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   ޚުލާސާ ބަޔާނުގެ .1

އަހަރު ުދވަުހގެ އިްޤތިާޞީދ  3ވަނަ ައހަރުެގ މާލީ ައިދ އިޤްތިާޞދީ ާހލަތުގެ މައްަޗށާއި، ކުރިއަްށ ޮއތް  2010މިބަާޔނަކީ ިމނިޭމ 

މިަބާޔނުަގިއ ަބލައިލެވިަފިއާވ ަމއިަގނުޑ ބަިއތަކަކީ ާރއްޭޖެގ އުެފއްުދންތެރިަކމާިއ . ތަސަްއވަުރެގ ަމއްޗަްށ އަިލއަުޅަވއިޭދ ަބޔާނެެކވެ

  . ކާރުެގ ފިްސކަލް ޕޮލިީސއާިއ އޭެގ ބަިއތަކެވެސަރު

ިރައްލ . ރުފިާޔއެވެ ންޔަ ލި މި 10,898.6 އަކީ. ޕީ.ޑީ.އުެފއްުދްނތެރިކަްނ ނުަވތަ ރިއަްލ ޖީވަަނ ައހަުރ ާރއްޭޖގެ  2010މިހިނާގ 

ެގ .ޕީ.ޑީ.ިރއަލް ޖީއަށް ބަާލއިުރ  2013ިއން  2011. އިްނސައްަތއިެގ ކުރިެއރުމެކެވެ 4.8ެގ ނިްސބަތުން ަބލާަނމަ މިއީ .ޕީ.ޑީ.ޖީ

އަްށ ބަާލނަަމ މިީއ ެއަވެރުޖ .ޕީ.ޑީ.ރިއަްލ ޖީ. މިލިައްނ ރުިފޔާެއވެ 11,750އަްނދާާޒ ކުެރވެީނ ެއވަެރޖުޮގތެްއގަިއ އަަހރަކު  ގޮުތގައި 

ފިަޔަވއި އެެހނިެހްނ  ެގ ަމއިަގނުޑ ބަިއތަަކށް ބަާލއިރު، ަމސްވެރިަކން .ޕީ.ޑީ.ޖީ. އިންަސއްަތއިެގ ކުިރއެުރމެކެވެ 3.8ގޮެތއްަގިއ ައހަރަުކ 

އިންސައްަތ ދަަށށް ގޮްސފަިއވާއިރު، ަފތުުރެވރިކަމުގެ ދާިއާރ  5.8މަްސެވރިކަމުގެ ދާިއރާ  .ދާއިާރތަކަށް އަިއސްފައިަވނީ ކުިރއެރުެމވެ

ފާހަގަުކެރޭވ  މީެގ އިުތރުން ކޮްނސްޓްަރކްޝަންާއއި ވިަޔފާރިއާިއ ަދތުރުަފތުރުެގ ާދއިާރއަކީ. އިންސަްއތަ ކުރިައރާފަިއެވއެވެ 14.4

ނޑަަކށް ުކރިއަރާަފއިާވ ދާިއރާތަކެވެ   . މިްނގަ

ނަަމެވސް އާްމދަނީ . މިލިއަްނ ރުފިާޔއެވެ 6,840.3ވަނަ ައހަރަށް ުފރަަތމަ ލަފާކުރެުވނީ  2010 ދައުަލތުގެ އާްމަދނީއަްށ ބަލާއިރު 

 ަފުތރުވެިރ ކަުމެގ ާދއިރާިއން ެނގޭ ަނާގ ޓެކްސްާއއި  ހޯދުުމެގ ޮގތުްނ ތަންފީޒުކުެރެވންެޖހޭ ދެ ޓެކްސްަކުމގަިއވާ ިވޔަފާީރެގ ފަިއދާިއން 

މިިލައްނ  6,087.9ލަަތށް އާްމދަީނެގ ޮގތުަގއި ލިޭބނެކަަމށް ެފންަނީނ ެވފައިާވތީ އަަހރު ނިޭމއިުރ ަދއުތަްނފީޒުކުރުްނ ލަސް . ޓީ.އެސް.ޖީ

. މިލިއަން ރުިފޔާ ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރެެވއެވެ 8,761.8ވަނަ ައހަަރްށ ބަލާއިރު ދައުަލތުގެ އާްމދަީނގެ ގޮުތގައި  2011. ރުފިާޔއެވެ

ަފތުުރވެރި މިކުރިއެުރުމގެ ެތރެއިްނ ބޮުޑ ަބެއއް ިޙއްސާކުަރީނ ކުީރންވެްސ ުހށަހެޅިަފއިާވ ިވަޔފާރީެގ ަފއިާދއިްނ ަނާގ ޓެކްްސާއއި، 

ކުގެ ުމއްަދތު ިއތުރުކުރުުމގެ ސަަބބުން ިއތުުރާވ ައދި ީމގެ ިއތުުރން ުޓައރިސްޓު ރިސޯުޓތަ . ވެއެ. ޓީ .އެސް.ޖީ ކަމުގެ ދާިއރާިއްނ ެނގޭ

  . އާްމދަީނ އަީކ ފާަހގަކޮށްުލން ުމޙިްނމު ބައެެކވެ

މައްަޗްށ ކުރިއަްށ ޮއތް ައހަރުތަުކގެ ދައުަލތުެގ ބަޖެުޓ އެކުަލވާލެިވފަިއވަީނ ެމދު ރާސްާތގެ ތަަރއްޤީއަށްޓަަކއި ުކރެވިަފއިާވ ްޕލޭްނތަކުގެ 

ަގނޑު އަމާޒަީކ ަދއުލަުތން ކުާރ ޭހަދއަކީ ލިބޭ އާްމަދނީެގ ަމއްޗަްށ ބިނާުކރުމާިއ އެުކ ދެެމހެއްެޓިނިވ ަބޖެުޓގެ މައި . ބިނާކޮށެވެ

ނެޑއްެގ ތެރޭަގިއ ަދއުލަުތގެ ދަަރިނ ހިެފހެއްޓުެމވެ ވަނަ ައހަރު ެޑިފިސްޓ  2010ެގ ނިސްަބތުްނ ބަލާިއރު . ޕީ.ޑީ.ޖީ. މިްނގަ

ިއންސަްއތަައްށ  15.3ވަަނ ައަހރުެގ ައމާޒަީކ ިމއަަދުދ  2011. ިއްނސައްަތއިަގއެވެ 16.4ހުންާނނެކަަމްށ ިމހާުރ ައންދާޒާުކެރވެީނ 

ަވަނ  2011. ިއންސަްއތަިއެގ ތެެރއަްށ ެގނަުއެމވެ 5ާއއި އަޅާކިާޔއިުރ .ޕީ.ޑީ.ައދި މެދުާރސްާތގަިއ ެޑފިސިޓުެގ ިނސްަބތް ޖީ. ގެަނއުެމވެ

މަށް ަހމަެޖހިފަިއވަނީ ޭބރުގެ ަފާރތްތަކުން ލިބޭ ޯލނާއި ހިޭލ އެީހެގ އިތުުރން، އަހަަރށް ހުަށހެިޅފައިވާ ަބޖެުޓގެ ޑެފިސިޓު ފޫބެްއދު 

  . މިލިައން ުރފިާޔއިްނނެވެ  1,355މިލިައން ރުފިާޔއާިއ ޓްރެަޜރީ ިބލު ިވއްކަިއގެްނ ޯހދޭ  1,475ޕްރަިއވަަޓއިޒޭަޝނުްނ ޯހދޭ 

އެއީ އަސާސީ އަމާޒުތަާކއި، . ަދއިރާއަަކށް ބަހާެލވިފަިއާވނެެއވެ 5މިބަާޔނާއި އެކުަގއި ހުަށހެޅޭ ަބެޖޓު މަިއަގނޑު ގޮެތއްަގއި 

. އެެހނިހެްނ ތަަރއްޤީެގ ދާިއރާތަެކވެ ،ިއޤްތިޞާީދ ތަަރްއޤީ ހޯދުާމއި ،ހެޮޔވެރިކަެމއް ާޤއިމްކުުރމާއި، ިއުޖތިމާޢީ އިންާސފު ދެމެެހއްުޓމާއި
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 21ޓަްލ ިއންވެްސޓްމަންަޓށް ހޭދަުކރެެވނީ ޖުމްަލ ބަޖެޓުެގ ދައުަލތުެގ ަޚރަުދތަްއ ބެހިަފއިާވ ގޮުތގެ މައްަޗށް ބަާލއިުރ ެކޕި

ނަަމވެސް ހިްނުގމުެގ ޚަަރދު ުކޑަކުރެވި ެކޕިޓަްލ ިއންވެސްްޓަމްނޓަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު އިުތރު ުނކުރެވޭަނަމ . އިންަސއްަތއެވެ

. ިއންސަްއތައަީކ ުއޖޫރަެއވެ  49ތެރެިއްނ  ހިްނގުުމގެ ަޚރަުދގެ. މުސްތަޤުބަުލގަިއ މިކަމުެގ ނޭެދވޭ އަސަުރ މުިޅ ޤަުއމަށް ފޯރާެނެއވެ

  . ޭހަދވަީނ ުމަވއްޒަފުްނެގ މައްަޗށެވެ ½މުަވއްޒަފުްނނަްށ ދެޭވ ިއންުޝއަަރންސްެގ ޚަަރދު ިހމަަނއިފިަނމަ، ދަުއލަތުެގ ބަޖެުޓގެ 

ހިެފހެއްޓިަފއިަވނީ ަވރަށް މަުދ ވޭުތވެިދަޔ އަަހުރތަކަށް ބަާލއިުރ ދައުަލތުްނ ކުރެޭވ ހޭަދ ލިބިަފއިާވ އާްމަދނީައށް ުވރެ ަދުށގަިއ 

 3ކުިރއަްށ ޮއްތ . ެގ ެތރޭގަިއ ދަަރިނ ަޚލާސްކުރުމަްށ ކުެރޭވ ޭހދައަީކ ުމޙިްނމު ަބއެކެވެަޚރަދު ީމެގ ސަބަބުްނ ަދުއލަތުެގ . އަހަެރއްަގެއވެ

ަމެވސް ޑޮމެްސޓިކް ދަަރނީެގ ގޮުތގަިއ ނަ. އަހަަރށް ބަާލއިުރ ބޭުރެގ ަދރަިނ ޚަލާސްކުރުމަްށ ުކރެޭވ ޭހަދ އަަހުރން އަަހރަްށ ަދްށވާެނއެވެ

ިމލިއަްނ ރުިފޔާ އަހަުރތަކަކަްށ  3,806އިްނ ދޫޮކށްަފއިާވ . އޭ .އެމް.ޑިސެމްބަރުގެ ުކރިްނ ަފއިސާ ާޗޕުކުރެިވގެްނ ެއމް 2009

  . ބަހާލަިއގެްނ ަދއްާކ ޚަލާސްކުރުަމށް ސަރުކާރުްނ ެއއްަބސްވެފަިއުވމުްނ ޮޑމެސްޓިކް ދަަރނި އަދާކުުރން ަވނީ މަިތވެފަެއވެ

  

ނޑު .2  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

 

ނޑު ޤައުމީ އަކީ ަޤއުެމްއގަިއ އުފެްއދޭތަެކއްޗާިއ ެދޭވ ) ޕީ.ޑީ.ޖީ(ގްރޮްސ ޑޮމެސްޓިކް ޕްޮރޑަކްޓް /އުެފްއދުްނތެރިކަުމގެ ިމްނގަ

ޕީއަީކ ޤައުމެްއ ކުރިައާރ ިމންަވރު ދެެނަގންަނން އެްނމެ ާއއްުމގޮެތއްަގއި ޭބނުންކުާރ ެއއް .ޑީ.ޖީ. ިއތުުރވިަވެރވެ ޚިދުަމތްތަުކގެ ައގަށް 

ދެަވަނގޮަތީކ . ީޑީޕ ެއއަހަެރއްެގ އަުގންެނވެ.ޕީ ުނވަަތ ޖީ.ޑީ.ޖީއެްއގޮތަީކ ޮނމިަނލް . ީޕ ެދގޮތަަކްށ ދެއްކިާދެނއެވެ.ޑީ.ޖީ. އިންޑިކޭަޓރެއވެ

ެގ ާދއިީމ  1995ީޕ ިމހާުރ ެހދެީނ .ޑީ.މިޮގތުްނ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ިރއަްލ ޖީ. ޕީ ދާިއމީ އަުގންެނވެ .ޑީ.ީޕ ނުަވތަ ޖީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީ

 . އަުގންެނވެ

  

  )އެއަަހރެްއގެ އަުގން ( ޕީ .ޑީ.ނޮިމނަްލ ޖީ 2.1

 2010ޕީ .ޑީ .ރިއަްލ ޖީ. ަގއި އުފެްއުދންެތރިކަމުެގ ިއތުުރްނ ުމދަލާިއ ޚިުދމަުތގެ އަަގށް އަްނަނ ބަދަުލތަްއ ހިެމެނއެވެ. ޕީ.ޑީ.ޖީނޮިމނަލް 

 އިންސަްއތަ  5.5) ިއންފްލޭަޝން(ުކިރއަރާެނ ކަމަށް ަލފާކުރެވިަފއިާވއިުރ މުދަާލއި ިޚދުަމތުގެ އަުގތައް  އިންަސއްތަ 4.8ވަނަ އަަހރު 

 12.2ޕީ .ޑީ.ކަަމށް ައންދާޒާކުެރޭވތީާއިއ ިދވެިހރާއްޭޖެގ އުފެްއދުްނތަކުެގ އަުގތަކަށް އަްނަނ ބަދަުލގެ ސަބަުބން، ޮނމިނަްލ ޖީ ބޮޑުވާނޭ

ވަީނ  ޕީ އަްނދާޒާކުެރވިފައި .ޑީ.ޮނމިނަްލ ޖީ ަވނަ އަަހރަށް  2010ިމގޮުތްނ . ެއވެދާނޭކަަމްށ އަްނދާޒާކުެރވެ އިންަސއްަތ ަމްއޗަށް

 11.3 ގައި  2012ިއްނސައްތަ،  12.4  .ޕީ.ޑީ.ވަަނ އަހަަރށް ބަާލއިރު، ނޮިމނަްލ ޖީ 2011އަދި  .ރުިފާޔއެވެ މިިލައން 18,941

      .    އިންަސއްަތ ިއތުރުާވނެކަަމށް ަލފާކުރެވެެއވެ 11.4ގައި  2013ަސއްަތ ައދި އިން

  

  

   



5 
 

 
 

  1320 – 2005، ޕީ.ޑީ .ޕީ އާއި ނޮމިނަލް ޖީ .ޑީ .ރިއަލް ޖީ : 1ޗާޓު 

  

 

  ) ގެ ާދިއމީ އަުގން  1995( ޕީ .ޑީ.ރިއަލް ޖީ 2.2

ކަުމްނ ޤަުއމެްއެގ އުެފއްުދންތެރިަކްނ  އެކުަލވާެލވެީނ މުދަާލިއ ޚިުދމަުތެގ ައގުތަކަްށ ައންަނ ަބދަލުަތްއ ނުހިަމނާ  .ޕީ.ޑީ.ރިއަްލ ޖީ

ޕީ ގެ ފަަރގަކީ ަހމަެއަކިނ .ޑީ.އި ރިއަލް ޖީޕީ އާ .ޑީ.ިމޮގތުްނ ނޮިމނަލް ޖީ. ޕީ ިއންެނވެ.ޑީ.ކުރިއަރާ މިްނވަުރ ެދނެަގނެޭވނީ ިރއަލް ޖީ

 .  އަުގތަކަށް އަްނަނ ބަދަުލތަކުެގ ަސބަބުން އުފެްއދުްނތެރިކަމަްށ ައްނަނބަދަލުތަެކވެ

 ގެ ޑިސެމްބަރ ަމހު  2004ވަނަ އަަހރުން ފެިށެގން ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދު ކުރިައަރމުން އައި ބާުރިމނަށް ލޮުޅމެއް ައއީ  2001

ވަނަ އަހަރު ިދވެހިާރްއޖޭގެ ޤަުއމީ ުއެފއްުދންތެރިަކން ުކރިއަރާ މިްނވަުރ  2005ިމގޮުތްނ . ގެ ސަބަުބންެނވެކާރިސާ މީުސނާ ދިާމވި

އާާރސްތުުކރުމާިއ އިާމރާތްުކރުމުެގ ާދއިރާ ވަަނ ައަހރު މަިއަގނޑުޮގެތއްަގިއ  2006ނަަމވެްސ . އަްށ ދަށަްށ ިދަޔއެވެއިންަސއްތަ  4.6

ނަަމެވްސ .  އިްނ ކުިރއެިރެއވެއިްނސަްއތަ 18ަކމުެގ ދުެވލި ަރނަގޅުުވމުެގ ސަބަބުްނ ަޤއުީމ އުެފްއދުްނތެރިަކން ކުރިއެރުާމިއ ފަުތރުވެރި

ވަނަ އަަހރުގެ ތެޭރގައި ުދނިެޔއަށް ދިާމވި އިޤްތިާޞދީ ަމްއސަލަތަކުގެ ސަަބބުން ލިބެން ފެިށ ހީނަރުަކމުގެ ައސަރު ރާްއޖެައްށ  2008

  .ިއންަސްއތަ ދަށަްށ ދިަޔއެވެ  2.3ވެިހރާއްޭޖގެ އިޤްިތާޞދު ަވނަ އަހަުރ ދި  2009ފޯރައި 

އިުރ ބަެއްއ ާދއިރާތަުކްނ ންުމ ތަާފސް ހިސާުބތަކަްށ ބަލާކުާރ މުހި  ީޕ ައށް އަަސރު.ޑީ.ިދވެިހރާްއޖޭެގ ޖީ ވަނަ ައހަރު  2010

ުކރިއަށް ދާކަުމގެ ނިާޝންަތއް ފެްނނަުމން ާދތީވެ، މަޑުން ދު މަޑު ޞާ ތިޤް ުދނިޭޔގެ އި ާނއިއެުރމުެގ ސަބަބުންިބަފއިވާ ކުރި މިހާަތނަށް ލި

. ިއންަސއްތަިއެގ ކުރިެއރުެމްއ ިލބޭނެ ަކމަެށވެ 4.8އްުދންެތރިކަުމެގ ިމްނވަރަްށ ފެިމއަހަުރ ޤަުއީމ އު ،  ައންާދޒާ ކުެރވެނީ  ށް މިަވގުތަ 

އިޤްތިާޞީދ ވަަނ ައަހރު  2011ައދި . ެއވެމިލިައން ުރފިޔާ 10,899ައންދާާޒއަކީ  ޤަުއީމ އުެފްއދުްނތެރިކަުމގެ  ވަނަ އަަހރު 2010
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 3.6ވަނަ އަހަރު ރާއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދު  2012ެމދުރާްސތާއަށް ބަާލއިރު، . އިތުުރާވނެކަމަށް ލަފާުކެރވެެއވެ އިްނސައްތަ 4ދުވެލި 

  . ކުިރއަރާނެަކަމށް ލަފާކުެރވެެއވެ ިއންސަްއތަ 3.8ވަނަ ައަހރު  2013ައދި  އިންަސއްތަ 

 

  2013 – 2005އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު، ޤައުމީ : 2ޗާޓު 

 

  

މިާހުރ އަިއސްފަިއވާ ބަދަލާއި، ކުިރއަްށ އޮްތތަުނގަިއ ައންާނނެަކަމްށ  ެގ މުިހއްުމ އެކިެއކި އިޤްތިާޞދީ ބައިތަކަށް .ޕީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީ

 .ބަދަުލަތއް ިތރީަގއި ެއަވނީެއވެލަފާކުރެޭވ 

  

  މަސްެވރިކަން  2.3

 އަާޅ ބަާލިއރު  ސްުދވަާހއި މަ 8ވަަނ އަަހރުެގ ފުަރތަަމ  2009 އަަދދު،ަމހުެގ  މަސްުދވަުހ ޭބނުނު  8ވަަނ އަަހރުެގ ފުަރތަަމ  2010

މެްޓިރްކ  6,800ވަީނ  ޭރޖް ގޮެތްއގަިއ ަމހެްއގެ މައްޗަްށ ބާނާފައި ވަައިދ ައހަުރގެ މިހާަތނަްށ އެ  .ެވފަެއވެަދށް އިންަސއްތަ  28 ވަނީ 

ައހަުރެވްސ  މި ،އެއްަފަދއިން  ެވސްއަަހރެކޭ 4ިދޔަ  ތުވެ ވޭ ިމވަުގތައް އަްނދާޒާ ުކރެެވނީ  ބުރަވެ ިމތަފާސް ހިސާުބަތކަށް . ޓަނުގެ މަެހވެ

 މިިލއަުނގަިއ ހުރި  374ވަނަ ައހަރު  2009ިމ ޮގތުްނ ލަފާ ކުެރެވނީ . މަސްެވރިކަުމގެ ުއފެއްުދންެތރިކަްނ ދަށަްށ ދާެނ ކަަމށެވެ

އިންަސއްަތިއެގ  5.8ެއއީ  .މިލިއަން ރުފިާޔއާއި ަހމަައށް ަދށްާވނެ ކަުމގަެއވެ 352.5ވަނަ އަހަރު ިނމޭިއރު  2010އުފެްއދުްނތެރިކަްނ 

   .ދާެނ ކަމަށް ވެްސ ލަފާ ކުރެވެެއވެ އިންސަްއތަައށް ދަށަށް  3.2ިއން  3.6ިއޤްތިޞާަދށްކުރާ ިޙއްސާ  ދާއިާރއިން އަިދ މި  .ދަްށވުމެެކވެ

އަިދ ީމެގ އިުތރުްނ، . ދަަށށް ާދނެކަމަްށ ލަފާކުެރވެެއވެ އިްނސައްތަ 4.6ވަނަ އަަހރަށް ބަާލއިރު، ަމސްވެރިކަުމގެ ިސނާއަުތ  2011

މަްސވެރިކަުމެގ . ަދށަށް ާދނެކަމަްށ ލަފާކުެރވެެއވެ ިއންސަްއތަ 1.9ގައިެވްސ މަްސވެރިކަުމެގ ސިާނއަުތ  2013އާއި  2012

އަަހރުވެްސ ެއއްވެްސ ކުރިއެުރމެްއ ނުލިބި ދަަށށް ދިުއމާއި، އަިދ ކުރިމަުގގަިއވެްސ މިިސނާައުތ  7ސިނާައތަްށ ޭވުތވެިދޔަ 

 . ވެކުރިއަާރނެކަމަްށ ލަފާނުކުެރވޭތީ، ިމސިނާައތުެގ ިސާޔސަތުތަްއ ަބދަލުޮކށް، މިާހރަްށވުެރ ހަރުަދނާކުުރމަކީ ވަރަްށވެްސ މުިޙްނމުކަމެކެ
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  ތަކެތި އުފެއްުދން  2.4

ްއދުުމގެބަިއގައި ހިެމެނނީ ަމހުން އެކިާބވަްތތައް އުފެްއުދމާއި، ކާތަކެީތެގ އެކިބާަވތްތަްއ އުފެްއދުާމއި، ތަްއޔާރީބުިއންަތްއ ތަކެތި އުފެ 

ތަްއޔާރުކުރުާމއި، ައންަނއުުނެގ ބާަވތްަތއް ެފހުމާއި، ލަކުޑިްނ ފަުރނީޗަރަފަދ ތަކެިތހެުދމާިއ ސިެމންިތްނ ތަކެތިއުެފއްުދމާިއ 

ހިްއސާކުރަނީ މަުހެގ ބާަވތްތަކުެގ ުއފެްއުދންތެރިަކާމިއ މިަބއިެގ ޮބޑުބައެްއ . ަބނުާމއި، ްޕރިންްޓކުރުން ަފދަަކންކަމެވެ އޮޑިޯދނިފަހަރު 

  .ސިމެްނތިްނ ގާަފަދ ތަކެިތ އުެފއްުދެމވެ

ވަަނ އަހަާރިއ  2009މިީއ . ިމލިއަްނ ރުިފާޔ ެއވެ 703ޕީައްށ ހިްއސާކުރީ .ޑީ.ަވަނ ައހަރަްށ ޖީ 2010ތަކެިތ އުެފއްުދުމެގ ދާއިާރއިްނ 

ަވނަ ައހަާރިއ  2009ވަނަ އަަހރު ަމހުގެާބވަްތަތއް ުއފެްއދޭެނމިްނވަރު  2010. ައަދދެކެވެ ަމތީ އިްނސަްއތަ 1.3އަޅާބަލާިއރު 

ިމއީ މަސްޭބނޭ ިމންަވރު ދަްށވުާމުގޅިގެްނ ިމ ާދިއރާއަްށ ައިއ . ަދށްާވނެކަމަްށ ައްނދާޒާކުެރވެެއވެ އިންަސއްތަ  1.0އަޅާބަލާިއރު 

އިންަސއްަތ މަިތވުުމގެ ސަބަުބން އެއާިއ ުގޅުްނހުިރ އުފެްއުދންތެރިަކމުގެ ަބއިަތްއ  2.6ަނަމވެސް އިމާާރތްކުުރމުގެ ާދއިރާ . ދަްށވުމެެކވެ

ިއންސަްއަތ  0.9ިއންސަްއތަ މަިތުވމާިއ ލަކުޑިްނ ަފރުނީޗަރުަފދަ ތަެކތި ެހުދން  2.6ތަކެިތ ުއެފއްުދން  ކަމަށްާވ ިސމެްނތިން 

 .  މަިތވާނެކަަމށް ައންދާޒާކުެރެވއެވެ

  

  އިމާރާްތކުރުން  2.5

 701ކަމަށްާވ ދާާޒ ވަަނ ައހަުރ ިމބައިެގ އަން  2008މިީއ . މިލިައން ރުިފޔާެއވެ 496ވަަނ ައަހރުެގ މިަބިއގެ ައންދާާޒއަީކ  2009

އަށް ދުިނޭޔގެ ިއްގތިސާުދ މަުޑ ަމޑުން ކުރި ވަަނ ައަހރު  2010. އިންަސއްަތ ދަްށއަަދދެކެވެ 29މިލިައން ރުފިާޔާއއި އަޅާބަާލއިުރ 

ނުޑ ިސޔާަސތުތަްއ ތަންފީުޒަވމުްނ ިދޔަކަުމން،ފެުނމާއި، ދާކަުމގެ ނިާޝްނތަްއ   2.6ިމދާިއރަެގ ކުިރއެރުްނ  ސަރުކާރުެގ މަިއގަ

  .ަމތިާވނެކަމަްށ ައންާދާޒކުރެވިފަިއެވއެވެ އިންަސއްތަ 

ައހަރާިއ އަޅާބަލާިއރު ނިްސަބުތްނ  ވަަނ އަަހރު އިމާާރތްކުރުުމެގ ާދއިާރގަިއ ޭބނުންކުެރޭވ ތަކެިތ ިއމްޯޕޓްކުރެޭވ މިްނވަުރ ކުރީ  2010

މަިތވާނެަކަމްށ  އިން އިންަސއްތަ  4.1ަދުދ ބިދޭީސ މަސައްކަްތތެިރންެގ އަ ިމދާިއރާގަިއ މަަސއްކަތްކުާރ އިންސަްއތަ ައދި  13.5

ރިސޯޓު ެހދުަމށް ިއމްޕޯޓްުކރެވޭ އިމާާރތްކުުރމުގެ ދާިއރާަގިއ  9ވަނައަހަރު ހުޅުޭވނެ ކަަމށް އަްނދާޒާކުެރވިފަިއވާ  2011. ލަފާކުރެެވއެވެ

 .ބޭނުންކުެރވޭ ތަެކތި ިމއަްނދާާޒގަިއ ހިމެެނެއވެ

އަހަރު އިުތރު ރިސޯޓްތަްއ ަހދަްނފެށޭނެކަަމށް ލަާފކުރެވިފަިއުވމާިއެއކު، މިސިނާައްތ ވަނަ  2011ަބލާިއރު،  އިމާަރތްކުރުުމގެ ދާއިާރއަށް

އިްނސައްަތ ކުރިައރާެނކަމުގަިއވެްސ 6.7 އަދި 6.8 ގައި 2013އާިއ  2012އަިދ . ިއންސަްއތަ ކުރިއަާރނެކަމުަގިއ ލަފާކުެރވެެއވެ 9.7

  .ލަފާކުރެެވއެވެ
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 -2002ދާއިރާކުރިއަރާ މިންވަރު އަދި ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އިމާރަތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ހިއްސާ، އިމާރާތްކުރުމުގެ : 3ޗާޓު 

2012  

  

 

  ވިޔަފާިރ  2.6

ކުުރމުެގ ާދއިާރެގ ިވޔަފާިރ ، ުމދަލަްށ ބަޯރސާވާ ަޤއުމަކަްށާވތީ ދިެވހިރާްއޖެއަީކ ނިސްބަުތން އުެފއްޭދތަކެތިަމދު ައދި އިްމޕޯޓްކުެރވޭ 

އެެހނިހެްނ ޭބނުްނ ތަަކްށ ،  ފިަޔވައި  ފަތުުރވެރިކަުމެގ ާދއިރާ ،  އެފެްއދުްނތެރިކަަމށް ައްނނަ ަބަދލުތައް ައންދާޒާުކރުމުަގއި ބަލަނީ

  .ޑްސްެގ ައަދދަްށ ައންނަަބދަުލތަކަށެވެރާއްެޖއަްށ ިއމްޕޯްޓކުރެވޭ ޮކންސިުއަމރ ގު

ވަަނ  2009. މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 411ހުންާނނެ ކަަމށް އަްނދާޒާކުެރވޭ ިމންަވރަކީ  ވަނަ ައހަރު 2010ްއދުްނތެރިކަން ވިޔަާފރީެގ އުފެ 

 2.8ވަނަ އަަހރު ިމދާއިާރގެ ުކރިއެުރން  2009.މިލިައން ރުިފާޔގަެއވެ  392އަހަރު މިާދއިާރެގ އުފެްއުދންތެރިަކމުގެ މިްނަގނޑު ހުރީ 

  .ިއން ުކރިއެާރނެ ކަަމށް ލަފާުކެރވެެއވެިއންަސއްތަ 4.8އިންަސއްަތއިްނ ަދށްުވމަށް ފަުހ މިައހަރު 

 

  ފަތުރުެވރިކަން  2.7

ވަނަ  2009 މިއީ. މިލިައން ރުފިާޔއެވެ  3,128ވަނަ އަަހރަށް ފަުތރުެވރިަކމުގެ ދާިއރާެގ ުއފެއްުދންެތރިކަުމެގ އަްނދާޒާ އަކީ 2010

  . މަީތ ައދަދެެކވެ ިއންސަްއތަ 14އަށް ވުެރ މިިލއަްނ ރުިފޔާ  2,733 ކަމުގަިއވާ އަހަުރގެ އަްނދާޒާ 

އިްނަސއްތަިއްނ ުކިރ  14.4ިއންސަްއތަިއން ދަްށވި ނަަމވެްސ ، މިައހަުރ ިމދާިއރާ  5.2ވަނަ އަަހރު ަފތުުރވެރި ަކމުެގ ާދއިާރ  2009

ަމުހ  9ވަަނ އަަހރުެގ ފުަރަތމަ  2010މަާހ ައޅާބަލާިއރު  9ވަނަ އަަހރުެގ ފުރަަތަމ  2009. އަރާެނ ކަަމށް ަލފާ ކުެރވެެއވެ

ކުރިއެރިއަރާަފއިާވއިުރ ިމއަަހުރެގ ިނޔަލަްށ ރާްއޖެއަްށ ިޒޔާަރްތ  އިންަސއްަތިއން  13ެވހިރާްއޖެައްށ ފަތުުރވެރިްނ ޒިާޔރަތްކުިރ ައަދުދ ދި

 ވަނަ އަަހރު ރިޯސޓުތަކުެގ އޮކިއުަޕންސީ  2009 .އިންަސއްަތއިްނ ުކރިއަާރނެކަމަްށ ައންދާޒާކުެރެވއެވެ 20ކުރާނެ ފަތުުރވެިރންެގ ައަދދު 
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ފަުތރުވެރިަކުމެގ ަވނަ އަހަުރ  2011 .އަށް އަާރނެކަމަްށ ފެެނއެވެއިންަސއްތަ  74ނިމޭއިުރ  2010ައށް ދަްށވުަމށް ަފުހ އިންސަްއތަ 70

ވަނަ އަަހރު މިާދިއާރެގ  2013އާއި  2012އަިދ . ސައްަތއެވެއިން  7.8ފަިއވާ މިްނވަރަކީ ތު ކުރިައްށދާނެ ަކމަށް ލަާފކުރެވިސިނާއަ 

  .މަިތާވނެކަަމށް ައްނދާޒާކުެރިވފައިެވއެވެ އިްނަސއްތަ 5.6އަިދ  5.5ކުރިއެުރން 

ިއތުުރވެަފިއ  131,079ވަަނ ައހަަރށް ވުެރ  2009ަވަނ ައހަުރ  ިޒޔާަރތްކުރި ަފތުުރވެިރންެގ ައަދދު   2010ޖުމުަލ ޮގތެްއގަިއ 

 ިމގޮުތްނ ވޭުތވެިދޔަ . ްނ ެވސް ފާހަގަކޮށްުލްނ ުމހިންެމވެައއިްސފައިވާކަ ުޓތަކަްށ ބޮޑެިތ ަބަދލު ތަެކްއ ަފތުުރވެިރްނ ައންަނ މާކެ، ވާއިރު 

ުކރާ ފަުތރުެވރިްނ  އަހަާރއި އަޅާބަާލއިރު ރާްއޖެއަްށ ާއންމުކޮްށ ަފތުރުެވރިްނ ޒިާޔރަތް ކުާރ ޫޔަރޕުެގ މާކެުޓ ތަުކން ިޒޔާރަތް 

އިްނ ައއިސްަފިއވާ މިްނވަުރ ަވރަށް ބޮުޑތަްނ ވަކިްނ ާހއްސަކޮްށ ޗައިނާ ، ކުރިއަރަުމްނ ައންަނ މާކެުޓ ަތކުން، ާވއިރު އިތުުރވެަފއި

 . އިތުުރވެަފއިެވއެވެ

  

  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަދި އިތުރުވާ މިންވަރު  :4ޗާޓު 

 

 

 2005. އެްއބައެވެ ެގ ިތންބައިކުޅަ . ޕީ.ޑީ.ަވނަ އަަހރާިއ ހަމަައްށ ފަތުުރެވރިކަމަކީ ގާްތަގނޑަކަށް ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޖީ 2004ން  1995

 އަކީ ިހއްސާ  ބަިއަގއިެއވަރޭްޖ ޮގތެްއގައި މިއިްޤތިާޞދުެގ އެެހން ަބިއތަކުގެ ިޙއްސާ ިއތުރުުވމާިއ ގުިޅެގން، ވަނަ އަަހރުން ެފށިެގން 

  . ަލފާކުރެވެެއވެ އަްށ އަާރނެކަަމށްއިންަސއްތަ  28.7ވަނަ ައހަރު ަފތުުރވެރިަކމުެގ ޙިއްާސ  2010ނަަމވެްސ . އިންަސއްތަިއގަެއވެ 27

 2004ކަެމއްކަން ވާ ބޮޑަށް ަބރޯސާުވމަކީ އިޤްިތޞާުދގެ ނާޒުކުކަން ިއތުރު  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއޤްތިޞާުދ ހަަމއެަކނި ފަުތރުެވރިކަަމށް މިހާ 

 ،ަގއިުމސްތަޤްބަލު. ވަަނ އަަހރުއަިއ ދުިނޭޔެގ ިއގްިތސާީދ ީހނަރުކަުމްނ ސާިބތުކޮށްެދއެވެ 2009ވަަނ އަހަުރެގ ސުނާީމ އާިއ 

ާދއިާރތަކަށް އިުތުރ އެެހނިެހްނ ދާއިާރތަްއ ާފހަަގކޮށް އެ ފަތުުރވެރިކަުމެގ ދާއިާރއާިއ އެްއަވރަްށ ިދވެިހރާްއޭޖގަިއ ކުިރއެުރޭވނެ

ކުުރްނ ފުުރސަތުަތއް އިތުުރ  ަފއްާދ ާބަވތްތަކުެގ ުއފެްއުދންތެިރ ކަަމށް ުހރިޮގތުްނ މަސްެވރިކަމާިއ ަމހުްނ އުމި . ސަމާލުކަމެްއޭދންެޖހެެއވެ

 . މުހިްނެމވެ
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ދަތުރުަފތުރާއި މުާވޞަލާތް 2.8  

ިލއަްނ މި 2,163ަވަނ ައހަރަްށ ައންާދޒާކުރެޭވ ިމންަވރަކީ  2010ދަތުުރފަތުާރިއ ުމވާސަލާީތ ިޚދުަމްތތަކުެގ އުެފއްުދްނތެރިކަްނ 

ަވނަ އަަހރުެގ  2009ިމދާއިާރެގ . ިއންސަްއތަިއގެ ުކރިއެުރމެކެވެ 3.9ވަަނ އަަހރާިއ ައޅާަބލާއިރު  2009ިމީއ . ރުފިާޔއެވެ

އިންަސއްަތ  19ައަހރު މިބަިއން ުއފެއްުދންެތރިކަމަްށ ެއވަެރޖްކޮްށ  5ާފއިުތވީ  .މިިލއަްނ ރުިފޔާެއވެ 2,082އަްނދާޒާއަީކ 

  . އިންަސއްަތެއވެ 19.8ިހއްސާކުރާނެަކމަްށ އަްނދާޒާކުެރވިފަިއވާ މިްނވަރަީކ މިބަިއ އަަހރު  ވަނަ  2010.  ހިއްސާކޮށްަފިއވެެއވެ

ނުޑެގ ަމގުްނ  2009 ވަަނ ައަހރު ަފތުުރވެރިަކްނ ދަްށވެ، އެެތރެކުރެޭވ ުމދަުލެގ ައދަުދ މަުދުވމުެގ ސަބަބުްނ ަވިއެގ މަުގންާނިއ ކަ

ިމހާތަަނށް ބަާލއިުރ، ރާއްެޖއަްށ ަފތުރުެވރިްނ ިޒޔާަރތް ކޮށްަފިއާވ  ވަަނ ައހަުރގެ 2010 .ެއވެކުރެވޭ ދަުތރުފަުތރު ަމުދވެެގން ިދޔަ

 ަކނުޑގެ ، ްތތަްއ ިއތުރުެވފަިއވީ ނަަމވެސްއަަދދު އިުތރުަވުމން ދިުއމާއެުކ ަވއިެގ ަމގުްނ ކުާރ ަދތުރުތަާކއި ްޓރެވަްލ ޭއޖެންީސެގ ިހދުމަ

ާރއަްށ ކުރިމަިތވެަފއިާވ ސަބަބަީކ އިާމރާތް ކުުރުމގެ ދާއި ީމގެ ެއއް .ވަރާ ހަަމ ނުކުެރވެެއވެގެ ިމން  2008މަުގން ކުެރވޭ ަދތުރުަތއް 

ނަަމވެްސ، ދަުތރުފަުތރު ކުރުމުެގ ިނޒާުމްނ ރަްށތަްއ . ަކމުެގ ަސބަބުން މިކަމަްށ އެތެރެކުެރޭވ ުމަދލުގެ އަަދުދ ަމުދވުެމވެހީނަރު

 ވާޞަާލތީ ދަުތރުފަުތާރއި މު ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ވާްނ ފަށާފަިއުވމާއި ެއކު، ރު ތަުކގެ އަަދދު ިއތުގުޅާލުުމގެ ޕްޮރްގރާމްެގ ަދށުްނ ކުރެވޭ ދަުތރު

  .ދާއިާރެގ ުދވެިލ ިމއަހަުރގެ ތެޭރގަިއ ކުރިއަްށދާެނ ކަަމށް ލަފާކުެރވެެއވެ

 2013އަިދ  2012. ލަފާުކރެވެެއވެކަުމގަިއ  ކުިރއަާރނެ ިއންސަްއތަ 4.3ތް ތުރުަފތުާރިއ ުމވާސަލާުތގެ ސިނާއަ ވަނަ ައަހރު ދަ  2011

 . އިަގއެވެިއްނސައްތަ  5.3އަިދ  4.7ުތެގ ކުރިެއުރން ުހްނނާނެކަަމްށ ލަފާކުެރވެީނ ވަަނ ައހަރު މިިސނާއަ

  

  ސަރުާކރުގެ އިާދރީ ހިްނުގން  2.9

ސަރުކާރުެގ ިއދާރީ ިހްނގުުމެގ . އިންަސއްަތއަްށ މަިތވާނެ ަކމަްށ ލަފާކުރެެވއެވެ 0.1ވަނަ ައހަރު ިމދާިއރާެގ ކުރިއެުރން  2011

ިމީއ ަފތުުރވެރިކަާމިއ ދަތުރުަފތުާރިއ . މިލިައްނ ރުިފާޔއެވެ 1,909.9ވަަނ އަހަަރްށ ޖެހޭިމްނވަރަީކ  2010ދާއިާރެގ އުފެްއުދންތެރިަކްނ 

ވަނަ  2010. ގެ އިޤްތިާސަދށް ެއންެމ ބޮޑު ހިއްސާ ުކރާ ދާިއރާ ެވސްެމއެވެމުާވޞަލާީތ ިހުދމަތް ިދނުުމގެ ާދއިރާ ިފަޔވަިއ ާރއްޖޭ 

ވާ އަހަުރގެ އަްނދާާޒއަށް ބަާލއިރު ާރއްޭޖގެ ޤަުއމީ ުއފެއްުދންެތރިކަުމެގ މިްނަގނޑަށް ިމބައިން ހިްއޞާުކރާނެކަަމށް ައްނާދޒާކުރެވިަފއި

ގަުއމީ އުެފްއދުްނތެރިކަުމގެ ިމްނަގނޑުަގއި ިމާދއިާރގެ ިހއްސާއަީކ ވަނަ އަަހރު  2011ނަަމވެސް . އިންަސއްަތެއވެ 17.5މިްނވަރަކީ 

 15.8އަދި   16.3ވަަނ އަަހރު ިމބައިގެ ހިއްާސ ުހންާނނެކަމަްށ ލަާފކުރެވެީނ  2013އާއި  2012ައދި . ަސްއތަެއވެއިން 16.9

 . އިންަސއްަތއިަގއެވެ 

  

  ީޕން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންަވރު .ޑީ.ނޮިމަނލް ޖީ 2.10

ަސއްަތއަްށ އިން 5ޮގތެްއަގއި އަހަރަުކ  ޕީްނ ބޮލަަކށްޖެޭހ ިމންަވރު އެވްެރޖް.ޑީ.އަހަަރށް ބަާލއިުރ ިދވެިހރާއްޭޖެގ ޖީ ސްފާއިުތވީ ފަ 

ީޕ .ޑީ.ވަަނ ައހަުރެގ ައންާދޒާތަކުްނ ދައްާކގޮުތގަިއ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ނޮިމަނލް ޖީ 2010. ވުެރން މަީތ ައަދދަކަްށ ިދޔަީއ އިުތރުވަުމްނނެވެ

ރުިފާޔައްށ  65,457ވަަނ ައަހރު މިައދަުދ  2011. ެއސް ޑޮލަެރވެ.ޔޫ  4,628ރުިފާޔ ުނވަަތ  59,240ެހީނ ައހަރަކު ބޮލަކަށްޖެ

    .ޑޮލަރަށް އިުތރުާވެނކަމަށް ލަފާުކރެެވެއވެ 5,114ނުަވތަ 
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   1ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަދި މީޑިއަމް ޓާރމް ފިސްކަލް ފްރޭމްވާރކް .3

 

  2010ދައުލަުތގެ އާމްަދނީ  3.1

ައދި ިމޮގތުން، . ގަިއ ެއްނމެ މުިޙންުމ ެއްއ ވަީޞލަެތވެދައުަލތަށް ލިޭބ އާްމދަީނއަކީ ަދުއލަތުގެ ފިސްކަްލ ސިޔާަސތު ފަުރމާކުރުމު 

ީދ ދެމެެހއްެޓނިިވ ޮގތެްއގައި އާްމަދީނ އިުތރުކުރުަމށްަޓކައި، ޓެކްސްގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ ާއމްަދނީ އިތުރުކުުރމަކީ، އެޤަުއމެްއެގ އިޤްިތޞާ

ަވނަ ައހަުރ  2005ވަނަ އަހަާރއި  2004. އެުރން ބަްއަޓންކުރުުމގަިއ ބޭުނންކުރެޭވނޭ އެްނމެ ަރނަގޅު ެއއް ިސޔާސަެތވެކުރި

ވަނަ ައހަުރން ފެިށެގްނ  2006އަިދ . މިލިއަްނ ުރފިޔާެއވ3,500ެ ޮގތެްއަގއި  ޖްެގ ޮގތުަގއި ިލބިފައިަވނީ، ެއވަރެ ދައުަލތުެގ ާއމްަދނީ

ތުުރވާން ަފށާފަިއވީ ަނަމވެްސ، މިކުރިއެުރމަކީ، ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި ލިބޭ ާއމްަދނީ އިތުުރެވގެން ލިުބނު ާއމްަދީނެގ ދައުަލތުގެ އާްމަދނީ އި 

ވަނަ އަަހރަްށ  2008. އިތުުރވުުމން އަިއސްފައިާވ ކުރިެއުރމެކެވެ ޒާތުގެ އާްމަދނީ ހަރަްށވުރެ ިގނަ ފަހަރު ނުލިބޭނެެއއްފަ ބަދަލުަގއި، 

 6ަވނަ އަހަާރއި އަާޅބަލާއިރު  2007މިއީ . މިލިައްނ ރުިފާޔ ލިބިފަިއވެެއވެ 6,939.5އާްމދަީނެގ ޮގތުަގއި  ބަލާއިރު، ދައުަލުތގެ

ީމގެ ަމއިަގނޑު ސަބަބެއް ކަމަްށީވ، މިއަހަރަކީ ާރއްޭޖގެ އިޤްިތާޞދީ ުދވެލި ރަނަގޅު އަަހރަަކްށ . އިގެ ކުރިއެރުމެެކވެއިންަސއްތަ 

ަސރުކާރު ިހއްާސާވ ކުންުފނިތަކުްނ ސަރުކާރަްށ ެދއްިކ ޑިވިެޑންޑް  އަދި . ާއމްަދނީ އިުތުރވުެމވެ ލިުބނު ވުުމން، ޓެކްްސެގ ޮގތުަގއި 

  . ޖުމްލަ ޮގތެްއގަިއ އިތުުރވުެމވެ

   2013 – 2002ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަދި އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރު، : 5ޗާޓު 

 
 

  

                                                            
ނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ   1 ގަވަރމަންޓް ފައިނޭންްސ މިކަރުދާހުގައި މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަ

  . ފާތުވާނެއެވެގައި ހިމެނޭ އަދަދުތަކާއި މިތާވަލުގައި ހިމެނޭ އަދަދުތައް ތަ) 1(ވުމާއިއެކު، ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު . ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓިާއ އެއްގޮތަށެވެ
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ީމގެ މަިއަގނުޑ ސަބަބަކީ، . ަދށްވެަފެއވެ ިއންަސއްތަ  23ވަަނ ައހަރުެގ ާއްމދަީނ ވަީނ  2009ވަނަ އަަހރާއި އަޅާބަާލއިރު،  2008

 ވަނަ އަހަުރން ފެިށެގން ުދނިޭޔގެ އިޤްތިާޞދަށް ިލބެން ފަށާަފިއާވ އިޤްތިާޞދީ ހީނަރުަކމުގެ ައސަރު ރާްއޖޭެގ  2008

 ވަަނ އަހަުރެގ ތެޭރަގިއ ާރއްެޖއަށް  2009. ދަަށްށ ިދއުެމވެ  ިއންަސްއތަ 2.3އިްޤތިާޞދީ ުދެވލި  ރާްއޖޭގެ އިޤްތިާޞދަްށވެްސ ފޯަރއި، 

ައދި ީމގެ އަަސރު ޓުައިރޒަމް ޓެްކްސެގ . ަދށަށް ދިަޔއެވެ ިއންސަްއތަ 4އާއި އަޅާބަލާއިރު  2008ޒިޔާރަތްުކރި ފަުތރުވެިރްނގެ ައދަުދ 

މީެގ ިއތުުރން، ފަތުުރވެރިކަުމެގ ސިނާައތާއި، ިއާމރާތްކުރުުމެގ . ެއއްޗަކުްނ ފެިނގެްނ ދިަޔއެވެ ލިުބނު ގޮުތގަިއ ލިޭބ ާއމްަދނީައށް 

ުމދަލުެގ ައަދުދ  މުްނ، ރާއްެޖއަްށ ިއްމޕޯރޓްކުެރވުނު ސިނާައތު، ައދި ފަތުުރވެރިކަާމއި ގުޅުްނ ުހރި ެއެހން ިސނާައތްތަްއ ދަަށށް ދިއު 

ަސރުކާރު ހިއްާސާވ ކުންުފނިތަުކެގ . ެއވެދިޔަ ދަަށށް  އިންަސއްތަ  25 އާްމދަީނވެސް  ުބނުއިްމޕޯރޓް ޑިއުީޓެގ ޮގުތގަިއ ލިމަުދވެ، 

  . ިއްނސައްަތ ަމދުެވފަިއވެެއވެ 33އާްމަދނީވެްސ  މާިއ އެުކ، މިބަިއން ދައުަލތަށް ލިުބނުަހރުެގ ތެޭރގަިއ ކުަޑވެފަިއ ވުފައިާދވެްސ ިމއަ

އަލަްށ ތަަރއްޤީކުރުމަްށ ބީލަުމެގ އުސޫލުްނ ކުްއޔަްށ ދީަފިއވާ ރަށްަތކުގެ ތެެރިއްނ ވަނަ އަަހރުްނ ފެިށގެްނ ިރސޯޓުެގ ޮގތުަގއި  2006

ުކރުމަށްޓަަކއި، ހި އްދީ އިްނވެސްްޓަމންޓަށް މަގުފަ ލުޔެ ، ޓުތަކަށް ރުން މަުޑޖައްސާެލވިފަިއވާ ރިސޯފައިޭނންސިްނގ ހަމަުނޖެިހގެން ަތރައްޤީކު

ވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރގަިއ ަދއުަލުތެގ  2009ަދއްކަންެޖހޭ ކުލި ފަސްކުރުމަކީެވސް، ޓުތަކުްނ ހަުރ ުދވަުހގެ މުްއދަތަްށ ެއރިސޯއަ 1

އަހަުރ ިރސޯރޓުތަކުެގ  ަވނަ 2009ވަަނ އަަހރާިއ އަާޅ ބަލާއިރު،  2008ިމގޮުތން، . އާްމދަީނ ކުޑަެވެގން ދިަޔ ސަބަެބއް ެމެއވެ

  . ަދށަްށ ޮގސްފައިެވެއވެ އިްނސައްތަ  36ާއމްަދނީ  ކުލިން ލިުބނު

ނަަމވެްސ، . މިލިއަން ުރފިާޔއެވެ 6,840.3ބަލާއިރު، ިމއަހަުރ ފުރަތަަމ ލިބޭެނކަމަށް ލަފާކުެރުވނީ  ވަނަ އަަހރަށް 2010ނގާ މިހި

ެދ ޓެކްސް ކަމުަގިއވާ ިވޔަފާީރެގ ވަަނ އަހަަރށް ހުަށެހޅުނު ުމހިްނމު  2010އަހަުރގެ ިމހާަތަނށް ލިބުނު އާްމަދނީއަްށ ބަލައި، ައދި 

މިައހަުރެގ ތެޭރގަިއ ތަްނފީޒުކުރެޭވ ވަުރ ނުުވމާިއ އެުކ، ، .ޓީ.ެއސް.ޖީ ނަގާ ފައިާދއިްނ ނަާގ ޓެކްސްއާއި، ފަުތރުވެރިަކމުެގ ދާިއރާއިްނ 

 11ައދަަދށްުވރެ ލަފާކުެރވުުނ މިީއ ފުަރތަަމ . މިލިައން ރުފިާޔެއވެ 6,087.9ވަނަ އަަހރަށް މިާހރު ލިޭބނެކަމަްށ ލަފާކުެރވެީނ  2010

މިލިައން ރުިފާޔެގ  1,740 އަްނދާޒާކޮްށފަިއވާން ރިސޯޓްަތކުގެ ކުލީެގ ޮގުތަގއި ލިޭބނެ ކަަމްށ ީމގެ އިތުރު . އިންަސއްަތ ަމދު އަަދދެކެވެ

ނޑު ަސބަބުތަކަކީ މީގެ  .މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ 1,108 ލަފާކުރެެވނީރެިއން ިމހާުރ ލިބޭނެ ކަމަްށ ތެ  ވަނަ ައަހރު  2010، މަިއގަ

ުނހުުޅވޭ ރިސޯޓުތަުކެގ ، ރިސޯރޓްަކމަށް ވުާމއި 3ހުުޅވޭީނ  ިމހާަތނަށްރިސޯުޓެގ ތެެރއިްނ  13ހުޅުޭވނެކަަމށް ުފރަތަަމ ލަފާކުެރުވނު 

   .ުވމެވެކުލި މިައހަުރ ތެޭރގަިއ ލިބިފަިއނު 

. ިފޔާ ޯހދޭނެކަަމށް ައންާދޒާކުރެވުެނވެމިލިއަްނ ރު 539.7ެގ ަބޖެޓަްށ ވަނަ އަަހރު ސަރުާކރު ިހްއސާވާ ުކންފުިނތަުކން، ަދއުލަތު  2010

  . ިމލިއަްނ ރުިފޔާ ިލބޭނެކަމަްށ ލަފާުކރެވެެއވެ 1,006.8އަިދ ައހަުރގެ ިމާހތަނަްށ ލިބިަފއިާވ ފައިސާައށް ބަަލިއ، އަހަުރެގ ިނޔަަލށް 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީއާއި މިހާރު ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ މައިގަނޑު ފަރަގު  2010: 1ޓޭބަލް   

 ތަފާތު 
ވަނަ ައަހރަށް  2010

ލިބޭނެ ކަަމށް މިާހރު 
 ލަފާކުރެޭވ ޢަަދދު 

ވަނަ ައަހރަށް  2010
ފުރަތަަމ ލަާފ ކުެރވުނު 

ނުޑ ބަިއަތއް  މަިއގަ

(358,000,000) - 358,000,000  ޓީ .އެސް.ފަތުުރވެރިކަުމގެ ދާއިާރިއން ނެޭގ ޖީ

(300,000,000) - 300,000,000  ވިޔަާފރީެގ ަފއިާދއިްނ ެނގޭ ޓެކްސް 

(632,271,706) 1,108,614,736 1,740,886,442  ރެންޓް ސްރިސޯޓުތަކުެގ ލީ 

467,063,558 1,006,765,423 539,701,865
 

 ސަރުކާރު ުކންުފނިތަކުެގ ަފއިދާ 
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  ވަނަ އަހަަރްށ ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީ  2011 3.2

ަވަނ  2010މިީއ . މިިލއަްނ ރުިފާޔ ލިބޭނެކަަމށް ަލފާކުރެވެެއވެ 8761.8ވަނަ އަަހރު ދައުލަުތެގ ުޖމްލަ އާްމދަީނގެ ގޮުތގަިއ  2011

ނޑު ސަބަބަކީ، . ިއގެ ކުިރއެުރމެކެވެއިްނަސއްތަ 44ލިބޭނެކަމަށް ަލާފކުރާ އަަދދަްށ ބަާލއިރު ިމހާރު އަހަަރށް  ވަނަ  2011ީމގެ މަިއގަ

 އާއި ، .ޓީ.ެއސް.ޖީނަާގ މުެގ ދާއިާރިއން ޓެްކސްއާއި، ފަތުުރެވރިކަފަިއދާ އިްނ ަނާގ ިވޔާފާީރގެ އަހަުރެގ އާްމަދީނގެ ތެޭރގައި، 

  . ހިެމނިަފއިުވެމވެޖެޭހ ަފިއސާ ފަތުުރވެރިކަަމށް ދޫކޮށްަފއިާވ ރަްށަތކުގެ ކުީލގެ މުްއަދތު ިއތުރުކުުރމަްށ ދައްަކން

ިހއްސާކުަރނީ ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ލިޭބ  ިއންަސއްތަ  59ވަަނ ައހަރުެގ އާްމދަީނެގ ތަްފސީލަްށ ަބލާއިރު، އާްމަދީނެގ  2011

ިތާޞުދ ވަނަ އަހަުރ އިޤް 2011 ވަަނ އަަހރާިއ ައޅާ ބަލާއިރު، 2010ޓެކްސްގެ ގޮުތގަިއ ިލބޭ އާްމަދނީެގ ެތރެއިން، . އާްމދަީނއެވެ

ރިސޯރޓެްއ   9އިތުުރ  އިުތރުާވނެކަަމްށ ލަފާކުެރވޭތީާއިއ، އިންަސއްތަ  20ާރއްޖެ ޒިާޔރްތަކުާރ ފަތުުރވެިރްނ  ކުރިއެރުާމއި،

 ަފދަ ަމސައްކަތްތަުކގެ ތައް މަްޝޫރޢު ްއދެްއގަިއ ޤާއިމްކުެރވޭ ަހުއސިންގް ާރއްޭޖގެ ިތން ަސރަހަހުޅުޭވނޭކަަމށް ަލފާކުރެވުާމއި، 

 ިއންސަްއތަ  19އިްމޕޯރްޓ ޑިއުޓީިއން ިލބޭނެކަމަްށ ލަފާުކރާ ފަިއސާ ސަބަބުން، ާރއްެޖއަށް އިްމޕޯރޓްުކރެވޭ ތަކެިތ ިއުތރުވެ، 

ްނދާޒާކުެރވޭީތ، ކުރާ ފަތުުރވެރިްނ ިއުތރުާވނޭކަމަށް އަރަތްާރްއޖެ ޒިޔާ އިްމޕޯޓް ޑިއުީޓގެ ިއތުުރން . އިތުުރވާނެަކމަށް އަްނދާޒާކުެރވެެއވެ

ރާްއޭޖެގ އިޤްިތޞާީދ  ީމގެ ިއތުރުން،. ިއތުުރވާނޭަކމަްށ ލަފާުކރެވެެއވެ އިންަސއްތަ  9 ެގ ގޮުތގަިއ ިލބޭ ފައިާސ  ޒަްމ ޓެކްސް ޓުއަރި

ބިން ، ިއންސަްއތަ 132އެއަރޕޯރޓްްސ ޓެކްސް ، އިންަސއްތަ  6ޭބންްކތަކުގެ ފަިއދާިއްނ ަނގާ ޓެކްްސ ދުވެީލެގ މައްަޗްށ ބަލައި، 

  . އެވެަކމަްށ ލަފާކުރެވެ  ިއތުރުާވނެ އިންަސއްތަ  24ީފ  އަިދ ވެިހކަލް އަަހރީ، އިްނސައްތަ  21ސް ވިއްކުުމްނ ަނގާ ޓެކް

ަވނަ ައހަުރެގ ބަޖެުޓގަިއ  2011ލިބޭޭނ ކަމަށް މިލިއަްނ ރުފިާޔ  612.5ވިޔަާފރީެގ ފަިއާދއިން ަނގާ ޓެްކސްގެ ގޮުތގަިއ 

އަހަުރެގ ެމިއ ަމހުްނ ފެިށެގްނ މިޓެކްްސއިްނ ސަރުކާރަްށ ފަިއސާ ލިބޭނެަކމަްށ ަވނަ  2011މިަބއި ހިެމނިފަިއވަނީ، . ހިމެިނފަިއވާެނއެވެ

ބަޖެްޓ ުހށަހެޅިަފިއާވ  އެކުަލވާެލވިފަިއވާ އަްށ  2011ީވމާ މިކަމާިއ ބެޭހ ބިލް ފާްސވެ ތަްނފީޒުކުރެުވން ހިެމނިެގންަވީނ  .ބަލައިެގންެނވެ

 2011ީމގެ ިއތުރުން،  .އަސާުސ ަކމުަގއެވެ ިބނާެވގެްނާވ އެްނމެ ުމޙިްނމު އެއްގޮަތށް ަތންފީުޒ ކުރެވުާމއި ނުކުެރވުްނ ޭއގެ މައްަޗށް 

ވަނަ  2011ިމޓެކްސްގެ ފަިއާސ . އެވެ.ޓީ.އެސް.ވަނަ އަަހރަށް ައލަށް ހިެމނިަފއިާވ އާްމދަީނއަކީ ަފތުރުެވރިކަުމގެ ާދއިރާިއން ނަގާ ޖީ 

  . ެނެއވެއަހަުރގެ ޖެުނއަީރ މަުހން ފެިށގެްނ ލިބޭނެކަމަްށ ިހެމނިފަިއވާ

ިއންޓަރޭނޝަނަްލ މަނިަޓީރ ވިޔަާފރީެގ ފަިއާދއިްނ ނަާގ ޓެްކސް އާިއ ބެޭހ ބިލު ަރއްިޔތުްނެގ ަމޖިލީުހްނ ާފސްވުްނ ަލސްުވަމކީ، 

ތަކުން، ރާްއޭޖގެ އިޤްިތޞާުދ މިހާަރށް ވުެރ ޭބރުެގ މާީލ އިާދރާިއ ިމނޫްނވެްސ ީބ އާ .ޑީ.އޭ އާއި  ،ރލްްޑ ބޭންކް ފަންޑާިއ ވޯ

އެީއ، . ތެރިކަްނ ިލބުމަށް އެޅިަފއިާވ ެއންމެބޮޑު ހުަރހެވެއެހީ ިއ ޭދ ގަުތމަށްޓަކައިްގތިާސދީ ީހނަރުކަުމން އަަރއި ހަރުަދނާކުުރމަށާިއ، 

 ަފއިސާެގ ަދތިކަްނ ފިލުަވއިލެޭވީނ  ށް ބޭރު ހޯދަިއ ޤަުއމީ ަތރައްޤީެގ ުދވެިލ ބާރުކޮދައުަލތަށް ލިޭބ އާްމދަީނ ެދމެެހްއޓެނިިވ ޮގުތގައި 

އަިދ ިމގޮުތން، . އޮުތމުްނ ަކމަށް ވާީތެއވެދެކޮޅު ެޖއްޭސނެފަަދ ހަުރަދާނ ޓެކްސްެގ ނިާޒމެއް ، ދަޢުލަުތގެ ދަަރިނ އިުތރު ނުކޮށް

ވިޔަާފރީެގ ަފިއާދއިްނ ަނާގ ޓެްކސް ާއއި، ަފތުުރވެރިކަުމެގ ސިާނއަތުްނ ނަާގ ޓެްކސް ަފދަ ޓެކްްސތަްއ ޭއެގ ެއންެމ ފަިއާދ ހުިރ 

  .  ށް ެވސް މުިޙންމުަކމެކެވެގޮެތއްަގއި، ިމހާުރ ލިބޭ އާްމދަީނއަްށ ުވރެ ކުޑަ ުނާވނެ ގޮތަކަްށ ައވަަހށް ަތންފީުޒ ކުެރވުމަކީ ވަރަ 

މިލިއަން ރުިފާޔ  3,579.8  ޮގތުަގއި ވަނަ ައހަރަށް ަލފާކޮށްަފއިވާ އާްމަދނީަގިއ ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ނުިހމެޭނ ާއމްަދނީެގ  2011

  . ިއތުރުުވމެކެވެ އިގެ އިންަސއްތަ   18ަވނަ އަހަާރއި އަާޅ ބަލާއިރު،  2010މިީއ . ހިމެިނފަިއވާެނއެވެ
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ވަަނ  2010ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ުކންފުިނތަކުްނ ލިބޭނެަކމަްށ ަލފާކުރާ ާއްމދަީނ ަގިއ ުނހިެމނޭ އާްމަދނީެގ ެތރެިއން ޓެކްސްގެ ގޮތު 

ނުޑ ސަބަބަކީ، . ަދށަްށ ާދނޭކަމަްށ ލަފާކުެރވެެއވެ ިއްނސައްތަ  28އަހަާރއި އަޅާބަާލއިރު،  ވަަނ ައހަރު ދިާރގުްނ  2010މީެގ ަމިއގަ

   .ުވމެވެ ކާފަިއވާ ަފއިސާއަީކ ެއއްފަހަުރ ލިބޭ ފަިއސާއަކަށްޑިވިެޑންްޑގެ ގޮުތގަިއ ަދއް އެކްސްޓްރާއޯިޑަނރީ

އާްމަދނީެގ ގޮުތގަިއ  ރުފިޔާ  މިލިައން 930.5ވަަނ އަހަުރ  2011 ލީެގ ޮގތުަގއި ރިސޯޓު ހިްނގުަމްށ ކުްއޔަްށ ދީފަިއވާ ރަްށތަކުްނ ކު 

ީމެގ . ެގ ދަްށުވމެކެވެއިިއްނސައްތަ  16 ަވަނ އަހަާރިއ އަޅާބަާލއިރު، 2010 ިމއީ . ކުރެވެެއވެ ދައުަލތަްށ ލިޭބެނކަމަްށ ައންދާޒާ 

ނުޑ ސަބަަބކީ  . ވުެމވެ ެގެނވިފައި  ރިސޯުޓތަކުްނ ކުލި ަނގަުމްނ ައިއގޮަތށް ަބދަލުޓޫރިޒަްމ ޤާޫނނަްށ ެގެނވުުނ ިއސްލާހާިއ ުގޅިެގްނ މަިއގަ

ަނަމވެްސ ޓޫރިަޒްމ ދާއިާރިއން ެނޭގ . ެގ ބޮޑުިމނަްށ ބަަލއިެގންެނވެއިްނ ެފށިެގްނ ކުލި ެނޭގީނ ރަށު  2011ެޖނުއަީރ  01މިޮގތުްނ 

. ވެޖީއެސްީޓގެ ސަަބބުން ަފތުުރވެރިަކމުެގ ސިާނއަުތްނ ަދއުލަަތށް ލިޭބ ޖުމްަލ ާއްމދަީނ އެްއވަެރްއގަިއ ހިފެހެއްޭޓނެކަަމްށ ލަފާކުެރވެއެ 

ފިސްަކލް ޕްރޫަޑްންސ . ފަސޭަހަތކެއް ލިބިެގްނާދނެެއވެ ަފރާތްތަކަްށ މިކަުމގެ ސަބަުބން އިތުރު  އަދި ރިސޯޓް އޮޕަޭރޓްކުރާ

ވަނަ އަހަަރށް ލިޭބނެަކމަށް ަލފާކުރެިވަފއިާވ ކުލީެގ ތެޭރގަިއ ހިެމނިަފއިާވނީ، ިމާހުރ  2013އިން  2011ހިފެހެއްުޓމަށްޓަަކިއ، 

 . ރިސޯޓުތަކުެގ ކުިލ އެކަންެޏވެަވރަްށ މަސައްކަްތ ކުިރައށް ގެްނދެިވފަިއވާ  ވޭ އޮޕަޭރޓްކުރަުމންާދ ރިސޯޓްތަާކއި ިމތިން އަަހރު އަަލށް ުހޅު

ވަަނ އަހަުރ ެގނެުވުނ އިސްާލުހެގ ސަބަުބން، ިރސޯޓުތަްއ ކުްއަޔްށ ިހފާފަިއާވ ފަާރތްތަކަްށ ކުީލެގ  2010ޓުއަރިޒަާމިއ ބެޭހ ޤާޫނނަްށ 

ިމ ފަރާތްތަުކން  ގިނަ ތްތެިރވާ ފަތުުރވެރިކަުމގެ ސިނާައތުަގއި ހަަރކާ .ވެެއވެުޅވާލެިވފައި އިތުރުުކރުަމށް ފުުރސަތު ހުއަަހރަށް  50މުްއދަުތ 

. މިލިައން ރުިފޔާ ލިބޭނޭކަމަށް ހިެމނިފަިއވާެނެއވެ  518.8ވަަނ އަަހރު ިމބައިން  2011ބޭުންނ ހިފާނެަކމަށް ލަާފކުރެވޭތީ،  ފުރުސަުތގެ

މިލިައން ރުފިާޔ ދައުަލތަްށ ާއމްަދނީެގ ގޮުތަގިއ  867ިއތުުރކުރުމުްނ  ވަނަ އަަހރުވެސް، މިޤާޫނުނގެ ަދށުްނ ކުލީެގ ުމއްަދތު  2012

   .ލިބޭނެކަމަްށ ލަފާުކރެވެެއވެ

  

  ދައުލަުތގެ ޚަރަދު  3.3

ަވަނ ައހަރަްށ ފާސްކުރެްއިވ  2010ވަނަ ައހަރުެގ މާރޗް ަމހު ަރްއޔިުތންެގ މަޖިލީުހްނ ފާސްުކރެއްިވ ދައުަލުތެގ ބަޖެާޓިއ  2009

އަިދ ަހަމ . ައަހރުެގ ާއމްަދނީާއިއ ޚަަރދުަތއް ހިަމނަިއގެްނ ަތްއޔާުރކުރެވިފަިއާވ ބަޖެެޓކެވެ 3ބަޖެޓަކީ މެުދ ާރސްތާެގ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށް، 

ނަަމވެސް، މިީއ އަަލށް ަތޢާރަފުކުެރިވގެްނ ކުރަުމްނ . ވަަނ ައހަރަްށވެްސ މިުހށަހެެޅީނ މިަފދަ މެުދ ރާްސތާެގ ބަޖެޓެެކވެ 2011ްނމެ އެހެ

ވަަނ  2009. ގެްނދާ ަމސައްކަެތއްކަމުން، މެުދާރސްތާގެ އޮިނަގނޑު އެްނމެ ފުރިަހމަ ޮގތުަގއި ިހމެިނފައި ުނވުމަކީ އެަކށީެގންވާ ަކމެކެވެ

ަވަނ  2011އަިދ . ގެަނއުަމށެވެ ސިފަ ވަަނ އަހަުރ ަސރުކާރުްނ ަމސަްއކަތްކޮށްފަިއ ވަނީ، ބަެޖޓަްށ ެމުދ ރާސްާތގެ  2010ާރިއ އަހަ

ައްށ ހުަށހެޭޅ ަބޖެޓަކީ  ރޯްލ  2012ަސރުކާރުެގ ައމާޒަީކ . އަހަަރށް ހުަށހެޭޅ މިބަޖެޓަީކ ްޕރޮްގރާްމ ބޭސްްޑ ެމުދ ރާްސތާެގ ަބޖެެޓކެވެ

ހުށަެހުޅނު ބަެޖޓުަގިއ އަށް 2011ރު ހުަށހެޅޭ ަބޖެޓަކީ، ވަަނ ައހަ 2012ީމގެ ާމނައަކީ، . ބަޖެޓެއް ަކމުަގއި ހެދުެމވެ އޯވަރ ކުެރވޭނެ 

ަގިއ ކުރަްނ ޤަޞްދުުކެރޭވ  2014ހިމެޭނ ޕްޮރގްާރްމތަކާއި، ެއ ޕްޮރގްރާްމތަކަްށ ކުެރވޭ ހޭަދއަްށ ބޮެޑތި ަބދަލުތަެކއް ނުެގނެްސ 

މީެގ ސަބަބުން، މެުދ ރާސްާތގަިއ ސަުރކާރުން ރާާވ . ުހށަހެޭޅމެުދ ރާްސތާެގ ެބޖެޓެްއގެ ގޮުތަގިއ ެހދުެމވެ ކަންތަްއތަްއ ިހަމނަިއގެން 

ާނ ތަންފީޒު ުކރަން ހުށަހަާޅ މަްޝރޫުޢތަކާއި ޕްރޮްގރާްމތައް ަރްއޔިތުްނާނއި ިވޔަފާިރވެިރްނނަށް ާހަމވެ، ޭއެގ މައްޗަށް މުސްަތޤުބަލު ބި 

  . ކުރުން ަފސޭަހވެެގން ދާެނއެވެ

މެުދ ައިދ  މިަބދަަލކީއަިދ . ަދއުލަުތގެ ަޚރަުދތަްއ ިދޔަީއ ެއއް އަހަުރން އަެނއް އަހަަރށް ިއތުުރވަުމންެނވެ، ައަހރަށްފަހު  ވަނަ 2004

 ަބެއއް އެްޑވާްނސްކޮްށ ނަަގއި ގެެނުވުނ ބަދަލަކަށް ުވާމއިއެކު ޚަަރުދގެ މިއިުތރުުވން ދެެމހެއްުޓންަވނީ  ދުރު ރާސްާތގެ އާްމދަީނއިން
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 މިލިއަން ރުިފޔާ  9,976.1ވަނަ އަަހރު މިާހތަނަްށ ކޮށްފަިއާވ ޚަރަަދށް ބަލައި، އަހަުރގެ ނިޔަަލށް  2010. ނާިދރު ކަމަކަްށެވފައެވެ

. މިިލއަން ރުފިާޔއެވެ   12,370.8ވަނަ ައހަރަށް ހުަށހެޅިފަިއވާ ބަެޖޓުގެ ޖުމްަލ ޚަރަދަކީ  2011. ކުެރޭވނެަކމަށް ލަފާކުެރެވއެވެ  ޚަރަދު

ނުަވތަ ކުރަން ހުިރ  އި،އްެގ ޮގތުގަ ޕްޮރގްރާްމ ބޭްސޑް ބަޖެޓެ ުހށަހެޭޅ މިބަޖެުޓ ަތއްާޔުރކުރެވިފަިއަވނީ، ވަނަ ައހަރަްށ  2011

ޮރގްރާްމތަކަކީ، ަބޖެުޓގައި ހިެމނޭ ޕް .ހުަށހެޅޭ ބަޖެެޓްއގެ ގޮުތގަެއވެ ރާަވއިެގންކަންތަްއތަކަށް ަބލައި، އެކަްނތަްއަތއް ހާސިލުކުުރމަްށ 

މިބަޖެުޓަގއި ޕްޮރގްާރމްތަަކށް، ނުަވަތ . ޤައުމީ ަތރައްީޤެގ ޕްލޭްނގެ ަމްއޗަށް އެކުލަވާަލިއ ތަްއޔާރުކުެރވިަފއިވާ ޕްޮރގްާރމްަތކެކެވެ

  . ފަިއާވނެެއވެރައްިޔތުްނނަްށ ެދވޭ ިޚދުަމތް އެްނެމ އެކަީށގެްނާވ ައިދ ފެްނވަުރ ަރނަގޅު ޮގުތގަިއ ިދނުަމށް ާޚއްސަ ަސމާުލކަމެއް ެދވި

) 4(އިުޖތިާމއީ ިއންސާފު؛ ) 3(ެހޔޮެވރިކަން؛ ) 2(އަސާީސ ައމާޒުަތއް؛ ) 1(މިޮގތުން، ޕްޮރްގރާމްަތއް ަބހާެލިވފައިާވ ދާއިާރތަަކކީ، 

ުމވައްޒަުފްނެގ ޕްޮރގްާރމްަތއް ިހންުގމުެގ ަޚރަުދގެ ެތރޭަގއި ހިމެިނފަިއވާނީ، . އެހެނިެހން ާދއިާރތައް؛ ިމއެވެ) 5(އިޤްތިާޞދީ ަތރަްއޤީ؛ 

ަތ ނަަމވެސް، ޤާޫނނަކުްނ ނުވަ  މެުނނު ރެޓެޖިްކ ެއކްޝަްނ ްޕލޭްނަގއި ނުހި ްނގުުމެގ ާއންުމ ޚަަރާދއި، ސްޓްޚަރަާދއި، އޮފީްސ ހި 

 އް ތަޚަަރދު ހިެމނޭ ބަޖެުޓަގއި  ައމާޒަކީ، ަތރައްޤީެގ ޕްލޭާނއި  ސަރުކާުރގެ . މެންޑޭުޓެގ ަދށުްނ ކުަރްނ ޖެޭހ ަމސައްކަތްތަުކެގ ަޚރަެދވެ

މިޮގތުްނ  .ލަތުެގ ެއންެމހަިއ ޚަަރދަކީ ަކނަޑއެޭޅ ނަީތޖާެއްއ ހާސިލުކުރުަމށް ުކރެޭވ ޚަަރދުތަެކްއ ކަުމގަިއ ެހދުެމވެަދއު އެްއގޮތްކޮށް، 

ދެެނަގނެޭވނެ ފަދަ ނިޒާެމްއ ބަޖެޓުަގއި ިހމެޭނ ޕްޮރގްާރމްަތްއ އަހަުރ ެތރޭަގއި ޮމނިޓަރކޮށް، ބަޖެޓުްނ ހާިސލުކުރެވޭ ނަީތާޖ 

  .ގެ އެީހގެ ދަުށން މިހާުރވަީނ ފެިށަފއެވެ.ބީ.ޑީ.ވާުލމުެގ ަމސައްކަތް އޭއެކުލަ

  

  ސަރުކާރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު : 6ޗާޓު 

  

މިޗާުޓން ދައްކަިއޭދ . ގަިއ ެއަވނީެއވެ 6ާޗރޓް  ޮގތްމިއަަހރަށް ހުށަެހިޅފައިވާ ަބޖެުޓގައި ސަރުކާރުގެ ޕްޮރްގރާމްތަކަްށ ޚަަރދު ބެހިފަިއވާ 

 10އަިދ ހެޮޔވެރިކަަމށް . ޚަަރދުކުެރޭވނެެއވެ އިްނަސއްތަ  17ގޮުތގައި، އަސާީސ ައމާޒުަތއް ހާިސލުކުރުމަްށ ސަރުާކރުެގ ްޕރޮްގރާްމަތކުގެ 

 4އަިދ އެހެިނހެްނ ދާއިާރތަކަްށ  ިއންސަްއތަ  12އިޤްިތޞާީދ ަތރައްޤީައްށ ، ިއންަސއްތަ 57ިއުޖތިމާީއ އިންާސަފށް ، އިންަސއްތަ 

17%

10%

57%

12%

4% އަސާސީ އަމާޒުތައް

ހެޔޮވެރިކަން 

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ 

އެހެނިހެން ދާއިރާތައް
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މިހުިރާހ  ިމޕްޮރގްާރމްތަކުެގ ޚަަރދުަތއް ވަކިން ހިެމނިފަިއވީ ނަަމެވސް،. ޚަަރދުކުރެޭވނެކަަމްށ ައންދާޒާކުެރެވއެވެ އިންަސއްތަ 

  . ލާެމހިފަިއާވ ްޕރޮގްާރމްތަކެެކވެޕްޮރގްރާމަީކވެްސ ގުޅި

ކުގެ ތަްފސީލަށް ބަލާއިރު، ރިކަަރންޓް ޚަަރުދގެ ެއންމެ ބޮުޑ ބަެއއް ހިއްސާކުަރނީ، ވަނަ ައަހރަށް ލަފާކުާރ ަދއުލަުތގެ ޚަަރުދ ތަ  2011

ވަަނ ައހަާރއި އަާޅ ަބލާއިުރ މިަބިއ  2010. ެއވެއިންަސއްތަ  49މިއީ، ޖުްމލަ ރިަކރަންްޓ ޚަަރުދެގ . މުަވއްޒަފުްނނަްށ ހިނގާ ޚަަރދެވެ

ވަަނ އަަހރުެގ އިްޤތިާޞީދ ީހނަރުކަުމެގ  2010ނުައީރ ަމހުްނ ފެިށެގްނ ވަަނ އަަހރުެގ ޖެ  2011އިތުުރވެަފއިވާަކަމށް ަދއްކަނީ، 

ސަބަބުން ކުޑަކުެރވިފަިއވާ ިސވިްލ ސަރވިސް، ިސާޔސީ ައދި ޔުނިޯފްމ މުަވއްޒަުފންެގ މުސާރަަތއް ކުިރން ުހރި ވަރަްށ އިާޔދުކުރުަމްށ 

ނޑައެޅިަފއިާވީތއެވެ ިހންަގން ެފށުމުްނ ޚަަރުދ ިއރާަތއް ާލމަރުކަޒީ ުއސޫުލން އަިދ ީމެގ އިތުުރން، ދިެވހިރާްއޖޭެގ ިއދާީރ ދާ. ކަ

  . ިމލިއަްނ ރުިފޔާ ަބޖެޓުަގއި ހިެމނިަފއި ވާީތއެވެ 200 އިތުުރެވދާނެކަަމްށ ބަލައި 

ީއ އެ . ރިކަރަންްޓ ޚަަރުދގެ ތެެރއިްނ ދެްނ ެއންެމ ބޮުޑ ބަެއއް ހިއްސާކުަރީނ ސަރުކާރުްނ ދޭ ެއހީއާިއ އިޝްިތރާުކ ައިދ ސަބްސިީޑޒްއެވެ

އަހަުރން ަމތީެގ މީހުްނާނިއ،  65ިމބައިަގއި ިހމެެނނީ، ދައުަލތުގެ ުމަވއްޒަފުްނނާއި، . ެއވެިއންސަްއތަ 18ޖުމްލަ ރިަކރަންްޓ ޚަރަުދގެ 

ޕެްނޝަަނރުްނނާިއ، ައދިެވސް އެެހނިހެްނ ގޮްތޮގތުްނ ަމަދނަިއގަިއ ަބއިވެިރވެަފއިާވ ީމހުްނެގ ޚަަރދާއި، ުއމުުރްނ ުދަވސްީވ ީމހުްނެގ 

ްނޝަްނގެ ަފިއސާއާއި، ސްކޫްލކުދިްނނަށް ޓެްކސްޓް ފޮތާއި އިްމތިހާުނަގއި ބަިއެވރިވުަމށް ސަރުާކރުން ދައްކާ ީފާއއި، އަދި ވެްސ ޕެ

 .އަކީ، ެއކި ފަރާތްތަަކށް އެީހގެ ޮގތުަގއި ދެވޭ ފައިާސއެވެިއންސަްއތަ 92ިމޮގތުން މިބަިއގެ ުޖމުލަިއގެ . އެހެިނހެން ސަްބސިޑީތަކެވެ

ީމެގ ، ބައެއްަކމުަގއި ފެންާނތީ ުއޖޫަރއިގެ ހިެމޭނ ަދއުލަުތގެ މުަވއްޒަފުްނގެ އިްނޝުއަަރންސް ަޚރަދަކީ، ުމަވއްަޒފުންެގ  މިބަިއގައި 

  . ކްލެސިފިކޭޝަްނ ބަދަލުކުރަްނ ެޖހޭ ކަމުގަިއ ފާަހގަކުެރވެެއވެ

މިަބިއގަިއ ެއންެމ ފާަހަގކޮށްލެވޭ ެދ ބަޔަީކ، ޖަލްސާ، . އެވެިއްނސައްތަ  12އޮފީސް ހިްނގުަމްށ ބޭުނންާވ ިޚދުަމތުެގ ޚަަރދުެގ ިހްއސާއަކީ 

ވަނަ ައހަރު ާރއްޭޖގައި ޭބއްުވަމްށ  2011މިލިައން ރުިފާޔއަކީ  231ިމބައިގެ ޖުމްަލއިެގ ތެރެިއން . ސެމިނަރ ބޭްއުވމުގެ ަޚރަެދވެ

ިއްނޝުއަަރންްސެގ  ތަކަކީ ކޮންސަލްޓަންީސެގ ޚިުދމަާތއި ޚަރަދު މީެގ ިއތުރުްނ ާފހަގަކޮްށލެވޭ . ހަމަެޖހިފަިއާވ ާސކު ސަމިުޓެގ ޚަަރދުތަެކވެ

  .  މިޚަަރދުތަކަީކެވސް، މުަވއްޒަުފްނގެ އަަދދާިއ ުމަވްއޒަފުންެގ ޤާބިލިްއޔަތުކަާމއި ގުޅިަފިއވާ ަޚރަުދތަކެކެވެ. ޚިދުަމތުެގ ޚަަރެދވެ 

ހަަމޖެހިފަިއަވީނ  ކުރުަމށް ަވނަ އަހަުރެވސް  2011އެޭކ އެއްަފދަިއްނ  2010ދައުަލތުްނ ާރއްޭޖގެ އެެތރޭެގ ދަުތރުތަކަްށ ކުރާ ޭހދަ 

ީމގެ ަމއިަގނޑު މަްޤަޞދަކީ، އާްނމު ަދތުރުފަުތރުގެ ނިާޒމެއް ޤާިއމްކުެރޭވ ހިނދެްއގަިއ ެއނިޒާުމގެ ޭބނުްނ . ކޮންޓްރޯލްކުެރވިެގންެނވެ

ިމޮގުތްނ .  ހަރު ިހފަންކުާރ ހޭަދ ކުޑަކުރުެމވެފުރިހަަމ ޮގތުަގިއ ހިފުަމށް ސަރުާކރުން އިސްކަން ދިުނމާއި އެކު، ަވކިވަކިން އުޅަނުދފަ

ަގއި ކުުރމަްށ ައންދާާޒ ކުެރޭވ  2011، ވަނަ އަަހރު ުޖމްލަ ަކނުޑމަުގން އަިދ ވަިއގެ މަުގްނ ކުރެިވފައިާވ ދަތުުރ ޚަަރދަްށ ުވރެ 2009

  . ވަީނ ަމދު ކުެރވިަފއެވެ  ިއންސަްއތަ 12ދަތުުރ ޚަަރދު 
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   2013 – 2003ޕީގެ އިންސައްތައިން ޖުމްލަ ޚަރަދު، .ޑީ .ދައުލަތުގެ ޚަރަދު، ޚަރަދު އިތުރުވާ މިންވަރު އަދި ޖީ : 7ޗާޓު 

  

 

  

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓްަމންޓް 3.4

 38އަދި ެކޕިަޓލް ޚަރަުދގެ ިޙްއސާއަކީ  .ވެރިކަރަންޓް ަޚަރދެއަީކ އިންސަްއތަ 62ވަނަ އަަހރު ަދއުލަުތގެ ުޖމްލަ ޚަަރދުގެ  1999

ރިަކރަންްޓ ޚަަރދުެގ ދެެމދުަގިއވާ ތަާފތު ދަީނ ައހަުރން  ޚަަރދާއި ވަަނ އަހަުރްނ ފެިށގެްނ ކެިޕަޓލް  2003ނަަމވެސް، . އެވެއިންަސއްތަ 

ތެރެިއން ރިކަރަްނޓް ޚަަރުދެގ ވަަނ އަަހރަްށ ބަލާިއރު، ަދއުލަުތގެ ޖުމްލަ ޚަަރދުެގ  2010ިމގޮުތން . އަހަަރށް އިތުުރަވމުްނނެވެ

ފައިދާ ލިޭބ ަފދަ ކެޕިޓަްލ . ެއވެއިންސަްއތަ 21އަދި ެކޕިޓަްލ ޚަރަުދގެ ިޙްއސާއަކީ . އެވެ އިންަސއްތަ  79ޙިއްސާއަކީ 

ާރްއޭޖެގ  އަދި . ައސަރުކުރާެނއެވެ ނޭެދވޭ  ނުކުރެޭވނަމަ، މުްސތަޤްބަލުގަިއ ދައުަލތަްށ ލިބޭނޭ އާްމަދނީައށްވެސް  ށް ހޭދަ އިްނވެސްޓްަމންޓަ 

ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓަށް ބަލާިއރުވެްސ، ބަޖެޓުެގ  2011. އިޤްތިާޞދީ ދުެވްއޔަްށވެސް މިކަމުްނ ހީނަރުަކމެއް ިލުބމަކީ އެކަީށގެްނވާަކމެކެވެ

ިމ . ެއވެއިންަސްއތަ 21އަިދ ކެޕިޓަްލ ޚަރަުދގެ ހިއްާސައކީ . ހިއްސާކުަރނީ ިރކަރަންޓް ަޚރަެދވެ  ިއންސަްއތަ 79ޖުމްލަ ޚަރަުދެގ 

ިއތުރުޮކށް، ކެޕިޓަްލ މިސްރާުބ ބަދަލުުކރުމަށްޓަަކއި، ދަުއލަތުެގ ިހްނގުުމެގ ޚަަރދުަތްއ ކުޑަކޮށް، ެދމެެހއްެޓނިިވ ގޮެތއްަގިއ އާްމދަީނ 

ރިކަަރންްޓ ތިރީަގިއވާ ޗާުޓްނ ަދއުލަުތެގ ިހްނގުުމެގ ޚަަރދުެގ ިހއްސާެގ ދެބައިަކަމށްާވ . ިވސްނަްނޖެެހއެވެ އިްނވެސްޓްަމންްޓ ަމތިކުރުަމށް 

  . ދެއްކިަފއި އެަވީނއެވެއަިދ ކެޕިޓަްލ ޚަަރދުެގ ކުރިެއރުްނ 
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  2013 – 2004ރިކަރަންޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު، : 8ޗާޓު 

  

ވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުަގއިެވސް ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓްަމންްޓ ޕްޮރގްރާްމގެ ަދށުން ިހްނުގީނ  2010ވަނަ އަހަރާއި  2009

ަވަނ  2011ނަަމވެސް، ިމއާިއ ޚިލާަފްށ . ރޫުޢަތކެވެަވަނ އަަހރުެގ ެތރޭަގިއ ފެށިަފއިާވ ަމޝް 2008އާިއ  2007 މުޅިްނހެްނވެސް 

ްއ އަިދ ިމަމޝްރޫޢުތަ . ައއު ަމޝްރޫުޢތަްއ ހިެމނިފަިއާވެނއެވެ ތަުކގެ ެތރޭަގއިއަހަަރށް ބަޖެޓުުކރެވިަފއިާވ ކެޕިަޓލް މަްޝރޫޢު

ަދއުލަުތްނ  .އެިޅފަިއވާ ްޕރޮގްާރމްތަުކން ާހސިލުކުރަން ޭބުނންާވ ަނތީާޖގެ ަމއްޗަށް ބަަލއިެގްނނެވެއަމާޒުކުެރވިަފއިަވނީ ިހްނގަން ަކނޑަ

އިޤްތިާޞދީ ގޮުތން ދެކޮޅު ޖެޭހ މަސައްކަްތތަްއ ކުރިއަށް ގެްނދިުއން ައމިއްަލ ފަރާތްަތަކްށ ، އިުތރުން ކުރާ ސީދާ ޭހަދއިގެ 

ިވޔަފާިރަތކާއި ހިއްާސެވގެްނ ޕްރަިއވެޓެ ޕަްބލިކް ޕާރޓްާނރޝިޕް އުސޫުލްނ އަދި މީެގ އިތުުރން ސަުރކާރާއި . ދޫކޮށްެލވިފަިއވާެނއެވެ

. ވިޔަާފރި ކުންފުިނތަކުން ޝަޢުުގވެިރވެެއވެ  ތަަރއްޤީެގ ބޮޑެތި ަމޝްރޫުޢތަކަށް މަޝްޫރއުަތއް ިހންުގން ހުޅުވާުލުމން ގަުއމުަގއި ިހންގާ 

ެގަނއުމަކީ މިަބޖެުޓެގ މުޙިްނމު ެއްއ ަމްނޓް މަިތވެ، ވަޒީާފތައް ިއތުުރވެ ާއއްމު ހާަލތަށް ެހޔޮބަދަުލތައް ްނ އިްނވެސްޓްބުމިކަމުގެ ސަބަ

    .އަމާެޒވެ
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  ޕީ އުސޫލުން .ޕީ.ޕީ  - މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް : 2ތާވަލު 

 އިންވެސްޓްމެންޓް 
)ރ(  

 ޕްރޮޖެކްޓް 

   
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   510,000,000

   
މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ    208,278,824  

  
  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް    5,100,000,000

  
  އެއަރޕޯރޓް  ގަން   1,603,618,500

   ޤިޔާސުއްދީން ސްކޫލް   40,800,000     

  އީ އެނެކްސް.އެސް.އެޗް.ސީ   69,000,000     

   
  ހައުސިން ޔުނިޓްއެޅުން 500 މާލޭގައި   621,562,500

   
   ންސޯސަލް ހައުސިން ޔުނިޓްއެޅު 100މިލަންދޫ އަދި ކޮމަންޑޫގައި  .ށ   225,675,000

   
  ގާއިމްކުރުން އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް  މަތި   228,225,000

   
  ގާއިމްކުރުން  ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް  އުތުރު   188,700,000

   
  ގާއިމްކުރުން އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް  މެދު   138,975,000

   
  ގާއިމްކުރުން  ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް  މެދު   107,100,000

  ގާއިމްކުރުން ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް  މެދު   86,700,000     

  ގާއިމްކުރުން ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް  މަތި   62,475,000     

  ގާއިމްކުރުން  ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް  ދެކުނު    15,300,000     

  
  )ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޕަރ ނޯތު(ގާއިމްކުރުން  ނަރުދަމާ ނިޒާމް އުތުރު ޕްރޮވިންސް ރަށްތަކުގެ ފެނާއި މަތި   2,295,000,000

  
 )ސައުތު ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޕަރ(ގާއިމްކުރުން  ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމް މަތި   1,147,500,000

  
  )ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޕަރ ސައުތު(ގާއިމްކުރުން  ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް  މަތި   1,695,750,000

   
  )ލިމިޓެޑް  ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް(ގާއިމްކުރުން  ޕްރޮވިންސްގައި ފެނާއިނަރުދަމާ ނިޒާމް ދެކުނު    535,500,000

  
  )ސްޓެލްކޯ(ގާއިމްކުރުން  އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމްސަރަހައްދުގައި  މާލެ    3,825,000,000

  



20 
 

ޕީ އުސޫލުން .ޕީ .ޕީ  - ކުރިއަށް އޮތް ތަނަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް : 3ތާވަލު   

  

  

  ދަރަނި އަދާކުރުން  3.5

ބޮުޑ ަބެއއްެގ ގޮުތގަިއ  ހޭދަިއގެ ލަުތެގ ދައު .ަދއުލަުތެގ ދަރަިނ ައދާކުުރމެވެއަެންއ ައއިަޓމްއަކީ، ބަޖެޓުްނ ބޮުޑ ޭހދަެއްއ ކުރަްނ ެޖހޭ 

ވަނަ އަަހރު ބޭުރެގ ަދރަިނ ެދއްކުަމްށ  2010ިމގޮުތން . ފެނިެގްނދާ ޭބރުެގ ަދރަިނ ކުީރ ައހަރުތަާކ ބަލާއިރު، ަދނީ ކުަޑވަުމްނނެވެ

ްނދަޒާ ުކރެެވީނ ުކރެެވނޭކަމަްށ އަ  ހޭދަ ަވނަ އަަހރު ޭބރުެގ ަދރަިނ ައާދ ކުރުަމށް  2011ރުފިާޔ ޭހަދެވފައިާވއިރު،  މިިލައން 1,332.0

އަިދ  2012ހަަމ މިީބދަިއން . ދެެކވެއިންަސއްަތ ކުޑަ ައދަ 33ބަާލއިުރ  ވަނަ ައހަރާ އަޅާ 2010ިމީއ . ެއވެމިލިއަްނ ރުިފޔާ 889.3

ލަތުްނ ބޭުރެގ ަދއު . ެނ ކަމަްށ ފާަހގަ ކުަރމެވެގައި ަސރުކާރުްނ ބޭުރގެ ދަަރނި އަާދ ކުަރމަށް ަދއްކަންެޖޭހވަުރ ކުޑަވަުމން ދާ 2013

ިމގޮުތްނ . ަވނީ ބޮުޑެވފައެވެ ހޭދަ ދެއްކުަމށް ކުރާ  ދަަރނިމަުދވަުމން ދިޔަަކމުަގއިިވޔަސް، ޑޮެމސްޓިކް  ޭހދަދަަރނި ދެއްކުަމްށ ކުރާ 

ްތ އޮ  ކުރިޔަށް  ިމއީ .ިއތުރުާވެނ ކަމަްށ ވަީނ ައްނދާޒާ ުކރެވިަފއެވެ އިންަސއްތަ  35.5 ަވނަ އަަހރު 2011 އަކާ އަާޅ ބަލާއިރު  2010

ޑިސެމްަބުރެގ  2009ަސބަބަކީ، . ހަުރދަާނ ފިަޔވަޅެކެވެ އެޅޭ އެުޅވުަމށްޓަކައި ަމގަށްޚަރަދު ހެޔޮ  ަލތުގެ އަހަުރތަކަށް ވިްސނާއިރު، ދައު

ޓްރެަޜީރ ޗާޕުކުރުން ހުްއޓާލައި ސަރުކާުރެގ އާްމދަީނއާއި ަޚރަދުތަުކގެ ަފރަުގ ހަމަެޖއްުސމަށްަޓކައި  އޭ ިއން ަފއިސާ .ެއމް.އެމް، ފަހުން 

އިުތރުްނ ީމެގ  .ެގ ޒަީރއްާޔިއން ދަަރިނ ޯހަދއި ެއދަރަންެޏްއެގ ުމއްަދުތ ަހަމވުުމްނ ަދއްކާ ޚަލާސްކުރަްނ ެފށިފަިއވާކަެމވެބިލު

ބަހާެލވިެގްނ  އަހަުރތަކަކަށް  ،ބިލިައން ރުިފޔާ  3,806ގެ ޑިެސމްަބރާއި ހަަމއަްށ ަނގާފަިއާވ  2009ސުެރ އުެފދުީނން .އޭ.ެއމް.އެމް

ކުރީެގ ދަަރނިތަކެްއ މިހާުރ ދައްަކންޖެުހމުްނ . ޭހަދ ބޮޑުވެަފިއވެެއވެ ކުެރވޭ ްނ ފަށާަފިއވުުމެގ ސަބަުބްނ ދަަރިނ ޚަލާްސކުރަްނ ދައްކަ 

 ޕްރޮޖެކްޓް   ސެކްޓަރ

 ކުުޅުދއްފުިށ ރީަޖނަލް ހޮްސިޕޓަްލ .ހދ  ސިްއހީ ދާއިރާ  
 ްޑރަްގ ރީހެބިލިޭޓަޝން ަސރވިސަސް  ދިެވހިރާްއޭޖގެ  ޑްރަްގ ެއންފޯްސމެންޓް  

 ހިަތދޫ އިްސލާމިްއޔާ ސްކޫލް  .ސ  އެޑިއުޭކޝަން  
 )2ޭފސް (ވޭްސޓް މެނޭްޖެމންޓް  ޮސލިޑް  ވޭސްޓް  
 އިލެކްްޓިރކް ކޮމްެޕނީ ިލމިެޓޑް ްސޓޭޓް  ޔުޓިލިޓީސް  
 ައންެހުނންާނއި ކުޑަކުިދްނގެ ހޮސްޕިޓަލް  ވިލިމާލެ   ސިްއހީ ދާއިރާ  
 ހޮްސޕިަޓލް ހުޅުމާލެ   ސިްއހީ ދާއިރާ  
 ެހލްތް ެސންޓަރ މަރަޫދފޭދޫ .ސ  ސިްއހީ ދާއިރާ  
 ޮކްނޓިނުިއންގ އެިޑުޔކޭޝަން  ސެންޓަރ ފޯ  އެޑިއުޭކޝަން  
 ކުުޅދުްއފުިށ ޢަފީފުްއީދން ްސކޫލް. ދ.ހ  އެޑިއުޭކޝަން  
 ޕްަރއިަމރީ ސްކޫލް  ަގްނ. ލ  އެޑިއުޭކޝަން  
 ހިަތދޫ ނޫާރނީ ސްކޫލް . ސ  އެޑިއުޭކޝަން  
 ހޮްސޕިަޓލް ފުަވއްމުަލއް ރީޖަނަލް . ޏ  ސިްއހީ ދާއިރާ  

 ބްރޯޑްކާސްިޓންގ ކޯަޕރޭަޝްނ ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވްްސ ޭނަޝނަްލ  މީޑިއާ  
 ރީޖަނަްލ ޔުޓިލިީޓ ކުންުފނިަތއް   ޔުޓިލިޓީސް  
 މޯލްޑިވްްސ ިއންަޑސްޓްރިއަްލ ފިަޝރީޒް ކޮްމޕެީނ ލިިމޓެޑް  މަްސވެރިަކްނ 
 ކޫއްޑޫ ފިަޝރީޒް މޯލްޑިވްްސ ލިމިެޓޑް  މަްސވެރިަކން 

 ވަަނ ފޭސް  2ހައުިސންގ ުޔނިްޓ   10,000  ހަުއސިްނގ 
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ިމއީ މާީޒގަިއ މިަފދަ ދަަރނިތަްއ ޚަލާްސ  .އެދަަރނި ައދާކުުރމަށް ހޭދަކުެރޭވ މިްނވަރަކުްނ ިހާގ އަަހރުެގ ޚަަރުދތައް ކުޑަކުަރންެޖހެެއވެ

ދެއްކުަމްށޓަކައި ސަރުާކުރން ގެްނގުޭޅ  ެމސްޓިކް ދަަރނިއެހެްނ ކަުމން ޑޮ. ެޖހިފަިއވާ ުބރައެެކވެކޮށްފައިުނާވތީ ިމއަުދ އުފުާލން 

  .ލަުތގެ ަބޖެޓުްނ ިމާހރު މިަކމަްށ ޭހދަ ކުރުމެވެމެ ައހަރުުކވެސް ވަކިވަެރްއ ަދއުސިޔާސަތަކީ، ޮކން 

ިމލިއަްނ ރުިފާޔ  1,327.7ވަނަ ައހަރުެގ ޚަަރުދެގ ތެޭރގައި، ބޭުރގެ ޯލނު އެީހެގ ަދށުްނ ހިްނޭގ މަްޝރޫޢުތަަކްށ  2011

ައދި އަަހރުެގ . މިލިައން ުރފިާޔ ހިމެިނފަިއވާެނއެވެ 93.2އަިދ ހިޭލ އެީހެގ ޮގުތގަިއ ިހންޭގ ަމޝްޫރޢުތަކަށް . ބަޖެޓުކުރެިވފަިއާވނެެއވެ

  . މިލިައން ުރފިާޔ ލިބޭނެކަމަްށ ލަފާުކރެވެެއވެ 369.4ސަޕޯރްޓ ލޯުނގެ ގޮުތގަިއ ތެރޭަގއި ަބޖެުޓ 

 

އަާމޒު  ގެދުާރސްތާގެ ބަޖެޓު މެ 3.6  

ލަުތގެ ޚަަރދު ކުޑަކޮށް، ިއްޖތިމާއި، ައިދ ޢުަލތުެގ ިހންުގްނ ަހމަަމގަްށ ައޅުަވއި، ދަ ދަޢު ައމާޒަކީ،ެމދުރާްސާތ  ވަނަ އަަހރުގެ  2011

ބައިނަްލއަޤްާވމީ މާލީ ިއދާާރތަކުެގ އިތުާބރު ބޮުޑާވނޭ ގޮތަްށ ބައްަޓންކުރެިވފަިއާވ ޢިޤްތިސާީދ މަްޝރޫއުަތއް ިހްނގުަމށް ަމގުފަހިޮކށް، 

ނެޑއް ެއކުލަވާލަިއ ިހންުގމެވެ  15.3ެޑިފސިޓް  ގެޖެޓް ބަ ގައި  2011ަލތުެގ މިްސރާބު ައމާޒުވެަފއި މިިހީރ ދަޢު .އޮިނގަ

ައށް ވުެރ ަމިތ ުނވާެނ ިއންސަްއތަ 5.3އަަހރު ނިޭމއިރު، ަދއުލަުތގެ ަބޖެުޓ ޑެފިސިޓް  3ިރަޔށް އޮްތ އިންަސއްަތއިަގިއ ހިފެހެއްިޓ ކު

  . ގޮަތށް ިހފެހެއްުޓެމވެ

ނުޑ ތަންީފޒުކުރެވޭނީ، ިމހާުރ ުހށަހެޅިަފއިާވ  2011 ައދަަދށް ުވެރ ވަނަ އަަހރަްށ ައދި ެމދުާރސްތާއަްށ ަފރުމާުކރެވިަފއިާވ ަބޖެޓް އޮިނގަ

މިޮގތުްނ  .އާްމދަނީ އިުތުރކުރުމަށް ހުށަެހޅިަފއިވާ ަކންަތއްަތއް ފުރިހަމަކުުރމަށް އަވަްސެވގަުތމުްނނެވެ ުތގެ ނުކޮށް، ަދއުލަޚަރަދުަތއް އިތުރު 

ުގމުެގ އަމަީލ މަސައްަކްތ ނެ ާފސްވެ، މިޓެކްސް  ބިލު ިއ ެނުގމަްށ ަހމަޖެިހފަާވ ވިޔަާފރީެގ ފަިއާދއިްނ ނަާގ ޓެކްްސއާިއ ބެޭހ ގަ 2011

ަނަމ ުނިހނަގއިފިިމމަުގްނ ކަްނ . ވެެހްއޓުމަށްޓަކަިއ ލާިޒުމ ކުރާކަމެކެ ހިފެ އިިއގަ ިއންަސއްތަ 15.3ިމ ަދނޑިވަުޅގަިއ ޑެފިިސޓް ، ފެށުމަކީ

އަށް ހުށަެހޅޭ ެމދުރަްސާތގެ އަމާޒުަތްއވެސް ެގއްލި ހިނގަިއ  2011ގައި ުހަށހެޅުުނ ބަޖެުޓެގ އަމާޒުަތްއ ެގއްިލ ިދޔަަފދަިއން  2010

 .ދިުއމަކީ ެއންެމ ާގތްޮގތެވެ

  

  ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުން  3.7

އެއީ، ބޭރުެގ ލޯުނ . ޮގތަކުންެނވެ 4ފިސިޓު ފޫބެއްުދމަްށ ހުަށެހޅިފަިއވަީނ ޅިފަިއވާ ދައުަލތުެގ ަބޖެޓުެގ ޑެވަނަ ައަހރަށް ހުށަހެ  2011

މިލިއަްނ  369.4ަމޝްރޫޢުަތކަށް ލިބޭ ަފިއސާއިްނނާއި، ޭބރުގެ ޯލނު އެީހެގ ގޮުތަގއި ަފިއސާއިްނ ލިބޭ  އެީހގެ ދަށުްނ ިހންގާ 

މިލިއަްނ ުރފިޔާިއންާނއި،  1474.9 ރެޭވ ތަްނަތނުްނ ލިބޭ ރުފިާޔއިްނނާއި، ޕްރަިއވަަޓއިޒޭަޝން ިސޔާަސތުެގ ދަުށން ޕްަރިއވަަޓއިޒްކު

 1,355.1ވަނަ ައހަރު  2011ިމޮގތުން ްޓރެޜަރީ ބިލުގެ ގޮުތގައި . އަދި ޮޑމެސްޓިްކ މާކެޓުަގއި ޓްެރޜަރީ ބިލު ވިއްަކއިެގންެނވެ

  . ޖެހޭެނ ަކމަށް އަްނދާާޒ ުކރެވެެއވެލިައން ުރފިާޔ ހޯަދން މި

ައދި ިމގޮުތްނ، . މުން، ެއޑެފިސިޓް ފޫބެްއުދމަށްޓަކަިއ ޓްރެަޜރީ ބިލު ވިއްކަީނ ރާްއޖޭގެ މާލީ އިދާާރތަކަެށވެބެޖެޓުގެ ެޑފިސިްޓ އިތުުރވު 

ީމގެ ސަބަުބްނ، . ދައުަލތުެގ ަދރަިނ ފޫބެްއދުަމށް ަފއިސާ ނެުގމުން، އަމިއްަލ ފަާރތްަތކަށް ލޯުނ ޯހދުުމގެ ުފރުސަތު ަހނިެވގެްނެދއެވެ

  . ެގ ައސަރު ާރއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާީދ ކުިރެއރުމަްށ ފޯާރނެެއވެއިްނވެސްޓްަމންްޓ މަުދވެ، މީ 
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މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބައްޓަންކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް : 9ޗާޓު   

  

   

                                                            
ނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައި މިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ   2 ގަވަރމަންޓް ފައިނޭންސް މިކަރުދާހުގައި މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަ

  . ހިމެނޭ އަދަދުތައް ތަފާތުވާނެއެވެ ގައި ހިމެނޭ އަދަދުތަކާއި މިތާވަލުގައި) 1(ވުމާއިއެކު، ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު . ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށެވެ

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

އިސްލާޙު 

ކުރެވިފައި

ޖުމްލަ      4,612.9     6,154.1     7,571.2     7,456.5     5,734.8     6,593.7     8,905.0     9,784.3   10,212.8 އެހީގެ  ހިލޭ  އަދި  އާމްދަނީ 

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ     3,788.3     5,286.7     6,527.2     6,939.5     5,313.3     6,087.9     8,761.8     9,641.1   10,067.8

ހިލޭ އެހީ         824.6         867.4     1,044.0         517.0         421.5         505.8         143.2         143.2         145.0

ޖުމްލަ      5,657.6     6,957.4     8,283.2   10,176.0   10,953.4     9,696.0   12,164.3   12,034.4   11,617.9 ލެންޑިންގ ގެ  ނެޓް  އަދި  ޚަރަދު 

ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     5,775.4     7,066.2     8,325.4   10,342.4   11,104.2     9,976.2   12,370.8   12,226.7   11,805.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     4,643.3     5,607.8     6,560.1     7,463.2     8,764.9     7,861.0     9,777.4     9,042.9     9,000.2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     1,132.1     1,458.4     1,765.3     2,879.2     2,339.3     2,115.2     2,593.4     3,183.8     2,805.3

ނެޓް ލެންޑިންގ       (117.8)       (108.8)         (42.2)       (166.4)       (150.8)       (280.2)       (206.5)       (192.3)       (187.6)

ޕްލަސް    (1,044.7)       (803.3)       (712.0)   (2,719.5)   (5,218.6)   (3,102.3)   (3,259.3)   (2,250.1)   (1,405.1) ބެލެންސް  ( ޑެފިސިޓް )  /  ސަރ އޯވަރޯލް 

ފައިނޭންސިންގ      1,044.7         803.3         712.0     2,719.5     5,218.6     3,102.3     3,259.3     2,250.1     1,405.1

ފޮރިން ފައިނޭންސިންގ         235.0         538.5         697.4         747.7     1,006.2         183.8         807.8         844.5         924.0

ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގ         809.7         264.8           14.6     1,971.8     4,212.4     2,918.5     2,451.6     1,405.6         481.1

 

26,386.8   23,679.0   21,282.4   18,941.2   16,879.0   16,130.9   13,496.1   11,717.4   9,596.1     ( . (މިލިއަން ރުފިޔާއިން .ޕީ .ޑީ ނޮމިނަލް ޖީ

-5.3% -9.5% -15.3% -16.4% -30.9% -16.9% -5.3% -6.9% -10.9% ޕްލަސް  އިންސައްތައިން  ( ޑެފިސިޓް )  /  ސަރ ޖީ . ޑީ . ޕީ . ގެ 
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  ބޭރުގެ ދަރަނި .4

މިލިައްނ  533އަކީ ) ޕަްބލިކްލީ ެގރެންޓީްޑ ޑެޓްޕަބްލިކް އަިދ ޓޯޓަްލ އެކްސްަޓރނަްލ (ޭބރުެގ ދަރަީނގެ ޖުމްަލ ވަަނ އަަހުރގެ 2009

ަވަނ  2010 .މިިލއަން އެެމރިކާ ޑޮލަރެވެ 110.7ުކރެވިަފއިަވނީ ) ޑިސްބަރސް(ލޯުނގެ ަފއިސާިއން ޚަަރދު އަިދ . އެމެރިކާ ޑޮަލރެވެ

ައދި ޯލނު ަފއިސާިއްނ . ެމރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުުރާވނެ ކަަމށް ލަފާުކރެވެެއވެިމލިއަްނ އެ 607.3އަހަަރށް ބަާލއިުރ ބޭރުަދރަީނގެ ުޖމްލަ 

މިީއ އެކިއެކި ަމޝަރޫުޢތަްއ ިހންުގމަްށ ބޭުރގެ ޯލނުެއީހިއްނ . މިިލއަްނ ެއމެރިކާ ޮޑލަރެވެ 118.3ޚަރަުދ ކުެރވޭެނ ކަމަށް ަލފާކުރެެވނީ 

ިމލިއަން އެެމރިކާ ޑޮލަރު ހިެމޭނ  29.4ސާިއން މިއަަހރުތެޭރ ލިިބފައިާވ ޚަރަުދވާނެަކމަށް ލަފާކުރާ ޢަަދާދިއ ލޯނުެއހީެގ ޮގުތގައިަފއި

އަިދ ޯލުނ . މިިލައން އެެމރިކާ ޑޮަލރަށް އިުތރުާވނެެއވެ 674.0ަވނަ އަަހރަށް ބަލާއިުރ ޭބރުދަަރީނގެ ޖުމްަލ  2011 .ޖުމްަލ ޢަަދެދވެ

 . ިމލަައން އެެމރިކާ ޑޮލަެރވެ 132.6ފައިސާިއން ަޚރަުދ ކުރެޭވނެ ަކމަްށ ލަފާކުރެެވނީ 

ވަނަ އަހަުރ 2010ވަނަ ައހަާރ އަޅާބަާލއިުރ 2009) އިންޓްެރސްޓް ައދި ރީޭޕމަންޓް(ބޭރުެގ ަދރަިނ ސަރވިްސ ކުުރަމށް ކުާރ ޚަަރުދ 

އްަގިއ ީމގެ މަިއަގނުޑ ސަބަބަކީ ކުުރމުްއދަތެ . ިއތުުރވާެނެއވެއިންަސްއތަ   51.57 ވަަނ ައހަރު 2011ައިދ  އިްނސަްއތަ 3.94

ަވނަައހަުރ  2011އަނބުާރ ދައްާކޮގތަްށ ަނގާަފއިާވ ކޮމަރޝަްލ ޯލުނތަކުެގ ިއންޓަރެްސޓާިއ ބަެއއްލޯުނަތއް ައނބުާރ ެދްއކުމުެގ ބުަރ 

  . ހިމެިނފަިއވާީތއެވެ

ޮނމިނަްލ ( ވަަނ އަަހރަްށ ދައުަލތުެގ ަދރަިނ ޤަުއމުެގ އުެފްއދުްނެތރިކަމުެގ ިނސްަބތުން 2011އަިދ  2010ވަނަ ައހަރުްނ  2009

ަވނަ އަހަުރ ދައުަލތުެގ ަދަރިނ  2011ައދި  2010 .ަކމަްށ ލަފާުކރެވެެއވެބަދަުލވާނެއަްށ އިްނސައްތަ  40.5އިްނ  41.0) ޕީ.ޑީ.ޖީ

ނަަމވެސް ދަރަިނ ސަރވިްސ ކުރުމަށް ކުާރ ަޙރަދު ޤަުއުމެގ  ޤައުމުެގ އުެފއްުދންތެރިަކމުގެ ިނސްބަތުން އެްއަވރެއްަގއި ުހރި

ައްށ ައރާެނ ކަަމްށ އިްނސައްަތ   9.4 އިންަސތަިއން 5.9ޮއފް ގުޑްްސ ެއްނޑް ސަރވިސަްސެގ ނިސްަބތުްނ  އެކްސްޕޯޓްސް 

  .ލަފާކުރެެވއެވެ

  

 އާއި ރަސްމީ ރިޒާވް  ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް .5

 އެކަުއންޓްެގ ދަަރނި  ވަނަ ައހަރަްށ ައްނދާޒާުކރާ ިހސާބުަތއް ދައްާކގޮުތން ރާްއޖޭެގ ބެެލންސް އޮފް ޭޕމަންޓްްސެގ ކަރަްނޓް 2011

ީޕެގ ނިސްބަުތްނ ބަާލއިުރ ކަރަްންޓ .ޑީ.ޖީ. އިްނަސއްަތ ިއތުުރވާނޭަކމަްށ ލަފާކުެރވެެއވެ 40 ވަަނ ައހަރާިއ އަޅާބަލާިއރު 2010

ިއންސަްއތަައްށ ައރާނޭކަަމްށ  39ވަަނ ައހަުރ  2011އިންަސއްަތ ިއން  31ަވަނ ައހަުރ ހުިރ  2010އެކައުންްޓެގ ަދަރނި 

ވަނަ އަހަުރ ާރއްޖެައށް ިއމްޕޯޓްކުެރޭވނެކަމަްށ ައންދާާޒކުރާ މިްނވަުރ ަވރަށް ބޮުޑަތްނ  2011ީމގެ ަމިއގަޑު ސަަބބަކީ . ެވއެވެލަފާކުރެ

  .އިތުުރވުާމއި ގުިޅެގން ވިަޔފާރި އެަކއުންްޓގެ ަފރަުގ ވަރަްށ ބޮުޑވާނެަކމަށް އަްނދާޒާކުެރވޭީތއެވެ

އެކްސްޕޯރްޓ (ަނ އަަހރު ާރއްޖެިއން ޭބރުކުެރވޭ ތަެކއްޗަށް ލިބޭ އާްމދަީނ ވަ 2011ވަނަ ައހަރާއި އަާޅ ަބލާއިރު  2010

ނުޑ ސަބަެބއްކަމަްށ ބެެލވެީނ މަްސވެރިަކން ިއތުރަްށ ދަަށްށ . ިއންސަްއަތ ަދަށށްާދނެކަމަްށ ލަާފކުރެވެެއވެ 4) އަރިންނގްސް ީމގެ މަިއގަ

.  ެގ ާބވަްތތަކަްށ ލިޭބ އާްމދަީނވެްސ ަދްށވާނެަކމަްށ ލަފާުކރެވިަފއިުވމެވެދާނެކަަމްށ ލަފާުކރެވޭީތވެ،  ރާްއޖެިއން އެކްސްޯޕްޓކުރެޭވ ަމހު

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި އިްމޕޯޓްކުރެިވ  978.0) ުނހިަމނާ ިއންުޝއަެރންސް ައދި ްފަރއިޓްވަނަ އަަހރު ިނޭމއިރު  2010މިޮގތުން 

އިްނުޝއަރެްނސް ައިދ  ވަަނ ައހަރު ނިޭމއިރު 2011އަިދ . ެރވެެއވެކުރެޭވނެކަމަްށ ލަފާކު މިލިައްނ ޑޮލަރުެގ ތަެކތި އެކްސްޕޯޓް  180.0

މިލިައްނ ޑޮލަުރެގ ތަެކތި ރާްއޖެިއްނ  172.3މިިލއަްނ ޑޮަލރުެގ ތަެކތި ިއމްޕޯޓްކުެރިވ  1148.1ފްރައިްޓ ނުހިަމނަިއ 

  . އެކްސްޕޯޓްކުެރޭވެނކަމަށް ލަފާުކރެެވެއވެ
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ގެ ިނޔަަލށް ުހންާނނެަކަމްށ  2010މިލިައން ޑޮލަރު ހުރުަމށްފަހު  261.0ވަނަ އަަހރު ިނމުުނއިރު ަރސްމީ ރިާޒވްސް ގޮުތގަިއ  2009

 299.4ވަަނ އަަހރު ނިޭމއިުރ ރާްއޭޖގެ ަރސްީމ ރިާޒވްްސގެ ގޮުތގަިއ  2011އަިދ . މިލިއަްނ ޑޮލަެރވެ 314.3މިހާުރ ލަާފ ކުެރވެީނ 

ވަަނ އަަހުރ  2010ރަސްމީ ރިޒާުވްނ އިްމޕޯޓްކުެރޭވ މިްނވަަރށް ަބލާއިރު  . ންާނޭނ ކަމަްށ އަްނދާޒާކުެރވެެއވެމިލިައން ޑޮލަުރ ހު

މަްސ ުދވަުހެގ ިއމްޯޕރްޓސްގަިއ ހިފެެހއްޭޓނެކަމަްށވެްސ  2.8ވަަނ ައަހރު  2011ަމސްުދވަުހެގ ިއމްޕޯރްޓްސ ައިދ  3.4އެވްެރޖްކޮްށ 

  .          އަްނދާޒާކުެރވެެއވެ
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  އިކޮނޮމިކް އެސަމްޕްޝަންސް  .6
  

ނޑު   6.1  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރުކަމުގެ މިންގަ

  

  

އެޕްރޯޗް،  1995 ގެ އަގުން )  ޑު  ( ޕްރޮޑަކްޝަން  ނ މިންގަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ތާވަލް  1:  ( ހ ) :  ޤައުމީ 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

599.6 602.1 604.7 616.8 635.4 687.5 720.2 846.5 848.9 ދަރަޖަ  ފުރަތަމަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

221.8 218.3 214.9 211.6 208.9 206.6 205.1 204.3 203.6 ނޑުވެރިކަން ދަ

323.6 330.1 336.5 352.5 374.1 426.5 461.7 590.1 595.8 މަސްވަރިކަން 

54.2 53.7 53.3 52.7 52.5 54.5 53.4 52.1 49.5 ގަލާއި ވެލިނެގުން

1,977.0 1,892.6 1,808.9 1,728.3 1,687.7 1900.6 1,752.9 1,592.0 1,374.2 ދަރަޖަ  ދެވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

730.5 721.4 708.9 703.0 694.2 722.8 703.2 680.2 593.6 ތަކެތި އުފެއްދުން

609.7 574.4 541.0 515.7 497.1 476.5 446.5 409.0 363.4 ކަރަންޓާއި ފެން

636.8 596.8 559.0 509.6 496.4 701.3 603.2 502.8 417.3 ޢިމާރާތްކުރުން

10,087.8 9,706.1 9,364.2 8,977.1 8,476.2 8477.1 7,954.6 7,288.7 6,010.9 ދަރަޖަ  ތިންވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

457.6 441.5 425.9 410.9 392.1 403.5 387.3 357.1 336.0 ވިޔަފާރި

3,756.2 3,557.7 3,371.7 3,127.8 2,733.2 2883.9 2,800.0 2,559.7 1,798.5 ފަތުރުވެރިކަން

2,487.4 2,361.4 2,255.5 2,163.1 2,082.0 2043.8 1,868.8 1,725.4 1,456.5 ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު 

335.9 326.8 320.0 312.2 301.4 306.8 298.8 286.5 261.9 ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

696.9 677.4 660.8 643.2 623.6 623.9 610.0 594.8 574.5 ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

259.6 254.7 250.9 246.6 240.4 243.5 238.9 233.3 222.4 ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

1,920.2 1,916.2 1,912.5 1,909.9 1,943.2 1814.5 1,596.3 1,380.3 1,212.7 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް

174.0 170.4 166.9 163.5 160.3 157.4 154.5 151.7 148.5 ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތު އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް

-481.9 -459.3 -442.6 -423.6 -397.8 -418.9 -399.4 -376.2 -308.0 ފިސްމް 

އަގުން )ޖީ . ޑީ . ޕީ        7,926.2      9,351.1    10,028.4    10,646.3    10,401.5    10,898.6    11,335.1    11,741.4    12,182.6 (އަސާސީ 

ބައިތަކުން،  1995 ގެ އަގުން )  މިންވަރު  ( އިޤްތިޞާދީ  ޑު އިތުރުވާ  ނ މިންގަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ތާވަލް  1:  ( ށ ) :  ޤައުމީ 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

-0.4 -0.4 -2.0 -2.9 -7.6 -4.5 -14.9 -0.3 11.8 ދަރަޖަ  ފުރަތަމަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

1.6 1.6 1.6 1.3 1.1 0.7 0.4 0.3 -0.5 ނޑުވެރިކަން ދަ

-1.9 -1.9 -4.6 -5.8 -12.3 -7.6 -21.8 -0.9 17.6 މަސްވަރިކަން 

0.8 0.8 1.2 0.3 -3.7 2.0 2.5 5.1 3.8 ގަލާއި ވެލިނެގުން

4.5 4.6 4.7 2.4 -11.2 8.4 10.1 15.8 2.9 ދަރަޖަ  ދެވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

1.3 1.8 0.8 1.3 -4.0 2.8 3.4 14.6 -10.1 ތަކެތި އުފެއްދުން

6.2 6.2 4.9 3.8 4.3 6.7 9.2 12.5 16.2 ކަރަންޓާއި ފެން

6.7 6.8 9.7 2.6 -29.2 16.3 20.0 20.5 15.2 ޢިމާރާތްކުރުން

3.9 3.7 4.3 5.9 0.0 6.6 9.1 21.3 -8.2 ދަރަޖަ  ތިންވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

3.6 3.7 3.7 4.8 -2.8 4.2 8.5 6.3 3.0 ވިޔަފާރި

5.6 5.5 7.8 14.4 -5.2 3.0 9.4 42.3 -33.1 ފަތުރުވެރިކަން

5.3 4.7 4.3 3.9 1.9 9.4 8.3 18.5 15.4 ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު 

2.8 2.1 2.5 3.6 -1.8 2.7 4.3 9.4 -2.8 ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

2.9 2.5 2.7 3.1 0.0 2.3 2.5 3.5 0.6 ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

1.9 1.5 1.8 2.5 -1.3 1.9 2.4 4.9 -0.1 ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

0.2 0.2 0.1 -1.7 7.1 13.7 15.7 13.8 14.2 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް

2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.9 2.1 1.5 ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތު އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް

4.9 3.8 4.5 6.5 -5.0 4.9 6.2 22.1 -7.3 ފިސްމް 

3.8 3.6 4.0 4.8 -2.3 6.2 7.2 18.0 -4.6 އަގުން )  ޖީ . ޑީ . ޕީ  ( އަސާސީ 
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ބައިތަކުން،  1995 ގެ އަގުން )  އިންސައްތަ  ( އިޤްތިޞާދީ  ޙިއްސާކުރާ  ޑުގައި  ނ މިންގަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ތާވަލް  1:  ( ނ ) :  ޤައުމީ 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

4.9 5.1 5.3 5.7 6.1 6.5 7.2 9.1 10.7 ދަރަޖަ  ފުރަތަމަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 2.2 2.6 ނޑުވެރިކަން ދަ

2.7 2.8 3.0 3.2 3.6 4.0 4.6 6.3 7.5 މަސްވަރިކަން 

0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 ގަލާއި ވެލިނެގުން

16.2 16.1 16.0 15.9 16.2 17.9 17.5 17.0 17.3 ދަރަޖަ  ދެވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

6.0 6.1 6.3 6.5 6.7 6.8 7.0 7.3 7.5 ތަކެތި އުފެއްދުން

5.0 4.9 4.8 4.7 4.8 4.5 4.5 4.4 4.6 ކަރަންޓާއި ފެން

5.2 5.1 4.9 4.7 4.8 6.6 6.0 5.4 5.3 ޢިމާރާތްކުރުން

82.8 82.7 82.6 82.4 81.5 79.6 79.3 77.9 75.8 ދަރަޖަ  ތިންވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 4.2 ވިޔަފާރި

30.8 30.3 29.7 28.7 26.3 27.1 27.9 27.4 22.7 ފަތުރުވެރިކަން

20.4 20.1 19.9 19.8 20.0 19.2 18.6 18.5 18.4 ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު 

2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.3 ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 6.1 6.4 7.2 ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.8 ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

15.8 16.3 16.9 17.5 18.7 17.0 15.9 14.8 15.3 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް

1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9 ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތު އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް

-4.0 -3.9 -3.9 -3.9 -3.8 -3.9 -4.0 -4.0 -3.9 ފިސްމް 

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

އައިޓަމްތައް  ކުރެވިފައިވާ  ރެކޯޑް  ތާވަލް  1:  ( ރ ) :  ހަނދާނަށްޓަކައި 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)            9,596         11,717         13,496         16,131         16,879         18,941         21,282         23,679         26,387

11.4 11.3 12.4 12.2 4.6 19.5 15.2 22.1    ބަދަލުވި އިންސައްތަ  3.4-

ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު (ރުފިޔާއިން)          32,668         39,058         44,269         52,107         53,662         59,240         65,457         71,613         78,480

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ (ޔޫ.އެސް . ޑޮލަރުން)               750              915           1,054           1,260           1,319           1,480           1,663           1,850           2,061

ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު (ޔޫ.އެސް . ޑޮލަރުން)            2,552           3,051           3,458           4,071           4,192           4,628           5,114           5,595           6,131

އާބާދީ        293,746       300,000       304,869       309,575       314,542       319,738       325,135       330,652       336,224

   ބަދަލުވި އިންސައްތަ                1.7               1.7               1.6               1.6               1.6               1.6               1.6               1.6               1.6

. (ބަދަލުވި އިންސައްތައިން )                2.7               4.7               5.4             12.4               5.0               5.5               6.5               6.5               6.5 ސީ .ޕީ.އައި

އިމްޕްލިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީ ޑިފްލޭޓަރ (1995=100)               121              125              135              152              163              174              188              202              217

7.4 7.4 8.0 7.1 7.1 13.0 7.4 3.5 1.2    ބަދަލުވި އިންސައްތަ 
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އަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ގުޅޭ  2013އިން  2010  6.2  

ިއތުުރވާނެަކަމްށ ގޮުތގަިއ ސަރުާކރަށް ލިބޭ އާްމަދނީ  އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީގެ  ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކޮްށފަިއވާ  2011: އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  .1
. ހުުޅވޭނެކަަމށް ލަފާކުެރވޭީތެއވެ އެރިސޯުޓތައް މަަސއްކަތް ނިްނމާ  އްގެ ރިސޯޓެ  09ވަނަ ައހަރު  2011ލަފާކުރެވިަފއިަވީނ 

ްށ އަްނދާޒާކުެރވޭތީ، ެއ ވަަނ އަހަުރ ިއތުުރ ަބއެްއ ރިސޯްޓތަްއ ހުުޅޭވނެކަމަ 2013ައިދ  2012 ީމެގ ިއތުުރން އަދި 
 އަިދ ުދިނޭޔގެ . ަވނަ ައހަރު ުކރިއަްށ ެގންެދޭވެނކަމަށް ލަފާކުެރވޭީތއެވެ 2011ތްކުރުުމގެ މަަސއްކަތްަތއް ރިސޯޓުތަކުެގ ިއާމރާ

ސަބަބުްނ ރާއްެޖއަްށ ޒިާޔަރތްކުރާ ފަުތރުެވިރންެގ  ރަނަގޅުވާްނ ފަާށފަިއުވމުގެ ީހނަރުކަން  ކުރިމަިތވެަފއިވާ  އިޤްތިާޞދަށް 
ވަަނ އަހަާރއި އަޅާބަާލއިރު  2010ތެުލެގ ާބވަްތތަްއ ެއތެރެުކރުމަްށ ކުާރ ޭހަދ  އަަދދު އިުތރުުވާމއި، ިއމާާރތްކުުރމަށާއި 

ަވަނ  2011ވަަނ އަހަާރއި އަޅާަބލާއިރު  2010ޖުމްލަޮކށް ބަާލއިރު . ވަނަ އަަހރު ިއތުުރވާނެކަަމށް ލަފާކުެރވެެއވެ 2011
 . ކަމަްށ ލަފާކުެރވެެއވެއިތުުރާވނެިއންސަްއތަ  17.7 ާރއްޖެައށް އިްމޕޯރޓުކުެރވޭ ތަކެތިއަހަުރ 

 
އިްޤތިާޞދަްށ ކުރިަމތިވެަފއިާވ މަްއސަލަތަްއ ަހއްުލވަުމްނ ިދއުާމިއ ޗަިއނާިއްނ ާރއްޖެައްށ  ދުިނޔޭގެ  :ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް  .2

 ،ވަަނ އަަހރާ ައޅާބަާލއިރު 2009ތަްނ ިއތުރުުވުމގެ ސަބަުބން ވަރަްށވުރެ ބޮޑު  ޒިޔާރަތްުކރާ ަފުތރުވެިރްނގެ ައަދުދ ލަފާކުރި
ައދި ޗަިއނާިއްނ . އިތުުރާވނެކަމަށް ލަފާކުެރެވެއވެިއންަސއްތަ  20ޒިާޔރަތްކުރި ފަތުުރވެރިްނގެ ައދަދު  ވަނަ އަަހރު 2010

ވަަނ  2010. ަތނުަގއިެވސް ރާްއޖެއަްށ ިޒޔާަރތްުކރާ ަފތުުރވެިރންެގ ައަދުދ ިއތުުރާވނެކަމަްށ ލަފާުކެރވެެއވެ ކުރިއަްށ އޮތް 
ނޑަަކށް ރިސޯޓް ހު 9އަހަރު އިތުރު  ައިދ . އެނދު ިއތުުރެވގެްނދާނެ ަކމަށް ލަފާކުރެެވއެވެ 1114ުޅވުުމގެ ސަބަބުން ާގްތގަ

އިުތރުާވނެަކމަށް އިްނަސއްަތ  5.6ައަދުދ  ަފތުުރވެިރންގެ  ވަނަ އަހަުރ ިނމޭިއުރ ރާްއޖެައށް ިޒޔާރަތްުކރާ 2011
ައދި ެއްވރެްޖ . މީުހންެނވެ 830,995ލަފާުކރެެވީނ  ށްވަަނ ައަހރު ާރއްެޖއަްށ ިޒޔާރަްތ ކުާރނެކަމަ  2011. ލަފާކުރެެވއެވެ
 .ަގއި ުހންާނނެކަަމްށ ލަފާކުެރވެެއވެއިންަސއްަތއި 78.3 އޮކިއުަޕންސީ 

  

އަލަށް ތަާއރަުފކުރެވޭ ިމޓެކްްސ އިްނ : ކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޓެކްސް ތަ ތަންތަނުން ވިއްކާ  ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ .3
ިމ ޓެްކސް ލަފާކުުރމުަގިއ ަމއިަގނުޑގޮެތްއގަިއ . މިިލއަްނ ރުިފާޔ ލިޭބނެކަމަްށ ލަފާކުެރވެެއވެ 927ވަނަ ައހަރު  2011

ަތނުްނ ވިްއކާ ތަކެއްާޗިއ ޭދ ށާިއ ޫޓރިސްޓް ޚިްދމަްތޭދ ަތންދަ ބަލާފައިާވީނ ާރްއޖެއަްށ ިޒޔާަރތްުކރާެނ ފަުތރުެވރިްނެގ ައދަ
 . ަމތްތަުކގެ ރޭްޓތަކަށް ބަަލއިެގްނނެވެޚިދު

 

އަިދވެްސ ުމިޅްނ  ކަންބޭންކިްނގ ސެކްޓާއަްށ ިމހާރު ުކރިމަިތވެަފއިާވ އިްޤތިާޞީދ އަިދ މާީލ ހީނަރު  :ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  ބޭންކް .4
ަމުދުވމާއި ދޫކުެރވިފަިއވާ  މީުހން މުާޢމަލަތްުކރާ ަތކުންޑޮލަުރގެ ާތިށކަމާއެކު ބެންކު . ހަމައަަކށް އެޭޅޮގތް ަވނީ ުނވެަފެއވެ

ދައްާކ މިްނވަުރ ަމުދވުުމެގ ސަބަބުްނ ޭބްނކުތަކުެގ ާއމްަދީނ މާބޮުޑތަްނ އިުތރުާވނެކަމަްށ ލަަފއެްއ ބޮޑެތި ޯލނުަތްއ އަނބުާރ 
އިުތރުާވނެކަަމްށ އިްނސަްއތަ  6ވަނަ އަަހރު ިމބައި  2011ވަނަ އަހަާރއި ައޅާބަލާއިރު  2010ަނމަވެސް . ނުކުރެެވެއވެ
 .ލަފާކުރެެވއެވެ

 

ަމޖިލީަހްށ  ފަިއާދއިން ޓެކްްސ ެނުގމުގެ ިބލް ގެ ޖިލީަހށް ުހށަހެޅިަފއިާވ ވިޔަާފރީމަ  މިހާރު :ޓެކްސް  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ  .5
މަިޖލީހުެގ ިއއްޒަތްެތރި ެމންބަުރން މަޖިލީުހގެ ފުޯލަގިއ . ސްޓޭްޖގަިއ ަދނީ މަްޝވަރާކުެރވެުމންެނވެ ހުށަހެިޅ ކޮމިީޓގެ 
ިދއުމާއި ޓެކްސް ެނގުަމށް އުަފއްަދަވންޖެހޭ ިއދާރާ ުއެފިދ  ްއވަުމންހެއްެނުގމަށް ބާުރ އަޅުޑައިރެކްޓް ޓެކު  ވާހަަކދައްކަާވއިރު 

ައވަްސ  ޓެކްްސ ނެުގމުެގ ބިލު  ެނގޭ  ަފއިާދއިން  ޔަފާރީ ވި އެިއދާާރެގ މަަސްއކަތް މިހާުރ ެފިށފައިާވީތ މިާހުރ ހުށަހެިޅފަިއާވ 
 . ަހތް ަމސްދުަވހަްށ މިޓެްކސް ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކޮށްފަިއވާެނެއވެގެ  2011 ފުރުސަެތއްެގ ތެޭރގަިއ ފާްސވެ،
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ރާއްެޖއިްނ ބޭަރްށ ފުާރ ފަިސންަޖރުްނެގ ައތުްނ މިާހުރ ނަަގމުްނާދ ެއއާރޕޯްޓ ާސވިްސ ޗާްޖ  ޗާޖް؛ އެއާރޕޯޓް ސާވިސް .6
ތައް އިތުަރށް ަހުރދަނާކުުރމުެގ ޮގުތން ކަންަތއް  ެއއާރޕޯޓްެގ ސަލާމަތީ . ޖަމާކުެރވެުމންަދީނ ސަރުކާުރގެ ާއްމދަނީ އެކަުއންޓަެށވެ

 12ގާޫނނަްށ ަބދަލުެގނެްސ ިމާހރު ނަަގމުްނާދ  އި،ކުަރމުްނާދ ޮގތަްށ ހަަމޖަްއސަވަ  ކުރަންެޖހޭ ަކންަތއްތަްއ ަސރުކާުރން
 . ޑޮލަުރ ަނގާޮގތަްށ ިމާހރުަވނީ ަހމަަޖއްަސވާފަެއވެ 18.5ޑޮލަރުގެ ަބދަުލގަިއ ބޭރުީމހުްނގެ އަުތން 

 
ނުޑގަިއ ުދއްާވ އުަޅނދުފަަހރާއި ިވޔަފާިރއާިއ އެްއގަުމ އު .7 ަޅނުދފަހަރާއި، މަްސެވރިކަންކުރާ އުަޅނދުފަހަުރ ިފޔަަވިއ ކަ

ކުންފުީނގެ އަހަީރ ފީ އަިދ ަރިޖސްޓްރީ ީފގެ ގޮުތގަިއ ސަރުކާަރށް ލިބޭނެކަމަްށ ލަާފކޮށްފަިއވާ އާްމަދނީ ލަފާކުެރވިަފިއވަީނ 
ީޓގެ ރިކޯޑްަތކަށާއި، ކުރިައށްޮއތް ައހަރު ަރޖިްސޓްރީ ކުރާނެަކމަްށ ލަފާކުރާ ަޢދަާދިއ މޯލްޑިވްސް ިއންެލންޑް ެރވެިނއު ޮއތޯރި

 .ރަޖިސްޓްީރ ބާތިްލކުރާނެކަމަްށ ލަާފކުރާ ޢަަދުދގެ މަްއޗަށް ބަލަިއެގންެނވެ
 

 5ަވނަ ައހަރު  2011ވަަނ އަަހރާިއ ައޅާބަލާއިރު  2010ްސޓޭމްުޕން ލިބޭ ާއމްަދނީ  ރެވެނިއު :ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް .8
އެީއ ރާްއޖެ އެތެރެުކރެވޭ ުމދާއިުތރުުވމާއި ޯލުނނެުގމަްށ ރަޖިސްްޓރީ ުކެރޭވ . އިުތރުާވނެކަމަްށ ލަާފކުރެވެެއވެއިންަސއްަތ 

 .މޯޭގޖުތަުކގެ އަަދުދ އިުތރުާވނެކަަމްށ ލަފާކުެރވޭތީެއވެ
 

 23ވަަނ އަހަުރ  2011ވަަނ އަހަާރިއ ައޅާބަލާއިުރ  2010ޮގުތގަިއ ަސރުކާރަްށ ލިޭބ ާއމްަދީނ  ރޯޔަްލޓީގެ  :ރޯޔަލްޓީ  .9
މަްސެވރިކަންަދށްެވ ަމސްވެރިކަުމެގ ާދއިރާަގިއ ހަރަާކްތތެރިާވ ުކންފުިނަތކާއި  .ަދްށވާނެަކމަްށ ލަފާުކރެވެެއވެއިންަސއްަތ 

ފަރާތްތަުކން ަނަގމުން އަްނނަ ޯރަޔލްޓީ ހުއްޓާުލމާެމދު  ަމްސ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ތުިމވަގު މަސްެވރިްނގެ ަފިއދާާއއި ލާބަައށްޓަަކއި 
ވަނަ ައހަރު އެްއވެްސ އާްމދަީނއެްއ ަސރުކާރަްށ ލިބޭނެަކމަްށ  2011ސަރުކާރުްނ ވިްސނަަވމުްނދާީތ ޯރަޔލްޓީގެ ޮގތުަގއި 

 . ވާެނއެވެ ޓީ އިްނ ުއނިކުރެިވަފއިމިލިއަްނ ރުފިާޔ ޯރޔަލް 17.4ިމގޮުތްނ . ލަފާކުރެވިަފއެްއ ނުެވއެވެ
  

ޓޫރިޒަމް ާޤނޫަނށް ގެެނވުުނ އިސްާލހާއި ގުިޅގެްނ ިރސޯޓުތަކުން ކުިލ ނަަގމުްނ ައއިޮގަތްށ  :ސަރުކާރުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި  .10
. ވެއިން ެފށިެގން ކުިލ ެނޭގނީ ރަުށގެ ބޮުޑިމނަްށ ބަލަިއގެްނނެ  2011ެޖނުައރީ  01ިމގޮުތްނ . ވަީނ ަބދަލުެގެނިވފައެވެ

 ވަަނ އަހަަރށް ލިބޭެނކަމަށް ލަފާކުެރވިަފއިވާ ކުީލެގ ތެޭރަގިއ ހިެމނިަފއިާވނީ، ިމހާުރ އޮަޕޭރޓް  2013އިން  2011މިޮގތުން 
އަިދ ިރސޯޓުކުއްަޔށް ގެެނވުުނ . ތަކާއި މިިތން އަަހރު އަަލށް ހުުޅާވނެކަމަްށ ލަފާކުާރ ރިސޯޓުތަުކގެ ުކއްެޔވެކުރަމުްނދާ ރިސޯޓު 

ާދއިާރއިްނ ެނޭގ  ފަުތރުެވރިކަުމގެ ނަަމވެްސ . ކުލީެގ ޮގތުަގިއ ިލބޭ ާއމްަދީނ ބޮުޑތަްނ ކުޑަެވގެްނާދނެެއވެ ބަދަލާުގޅިެގން 
 އަިދ ިރސޯޓް ޮއޕަރޭޓްުކރާ . ޖީއެސްީޓގެ ސަަބބުން ުޖމްލަ ާއމްަދނީ ެއްއވަރެްއގައި ހިފެެހއްޓޭެނކަމަށް ލަފާކުެރެވއެވެ

 .ތަކެްއ ލިބިގެްނދާެނެއވެފަރާތްތަަކށް މިކަުމގެ ސަބަުބން އިުތރު ފަސޭހަ 
  

ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަްށ ގެެނުވުނ އިސްާލހުެގ ަސބަބުން މިާހރު ުކއްަޔށް ދޫކުެރވިަފއިާވ  :ރިސޯޓްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ  .11
 100,000ިމގޮުތްނ ިއތުުރ ކުެރޭވ ކޮްނމެ ައހަރަކަްށ . އަަހރަްށ އިތުުރ ކުުރމުެގ ފުރުސަުތ ލިިބއެވެ  50ރަށްރަުށެގ މުްއަދތު 
، ިމގޮުތން ިމހާރު އޮަޕރޭްޓ ކުރާ ރިޯސޓް ތަކުން . އެްއ ދެއްުކމުްނ ުމއްަދތު ިއތުރު ޮކށްޭދންެޖެހއެވެ އެމެރިާކ ޑޮލަުރެގ ފީ

މަްސދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ މުްއދަުތ އިުތުރކުރުމުެގ ފުރުަސުތ ލިބޭއިރު ޮއޕަޭރޓް  18ޤާނޫނު ތަސްީދުގކުރާ ތާރީުޚން ެފށިެގން 
ުވމާއެކު ިގނަ ފަާރތްތަކުްނ މުްއދަތު އިތުުރކުރުމުގެ މަސަްއަކްތ . ލިބެއެވެ ަމސްދުަވސް  36ށް ކުރަންނުަފށާ ަރްށރަށަ

ކުިރޔަްށ އޮްތ ދިަހ ައހަުރތެޭރަގއި މުްއދަުތ ހަަމާވ  ައދި . ވަަނ އަަހރުގަިއ ަކމަްށ ަލފާކުރެވެެއވެ 2012ފަށަިއގަްނނާީނ 
 .މުްއދަުތ އިތުރުކުާރނެކަަމްށ ލަފާކުެރވިފަިއވެެއވެ ވަނަ ައހަރުަގއި 2012ވަަނ އަަހރާިއ  2011ރިސޯޓްތަކުްނ 

 

 2010ވޯކް ވިސާެގޮގތުަގއި ސަރުާކރަށް ިލބޭ އާްމަދނީ ) ކުރީގެ ވޯކްޕާމިޓްގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ނަގާ ލޭބަރ ފީ: (ވޯކް ވިސާ  .12
ވޯްކ ވިސާަގިއ ާރއްެޖައށް . ިއުތރުާވނެކަމަްށ ލަާފކުރެވެެއވެިއންސަްއަތ  10ަވަނ ައހަުރ  2011ވަަނ އަހަާރއި ައޅާބަލާއިުރ 
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މީހުްނ ގެަނއުުމގަިއ ިމހާުރ ައމަލުކުރާ ަގވާިއުދގެ ސަބަުބްނ މީހުްނ ގެަނއުުމގަިއ ކޮްނމެވެްސވަރެްއެގ މަުޑޖެުހެމްއ 
އަިދ ގިަނ ރަްށރަްށ ެހދުަމށް  ަނަމވެސް ރިސޯްޓ ެހދުަމށް ގިަނރަްށަތކެއް ދޫކުރެިވފަިއވުާމއި. އަްނނާނެކަަމށް ަލފާކުރެވެެއވެ

 . ވަަނ އަަހރު ފެށޭނެކަަމށް ަލފާކުރެވެެއވެ 2011ދީފަިއވާ މުްއދަުތ ހަމަަވުމންާދތީ ިރސޯޓްތަްއ ެހދުުމެގ މަަސއްކަތް 
  

 41ވަަނ ައހަުރ ލިޭބ ާއމްަދީނ  2011ވަަނ ައހަާރއި އަޅާބަާލއިުރ  2010 :ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ  .13
ޕަޭރޓް އުސޫލުން ހިްނުގމަށް ނިްނމާ، ިމކަން ކޯއެޗް .ެއމް.ޖީ.އެްމ އަދި އައި.ވީ.ޓީ. މަުދާވނެކަމަށް ަލފާކުެރވެެއވެންަސއްތަ އި

ފާުކރެވިަފއިާވ ވަނަ އަަހރަށް ލަ 2011ަމތުެގ ީފގެ ގޮުތގަިއ ލިޭބނެ އާްމދަނީ، ިޚދު އެަތންަތަނށް ތަންފީޒުކުެރވިަފިއވާތީ،
 .އް ނުާވެނެއވެނާފައެ އާްމދަީނގަިއ ިހމަ 

  

ަމދުާވނެަކަމްށ ިއްނސައްަތ  32ަވނަ އަހަުރ  2011ވަަނ ައހަރާިއ ައޅާބަލާިއރު  2010ޖޫރިަމނާެގ ގޮުތަގއި ލިޭބ ާއމްަދީނ  .14
ވަަނ ައހަރު ލިިބފަިއާވ ާއމްަދނީެގ ބޮުޑ ަބޔަކީ ރިސޯްޓ ތަުކގެ ކުިލ ނުެދއްުކމުެގ  2010ޮގުތގަިއ ޫޖރިމަާނެގ . ލަފާކުރެެވއެވެ
އިން ެފށިެގން ިރސޯޓް ތަކުގެ ުކއްަޔށް ެގނެސްަފއިާވ  2011ަނމަވެސް ެޖނުއަރީ . ވެއެ ފައިވާ ޖޫިރމަނާ ކުެރވި ސަބަބުން 

އަިދ ވޯްކ ިވސާގެ ޖޫިރމަާނެވސް . ބަދަލުެގ ސަބަުބްނ ކުލީެގ ޖޫިރމަާނގެ ގޮުތަގއި ލިޭބ އާްމދަީނ ަމުދވާެނކަމަށް ލަފާުކރެެވެއވެ
 .ކުެރވެެއވެވަނަ ައަހރު ަމުދވާނެކަަމްށ ލަފާ 2011

 

ޑުަގިއ ވަނަ ައހަރު އިުތރުެވފަިއވަީނ ަބޖެޓް ިރފަންޑް މިފީކޯ 2010އެކިއެކި ޮގތްޮގުތން ަސރުކާރަްށ ލިބޭ ާއމްަދީނ  .15
 . ވަަނ ައހަަރށް ލަފާކޮށްފަިއވާ އާްމދަީނގަިއ ބަޖެްޓ ރިފަންޑް ހިަމނާަފއެްއ ުނވާެނއެވެ 2011ަނމަވެްސ  .ހިމަާނފަިއވާީތއެވެ
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 ދައުލަތުގެ ލޯނު ޕޯރޓްފޯލިއޯގެ ޚުލާސާ   6.3
 

 

. ޑޮލަރުން )   . އެސް ޚުލާސާ  (މިލިއަން ޔޫ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ މިންވަރުގެ 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

819.40 743.50 674.00 607.30 533.00 471.69 419.90 362.2 309.9 ޑިސްބާރސްޑް އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޑެޓް (ޑީ. އޯ. ޑީ. )

131.20 133.10 132.60 118.30 110.70 100.35 65.40 62.8 42.5 ލޯނު ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭނޭ އަދަދު

55.30 63.60 65.90 44.00 39.70 34.07 29.00 24.1 23.9 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު

13.90 11.30 11.10 8.80 10.50 14.87 10.40 7.9 7.6 އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 

69.20 74.90 77.00 52.80 50.20 48.95 39.40 32.00 31.5 ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ޚިދުމަތް  

12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް (ޕީރިއަޑް އެންޑް)

މުހިއްމު ރޭޝިއޯތައް  (އިން ސައްތަ އިން )

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

39.75 40.19 40.54 41.04 40.42 37 40 40 41 ނޮމިނަލް ޖީ. ޑީ. ޕީ. ގެ އިންސައްތައިން ބޭރުގެ ދަރަނި 

99.67 90.44 81.99 68.05 64.83 44.87 47.87 46.61 63.96 ބޭރުގެ ދަރަިނ-އެކްސްޕޯރޓްސްގެ އިންސައްތައިން

8.42 9.11 9.37 5.92 6.11 4.66 4.49 4.12 6.50 ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ޚިދްމަތް-އެކްސްޕޯރޓްސްގެ އިންސައްތައިން  

1.69 1.37 1.35 0.99 1.28 1.41 1.19 1.02 1.57 އިންޓްރަސްޓް-އެކްސްޕޯރޓްސްގެ އިންސައްތައިްނ

ހަނދާނަށްޓަކައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައް 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2061 1850 1663 1480 1319 1260 1054 915 750 ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  (ނޮމިނަލް ޖީ. ޑީ. ޕީ. )

822.10 822.10 822.10 892.40 822.10 1051.30 877.10 777.1 484.5 އެކްސްޕޯރޓް 
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  ބެލެންްސ އޮފް ޕޭމަންޓްސް ސަމަރީ ޓޭބަލް   6.4

  

   

2011 2010 2009 2008 2007

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

-647.4 -462.7 -418.7 -647.3 -437.8 ހ .  ކަރަންޓް އެކައުންޓް 

-975.8 -798.0 -682.2 -889.9 -736.8 ބެލެންސް އޮން ގުޑްސް 

172.3 180.0 169.0 331.1 228.0 ގުޑްސް:  ކްރެޑިޓް  (މާޗަންޑައިސް އެކްސްޕޯރޓްސް)

42.8 61.0 76.4 125.9 107.8 .ބީ) .އޯ ޑޮމެސްޓިކް އެކްސްޕޯރޓްސް  (އެފް

129.4 119.0 92.7 205.3 120.2 އެހެނިހެން

-1148.1 -978.0 -851.3 -1221.0 -964.7 ގުޑްސް:  ޑެބިޓް

-1148.1 -978.0 -851.3 -1221.0 -964.7 .ބީ) .އޯ އިމްޕޯރޓްސް  (އެފް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 އެހެނިހެން

512.6 462.2 373.3 370.3 379.8 ބެލެންސް އޮން ސަރވިސަސް

849.6 768.5 659.7 720.8 649.1 ސަރވިސަސް:  ކްރެޑިޓް

42.1 39.7 36.2 40.3 28.6 ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން

791.7 713.6 608.3 663.6 602.4 ޓްރެވަލް

15.8 15.2 15.2 17.0 18.1 އެހެނިހެން

-337.0 -306.3 -286.3 -350.5 -269.3 ސަރވިސަސް:  ޑެބިޓް

-184.6 -161.5 -142.1 -191.9 -137.0 ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން

-107.9 -102.7 -100.4 -108.6 -93.2 ޓްރެވަލް

-44.5 -42.0 -43.9 -50.1 -39.1 އެހެނިހެން

-85.2 -60.2 -53.2 -64.2 -67.2 ބެލެންސް އޮން އިންކަމް 

7.2 4.9 5.0 11.2 21.7 އިންކަމް:  ކްރެޑިޓް

-92.4 -65.2 -58.2 -75.4 -88.9 އިންކަމް:  ޑެބިޓް

-99.0 -66.7 -56.7 -63.5 -13.7 ބެލެންސް އޮން ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް

21.8 43.1 58.9 65.0 91.5   ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް:  ކްރެޑިޓް

-120.8 -109.8 -115.6 -128.4 -105.2   ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް:  ޑެބިޓް

ށ .  ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް        -       -       -       -       -

  ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް:  ކްރެޑިޓް       -       -       -       -       -

   ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް:  ޑެބިޓް       -       -       -       -       -

410.5 340.0 329.9 380.9 349.3 ނ .  ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓް 

215.0 163.8 112.3 134.8 90.6 ޑިރެކްޓް ިއންވެސްޓްމަންޓް  (ނެޓް )

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އެބްރޯޑް

215.0 163.8 112.3 134.8 90.6 ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން މޯލްޑިވްސް

12.1 11.2 9.6 12.0 15.0 އޮފް ވިޗް:  ރީއިންވެސްޓަޑް އާރނިންގްސް

.  ޑޮލަރުން .އެސް މިލިއަން ޔޫ
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2011 2010 2009 2008 2007

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް  (ނެޓް )       -       -       -       -       -

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް       -       -       -       -       -

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް       -       -       -       -       -

195.4 176.2 217.6 246.1 258.7 އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް  (ނެޓް )

-2.2 -1.8 -11.2 22.4 -14.3 އެސެޓްސް  އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް

-2.2 -1.8 -11.2 22.4 -14.3 ބޭންކްސް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 އަދަރ ސެކްޓަރސް

197.6 177.9 228.8 223.8 273.0 ލަޔަބިލިޓީޒް  އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް 

0.0 0.0 16.4 -2.3 0.0 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް

66.7 56.6 88.7 66.6 36.0 ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް

66.7 56.6 88.7 66.6 36.0 އޮފް ވިޗް:  ލޯންސް

132.6 100.6 128.4 101.1 65.0 ޑިސްބަރސްމަންޓްސް

-65.9 -44.0 -39.7 -34.6 -29.0 އެމޮޓައިޒޭޝަންސް

-14.6 -7.2 -15.6 77.3 207.6 ބޭންކްސް

145.5 128.5 139.2 82.2 29.4 އަދަރ ސެކްޓަރސް

222.1 176.0 109.1 198.5 165.4 ރ .  ނެޓް އެރަރސް އެންޑް އޮމިޝަންސް  (ހ، ށ، އަދި ނ، ގެ ޖުމްލަ )

-14.8 53.3 20.4 -67.8 76.9 މުޅި ޖުމްލަ  (ހ އިން ރ އަށް )

14.8 -53.3 -20.4 67.8 -76.9 ބ.  ރިޒާރވްސް އެންޑް ރިލޭޓަޑް އައިޓަމްސް 

14.8 -53.3 -20.4 67.8 -76.9 ރިޒާރވް އެސެޓްސް

0.0 7.8 8.2 0.0 0.0 .އެފް .އެމް ބޮރޮއިންގ ފްރޮމް އައި

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 އެކްސެޕްޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ

އައިޓަމްސް  މެމޮރަންޑަމް 

-463.2 -335.7 -308.9 -519.6 -356.9 ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސްަސ

1021.9 948.5 828.7 1052.0 877.1 އެކްސްޕޯރޓްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް

-548.4 -396.0 -362.0 -583.8 -424.1 ގުޑްސް، ސަރވިސަސް އެންޑް އިންކަމް

-647.4 -462.7 -418.7 -647.3 -437.8 ކެޕިޓަލް ޕްލަސް ކަރަންޓް އެކައުންޓް

-237.0 -122.7 -88.8 -266.3 -88.5 ކަރަންޓް، ކެޕިޓަލް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓްގެ ޖުމްލަ

.ޑީ މިލިއަންސް)      1,054      1,260      1,319      1,480      1,663 .އެސް .ޕީ  (ކަރަންޓް މާރކެޓް ޕްރައިސަސް، ޔޫ .ޑީ ޖީ

38.9 31.3 31.8 51.4 41.5 .ގެ ސައްތައިން .ޕީ .ޑީ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޖީ

299.4 314.3 261.0 240.6 308.4 .  ޑޮލަރުން) .އެސް ރިޒާރވްސް  (މިލިއަން ޔޫ

2.2 2.7 2.5 1.7 2.7 (އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް އިމްޕޯރޓްސް) 

2.8 3.4 3.2 2.1 3.4 .އެފް)  .އައި (އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އިމްޕޯރޓްސް، ސީ

.އެފް)      1,096      1,388         967      1,111      1,305 .އައި އިމްޕޯރޓްސް  (ސީ
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2013 2012 2011 2010 2009

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           5,490.4      6,388.8      9,029.6      9,893.8     10,315.8

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް             (154.6)       (273.0)       (242.7)       (229.7)        (225.0) : ނޑަން ކަ

ސަރުކާރު ލޯންތަކުގެ ރީޕޭމަންޓް               (22.4)         (13.0)         (10.0)           (8.0)            (8.0)

.އޭ ރިވެލުއޭޝަނަށް ލިބޭ         (15.0)         (15.0)         (15.0)          (15.0) .އެމް އެމް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ           5,313.3      6,087.9      8,761.8      9,641.1     10,067.8

ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމްލަ              421.5         505.8         143.2         143.2          145.0

އާމްދަނީއާއި ހިލޭއެހީގެ ޖުމްލަ           5,734.8      6,593.7      8,905.0      9,784.3     10,212.8

`

ބަޖެޓް ޚަރަދު

އާމްދަނީއަށް ލިބޭ

.އެފްގެ މެނުއަލް ގައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާއިރު ދެ  .އެމް ނޑު ބައިތައް އައި   ބަޖެޓް ހިސާބުގެ މައިގަ

ހިސާބު އެއްގޮތްކުރާ ތާވަލް
( މިލިޔަން ރުފިޔާއިން )

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

)1(ތާވަލް 

ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ          11,715.0    11,596.9    13,689.8    14,145.3     13,628.9

(755.3)        (859.4)       (889.3)       (1,332.0)    (410.2)             ( ލޯންއަދާކުރުމުގެ ޚަރަދު (ފޮރިން : ނޑަން ކަ

(1,022.8)     (1,013.8)    (383.4)       (283.0)       (174.3)             ( ލޯންއަދާކުރުމުގެ ޚަރަދު (ޑޮމެސްޓިކް

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން                 (1.2)           (5.8)         (46.3)         (45.4)          (45.3)

ލޯނު ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކުން ލޯނަށް ދޫކުރި               (25.0)

ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ          11,104.3      9,976.1    12,370.8    12,226.7     11,805.5

ލޯން އެކައުންޓްތަކުން ދޫކުރެވުނު ލޯން                25.0            -            -            -             -

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން                  1.2             5.8           46.3           45.4            45.3

(8.0)            (8.0)           (10.0)         (13.0)         (22.4)               ( ލޯން އަނބުރާ ދެއްކި (ލޯން އ/ކ ތަކުން : ނޑަން ކަ

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް             (154.6)       (273.0)       (242.7)       (229.7)        (225.0)

ޖުމްލަ ދޫކުރެވުނު ދަރަނީގެ ސާފު ބާކީ             (150.8)       (280.2)       (206.5)       (192.3)        (187.6)

ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ          11,104.3      9,976.1    12,370.8    12,226.7     11,805.5

ދޫކުރެވުނު ދަރަނީގެ ސާފު ބާކީގެ ޖުމްލަ             (150.8)       (280.2)       (206.5)       (192.3)        (187.6)

ޚަރަދުގެ މުޅި ޖުމްލަ          10,953.4      9,696.0    12,164.3    12,034.4     11,617.9

) / ސަރޕްލަސް          (5,218.6)    (3,102.3)    (3,259.3)    (2,250.1)     (1,405.1) ޖުމްލަ ( ޑެފިސިޓް

ދޫކުރާ ދަރަނީގެ ސާފުބާކީ

)1(ތާވަލް 
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2013 2012 2011 2010 2009

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ     5,734.8     6,593.7     8,905.0     9,784.3     10,212.8

ޖުމްލަ އާމްދަނީ     5,313.3     6,087.9     8,761.8     9,641.1     10,067.8

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ        421.5        505.8        143.2        143.2          145.0

ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ދޫކުެރވޭ ދަރަނީގެ ސާފުބާކީ   10,953.4     9,696.0   12,164.3   12,034.4     11,617.9

ޖުމްލަ ޚަރަދު   11,104.3     9,976.1   12,370.8   12,226.7     11,805.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     8,764.9     7,861.0     9,777.4     9,042.9       9,000.2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     2,339.3     2,115.2     2,593.4     3,183.8       2,805.3

ދޫކުރެވޭ ދަރަނީގެ ސާފުބާކީ       (150.8)       (280.2)       (206.5)       (192.3)        (187.6)

( މިލިޔަން ރުފިޔާއިން )

ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ސަމަރީ ތާވަލް

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

)2(ތާވަލް 

) / ސަރޕްލަސް    (5,218.6)    (3,102.3)    (3,259.3)    (2,250.1)     (1,405.1) ޖުމްލަ ( ޑެފިސިޓް

ފިނޭންސިންގ     5,218.6     3,102.3     3,250.3     2,250.1       1,405.1

ފޮރިން ފިނޭންސިންގ     1,006.2        183.7        807.8        844.5          924.0

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ        365.2     1,138.8     1,327.7     1,703.9       1,679.3

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ         637.5        376.9        369.4            -             -

ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު         413.7            -            -            -             -

ނޑަން: ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި       (410.2)    (1,332.0)       (889.3)       (859.4)        (755.3) ކަ

ޑޮމެސްޓިކް ފިނޭންސިންގ     4,212.4     2,918.5     2,451.6     1,405.6          481.1

.އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އ/ކ ތަކުގެ ފައިސާއިން            2.6         (13.0)         (10.0)           (8.0)            (8.0) .އެމް އެމް

ޓްރެޜަރީ ބިލް ވިއްކި     2,594.1     1,996.7     1,355.1     2,116.7       1,442.0

.އޭ ރިވަލުއޭޝަންއިން ލިބުނު            -          15.0          15.0          15.0            15.0 .އެމް އެމް

ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެކައުންޓް       (174.3)       (283.0)       (383.4)       (373.8)        (382.8)

ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު ވިއްކި     1,280.0            -            -            -             -

ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު އަދާކުރުމަށް            -            -            -       (640.0)        (640.0)

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއިން ލިބުނު        510.0     1,202.8     1,474.9        295.7            54.9

)2(ތާވަލް 
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2013 2012 2011 2010 2009

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

10,212.8   9,784.4      8,905.0      6,593.6      5,735.0      ( II+V ) ީޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހ I

10,067.8   9,641.2      8,761.8      6,087.8      5,313.5      ( III + IV ) ީޖުމްލަ އާމްދަނ II

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ      2,737.8      3,030.7      5,151.5      5,987.3     6,964.5 III

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ      1,848.8      1,991.6      2,374.7      2,521.6     2,629.4

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް         531.4         602.7         659.7         695.8        735.8

އެޑް ވެލޮރަމް ޓެކްސް / ޖީ އެސް އޮން ޓޫރިޒަމް            -            -         927.7      1,016.6     1,114.8

ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް            -            -            -            -        680.2

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް         245.7         203.2         215.6         322.8        355.1

އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް             1.6           83.4         193.3         204.3        216.9

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް            -            -         612.5      1,050.0     1,050.0

ވިޔަފާރި ފީ           28.4           37.4           39.3           41.3          43.4

( މިލިޔަން ރުފިޔާއިން )

ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

`
)3(ތާވަލް 

މޮޓޯވެހިކަލް ފީ           43.2           43.6           53.9           55.5          57.2

ނޑުގައި ދުއްވާ މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ             5.8             6.0             6.0             6.1            6.1 ކަ

ބިން ވިއްކުމުގެ ޓެކްސް             6.0             7.8             9.5             9.9          10.4

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް           21.1           23.5           24.7           27.2          28.0

އެހެނިހެން             5.8           31.5           34.6           36.2          37.2

ޓެކްސް އާއި ނުބެހޭ އާމްދަނީ      2,575.7      3,057.1      3,610.3      3,653.9     3,103.3 IV

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއިން ލިބޭ         676.8      1,006.8         721.2         781.0        923.6

ރިސޯރޓްތަކުގެ ކުލި         898.4      1,108.6      1,449.3      1,971.6     1,234.5

ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި، އެހެނިހެން ޮގތްގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި           61.2           62.9           66.0           69.3          72.8

ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައިލިބޭ           81.6           62.2           61.9           65.5          69.3

ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކުގެ އިންޓަރެސްޓަށްލިބޭ           99.3           78.7           96.9         100.9        100.2

ވާރކްޕާމިޓް ފީ         193.0         167.7         184.4         193.7        203.3

ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އޮފީސްތަކުން ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ލިބޭ         186.7         130.9           98.9         103.9        113.5

އެކިއެކި ހުއްދައަށް ލިބޭ         120.2         120.6         117.9         129.1        141.6

ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ           13.9           35.9           30.6           32.1          33.7

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ           81.3         107.8           73.2           78.8          84.8

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ         163.3         175.0         710.0         128.0        126.0

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ         421.5         505.8         143.2         143.2        145.0 V

ފައިސާއިންލިބޭ ހިލޭ އެހީ           52.9           55.0           50.0           50.0          45.0

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ         368.6         450.8           93.2           93.2        100.0

)3(ތާވަލް 

ީ ި ި ި ި

)3(ތާވަލް 
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2013 2012 2011 2010 2009

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

11,617.9   12,034.4   12,164.3   9,696.0     10,953.4   ( II+IV ) ަޚަރަދާއި ދޫކުރެވޭ ދަރަނީގެ ސާފުބާކީގެ މުޅި ޖުމްލ I

11,805.5   12,226.7   12,370.8   9,976.1     11,104.3   ( III+V ) ުޖުމްލަ ޚަރަދ II

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     8,764.9     7,861.0     9,777.4     9,042.9     9,000.2 III

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ     2,944.8     2,187.1     2,906.7     2,865.9     2,847.2

އެހެނިހެން އެލަވަންސް     1,797.9     1,626.6     1,928.8     1,929.6     1,931.6

ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތަށް ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާ        286.5        213.2        193.2        202.9        213.6

ދަތުރު ޚަރަދު        133.4          96.9        117.9        138.6        144.4

ާ ޯ

( މިލިޔަން ރުފިޔާއިން )

ނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކަށް މުޅިބަޖެޓް ބައިކުރެވިފައިވާ މައިގަ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

`
)4(ތާވަލް 

އޮފީހުގައި ބަހައްޓައިގެން  ޚަރަދު ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެިތ        345.7        318.8        258.9        270.9        283.2

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު        138.2          91.9        163.9        160.6        166.5

މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        883.9        908.0     1,197.1     1,025.2     1,037.5

އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކާއި ތަންތަނުގެ މެމްބަރޝިޕް އާއި އިސްތިރާކް          16.2          13.7          14.2          14.4          14.5

ސޯޝަލް ވެލްފެޔަރ ކޮންޓްރިބުޝަން     1,178.8     1,194.5     1,726.8     1,298.2     1,293.3

ސަބްސިޑީޒް        326.7        355.6        372.6        319.8        319.8

ޕެންޝަންސް          94.9        261.8        296.6        293.6        292.3

ލޯން އިންޓަރެސްޓް        617.9        592.8        600.6        523.1        456.3

2,617.7     2,991.5     2,386.9     1,835.0     2,188.5     ( V + VI ) ީކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ދޫކުރެވޭ ދަރަނީގެ ާސފުބާކ IV

ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު     2,339.3     2,115.2     2,593.4     3,183.8     2,805.3 V

ބޭރުގެ ލޯން އެހީން ކުރެވޭ ޚަރަދު        778.8     1,138.8     1,327.7     1,703.9     1,679.3

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދު     1,560.5        976.3     1,265.7     1,479.8     1,126.1

ދޫކުރެވޭ ދަރަނީގެ ސާފުބާީކ       (150.8)       (280.2)       (206.5)       (192.3)       (187.6) VI

)4(ތާވަލް 



III

egunUnAQ egutayqwilAm egutaluwad ihevid

raTqpec

qnitamegutog Aviwag 4 raTqpec

iwagqTejab Irahaw egutaluwad

utAmUluWam Ehejqnanamih

2013 - 2011 - qTejab egutaluwad ihevid



1



 41

2013 ށް 2012 ށް 2011 ށް 2010 ށް 2009 ގެ

ލަފާކުރި ޢަދަދު ލަފާކުރި ޢަދަދު ލަފާކުރި ޢަދަދު ރިވައިޒްކުރި ޢަދަދު  ޢަދަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

11,751,042,052 12,239,052,032 11,660,239,374 9,902,299,721 10,432,388,282 ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް 1

40,000,000 45,000,000 545,000,000 50,000,000 57,178,566 އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން 2

-                     -                      -                      -                        25,029,732 ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް 3

45,000,000 50,000,000 50,000,000 55,000,000 52,923,622 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން 4

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ފައިސާއިން                        -                        -                      -                      -                     - 5

100,000,000      93,159,898 93,159,898 450,815,795 368,592,205 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު 6

1,679,252,954 1,703,917,619 1,327,726,541 1,138,822,745 778,841,856 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯނު އެހީގެ ޚަރަދު 7

13,615,295,006 14,131,129,549 13,676,125,813 11,596,938,261 11,714,954,263 ޖުމްލަ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

2011 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ

ޚުލާޞާ ހިސާބު

(1) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

13,615,295 14,131,130 13,676,126 : ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%                        -                        - އެއްކުރަން 8

13,628,910,301 14,145,260,679 13,689,801,939 11,596,938,261 11,714,954,263 ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރާ ޖުމްލަ

10,460,783,210 10,036,924,392 9,172,711,461 6,894,638,444 5,911,866,961 : ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ނޑަން ކަ 9

(3,168,127,091) (4,108,336,287) (4,517,090,478) (4,702,299,817) (5,803,087,302) ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުވާ

1,679,252,951 1,703,917,619 1,327,726,541 1,138,822,745 365,183,514 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 10

-                     -                      369,399,757       376,935,373         637,500,000 ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލިބޭ 11

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ         510,000,000      1,202,778,824    1,474,892,857       295,692,549        54,895,440 12

-                     -                      -                      -                        413,658,342 ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 13

1,433,978,700 2,108,726,119 1,345,071,323 1,983,762,875 3,876,745,446 .އޭ މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޜަރީ ބިލް / ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ލިބޭ .އެމް އެމް 14

3,168,127,091 4,108,336,287 4,517,090,478 4,702,299,817 5,803,087,302  ޖުމްލަ

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ލަފާކުރާ ގޮތް

(1) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2013 އަށް 2012 އަްށ 2011 އަށް ގައި 2010 ގައި 2009

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ހިނގި
ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
9,000,202,597 9,042,924,438 9,777,378,521 7,860,968,159 8,764,930,829 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   2,596,770,687   1,968,303,064   2,758,814,463    2,714,811,927    2,696,832,522

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު   2,146,000,250   1,845,430,012   2,076,766,027    2,080,683,612    2,081,900,174

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ      228,730,741      456,652,732      584,561,500       586,604,568       590,630,795

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ        94,927,124      261,827,685      296,599,015       293,599,136       292,346,617

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ފައިސާ      151,251,940      196,201,314      128,331,117       137,301,417       147,168,747

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ        40,773,737                     -                     -                      -                      -

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   1,949,721,642   1,633,128,095   2,500,401,245    1,833,692,165    1,867,851,185

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      617,878,778      592,808,001      600,571,023       523,134,146       456,321,262

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ      326,710,066      355,606,815      372,593,043       319,802,500       319,800,000

ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ        16,255,606        14,280,919        14,197,253         14,441,737         14,519,110

~

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

ިދެވހި ަދުއލުަތގެ ަބޖެްޓ -  2009 - 2013

(2) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ      228,643,683      200,327,503      120,782,700       209,452,296       209,255,285

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން      245,287,222      233,446,472      220,612,472       187,062,060       179,898,863

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން 

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        40,243,440        33,225,677        31,631,132         33,583,880         33,166,463

އިނާމާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި ދޭފައިސާ        47,844,118        39,044,242        38,278,661         57,262,430         58,189,939

ޢިޖްތިމާއި ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން        33,891,795        30,685,629        33,238,871         51,492,565         52,321,635

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   2,950,023,434   3,735,970,102   3,912,423,418    5,102,336,241    4,628,707,704

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      661,461,685      462,204,615      377,104,253       267,059,936       210,383,938

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޑޮމެސްޓިކް)      683,210,993      402,624,862      935,069,679    1,176,387,367       795,781,807

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ފޮރީން)      588,948,621   1,204,760,397   1,220,656,090    1,706,420,172    1,765,292,532

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      584,488,442   1,614,994,931   1,272,748,458    1,873,229,336    1,778,022,180

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު      406,883,961        51,385,297        91,844,937         64,239,430         64,227,247

ލޯނު ދޫކުރުން        25,029,732                     -        15,000,000         15,000,000         15,000,000

13,628,910,301 14,145,260,679 13,689,801,939 11,596,938,261 11,714,954,263 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

(2) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2013 އަށް 2012 އަށް 2011 އަށް 2010 ގައި 2009 ގައި

ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި

ރުފިާޔ ރުފިޔާ ރުފިާޔ ރުފިާޔ ރުފިާޔ

10,415,678,650 10,239,457,043 10,923,844,177 8,023,536,846 6,690,774,756 ޢާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

6,926,503,141    5,951,066,884    5,116,995,149 2,999,320,778 2,731,990,273 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

938,621,028       795,986,730       736,163,958 1,021,765,423 676,764,772 ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން

2,402,659,041    3,093,710,880    2,621,392,456 2,304,736,448 2,001,984,255 އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން

40,000,000         45,000,000         545,000,000 50,000,000 57,178,566 އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކަށް

8,000,000           8,000,000           10,000,000 13,000,000 22,433,268 ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް

45,000,000         50,000,000         50,000,000 55,000,000 52,923,622 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން

-                      -                      369,399,757 376,935,373 637,500,000 ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލިބޭ

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ      510,000,000   1,202,778,824   1,474,892,857       295,692,549         54,895,440

1,779,252,951 1,797,077,517 1,420,886,439 1,589,638,540 1,147,434,061 ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

100,000,000       93,159,898.00    93,159,898 450,815,795 368,592,205 ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ

1,679,252,951 1,703,917,619 1,327,726,541 1,138,822,745 778,841,856 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

ލިބުނު

ީ ި ި ި

12,194,931,601 12,036,534,560 12,344,730,616 9,613,175,386 7,838,208,817 ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ

10,360,783,210 9,943,764,494 9,448,951,320 6,820,758,022 6,180,774,756 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް

1,834,148,391 2,092,770,066 2,895,779,296 2,792,417,364 1,657,434,061 ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް

12,194,931,601 12,036,534,560 12,344,730,616 9,613,175,386 7,838,208,817 ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ - 2009 - 2013

2013 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2012 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2011 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

އާމްދަނީ

2009 ގައި

 ލިބުނު އާމްދަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް              590,820              574,748                   47,200                   47,200                   45,200 1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ              101,262                85,000                   25,000                   20,000                   20,000 2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                       -                      -                         -                         -                         - 3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން           7,148,205           9,926,216              5,652,079              5,936,283              5,922,037 4

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން              440,207                  4,000                     3,000                     2,500                     2,500 5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                11,341                20,000                     5,000                     5,000                     5,000 6

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން                  5,879                36,730                     5,000                     5,000                     5,200 7

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން                32,481                52,899                   12,000                   14,000                   15,000 އެންޓި 8

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް              249,613           7,502,336                   15,000                   20,000                   20,000 9

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް              244,743                71,256                   10,000                   11,000                   12,000 10

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ    1,987,450,105    2,350,532,918      4,510,233,113      5,649,161,800      5,795,305,809 11

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                      -                      -                         -                         -                         - 12

20,000 18,000 16,500 19,000 5,080 އެމްޕޮޮލއމަންޓް ްޓރައބއުނަމް 13

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

(3) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ިއނމ                5,080               19,000                   16,500                   18,000                   20,000 އމޕލއިމނޓ ޓރއި 13

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް                      -                      -                         -                         -                         - 14

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                  6,580                60,000                     2,000                     2,000                     2,500 15

ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލް                      -                      -                         -                         -                         - 16

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    2,748,741,795    3,459,877,178      3,531,558,727      3,732,979,160      3,984,457,468 17

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ           3,157,032           2,828,626              1,840,000              1,870,000              1,502,000 18

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް       133,960,541       243,623,049         250,753,776         262,013,439         275,133,044 19

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         29,043,309         21,245,481           18,483,528           19,307,775           20,169,978 20

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                69,677                83,087                   15,300                   12,300                   10,350 21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް           5,663,472         11,269,541                   30,000                   31,000                   32,000 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ          93,190,671         60,529,296           20,103,325           22,113,417           24,553,213 23

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން           1,084,824           1,643,584                 120,500                 115,550                 115,600 24

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ         22,800,084         16,619,853              2,088,000              2,121,000              2,148,300 25

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް       138,147,063           9,726,113                 785,000                 774,500                 774,000 26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް           6,071,602           4,122,367              3,303,300              3,298,300              3,298,300 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ           1,153,399           2,800,413                 185,000                 222,000                 256,000 28

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން       231,168,526       122,125,838         129,226,215         140,632,770         153,927,711 29

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް               200,989              443,120                   33,000                   30,500                   30,000 30

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    5,410,739,300    6,325,822,649      8,474,551,563      9,840,764,494    10,267,783,210

(3) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - 2009 - 2013

2013 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2009 ގައި

 ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް         132,033,073         97,455,284         106,693,733         102,457,063         102,420,556 1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ           75,090,790         95,040,889         172,193,022         172,032,915         172,730,268 2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން            51,028,557         11,077,179           14,994,896           15,842,498           16,146,556 3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން         176,023,693       299,816,067         395,935,000         463,692,493         444,584,529 4

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން           55,449,510         63,661,665           91,700,149           52,408,442           96,827,691 5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން           17,559,872         24,706,001           31,419,113           31,195,174           31,602,486 6

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން           13,834,212         15,657,776           23,780,489           23,964,644           23,964,644 7

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން           13,236,257         17,953,989           24,629,668           25,137,016           25,971,340 އެންޓި 8

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           25,775,452         22,596,414           29,724,544           30,861,395           31,650,427 9

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           23,447,397         24,136,761           24,847,568           25,093,897           25,700,008 10

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ                        -           5,269,318           44,735,604           30,434,616           31,951,195 11

ް ޮ ް ަ ޭ ް ް ް ެ ް ަ ް ެ ް ް ް ޯ

2013 - 2011 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(4) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް             1,294,173         26,106,910           24,828,051           16,915,742           17,154,046 12

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް             5,364,145           5,907,290             8,694,455             7,278,433             7,332,587 13

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް                        -                     -             5,171,543             5,310,614             5,203,494 14

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން             2,734,941           6,167,935             7,915,652             8,034,956             8,595,197 15

ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލް                        -                     -             6,209,514             6,209,514             6,209,514 16

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ      2,656,974,698    3,667,618,175      3,523,913,751      3,820,541,121      3,651,604,148 17

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ         681,364,155       550,125,284         696,530,477         713,332,347         713,731,839 18

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް      1,529,236,429    1,326,295,184      1,681,539,475      1,865,252,280      1,699,871,893 19

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން      1,817,990,168    1,478,154,921      1,692,753,010      1,756,001,773      1,749,661,983 20

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           11,640,010         12,389,479           19,141,227           18,562,996           18,743,658 21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް         100,091,771       113,397,551         138,322,521         136,088,604         136,367,259 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ       1,818,908,810    1,016,328,866      1,532,896,500      1,531,414,702      1,509,629,763 23

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން           17,671,987         15,022,900           37,891,348           39,758,765           39,996,296 24

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ         128,228,537         81,055,484           77,524,533           81,481,235           84,362,530 25

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް         140,982,764       128,850,512         147,542,841         148,536,780         148,364,556 26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް         534,188,323       433,132,082         677,238,409         697,107,957         561,036,542 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ           51,667,315         92,481,661           57,533,887           61,624,272           58,143,732 28

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން         123,960,353       108,446,485         134,273,537         128,206,772         125,132,011 29

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް          226,610,890       163,447,659         229,664,856         224,273,016         206,351,305 30

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    10,432,388,282    9,902,299,721    11,660,239,374    12,239,052,032    11,751,042,052

(4) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - 2009 - 2013

2013 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2009 ގައި

 ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް          132,033,073            97,455,284             106,693,733             102,457,063             102,420,556 1

ރިކަރަންޓް           126,978,012            95,887,352             104,857,751             100,802,340             100,867,391

ކެޕިޓަލް              5,055,061              1,567,932                 1,835,983                 1,654,723                 1,553,165

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ            75,090,790            95,040,889             172,193,022             172,032,915             172,730,268 2

ރިކަރަންޓް             74,015,708            92,934,187             121,996,310             129,715,785             130,079,598

ކެޕިޓަލް              1,075,082              2,106,702               50,196,712               42,317,130               42,650,670

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން             51,028,557            11,077,179               14,994,896               15,842,498               16,146,556 3

ރިކަރަންޓް             42,519,948            10,856,909               14,605,296               15,439,498               15,635,556

ކެޕިޓަލް              8,508,609                 220,270                    389,600                    403,000                    511,000

2013 - 2011 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(5) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން          176,023,693          299,816,067             395,935,000             463,692,493             444,584,529 4

ރިކަރަންޓް           170,059,059          275,301,717             328,230,892             337,326,771             341,505,872

ކެޕިޓަލް              5,964,634            24,514,350               67,704,108             126,365,722             103,078,658

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން            55,449,510            63,661,665               91,700,149               52,408,442               96,827,691 5

ރިކަރަންޓް             54,280,836            62,852,484               88,542,699               51,660,542               92,603,891

ކެޕިޓަލް              1,168,674                 809,181                 3,157,450                    747,900                 4,223,800

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން            17,559,872            24,706,001               31,419,113               31,195,174               31,602,486 6

ރިކަރަންޓް             17,169,551            23,903,056               30,668,813               30,937,670               31,065,982

ކެޕިޓަލް                 390,321                 802,945                    750,300                    257,504                    536,504

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން            13,834,212            15,657,776               23,780,489               23,964,644               23,964,644 7

ރިކަރަންޓް             13,678,527            15,424,076               23,304,989               23,489,144               23,489,144

ކެޕިޓަލް                 155,685                 233,700                    475,500                    475,500                    475,500

(5) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2013 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2009 ގައި

 ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން            13,236,257            17,953,989               24,629,668               25,137,016               25,971,340 އެންޓި 8

ރިކަރަންޓް             13,039,749            17,301,127               23,671,718               23,938,429               24,735,103

ކެޕިޓަލް                 196,508                 652,862                    957,950                 1,198,588                 1,236,237

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            25,775,452            22,596,414               29,724,544               30,861,395               31,650,427 9

ރިކަރަންޓް             25,549,144            22,461,414               29,046,126               30,653,835               31,433,217

ކެޕިޓަލް                 226,308                 135,000                    678,418                    207,560                    217,210

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            23,447,397            24,136,761               24,847,568               25,093,897               25,700,008 10

ރިކަރަންޓް             21,302,333            23,169,211               23,994,493               24,713,997               25,444,183

ކެޕިޓަލް              2,145,064                 967,550                    853,075                    379,900                    255,825

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ                         -              5,269,318               44,735,604               30,434,616               31,951,195 11

ރިކަރަންޓް                          -              4,506,486               25,773,200               28,445,379               29,532,908

2 418 288 1 989 238 18 962 404 762 832 ް ަޓ ކެޕަިޓލް                       -                762,832               18,962,404                 1,989,238                 2,418,288ެ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް              1,294,173            26,106,910               24,828,051               16,915,742               17,154,046 12

ރިކަރަންޓް                  866,711            18,246,410               16,273,551               16,760,542               17,028,046

ކެޕިޓަލް                 427,462              7,860,500                 8,554,500                    155,200                    126,000

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް              5,364,145              5,907,290                 8,694,455                 7,278,433                 7,332,587 13

ރިކަރަންޓް               4,400,172              5,172,460                 7,931,505                 7,237,433                 7,330,087

ކެޕިޓަލް                 963,973                 734,830                    762,950                      41,000                        2,500

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް                         -                        -                 5,171,543                 5,310,614                 5,203,494 14

ރިކަރަންޓް                          -                         -                 5,045,943                 5,310,614                 5,203,494

ކެޕިޓަލް                         -                         -                    125,600                           -                           -

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން              2,734,941              6,167,935                 7,915,652                 8,034,956                 8,595,197 15

ރިކަރަންޓް               2,685,864              5,975,135                 7,231,702                 7,878,856                 8,498,597

ކެޕިޓަލް                   49,077                 192,800                    683,950                    156,100                      96,600
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2013 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2009 ގައި

 ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލް                         -                        -                 6,209,514                 6,209,514                 6,209,514 16

ރިކަރަންޓް                          -                 4,570,514                 4,570,514                 4,570,514

ކެޕިޓަލް                         -                 1,639,000                 1,639,000                 1,639,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       2,656,974,698       3,667,618,175          3,523,913,751          3,820,541,121          3,651,604,148 17

ރިކަރަންޓް        1,581,712,183       1,950,049,837          1,784,515,478          1,518,185,215          1,451,642,435

ކެޕިޓަލް       1,075,262,515       1,717,568,338          1,414,398,273          1,977,355,905          1,874,961,713

ކޮންޓިންޖެންސީ             325,000,000             325,000,000             325,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ          681,364,155          550,125,284             696,530,477             713,332,347             713,731,839 18

ރިކަރަންޓް           672,469,076          533,197,852             678,097,873             682,938,522             684,597,389

ކެޕިޓަލް              8,895,079            16,927,432               18,432,604               30,393,825               29,134,450

ކޮންޓިންޖެންސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް       1,529,236,429       1,326,295,184          1,681,539,475          1,865,252,280          1,699,871,893 19

ް ް ަ ރިކަރަންޓް        1,439,883,177       1,274,986,434          1,570,113,194          1,635,676,411          1,640,815,800ަ

ކެޕިޓަލް            89,353,252            51,308,750             111,426,281             229,575,868               59,056,094

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން       1,817,990,168       1,478,154,921          1,692,753,010          1,756,001,773          1,749,661,983 20

ރިކަރަންޓް        1,710,714,387       1,414,915,935          1,611,184,393          1,626,528,636          1,638,556,923

ކެޕިޓަލް          107,275,781            63,238,986               81,568,618             129,473,137             111,105,060

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            11,640,010            12,389,479               19,141,227               18,562,996               18,743,658 21

ރިކަރަންޓް             11,563,675            12,173,579               18,484,230               18,061,746               18,150,058

ކެޕިޓަލް                   76,335                 215,900                    656,997                    501,250                    593,600

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް          100,091,771          113,397,551             138,322,521             136,088,604             136,367,259 22

ރިކަރަންޓް             99,961,764          111,233,691             135,198,693             135,620,158             135,775,313

ކެޕިޓަލް                 130,007              2,163,860                 3,123,828                    468,446                    591,946

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ        1,818,908,810       1,016,328,866          1,532,896,500          1,531,414,702          1,509,629,763 23

ރިކަރަންޓް        1,734,120,729          988,955,331          1,505,729,106          1,513,010,778          1,492,953,757

ކެޕިޓަލް            84,788,081            27,373,535               27,167,394               18,403,925               16,676,007
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2013 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2009 ގައި

 ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން            17,671,987            15,022,900               37,891,348               39,758,765               39,996,296 24

ރިކަރަންޓް             17,493,379            13,739,166               22,102,848               24,758,765               24,996,296

ކެޕިޓަލް                 178,608              1,283,734               15,788,500               15,000,000               15,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ          128,228,537            81,055,484               77,524,533               81,481,235               84,362,530 25

ރިކަރަންޓް           120,971,142            78,120,545               70,926,973               77,966,709               74,043,439

ކެޕިޓަލް              7,257,395              2,934,939                 6,597,560                 3,514,526               10,319,091

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް          140,982,764          128,850,512             147,542,841             148,536,780             148,364,556 26

ރިކަރަންޓް           133,928,259          127,315,758             145,519,141             147,863,380             147,781,931

ކެޕިޓަލް              7,054,505              1,534,754                 2,023,700                    673,400                    582,625

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް          534,188,323          433,132,082             677,238,409             697,107,957             561,036,542 27

ރިކަރަންޓް           210,120,569          198,095,003             144,419,902             111,076,620             107,364,206

ކެޕިޓަލް          324,067,754          235,037,079             532,818,507             586,031,337             453,672,336

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ            51,667,315            92,481,661               57,533,887               61,624,272               58,143,732 28

ރިކަރަންޓް             35,399,479            84,605,814               38,044,908               40,564,936               47,707,985

ކެޕިޓަލް            16,267,836              7,875,847               19,488,979               21,059,336               10,435,747

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން          123,960,353          108,446,485             134,273,537             128,206,772             125,132,011 29

ރިކަރަންޓް           118,976,569          102,599,266             111,966,134             124,499,950             123,497,518

ކެޕިޓަލް              4,983,784              5,847,219               22,307,403                 3,706,822                 1,634,493

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް           226,610,890          163,447,659             229,664,856             224,273,016             206,351,305 30

ރިކަރަންޓް           176,037,299          156,452,833             190,360,253             194,665,122             197,741,072

ކެޕިޓަލް            50,573,591              6,994,826               39,304,603               29,607,895                 8,610,233

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     10,432,388,282       9,902,299,721        11,660,239,374        12,239,052,032        11,751,042,052
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2013 އަށް 2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ނޑު ބައިތައް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރެވޭ މައިގަ
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް    10,432,388,282     9,902,299,721    11,660,239,374   12,239,052,032      11,751,042,052 1

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން           57,178,566           50,000,000         545,000,000          45,000,000             40,000,000 2

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް           25,029,732                        -                        -                       -                          - 3

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން           52,923,622           55,000,000           50,000,000          50,000,000             45,000,000 4

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު         368,592,205         450,815,795           93,159,898          93,159,898           100,000,000 5

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީގެ ޚަރަދު         778,841,856     1,138,822,745      1,327,726,541     1,703,917,619        1,679,252,954 6

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    11,714,954,263   11,596,938,261    13,676,125,813   14,131,129,549     13,615,295,006

އެއްކުރަން: ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%                        -                        -           13,676,126          14,131,130             13,615,295

މުޅިޖުމްލަ    11,714,954,263   11,596,938,261    13,689,801,939   14,145,260,679     13,628,910,301

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

ނޑު ބައިތަކާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ލިބޭގޮތުގެ ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރެވޭ މައިގަ

ޖުމްލަ ދައްކާ ހިސާބު

(6) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

2013 އަށް 2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 ގައި

ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު
ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތްތައް
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ      5,410,739,300     6,325,822,649      8,474,551,563     9,840,764,494      10,267,783,210 1

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކަށްލިބޭ           57,178,566           50,000,000         545,000,000          45,000,000             40,000,000 2

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ           22,433,268           13,000,000           10,000,000            8,000,000               8,000,000 3

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ            52,923,622           55,000,000           50,000,000          50,000,000             45,000,000 4

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލިބޭ         637,500,000         376,935,373         369,399,757                       -                          - 5

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ         510,000,000     1,202,778,824      1,474,892,857        295,692,549             54,895,440 6

ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓްތަކަށް ވަންނަ ޖުމްލަ      6,690,774,756     8,023,536,846    10,923,844,177   10,239,457,043     10,415,678,650

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ         368,592,205         450,815,795           93,159,898          93,159,898           100,000,000 7

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ         365,183,514     1,138,822,745      1,327,726,541     1,703,917,619        1,679,252,951 8

ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ         413,658,342 9

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ      7,838,208,817     9,613,175,386    12,344,730,616   12,036,534,560     12,194,931,601

)/ލިބުން އިތުރުވާ     (3,876,745,446)     (1,983,762,875)     (1,345,071,323)    (2,108,726,119)       (1,433,978,700) ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުވާ ޢަދަދު  (ޚަރަދު އިތުރުވާ

(6) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 



51

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

66.0 9,000.2 63.9 9,042.9 71.4 9,777.4 67.8 7,860.9 74.8 8,765.0 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

34.0 4,628.7 36.1 5,102.4 28.6 3,912.4 32.2 3,736.0 25.2 2,950.0 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

100 13,628.9 100 14,145.3 100 13,689.8 100 11,596.9 100 11,715.0  މުޅިޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

35.1 4,778.7 34.0 4,795.5 35.3 4,835.6 32.9 3,813.8 40.5 4,742.8 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

3.7 505.9 3.5 496.5 3.6 489.8 4.1 475.0 3.3 381.4
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
213

1.1 144.4 1.0 138.7 0.9 117.9 0.8 96.8 1.1 133.3 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

( ނޑު ބައިބައިގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (ޕަސެންޓޭޖާއި އެކު މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ މައިގަ
( (މިލިޔަން ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

(7) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

2.1 283.2 1.9 270.9 1.9 258.9 2.8 318.8 3.0 345.7 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

7.6 1,037.5 7.3 1,025.1 8.7 1,197.1 7.8 908.0 7.5 883.9 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

0.6 87.4 0.6 85.4 0.6 83.9 0.8 89.6 1.4 167.5 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

1.3 179.9 1.3 187.1 1.6 220.6 2.0 233.4 2.1 245.3 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

1.2 166.5 1.0 160.7 1.2 163.9 0.8 91.7 1.2 138.2 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

3.3 456.3 3.7 523.1 4.4 600.6 5.1 592.8 5.3 617.9 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

8.9 1,218.6 8.6 1,218.2 12.8 1,752.5 9.7 1,128.7 8.8 1,034.7 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

1.1 141.8 1.0 141.7 0.4 56.6 1.0 112.3 0.6 74.3
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ 

ފައިސާ
281

66.0 9,000.2 63.9 9,042.9 71.4 9,777.4 67.8 7,860.9 74.8 8,765.0 ޖުމްލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

0.3 35.5 0.7 101.1 1.3 182.5 2.8 328.1 4.4 512.0 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

20.1 2,736.0 21.6 3,048.8 17.2 2,350.3 15.0 1,741.5 12.1 1,421.5 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

0.5 64.2 0.5 64.3 0.7 91.9 0.5 51.4 3.5 407.0 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

13.0 1,778.0 13.2 1,873.2 9.3 1,272.7 13.9 1,615.0 5.0 584.5 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

0.10 15.00     0.10  15.00     0.11  15.00     -   -        0.2 25.0 ލޯން ދޫކުރުން 730

34.0 4,628.7 36.1 5,102.4 28.6 3,912.4 32.2 3,736.0 25.2 2,950.0 ޖުމްލަ

(7) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

20.9 2,847.1 20.3 2,865.9 21.2 2,906.7 18.9 2,187.1 25.1 2,944.9 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

14.2 1,931.6 13.7 1,929.6 14.1 1,928.9 14.0 1,626.7 15.4 1,797.9 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

35.1 4,778.7 34.0 4,795.5 35.3 4,835.6 32.9 3,813.8 40.5 4,742.8 ޖުމްލަ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211 000

19.8 2,696.8 19.2 2,714.8 19.8 2,758.8 17.0 1,968.3 22.1 2,596.8 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211 001

1.1 150.3 1.1 151.1 1.1 147.9 1.9 218.8 3.0 348.1 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211 002

20.9 2,847.1 20.3 2,865.9 21.2 2,906.7 18.9 2,187.1 25.1 2,944.9 ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212 000

-   -         -    -        -    -        -   0.1 -   2.5 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ 212 001

0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 1.7 0.1 7.3 މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 212 002

0.0 2.7 0.0 2.6 0.0 2.7 0.0 3.3 0.1 14.0 ފަންނީ އެލަވަންސް 212 003

0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 3.5 0.1 14.6 ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް 212 004

0.7 96.3 0.7 96.2 0.7 96.2 0.4 50.1 0.5 60.4 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް  212 005

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 6.7 މެޑިކަލް އެލަވަންސް 212 006

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.9 ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް 212 007

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 0.0 0.8 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް 212 008

0.5 60.7 0.4 60.5 0.4 60.6 0.5 60.8 8.7 1,014.3 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 212 009

1.3 183.7 1.3 183.7 1.3 183.7 1.2 132.5 0.9 107.6 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް 212 010

0.1 11.3 0.1 11.3 0.1 11.3 0.1 5.3 0.0 3.6 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212 011

0.3 35.9 0.3 35.9 0.3 35.9 0.6 68.4 0.5 59.2 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212 012

0.1 9.4 0.1 9.4 0.1 9.4 0.1 8.4 0.1 8.5 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް 212 013

1.1 151.8 1.1 151.5 1.1 151.3 0.8 95.6 0.9 105.5
މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 

އެލަވަންސް
212 014

0.6 75.1 0.5 75.0 0.6 75.0 1.1 129.8 0.6 70.0 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 212 015

0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.9 0.1 11.1 އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ 212 016

0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.8 0.2 24.4 އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 212 017

0.1 17.1 0.1 17.1 0.1 17.1 0.0 4.4 0.0 0.0 ޔުނީފޯމު އެލަވަންސް 212 018

0.0 3.6 0.0 3.6 0.0 3.6 0.0 2.7 0.0 0.0 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 212 019

0.1 10.7 0.1 10.7 0.1 10.7 0.1 12.6 0.0 0.2 ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް 212 020

0.3 43.5 0.3 43.5 0.3 43.5 0.4 44.4 0.0 2.0 ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 212 021

0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 2.6 0.0 0.1 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް 212 022
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

1.7 235.7 1.7 235.5 1.7 238.0 1.6 183.9 0.1 6.2 އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212 023

0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 13.9 0.0 0.3 ފޯނު އެލަވަންސް 212 024

0.6 75.5 0.5 75.5 0.6 75.4 0.9 101.9 0.0 3.1 ރިސްކް އެލަވަންސް 212 025

0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 3.7 0.0 0.0 ހެދުން އެލަވަންސް 212 026

6.0 814.7 5.8 813.9 6.0 813.6 5.3 611.2 0.1 8.2 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212 027

0.1 8.5 0.1 8.5 0.1 8.5 0.1 6.3 0.0 0.0 ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް 212 028

0.5 72.7 0.5 72.5 0.5 69.6 0.7 74.9 2.3 264.4 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ 212 999

14.2 1,931.6 13.7 1,929.6 14.1 1,928.9 14.0 1,626.7 15.4 1,797.9 ޖުމްލަ

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
213 000

2.1 292.3 2.1 293.6 2.1 296.6 2.3 261.8 0.8 94.9 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 213 001

0.5 66.4 0.5 65.6 0.5 64.9 0.1 17.0 0.8 94.5 ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213 002

0.3 37.2 0.2 37.1 0.3 37.1 0.3 37.0 0.4 47.0 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ 213 003

0.8 110.0 0.7 100.2 0.8 91.2 1.4 159.2 0.9 104.2 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ 213 004

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 40.8 ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ 213 005

3.7 505.9 3.5 496.5 3.6 489.8 4.1 475.0 3.3 381.4 ޖުމްލަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221 000

0.4 51.8 0.3 47.2 0.4 35.2 0.3 30.0 0.3 42.3 ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221 001

0.0 3.4 0.0 3.3 0.0 3.0 0.0 3.1 0.0 2.3 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 002

0.2 23.5 0.2 23.8 0.2 17.8 0.1 15.0 0.1 15.1 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 003

0.3 37.0 0.3 34.8 0.3 36.9 0.2 27.5 0.4 41.6 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 004

0.2 23.1 0.2 22.8 0.2 20.5 0.1 16.2 0.2 24.3 ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު 221 005

0.0 5.6 0.0 6.8 0.0 4.5 0.1 5.0 0.1 7.7 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221 999

1.1 144.4 1.0 138.7 0.9 117.9 0.8 96.8 1.1 133.3 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222 000

0.4 50.3 0.3 47.6 0.4 42.7 0.4 46.2 0.4 44.8 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222 001

0.1 10.2 0.1 13.2 0.1 15.1 0.2 19.4 0.1 12.0 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222 002

0.4 59.7 0.4 58.8 0.4 55.0 0.6 66.4 0.6 70.4 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 222 003

0.6 79.3 0.5 71.8 0.6 74.8 0.8 96.8 1.2 145.1 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 222 004

0.1 8.0 0.1 7.5 0.1 6.8 0.1 9.9 0.1 6.6 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222 005

0.1 12.5 0.1 12.5 0.1 10.6 0.2 16.2 0.1 13.0 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 222 006
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

0.2 27.1 0.2 26.6 0.2 23.9 0.2 23.0 0.2 17.6 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި 222 007

0.1 8.7 0.1 8.4 0.1 7.0 0.1 11.5 0.1 7.7 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222 008

0.0 3.2 0.0 3.1 0.0 2.7 0.0 3.6 0.0 1.9 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 222 009

0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 2.9 0.0 1.0 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 222 010

0.0 6.2 0.0 6.1 0.0 4.6 0.1 7.4 0.0 3.4 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް 222 011

0.1 15.5 0.1 12.8 0.1 13.2 0.1 15.5 0.2 22.2 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222 999

2.1 283.2 1.9 270.9 1.9 258.9 2.8 318.8 3.0 345.7 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223 000

0.5 71.8 0.5 68.3 0.5 64.9 0.6 69.5 0.6 69.2 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223 001

2.3 309.7 2.1 299.3 2.3 278.8 2.0 232.4 1.9 217.7 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223 002

0.3 47.9 0.3 45.8 0.4 46.6 0.3 33.8 0.4 40.6 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 223 003

0.3 39.1 0.3 37.8 0.3 37.7 0.3 38.0 0.3 35.3 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223 004

0.4 57.1 0.4 55.6 0.4 53.0 0.7 81.4 0.9 108.9 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 223 005

0.0 2.5 0.0 2.1 0.0 2.2 0.0 3.1 0.0 1.1 ތަކެތީގެ ކުލި 223 006

0.2 24.8 0.2 24.4 0.2 21.8 0.2 20.4 0.1 9.7 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223 007

0.2 22.0 0.1 21.0 0.2 18.6 0.1 16.8 0.1 15.9 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ 223 008

0.0 6.0 0.0 5.8 0.0 5.4 0.1 14.2 0.0 2.9 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 223 009

0.2 26.3 0.2 28.3 0.2 25.8 0.3 33.6 0.4 46.2 އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223 010

0.0 7.4 0.1 7.2 0.1 16.5 0.1 9.4 0.1 9.0 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223 011

0.2 22.1 0.1 19.8 0.2 244.4 0.2 17.7 0.1 13.6 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 223 012

0.1 12.8 0.1 11.6 0.1 10.4 0.1 13.1 0.1 8.5 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223 013

0.5 62.5 0.6 78.3 0.5 63.6 0.5 52.3 0.3 36.4 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223 014

0.2 33.3 0.2 32.8 0.2 29.5 0.3 31.3 0.3 33.3 ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު  223 015

0.4 58.0 0.4 60.0 0.4 43.6 0.3 39.3 0.3 33.2 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223 016

0.1 11.3 0.1 11.3 0.1 10.3 0.1 9.4 0.0 5.5 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223 017

0.1 14.5 0.1 14.3 0.1 14.0 0.1 16.1 0.1 17.1 .ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި 223 018

0.0 5.4 0.0 5.2 0.0 5.1 0.1 7.1 0.0 5.8 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 223 019

0.3 37.2 0.2 34.6 0.3 36.9 0.2 28.5 0.2 27.7 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 223 020

0.0 1.4 0.0 1.3 0.0 1.0 0.0 1.9 0.0 1.9 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 223 021

0.2 25.4 0.2 24.9 0.2 24.6 0.2 28.0 0.4 46.6
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް 

ބޭސްކޮށްދިނުމަށް
223 022

0.2 23.7 0.2 23.3 0.2 23.1 0.2 20.5 0.2 21.7 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު 223 023

0.1 8.7 0.1 8.6 0.1 8.1 0.1 9.9 0.1 8.3 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 223 024
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

0.4 52.5 0.4 52.2 0.4 43.9 0.3 35.2 0.1 12.1 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 223 025

0.4 54.1 0.4 51.3 0.4 67.3 0.4 45.1 0.5 55.7 އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223 999

7.6 1,037.5 7.3 1,025.1 8.7 1,197.1 7.8 908.0 7.5 883.9 ޖުމްލަ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224 000

0.2 27.9 0.2 27.0 0.2 26.8 0.3 28.8 1.0 122.3 މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 001

0.1 9.9 0.1 9.7 0.1 9.5 0.1 7.9 0.1 7.9 އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 011

0.2 32.9 0.2 32.9 0.2 32.6 0.3 38.1 0.2 28.1 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224 021

0.1 14.4 0.1 13.5 0.1 12.7 0.1 11.3 0.1 8.9 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް 224 022

0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 3.5 0.0 0.3 އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 999

0.6 87.4 0.6 85.4 0.6 83.9 0.8 89.6 1.4 167.5 ޖުމްލަ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225 000

0.5 75.9 0.5 79.8 0.6 122.8 1.3 145.1 1.4 166.4 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 225 001

0.1 17.0 0.1 19.4 0.1 17.3 0.1 10.2 0.1 6.4 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 225 002

0.1 8.8 0.1 9.2 0.1 5.7 0.1 7.9 0.0 1.8 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 225 003

0.2 26.9 0.2 27.7 0.2 24.2 0.2 28.6 0.3 37.7 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ 225 004

0.3 39.0 0.3 38.7 0.3 37.6 0.3 36.6 0.3 32.0 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 225 005

0.1 12.3 0.1 12.3 0.1 13.0 0.0 5.0 0.0 1.0 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 225 006

1.3 179.9 1.3 187.1 1.6 220.6 2.0 233.4 2.1 245.3 ޖުމްލަ

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226 000

0.1 4.8 0.0 4.7 0.0 23.8 0.0 3.7 0.1 5.2 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226 001

0.4 55.2 0.4 53.8 0.4 48.4 0.4 40.1 0.6 72.1 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226 002

0.1 19.2 0.2 18.7 0.1 14.9 0.1 7.3 0.1 5.2 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން 226 003

0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1         0.0 ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން         0.1 226 004

0.1 4.8 0.0 5.0 0.0 4.8 0.0 1.8 0.0 2.6 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން 226 005

0.1 5.8 0.0 5.7 0.0 4.8 0.0 4.4 0.0 3.3 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226 006

0.0 4.1 0.0 4.1 0.0 3.4 0.0 3.2 0.1 5.2 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 226 007

0.1 10.2 0.1 9.5 0.1 9.0 0.0 0.1 0.0 1.1 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226 008

0.0 3.3 0.0 2.9 0.0 2.6 0.0 2.3 0.0 1.8 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން 226 009

0.1 16.0 0.1 14.6 0.1 15.3 0.1 12.5 0.1 15.0 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 226 010

0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226 011

0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 0.8 ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226 012
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

0.0 4.9 0.0 5.0 0.0 4.3 0.0 0.6 0.0 2.4 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226 013

0.0 4.7 0.0 4.4 0.0 3.5 0.0 0.4 0.0 0.4 . އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން .ޓީ އައި 226 014

0.0 2.6 0.0 2.5 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 0.7 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226 015

0.1 8.5 0.1 8.3 0.1 7.9 0.1 4.7 0.1 6.9 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226 016

0.1 20.4 0.1 19.5 0.1 18.4 0.1 8.8 0.1 15.2 ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން ކަ 226 017

1.2 166.5 1.0 160.7 1.2 163.9 0.8 91.7 1.2 138.2 ޖުމްލަ

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227 000

2.3 321.3 2.7 375.8 2.4 444.4 3.6 420.2 2.5 295.5 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 227 001

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 227 002

1.0 135.0 1.0 147.3 1.0 156.2 1.5 172.6 2.8 322.4 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 227 003

3.3 456.3 3.7 523.1 4.4 600.6 5.1 592.8 5.3 617.9 ޖުމްލަ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228 000

2.3   319.8     2.3    319.8     2.3    372.6     3.0   355.6 2.8   326.7 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 228 001

0 1 12 7 0 1 12 7 0 1 12 6 0 1 0 2 23 4 ާ ަ ޭ ް ަ ު ު ު ަ ަ ު ަ ާ ު ް ާ ެ ް ެ ަ 228 0020.1   12.7       0.1    12.7       0.1    12.6      -   0.1 0.2 23.4 ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 228 002

3.8 511.6 3.6 508.3 3.8 507.1 3.8 439.6 1.0 110.8 އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 003

0.0 5.9 0.0 5.8 0.0 5.1 0.1 8.4 0.1 14.0 ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 228 004

0.5 67.5 0.5 67.7 0.5 64.1 0.7 88.1 1.3 154.4 ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228 005

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް 

ދައްކާ ފައިސާ
228 006

0.1 14.5 0.1 14.4 0.1 14.2 0.1 13.7 0.1 16.2
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް 

ދައްކާ ފައިސާ
228 007

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4         0.0 ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ         0.2 228 008

0.2 33.2 0.2 33.6 0.2 31.6 0.3 33.2 0.3 40.2 އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 009

0.4 52.3 0.4 51.5 0.4 33.2 0.3 30.7 0.3 33.9 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228 010

1.5 201.1 1.4 204.4 1.5 712.0 1.4 158.3 2.7 314.8 އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 999

8.9 1,218.6 8.6 1,218.2 12.8 1,752.5 9.7 1,128.7 8.8 1,034.7 ޖުމްލަ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281 000

1.0 133.5 0.9 133.5 1.0 50.0 0.9 105.9 0.6 63.5 ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281 001

0.1 7.6 0.1 7.5 0.1 6.0 0.0 4.7 0.0 3.7 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 281 002

0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.1 0.5         0.0 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ         3.7 281 003
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

0.0 -         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1         0.0 އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ        - 281 004

0.0 -         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -        0.0 ސަރުކާރުގެ މުދާވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ         3.4 281 005

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1         0.0 އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ        - 281 999

1.1 141.8 1.0 141.7 0.4 56.6 1.0 112.3 0.6 74.3 ޖުމްލަ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291 000

0.1 7.9 0.1 15.8 0.1 30.2 0.1 12.9 0.1 7.1
ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު 

( (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
291 001

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
291 002

0.2 27.6 0.6 85.3 0.2 152.3 2.7 315.2 4.3 504.9
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް 

ކުރެވޭ ޚަރަދު
291 003

0.3 35.5 0.7 101.1 1.3 182.5 2.8 328.1 4.4 512.0 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421 000

0.7 98.2       1.5 207.5 0.7 310.2 2.6 306.0 0.4 43.0 ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 421 001ި ި ި ި

6.9 940.1 6.8 962.3 6.9 581.7 4.7 540.4 3.9 451.3 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421 002

3.8 514.5 4.9 692.4 3.8 409.6 2.7 308.3 3.8 439.2 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421 003

0.0 1.5 0.0 0.9 0.0 2.0 0.0 0.8 0.0 0.5 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު 451 011

0.0 3.5 0.0 4.2 0.0 6.5 0.0 4.6 0.0 3.1 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު 451 012

1.4 197.0 1.2 175.2 1.4 60.0 0.0 0.1 0.0 0.0 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން  422 001

-   -         -    -        -    -        -   0.0 -   0.0 ވައިގެ ބަނދަރު 422 002

2.3 308.1 2.8 391.4 2.3 467.9 2.1 239.4 2.1 247.5 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު  422 003

1.7 237.6 1.5 215.8 1.7 91.8 0.2 27.2 0.2 24.9 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  422 004

0.8 108.0     0.8 113.8 0.8 93.8 1.2 137.2 0.3 34.5 ކަރަންޓް ވިއުގަ  422 005

1.2 157.6 0.9 124.5 1.2 140.7 0.4 48.8 0.3 31.7 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 422 999

0.2 24.1 0.2 25.0 0.2 22.7 0.1 16.0 0.1 13.0 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 423 001

0.4 54.0 0.4 55.1 0.4 48.3 0.3 29.1 0.5 59.7 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423 002

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

0.0 2.9 0.0 2.8 0.0 2.2 0.0 4.3 0.0 0.8 ( އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް 423 004

0.0 5.6 0.0 5.1 0.0 4.5 0.1 6.6 0.0 1.0 ރިފަރެންސް ފޮތް 423 005

0.1 8.6 0.1 7.5 0.1 7.4 0.1 6.8 0.0 5.2 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423 006

0.1 7.7 0.0 4.9 0.1 43.9 0.1 15.7       0.0 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ         4.7 423 007
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް  2009 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

0.2 32.7 0.2 27.3 0.2 28.8 0.3 39.2 0.4 45.3 . އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ .ޓީ އައި 423 008

0.1 7.6 0.1 8.5 0.1 7.3 0.0 4.6 0.0 2.8 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 423 999

0.1 13.5 0.1 12.1 0.1 17.4 0.1 5.3 0.1 12.7 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި 424 001

0.1 12.8 0.1 12.1 0.1 3.2 0.0 1.1 0.0 0.5 ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ކަ 424 002

20.1 2,736.0 21.6 3,048.8 17.2 2,350.3 15.0 1,741.5 12.1 1,421.5 ޖުމްލަ

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440 00

ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ     243.7   2.1        -   -        -    -        -    -         -   - 441 001

0.2 18.9 0.2 18.9 0.1 45.6 0.4 45.6 1.4 162.1 ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 441 002

0.3 45.3 0.3 45.4 0.3 46.3 0.1 5.8         0.0 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު         1.2 442 001

0.5 64.2 0.5 64.3 0.7 91.9 0.5 51.4 3.5 407.0 ޖުމްލަ

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720 000

4.9 668.4 4.7 668.4 4.9 28.4 2.4 283.0 1.5 174.3 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 721 002

2.3 317.0 2.2 317.0 2.3 317.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 723 002

0 3 37 3 0 2 28 4 0 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ް ަ ް ާ ަ ަ ް ަ ް ު ް ެ ާ ު ަ ު ޯ ް ް ެ ޮ ެ ު ަ ް ު ު 723 0030.3 37.3 0.2 28.4 0.3 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 އަމިއްލަ ފަރާތްތައް - ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 723 003

5.5 755.3 6.1 859.4 5.5 889.3 11.5 1332.0 3.5 410.2 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 725 003

13.0 1,778.0 13.2 1,873.2 9.3 1,272.7 13.9 1,615.0 5.0 584.5 ޖުމްލަ

ލޯން ދޫކުރުން 730 000

0.1   15.00     0.1    15.00     0.1    15.00     -   -        0.2   25.0 ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 731 003

0.1 15.0 0.1 15.0 0.1 15.0 0.0 0.0 0.2 25.0 ޖުމްލަ
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2013 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2009 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  2,731,990,273   2,999,320,778     5,116,995,149     5,951,066,884     6,926,503,141 

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ 1,848,762,063 1,991,601,782   2,374,740,431   2,521,558,534   2,629,402,918 1

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް    531,413,791    602,718,564      659,690,094      695,796,266      735,785,602 2

އެޑްވެލޮރަމް ޓެކްސް/ޖީއެސްޓީ އޮން ޓޫރިޒަމް                    -                   -      927,721,728   1,016,594,467   1,114,840,644 3

ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް                   -                   -                     -                     -      680,200,066 4

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް    245,714,018    203,232,807      215,622,172      322,826,713      355,109,384 5

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް        1,604,205      83,395,576      193,322,634      204,307,625      216,079,126 6

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް        6,002,345        7,829,219          9,453,782          9,926,471        10,422,795 7

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް                   -                   -      612,500,000   1,050,000,000   1,050,000,000 8

މޮޓޯރ ވެހިކަލް ފީ      43,157,267      43,617,555        53,911,298        55,528,637        57,194,496 9

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ        5,767,190        5,963,224          6,022,856          6,083,085          6,143,916 10

`

ނޑު ބައިތައް 2009 - 2013 އެކިކަންކަމަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

(8) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ވިޔަފާރިއާއި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރީފީ      28,421,729      37,449,206        39,321,667        41,287,750        43,352,138 11

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ      21,147,665      23,512,845        24,688,487        27,157,336        27,972,056 12

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން     676,764,772   1,021,765,423        736,163,958        795,986,730        938,621,028 

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން    137,900,000      46,022,295        30,000,000        40,123,367        50,154,209 13

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ                   -                   -                     -        14,641,066        14,641,066 14

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ                   -                   -                     -                     -                     - 15

އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ    146,746,121    211,000,000      120,000,000      106,646,593      123,150,554 16

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލޓޑ      60,000,000      60,000,000        45,000,000        50,000,000        50,000,000 17

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ      65,525,085      62,790,164      150,000,000      150,000,000      150,000,000 18

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ           935,211           276,423             225,958             225,958             225,958 19

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް                   -                   -                     -                     -                     - 20

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ    192,028,650    505,718,143      230,959,000      242,507,000      266,757,700 21

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް      24,702,948      28,517,398        20,000,000        35,646,748        35,646,748 22

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.      10,016,770        5,065,000          5,000,000          4,613,700          4,613,700 23

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.އައި.ސީ.                   -                   -                     -                     -                     - 24

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.      16,276,667      75,936,000        69,139,000        80,328,000        87,473,000 25

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ.        8,762,900        7,810,000          7,000,000          1,000,000        16,000,000 26

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް                   -                   -                     -                     -                     - 27

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.                   -        6,630,000          8,840,000        22,100,000        22,100,000 28

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ.                   -                   -                     -                     -                     - 29

(8) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 
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2013 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ރުފިޔާ

2009 ގައި

 ލިބުނު

 ރުފިޔާ

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.      13,870,420      12,000,000        25,000,000        19,694,640        21,743,920 30

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ                   -                   -                     -                     -                     - 31

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް                   -                   -        25,000,000        25,000,000        90,000,000 32

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ -އެމް.އެން.ބީ.ސީ                   -                   -                     -          3,459,658          6,114,173 33

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  2,001,984,255   2,304,736,448     2,621,392,456     3,093,710,880     2,402,659,041 

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި      31,171,705      27,280,337        27,553,140        27,828,671        28,106,958 34

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި    898,394,018 1,108,614,736      930,548,974   1,104,574,857   1,234,485,831 35

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްގެން                   -                   -      518,750,000      867,000,000                     - 36

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި      61,192,997      62,901,651        66,046,734        69,349,070        72,816,524 37

ގުޅިފަޅު ބިން ލީސްކޮށްގެންނާއި ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 އިން ލިބޭ                   -                   -                     -                     -                     - 38

އެއަރޕޯޓް ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް        6,438,350        3,057,109          1,528,555          1,681,410          1,849,551 39

ވާރކްޕާމިޓް ފީ    114,277,823                   -                     -                     -                     - 40

ރޯޔަލްޓީ      81,617,251      62,231,356        61,949,151        65,546,779        69,301,485 41

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ      97,608,804    101,200,000      111,320,000      122,452,000      134,697,200 42

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ      78,693,030    167,671,909      184,439,100      193,661,055      203,344,107 43

އެކިއެކިބޭނުން ތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ފީ      22,555,463      19,449,685          6,562,000          6,667,000          6,872,000 44

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ    154,598,397    272,961,660      242,746,051      229,655,023      224,952,828 45

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ      99,264,042      78,681,489        96,926,925      100,851,418      100,211,141 46ި ި ި ީ ި ި

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު    163,889,631    113,854,319        82,672,825        86,806,467        95,487,113 47

އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ      16,326,228      13,964,693        14,662,928        15,396,075        16,165,878 48

ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ        6,495,167        4,021,677          3,906,500          4,019,600          4,133,000 49

ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ  ސެޓްފިކެޓަށް ލިބޭ      15,740,380      15,598,263        16,378,176        17,197,085        18,056,939 50

އެކިގޮތްގޮތުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ      81,343,610    107,772,155        73,160,762        78,818,801        84,759,741 51

ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ      13,887,773      35,948,999        30,556,649        32,084,481        33,688,705 52

ޒަކާތުން ލިބޭ                   -      31,347,148        34,481,862        36,205,955        38,016,253 53

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ      53,582,910      62,720,295      100,760,079        17,473,083        19,271,737 54

އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ 5,410,739,300 6,325,822,649   8,474,551,563   9,840,764,494 10,267,783,210

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑުއެކައުންޓް ތަކަށް ލިބޭ      57,178,566      50,000,000      545,000,000        45,000,000        40,000,000 55

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ      22,433,268      13,000,000        10,000,000          8,000,000          8,000,000 56

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ 5,490,351,134 6,388,822,649   9,029,551,563   9,893,764,494 10,315,783,210

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ      52,923,622      55,000,000        50,000,000        50,000,000        45,000,000 57

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލިބޭ    637,500,000    376,935,373      369,399,757                     -                     - 58

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ    510,000,000 1,202,778,824   1,474,892,857      295,692,549        54,895,440 59

ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓަށް ވަންނަ ޖުމްލަ 6,690,774,756 8,023,536,846 10,923,844,177 10,239,457,043 10,415,678,650

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭއެހީ    368,592,205    450,815,795        93,159,898        93,159,898      100,000,000 60

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯންއެހީ    778,841,856 1,138,822,745   1,327,726,541   1,703,917,619   1,679,252,951 61

މުޅި ޖުމްލަ 7,838,208,817 9,613,175,386 12,344,730,616 12,036,534,560 12,194,931,601
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އޮފީސް

1ް ަ ު ާ ަ ާ ަ

`

2011 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

2011ވަނަ އަހަރަށް ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚުލާޞާ

ޕްރޮގްރާމް

-                4,213,630     -               332,063,111  -                -                56,100          24,057,387        -                -               -                    5,565,000        -                 13,350,098    -                 379,305,326     1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       40,423,241                 -      7,021,327                 -        2,942,500                    -               -                -        23,487,987          56,100                -                -      5,303,172               -     1,612,155                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     338,882,084                 -      6,328,771                 -        2,622,500                    -               -                -             569,400                -                -                -  326,759,938               -     2,601,475                -

1.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       18,207,936        18,207,936

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            569,400             569,400

1.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         2,239,224           64,250          56,100      2,118,874

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       40,620,103         383,500                -    40,236,603

1 3

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން

ޤާއމްކުރުން ވއުގައެއް ދަތުރުފަތުގެ ރާއްޖޭގައ

އަސާސީ އަމާޒުތައް

1.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,796,453      3,184,298     1,612,155

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     289,124,810  286,523,335     2,601,475

1.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       11,887,442      3,664,892        2,942,500          5,280,050

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         3,017,771         395,271        2,622,500                    -

1.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         3,292,185      3,292,185

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         5,550,000      5,550,000

ހެޔޮވެރިކަނ2ް     228,834,786         483,130    31,339,474                 -    159,314,960                    -    2,795,195    12,933,240                    -                -        723,271                -                 -               -   21,245,516                -

ރއޖގއި ދތރފތގ ވިއގއއ ޤއިމކރނ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     110,584,992         368,130    22,489,629                 -      64,768,166                    -    2,470,495    12,489,390                    -                -        723,271                -                 -               -     7,275,911                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     118,249,794         115,000      8,849,845                 -      94,546,794                    -       324,700         443,850                    -                -                -                -                 -               -   13,969,605                -

2.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       15,954,432         648,900      12,835,037    2,470,495

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       81,407,411                 -      81,082,711       324,700

2.2

ރިަކރަންޓް ޚަރަދު       65,038,005         368,130      5,772,070      50,898,623        723,271     7,275,911

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       28,397,625         115,000      8,849,845        5,463,175                -   13,969,605

އަދުލް އިންސާފް

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން
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އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

2.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       14,987,298    14,542,377           444,921

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         8,000,908                 -        8,000,908

2.5

ރކަރަންޓް ޚަރަދު     14,605,256    1,526,282         589,584    12,489,390

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

ރނޓ ޚރދ     14,605,256    1,526,282         589,584    12,489,390 ރި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            443,850                 -                   -         443,850

50,526,092    -                -               -                 86,201,335   14,108,694   231,888        538,551,672      -                -               549,069,987      10,829,163      -                 684,573         -                 1,250,203,404  3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  1,117,728,940                 -         684,573                 -        5,235,813      467,501,370               -                -      537,874,422        231,888     8,418,434   85,271,335                 -               -                -    12,511,105

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     132,474,464                 -                 -                 -        5,593,350        81,568,618               -                -             677,250                -     5,690,260        930,000                 -               -                -    38,014,987

3.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       12,511,105                   -    12,511,105

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       38,014,987                   -    38,014,987

އޯގާތެރި ސަރުކާރ3.2ު

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     539,466,183         684,573        1,285,163      537,496,447

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         1,105,100                 -           427,850             677,250

3.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     503,495,486      467,501,370        231,888   35,762,228

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       81,588,618        81,568,618                -          20,000

3.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       15,942,654        3,125,000   12,817,654

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              75,000                   -          75,000

3.5

ތަޢުލީމް

ޒުވާނުން ކުިރއެރުވުން

ކުޅިވަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       36,691,453   36,691,453

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            835,000        835,000

3.6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,092,625           714,650             377,975

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         5,165,500        5,165,500                    -

3.7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         8,529,434           111,000     8,418,434

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         5,690,260                   -     5,690,260

ި

އާއިލާ ބަދަހިކުރުން

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާިއ އާރޓްސް
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އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

-                6,644,152     21,142,419   177,006,971  9,164,973     22,889,897   16,075,267   11,552,279        -                -               -                    2,187,112        -                 -                 -                 266,663,069     4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       76,100,063                 -                 -                 -        1,187,112                    -               -                -        11,552,279        915,267   22,889,897     8,624,973    18,512,495     5,873,888     6,544,152                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     190,563,007                 -                 -                 -        1,000,000                    -               -                -                    -   15,160,000                -        540,000  158,494,475   15,268,531        100,000                -

4.1

22 889 897 22 889 897 ު ަ ަ ް ް ަ ަ

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ

ފަތުރުވެރިކަން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     22,889,897   22,889,897

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                -

4.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         3,424,212     3,424,212

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         8,822,181     8,822,181

4.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         2,449,676     2,449,676

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         6,446,351     6,446,351

4.4

915 267 915,267 ޚަރަދު ރކަރަންޓް

މަސްވެރިކަން

ނޑުވެރިކަން ދަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

ރިކރނޓ ޚރދ          915,267        915,267

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       15,160,000   15,160,000

4.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       20,825,364           648,112        11,552,279     8,624,973

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         1,540,000        1,000,000                    -        540,000

4.6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       12,974,905           539,000    12,435,905

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       49,374,473                   -    49,374,473

4.7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         3,657,130      3,657,130

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ަވސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

ތިމާވެށި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       86,865,540    86,865,540

4.8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,075,850      1,075,850

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       21,695,488    21,695,488

4.9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,343,610                   -      1,343,610

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            558,975                   -         558,975

4.10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         6,544,152     6,544,152

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            100,000        100,000

ހަކަތަ

ިބން

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
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އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

-                -                -               71,669,743    -                -                3,612,440     546,946             -                -               -                    -                   5,565,250      2,474,300      -                 83,868,679       5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       34,125,049                 -      1,175,300           10,000                   -                    -               -                -             546,946     3,496,440                -                -    28,896,363               -                -                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       49,743,630                 -      1,299,000      5,555,250                   -                    -               -                -                    -        116,000                -                -    42,773,380               -                -                -

5.1

546 946 546 946 ު ަ ަ ް ް ަ ަ

އެހެނިހެން ދާއިރާތައް

ޖެންޑަރ

ރިކަރަންޓް ޚަަރދު          546,946               -             546,946

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                 -                    -

5.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,671,740      1,175,300     3,496,440

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         1,415,000      1,299,000        116,000

5.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       28,896,363    28,896,363

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       42,773,380    42,773,380

5.4

ރކަރަންޓް ޚަރަުދ            10,000         10,000

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

ޤައުމީ ސަލާމަތް

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

ރިކރނޓ ޚރދ            10,000         10,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         5,555,250      5,555,250

179,138,765  102,170,239 36,391,468   96,498,584    52,176,533   39,802,671   17,915,654   958,188,217      125,389,280  16,346,032  1,143,683,023   1,503,643,240 690,965,227  449,986,993  106,210,603  5,518,506,529  6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  5,445,224,930  104,489,621  444,740,582  678,087,873 1,495,979,603   1,143,683,023  16,013,735  122,709,302      932,267,473   17,403,154   38,895,371   51,622,833    91,707,871   32,171,020   97,604,321  177,849,148

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       73,281,599      1,720,983      5,246,411    12,877,354        7,663,637                    -       332,297      2,679,978        25,920,744        512,500        907,300        553,700      4,790,713     4,220,448     4,565,918      1,289,617

6.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     807,066,867    27,879,044    17,496,842  180,139,359    351,404,013    2,743,915      143,845,661     4,885,642     5,057,764     9,585,762    20,488,917   16,986,230    26,553,717

ެކޕިޓަލް ޚަރަދު       55,914,393      1,544,085      2,158,928    12,877,354        7,663,637       332,297        25,555,744        512,500        648,500        553,700      1,488,063     1,445,918      1,133,667

6.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       14,385,888    11,121,341           14,063          2,007,525     1,242,960

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            541,898         176,898                 -             365,000                -

6.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     357,749,549  271,768,840        1,640,000    37,780,703     3,452,603        505,000    15,886,944     7,459,341     9,920,427      9,335,690

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       16,825,309      3,087,483                   -      2,679,978        258,800                -      3,302,650     4,220,448     3,120,000         155,950

6.4

މުސާރަ  2,486,103,213    36,772,674    79,988,690  246,449,348    682,078,195      711,558,221    7,510,560    29,521,655      459,226,818     6,797,400   21,567,300   26,964,300    35,567,616   16,375,336   37,058,720    88,666,380

އެލަވަްނސް  1,779,919,413    28,716,561    75,472,148  251,499,166    460,857,394      432,124,802    5,759,260    55,406,944      327,187,469     5,720,111     8,817,704   14,567,771    19,764,394     8,336,343   32,395,983    53,293,361

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު              36,639                369             1,197             4,599               7,725               11,457                73                256                 6,978                 70               318               517                498               238               629             1,715

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  7,727,381,793  106,693,733  497,835,438  696,530,477 1,681,539,475   1,692,753,010  19,141,227  138,322,521   1,532,896,500   37,891,348   77,524,533 147,542,841  677,238,409   57,533,887 134,273,537  229,664,856

މޭންޑޭޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
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އޮފީސް

-                414,250        -               193,843,815  -                -                -                33,964,378        -                -               -                    6,357,500        -                 23,447,364    -                 258,027,307     1

`

2011 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

2012ވަނަ އަހަރަށް ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚުލާޞާ

ޕްރޮގްރާމް

އަސާސީ އަމާޒުތައް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       48,893,949                 -      9,558,364                 -        4,510,000                    -               -                -        33,123,970                -                -                -      1,287,365               -        414,250                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     209,133,358                 -    13,889,000                 -        1,847,500                    -               -                -             840,408                -                -                -  192,556,450               -                -                -

1.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       25,041,990        25,041,990

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            840,408             840,408

1.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,162,196         527,196                -         635,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       17,874,551                 -                -    17,874,551

1.3

ީ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން

ހެޔޮއަގުގައި އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުއެއް ޤާއިމްކުރުން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,066,615         652,365        414,250

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     174,681,899  174,681,899                -

1.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       16,373,878      3,781,898        4,510,000          8,081,980

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         8,716,500      6,869,000        1,847,500                    -

1.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         5,249,270      5,249,270

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         7,020,000      7,020,000

-                2,270,553     -               -                 -                652,201        -                -                    12,761,855    2,324,456    -                    265,190,508    -                 46,954,005    622,593         330,776,170     2

ރކަރަންްޓ ޚަރަުދ   115,548,957       622,593  30,312,228               -    66,983,924                  -    2,063,156    12,657,855                   -                -        652,201                -                 -               -     2,257,000                -

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން

ހެޔޮވެރިކަން

ރިކރނޓ ޚރދ   115,548,957       622,593  30,312,228                   66,983,924                      2,063,156    12,657,855                                           652,201                                                     2,257,000                

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     215,227,213                 -    16,641,777                 -    198,206,584                    -       261,300         104,000                    -                -                -                -                 -               -          13,553                -

2.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       24,467,957      2,051,427      20,353,374    2,063,156

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     181,769,180                 -    181,507,880       261,300

2.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       59,296,596         622,593      9,462,253      46,302,550        652,201     2,257,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       18,013,863                 -    16,641,777        1,358,534                -          13,553

2.3

ރިކަރަންޓް ަޚރަދު       16,977,767    16,977,767                   -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       15,340,170                 -      15,340,170

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން

އަދުލް އިންސާފް
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އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

2.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       14,806,637      1,820,782           328,000    12,657,855

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            104,000                 -                   -         104,000

40,351,076    -                -               -                 90,133,976   13,900,552   -                533,846,869      -                -               612,318,751      15,318,482      -                 414,573         -                 1,306,284,278  3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  1,136,174,718                 -         414,573                 -        4,900,105      482,845,614               -                -      533,524,369                -   10,869,896   89,928,876                 -               -                -    13,691,285

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް

, , , , , , , , , , , , , , , , ި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     170,109,561                 -                 -                 -      10,418,377      129,473,137               -                -             322,500                -     3,030,656        205,100                 -               -                -    26,659,791

3.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       13,691,285                   -    13,691,285

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       26,659,791                   -    26,659,791

3.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     531,675,935         414,573        1,387,461      529,873,901

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            650,877                 -           328,377             322,500

3.3

35 703 534 482 845 614 518 549 148 ު ަ ޚަ ް ް ަ ަ

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

ތަޢުލީމް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   518,549,148    482,845,614                -   35,703,534

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     129,543,237      129,473,137                -          70,100

3.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       21,284,836        2,100,000   19,184,836

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            100,000                   -        100,000

3.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       35,040,506   35,040,506

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              35,000          35,000

3.6

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

ކުޅިވަރު

ާއއިލާ ބަދަހިކުރުން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,673,562        1,023,094          3,650,468

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       10,090,000      10,090,000                    -

3.7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       11,259,446           389,550   10,869,896

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         3,030,656                   -     3,030,656

-                4,562,954     18,350,566   270,745,832  6,705,315     27,117,539   15,000,000   11,672,621        -                -               -                    3,143,052        -                 -                 -                 357,297,878     4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       73,818,088                 -                 -                 -        1,593,052                    -               -                -        11,672,621                -   27,117,539     6,570,315    16,022,220     6,344,988     4,497,354                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     283,479,790                 -                 -                 -        1,550,000                    -               -                -                    -   15,000,000                -        135,000  254,723,612   12,005,578          65,600                -

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް
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ޕްރޮގްރާމް

4.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       27,117,539   27,117,539

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                -

4.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         5,434,156     5,434,156

ފަތުރުވެރިކަން

މަސްވެރިކަން

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         8,094,335     8,094,335

4.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            910,832        910,832

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         3,911,243     3,911,243

4.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                    -                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       15,000,000   15,000,000

4.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       18,921,988           679,052        11,672,621     6,570,315

135 000 1 550 000 1 685 000 ު ަ ަ ް ަ ެ

ނޑުވެރިކަން ދަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       1,685,000      1,550,000                   -        135,000

4.6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       14,725,171           539,000    14,186,171

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       29,192,873                   -    29,192,873

4.7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                    -                 -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     210,170,739  210,170,739

4.8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            681,049         681,049

15 360 000 15 360 000 ު ަ ަ ް ަ ެ

ތިމާވެށި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

ހަކަތަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     15,360,000    15,360,000

4.9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,530,000           375,000      1,155,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                   -                 -

4.10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,497,354     4,497,354

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              65,600          65,600

ބިން

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
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އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

-                -                -               807,100         -                -                -                2,138,492          -                -               -                    -                   4,055,250      3,368,989      -                 10,369,831       5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,780,081                 -      1,834,489                 -                   -                    -               -                -          2,138,492                -                -                -         807,100               -                -                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         5,589,750                 -      1,534,500      4,055,250                   -                    -               -                -                    -                -                -                -                 -               -                -                -

5.1

ރކަރަންޓް ޚަރަދު       2,349,677       211,185         2,138,492

ޖެންޑަރ

އެހެނިހެން ދާއިރާތައް

ރދ       2,349,677       211,185         2,138,492 ޓ  ރ ރި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                 -                    -

5.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,623,304      1,623,304                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         1,534,500      1,534,500                -

5.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            807,100         807,100

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                 -

5.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                    -                 -

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންްޓ

ޤައުމީ ސަލާމަތް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         4,055,250      4,055,250

183,921,940  120,959,015 43,273,706   231,711,210  51,697,489   39,810,944   24,758,765   949,792,342      123,326,748  16,238,540  1,143,683,023   1,575,242,738 709,277,097  452,982,577  101,834,470  5,768,510,606  6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  5,547,769,350  100,179,747  450,306,415  682,938,522 1,558,214,330   1,143,683,023  15,998,590  122,962,302      932,551,326   24,758,765   39,327,074   51,364,189    92,959,935   34,219,948 117,331,346  180,973,836

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     220,741,256      1,654,723      2,676,162    26,338,575      17,028,408                    -       239,950         364,446        17,241,017                -        483,870        333,300  138,751,275     9,053,758     3,627,669      2,948,104

6.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     935,149,612    28,029,768    15,759,786  184,990,008    413,403,741    2,728,771      189,018,872   12,241,254     5,272,083     9,117,927    22,458,011   23,018,567    29,110,825

ެކޕިޓަލް ޚަރަދު       69,899,292      1,543,525         189,850    26,338,575      17,028,408       239,950        16,676,017                -        390,620        333,300         799,225     3,552,669      2,807,154

6.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       20,860,447      6,660,744                 -          5,327,035     8,872,668

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            751,198         111,198                 -             565,000          75,000

6.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     372,097,581  279,085,792        1,875,000    38,033,703     3,669,987        714,191    15,169,913     7,660,316   15,985,408      9,903,270

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     150,090,766      2,486,312                   -         364,446          93,250                -  137,952,050     9,053,758                -         140,950

6.4

މުސާރަ  2,440,842,391    36,772,674    79,988,690  246,449,348    682,078,195      711,558,221    7,510,560    29,521,655      413,304,136     6,797,400   21,567,300   26,964,300    35,567,616   17,037,196   37,058,720    88,666,380

އެލަވަްނސް  1,778,819,319    28,716,561    75,472,148  251,499,166    460,857,394      432,124,802    5,759,260    55,406,944      324,901,283     5,720,111     8,817,704   14,567,771    19,764,394     9,522,436   32,395,983    53,293,361

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު              35,941                369             1,197             4,599               7,725               11,457                73                256                 6,280                 70               318               517                498               238               629             1,715

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  8,031,266,070  102,457,063  527,167,508  713,332,347 1,865,252,280   1,756,001,773  18,562,996  136,088,604   1,531,414,702   39,758,765   81,481,235 148,536,780  697,107,957   61,624,272 128,206,772  224,273,016

މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

މޭންޑޭޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
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އޮފީސް

1

`

2011 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

2013ވަނަ އަހަރަށް ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚުލާޞާ

ޕްރޮގްރާމް

ް ަ ު ާ ަ ާ ަ-                480,500        -               154,023,311  -                -                -                35,465,375        -                -               -                    6,402,500        -                 23,008,586    -                 219,380,272     1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       49,481,846                 -      9,019,586                 -        4,555,000                    -               -                -        34,614,395                -                -                -         987,365               -        305,500                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     169,898,426                 -    13,989,000                 -        1,847,500                    -               -                -             850,980                -                -                -  153,035,946               -        175,000                -

1.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       26,857,558        26,857,558

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            850,980             850,980

1.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            399,250           64,250                -         335,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              40,000                 -                -           40,000

1.3

އަސާސީ އަމާޒުތައް

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން

ހެޔޮއަގުގައި އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުއެއް ޤާއިމްކުރުން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            957,865         652,365        305,500

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     153,170,946  152,995,946        175,000

1.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       16,338,585      4,026,748        4,555,000          7,756,837

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         8,816,500      6,969,000        1,847,500                    -

1.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,928,588      4,928,588

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         7,020,000      7,020,000

-                2,257,000     -               -                 -                316,162        -                -                    13,037,011    2,432,716    -                    101,589,218    -                 25,276,887    692,509         145,601,502     2

ި ި ި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން

ހެޔޮވެރިކަން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       97,916,272         692,509    15,720,421                 -      64,003,603                    -    2,117,066    12,809,511                    -                -        316,162                -                 -               -     2,257,000                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       47,685,231                 -      9,556,466                 -      37,585,615                    -       315,650         227,500                    -                -                -                -                 -               -                -                -

2.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       22,635,963      2,116,472      18,402,425    2,117,066

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       20,435,650                 -      20,120,000       315,650

2.2

ރިަކރަންޓް ޚަރަދު       58,438,181         692,509      9,899,332      45,273,178        316,162     2,257,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       11,935,386                 -      9,556,466        2,378,920                -                -

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

އަދުލް އިންސާފް
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އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

2.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,982,575      1,982,575                   -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       15,086,694                 -      15,086,694

2.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       14,859,552      1,722,042           328,000    12,809,511

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            227,500                 -                   -         227,500

20,918,332    -                -               -                 90,086,761   19,817,190   -                531,526,150      -                -               605,978,961      5,406,809        -                 435,761         -                 1,274,169,963  3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  1,146,854,978                 -         435,761                 -        4,959,433      494,873,901               -                -      531,203,650                -     9,920,749   89,904,511                 -               -                -    15,556,975

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     127,314,985                 -                 -                 -           447,377      111,105,060               -                -             322,500                -     9,896,441        182,250                 -               -                -      5,361,357

3.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       15,556,975                   -    15,556,975

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         5,361,357                   -      5,361,357

3.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     529,792,321         435,761        1,489,659      527,866,901

322 500 357 377 - 679 877 ޚަރަދު ކެޕޓަލް

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

ކޕިޓލ ޚރދ          679,877               -         357,377            322,500

3.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     530,593,256      494,873,901                -   35,719,356

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     111,152,310      111,105,060                -          47,250

3.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       21,184,032        2,100,000   19,084,032

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            100,000                   -        100,000

3.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       35,101,123   35,101,123

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              35,000          35,000

3.6

ތަޢުލީމް

ޒުވާނުން ކުިރއެރުވުން

ކުޅިވަރު

އާއިލާ ބަދަހިކުރުން

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,363,245        1,026,496          3,336,749

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              90,000             90,000                    -

3.7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       10,264,026           343,278     9,920,749

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         9,896,441                   -     9,896,441

-                4,874,005     13,221,021   264,050,629  6,625,664     24,684,546   15,000,000   11,712,735        -                -               -                    3,203,039        -                 -                 -                 343,371,639     4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       66,635,715                 -                 -                 -        1,575,539                    -               -                -        11,712,735                -   24,684,546     6,565,664    11,918,689     5,304,537     4,874,005                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     276,735,924                 -                 -                 -        1,627,500                    -               -                -                    -   15,000,000                -          60,000  252,131,940     7,916,484                -                -

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް



ކް 
ްލާމި

ސ
 އި
އޮފް

ރީ 
ސްޓް

މިނި
 

ެއާޒް
އެފ

ފް 
 އޮ
ްޓރީ

ސ
މިނި

 

ޑް 
އެން

ޯޓް 
ސްޕ

ރާނ
ޓް

ޝަން
ނިކޭ

މިއު
ކޮ

ޒް 
ޝަރީ

 ފި
އޮފް

ރީ 
ސްޓް

މިނި
 

ްޗަރ
ކަލ
ެގްރި

 އ
ންޑް

އެ

ްގ 
ސިނ

ހައު
ފް 
 އޮ
ްޓްރީ

ސ
މިނި

 

ންޓް
ންމަ

ްވަރަ
އެނ

ްޑ 
އެން

ން 
ިއުމަ

 ހ
އޮފް

ރީ 
ސްޓް

މިނި
 

ސް
ޕޯޓް
ސް
ޑް 
އެން

ތް 
 ޔޫ
ސް،

ސޯ
ރި

 ،
ޒަމް

ޓޫރި
ފް 
 އޮ
ްޓްރީ

ސ
މިނި

 

ްޗަރ
ކަލ

ޑް 
އެން

ސް 
އާޓް

ކް 
ނޮމި

އިކޮ
ފް 
 އޮ
ްޓްރީ

ސ
މިނި

 

ންޓް
ޕްމަ
ިވެލޮ
ޑ

ތް 
ހެލް

ފް 
 އޮ
ްޓްރީ

ސ
މިނި

 

މިލީ
 ފެ
ންޑް

އެ

ން 
ފޮރި

ފް 
 އޮ
ްޓްރީ

ސ
މިނި

 

ެއާޒް
އެފ

ސް
އޮފީ

ްގެ 
ރަލ

ޖެނެ
ނީ 

ެޓަރ
 އ

ޝަން
ިޔުކޭ
އެޑ

ފް 
 އޮ
ްޓްރީ

ސ
މިނި

 

ެއާޒް
އެފ

މް 
 ހޯ
އޮފް

ރީ 
ސްޓް

މިނި
 

ސް 
ފެން

 ޑި
އޮފް

ރީ 
ސްޓް

މިނި
 

ރިޓީ
ކިއު
ސެ
ަލް 
ނ ަޝ

 ނޭ
ންޑް

އެ

ސް 
ނޭން

 ފި
އޮފް

ރީ 
ސްޓް

މިނި
 

ޜަރީ
ޓްރެ

ޑް 
އެން

ސް
އޮފީ

ާގެ 
ިއްޔ

ްހޫރ
ޖުމ

ސުލް
ރައީ

 

ރަދު
 ޚަ
މްލަ

 ޖު
މްގެ

ގްރާ
ޕްރޮ

 

އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

4.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       24,684,546   24,684,546

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                -

4.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,715,265     4,715,265

ފަތުރުވެރިކަން

މަސްވެރިކަން

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         5,763,285     5,763,285

4.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            589,272        589,272

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         2,153,199     2,153,199

4.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                    -                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       15,000,000   15,000,000

4.5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       18,989,938           711,539        11,712,735     6,565,664

ނޑުވެރިކަން ދަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         1,687,500        1,627,500                    -          60,000

4.6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       11,536,339           539,000    10,997,339

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         4,169,250                   -      4,169,250

4.7

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                    -                 -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     232,602,690  232,602,690

4.8

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            216,350         216,350

ތިމާވެށި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

ހަކަތަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       15,360,000    15,360,000

4.9

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,030,000           325,000         705,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                   -                 -

4.10

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         4,874,005     4,874,005

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                -

ބިން

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
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އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމް

-                -                -               1,639,950      -                -                -                1,968,774          -                -               -                    -                   1,500,000      3,329,868      -                 8,438,592         5

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         5,365,092                 -      1,756,368                 -                   -                    -               -                -          1,968,774                -                -                -      1,639,950               -                -                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         3,073,500                 -      1,573,500      1,500,000                   -                    -               -                -                    -                -                -                -                 -               -                -                -

5.1

ރކަރަންޓް ޚަރަދު       1,998,774         30,000         1,968,774

ޖެންޑަރ

އެހެނިހެން ދާއިރާތައް

ރދ       1,998,774         30,000         1,968,774 ޓ  ރ ރި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                 -                    -

5.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,726,368      1,726,368                -

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         1,573,500      1,573,500                -

5.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު         1,639,950      1,639,950

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                    -                 -

5.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                    -                 -

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންްޓ

ޤައުމީ ސަލާމަތް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         1,500,000      1,500,000

185,432,973  117,520,506 44,922,711   141,322,652  51,652,131   39,544,632   24,996,296   928,956,729      123,330,248  16,310,942  1,143,683,023   1,583,270,327 712,231,839  468,211,658  101,728,046  5,683,114,714  6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  5,561,791,348  100,174,882  465,764,038  684,597,389 1,566,222,225   1,143,683,023  16,032,992  122,965,802      913,454,203   24,996,296   39,121,982   51,311,756    92,818,202   42,403,448 116,061,013  182,184,098

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     121,323,367      1,553,165      2,447,620    27,634,450      17,048,102                    -       277,950         364,446        15,502,527                -        422,650        340,375    48,504,450     2,519,263     1,459,493      3,248,876

6.1

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     951,902,234    28,019,579    17,858,944  186,648,875    421,411,635    2,763,172      194,057,583   12,478,785     5,315,892     9,146,585    22,505,335   21,669,005    30,026,845

ެކޕިޓަލް ޚަރަދު       67,708,289      1,441,967         129,100    27,634,450      17,048,102       277,950        15,187,527                -        329,000        340,375         852,400     1,359,493      3,107,926

6.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       20,873,686      6,666,067                 -          5,295,635     8,911,983

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            526,198         111,198                 -             315,000        100,000

6.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     389,400,257  292,444,256        1,875,000    38,037,203     3,421,087        633,100    14,980,856   11,785,922   16,025,322    10,197,511

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       53,088,879      2,318,520                   -         364,446          93,650                -    47,652,050     2,519,263                -         140,950

6.4

މުސާރަ  2,420,775,750    36,772,674    79,988,690  246,449,348    682,078,195      711,558,221    7,510,560    29,521,655      390,342,795     6,797,400   21,567,300   26,964,300    35,567,616   19,931,896   37,058,720    88,666,380

އެލަވަްނސް  1,778,839,420    28,716,561    75,472,148  251,499,166    460,857,394      432,124,802    5,759,260    55,406,944      323,758,189     5,720,111     8,817,704   14,567,771    19,764,394   10,685,630   32,395,983    53,293,361

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު              35,592                369             1,197             4,599               7,725               11,457                73                256                 5,931                 70               318               517                498               238               629             1,715

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  7,674,076,682  102,420,556  520,262,759  713,731,839 1,699,871,893   1,749,661,983  18,743,658  136,367,259   1,509,629,763   39,996,296   84,362,530 148,364,556  561,036,542   58,143,732 125,132,011  206,351,305

މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

މޭންޑޭޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އަސާސީ އަމާޒުތަކުގެ ޖުމްލަ     40,423,241   338,882,084     48,893,949   209,133,358     49,481,846   169,898,426 1

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން     18,207,936          569,400     25,041,990          840,408     26,857,558          850,980 1.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ     18,207,936          569,400     25,041,990          840,408     26,857,558          850,980

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން       2,239,224     40,620,103       1,162,196     17,874,551          399,250            40,000 1.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ            64,250          383,500          527,196                  -            64,250                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް            56,100                  -                  -                  -                  -                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންށް އެންވަޔަރަންމަންޓް       2,118,874     40,236,603          635,000     17,874,551          335,000            40,000

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން       4,796,453   289,124,810       1,066,615   174,681,899          957,865   153,170,946 1.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންށް އެންވަޔަރަންމަންޓް       3,184,298   286,523,335          652,365   174,681,899          652,365   152,995,946

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން       1,612,155       2,601,475          414,250                  -          305,500          175,000

8 816 500 16 338 585 8 716 500 16 373 878 3 017 771 11 887 442 ް ު ު ް ަ ާ ަ  ު ަ ަ ު ު  ް ާ ަ  ެ ެ ަ ާ ު ް ަ 1 4

2013 2012

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

އަސާސީ އަމާޒުތަކުގެ ޚުލާސާ

2011
ތަފްޞީލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން   11,887,442      3,017,771     16,373,878       8,716,500     16,338,585       8,816,500 1.4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       3,664,892          395,271       3,781,898       6,869,000       4,026,748       6,969,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް       2,942,500       2,622,500       4,510,000       1,847,500       4,555,000       1,847,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ        5,280,050                  -       8,081,980                  -       7,756,837                  -

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން       3,292,185       5,550,000       5,249,270       7,020,000       4,928,588       7,020,000 1.5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       3,292,185       5,550,000       5,249,270       7,020,000       4,928,588       7,020,000



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން   18,207,936      569,400   18,207,936      569,400 1.1

205,500      7,404,831    205,500      7,404,831    
P1

 ު ް ާ  ާ ް ެ  ެ ާ ް ަ  ާ ް ު ޭ  ް ަ ު ެ ް ެ ަ ަ  ަ ު ަ ަ ް ު  ް ަ ަ ާ ަ ާ  ު ަ ަ  ް  ާ ަ ު ު ެ ު  ު ަ ް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

55,500       702,950      55,500       702,950      

S1

75,000       4,565,510    75,000       4,565,510    

S2

-          597,127      -          597,127      

S3

ޞިއްޙަުތ ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަުޅ އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަްށ ބޭނުންާވ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންުމ 

ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ 

ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރާއި ކުއްޖާ ގެ ހުނަރުތަކާ ހިއްސުތައް 

ތަރައްޤީވާ މިންވަރު ބެލުމާއި، ޅަފަތުގައި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި،  ވިހެއުމާއެކު ދޭންޖެހޭ 

ފަރުވާއާއި، ގާތުންކިރުދިނުމާއި ކާންދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާއި ނިއުޓްރިޝަނާއި ބެހޭ 

ސަރވޭލަންސް ނިޒާމު ފުޅާކުރުން

ރައްކާތެރި މައިވަންތަކަމާއި ފުރާވަރަށް އަރާކުދިންގެ ޖިންސީ އަދި އުފަންވެނި ޞިއްހަތު ހިމެނޭގޮތަށް އުމުރާއި ޖިންސަށް 

ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ބައްޓަންކުރެވޭ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ޕްރޮގަރާމްތަކާ، މިކަންކަމާގުޅޭ ކެންސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޖިންސީހާނީއްކަ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދީ، އުފަންވެނި ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-          22,000       -          22,000       

S4

75,000       1,517,244    75,000       1,517,244    

S5

265,000      10,215,290   265,000      10,215,290   
P2

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ޞިއްހަތާއި، އެކްސިޑެންޓްތަކުންނާއި ނުކުޅެދުންތަރިވެދާފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގައި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ރިސްކް ފެކްޓަރތަކުގެ ސަރވޭލަންސް ހިންގުން

ޓީބީ އާއި އެޗްއައިވީ ފަދަ ބަލިތަކާއި، ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިން ފެތުރޭ ބަލތަކާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަލަށް 

ތިލަވަމުންއަންނަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި ނައްތާލުމަށް އެހެންދާއިރާތަކާއެކު 

މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫތްޕާއި ބަލިތަކުގެ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
, , , , , ,

-          2,355,550    -          2,355,550    

S1

240,000      2,907,000    240,000      2,907,000    

S2

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ 

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް 

. ހަމަޖައްސައި ދިނުން

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބަތިދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ 

ނޑައަޅާ މީހުންގެ  އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަ

މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-          129,796      -          129,796      

S3

-          79,924       -          79,924       

S4

-          5,000        -          5,000        

S5
ނޑެއްގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ނޫން އެހެން  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ބާވަތްތަކުގެ ސިއްހީފަރުވާދޭ  ތަންތަން ގާއިމްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި 

މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ ކޮންޓިންޖެންސީ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް ޤާއިމް ކުރުން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބަލިމީހާގެ ޢުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ފެންވަރު 

ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭ މަރުކަޒުތަކެއް ތަރައްޤީކޮށް، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

, ,

25,000       4,738,020    25,000       4,738,020    
S6

1,900        250,000      1,900        250,000      P3

1,900        250,000      1,900        250,000      
S2

-          27,000       -          27,000       
P4

-          27,000       -          27,000       

S2

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ސިއްޙީ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ 

ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

ފަންނީ ދިވެހިން ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ، ޢިނާޔަތްތައް ތައާރަފްކޮށް، އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ހިސާބުން 

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން

ވިހާމަރުވާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމު އިލެކްޓްރޮނިކް އޮންލައިން  ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ ސިއްހީ ކިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، 

ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މުއްސަސާތައް އެނިޒާމާއި ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކަްނކަން ނިންމުމުގައި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ޘަޤާފަތެއް ބިނާކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

97,000       294,415      97,000       294,415      

P5

12,000       95,641       12000 95641.25

S1

85,000       198,774      85000 198774

S2

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފާރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ޔަޤީންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުމަށް 

ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮްށ ތަންފީޒްކުރުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމާއި އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ ގާބިލްކަން އުފައްދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ 

ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖާބަ ދެވޭ ވަރު މޮނިޓަރ ކުރުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ޕްރޮފެޝނަނަލް ފެންވަރު ތަންފީޒުކުރާ 

މުވައްސަސާތަކުގެ ގާބިލްކަމާއި ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތާއި ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ގާނޫނީ މައްސަލަތައް 

ބަލާނެ ޓްރައިބިއުނަލެއް ގާއިމްކުރުން

-          16,400       -          16,400       P6

-          16,400       -          16400

S3
ޢާއްމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ އިމަޖެންސީތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން



1





1
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ހެޔޮވެރިކަމުގެ ޖުމްލަ   110,584,992   118,249,794   115,548,957   215,227,213     97,916,272     47,685,231 2

އަދުލް އިންސާފް     15,954,432     81,407,411     24,467,957   181,769,180     22,635,963     20,435,650 2.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ          648,900                  -       2,051,427                  -       2,116,472                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް     12,835,037     81,082,711     20,353,374   181,507,880     18,402,425     20,120,000

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް       2,470,495          324,700       2,063,156          261,300       2,117,066          315,650

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހު ކުރުން     65,038,005     28,397,625     59,296,596     18,013,863     58,438,181     11,935,386 2.2

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް          368,130          115,000          622,593                  -          692,509                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       5,772,070       8,849,845       9,462,253     16,641,777       9,899,332       9,556,466

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް     50,898,623       5,463,175     46,302,550       1,358,534     45,273,178       2,378,920

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ          723,271                  -          652,201                  -          316,162                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން       7,275,911     13,969,605       2,257,000            13,553       2,257,000                  -

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

ހެޔޮވެރިކަމުގެ ޚުލާސާ

2013 2012 2011
ތަފްޞީލް

ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން     14,987,298       8,000,908     16,977,767     15,340,170       1,982,575     15,086,694 2.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     14,542,377                  -     16,977,767                  -       1,982,575                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް          444,921       8,000,908                  -     15,340,170                  -     15,086,694

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން                  -                  -                  -                  -                  -                  - 2.4

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު     14,605,256          443,850     14,806,637          104,000     14,859,552          227,500 2.5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       1,526,282                  -       1,820,782                  -       1,722,042                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް          589,584                  -          328,000                  -          328,000                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް     12,489,390          443,850     12,657,855          104,000     12,809,511          227,500



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އަދުލް އިންސާފް      648,900          -   12,835,037     81,082,711     2,470,495      324,700     15,954,432     81,407,411 2.1

204,700        1,865,882      204,700      765,500      -            451,482      -          648,900      P1

204,700        1,706,882      204,700      606,500      -            451,482      -          648,900      S1

-            159,000       -          159,000      S2

P2

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 ޝަރުޢީ، ާޤނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން

ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުން، ކުރިއެރުވުން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް އިންސާފުކޮށް ނިންމާ ޙުކުމްތަކާއި ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް އެނގޭފަދައިން 

ޝާއިޢުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސްކުރުމާއި އަދި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައިއާއި ޝާއިޢުކުރުމުގައި، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތަކާއެކު 

އަދި ޢާންމުކޮށް އެންމެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޢަދުލް އިންސާފާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ޢަދުލް އިންސާފުގެ ދާއިރާ 

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ާޚއްޞަ ފަންނީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނޭ ސްޓްރެޓަޖީއެއް ރޭވުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

35,000         710,420       35,000       710,420      -            -          -          -          

-            6,400         -          6,400        
S1

35,000         40,500        35,000       40,500       S2

-            663,520       -          663,520      S3

1,000,000      3,200         -          3,200        1,000,000      -          -          -          

P3

-            3,200         -          3,200        S3

1,000,000      -           1,000,000      -          

މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެއްޗާއި، މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް، ދާއިރާގައި 

ޙިއްސާކުރުމަށާއި، ޢާންމުންނަށް އެކަށޭނަ ހަލުވިމިނެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި 

ނޑެއް  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގްފަދަ ނިޒާމުތައް  ޤާއިމުކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެކަށޭނަ އުމްރާނީ އޮނިގަ

ޤާއިމުކުރުްނ

S4

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ 

ނޑެއް ތައާރަފްކޮށް ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވެނޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް (އޯލްޓަރނޭޓް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން  އޮނިގަ

) ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިވެ، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަވަހަށް ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން ނިޒާމެއް

އޯލްޓަރނެޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަންގެ ނިޒާމްތައް ތައާރަފްކުރުން

ލޯ ރިޕޯރޓިންގ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން ޤާއިމްކުރުން

މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ޝާއިޢުކުރުން

ި ދ ފ ި ޢދލ ި ި ި ި ފ ި ޢދލ ފ ޢ ދި

ހަރުދަނާކުރުން

ޢަދުލް އިންސާފަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި، މިހާރުހުރި 

ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާކުރުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

262,500        788,010       -          788,010      262,500        -          -          -          

P4

262,500        -           262,500        -          S1

-            422,710       -          422,710      
S2

-            262,300       -          262,300      
S3

-            103,000       -          103,000      

ހިލޭ ޤާނޫނީއެހީ ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިވަން ޕަބްލިކް 

ޑިފެންޑަރުގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރުން
S10

P5

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ކޯޓުތައް އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ޓްރައިބިޔުނަލްގެ އޮފީސްތައް ޚަރަދުކުޑަ ގޮތެއްގައި ޤާއިމްކުރުން

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިވަން ޕަބްލިކް  ފަސޭހަގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް އެތުރިފައިވާގޮތާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

ޑިފެންޑަރުން ޢައްަޔނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ހަރުދަނާކޮށް، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 

އުފެއްދުން

ކުށްކުށުގެ ޝިކާރަވެރިންނާއި ހެކިވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަންދޭ ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކުރުން

ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައާއި ކޯޓުތަކުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނޭ ޢަދުލުވެރި އެކަށީގެންވާ އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް 

ރިޒޮލިޔުޝަން މެކޭނިޒަމްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ޤާއިމުކުރުން

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މެނޭޖްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރޭއިރު ޒިންމާދާރު 

ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ނެރުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން 

ހަރުދަނާ ހަމަތަކެއްގެ މަތީން، މިނިވަންކުރުމަށް ޕެރޯލް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާުރގެ 

53,868,070     1,388,656      85,000       41,500       53,783,070     1,347,156     -          -          

-            855,083       -            855,083      S1

53,783,070     492,073       53,783,070     492,073      
ބަންދުގައިތިބޭމީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނ ޑިޓެންޝަން މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން S2

85,000         41,500        85,000       41,500       

S3

3,000          717,765       -          161,865      3,000          555,900      -          -          
P6

-            433,165.00     -          153,665.00   -            279,500      S1

3,000.00       254,900.00     -          1,000.00      3,000.00       253,900      
މީޑިޔާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުްނ S2

-            29,700.00      -          7,200.00      -            22,500       

އަލަށް ހަދާ ޤާނޫނުތައް ލިޔެ އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާނޭގޮތެއް 

ފަރުމާކޮށް ހިންގުން
S3

ި ި ި ީ ީ ި ި ި ީ

ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާ، މަޝްވަރާއާއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުން

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި 

ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން

ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކަކަށް ހިންގާ ޕެރޯލް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު ކުރެވޭ 

ކަމަކަށް ހެދުމަށް އެފަދަ ޢުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

24,634,141     10,480,500     -          -          24,634,141     10,480,500   -          -          
P9

2,150,000.00    6,450,500.00   2,150,000.00    6,450,500     
S1

-            250,000.00     -            250,000      
އިންޓެލިޖަންސް މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްސާކުރުން ހަރުދަނާކުރުން S2

425,000.00     250,000.00     425,000.00     250,000      

ކުށްކުރުމާއި އެންޓި ސޯޝަލް ބިހޭވިއަރ މަދުކޮށް، ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް މުޖުތަމަޢުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން
S3

20,959,141.00   2,290,000.00   20,959,141.00   2,290,000     

އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު 

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން
S4

-            1,175,000.00   -            1,175,000     

ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކާގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ހަރާކާތްތަކަށް ފުރުޞަތެއްނުދީ، ހަރަކާތްތަކުން 

ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
S5

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް 

ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެ، ކުށް ކުރުމުގެކުރިން ދެނެގަތުމަށާއި، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

1,100,000.00    65,000.00      1,100,000.00    65,000       
އަލަށް ނިކުންނަމުންދާ ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގް މައްސަލަ ބެލޭނެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން S8

1,000,000      -           -          -          1,000,000      -          -          -          
P10

1,000,000.00    -           1,000,000.00    -          

ތަޙްޤީޤަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ އެއްކޮށް ދެނެގަތުމަށް އެކަށީގެންވާ ފޮރެންސިކް 

ލެބޯރެޓަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން
S2

400,000        -           -          -          400,000        -          -          -          
P11

400,000.00     -           400,000.00     -          S1

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

ޢިލްމީ، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ތަރައްޤީކުރުން

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހު ކުރުން   368,130       115,000  5,772,070   8,849,845   50,898,623    5,463,175      723,271          -    7,275,911   13,969,605   64,866,795   28,397,625 2.2

1,063,175    15,585,500   -          -          -          -          1,063,175    15,569,000   -         -        -           16,500    

P1

ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރީ ކެޓަގަރައިޒްކުރުން   14,269,000      313,175   14,269,000      313,175 S1

750,000      1,300,000    750,000      1,300,000    

ދިރާސާގެ އެހީގައި ވަޒީފާތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ބަދަލުތައް ގެނައުން
S2

 ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ (2008)ން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑު 

ބައްޓަންކުރުމާއި އަދި އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ބާރުތައް 

. ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް ޤާއިމްކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          3,000        -           3,000     

ސަރުކާރުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މައްލޫމާތު 

ޢާންމުކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ރޭވުންތެރިގޮތެއްގައި 

. މީގެތެރޭގައި ރައިޓް ސައިޒިންގ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ހިންގުން

ސަރުކާރު ހިންގުން، ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ 

ދައުރު ހިމެނެއެވެ

S3

-          13,000       -           13,000    

ސަރުކާރުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިނގަނީ ރައިޓްބޭސްޑް 

އެޕްރޯޗާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި ބަލާ އެކަން 

ޔަޤީންކުރުން
S4

-          500          -           500       

އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި ޗޭންޖް 

މެނެޖްމަންޓަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
S5

6,008,245    4,125,915    -          -          -          -          -          2,640,590    6,008,245   1,656,534  -           -       
P2

-          783,750      -         783,750    

.އެފް)  .އީ .ޓީ މީޑިއަމް ޓަރމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ފްރޭމްވަރކް (އެމް

އެކުލަވާލުން އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ރާވާއިރު ދައުލަތަށް ލިބޭ 

އެއްޗަކާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ބަލާނެކަން ޔަޤީންކުރުން
S1

 ދައުލަތުންކުރާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ފޫބެއްދޭނެކަން 

. އަދި އިސްރާފުކުރުމާއި ބޭނުމެއް ނެތްބޮޑެތި ޚަރަދުތައްކުރުން  ޔަޤީންކުރުން

. ހުއްޓުވުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

6,008,245    3,342,165    -          2,640,590    6,008,245   701,574    

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމާއެކު 

އެކަށައަޅާފައިވާ  ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކުރާކަން ޔަގީންކުރުން
S4

-         171,210    

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

 . މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން

(ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ ކުރުން)
S5

5,891,600    26,381,338   -          -          -          -          3,050,000    25,490,473   2,841,600   885,865    -           5,000     

P3

-          3,500        -           3,500     

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ސަރުކާރު ހިންގުމާއިބެހޭ ބިލާއި 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ 

ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން
S1

-          1,500        -           1,500     

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގެ 

ބައިވެރިވުމާއިއެކު ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގައިޑްލައިންތައް 

އެކުލަވާލުން
S3

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން 

ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި، 

އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތް 

. ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން

5,891,600    26,376,338   3,050,000    25,490,473   2,841,600   885,865    

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން
S4

800,000      10,149,291   -          -          -          723,271      800,000      6,328,270    -         2,758,621  -           339,130   
P4

670,000      5,656,303    670,000      5,656,303    

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމު 

ތަންފީޒުކުރުމާއި، ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްއާއި 

އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުން

S1

130,000      260,000      130,000      260,000      

ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މީހުންގެ ޤާބިލުކަމާއި އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުގެ 

މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުން
S2

-          3,021,651    -         2,718,621  -           303,030   

ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި ދުރު ވިސްނުމުގެ ރޭވުމާއި އެއްގޮތަށް 

ތަންފީޒުކުރުން
S3

 ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން 

. މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          151,100      -          75,000       -         40,000     -           36,100    

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްގެންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ 

މެދުގައި ތަމްރީނުގެ ނެޓުވަރކެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން

S4

-          1,060,237    -          723,271      -          336,967      

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު 

މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން
S6

14,519,605   8,146,201    13,969,605   7,275,911    -          -          550,000      870,290      -         -        -           -       
P5

އީ-  ގަވަރމަންޓުގެ ޚިދްމަތްދޭނެ މަރުކަޒީ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްުކރުން          -      969,605          -      969,605 S1

13,550,000   6,079,201    13,000,000   5,208,911    550,000      870,290      

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމަށާއި 

މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަށް މަގުފަހިކުރުން S3

 އީ- ގަވަރނަންސް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް 

. ޤާއިމްކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ގުޅާލުން

ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ޚިދްމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން    2,067,000          -    2,067,000          - S5

-          133,220      -          -          -          -          -          -          -         130,720    -           2,500     

P6

-          1,000        -           1,000     

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު 

އަސާސީގައިވާ ބައިތައް ދެނެގަތުމާއިއެކު، އެބައިތަކުގައި ހުރި އެއް 

މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަނުވާނެގޮތަށް ހެދުމަށް އަޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުއެޅުން

S1

-          132,220      -         130,720    -           1,500     

މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ހުރިހާ 

ފެންވަރެއްގެވެސް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތަކާއި އުސޫލުތައް 

އެކަށައެޅުން ނުވަތަ އެކަންކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

S3

 ޢާންމުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްވެސް ބޭނުން 

ނުހިފޭގޮތަށް ހުރި އަދި ރައްޔިތުން ބުރަ އުފުލަންޖެހޭގޮތަށް ހުރި މިފަދަ 

. ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އުވާލުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

115,000      3,000        -          -          -          -          -          -          -         -        115,000       3,000     

P7

115,000      3,000        115,000       3,000     

ސަރުކާރުން ޚިދްމަތްދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައާއި 

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި ކަންކަން ގުޅިގެން 

ކޯޑިނޭޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ހިންގޭނެގޮތަށް ސްޓޭންޑަޑް 

އޮޕަރޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރސްތައް ޤާއިމްކުރުން

S1

-          116,000      -          -          -          -          -          -          -         114,000    -           2,000     
P8

-          55,000       -         54,000     -           1,000     

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ އެކަށޭނަގޮތްތަކާއި ފޯރަމްތައް 

އޮންލައިންކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ އެހެން ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

ޤާއިމްކުރުން
S1

ޢާންމުންނާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވޭނެ  S2

 މުހިންމު ޤައުމީ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަން 

. ޔަޤީންކުރުން

 ަސރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެތެރޭގައާއި ސަރުކާރުގެ އެއް އޮފީހާއި އަނެއް 

އޮފީހާއި ދެމެދު ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

. ރަސްމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

-          61,000       -         60,000     -           1,000     

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އާންމުންނަށް ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ފީޑްބެކަށް ބަލާކަން ޔަޤީންކުރުން

-          226,330      -          -          -          -          -          -          -         226,330    -           -       
P9

ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ވަރުގަދަކުރުން    226,330         -      226,330          - S4

 ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނެޖްމަންޓް ހަރުދަނާކޮށްގެންނާއި ޕަބްލިކް 

. " ވަރުގަދަކުރުން އެކައުންޓިންގ ހަރުދަނާކޮށްގެން "ފިސްކަލް ގަވަރނަންސް



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

8,000,908     14,987,298    8,000,908     444,921      -           14,542,377   
2.3

ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލުތަށް އުފައްދައި 

ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއރާއަކުން އެމުއައްސަސާތަށް ބާރާއ އޚްތޔާރާއ ބަޖެޓް ދީގެން، 

ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން 

ހިންގުްނ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

6,725,908     596,962      6,725,908     357,199      -           239,763     

P1

6,725,908     357,199      6,725,908     357,199      

ކައުންސިލްތަކުން ލާމަރިކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 

ހޯދައިދިނުްނ. އަދި މިކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި 

ހިންގުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުދިނުމާއި ،  މައި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ 

ނޑައަޅާ ފައިސާގެ އިތުރުން،  މަޝްރޫޢުތައް ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ހިންގުމަށް ކަ

ކައުންސިލުތަކުން އަމިއްލައަށް ފައިސާ ހޯދާ، ޚަރަދުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރާއި 

. ބާރުދިނުން

S2

ޖޓ ދީ   ި ރ ތި ި  ި ރ ތ  ިރ  ވ ފޅ ދ ވީ

ރަށު ތަރަށްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ 

މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށްދީ، 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގޭނެ ހަތް ސަރަޙައްދަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބާހާަލއި، ސަރަޙައްދީ 

. ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          239,763      -           239,763     

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ 

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން
S6

-          305,786      -          -          -           305,786     

P2

-          305,786      -           305,786     

ނޑު  ސަރަޙައްދީ  ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީ ރާވައި ހިންގުމަށް އުސޫލާއި އޮނިގަ

އެކުލަވާލުން
S5

މައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ދޭ ޚިދްމަތްތައް  
S6

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ތަރައްޤީ ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން ކޮންމެ 

ސަރަޙައްދެއްގެވެސް އެއްރަށަކީ ވެރިކަންކުރާ އިދާރީ ނާރެސްކަމުގައި ހަދައި އަދި 

އެސަރަޙައްދެއްގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ވެރިކަންކުރާ ރަށުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ 

. މަރުކަޒެއްގެގޮތުގައި ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުން

ޕްރޮވިންސްތަކުން ލިބޭނެގޮތް ހެދުން          -          -
S6

1,275,000     30,000       1,275,000     30,000       -           -         
P3

-          30,000       -          30,000       

ތަރައްޤީ ރާވައި ހިންގުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ 

ޙިއްޞާ ފުޅާކުރުމާއި  ހަރުދަނާކުރުން
S1

1,275,000     -          1,275,000     -          

ތަރައްޤީގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ރޯލު ފުޅާކުރުމަށް 

. މަގުފަހިވާފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން
S2

 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ހިންގުމުގަ އާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގައި 

ޕްރައިވެޓް ސެކްަޓރާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ބައިވެރިކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          14,054,550    -          57,722       -           13,996,828   
P4

-          57,722       -          57,722       

މައި ސަރުކާރާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި 

މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް 

ސިސްަޓމެއް ޤާއިމްކުރުން
S1

މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން   13,996,828           -    13,996,828          - S2

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅު ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި 

ކަންކަން/ މަޝްރޫޢު ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅުން  ހަރުދަނާކުރުން



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު   1,526,282           -      589,584          -    12,489,390      443,850    14,605,256      443,850 2.5

-          1,364,052     -          1,364,052     -          -          -           -        
P1

-          1,420        -          1,420        

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އެއްބަސްވުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި 

ވޔަާފރގެ އެކ ބައވެރންނާ އެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުްނ
S2

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ

 އިޤްތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު 

ކުރިއެރުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

ވރތއ ފށނ        1,420                  1,420           އިވރިނނ އ މ  ި ވިޔފރީގ އ

-          61,158       -          61,158       

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ އެކި 

ބައިވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާތައްކުރުން
S3

-          342,588      -          342,588      

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން
S4

-          25,000       -          25,000       

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބެލުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަފްދުތަކުން 

ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން
S5

-          50,000       -          50,000       

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޓްރޭޑް ފެއަރ ތަކުގައި  ބައިެވރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

މިހާރު ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކާއި އައު ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ބެކްގްރައުންޑް ސްޓަޑީއެއް ހެދުން
S6

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          690          -          690          

ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަމާޒުކުރެވިގެން މިނިސްޓްރީއިން ފޯރު 

ކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާ 

އެކު މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުން
S7

-          16,652       -          16,652       

) ގައި  އޯވަރސީސް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ޢޯޕިކް

ބައިވެރިވުން
S8

-          50,000       -          50,000       

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބެންހުރި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކާ ގުޅޭ 

ވަރކިންގ ޕޭޕަރެއް ނިންމުން
S9

-          1,420        -          1,420        

ނޑު ކްރެޑިޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މައިގަ

ފެސިލިޓީތައް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއެކު 

މަޝްވަރާކުރުން
S10

-          110,618      -          110,618      

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާލީ މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ 

އެއްބާރުލުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުތައް ކުރުން
S11

-          441,899      -          441,899      

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުގެ 

މަސައްކަތް ވިޔަފާރިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއެރުވުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން 

މުރާޖަޢާކޮށް ބަދަލުކުރުން
S12

-          145,000      -          145,000      

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މިޝަންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ލިބެންހުރި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރުން
S13

-          117,606      -          117,606      

ކުދި އަދި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް އެހީ ލިބިދޭ 

ނިޒާމްއާ ގުޅޭ ރިވިއުއެއް ސީޑީޕީ އިން ހެދުމަށް ގޮވާލާ އޮކޮސޮކްއަށް 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށައެޅުން

S14



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          2,060,459     -          2,060,459     -          -          -           -        
P2

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމާގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން      305,024          -      305,024          - S1

-          59,878       -          59,878       

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވޭ ބައިނަލް 

އަޤްވާމީ މަހާސިންތާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
S2

-          49,920       -          49,920       

ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި 

ބޭއްވުން
S3

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން

-          251,374      -          251,374      

ނޑުތަކުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ދިވެހި ކަ

އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން
S4

-          404,934      -          404,934      

2010 ްނ 2013 އަށް އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ 

ނޑިއެއް ހޯދުމަށް ކެމްޕޭން ކުރުން ގޮ
S5

-          2,400        -          2,400        

ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކާ އެކު ސާކްގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބްރީފިންގް ސެޝަންތައް ބޭއްވުން
S7

ސާކުގެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމްތައްކުރުްނ       40,575          -       40,575          -
S8

-          946,354      -          946,354      

ނޑިއެއް ހޯދުމަށް  2012 ން 2013 އަށް އ.ދ.ގެ އެކޮސޮކްގެ ގޮ

ކެމްޕޭންކުރުން
S11



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          1,189,522     -          599,938      -          589,584      -           -        
P3

-          528,516      -          528,516      

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުްނ
S1

-          70,022       -          70,022       

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ވިސާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ވިސާއާ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން
S2

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ޮގތުން ނޫސްވެރިން އަހުލުވެރިކުރުން          600          -          600          - S5

ތަޢުލީމާއި، ޘަޤާފަތާއި، ކުޅިވަރާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން 

 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބައިވެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ 

އާއްމު ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތްތަށް ަފސޭހަކޮށްދިނުން

-          590,384      -          800          -          589,584      

ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށާއި އައު 

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން
S11

-          2,964,294     -          1,587,985     -          -          -           1,376,309   
P4

-          916,039      -          916,039      

ނޑު އެހީ ދޭ ޤައުމުތަކަށް އެހީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  މައިގަ

ވަފްދު ފޮނުވުން
S3

-          330,000      -          330,000      

އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ އޭޖެންސީތަކާއި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ވަފްދުތަކުގެ 

ދަތުރުތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން
S4

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް އިންތިޒާްމކޮށް ބެއްވުން      341,946          -      341,946          - S5

-          241,079      -           241,079    

އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބޭރުގެ އެހީތައް ރާވާ ހިންގުމާއި 

އިތުރު އެހީގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
S8

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެައށް 

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ހޯދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          1,120,070     -           1,120,070   

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ އެއްބާރުލުން 

/ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުތައް ކުރުން
S9

-          15,160       -           15,160     

ނޑު ކުރެޑިޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ަފރާތްކަށް މައިގަ

ފެސިލިޓީތައް ހޯދައިދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއި 

މަޝްވަރާ ކުރުން
S10

-          498,241      -          348,269      -          -          -           149,973    
P5

-          143,810      -          143,810      

.އާރުގެ ދަުށން ޤަވާއިދުން ޓްރީޓީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  .ޕީ .ސީ .ސީ އައި

ހުށަހެޅުން
S1

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް 

އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ބަލާ ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާ ކުުރން

-          128,744      -          128,744      

ފަރާތްތައް ޝާމިލްކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް ފާހަގަ 

ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން
S2

-          50,000       -          50,000       

ދިވެހިރާއްޖެ އެއްބަސްވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ 

މުއާހަދާތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް 

އުފެއްދުން
S3

-          149,973      -           149,973    

ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކުގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމާ ގުޅޭ 

ގުތޮންނާއި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ 

ފަރާތްތަކާ، ސްޓޭންޑިންގް ކޮމިޓީއާ މަދަނީ މުޖުތަމަޢުއާއެކު މަޝްވަރާތައް 

ބޭއްވުން

S4

އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްއާ ގުޅޭ ހުރިހާ މުއާހަދާއެއްގައި ސޮއިކުރުން       25,715          -       25,715          - S5



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

443,850      6,528,689     443,850      6,528,689     -          -          -           -        
P6

-          25,000       -          25,000       

ކޮމަރޝަލް ޑިޕްލޮމަސީއާ ސިޔާސަތު ދިރާސާކުރުން ފަދަ ހުނަރުތައް 

ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް މިހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

އަމާޒުކުރެވިގެން ތަމްރީންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
S2

-          50,000       -          50,000       

ހިއުމަން ރިސޯސް ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޤާއިމްކޮށް ތަޢުލީމީ 

މުވައްޒަފުން ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި އިތުރުކުރުން
S3

ނޑިތައް ޤާއިމްކުރުން     6,453,689      443,850     6,453,689      443,850 ނޑުދަ ނޑު ލަ އަހަރީ މައިގަ S4

 މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ޚާރިޖީ 

ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކެއް ބިނާކުރުން
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އިޖުތިމާއީ އިންސާފްގެ ޖުމްލަ  1,117,728,940   132,474,464    1,136,174,718   170,109,561    1,146,854,978   127,314,985 3

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން       12,511,105     38,014,987         13,691,285     26,659,791         15,556,975       5,361,357 3.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       12,511,105     38,014,987         13,691,285     26,659,791         15,556,975       5,361,357

އޯގާތެރި ސަރުކާރު     539,466,183       1,105,100       531,675,935          650,877       529,792,321          679,877 3.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ            684,573                  -              414,573                  -              435,761                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް         1,285,163          427,850           1,387,461          328,377           1,489,659          357,377

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ      537,496,447          677,250       529,873,901          322,500       527,866,901          322,500

ތަޢުލީމް     503,495,486     81,588,618       518,549,148   129,543,237       530,593,256   111,152,310 3.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     467,501,370     81,568,618       482,845,614   129,473,137       494,873,901   111,105,060

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް            231,888                  -                     -                  -                     -                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް       35,762,228            20,000         35,703,534            70,100         35,719,356            47,250

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

އިޖުތިމާއީ އިންސާފްގެ ޚުލާސާ

2013 2012 2011
ތަފްޞީލް

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން       15,942,654            75,000         21,284,836          100,000         21,184,032          100,000 3.4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް         3,125,000                  -           2,100,000                  -           2,100,000                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް       12,817,654            75,000         19,184,836          100,000         19,084,032          100,000

ކުޅިވަރު        36,691,453          835,000         35,040,506            35,000         35,101,123            35,000 3.5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް       36,691,453          835,000         35,040,506            35,000         35,101,123            35,000

އާއިލާ ބަދަހިކުރުން         1,092,625       5,165,500           4,673,562     10,090,000           4,363,245            90,000 3.6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް            714,650       5,165,500           1,023,094     10,090,000           1,026,496            90,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ             377,975                  -           3,650,468                  -           3,336,749                  -

މަޢުލާމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް         8,529,434       5,690,260         11,259,446       3,030,656         10,264,026       9,896,441 3.7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް            111,000                  -              389,550                  -              343,278                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ         8,418,434       5,690,260         10,869,896       3,030,656           9,920,749       9,896,441



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން    12,511,105      38,014,987   12,511,105      38,014,987 3.1

20,000          170,675      20,000          170,675       
P1

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            139,300      -            139,300       
S1

20,000          31,375       20,000          31,375        
S2

-            355,300      -            355,300       

P2

-            137,600      -            137,600       S1

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއެކު އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް 

ބާރުއެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ދިވެހިބަހުން ދީނީ ފޮތްތައް ލިޔެ ޗާޕްކޮށް ޝާޢިއުކުރުން.

ދިނީ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހަމަޖެހުން ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ފިޤުހު 

އެކެޑަމީގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާގޮތުގެ މަތީން ޤައުމުގެ ދީނީކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުން

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ކިޔަވާދިނުމުގަޔާއި އަދި ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް  

މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            151,000      -            151,000       S2

-            66,700       -            66,700        S3

-            316,000      -            316,000       

P3

-            232,500      -            232,500       S1

މުޖުތަމަޢުގައިހުރި ދީނީ ޚިލާފް މައްސަލަތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމާއެކު އެކަން ދީނުގައި އޮތްގޮތް އަންގާދިނުން.

އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް އުގަންނައިދީ ދީނީ ސުލޫކާއި ހަމަތައް އަންގައިދިނުން

އސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ ޚލާފްނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ލބޭނެފަދަ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދނުން.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތައް ކުރިއެރުވުން

            232,500                  232,500       S1

-            83,500       -            83,500        

S2

-            1,398,300    -            1,398,300     

P4

-            597,100      -            597,100       
S1ްޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅިގެން ދީނީ ތައްލީމް ފެތުރުނ

ށދިނނ ތ ތނވ ނފދ ފރ ތ މތީނ ދީނީ މޢލމތ ލި ިލފނވ  ލތ  ލމދީނ  ި

ދީނުގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރަމުން އަންނަ ތަފާތުތައް ނައްތާލާ އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ކުރިއަރުވާ އަންހެނުން ތަފާތު 

ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ގިނަގުނަ ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            128,050      -            128,050       

S2

-            673,150      -            673,150       

S4

-            17,500       -            17,500        

P5

ދީނީ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އުފައްދާ އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ ފިކުރުތައް ޤައުމީ މަންހައްޖުގައި ހިމެނުން

ދީނުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމަށް އުނިކަން ގެނުވާފަދަ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސީ ކަންތައް ކުރުމަށް 

ހިތްވަރު ނުދިނުން.

-            17,500       -            17,500        

S1

-            311,050      -            311,050       
P6

-            142,050      -            142,050       S1

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ފޯރުކޮށްދިނުން.       169,000            -      169,000            - އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތުން އެފަރާތްތަކަށް ކަ S2

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން އިޖްތިމާޢީ އަދާލާތު ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް އުގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭ 

ޤައުމީ މަންހައްޖުގައި ހިމެނުން

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙްކުރުމާއި ޒަކާތް، ވަޤުފު، ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

37,994,987      9,942,280    37,994,987      9,942,280     
P7

ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގައި އަލަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން       437,280      37,994,987      437,280      37,994,987 S2

-            9,505,000    -            9,505,000     

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ފަރާތުން މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ 

އެހީހޯދުން.

S3

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އޯގާތެރި ސަރުކާރު    684,573         -     1,285,163      427,850   537,496,447      677,250  539,466,183     1,105,100 3.2

1,105,100     89,861,423   677,250      88,116,447    427,850      1,285,163     -         459,813    

P1

އޖުތމާޢ ރައްކާތެރކަމާއ ބެހޭ ޤާނޫނު ހަދައ ތަންފޒުކުރުން     1,285,163      427,850     1,285,163      427,850 S1

 ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، 

މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް 

ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

ހ ޤނނ ހދއި ތނފީޒކރނ     1,285,163      427,850     1,285,163      427,850 އިޖތިމޢީ ރއކތރިކމއި  S1

-          182,960      -         182,960    

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި 

ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ނިޒާމުތައް ގާއިމްކުރުން
S2

527,250      5,997,380     527,250      5,997,380     

އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ނިޒާމުތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި  

ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަގޮތަކަށް އެނިޒާމުތައް 

. ހަރުދަނާކުރުން

S4

150,000      627,274      150,000      350,421       -         276,853    

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް 

ކުރުމަށްޓަކައި މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭނެ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް މި 

ސިސްޓަމް، ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ނެޝަނަލް 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާ ގުޅުވުން

S5

-          81,705,000   -          81,705,000    

ބޭސިކް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި އާބާދީގެ އެންމެން 

. ބައިވެރިކުރުވުން S8

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          63,646       -          63,646        

ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ޚިދުމަތް އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުން 

( ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން  (މަދަނަ ޕްލަސް
S9

-          447,850,000  -          447,730,000   -          -          -         120,000    P2

-          447,730,000  -          447,730,000   

ދިމާވާ އިޤްތިޞާދީ ލޮޅުންތަކުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚަރަދުތައް 

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށް 

ތަރައްޤީކުރުން

S1

-          120,000      -         120,000    

މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކި އެކި މަޢްލޫމާތު 

ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުތަކާ ގުޅުން ގާއިމުކުރުން
S5

P3

އިންޝުއަރ ނުކުރެވޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ނުރައްކާތަކުން އެންމެ ނިކަމެތި މީހުން 

ޙިމާޔަތްކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް 

ް ު ު ު ު ް ަ ަ ް ަ ަ ް ެ ެ ް ު ު ަ ެ ެ ެ

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުން

-          1,754,760     -          1,650,000     -          -          -         104,760    

-          104,760      -         104,760    

އާބާދީގައި ހިމެނޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ދެނެގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ސާރވޭ ކުރުން
S2

-          1,650,000     -          1,650,000     

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް 

ގާއިމުކޮށް، އަލުން މުޖްތަމަޢުގެތެރެއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އާފްޓަރ 

ކެއަރ ޕްރްގްރާމްތައް ރާވައި، އަޅާލާނެ މީހަކުނެތި ބިކަ ހާލުގައި 

ޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއި، ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަ މީހުންނާއި، އަނިޔާލިބިފައިވާ އަދި އެކަހެރިވެފައިވާ ކުދިންނަށް 

ބޭނުންވާ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީ، މުޖްތަމަޢުގެތެރެއަށް އަލުން 

އަނބުރައި ގެނައުމާއި، މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާދެވޭނެ ނިޒާމުތައް 

ގާއިމުކުރުން

S3

އެހީތެރިވެދީ، ފަރުދުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ތަޢުލީމް  467,501,370    81,568,618      231,888          -    35,762,228       20,000  503,495,486    81,588,618 3.3

18,686,315    89,419,560    -          -          -          -          18,686,315    89,419,560    

P1

ނޑެއް އެކަށައަޅާ ތަންފީޒް ކުރުން       10,000           -       10,000          - ތަޢުލީމާބެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަ S1

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 10 އަދ 12 ނންމާ އމްތޙާން ތަކުގައ 

ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ސިފަތަކާއި، ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި 

ޞިއްޙީ ހަށިހެޔޮކަމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި، އެލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          88,514,000    -           88,514,000    

ރއޖގ ސކލތކގ ގރޑ 10 އދި 12 ނިނމ އިމތިޙނ ތކގއި 

ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ސަރުކާރުން ހިލޭ ލިބިދޭނެ 

ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

S2

18,666,315    -          18,666,315    -          

ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް އުނގެނުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތަކާއި އެހީ ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން

S3

-          830,375      -           830,375      

ހެޔޮ ޞިއްޙަތާއި، ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ރައްކާތެރިކަމަށް ދަރިވަރުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވައި އަދި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވުން

S4

20,000       65,186       20,000        65,186       

އަމިއްލަ ރަށުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބެންނެތް ރަށްރަށުގެ ކުދިން 

އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހުރި ރަށްރަށުގައި ކިޔެވުމަށް، ދެ ޖިންސުގެ 

ކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި، ފައިސާގެ އެހީއާއި ބޯޑިންގެ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

S5

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

15,000       1,022,948     -          -          -          -          15,000        1,022,948     

P2

15,000       914,448      15,000        914,448      

ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެތެރެއިން، ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފީހެއް ގާއިމުކޮށް، ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި 

މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއޮފީހުން އުފުލަންޖެހޭ ކަމުގައި ކަށަވަރު 

ކުރުން

S1

-          108,500      -           108,500      

ލޯކަލް އެޑިއުކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސުޕަވިޝަންއާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާ ކުރުން

S2

P3

ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ނިޒާމު ސަރަޙައްދީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ކޮންމެ 

ސަރަހަދެއްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މުސްތަޤިއްލު ލޯކަލް އެޑިޔުކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކުން 

އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ 

ސާނަވީ ނިމެންދެން ދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންނާއި 

އަދ އަމއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައވެރވުމާއެކު ލބދނުން
-          26,468,962    -          -          -          231,888      -           26,237,074    

-          26,431,888    -          231,888      -           26,200,000    

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ކޮންމެ 

ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ 

ފުރުސަތު ދިނުން.

S1

-          30,000       -           30,000       

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 

ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވާރކެއް ގާއިމް ކުރުން
S2

-          7,074        -          -           7,074        

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ޕްރައިވެޓް ވުޒާރާތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން
S3

5,597,130     158,470,369  -          -          -          -          5,597,130     158,470,369  

P4

22,730       18,791,887    22,730        18,791,887    

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން 

ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުން
S1

އދި އމިއލ ފރތތކގ ބއިވރިވމއކ ލިބިދިނނ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ 

ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

5,574,400     139,678,482  5,574,400     139,678,482  

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި 

ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް 

އުފެއްދުން
S4

19,214,789    84,948,276    20,000       35,762,228    -          -          19,194,789    49,186,048    
P5

20,000       19,239,078    20,000       19,239,078    

މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ބިނާ ކުރާ ކޯސްތަކާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކުގައި 

ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯސް ފީ (ފުލްކޮށް ނޫނީ އެއްބައި)  

ދައްކައިދިނުން

S1

-          17,653,151    -          16,523,151    -           1,130,000     

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭ ތަންތަން 

އުފެއްދުމަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ފަންޑް ފުޅާކުރުމަށް 

ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން

S2

19 134 789    46 856 284    19 134 789    46 856 ރާއްޖޭގައ ޤައުމ ޔުނވަރސޓއެއް ގާއމް ކުރުން    284 S4

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް، 

ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ 

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން.

ރއޖގއި ޤއމީ ޔނިވރސިޓީއއ ގއިމ ކރނ    46,856,284    19,134,789    46,856,284    19,134,789 S4

60,000       1,199,763     60,000        1,199,763     

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމުކޮށް، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ވުޒާރާތަކުގެ 

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ބެލުމަށްޓަކައި ސްޓޭންޑަޑްތައް އުފެއްދުން
S5

500,000      1,823,800     -          -          -          -          500,000       1,823,800     
P6

300,000      502,000      -          -          300,000       502,000      

ތަޢުލީމީ  ކޮންމެ މަރުޙަލާއަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބައެއް އެކުލެވޭ 

މަންހަޖެއް އުފައްދާ، ދެވޭ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލާ ގުޅުވުން
S1

200,000      1,321,800     200,000       1,321,800     

ބިޒްނަސް، ސައިންސް އަދި އާޓްސް ސްޓްރީމްގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް 

އަދި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ، ބޭރުގެ ބަސްތައް، މީޑިޔާ، މިޔުޒިކް، 

އަތްތެރި މަސައްކަތް އަދި ޕަރފޯރމިންގ އާރޓްސް ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަތު 

ސްކޫލްތަކުގައި ލިބިދިނުން

S2

 ޤައުމީ މަންހަޖަކީ އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި 

ސިފަތައް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ހެދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

33,948,926    5,050,667     -          -          -          -          33,948,926    5,050,667     
P7

33,927,866    -          -          -          33,927,866    -          

ސްކޫލްތަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްތަކާއި 

ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށްދީ، ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމެއްދޭ، އެއް ދަންފަޅީގައި 

ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެހީތައް ހޯދައިދިނުން

S1

21,060       2,885,138     21,060        2,885,138     

އުމްރާނީގޮތުން ކުދިންގެ ކިޔެވުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި 

އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން

S2

ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއް އުފެއްދުން     2,165,528           -     2,165,528          -

S3

 ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރައްޓެހި، 

އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން

330,000      2,892,835     -          -          -          -          330,000       2,892,835     
P8

-          206,475      -           206,475      

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި 

ފޯރުކޮށް ދިނުން

S3

330,000      2,686,360     330,000       2,686,360     

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އިންކްލޫސިވް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން 

ބެލުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރކުރުމުގެ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުން

S4

649,937      4,981,793     -          -          -          -          649,937       4,981,793     
P9

ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން     4,981,793       649,937     4,981,793      649,937 S4

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް 

އެކަށޭނަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުން

 ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އިންޖީނު ހިންގައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

47,500       28,488,115    -          -          -          -          47,500        28,488,115    
P10

ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން      275,750        42,500          -          -      275,750       42,500
S1

-          27,305,600    -           27,305,600    

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާހިރުން ހޯދާ، ވަޒީފާގެ 

ބާޒާރުގެ އަގުތަކާއި ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކޮށް، ކުރާ މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރާއި ގުޅިފައިވާ މުސާރަ ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާ ދިމާއަށް 

މަސައްކަތްކުރުން

S2

5,000        906,765      5,000         906,765      

ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި އިސްވެރިންނަށް ދެވޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

އިތުރުކުރުން
S3

P11

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ހޯދައި، ތަމްރީނުދީ ވަޒީފާގައި 

ދެމެހެއްޓުން

 ތަޢުލީމީ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ އެމަރުހަލާގައި 

ލިބިގަންނަންޖެހޭ ހުނަރާއި، ޢިލްމާއި ސިފަތައް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންކަން 
1,601,500     19,229,853    -          -          -          -          1,601,500     19,229,853    

-          522,234      -           522,234      

ސްކޫލްތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓޭ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

S2

1,601,500     18,707,620    1,601,500     18,707,620    

މޮނިޓަރިން އަދި އިވެލުއޭޝަންއިން ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި 

ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮލިޓީ އިނީޝިއޭޓިވްސް އުފެއްދުން

S3

62,500       2,110,556     -          -          -          -          62,500        2,110,556     

P12

-          32,459       -          -          -           32,459       

މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ މިންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 

ގާއިމްކުރުން.
S1

ކަށަވަރުކުރުން

 ކޮންމެ ދިވެއްސަކީވެސް މުސްލިމް ދިވެހި ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ 

އާންމު ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރެވޭ މިންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ، މަޢުލޫމާތާއި 

ހުނަރު ލިބިހުރި މީހަކަށް ހެދުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          54,241       -           54,241       

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބޭނުންވާފަދަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދީ، ތަޢުލީމާއިގެން 

ކުރިއަށް ދެވޭނޭ ފަދަ ފުރުޞަތުތައް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ 

ގޮތުން، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގަވާޢިދެއްގެ މަތިން، ވަކި އަމާޒަކަށް 

ވާޞިލުވެވޭގޮތަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން.

S2

35,000       1,406,347     35,000        1,406,347     

ރަސްމީ ތަޢުލީމު ނިންމުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައިތިބި ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް 

ގެންދެވޭ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޢްލީމީ އަދި 

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ރާވައި ހިންގުން.

S3

15,500       352,553      15,500        352,553      

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ، އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދި ޑިމޮކްރެސީގެ 

އުސޫލުތަކަށް މުޖްތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް، ފޮތްތައް 

ޝާޢިއުކޮށް، އަޑުއެހޭ ފަދަ އަދި ބެލޭ ފަދަ ގޮތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ފަދަ ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުން.

S4

12,000       264,956      12,000        264,956      

ޒުވާނުންނަށް އަދި ސްކޫލަށް ނުދާ ޒުވާނުންނަށް ފަންނީ އެކިއެކި 

ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދާ، ފޯރުކޮށްދިނުން

S5

61,820       2,199,629     -          -          -          -          61,820        2,199,629     

P13

15,000       500,898      -          -          15,000        500,898      

އުނގެނުމާއި އުގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނެޓްގެ ވަސީލަތްތައް 

ފޯރުކޮށް ދިނުން
S1

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އައި.ސީ.ޓީ ގެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ފުޅާކުރުން      247,520        27,500      247,520       27,500
S2

19,320       1,451,211     19,320        1,451,211     

ސްކޫލްގެ އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އައި.ސީ.ޓީ 

ތަރައްޤީކޮށް އޭގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ހިފުން

S3

 އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުން އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް 

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައި.ސީ.ޓީ) 

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

873,200      76,388,123    -          -          -          -          873,200       76,388,123    
P14

-          219,540      -           219,540      

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެކިއެކި ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި 

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ، މަގްސަދުތައް ހާސިލްވާ 

މިންވަރު ބެލުމަށް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

S2

-          107,025      -           107,025      

ދެމެހެއްޓެނިވި ރޭވުންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ހަރަކާތްތަކުގައި 

ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.
S3

30,000       425,000      30,000        425,000      

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ފައިސާގެ އެހީ ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތްތައް ބަލާ، 

އެކަށީގެންވާ ބަދަލު ގެނައުން.
S5

-          147,905      -           147,905      

ތަޢްލީމާއި ބެހޭ ތަފާސްހިސާބާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު 

ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
S6

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

843,200      75,488,653    843,200       75,488,653    

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން، ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ 

ކަންތައްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން
S7



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން   3,125,000           -   12,817,654     75,000    15,942,654       75,000 3.4

          754 000              754 000                        
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، 

ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށާއި މިވަބާގައިޖެހި ފަރުވާހޯދަމުންދާ 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          754,000      -        754,000     -           -        

-          311,500      -        311,500     

ޒުވާނުން މަސްތުވާތެކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
S1

-          370,300      -        370,300     

މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވެފައިވާ ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް 

އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް ފުރުަސތު ދިނުން
S2

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލިންގ ދިނުމާއި ނަސޭހަތް ދިނުން      72,200        -       72,200          - S3

-          403,000      -        403,000     -           -        P2

-          271,500      -        271,500     

ޒުވާނުންަނކީ ނަފްސާނީގޮތުންނާއި އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 

ބައެއްކަމުގައި ހެދުން
S1

ި ި ި

 ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، 

ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          131,500      -        131,500     

ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ކުޅިވަރުތަކުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
S2

-          49,380       -        49,380      -           -        
P3

-          9,950        -        9,950       

މުޖުތަމަޢުގައި  ޒުވާނުންނާމެދު ދެޭކ ނުރަނގަޅު ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން
S2

-          39,430       -        39,430      

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި އަމިއްލަ 

ފަރާތްތަކުގެ ބައވެރވުން އތުރުކުރުން
S4

 ވަޒީފާއާއި ކުދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުން

ރނ      39,430               39,430           އިވރިވނ އިތރ ގ  ފރތތ

75,000       14,636,274    75,000     11,511,274   -           3,125,000   
P4

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުން    7,765,000        -     7,765,000          - S1

-          597,344      -        597,344     

މުޖްތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރުވުމާއި އިސްނަގައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ސިފަ 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އަށަގެންނެވުން
S2

-          350,000      -        350,000     

ރަށު ފެންވަރުގައާއި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި އަދި ޤައުމީފެންވަރުގައި 

ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލް ތައް ގާއިމުކުރުން
S3

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭ ހަރާކާްތތެރި ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، 

ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          286,830      -        286,830     

ހިންގަމުންދާ ޒުވާނުންގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ޙަރަކާތްތައް މުރާޖާ 

ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ކުރުން
S4

-          25,000       -        25,000      

ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލްތައް ގާއިމުކޮށް ޒުވާނުންގެ ޕާލަމެންޓް އަލުން 

އެކުލަވާލުްނ
S5

-          3,750,000     -        625,000     -           3,125,000   

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް  

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން
S6

-          245,000      -        245,000     

ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންގެ މަސައްކަތުގެ 

އަގުވަޒަންކުރުން
S7

-          316,000      -        316,000     

ޒުވާނުންގެ މައްސަލަތަކާއި ބޭނުންތައް މުޖުތަމަޢަށް އަންގައިދީ 

ހޭލުންެތރިކަން އިތުރުކުރުން
S8

ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން     117,500        -      117,500          - S10

75,000       1,183,600     75,000     1,183,600    

ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް 

މަގުފަހިކުރުން
S11



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، 

ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          100,000      -        100,000     -           -        
P5

S1 ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުން      75,000        -       75,000          -

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި  ފަންނުވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން      25,000        -       25,000          - S2

 ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޘަޤާފަތާއި ކުރިއެރުވުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ކުޅިވަރު   36,691,453       835,000    36,691,453      835,000 3.5

          708 550                 708 550     
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް

 ރައްޔިތުން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިކުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންނާއި ސްކޫލުކުދިން ކުޅިވަރުގައި 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          708,550      -           708,550     

-          1,900        -           1,900       

ކިޔަވާ ކުދީންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުން
S1

-          200,000      -           200,000     

ކިޔަވާ ކުދީންނާއި ޒުވާނުންނަށް އިސްކަންދީގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި 

ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން
S2

-          6,650        -           6,650       

ހުރިހާ ކުދީންނަކީވެސް އެކުދީންގެ ްސކޫލް ދައުރުގައި  އެކުއްޖަކު ޚިޔާރުކުރާ ކޮންމެވެސް އެއް ކުޅިވަރެއްގައި 

. މީގެ ތެރޭގައި މަތީސާނަވީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. ބައިވެރިވާ ކުދީން ކަމުގައި ހެދުން
S3

-          500,000      -           500,000     

ނޑުގެ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދެއްވާނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކޮށް ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާނެ  ހަށިގަ

ކުޅިވަރުގެ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން
S5

ި ި ި

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          12,049,436    -           12,049,436   

P2

-          212,247      -           212,247     

ކުޅިވަރުގެ އެކި އެކި މުބާރާތްތަކާއި އިވެންޓްތައް ރާވާ އިންތިޒާމުކުރާ ފަންނީ މީހުންނަށް، އެކަންކަމުގައި 

މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން އެކި ކޯސްތައް ހިންގުން

S1

ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ލެވެލްގައި ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރާ ޓްރެއިނަރުންނަށާއި އެފަދަ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ 

ް ު ެ ް ު ާ ާ ު ާ ޫ ު ާ ު ެ ު ް ާ ެ ް ޮ ު ް ެ

S2

 ދިވެހި  ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ލެވެލްގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހުޅުވާލަދިނުމުގެގޮތުން އެތުލީޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅިވަރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ފެންވަރު މަތިކޮށް، އެފަރާތްތަކަކީ ކަމުގެ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުން      66,000           -       66,000          -

-          206,189      -           206,189     

ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރޭތޯ ބެލުމާއި، އޭގެ ނަތީޖާ އެދެވޭ ގޮތުގައި 

ޙާސިލްވޭތޯބަލާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރުން
S3

އެތްލީޓުންނަށް ފަރުވާދޭނެ ކުޅިވަރުގެ ޚާއްޞަ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުން ހޯދުން      75,000           -       75,000          - S6

-          4,400,000     -           4,400,000    

ޢާންމުކޮށް ބޭއްވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި ޤައުމީފެންވަރުގަިއ 

ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
S10

-          7,090,000     -           7,090,000    

އެތްލީޓުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީ ޤާބިލުކަން ތަރައްޤީކޮށް ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް 

ހިތްވަރުދިނުން
S11



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

835,000      21,477,467    835,000       21,477,467   
P3

-          35,000       -           35,000      

ކުޅިވަރުގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މުސްތަޤިއްލު ޕެނަލަކުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ބަލާ 

ދިރާސާކުރުން S1

ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން   20,016,000        35,000    20,016,000       35,000 S2

ޤައުމީ ކުޅިވަރު ކައުންސިލުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުން     776,467           -      776,467          - S5

800 000      150 000      800 000       150 ނޑުތައް ޤާއމުކުރުން     000 ޒޯން ސެންޓަރުތަކުގައ ގނަ ކުޅވަރުތައް ކުޅެވޭނެފަދަ ދަ S7

 ހެޔޮވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހިންގުންތެރި އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ 

ކުޅިވަރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީ ކޮށް ދެމެހެއްޓުން

ޒނ ސނޓރތކގއި ގިނ ކޅިވރތއ ކޅވނފދ ދނޑތއ ޤއިމކރނ     150,000       800,000      150,000      800,000 S7

-          500,000      -           500,000     

އަތޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްރެރިވާ ޖަމިޢްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުގެ އާލާތްތަކުގެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

އެފަދަ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
S9

-          798,000      -           798,000     
P4

ކޯޗުންގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ފަންނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން     150,000           -      150,000          - S2

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކޯޗުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          250,000      -           250,000     

ކުޅިވަރުގައި ޤާބިލް ހުނަރުވެރި މަތީފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ރިޓަޔަރ ވުމަށްފަހުވެސް  އެކިފެންވަރުގައި 

އެބޭފުޅުންގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެފަދަފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެގޮތުން މަސައްކަތު 

ބައްދަލުވުންތަކާއި ސެމިނަރތަކާއި ޓްރެއިނިން ސެޝަންތައް ވައި.އެސް.ޑީ.ސީ އިން ރާވައި ހިންގުން

S3

ކުލިވަރުގެ ރޮނގުން ތަމްރީނާއި ހިންގުންތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުން     248,000           -      248,000          - S4

-          65,000       -           65,000      

ކޯޗުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ކުރިއެރުންދީ، ޚިދްމަތްތައް 

ފާހަގަކުރުން S6

ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގެ ފަރާތުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕީ.ޑީ.އެޗް.ޕީ.އީ ކޯސް ހިންގުން      85,000           -       85,000          - S8

-          83,000       -           83,000      

P5

-          83,000       -           83,000      

ރާއްޖޭގެ މޫދުކުޅިވަރަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ 

އިންވެސްޓަރުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުން
S1

-          150,000      -           150,000     
P6

-          150,000      -           150,000     

" ގެ ހަރަކާތް  އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯޓްސް ފޯ ޯއލް

ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
S2

 ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ސަރުާކރުގެ ފަންޑް ނޫން ފަންޑު ހޯދައިގެން ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

 ޤައުމީ އަދި ބައެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ބޭއްވޭނެ ފެސިލިޓީއަކާއި  ބޭސިކް ކޮމިޔުނިޓީ 

ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމްކޮށް، ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ ނެޓްވޯކެއް އުފެއްދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          1,425,000     -           1,425,000    
P7

-          135,000      -           135,000     

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން
S1

-          215,000      -           215,000     

ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރުމާއި، ޤައުމީ ކުިޅވަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް 

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން
S2

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މޫދުކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން    1,075,000           -     1,075,000          - S3

 ރާއްޖެއަކީ ކުޅިވަރާބެހޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަކަށް ހަދައި، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުން

          ,075,000                ,075,000    ި ި ި ީ ި



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އާއިލާ ބަދަހިކުރުން      714,650    5,165,500      377,975          -    1,092,625    5,165,500 3.6

-          159,025      -          159,025      -          -          
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް މަރުކަޒީ އަދި 

. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޚިދުމަތްދިނުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          23,000       -          23,000       . ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން S1

-          25,000       -          25,000       

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 ( ޕްރޮވިންޝަލް ލެވަލްގައި، (ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުން

S2

-          69,025       -          69,025       

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާތައް ހަދާ، މިހާރު 

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލާ، އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

ދެނެގަތުމާއި، ޢާއިލާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭފަދަ ޤައުމީ ރިސޯސް ސެންޓަރެއް 

ގާއިމްކޮށް އަދި ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް އަތޮޅުތެރެއަށް 

. ފުޅާކުރުން

S3

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          32,000       -          32,000       

 ( .އެސް .ޕީ .އެފް ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ސީ

. ނޑު ހަރުދަނާކުރުން ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި  އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަ
S4

-          10,000       -          10,000       

މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް 

) ޕްރޮގްރާމްތައް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ (ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

އެކުލަވާލުމާއެކު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، އާންމު ފަރުދުން ގުޅިގެން ތަމްރީން 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

S5

-          218,950      -          218,950      -          -          
P4

ކުޑަދންނާއ އަންހެނުންނާއ އުމުރުން ދުވަސްވ މހުންނާއ ޚާއްޞަ އެހއަށް 

 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި 

އަންހެނުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

. ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުން

-          146,450      -          146,450      

ށ  ީ   ި ނނ ވީ މީ މރނ ދވ  ި ނނނ ނ  ި ޑދިނނ

ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން އާންމުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

) އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ( ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެކު ހިންގުން

S1

-          72,500       -          72,500       

މީޑިއާ، ދީނީ ލީޑަރުން، މަޖިލިސް މެމްބަރުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާ، ޤާނޫން 

ތަންފީޒްކުރާ ފަރާތްތައް، އަދި އެހެނިހެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގްރޫޕްތަކަށް، އަމާޒުކޮށް 

. ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

S3

-          243,650      -          -          -          243,650      
P5

-          243,650      -          243,650      

އާއިލާތައް މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި މައިންނަށް 

އަމާޒުކޮށް ޕާކް، ބަގީޗާ، ކެފޭ އަދި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުން

S5

 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް، ޢާއިލާތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭ 

. ގޮތަށް/ މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގޮތްކުރެވިފައި ހުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

5,165,500    471,000      -          -          5,165,500    471,000      
P6

-          100,000      -          100,000      

ކުޑަކުދިން ޤާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، 

އެކުލަވާލާފައިވާ " ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލް " އިސްލާހުކޮށް ތަންފީޒްކުރަން 

ފެށުން

S1

165,500      185,000      165,500      185,000      

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ 

ޔުނިޓްއާއި، ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް 

މުއާމަލާތްކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

S2

000 000    1 0 000      000 000    1 0 000      

ކުށްކުރާކުދިންނަކީ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް، 

ް ު ު ް ާ  ް ެ ާ  ެ ާ ް ަ ަ ަ  ް ު  ެ  ް ު ަ ަ ު ު

S3

 ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނެވޭނެފަދަ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް އެ 

މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަދަ މަރުކަޒެއް އުފައްދައި މަސައްކަތް ފެށުން

5,000,000    150,000      5,000,000    150,000      . މުޖުތަމައުއިން އެ ކުދިން ބަލައިގަންނާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

-          36,000       -          36,000       . ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާއި ޝަރީއަތާއިބެހޭގޮތުން ހާލަތުބަލާ ދިރާސާކުރުން S5



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

މަޢުލާމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް      111,000          -     8,418,434     5,690,260     8,529,434     5,690,260 3.7

-          898,220      -          898,220      -          -          
P1

 ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، އާޓްސްގެ ޙަރަކާތްތައް އާލާކޮށް 

އުފެއްދުއްތެރިކަމާއި ޢާންމުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުން.

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          3,000        -          3,000        

ނެޝަނަލް އާޓްސް ކައުންސިލެއް އުފައްދާ، ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި 

އާޓްސްއާއި ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ހިންގުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

ދަށަށް ގެނައުން.
S1

-          15,000       -          15,000       

ނެޝަނަލް އާޓްސް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އާޓްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް 

ފަންޑެއް އުފައްދާ ހިންގުން.
S2

-          130,000      -          130,000      

އިންފޮމޭޝަން، ކަލްޗަރ އަދި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކޮށް 

ތަރައްޤީކުރުން.
S3

-          45,000       -          45,000       

އާޓްސްއާއި ކްރާފްޓްސްގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
S5

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          507,720      -          507,720      

ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އާޓްސް އާއި ކްރާފްޓް ފެސްޓިވަލްތައް 

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގައި 

ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

S6

-          197,500      -          197,500      

އާޓްސް ފެސްޓިވަލްތަކާއި އެހެނިހެން އިވެންޓްތައް އާންމު ފަރުދުން 

އިސްނަގައިގެން، ރާވައި ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދީ މަދަދު ފޯރުކޮށްދިނުން.

S7

799,220      857,338      799,220      857,338      -          -          
P3

 ލައިބްރަރީއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް 

ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫން ތަންފީޒުކުރުން.        2,000          -        2,000          - S5

މޮބައިލް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ރާވައިހިންގުން.          -          - S6

50,000       5,000        50,000       5,000        

ކުތުބުޚާނާގެ ފޮތް ކަލެކްޝަން ތަރައްޤީކުރުން. (ބަޖެޓުން ޚަރަދު 

ކުރެވިގެން އަދި  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ 

( މެދުވެރިކޮށް
S7

-          39,761       -          39,761       

ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި 

ލައިބްރޭރިއަނުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި 

ހިންގައި ލައިބްރަރީގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޚިދުމަތުގެ 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.

S9



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޑަކުދިންގެ ލައިބްރަރީއެއް އުފެއްދުން.          -      286,950          -      286,950 S10

ކްލެސިފިކޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލައި ނިންމުން.      647,077      462,270      647,077      462,270 S12

-          163,500      -          163,500      

އޮންލައިން އަދި ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި 

އިތުރުކުރުން.
S13

ާ ާ ާ ާ ާ ާ
4,861,040     6,430,238     4,861,040     6,430,238     -          -          

P4

ޘަޤާފީ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން.          -     4,433,000          -     4,433,000 S2

-          343,160      -          343,160      

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ހުރި ފާހަގަކުރެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކަ 

ނޑުއަޑީގައި  ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢިމާރާތްތަކާއި ސަރަހައްދުތަކާއި އަދި ކަ

ހުރި މިފަދަ ތަންތަން ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާންމުކުރުމާއި 

ތަރައްޤީކުރުން.

S4

428,040      5,928,678     428,040      5,928,678     

ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާ ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭފަދަ ތަކެތި އާންމުންނާ 

ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި 

އުފައްދައި ތަރައްޤީކުރުން.

S5

 ރާއްޖޭގެ އާޘާރީ އަދި ޘަޤާފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          108,400      -          108,400      

ރާއްޖޭގައި ހުރި ޘަޤާފީ ތަރިކަތަކާއި މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގެ މައުލޫމާތު 

އެއްކޮށް އަގުކުރުމާއި ތާރީޚް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރުމާއި 

އާމްދަނީއެއްލިބޭނެ އުސޫލަކުން މިފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން.

S6

-          50,000       -          50,000       

ރާއްޖޭގެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ދާރުލްއާޘާރު 

ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
S13

30,000       24,000       30,000       24,000       -          -          
P5.ްނޭޝަނަލް އާކައިވެއް ޤާއިމުކުރުނ 

30,000       24,000       30,000       24,000       

ގިނަ ދުވަސްވީ ލިޔުންތައް އެކުލަވާލައި ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ޤައުމީ އަރްޝީފުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުން.
S2

-          148,500      -          37,500       -          111,000      
P6

-          111,000      -          111,000      

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ދުނިޔެ ޤަބޫލްކުރާ ފެންވަރަށް 

އެކުލަވާލުމާއި އާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އެބައޮތްކަން 

އަންގައިދިނުން.
S2

-          37,500       -          37,500       

ފިކުރީ މުދަލާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން.
S5

 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަފާތު މިނިވަން 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިދޭގޮތަށް މީޑިއާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކުގެ 

ނޑަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. އޮނިގަ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

-          171,138      -          171,138      -          -          
P8

-          171,138      -          171,138      

މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން، މީޑީއާގައި 

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް 

ނޑުތައް އަމިއްލައަށް  ހިންގައި އަދި މީޑިއާ އަކީ އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި  ދެނެގަނެ، އެ މިންގަ

ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުން. އަދި މި 

ޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުން

S1

 މީޑީއާއަކީ ޑިމޮކްރަސީ ދަމަހައްޓާދޭ މުހިންމު ވަސީލަތެއްކަމުގައި ދެކިގެން 

މިދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުން.



1





1
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޖުމްލަ       76,100,063   190,563,007         73,818,088   283,479,790         66,635,715   276,735,924 4

ފަތުރުވެރިކަން        22,889,897                  -         27,117,539                  -         24,684,546                  - 4.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ       22,889,897                  -         27,117,539                  -         24,684,546                  -

މަސްވެރިކަން          3,424,212       8,822,181           5,434,156       8,094,335           4,715,265       5,763,285 4.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ         3,424,212       8,822,181           5,434,156       8,094,335           4,715,265       5,763,285

ނޑުވެރިކަން         2,449,676       6,446,351              910,832       3,911,243              589,272       2,153,199 ދަ 4.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ         2,449,676       6,446,351              910,832       3,911,243              589,272       2,153,199

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި             915,267     15,160,000                     -     15,000,000                     -     15,000,000 4.4

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް            915,267     15,160,000                     -     15,000,000                     -     15,000,000

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން        20,825,364       1,540,000         18,921,988       1,685,000         18,989,938       1,687,500 4.5

1 627 500 711 539 1 550 000 679 052 1 000 000 648 112 މނސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޚުލާސާ

2013 2012 2011
ތަފްޞީލް

މިނިސޓރީ އފ ހޯމ އފއޒ          648,112     1,000,000              679,052       1,550,000              711,539       1,627,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ        11,552,279                  -         11,672,621                  -         11,712,735                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް         8,624,973          540,000           6,570,315          135,000           6,565,664            60,000

ތިމާވެށި        12,974,905     49,374,473         14,725,171     29,192,873         11,536,339       4,169,250 4.6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް            539,000                  -              539,000                  -              539,000                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް       12,435,905     49,374,473         14,186,171     29,192,873         10,997,339       4,169,250

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް          3,657,130     86,865,540                     -   210,170,739                     -   232,602,690 4.7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް         3,657,130     86,865,540                     -   210,170,739                     -   232,602,690

ހަކަތަ          1,075,850     21,695,488              681,049     15,360,000              216,350     15,360,000 4.8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް         1,075,850     21,695,488              681,049     15,360,000              216,350     15,360,000

ބިން         1,343,610          558,975           1,530,000                  -           1,030,000                  - 4.9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް         1,343,610          558,975           1,155,000                  -              705,000                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް                    -                  -              375,000                  -              325,000                  -

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ          6,544,152          100,000           4,497,354            65,600           4,874,005                  - 4.10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން         6,544,152          100,000           4,497,354            65,600           4,874,005                  -



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ފަތުރުވެރިކަން     22,889,897            -   22,889,897            - 4.1

-            55,000       -            55,000        
P1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް 

ކަލްޗަރ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުން 

އާއްމުންނަށް ލިބޭ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އިތުރުކުރުން

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

, ,

-            55,000       -            55,000        

ރިސޯޓް، ހޮޓާ، ލަގްޒަރީވިލާ އަދި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑަށް ހެދުމަށްޓަކައި އާބާދީ ބޮޑު ހިސާބުތަކާ ކައިރި ރަށްރަށާއި، ބިން 

ފާހަގަކޮށް ތަރައްޤީކުރުން
S1

-            113,400      -            113,400       
P2

-            53,400       -            53,400        

ރިސޯޓް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކާއި، ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތައް އިތުރަށް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެކްޓަށް 

އިސްލާހުގެނައުން އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
S7

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ބިދޭސީންގެ އަދަދަށްވުރެ ނިސްބަތުން އިތުރުކުރުން        60,000            -       60,000            - S8

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާ ހިއްސާ އިތުރުކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް 

ކަލްޗަރ
ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            34,000       -            34,000        
P3

-            32,000       -            32,000        

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ބަންކަރ ކުރެވޭ ގޮތަށް ޔޮޓް މަރީނާއާއި، ހާބަރު ބިނާކުރުން S5

-            2,000        -            2,000         

ރިސޯޓްތަކާއި، އާބާދުވެފައިވާ ރަށްރަށާ ދެމެދު ޝެޑިއުލްކުރެވިގެން ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ރިސޯޓްތަކާއެކު 

މަޝްވަރާކުރުން
S10

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން

-            22,599,497   -            22,599,497    
P5

-            21,805,077   -            21,805,077    

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުމާއި، ވިޔަފާތީގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ 

އެކި މައުރުޒުތަކާއި، ފެއަރތަކާއި، ރޯޑްޝޯތަކާއި، ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
S2

-            794,420      -            794,420       

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް ދޭހަކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން 

ތައްޔާރުކުރުން
S3

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ތަފާތު އަދި އައު ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރަމުންދާ، ފަތުރުވެރިންގެ މަޤުބޫލުކަން 

ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް 

ކަލްޗަރ
ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            88,000       -            88,000        
P6

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން         2,000            -        2,000            - S5

ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ހިއްސާކުރާނެ ޑާޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން        11,000            -       11,000            - S7

-            75,000       -            75,000        

ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ތަނެއްގައި ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ އޮޑީޓްތަކާ ހިންގޭ 

ހަރަކާތްތައް ބެލުން
S12

ނޑާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލިއްޔަތު  ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޓެކްސް ނެގޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ޤާނޫނީ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަ

ހަރުދަނާކުރުން



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

މަސްވެރިކަން      3,424,212      8,822,181    3,424,212      8,822,181 4.2

265,786        1,086,534    265,786        1,086,534     
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ޙިއްޞާ ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަހާއި 

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

, , , , , ,

ލޭނުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން           -        183,196          -        183,196 S1

82,590         1,086,534    82,590         1,086,534     

  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އަދި ލޯބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމްތައް ގާއިމްކުރުމާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ ފްލީޓެއް ގާއިމްކުރުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން
S2

75,000         48,867       75,000         48,867        
P2

) ތަންފީޒްކުރުން        48,867         75,000       48,867         75,000 ނޑައެޅުމުގެ ސިޔާސަތު ފްލޯރ ޕްރައިސިންގ ޕޮލިސީއެއް (މަހަށް ލިބޭ އެންމެ ދަށް އަގު ކަ S1

3,750,588      1,275,085    3,750,588      1,275,085     P3

10,000         12,590       10,000         12,590        

ދޯނިފަހަރުގައި ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ސީވޯޓަރ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން މަސްވެރިންނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން
S2

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހުގެ މާރކެޓުގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އަތުން މަސްގަންނަ އަގު 

ހަމަޖައްސައިދިނުން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވިޔަފާރިއާއި ޓްރޭޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            300,000      -            300,000       

ރޑް ޕާޓީ ސަރޓިފިކޭޝަން ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް  މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތާ

ކުރުން
S3

133,225        -          133,225        -           
" ބްރޭންޑް ގާއިމްކުރުން ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް "މޯލްޑިވް ފިޝް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ S6

2,600,000      887,949      2,600,000      887,949       
އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އުފެއްދުމަށާއި، ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއް ހިންގުން S7

28,000         74,546       28,000         74,546        

މަސްވެރި މުޖުތަމަޢުތަކުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މަހާއި، މަހުން ތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ލުއި 

ލޯނުދިނުމާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުން
S9

979,363        -          979,363        -           
ފެންވަރު ރަނގަޅު މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން S10

-            430,000      -            430,000       
P4

-            175,000      -            175,000       
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ގާއިމް ކުރުން S1

-            255,000      -            255,000       

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާމެދު މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ގައުމީފެންވަރުގައި ކެމްޕޭން ކުރުމާއި، 

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާމެދު ދިވެހި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުން
S2

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ތަމްރީނާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާދިނުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

1,262,507      378,402      1,262,507      378,402       
P5

-            97,950       -            97,950        
. މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ރިސަރޗް މަސައްކަތްތައް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ބޭނުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަށައަޅުން S1

575,000        -          575,000        -           
މަނިޔަފުށީގައި ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން S2

42,667         35,503       42,667         35,503        

މެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ރަށްރަށާއި، ފަޅުފަޅާއި، އެހެނިހެން ތަންތަން ފާހަގަކޮށް އެތަންތަން 

އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
S5

ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި، ރިސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިސަރޗް ސެންޓަރުތައް ނުވަތަ ރިސަރޗް 
S6

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުމާއި، މަސް ވިއްސާ ދިރުވާ އާލާކޮށް، މަހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

-            11,660       -            11,660        

ި ި ި ި ި ި ި ި ި ީ ި ި

އައުޓްޕޯސްޓްތައް ގާއިމްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުން
S6

644,840        233,290      644,840        233,290       

މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެހެން 

ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން
S7

285,270        6,705        285,270        6,705         
P6

15,420         -          15,420         -           

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ފިޝަރީޒް ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް ދެނެގަތުމަށާއި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ 

ދިރާސާއެއްކުރުން
S1

269,850        6,705        269,850        6,705         

މަސްވެރި ބަނދަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމުކުރުން S2

މަސްވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

3,183,030      198,618      3,183,030      198,618       
P7

4,200          -          4,200          -           
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން S1

64,600         16,330       64,600         16,330        
މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާޙުކުރުން S2

278,400        116,372      278,400        116,372       

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުރާ ތަފާތު މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި، ތަންފީޒްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
S3

ޤައުމ، ސަރަޙައްދ އަދ ބައނަލްއަޤްވާމ ޤަވާޢދުތަކާއ އެއްގޮތަށް މޮނޓަރކޮށް، ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަދ ސަރވެއލެންސް 

ނޑު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

2,835,830      65,916       2,835,830      65,916        

ޤއމީ، ސރޙއދީ އދި ބއިނލއޤވމީ ޤވޢިދތކއި އއގތށ މނިޓރކށ، ކނޓރލކށ އދި ސރވއިލނސ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން
S6



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ނޑުވެރިކަން     2,449,676      6,446,351    2,449,676      6,446,351 ދަ 4.3

4,656,524      1,659,866    4,656,524      1,659,866     
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ

) ހޯދުމަށްޓަކައި  ބޭރުން އެތެރެކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށާއި ކާނާ ލިބުމުގެ ޔަގީންކަން (ފުޑް ސެކިއުރިޓީ

ނޑުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ފުޅާދާއިރާގައި ކުރެވޭ ދަ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

, , , , , , , ,

2,577,143      46,320       2,577,143      46,320        

އިލްމީ ދިރާސާގެ އަލީގައާއި، ހަރުދަނާ އެކްސްޓެންޝަން ވިއުގައެއްގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ހެއްދިދާނެ އައު ބާވަތްތައް 

ދެނެގަތުމާއި، ފެންދޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކުރުން
S1

1,117,381      1,347,746    1,117,381      1,347,746     

އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އޮއްޓަރުހުރި ކާނާއާއި ގޭބިސީތަކުގެ ފުޑްސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރަށްފުށުގެ 

ގޯތިތަކުގައި ގަސްއިންދުން އަށަގަންނުވައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުން
S2

-            28,560       -            28,560        

މާލީ އެހީދޭ މުއައްސަސާ ތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެން، ޢާއިލާތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނޭގޮތާއި، 

ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތްތައް އިތުރުކޮށްދިނުން
S4

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            31,500       -            31,500        

އޮއްޓަރުހުރި ކާނާއާއި ގުޅުންހުރި އާދަތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް، ދިރާސާތާއި، ތަމްރީނުތަކުގައި އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އެކި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމެނުން
S5

962,000        205,740      962,000        205,740       

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި،  ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ފުޅާދާއިރާގައި ދަ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި، އެއިން އުފައްދާ އެކިބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރާ  ނޑުވެރިކަމުގެ އެކިވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ދަ ދަ

މުޖްތަމަޢުތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ހަރުދަނާ ކުރުން
S7

-            38,450       -            38,450        
P2

ނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި  ދެމެހެއްޓެނިވި ދަ

ސަރަޙައްދުތަކުން ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން

-            38,450       -            38,450        
ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ގަސްގަހަށްޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ކުރިއެރުވުން S3

755,127        161,060      755,127        161,060       
P3

50,000         87,500       50,000         87,500        

ނޑުވެރިންގެ  ނޑުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި މާރކެޓްކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ދަ ލުއިލޯނާއި ދަ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވްސް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން
S3

666,127        -          666,127        -           

ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ވެލިއު އެޑަޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް (އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް  ދަ

) އަށް މާރކެޓް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ގެނެސްގެން އެއެއްޗެއްގެ އަގު މަތިކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތައް
S4

ނޑުވެރިކަމަށް ހިތްވަރު  ނޑުވެރި އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށްގެން، ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުންކުރެވޭ ދަ ދަ

ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

39,000         73,560       39,000         73,560        

ނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި އާއި މާރކެޓް ތަރައްޤީ  ރަށު ފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަދި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި، ދަ

ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮޑިއުސަރ އޯގަނައިޒޭޝަން (CBPO) އުފެއްދުމަށް  ބާރު އެޅުން
S5

82,000         11,080       82,000         11,080        
P4

82,000         11,080       82,000         11,080        

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޒާމްތައް ހިމަނައިގެން 

ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ވެލިއު އެޑިޝަން އިތުރުކުރުން ދަ
S1

895,000        322,500      895,000        322,500       
P5ްހަރުދަނާކުރުނ ( ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ދިރުވުމަށްޓަކައި އިންސްޓީޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ (މުއައްސަސާތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު  ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ނުގެއްލޭ ގޮތެއްގައި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންހިފުން ފުޅާކޮށްގެން ދަ

އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން

-            300,000      -            300,000       
ނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ މަރުކަޒީ ލެބޯރެޓަރީއެއް ގާއިމްކުރުން ރާއްޖޭގެ ދަ S1

500,000        -          500,000        -           
) ތަރައްޤީކުރުން ވެޓެރިނަރީ ސާރވިސަސް (ޖަނަވާރާބެހޭ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް S2

-            21,500       -            21,500        

ނޑުވެރިކަމުގެ ދިރާސާއާއި، ތަމްރީނުތަކާއި، ޓެކްނޮލޮޖީ އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުތައް ޕްރައިވެޓް  ދަ

ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އުފައްދައި ތަރައްޤީކުރުން
S3

375,000        -          375,000        -           

ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީން ސެންޓަރުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އެންޓޮމޮލޮޖީ، ޕެތޮލޮޖީ،ސޮއިލް ސައިންސް އަދި 

އެނިމަލް ހެލްތް ލެބޯރެޓަރީ ހަރުދަނާކުރުން
S4

20,000         1,000        20,000         1,000         
ނޑުވެރިކަމުގެ ޢިލްމް ތަޢާރަފްކުރުން ޘާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއަށް ދަ S6



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

25,700         116,000      25,700         116,000       
P6

25,700         116,000      25,700         116,000       

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި، ފަޅުރަށްރަށް ދިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ދަ

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން
S2

32,000         140,720      32,000         140,720       
P7

ނޑު ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޙާލަތު  ފަޅުރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޑޭޓާބޭސް އެއް ގާއިމްކޮށްގެން، ރަށްރަށުގެ މައިގަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައާއި، ދަ ދަ

ނޑު ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބު ހަރުދަނާކުރުން ނޑުދަ ނޑައެޅޭ ލަ ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރޭވުމުގައި ކަ ދަ

20,000         86,000       20,000         86,000        

ީ ީ ި ި

ނޑައެޅޭ  ) ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކަ (ލިބެންހުންނަ މިންވަރާއި ފެންވަރާއި އެތަކެއްޗަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

އުޞޫލެއްގެ މަތީން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުރުން
S1

12,000         54,720       12,000         54,720        

ނޑު ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ  ނޑުވެރިކަމުގެ މައިގަ ދަ

ނޑައެޅޭ އުޞޫލަކުން ހިސާބުތައް  ނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ދާ ޚަރަދު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ދަ

ނަގައި އެއްމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުން
S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް 

ތިމާވެށި        539,000            -    12,435,905     49,374,473   12,974,905     49,374,473 4.6

4,735,600      1,236,954    4,735,600      1,236,954     -            -           
P1

4,548,900      80,000       4,548,900      80,000        
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ ގޮތެއް އުފައްދައި ތައާރަފްކުރުން S1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް

.އޭ ވަރުގަދަކުރުން .އައި .އޭ މޮނިޓަރިންނަށް ބާރުއެޅުމާއެކު އީ .އައި .އޭ ތައާރަފްކުރުމާއި، އީ .އީ އެސް

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

186,700        -          186,700        -           
. ތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމަތުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޑޭޓާ ބޭސް (ޖިއޯގްރަފީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު) އެއް އުފެއްދުން .އޭ .އައި އީ S2

-            12,850       -            12,850        

ޤާވާޢިދުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އުފައްދައި، މޮނިޓަރިންގއަށް ބޭނުންކުރާ އޮނިގަނޑަކީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލެވޭ 

އެއްޗަކަށް ހެދުން
S3

-            40,000       -            40,000        

. ޤަވާޢިދާއި  .އޭ .އައި ތިމާވެއްޓާބެހޭގޮތުން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ސިޔާސަތުތައް މުރާޖާކޮށް ނިންމުމާއި އަދި މިކަމުގައި އީ

.ގެ މަސައްކަތް ހިގާގޮތް ހިމެނުން .އޭ .އައި އީ
S5

-            885,000      -            885,000       
.ގެ ފެންވަރުބަލާ ވަޒަންކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކުރުން .އޭ .އައި އީ S6

-            100,000      -            100,000       
.ގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުން އުފެއްދުން .އޭ .އައި އީ S8

-            30,000       -            30,000        
. މޮނިޓަރކުރުމާއި، ތަންފީޒުކުރުން ވަރުގަދަކުރުން .އޭ .އައި އީ S10

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            50,000       -            50,000        
ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅު ސަރަހައްދުތައް ހޮވައި، ތިމާވެއްޓާބެހޭ ގައިޑްލައިނެއް އުފެއްދުން S11

. ވަޒަންކުރުމުގައާއި، މޮނިޓަރކުރުމުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ވަރުގަދަކުރުން        10,000            -       10,000            - .އޭ .އައި އީ S13

. މޮނިޓަރކުރުމާއި، އެކަން ކުރުވުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ކުރާކަމެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން        29,104            -       29,104            - .އޭ .އައި އީ S14

965,000        440,700      965,000        440,700       -            -           
P2

-            135,000      -            135,000       

ޤައުމީ ތަރައްޤީގައާއި، ދާއިރާތަކުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުުރމުގެ ކަންކަން 

ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ނެރުން
S1

ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެގްރީމެންޓްަތކާއި، މާރކެޓްބޭސްޑް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ނުވަތަ 

ެއކަމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުަތކާއ ޤަވާޢދުތައް ތަޢާރަްފކުރުްނ
S4

ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގައި އެކުލެވޭ އެންމެހާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދިރޭތަކެއްޗާއިއެކު އެ ތިމާވެށި ދެމެހެއްޓުމާއި، ތިމާވެށިން ލިބޭ 

އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ލިބިގަތުން

-            170,700      -            170,700       
އކމށ ގނގޅ އސލތކއި ޤވޢިދތއ ތޢރފކރނ

965,000        135,000      965,000        135,000       

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ޚާއްސަ ބާވަތްތަކާއި، ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތްތަކާއި، މެންގްރޯވް އަތޮޅުވެހިތަކުގެ ތެރެއިން 

ނެތިގެންދިޔުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދިރުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 

ސަރަހައްދުތައް ޤާއިމުކުރުން
S5

36,118,623     857,004      36,118,623     857,004       -            -           
P3

80,000         833,500      80,000         833,500       

އިމާރާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމަށާއި، ގެދޮރު އިމަރާތްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް 

އިމަރާތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޑިޒައިންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
S4

36,038,623     -          36,038,623     -           

ނޑުދޮށާއި، މޫދު ރައްކާތެރިކުރާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން އެރަށްރަށުގެ  ހޮވާލެވޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެރަށްރަށްވަށައިގެންވާ ގޮ

އާބާދީ ރައްކާތެރިކުރުން
S9

ނޑުދޮށާއި،  މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރާއި، ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ރަށްރަށްވަށައިގެން އޮންނަ ގޮ

މޫދު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވެތިބޭ ޖަމާއަތްތަކެއް އުފެއްދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            23,504       -            23,504        

.) ނުވަތަ މޫސުމަށް  .ސީ .ސީ .ސީ .އެފް .އެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ (ޔޫ

އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ އދ ގެ މުއާހަދާގައި ހިމެނޭ ޤައުމީ ވާޖިބުތައް ތަންފީޒުކުރުން
S11

2,031,000      8,899,321    2,031,000      8,360,321     -            539,000       
P4

-            539,000      -            539,000       

ރަށްގިރުން ނުރައްކާވެފައިވާ ހިސާބުތަކުގައި ރަށްގިރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން S2

65,000         -          65,000         -           

ނޑުދޮށާއި، މޫދު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން އެރަށްރަށުގައި ދިއިރުޅޭ  ހޮވާލެވޭ ރަށްރަށުގައި އެރަށްރަށުގެ ގޮ

މީހުން ރައްކާތެރިކުރުން
S4

ނޑުދޮށްތައް ގިރަމުންދާ ދިޔުމުން މުދަލާއި، އާމްދަނީއަށް  ނޑުދޮށްތައް ގިރެމުންދާ ދިއުން ކުޑަކޮށް އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމާއި، ގޮ ގޮ

އަސަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

1,941,000      2,575,921    1,941,000      2,575,921     

މޫސުމާބެހޭ ދިރާސާތައްކުރާ މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް ސާވިސަސްގެ ދައުރު 

ވަރުގަދަކޮށް އެތަނުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން 

ރއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްށް ކުރާނެ އަސަރުތައް ދުރާލާ ފެންނާނެ ނަމޫނާތަކެއް ދެއްކުން ހިމެނުން
S6

25,000         5,758,700    25,000         5,758,700     

ނުރައްކަލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދުރާލާ އިންޒާރުދެވޭނެގޮތް ހަދައި، އެފަދަ ވަގުތުަތކުގައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން 

އިންތިޒާމްކުރެވޭނެ ގާބިލުކަން ލިބިދިނުން
S7

-            25,700       -            25,700        

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް 

ީމހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީތައް ރޭވުމުގައާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކުގައާއި ބިން ހިއްކުމުގައާއި، ބަނދަރުހެދުމުގައާއި، 

ބިންބޭނުންކުރުމަށް ގައިޑްލައިންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުން
S8



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

5,460,000      243,684      5,460,000      243,684       -            -           
P5

-            25,000       -            25,000        

އަމިއްލަ ފަރުދީ ފެންވަރުގައާއި، ރަށުފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅުފެންވަރުގައާއި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި 

ކުނިބުނި ނައްތާލުމަށް އޮންނަ ދައުރާއި ޒިންމާތައް ވަކިވަކިން ހިމެނޭ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުން
S1

-            85,000       -            85,000        

ކުނިނައްތާުލމުގެ ޚިދުމަތުގައި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް ސިޔާސަތަކާއި، ރެގިއުލޭޓް ކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް 

ތައްޔާރުކުރުން
S2

5,460,000      133,684      5,460,000      133,684       

މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ މަރުކަޒްތަކެއް އުފައްދައި، އެ ތަންތަނަކީ އެ 

ރަށްރަށުގެ މީހުން ލައްވައި ކުނި ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ތަންތަނަށް ހެދުން
S3

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރެވިދާނެ އަދި ރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓާ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނީ ޞިއްޙަތާއި، ތިމާވެއްޓަށް 

ނޭދެވޭ އަސަރުނުކުރާނެ ގޮތަކަށް ކުނި ނައްތާލުން

-            215,000      -            215,000       -            -           
P6

-            130,000      -            130,000       

ނޭޝަނަލް ކެމިކަލްސް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެކިބާވަތްތަކުގެ ކެމިކަލްތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ބޭނުންކުރާނެގޮތާއި، ގެންގުޅޭނެގޮތާއި، ނައްތާލާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދަކާއި، ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުން
S1

-            85,000       -            85,000        

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ފެތޭގޮތަށް ނުރައްކާތެރި ކުނިބުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ތަކެތި އުފުލާނެގޮތުގެ ހަޒާޑަސް ވޭސްޓް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމެއް ފެއްޓުން
S2

64,250         510,000      64,250         510,000       -            -           
P7

64,250         510,000      64,250         510,000       
ބައިބޯ ރަށްރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އެމްބިއެންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަންތައް ޤާއިމުކުރުން S1

ނުރައްކާތެރި ކުނިބުންޏާއި، ކެމިކަލްތަކުން މީހުންނާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން

އިންސާނީ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޖައްވު ސާފުވުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަްލ ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            455,992      -            455,992       -            -           
P8

-            10,000       -            10,000        

ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ޤައުމީފެންވަރުގައާއި، ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅުފެންވަރުގައާއި، 

ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގުމަށް އެފެންވަރުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރުން
S1

-            445,992      -            445,992       

ލާމަރުކަޒީކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައިވެސް ބިނާކުރުން S2

-            30,000       -            30,000        -            -           
P9

2020  ގެ ނިޔަލަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އަމަލީ ރޭވުމާއި، ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު 
S1

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތުން ކާރބަން އުފެދޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމާއި، 2019 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަކީ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމެއް 

ކަމުގައި ހެދުން

ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

-            10,000       -            10,000        
އެކުލަވާލައި ޤާއިމުކުރުން

S1

-            20,000       -            20,000        

އިއާދަކުރެވޭ ހަކަތަ އުފައްދާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވެދެވޭނެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި އުފެއްދުން S5

-            86,250       -            86,250        -            -           
P10

-            16,250       -            16,250        

ކުނިބުނި ނައްތާލުމާއި، އެކަމުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު އެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި، ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމީ 

ދާއިރާތަކާއި، މީޑިޔާއާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާތަކުގައާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ 

އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެން ކުނިބުނީގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި، ތަމްރީންތައް ދޭ ކެންޕޭން ހިންގުްނ
S1

-            70,000       -            70,000        

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތަކާއި، ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، 

ފައިދާއާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން
S2

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކޮށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތިމާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް 

ދެނެގަނެ އެކަންކަން ގަބޫލުކޮށް އެމަގުން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް      3,657,130     86,865,540    3,657,130     86,865,540 4.7

86,665,540     3,163,980    86,665,540     3,163,980     
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް

ރައްކާތެރިބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކީ އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށްވާއިރު އެޚިދްމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

41,264,085     -          41,264,085     -           
. ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމާއި އަދި ޑީސަލިނޭޝަން ފެން އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލްކަން ރަށްތަކުގައި އިތުރުކުރުން S2

45,401,455     3,163,980    45,401,455     3,163,980     

ރާއްޖޭގެ ހަތް ސަރަޙައްދުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދްމަތް އެކަށީގެންވާވަރަށް ޤާއިމުކޮށް އަދި ޚިދްމަތްލިބިދެވޭގޮތް 

. ހެދުން
S3

200,000        184,050      200,000        184,050       
P5

-            132,650      -            132,650       
. ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބެނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި މާލީ އެހީ އިތުރުކުރުން S2

200,000        51,400       200,000        51,400        
. ނޑުވެރިކަމާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ފެން ލިބޭނެ އެހެންގޮތްތައް ހޯދުން ދަ S4

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާގައި ފަންނީ، މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޤާބިލްކަން ހަރުދަނާކުރުން އިތުރުކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            100,000      -            100,000       
P6

-            70,000       -            70,000        
. ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ބޭނުންކުރާނެ އުކުޅުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެއާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން S3

-            30,000       -            30,000        

ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ ދާއިރާގައި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުން
S4

-            159,100      -            159,100       
P7

ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

މުޢާހަދާތަކާ އުސޫލުތަށް ހަރުދަނާކޮށް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަނަލުން  S1

ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއްމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ނޑާއި ޤަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަ

-            149,100      -            149,100       

ީ ި ި ި ި ި ި

ތަމްރީނުކުރުން

-            10,000       -            10,000        
. ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ބިލް ފާސްކުރުން S3

-            50,000       -            50,000        
P8

-            50,000       -            50,000        
. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެނުގެ ކޮލިޓީ މޮނީޓަރކޮށް ބަލާނެ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން S3

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ހަކަތަ      1,075,850     21,695,488    1,075,850     21,695,488 4.8

-            353,850      -            353,850       

P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ފައިދާތައް އާއްމުންނަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

އޮޅުންފިލުވައިދީ އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ހިންގައި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޭ 

. މަރުކަޒެއްގެ އެހގައ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދނުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            353,850      -            353,850       

-            5,000        -            5,000         

ފައިދާހުރިގޮތުގައި ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

. ހަކަތައިން ކުރެވޭ ބޭނުންތައް އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި، ދާއިރާއާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ތަފާތު ވޯރކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވުން
S1

-            5,000        -            5,000         

ގޭބިސީތަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތާނގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން މަސައްކަތްކުރާ ތަކެއްޗަށް 

. ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން
S6

-            230,000      -            230,000       

ތަފާތު މުއްސަދި ހިޔާލުތައް ދިރާސާކޮށް، ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޓެކްނޮލޮޖީ ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

. ހިންގުން
S8

-            113,850      -            113,850       

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއާއި ކުންފުނިތަކުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ 

( IRENA, SAARC Energy Center :ްމިސާލަކަށ) . ހަކަތައާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުން
S9

މރކޒއގ އހީގއި މޢލމތތއ ފރކށދިނނ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

21,695,488     622,000      21,695,488     622,000       
P3

15,360,000     622,000      15,360,000     622,000       
. ރަށްތަކުގައި ހެދިފައިވާ އިންޖީނުގެތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް އެހީވުން S1

6,335,488      -          6,335,488      -           
. ޤައުމީ އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި، ކަރަންޓްގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބާރުއެޅުން S3

-            100,000      -            100,000       
P4

 ް ެ ަ ް ާ ާ  ާ ު  ް ަ ޮ ެ ާ ް ު ޭ  ަ ު ަ ް ަ ު  ެ ް ެ  ަ ަ ަ  ަ ް ޯ  ެ ު ު ު ް ާ ާ  ަ ާ ަ ު ެ  ް ަ ަ

. ނޑު ވަރުގަދަކުރުން ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި، އަތްފޯރާފަށުގައި އިތުބާރާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި 

. ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން

-            50,000       -            50,000        

އަލަށް އެކުލަވާލައި އިމާރާތްކުރުމުެގ ކޯޑްގައި، ހަކަަތ އެންމެ ކުޑަމިންވަރުގައި ބޭނުންވާނެގޮތަށް ހުރިާހ އިމާރާތްތަކެްއ 

. ފަރުމާކުރުމަށް ހިމެނުން
S8

-            50,000       -            50,000        

ނޑެއް  ހަކަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ހަކަތަ ރައްކާކުރުމަށް އޮނިގަ

. އެކުލަވާލުން
S10



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ބިން     1,343,610        558,975    1,343,610        558,975 4.9

-            320,500      -            320,500       P1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު (2004) މުޠާލިޔާކޮށް ޒަމާނަށް ފެތޭގޮތަށް ބިމުގެ ސިޔާސަތުގެ ނިޒާމް އެކަށައެޅުން (ބިމުގެ 

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް

ބިމުގެ އިޞްލާޙް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި އަދި މީގެ ތެރޭގައި ބިމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނިޒާމް ޒަމާނާއި އެއްގޮތައް ތަރައްޤިކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            25,000       -            25,000        

ި ) ި ި ި ފ ލި ( ) ި ޖ ި ދި

( ސިޔާސަތުގެ ނިޒާމު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ހިމެނުމަށްޓަކައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު (2004) މުރާޖަޢާކުރުން
S1

-            70,500       -            70,500        . ޤާނޫނާ ގުޅޭ، ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުން، ހިމެނެނީ S2

-            75,000       -            75,000        

ކުއްޔަށްދިނުމާއި/ ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމާއި އަދި ކުއްޔާގުޅޭ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްސް ޖަމާކުރާނެ ވިއުގައެއް 

. ތަޢާރަފްކުރުން
S3

-            150,000      -            150,000       . ) ޤާއިމްކުރުން ބިމާބެހޭ މައްސަލަތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބިމާބެހޭ މަރުކަޒެއް (އޮތޯރިޓީ S4

-            100,000      -            100,000       
P2

-            50,000       -            50,000        

ނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށް ޢާންމުންނަށް ބިން މިލްކުރުމާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

. ޤާޢިމްކުރުން
S1

-            50,000       -            50,000        
. ލޭންޑް ޕޫލިންގ މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާޢިމްކޮށް އަދި އޭގެ މަސައްކަތަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން S3

. ބިމާއި މުދާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

558,975        340,000      558,975        340,000       
P3

558,975        30,000       558,975        30,000        
. ޕްލޭނިން ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޕްލޭނިން ޤާނޫނަކާއި ގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދުތައް ފާސްކޮށް ތަޢާރަފްކުރުން S1

-            50,000       -            50,000        
. ނޭޝަނަލް ފިސިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، ހިންގުން S2

-            260,000      -            260,000       

ނޭޝެނަލް މާސްޓަރޕްލޭނާ ތަޢާރަޒު ނުވާކަން ޔަޤީންކޮށް ލޯކަލް އަދި ރީޖަނަލް ބިމާބެހޭ ރޭވުންތައް އެކުލަވާލައި 

. ތަންފީޒުކުރުން
S3

-            70,000       -            70,000        
P4. ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ބިމުގެ ކަންތައްތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން

. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އުފެއްދުމާއި ތަންފީޒްކުރުން

-            70,000       -            70,000        
. ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިމާ އަދި ރޭވުމާބެހޭ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުން S3

-            513,110      -            513,110       
P5

-            422,860      -            422,860       . ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން S1

-            90,250       -            90,250        
. އާއި ލޯކަލް އާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ބިމުގެ ކެޑެސްޓްރޭގެ ތަމްރީން މެދުވެރިކޮށް، ޓެކްނިކަލް ޤާބިލްކަން  .އެސް .އައި އެލް

. ތަރައްޤީކުރުން
S3

 " ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވުމަށް "ލޭންޑް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް

. ) ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން .އެސް .އައި (އެލް



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ      6,544,152        100,000    6,544,152        100,000 4.10

-            215,600      -            215,600       
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން

.ޓީ ގެ ޚިދްމަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް  .ސީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފުރިހަމަ މުއާޞަލާތީ އަދި އައި

. ޤާއިމްކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            215,600      -            215,600       
. އާންމުންނަށް މޯބައިލްފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެގޮތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން S6

-            263,113      -            263,113       
P2

-            30,550       -            30,550        

ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ހެދޭ ޤަވާއިދުތައް 

. ޝާއިޢު ކުރުން
S3

-            232,563      -            232,563       

ހަރުދަނާ އަދި އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ޤަވާއިދުތަށް މި ސެކްޓަރގައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް އަދި މި ސެކްޓަރ 

. ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
S5

. ނޑު ވަރުގަދަކުރުން .ޓީ ސެކްޓަރގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ .ސީ މުއާޞަލާތާއި އައި

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-            661,200      -            661,200       
P3

-            661,200      -            661,200       
. ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން S4

-            141,500      -            141,500       
P4

-            141,500      -            141,500       

.ޓީ ޞިނާޢަތާއި މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވާ ޝައުޤުވެރިކަން  .ސީ ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުން އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އައި

. އިތުރުކުރުން
S4

 ް ް ަ ަ ަ  ަ ަ ް ަ ު ް ޮ  ް ަ ަ ަ  ު ަ  ެ ު ު ް ޮ ު ޯ  ް ަ ް ަ ު  ް ަ ް ޮ  ާ ާ ޫ ު ަ  ަ ު ޮ  ަ ަ ު  ެ ް ެ

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްހަމައެއްގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، އަތްފޯރާފަށުގައި އަދި ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް 

. ފޯރުކޮށްދިނުން

. .ޓީ ޞިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން .ސީ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން އަމިއްލަ އައި

100,000        5,262,739    100,000        5,262,739     
P5

100,000        5,262,739    100,000        5,262,739     

އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ އޮފީހެއްގެ މެދުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ 

. އޮފީހެއް ވިއުގައަކުން ގުޅުވާލުން
S1

-ގަވަރނަންްސ  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތާއި އޮންލައިްނ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަުގ ތަނަވަްސ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އީ

. ޚިދްމަތުގެ ޕްލެޓްފޯރމެއް ޤާއިމްކުރުން





1



211

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ ޖުމްލަ       34,125,049     49,743,630           4,780,081       5,589,750           5,365,092       3,073,500 5

ޖެންޑަރ            546,946                  -           2,349,677                  -           1,998,774                  - 5.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ                    -                  -              211,185                  -                30,000                  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ            546,946                  -           2,138,492                  -           1,968,774                  -

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް          4,671,740       1,415,000           1,623,304       1,534,500           1,726,368       1,573,500 5.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ         1,175,300       1,299,000           1,623,304       1,534,500           1,726,368       1,573,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް         3,496,440          116,000                     -                  -                     -                  -

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް        28,896,363     42,773,380              807,100                  -           1,639,950                  - 5.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް       28,896,363     42,773,380              807,100                  -           1,639,950                  -

ޤައުމީ ސަލާމަތް               10,000       5,555,250                     -       4,055,250                     -       1,500,000 5.4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ              10,000       5,555,250                     -       4,055,250                     -       1,500,000

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ ޚުލާސާ

2013 2012 2011
ތަފްޞީލް



1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖެންޑަރ      546,946          -      546,946          - 5.1

-          418,796      -          418,796      
P1

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ގެނައުމަށް 
S4

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ

ނޑު އުފައްދައި އޭގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުވުން  ޖެންޑަރ ހަމަހަމަކަމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނުތައް އަދި އިދާރީ އޮނިގަ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-          280,880      -          280,880      

ި ީ ި

ބޭނުންވާ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކާއި އަދި ހުނަރު ތައްޔާރުކުރުން
S4

-          72,055       -          72,055       

ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކަންކަން ނިންމުމަށްޓަކައި ޖެންޑަރއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހަދައި، ފެންވަރު 

ބަލައި ވަޒަންކޮށް، ޖެންޑަރއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުން
S6

-          52,715       -          52,715       

ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ބަލާ އިސްއޮފީހާއި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި، 

ޕްރޮގްރާމްކުރުމުގައާއި، ބަޖެޓް ހެދުމުގައި އަދި މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޖެންޑަރ ދިރާސާކުރުމާއި ސަރުކާރުގެ 

މައިމަގަށް ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ނެރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކޮށް އެކަމުގެ ތަމްރީން ދިނުން
S7

-          10,000       -          10,000       

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި އުނިކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށް 

ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން
S8

-          3,146         -          3,146         

ޖެންޑަރއާއި އަންހެނުންނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބުނާ ކަންކަން ތަންފީޒު 

ކުރެވެމުންދާނުދާގޮތް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރާ ހެދުން
S10

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-          106,000      -          106,000      
P2

-          6,000         -          6,000         

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތާއި، ޖެންޑަރައަށް އާންމުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް 

އެކަންކަމާ އަޅާލައި، އެދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
S1

-          50,000       -          50,000       

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީހުން 

ބިނާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން
S2

-          40,000       -          40,000       

އަންހެނުން ސިޔާސީ އަދި  އާންމު ދާއިރާތަކުގައި އިސް މަޤާމުތައް ހޯދުމަށާއި އެމީހުންގެ ސިޔާސީ 

ޙަޔާތް ކުރިއެރުވުމަށް އެމީހުންގެ ލީޑަރޝިޕް އުފެއްދުމަށާއި ބިނާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މީހުން 

ބނާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތާއ ހުނަރުތައް ތަރައްޤކުރުން
S4

 ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމަށާއި އެކަމުން ފިރިހެނުންނާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ ނަތީޖާ ނެރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

ރނ       40,000                 40,000           ރމށ މޢލމތއި ހނރތއ ތރއޤީ ިނ

-          10,000       -          10,000       

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ޖެންޑަރއާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ސިޔާސަތުތަކަށް 

ތާއިދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
S5

-          22,150       -          22,150       

P3

-          22,150       -          22,150       

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތަކާއި ޖެންޑަރއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ އަނިޔާތަކުން ކުރާ ދިގުމުއްދަތުގެ 

ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެފަދަ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ޖަމާއަތުގެ އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ 

ނިޒާމުތައް އުފެއްދުން
S3

 އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅުމާއި އަންހެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ސަގާފަތެއް އުފައްދައި އާލާކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް      1,175,300     1,299,000     3,496,440      116,000     4,671,740     1,415,000 5.2

-          459,375      -          459,375      -          -          
P1

-          459,375      -          459,375      

ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ނިޒާމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، 

. މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުން
S1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން 

ވިލަރެސްކުރާ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-          290,400      -          290,400      -          -          
P2

-          290,400      -          290,400      . ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން S1

-          1,108,580     -          1,108,580     -          -          
P3

-          848,020      -          848,020      . އެކްސްޕޯޓްގެ ފުރުޞަތުތައް އޮތް މާރކެޓްތައް ދެނެގަތުން S1

-          260,560      -          260,560      

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މުހިންމު ގުޅުންތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން 

. ބަދަހިކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދުން
S2

-          245,000      -          245,000      -          -          P4

-          40,000       -          40,000       

މުދަލާއި ޚިދްމަތް ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޑުއުފުލާ، އެފަދަ ހައްޤުތައް 

. ތަންފީޒުކުރުން އިތުރުކުރުން
S1

-          205,000      -          205,000      . ނޑު އެކުލަވާލުން ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ S3

 " " ގެ އުޞޫލުތަކަށް މަގުފަހިކޮށް، ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުން ފެއަރ ޓްރޭޑް

 ޚިދްމަތްދިނުން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގޭނެގޮތް ޤާއިމުކޮށް، ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން

 އާ އަދި އިތުރު މާރކެޓްގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މުހިންމު ފަރާތްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިއާބެހޭ 

ބައިލެޓްރަލް އަދި ސަރަޙައްދީ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

1,415,000     1,676,000     116,000      681,700      1,299,000     994,300      

P5

1,299,000     1,169,800     -          175,500      1,299,000     994,300      

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ މިންގަޑުތައް އެކަށައަޅާ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި، މިންގަޑުތައް 

. ރޑްސް ބޮޑީއެއް ޤާއިމުކުރުން އެކަށައަޅާނެ ޤައުމީ ސްޓޭންޑަ
S1

-          155,000      -          155,000      
. ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ނުވަތަ ތަކެތީގެ ފެންވަރުގެ ޔަޤީންކަން އަންގައިދޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން S3

-          95,000       -          95,000       

ފިކުރީ މުދަލާބެހޭ ޒަމާނީ އޮފީހެއް ޤާއިމުކޮށް، ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އޮނިގަޑެއް 

އެކުލަވާލުން
S4

-          105,000      -          105,000      

ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

. ބާއްވާ ތަމްރީންތައް ހިންގުން
S5

. މިގޮތުން މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި،  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުރި އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

މިންގަޑުތަކާއި، ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާއި، ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް 

. ނައްތާލުން

-          40,530       -          40,530       

ނޑު އެކުލަވާލައި، މުދާ ކްލިއަރ  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

. ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ކުޑަކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް އޮޓަމޭޓްކުރުން
S7

116,000      110,670      116,000      110,670      

 . ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

މިގޮތުން ޓެސްޓިން ފެސިލިޓީސް، ޕޯޓްގެ ޚިދްމަތް، ދަތުރުފަތުރުކުރުން، ގުދަންކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް 

. ޙައްލު ހޯދުން
S9

-          892,385      -          711,385      -          181,000      
P6

-          250,000      -          250,000      . މުހިންމު އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެ، އިންވެސްޓަރުންނަށް އިޝްތިހާރުކުރުން S1

-          441,000      -          260,000      -          181,000      

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ، ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ 

. އެކުލަވާލުން
S2

-          201,385      -          201,385      

އިމްޕޯޓް މަދުކުރެވޭނެ އަދި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުކުރެވޭނެ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ، ޚިދްމަތުގެ 

. ސެކްޓަރ ފުޅާކުރުން
S5

 އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ފަހިވާފަދަ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް    28,896,363   42,773,380   28,896,363   42,773,380 5.3

-          396,363      -          396,363      
P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް

 ކާރިޘާތަކާ ބެހޭ މުވައްސަސާތަށް ޤާއިމުކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

, ,

-          177,000      -          177,000      

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި، ކާރިޘާތައް މަދުކުރުމާބެހޭ (ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް 

. ) މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެގޮތަކަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުން ރިޑަކްޝަން
S1

-          194,500      -          194,500      
. ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަންގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުން S2

-          24,863       -          24,863       

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނޭ 

ޕްލެޓްފޯރަމެއް އުފެއްދުން
S3

273,380      500,000      273,380      500,000      
P3

273,380      -          273,380      -          

ކާރިޘާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކަށް ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ނެޓްވަރކެއް، .... 

. ޤާއިމްކުރުން
S1

.  ތަޢުލީމާއި އާ އީޖާދުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ފަރުދުން ކާރިޘާތަކުން ސަލާމަތް ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުވުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

-          500,000      -          500,000      

ނޑުގެ ތެރެއަށް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ކުޑަކުރެވޭނޭގޮތްތަކާއި، ސަލާމަތީ  ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާބެހޭ އޮނިގަ

. ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން
S2

42,500,000   28,000,000   42,500,000   28,000,000   
P4

42,500,000   28,000,000   42,500,000   28,000,000   

ކާރިޘާގެ ސަބަބުން، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ތަންތަން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

. އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތެއް ރޭވިފައި ހުރުން
S5

.  ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކުންނާއި މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ގެންލުންތަކުން ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޤައުމީ ސަލާމަތް        10,000    5,555,250       10,000    5,555,250 5.4

5,555,250    10,000       5,555,250    10,000       
P6

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

.އެފް އަކީ  .ޑީ .އެން ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެމް  އަންހެން ސިފައިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއެކު، ޒަމާނީ ޢާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް އަދި މިންގަ

ޕްރޮފެޝަނަލް އަސްކަރީ މުޢައްސަސާއަކަށް ހެދުން

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 

, , , , , ,

555,250      -          555,250      -          
.އެފް ގެ ބާރުތައް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޤާއިމްކުރުން .ޑީ .އެން އެމް S2

1,500,000    -          1,500,000    -          

ފުރިހަމަ ކޮމާންޑް، ކޮންޓްރޯލް، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން 

.އެފް ގައި ނެޓްވޯރކް ސެންޓްރިކް މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން .ޑީ .އެން އެމް
S4

-          10,000       -          10,000       

ޒަމާނީ އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ހުނަރުތަކާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރާނެ ހުނަރު 

.އެފް އަށް ތަޢާރަފްކުރުްނ .ޑީ .އެން އެމް
S5

3,500,000    -          3,500,000    -          
އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކްތަކަކީ ވަކި ކެރިއަރ ޕާތެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން S6

ސްޓްރެޓަޖީ / ޕޮލިސީ 

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް 



1





1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  އެލަވަންސް މުސާރަ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު    14,385,888      541,898  807,066,867    55,914,393  357,749,549    16,825,309   2,486,103,213   1,779,919,413   5,445,224,930    73,281,599

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް    11,121,341      176,898    27,879,044     1,544,085          -          -      36,772,674      28,716,561     104,489,621     1,720,983

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ       14,063          -    17,496,842     2,158,928  271,768,840     3,087,483      79,988,690      75,472,148     444,740,582     5,246,411

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ          -          -  180,139,359    12,877,354          -          -     246,449,348     251,499,166     678,087,873    12,877,354

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް          -          -  351,404,013     7,663,637     1,640,000          -     682,078,195     460,857,394   1,495,979,603     7,663,637

ް ޭަޝ ު ެ  ް ޮ  ް ް

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް

މޭންޑޭޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ވަނަ އަހަރު އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދުޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑިޔުކޭޝަން          -          -          -          -          -          -     711,558,221     432,124,802   1,143,683,023          -

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          -          -     2,743,915      332,297          -          -       7,510,560       5,759,260      16,013,735      332,297

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް          -          -          -          -    37,780,703     2,679,978      29,521,655      55,406,944     122,709,302     2,679,978

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ      2,007,525      365,000  143,845,661    25,555,744          -          -     459,226,818     327,187,469     932,267,473    25,920,744

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް          -          -     4,885,642      512,500          -          -       6,797,400       5,720,111      17,403,154      512,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ          -          -     5,057,764      648,500     3,452,603      258,800      21,567,300       8,817,704      38,895,371      907,300

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް          -          -     9,585,762      553,700      505,000          -      26,964,300      14,567,771      51,622,833      553,700

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް          -          -    20,488,917     1,488,063    15,886,944     3,302,650      35,567,616      19,764,394      91,707,871     4,790,713

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ          -          -          -          -     7,459,341     4,220,448      16,375,336       8,336,343      32,171,020     4,220,448

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން     1,242,960          -    16,986,230     1,445,918     9,920,427     3,120,000      37,058,720      32,395,983      97,604,321     4,565,918

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް          -          -    26,553,717     1,133,667     9,335,690      155,950      88,666,380      53,293,361     177,849,148     1,289,617
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`

ޖުމްލަ
ޔުނިފޯރމް 

ބޮޑީސް

ސިވިލް 

ސާރވިސް

ސިޔާސީ 

މަގާމުތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް               369                -                -               369 1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ                   8            1,189                -            1,197 2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ                   3               510            4,086            4,599 3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް               246            4,533            2,946            7,725 4

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން                   6          11,451                -          11,457 5

66 ް ޮ  ެ ް ަ ެ ެ  ަ ެ 6

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

2011 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ 

މަޤާމުގެ ޢަދަދު

އޮފީސް 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                  7                 66                -                 73 6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް                 48               208                -               256 7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ                    5            6,973                -            6,978 8

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                   7                 63                -                 70 9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ                   5               313                -               318 10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް                 10               507                -               517 11

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް                   9               489                -               498 12

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ                   5               233                -               238 13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން                   7               622                -               629 14

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް                   5            1,710                -            1,715 15

ޖުމްލަ               740          28,867            7,032          36,639
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2013 2012 2011

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ           172,193,022           172,032,915           172,730,268

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             85,761,441             89,113,641             89,113,641

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             86,431,581             82,919,274             83,616,627

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު              36,234,869              40,602,144              40,965,957

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              50,196,712              42,317,130              42,650,670

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން             14,994,896             15,842,498             16,146,556

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               7,262,747               7,262,747               7,262,747

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               7,732,149               8,579,751               8,883,809

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                7,342,549                8,176,751                8,372,809

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   389,600                   403,000                   511,000

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން           395,935,000           463,692,493           444,584,529

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު           237,094,851           237,094,851           237,094,851

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު           158,840,150           226,597,642           207,489,678

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު              91,136,042            100,231,920            104,411,021

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              67,704,108            126,365,722            103,078,658

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ

, , , , , , ި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން             91,700,149             52,408,442             96,827,691

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             14,651,387             13,811,387             14,029,597

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             77,048,762             38,597,055             82,798,093

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު              73,891,312              37,849,155              78,574,293

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                3,157,450                   747,900                4,223,800

ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަން             31,419,113             31,195,174             31,602,486

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             16,725,673             17,386,038             17,434,780

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             14,693,440             13,809,136             14,167,707

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު              13,943,140              13,551,632              13,631,203

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   750,300                   257,504                   536,504

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން             23,780,489             23,964,644             23,964,644

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             14,693,368             14,877,523             14,877,523

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               9,087,120               9,087,120               9,087,120

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                8,611,620                8,611,620                8,611,620

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   475,500                   475,500                   475,500

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން             24,629,668             25,137,016             25,971,340 އެންޓި

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             17,438,655             16,816,388             17,800,722

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               7,191,013               8,320,628               8,170,618

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                6,233,063                7,122,041                6,934,381

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   957,950                1,198,588                1,236,237



230
2013 2012 2011

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް             29,724,544             30,861,395             31,650,427

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             17,959,666             18,946,000             19,674,666

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             11,764,878             11,915,396             11,975,761

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު              11,086,460              11,707,836              11,758,551

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   678,418                   207,560                   217,210

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް             24,847,568             25,093,897             25,700,008

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             14,727,052             15,367,245             15,649,538

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             10,120,516               9,726,652             10,050,470

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                9,267,441                9,346,752                9,794,645

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   853,075                   379,900                   255,825

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން               7,915,652               8,034,956               8,595,197

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               5,049,253               5,049,253               5,049,253

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               2,866,399               2,985,703               3,545,944

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                2,182,449                2,829,603                3,449,344

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   683,950                   156,100                     96,600

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ             44,735,604             30,434,616             31,951,195

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             18,824,920             20,250,247             21,143,147

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             25,910,684             10,184,370             10,808,048

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                6,948,280                8,195,132                8,389,761

,ކެޕިޓަލް ޚަރަދު              18,962,404                1,989,238                2,418,288 , , , , , ދ ޕިޓލ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް             24,828,051             16,915,742             17,154,046

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               6,618,183               6,642,183               6,642,183

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             18,209,868             10,273,558             10,511,862

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                9,655,368              10,118,358              10,385,862

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                8,554,500                   155,200                   126,000

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް               8,694,455               7,278,433               7,332,587

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               4,873,640               5,040,465               5,169,019

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               3,820,814               2,237,968               2,163,568

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                3,057,864                2,196,968                2,161,068

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   762,950                     41,000                       2,500

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް               5,171,543               5,310,614               5,203,494

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               2,801,071               3,099,904               3,099,904

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               2,370,472               2,210,709               2,103,589

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                2,244,872                2,210,709                2,103,589

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                   125,600                           -                           -

ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލް               6,209,514               6,209,514               6,209,514

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               3,381,554               3,381,554               3,381,554

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               2,827,960               2,827,960               2,827,960

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު                1,188,960                1,188,960                1,188,960

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                1,639,000                1,639,000                1,639,000



ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާ

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ    36,234,869    50,196,712    40,602,144    42,317,130    40,965,957    42,650,670

455,200        15,666,199     393,200        17,802,599     3,642,350      12,735,789     
P1

263,200        981,050        106,200        921,140        3,144,850      591,700        

 S1  އިދާރީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

-           7,860,203      -           8,622,883      -           7,011,868      

 S2  މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

-           1,579,300      -           3,299,200      -           1,711,060      

 S3  މެންބަރުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

150,000        144,500        145,000        141,000        130,000        112,700        

 S4  މަޖިލީހުގ ރެކޯޑްތައް ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ 

އެހީތެރިކަން އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

42,000         5,101,147      142,000        4,818,377      367,500        3,308,462      

 S5  މަޖިލީހަށާއި ކޮމިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

15,000         5,309,230      15,000         5,224,430      304,500        4,494,470      
P2

15,000         3,664,400      15,000         3,661,900      45,000         3,582,600      

 S1  މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން

-           630,600        -           611,900        14,000         524,400        

 S2  ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

-           653,400        -           603,700        -           151,400        

 S3  މަޖިލީހާއި މެންބަރުންގެ ޤަދަރުވެރި މަޤާމު ދެމެހެއްޓުން

-           360,830        -           346,930        245,500        236,070        

 S4  އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

-           2,667,518      -           2,451,425      2,417,192      1,118,494      
P3

-           1,718,313      -           1,575,315      -           709,131        

 S1  މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ސެމިނަރތައް ބޭއްވުން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުވަމުންދާ ބޭނުންތަކާ އެއްނިސްބަތަކަށް ތަނުގެ 

ޚިދްމަތްތައް ތަރައްޤީކުރަމުންދިއުން

މަޖިލީހާމެދު ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި މަޖިލީހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް 

ލިބޭނޭމަގު ތަނަވަސްކޮށްދެމުންދިއުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-           725,705        -           665,110        -           159,963        

 S2  ޢާންމުން ހޭލުތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

-           223,500        -           211,000        2,417,192      249,400        

 S3  މަޖިލީހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

-           9,388,880      -           7,451,860      -           10,179,403     
P4

-           5,051,320      -           3,114,500      -           3,617,415      

 S1  ދޭދޭ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ގާއިމްކުރުން

-           1,304,770      -           1,304,770      -           1,304,770      

 S2  އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާގުޅުން އުފައްދައި ހަރުދަނާކުރުން

-           3,032,790      -           3,032,590      -           5,257,218      

 S3  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

42,180,470     7,934,130      41,908,930     7,671,830      43,832,670     7,706,713      
P5

40,872,000     360,000        40,872,000     360,000        40,872,000     300,000        

 S1  އިދާރީ ހިންގުމަށް މިވަގުތަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޖާގަ ތަނަވަސްކުރުން

 މުވައްޒަފުންނަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވެށްޓެއް ޤާއިމުކުރުން

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރަމުން ގެންދިއުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

150,000        50,000         150,000        50,000         300,000        250,000        

 S2  މަޖިލީހުގެ ގޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން

350,870        3,381,050      345,830        3,373,500      1,447,670      3,926,350      

 S3  މަސައްކަތުގެ މާހައުލު އަމާންކަމާއި ހިތްފަސޭހަކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުން

807,600        4,143,080      541,100        3,888,330      1,213,000      3,230,363      

 S4  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން



ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ     7,342,549      389,600     8,176,751      403,000    8,372,809     511,000

511,000      6,770,039     403,000       6,574,811     389,600       5,510,359     
P1

-          2,102,259     -           1,999,077     -           993,400       

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ މުސްތަޤިއްލު ކަމާ މިނިވަންކަމާއެކު 

. ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުކުރުން
 S1 

-          160,014      -           160,014       -           159,564       

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ކޮމިޝަނުގެ 

. މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބާރުތައް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ދެނެގަތުން
 S2 

511,000      4,507,766     403,000       4,415,721     389,600       4,357,395     

 S3  ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކުރުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރައި އިޙްތިރާމް ހޯދުން

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

-          136,772      -           136,400       -           162,400       
P2

-          136,772      -           136,400       -           162,400       

ނޑިޔާރުންނާގުޅޭ ކަންތައްތައް   ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާއި ފަ

. ކޮމިޝަނުން ގެންދާގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
 S1 

-          1,465,998     -           1,465,540     -           1,669,790     
P3

-          1,465,998     -           1,465,540     -           1,549,790     

 ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެއްގައި 

. ބަލައިގަންނަ މިންވަރަށް ހުޅުވާލެވިގެން ހިންގާ މުޢައްސަސާއަކަށް ހެދުން
 S1 

-          -          -           -           -           120,000       

 S2  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން އާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ނޑިޔާރުގެއަށް ހޯދުން ނޑިޔާރުންނާއި ފަ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ފަ

ނޑިޔާރުންގެ އިތުބާރު ހޯދުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފަ



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

103,078,658     341,505,871   126,365,722   337,326,771     67,704,108     328,230,892      

103,078,658     104,411,021   126,365,722   100,231,920     67,704,108     91,136,042       
ދާޢިރާ ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު      237,094,851           -     237,094,851          -   237,094,851             -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ        33,496,182      49,386,592       35,789,534    114,093,500     37,655,540       91,208,500

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        34,676,723            -       34,676,723           -     34,676,723              -

91,208,500       35,865,119     114,093,500    33,999,114       49,386,592      31,705,762        

P1

4,038,500        13,629,330     3,298,500      13,093,985       5,756,099       12,546,695        
 S1  ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލު އިންޞާފް ލިބުން

1,930,000        16,614,789     1,735,000      16,428,129       2,274,394       13,746,067        

ނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ   ފަ

މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުން
 S2 

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިގެން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި، 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި، ހާމަކަމާއެކު އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްގުތައް 

ވަގުތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

-              695,000        -           705,500          -            445,500          
 S3  ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

-              81,000         -           71,500           269,700        110,500          
 S4  ކޯޓުތަކުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން

85,240,000       4,845,000      109,060,000    3,700,000        41,086,399      4,857,000         

 ކޯޓުތަކަށް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާއި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް 

ހޯދުމާއި ކޯޓުތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަ ކުރުން
 S5 

-              1,790,420      -           1,790,420        -            1,790,420         
P2

-              1,790,420      -           1,790,420        -            1,790,420         

 S1  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ުޖމުލަ         9,222,456       3,742,000        9,350,357      1,298,000      8,835,027        1,373,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        16,757,758            -       16,757,758           -     16,757,758              -

1,373,000        8,835,027      1,298,000      9,350,357        3,742,000       9,222,456         
P1

1,373,000        8,835,027      1,298,000      9,350,357        3,742,000       9,222,456         

ކޯޓުގެ އިދާރީހިންގުމާބެހޭ ހުރިހާކަމަކީވެސް އެއްއުޞޫލެއްގެ ދަށުން 

ހިންގާކަންތަށްތަކަކަށް ހެދުން
 S1 

ޝަރުއީދާއިރާއަކީ ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހު،ހާމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެއްމެންގެ 

މެދުގައިވެސް މުޢާމަލާތްކުރާ ދާއިރާއަކަށްހެދުން

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ         4,061,620       1,313,000        4,379,274       334,450      4,498,100          262,275

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        16,737,994            -       16,737,994           -     16,737,994              -

262,275          4,498,100      334,450       4,379,274        1,313,000       4,061,620         

P1

262,275          4,498,100      334,450       4,379,274        1,313,000       4,061,620         

އަދުލު އިންޞާފް ޤާއިމުކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް 

ލިބިދިނުމުގެ އިތުބާރާއި ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެހައި 

ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމާއި މުޖްތަމަޢުގެ 

ހުރިހާ ިގންތިއެއްގެ ބަޔަކަށްވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާސިލްވެވޭ އަދި 

ރައްޔިތުންގެ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ލިބިފައިވާ ސަލާމަތްތެރިކަމާ ރައްކާތެރި 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާ ތަނަކަށް ހައިކޯޓް ހެދުން

 S1 

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ        27,961,911       7,311,085       33,424,878      6,418,610     34,435,713        5,055,993

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު       112,835,350      112,835,350    112,835,350

5,055,993        34,435,713     6,418,610      33,424,878       7,311,085       27,961,911        
P1

-              24,360,027     -           23,691,987       -            18,485,255        

 ޝަރުޢީ ކޯޓު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ކޯޓުތަކުގައި 

ޤާއިމްކުރުން.
 S1 

ރަށުކޯޓުތަކުން ޢާންމުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހަލުއިމިނެއްގައިދިނ

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް 

ހައިކޯޓުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަލުވިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތު މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ވަޒީފާގެ ހުނަރާއި ތަމްރީން އަދި ތަްޖރިބާ ލިބި 

މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

5,055,993        350,000        6,418,610      250,000          7,311,085       225,000          

 ޝަރުޢީކޯޓުތަކަކީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވޭ ފެންވަރު 

ރަގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ދޭ ތަންތަނަށް ހެދުން

 S2 

-              5,098,710      -           4,855,914        -            4,624,680         

 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދައި ފެންވަރު ރަގަޅު ޚިދުމަތެއް 

ދިނުމަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން 

ފުިރހަމައަށް ރާވާ ހިންގުން.

 S3 

-              4,626,976      -           4,626,976        -            4,626,976         

 S4  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ

ސިވިލް ކޯޓް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ         5,520,213        968,500        5,826,045       981,600      6,140,836          874,700

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        18,966,196       18,966,196     18,966,196

-              747,718        -           747,718          -            747,718          P1

 S1  މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ          747,718            -          747,718           -        747,718              -

874,700          2,183,984      981,600       2,049,184        968,500        2,100,485         
P2

287,850          1,206,484      209,750       1,114,184        302,850        1,000,485         

 މަދަނީކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މީހުންނަކީ ޒަމާނީ 

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

 S1 

586,850          977,500        771,850       935,000          665,650        1,100,000         

 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ، ފަސޭހަކަމާއެކު މުވައްޒަފުންނަސް  

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލަކަށް ހަދައިދިނުން.
 S3 

މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ

މަދަނީކޯޓަކީ ޒަމާނާއެކަށޭނަ ގޮތުން ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ، އަދި 

ފަސޭހަކަމާއެކު  ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާއަށްޢާއްމުންނަށް އިތުބާރާއެކު 

ވާޞިލްވެވޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

-              3,209,134      -           3,029,143        -            2,672,010         
P3

-              3,209,134      -           3,029,143        -            2,672,010         

ނޑަނޭޅި އިދާރީ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   ވަކިދާއިރާއަކަށް ކަ

އެންމެހައި ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ގަތުމާއި 

މަރާމާތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން

 S1 

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ         4,958,745       3,652,420        4,943,330      2,166,200      5,472,380        3,040,735

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        19,301,566       19,301,566     19,301,566

102,700          392,905        102,700       392,905          105,600        265,000          

P1

-              332,905        -           332,905          -            250,000          

 ޖިނާީއކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ 

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

 S1 

-              40,000         -           40,000           -            15,000           

 ކޯޓުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތަކަކީ ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ 

މީހަކަށްމެ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެ ތަކެތިކަމުގައި ހެދުން.
 S2 

102,700          20,000         102,700       20,000           105,600        -              

 ޖިނާއީކޯޓުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަކީ ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަ 

އުސޫލުތަކަކަށް ހެދުން
 S3 

ކޯޓުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ބޭނުންވާނެ 

އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖައްސާދިނުން

ޖިނާއީކޯަޓކީ ޒަމާނާއެކަށޭނަ ގޮތުން ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ، އަދި 

ފަސޭހަކަމާއެކު  ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާއަށްޢާއްމުންނަށް ވާޞިލްވެވޭ 

ދާއިރާއަކަށް ހެދުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

135,000          63,000         135,000       58,000           135,000        40,000           

P2

135,000          25,000         135,000       20,000           135,000        -              

 ޖިނާއީކޯޓުން ބަލަހައްޓާ ރެކޯޑްތަކާއި ލިޔުންތަކަކީ ކޯޓުތަކާއި 

އެނޫންފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހަކަމާއެކު 

ލިބެން ހުންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާެތރިކުރެވިފައިވާ ރެކޯޑްތަކަކާއި 

ލިޔުންތަކަކަށްހެދުން.

 S1 

-              8,000          -           8,000            -            10,000           

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާބެހޭ މަޢްލޫމާތުތަކަކީ ޢާއްމުންނަށް 

ފަޭސހައިން ލިބެން ހުންނާނެ މަޢްލޫމާތުތަކަކަށް ހެދުން.
 S2 

-              30,000         -           30,000           -            30,000           

 ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާއި 

ޤަވާޢިދުތަކަކީ ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބެންހުންނާނެ ތަކެތިކަމުގައި 

ހެދުން.

 S3 

974,500          270,000        347,500       170,000          713,500        200,000          
P3

974,500          220,000        347,500       120,000          713,500        170,000          

 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ، ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 

މާޙައުލަކަށް ހެދުން.
 S1 

-              50,000         -           50,000           -            30,000           

 އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންނަށް ދެވޭ 

ޚިދުމަތަކީ އެފަދަ މީހުން ބަލައިގަންނަ ޚިދުމަތަށް ހެދުން
 S2 

ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެވޭ ފެންވަރު 

ރަގަޅު، އަވަސް ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުން.

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ އެންމެންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ވާޞިލުވެވޭ ދާއިރާއަކަށް 

ހެދުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

71,260           -           93,600        -              137,320        -              
P4

71,260           -           93,600        -              137,320        -              

 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއްނެތި މަސައްކަތް 

ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުމާއި އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ބެލޭނެ 

ގޮތެއް ޤާިއމްކޮށްފައި ހުރުން.

 S1 

1,757,275        4,034,444      1,487,400      3,610,394        2,561,000       3,741,714         
P5

1,757,275        4,034,444      1,487,400      3,610,394        2,561,000       3,741,714         

 ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާއްމު ރަޢްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 

އަވަހަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
 S1 

-              712,031        -           712,031          -            712,031          
P6

 S1  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ          712,031            -          712,031           -        712,031              -

ފެމެލީ ކޯްޓ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ         3,285,998        877,000        4,223,872       597,175      4,925,428          763,459

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު        12,941,161       12,941,161     12,941,161

763,459          4,041,155      597,175       3,380,416        877,000        2,538,145         
P1

-              3,603,731      -           3,011,787        -            2,173,793         

 އާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައިމުވައްޒަފުންނަކީ 

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަގޮތެއްގައި 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

 S1 

އާއިލީ މައސަލަތަކުގައި ޒަމާނާއެކަށޭނަ ގޮތުން ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދެވޭ، އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު  ޢަދުލު އިންޞާ ޢާއްމުންނަށް ވާޞިލްކޮށް 

ދިނުން

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ

ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ހަލުވިކަމާއި ޢާއްމު ރަޢްޔިތުންތައް އަވަސް 

ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން

ޖިނާއީކޯޓަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ތަނަކަށް ހެދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

763,459          402,431        597,175       338,201          877,000        337,892          

 ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގާގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް 

ރަގަޅު އެކަށޭނެ މަޒީފާގެ މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުން.
 S2 

-              34,993         -           30,429           -            26,460           

 ކޯޓުން ނިންމާ އެިކ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާއި 

ޤަވާޢިދުތަކަކީ ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބެންހުންނާނެ ތަކެތިކަމުގައި 

ހެދުން.

 S3 

-              393,111        -           354,571          -            260,948          
P2

-              384,383        -           346,981          -            254,348          
 S1  ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

-              8,729          -           7,590            -            6,600            

 ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރެވޭ ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށޭނަ މާހައުލެއް 

ގާއިމުކުރުން
 S2 

-              17,457         -           15,180           -            13,200           
P3

-              17,457         -           15,180           -            13,200           
 S1  ފަސޭހަކަމާއި އަވަސްކަމާއެކު ޚަރަދުފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރުން

-              473,705        -           473,705          -            473,705          
P3

-              473,705        -           473,705          -            473,705          

 S1  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ

ޚަރަދު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ދޭންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށް ދިނުން

އާއިލީ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވައި އާއިލީމައްސަލަތައް 

މަދުކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

ޖުވެނައިލް ކޯޓް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ         2,628,915        453,511        2,294,631       476,187      2,447,997          499,996

4,878,103      4,878,103        4,878,103         

499,996          2,277,763      476,187       2,124,397        453,511        2,458,682         
ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  P1

499,996          1,072,041      476,187       994,627          453,511        787,986          
 S1  ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އެންމެހަިއ ވަސީލަތްތަކާއި ހިދްމަތްތައް ހޯދުން

-              307,992        -           318,170          -            350,956          
 S3  ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ހިންގުން ތަރައްޤީކުރުން

-              8,000          -           9,000            -            19,000           
 S4  އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

-              889,730        -           802,600          -            1,300,740         
 S5  ކޯޓުގެ ތަކެތީގެ މަރާމާތްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

-              170,233        -           170,233          -            170,233          
ޕެންޝަންގެ ފައިސާ P2

-              170,233        -           170,233          -            170,233          
ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  S1 



1



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ    73,891,312   3,157,450   37,849,155   747,900    78,574,293   4,223,800

-         46,005,506    -        3,679,250     -         40,300,153    
P1

-         39,938,986    -        3,143,000     -         36,124,096    

 އިންތިޚާބުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި، ކޯޑިނޭޓްކޮށް 

މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
 S1 

-         3,701,760     -        334,500       -         2,717,706     

 އިންތިޚާބުތަކުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރެވޭ މީހުންނަކީ 

ޤާބިލުބަޔަކަށް ހެދުން
 S2 

-         2,364,760     -        201,750       -         1,458,351     

 އިންތިޚާބުތައް އޮބްޒާރވްކޮށް މޮނިޓަރކޮށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން 

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދާރީވާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
 S3 

4,223,800    27,185,342    747,900    27,948,357    3,157,450    27,651,834    
P2

 S1  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު    27,651,834    3,157,450    27,948,357    747,900    27,185,342    4,223,800

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ގިނަ ބަޔަކަށް ލިއްބައިދީ 

ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި، 

ހާމަކަން ބޮޑު އަދި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފުރުޞަތުތައް ލިއްބައިދޭ އިންތިޚާބުތަކަކަށް 

ހެދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

-         67,500        -        67,500        -         67,500        
P3

-         67,500        -        67,500        -         67,500        

ނޑެއްގެ ތެރެއިން   ސިޔާސީޕާޓީތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ހިންގުން
 S1 

-         4,197,006     -        4,112,418     -         3,805,700     
P4

-         3,129,633     -        3,047,350     -         2,748,880     

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަމާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
 S1 

-         62,500        -        62,500        -         62,500        

 އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޭންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

. ދިނުން
 S2 

-         645,000       -        645,000       -         645,000       
 S3  އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުންނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދިނުން

-         359,873       -        357,568       -         349,320       
 S4  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

-         1,118,940     -        2,041,630     -         2,066,126     

P5

 S1  މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން     2,066,126         -     2,041,630        -     1,118,940         -

ދީމުޤްރާތީ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށް އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު އިންތިހާބާބެހޭ ޤައުމީ 

ނިޒާމު ތަންފީޛު ކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ އަދި ޢިލްމީ 

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ދީމުޤްރާތީ ވެށްޓަކަށް ޢާންމުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުން ބަލައި، 

ބަލަހައްޓައި ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ     13,943,140     750,300      13,551,632     257,504     13,631,203     536,504

50,000      8,102,353       -         8,047,353       431,500     7,786,330       
P1

50,000      6,003,735       -         5,998,735       100,000     5,790,303       

ނޑުތައް އިތުރަށް   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ

ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމާއި ޢާއްމުކުރުން
 S1 

-         2,098,618       -         2,048,618       -         1,996,027       

 ދިވެހި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާންމު ހޭލުންތެރިކުރުން
 S2 

-         -            -         -             331,500     -            

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގައި ޒަމާނުގެ 

ބޭނުންތަކަށް ގުޅޭގޮތަށް ބައްޓަންކުރުން
 S3 

-         908,386        -         1,020,975       -         1,711,165       
P2

-         908,386        -         1,020,975       -         1,711,165       
 S1  ތަޢުލީމާއި ހުނަރުލިބިގެންވާ ޤާބިލް މުވައްޒަފުން އުފެއްދުން

/ސްްޓރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދީ 

މުވައްޒަފުންގެ ުހނަރު އިތުރުކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

486,504     4,620,464       257,504     4,483,304       318,800     4,445,645       
P3

486,504     4,620,464       257,504     4,483,304       318,800     4,445,645       

 S1  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ ޚަރަދުތައް

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން



ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       8,611,620      475,500      8,611,620     475,500      8,611,620     475,500

475,500      8,611,620       475,500     8,611,620       475,500      8,611,620       
P1

475,500      8,611,620       475,500     8,611,620       475,500      8,611,620       
 S1  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



1



-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އެންޓި

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ      6,233,063      957,950       7,122,041    1,198,588      6,934,381    1,236,237

1,236,237     5,819,442       1,198,588     5,981,380        957,950       5,664,758       
P1

883,179      2,631,708       860,438       2,665,925        694,950       2,110,235       

 S1  ކޮރަޕްޝަނާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުން

40,000       2,600,640       40,000        2,768,680        40,000        2,923,024       

 ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިއުމަން ރިސޯސް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 S2 

313,058      202,064         298,150       196,775         223,000       266,500         

 S3  ކޮރަޕްޝަނާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން

-          385,030         -           350,000         -           365,000         

 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތަްށ 

ހިނގަމުންދާކަމަށް ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުއިން ޤަބޫލުކުރުވުން
 S4 

 ކޮރަޕްޝަާނއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ 

ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، ކޮރަޕްޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން

2012

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަގިއްލު  އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

20122013 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-          600,290         -           633,456         -           291,680         

P2

-          35,429          -           33,325          -           26,500          

ނޑު   ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާ އޮނިގަ

ރީވިއުކުރުން.
 S1 

-          5,000           -           5,000           -           5,000           

 ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 

މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން
 S2 

-          6,615           -           61,300          -           71,000          

 S3  ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކުރުން

-          527,246         -           507,831         -           163,180         

 ސަރުކާރަށް އަލަށްލައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ކޮރަޕްޝަނާއި 

ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އަލާކުރުމާއި ހަރުދަނާ ކުރުން
 S4 

-          26,000          -           26,000          -           26,000          

 S5  އިންޓެގްރިޓީ އެވޯޑް ދިނުން

-          514,650         -           507,205         -           276,625         P3

-          57,180          -           51,680          -           13,000          

 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 S1 

 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޕްރިވެންޝަންގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި ބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

20122013 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-          170,000         -           170,000         -           170,000         

-ކޮރަޕްޝަން މެސެޖްތައް   ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެންޓި

ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 S2 

-          246,753         -           245,175         -           64,500          

 ކޮރަޕްޝަނާއި ބެހޭ އެޑިއުކޭޝަނަލް މެޓީރިއަލްސް ޑިޒައިންކުރުމާއި، 

ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުން
 S3 

-          40,718          -           40,350          -           29,125          

-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފަދަ ޚާއްޞަ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި

މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން.
 S4 



1



އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ     11,086,460    678,418      11,707,836     207,560     11,758,551     217,210

217,210      11,758,551      207,560     11,707,836      678,418     11,086,460      
P1

217,210      11,758,551      207,560     11,707,836      678,418     11,086,460      
 S1  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



1



ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       9,267,441      853,075      9,346,752      379,900      9,794,645     255,825

25,000       5,963,749       25,000        5,660,882       50,000        5,473,596        
P1

-          2,874,088       -           2,778,400       -           2,669,190        

 ޕްރޮސިކިއުޝަން ދާއިރާއިން ޤާބިލް މީހުން ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި ތަމްރީންކުރުން
 S1 

-          705,500         -           668,050         -           636,370         

 ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ ހެކިތަކާއި 

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އަހުލުވެރިކޮށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން

 S2 

-          74,850          -           70,950          -           67,335          

 ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް 

މީހުން ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަމްރީންކުރުން
 S3 

25,000       310,476         25,000        239,772         50,000        285,191         

 ޕްރޮސިކިއުޝަން ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެޭވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން
 S4 

-          1,998,835       -           1,903,710       -           1,815,510        
 S5  އަތޮޅުތަކުގައި ގޮފިތައް ޤާއިމުކުރުމާއި އަތޮޅުތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުން

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ކުއްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ޕްރޮސިކިއުޓުކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

230,825      3,717,636       354,900       3,578,500       803,075       3,691,855        
P2

230,825      3,717,636       354,900       3,578,500       803,075       3,691,855        

 އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ނިޒާމުތައް 

ޤާއިމުކުރުން
 S1 

-          113,260         -           107,370         -           101,990         
P3

-          100,510         -           95,310          -           90,610          

 ތަޙްޤީޤު ކުރާ އިދާރާތަން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތައް ބަލާ 

އެކަންކަން ހިނގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން
 S1 

-          12,750          -           12,060          -           11,380          

 މީހުން ބަންދުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ޝަރުތުތައް މުތާލަޢާކުރުމާއި 

މުރާޖަޢާކުރުމާ އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރަމުން ދޭތޯ ބެލުން
 S2 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ޒަމާނާ 

އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކުރުން

ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުން



ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ     2,182,449      683,950     2,829,603      156,100    3,449,344      96,600

-          209,600      -           207,600        -           62,280         
P1

-          209,600      -           207,600        -           62,280         

 S1  ފުލުހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

-          348,140      -           363,080        -           237,366        
P2

-          348,140      -           363,080        -           237,366        

 ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ހަމަޖެހިފައި 

އޮންނަނީ ފުލުހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާ 

ޤާނޫނީ ރައްކާތެިރކަން ލިބިދެވޭ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 S1 

ފުލުހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުން.

ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން އިތުރުކުރުން.

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2013 2012 2011

96,600       2,704,604     156,100       2,071,923      683,950       1,747,303      

P3

-          175,000      -           310,000        -           30,880         
 S1  ކޮމިޝަންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން.

-          60,000       -           184,569        -           60,000         
 S2  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ރޮނގުން ކޮމިޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުން

-          -          -           -            55,000        40,000         
 S3  ކޮމިޝަްނގެ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ޤާއިމުކުރުން.

96,600       2,226,404     156,100       1,320,354      628,950       1,514,103      

 ކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް 

ޤާއިމުކުރުން.
 S4 

-          243,200      -           257,000        -           102,320        
 S5  ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙްޤީޤްތަކަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ޚިދުމަތް ހޯދުން.

-          187,000      -           187,000        -           135,500        
P4

-          187,000      -           187,000        -           135,500        

 ޢާންމުންގެ މެދުގައި ފުލުހުންނާއި، ކޮމިޝަންގެ ދައުރާމެދު 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 S1 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ 

މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުން.

 ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފް ޢަމަލުތަކުގެ މައްސަލަތައް 

މިނިވަންކަމާއެކު ތަޙުޤީޤުކޮށް، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.



މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       6,948,280   18,962,404       8,195,132    1,989,238       8,389,761    2,418,288

-          426,804         -          417,991         -          474,741         
P1

-          -             -          -             -          65,000          
 S1  ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަރުޖަމާކުރުން

-          426,804         -          417,991         -          409,741         

 ޓެކްސް އާއި ބެހޭ މާސްޓަރ ޕްލޭން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އަދި 

އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުން
 S2 

2,418,288    3,685,558       1,989,238     3,602,730       3,353,830     4,256,404       
P2

2,418,288    3,659,634       1,989,238     3,577,020       3,053,830     4,245,904       
.އޭގެ އިދާރީ ހިންގުން .އައ.އާރު  S1  އެމް

-          25,924          -          25,710          300,000      10,500          
 S2  ޑޮކިއުމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުްނ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ޓެކްސްއާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަޢުލަތައް ނަގާ އެންމެހައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހިގާނެ އިދާރީ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-          869,657         -          860,953         -          601,408         

P3

-          573,644         -          564,941         -          456,408         
 S1  ޓެކްސްޕޭޔަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

-          296,013         -          296,013         -          145,000         

 ޓެކްސް ރިޓަރން އެސެސްކުރުމާއި ފީލްޑް އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން
 S2 

-          441,182         -          432,531         15,608,574    674,050         
P4

-          441,182         -          432,531         15,608,574    674,050         
 S1  ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާިއމުކުރުން

-          1,047,562       -          1,026,057       -          288,000         
P5

-          569,650         -          558,633         -          128,000         
 S1  ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

-          127,332         -          123,600         -          100,000         

 ޓެކްސް އެްޑވައިޒަރުންނާ، ޓެކްސް އެކައުންޓަންޓުންނަށް ލައިސަންސް 

ދިނުން
 S2 

-          350,580         -          343,824         -          60,000          
.އޭ ގެ އިމޭޖް ޕޮޒިޝަން ކުރުން .އާރު .އައި  S3  އެމް

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު 

ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމާއި 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސް ނެގުމާއި ޓެކސް ދެއްކުމަށް 

ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ޓެކްސް ދައްކާފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ބެހޭ 

ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދިނުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-          1,918,999       -          1,854,870       -          653,677         
P6

-          419,352         -          411,437         -          403,677         
 S1  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ ޗަންދާއާއި އިޝްތިރާކު ދެއްކުން

-          1,499,646       -          1,443,433       -          250,000         
 S2  ބައިލެޓަރަލް އަދި ޔުނިލެޓަރަލް އާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއި އިންޓްރނޭޝަނަލް 

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން



1



 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ      9,655,368    8,554,500     10,118,358      155,200     10,385,862     126,000

126,000      10,385,862      155,200      10,118,358      8,554,500     9,655,368      
P1

126,000      10,385,862      155,200      10,118,358      8,554,500     9,655,368      
 S1  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



1



ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ     3,057,864      762,950     2,196,968       41,000     2,161,068       2,500

2,500        2,161,068      41,000       2,196,968      762,950      3,057,864      
P1

2,500        2,161,068      41,000       2,196,968      762,950      3,057,864      
 S1  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011



1



މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ     2,244,872      125,600     2,210,709          -    2,103,589         -

-          346,920      -           341,920        -           331,085        
P1

-          100,835      -           100,835        -           100,000        

 S1  މީޑިއާގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން.

-          109,885      -           109,885        -           109,885        

 S2  މީޑިއާގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން.

-          136,200      -           131,200        -           121,200        

 S3  މީޑިއާގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން.

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

މިނިވަން އަދި ޒިންމާދާރު މީޑީއާ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-          198,500      -           198,500        -           175,000        

P2

-          16,500       -           16,500         -           6,500          

  މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލާމެދު އާންމުންގެ މެދުގައި 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ކައުންސިލުގެ ބޭނުންހިފުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
 S1 

-          4,500        -           4,500          -           -            

 މީޑިއާގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމީ އަދި ފަންނީ މީހުން ވައްދައި 

އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކެމްޕޭން ކުރުން.
 S2 

-          27,500       -           27,500         -           18,500         

 މީޑިއާ ކައުންސިލް މަޤްސަދުތަކާއި މީޑިއާ ކައުންސިލް އަހަރީ 

ޕްރޮގްރާމްތައް އެނގޭނެ ގޮތައް ރާއްޖެާއއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މީޑިއާ 

ކައުންސިލް ތައާރަފް ކޮށްދިނުން

 S3 

-          150,000      -           150,000        -           150,000        

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ބޭނުންވާ 

ފައިސާގެ އެހީއާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް 

ހޯދުމާއި މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކުރުން އަދިކައުންސިލްގެ 

ކެޕާސިޓީ ބިލްޑު ކުރުމާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ކައުންސިލްތައް 

މިސަރަހައްދޔގައި ހިނގާގޮތް ބަލައި ދެނެގަތުމާއި ކައުންސިލްގެ 

މުވައްޒަފުންނާއި މެމްބަރުންނަށް ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރު 

ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އަދި ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެހެނިހެން ކައުންސިލްތައް ހިނގާގޮތުގެ އަމަލީ 

ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި އެތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން 

ހަރުދަނާކުރުން.

 S4 

މީޑިއާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އާންމު ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން، 

އަދި ހުރިހާ އެމްބަސީ ތަކަށާއި އެޖެންސީތަކަށް ކައުންިސލް ތައާރަފްކޮށް މީޑިއާގެ 

މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަލައި ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރުން.



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2013 2012 2011

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-          147,220      -           147,220        12,000        138,470        
P3

-          98,050       -           98,050         -           98,050         

 ރައްޔިތުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ، މީޑިއާއަށް އަންނަ 

ބަދަލުތައް ދިރާސާ ކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން
 S1 

-          49,170       -           49,170         12,000        40,420         

 ރައްޔިތުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ، މީޑިއާއަށް އަންނަ 

ބަދަލުތައް ދިރާސާ ކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން
 S2 

-          1,410,949     -           1,523,069      113,600       1,600,317      
P4

-          1,410,949     -           1,410,949      113,600       1,588,667      

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާއި 

މުވައްޒަފުން ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލަކަށް ކައުންސިލް ހެދުން.

 S1 

-          -          -           112,120        -           11,650         

 S2  ުމވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ކޯސްތައް.

މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް މުޖުތަމައުގައި މީޑިއާގެ އިތުބާރު 

ޤާއިމްކުރުން.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ 

މެންޑޭޓްގައިވާ ކަންަތއް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
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ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ     1,188,960    1,639,000     1,188,960     1,639,000     1,188,960    1,639,000

1,639,000     1,188,960      1,639,000      1,188,960      1,639,000     1,188,960      
P1

1,639,000     1,188,960      1,639,000      1,188,960      1,639,000     1,188,960      
 S1  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2013 2012 2011
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ޖުމްލަ އެހެނިހެން މަގާމް
/އައްޔަން  އިންތިހާބް

ކުރާ މަގާމް
އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ                   78               167             245 1

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                     3                 32               35 2

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން                     7            1,633          1,640 3

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                     5               103             108 4

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                     5                 92               97 5

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން                     5                 58               63 6

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

2011 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މުސްތަގިއްލު އޮފީސް ތަކުގެ ބަޖެޓުގައި 

ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުގެ ޢަދަދު

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން                     5                 91               96 އެންޓި 7

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                     1               110             111 8

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                     1                 87               88 9

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                     5                 36               41 10

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ                     7                 97             104 11

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                 46               46 12

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް                     7                 21               28 13

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެސޯސިއޭޝަން                   15                 14               29 14

ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލް                     7                 7 15

2,738          2,587            151                 
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2013 ގައި ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

2012 ގައި ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

2011 ގައި ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ              4,719,950              2,281,000              9,398,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ              2,555,250              2,555,250                        -

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ            16,908,871                        -                        -

ރޒް            87,543,119          199,450,427            26,951,571 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން            70,260,216          109,617,401            83,756,745

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް          513,612,504          580,385,812          448,958,636

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުމްލަ 
2013 - 2011

މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން                   25,000                 250,000                 250,000

ރޒް            37,982,487            26,649,790              4,136,856 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ            28,663,195            12,000,000              8,000,000

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ            40,872,000            40,872,000            40,872,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ               1,424,688              4,649,688                        -

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން            40,736,399          108,710,000            84,890,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް                 800,000                        -                        -

 ޖުމްލަ          846,103,679       1,087,421,368          707,213,808

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢު            93,159,898            93,159,898          100,000,000

ބޭރުގެ ލޯން އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢު       1,127,496,192       1,613,260,274       1,665,292,532

 ޖުމްލަ       1,220,656,090       1,706,420,172       1,765,292,532

 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ މުޅި ޖުމްލަ       2,066,759,769       2,793,841,540       2,472,506,340
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2013 ގައި ލަފާކުރި 2012 ގައި ލަފާކުރާ 2011 ގައި ލަފާކުރާ / މަޝްރޫޢުގެ ނަން ޕްރޮގްރާމް

ޓްރީ
ސް
މިނި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ             4,719,950             2,281,000             9,398,000

1 ހެރިޓޭޖް ސައިޓް ތަރައްޤީކުރުން             3,385,000                        -                        -

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 
2013 - 2011

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011

ީ ި ި

2 ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރެރީ                286,950                        -                        -

ނޑު ކޮންޒަވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް                968,000                968,000                968,000 3 ކުރުހިންނަ ތަރާގަ

4 ވޯލްޑް ހެރިޓޭޖް އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް                  80,000                  80,000                  80,000

5 ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް                        -                643,000             2,000,000

6 ރަދުންގެ މެމޯރިއަލް ސެންޓަރއެއް އުފެއްދުން                        -                350,000                350,000

7 ވެޔޮ އެކްސްކަވޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް                        -                240,000                        -

8 މިހާރު ދިރާގު ހުންނަ އިމާރާތުގައި ހަދާ 6,000 އަކަފޫޓުގެ އިމާރާތުގެ ފޭސް 1 އަދި 2                        -                        -             6,000,000



2013 ގައި ލަފާކުރި 2012 ގައި ލަފާކުރާ 2011 ގައި ލަފާކުރާ / މަޝްރޫޢުގެ ނަން ޕްރޮގްރާމް

ޓްރީ
ސް
މިނި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ             2,555,250             2,555,250                        -

ރޒްގެ ބައުންޑަރީ ފެންސް                555,250                555,250                        - 1 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ރީޖަނަލް ހެޑްކްއޯޓާ

2 އޮފިސަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން             2,000,000             2,000,000                        -

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ            16,908,871                        -                        -

1 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު             8,379,594                        -                        -

2 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތައް އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު             5,683,550                        -                        -

3 ކޮމްޕްލީޝަން އޮފް ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ             2,845,727                        -                        -

ރޒް            87,543,119          199,450,427            26,951,571 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

1 ޕޮލިސް ބިލްޑިންގ/ ސްޓޭޝަންތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު            14,284,141                        -                        -

2 ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް             1,000,000             1,000,000                        -

3 ފޮރެންސިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް             1,000,000             1,000,000                        -

4 އަތޮޅުތަކުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އިމާރާތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު             4,084,197                397,232                324,071

5 އަތޮޅު ތެރޭގައި ފަޔަރ ސްޓޭޝަންތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު             2,641,711                180,315                        -

6 ސުވަރޭޖް ނެޓްވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް އިން ދޫނިދޫ                        -                800,000                        -

7 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ވޮޗްޓަވަރ             3,783,070             3,000,000                        -
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ޓްރީ
ސް
މިނި

8 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަންސް ޕްރޮޖެކްޓް             1,250,000            15,000,000            15,000,000

9 ޗިލްޑްރަންސް ކަރެކްޝަނަލް އެންޑް ޑިޝެންސަން ސެންޓަރ             5,000,000            10,000,000                        -

ނޑަށް ފެތޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން             1,000,000             1,550,000             1,627,500 10 ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަ

11 ޖަލުތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުން            50,000,000          163,022,880            10,000,000

12 ޝީޓް ޕައިލިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ދޫނިދޫ             3,500,000             3,500,000                        -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން            70,260,216          109,617,401            83,756,745

1 198 ސްކޫލްތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ބޯފެނުގެ ހާލަތު ރަގަޅުކުރުމާއި ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުން             3,000,000             3,120,000             3,182,400

2 ލޯ ކޮލެޖް ގާއިމް ކުރުން             1,750,000             1,785,000             1,820,700

3 މ. ގޯލްޑަން ސަންބީމް 4 ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުން             1,500,000             1,560,000             1,591,200

4 މޯލްޑިވްސް ކްލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކެމްޕަސްތަކާއި، ހޮސްޓެލް ބިލްޑިންގތައް އަދި ކްލާސްރޫމް ބްލޮކްތައް ތަރައްޤީކުރުން            10,716,035            10,930,356            31,148,963

5 ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް ޤާއިމަކުރުން (ބޯޑިންގ ފެސިލިޓީއާއެކު)             3,850,000             3,927,000             4,005,540

6 ކުދިންގެ ކިޔެވުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުން            15,666,315            48,629,026            38,608,867

3,399,075             26,939,883            21,541,196            
 އަތޮޅު ތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްރޫމްތަކާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން (198 ކްލާސްރޫމާއި 

އެހެނިހެން)
7

8 މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމާއި، ގްރޭޑް 1 ން 10އަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް            12,236,670            12,726,136                        -
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ޓްރީ
ސް
މިނި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް          513,612,504          580,385,812          448,958,636

1 އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ރިޓެންޝަން ފައިސާ)             6,335,488                        -                        -

2 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް            86,665,539          209,970,739          232,602,690

3 ހަލާކުވެފައިވާ ބަނދަރުތައް އަލަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް            37,570,500            28,808,750            28,808,750

4 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް            38,874,520            17,834,551                        -

5 ލަފާފުރާނެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ނުވަތަ ފާލަމެއް ނެތް ރަށްރަށުގައި ފާލަން އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު             3,000,000             3,000,000             3,000,000

6 ތިލަވެފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުފަދަ ތަންތަނުގެ މެއިންޓަނަންސް ޑްރެޖިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން             5,000,000            10,000,000            10,000,000

/ ބަނދަރުތަކުގައި ލޭންޑް ބޭސްޑް ފެސިލިޓީޒް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް          215,952,834          132,873,149          111,187,196 ,7 ބަނދަރު / ކޯޒްވޭ , , , , , ޕ ި ީ ިިލ ފ ލ ި ދ ދ 7

8 ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން            36,038,623            23,538,623                        -

9 ށ. ކޮމަންޑޫ ބޭރުތޮށި            25,000,000                        -                        -

10 މޫސުމާ ބިންހެލުމާ، ސުނާމީ އާއި ބެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި ބައި ނިންމުން                        -             3,000,000             2,000,000

11 ހަތަރު ރީޖަންއެއްގައި ސަބްމެރިން އިންޓަރ ކަނެކްޝަން ހެދުމަށް ފައިސާ ގެ އެހީތެރިކަން ޔުޓިލިޓީތަކައް ފޯރުކޮށްދިނުން            15,360,000            15,360,000            15,360,000

ސުނާމީގައި ހަލާކުވި ގެތަކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޓަރ އަލުން ޤާޢިމްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް            42,500,000                        -                        - 12

13 ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު                        -          135,000,000            45,000,000

14 ސައުތު ވެސްޓް ހާބަރގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ބިލްޑިންގއެއް ޤާއިމްކުރުން                500,000             1,000,000             1,000,000

15 މާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތައް ކަނޑައެޅޭ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުން                815,000                        -                        -



2013 ގައި ލަފާކުރި 2012 ގައި ލަފާކުރާ 2011 ގައި ލަފާކުރާ / މަޝްރޫޢުގެ ނަން ޕްރޮގްރާމް

ޓްރީ
ސް
މިނި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން                  25,000                250,000                250,000

1 ނެރު ބައްތި، ދުރަށް ފޮނެވާދޭ ބައްތި ޖެހުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް                  25,000                250,000                250,000

ރޒް            37,982,487            26,649,790             4,136,856 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

1  އަލަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ރަށްރަށުގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން            37,982,487            26,649,790             4,136,856

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ            28,663,195            12,000,000             8,000,000

1 ކަސްޓަމްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް             5,737,800             7,000,000             7,000,000

2 ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ވެލާނާގޭ އޮފީސް ބިލްޑިންގ ( ރިޓެންޝަން ފައިސާ)             7,925,395                        -                        -

 ް ަ ާ ާ  2 ެ ު  6) ު ެ  ަ  ަ ް  ް ަ ް ަ ް ް ް ޮ  ް ަ  ް ަ ާ  ޭ ެ ު ް ާ ާ  ް ަ ު ް ެ ެ ެ  ް ަ ް ު ެ  ެ ު ާ ު ަ  
1,000,000             5,000,000             5,000,000             

 ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ އާރކައިވް ޑިޒައިން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އިންޓީރިއަރ އަދި ސެކިޔުރިޓީ (6 ބުރީެގ 2 ޢިމާރާތަްށ 

1000 އަކަފޫޓްގެ)
3

4 ގާޒީ ބިލްޑިންގ ރެނޮވޭޓްކުރުން            10,000,000                        -                        -

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ            40,872,000            40,872,000            40,872,000

1 ރަޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އާ އިމާރާތް            40,872,000            40,872,000            40,872,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ              1,424,688             4,649,688                        -

1 ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން                575,000             3,800,000                        -

2 އެގްރިކަލްޗަރ ޓްރޭނިން ސެންޓަރ ތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން                849,688                849,688                        -



2013 ގައި ލަފާކުރި 2012 ގައި ލަފާކުރާ 2011 ގައި ލަފާކުރާ / މަޝްރޫޢުގެ ނަން ޕްރޮގްރާމް

ޓްރީ
ސް
މިނި

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން            40,736,399          108,710,000            84,890,000

1 ޖުޑީޝަލް ބިލްޑިއްގ ޢިމާރާތްކުރުން            26,200,000            79,000,000            62,800,000

2 ކޯޓުތަކަށް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދިނުން            14,536,399            29,710,000            22,090,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް                800,000                        -                        -

1 ޒޯން ސެންޓަރުތަކުގައި ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެފަދަ ދަނޑުތައް ޤާއިމުކުރުން                800,000                        -                        -

 ޖުމްލަ          846,103,679       1,087,421,368          707,213,808
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ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ

ސަޢުދީ ފަންޑް

1- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އަތޮޅު           3,135,420         40,133,376

 ޖުމްލަ             3,135,420         40,133,376

އިންޑިޔާ

1- ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް         32,317,058       413,658,342

 ޖުމްލަ           32,317,058       413,658,342

ް ް ަ  ު ެ ު

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބުނު ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2009

2009 ގައި ޚަރަދު ކުރެވުނު

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2011

މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ކުވެއިތު ފަންޑް

1- މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް              261,591           3,348,365

2- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް                60,478              774,118

 ޖުމްލަ                322,069           4,122,483

/ޖަޕާން ޖޭ ބިކް

1- ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން           5,725,200         73,282,560

 ޖުމްލަ             5,725,200         73,282,560

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް    ނެޓްވާރކް                41,356              529,357

 ޖުމްލަ                  41,356              529,357

( . އޭ . ޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން (އައި

1- ތަރައްޤީ އާއި ގުޅިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން           1,188,831         15,217,037

2- މޯބައިލް ފޯން ބެންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް           2,300,000         29,440,000

3- މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް           1,192,865         15,268,672
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2009 ގައި ޚަރަދު ކުރެވުނު
މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

4- ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން              277,550           3,552,640

5- ޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް              791,700         10,133,760

 ޖުމްލަ             5,750,946         73,612,109

( .ބީ .ޑީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި

1- ކުދި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯން ދިނުމާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢު              500,000           6,400,000

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް              987,184         12,635,955

3- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް               137,356           1,758,157

4- ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2                65,211              834,701

5- ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯން 2           3,028,440         38,764,032

 ޖުމްލަ             4,718,191         60,392,845

އިފާޑު

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު                76,461              978,701 1- މަސްވެރިކަމާ ދަ

 ޖުމްލަ                  76,461              978,701

( .ބީ .ޑީ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ

1- އަތޮޅުތަކުގެ އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުން            2,032,022         26,009,882

2- އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު           2,252,053         28,826,278

3- މުއައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު           1,177,132         15,067,290

4- ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2              398,050           5,095,040

5- ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓެއިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓް              499,307           6,391,130

 ޖުމްލަ             6,358,564         81,389,619

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

1- ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު           2,401,755         30,742,464

 ޖުމްލަ             2,401,755         30,742,464

މުޅި ޖުމްލަ           60,847,020       778,841,856

އެކިއެކި މަޝްރޫތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބުނު         28,529,962       365,183,514

ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު         32,317,058       413,658,342

މުޅި ޖުމްލަ           60,847,020       778,841,856



293

ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ

ސަޢުދީ ފަންޑް

1- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އަތޮޅު            1,176,119          15,054,323

2- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް               983,333          12,586,662

 ޖުމްލަ              2,159,452          27,640,986

އަބޫދާބީ ފަންޑް

1- ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް               500,000            6,400,000

 ޖުމްލަ                 500,000            6,400,000

އިންޑިޔާ

1- ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް          17,682,943        226,341,670

 ޖުމްލަ            17,682,943        226,341,670

ކުވެއިތު ފަންޑް

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2011

( މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 (ރިވައިޒްޑް

2010 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ި

1- މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް            1,573,484          20,140,595

2- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް            2,417,702          30,946,586

 ޖުމްލަ              3,991,186          51,087,181

/ޖަޕާން ޖޭ ބިކް

1- ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން          15,828,805        202,608,704

 ޖުމްލަ            15,828,805        202,608,704

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް    ނެޓްވާރކް               291,173            3,727,014

 ޖުމްލަ                 291,173            3,727,014

( . އޭ . ޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން (އައި

1- ތަރައްޤީ އާއި ގުޅިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން               713,036            9,126,861

2- މޯބައިލް ފޯން ބެންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް            1,909,500          24,441,600

3- މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް            2,093,953          26,802,598

4- ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން               476,798            6,103,014

5- އިކޮނޮމިކްސް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިކަވަރީ ކްރެޑިޓް          12,875,885        164,811,328

 ޖުމްލަ            18,069,172        231,285,402

( .ބީ .ޑީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި

1- އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ސިސްޓަމާބެހޭ މަޝްރޫޢު               509,742            6,524,698
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2010 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

1- ކުދި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯން ދިނުމާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢު               204,059            2,611,955

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް            1,019,436          13,048,781

3- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް                500,000            6,400,000

 ޖުމްލަ              2,233,237          28,585,434

އިފާޑު

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު               681,480            8,722,944 1- މަސްވެރިކަމާ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު               392,317            5,021,658 2- މަސްވެރިކަމާ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން މަޝްރޫޢު               700,000            8,960,000 3- މަސްވެރިކަމާ ދަ

 ޖުމްލަ              1,773,797          22,704,602

( .ބީ .ޑީ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ

1- އަތޮޅުތަކުގެ އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުން             2,482,325          31,773,760

2- އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު            2,037,310          26,077,568

3- މުއައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު            2,831,845          36,247,616

4- ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2               649,015            8,307,392

5- ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓެއިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓް               656,976            8,409,293

6- ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް            1,022,448          13,087,334

,7- އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްރޮގްރާމް           16,572,191        212,124,045 , , , ޕ ީ ވ ި ި ި

8- ކެޕެސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ             1,416,869          18,135,923

 ޖުމްލަ            27,668,979        354,162,931

/ އޯފިޑް އޯޕެކް ފަންޑު

1- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް                640,470            8,198,016

 ޖުމްލަ                 640,470            8,198,016

ޑެނީޑާ

1- ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް                516,665            6,613,312

 ޖުމްލަ                 516,665            6,613,312

އިންގ ބޭންކް

1- ހަތަރު ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު          22,733,273        290,985,894

 ޖުމްލަ            22,733,273        290,985,894

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

1- ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު            4,329,451          55,416,973

 ޖުމްލަ              4,329,451          55,416,973

މުޅި ޖުމްލަ          118,418,603     1,515,758,118

އެކިއެކި މަޝްރޫތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ          88,970,527     1,138,822,745

ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލިބޭ          29,448,076        376,935,373

މުޅި ޖުމްލަ          118,418,603     1,515,758,118
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ސަޢުދީ ފަންޑް

1- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އަތޮޅު           3,200,000         40,960,000

2- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް           3,500,000         44,800,000

2- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް              900,000         11,520,000

 ޖުމްލަ             7,600,000         97,280,000

އަބޫދާބީ ފަންޑް

1- ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް           4,000,000         51,200,000

2- ރޯޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް           3,000,000         38,400,000

 ޖުމްލަ             7,000,000         89,600,000

ކުވެއިތު ފަންޑް

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް           2,018,386         25,835,341

 ޖުމްލަ             2,018,386         25,835,341

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2011

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2011 

2011 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

/ޖަޕާން ޖޭ ބިކް

1- ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން           7,552,033         96,666,022

 ޖުމްލަ             7,552,033         96,666,022

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް    ނެޓްވާރކް           2,066,661         26,453,261

 ޖުމްލަ             2,066,661         26,453,261

( . އޭ . ޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން (އައި

1- ތަރައްޤީ އާއި ގުޅިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން           3,057,623         39,137,574

2- މޯބައިލް ފޯން ބެންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް           2,967,493         37,983,910

3- މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް           2,550,735         32,649,408

4- ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން           1,285,026         16,448,333

5- އިކޮނޮމިކްސް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިކަވަރީ ކްރެޑިޓް         12,800,000       163,840,000

 ޖުމްލަ           22,660,877       290,059,226

( .ބީ .ޑީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި

.އީސް، ކްއަރަންޓީން ފެސިލިޓިޒް           2,306,250         29,520,000 .އެމް 1- ފޯރ ހައުސިންގ، ސްވަރޭޖް، ހޮސްޕިޓަލް،  އެސް

1- ކުދި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯން ދިނުމާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢު           1,589,435         20,344,768

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް           3,592,681         45,986,317

3- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް            2,511,535         32,147,648

 ޖުމްލަ             9,999,901       127,998,733

އިފާޑު

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު              950,942         12,172,058 1- މަސްވެރިކަމާ ދަ
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2011 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު              953,633         12,206,502 2- މަސްވެރިކަމާ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން މަޝްރޫޢު           1,560,817         19,978,458 3- މަސްވެރިކަމާ ދަ

 ޖުމްލަ             3,465,392         44,357,018

( .ބީ .ޑީ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ

1- މުއައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު              407,286           5,213,261

2- ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2           2,116,468         27,090,790

3- ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓެއިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓް           2,576,518         32,979,430

4- ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް           2,870,741         36,745,485

5- އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްރޮގްރާމް          16,059,356       205,559,757

 ޖުމްލަ           24,030,369       307,588,723

/ އޯފިޑް އޯޕެކް ފަންޑު

1- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް            2,000,000         25,600,000

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް           1,440,000         18,432,000

 ޖުމްލަ             3,440,000         44,032,000

ޑެނީޑާ

1- ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް            5,166,654         66,133,171

 ޖުމްލަ             5,166,654         66,133,171

ް ް ޭ އިންގ ބޭންކްް 

1- ހަތަރު ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު         21,012,727       268,962,906

 ޖުމްލަ           21,012,727       268,962,906

/ ޗައިނާ އެގްޒިމް ބެންކް

1- 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް          10,574,992       135,359,898

 ޖުމްލަ           10,574,992       135,359,898

އަދަރ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް

1- ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           3,000,000         38,400,000

 ޖުމްލަ             3,000,000         38,400,000

އަދަރ ކޮންސެޝަނަލް

1-  ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           3,000,000         38,400,000

 ޖުމްލަ             3,000,000         38,400,000

މުޅި ޖުމްލަ         132,587,992    1,697,126,298

އެކިއެކި މަޝްރޫތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ       103,728,636    1,327,726,541

ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލިބޭ         28,859,356       369,399,757

މުޅި ޖުމްލަ         132,587,992    1,697,126,298
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ސަޢުދީ ފަންޑް

1- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އަތޮޅު           5,666,666         72,533,325

2- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް           4,699,999         60,159,987

2- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް           1,250,000         16,000,000

 ޖުމްލަ           11,616,665       148,693,312

އަބޫދާބީ ފަންޑް

1- ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް           5,000,000         64,000,000

2- ރޯޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް         12,000,000       153,600,000

 ޖުމްލަ           17,000,000       217,600,000

ް ް ަ  ު ެ ު

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2011

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2012 
2011 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ކުވެއިުތ ފަންޑް

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް           1,073,281         13,737,997

 ޖުމްލަ             1,073,281         13,737,997

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް    ނެޓްވާރކް           3,099,993         39,679,910

 ޖުމްލަ             3,099,993         39,679,910

( . އޭ . ޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން (އައި

1- މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް           2,970,708         38,025,062

2- ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން           1,406,282         18,000,410

 ޖުމްލަ             4,376,990         56,025,472

( .ބީ .ޑީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި

.އީސް، ކްއަރަންޓީން ފެސިލިޓިޒް           9,900,000       126,720,000 .އެމް 1- ފޯރ ހައުސިންގ، ސްވަރޭޖް، ހޮސްޕިޓަލް،  އެސް

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް           4,201,858         53,783,782

3- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް            4,486,022         57,421,082

 ޖުމްލަ           18,587,880       237,924,864

އިފާޑު

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު              561,315           7,184,832 1- މަސްވެރިކަމާ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން މަޝްރޫޢު           1,295,786         16,586,061 2- މަސްވެރިކަމާ ދަ

 ޖުމްލަ             1,857,101         23,770,893
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2011 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

( .ބީ .ޑީ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ

1- ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2           1,058,234         13,545,395

2- ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓެއިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓް           1,445,911         18,507,661

3- ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް           3,009,222         38,518,042

4- ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު              810,000         10,368,000

 ޖުމްލަ             6,323,367         80,939,098

/ އޯފިޑް އޯޕެކް ފަންޑު

1- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް            2,500,000         32,000,000

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް           2,000,000         25,600,000

 ޖުމްލަ             4,500,000         57,600,000

ޑެނީޑާ

1- ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް            7,233,315         92,586,432

 ޖުމްލަ             7,233,315         92,586,432

/ ޗައިނާ އެގްޒިމް ބެންކް

451 199 642 35 249 972 1- 1000 ހއސިނގ ޔނިޓސ          35,249,972       1451,199,642- 1000 ހައުސންގ ޔުނޓްސް 

 ޖުމްލަ           35,249,972       451,199,642

އަދަރ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް

1- ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           7,500,000         96,000,000

2- ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           2,200,000         28,160,000

 ޖުމްލަ             9,700,000       124,160,000

އަދަރ ކޮންސެޝަނަލް

1-  ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           5,000,000         64,000,000

1-  ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           7,500,000         96,000,000

 ޖުމްލަ           12,500,000       160,000,000

މުޅި ޖުމްލަ         133,118,564    1,703,917,619
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ސަޢުދީ ފަންޑް

1- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އަތޮޅު           4,155,119         53,185,523

2- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް           5,000,000         64,000,000

3- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް           1,500,000         19,200,000

 ޖުމްލަ           10,655,119       136,385,523

އަބޫދާބީ ފަންޑް

1- ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް           4,500,000         57,600,000

2- ރޯޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް         15,000,000       192,000,000

 ޖުމްލަ           19,500,000       249,600,000

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2011

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2013 

2011 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް    ނެޓްވާރކް           5,812,762         74,403,354

 ޖުމްލަ             5,812,762         74,403,354

( . އޭ . ޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން (އައި

1- މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް           2,674,416         34,232,525

2- 2013 ގައި ސޮއި ކުރާ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމާއި ޕްރޮޖެކްޓްސް           2,250,000         28,800,000

 ޖުމްލަ             4,924,416         63,032,525

( .ބީ .ޑީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި

.އީސް، ކްއަރަންޓީން ފެސިލިޓިޒް           9,900,000       126,720,000 .އެމް 1- ފޯރ ހައުސިންގ، ސްވަރޭޖް، ހޮސްޕިޓަލް،  އެސް

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް           2,898,621         37,102,349

3- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް            4,486,022         57,421,082

 ޖުމްލަ           17,284,643       221,243,430

އިފާޑު

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު              280,658           3,592,422 1- މަސްވެރިކަމާ ދަ

 ޖުމްލަ                280,658           3,592,422

( .ބީ .ޑީ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންތް ބެންކް (އޭ

1- ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2              681,211           8,719,501

2ި- އިއާދަ ކުރެނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢު              600,000           7,680,000 ި ި ި
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ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ

2011 ގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

3- ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢު              600,000           7,680,000

4- ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު              810,000         10,368,000

 ޖުމްލަ             2,691,211         34,447,501

/ އޯފިޑް އޯޕެކް ފަންޑު

1- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް               859,530         11,001,984

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް           2,400,000         30,720,000

 ޖުމްލަ             3,259,530         41,721,984

ޑެނީޑާ

1- ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް            7,233,315         92,586,432

 ޖުމްލަ             7,233,315         92,586,432

/ ޗައިނާ އެގްޒިމް ބެންކް

1- 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް          21,149,983       270,719,782

 ޖުމްލަ           21,149,983       270,719,782

އަދަރ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް

1- ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           7,500,000         96,000,000

2- ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           5,500,000         70,400,000

2- ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           2,200,000         28,160,000

 ޖުމްލަ           15,200,000       194,560,000

އަދަރ ކޮންސެޝަނަލް

1-  ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           5,000,000         64,000,000

1-  ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން         12,500,000       160,000,000

1-  ޕްލޭން ކުރެވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯން           5,700,000         72,960,000

 ޖުމްލަ           23,200,000       296,960,000

މުޅި ޖުމްލަ         131,191,637    1,679,252,954



އެހީދޭ ފަރާތް

ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ

ޗައިނާ      2,361,511     30,227,341         787,160     10,075,648                 -                 -                 -                 -                 -                 - ގައުމީ ދާރުލް އާސާރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 1

އިންޑިޔާ                 -                 -      6,015,625     77,000,000                 -                 -                 -                 -                 -                 -
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ޢިމާރާތް 

ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
2

ޖަޕާން      1,654,527     21,177,946                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - ސެކަންޑް ގާލްސް ސްކޫލް 3

ބުރުނާއި                 -                 -         331,199      4,239,347                 -                 -                 -                 -                 -                 - ތ. ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުން 4

ާ ާ

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބުނު ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

2013 ގައި ޚަރަދު 

ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

c

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2011

2009 ގައި ޚަރަދު ކުރެވުނު
2010 ގައި ޚަރަދު 

ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

2011 ގައި ޚަރަދު 

ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

2012 ގައި ޚަރަދު 

ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މަޝްރޫއުގެ ނަން

ފިންލޭންޑް         195,169      2,498,163         124,831      1,597,837                 -                 -                 -                 -                 -                 - ހއ. މާރަންދޫ، ހދ. ހަނިމާދޫ ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރ 5

ބްރިޓިޝް ރެޑް ކްރޮސް     10,615,332   135,876,250                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -
ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު 5 ރަށެއްގައި 466 ގެ ޢިމާރާތް ކޮށް 

ދިނުމާއި ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކޮށްދިނުމަށް
6

ޗައިނާ      1,088,435     13,931,968      2,176,781     27,862,797                 -                 -                 -                 -                 -                 - ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދޭ އެހީ ( ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 90ގެ އެޅުމަށް ) 7

ފްރެންޗް ރެޑްކްރޮސް      8,892,551   113,824,653                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -
ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނުމީހުނަށް ލ. ގަމުގައި ގެދޮރު ޢިމާރާތް 

ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
8

ފިންލޭންޑް             9,980         127,744             2,820           36,096                 -                 -                 -                 -                 -                 - ވ. ކެޔޮދޫ ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުން 9

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 31,664,141     2,473,761      
 ސަޢޫދީ ޗެރިޓީ ރިލީފް 

ކެމްޕޭން
ކ. ތުލުސްދޫގައި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން 10

.އަރ.ސީ      1,145,000     14,656,000                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - .އެފް އައި ރ. ދުވާފަރުގައި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން 11

.އަރ.ސީ         360,000      4,608,000                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - .އެފް އައި 4 ރަށެއްގައި ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން 12

ޑެނީޑާ                 -                 -      7,643,087     97,831,514                 -                 -                 -                 -                 -                 - ފޯރތް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 13

ވޯލްޑް ބޭންކް                 -                 -      3,128,731     40,047,757                 -                 -                 -                 -                 -                 - ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 14

ޗައިނާ                 -                 -                 -                 -      3,628,117     46,439,898      3,628,117     46,439,898                 -                 - ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން ނުވަތަ ބަނދަރުހެދުން 15

ޗައިނާ                 -                 -     15,009,750   192,124,800      3,650,000     46,720,000      3,650,000     46,720,000      7,812,500   100,000,000 ވަކި މަޝްރޫޢެއް އަދި ހަމަނުޖެހޭ 16

 ޖުމްލަ       28,796,266   368,592,205     35,219,984   450,815,795      7,278,117     93,159,898      7,278,117     93,159,898      7,812,500   100,000,000
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2013 2012 2011 2010 2009

 ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު    (5,218.6)    (3,102.3)    (3,259.3)    (2,250.1)    (1,405.1)

ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ     5,218.6    3,102.3    3,259.3    2,250.1    1,405.1

ފޮރިން ފައިނޭންސިންގ    1,006.2      183.8      807.8      844.5      924.0

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ       365.2    1,138.8    1,327.7    1,703.9    1,679.3

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ       637.5      376.9      369.4        -        -

ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު       413.7        -        -        -        -

ބޭރުގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      (410.2)    (1,332.0)     (889.3)     (859.4)     (755.3)

ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގ    4,212.4    2,918.5    2,451.6    1,405.6      481.1

ޓްރެރަރީ ބިލުގެ ގޮތުގައި ހޯދޭ     2,594.1    1,996.8    1,355.1    2,116.7    1,442.0

ޓްރެޜަރީ ބޮންޑުގެ ގޮތުގައި ހޯދޭ     1,280.0        -        -        -        -

ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެކައުންޓް      (174.3)     (283.0)     (383.4)     (373.8)     (382.8)

ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް      (640.0)     (640.0)

ޕްރައވަޓައޒޭޝަނުން ލބޭ       510.0    1,202.8    1,474.9      295.7       54.9

ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ފައިނޭންސް ކުރާ ގޮތް 

`

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2013-2011

ޕރއިވޓއިޒޝނނ ލިބ       510.0    1,202.8    1,474.9      295.7       54.9

.އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އ/ކ ތަކުގެ ފައިސާއިން        2.6      (13.0)      (10.0)       (8.0)       (8.0) .އެމް އެމް

ރީވެލުއޭޝަނުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ         -       15.0       15.0       15.0       15.0
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2013 2012 2011

ުމަވްއަޒުފްނާނއި ުމަވްއަޒުފްނެގ ައިބަދީރްނެގ ލިިވްންގ ެއަލަވްންސ ާއއި ެފެމލީ ެއަލަވްނސް  212 014

900,000          900,000          900,000          

600,000          600,000          600,000          

ޖުމްލަ       1,500,000       1,500,000       1,500,000

ަދުއަލުތްނ ަވކިޚިުދަމަތަކްށ ޫންނޮގުތްނ ޭދ ަފިއސާ  213 002

ރިޓަންޑަންސީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު     50,000,000     50,000,000     50,000,000

ޖުމްލަ     50,000,000     50,000,000     50,000,000

ަޖްލާސ ައދި ެސމަިނރ ފަަދަކްނަތްއަތަކްށ ުކާރަޚަރދު  223 012

ސާކް ސަމިޓުގެ ޚަރަދުތަކަށް    231,240,000                 -                 -

ޖުމްލަ   231,240,000                 -                 -

ބޭްންކ ާޗރާޖއި ަކމިަޝްނެގ ޮގުތަގއި ަދްއާކ ަފިއާސ  223 024

4,800,000       4,800,000       4,800,000       

ޖުމްލަ       4,800,000       4,800,000       4,800,000

ެއެހިނެހްނ ޮއފީްސ ހްިނުގުމެގ ޚިުދަމުތެގ ަޚަރދު  223 999

2,100,000       2,100,000       2,100,000       

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިނުމަށް          700,000          700,000          700,000

ޖުމްލަ       2,800,000       2,800,000       2,800,000

މުީހްނ ދިރުިއުޅްނ ޫންނ ބޭުންނަތަކްށ ބިާނުކާރ ޢާިމާރްތ ަމާރާމުތ ުކުރން  226 002

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް        3,500,000                 -                 -

ޖުމްލަ       3,500,000                 -                 -

ޚިުދަމުތެގ ަޚަރުދ -ަސުރާކުރެގ ެއްއަތުންނ ައެންއަތަންށ ަދްއަކްނެޖހޭ  227 001

96,845,000     96,845,000     119,035,000   

152,160,000   174,825,500   174,825,500   

އެމް އެމް އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ބޮންޑަށް ބަދަލުކުރުމުން އެއަށްޖެހޭ 

އިންޓްރަސްޓް - ކޫޕަން އިންޓްރަސްޓް ފަސްޓް އިޝޫ

އެމް އެމް އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ބޮންޑަށް ބަދަލުކުރުމުން އެއަށްޖެހޭ 

އިންޓްރަސްޓް - ކޫޕަން އިންޓްރަސްޓް ސެކަންޑް އިޝޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލް

ތަފްޞީލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތުގެގޮތުގައި ދިނުމަށް 

( (މަހަކު 75,000.00 ރޭޓުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދު 

( ހަމަޖެއްސުމަށް  (މަހަކު 50,000.00 ރޭޓުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދައްކާ ފައިސާގެ 

ބޭންކް ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

( ދިނުމަށް (މަހަކު 175,000.00 ރޭޓުން
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7,317,728       58,541,824     58,541,824     

ޕެންޝަން އެކްރޫޑް ރައިޓްސް އިންޓްރަސްޓް       1,897,955       3,019,767       6,105,421

ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ ޑިސްކައުންޓް     83,272,500     37,573,078     54,927,515

3,966,523       5,011,104       5,982,904       

-                 -                 857,082          

ޖުމްލަ   444,412,765   375,816,272   321,322,187

ޚިުދަމުތެގ ަޚަރުދ -ާރްއޖްޭނ ބޭުރެގ ަފާރްތަތަކްށ ަދްއަކްނެޖހޭ  227 003

ރާއްޖެއިން ބޭރުންނަގާފައި ހުރި ލޯންތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް    156,158,258   147,317,874   134,999,075

ޖުމްލަ   156,158,258   147,317,874   134,999,075

ަތެކތި ުނަވަތ ޚިުދަމުތެގ ައުގެހޮޔުކުރުމެގ ޮގުތްނ ޭދ ަފިއސާ  228 001

ރެވެނިއު ލޮސްގެގޮތުގައި އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ އަށް ދެއްކުމަށް       7,217,000                 -                 -

އެސް ޓި އޯ އިން ވިއްކާ ކާޑު އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައްކަންވާ ޓާގެޓަޑް ސަބްސިޑީޒް     46,776,043                 -                 -

ޖުމްލަ     53,993,043                 -                 -

ައމްިއަލ ަފާރްތަތަކްށ ޭދ ެއހެީގ ަފިއސާ  228 003

360,000,000   360,000,000   360,000,000   

ޖުމްލަ   360,000,000   360,000,000   360,000,000

ަސުރާކަރްށވީ ެގްއުލެމްއ ުނަވަތ ލިބާިދެނ ެގްއުލެމްއ ަހަމެޖްއުސަމްށ ޭދ ަފިއސާ  281 001

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް އަށް އަންނަ ޕާރޓްނަރަކަށް ދޭ ފީ                 -     83,525,000     83,525,000

ޖުމްލަ                 -     83,525,000     83,525,000

ބޭުރެގެއީހެގ ަދުށްނ ހްިނާގ ަތަރްއޤެީގ ަމްޝޫރުޢަތަކްށ ަސުރާކުރްނ ުކާރަޚަރުދ (ޯލަކްލ ޮކްމޕަޯންނޓް ) 291 001

ޖަޕާން ފުޑް އެއިޑް ކައުންޓަރޕާރޓް ފަންޑް - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް        5,145,700       5,145,700       5,145,700

ޖުމްލަ       5,145,700       5,145,700       5,145,700

މުީހްނ ދިރުިއުޅްނ ޫންނ ބޭުންނަތަކްށ ބިާނުކާރ ޢާިމާރތް  421 003

ގާޒީ ބިލްޑިންގ ރެނޮވޭޓްކުރުން      10,000,000                 -                 -

-                 -                 6,935,151       

ޖުމްލަ     16,935,151                 -                 -

ވެލާނާގޭ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކްލެޑިންގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގެގޮތުގައި 2011 

ވަނަ އަހަރު ދައްކަންވާ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ އިން ނެގި 100 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ 

ބޮންޑްގެ އިންޓްރަސްޓް

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއިން ނެގި 20 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ 

އިންޓަރެސްޓް
ސަރުކާރު ގެރެންޓީގެ ދަށުން މިފްކޯއަށް އެމް އެމް އޭ އިންނަގާފައިވާ ލޯންގެ 

އިންޓްރެސްޓަށް ދެއްކުމަށް

ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 

އަސާސީ ޕެންޝަން
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ެއްއަގުމަގއި ުދްއާވ ަތެކތި 424 001

-                 -                 3,500,000       

ކާރު (ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް )       2,500,000                 -                 -

ޖުމްލަ       6,000,000                 -                 -

ަސުރާކުރްނ ހްިނާގ ަފިއާދ ލިބޮޭގަތްށ ުހްނަނަތްނަތަންށ ެކޕަިޓްލ ޫދުކުރަމްށ ޭދ ަފިއސާ  441 002

. ސީ އަށް ކެޕިޓަލްދެއްކުމަށް      26,687,000                 -                 - . އެފް އެޗް . ޑީ

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް     13,886,257     13,886,257     13,886,257

އަލަށް އުފައްދަވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް ދެއްކުމަށް        5,000,000       5,000,000       5,000,000

ޖުމްލަ     45,573,257     18,886,257     18,886,257

ާރްއެޖއިްނ ބޭުރަގއި ހްިނާގ ުކްނުފިނަތްށ ފަަދ ަތްނާތްނަގއި ަބއިެވިރުވަމްށ ެގްނާދ ަރުއުސްލާމލް  442 001

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް        1,358,833          339,708          336,919

.  އާރ.  ޑީ          400,000          400,000          400,000 .  ބީ އައި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް          300,143          300,143          300,143

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް            10,000            10,000            10,000

.  އޭ          800,000          800,000          800,000 .  ޑީ އައި

ޔޫ އެން ޑީ ޕީ        3,658,776       3,759,394       3,750,000

އައި ޑީ ބީ          202,799          202,799          202,799

39,541,129     39,541,129     39,541,129     

ޖުމްލަ     46,271,680     45,353,173     45,340,990

ުކުރުމްއަދުތެގ ޑެޮމްސޓިްކ ޯލުނ ައނުބާރ ެދްއުކްނ - ާރްއޖެޭގ ާމލީ އިާދާރަތއް  721 002

640,000,000   640,000,000   -                 

28,446,720     28,446,720     28,446,720     

ޖުމްލަ     28,446,720   668,446,720   668,446,720

ިދުގ ުމްއަދުތެގ ޑެޮމްސޓިްކ ޯލުނ ައނުބާރ ެދްއުކްނ - ާރްއޖެޭގ ާމލީ އިާދާރަތއް  723 002

317,000,000   -                 317,000,000   

-                 317,000,000   

ޖުމްލަ   317,000,000   317,000,000   317,000,000

ިދުގ ުމްއަދުތެގ ޑެޮމްސޓިްކ ޯލުނ ައނުބާރ ެދްއުކްނ - ައމްިއަލ ަފާރްތަތަކްށ  723 003

ޕެންޝަން ރިކޮގްނިޝަން ބޮންޑްސް - 65 އަހަރުވުމުން ކޭޝްކުރުމަށް      37,959,100     28,376,490     37,310,910

ޖުމްލަ     37,959,100     28,376,490     37,310,910

އެމް އެމް އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ބޮންޑަށް ބަދަލުކުރުމުން އެއަށްޖެހޭ 

ޕްރިންސިޕަލް - ސެކަންޑް އިޝޫ

ކާރު (ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް، 

( ނޑިޔާރު ރައްޔިތުންމަޖިލިސްގެ ރައީސް، އުއްތަމަ ފަ

ސާރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް ރައުސުލްމާލް ގެގޮތުގައި ދެއްކުމަށް 

(3,050,088.17 ޔޫ އެސް ޑޮލަރ)

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ އިން ނެގި 100 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ 

ބޮންޑް އަނބުރާ ދެއްކުން

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ އިން ނެގި 20 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު 

އަނބުރާ ދެއްކުން

އެމް އެމް އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ބޮންޑަށް ބަދަލުކުރުމުން އެއަށްޖެހޭ 

ޕްރިންސިޕަލް - ފަސްޓް އިޝޫ
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ިދުގުމްއަދުތެގ ޯލްނ ައުބާރެދްއުކްނ - ބޭުރެގ ާމލީއިާދާރަތަކށް  725 003

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގާފައި ހުރިލޯނުތަށް އަބުރާ ދެއްކުން   889,342,638   859,406,127   755,264,550

ޖުމްލަ   889,342,638   859,406,127   755,264,550

ޮކްނޓިްނެޖްނސީ
ސެލަރީ ކޮންޓިންޖެންސީ   100,000,000   100,000,000   100,000,000

ޖެނެރަލް ކޮންޓިންޖެންސީ   140,000,000   140,000,000   140,000,000

ޕީ އެސް އައި ޕީ ކޮންޓިންޖެންސީ     85,000,000     85,000,000     85,000,000

ޖުމްލަ   325,000,000   325,000,000   325,000,000
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