.މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P069

                29,564,869                    3,000,000                       500,000               33,564,869  އަލަށްފަށާ ގދ.ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P070

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ލ.މާވަށް ލ.މާވަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P071

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ގއ.ގެމަނަފުށި ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P072

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ގދ.ރަތަފަންދޫ ގދ.ރަތަފަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P073

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ރ.މާކުރަތު ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P074

                                 ど                                    ど                      1,000,000                  1,000,000  އަލަށްފަށާ މ.ކޮޅުފުށި ކޮޅުފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P075

                   6,508,826                    7,000,000                    7,126,529               21,402,037  ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި  ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 2014-P076

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ކ.ގާފަރު ކ.ގާފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް 2014-P436

                   5,000,000                    4,000,000                       500,000               30,840,000  އަލަށްފަށާ ކ.ކާށިދޫ ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް 2014-P437

                13,000,000                  13,000,000                    3,000,000               29,000,000  އަލަށްފަށާ ހއ.އުލިގަމު ހއ.އުލިގަމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 2014-P438

                13,000,000                  13,000,000                    6,000,000               32,000,000  އަލަށްފަށާ ހއ.މުރައިދޫ ހއ.މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުން 2014-P439

                12,000,000                  15,000,000                       500,000               27,500,000  އަލަށްފަށާ ހއ.ފިއްލަދޫ ހއ.ފިއްލަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P440
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                13,750,000                  13,750,000                    1,500,000               46,260,000  އަލަށްފަށާ ށ.ފީވައް ށ.ފީވަކު ނަރުދަމާ އަދި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް 2014-P441

                18,500,000                  18,500,000                    2,500,000               46,260,000  އަލަށްފަށާ ށ.ފޯކައިދޫ ށ.ފޯކައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގައިމްކުރުން 2014-P442

                11,250,000                  11,250,000                    5,000,000               27,500,000  އަލަށްފަށާ ށ.މިލަންދޫ ށ.މިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P443

                13,000,000                  13,000,000                    3,500,000               29,500,000  އަލަށްފަށާ ނ.މާފަރު ނ.މާފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P444

                13,000,000                  13,000,000                    3,500,000               29,500,000  އަލަށްފަށާ ނ.ލަންދޫ ނ.ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P445

                13,000,000                  13,000,000                    4,000,000               30,000,000  އަލަށްފަށާ ނ.ހެނބަދޫ ނ.ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P446

                18,000,000                  12,000,000                       500,000               30,500,000  އަލަށްފަށާ ރ.އިނގުރައިދޫ ރ.އިނގުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P447

                12,000,000                  18,000,000                       500,000               30,500,000  އަލަށްފަށާ ބ.ހިތާދޫ ބ.ހިތާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P448

                14,000,000                  14,000,000                    2,000,000               30,000,000  އަލަށްފަށާ އއ.އުކުޅަސް އއ.އުކުޅަސް ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P449

                10,000,000                  10,000,000                       500,000               20,500,000  އަލަށްފަށާ އއ.މަތިވެރި އއ.މަތިވެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P450

                10,000,000                  10,000,000                       500,000               20,500,000  އަލަށްފަށާ އއ.ފެރިދޫ އއ.ފެރިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P451

                14,000,000                  14,000,000                    2,000,000               30,000,000  އަލަށްފަށާ އއ.ތޮއްޑޫ އއ.ތޮއްޑޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P452

                13,000,000                  15,000,000                       500,000               28,500,000  އަލަށްފަށާ އދ.ކުނބުރުދޫ އދ.ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P453

                13,000,000                  13,000,000                    2,000,000               28,000,000  އަލަށްފަށާ އދ.ހަންޏާމީދޫ އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P454

                13,000,000                  13,000,000                    2,000,000               28,000,000  އަލަށްފަށާ ފ.ބިލެތްދޫ ފ.ބިލެއްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P455

                13,000,000                  13,000,000                    2,000,000               28,000,000  އަލަށްފަށާ ފ.ފީއަލީ ފ.ފީއަލި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P456

                10,000,000                  20,000,000                       500,000               30,500,000  އަލަށްފަށާ ދ.ހުޅުދެލި ދ.ހުޅުދެލި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P457

                   2,000,000                  10,000,000                    8,700,000               18,700,000  އަލަށްފަށާ ދ.މާއެނބޫދޫ ދ.މާއެނބޫދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P458

                10,000,000                  18,000,000                    2,000,000               30,000,000  އަލަށްފަށާ ތ.ހިރިލަންދޫ ތ.ހިރިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P459

                   6,500,000                    6,500,000                    4,000,000               17,000,000  އަލަށްފަށާ ނ.ހޮޅުދޫ ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުން 2014-P460
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                   2,000,000                  10,000,000                    1,500,000               13,500,000  އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި ތ.މަޑިފުށީ ފެނުގެ ނިޒާމް ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P461

                   6,683,680                    5,728,869                    3,900,000               21,218,032  އަލަށްފަށާ ކ.ގާފަރު ކ.ގާފަރު ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް 2014-P462

                   6,683,680                    5,728,869                    4,000,000               21,218,032  އަލަށްފަށާ ކ.ކާށިދޫ ކ.ކާށިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް 2014-P463

                15,000,000                  13,000,000                       500,000               28,500,000  އަލަށްފަށާ ލ.ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P464

                                 ど                      8,000,000                    1,200,000                  9,200,000  އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލައް ޏ.ފުވައްމުލައް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން 2014-P465

                                 ど                                    ど                         600,000                     600,000  އަލަށްފަށާ އދ.މަހިބަދޫ އދ.މަހިބަދޫ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުން 2014-P466

                                 ど                                    ど                         116,000                     116,000  އަލަށްފަށާ ށ.ގޮއިދޫ ށ.ގޮއިދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P467

                      300,000                       300,000                       300,000                     900,000  އަލަށްފަށާ ށ.މިލަންދޫ ށ.މިލަންދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން 2014-P468

                   5,905,516                 87,528,404                101,015,507             266,845,059   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  

                   2,064,448                    6,755,264                    6,386,688               15,206,400  އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ދާރުލް ޢީމާން ޢިމާރާތްކުރުން (މިސްކިތު ފަންޑު ޢިމާރާތް) 2014-P078

                                 ど                                    ど                         974,750               23,996,642  ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ މާލޭ ފުރުޤާން މިސްކިތް 2014-P079

                                 ど                                    ど                         398,427                  5,434,336  ހިނގަމުންދާ ހއ.ހޯރަފުށި ހއ.ހޯރަފުށި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P080

                                 ど                                    ど                         344,027                  4,838,183  ހިނގަމުންދާ ހއ.މާރަންދޫ ހއ.މާރަންދޫ މިސްކިތް 2014-P081

                                 ど                           78,066                    3,044,564                  4,961,803  ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުމުންދޫ ހދ.ކުމުންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P082

                                 ど                           91,618                    3,573,070                  4,853,525  ހިނގަމުންދާ މ.ކޮޅުފުށި މ.ކޮޅުފުށި މިސްކިތް 2014-P083

                                 ど                           70,647                    2,755,228                  4,359,457  ހިނގަމުންދާ ނޑުހުޅުދޫ ގއ.ކަ ނޑުހުޅުދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ގއ.ކަ 2014-P084

                                 ど                                    ど                         366,119                  4,625,972  ހިނގަމުންދާ ހއ.މޮޅަދޫ ހއ.މޮޅަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P085

                                 ど                                    ど                         418,226                  5,112,320  ހިނގަމުންދާ ހދ.މަކުނުދޫ ހދ.މަކުނުދޫ  މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P086

                                 ど                           74,983                    2,924,330                  4,980,771  ހިނގަމުންދާ ގއ.ދާންދޫ ގއ.ދާންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P087

                                 ど                                    ど                         468,683                  5,207,317  ހިނގަމުންދާ ކ.ގުރައިދޫ ކ.ގުރައިދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P088
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ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                         635,725                  5,058,687  ހިނގަމުންދާ ނ.މާފަރު ނ.މާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P089

                                 ど                                    ど                         613,601                  5,150,817  ހިނގަމުންދާ ނ.މިލަދޫ ނ.މިލަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P090

                                 ど                           87,846                    3,425,970                  4,248,341  ހިނގަމުންދާ ބ.ކިހާދޫ ބ.ކިހާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P091

                                 ど                           58,740                    2,290,829                  4,320,304  ހިނގަމުންދާ ފ.މަގޫދޫ ފ.މަގޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P092

                                 ど                           93,259                    3,637,097                  5,049,036  ހިނގަމުންދާ ކ.ގާފަރު ކ.ގާފަރު  މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P093

                                 ど                           85,971                    3,352,844                  4,940,035  ހިނގަމުންދާ ގއ.މާމެންދޫ ގއ.މާމެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P094

                                 ど                           86,223                    3,362,663                  4,072,483  ހިނގަމުންދާ ގދ.ރަތަފަންދޫ ގދ.ރަތަފަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P095

                      808,276                    5,188,692                    2,866,660                  8,627,440  އަލަށްފަށާ

ރ.އިންނަމާދޫ،ރ.އަނޮގޅިތީމު، 

ލ.މާވަށް،ނ.މާޅެންދޫ،ނ.ޅޮހި، 

ށ.ފީވައް، ހދ.ނޭކުރެންދޫ،
ސައުދީފަންޑް ހިލޭއެހީގެ ދަށުން 7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P096

                                 ど                         136,478                    5,322,613                  6,312,740  އަލަށްފަށާ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P097

                      323,069                    4,846,035                    1,292,276                  6,461,380  އަލަށްފަށާ މ.މުލައް މ.މުލައް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P098

                      295,128                    4,426,920                    1,180,512                  5,902,560  އަލަށްފަށާ ގދ.ފިޔޯރީ ގދ.ފިޔޯރީ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P099

                      250,752                    3,761,280                    1,003,008                  5,015,040  އަލަށްފަށާ ތ.ދިޔަމިގިލި ތ.ދިޔަމިނގިލި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P100

                      250,152                    3,752,280                    1,000,608                  5,003,040  އަލަށްފަށާ ލ.މާމެންދޫ ލ.މާމެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P101

                                 ど                         141,439                    5,516,114                  6,539,552  އަލަށްފަށާ ސ.ހުޅުމީދޫ ސ. މީދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P102

                      295,710                    4,435,650                    1,182,840                  5,914,200  އަލަށްފަށާ ގއ.ދެއްވަދޫ ގއ.ދެއްވަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P103

                                 ど                      1,141,354                    4,512,806                  6,536,160  އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ ގދ.ގައްދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P104

                                 ど                      2,023,038                    9,000,000               11,023,038  އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުން 2014-P105

                                 ど                      1,144,682                    4,642,598                  6,669,280  އަލަށްފަށާ ރ.ދުވާފަރު ރ.ދުވާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P106

                      315,189                    4,727,835                    1,260,756                  6,303,780  އަލަށްފަށާ ހދ.ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P107
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ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                      295,232                    4,428,480                    1,180,928                  5,904,640  އަލަށްފަށާ ށ.ފޭދޫ ށ.ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P108

                      256,904                    3,853,560                    1,027,616                  5,138,080  އަލަށްފަށާ ރ.ރަސްގެތީމު ރ.ރަސްގެތީމު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P109

                                 ど                         141,306                    5,510,934                  6,534,240  އަލަށްފަށާ ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ލ.އިސްދޫ ކަޅައިދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P110

                                 ど                         136,918                    5,339,773                  6,330,340  އަލަށްފަށާ ނޑިތީމު ށ.ކަ ނޑިތީމު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ށ.ކަ 2014-P111

                      250,352                    3,755,280                    1,001,408                  5,007,040  އަލަށްފަށާ ހއ.ތުރާކުނު ހއ.ތުރާކުނު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P112

                      250,152                    3,752,280                    1,000,608                  5,003,040  އަލަށްފަށާ ލ.ގަން ލ.ގަން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P113

                      250,152                    3,752,280                    1,000,608                  5,003,040  އަލަށްފަށާ ލ.ކުނަހަންދޫ ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P114

                                 ど                      2,000,000                    3,000,000                  5,000,000  އަލަށްފަށާ ހއ.ތަކަންދޫ ހއ.ތަކަންދޫ މިސްކިތް ބިނާކުރުން 2014-P469

                                 ど                      4,000,000                    1,000,000                  5,000,000  އަލަށްފަށާ ނ.ނަރުދޫ ށ.ނަރުދޫގައި އައު މިސްކިތެއް އެޅުމަށް 2014-P470

                                 ど                      3,500,000                       700,000                  4,200,000  އަލަށްފަށާ ށ.ފުނަދޫ ށ.ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 2014-P471

                                 ど                      5,500,000                       500,000                  6,000,000  އަލަށްފަށާ އދ.ކުނބުރުދޫ އދ.ކުނބުރުދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 2014-P472

                                 ど                      5,500,000                    1,000,000                  6,000,000  އަލަށްފަށާ ގއ.ނިލަންދޫ ގއ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 2014-P473

                                 ど                      4,000,000                    1,000,000                  5,000,000  އަލަށްފަށާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ރ.ހުޅުދުއްފާރު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 2014-P474

                   5,420,000                 46,388,877                  88,191,638             157,784,135   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ  

                                 ど                                    ど                      9,166,804  28,779,907              ހިނގަމުންދާ ރ.އުނޫގފާރު ރ. އުނޫގފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތް ކުރުން 2014-P115

                   5,420,000                  15,000,000                  15,420,000  30,840,000              ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P116

                                 ど                      1,542,000                    1,542,000  3,084,000                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލީޓިސް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P117

                                 ど                    28,600,000                  40,000,000  68,600,000              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އައު އިމާރާތް ނިންމުން 2014-P118

                                 ど                                    ど                      3,000,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ތ.ބުރުނީ ތ.ބުރުނީ ހެލްތުޕޯސްޓެއް އެޅުން 2014-P119

                                 ど                                    ど                      1,779,426  1,779,426                ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޓާރނިޓީ ވެއިޓިންގ ހޯމް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P120
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      3,941,805  3,941,805                އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ 2014-P121

                                 ど                                    ど                      3,941,805  3,941,805                އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ 2014-P122

                                 ど                                    ど                      1,045,769  2,183,678                ހިނގަމުންދާ ބ.އޭދަފުށީ ބ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (ފިނިޝިން) 2014-P123

                                 ど                                    ど                         951,069  2,183,678                ހިނގަމުންދާ ޏ.ފުވައްމުލައް ޏ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (ފިނިޝިން) 2014-P124

                                 ど                      1,246,877                    1,523,960  3,570,836                ހިނގަމުންދާ ލ.ފޮނަދޫ ލ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (ފިނިޝިން) 2014-P125

                                 ど                                    ど                         200,000  200,000                   އަލަށްފަށާ ހއ.އިހަވަންދޫ ހއ.އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޑް ކުރުން 2014-P475

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ހއ.މުޅަދޫ ހއ.މުޅަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 2014-P476

                                 ど                                    ど                      1,500,000  1,500,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ދިއްދޫ ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައިސީޔޫ އަދި ލިފްޓް ބެހެއްޓުން 2014-P477

                                 ど                                    ど                         379,000  379,000                   އަލަށްފަށާ ށ.ބިލެއްފަހި ށ. ބިލެއްފަހި ބޭސްފިހާރަ އެޅުމަށް 2014-P478

                                 ど                                    ど                         800,000  800,000                   އަލަށްފަށާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑު ކުރުން 2014-P479

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ އދ.މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަދަންފަށާފައި ހުރި އިމާރާތްނިންމުން 2014-P480

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ ގ.ދ ތިނަދޫ ޑޮކްޓަރ ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސޕިޓަލްގައި ޕްރައިވެޓް 10 ކޮޓަރި އިމާރާތް ކުރުމަށް 2014-P481

                74,037,000               106,541,167                197,818,303             385,642,205   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

                74,037,000               106,287,000                195,585,976             381,354,878  ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

                   1,000,000                    1,000,000                    4,000,000  6,459,647                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ކ.މާލޭ ޒުވާނުން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަންތަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން 2014-P126

                   1,000,000                    1,000,000                    1,000,000  3,296,626                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ މާލޭ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި ބައިބަލާ ކުޅޭނެ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P127

                   1,000,000                       750,000                    2,000,000  3,750,000                ހިނގަމުންދާ ފ.ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ފ.ނިލަންދޫ) 2014-P128

                      750,000                       750,000                    2,000,000  3,500,000                ހިނގަމުންދާ ބ.އޭދަފުށީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ބ.އޭދަފުށި) 2014-P129

                      750,000                       750,000                    2,500,000  4,000,000                ހިނގަމުންދާ ތ.ތިމަރަފުށި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ތ.ތިމަރަފުށި) 2014-P130

                   2,000,000                    3,000,000                    3,000,000  8,000,000                ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ސ.ހިތަދޫ) 2014-P131

                                 ど                                    ど                      2,500,000  2,592,083                ހިނގަމުންދާ ރ.އުނޫގފާރު ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ރ.އުނޫގފާރު) 2014-P132
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                      1,000,000                    3,500,000  4,500,000                ހިނގަމުންދާ ގއ.ވިލިނގިލި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ގއ.ވިލިނގިލި) 2014-P133

                                 ど                      1,000,000                    3,500,000  4,500,000                ހިނގަމުންދާ ހއ.ދިއްދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ހއ.ދިއްދޫ) 2014-P134

                                 ど                      1,000,000                    3,500,000  4,500,000                ހިނގަމުންދާ ށ.ފުނަދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ށ.ފުނަދޫ) 2014-P135

                                 ど                                    ど                      3,500,000  3,500,000                ހިނގަމުންދާ ޅ.ހިންނަވަރު ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ޅ.ހިންނަވަރު) 2014-P136

                                 ど                      1,000,000                    4,847,725  5,847,725                ހިނގަމުންދާ ޏ.ފުވައްމުލައް ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ޏ.ފުވައްމުލައް) 2014-P137

                                 ど                      1,000,000                    3,889,388  4,889,388                ހިނގަމުންދާ ސ.ގަން ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ސ.ގަން) 2014-P138

                                 ど                                    ど                      1,750,000  1,750,000                ހިނގަމުންދާ ހއ.ހޯރަފުށި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ހއ.ހޯރަފުށި) 2014-P139

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                ހިނގަމުންދާ ތ.ކިނބިދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ތ.ކިނބިދޫ) 2014-P140

                                 ど                                    ど                      5,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުމާލެ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ކ.ހުޅުމާލެ) 2014-P141

                   2,000,000                    2,000,000                    2,000,000  6,000,000                އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ހދ.ކުޅުދުއްފުށި) 2014-P142

                   3,000,000                    3,000,000                    3,000,000  9,000,000                އަލަށްފަށާ ލ.ގަން ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ލ.ގަން) 2014-P143

                      750,000                    1,000,000                    2,670,310  4,420,310                އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ގދ.ގައްދޫ) 2014-P144

                                 ど                                    ど                         817,227  817,227                   އަލަށްފަށާ ގދ.ވާދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ގދ.ވާދޫ) 2014-P145

                                 ど                                    ど                      1,772,409  1,772,409                އަލަށްފަށާ ރ.އަނގޮޅިތީމު ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ރ.އަނޮގޅިތީމު) 2014-P146

                   3,500,000                    3,500,000                    3,500,000  10,500,000              އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ގދ.ތިނަދޫ) 2014-P147

                   2,000,000                    2,000,000                    2,000,000  6,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.ދުވާފަރު ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ރ.ދުވާފަރު) 2014-P148

                   1,500,000                    1,500,000                    1,500,000  4,500,000                އަލަށްފަށާ ސ.ހުޅުމީދޫ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން (ސ.ހުޅުމީދޫ) 2014-P149

                                 ど                                    ど                      4,000,000  4,000,000                އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި ތ.މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P150

                                 ど                                    ど                      7,500,000  7,500,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީ ކުރުން 2014-P151

                                 ど                                    ど                      2,500,000  2,500,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P152

                                 ど                                    ど                      7,500,000  7,773,270                ހިނގަމުންދާ ކ.ހުރާ ހުރާ ކޭމްޕް ސައިޓް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P153
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      2,919,770  8,822,474                ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި
ޑިވެލޮޕިންގ އެންޑް އަޕްގްރޭޑިންގ ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ގްރައުންޑްސް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކޯޓްސް އިން 

އައިލެންޑްސް
2014-P154

                                 ど                                    ど                         500,000  500,000                   ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ހެންވޭރު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P155

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                ހިނގަމުންދާ ރ.ދުވާފަރު ނޑާއި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުން ރ.ދުވާފަރު ބޯޅަދަ 2014-P156

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުމީދޫ ނޑުގައި ބައްތިހަރުކުރުން ސ.ހުޅުމީދޫ ބޯޅަދަ 2014-P157

                                 ど                                    ど                      4,000,000  4,000,000                ހިނގަމުންދާ ކ.ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ކުޅިވަރު ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P158

                                 ど                                    ど                         272,409  272,409                   ހިނގަމުންދާ ގދ.ވާދޫ ގދ.ވާދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P159

                                 ど                                    ど                      1,500,000  1,500,000                ހިނގަމުންދާ ކ.ހުރާ ހުރާ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P160

                                 ど                                    ど                         800,000  800,000                   ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ ގދ.ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P161

                                 ど                                    ど                      7,000,000  5,343,681                ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P162

                                 ど                                    ど                         750,000  750,000                   ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P163

                                 ど                                    ど                      6,800,000  6,876,891                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P164

                                 ど                                    ど                         221,160  221,160                   ހިނގަމުންދާ ނ.މާޅެންދޫ ނ.މާޅެންދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P165

                                 ど                                    ど                         179,889  179,889                   ހިނގަމުންދާ ށ.ގޮއިދޫ ށ.ގޮއިދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P166

                                 ど                                    ど                         284,879  284,879                   ހިނގަމުންދާ ރ.އިންނަމާދޫ ރ.އިންނަމާދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P167

                                 ど                                    ど                         148,810  148,810                   ހިނގަމުންދާ ރ.ވާދޫ ރ.ވާދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P168

                                 ど                                    ど                         350,000  350,000                   އަލަށްފަށާ ރ.އަނގޮޅިތީމު ރ.އަނޮގޅިތީމު ބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P169

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ބ.އޭދަފުށީ ބ.އޭދަފުށި ބޯޅަދަނޑު ހެދުން 2014-P170

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.މާކުރަތު ރ.މާކުރަތު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P171

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P172

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ށ.މާއުނގޫދޫ ށ.މާއުނގޫދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P173
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.ފައިނު ރ.ފައިނު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P174

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.އުނގޫފާރު ރ.އުނޫގފާރު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން 2014-P175

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ނޑޭ ގއ.ކޮ ނޑޭ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން ގއ.ކޮ 2014-P176

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ނޑުހުޅުދޫ ގއ.ކަ ނޑުހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން ގއ.ކަ 2014-P177

                                 ど                                    ど                      3,000,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ލ.ގަން ލ.ގަން ސްޓޭޑިއަމް މަސައްކަތް ނިންމުން 2014-P178

                   1,012,000                    1,012,000                    1,012,000  3,036,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ އެކުވެނި ކޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P179

                   1,500,000                    1,500,000                    1,500,000  4,500,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކުރުން ޓަރފް ދަ 2014-P180

                                 ど                                    ど                      1,500,000  1,500,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ސްޓްރަކްޗރ މަރާމާތުކުރުން 2014-P181

                                 ど                                    ど                      3,000,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ ގދ.ގައްދޫ ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން 2014-P182

                                 ど                    36,000,000                  10,000,000  46,000,000              އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުމާލެ ޔޫތް ސިޓީ-މޫދު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭ ފެންވަރުގެ ފެސިލިޓީޒް ހެދުން 2014-P183

                                 ど                                    ど                      8,000,000  8,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުމާލެ . ވޯމްއަޕް ޓްރެކް ހެދުން ޔޫތް ސިޓީ-އެތްލެޓިކް ޓްރެކާއި 2014-P184

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ބާސްކެޓް އެރީނާ ހެދުން 2014-P185

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުމާލެ ޔޫތް ސިޓީގައި މޮޓޯ ރޭސިންގ ޓްރެކް ހެދުން 2014-P186

                11,425,000                  14,925,000                    4,650,000  31,000,000              އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ވޮލީބޯލް އެރީނާ ހެދުން 2014-P187

                                 ど                                    ど                      1,800,000  1,800,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މާލޭގައި ބީޗް ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ހެދުން 2014-P188

                                 ど                                    ど                      2,300,000  2,300,000                އަލަށްފަށާ ނޑަނޭޅޭ ވަކިތަނެއް ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2 ސަރަޙައްދެއްގައި ބެޑްމިންޓަން އެރީނާ ހެދުން 2014-P189

                                 ど                                    ど                         500,000  500,000                   އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ނެޓްބޯލް އެރީނާ ހެދުން 2014-P190

                29,575,000                  14,200,000                    7,725,000  51,500,000              އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ޤައުމީ ސްޓޭޑިއަމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-P191

                                 ど                                    ど                      3,000,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރު 2 ސަރަޙައްދެއްގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް ހެދުން 2014-P192

                11,275,000                  10,400,000                    3,825,000  25,500,000              އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ނެޝަނަލް އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ހެދުން 2014-P193

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ދިއްދޫ ހއ.ދިއްދޫ ފްޓުބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން 2014-P482
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ތަކަންދޫ ހއ.ތަކަންދޫ ފްޓްބޯޅަ ދަނޑު ވަށާފާރާއި ބައްތި ހަރުކުރުން 2014-P483

                                 ど                                    ど                         200,000  200,000                   އަލަށްފަށާ ށ.މިލަންދޫ ނޑުގައި ދާޖެހުން ށ.މިލަންދޫ ފްޓްބޯޅަ ދަ 2014-P484

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ނ.ހެނބަދޫ ނޑުވަށާ ފެންސުޖެހުމާއި ޗޭންޖިން ރޫމް އެޅުމަށް ނ.ހެނބަދޫ ބޯޅަ ދަ 2014-P485

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ގއ.ނިލަންދޫ ގއ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ވަށާފާރާއި ބައްތި ހަރުކުރުން 2014-P486

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ގއ.މާމެންދޫ ގއ.މާމެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ވަށާފާރާއި ބައްތި ހަރުކުރުން 2014-P487

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ގއ.ދާންދޫ ގއ.ދާންދޫ ދަނޑު ހިއްކުން 2014-P488

                                 ど                      3,000,000                    4,000,000  7,000,000                އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލައް ޏ. ފުވައްމުލައް ސްޓޭޑިއަމްހެދުމަށާއި، 4 ފްޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން 2014-P489

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ ސ.ހުޅުދޫ ނޑުގެ ބައްތި، ބިން އެއްވަރުކުރުން، ފާހާނާބަރި ސ.ހުޅުދޫ ބޯޅަ ދަ 2014-P490

                                 ど                                    ど                      1,500,000  1,500,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މައްޗަންގޯޅި ޖަންވަރީ ބިލުޑިންގ ގައި ޔޫތުސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން 2014-P491

                                 ど                                    ど                         600,000  600,000                   އަލަށްފަށާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ރ.ހުޅުދުއްފާރު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު 2014-P492

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.މާކުރަތު ރ.މާކުރަތު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު 2014-P493

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ތ.ބުރުނީ ތ.ބުރުނި ޒުވާން މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން 2014-P494

                                 ど                                    ど                      1,500,000  1,500,000                އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން 2014-P495

                                 ど                         254,167                    2,232,327                 4,287,327  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

                                 ど                         254,167                    2,232,327  4,287,327                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 2014-P077

                10,140,263                    9,609,600                  21,399,880               55,517,048   ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  

                   9,640,263                    6,500,000                    6,500,000  37,007,568              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ޤައުމީ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަޔާ ކައުންސިލްތައް ގުޅާލުން 2014-P194

                                 ど                                    ど                         399,500  399,500                   ހިނގަމުންދާ ނ.ހޮޅުދޫ ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން 2014-P195

                                 ど                                    ど                         549,568  549,568                   ހިނގަމުންދާ ގއ.ކޮލަމާފުށި ގއ.ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން 2014-P196

                                 ど                      1,460,271                    1,500,000  2,960,271                ހިނގަމުންދާ ގއ.ދާންދޫ ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން 2014-P197

                                 ど                                    ど                         347,552  347,552                   ހިނގަމުންދާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން 2014-P198
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                         727,280  727,280                   ހިނގަމުންދާ ށ.ގޮއިދޫ ށ.ގޮއިދޫ ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން 2014-P199

                                 ど                         649,329                    2,000,000  2,649,329                ހިނގަމުންދާ ށ.ނޫމަރާ ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން 2014-P200

                                 ど                         500,000                    2,000,000  2,500,000                ހިނގަމުންދާ މ.މަޑުއްވަރީ މ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން 2014-P201

                                 ど                                    ど                            87,000  87,000                     ހިނގަމުންދާ ށ.ބިލެއްފަހި ށ.ބިލެއްފަހި 2 ގަބުރުސްތާނުގައި ލައިޓު ޖެހުން 2014-P202

                                 ど                                    ど                         345,380  345,380                   ހިނގަމުންދާ ށ.ގޮއިދޫ ށ.ގޮއިދޫ ބަނދަރު ބައްތި ޖެހުން 2014-P203

                                 ど                                    ど                      1,925,000  1,925,000                ހިނގަމުންދާ ރ.ދުވާފަރު ރ.ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓް 2014-P204

                                 ど                                    ど                         120,000  120,000                   ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު ޅ.ނައިފަރު މަގު ބައްތި ޖެހުން 2014-P205

                                 ど                                    ど                      1,925,000  1,925,000                ހިނގަމުންދާ ފ.ނިލަންދޫ ފ.ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން 2014-P206

                                 ど                                    ど                            25,600  25,600                     ހިނގަމުންދާ ށ.ބިލެއްފަހި ށ.ބިލެއްފަހި ހިނަވާގެ ހެދުން 2014-P207

                      500,000                       500,000                       500,000  1,500,000                އަލަށްފަށާ ށ.ފީވައް ށ.ފީވަކު ޗަކަބިމުގައި ގެ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ބިންހިއްކުން 2014-P496

                                 ど                                    ど                         400,000  400,000                   އަލަށްފަށާ ހއ.ކެލާ ހއ.ކެލާ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން 2014-P497

                                 ど                                    ど                         450,000  450,000                   އަލަށްފަށާ ހއ.ފިއްލަދޫ ހއ.ފިއްލަދޫ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު 2014-P498

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި ތ.މަޑިފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތް 2014-P499

                                 ど                                    ど                         230,000  230,000                   އަލަށްފަށާ ށ.ނޫމަރާ ށ.ނޫމަރާ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުން 2014-P500

                                 ど                                    ど                         368,000  368,000                   އަލަށްފަށާ ށ.ގޮއިދޫ ށ.ގޮއިދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން 2014-P501

                                 ど                      7,896,473                  16,655,962               41,136,966    މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

                                 ど                      1,000,000                    4,000,000  10,000,000              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގައި ހުރި ސެންޓްރަލް އެއަރކޯން ބަދަލުކުރުން 2014-P208

                                 ど                      2,794,449                    6,177,795  11,962,991              ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީހާއި އިމަރާތް (ހ.ދ ކުޅުދުއްފުށި) 2014-P209

                                 ど                      2,869,542                    1,478,167  5,796,943                ހިނގަމުންދާ ހދ.ހަނިމާދޫ ހ.ދހަނިމާދޫން ކަސްޓަމްސަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން 2014-P210
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                      1,232,482                    5,000,000  13,377,032              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ސަލާމްތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތައް މޮނިޓަރކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުްނ
2014-P211

                75,351,528                 84,818,262                  77,700,368             332,115,318   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  

                                 ど                                    ど                      2,150,276  4,225,150                ރިޓެންޝަން ލ.ގަން ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން 3 އަވަށަށް 2014-P212

                                 ど                                    ど                      1,830,766  3,496,320                ރިޓެންޝަން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 2014-P213

                                 ど                         163,371                    2,278,899  3,351,537                ރިޓެންޝަން ށ.މިލަންދޫ ށ.މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 2014-P214

                                 ど                                    ど                      1,641,233  3,596,768                ރިޓެންޝަން ޅ.ނައިފަރު ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 2014-P215

                                 ど                                    ど                      1,504,163  3,867,746                ރިޓެންޝަން ހދ.ވައިކަރަދޫ ހދ.ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 2014-P216

                                 ど                         159,102                    1,843,596  3,282,037                ހިނގަމުންދާ ލ.އިސްދޫ ލ.އިސްދޫ ރަށު ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން 2014-P217

                                 ど                         134,788                    2,100,464  2,695,760                ހިނގަމުންދާ ދ.މީދޫ ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން 2014-P218

                                 ど                         150,000                    2,350,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.އިނގުރައިދޫ ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P219

                                 ど                         150,000                    2,350,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.ގުރައިދޫ ކ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P220

                                 ど                         150,000                    2,350,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ތ.ގުރައިދޫ ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P221

                                 ど                      4,210,001                    3,290,000  8,000,000                އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P222

                60,000,000                  40,500,000                  37,963,498  220,000,000           އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މާލޭގައި ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އެއް ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P223

                   8,000,000                    7,900,000                    6,000,000  21,900,000              އަލަށްފަށާ އައްޑޫސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ ކޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން 2014-P224

                   7,351,528                  30,651,000                    7,697,472  45,700,000              އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް 2014-P225

                                 ど                         650,000                    2,350,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ލ.މާވަށް ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P502

                   4,943,871                 17,016,738                  19,889,969               61,231,956   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

                   2,000,000                    8,039,974                    5,000,000  17,213,295              ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން ލ.ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ތަރައްޤީކުރުން 2014-P226

                   2,943,871                    2,943,871                    5,479,498  17,254,980              ހިނގަމުންދާ ކ.ހުޅުލެ
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް-ނެޝަނަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް 

ޤާއިމުކުރުން (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
2014-P227
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      1,077,500  1,630,000                ހިނގަމުންދާ ކ.މަނިޔަފުށި
މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން - ދެވަނަ ފިޔަވަހި (އިންޖީނުގެ ބިނާކޮށް ކަރަންޓު ޚިދުމަތް 

ދިނުން)
2014-P228

                                 ど                                    ど                              2,313  10,959,194              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރަލް އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P229

                                 ど                      3,330,658                    3,330,658  6,472,252                ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑައިވަރިސފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P230

                                 ど                      2,702,235                    5,000,000  7,702,235                ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ކަނުދފަތި ޤާއިމުކުރުން 2014-P231

              341,008,664               121,054,954                  96,824,987             699,430,498   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

                                 ど                         111,090                    8,218,618               28,160,313  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

                                 ど                                    ど                      2,713,641  7,832,825                ރިޓެންޝަން ށ.މިލަންދޫ ށ.މިލަންދޫ ރަށު އޮފީސް ޢިމާރާތް (2 ބުރި) 2014-P232

                                 ど                                    ど                      2,914,092  7,218,817                ރިޓެންޝަން ށ.މިލަންދޫ ށ.މިލަންދޫ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް 2014-P233

                                 ど                         111,090                    2,185,317  6,088,693                ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ ގދ.ތިނަދޫ އަތޮޅުގެ ނުނިމިހުރިބައި ޢިމާރާތްކުރުން (2 ބުރި) 2014-P234

                                 ど                                    ど                                    ど    3,535,828                ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ ގދ.ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ނުނިމިހުރިބައި ޢިމާރާތްކުރުން (2 ބުރި) 2014-P235

                                 ど                                    ど                         405,568  3,484,150                ރިޓެންޝަން އދ.މަހިބަދޫ އދ.އަތޮޅު އޮފީސް ޢިމާރާތް  (އދ.މަހިބަދޫ) 2014-P236

                11,000,000                    8,000,000                    6,000,000               30,000,000  ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

                11,000,000                    8,000,000                    6,000,000  30,000,000              ހިނގަމުންދާ ކ.ހިންމަފުށި ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަން 2014-P237

                34,286,888                 22,991,684                  27,497,819             112,137,526  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

                                 ど                                    ど                         220,306  4,406,120                ރިޓެންޝަން ހއ.ދިއްދޫ ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ 2014-P238

                                 ど                                    ど                         194,763  3,895,250                ރިޓެންޝަން ކ.މާލެ އިސްކަންދަރުކޮށި 2 އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ 2014-P239

                                 ど                                    ど                            50,001  991,013                   ރިޓެންޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 10 ގޮޅި ޢިމާރާތް ކުރުން - ރިޓެންޝަން ފައިސާ 2014-P240

                                 ど                                    ど                            67,701  1,354,005                ރިޓެންޝަން ޏ.ފުވައްމުލައް ޏ.ފުވައްމުލަށް 10 ގޮޅި ޢިމާރާތް ކުރުން - ރިޓެންޝަން ފައިސާ 2014-P241
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                30,759,123                  10,157,609                    5,000,000  44,376,430              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުން 2014-P242

                                 ど                                    ど                      7,540,048  14,367,673              ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުމީދޫ ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން (އެކަމަޑޭޝަންއާއިއެކު) 2014-P243

                                 ど                         978,248                    6,000,000  13,805,873              ހިނގަމުންދާ ރ.އުނޫގފާރު ރ.އުނޫގފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން (އެކަމަޑޭޝަންއާއިއެކު) 2014-P244

                                 ど                                    ど                         412,500  900,000                   ހިނގަމުންދާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި 5 ގޮޅި ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P245

                                 ど                                    ど                         412,500  900,000                   ހިނގަމުންދާ އދ.މަހިބަދޫ އދ.މަހިބަދޫގައި 5 ގޮޅި ޢިމާރާތްކުރުން 2014-P246

                   3,527,765                    1,855,827                    3,900,000  11,358,662              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ފޮރެންސިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން 2014-P247

                                 ど                                    ど                         200,000  2,282,500                ހިނގަމުންދާ ކ.ދޫނިދޫ ކ.ދޫނިދޫގައި ގޮޅި ހެދުން 2014-P248

                                 ど                      3,500,000                    1,000,000  4,500,000                އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 2014-P249

                                 ど                      3,500,000                    1,000,000  4,500,000                އަލަށްފަށާ ގއ.ގެމަނަފުށި ގއ.ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 2014-P250

                                 ど                      3,000,000                    1,500,000  4,500,000                އަލަށްފަށާ ތ.ވިލުފުށި ތ.ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 2014-P503

              295,721,776                 89,952,180                  55,108,550             529,132,659  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

                50,718,757                  12,000,000                  10,000,000  132,750,000           ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ މާފުށީ ޖަލުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑް ކުރުމާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުން 2014-P251

              212,762,985                  31,197,468                  10,000,000  265,300,000           ހިނގަމުންދާ ކ.ކާށިދޫ ކ.ކާށިދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން 2014-P252

                11,492,322                  16,350,194                    8,000,000  44,972,000              ހިނގަމުންދާ ކ.ކާށިދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ބިނާކުރުން 2014-P253

                                 ど                      1,107,287                    2,583,669  4,600,000                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޥިޜަން ތަރައްޤީކުރުން 2014-P254

                   3,941,339                  10,558,940                    4,326,500  18,826,779              ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި ޖަލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން 2014-P255

                                 ど                      1,258,473                    1,333,809  3,747,528                ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި ޖަލު ތަކުގައި އަލިފާނުން ރައްކާތެރި ވާނެ ނިޒާމެއް އަދި އަލިފާން ނިއްވާ ގާއިމުކުރުން 2014-P256

                11,540,790                  10,775,004                    8,500,000  30,815,794              ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން 2014-P257

                                 ど                                    ど                      5,661,730  11,323,460              ރިޓެންޝަން ކ.މާފުށި މާފުށީޖަލުގައި ހަދާފައިވާ 300 މީހުން ޖާގައިގެ ބްލޮކް ނިންމުން 2014-P258
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                   4,697,969                    3,299,130                    3,000,000  10,997,098              ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި ޖަލުތަކުގައި އެމަރޖެންސީ ޕަވަރ ޖަނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން 2014-P259

                      567,614                    3,405,684                    1,702,842  5,800,000                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ރިމާންޑް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން 2014-P260

                   6,238,670                 72,621,789                144,128,968             390,673,010   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  

                                 ど                                    ど                      2,534,597  38,061,961              ރިޓެންޝަން ކ.މާލެ މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 24 ކްލާސްރޫމް (ފަރނިޗަރއާއި ރިޓެންޝަން) 2014-P261

                                 ど                         925,589                  10,000,000  15,617,280              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް 22 ކްލާސްރޫމް 2014-P262

                                 ど                      6,000,000                  10,000,000  16,000,000              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް 2014-P263

                   2,150,000                  15,850,000                  25,000,000  43,000,000              ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ޖޭ ބްލޮކް ތަޅާލައި 8 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް ކުރުން (S ބްލޮކްގެ ބަދަލުގައި) 2014-P264

                                 ど                                    ど                      2,582,404  7,000,000                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގްރޭޑް 1-10 އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 2014-P265

                                 ど                                    ど                            22,941  458,816                   ރިޓެންޝަން ކ.މާލެ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް މިޔުޒިކް އެންޑް ބޭންޑްރޫމް - ރިޓެންޝަން 2014-P266

                                 ど                                    ど                            99,359  4,462,733                ރިޓެންޝަން ހއ.ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ  12 ކްލާސްރޫމް 3 ބުރި ޢިމާރާތް - ރިޓެންޝަން 2014-P267

                                 ど                                    ど                            35,877  746,946                   ރިޓެންޝަން ހއ.ފިއްލަދޫ ހއ.ފިއްލަދޫ މަދްރަސަތުލް ސަބާޚް 2 ކްލާސްރޫމް 2014-P268

                                 ど                                    ど                            62,771  1,305,566                ރިޓެންޝަން ހއ.މާރަންދޫ ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް 2014-P269

                                 ど                                    ど                         109,227  4,954,202                ރިޓެންޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް 2014-P270

                                 ど                                    ど                            50,423  1,001,789                ރިޓެންޝަން ހދ.ނެއްލައިދޫ ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް (އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން) 2014-P271

                                 ど                                    ど                            60,804  1,347,575                ރިޓެންޝަން ހދ.ކުމުންދޫ ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް 2014-P272

                                 ど                                    ど                         257,862  5,237,931                ރިޓެންޝަން ށ.މިލަންދޫ ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް ހޯލް 2014-P273

                                 ど                                    ど                            78,770  1,730,411                ރިޓެންޝަން ށ.ޅައިމަގު ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް 2014-P274

                                 ど                                    ど                            75,483  1,642,099                ރިޓެންޝަން ނޑިތީމު ށ.ކަ ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 4 ކްލާސްރޫމް 2014-P275

                                 ど                                    ど                            71,098  1,412,566                ރިޓެންޝަން ށ.ގޮއިދޫ ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް 2014-P276
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                            36,459  724,364                   ރިޓެންޝަން ށ.މާއުނގޫދޫ ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 2014-P277

                                 ど                                    ど                            47,611  990,846                   ރިޓެންޝަން ނ.ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 3 ކްލާސްރޫމް 2014-P278

                                 ど                                    ど                            33,268  723,726                   ރިޓެންޝަން ނ.ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 2 ކްލާސްރޫމް (ނ.ވެލިދޫ) 2014-P279

                                 ど                                    ど                            73,993  1,513,993                ރިޓެންޝަން ނ.ލަންދޫ ނ.ލަންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް 2014-P280

                                 ど                                    ど                            45,197  855,327                   ރިޓެންޝަން ރ.ރަސްގެތީމު ރ.ރަސްގެތީމް ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 2014-P281

                                 ど                                    ど                         212,119  5,122,874                ރިޓެންޝަން ރ.މީދޫ ރ.އޭ.އީ.ސީ 8 ކްލާސްރޫމް 2014-P282

                                 ど                                    ど                            43,941  955,920                   ރިޓެންޝަން ރ.އަނގޮޅިތީމު ރ.އަނޮގޅިތީމް ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް (2 ކްލާސްރޫމަށް ބަދަލުކުރެވިފައި) 2014-P283

                                 ど                                    ど                         210,398  5,081,302                ރިޓެންޝަން ބ.ތުޅާދޫ ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް 2014-P284

                                 ど                                    ど                            63,930  1,282,382                ރިޓެންޝަން ކ.ހުރާ ކ.ހުރާ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް 2014-P285

                                 ど                                    ど                            55,106  1,148,043                ރިޓެންޝަން މ.މަޑުއްވަރީ މ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 2014-P286

                                 ど                                    ど                            40,492  888,518                   ރިޓެންޝަން ތ.ހިރިލަންދޫ ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 2014-P287

                                 ど                                    ど                            56,318  1,177,678                ރިޓެންޝަން ތ.ދިޔަމިގިލި ތ.ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް 2014-P288

                                 ど                                    ど                         225,928  5,456,365                ރިޓެންޝަން ތ.ތިމަރަފުށި ތ.އޭ.އީ.ސީ ހޯލް 2014-P289

                                 ど                      1,629,100                    1,392,603  4,423,350                ރިޓެންޝަން ގއ.ވިލިނގިލި
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް (އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން) (އިތުރު 6 ކްލާސް ރޫމް 

މަޖިލީހުން އިތުރުކުރި)
2014-P290

                                 ど                                    ど                            43,946  979,200                   ރިޓެންޝަން ގދ.ވާދޫ ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް 2014-P291

                                 ど                                    ど                            77,129  1,958,400                ރިޓެންޝަން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ.ހުވަދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް 2014-P292

                                 ど                                    ど                         212,914  5,142,074                ރިޓެންޝަން ގދ.ގައްދޫ ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 8 ކްލާސްރޫމް (12 ކްލާސްރޫމް) 2014-P293

                                 ど                                    ど                            64,872  1,468,800                ރިޓެންޝަން ސ.މަރަދޫފޭދޫ ސ.މަރަދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް 2014-P294

                                 ど                                    ど                            58,452  1,216,459                ރިޓެންޝަން ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް 2014-P295
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      1,587,185  3,967,962                ހިނގަމުންދާ ހދ.ނޮޅިވަރަމު ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް (6 ކްލާސްރޫމް) 2014-P296

                                 ど                                    ど                      1,273,327  2,937,600                ހިނގަމުންދާ ނޑިދޫ ދ.ބަ ނޑިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް ދ.ބަ 2014-P297

                                 ど                                    ど                      1,482,942  3,916,800                ހިނގަމުންދާ އއ.އުކުޅަސް އއ.އުކުޅަހު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް (6 ކްލާސްރޫމް) 2014-P298

                                 ど                         183,604                    2,111,441  4,332,826                ހިނގަމުންދާ ރ.އަލިފުށި ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް 2014-P299

                                 ど                         421,523                    4,847,514  9,554,267                ހިނގަމުންދާ ރ.މަޑުއްވަރީ ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް 4 ބުރި ޢިމާރާތް 2014-P300

                                 ど                         233,050                    3,096,231  8,323,200                ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 12 ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު 2014-P301

                                 ど                                    ど                      1,224,000  2,448,000                ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫ ސ.މަރަދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް 2014-P302

                                 ど                                    ど                         895,086  1,745,900                ހިނގަމުންދާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް (ލީބިޔާ) 2014-P303

                                 ど                                    ど                         887,167  1,958,400                ހިނގަމުންދާ ކ.ހިންމަފުށި ކ.ހިންމަފުށި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް (ލީބިޔާ) 2014-P304

                                 ど                                    ど                         895,086  1,745,900                ހިނގަމުންދާ ނޑުހުޅުދޫ ގއ.ކަ ނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް (ލީބިޔާ) ގއ.ކަ 2014-P305

                                 ど                                    ど                         184,808  462,019                   ހިނގަމުންދާ ށ.ނޫމަރާ ށ.ނޫމަރާ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތް 2014-P306

                   3,905,070                    4,340,778                    6,574,152  15,420,000              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި
މޯލްޑިވްސް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް) - 

ލޯކަލްކޮމްޕޯނަންޓް
2014-P307

                                 ど                      1,366,390                    5,465,560  8,539,938                ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.އޭ.އީ.ސީ ހޯލް 2014-P308

                                 ど                                    ど                         979,200  1,958,400                ހިނގަމުންދާ ކ.ތުލުސްދޫ .އީ.ސީ 4 ކްލާސްރޫމް ކ.އޭ 2014-P309

                                 ど                                    ど                         587,520  979,200                   ހިނގަމުންދާ އއ.ފެރިދޫ އއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 2 ކްލާސްރޫމް 2014-P310

                                 ど                                    ど                         486,302  972,604                   ހިނގަމުންދާ ގއ.ދާންދޫ ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް 2014-P311

                                 ど                                    ど                         569,415  1,138,830                ހިނގަމުންދާ ގއ.ކޮލަމާފުށި ގއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް 2014-P312

                                 ど                                    ど                         979,200  1,958,400                ހިނގަމުންދާ ގއ.ނިލަންދޫ ގއ.ނިލަންދޫ ސުކޫލް 4 ކްލާސް ރޫމް 2014-P313

                                 ど                                    ど                         918,480  1,836,960                ހިނގަމުންދާ ގއ.މާމެންދޫ ގއ.މާމެންދޫ ސުކޫލް 4 ކްލާސް ރޫމް 2014-P314
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      1,508,336  3,016,671                ހިނގަމުންދާ ގދ.ނަޑެއްލާ ގދ.ނަޑެއްލާ ސުކޫލް 5 ކްލާސް ރޫމް 2014-P315

                                 ど                      4,673,660                    8,000,000  16,898,213              ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ ގދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކުލާސްރޫމް 3 ބުރި ޢިމާރާތާއި ހޯލް 2014-P316

                                 ど                                    ど                      1,624,309  3,248,618                ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް 2014-P317

                                 ど                                    ど                         979,200  1,958,400                ހިނގަމުންދާ ރ.ރަސްމާދޫ ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް 2014-P318

                                 ど                         750,000                    2,000,000  7,000,000                ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ބޯފެނާއި ކަރަންޓްގެ ނިޒާމްގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުން 2014-P319

                                 ど                      1,750,000                    1,000,000  7,000,000                ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ފަރުނީޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން 2014-P320

                                 ど                         750,000                    2,000,000  7,000,000                ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ސައެންސްލެބާއި، ކޮމްޕިޔުޓަރ ލެބް އަދި ލައިބްރަރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން 2014-P321

                                 ど                      1,500,000                    2,900,000  12,000,000              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ސްކޫލްތަކުގެ އަޕްގްރޭޑްކުރުން 2014-P322

                                 ど                      6,819,183                    1,000,000  12,000,000              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 2014-P323

                                 ど                      8,402,006                    4,000,000  12,402,006              އަލަށްފަށާ ށ.ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް ޢިމާރާތް 2014-P324

                                 ど                         685,440                    1,028,160  1,713,600                އަލަށްފަށާ ރ.އުނގޫފާރު ރ. އުނޫގފާރު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ލައިބްރަރީ 2014-P325

                                 ど                                    ど                         300,000  300,000                   އަލަށްފަށާ ރ.މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ސްކޫލް ނަމާދުގެއެއް އެޅުން 2014-P326

                                 ど                                    ど                         789,600  789,600                   އަލަށްފަށާ ރ.ވާދޫ ރ. ވާދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ފާހާނާ، ގުދަން 2014-P327

                                 ど                         149,818                    4,844,103  5,875,200                އަލަށްފަށާ ކ.ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް 3 ބުރި ޢިމާރާތް 2014-P328

                                 ど                         124,848                    4,036,752  4,896,000                އަލަށްފަށާ މ.ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލް (2 ބުރި ޢިމާރާތް) 2014-P329

                      183,600                    4,222,800                    2,937,600  7,344,000                އަލަށްފަށާ ގއ.ގެމަނަފުށި
ގއ. ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފް ފާހާނާ، ކޮމްޕިޔުޓަރ ލެބް، ސައިންސް ލެބޯޓަރީ، 

ޓީޗަރސް ރޫމް، ސިކްރޫމް އަދި އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ރޫމް
2014-P330

                                 ど                      3,000,000                    2,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލައް އޭ.އީ.ސީ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް 2014-P331

                                 ど                         500,000                       500,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ށ.މާއުނގޫދޫ ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް އަދި އޯޑިއޯ ވިޒުއަލް ރޫމެއްގާއިމްކުރުން 2014-P332

                                 ど                                    ど                      1,500,000  1,500,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ހޯރަފުށި ހއ.ހޯރަފުށި ސުކޫލު މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލެއް 2014-P504
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                         200,000  200,000                   އަލަށްފަށާ ހއ.މާރަންދޫ ހއ.މާރަންދޫ ކޮންޕިޔުޓަރ ލެބް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން 2014-P505

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ދިއްދޫ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ހެދުން (ހއ.ދިއްދޫ) 2014-P506

                                 ど                                    ど                         700,000  700,000                   އަލަށްފަށާ ހދ.ކުރިނބި ހދ.ކުރިނބި ސުކޫލް 03 ކްލާސް ރޫމް 2014-P507

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 2 ޕްރީސުކޫލް 2014-P508

                                 ど                                    ど                         200,000  200,000                   އަލަށްފަށާ ށ.މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބެއް އެޅުން 2014-P509

                                 ど                      6,844,000                       500,000  7,344,000                އަލަށްފަށާ ށ.ފޭދޫ
ށ. ފޭދޫ ސްކޫލް އަލުން ޢިމާރާތް ކުރުން (7 ކްލާސްރޫމް، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް، ލައިބްރަރީ، 

ސެކިއުރިޓީރޫމް، ފާޚާނާ ބްލޮކް އަދި ވަށާފާރު)
2014-P510

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ނ.ކުޑަފަރީ ނ. ކުޑަފަރި ސުމާޓް ސުކޫލް އަދި 4 ކުލާސް ރޫމްއެޅުމަށް 2014-P511

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.މާކުރަތު ރ.މާކުރަތު ޕްރީސުކޫލް އިމާރާތް 2014-P512

                                 ど                      1,500,000                    1,500,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ގދ.ހޯޑެއްދޫ / ސްޕަރވައިޒަރ ރޫމް ގދ.ހޯޑެއްދޫ ސުކޫލް 05 ކްލާސް ރޫމް 2014-P513

                                 ど                                    ど                      3,000,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް 2014-P514

              655,741,513               847,942,352                696,218,125          3,941,446,935   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

                14,000,000                  17,890,477                  16,000,000  58,892,141              ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރުހެދުން 2014-P333

                                 ど                                    ど                         537,769  20,085,082              ރިޓެންޝަން ނ.މަގޫދޫ ނ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P334

                                 ど                                    ど                         376,098  13,425,406              ރިޓެންޝަން ފ.ފީއަލި ފ.ފީއަލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P335

                                 ど                      7,457,425                    9,000,000  44,075,421              ހިނގަމުންދާ ގއ.ގެމަނަފުށި ގއ.ގެމަނަފުށި ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް 2014-P336

                16,093,479                  15,576,084                    5,000,000  41,869,562              ހިނގަމުންދާ ލ.މާބައިދޫ ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން 2014-P337

                   6,583,071                  15,078,344                    6,000,000  31,661,414              ހިނގަމުންދާ ލ.މާވަށް ލ.މާވަށް ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 2014-P338

                                 ど                      1,318,861                    9,000,000  23,304,127              ހިނގަމުންދާ ލ.ކުނަހަންދޫ ލ.ކުނަހަންދޫ ބަނދަރުހެދުން 2014-P339

                                 ど                      1,664,752                  16,000,000  25,100,477              ހިނގަމުންދާ ހއ.އުތީމު ހއ.އުތީމު ބަނދަރު ހެދުން 2014-P340
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                   9,991,796                  16,844,116                  13,000,000  39,835,912              ހިނގަމުންދާ ހއ.ވަށަފަރު ހއ.ވަށަފަރު ބަނދަރު ހެދުން 2014-P341

                                 ど                      8,028,567                  19,000,000  41,182,536              ހިނގަމުންދާ ހދ.ވައިކަރަދޫ ހދ.ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ހެދުން 2014-P342

                19,116,324                  10,210,138                    7,800,000  42,326,461              ހިނގަމުންދާ ދ.މާއެނބޫދޫ ދ.މާއެނބޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން 2014-P343

                   1,174,847                    9,322,080                    7,800,000  23,496,926              ހިނގަމުންދާ ކ.ގުޅި ކ.ގުޅި ބަނދަރު ހެދުން 2014-P344

                      598,153                    4,364,899                    4,200,000  11,963,052              ހިނގަމުންދާ ހދ.ނެއްލައިދޫ ހދ.ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P345

                                 ど                      1,083,371                    5,733,016  9,971,872                ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުރިނބި ހދ.ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P346

                                 ど                           16,780                    2,154,416  12,661,881              ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން 2014-P347

                                 ど                      1,377,482                    9,064,889  48,749,736              ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުމީދޫ ސ.ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު ހެދުން 2014-P348

                11,730,844                  11,693,491                    5,192,530  34,616,864              ހިނގަމުންދާ ރ.ފައިނު ރ.ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P349

                   1,300,052                  20,985,867                    3,900,155  26,001,028              ހިނގަމުންދާ ނ.ކުޑަފަރީ ނ.ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P350

                19,396,098                  20,525,845                    8,000,000  47,921,942              ހިނގަމުންދާ ޅ.ކުރެންދޫ ޅ.ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P351

                                 ど                                    ど                      2,523,028  30,058,189              ހިނގަމުންދާ ފ.ބިލެތްދޫ ފ.ބިލެތްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P352

                                 ど                                    ど                      2,940,343  14,971,134              ހިނގަމުންދާ ހދ.މަކުނުދޫ ހދ.މަކުނުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P353

                23,483,750                    8,507,736                    3,840,000  29,674,990              ހިނގަމުންދާ ލ.ދަނބިދޫ ލ.ދަނބިދޫ ބަނދަރުހެދުން 2014-P354

                                 ど                      3,000,000                    1,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ އއ.ތޮއްޑޫ އއ.ތޮއްޑޫ ބަނދަރުހެދުން 2014-P355

                   8,385,560                  10,000,000                  10,385,560  28,771,120              އަލަށްފަށާ

ހދ.ނޮޅިވަރަމް، ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު، 

ނ.މާޅެންދޫ، ނ.މާފަރު، ނ.ވެލިދޫ، 

ރ.އިންނަމާދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، 

ނިޑ،  މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަންތު

ޏ.ފުވައްމުލަކު

އައި.ޑީ.ބީ ލޯން އެހީގައި އަލަށް ހަދަން ހުށަހަޅާ ބަނދަރުތައް 2014-P356

                                 ど                                    ど                         782,005  15,003,601              ރިޓެންޝަން މ.މުލައް މ.މުލަކު ބްރޭކްވޯޓަރ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P357

                   6,291,372                  10,536,068                    7,000,000  25,827,440              ހިނގަމުންދާ ނޭޑ ގއ.ކޮ ގއ.ކޮނޑޭ ލަފާފުރުން ހައްލުކޮށްދިނުން 2014-P358
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                   5,031,575                    8,599,918                    7,000,000  20,631,492              ހިނގަމުންދާ ނޑުހުޅުދޫ ގއ.ކަ ނޑުހުޅުދޫ ބޭރުތޮށި ގއ.ކަ 2014-P359

                                 ど                                    ど                      3,402,152  5,670,252                ހިނގަމުންދާ ތ.ވިލުފުށި ތ.ވިލުފުށި ނެރު ބަދަލުކުރުން 2014-P360

                                 ど                      1,305,456                    1,305,456  52,218,224              ހިނގަމުންދާ ގއ.މާމެންދޫ ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-P361

                                 ど                      6,774,704                    8,000,000  24,220,825              ހިނގަމުންދާ ހދ.ހިރިމަރަދޫ ހދ.ހިރިމަރަދޫ ބަނދަރު 2014-P362

                                 ど                      7,200,000                    7,800,000  15,000,000              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ތިލަވެފައިވާ ނެރުފަދަ ތަންތަން ފުންކުރުމާއި ބަނދަރާއި ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުން 2014-P363

                                 ど                      3,000,000                    1,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.ރަސްމާދޫ ރ.ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށްޓާއި ގިރާސަރަހައްދުގައި ހިލަޖެއްސުން 2014-P364

                                 ど                                    ど                      2,398,086  6,496,809                ހިނގަމުންދާ ށ.ނަރުދޫ، ށ.ބިލެއްފަހި، ށ.ފޭދޫ ށ. ނަރުދޫ، ށ. ބިލެއްފަހި އަދި ށ. ފޭދޫ ނެރު ފުންކުރުން 2014-P365

                                 ど                      3,000,000                    1,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.އަނގޮޅިތީމު ރ.އަނޮގޅިތީމު ނެރުފުންކުރުން 2014-P366

                                 ど                      3,000,000                    1,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ފ.ދަރަނބޫދޫ ފ.ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ފައިކަށި މަރާމާތު ކުރުން 2014-P367

                                 ど                      3,000,000                    2,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ރިވެޓްމަންޓް 2014-P368

                                 ど                         200,000                    5,800,000  8,000,000                އަލަށްފަށާ އދ.ފެންފުށި ނޑުތޮށި ލުން އދ. ފެންފުށި ކަ 2014-P369

                                 ど                                    ど                      7,000,000  9,000,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ތުރާކުނު ހއ.ތުރާކުނު ބަންދަރު ނިންމުން 2014-P370

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ އދ.ދިއްދޫ އދ.ދިއްދޫ ކީވޯލް 2014-P371

                   1,105,000                  12,268,296                    8,726,704  22,100,000              އަލަށްފަށާ ހއ.ބާރަށް ހއ.ބާރަށް ޖެޓީ ހެދުން 2014-P372

                   7,176,948                  21,246,742                  21,500,000  85,539,655              ހިނގަމުންދާ ށ.ކޮމަންޑޫ ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން އަދި ތޮށިލުން 2014-P373

                                 ど                    30,036,511                  56,000,000  86,036,511              ހިނގަމުންދާ ގއ.އެޓޯލް ގއ.ސާރވޭ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް 298 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އެޓް ގއ. އެޓޯލް 2014-P374

                                 ど                      5,208,522                    6,000,000  28,678,113              ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަމީނީމަގު ހެދުން 2014-P375

                   8,000,000                    8,000,000                    7,000,000  67,315,834              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި މެޓީރިއަލް ސަޕްލައި- ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހޯދަންޖެހޭ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން 2014-P376

                                 ど                                    ど                            15,727  628,813                   ރިޓެންޝަން ކ.މާލެ ވެލާނާގެ ޓެރަސް ވޯޓަރޕްރޫފްކުރުން 2014-P377

                                 ど                      5,064,464                    7,596,695  34,667,885              ހިނގަމުންދާ މ.ކޮޅުފުށި މ.ކޮޅުފުށީ ކަރަންޓު ނިޒާމު ޤާޢިމްކުރުން (ކޮޅުފުށީ ޘުނާމީ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓް) 2014-P378
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      1,631,164  1,893,064                ހިނގަމުންދާ މ.ކޮޅުފުށި
މ.ކޮޅުފުށީގައި ޘުނާމީއާ ގުޅިގެން އަބޫދާބީ ފަންޑުގެ 167 ގެއެއްގެ ޢިމާރާތްކުރުން (މީގެ ތެރެއިން 

މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ 3 ގެއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން )
2014-P379

                                 ど                                    ど                         635,289  4,406,906                ހިނގަމުންދާ މ.ކޮޅުފުށި : 9 ގެ މަރާމާތްކުރުން މ. ކޮޅުފުށީގައި ހިނގަމުންދާ ޘުނާމީ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓު 2014-P380

                27,640,000                  34,860,000                  26,120,000  149,674,081           އަލަށްފަށާ

ގއ.ވިލިނިގލި، ގދ.މަޑަވެލި، 

ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ގައްދޫ، 

- ގދ.ތިނަދޫ، ޏ.ފުވައްމުލަކު، ސ.ހުޅު

މީދޫ، ސ.ހިތަދޫ

ޗައިނީޒް އެގްޒިމްގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ 9 ރަށެއްގައި 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު 

(ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
2014-P381

                                 ど                                    ど                    22,656,208  105,536,408           ހިނގަމުންދާ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ހދ.ހަނިމާދޫ، 

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހއ.ދިއްދޫ
މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ 600 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު (ނޫމަޑި) 2014-P382

                18,000,000                  22,306,917                  17,090,000  58,396,917              ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ، ކ.ހުޅުމާލެ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ލޯން ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު 2014-P383

                24,000,000                  20,525,000                  12,000,000  59,525,000              އަލަށްފަށާ އެކި ރަށްތަކުގައި ނެކްސްޖެން އިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު 2014-P384

                                 ど                                    ど                         480,000  480,000                   ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން ފްރެންޗް ރެޑްކޮރްސް އިން ހަދާފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން 8 ގޭގެ މަރާމާތު ފައިސާ 2014-P385

                                 ど                                    ど                      1,550,000  1,550,000                ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ގއ.ދިޔަދޫ ރަށްޔިތުންގެ ނުނިމިހުރި 6 ގެ ނިންމުމަށް 2014-P386

                                 ど                                    ど                         761,360  761,360                   ހިނގަމުންދާ ބ.ކެންދޫ ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ބ.ކެންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 1 ގެ 2014-P387

                                 ど                                    ど                         818,057  818,057                   ހިނގަމުންދާ ހއ.ފިއްލަދޫ ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ހއ.ފިއްލަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 1 ގެ (މަދޮށިގެ) 2014-P388

                                 ど                                    ど                      9,000,000  10,000,000              ހިނގަމުންދާ އެކި ރަށްތަކުގައި ހައުސިންޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ޔުޓިލިޓީސް 2014-P389

                34,000,000                  15,000,000                  15,000,000  74,196,766              އަލަށްފަށާ ބ.އޭދަފުށީ ބ. އޭދަފުށި ބިންހިއްކުން 2014-P390

                14,000,000                  23,000,000                  14,000,000  97,016,491              އަލަށްފަށާ ކ.ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުން 2014-P391

                15,000,000                    2,000,000                  15,000,000  70,258,531              އަލަށްފަށާ ތ.ގުރައިދޫ ތ.ގުރައިދޫ ބިންހިއްކުން 2014-P392

                10,000,000                  18,000,000                    9,000,000  44,069,994              އަލަށްފަށާ ދ.މީދޫ ދ. މީދޫ ބިންހިއްކުން 2014-P393

                39,000,000                  25,000,000                  11,000,000  171,282,487           އަލަށްފަށާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބިންހިއްކުން 2014-P394

                20,000,000                  10,000,000                    5,000,000  51,000,000              އަލަށްފަށާ މ.މުލި މ.މުލީ ބިންހިއްކުން 2014-P395

                16,000,000                  20,000,000                    4,000,000  78,107,496              އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި ތ.މަޑިފުށި ބިން ހިއްކުން 2014-P396
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                17,440,255                  20,842,810                  18,000,000  57,610,218              އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން 2014-P397

                14,000,000                  23,000,000                    3,000,000  40,203,705              އަލަށްފަށާ ހދ.ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން 2014-P398

                17,000,000                  20,000,000                    3,000,000  42,082,802              އަލަށްފަށާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން 2014-P399

                      977,735                  23,755,080                    8,000,000  39,109,383              އަލަށްފަށާ ގއ.ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލި މަގުހެދުން 2014-P400

                19,949,214                  24,373,422                    7,000,000  54,115,036              އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ މަގުހެދުން 2014-P401

                   5,746,433                  24,563,120                    8,000,000  38,309,552              އަލަށްފަށާ ތ.ވިލުފުށި ތ.ވިލުފުށި މަގުހެދުން 2014-P402

                15,000,000                  15,000,000                    9,000,000  60,000,000              އަލަށްފަށާ އައްޑޫސިޓީ އައްޑޫސިޓީ މަގުހެދުން 2014-P403

                20,000,000                  10,000,000                    6,000,000  50,000,000              އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މާލޭ މަގުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 2014-P404

                                 ど                      2,000,000                    8,000,000  20,000,000              އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ މާލޭ-ހުޅުމާލެ ބްރިޖް އެޅުން (ފީސިބިލިޓި ހެދުން-ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P405

                   4,766,766                    4,766,766                    1,000,000  47,667,654              އަލަށްފަށާ އދ.ދަނގެތި .އޭ) އދ. ދަނގެތި ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި 2014-P406

                   3,937,755                    3,937,755                    1,000,000  39,377,541              އަލަށްފަށާ ބ.ތުޅާދޫ ބ. ތުލާދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P407

                   4,334,115                    4,334,115                    1,000,000  43,341,145              އަލަށްފަށާ ނޑިދޫ ދ.ބަ ނޑިދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) ދ. ބަ 2014-P408

                   4,807,250                    4,807,250                    1,000,000  48,072,491              އަލަށްފަށާ ގދ.މަޑަވެލި .އައި.އޭ) ގދ. މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ 2014-P409

                   2,740,456                    2,740,456                    1,000,000  27,404,553              އަލަށްފަށާ ހދ.ކުމުންދޫ .އައި.އޭ) ހދ. ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ 2014-P410

                   5,072,107                    5,072,107                    1,000,000  50,721,065              އަލަށްފަށާ ލ.ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P411

                   6,065,184                    6,065,184                    1,000,000  60,651,832              އަލަށްފަށާ ނ.ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P412

                   4,138,910                    4,138,910                    1,000,000  41,389,092              އަލަށްފަށާ ރ.އިނގުރައިދޫ .އޭ) ރ. އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި 2014-P413

                   4,525,940                    4,525,940                    1,000,000  45,259,396              އަލަށްފަށާ ނޑިތީމު ށ.ކަ ނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) ށ. ކަ 2014-P414

                   4,811,721                    4,811,721                    1,000,000  48,117,207              އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި .އޭ) .އައި ތ. މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ 2014-P415

                   3,901,679                    3,901,679                    1,000,000  39,016,789              އަލަށްފަށާ އއ.ހިމަންދޫ .އައި.އޭ) އއ. ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ 2014-P416

                   3,007,109                    3,007,109                    1,000,000  30,071,084              އަލަށްފަށާ ބ.ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P417

                17,553,186                  17,553,186                    4,000,000  45,531,851              އަލަށްފަށާ ފ.މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P418
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                   5,757,277                    5,757,277                    1,000,000  57,572,768              އަލަށްފަށާ ފ.ނިލަންދޫ .އައި.އޭ) ފ. ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ 2014-P419

                   4,787,281                    4,787,281                    1,000,000  47,872,806              އަލަށްފަށާ ގއ.ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P420

                   5,369,062                    5,369,062                    2,000,000  53,690,617              އަލަށްފަށާ ކ.ގާފަރު ކ. ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P421

                   3,511,149                    3,511,149                    1,000,000  35,111,483              އަލަށްފަށާ ކ.ގުރައިދޫ .އޭ) ކ. ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި 2014-P422

                   4,701,474                    4,701,474                    1,000,000  47,014,737              އަލަށްފަށާ މ.ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P423

                   4,701,624                    4,701,624                    1,000,000  47,016,236              އަލަށްފަށާ ރ.މަޑުއްވަރީ .އޭ) ރ. މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި 2014-P424

                   4,925,218                    4,925,218                    1,000,000  49,252,176              އަލަށްފަށާ ށ.ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން(22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P425

                   4,096,536                    4,096,536                    1,000,000  40,965,360              އަލަށްފަށާ ށ.މަރޮށި .އޭ) ށ. މަރޮށި ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި 2014-P426

                   3,017,208                    3,017,208                    1,000,000  30,172,071              އަލަށްފަށާ ތ.ބުރުނީ ތ. ބުރުނީ ބަނދަރު ހެދުން (22 ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެޑްވާންސާއި އީ.އައި.އޭ) 2014-P427

                                 ど                                    ど                      3,500,000  3,500,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ދިއްދޫ ހއ.ދިއްދޫ ދެކުނު ސަރަޙައްދު ގިރުން ހިމާޔަތްކުރުން ފޭސް 2 ތޮށިލުން 2014-P515

                                 ど                                    ど                      3,500,000  3,500,000                އަލަށްފަށާ ހއ.މުޅަދޫ ހއ.މުޅަދޫ ލަފާފުރުން ހައްލު ކުރުން 2014-P516

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ ހއ.ފިއްލަދޫ ހއ.ފިއްލަދޫ ޖެޓީ ހެދުން 2014-P517

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ ށ.މަރޮށި ށ.މަރޮށި ފަޅުގެ ތޮށި މަރާމާތުކުރުން 2014-P518

                                 ど                                    ど                      3,000,000  3,000,000                އަލަށްފަށާ ނ.މަނަދޫ ނ.މަނަދޫ ބަނދަރާ ގުޅިފައިވާ މަގުހެދުން 2014-P519

                                 ど                                    ど                      4,000,000  25,000,000              އަލަށްފަށާ ނ.ފޮއްދޫ ނ.ފޮއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން 2014-P520

                                 ど                         800,000                       800,000  1,600,000                އަލަށްފަށާ ރ.ކިނޮޅޮސް ރ.ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ނިންމުން 2014-P521

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ރ.ހުޅުދުއްފާރު ނެރުފައިކަށި ހެދުން 2014-P522

                18,000,000                    2,000,000                       800,000  20,800,000              އަލަށްފަށާ ބ.މާޅޮސް ބ. މާޅޮސް ބަނދަރުތޮށި މަރާމާތުކުރުން 2014-P523

                                 ど                                    ど                      1,400,000  1,400,000                އަލަށްފަށާ ޅ.ނައިފަރު ޅ.ނައިފަރު ގައި ހަދަމުންދާ ބަދަރު އުތުރު ތޮއްޓާގުޅާލުމަށް 2014-P524

                                 ど                                    ど                         800,000  800,000                   އަލަށްފަށާ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ނެރުފުންކުރުން 2014-P525

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ އއ.ރަސްދޫ އއ.ރަސްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން 2014-P526

                                 ど                                    ど                      2,000,000  2,000,000                އަލަށްފަށާ އދ.މަހިބަދޫ ނޑުތޮށި ޖެހުން އދ. މަހިބަދޫ ދެކުނު ބަނދަރު އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަ 2014-P527
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                                    ど                      2,500,000  2,500,000                އަލަށްފަށާ އދ.މަންދޫ އދ. މަންދޫގައި ޖެޓީއެއް ހެދުން 2014-P528

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ މ.ރަތްމަންދޫ މ.ރަތްމަންދޫގައި ޓީ.ޖެޓީއެއް އެޅުން 2014-P529

                13,000,000                  13,000,000                    3,000,000  29,000,000              އަލަށްފަށާ މ.ވޭވަށް މ. ވޭވަށް ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން 2014-P530

                                 ど                      2,000,000                    2,000,000  4,000,000                އަލަށްފަށާ މ.މަޑުއްވަރީ މ.މަޑުއްވަރީ ހުޅަނގުފަރާތު އެއްގަމުތޮށި މަރާމާތުކުރުން 2014-P531

                                 ど                                    ど                      1,500,000  1,500,000                އަލަށްފަށާ ފ.ދަރަނބޫދޫ ފ.ދަރަނބޫދޫ ނެރުފުންކުރުން 2014-P532

                10,000,000                  15,000,000                    1,000,000  26,000,000              އަލަށްފަށާ ތ.އޮމަދޫ ތ.އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުން 2014-P533

                   7,000,000                    7,000,000                    6,000,000  20,000,000              އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ ( ގދ.ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ފޭސް 2 (ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން 2014-P534

                                 ど                                    ど                      5,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ސ.މަރަދޫ ސ.މަރަދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި މަގަތު ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކުރުން 2014-P535

                                 ど                                    ど                      5,901,418  4,500,000                އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ ގދ.ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދު ހެދުން 2014-P536

                10,000,000                    4,000,000  40,000,000              އަލަށްފަށާ ރ.ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 2014-P537

                10,000,000                    2,000,000  22,000,000              އަލަށްފަށާ މ.ނާލާފުށި / ބަނދަރުހެދުން މ. ނާލާފުށި ކޯޒުވޭއިން މުއްޔާ ގުޅާލުން 2014-P538

                                 ど                                    ど                      1,000,000  1,000,000                އަލަށްފަށާ މ.ދިއްގަރު މ.ދިއްގަރު އިރުމަތިފަރާތަށް އުދައަރާ ސަރަޙައްދުގައި ކާނު ހެދުން 2014-P539

                10,000,000                  10,000,000                    5,000,000  91,000,000              އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ 150 ހައުސިންގ ޔުނިޓް (މ.ބޮޑުގެ) 2014-P540

                                 ど                                    ど                    35,000,000  35,000,000              އަލަށްފަށާ އެކި ރަށްތަކުގައި ސުނާމީގައި ހާލުޖެހުނު ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އަލަށް އާބާދު ކުރެވުނު ރަށްރަށުގެ ބިން އިތުރުކުރުމަށް 2014-P541

                   2,236,890                 14,164,021                  15,335,933               34,988,197   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  

                                 ど                      3,199,353                    8,000,000  13,099,598              ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ ތިނަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް 1 އެޅުން 2014-P428

                   1,889,940                    5,709,660                    5,000,000  12,599,599              ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ ހިތަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް 1 އެއް އެޅުން 2014-P429

                      346,950                    5,255,008                    1,337,042  6,939,000                ހިނގަމުންދާ ކ.މާލެ އެފް.އީ ގައި ކްލާސްރޫމްތައް މަދުކަމުން ކެންޓީނާއެކު 2000 އަކަފޫޓްގެ ބްލޮކެޓް އެޅުން 2014-P430

                                 ど                                    ど                         998,891  2,350,000                ހިނގަމުންދާ ކ.ވިލިނގިލި ސީއެމްއެސްގައި ސަވައިވަލް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން 2014-P431

                                 ど                      8,000,000                  12,000,000               20,000,000   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  

                                 ど                      2,000,000                    3,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ ފިނޭންސް އެންޑް އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮފީސް ބިލްޑިންގ (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P432
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2016 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015 އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް 

ބަޖެޓް
ސްޓެޓަސް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ަމޝްރޫޢުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

                                 ど                      2,000,000                    3,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ އޮޓޮމެޓިކް ކާރ ޕާކިންގ، ކޮމާޝަލް އެންޑް ރެސިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގ (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P433

                                 ど                      2,000,000                    3,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ .އެފް ރެސިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގ (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) އެމް.އެން.ޑީ 2014-P434

                                 ど                      2,000,000                    3,000,000  5,000,000                އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ އައި.ޓީ ބިލްޑިންގ (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 2014-P435
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c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2012 ން 2016 ށް

( ބޭރުގެ ލޯނުއެހީ އިން ހިންގޭ)
2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ްށ

އެސްޓިމޭޓް

2013 ްށ

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ 1,055,584,355    1,217,565,009         1,293,583,942         1,737,659,834           1,722,727,811          

ސަޢުދީ ފަންޑް 153,783,992       84,182,736              79,850,427              72,896,751                15,829,302               

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ގއ. ވިލިނގިލި، ނިލަންދޫ، މާމެންދޫ،ދާންދޫ       5,266,230          46,743,395         42,850,427                        -                        -
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް 2014-L001

-                        -                        -                       37,439,341          148,517,762   
       ކ. ދިއްފުށި، ހއ.ހޯރަފުށި،    
     ހއ.އިހަވަންދޫ،ގދ. ވާދޫ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް 2014-L002

ހިނަގމުންދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ ސ.ހިތަދޫ                  -                       -         37,000,000           72,896,751           15,829,302 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިކްވިޕިންގ އޮފް ސ.ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް 2014-L003

އަބޫދާބީ ފަންޑް 87,622,930         20,988,436              30,524,047              58,098,942                  -                             

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ތ. މަޑިފުށި އަދި މ. ކޮޅުފުށި        87,622,930            20,988,436            30,524,047              58,098,942                           -
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް 

އޭރިއާޒް
2014-L004

ކުވެއިތު ފަންޑް 9,116,419             -                             47,090,155              90,408,768                90,408,768               

-                           -                           -                         -                         9,116,419          

 ހާބަރ : ތ. ތިމަރަފުށި، ޅ.ހިންނަވަރު،
 ގދ. ތިނަދޫ

ނަރުދަމާ : ތ. ތިމަރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނިމިފައި ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-L005

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޏ.ފުވައްމުލައް                    -                         -            13,756,288              35,068,496              35,068,496
އެންޑް އެނަރޖީ އަލަށްފަށާ ވޯޓަރސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް އިން ފުވައްމުލަކު 2014-L006

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޏ.ފުވައްމުލައް                    -                         -            33,333,867              55,340,272              55,340,272
އެންޑް އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލަކު ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 2014-L007

/ޖަޕާން 7,136,021             -                             107,940,000            89,600,000                448,000,000              ޖޭ ބިކް

-                           -                           -                         -                         7,136,021          

 ހާބަރ: ށ.ފުނަދޫ، މާލެ ނޯތު ހާބަރ،
ތ.ދިޔަމިގިލި، ލ.ފޮނަދޫ، ގއ.ދާންދޫ،
ލ.އިސްދޫ ކަޅައިދޫ، ލ.އިސްދޫ

ނަރުދަމާ: ށ.ފުނަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، މ.މުލި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނިމިފައި ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން 2014-L008

އަލަށްފަށާ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ކ.ހުޅުލެ                    -                         -          107,940,000              89,600,000            448,000,000 އެއާރޕޯރޓް އަޕްގްރޭޑިންގ 2014-L009

                             -                                -              175,936,246              70,757,186         49,063,295 ( .ޑީ .އެފް ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ (އޭ

-                           175,936,246          70,757,186            49,063,295        

 ނަރުދަމާ: ލ. ގަން، ގދ. ތިނަދޫ، ނ. ހޮޅުދޫ، 
ނ. ވެލިދޫ

ހާބަރ: ރ. އުނޫގފާރު، ނ. މަނަދޫ، ހދ. މަކުނުދޫ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސް 2014-L010
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2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ްށ

އެސްޓިމޭޓް

2013 ްށ

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

                 5,959,388                11,918,776                4,966,157                3,572,793         56,438,655 ( . އޭ . ޑީ އިންޓަރޭނޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން (އައި

5,959,388                11,918,776              4,966,157              3,572,793              56,438,655        
 ޅ.ނައިފަރު، ޅ.ހިންނަވަރު، ނ.މަނަދޫ، 

ރ.ދުވާފަރު، ތ.ވަންދޫ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-L011

             118,739,292              121,859,621              77,512,896              42,367,658         82,244,338 ( .ބީ .ޑީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި

 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް  ލ. މާބައިދޫ، ތ. މަޑިފުށި        22,579,273                 423,203                         -                           -                           -
ސެންޓަރ ހިނަގމުންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އެފެކްޓެޑް އައިލެންޑް 2014-L012

-                           -                           -                         30,477,094            59,665,065        
 ބ. ދަރަވަންދޫ، ކ. ކާށިދޫ، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. 

މަތިވެރި
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަޔަރަމަންޓް ހިނަގމުންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް 2014-L013

ހިނަގމުންދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ.ހުޅުމާލެ                    -                         -            10,000,000              21,162,321              18,041,992 ކްއަރަންޓިން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް 2014-L014

25,015,151              25,015,152              14,653,886            -                         -                    

 ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، 
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، 
މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން-ތުޑި، ޏ.ފުވައްމުލައް، 

ހދ.ނޮޅިވަރަމް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލަށްފަށާ ( ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ކޮންސެޝަނަލް 2014-L015

38,400,000              38,400,000              22,204,800            -                         -                    

 ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، 
ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، 
މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން-ތުޑި، ޏ.ފުވައްމުލައް، 

ހދ.ނޮޅިވަރަމް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލަށްފަށާ ( ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އިސްތިސްނާ 2014-L016

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ކ.ހިންމަފުށި، ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު، ޅ.ނައިފަރު                    -              6,168,000            16,586,912              20,173,272              20,173,272
އެންޑް އެނަރޖީ އަލަށްފަށާ ( ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އިސްތިސްނާ 2014-L017

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫ                    -              5,299,361            14,067,298              17,108,876              17,108,877
އެންޑް އެނަރޖީ އަލަށްފަށާ ( ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (ކޮންސެޝަނަލް 2014-L018

                             -                                -                               -                               -             1,835,371 ( .ބީ .ޑީ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ

-                           -                           -                         -                         1,835,371          

 ނަރުދަމާ: ލ. ފޮނަދޫ، އދ. މަހިބަދޫ،
އިކުއިޕްމަންޓް: ލ. ފޮނަދޫ، އދ. މަހިބަދޫ،

ޅ. ނައިފަރު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އެންވަޔަރަމަންޓް ހިނަގމުންދާ

ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2 އެންވަޔަރަމަންޓަލް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް
2014-L019

             102,705,600              125,258,400              59,355,357              43,472,987         14,050,042 ( އޯޕެކް ފަންޑު ފޮރ އިންޓަރޭނޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯފިޑް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ތ.ހިރިލަންދޫ، ގއ.ދެއްވަދޫ        14,050,042            17,567,387              5,160,357                           -                           -
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-L020

ހިނަގމުންދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ ސ. ހިތަދޫ                    -            25,905,600            19,500,000              38,858,400              25,905,600 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް 2014-L021

76,800,000              86,400,000              34,695,000            -                         

 ނަރުދަމާ-ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، 
ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ

ފެން-ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، 
ގއ.ކޮލަމާފުށި،

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
އެންޑް އެނަރޖީ އަލަށްފަށާ އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް 2014-L022
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2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ްށ

އެސްޓިމޭޓް

2013 ްށ

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޑެނިސް ކޮމާޝަލް ލޯން / ޑެނީޑާ ސަޕޯޓެޑް 19,486,806         136,407,281              -                               -                                -                             

ހިނަގމުންދާ ސްޓެލްކޯ ކ.މާލެ        19,486,806          101,403,474                         -                           -                           - ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 2014-L023

ޕައިޕްލައިން ސްޓެލްކޯ ކ.މާލެ                    -            35,003,807                         -                           -                           - ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯން ފޮރ ފޯރތްޕަވަރ 2014-L024

އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ 471,937,626       815,815,932            468,289,157            772,744,571              376,784,571             

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ކ.ހުޅުމާލެ      471,937,626            93,678,432                         -                           -                           -
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން ހުޅުމާލެ 2014-L025

243,660,000            730,980,000            462,000,000          722,137,500          -                    

 ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ތިނަދޫ، 
ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ގައްދޫ، ޏ.ފުވައްމުލައް، 

ސ.ހުޅުމީދޫ، ސ.ހިތަދޫ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް 2014-L026

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން  ކ.މާލެ                    -                         -              6,289,157              41,764,571            133,124,571
ޓެކްނޯލޮޖީ އަލަށްފަށާ ސްމާރޓް މޯލްޑީވްސް 2014-L027

އެގްޒިމް ބޭންކް / އިންޑިޔާ 102,868,860         -                             123,000,000            231,034,005              51,340,890               

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ކ.މާލެ،ގދ.ތިނަދޫ      102,868,860                         -          123,000,000            231,034,005              51,340,890
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިނަގމުންދާ 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް 2014-L028

އެގްޒިމް ބޭންކް / ތައިލޭންޑް   -                          -                             107,940,000            89,600,000                448,000,000             

އަލަށްފަށާ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ކ.ހުޅުލެ                    -                         -          107,940,000              89,600,000            448,000,000 އެއާޕޯޓް އަޕްގްރޭޑިން 2014-L029

               64,960,000                74,240,000              11,179,500                             -                          -   ( ކްރެޑިޓަރ ހަމަނުޖެހޭ (ކޮމަރޝަލް

އަލަށްފަށާ ސްޓެލްކޯ ކ.މާލެ                    -                         -            11,179,500              74,240,000              64,960,000 3 ވަނަ ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް 2014-L030
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c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2012 ން 2016 ށް

( ބޭރުގެހިލޭއެހީ އިން ހިންގޭ)
2016 އަށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 އަްށ

އެސްޓިމޭޓް

2014 އަްށ

އެސްޓިމޭޓް

2013 އަްށ

ރިވައިސްޑް

2012 އަށް

އެކްޗުއަލް
އެހީ ދޭ ފަރާތް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަން

ތަރުތީބު 

ނަންބަރ
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ބްރޫނާއީ    1,647,303    2,122,879     250,000         - ތ.ބުރުނީ ރޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ ހިނގަމުންދާ ތ.ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން 2014-G001

ފިންލޭންޑް    3,406,386    3,186,019    3,186,019         -
ވ.ކެޔޮދޫ، ހއ.މާރަންދޫ، 

ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހިނގަމުންދާ ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން 2014-G002

ޖަރުމަން   12,618,972   31,547,423   18,928,451 އެކި ރަށްތަކުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

އެނަރޖީ
ހިނަގމުންދާ

ަސޕޯރޓް ފޯ ދަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރެލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އޮފް 

މޯލްޑިވްސް
2014-G003

އިންޑިއާ         -   25,504,680   51,009,360   51,009,360 ކ.މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ އަލަށްފަށާ .އެމް އެޗް ރިނޮވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް .ޖީ އައި 2014-G004

އިންޑިއާ   56,437,200  112,874,400  112,874,400 ޅ.ދިއްފުށިމާދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް ހިނގަމުންދާ ޕޮލިސްއެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 2014-G005

ޖަޕާން   40,564,931   23,130,000   11,245,498         - ކ.މާލެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

އެނަރޖީ
ހިނަގމުންދާ ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ 2014-G006

- ޖަޕާން    1,469,537     757,034 މ.އަތޮޅު މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އަލަށްފަށާ މ.އަތޮޅު ގައި ޖިމްނޭޒިޔަމެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް 2014-G007

ނެދަރެލންޑް   12,680,560   93,566,104   93,566,104 ޏ.ފުވައްމުލައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

އެނަރޖީ
އަލަށްފަށާ ކޯސްޓަލް ޕުރޮޓެކްޝަން އެޓް ފުވައްމުލަކު ޕުރޮޖެކްޓް 2014-G008

-         - ސައުދީ އެރޭބިއާ         -    4,589,047   23,166,213

ށ.ފީވަށް، ލ.މާވަށް، ނ.ޅޮހި، 

ހދ.ނޭކުރެންދޫ، 

ރ.އަނގޮޅިތީމު، ރ.އިންނަމާދޫ، 

ގދ.ގެމަނަފުށި

ރޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ ހިނގަމުންދާ 7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-G009

ސްރީލަންކާ  107,940,000   46,260,000         -         -         - އައްޑޫ ސިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންްފރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނަގމުންދާ އައްޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 2014-G010

ވާރްލޑް ބޭންކް    1,261,109         -         -         -         - އެކި ރަށްތަކުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

އެނަރޖީ
ހިނަގމުންދާ

އެސްރެޕް - ޕްރެޕަރޭޝަން ގްރާންޓް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް 

އެސްރެޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭން
2014-G011

-         -         8,481,000    8,481,000    -         
އޭޝިއަން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް
އެކި ރަށްތަކުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

އެނަރޖީ
ހިނަގމުންދާ

އެސްރެޕް - ޕްރެޕެއަރިން އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ 

ސަސްޓައިނަބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
2014-G012

ވާރްލޑް ބޭންކް          -    2,313,000   13,107,000         -         - އެކި ރަށްތަކުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންްޑ 

އެނަރޖީ
ހިނަގމުންދާ

އެސްރެްޕ - އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓައިނަބަލް ޕްރައިވެްޓ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާމް
2014-G013

ޗައިނާ         -         -   27,100,000         -         - ލ.އަތޮޅު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަލަށްފަށާ - ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލ.އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑްގެ މަޝްރޫޢު 2014-G014

 ޖުމްލަ     154,819,729   104,170,454   213,462,627   276,378,315   257,449,864
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2012 ން 2016 ށް

( ( އެތެރޭގެހިލޭއެހީ އިން ހިންގޭ

2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
ލޯނު ދޭ ފަރާތް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ 

ތަން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ

ހިނގަމުންދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ކ.މާލެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް                 -     26,101,105                  -                 -                 - ޓީޗަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް (އިސްތިސްނާ)  2014-DL001 

-                 -                 -                  26,101,105     -                 

( ( ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ހިންގޭ
2016 އަްށ

އެސްޓިމޭޓް

2015 އަްށ

އެސްޓިމޭޓް

2014 އަްށ

އެސްޓިމޭޓް

2013 އަްށ

ރިވައިސްޑް

2012 ގެ

އެކްޗުއަްލ
އެހީ ދޭ ފަރާތް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ 

ތަން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަން ތަރުތީބު ނަންބަރ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިާޔ ރުފިާޔ ރުފިާޔ

ތައުލީމީ ފަންޑް   14,706,074   10,000,000   10,000,000    8,000,000    5,000,000 ކ.މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހިނގަމުންދާ ޓީޗަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 2014-TF001

ތައުލީމީ ފަންޑް    5,093,945    5,000,000    4,000,000    3,000,000    3,000,000 ކ.މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހިނގަމުންދާ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތްކުރުން 2014-TF002

 ޖުމްލަ       19,800,019     15,000,000     14,000,000     11,000,000       8,000,000
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c

2016ど2014 ާދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒ

.ޕީ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު - 2014 .އައި .އެސް ޕީ

އިންސައްތަ ޖުމްލަ ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނު ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު ފާސްކުރި ބާވަތް #

6.5% ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން          170,123,815                  -                    -         56,437,200       226,561,015 1

2.4% ޕޮލިސް            27,497,819                  -                    -         56,437,200         83,935,019 1.1

0.1% ޤައުމީ ސަލާމަތް              3,817,078                  -                    -                     -           3,817,078 1.2

1.6% ޕެނިޓެންޝަރީ            55,108,550                  -                    -                     -         55,108,550 1.3

2.2% ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން            77,700,368                  -                    -                     -         77,700,368 1.4

0.2% ރީހެބިލިޓޭޝަން              6,000,000                  -                    -                     -           6,000,000 1.5

11.0% ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުން          283,777,614                  -       66,500,000         29,447,733       379,725,347 2

5.1% ސިއްޙީ ދާއިރާ            84,670,840                  -       66,500,000         26,261,714       177,432,554 2.1

0.1% އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ              3,520,798                  -                    -                     -           3,520,798 2.2

5.7% ކުޅިވަރު          195,585,976                  -                    -           3,186,019       198,771,995 2.3

5.0% ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން          159,464,901      14,000,000                    -                     -       173,464,901 3

0.4% ޔުނިވަރސިޓީ            15,335,933                  -                    -                     -         15,335,933 3.1

4.6% ތަޢުލީމީ ދާއިރާ          144,128,968      14,000,000                    -                     -       158,128,968 3.2

35.5% ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމާއި ފެނާ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން          668,021,018                  -     546,274,654         12,680,560    1,226,976,232 4

5.1% ބަނދަރު/ނަރުދަމާ                         -                  -     175,936,246                     -       175,936,246 4.1

7.0% ނަރުދަމާ ނިޒާމް          211,403,233                  -       30,654,210                     -       242,057,443 4.2

1.6% ފެން/ނަރުދަމާ              7,000,000                  -       48,451,288                     -         55,451,288 4.3

1.4% ފެނާބެހޭ ނިޒާމް            48,533,347                  -                    -                     -         48,533,347 4.4

3.2% ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން            66,300,813                  -       33,333,867         12,680,560       112,315,240 4.5

10.9% ބަނދަރު ހެދުން          334,783,625                  -       42,019,043                     -       376,802,668 4.6

6.2% ވައިގެ ބަނދަރު                         -                  -     215,880,000                     -       215,880,000 4.7

3.8% އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން          126,668,958                  -         6,289,157                     -       132,958,115 5

2.9% އޮފީސް އިމާރާތް            95,716,376                  -         6,289,157                     -       102,005,533 5.1

0.4% ކައުންސިލްތައް ތަރައްގީކުރުން            14,296,620                  -                    -                     -         14,296,620 5.2

0.5% ކަސްޓަމްސް            16,655,962                  -                    -                     -         16,655,962 5.3

25.0% ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން          162,838,773                  -     669,553,974         32,833,498       865,226,245 6

23.7% ބޯހިޔާވަހިކަން          161,338,773                  -     658,374,474                     -       819,713,247 6.1

1.3% ކަރަންޓް ނިޒާމް              1,500,000                  -       11,179,500         32,833,498         45,512,998 6.2

3.4% މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން            95,226,819                  -                    -         23,416,213       118,643,032 7

3.4% މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން            95,226,819                  -                    -         23,416,213       118,643,032 7.1

6.5% ބިން ހިއްކުމާއި މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން          196,300,000                  -                    -         27,100,000       223,400,000 8

3.1% މަގުހެދުން            81,800,000                  -                    -         27,100,000       108,900,000 8.1

3.3% ބިން ހިއްކުން          114,500,000                  -                    -                     -       114,500,000 8.2

0.7% ނުޑވެރިކަމާ ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން            23,739,969                  -                    -                     -         23,739,969 މަސްވެރިކަމާއި ދަ 9

0.7% ނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން            23,739,969                  -                    -                     -         23,739,969 ދަ 9.1

2.2% ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން            38,188,800                  -         4,966,157         31,547,423         74,702,380 10

1.2% ކުނި ނައްތާލުން            38,188,800                  -         4,966,157                     -         43,154,957 10.1

0.9% ތިމާވެށި                         -                  -                    -         31,547,423         31,547,423 10.2

0.4% އެހެނިހެން            14,454,269                  -                    -                     -         14,454,269 11

100% 3,459,851,505    213,462,627       1,293,583,942  14,000,000      1,938,804,936       
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.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފަންޑް ކުރެވޭ ގޮތް 2016-2014 .އައި .އެސް ޕީ

2016 އަށް ލަފާކުރާ

 ރުފިޔާ

2015 އަށް ލަފާކުރާ

 ރުފިޔާ

2014 އަށް ލަފާކުރާ

 ރުފިޔާ

ޖުމްލަ ބަޖެޓް     17,964,792,721    17,578,468,500     17,253,657,772

.ޕީ ބަޖެޓް       3,459,851,505      4,399,891,724       4,083,345,035 .އައި .އެސް ޖުމްލަ ޕީ

24% 25% 19% .ޕީ އިންސައްތަ .އައި .އެސް ޖުމްލަ ބަޖެޓުގެ ޕީ

.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭ ވަރު       1,938,804,936      2,374,853,575       2,095,167,360 .އައި .އެސް ޕީ

51% 54% 56% .ޕީގެ އިންސައްތަ .އައި .އެސް ޕީ

.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އެހެނިހެން ފަންޑް އެހީ            14,000,000           11,000,000              8,000,000 .އައި .އެސް ޕީ

0.2% 0.3% 0.4% .ޕީގެ އިންސައްތަ .އައި .އެސް ޕީ

.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ       1,293,583,942      1,737,659,834       1,722,727,811 .އައި .އެސް ޕީ

42% 39% 37% .ޕީގެ އިންސައްތަ .އައި .އެސް ޕީ

.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ          213,462,627         276,378,315          257,449,864 .އައި .އެސް ޕީ

6% 6% 6% .ޕީގެ އިންސައްތަ .އައި .އެސް ޕީ

2014 ど ްފަންޑް ކުރެވޭ ގޮތުގެ ޗާޓ

1,938.8

14.0

1,293.6

213.5
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 8

 16

 32

 64

 128

 256

 512

 1,024

 2,048

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން އެހެނިހެން ފަންޑް އެހީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

ފަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރްޓނާޝިޕް ގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތައް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަން ތަރުތީބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނަގމުންދާ ރ. ދުވާފަރު، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ލ.ފޮނަދޫ ކޯސްޓްލައިން އާ ހަވާލުކޮށްގެން ރ.ދުވާފަރު، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަދި ލ.ގަމުގައި ކުރިއަށްދާ 214 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު 2014-PPP01

 ހއ.ދިއްދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ހދ.ހަނިމާދޫ، 
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ހިނަގމުންދާ ނޫމަޑި ރިސޯރޓް އެންޑް ރެސިޑަންސަސް އަންސްތާލްޓް އާ ހަވާލުކުރެވިގެން ހއ. އަދި ހދ ގައި ހިނގާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު 2014-PPP02

 ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ލ.ގަން، ތ.ވިލުފުށި، ހދ.ހަިނމާދޫ، 
ރ.ކިނޮޅަސް ހިނަގމުންދާ ނޫމަޑި ރިސޯރޓްސް އެންޑް ރެސިޑަންސަސް އާ ހަވާލުކުރެވިގެން ހިންގޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމާއި އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 2014-PPP03

ހިނަގމުންދާ ހއ.ދިއްދޫ، ށ.މިލަންދޫ ތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހަދާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު 2014-PPP04

ހިނަގމުންދާ ޅ. ހިންނަވަރު ސީލައިފް މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 80ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު 2014-PPP05

ހިނަގމުންދާ ބ.ތުޅާދޫ، ޅ.ނައިފަރު، ޅ.ހިންނަވަރު ދިއްދޫ ލަގްޒަރީ ވިލާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރާ 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު 2014-PPP06

 .  ޅ.ނައިފަރު، ޅ.ހިންނަވަރު، އއ.ތޮއްޑޫ، އދ.މާމިގިލި
ހއ.ދިއްދޫ، ބ.ތުޅާދޫ ހިނަގމުންދާ ޖީ އެންޑް އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން މަޝްރޫޢު 2014-PPP07

ހިނަގމުންދާ ގ.ގާކޮށީ، މާލެ އެޕްކްސް ރިއަލްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރާ 350 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު 2014-PPP08

ހިނަގމުންދާ މާލެ .ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން މާލޭގެ ރެހެންދި 1 އަދި ރެހެންދި 2 ގައި ހަދާ 36 ފްލެޓް މަޝްރޫޢު އެފް 2014-PPP09

ހިނަގމުންދާ މާލެ ފޯރ ޕާލްސް އާ ހަވާލުކޮށްގެން މާލޭގެ ރެހެންދި 3 އަދި ރެހެންދި 7 ގައި ހަދާ 36 ފްލެޓް މަޝްރޫޢު 2014-PPP10

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މޮޑެލްގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-PPP11

ހިނގަމުންދާ ހއ. ތުރާކުނު އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި ހއ. ތުރާކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-PPP12

ހިނގަމުންދާ ރ. ކިނޮޅަސް ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މޮޑެލްގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2014-PPP13

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނީ : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

1
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ް

ްމަޝްރޫޢުްްޔުނިޓްްްހައުސިންގ416ްްހިންގޭްްހަވާލުކޮށްގެންްްއާްްރިސޯރޓްސްްްއެންޑްްްހޮޓެލްސްްްކޯސްޓްލައިންް .1
 ީްގހައުސިނ7ްް:ްފޮނަދޫގައި.ލްއަދިްޔުނިޓްްގހައުސިނ75ްްްކުޑަހުވަދޫގައި.ދްޔުނިޓް،ްހައުސިނ98ްްްދުވާފަރުގައި.ރްމިއ
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ްނޫމަޑިްރިސޯރޓްްއެންޑްްރެސިޑަންސަސްްއަންސްތާލްޓްްއާްހަވާލުކުރެވިގެންްހއ.ްއަދިްހދްގައިްހިނގާްހައުސިންގްމަޝްރޫޢުް .4
 ުޔުނިޓްްއިމާރާތްކުރުންްްގގައިްހައުސިންްހއ.ދިއްދޫ،ްހދ.ކުޅުދުއްފުށި،ްހދ.ހަނިމާދޫ،ްހދ.ނޮޅިވަރަންފަރ 

 ްާގެްމަސައްކަތްްދަނީްްޔުނިޓްހައުސިންގ866ްްމިްމަޝްރޫޢުގެްދަށުންްޢިމާރާތްކުރ 

ް
ް

ްހައުސިންގްޔުނިޓްްމަޝްރޫޢ166ްްުތަނބުރުމާްޕްރައިވެޓްްލިމިޓެޑްްއާްހަވާލުކޮށްގެންްރާއްޖޭގައިްހަދާް .5
 ޔުނިޓްްއިމާރާތްކުރުންްްގގައިްހައުސިންް.ދިއްދޫ،ްށ.މިލަންދޫހއ 

 ްިއިްހުއްޓިފަމަސައްކަތްްވަނީް،ްގޭގެްސްޓްރަކްޗަރްނިންމުމަށްފަހ7ްުށ.މިލަންދޫްގައ 

ް
ް

ްހައުސިންގްޔުނިޓްްމަޝްރޫޢ6ްްު:ސީލައިފްްމޯލްޑިވްސްްއާްހަވާލުކޮށްގެންްރާއްޖޭގައިްކުރިއަށްްގެންދާް .6
 ޔުނިޓްްއިމާރާތްކުރުންްްގހައުސިނ6ްް:ހިނގަމުންދާްްގައިްނައިފަރު.ޅ 

ް
 

ްހައުސިންގްޔުނިޓްްމަޝްރޫޢ766ްްުދިއްދޫްލަގްޒަރީްވިލާްޑިވެލޮޕްމަންޓްްގެްފަރާތުންްރާއްޖޭގައިްޢިމާރާތްކުރާް .7
 ޔުނިޓްްއިމާރާތްކުރުންްްގހިންނަވަރުގައިްހައުސިންް.ޅްނައިފަރު،.ޅްތުޅާދޫ،.ބ 

 ހުއްޓިފައިފަހު،ްމިހާރުްވަނީްފެށުމަށްްމަސައްކަތްްތުޅާދޫގައި.ބ 

ް
ް

ނަރުދަމާްފެނާއިްހައުސިންގްޔުނިޓާއިްހއ.ދިއްދޫގެްހިއްކިްސަރަޙައްދުގ666ްްެއެންޑްްއެލްްއާްހަވާލުކޮށްގެންްރާއްޖޭގައިްްޖީް .8
ްޕްރޮޓެކްޝަންްހެދުމުގެްމަޝްރޫޢުް-އަދިްބ.ތުޅާދޫްގިރާްސަރަޙައްދުގެްޝޯް

 ިއަދިްބ.ތުޅާދޫްގިރާްްދަމާނަރުްފެނާއިްހައުސިންގްޔުނިޓާއިްހއ.ދިއްދޫގެްހިއްކިްސަރަޙައްދުގ666ްްެްރާއްޖޭގައ
 ޕްރޮޓެކްޝަންްހެދުމުގެްމަޝްރޫޢުް-ޝޯްްސަރަޙައްދުގެް

 ްުްފެށޭްމިްމަޝްރޫޢުގެްމަސައްކަތްްއަދިްނ
 

ްހައުސިންގްޔުނިޓްްމަޝްރޫޢ766ްްުދިއްދޫްލަގްޒަރީްވިލާްޑިވެލޮޕްމަންޓްްގެްފަރާތުންްރާއްޖޭގައިްޢިމާރާތްކުރާް .9
 ޔުނިޓްްއިމާރާތްކުރުންްްގހައުސިންްހިންނަވަރުގައިް.ޅްނައިފަރު،.ޅްތުޅާދޫ،.ބ 

 ފަހު،ްމިހާރުްވަނީްހުއްޓިފައިފެށުމަށްްމަސައްކަތްްތުޅާދޫގައި.ބ 

ް
ް
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ްހައުސިންގްޔުނިޓްްމަޝްރޫޢ576ްްުއެޕްކްސްްރިއަލްޓީްޕްރައިވެޓްްލިމިޓެޑާއިްހަވާލުކޮށްގެންްމާލޭގައިްޢިމާރާތްކުރާް .:
 ިލެޓްްޢިމާރާތްކުރުމުގެްމަޝްރޫޢުްފ576ްްޑިވެލޮޕާރްފައިނޭންސްްއުސޫލުގެްދަށުންްްމާލޭގައ 

 ްީންގްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްދަނީްޝިފިނިްބުރީގެްސްޓްރަކްޗަރްނިމިްރޭނުމާއ11ްްިގ.ގާކޮށ 

 ްެމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްދަނީްވަނަްސްލެބްްގެްމަސައްކަތްްނިމި،ްރޭނުް;މއ.ވޭސައިޑްްގ 

 ުްގެްމަސައްކަތްތައްްހުއްޓިފަްމިހާރުްވަނީްޕްރޮޖެކްޓ
ް

ް

ގައިްހަދ4ްްާއަދިްރެހެންދ1ްްިޕެނީްޕްރައިވެޓްްލިމިޓެޑާއިްހަވާލުކޮށްގެންްމާލޭގެްރެހެންދިްމް.ޑަބްލިޔުްކޮންސްޓްރަކްޝަންްކޮްއެފްް .;
ްފްލެޓްްމަޝްރޫޢ58ްްު
 ެފްލެޓްްމަޝްރޫޢ58ްްުގައިްހަދ4ްްާއަދިްރެހެންދ1ްްިރެހެންދިްްމާލޭގ 

 ްިގެްސްޓްރަކްޗަރްނިމިފައ4ްްިންދިްއަދިްރެހ1ްްެރެހެންދ 

 ްޭނިމިފައ6ްި:މުގެްމަސައްކަތްް%ނުރ 

 ަްސައްކަތްްފެށިގެންްކުރިއަށްްދަނީްފިނިޝިންގްމ
ް

ް

ްމަޝްރޫޢުްްފްލެޓ58ްްްްހަދާްްގައ9ްްިްރެހެންދިްްއަދ5ްްިްރެހެންދިްްމާލޭގެްްހަވާލުކޮށްގެންްްއާްްޕާލްސްްްފޯރ .16
 ެފްލެޓްްމަޝްރޫޢ58ްުގައިްހަދ9ްްާއަދިްރެހެންދ5ްްިރެހެންދިްްމާލޭގ. 

 ްިގެްސްޓްރަކްޗަރްނިމިފައި.5ްްްރެހެންދ 

 %ްްނިމިފައި.96ްްރޭނުމުގެްމަސައްކަތ 

 ްިގެްމަސައްކަތްްނުފެށޭ.9ްރެހެންދ 

ް
 

ްކުރުންްްޤާއިމްްްނިޒާމްްްނަރުދަމާްްފެނާއިްްރަށްރަށުގައިްްދަށުންްްމޮޑެލްގެްްކުރުމުގެްްއިމާރާތްްްވިލާްްޕްރައިވެޓްް .11
 ްްއެލްްްއެންޑްްޖީްތެރެއިންްމަޝްރޫއުތަކުގެްކުރުމުގެްއިމާރާތްްޔުނިޓްްްހައުސިންގްގެންދާްކުރިއަށްްމިނިސްޓްރީއިންްހައުސިނ

ްހިއްކިްްއަލަށްްދިއްދޫގެ.ހއްގުޅުވައިގެންްޔުނިޓާއިްހައުސިނ766ްްްއެކުްއާއިްލިމިޓެޑްްޕްރައިވެޓްްއިންވެސްޓްމަންޓް
ްމިނިސްޓްރީއިންްހައުސިންްގައ4615ްިްޖުލައ51ްިްއެއްބަސްވުމުގައިްޤާއިމްކުރުމުގެްނިޒާމްްނަރުދަމާގެްސަރަހައްދުގައި

ްސޮއިކޮށްފައިްވަނީް 16ްްއެމަންޑްމަންޓުގައިްްހެދުމުގެްްނިޒާމްްނަރުދަމާްްގައިްްދިއްދޫް.ހއްދަށުންްމަޝްރޫއުގެމިްއަދި.
 ށްފައިސޮއިކޮްްވަނީްްގައ4615ްިްއޯގަސްޓް

 ީްކުރެވެމުންްްދަނީްްމަސައްކަތްްތައްޔާރުކުރުމުގެްޑިޒައިންްޕްރިލިމިނަރ
ް

ްކުރުންްްޤާއިމްްްނިޒާމްްްނަރުދަމާްްތުރާކުނުގެް.ްހއްއެހީގައިްްފައުންޑޭޝަންގެްްއަލިފުޅުތުއްތުް .14
 ް

ް

ްކުރުންްްޤާއިމްްްނިޒާމްްްނަރުދަމާްްފެނާއިްްރ.ކިނޮޅޮސްްގައިްްދަށުންްްމޮޑެލްގެްްކުރުމުގެްްއިމާރާތްްްވިލާްްޕްރައިވެޓްް .15
 ް

ް

 އެަނރޖީްްއެންޑްްއެްނވަޔަަރންަމންޓްްއޮފްްިމނިސްޓްރީް∩އިންފްާރސްޓްަރކްޗަރްއެންޑްްހަުއސިންގްއޮފްްމައުލޫާމތުްފޯރުކޮށްިދނީް>ްމިނިސްްޓރީ
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2012 ން 2016 ށް

2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ

 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ 1,145,858,207        1,260,108,176          1,332,483,967          1,811,878,383        1,781,036,952      

ސަޢުދީ ފަންޑް 153,783,992           84,182,736               79,850,427               72,896,751             15,829,302           

-                       -                        42,850,427             46,743,395             5,266,230             
 ގއ. ވިލިނގިލި، ނިލަންދޫ، 

މާމެންދޫ،ާދންދޫ
ހިނަގމުންދާ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ. އެޓޯލް 2014-PL01

-                       -                        -                           37,439,341             148,517,762         
 ކ. ދިއްފުށި، ހއ. ހޯރަފުށި، ހއ. 

އިހަވަންދޫ،ގދ. ވާދޫ
ހިނަގމުންދާ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް 2014-PL02

ހިނަގމުންދާ ސ. ހިތަދޫ                        -                           -             37,000,000           72,896,751          15,829,302 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިކްވިޕިންގ އޮފް ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް 2014-PL03

އަބޫދާބީ ފަންޑް 87,622,930             20,988,436               30,524,047               58,098,942               -                          

ހިނަގމުންދާ މ.ކޮޅުފުށި، ތ.ތިމަރަފުށި           87,622,930             20,988,436             30,524,047           58,098,942                       - ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް އޭރިއާޒް 2014-PL04

ކުވެއިތު ފަންޑް 9,116,419                 -                              47,090,155               90,408,768             90,408,768           

-                       -                        -                           -                           9,116,419             

 ހާބަރ: ތ. ތިމަރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު، 

ގދ. ތިނަދޫ

ނަރުދަމާ: ތ. ތިމަރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު

ނިމިފައި ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL05

އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލައް                        -                           -             13,756,288           35,068,496          35,068,496 ވޯޓަރސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް އިން ފުވައްމުލަކު 2014-PL06

އަލަށްފަށާ ޏ.ފުވައްމުލައް                        -                           -             33,333,867           55,340,272          55,340,272 ޏ.ފުވައްމުލަކު ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 2014-PL07
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2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ

ޖޭ ބިކް/ޖަޕާން 7,136,021                 -                              107,940,000             89,600,000             448,000,000         

-                       -                        -                           -                           7,136,021             

 ހާބަރ: ށ. ފުނަދޫ، މާލެ ނޯތު ހާބަރ، 

ތ. ދިޔަމިގިލި، ލ. ފޮނަދޫ، ގއ. ދާންދޫ، 

ލ. އިސްދޫ ކަޅައިދޫ، ލ. އިސްދޫ

ނަރުދަމާ: ށ. ފުނަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، މ. މުލި

ނިމިފައި ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން 2014-PL08

އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުލެ                        -                           -           107,940,000           89,600,000        448,000,000 އެއާރޕޯރޓް އަޕްގްރޭޑިންގ 2014-PL09

                          -                              -               175,936,246               70,757,186             49,063,295 ( ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ (އޭ.އެފް.ޑީ

-                        175,936,246           70,757,186             49,063,295           

 ނަރުދަމާ: ލ. ގަން، ގދ. ތިނަދޫ، ނ. 

ހޮޅުދޫ، ނ. ވެލިދޫ

ހާބަރ: ރ. އުނގޫފާރު، ނ. މަނަދޫ، ހދ. 

މަކުނުދޫ

ހިނަގމުންދާ ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސް 2014-PL10

             5,959,388             16,768,752                 8,063,887                 5,674,632             86,079,062 ( އިންޓަރޭނޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން (އައި. ޑީ. އޭ

ހިނަގމުންދާ ކ.މާލެ           18,497,711                           -                           -                        -                       - މޯބައިލް ފޯން ބެންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL11

5,959,388            11,918,776           4,966,157               3,572,793               56,438,655           
 ޅ.ނައިފަރު، ޅ.ހިންނަވަރު، ނ.މަނަދޫ، 

ރ.ދުވާފަރު، ތ.ވަންޫދ
ހިނަގމުންދާ މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL12

ހިނަގމުންދާ           11,142,696               2,101,839               3,097,730             4,849,976                       - ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL13

                          -               10,751,013               25,637,346               12,526,260             18,887,603 ( އިންޓަރެނޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑު

ނިމިފައި ގައުމީ                   54,514                           -                           -                        -                       - ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (2005) 2014-PL14

ނިމިފައި ގައުމީ           14,644,978               6,324,573                           -                        -                       - ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (2006) 2014-PL15

ހިނަގމުންދާ ގައުމީ             4,188,112               6,201,687             25,637,346           10,751,013                       - ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL16
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2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް
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2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ

         169,653,586           175,547,283               85,212,896               42,367,658             82,244,338 ( އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި.ޑީ.ބީ

ހިނަގމުންދާ ލ. މާބައިދޫ، ތ. މަޑިފުށި           22,579,273                   423,203                           -                        -                       - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އެފެކްޓެޑް އައިލެންޑް 2014-PL17

-                       -                        -                           30,477,094             59,665,065           
 ބ. ދަރަވަންދޫ، ކ. ކާށިދޫ، ބ. ގޮއިދޫ، 

އއ. މަތިވެރި
ހިނަގމުންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޯރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް 2014-PL18

ހިނަގމުންދާ ކ.ހުޅުމާލެ                        -                           -             10,000,000           21,162,321          18,041,992 ކްއަރަންޓިން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL19

ހިނަގމުންދާ ކ.މާލެ                        -                           -               7,700,000           53,687,662          50,914,294 ސްމޯލް، މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޯ ފިނޭންސް 2014-PL20

25,015,151          25,015,152           14,653,886             -                           -                        

 ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، 

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، 

ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން-ތުޑި، 

ޏ.ފުވައްމުލައް، ހދ.ނޮޅިވަރަމް

އަލަށްފަށާ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ކޮންސެޝަނަލް) 2014-PL21

38,400,000          38,400,000           22,204,800             -                           -                        

 ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، 

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، 

ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން-ތުޑި، 

ޏ.ފުވައްމުލައް، ހދ.ނޮޅިވަރަމް

އަލަށްފަށާ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އިސްތިސްނާ) 2014-PL22

20,173,272          20,173,272           16,586,912             6,168,000               -                        
 ކ.ހިންމަފުށި، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، 

ޅ.ނައިފަރު
އަލަށްފަށާ ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އިސްތިސްނާ) 2014-PL23

އަލަށްފަށާ ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫ                        -               5,299,361             14,067,298           17,108,876          17,108,877 ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (ކޮންސެޝަނަލް) 2014-PL24

             7,394,847               4,929,898                 2,464,949               27,915,068             43,581,213 ( އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ.ޑީ.ބީ

ނިމިފައި ގައުމީ             3,070,184                           -                           -                        -                       - އެމްޕްލޮއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL25

-                       -                        -                           -                           1,835,371             

 ނަރުދަމާ: ލ. ފޮނަދޫ، އދ. މަހިބަދޫ،

އިކުއިޕްމަންޓް: ލ. ފޮނަދޫ، އދ. މަހިބަދޫ، 

ޅ. ނައިފަރު

ހިނަގމުންދާ
ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2 އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

މެނޭޖްމަންޓް
2014-PL26

ހިނަގމުންދާ މާލެ، ސ. ހިތަދޫ، ހދ. ކުޅުދައްފުށި           38,675,658             26,682,593                           -                        -                       - ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL27

ހިނަގމުންދާ ގައުމީ                        -               1,232,475               2,464,949             4,929,898            7,394,847 މައިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ސައިޒްޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL28
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އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ

         102,705,600           125,258,400               59,355,357               43,472,987             14,050,042 ( އޯޕެކް ފަންޑު ފޮރ އިންޓަރޭނޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯފިޑް

ހިނަގމުންދާ ތ. ހިރިލަންދޫ، ގއ.ދެއްވަދޫ           14,050,042             17,567,387               5,160,357                        -                       - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޯރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL29

ހިނަގމުންދާ ސ. ހިތަދޫ                        -             25,905,600             19,500,000           38,858,400          25,905,600 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް 2014-PL30

76,800,000          86,400,000           34,695,000             -                           
 ނަރުދަމާ-ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، 

ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
އަލަށްފަށާ އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް 2014-PL31

ޑެނިސް ކޮމާޝަލް ލޯން / ޑެނީޑާ ސަޕޯޓެޑް 19,486,806             136,407,281               -                                -                              -                          

ހިނަގމުންދާ ކ.މާލެ           19,486,806           101,403,474                           -                        -                       - ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 2014-PL32

ޕައިޕްލައިން ކ.މާލެ                        -             35,003,807                           -                        -                       - ސަޕްލަމެންޓްރީ ލޯން ފޯރ ފޯރތްޕަވަރ 2014-PL33

އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ 471,937,626           815,815,932             468,289,157             772,744,571           376,784,571         

ހިނަގމުންދާ ކ.ހުޅުމާލެ         471,937,626             93,678,432                           -                        -                       - 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން ހުޅުމާލެ 2014-PL34

243,660,000        730,980,000         462,000,000           722,137,500           -                        

 ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.މަޑަވެލި، 

ގދ.ތިނަދޫ، ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ގައްދޫ، 

ޏ.ފުވައްމުލައް، ސ.ހުޅުމީދޫ، ސ.ހިތަދޫ

ހިނަގމުންދާ 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް 2014-PL35

އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ                        -                           -               6,289,157           41,764,571        133,124,571 ސްމާރޓް މޯލްޑީވްސް 2014-PL36

އެގްޒިމް ބޭންކް / އިންޑިޔާ 102,868,860             -                              123,000,000             231,034,005           51,340,890           

ހިނަގމުންދާ ކ.މާލެ         102,868,860                           -           123,000,000         231,034,005          51,340,890 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް 2014-PL37

އެގްޒިމް ބޭންކް / ތައިލޭންޑް   -                              -                              107,940,000             89,600,000             448,000,000         

އަލަށްފަށާ ކ.ހުޅުލެ                        -                           -           107,940,000           89,600,000        448,000,000 އެއާޕޯޓް އަޕްގްރޭޑިން 2014-PL38

           64,960,000             74,240,000               11,179,500                              -                              -   ( ކްރެޑިޓަރ ހަމަނުޖެހޭ (ކޮމަރޝަލް

އަލަށްފަށާ ކ.މާލެ                        -                           -             11,179,500           74,240,000          64,960,000 3 ވަނަ ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް 2014-PL39
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2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކައް ޚަރަދުކުރުމައް ލިބޭ      1,145,858,207        1,260,108,176        1,332,483,967      1,811,878,383     1,781,036,952

ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 567,254,723           838,848,000             832,680,000               -                              -                          

އޭ .ޑީ .ބީ . އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައި         253,303,536                           -                           -                        -                       -

ހިނަގމުންދާ         308,200,000           385,500,000           832,680,000                        -                       - ނޑިއާ - ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ  (2011) ގަވަރމެންޓް އޮފް އި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯނު - ވެލާނާގޭ އޮފީސް ބިލްޑިންގ ނިމިފައި             5,751,187                           -                           -                        -                       -

އަލަށްފަށާ                        -           453,348,000 ބޭންކް އޮފް ސިލޯނު - ބަޖެޓް ސަޕޯޓް

      1,781,036,952        1,811,878,383          2,165,163,967          2,098,956,176        1,713,112,930 :  މުޅި ޖުމްލަ
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c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެތެރޭގެ ލޯން އެހީ - 2012 ން 2016 ށް

2016 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕްރޮޖެކްޓް 

ނަންބަރ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް   -                           26,101,105                 -                               -                             -                         

ހިނަގމުންދާ ކ.މާލެ                        -             26,101,105                          -                        -                       - އިސްތިސްނާ ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ފޯރ ތައުލީމީ ފަންޑް 2014-DL01

ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 300,000,000             -                               -                               -                             -                         

ހިނަގމުންދާ         300,000,000                          -                          -                        -                       - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް - ބަޖެޓް ސަޕޯޓް

 މުޅި ޖުމްލަ 300,000,000           26,101,105                 -                               -                             -                         

ލޯނު އެހީގެ ޖުމްލަ 2012- 2016

2016 ްށ

އެސްޓިމޭޓް

2015 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 ށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 ށް

ރިވައިޒްކުރި

2012 ގެ

އެކްޗުއަލް

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކައް ޚަރަދުކުރުމައް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯނުއެހީ 1,145,858,207        1,260,108,176          1,332,483,967          1,811,878,383        1,781,036,952     

ފޮރިންގ ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 567,254,723           838,848,000             832,680,000               -                             -                         

ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ޖުމްލަ 1,713,112,930        2,098,956,176          2,165,163,967          1,811,878,383        1,781,036,952     

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކައް ޚަރަދުކުރުމައް ލިބޭ   -                           26,101,105                 -                               -                             -                         

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް 300,000,000             -                               -                               -                             -                         

ど                           ど                            ど                              26,101,105                300,000,000           އެތެރޭގެ ލޯނު އެހީގެ ޖުމްލަ

1,781,036,952      1,811,878,383        2,165,163,967          2,125,057,281          2,013,112,930        މުޅި ޖުމްލަ
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c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

 މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2012 ން 2016 ށް

2016 އަށް

އެސްޓިމޭޓް

2015 އަށް

އެސްޓިމޭޓް

2014 އަށް

އެސްޓިމޭޓް

2013 އަށް

ރިވައިސްޑް

2012 އަށް

އެކްޗުއަލް
އެހީ ދޭ ފަރާތް މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން ސްޓެޓަސް މަޝްރޫއުގެ ނަން

ތަރުތީބު 

ނަންބަރ

ބްރޫނާއީ     1,647,303     2,122,879       250,000           -          - ތ. ބުރުނީ ހިނގަމުންދާ ތ. ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން 2014-G001

ފިންލޭންޑް     3,406,386     3,186,019     3,186,019           -          -
ވ.ކެޔޮދޫ، ހއ.މާރަންދޫ، 

ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން 2014-G002

ޖަރުމަން          -    12,618,972    31,547,423    18,928,451          - އެކި ރަށްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ސަޕޯރޓް ފޯ ދަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރެލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 2014-G003

އިންޑިއާ          -          -    25,504,680    51,009,360    51,009,360 ކ. މާލެ އަލަށްފަށާ .އެމް އެޗް ރިނޮވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް . ޖީ އައި 2014-G004

އިންޑިއާ          -          -    56,437,200   112,874,400   112,874,400 ޅ. ދިއްފުށިމާދޫ ހިނގަމުންދާ ޕޮލިސްއެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް 2014-G005

ޖަޕާން    40,564,931    23,130,000    11,245,498           -          - ކ. މާލެ ހިނގަމުންދާ ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ 2014-G006

-          - ޖަޕާން          -     1,469,537       757,034 މ.އަތޮޅު އަލަށްފަށާ މ. އަތޮޅު ގައި ޖިމްނޭޒިޔަމެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް 2014-G007

ނެދަރލެންޑް          -          -    12,680,560    93,566,104    93,566,104 ޏ.ފުވައްމުލައް އަލަށްފަށާ ކޯސްޓަލް ޕުރޮޓެކްޝަން އެޓް ފުވައްމުލަކު ޕުރޮޖެކްޓް 2014-G008

-          - ސައުދީ އެރޭބިއާ          -     4,589,047    23,166,213

ށ.ފީވަށް، ލ.މާވަށް، ނ.ޅޮހި، 

ހދ.ނޭކުރެންދޫ، ރ.އަނޮގޅިތީމު، 

ރ.އިންނަމާދޫ، ގދ.ގެމަނަފުށި

ހިނގަމުންދާ 7 ރަށެއް ގައި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު 2014-G009

ސްރީލަންކާ   107,940,000    46,260,000           -           -          - އައްޑޫ ސިޓީ ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 2014-G010

ވާރްލޑް ބޭންކް    67,569,561    46,260,000    16,583,871    15,420,000          - އެކި ރަށްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 2014-G011

ވާރްލޑް ބޭންކް     1,261,109          -           -           -          - އެކި ރަށްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ އެސްރެޕް - ޕްރެޕަރޭޝަން ގްރާންޓް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް އެސްރެޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭން 2014-G012

-          -           8,481,000     8,481,000     -          
އޭޝިއަން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް
އެކި ރަށްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ އެސްރެޕް - ޕްރެޕެއަރިން އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓައިނަބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2014-G013

ވާރްލޑް ބޭންކް           -     2,313,000    13,107,000           -          - އެކި ރަށްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ އެސްރެޕް - އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓައިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާމް 2014-G014

ޗައިނާ          -          -    27,100,000           -          - ލ. އަތޮޅު އަލަށްފަށާ ލ. އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑު ގެ މަޝްރޫޢު 2014-GO15

 ޖުމްލަ       222,389,290     150,430,454     230,046,498     291,798,315     257,449,864

1
8
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2016 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2015 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި

ލިބުނު

ރުފިޔާ

ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން       44,288,218       35,500,000       34,450,000       28,900,000       23,400,000 1

އިންޑިޔާ       37,245,066       30,000,000       30,000,000       25,000,000       20,000,000 1.01

ކުވެއިތް         6,422,690         5,000,000         4,000,000         3,500,000         3,000,000 1.02

އެމެރިކާ            570,211            500,000            450,000            400,000            400,000 1.03

ލީބިޔާ              28,417                    -                    -                    -                    - 1.04

ސަޢޫދީ ޢެރެބިޔާ              13,487                    -                    -                    -                    - 1.05

ޤަތަރު                8,136                    -                    -                    -                    - 1.06

އީޖިޕްޓް                   211                    -                    -                    -                    - 1.07

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން       99,992,365       22,350,000       20,900,000       19,350,000       18,350,000 2

.ޕީ         6,501,842         5,000,000         5,000,000         4,500,000         4,000,000 .ދީ .އެން ޔޫ 2.01

.އޯ            217,976            200,000            200,000            150,000            150,000 .އޭ އެފް 2.02

ޔުނިސެފް         8,403,329         5,000,000         4,000,000         3,000,000         3,000,000 2.03

.އޯ         3,676,557         3,500,000         4,000,000         4,000,000         3,500,000 .އެޗް ޑަބްލިޔޫ 2.04

ޔުނެސްކޯ            454,740            400,000            400,000            400,000            400,000 2.05

.އޭ         1,424,205         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000 .ޕީ .އެފް .އެން ޔޫ 2.06

.އޭ       56,042,175                    -                    -                    -                    - .ޑީ އައި 2.07

.ސީ            451,561            400,000            400,000            400,000            400,000 .އޯޑީ .އެން ޔޫ 2.08

ކޮމަންވެލްތް            119,345            100,000            100,000            100,000            100,000 2.09

.ޕީ            842,230            800,000            500,000            500,000            500,000 .އީ .އެން ޔޫ 2.10

.އާރ         1,688,500                    -                    -                    - .އޭ .ޓީ .އައި .އެން ޔޫ 2.11

.ޑީއޯ            350,265            300,000            300,000            300,000            300,000 .އައި .އެން ޔޫ 2.12

.އޯ            813,845            500,000            400,000            400,000            400,000 .ބީ އެލް 2.13

.އެސްކެޕް            367,920            350,000            300,000            300,000            300,000 .އެން ޔޫ 2.14

އިސެސްކޯ              96,279              50,000              50,000              50,000              50,000 2.15

.އެފް            183,780            100,000            100,000            100,000            100,000 .އީ ޖީ 2.16

ގްލޯބަލް ފަންޑް            100,574            100,000            100,000            100,000            100,000 2.17

ސާރކް       14,442,687         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000 2.18

.އޯ         3,757,280         3,500,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000 .ޖީ އެން 2.19

އޭޑީބީ              57,275              50,000              50,000              50,000              50,000 2.20

  މުޅި ޖުމްލަ     144,280,583       57,850,000       55,350,000       48,250,000       41,750,000

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ - 2012 ން 2016 އަށް
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2016 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2015 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަށް

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި

ޚަރަދުވި

ރުފިޔާ

ބ.އ.

ނަންބަރ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް           611,443                   -                   -                   -                   - 1013

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ           104,424             96,000             91,500             91,500             91,500 1014

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް           700,426           700,000           650,000           650,000           600,000 1016

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު           286,200           200,000           150,000           200,000           175,000 1062

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން      35,690,883                   -                   -                   -                   - 1129

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ        1,644,338                   -                   -                   -                   - 1130

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ         9,019,871        7,820,362        7,843,362        7,153,362        7,153,362 1163

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް        3,898,628        3,085,333        2,894,644        2,830,383        2,545,283 1164

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ           108,878           100,000           100,000           100,000           100,000 1191

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް        1,135,128        1,025,792           925,792           925,792           925,792 1192

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން        1,034,265           985,000           965,000        1,010,000           965,000 1201

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް        1,593,414        1,589,451        1,589,451        1,585,451        1,583,451 1202

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ        4,142,329        4,217,921        4,212,368        4,176,768        4,180,368 1229

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ           462,780           452,720           452,720           452,720           452,720 1231

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ           864,048           850,742           849,423           845,523           845,523 1233

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ        1,490,890           294,000           254,000           252,000           245,000 1238

ރޒް        1,647,307                   -                   -                   -                   - މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ 1240

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން           100,311             95,000             95,000             90,000             90,000 1246

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް           318,636           307,500           290,500           290,500           290,500 1271

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ        2,923,160                   -                   -                   -                   - 1272

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ           315,460           300,000           300,000           300,000           300,000 1276

ބ.ކިހާދޫ ކައުންސިލް           255,000                   -                   -                   -                   - 1364

އއ.އުކުޅަހު ކައުންސިލް               5,900                   -                   -                   -                   - 1385

ޖުމްލަ      68,353,719      22,119,821      21,663,760      20,953,999      20,543,499

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭ އޮފީސްތައް - 2012 ން 2016 އަށް

އޮފީސް
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 2012 ގައި 2013 އަށް 2014 އަށް 2015 އަށް 2016 އަށް

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި  ހިނގި އައިޓަމްތައް
ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    57,825,291    19,000,321    18,694,260    18,450,499    18,071,999

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    10,528,428      3,119,500      2,969,500      2,503,500      2,471,500

 މުޅިޖުމްލަ    68,353,719    22,119,821    21,663,760    20,953,999    20,543,499

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު      5,415,188      5,473,653      5,537,910      5,473,650      5,438,550 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ           45,195           45,198           45,199           45,198           45,198 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު      1,923,992      1,833,200      1,788,931      1,771,431      1,771,431 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު         163,271         187,000         155,000         154,600         154,600 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      3,756,184      3,705,620      3,670,620      3,667,020      3,625,620 223

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު    45,804,815      7,051,250      6,796,700      6,641,700      6,339,700 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު         625,062         604,400         599,900         596,900         596,900 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް           91,584         100,000         100,000         100,000         100,000 228

ޖުމްލަ    57,825,291    19,000,321    18,694,260    18,450,499    18,071,999

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    10,528,428      3,119,500      2,969,500      2,503,500      2,471,500 421

ޖުމްލަ    10,528,428      3,119,500      2,969,500      2,503,500      2,471,500

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ      4,156,592      4,225,420      4,225,417      4,225,417      4,190,317 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް      1,258,596      1,248,233      1,312,493      1,248,233      1,248,233 212

ޖުމްލަ      5,415,188      5,473,653      5,537,910      5,473,650      5,438,550

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ      4,137,476      4,206,307      4,206,304      4,206,304      4,171,204 211 001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ           19,116           19,113           19,113           19,113           19,113 211 002

ޖުމްލަ      4,156,592      4,225,420      4,225,417      4,225,417      4,190,317

`

 2014 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައިލިބޭ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ޚަރަދު

184



 2012 ގައި 2013 އަށް 2014 އަށް 2015 އަށް 2016 އަށް

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި  ހިނގި އައިޓަމްތައް
ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ         374,181         365,000         365,000         365,000         365,000 212 001

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް            15,140           15,140           79,400           15,140           15,140 212 005

މެޑިކަލް އެލަވަންސް             1,750             1,750             1,750             1,750             1,750 212 006

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް         102,093         102,000         102,000         102,000         102,000 212 010

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސ         246,892         245,800         245,800         245,800         245,800 212 014

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް             1,120             1,120             1,120             1,120             1,120 212 022

ފޯނު އެލަވަންސް           10,200           10,200           10,200           10,200           10,200 212 024

ސަރވިސް އެލަވަންސް         259,056         258,863         258,863         258,863         258,863 212 027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ         248,164         248,360         248,360         248,360         248,360 212 999

ޖުމްލަ      1,258,596      1,248,233      1,312,493      1,248,233      1,248,233

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

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ           45,195           45,198           45,199           45,198           45,198 213 001

ޖުމްލަ           45,195           45,198           45,199           45,198           45,198

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         512,103         493,750         454,431         454,431         454,431 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221 001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         250,003         246,450         246,500         245,000         245,000 221 002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         588,649         531,600         526,600         510,600         510,600 221 003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު         556,195         544,400         544,400         544,400         544,400 221 004

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު           17,012           17,000           17,000           17,000           17,000 221 005

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު                 30 221 999

ޖުމްލަ      1,923,992      1,833,200      1,788,931      1,771,431      1,771,431

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި           39,065           37,800           37,800           37,800           37,800 222 001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                212                200                200                200                200 222 002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި             3,160           30,000             3,000             3,000             3,000 222 003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި           75,084           75,000           75,000           75,000           75,000 222 004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި             1,961             1,900             1,900             1,500             1,500 222 005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް           36,461           35,600           30,600           30,600           30,600 222 006

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި             5,645             5,000             5,000             5,000             5,000 222 010

185



 2012 ގައި 2013 އަށް 2014 އަށް 2015 އަށް 2016 އަށް

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި  ހިނގި އައިޓަމްތައް
ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             1,683             1,500             1,500             1,500             1,500 222 999

ޖުމްލަ         163,271         187,000         155,000         154,600         154,600

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                500                500                500                500                500 223 001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         307,540         300,000         300,000         300,000         300,000 223 002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                445                450                450                450                450 223 003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު           37,600           37,600           37,600           37,600           37,600 223 004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި           42,092           42,500           42,500           42,500           42,500 223 005

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު             4,350             4,000             4,000                400             4,000 223 010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު           16,104           15,500           15,500           15,500           15,500 223 011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު         401,003         395,500         395,500         395,500         395,500 223 012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           20,472           20,000           20,000           20,000           20,000 223 013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު      2,296,319      2,284,600      2,259,600      2,259,600      2,214,600 223 014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ         551,115         535,120         525,120         525,120         525,120 223 016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު           36,590           33,000           33,000           33,000           33,000 223 017

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް           26,600           21,900           21,900           21,900           21,900 223 018

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000 223 020

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                665                600                600                600                600 223 024

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން             1,350             1,350             1,350             1,350             1,350 223 025

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             9,439             9,000             9,000             9,000             9,000 223 999

ޖުމްލަ      3,756,184      3,705,620      3,670,620      3,667,020      3,625,620

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ސްކޮލަރިޝޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ      3,186,456      3,140,000      3,190,000      3,037,000      3,035,000 225 001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު           69,995           68,500           68,500           68,500           68,500 225 002

ވާރްކޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު      4,168,338      3,275,000      3,020,000      3,019,000      2,769,000 225 003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ           55,750           55,750           55,200           55,200           55,200 225 004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    38,324,276         512,000         463,000         462,000         412,000 225 005

ޖުމްލަ    45,804,815      7,051,250      6,796,700      6,641,700      6,339,700

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން             1,670             1,000             1,500             1,500             1,500 226 001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން         608,205         592,000         585,000         584,000         584,000 226 002

186



 2012 ގައި 2013 އަށް 2014 އަށް 2015 އަށް 2016 އަށް

ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ލަފާކުރި  ރިވައިޒްކުރި  ހިނގި އައިޓަމްތައް
ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު ޚަރަދު

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                392                400                400                400                400 226 006

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން           14,795           11,000           13,000           11,000           11,000 226 010

ޖުމްލަ         625,062         604,400         599,900         596,900         596,900

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ           91,584         100,000         100,000         100,000         100,000 228 003

ޖުމްލަ           91,584         100,000         100,000         100,000         100,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް      7,468,087      2,500,000                -                -                - 421 003

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު                -                -      2,500,000      2,000,000      2,000,000 451 012

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ         611,443                -                -                -                - 422 999

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް         406,634         308,000         208,000         207,000         205,000 423 001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް           93,866           87,000           87,000           72,000           67,000 423 002

އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ      1,448,398         224,500         174,500         224,500         199,500 423 008

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި         500,000                -                -                -                - 424 001

ޖުމްލަ    10,528,428      3,119,500      2,969,500      2,503,500      2,471,500
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2016 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2015 އަްށ

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަްށ

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި

ލިބުނު

ރުފިޔާ
އޮފީސް ބ.އ. 

ނަންބަރ

އައްޑަނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑް              116,500           100,000                  -                       -                    - 8002

ތަޢުލީމީ ފަންޑު         10,039,477      10,000,000     12,000,000          12,500,000       12,000,000 8003

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް              482,753           500,000          500,000               500,000            500,000 8004

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް              299,920           300,000          350,000               300,000            350,000 8005

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް              626,187           650,000          700,000               700,000            750,000 8006

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް              240,317           300,000          300,000               300,000            300,000 8007

ކަލާފާނު ސްކޫލް              199,480           250,000          200,000               200,000            200,000 8008

ޒަކާތް ފަންޑު         42,241,144      50,000,000     45,000,000          42,000,000       42,000,000 8011

ވިވެޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑު           1,510,240        1,000,000                  -                       -                    - 8013

މިސްކިތްތަކާބެހޭ ވަޤުފް ފަންޑް         19,877,902      18,000,000     15,000,000          13,500,000       11,000,000 8014

ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ފަންޑް           1,020,092        1,000,000       1,000,000            1,000,000         1,000,000 8015

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް              627,811           600,000          500,000               500,000            500,000 8016

ސޯޝަލް ސޭފްޓީ އެސިސްޓް           2,196,580                  -                  -                       -                    - 8017

ހިރިޔާ ސްކޫލް              338,398           300,000          300,000               300,000            300,000 8018

މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސް              685,350                  -                  -                       -                    - 8024

.ޑިވެލޮޕްމަންޓް              135,696                  -                  -                       -                    - .އީ .އެމް އެސް 8026

ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް                24,000                  -                  -                       -                    - 8027

ޓޫރިޒަމް ޙަރަކާތް ތަކުގެ ފަންޑް                     780             10,000            10,000                 10,000              10,000 8028

17 ވަނަ ސާރކް ޓްރަސްޓް ފަންޑް                     360                  -                  -                    - 8031

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް                66,500                  -                  -                       -                    - 8032

ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަރޭވޝަން ފަންޑް           5,195,059                  -                  -                       -                    - 8034

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް                      -           200,000          200,000               150,000            150,000 8036

ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ އެހީގެ ފަންޑް           1,972,863        1,000,000       1,000,000            1,000,000         1,000,000 8037

ސިވިލްއެވިއޭޝަން ޓްރަސްޓް ފަންޑް              827,170           500,000          500,000               500,000            500,000 8038

ޚިދުމަތުގެ ނަފާ ޓްރަސްޓް ފަންޑް              281,802                  -                  -                       -                    - 8039

ތެލެސީމިއާ ޓްރަސްޓް ފަންޑް                      -           100,000          100,000               100,000            100,000 8041

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް                      -           500,000          500,000               500,000            500,000 8042

މަތީ ތަޢުލީމްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް           2,000,000                  -                  -                    - 8043

ޖުމްލަ         91,006,381     85,310,000     78,160,000          74,060,000       71,160,000

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

ޢާއްމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓްރަސްޓްފަންޑު ތަކަށް ލިބޭ - 2012 ން 2016 އަށް
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2016 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2015 އަްށ

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2014 އަްށ

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2013 އަްށ

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި

ޚަރަދުވި

ރުފިޔާ
އޮފީސް ބ.އ. 

ނަންބަރ

މުލިއާގެ              90,698                     -                    -                  -                        - 8001

އައްޑަނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑް            105,531              100,000            100,000           100,000                100,000 8002

ތަޢުލީމީ ފަންޑު       23,966,586         18,140,592       17,127,092      14,009,592           10,993,628 8003

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް            342,527              340,000            310,000           360,000                360,000 8004

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް            262,672              253,000            258,500           258,500                253,500 8005

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް            821,239              783,000            758,000           693,000                708,000 8006

ކަލާފާނު ސްކޫލް            305,854              297,000            285,000           280,000                275,000 8008

ޒަކާތް ފަންޑު       48,353,389         50,126,000       45,121,000      45,119,000           45,117,000 8011

ވިވެޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑު            994,277                     -                    -                  -                        - 8013

މިސްކިތްތަކާބެހޭ ވަޤުފް ފަންޑް         9,395,937           9,200,000         8,200,000        8,200,000             8,200,000 8014

ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވާ ފަންޑް         1,641,644           1,675,000         1,675,000        1,675,000             1,675,000 8015

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް            474,220              493,500            488,500           483,500                478,500 8016

ސޯޝަލް ސޭފްޓީ އެސިސްޓް            153,069              161,000            161,000           156,000                156,000 8017

ހިރިޔާ ސްކޫލް            261,758              209,000            209,000           209,000                208,500 8018

ޓޫރިޒަމް ޙަރަކާތް ތަކުގެ ފަންޑް              34,860                35,000              30,000             30,000                  30,000 8028

17 ވަނަ ސާރކް ޓްރަސްޓް ފަންޑް              81,583                     -                    -                  -                        - 8031

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ފެހި ފަންޑް              74,946                63,000              62,000             62,000                  61,000 8032

ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސައެހީގެ ފަންޑް            229,304              218,260            218,260           223,260                223,260 8037

ޚިދުމަތުގެ ނަފާގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް              23,994                23,000              23,000             23,000                  23,000 8039

މަތީ ތަޢުލީމްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް         1,997,113           2,000,000         2,000,000        2,000,000             2,000,000 8043

ޖުމްލަ       89,611,201         84,117,352       77,026,352     73,881,852           70,862,388

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2014 - 2016

ޢާއްމު ބަޖެޓާނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ތަކުގެ ޚަރަދު - 2012 ން 2016 އަށް
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c

 2014 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް

ޢާންމު ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ އޮފިސްތަކުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޚަރަދު

2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    69,451,863    68,808,352    62,747,352    62,607,852    62,599,388

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    20,159,338    15,309,000    14,279,000    11,274,000      8,263,000

 މުޅިޖުމްލަ    89,611,201    84,117,352    77,026,352    73,881,852    70,862,388

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު         720,228         712,535         712,535         712,535         712,535 210

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު         273,274         268,000         267,000         262,000         262,000 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު         522,450         491,500         447,500         445,000         440,000 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      4,228,083      4,088,942      4,077,442      4,062,442      4,059,978 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު         311,141         296,000         296,500         296,500         296,500 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު      3,044,192      2,053,000      2,052,000      2,050,000      2,050,000 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު      9,682,768      9,451,000      8,447,000      8,432,000      8,431,000 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް    50,661,352    51,439,000    46,439,000    46,339,000    46,339,000 228

ޖުމްލަ    69,451,863    68,808,352    62,747,352    62,607,852    62,599,388

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    20,159,338    15,309,000    14,279,000    11,274,000      8,263,000 421

ޖުމްލަ    20,159,338    15,309,000    14,279,000    11,274,000      8,263,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ         518,511         512,260         512,260         512,260         512,260 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް         201,717         200,275         200,275         200,275         200,275 212

ޖުމްލަ         720,228         712,535         712,535         712,535         712,535

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ         502,872         497,260         497,260         497,260         497,260 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ           15,639           15,000           15,000           15,000           15,000 211002

ޖުމްލަ         518,511         512,260         512,260         512,260         512,260
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2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް              9,000             9,000             9,000             9,000             9,000 212005

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް           76,000           76,000           76,000           76,000           76,000 212011

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް             3,050             3,050             3,050             3,050             3,050 212013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް           16,842           16,500           16,500           16,500           16,500 212014

ރިސްކް އެލަވަންސް             9,725             9,725             9,725             9,725             9,725 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް           36,000           36,000           36,000           36,000           36,000 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ           51,100           50,000           50,000           50,000           50,000 212999

ޖުމްލަ         201,717         200,275         200,275         200,275         200,275

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

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ             8,375             8,375             8,375             8,375             8,375 213001

ޖުމްލަ             8,375             8,375             8,375             8,375             8,375

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         103,439         100,000           99,000           94,000           94,000 221001

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު         160,583         168,000         168,000         168,000         168,000 221005

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު             9,252                 - 221999

ޖުމްލަ         273,274         268,000         267,000         262,000         262,000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި           70,024           80,500           65,000           65,000           65,000 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           56,180           43,000           52,000           50,000           50,000 222002

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި             7,580             7,500             5,000             4,500             4,500 222005

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި           21,728           22,500           22,500           22,500           22,500 222007

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް           65,250           50,000           45,000           45,000           40,000 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި         301,688         288,000         258,000         258,000         258,000 222999

ޖުމްލަ         522,450         491,500         447,500         445,000         440,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް             7,000             7,000             7,000             7,000             7,000 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         531,364         530,000         530,000         525,000         520,000 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު           22,388           20,000           20,000           20,000           15,000 223003

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި         154,167         154,167         154,167         154,167         154,167 223005

ތަކެތީގެ ކުލި           16,613           11,000           11,000           11,000           11,000 223006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު         323,215         323,215         323,215         323,215         323,251 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ           58,990           59,000           59,000           59,000           59,000 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު             3,900             3,000             2,500             2,500             2,500 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު             3,328             3,000             3,000             3,000             3,000 223010
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2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު         190,616         107,000         112,000         107,000         101,500 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         669,355         683,000         680,000         620,000         640,000 223013

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު          231,595         245,000         235,000         290,000         285,000 223015

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ           81,835           75,000           75,000           75,000           75,000 223016

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު      1,571,175      1,600,000      1,600,000      1,600,000      1,600,000 223020

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު           38,562           38,560           38,560           38,560           38,560 223023

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު         323,980         230,000         227,000         227,000         225,000 223999

ޖުމްލަ      4,228,083      4,088,942      4,077,442      4,062,442      4,059,978

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް           86,603           81,000           81,500           81,500           81,500 224011

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް         224,538         215,000         215,000         215,000         215,000 224022

ޖުމްލަ         311,141         296,000         296,500         296,500         296,500

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ      1,997,113      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000 225001

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު             9,879           10,000           10,000           10,000           10,000 225003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ           25,600           25,000           25,000           25,000           25,000 225004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު      1,011,600           18,000           17,000           15,000           15,000 225005

ޖުމްލަ      3,044,192      2,053,000      2,052,000      2,050,000      2,050,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން           51,679           50,000           50,000           50,000           50,000 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން      9,571,680      9,350,000      8,350,000      8,340,000      8,340,000 226002

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން           15,020           13,000           12,000           12,000           11,000 226003

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން             8,434             8,000             5,000             5,000             5,000 226006

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން           35,955           30,000           30,000           25,000           25,000 226009

ޖުމްލަ      9,682,768      9,451,000      8,447,000      8,432,000      8,431,000

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ    49,243,645    50,200,000    45,200,000    45,200,000    45,200,000 228003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ         240,424         239,000         239,000         239,000         239,000 228004

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ      1,177,283      1,000,000      1,000,000         900,000         900,000 228005

ޖުމްލަ    50,661,352    51,439,000    46,439,000    46,339,000    46,339,000
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2016 އަށް 2015 އަށް 2014 އަށް 2013 އަށް 2012 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި އައިޓަމްތައް

ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު ހަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް    14,706,074    10,000,000    10,000,000      8,000,000      5,000,000 421002

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް      5,106,382      5,000,000      4,000,000      3,000,000      3,000,000 421003

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް         125,234         120,000         100,000         100,000         100,000 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް           36,193           30,000           25,000           25,000           20,000 423002

ރިފަރެންސް ފޮތް           24,862           24,000           20,000           20,000           20,000 423005

. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ         152,982         130,000         130,000         125,000         120,000 .ޓީ އައި 423008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް             7,611             5,000             4,000             4,000             3,000 423999

ޖުމްލަ    20,159,338    15,309,000    14,279,000    11,274,000      8,263,000
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ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް                      304                       -                       -                       -                       -                        13                      317 1    

216                      
-                       139                      77                        -                       -                       -                       

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 2    

29                        
-                       29                        -                       -                       -                       -                       

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 3    

1,682                   
39                        1,620                   23                        -                       -                       -                       

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 4    

119                      
55                        59                        5                          -                       -                       -                       

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5    

81                        
-                       -                       -                       -                       76                        5                          

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 6    

64                        
-                       59                        5                          -                       -                       -                       

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 7    

72                        
-                       72                        -                       -                       -                       -                       

އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 8    

122                      
-                       122                      -                       -                       -                       -                       

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 9    

100                      
-                       98                        -                       -                       -                       2                          

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 10  

35                        
-                       31                        4                          -                       -                       -                       

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 11  

187                      
-                       180                      7                          -                       -                       -                       

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 12  

23                        
-                       16                        7                          -                       -                       -                       

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް 13  

29                        
-                       -                       15                        -                       14                        -                       

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 14  

724                      
-                       720                      -                       -                       -                       4                          

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 15  

30                        
-                       23                        7                          -                       -                       -                       

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން 16  

15                        
-                       10                        5                          -                       -                       -                       

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް 17  

32                        
-                       32                        -                       -                       -                       -                       

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 18  

-                       
-                       -                       -                       -                       -                       -                       

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 19  

401                      
-                       401                      -                       -                       -                       -                       

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް ކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން 20  

310                      
3                          -                       14                        -                       281                      12                        

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 21  

4,116                   
85                        -                       -                       3,526                   495                      10                        

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 22  

4,294                   
26                        -                       -                       3,557                   703                      8                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 23  

10,633                 
3,488                   -                       -                       -                       7,134                   11                        

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 24  

558                      
-                       558                      -                       -                       -                       -                       

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ 25  

61                        
3                          -                       4                          -                       51                        3                          

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 26  

257                      
79                        -                       -                       -                       138                      40                        

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 27  

6,922                   
587                      -                       -                       -                       6,327                   8                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  28  

45                        
-                       -                       -                       -                       38                        7                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 29  

218                      
-                       -                       -                       -                       210                      8                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 30  

`

2014 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދު

އޮފީސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2016-2014

ޖުމްލަ
ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓަފް

 މުސްތަޤިއްލު އޮފީސް 

ތަކުގެ މާގާމުތައް

/އައްޔަން   އިންތިހާބު

ކުރާ މަޤާމްތައް
ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް ސިވިލް ސަރވިސް ސިޔާސީ މަގާމު
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ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ޖުމްލައޮފީސް

ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓަފް
 މުސްތަޤިއްލު އޮފީސް 

ތަކުގެ މާގާމުތައް

/އައްޔަން   އިންތިހާބު

ކުރާ މަޤާމްތައް
ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް ސިވިލް ސަރވިސް ސިޔާސީ މަގާމު

239                      
41                        -                       -                       -                       190                      8                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 31  

268                      
48                        -                       -                       -                       213                      7                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 32  

190                      
3                          -                       -                       -                       181                      6                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 33  

561                      
-                       -                       -                       -                       553                      8                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 34  

154                      
-                       -                       -                       -                       146                      8                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  35  

277                      
-                       -                       -                       -                       273                      4                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 36  

492                      
31                        4                          8                          -                       441                      8                          

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 37  

5,759                   
342                      -                       1,094                   -                       4,323                   -                       

ކައުންސިލްތައް 38  

39,632                    4,843                      4,173                      1,275                      7,083                      21,787                    471                           ޖުމުލަ
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2016 އަށް 

ލަފާކުރި

2015 އަށް 

ލަފާކުރި

2014 އަށް 

ލަފާކުރި

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަބިދަރީންގެ ލިވިންގް އެލަވަންސް އާއި ފެމެލީ އެލަވަންސް 212014

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތުގެގޮތުގައި ދިނުމަށް (މަހަކު 75,000.00)               900,000               900,000               900,000

600,000               600,000               600,000               
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް         (މަހަކު 

(50,000.00

600,000               600,000               600,000               
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތުގެގޮތުގައި ދިނުމަށް  ދެވަނަ ރައީސް (މަހަކު 

(50,000.00

600,000               600,000               600,000               
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވަނަ ރައީސް  

(މަހަކު 50,000.00)

ޖުމްލަ            2,700,000            2,700,000            2,700,000

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223002

ވެލާނާގޭ ކަރަންޓް ބިލްތަށް ދެއްކުމަށް           15,000,000          15,000,000          15,000,000

ޖުމްލަ          15,000,000          15,000,000          15,000,000

ބޯފެނާއި ފާޚާނައިގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223003

ވެލާނާގޭ ފެން ބިލްތަށް ދެއްކުމަށް                131,500               131,500               131,500

ޖުމްލަ               131,500               131,500               131,500

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223016

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް އެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުފީ އަށް            1,233,600            1,233,600            1,233,600

ޖުމްލަ            1,233,600            1,233,600            1,233,600

ބޭންކް ޗާރޖާއި ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ  223024

4,800,000            4,800,000            4,800,000            

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދައްކާ ފައިސާގެ ބޭންކް ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި 

ދެއްކުމަްށ

282,000               282,000               282,000               
 ،14 7 ، މީރާ ޕޯސްޓް ޓާރމިނަލްފީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދެއްކުމަށް (ކަސްޓަމްސް

 2 3،ފެމެލީކޯޓް 1،ޓްރާންސްޕޯރޓް 1،ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 6،ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުޝަން އިމިގްރޭޝަން

ޖުމްލަ            5,082,000            5,082,000            5,082,000

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223999

2,100,000            2,100,000            2,100,000            
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް       (މަހަކު 

(175,000.00

2,100,000            2,100,000            2,100,000            
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ދެވަނަ ރައީސް         (މަހަކު 

(175,000.00

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިނުމަށް            1,000,000            1,000,000            1,000,000

މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓިގެ ބަޖެޓް          29,000,000            8,000,000            8,000,000

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓް            8,000,000          10,959,522          11,895,418

. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިޓްރޯއެކްޓިވް ފައިނޭންސިންގ          12,336,000                       -                       - . އެމް . އެފް ޕީ

ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކަމިޝަން            5,000,000                       -                       -

ޖުމްލަ          59,536,000          24,159,522          25,095,418

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 227001

249,611,349        266,291,944        280,343,855        
އެމް އެމް އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ބޮންޑަށް ބަދަލުކުރުމުން އެއަށްޖެހޭ އިންޓްރަސްޓް - ކޫޕަން 

އިންޓްރަސްޓް ފަސްޓް އިޝޫ

ޖުމްލަ        280,343,855        266,291,944        249,611,349

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227002

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ            8,479,155          14,772,256          13,858,938

ޖުމްލަ            8,479,155          14,772,256          13,858,938

ތަފްޞީލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލް
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2016 އަށް 

ލަފާކުރި

2015 އަށް 

ލަފާކުރި

2014 އަށް 

ލަފާކުރި ތަފްޞީލް

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227003

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ        180,624,860        188,252,076        189,787,125

ޖުމްލަ        180,624,860        188,252,076        189,787,125

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު - ޓްރެޜަރީ ބިލްއާއި ބޮންޑު 227011

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު - ޓްރެޜަރީ ބިލްއާއި ބޮންޑު        746,005,876        900,674,272        640,593,762

ޖުމްލަ        746,005,876        900,674,272        640,593,762

ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 228012

ރެވެނިއު ލޮސްގެގޮތުގައި އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ އަށް ދެއްކުމަށް          35,000,000          45,779,792          48,068,781

ޖުމްލަ          35,000,000          45,779,792          48,068,781

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228003

. ލީވް ދިނުމަށް          10,000,000                       -                       - ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޕޭ

ޖުމްލަ          10,000,000                       -                       -

ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 228013

އެސް ޓި އޯ އިން ވިއްކާ ކާޑު އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައްކަންވާ        150,000,000        150,000,000        165,000,000

ޖުމްލަ        150,000,000        150,000,000        165,000,000

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ 228999

ޖުލައި 2013 އިންފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 2013ގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުފިހާރަތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ %50             7,559,219                       -                       -

ޖުމްލަ            7,559,219                       -                       - އަށްވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281001

މާލޭ ދެކުނުހާބަރުން ވިއްކާފައިވާ ބިންގަނެފައިވާފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާދެއްކުމަށް          18,100,000          18,100,000                       -

ޖުމްލަ          18,100,000          18,100,000                       -

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 441002

 އަލަށް އުފައްދަވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް ދެއްކުމަށް          10,000,000          10,000,000          10,000,000

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން          43,000,000          17,000,000          17,000,000

މަޑީވަރު ހޯލްޑިންގ          25,768,438                       -                       -

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ގެ ޝެއަރ ކެޕިޓަލް            2,250,000                       -                       -

ފެނަކަ          50,000,000                       -                       -

ޖުމްލަ        131,018,438          27,000,000          27,000,000

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތަށް ފަދަތަންތާންގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސުލްމާލް 442001

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް                413,994               413,994               413,994

.  އާރ.  ޑީ            1,687,497            1,687,497            1,687,497 .  ބީ އައި

.  އޭ               397,065               397,065               397,065 .  ޑީ އައި

މަލްޓިލެޓަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެރެންޓީ އެޖެންސީ                158,826               158,826               158,826

ޔޫ އެން ޑީ ޕީ             5,129,355            5,129,355            5,129,355

ކޮމަންވެލްތް ފަންޑް ފޮރ ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން                750,000               750,000               750,000

ސާރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް ރައުސުލްމާލް ގެގޮތުގައި ދެއްކުމަށް                        -          47,647,800          47,647,800

ޖުމްލަ            8,536,737          56,184,537          56,184,537

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް        406,328,496        112,330,461        112,983,753 723002

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް          28,150,810          39,282,528          30,736,273 723003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް        273,773,624        291,652,786        295,098,466 725001
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2016 އަށް 

ލަފާކުރި

2015 އަށް 

ލަފާކުރި

2014 އަށް 

ލަފާކުރި ތަފްޞީލް

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް        449,499,241        448,281,812        482,244,316 725002

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް          77,100,000          78,312,667          79,525,333 725003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް        185,491,508        139,231,508        139,231,509 725004

ޖުމްލަ    1,420,343,679    1,109,091,762    1,139,819,650

ސިވިލްސަރވިސް މުވައަޒަފުންގެ ބޯނަސް          40,000,000          40,000,000                       -
ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތައް ދެއްކުމަށް        870,500,000                       -                       -

ކޮންޓިންޖެންސީ        100,000,000        100,000,000        100,000,000
ޖުމްލަ    1,010,500,000        140,000,000        100,000,000

ޚާއްޞަ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ    4,090,194,919    2,964,453,261    2,679,166,660
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ދައުލަތް

ހިނަގމުންދާ -ލާ ޝަންގްރި 70% 30% އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 1

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ . .ޑީ .އެޗް ނަލޫރި ބީ 49% 51% އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ. 2

ޕަބްލިކް 29.49%

.އޯ .ޓީ އެސް 4.25%

.ީސ.ީސ. .ޓީ އެމް 4.07%

. .އެފް .ޕީ ގަވަމަންޓް އެމްޕް 7.33%

ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް 4.07%

. . އެންޑް ޑަބްލިއު ސީ 52%

ޕަބްލިކް 5.90%

ދިރާގު ކޮލީގު ޝެއަރ ޕްލޭން 0.30%

. .ބީ .ޑީ އޭ 18%

.ީސ. .އެފް އައި 18%

. އިންޑިއާ .ސީ .އެފް .ޑީ އެޗް 15%

ހިނަގމުންދާ ނެްތ 100% ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 6

ހިނަގމުންދާ ނެްތ 100% އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލޓޑ. 7

. .އެސް .އޭ އައި 9%

. .އެލް .ސީ .އޭ އެމް 7%

.އޯ .ޓީ އެސް 1.60%

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 57.40%

ހިނަގމުންދާ ނެްތ 100% މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 9

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% މޯލްޑިވެސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 10

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިފިންގ ލޓޑ. 11

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 12

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 13

ހިނަގމުންދާ ޕަބްލިކް 43% 47% މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލސ. 14

. .އެލް .އެސް .އެން އެމް 7.50%

ޕަބްލިކް 44.70%

ހިނަގމުންދާ ހިޓާޗީ 20% 80% މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ. 16

ހިނަގމުންދާ ނެްތ 100% ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 17

ހިނަގމުންދާ ޕަބްލިކް 18.37% 81.63% ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ. 18

ހިނަގމުންނުދާ ރްޒ އެނަރޖީ ޓުއަ 70% 30% ވިލިނގިލި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 19

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެްތ 100% މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 20

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 21

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 22

- ނެތް 100% ނޯތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 23

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެްތ 100% ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 24

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެްތ 100% ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 25

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ސަދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 26

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 27

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެްތ 100% އަޕަރ ނޯތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 28

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% އަޕަރ ސައުތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލޓޑ. 29

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 30

- ނެްތ 100% ހުޅުމާލެ އިންޓަގްރޭޓަޑް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ލޓޑ. 31

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% ގުޅީފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލޓޑ. 32

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 33

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް 34

ހިނަގމުންދާ ނެްތ 100% ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 35

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ލޓޑ. 36

- ނެތް 100% ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 37

- ނެތް 100% ފެލިވަރު ޕޯޓް ލޓޑ. 38

- ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެގްރިކަލްޗަރ ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 39

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންސް ލިމިޓްޑް 40

ހިނަގމުންދާ . .ޑީ .ސީ އައި 85% 15% މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ. 41

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެްތ 100% މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 42

ހިނަގމުންދާ 48% މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލސ. 15

ހިނަގމުންދާ 49% ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލސ. 5

ހިނަގމުން ނުދާ 25% މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ.ލޓޑ. 8

ހިނަގމުންދާ 50.80% ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލސ. 3

ހިނަގމުންދާ 41.80% ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ.ލޓޑ 4

ސަރުކާރުން ހިންގާ ނުވަތަ ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

އިތުރު ބަޔާން
ޙިއްސާވާ މިންވަރު

ނަން #
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
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ދައުލަތް
އިތުރު ބަޔާން

ޙިއްސާވާ މިންވަރު
ނަން #

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

ހިނަގމުންދާ ނެްތ 100% ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލޓޑ. 43

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލޓޑ. 44

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% ަސދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 45

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 46

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 47

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ނޮދަން ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 48

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެްތ 100% ނޯތު ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސް ލޓޑ. 49

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެްތ 100% ސައުތު ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 50

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 51

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން  ލޓޑ. 52

އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެތް 100% ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ 53

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ . .ވީ ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބީ 95% 5% ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 54

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ ރޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. ޔޮޓް ޓުއަ 95% 5% ކުޑަ ވިލިނގިލި ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 55

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ ވަރމިލިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ. ލޓޑ. 95% 5% ވަރމިލިއަން ޕވޓ. ލޓޑ. 56

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 95% 5% ދީބާޖާ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 57

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ އެގްރޯ މެރީން 95% 5% އިފުރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 58

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ . އިންވެސްޓްމަންޓްސް .އާރް .އައި ބީ 95% 5% ކޮކޫން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 59

. .އެލް .ސީ .އޭ އެމް 10%

.އޯ .ޓީ އެސް 10%

. .އެލް .ސީ .އޭ ޖީ 10%

ކާސާ 30%

ހިނަގމުންދާ އައިލެންޑް ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް 49% 51% ކުޅުދުއްފުށި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 61

- އައިލެންޑް ތިނަދޫ ކައުންސިލް 49% 51% ތިނަދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 62

- އައިލެންޑް ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް 49% 51% ފުވައްމުލަކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  63

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ -ހޯލްޑިންގްސް .އީ .އޭ ޓްރައިނަސް ސީ 95% 5% .އޭއީ ސަދަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ިރޒޯޓްސް -ސީ ޓްރައިނަސް 64

. ކުންފުނިތައް .ވީ 5އިންސައްތަ ޖޭ -ހޯލްޑިންގްސް .އީ .އޭ ޓްރައިނަސް ސީ 95% 5% .އޭއީ ނޮދަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް -ސީ ޓްރައިނަސް 65

ހިނަގމުންދާ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 60% 40% އާސަންދަ ޕވޓ. ލޓޑ. 66

- ނެތް 100% ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ. 67

ހިނަގމުންދާ ނެތް 100% ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 68

ހިނަގމުންދާ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޓިވް 90% 10% ސިފްކޯ 69

ހިނަގމުންދާ އޮޅަހަލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% ޓްރައިފިޑަސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 70

ހިނަގމުންދާ އެކުއަރ ސަން ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% އެކުއަ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 71

ހިނަގމުންދާ ޓްރައި އިންވެސްޓްމަންޓް ސާރވިސަސް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% މަލަހިނި ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 72

ހިނަގމުންދާ ހަނދުވަރު އޯޝަން ހޯލްިޑންގްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% ހަނދުވަރު އޯޝަން ރިޒޯޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 73

ހިނަގމުންދާ 100% މާލެ އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 74

ހިނަގމުންދާ 100% މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ. 75

ހިނަގމުންދާ ޓޮޕް ޑެކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% ކޮއްދިއްޕަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 76

ހިނަގމުންދާ އަކިރިފުށި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% އަކިރިފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 77

ހިނަގމުންދާ ރިޖްވުޑް ހޮޓެލްސް އެްނޑް ސުއިޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% ޒެން ރިޒޯޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 78

ހިނަގމުންދާ 99 އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% މޯލްޑިވްސް އޮވަރސީސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 79

ހިނަގމުންދާ ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% ކަނދޮޅުދޫ އައިލެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕވޓ. ލޓޑ. 80

ހިނަގމުންދާ ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ. ލޓޑ. 90% 10% ނަކައްޗާ ހުރާ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 81

ހިނަގމުންދާ ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 90% 10% ޕޮލްވެކް 82

ހިނަގމުންދާ 40% އައްޑޫ އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ. ލޓޑ. 60
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