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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓުރެޜަރީ 

  .މާލެ، ދިވެހި ރާއްޖެ

  

  2011 - ލް ބަޖެޓް ކޯޑްތަކުގެ ތަފްޞީ
  .ލެވެގައި ހިމަނަންެޖހޭ ޚަރަދުގެ ަތފްޞީތިރީގައި މިވަީނ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ކޯޑްތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކު 

  

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ެއގޮތުން މުވައްޒަފުްނނަށް ކުރެވޭ . ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ އެޚަރަދެއް ހިނުގމާއިއެކު އުވި ނެތިދާގޮަތއް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ       
ޚަރަދާއި، ޚުިދމަތުގެ އަގު ިދނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ ޚަރަދު ކުރުމުން ފޮތަުގއި ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުން ފިޔަވައި އެއްވްެސ އެއްޗެްއ 

ހަމައެހެންމެ މިބައިގެ ތެރެއިން ހޯދާ ތަކެއްޗަކީވެސް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުހުންނަގޮތަށް . ނަ ޚަރަދެއް ނޫނެވެފެންނަން ހުން 
  .ބޭނުންކޮށް އަވަސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ނެތިދާކަހަލަ ތަކެއްޗެވެ

ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި، ސަރުކާރުން ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، އޮފީްސ   
ނޑައެޅަިފއިވާ ރަނގަޅު ެފންވަރެއްަގިއ  ރަްއޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއް،، ކުރައްވާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކަ

  .ވެދެމެހެއްޓުމަށްަޓކައި ހިނގާ ޚަރަދާއި، ސަްބސިޑީޒްއާއި ަސރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ޚިދުމަތެުގ ޚަަރދެ 

  .ގެ ނިޔަލަށް ހިމެނިފައިވާ ކޯޑުތަކެވެ 281ން  210ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ހިމެނެނީ ބަޖެޓު ކޯޑް ނަންބަރު   

  

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ކެޕިޓަލް . ކެޕިޓަލް ޚަރަދަކީ ގިނަ ދުވަހަށް ދިެމހުންނަ ތަކެތި ހޯދުމާިއ، ދެމިހުންނަނިވި މަޝްރޫޢުަތކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ  
ނެނީ ޮއފީސް ހިންުގމަށް ހޯދާ ައުގ ބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ޢިމާރާތްަތކާއި، ބިންބިމާއި، ލޯން އަދާކުރުމާއި ައިދ ޚަރަދުގެ ތެރޭަގއި ހިމެ

  .އިގްތިޞާދީ ަތރައްޤީގެ މަްޝރޫޢުތައް ހިންުގމަށް ކުރޭވޭ ޚަރަދުތަކެވެ

  .ކޯޑްތަކެވެގެ ނިޔަލަށް ހިމެނިފަިއވާ  730ން  291ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމެނެނީ ބަޖެޓް ކޯޑް ނަންބަރު   
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  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  210 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔެާގ އޮފީހުން ނުވަތަ . މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ މަުވއްޒަފުންނަށް ސީދާ ފައިސާިއންދެވޭ ޚަރުަދތަކެވެ  
މުވަްއޒަފުންނަށް ދޭ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް"ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމަިޝނުން ވަޒީފާ ދެއްވި ިޗޓްގައިވާ މުސާރަިއެގ ޢަަދދާއި، 

ސިިވލް ސަރވްިސ ކޮމިޝަނަްށ ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާން ކޮށް ނެރުއްވާފައިވާ" އެލަވަންސް ތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް
ީއސުްލ އަދި ރަ .ލިޔުއްވައިގެން ހުއްދަ ދެްއވަާފއިވާ އެއްޗެތީެގ ތެރެއިން ސީދާ ުމވައްޒަފުްނގެ އަތަށް ފައިސާއިން ދެވޭ ޚަރަދެކެވެ
ނޑައަޅުއާްވ އެލަވަންސްތައްވެސް ދެއްވަން ވާިނ  ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދިނުމަށް ކަ

  .މިއައިޓަމުންނެވެ 

  ދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި ޚި ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި ކުރައްވާ  213

ދައުލަތުެގ ޕެންޝަނަރުންނަށް ދޭ ޕެންޝަންގެ ފައިސާއާއި، މުސްކުޅިކުރައާްވ މުވައްޒަފުްނނަށްދޭ ފައިާސއާއި، މިއީ   
 ވަޒީފާ ބައިގާ ތިބޭ މީހުންނަށް ެދއްވުމަށް ހަމަޖައްަސވާފަިއވާ ފައިސާއާއި، ލޯފަން މީހުންނާއި، ޙާފިޒުންނަށް ދައުލަތުން ދެއްވަުމށް 

ސަރުކާރު މުވައްަޒފުން ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފަިއާވ މުވަަޒފުންނަށް ސަރުކާރުން ، ހަމަޖަްއސާަވަފއިވާ ފަިއސާާއއި
   .ދައްކާ ފައިސާ ހިމާނާ އައިޓަމެވެ

  ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  221

ނޑުގެ މަގުންނާއި ވަ   އިގެ މަގުްނ އޮފީސް ހިނުްގމުގެ ގޮތުން އެއްގަމު ަމުގން ކުރެވޭ ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކަށާއި، ކަ
ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައާިވ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުްނ  .އައިޓަމުގަެއވެސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ދަުތރުތަކުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި

އެފަދަ ދަތުރުތައް ހިމެނޭނީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދު ހިމެނޭ އައިޓަމްގަިއ . ކުރެވޭ ދަތުރުތަކެއް މި އައިޓަމްގައި ނުހިެމނޭނެއެވެ
  .އެޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭަގއެވެ

ގެ ކުލި ނުވަތަ ޓިކެޓް ފެއަރ، ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ކޮއްތާއި، ދަތުރު ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ އުނޅަދު  
  .އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދާއި އަދި މިނޫންވެްސ ދަތުރާއި ބެހޭ ގޮތުން ސީދާ ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ދަތުރު ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ

  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  222

ފީސް ހިންުގަމށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އޮީފހަށްގަނެ އޮފީހުގެ ސްޓޮކްގައި ބަހައްޓައިެގން މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ  އޮ  
ނޑައެޅިފައިވާ ްޕރޮގްބަ. ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ގޮތަށް ހޯދާތަކެތީގެ ޚަރަދެވެ ރާމެއްގެ ދަށުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯޭދ ޖެޓްގައި ކަ

  .ރޭގައެވެއެފަދަތަކެތި ިހމެނޭނީ އެޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދުެގ ތެ

  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  223

ދުމަތުގެ އަުގ ދިނުމަށް ކެުރޭވ އެހެން ފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ ޚިމިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ އޮފީސްހިންގުުމގެ ގޮތުން   
  .ބިލްތައް އަދާކުރުމަށެވެމިައިއޓަމުން ޚަރަދު ކުރެވޭނީ އެކި އެކި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށްފަުހ ލިބޭ . ޚަރަދެވެ
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  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  224

. މިއައިޓަމަކީ ޮއފީހުން ކުރާމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދޭނެްޖހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވެގެން ހޯޭދ ތަކެތީގެ ޚަރަދެވެ  
ނޑައެޅިފައިވާ ްޕރޮގްރާމެއްގެ ަދށުން ހޯދާ އެަފދަ ތަކެތި ހެިމނޭ    .ނީ އެޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެބަޖެޓްގައި ކަ

  ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  225

ރޭނިން ޕްރޮގްރާމްތައް އްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ ޓްމިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ މީހުްނ ތަމްރީނުކުރުމަށާއި، އޮފީހުގެ މަސަ  
  .ހިންގުމުގެ ޚަަރދެވެ

  ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ  226

  .އައިޓަުމގަެއވެސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި، ތަންތަނާއި، ތަކެތިމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްކުރެވޭ ހުރިހާަޚރަދެއް ހިމެނޭީނ މި  

  ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

ދެްއކުމަްށ ) ޗާޖްސަރިވސް (މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުންނާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް  
ންމުގޮތެއްގައި މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބޭނުން ކުރާ މިއައިަޓމަކީ ޢާ( .ކުރާ ޚަރަދު ހިމެނޭ އައިޓެަމވެ

  .)އައިޓަމެކެވެ

  ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  228

ލު އަގަށްވުރެ ހެޔޮއަގުގައި ރައްޔިތުންށް ފޯރުޮކށް ޭއގެ އަޞް ތި ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައްމިއައިޓަްމގަިއ ހިމެނޭނީ ތަކެ  
ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދާއި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ަޗންދާއާއި އެކި ގޮތްގޮތުްނ 

  .އެހެން ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުން ދެވޭ ފައިސާގެ ޚަރަދެވެ 

 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭފައިސާ  281

މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ އަމިއްލަފަރާތަކަށް ލިބޭ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ަހމަޖެއްސުމަށްަޓކައި   
  .ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެވެ

 ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް  291

މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ބޭރުގެ އެހީގައި ހިެމނޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދާއި، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ   
  .ހިންގުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  421

އަުގބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ކުރެވޭ ޢިާމރާތްތަކަށާއި، ސަރުކާރަށް ނަންގަވާ ބިންބިމަށް އުަގދިނާުމއި އޮފީސް ހިނުްގމަށް ހޯދާ   
ައިދ  .އައިަޓމުަގއެވެއެފަދަތަންތަނުަގއި ހުންނަ އަމިއްލަފަރާތްަތކުގެ ތަކެއްޗަށް އަގުދިނުަމށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި

  .އައިޓަމުގައެވެސް ިހމެނޭނީ މިއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދުވެ
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 އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  440

އޭެގތެރޭގައި ރާއްޖެއާިއ . މިއައިޓަްމގަިއ ހިމެނޭނީ ރާއްޖޭގެ އިްޤިތޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދެކެވެ  
ކެޕިޓަލް ނުވަތަ ަރއުސްމާލާއި، ސަރުކާރުން ހިންގާ އަިދ ބައިވެިރާވ ރާއްޖޭްނބޭރުގައި ހިންގާ ކުންުފނިތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަްއކާ 

  .ތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ

 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން  720

ރާއްޖޭގެ ފަރާްތތަކުންނާއި، ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ޯލނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ހިނާގ   
  .އައިޓަމުގަެއވެރަދެްއ ހިމެނޭނީ މިހުރިހާ ޚަ

 ލޯން ދޫކުރުން  730

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަފަރާތަކަށެްވސް ލޯން ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަަޖއްސަވައިފިަނަމ،   
  .އައިޓަމުގަެއވެއެޚަރަދު ހިމަަނން ޖެހޭނީ މި

 މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ  112

  .އައިޓަމުަގއެވެއާއި އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތަށޭްދ ފައިސާގެ ުޖްމލަ ހިމެނިގެންާދނީ މި މުވައްަޒފުންގެ މުސާރަ  

 މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް  122

 .އައިޓަމުގަެއވެމުވައްަޒފުންނަށް މުސާރައިގެ އިތުރުންދޭ ހުރިހާ އެލަވަންސް ތަކުގެ ޖުމްލަ ހިމެނޭނީ މި  

  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  211 100

ުމސާރައަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެްސ . މުގައި ހިމެނޭީނ މުވައްަޒފުންގެ މުސާރައަްއ ދޭ ފަިއާސއެވެޓަމި އައި 
ހަމަޖައަްސވާ ވީަޒފާ ދެއްވިޗިްޓގައި މަޤާމުގެ މުސާރައިގައި  ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްޔާގެ އޮފީުހން
ނޑައަޅުއްވާަފއިވާ ޢަދަދެވެ   .ކަ

  ފައިސާ  ތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތައް ދޭ އި  211 200

މި އައިޓަމުަގއި  ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ މުވައްަޒުފން ލައްވާ ރަސްމީ ގަީޑގެ އިތުރައް ނުރަސްމީ ގަޑީގަިއ   
ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤާަވއިދުގެ ދަށުްނ  ނުވަތަ ސިިވލްަސރވިސް ކޮމިޝަން އްޔާގެ އޮފީހުންރާމަސައްކަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިކު

  .ފުންނަށް ދޭފައާިސއެވެމުވައްޒަ 

  މުވައްޒަފުންނައްދޭ ޕޮކެޓްމަނީ  212 100

ހަމަޖައްސަވާ ގޮތެްއެގ  ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސް ކިޮމޝަނުން ްއޔާގެ އޮފީހުންމްހޫރި ޖުގަިއ ހިމެނޭނީ ރައީސުލްމި އައިޓަމު  
  .މަޤާމުތަަކއް ދެވޭ ފަިއސާއެވެމިނުަމގައި ވަކި ޢަދަދެއް ިދނުމަށް ހަމަޖައްސަާވަފއިވާ " ޕޮކެޓް މަނީ"ތީން މަ
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  :ށް މިސާލަކަ   

 .އަތޮޅު އަތޮޅުެގ އަތޮޅުވެރީންނަށް ޕޮކެޓްމަނީގެ ގޮތުގައިދޭ ަފއިސާ .1
 .ގޮތުގައި ދޭ ަފއިސާ އެއް މަޤާމްތަކައް ޕޮކެޓްމަނީ ގެރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ އޮީފސްތަކުގެ ބަ .2

ކުގައި ޓްރޭނިންގ ހަދަމުންދާކުދިން ނުވަތަ ކިޔަވާކުދިންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްަމނީ މިއައިޓަމުގައި އެކިއެކި ކޯސްތަ: ނޯޓް 
ނޑައެޅިފައިވާ އައިޓަމެއަްގއެވެ ށް އެފަިއސާ ހިމަނަްނ ޖެހޭނީ އެކަމަ. ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ   .ކަ

  މަތީ ތަޢުލީމު އެލަވަންސް  212 200

އްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ސިިވލް ސަރވްިސ ކޮމިޝަނުން ހަމަަޖއްސަާވފައިާވ މްޫހރި ޖުގަިއ ހިމެނޭނީ ރައީސުލްމި އައިޓަމު 
  .ަދދަށެވެޢަސެވުމައަްފހު ފޮުނވާ ޗިޓުގައިވާ ދެއްވާގޮަތއް ހަމަޖެއް" މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް " ށްވާއިދުގެ ދަުށން އެމުވައްޒަަފކަޤަ

  ފަންނީ އެލަވަންސް  212 300

އްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ސިިވލް ސަރވްިސ ކޮމިޝަނުން ހަމަަޖއްސަާވފައިާވ މްޫހރި ޖުގަިއ ހިމެނޭނީ ރައީސުލްމި އައިޓަމު 
  .ދަދަށެވެޢަ ަފހު ފޮނުވާ ޗިުޓގައިވާ ށްެދއްވާގޮތައް ަހަމޖެއްސެވުމަ" ސްފަްނނީ އެލަވަން" ށްވާއިދުގެ ދަުށން އެމުވައްޒަަފކަޤަ

  ދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް ޚި ދިގުމުއްދަތައް  212 400

އްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ސިިވލް ސަރވްިސ ކޮމިޝަނުން ހަމަަޖއްސަާވފައިާވ މްޫހރި ޖުގަިއ ހިމެނޭނީ ރައީސުލްމި އައިޓަމު 
ސެވުމައްަފހު ފޮނުާވ ދެއްވާގޮތައް ހަަމޖެއް"  ދުަމތްކުރުމުގެ އެލަވަންސްޚިދިގުމުއްދަތައް "  ށްވާއިދުގެ ދަުށން އެމުވައްޒަަފކަޤަ

  .ަދދަށެވެޢަޗިޓަުގއިވާ 

  އެލަވަންސް  ދޭ  މުނާސަބަތުގައި  މަހުގެ  ރަމަޟާން  212 500

ދޭ ޚާއަްޞ ޢިނާޔަތާއި، ރޯއްަދ ވީއްލުމުގެ އެލަވަްންސއާއި  ރަމަޟާން މަުހެގ މުނާސަބަތުގައިނީ މި އައިޓަމުގަިއ ހިމެނޭ  
  .އަދި ހާރުކެއެުމގެ އެލަވަންސްއެވެ

   މެޑިކަލް އެލަވަންސް  212 060

އްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ސިިވލް ސަރވްިސ ކޮމިޝަނުން ހަމަަޖއްސަާވފައިާވ މްޫހރި ޖުއައިޓުަމގަިއ ހިމެނޭނީ ރައީސުލް މި
  .ޤަވާއިދުގެ ދަުށން މުވައްޒަފުްނނައް މެޑިކަލްއެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި ދޭފަިއސާއެވެ

  ޑޮމެސްޓިކް މާރކެޓް އެލަވަންސް  212 070

ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަާވފައިވާ މިއައިޓަުމގައި ހިމެނޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ އޮފީހުްނ ނުވަތަ ސި
ޓް އެލަވަންސް ދޭން ހަމަޖައްސަާވަފއިވާ ގަާވއުިދެގ ދަށުން ޑޮމެސްޓިކް މާރެކޓް އެލަވަންސް ވާއިުދގެ ދަުށން ޑޮމެސްޓިްކ މާރކެގަ

  .ަފއިސާއެވެ ަޖއްސަވާފަިއވާ ަފރާތްތަކައްދޭދޭން ހަމަ
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  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް  212 080

އްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ސިިވލް ސަރވްިސ ކޮމިޝަނުން ހަމަަޖއްސަާވފައިާވ މްޫހރި ޖުގަިއ ހިމެނޭނީ ރައީސުލްމި އައިޓަމު 
  .ވަން ހަމަޖަްއސަވާ މުވައްަޒފުންނަށް ދޭފައާިސއެވެއްުށން މުސާރައިެގ ކުރިއެރުން ދެޤަވާއިދުގެ ދަ

  އެލަވަންސް  ޞަ އް ޚާ އްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ގޮތުން ދޭ މުވަ 212 900

މަސައްކަތްކުރާ ބައެްއ އީޮފސްތަކުގެ  ޞައްޚާކާރުގެ އޮފީސްތަކުެގ ތެރެއިން، ނީ ސަރުމިއައިޓަުމގަިއ ހިމެނޭ  
ޙައިސިއްޔަތުން މުސާރައިގެ ޤާމުގެ މުވައްޒަުފންގެ މަވެފަިއވާ މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ ޞައްޚާންނަށާއި އެކިއެކި މަސައްކަތައް މުވައްަޒފު
ސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ހަމަޖައްސަާވފައިާވ އެލަވަންސްއެއް ިދނުމަށް  ރައީ، އިތުރައް

  .މުވައްަޒފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްގެ ފައިާސެއވެ

  :މިސާލަކަށް 

 އެލަވަންސް ޞައްޚާަގއި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނައް ދޭ ކުރާ މަޤާމުތަކުމަސައްކަތް ޞައްޚާބައެއް  .1
 އެލަވަންސް  ޞައްޚާރަޕްޝަންގެ މުވައްޒަުފންނައް ދޭ އެންޓިކޮ .2
 ންސްއެލަވަ ޞައްޚާއޮފީހުެގ މުވައްޒަފުންަނށް ދޭ  އޯޑިޓް .3

  މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް  212 100

ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ  ށްކުގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންނަތެރެއިން ކޮއްތު ދެއްވާ ަމޤާމްތަސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ނޑައަޅުއްވާ ރޭޓަކަށް ކޮއުްތ ފައިސާެގ ގޮތުގަިއ ަފއިސާއިން އެމުވައްޒަފެއްގެ  އޮފީހުން ނުވަަތ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމަިޝނުން ކަ

  .އައިޓަމުގައެވެ އަތައް ދޭ ފައިސާ ހިމެނޭނީ މި

އެއްޗެތި ހޯދައިގެން ތަނުގައި ކައްކައި ކައިބޯ ހަދާގޮތަށް ހަމަެޖިހފައިވާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަުފންނަށް ކޮއްތަްއ  ތަނަށް  
ނޑައަޅާ ފަިއސާ މިއައިޓުަމގައި ހިމެނިގެންނުވާނެއެވެ ރަުދ ޚަ ގެޓަކާ ހޯދޭ ތަކެތީށްގެ މުވައްޒަފުންނައް ކާންދިނުމައެފަދަ ތަންތަނު. ކަ

ނޑައަޅުއްވާަފއިވާ ރޭޓަކުން ހިމަނުއްވަން ޖެހޭނީ ކޯޑް  ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްޔާގެ އޮފީުހން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ
  .ގައެވެ 222 004

  ބަރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ން އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެ  212 110

ދިނުމަްށ  ށްބަރުންނަންއެކި ކޮމިޓީ ތަކުގެ މެންގާ އެކިއިޓަުމގަިއ ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އީޮފހުްނ ހިމިއަ  
  .ހަމަޖަްއސާފަިއވާ ފައިސާއެވެ

  :މިސާލަކަށް   

 ބަރުންނައް ދޭ އެލަވަންސް ންއަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ މެ  .1
 ަބރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްންކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމަސައްކަތް ށްއަޤީއްރައަންހެނުންގެ ތަ .2
 އެލަވަންސްބަރުންގެ ންބަސްކޮމިޓީގެ މެ .3



7 
 

  ރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް ށް ފިޔަވާ އެހެން ރަ  އަމިއްލަރަށް  212 120

 އެ  އްސަވައިފިނަމަހަމަޖަ ށްއްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމައަމިއްލަރަށް ިފޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މުވަ   
  .ރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމުގައެވެޚަ

  އެލަވަންސް  ދަތުރު  އްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތީ ދޭ ފިޔަވާ އެހެން ރަށެ  ށް ލަރަ އްއަމި 212 130

ދިއުމަށްޓަާކ  ށްވަޒީފާ  އަދާކުރާ ރަށަ ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުްނ އެމީހެއްގެ ަރށުންށްއަމިއްލަރަ  
ނޑުމަގުން ނުވަ އެލަވަންސްެއއް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަަވއިފިނަމަ އެަފިއސާ ހިމަނަްނ  ށްރަަދޚަތަ އެއްގަުމ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ކަ

   .ޖެހޭނީ މިައއިޓަމުގައެވެ

  މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސް އާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް  212 140

މޮޑޭޝަން އެލަވަންސް ހަަމޖެހިަފއިވާ ުމަވއްޒަފުންނައް ންގެ ތެރެއިން ލިވިންގް އެލަވަންސް ނުވަތަ އެކޮފުކާރުގެ ުމވައްޒަސަރު
ބިދަރީންނާއި އެކުގައި ވަޒީފާ އަދާުކރާ މުވައްޒަުފންނައް ފެމިލީ ގެ މަުވއްަޒފުންެގ ތެރެއިން އަނދޭފަިއސާއާއި ސަރުކާރު

ޗަރުން، އަތޮޅުވެރީން އަިދ ޑޮކްޓަރުން، ޓީ: މިސާލަކަށް .(ޖެހޭނީ މިައއިޓަމުގަެއވެންސާ ހިމަނައެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައި
  )ދޭ ފައިސާ ށްމުވައްޒަފުްނފަދަ މުވައްަޒުފންނަންބޭރުގެ  އޮފީސްތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާުކރާ ޖޭރާއް

  ކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް  212 150

ޮއިފްސ  ރާގޮތަށް ހަމަޖަްއސަވާފަިއވާކަތްކުމަސައް ށްއިތުރަ  ވުރެ  ށްދުވަހަ 05މަނުއްވާނީ ހަފްތާއަކު ުމގައި ހިމިއައިޓަ  
ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ އޮފީހުްނ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވްިސ ކޮމިޝަނުން  ްށގޮތައެލަވަންސް ދެްއވާ ށްއޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންނަ

  .ދޭ ފައިސާއެވެ ށްޮގތުން މުވައްޒުަފންނަހަމަޖަްއސާަވަފއިވާނަމަ، އެ

  ފާގެއިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރު މަސައްކަތަށް ދޭ އެލަވަންސް އަސާސީ ވަޒީ 212 160

އްވާފައި އެލަވަންްސ ރަވާލުކުޙަން އިތުރު މަސައްކަތެއް މިއައިޓަުމގައި ހިމެނޭނީ އެމަުވއްޒަފަކުގެ ައސާސީ ވަީޒފާެގ އިތުރު  
 ށް ނަމަ ެއމުވައްަޒފަކަ ފައިވާވާހަމަޖައްސަ  ކޮމިޝަނުން ޮއފީހުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރިވސްމްހޫރިއްޔާގެ ޖުރައީސުލް ށްގޮތަދެއްވާ އެއް 
  .ދޭ ަފއިސާއެވެ ށްއެކަމަ

  :ށް މިސާލަކަ   

 ތިބުންނައްދޭ އެލަވަންސް ނުންގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ ކާޔޯޕި .1
ފާއެއް ައދާކުާރ ދެވަނަ ވަޒީ ށް ެގ ތެރެއިން އެލަވަންސް ލިބޭގޮތަރުގެ މުވައްަޒފުންސަރުކާ .2

 ދޭ އެލަވަންސް ށްމުވައްޒަފުންނަ

  ދޭ ފައިސާ  ށް ދުވަސްތަކަ  އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ  212 170

ންެގ ޒީފާގައި ެދމިތިބޭ މުވައްޒަފުއިުދން އަހަރީޗުއްޓީ ނުނަގައި ވަވާޤަންގެ ެތރެއިން ހަމަެޖިހފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފު  
  .ވެއެޭހނީ މިއައިޓަމުގަ ޖެހިމަނަންަދދު ޢަ ފައިާވ ފައިސާގެ ހަަމޖައްސަވާ  ށްދެއުްވމަ ށްކެންސަލްވާ އަހަރީުޗއްޓީއަ
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  އެލަވަންސް  ޔުނިފޯމު  212 810

 އަދި ޔުނިފޯމް  .ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެޔުނިފޯމް އެލަަވންސްއަކީ ޔުނިފޯމެއް ލާންެޖޭހ މުވައްަޒފުންނަށް ޔުނިފޯމް ެފހުމަށް   
  . ހިމަނާނީ މިއައިޓަމްގަެއވެފެހުމަށް ފޮތިހޯދުމުގެ ޚަރަދު ެދއްވަން ހަަމަޖއްސަވައިފިަނަމ އެޚަރަދުވެްސ 

  އެލަވަންސް  ހިންގުމުގެ  ވަގުތީ  212 910

އޮފީސް ހިްނގުމަްށ ، މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެްއ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމުެގ ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރައްވައި  
ނޑައަޅުއްވައިފިނަމަ އެ     .ެއލަވަންސް އެކެވެ ޙަވާލުކުރާ މުއްދަތަށް، އެލަވަންސްއެއް ދޭން ކަ

  އެލަވަންސް  ޚިދުމަތުގެ  ދީނީ  212 020

ހުކުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމުގެ އެލަަވންސްއާއި، މުނާޖާ ގޮވުމުގެ އެލަވަންސްއާިއ، މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ   
އަދި ވަގުތީ ޮގތުން މިސްކިތް ބެލެހެއްޓާުމ ޖަމާޢަތްތެރިްނނާއި ޤަބުރުސްތާން ަބލަހައްޓަވާ މުވައްޒަފުްނނަށް ދެއްވާ އެލަވަންސްއާއި 

  .ޙަވާލުކުރުމުން ދޭ އެލަވަންްސއެވެ

  އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ  ޝިފްޓް  212 021

މި އެލަވަންސް . ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަކީ ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްއެކެވެ  
ނދެވޭނީ ޑިއުޓީއަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ  މަސައްކަތް ކުރުމުން މަސައްަކްތ އެޅިފައި އޮންނަ ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައި ޑަދުވަހަކު ނިކުމެ ކަ

  .ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ

  އެލަވަންސް  ހާޑްޝިޕް  212 202

ޕް އެލަވަންސްއަކީ، މުވައްަޒފު ކުރާ މަސައްކަތެުގ ބާވަތުން، ބުރަބޮޑު މަސަްއކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޭދ ހާޑްޝި  
  . ޚާއްޞަ އެލަވަންސްއެކެވެ

  :މިސާލަކަށް   

ނޑުމަތީގައި ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެޭހ މުވައްޒަފުން .1   .މަސައްކަތުގެ ާބވަތުން ކަ
  .ފަޅުރަށްރަށުަގއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްަޒފުންމީހުން ދިިރނޫޅޭ  .2

  އެލަވަންސް  ދޭ  ކުރާތީ  މަނާ  ކުރުން  އަދާ  އެހެންވަޒީފާއެއް  212 302

މި އެލަވަންސްއަކީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން އިތުރު އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އޮފީހެުގ މަސައްކަތަށް ބުރޫ   
ެނފަދަ ކަމެއްނަަމ އެފަދަ އޮފީެހއްގައި މަސަްއކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންަނށް ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް އުފެދޭއަރާނެ ނުވަތަ 

އެހެންދާއިރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް އުފެދޭނެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށް ޭދ 
  .އެލަވަންސްއެކެވެ
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  އެލަވަންސް  ފޯނު  212 024 

ވާޖިބުތަްއ   ފޯނުއެލަވަންސްއަކީ އޮފީހެުގ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންެގ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ަވޒީާފގެ މަސްއޫލިްއޔަތާއި  
ން އަިދ ރަސްމީގަޑިެގ އިތުރު. ްނސްއެކެވެއުފުލުމުގައި ާޢންމުކޮށް އެކަިފރާތްތަކަށް ފޯނުން ގުޅަންޖެހޭ މުވައްަޒފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަ

  .އޮފީހުގެ ބޭނުންތަކަށް މުވައްޒަފުނެްގ އަމިއްލަ ފޯނުން އާދަކޮށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މުވައްަޒފުންނަށްވެސް މި އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ

  އެލަވަންސް  ރިސްކް  212 025

ކުރިމަިތ  ނުރައްކަލެއްއެމަސައްަކތުގައި މުވަްއޒަފަށް ، މި އެލަވަންްސއަކީ، މުވައްަޒފުން ކުރާމަަސއްކަތުގެ ބާވަތުން  
  .ވެދާނަެފދަ ނުަވތަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ ަމސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްއެކެވެ

  އެލަވަންސް  ހެދުން  212 026

ހުެދން އެލަވަންްސ . ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެ ަމތިންނެވެ 1500/-މި އެލަވަންްސ ދެވޭނީ އަަހރަކު   
ޓީީވ މޯލްިޑވްސްގެ ނިއްުސ ކާސްޓަރުންނާއި، ޓުއަރިޒަްމ ބޯޑުގެ މުވަްއޒަފުންނާއި، ިމނިސްޓްރީއޮފް ، ޚާއްޞަވެފަިއަވނީ ލޯޔަރުންނާއި

   .ށެވެފޮރިން އެފެއާްޒގެ މަުވއްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިންބޭރުގަިއ އޮންނަ ރަސްމިއްޔާތު ތަކަށް އާދަކޮށް ދާންޖެހޭ މުަވއްޒަުފންނަ

  އެލަވަންސް  ސަރވިސް  212 027

މި އެލަވަންސްއަކީ، ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުނެްގ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްވާ ޚާއްަޞ   
    .އެލަވަންސްއެކެވެ

  އެލަވަންސް  ދެވޭ  ވެރިންނަށް  ޒިންމާދާރު  212 028

ޒިންާމތަކާއި މި އެލަވަންސްއަކީ، މުއައްސަސާއެއް ިހންގުމާއި ޙާަވލުވެ ހުންނަވާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް މަގާމުގެ   
  . ހިންގުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުގެ ބުރަކަމަށް ބަލައި ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ

  އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނައް ދޭ ފައިސާ  212 999

 ށް ނުފެތޭގޮތައް މުވައްަޒުފންނަ  ށްެމނޭނީ މަތީގައިވާ އައިޓަމްތަކަ ފައިސާގެ ައިއޓަމުގައި ހި  ޮގތްގޮތުން ދޭއެހެނިހެން   
  .ަދދެވެޢަފައިސާއިންދޭ އެލަވަންސް ތަކުގެ 

  :ށް މިސާލަކަ   

 ބޯނަސްގެ ގޮތުގައިދޭ ަފއިސާ  )1(

  ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  213 100

  .ދެަދވެޢަ ފައިސާގެ  ގެޕެންޝަނަރުންނަށް ދޭ ޕެންޝަންރުގެ މިއައިޓަުމގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާ   
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  ދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ ޚި ދައުލަތުން ވަކި  213 200

ބައިތިއްބަާފިއ  ށްދުމަތް  ނުލިބޭގޮތަޚި ޓިސްދެވޭ މީހުންނާއި ސަރުކާރަށް މިއައިޓަުމގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާިއން ނޯ  
ރުއާން ހިތުދަސްުކާރ ނާޔަތުގެ ފައިސާާއއި، ޤުނޭނގޭ މީހުންނަށް ދެއްވާ ޢި ށްދެއްވާ ފައާިސއާއި ލޮލަރުކާރުން ސަ ށްތިބޭ ފަރާތްތަކަ 

  .އެވެސަރުކާރުން ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސަާފދަ ފަިއސާ ށްމީހުންނަ

  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ  213 300

އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒުަފންނަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އެއްފަހަރާިދނަުމްށ  65ދުމަތުގައި ޚިސަރުކާރުގެ   
  .މިޝަނުން އަންގަވާ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މިއައިޓަމުންނެވެކޮިވސް ރލް ސަވިސި

  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުން މަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ  213 040

ދުވަހަްށ މުރުޢު ށްމުވައްަޒުފންނަ މުން މުސްކުޅިކުރައްވާވުއަހަރު 65ދަުމތުގައި ޚިނޭނީ ަސރުކާރު އައިޓަުމގައި ހިމެމި  
  .ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަވިައގެން ދޫކުރާ ަފއިާސއެވެ ށްމަހުން މަހަށް ދެއްުވމަ

  ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ 213 500

ސަރުކާރުން  ށްބައިވެރިވެފަިއވާ މުވައްަޒފުްނނަމިއައިޓަުމގައި ހިމެނޭނީ ސަުރކާރުގެ މުވައްަޒފުންގެ ޕްރޮވިެޑންޓް ފަންޑްގަިއ   
  .އެވެފަންޑަށް ޖަމާކޮއްދޭ ފަިއސާ

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 100   ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

އަތުޮޅތަކުން މާލެއަށް، މާލޭން އަތޮޅުތަކަށް ނުވަތަ އެއްއަތޮޅުން  ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ރާއްޖޭގެ .1
ނޑުމަގުން މީހުންގެނަުއމާއި ފޮނުވުމަ  ްށ އަނެއްއަތޮޅަށް ނުވަތަ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ

 .އައިޓަމުގައެވެޚަރަދު ިހމެނޭނީ މި ިއ އިންސިޑެންޝަލް އަދި ކޮއްތުއެފަރާތްތަކަށޭްދ ޕެސެޖް ފީއާ
 

މާލޭން އަތޮޅުތަކަށް ނުވަތަ އެއްއަތޮޅުން  ށް،ށް ރާއްޖޭގެ އަތުޮޅތަކުން މާލެއަސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަ .2
ނޑުމަގުން ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނެދްއ  އަނެއްއަތޮޅަށް ނުވަތަ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ

އުޅަނުދެގ ކުއްޔާއި ަދތުރުގެ ބައިވެިރންގެ ކޮއްތާއި އިންސިޑެންޝަލް ޚަރުަދ ހިމަނަންޖެޭހނީ  ކުއްޔަށް ހިފާަނމަ،
 .އައިޓުަމގައެވެ މި
 

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮއްގެން ސަރުކާރުގެ އުޅަނދެއްގައި ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް،މާލޭން އަތޮޅުތަކަްށ  .3
ނޑުމަގުން ަދތުރުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެއްއަތޮޅުން އަނެއްއަތޮޅަށް ނު ވަތަ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ

އުޅަނދުެގ . (އެފަދަ ދަތުރުެގ ބައިވެރިންގެ ކޮއްތުޚަރަދާއި، އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމުގައެވެ
 .)ފިއުލް ޚަރަދެްއ މިއައިޓަްމގަިއ ނުހިމެނޭނެއެވެ
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  ން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު މަގު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު  221 200

ރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އެއްގަމުން ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޓެކީްސ ރުކާރުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޭޖގެ އެތެސަ  
 ބަތުތަކުގައި ބޭނުންއަދި އެކިއެކި މުނާސަ .ވެއައިޓަމުގައެ ފެއަރ ނުވަތަ އެހެންވެސް ުއޅަނދަކަށްދޭނެްޖހޭ ފެއަރ ހިަމނަންޖެހޭނީ މި

މައެކަނި ދަތުރުކުރުމަށް މިއައިަޓމްގައި ހިމެނޭނީ ހަ .އައިޓަމުަގެއވެކުރުމަށް ކުއްޔަށްހިފާ ވެހިކަލްގެ ކުލިވެސް ހިމަނަންޖެހޭީނ މި
 011 223އައިޓްަމ  ހިމެނޭނީ  ޚަރަދު   ދުގެ ނއުޅަ ބޭނުންކުރާ   އުފުލުމަށް  ތަކެތި   .ރާ އުޅަނދުގެ ޚަރަދެވެބޭނުންކު
ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ކުރައްވާ ދަތުރެއްނަމަ އެޚަރަދު ހިަމނަންޖެހޭނީ އެމަޝްރުޫޢެގ . ( ގައެވެ ބަޖެޓްގައި ކަ

  .)ދަތުރުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ

  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާދަތުރު ޚަރަދު  221 300

ން ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އެތެޭރގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ވައިގެ ަމުގން މީހުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު  )1(
) ރަދުކޮއްތު ޚަރަދު، އިންސިޑެންޝަލް ަޚ ޓިެކޓް ފެއަރ،( ގެންދިޔުމާއި ފޮނުވުމަށް ުކރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދު 

 .އައިޓުަމގައެވެ ހިމަނަންޖެހޭނީ މި
ން ދަތުރު ރާއްޖޭގެ އެތެޭރގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ވައިގެ މަގު ގެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް  )2(

ވެރިންގެ ކޮއްތާިއ ރ ކުރުމުގެ އަގާއި ދަތުރުގެ ބައިދެއް ޗާޓަރ ކުރާނަމަ، ޗާޓަ ކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނ
ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމަޝްރޫޢެއްގެ(  .އައިޓަމުގައެވެއިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މި ދަށުން  ބަޖެޓްގައި ކަ

 .)ރަދު ހިމަނަންޖެޭހނީ އެމަޝްރުޫޢގެ ދަތުރު ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ ޚަ ކުރައްވާ ދަތުރެއްނަމަ އެ

  ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭން  221 040

އްދުން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރާއިބެހިގެން ކުރާ ހުރިހާ ަޚރަދަކާއި، އެދަތުރުަގއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަަރޙަ   
މަނީ، އެއަރޕޯރޓް ޓެކްސް،އިންސިޑެންޝަްލ ޓިެކޓް،ޕޮކެޓް( .އައިަޓމުގައެެވރަދެއްވެސް ހިމަނަންޖެހޭނީ މިހަމެަޖހިފައިވާ ކޮންމެ ޚަ

  )އޯވަރ، ޓެކްސީ ފެއަރ ަފދަ ދަތުރާއިބެޭހ ހުރިހާ ޚަރަެދއް ޓޮޕް ޚަރަދު، ސް

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމަޝަޫރޢެއް: ނޯޓް    އެދަތުރުެގ ހުރިހާ ޚަރެަދްއ  ދަތުރެއްނަމަ ގެ ދަށުން ކުރައްވާބަޖެޓްގައި ކަ
  .ުދގެ ތެރޭގައެވެރަހިމަނަންޖެހޭނީ އެމަޝްރުޫޢގެ ދަތުރުގެ ޚަ

  ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު  221 050

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެެގނައުމާއި ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ   
  .ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމުގައެވެ

  އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު  221 999

ގިއްޔަށް ނުވަތަ ކައިރި ރިސޯޓަކަްށ ނމިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކު މާލެއިން ހުޅުލެއަށް ނުވަތަ ވިލި  
 ހަކު ބަލައި ދިއުމާިއ އައުމަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ އެއަރ ފްލައިޓުން އަންނަމީ. ދިއުމާއި އަުއަމށް ކުރަންޖެޭހ ދަތުރުގެ ޚަރަދެވެ

ރަދު މިފަދަ ދަތުުރތަަކށް ޚަ .އައިޓަމުގައެވެމާނަކު ކައިރި ރަށަކަށް ގެންދިއުމާއި ެގނައުމަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ހިމަނޭނީ މިމެހު
  .ްމގައެވެނދުގެ ކުިލވެސް ހިމެނޭީނ މިއައިޓަކުރެވޭ ފެރީ ޓިކެޓް ޚަރަދާއި އުޅަ
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  ތަކެތި  ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދާ  222 010

އޭެގ ތެރޭގައި ކަރާުދާހ  .އައިޓަމުގައެވެއޮފީސް މަަސއްކަތަށް ހޯދާ ލިޔެކިޔުމާއިބެހޭ އެންމެހަިއ ތަކެތި ހިމެނޭނީ މި  
ޓް، ކެނަރ، ކުދި ކަލްކިޔުލޭޓަރ، ކުދި ހީރްަސދަތި، ކޮމްޕިއުޓަރ ޑިސްގެ އިތުރުން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންގެ ޓޯ ގަލަންފަދަ ަތކެތީ

  .ޓަރގެ ޓޯނަރ ނުވަތަ ރިބަން ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެޕްރިން

އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުމުގެ އިތުުރން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ޯހދާ އެަފދަ ތަެކތި ހިމަނަންޖެހޭނީ އެޕްރޮގްރާމެްއ   
  .ހިންގުމުގެ ލިެޔކިޔުމުގެ ޚަރަުދގެ ތެރޭގައެވެ

  ތަކެތި  ހޯދާ ގޮތުން  އާއިބެހޭ  ޓެކްނޮލޮޖީ  މޭޝަން ރއިންފޮ  222 200

އުސް، ކޮމްޕިއުޓަރގަިއ ބޭނުންކުރާ އާދައިގެ ޕްޮރްގރާމެއް ހޯދުމާިއ، ކުދި ޮސްފޓްވެއަރއެއް ަގތުމާއި، ޒިޕް ޑްރައިވް، މަ
  .އައިޓަމުގަެއވެސްކް ބަދަލުކުރުން، ރޭމް ބޮޑުކުރުން ފަދަ ޚަރަދަުތއް ހިމެނޭީނ މިމަދަބޯުޑ، ކީބޯޑު، ހާޑް ޑި

  ލްގެ ގޮތުގައި  ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ފިޔު  222 300

އޮފީސް ބޭނުަމށް ގެންގުޅޭ އުޅަނދު ފަަހރަށް އެޅުމަށްަޓކައި ހޯދާ ފިޔުލާއި، އަޑީތެޔޮ ފަަދ ތަކެތެ ހިމެނޭީނ     
ޖަނެރޭޓަރ ހިންގުމަށް ހޯދަންޖެޭހ ތަނުގައި އިގެން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ތަން އަދި އޮފުީހގެ ޖަނެރޭޓަރ ހިންގަ .އައިޓަމުގައެވެ މި

  .އަިއޓަމުގައެވެ ފިޔުލާއި، އަޑީތެޔޮ ފަދަ ތަކެތިވެސް ހިމަަނންޖެހޭނީ މި

  ފަދަ ތަކެތި  ސައި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި  222 040

ފީހަށް މުވަްއޒަފުންނަށް ކާްނ ުހންނަ އޮފީސް އޮ ފައިނަށް ކާންދޭގޮތަށް ހަމަަޖއްސަވާތަނުގައި ކައްކައިގެން މުވައްޒަފުން  
 ގެން އޮފީހަުގއި ކުރާ ޚާއްޞަ އިވަމީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އަންގަ ައދި  .އަިއަޓމުގައެވެނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ހިމެނެންޖެހޭނީ މިދި

ހުއަްދ ދެއްވާފައިވާ ރޭޓުން އޮފީހަުގއި ދެވޭ ކެުއާމއި ސަިއެގ  ހުއްދަދެއްވާފައިާވ ޮގތަކަށް، މަސައްކަތްކުރުމުގައި ުއޅޭ މީހުންނަށް
  .އައިޓަމުގައެވެޚަރަދުވެސް ިހމެނޭނީ މި

ނޑައެޅިފައާިވ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ކަމަކަށް ކުރެވޭ މި   ފަދަ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ ބެަޖޓުގައި ކަ
ނޑައެޅި އެ ޢަ ައދި ޮކއްތަށް. ތެރޭގައެވެރޮގްރާމެއެްގ ޚަރަދުގެ އެޕް ަދުދ ކޮއްތުގެ ފައާިސގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަކި ޢަދަެދއް ކަ

 212 10އެފަދަ ަޚރަދު ހިމެނޭނީ ކޯޑް ނަންބަރ . އެވެއި އެޚަަރދު ހިމަަނއިގެންނުވާނެއަތަށް ފައިސާއިންދޭނަމަ ިމއައިޓަމްގަ
  .ގައެވެ

  ހޯދާތަކެތި  ބެހޭގޮތުން  އިލެކްޓްރިކާ  222 050

މިއައިޓަްމގަިއ ހިމެނޭނީ އޮފީހުގެ ސްޓޮކްގައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާގޮތަށް ހޯދާ އިލެކްޓްރިކާބެހޭ   
  .ޓަރ ފަދަ ތަކެއްޗެވެކްޓްރިކް ހޮޅިބުރި، ބޮކި، އިސްޓާމީގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނނީ އިލެ.ތަކެއްޗެވެ

ދޭ ަތކެތި މިއައިޓަްމަގިއ ބޮކި ފަދަ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯ ާދފައި ހުންނަ ކުލަކި މުނާސަބަތު ފާހަަގ ކުރުމަށް ހޯއެކިއެ  
  .ޖެހޭނީ އެތަކެތި ހޯދި ބޭނުމެއް ހިމެނޭ ްޕރޮގްރާމެއްގެ ަޚރަދުގެ ތެރޭގައެވެއަެފދަ ތަކެތި ހިެމނެން. ވާނެއެވެއިގެްނ ނުހިމަނަ



13 
 

  ހޯދުމަށް  ޕާރޓްސް  ސްޕެއަރ 222 600

އާއި އިކުއިޕްމަްނޓް ނުވަތަ އުޅަނދުަފހަުރ މަރާމާތު ކުރުމަްށ  އޮފީހުެގ ސްޮޓކުގައި ބަހަްއޓައިގެން ެމޝިނަރީ  
  .އައިޓަމުގައެވެބޭނުންކުރާގޮތަށް ހާޯދަފއި ހުންނަ ސްޕެއަރ ޕާޓްސްގެ ޚަރަދު ހިމެނެންެޖޭހނީ މި

ބޭރު ފަރާތަކަށް އަގުދީގެްނ އެފަދަ އެްއޗެއް މަރާމާުތ ކުރާއިރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޕެއަރ ޕާޓްްސ   
  . ހިމެނެންޖެހޭނީ އެތަކެތި މަރާާމތުުކރުމުގެ އަގުގު ތެރޭގައެވެ

  ހޯދާތަކެތި  ދިނުމަށްޓަކައި  މް ރޔުނިފޯ  222 700

ނުމަށް ހަމަޖައްަސވާފަިއވާ އޮފީސްތަކަުގިއ ގެ ތެރެއިން ޔުނިފޯރމް ދިފްީސތަކުމިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ސަުރކާރުގެ އޮ  
މިގޮތުން ޔުނިފޯރމްގެ ހުރިާހ އައިޓަމެއް ނިމެންދެން ކުރަންޖެހޭ ހުިރާހ . ޔުނިފޯރމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާ ތަކެތީގެ ޚަރަދެވެ

  .ޚަރަދަކީވެސް މިކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ    ވަކި ޕްރޮގްރާމެްއގެ ދަށުން ިހންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ހޯދާ ޔުނިފޯރމްގެ ޚަރަދު ބަޖެޓްގައި ަވކިން ކަ
ޓް ޔުނިފޯރމް، ގާރލް ގައިޑް ޔުނިފޯރމް ފަދަ ޚަރަދު ކެޑޭ  :މިސާލަކަށް  .ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެހިމެނެންޖެހޭީނ އެ

ނޑައެޅޭ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެހިންގު ނުވަތަ ގާރލްގައިޑް ޙަރަކާތް ހިމެނެންޖެހޭނީ ކެޑޭޓް ޙަރަކާތް   .މަށް ކަ

  ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  222 800

ނީ ރުމަށް ހޯދާ ހުިރހާ ތަކެތި ހިމެނޭއޮފީހުގެ ސްޮޓކްގައި ބަހަްއޓައިގެން ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުަގިއ ބޭނުންކު
ނޑު، އެއަ .އައިޓުަމގައެވެ މި  ،ނަރ، ަފއިފުހި، ވިމްރފްރެޝްއޭގެ ތެރޭގައި އިލޮށިފަތި، ކުނިކަހާ ފިހި، ޑްަސބިން، ކުނިއަޅާ ވަށިގަ

  .ައއިޓަމުގަެއވެސާފު ލިކުއިޑް، ސައިބޯނި، ފަދަ ހުރިާހ ތަކެއްޗެއް ހިމެނޭނީ މި

  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ހިފާގެންގުޅޭ  222 900

ފަދަ ތަކެިތ  ސަމުސާ، ޖޯޑް، ވަޅި، އޫ، ޖަގު، ސައިކުރާ، ތަރުމޯޒު،، ށިއޮފީހުގެ އެކިެއކި ބޭނުމަށް ހޯދާ ތެލި، ތަ
  .އަިއޓަމުގައެވެ ހިމެނޭނީ މި

  ހޯދާތަކެތި  ކުރުމަށް  ޒީނަތްތެރި  އޮފީސް  222 100

ނޑު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭީނ    އޮފީސް ޒީނަްތތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދާ ގަސް މުށި، މާޓުކުރި، ޕޯސްޓަރ، ފޮޯޓ ލޯގަ
  .އައިޓަމުގައެވެ މި

  ހޯދުމަށް  ބާވަތްތައް  ފޮތީގެ  ފަދަ  ދިދަ  އަދި  މޭޒުފޮތި  ދޮރުފޮތި، 222 110

އޮފީހުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ދޮރުގައި ދާަމފޮތި، މޭޒުމަީތ އަޅާފޮތި އީޮފހުގައި ނަގާ ރަސްމީ ދިދައަށް ބޭނުންވާ ދަިދ   
އޭގެ އިތުރުން އޮފީހަކީ ނިދާ އުޅޭގޮތަށް ހަމެަޖހިފައިވާ ތަނެްއނަމަ އެފަަދ  .އައިޓަމުގައެވެ ފަދަ ތަކެތީގެ ޚަރަދު ހިމަަނންޖެހޭނީ މި

  .އައިޓަމުގައެވެ ތަންަތނަށް ހޯދާ ބާލިސް، ބާލީހު އުރަ، ބެޑްސީޓު، ތުވާލި ފަދަތަކެތިވެްސ ހިމަނަންޖެހޭނީ މި
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ނޑައެޅިފައިވާ ަވކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ހިންގޭ ކަމަކަށް ޭބނުންކުރު   އެފަދަ ތަކެތި ހިމެނެނެްޖޭހނީ  ޯހދާ މަށްބަޖެޓްގައި ކަ
  .އެޕްރޮގްރާމްގެ އެފަދަ ޚަރަދުެގ ތެރޭގައެވެ

  ތަކެތި  ހޯދާ  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  222 999

އޭގެ ތެރޭގައި . ގެ އައިޓަމްކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް ހޯދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ިމއައިޓަމްގައި ިހމެނޭ ތަކެއްޗެވެ 222މަތީގައިވާ   
  .ސްކާނާ ފަަދ ތަކެތި ހިމެނެއެވެތި، އޯޑިއޯ ޓޭޕް، ވީޑިއޯ ޓޭޕް، ގަދަބަސް، ފަސްޓް އެއިޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެވިއްސާރަ ކޯޓް، 

  ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު  223 100

ގެ ބިލް، މޯބައިލް ފޯނުގެ ބިލްފަދަ ޓެލެފޯނާއިބެހޭ ބިލްތަކާއި، ފެކްސް އާއި  އެކްސް.ބީ.އޭ.ޓެލެފޯން ބިލް، ޕީ      
  .އައިޓަމުގަެއވެޓެލެކްސްއާއިބެހޭ ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަެދއް ހިމެނޭނީ މި 

  ޚަރަދު  އިލެކްޓްރިކްފީގެ  223 200

  .ވޭ ޚަރަދެވެމި އައިޓަްގއި ހިމެނޭނީ އިލެކްޓްރިކް ބިލް އަދާކުރުމަށް ކުރެ      

  ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  223 030

ފާޚާނާގެ ފީ ދެއްކުމާއި ބޯފެނަްށ ފައިސާ ަދއްކަވަން ޖެިހއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ ިމ       
  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ލީޒްލައިން އާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  223 040

އޮފީުހގައި ބޭނުންކުރާ އިންޓަނެޓްގެ ބިލް އަދާ ކުުރމަށާއި، ލީޒްލައިންގެ ކުލި ެދއްކުމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ ިހމަނަންޖެހޭނީ       
  .އައިޓަމުގަެއވެމި 

  ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  223 050

ގެ ކުލި ދެއްކުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭީނ އޮފީުހގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިާފފަިއވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި ނުވަތަ ބިމު      
  .މި އައިޓަމުގަެއވެ

ބަޖެޓުގައި ހިެމނިފައިވާ އެހެން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާތަންތަނުގެ ކުލި ހިމަނަންޖެހޭނީ އެ ޕްރޮގްރާމެްއެގ   
ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ އެ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ އެ ވާރކްޝޮޕްގެ  :މިސާލަކަށް  .ޚަރަދުގެ ތެރަޭގއެވެ
  .ޚަރަދުގެ ތެރޭަގއެވެ

  ތަކެތީގެ ކުލި  223 600

. އޮފީސްބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށް ގެންނަތަކެތީގެ ކުލީގެ ޚަރަދު ިހމެނޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ      
އަދި ބަޖެްޓގަިއ ހިމަނާފަިއވާ ޕްރޮގްރާމެއްެގ . ކިއެކި ދަތުރުކުރުމަށް ހިފާ އުޅަނދުގެ ކުިލ މި އައިޓަުމަގއި ހިމަނައިގެްނ ނުވާނެއެވެއެ

  .ދަށުން އެ ފްރޮގްރެާމއް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށްގެނެވޭ ތަކެތިވެސް ހިމަނަންޖެހޭނީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދެުގ ތެރޭގައެވެ
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  ރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު އި ތަންތާނގެ ސެކިއު ޢިމާރާތާ  223 700

ރިޓީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ ސެކިއުމި އައިޓަމުގައި ިހެމނޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ިޢމާރާތް، ގުދަން އަދި މިނޫން      
  .ޖެހޭ ފީ ގެ ޚަރަދެވެބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރަްއވައިގެން ބަލަހައްޓަވާނަމަ، ެއފަރާތްތަކަށް ދައްކަން

  އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީ ފީ  223 800

ޢާންމު ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އޮފީސް ޮފޅާ ސާފުކުރާނަމަ އެފަރާތަށް ދަްއކާ ފީ އާިއ       
  .މަގުމަތި ކުނިކެހުމަށް ދައްކާ ކުނީ ފީ ގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި ައއިޓުަމގަެއވެ

  ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު  223 090

ފަދަ ކުރިައރ ތަކުގެ ިބލް . އެލް.އެޗް.ބޭރަށް ޚަރަދުވާ ޕޯސްޓޭޖާއި، ޑީ ރާއްޖޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށާއި ރާއްޖޭން      
ޖް ފޮނުުވަމށް ޚަރަދެއްކުރެވޭނަމަ އެ ނަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރަށް މެެސއަދާކުރުންފަދަ ޚަރަދުތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެއްތަުނން އަނެއްތަ

  .ންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެޚަރަދެއް ހިމަނަ 

  އިޢުލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކު ޚަރަދު  223 100

އޮފީސް ބޭނުމަށް ދުވުަހ ނޫސްަތކުގައި ޝާއިުޢކުރާ އިޢުލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން ފަދަ ތަކެތި ާޝއިޢު ކުރުމުެގ       
ސްަތކުގެ އިޝްތިރާކު ދައްކަން ވަހު ނޫތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ދުއަގާއި، ރޭޑިޔޯ އާއި ޓީވީން އެފަދަތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ބިލް

  .އައިޓަމުގަެއވެކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ  މި 

  އުފުލުމުގެ ޚަރަދު  223 110

އުފުލުމުގެ ޚަރަދަކީ ކޮންމެ ގޮތަކުންވިޔަސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އެއްޗެއް ގެންދިޔުމާއި ގެނައުަމށް ހިނގާކޮންެމ       
ހުޅުލެއަށް ޕާރސަލެއް ގެނިްދޔުމަށް ޚަރަދުކުރާ ފެރީ ޓިކެޓް ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާ ދޯނި ކުލި،  :މިސާލަކަށް  .ޚަރަދެކެވެ

މާއި ގެނައުމަްށ އުޅަނުދފަހަަރށް ދޭ ނާލު، ވައިގެ ަމގުން ގެނައުމާއި ފޮނުވުމަށް ދަްއކާ ފުރައިްޓ ރާއްޖެތެރެއަށް ތަކެތި އުފުލު
ޗާރޖް އަދި އޮފީސް ބޭނުަމށް ބާޒާރުން އެއްޗެއް ގެނައުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވެހިކަލްގެ ކުލި ފަދަ ޚަރަދުތަްއ ހިމެނޭނީ ިމ 

  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަ  223 120

މިގޮތުން ދުަޢވަތު ކާޑު . މި އައިޓަމުގައި ިހެމނޭނީ ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހިނގާ ކޮންމެ ޚަރަދެކެވެ      
ތަްއ ތައްޔާރުކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، ކުއްޔާއި، ތަންޒީނަތްތެރިކުރުމާއި، ބިލެއްމީރުކޮށްލެއްވުން ފަދަ ޚަރަދު

  .ޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެހިމަނަން

  އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  223 130

އެކިއެކި އަދަބީ މުާބރާތްތަކާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށާއި، ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި،       
މަިފދަ މުނާސަބަތެއް ފާަހަގ . ރުމަށްޓަކއި ކުރެވޭ ހުރިާހ ޚަރަދެއް ިހަމނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ފާހަަގ ކު
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ކުރުމަށް ބާއްވާ ޙަފްލާއާއި، ރާވާ ކުޅިވަރަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ސްޓްޭޖ ޝޯ ފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ިމ އައިޓަމުގަިއ 
  .ހިމެނޭނެއެވެ

ބާއްވާނީ ހަމައެކަނި ޖަލްސާއެއްނަމަ، އެ ޖަލްސާ އާއިބެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ ކޯޑު  މުނާސަބަތެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް   
 .ގައެވެ  223 012ނަންބަރ 

  އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223 140

ޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަޢުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާފަދަ ތަންތަނުން ހިންގޭ އިޖްތިމާީޢ ތަރައް      
  .އައިޓަމުގައެވެހިމެނޭނީ މި 

މުެގ މުޅި ރާްއޖަޭގއި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް ިހންގުމުގެ ޚަރަދު، އެއިޑްްސއަށް ހޭލުންތެރިކުރު :މިސާލަކަށް   
ރަދު، މަސްތުވާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަ ފިލުވާލުމަށްރަުދ، ރާއްޖެއިން ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުން ޕްރޮގްރާމެއް ިހންގުމުގެ ޚަ

  .ތަކެއްޗާއިބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަދަ ޕްރޮްގރާމް ހިންގުމެުގ ޚަރަދެވެ

ހިމަަނއިގެން އެކިއެކި ދުވަސް ފާހަގަ ުކރުމުގެ ޚަރަާދއި އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ިހންގުމުގެ ޚަރަދު މި އައިަޓމުގަިއ   
  .ގައެވެ 223 013އެފަދަ ޚަަރދު ހިމެނޭނީ ކޯޑް ނަންބަރ . ނުވާނެއެވެ

  ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު  223 150

އޭގެތެރޭގަިއ  .އައިޓަމުަގއެވެސަރުކާރުން ބާއްވާ ބޭރުގެ އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މި       
ރަދު ަފަދ، އްޓާ މީހުންގެ ޚަޓެސްޓްޕޭޕަރ ގެނައުމާއި، ޮފނުވުމާއި އިމްިތޙާން ބާއްވާ ހޯލުގެ ކުލި، އިމްތިޙާންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަ

  .ސީދާގޮތުން އިމްތިޙާނަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަަރދެއް ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ

ނުވަތަ ެފކަލްޓީތަކުގައި ބާއްވާ އެފަދަ އިމްތިޙާންތަކުގެ ޓެސްޓް ޭޕޕަރ ހަމަ ެއފަދިައން ާރއްޖޭގެ  ސްކޫލްތަކުގައި   
ޗާޕްކުރުމާއި، ހޯލް ކުލި އަދި އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ފީ ަފދަ ީސދާ އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަަނންޖެހޭނީ ިމ 

  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދޭ ފައިސާ ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި ތަރުޖަމާކުރުން ފަ  223 160

ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެޭހ  ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ބަޔަކުސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެއްެގ       
ކުުރުމެގ  ކޮންސަލްޓެންސީ ފީ އާއި، އަމިއްލަ ފަރާތެއް ލައްވާ ތަރުޖަމާ ކުރުވާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ތަރުޖަމާ

  .ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިަޓމުގައެވެ އެއްަފދަ ހުރިހާ ފައިސާ  އަގަށް ދޭންޖެޭހ ފައިސާ

  ޚަރަދު  ކުރާ މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް  223 170

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި، އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުުރަމްށ       
  .ައއިޓުަމގައެވެހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެޭނނީ މި 
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ޅު، ސައިޮފދު ަފަދ ކަންކަމަށް ހިނގާ މެހުމާނަކަށް ަމރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދާއި، ހުންނެވުމާއި، ފަރިއްކޮ  
ޚަރަދާއި، މުނިފޫހިފިލުުވމުެގ އައިޓަމެއް ބާއްވާނަމަ އެކަމުގެ ޚަރަދާއި،  ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދާއި، ތަންތަން ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ކުރެވޭ

ޚަރެަދއްވެސް ިހމަނަންޖެހޭނީ ިމ ހަދިޔާއެއް އަުރވާނަމަ އެކަމަްށ ހިނގާ ޚަރަދާއި، އަލްަވާދޢު ދެންނެވަުމށްޓަކައި ކުރެވޭ ހުރިހާ 
 .އައިޓަމުގަެއވެ

  ހެއްދުމަށް  ކާޑު  ޑީ .އައި  އަދި  ފީ ކްޕާމިޓް ވާރ ވިސާފީ، މުވައްޒަފުންގެ  ބިދޭސީ  223 180

ންނަށް ވިސާފީ ނުވަތަ ވާރކްޕާމިޓް ފީ ދެއްކުމުގެ ޚަރަދާއި އެކަމަށްޓަކައި ހައްދަނެްޖޭހ އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީ      
  .އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ހެއްދުމަށް ުކރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަަނންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ

  އެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ ތައް  223 190

ނޑުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ އަހަީރ ފީ އާއި އަދި        ސަރުކާރުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުޭޅ އެއްގަމުގަިއ ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި، ކަ
އްގެ ީފ ދެއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި ނުވަތަ މަސަްމހަްށ ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އެއްޗެ އެނޫންވެސް އަހަރީ ފީ

  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ފައިދާއަށް ޗާޕްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ޢާންމު  223 200

ޢާންމުންނަށް ފައިާދއެއް ލިބޭގޮތަށް ޗާޕްކުކޮށްގެން ބަހާ ނުވަތަ ވިއްކާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޗާޕްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަުދ       
ޭހލުން ތެރިކަން ދީނުގެމަގު، ފަތްތޫރަ އަދި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޢާންމުންގެ  :މިސާލަކަށް  .އައިޓަމުގައެވެހިމެނޭނީ މި 

އޮފީހުން ުކރާ މަސައްކަތެއެްގ ގޮތުން . އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޗާޕްކޮށްގެން ބަހާ ލުއި ފޮތް ފަދަ ަތކެތި ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ
ޚަރަދުކުރަންޖެޭހނީ ފަދަތަކެތި ޗާޕްކުރުމަށް  އެކިއެކި ކަންކަމަށް ތައްޔާރުކުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯާމއި، ސެޓްފިެކޓާއި، ބިލްފޮތް

  .ލިޔެކިޔުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތެރެއިންނެވެ

  ދޮވެ އިސްތިރި ކުރުމުގެ ޚަރަދު  223 210

މި އައިޓަމުގައި ހިެމނޭނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އަގުދީގެން ޮއފީހުގެ ޔުނީފޯމާއި މޭޒުފޮތި، ދޮރުފޮތި ފަދަތަކެތި ދޮއްވާނަަމ،       
އޮީފުހގައި ދޮންނެަމޝިނެއް ހުރެެގން ދޮންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނަށް . ފައިސާގެ ަޢދަދެވެއެފަރާތަށް ދުޮވމުގެ އަގަށް ޭދ 

ނޑި، ލައްފިލުވާ ބޭސް ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ޚަރަދު ހިމެޭނނީ ކޯޑް ނަންބަރ    .ގެ ޚަރަދުެގ ތެރޭގައެވެ  222 999ހޯދާ ދޮންނަކު

  އްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުންނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް އޮފީސް ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެ  223 220

އޮފީުހގެ މަސައްކަެތއް ކުރަނިކޮށް އެމަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ަކމަކުން މީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް ދާިއީމ       
ެޅނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ބަލިާވ ރަދާއި، އޮފީހުގެ މަސަްއކަތެއްގައި އުން ޖެހިއްޖެަނމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަގޮތެއްގައި ބޭސް ކޮށްދޭ

  .މީހުންނަށް ވަުގތީގޮތުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ

  އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު ރާއްޖޭގަ  223 230

އްޖޭގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި، ރާއްޖޭގަިއ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ރާ      
 .އައިޓަމުގައެވެ ބާއްވާ އެފަދަ ފެއަރ ތަކުގަިއ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބައިވެރިވާނަމަ އެކަމަށް ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މި 
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  ބޭންކް ޗާޖާއި، ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ  223 240

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޓްރާންސްފަރެއްއ       
  .ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓްގެ ަޚރަދު ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ ކޮމިަޝން، ހެދުމަށް ބޭންކަށް ދައްކަންޖެޭހ ޗާޖް

  ކުރުން އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ  223 250

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން އިންޝުއެަރންސްއަށް ފައިސާއެއް ެދއްވަންޖެހޭނަަމ އެ ޚަރެަދްއ       
  .ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ

  އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  223 999

ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ ިމ ކޯޑުތަކުގެ އެއްވެސް އައިަޓަމކަށް ނުފެތޭ ގެ 223މަތީގައާިވ       
ކާޑު ހެދުން، އޮފީސްެތރޭގައި ހުންނަ ރުއްގަްސ . ޑީ.އޮފީސްބޭނުމަށް ނަގަންޖެހޭ ފޮޓޯނުެގން، އައި  :މިސާލަކަށް   .އައިޓަމުގަެއވެ

ެގ އެހެން ކޯޑެއްގައި ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތުެގ ރުަދށް ދޭ ފައިސާ ފަދަ ިޚުދމަތުގެ ޚަސާފުކުރުން، އެކިއެކި ކުޅިވަރު ދަސްކޮށްދޭ ޯކޗުންނަ
  .ޚަރަދެވެ

  ކޮންޒިއުމަބަލްސް /  ސަޕްލައިޒް  މެޑިކަލް  224 010

މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ހޮްސޕިޓަލްތަކުގައި ބޭސްއަޅައި ިދނުމާއި އިންޖެކްޝަން ޖެހާުމއި، ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓާއި، ެއފަަދ   
  .އައިޓަމްތަކެވެއެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހޯދާ ޮކންސިޔުމަބަލް 

 ކޮންޒިއުމަބަލްސް / އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް  224 110

މި އައިޓަމްަގއި ހިމެނޭނީ ސްކޫލްތަކާއި މަދަރުާސ މަުކތަބުފަދަ ތައްަތނަށް ހާޯދ ޓީޗިންގ އެއިޑްސްއާއި ކުޅިަވުރ   
  .ސާމާނަުފދަ ބޭނުންކޮށް ނެތިދާކަހަލަ ޚަރަެދވެ

  ތަކެތި  ހޯދާ  ދިނުމަށް  ކާން  ށް ތިބޭމީހުންނަ  ކުރެވިފައި  ބަންދު  224 210

މިއީ ޖަލުގައި ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށްވެްސ ހައްޔަރު ކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކާންދިނުމަށް ިހނގާ ޚަރަދު ހިމެޭނ   
  .އައިޓަމެވެ

  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  އެހެނިހެން  ހޯދަންޖެހޭ  ތިބޭމީހުންނަށް  ކުރެވިފައި  ބަންދު  224 220

 ،ެނގޮތް ހަދަިއިދނުމަށްނޫންގޮތަކަށްވެސް ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތިޭބ މީހުންނަށް ނިދާ އުޅެވޭ މިއީ ޖަލުގަިއ ނުވަތަ އެ  
ައދި މިނޫންވެްސ . ހިމެނޭ އައިޓަމެވެ ހޯދައިދިުނމުގެ ަޚރަދު ބޭސްފަރާުވ ޮކށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެއްމެހައި ތަކެތި ހޯދާތަކެއްޗާއި

ހޯދަންޖެިހއްޖެނަމަ ެއ ޚަރަދު ވެސް ހިމެނޭނީ މި  ފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެއްޗެއްކެއިންބުއިން ފިޔަވައި އެހެިނހެން ގޮތްގޮތުން އެ
ޚަރަދެްއ  އެއްވެސް ދުގަިއ ަހއްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަްށސީދާ ހިނގާ ޚަރަދު ިފޔަވަިއ އެހެންމިއައިޓަމްގަިއ ބަން. އައިޓަމުގަެއވެ

  .ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ
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  ކޮންޒިއުމަބަލްސް  އޮޕެރޭޝަނަލް  އެހެނިހެން  224 999

މިއައިޓަްމގަިއ ހިމެނޭނީ ސިއްޙީ ދާއިާރއާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާފިޔަަވއި އިޖްތިމާިޢ ޚިދުމަތް ޭދ ތަންނަށް ހޯދަންޖެޭހ   
ކުޅިވަރު ކުޅޭތަންތަނަށް ކުޅިވަރާބެހޭގޮތުން ހޯދާ ސާމާނުފަދަ ބޭނުންކޮށްނެތިދާފަަދ  :މިސާލަކަށް . ކޮންޒިއުމަބަލް އައިޓްަމއެވެ

  .އެވެތަކެއްޗެ

  ފައިސާ  ދާމީހުންގެ  ފެލޯޝިޕްގައި  ސްކޮލަރޝިޕް، 225 010
ފަދަ ޯކސްތަކުގައި ޮގސްތިބޭ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ގޮްސތިބޭ މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައިދޭ ެއހީގެ ފައިސާއާިއ ، އެ  

ނީ ިމ ހޭ ހުރިާހ ޚަރަދެއް ހިަމނަންޖެހޭމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރާިހ ޚަރަދަކާިއ، އެފަދަ ކޯސްަތކަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެ
  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ޚަރަދު  ދާމީހުންގެ  ޓުއާސްގައި  ސްޓަޑީ  ޓްރޭނިންގއާއި  ކުރުމުއްދަތުގެ  225 020

ގެ އެކި އެކި ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށާއި، ސްޓަޑީޓުއާޒްއަށް ދީާމހުންގެ ކޯސްފީއާއި، ކޯހުގަިއ އުޅޭ ރާއްޖޭންބޭރު  
ހުިރާހ  އި، އަދި ެއދަުވސްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭނުވަތަ ސްޓަޑީޓުއާްޒގައި ުއޅޭ ދުވަސްތަކުގައި ހުރުމާިއ ، ކެއުމާދުވަސްތަކުގަިއ 

  .ޚަރަދެއް ހިމެޭނނީ މިއައިޓަމަްގއވެ

  ޚަރަދު  ކުރާ  ފަދަކަންތައްތަކަށް  ވާރކްޝޮޕް  225 300

ވައިގެން ބާއްވާ ވޯރކްޝޮޕްތަކާއި، ރައްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުއިތުރު ވެރިކަން ހުނަރު ންނީއެކިއެކިފަ    
  .އައިޓަމުގައެވެރކްޝޮޕްގައި މީހުން ބައިވިެރކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ިހމެނޭނީ މިހެނިހެން ފަާރތްތަކުން ބާއްވާ ވާއެ

  ފައިސާ  ދޭ  ބައިވެރިވުމަށް  ކޯސްތަކުގައި  ޓްރޭނިންގ އެކިއެކި  ހިންގާ  ރާއްޖޭގައި  225 040

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ބައިވެރިކުރުވާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެނޫން     
އެފަދަ މީހުން ކޯހުގައި އުޭޅ  .އައިޓަމުގައެވެ މީހުން ކޯހަުގއި ބައިވެރުިވމުގެ ގޮތުން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ިހެމނޭނީ މި 

  .އައިޓަމުގަެއވެރަދެއް ހިމެނޭނީ މި ސް ޚަރަެދއް ކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ޚަކޯސީްފއާއި އަދި އެެހންވެ ދުވަސްތަކުގަިއ ހުރުމާއި، ކެއުމާއި،

 ރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓް  252 500

ހުރިހާ ޚަރެަދްއ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ރާއްޖޭގައި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ، އެކޯހެއް ހިންގުމަށްކުރެވޭނެ   
ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ޕޮކެޓްމަނީ ދޭންހަމަޖެހި ފައިވާނަަމ، އެކަމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާއާއި، ދަތުުރ  .އައިޓަމުގަެއވެހިމަނަންޖެހޭީނ މި

ުރްނ ޚަރަދާއި، ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި އެނޫންވެސް ޚަރަދެއް ދޭން ހަމަޖަްއސާފައިވާނަމަ އެޚަރަދަކާއި، ކޯހުގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަ
ނުވަތަ ރިސޯސްމީހުންނަށް ދޭ ަފއިސާއާިއ ކޯސްހިންގުަމށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ކޯސްހިންގުމަށް ތަނެއްކުއްޔަށް ހިފާނަމަ އެތަުނެގ 

  .އައިޓަމުގަެއވެކުލިފަދަ ހުރިާހ ޚަރަދެއްވެްސ ހިމެނޭނީ މި

  ޚަރަދު  ޓްރޭނިންގ ހިންގޭ  ޚާއްޞަކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮފީސް  225 600

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގައި ހިްނގޭ ޓްރޭނިންގ ޙަރަކާތްތަކަށް ކުރެވޭ  ފީހުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަންއޮ    
  .އައިޓަުމގަެއވެޚަރަދު ހިމެނޭީނ މި



20 
 

  މީހުން ދިރިއުޅޭގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން  226 100

ން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާނަަމ އެފަދަ ޢިމާާރތެއްގައި ކުލަލުމާއި، ދާަވދުުލން، ދޮރެއް މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެ      
ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް ހަލާކުވެގެން ބަދަލުކުރުން، ފާޚާނާ ތަށި، ޓޭންކް، މޫނު ދޮންނަ ތަށި، ސިންކު މަރާމާތު ކުރުމާއި، ޢިމާރާތުގެ 

ޢިމާރާތުެގ  ،ތަޅެއް ބަދަލުކުރަންލަ އެޅުން، ތަރަފާލު އެޅުން، ފުރާޅުން ވާރޭ ވެހޭ ތަނެއް ރަނގަޅު ކުރުން، ޢިމާރާތުގައި ދޫ
  .ިޢމާރާތުގެ އިލެކްޓްރިކާއިބެހޭ ކުދި ކުދި މަާރާމތު، ފަދަ ޚރަދުތައް ހިމެނޭީނ މި އައިޓަމުަގއެވެ ތެރޭގައި ބިއްގަޑެއްޖެހުން،

  މަރާމާތުކުރުން  ޢިމާރާތް  ބިނާކުރާ  ބޭނުންތަކަށް  ނޫން  ދިރިއުޅުން  މީހުން  226 020

ޢިމާާރތެއްގައި ކުލަލުމާއި، ދަވާދުުލން، ދޮރެއް ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް ހަލާކުވެގެން ބަދަލުކުރުން، ފާޚާނާ ތަށި، ޓޭންކް، މޫނު       
ދޮންނަ ތަށި، ސިންކު މަރާާމތު ކުރުމާއި، ޢިމާރާތުގެ ފުާރޅުން ވާރޭ ެވޭހ ތަެނއް ރަނގަޅު ކުރުން، ޢިމާރާތުގައި ޫދލަ އެޅުން، 

ޢިމާރާތުގެ އިލެކްޓްރިކާއިބެހޭ ކުދި ކުދި މަރާމާތު، ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ބިއްގަޑެއްޖެހުން،  ،ތަޅެއް ބަދަލުކުރަން، ތަރަފާލު އެޅުން
  .ަރދުތަްއ ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެފަދަ ޚަ

  މަރާމާތުކުރުން  ތަންތަން  ފަދަ ބްރިޖް  އަދި  ފާލަން  މަގާއި، 226 300

މި އައިޓަމުގައި ހެިމނޭނީ މަގުތަކަށް ނުވަތަ ފާލަން ނުވަތަ ބްރިޖް ަފދަ ތަންތަނަށް ލިބޭ ކުދިކުދި ގެްއލުން މަރާމާުތ       
  .ކުރުންފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ ޚަރަދެވެ

  މަރާމާތުކުރުން  ބަނދަރު  ވައިގެ  226 400

ންވޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރަންވޭ އާއިެބހޭ ތަނެއް މަރާމާތު ުކރަންޖެހިއްޖެަނމަ އެ ޚަަރދު ހިމެނޭނީ ިމ އެއަރޕޯރޓްގެ ރަ      
  .އައިޓަމުގަެއވެ

  މަރާމާތްކުރުން  ބަނދަރު  ފާލަމާއި  މަގަތު  226 500

ނޑަށް ލިބޭ ކުދިކުދި ގެއްލުްނ        ނޑުތޮށި ނުވަތަ އެއަްގމު ތޮށިގަ މިއައިޓަމުގައި ހިމެޭނނީ މަގަތުފާލަން މަރާމާތުކުރާުމއި، ކަ
 .މަރާމާތުކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

  މަރާމާތުކުރުން  ނިޒާމް  ފެނާބެހޭ  އާއި  ފާޚާނާ  226 600

ްއ ނުވަތަ ފާޚާނާ ހޮޅިއެއް ހަލާކުވުމުން، އިސްކުރެއް ހަލާކުވުމުން އަިދ މިއައިޓަމުގައި ހިެމނޭނީ އޮފީހެުގ ފެންހޮޅިއެ      
  .ފާޚާނާ އާއި ެފނާބެހޭ ސިސްޓަމަށް ލިބޭ ކުދިކުދި ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުމެުގ ޚަރަދެވެ

  މަރާމާތުކުރުން  ވިއުގަ  ކަރަންޓް  226 700

  .ުކދިކުދި ގެއްލުން ަމރާމާތު ކޮށްބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދެވެއަށް ލިބޭ އާދައިގެ އި ހިމެޭނނީ ކަރަންޓް ވިއުގަމިއައިޓަމުގަ      

  މަރާމާތުކުރުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެހެނިހެން  226 080

ނޑައެޅިއައިޓަމު 7ގެ  226 މަތީގަިއވާ މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ       މަރާމާުތ ފައިނެތް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް ގައި ކަ
  .ކުރަންޖެހިއެްޖނަމަ އެ ޚަރަދެވެ
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  މަރާމާތުކުރުން  ފިޓިންގްސް  ފަރުނީޗަރާއި  226 090

ނޑި، މޭޒު، އަލަމާރި ަފަދ ތަކެތި މަރާާމތު ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރުަދ        އޮފީުހގެ ބޭނުންކުރާ ފަރުނީޗަރގެ ެތރޭގައި ިހމެނޭ ގޮ
  .ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ

  މަރާމާތުކުރުން  އިކްވިޕްމަންޓްސް  މެޝިނަރީއާއި  226 100

ޓޯކޮޕީ މެޝިން، ޓައިޕް ރައިޓަރ، ފެން މޯޓަރ، ވެކިއުްމ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކޮމްޕިޔުޓަރ، ފޮ އޮފީުހގެ މެޝިނަރީގެ      
  .ކްލީނަރ، އެއަރކޮންޑިޝަނަރ، ފަދަ ތަކެތި މަރާމާތު ުކރުމަށްކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ިހމެނޭނީ މި އައިތަމުގައެވެ

  ކުރުން މަރާމާތު  އިކްވިޕްމަންޓް  ވެހިކިއުލަރ 226 110

ނީ މި މާތުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނޭކޮށްފައިވާ ދުާވތަކެތި މަރާކަތްތެރިކަމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ޚާއްޞަމަަސއް      
  .އައިޓަމުގަެއވެ

  .ފަދަތަކެތި ަމރާމާތުކުރުން ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ  ބުލްޑޯޒަރ، ރޭންއެކްސްކެވޭޓަރ، ފޯކްލިފްޓް، ކް :މިސާލަކަށް   

  މަރާމާތުކުރުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކޮމިޔުނިކޭޝަން  226 120

މަރާމާތުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމަނާނީ މި  ނުވަތަ އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ ތަކެތި މުވާޞަލާތާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ      
  .އައިޓަމުގަެއވެ

  މަރާމާތުކުރުން  ސޮފްޓްވެޔަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ 226 130

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްްޓވެޔަރއަށް ޖޭެހ މައްސަލަތަްއ މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅު ުކރުމަށް ޚަރަެދއް ހިނގާނަމަ އެ ޚަރެަދއް       
 .ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ

  މަރާމާތުކުރުން  ހާޑްވެޔަރ ހޯދާ  ގުޅޭގޮތުން  އާއި . ޓީ .އައި  226 140

ރޑްވެޔަރެއް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މަރާމާތުކުރަްނ ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު        އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިގުޭޅ ހާ
  .ހިމަނާނީ މި އައިޓަމުގައެވެ

  މަރާމާތުކުރުން  އިކްވިޕްމަންޓް  އެހެނިހެން  226 150

ވަކި އައިޓަމެއްގައި ނުހިމެނޭ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރަން ގެ ކޯޑްގައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން  226މަތީގައިވާ       
  .ޖެހިއްޖެަނމަ ެއ ޚަރަދު ހިމެޭނނީ މި އައިޓުަމގައެވެ

  މަރާމާތުކުރުން  ދުއްވާތަކެތި  އެއްގަމުގައި  226 160

ތަކެތި މަރާމާތު  އެއްގަމަުގއި ދުއްވާ ވެހިކަލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައިސްކަލް، ކާރު، ލޮރީ، ވޭން، ބަސް، ޖީޕް ފަދަ      
  .ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެޭނނީ މި އައިޓުަމގައެވެ
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ނޑުގައި  226 170   މަރާމާތުކުރުން  އުޅަނދުފަހަރު  ދުއްވާ  ކަ

ނޑުގައި ދުއްވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް އެ އުޅަނދެއް ަމރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކުދިކުދި ހުރިހާ ޚަރަދެްއ        ކަ
އުޅަނުދގެ އިންޖީނު ބަދަލުކުރުން، އުޅަނދުގަިއ ިއތުރަށް އިކުއިޕްމަންޓެއް ހަރުުކރުން ނުވަތަ . ހިމަނަންޖެހޭީނ މި އައިޓަމުަގއެވެ

  .ކޮޑަިގނޑަށް ގެނެވޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ހިމެނޭނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގެައވެ މިނޫންވެސް އުޅަނދުގެ

  މަރާމާތުކުރުން  އުޅަނދުފަހަރު  ވައިގެ  226 180

  .ވައިެގ އުޅަނދުަފހަުރ މަރާމާތު ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި އައިޓަުމގަެއވެ      

  ދައްކަންޖެހޭ  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ސަރުކާރުގެ  -  ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ  227 010

  .އައިޓުަމގައެވެ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަަކށް ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ސަރވިސްޗާރޖްގެ ަޚރަދު ހިމެނޭނީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުން  

 ލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ސަރުކާރަށް ލޯނެއް ނަގައިފިނަމަ ެއޯލނުގެ ސަރވިސްޗާރޖްގެ ަޚރަދު މޯ  :މިސާލަކަށް   
  .ގައެވެ އަިއޓަމްހިމެނެނީ މި

  ދަންކަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ރާއްޖޭގެ  -  ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ  227 020   

މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގެ ައިމއްލަ ފަރާތަކުން ލޯނެއް ނަގައިފިނަމަ އެލޯނުގެ ސަރވިސްޗާްޖ   
 .)އެފަދަ ޚަރަދެއް ހިގާފައެއްނެުވެއވެ އަދި މިހާތަނަށް (  .ދެއްކުމުގެ ޚަަރދެވެ

  ދަންކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން  -  ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ  227 300

މިއީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބޭންކްތަކުން ނުވަތަ މާލީ އިދާރާތަކުން ނަގާލޯނުގެ ސަރވިސްޗާޖް ދެއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ިހމެނޭ   
   .އައިޓަމެވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގޮތުން  އަގުހެޔޮކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ތަކެތި  228 010

ލުއަގަށްވުެރ ހެޔޮއަގުގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނީ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ައޞްމިއައިޓަްމގަިއ ހިމެނޭ  
    .ދެވެސަބަބުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްަތކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖަްއސައި ދިނުމަްށ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަ

  ފައިސާ  ދޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ޙާލަތު  ޢާންމު  ނިކަމެތިންގެ  228 020

ފޯރުންތެރިކަން ނެތް ފަޤީރުނެްގ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙާލުގައިޖެހޭ ނިކަމެތިންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަްށ   
  .އައިޓަމުގައެވެ މިހިމެނޭނީ ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޚަރަދު ޚަަރދު  ފައިސާ އެހީގެ ގޮތުގަިއދޭ

  ފައިސާ  އެހީގެ  އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ  228 030

އްލަ ީމސްމީހުންނަށްޭދ އެހީގެ ފައިސާއާއި، އަމިްއލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ ހިމެނޭނީ ބޭސްފަރުވާއަށް އަމި  
  .އައިޓަމުގަެއވެމި 
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  ފައިސާ  ދެވޭ  ގޮތުގައި  އިނާމުގެ  އެކިފަރާތްތަކަށް  ސަރުކާރުން  228 040

ގެ އިނާމާއި އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުން ވަނަވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމާިއ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚިުދަމތު
ސްކޫލްތަކާއި އެކިއެކި ކޯސްތަކުން ވަނަވަނަ ޙާޞިލް ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ިމ 

  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ދުރަތީގޮތުން ޤު  228 500

ނޑުމަތީގެ ޙާދިސާއަކުން ނުވަތަ ވިއްސާރައިގެ ޙާދިސާައކުން ނަމަވްެސ  އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތައަކުން ނުވަތަ ކަ
 ދެްއވާ  އެހީއެއް ރުންއިންސާނުންގެ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ސަރުކާ

  .އައިޓުަމގައެވެއެހީެގ ޚަރަދު ހިމެެނނީ މި  ނަމަ އެ

  ފައިސާ  ދައްކާ  އަށް  ފީ  މެމްބަރޝިޕް  ޗަންދާއާއި  ތަންތާނގެ  ޖަމާޢަތްތަކާއި  އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ  228 600

ބަރޝިޕްފީ އާއި އަހަރީ ޗަންާދއަްށ ޔާ ަތކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މެމްރާއްޖޭގައި ިހންގާ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާިއ ޖަމްިޢއް  
  .އައިޓަމުގައެވެ ފައިސާ ަދއްކަން ޖެހިއްގެނަަމ، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ިހމެނޭނީ މި 

  ފައިސާ  ދައްކާ  އަށް  ފީ  މެމްބަރޝިޕް  ޗަންދާއާއި  ތަންތާނގެ  ޖަމާޢަތްތަކާއި  އެކިއެކި  ބޭރުގެ  228 700

ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ މެމްބަރޝިޕްފީ އާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ   
  .އައަިޓމުގަެއވެޚަަރުދ ހިމެނޭނީ މި  ގެދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ

  ދޭފައިސާ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭރުގެ  ނުވަތަ  ބޭރުޤައުމުތަކަށް  ސަރުކާރުން  228 800

ފަރާތަކަްށ  ގޮތުަގއިދޭ ފައިސާާއއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގެގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އެހީގެ ޤައުމަކަށް ޤުދުރަތީ ބޭރު ރާއްޖޭން  
  .އައިޓަމުގަެއވެފައިސާ ހިމެނޭނީ މި  ފައިސާއެއް ދޭ ނަމަ އެ ކަމަކާއި ގުޅިގެްނ އެފަާރތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދިމާވާ ނުރައްާކތެރި

 ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަން ތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ  282 900

ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފަިއވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކާއި ޖަމާޢަްތތައް ހިންގުމަްށ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ެއހީގެ ފައިސާ ިހމެނޭނީ   
  .އައިޓަމުގަެއވެ މި

ިއޑް އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުުމެގ ެއމް ހިްނގުމުގެ ޚަރަދު، އަވަށުކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ަޚރަދު، ގާލްގަ.އޭ.އެފް :މިސާލަކަށް   
  .ޚަރަދު ަފދަ ޖަމާޢަތްތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާެއވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް  ފައިދާއަށްޓަކައި  ޖަމާޢަތުގެ  228 100

ކުރާ މަސައްކަްތތަކަށް ސަރުކާރުްނ އްލަ ަފރާތްތަކުން ނީ ޖަާމޢަތުގެ ަފއިދާައށްޓަކައި ބައެއް އަމިމިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭ  
  .އެހީގެ ފައިސާއެވެ ދޭ އެހީދެްއވަން ހަމަޖައަްސވައިިފނަމަ، އެގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް
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ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙަްއދު ނުވަތަ މަގު ކުނިކެހުމަށް ދޭ ފައިސާާއއި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ  :މިސާލަކަށް   
ރަށެއްގައި ހިްނގާ ކަރަންްޓ  ްއލަ ފަރާތަކުންން ދެއްވާ އެހީގެ ފައިސާއާއި އަމިއްަސވާ އުޞޫލަކުސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖަ

ަރުދ މަ އެކަމަްށ ކުރެވޭ ޚަރުަދ ފަދަ ޚަމުގެ މަަޝރޫޢަށް ަފއިސާގެ އެހީ ނުަވތަ ތަކެތީގެ އެހީ ދިނުމަްށ ހަމަޖައްސައިިފނަދިނު
  .ތަކެވެ

 ފައިސާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންދޭ އެހީގެ  282 999

ގެ އައިޓަމަކަށް ނުެފތޭގޮތަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީގެ ޮގތުގައި ފައިާސއެްއ  228މަތީގައިވާ   
  .އައިޓަމުގައެވެނަަމ އެފައިސާ ިހަމނަންޖެހެނީ މިންޖެހިްއޖެދޭ

  ފައިސާ  ދޭ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ގެއްލުމެއް  ލިބިދާނެ  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  ސަރުކާރަށްވީ  281 010

ނުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާފައި ހުިރ ފައިސާ ނުވަތަ އާމްދަނީއަްށ ހެން ފަރާތަކަށް ދިއައިޓަމްގަިއ ހިމެނޭނީ އޮފީހުގައި އެ މި   
ވަގަށް ނެގުން ފަދަ ނުވަތަ އަލިފާނުގެ  ސާ ތިޖޫރީގައި ބަަހއްޓާފައި ހުއްޓާ ލިބިގެން ޖާަމ ނުކުރެވި އޮފީހުގައި ހުިރ ފައި

ފަަދ ކަމަކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ެއފައިސާ ޚަރަދު ުކރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުން ދޫކުަރންޖެހިއްޖެަނަމ  ެއނދުން ައކުން ފައިސާތައްޙާދިސާ
ބުނު ގެއްލެުމްއ އް ހިންގައިގެން  ލިރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏެތަ ސަރުކާއެގޮތުން ދޫކުރެވޭ ފައާިސގެ ޚަރަދާއި، ަސރުކާރުގެ ނުވަ

  .ންޖެހޭ ފައިސާގެ ޚަރަދެވެ ނުމަށް ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުން ޭދހަމަޖައްސައި ދި

ޭއ އިން އިަމއްލަ ފަރާތަކަށް ޫދކޮއްފައިވާ ލޯނެއް ނުދައްކައިެގން .އެމް.އަށް ބޭންކުން ނުވަތަ އެމްއަދި ސަރުކާުރގެ ގެރެންޓީ  
ނުވަތަ އިފްލާސް ކުރުން ނުވަތަ އެފަާރތެއް މަރުވުން ފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ަސރުކާރުން އެ ލޯނު އަދާ ކުރަންޖެހިއްޖެނަަމ 

  .ގައެވެއައިޓަމް  އެކަމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރާ ފަިއސާ ހިމެނޭނެީވސް މި

  ފައިސާ  ގޮތުންދޭ  ދިނުމުގެ  ހަމަޖެއްސައި  ގެއްލުމެއް  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  281 020

އް ަސރުކާރުން ހުއްޓުވާލުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްުސަމްށ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެ  
 ރަށެްއ ސަރުކާރަށް ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުވެގެްނ ނެންގެވުމުން ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ަފޅުސަރުކާރުންދޭ ފައިސާއާއި، އަމިއްލަ މީހަކު 

  .ގަެއވެއައިޓަމްޝަން ފަދަ އެކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހިނގާ ޚަރަުދ ހިމެނޭނީ މި ފަރާތަށް ސަރުކާރުންދޭ ކޮމްޕެންސޭއެ

ނޑާލަންޖެހުމުގެ ަސބަބުން އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ބަަދލު އަމިއްލަފަރާތެްއގެ ރުއްގަހުގެ ސަބަބުން އަނެކަކަށް އުނދަގޫވާތި    ކަ
ސަރުކާރުން ހަމަޖައަްސވައެިގން ގޯތިދިނުމަށް ނުވަތަ މަގެއް ހެދުމަށް ުނވަތަ އެނޫންވެސް ޭބނުމަކަށް ، ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި

ނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުަގއި ުހންނަ ރުއްގަހަށް ނުވަތަ ެގޮދރަށް ބަދަލުދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ، ީނ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭ  ކަ
ފިޔަވައި އެެހނިހެން ގޮތްގޮތުން އަމިއްަލ ފަރާތަކަށް ލިބޭގެއްލުމަކަށް  ދި ޤުުދރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންއަ .ގައެވެ އައިޓަމް މި

  .އައިޓުަމގައެވެ ސަރުކާރުން އެހީއެއް ދެއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ، އެ ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނީ މި

ގުދެވޭ ިޢމާރާތާއި ރުއްގަހަކީ ބަދަލު ދިނުމަށްފަުހ ނެތި އުވި ދާ ތަކެތި ކަުމަގިއ ހިމެނިގެން އަ މި އައިޓަމްަގއި  
  .ވާންޖެހޭނެއެވެ
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  ފައިސާ  ދޭ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާއި  އަންނަ  ރޭޓަށް  އެކްސްޗޭންޖް  281 300

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަަބބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހިއްެޖނަމަ އެ ޚަރަދު       
  .ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ގުޅިގެން  އަގުކުރުމާއި  އިންވެސްޓްމަންޓް  281 400

ން އަގުކުރުމާއި ގުޅިެގންލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ދޭންޖެހިއްޖެަނމަ ެއ ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމެއްޓެއް އަލު      
  .ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އަިއޓަމުގައެވެ 

  ފައިސާ  ދޭ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  މުދާވިއްކައިގެން  ސަރުކާރުގެ  281 500

ސަރުކާރުން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޚަރަދު ިހަމނަންޖެހޭނީ މި       
  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ބިންވިއްކައިގެން  ސަރުކާރުގެ  281 600

ޚަރަދު ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ެއ ޚަރަދު ހިަމނަންޖެހޭނީ މި ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަޖެޓުން       
  .އައިޓަމުގަެއވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ވިއްކައިގެން  އިންވެސްޓްމަންޓް  281 700

ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޚަރަުދ       
  .ހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެހިމަނަންޖެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ވިއްކައިގެން  އެސެޓް  އެހެނިހެން  281 800

އެސެޓެްއ ވިއްކައިގެްނ ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަޖެުޓން ޚަރަުދ  ެއހެން ސަރުކާރުގެމަތީގައިވާ އެސެޓްަތއް ފިޔަވަިއ       
  .ކުރަންޖިެހއެްޖނަމަ އެ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭީނ މި އައިޓަމަުގއެވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ގެއްލުމަކަށް  ލިބިދާނެ  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  އެހެނިހެން  281 999

ތަ ލިބިދާެނ ން ނުވަނުހިމެނޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސަތެރެއިން އައިޓަމެއްގައި  އައިޓަމްަތކުގެ ގެ 281މަތީގައިވާ       
  .ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ ކުރަންޖެހިއެްޖނަމަ އެ ޚަރަދު ސުމަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދުގެއްލުމެއް ހަަމޖެއް

  )ކޮމްޕޯނަންޓް  ލޯކަލް ( ކުރާޚަރަދު ސަރުކާރުން  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ތަރައްޤީގެ  ހިންގާ  ދަށުން  ބޭރުގެއެހީގެ  291 100

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެްނ ލޯން އެހީ ނުވަތަ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ަތރައްޤީެގ   
ނޑައެޅޭ ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓްގެ ޚަރަދު ހެިމނޭނީ މި   .އައިޓަމުގައެވެމަޝްރޫޢުތަކަްށ ރާއްޖެއިން ޚަރަދު ުކރުމަށް ކަ
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  ޚަރަދު  ހިންގުމުގެ  މަޝްރޫޢުތައް އެހެނިހެން  ތަރައްޤީގެ  ޞާދީ އިޤްތި  ހިންގާ  އެހީގެދަށުން  ބޭރުގެ  291 200

އައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުަތކުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ އެހެްނ މި  
ގޮތެއަްގިއ ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެކަިނ އައިޓަމް ޢާންމު މި . ( ށް ނުފެތޭ މަޝްރޫޢުތަުކން ޑިސްބާރސް ކުރެވޭ ަޚރަދެވެކޯޑަކަ

  .)މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  ޚަރަދު  ކުރެވޭ  ކަންތައްތަކަށް  އެހެނިހެން  ތަރައްޤީގެ  އިޤްތިޞާދީ  ހިންގާ  ބަޖެޓުން  ސަރުކާރުގެ  291 300

ޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްޫރޢުތަކުެގ ތިޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ އިޤްއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ސަުރކާރުގެ ބަމި    
އޭގެ ތެރޭގައި ިއތާމުތް އާާލ . އްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ޚަރަދެވެތެރެއިން ބަޖެޓުގެ އެހެން ކޯޑެއްގައި ނުހިމެނޭ އިޤްތިޞާދީ ތަރަ

ންްޑ ލެ މަޝްރޫޢު، ެއންވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުުމގެ މަޝްޫރޢު، އައި ކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢު، ރުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ
މަްށ ކުރާ ދިރާާސ ފޮތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދު އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު، ތަފާސް ހިސާބުގެ އަހަރީ

  .ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނެއެވެމަޝްރޫޢު 

 ގަތުން  ބިން  ހިއްކުމާއި  ބިން  421 100

އިގަންނަ ގު ިދނުމާއި، ސަުރކާރަށް ބައްލަވަބިންބިމަށް އަސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނަންގަވާ އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ   
ބިންބިމާއި، އެފަދަ ބިންބިުމގައި ހުންނަ އަމިއްލަ މީްސމީހުންގެ ިޢާމރާތްތަކާއި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމާއި އަިދ ސަރުކާރާއި 

  .އައިޓަމުގައެވެރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ހިއްކާ ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ިހެމނޭނީ މި

މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭ ބިންބިާމއި، ޢިމާރާތްަތކާއި، ރުއްގަަހކީ ސަރުކާރުގެ ހަރުުމދަލުގެ ގޮތުގައި ފެންަނންހުންނަ     
  .އެއްޗިއްސަށް ވާންވާނެއެވެ

  ޢިމާރާތް  ބިނާކުރާ  ގޮތަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  421 200

ޚަރަދު ކޮށްގެން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ބިނާތަްއ މި އައިޓަމުގަިއ ހިމެނޭނީ މުީހން ދިރިއުުޅަމށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން       
  .ޢިމާރާތްކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

ހައުސިންގ ސްކީމްގެ މަޝްރޫޢުގެ ަދށުން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ގެތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ަޚރަދު، މީހުްނ  :މިސާލަކަށް   
  .ދިރިއުޅުމަށް ިޢމާރާތްކުރެވޭ ފްލެޓްތައް ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ޚަރަދުަފދަ ޚަރަދުަތކެވެ

  

  ޢިމާރާތް  ބިނާކުރާ  ބޭނުންތަކަށް  ނޫން  ދިރިއުޅުން  މީހުން  421 300

ސްކޫލްތައް، ޖަލު، ސިފައިްނެގ ، ހިެމނޭނީ އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އޮފީސް ިޢމާރާްތ، މިސްކިތް، އަތޮޅުގެ މި އައިޓަމުގައި      
  .ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރެވޭ ޢިމާރާތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރެަދވެ ީމހުން ިދރިއުޅުން ނޫންމަރުކަޒު، ޕޮލިސް މަރުކަޒު ފަދަ 
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  ބަދަލު  ގެނެވޭ  ޢިމާރާތަށް  ބިނާކުރާ  ގޮތަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  451 011

ހާަދފައިވާ ިޢމާރާތަކަށް . ގައި ހިމެނޭަފދަ ޢިމާރާތްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލެވެ  421 020މި އައިޓަމުގައި ިހމެނޭނީ އައިޓަމް       
ބައެއް އިތުރުކުރުން، ޢިމާރާތެއްގެ މުޅި ފުާރޅު ބަދަލުކުރުން، ޢިމާރާތުގެ މުޅި ކަރަންޓް ވައިރު ބަދަލުކުރުން، ފާޚާނާއެއް ނެތް 

ަފަދ  ޢިމާރާތެއްެގ އެތެރެ ޕާޓިޝަން ޖަހާ ަބއިކުރުން، ން ބަދަލުކުރުންޢިމާރާތަކަށް ާފޚާނާއެއް އިތުރުކުރުން، މުޅި ޢިމާާރތުގެ ސީލި
  .ށް ގެނެވޭ ބަދަލެވެޢިމާރާތަ

  ބަދަލު  ގެނެވޭ  ޢިމާރާތަށް  ބިނާކުރާ  ބޭނުންތަކަށް  ނޫން  ދިރިއުޅުން  މީހުން  451 012

ކޮށްފަިއާވ . ގެނެވޭ ބަދަލެވެ ޢާިމރާތަކަށް ގައި ހިމެނޭ ފަދަ 421 003އައިޓަމް  މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ،    
ބައެއް އިތުރުކުރުން، ޢިމާރާތެއްގެ މުޅި ުފރާޅު ބަދަލުކުރުން، ޢިމާރާތުގެ މުޅި ކަަރންޓު ވައިރު ބަދަލުކުރުން،  ޢިމާރާތަކަށް

ރެ ޕާޓިޝަްނ މުޅި ޢިމާާރތުގެ ސީލިންގ ބަަދލުކުރުން، ޢިމާރާތެއްގެ އެތެ ފާޚާނާއެއް ނެތް ޢިމާރާތަކަށް ފާޚާނާއެއް އިތުރުކުރުން
  .ފަދަ ޢިމާރާްތ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ ޖަހާ ބައިކުރުން

  ތަންތަން  ފަދަ ބްރިޖް  އަދި  ފާލަން  މަގާއި، 422 100

މަގުެހދާުމއި، ފާލަން އެޅުން ނުވަތަ ބުރިޖް އަދި ކޯޒްވޭ ހެދުން ފަދަ ތަންތަން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ ހެދުަމށް ކުރެވޭ       
  .ޚަރަދު ހިމެނޭީނ މި އައިޓަމުަގއެވެ

  ބަނދަރު  ވައިގެ  422 200

ލަށް އެއަރޕޯޓެއް ަހދާއިރު އެތަނަށް ބޭނުންވާ އަ. އެއަރޕޯޓް ހުެދމަށް ކުރެވޭ އެންމާެހ ޚަރަދު ހިމެޭނނީ މި އައިޓުަމގައެވެ      
  .އެންމެހާ އިންްފރާސްޓްރަކްޗަރ މި އައިޓަމުގައި ހިމެނޭނެއެވެ 

  ބަނދަރު  ފާލަމާއި  މަގަތު  422 300

ނޑެުގ ތޮށިލުމާއި، މަގަތު ފާލަްނ        މި އައިޓަމުގައި ިހމެނޭނީ ފަޅު ފުންކުރުމާއި، ބަނދަރު ހެނދުމާއި، އެއްަގމާއި ކަ
  .އި ނެރުގޮއްވުން ފަދަ ޚަަރދުތަކެވެހެދުމާ

  ނިޒާމް  ފެނާބެހޭ  އާއި  ފާޚާނާ  422 040

ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓާުމއި، ފެން ޮހޅިވަޅުލުމާއި، ެފން ހޮޅި ުގޅުްނ އަދި ފާޚާނާ ހޮޅި ވަޅުލުމާިއ ސެޕްޓިކް       
  .އިޓަމުގައެވެޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއިބެހޭ ގޮތުްނ ކުރެވޭ އެންމެހާ ޚަރަދު ހެިމނޭނީ މި އަ

  

  ވިއުގަ  ކަރަންޓް  422 500

ން، ލް އެޅުން، އޯވަރހެޑް ސަޕްލައިދެމުގްރައުންޑް ކޭބަގަ ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އަންޑަރއިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް ވިއު      
  .އައިޓަމުގައެވެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބަހެއްޓުންފަދަ އިލެްކްޓރިކާބެހޭ ވިއުަގއަށް ހިނގާހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މި 
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  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެހެނިހެން  422 999

ކުރެވޭ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނަަމ  އަކަށްގެ އައިޓަމެއްަގިއ ހިމެނިފައިނުވާ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ 422މަތީގައިވާ ކޯޑް ނަްނބަރ       
  .އެ ޚަރަދެއް ިހމެނޭނީ މި ކޯޑުގައެވެ

ނޑުފަދަ ތަންތަން ހިމެނޭނީ މި ކޯޑުގައެވެ :މިސާލަކަށް    ނޑު، ކިުޅވަރު ކޯޓުތައް، ޓްރެކް، ފަތާ ފެންގަ   .ބޯޅަދަ

 ފަރުނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް  423 100

ނޑު، ފަންކާ، ފާރުގަ   ނޑި، މޭޒު، އަލަމާރި، ކަބަޑު، ހަރުގަ ބަހައްޓާ ގަޑި، ފައިލިްނގ  އިމިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ގޮ
  .ތަން ފަރނިޝް ކުރުމަށްޓަކައި ޯހދާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދެވެ ކެބިނެޓް، ތިޖޫރީ ފަދަ،

 ޕްލާންޓް މެޝިނަރީ އާއި ބޮޑެތި އިކުއިޕްމަންޓްސް  423 200

ފެންޕްލާންޓް، ފޮޓޯކޮޕީ މެިޝން، އެކްސްރޭ މެޝިން، ައއިސް އަލަމާރި، އިލެކްޓްރިކް ޖަނަރޭޓަރ، ޓައިޕް ރައިޓަރ،   
 .އައިޓަމުގައެވެއެއަރކޮންޑިޝަނަރ، ހޫވަރ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނީ މިވީ، ކޮމްޕިޔުޓަރ، ކެމެރާ، .ޓީ

  އިކްވިޕްމަންޓް  ވެހިކިއުލަރ 423 300

އޭގެތެރޭގަިއ . މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ މަަސއްކަތްތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވަިފއި ހުންނަ ދުއްވާތަކެއްޗެވެ  
  .ޓްރެކްޓަރ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ، ބްލްޑަޯޒރ، ކްރޭން ވޭޓަރ، ޯފކްލިފްޓް، ހިމެނޭނީ އެކްސްކަ

 )ޓޫލްސް(އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު  423 040

ނޑު، އަތު ރޮންދާ، އަތު ބުރުމާ،    މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ކީސް، މަރުތެޔޮ، ވަޑާން ކަށި، އިސްކުރު އަނބުރާ ކަށިގަ
  .ނު ހޯުދަމށް ހިނގާ ޚަރަދެވެންކުރާ ސާމާމަސައްކަތަުގއި ބޭނު  އުދަލި، ހަނިދ ފަދަ އެކިއެކި 

މަސައްކަތުގަިއ ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރިކް ކީސް، ރޮންދާ، ބުރުމާ، ސޭންޑަރފަދަ ބޮޑެތި ތަކެތި ހިމެނެނީ ކޯޑު ނަންބަރު   
  .ގައެވެ  423 002

 ރެފަރެންސް ފޮތް  423 050

ރިފަރެންސް ފޮާތއި، ތަފާސް ިހސާބާިއ ބެހޭ ފޮތްތަކާއި، އެކިއެކި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަށް ޭބުނންވާ   
  .އައިޓަމުަގެއވެލައިބްރަރީ އާއި ޒަމާނަށް ދެިމހުންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ހާޯދ ފޮތް ޯހދުމަށް ހިންގާ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި

  ތަކެތި  މުވާޞަލާތުގެ  423 600

، ޓެލެކްސް މެޝިން، ފެކްސް މެޝިން، ޓެލެފޯން، މޮބައިލް ފޯންކީ ޓޯކީ، ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯން، މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ވޯ  
  .މަށް ހިންގާ ޚަރަދެވެތަކެތި ހޯދު ފަދަ ޑިޝްއެންޓަނާ

އެކްސް ސިސްަޓްމ ފަަދ ތަކެތި އަލަށް ބަހައްާޓއިރު .ބީ.އޭ.ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯން، ޓެލެކްްސ މެޝެން، ފެކްސް މެޝިްނ، ޕީ  
  .އައިޓަމުގަެއވެބެހެއްޓުމުގެ ަޚރަދުވެސް ހިެމނެންޖެހޭނީ މި
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  ސޮފްޓްވެޔަރ ކޮމްޕިއުޓަރ 423 070

  .އައިޓަމުގަެއވެފްޓްވެޔަރ ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިކޮމްޕިއުޓަރ އަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދާ އެކިއެިކ ސޮ  

  ހާޑްވެޔަރ ހޯދާ  ގުޅޭގޮތުން  އާއި . ޓީ .އައި  423 080

  .އައިަޓމަުގއެވެހުޯދމަށް ހިނާގ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލްޖީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ   

  އިކްވިޕްމަންޓް  އެހެނިހެން  423 999

އިކިްވޕްމަންޓެއް ހަޯދންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ކުރޭެވ ޚަރަދު ހިމެނޭީނ  ނުވާގެ އައިޓްަމތަކުގައި ހިމެިނފައި 423މަތީގައިވާ   
 .މިކޯޑުގައެވެ

 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި  424 100

މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ލޮރީ، ޕިކަޕް، ކާރު، މޮޓޯ ސައިކަލް، ބައިސްކަލް، ވޭން، ޖީޕް، އަތްގާޑިޔާ، ވީލް ބަރޯ ފަަދ   
  އެއްގަމުަގއި ުދއްވާ ހުރިހާ ަވއްތަރެއްގެ އުަޅނދު ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ 

ނޑުގައި ދުއްވާ ތަކެތި  424 200  ކަ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުަފަހުރ މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ ބޯޓު ފަހަރާއި،    ނޑު، ބޮއްކުރާ، ފަދަ ކަ ލޯންޗް، ދޯނި، ބަ
  .ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

 ވައިގެ އުޅަނދު ފަހަރު  424 300

މިއައިޓަްމގައި ހިމެނޭނީ މަތިންދާބޯޓު، ހެލިކޮޕްޓަރ، ސީޕްލޭން ފަދަ ވައިގާ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަުރ ހޯދުމަށް ކުެރޭވ   
  .ޚަރަދެވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ޙިއްޞާގަތުމަށް  ތަންތަނުން  ބައިވެރިވާ  އަދި  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  441 100

ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުޏަކުން ސަރުކާރުން ޙިއްސާ ގަތުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަުދ       
ސީ ގެ .ސީ.ޓީ.ޯއ ގެ ޙިއްޞާ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްޞާ، އެމް.ޓީ.އެސް :މިސާލަކަށް . ހިމަނަންޖެހޭީނ މި އައިަޓމަުގއެވެ

  .ޙިއްޞާ ގަތުަމށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ިމ އައިޓަމުގަެއވެ

  ފައިސާ  ދޭ  ދޫކުރުމަށް  ކެޕިޓަލް  ހުންނަތަންތަނަށް  ލިބޭގޮތަށް  ފައިދާ  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  441 200

ސަރުކާރަށް ފައިާދ ލިބޭގޮތަށް ހިންގަވާ އިްޤތިޞާދީ ތަަރއްޤީގެ މަސަްއކަތެއް ހިންެގވުމަށް ސަރުާކރުން ކެޕިޓަލް       
މިފްކޯ، އައިލެންޑް އޭވިއަޭޝން،  :މިސާލަކަށް   .ދޫކުރައްވާނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގަެއވެ

ިމއައިޓަމް ޢާްނުމ . (ން ހިނުްގމްަށ ސަރުކާރުން ދޫކުރައްވާ ކެިޕޓަލް ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުަގއެވެއެލް ފަަދ ތަންތަ.އެސް.އެން.އެމް
  .)ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ
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  ރައުސްމާލު  ގެންދާ  ބައިވެރިވުމަށް  ފަދަތަންތާނގައި  ކުންފުނިތައް  ހިންގާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  442 010

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާލީ ިއދާރާތަކުގައި ރާއްޖެ ބައެިވރިވުމަށް ަދްއކަންޖެހޭ ރައުސުލްމާލު ހިެމނެންޖެހޭީނ     
  .އައިޓަމުގައެވެ މި

 ބީ ފަދަ ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެޭނނީ .ޑީ.އޭ. ބީ.ޑީ .ވާލްޑް ބޭންކް، އައި ،ގެ ކޯޓާ.އެފް.އެމް.އައި :މިސާލަކަށް   
  .)ނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެެވމިއައިޓްަމ ޢާންމު ގޮތެްއގައި ބޭނުން ކުރަ(  .އައިޓަމުގައެވެ މި

  ކުންފުނިތައް  ސަރުކާރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ކުރުމުއްދަތުގެ  721 100

ނަގާފައިވާ ލޯނެްއ އަދާކުރުމަށް  ކުރުމުއްދަުތގައި އަދާ ުކރާގޮތަށް ށްކަ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން      
އަދި މިހާތަނަްށ މިގޮތަށް ލޯން ނަގައިގެން . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ ޚަރަދު ބަޖެޓުން ފަިއސާ ދައްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  ) .އަދާކުރަން ޖިެހފައެއް ނުވެއެވެ 

  އިދާރާތައް  މާލީ  ރާއްޖޭގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ކުރުމުއްދަތުގެ  721 020

ނަގާފައިވާ ލޯނެްއ އަދާކުރަުމްށ  އަާދ ކުރާގޮތަށް ކުރުމުއްދަުތގައި ށްކަ ކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާާރއަ      
މިައއިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެޚަރަދު ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާނަަމ އެކަމުގެ 

  . )ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  ފަރާތްތައް  އަމިއްލަ -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ކުރުމުއްދަތުގެ  721 300

ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރަުމްށ  އަދާ ކުރާގޮތަށް ކުރުމުއްދަތުގައި ށްކަ އޮފީހަތަކުން ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ަފރާ      
އަދި މިހާތަނަްށ މިގޮތަށް ލޯން ނަގައިގެން . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގެައވެ ޚަރަދު ބަޖެޓުން ފަިއސާ ދައްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  . )އަދާކުރަން ޖިެހފައެއް ނުވެއެވެ 

  ޔާތައް ޖަމްޢިއް  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ކުރުމުއްދަތުގެ  721 400

ނަގާފައިވާ ލޯނެްއ އަދާކުރުމަްށ  އަދާ ުކރާގޮތަށް ކުރުމުއްދަތުގައި ށްކައޮީފހަސަރުކާރުގެ  ރާއްޖޭގެ ޖަްމޢިއްޔާައކުން      
އަދި މިހާތަނަްށ މިގޮތަށް ލޯން ނަގައިގެން . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ ޚަރަދު ބަޖެޓުން ފަިއސާ ދައްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  . )އަދާކުރަން ޖިެހފައެއް ނުވެއެވެ 

  

  އެހެނިހެން  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ކުރުމުއްދަތުގެ  721 999

އާަދ  ކުރުމުއަްދތުގައި ށްކަ އޮފީހަސަރުކާރުގެ  ރާއްޖޭގެ ަފރާތަކުންނުހިމެނޭ ގެ އައިޓަމުތަުކގައި  721މަތީގައިވާ       
އިަދ . ( ހިމަނަންޖެހޭީނ މި އައިޓަމަުގއެވެޚަރަދު ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ފައިާސ ދައްކާނަމަ އެކަމުގެ  ކުރާގޮތަށް

  . )މިހާތަނަށް މިޮގތަށް ލޯން ނަގައިގެން އަދާކުރަން ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ
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  އިދާރާތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ކުރުމުއްދަތުގެ  722 100

ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެުޓން ފަިއާސ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ށް ނަގާފައިވާ ކަ ކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަބައިނަލްއަޤްވާމީ އިާދރާއަ      
މިއައިޓްަމ ާޢންމު ގޮތެއަްގއި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެަކނި . ( ހިމަނަންޖެޭހނީ ިމ އައިަޓމުގައެވެޚަރަދު ދައްކާނަމަ ެއކަމުގެ 

 . )ރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެމިނިސްޓް

  ސަރުކާރުތަކަށް  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ކުރުމުއްދަތުގެ  722 020

ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ފައިާސ ދައްކާނަަމ  ކުރުމުއްދަތުގެ ށް ނަގާފައިވާކަބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަ      
މިައއިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮްފ . ( ހިމަނަންޖެޭހނީ މި އައިޓަމުގައެވެޚަރުަދ އެކަމުގެ 

  . )ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  އިދާރާތައް  މާލީ  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ކުރުމުއްދަތުގެ  722 300

ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ފައިާސ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ށް ނަގާފައިވާކަހަބޭރުގެ މާލީ އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީ      
މިއައިޓްަމ ާޢންމު ގޮތެއަްގއި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެަކނި . ( ހަިމނަންޖެޭހނީ މި އައިަޓމުގައެވެޚަރަދު ދައްކާނަމަ ެއކަމުގެ 

  . )މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ކުރުމުއްދަތުގެ  722 400

ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ފައިާސ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ށް ނަގާފައިވާ ކަ ތަކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަބޭރުގެ އަމިއްލަ ަފރާ      
މިއައިޓްަމ ާޢންމު ގޮތެއަްގއި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެަކނި . ( ހިމަނަންޖެޭހނީ މި އައިަޓމުގައެވެޚަރަދު ދައްކާނަމަ ެއކަމުގެ 

  . )މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ކުރުމުއްދަތުގެ  722 999

 ކުރުމުއްދަުތގެ ށް ނަގާފައިވާ ކަސަރުކާރުގެ އޮފީހަ ބޭރުގެ ފަރާތަކުންނުހިމެނޭ  ގެ އައިޓަމްތަކުގައި 722މަތީގައިވާ       
އަދި މިހާތަަނށް މިގޮތަށް . ( ހިމަަނންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެޚަރަދު ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ފައިސާ ަދއްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  . )ލޯން ނަގައިގެން އަދާކުރަން ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ

  ކުންފުނިތައް  ސަރުކާރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ދިގުމުއްދަތުގެ  723 100

ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް  ދިގުުމްއދަތުގައި އަދާުކރާގޮތަށް ށްކަކުން ސަރުކާރުގެ އޮީފހަސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަ      
ނަްށ މިގޮތަށް ލޯން ނަގައިގެން އަދި މިހާތަ. ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ ޚަރަދު ބަޖެޓުން ފަިއސާ ދައްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  . )އަދާކުރަން ޖިެހފައެއް ނުވެއެވެ 
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  އިދާރާތައް  މާލީ  ރާއްޖޭގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ދިގުމުއްދަތުގެ  723 200

ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރަުމްށ ދިގުމުއްދަތުގައި އަދާކުރާގޮތަށް  ށްކައޮފީހަކުން ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާާރއަ      
މިައއިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެޚަރަދު ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާނަަމ އެކަމުގެ 

  . )ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  ފަރާތްތައް  އަމިއްލަ -  ދެއްކުން  ބުރާ އަނ ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ދިގުމުއްދަތުގެ  723 300

ނަގާފަިއވާ ލޯނެއް ައދާކުރުމަްށ ދިގުމުްއަދތުގައި އަދާކުރާގޮތަށް  ށްކައޮފީހަ އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ       
މިގޮތަށް ލޯން ނަގައިގެން އަދި މިހާތަނަްށ . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ ޚަރަދު ބަޖެޓުން ފަިއސާ ދައްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  . )އަދާކުރަން ޖިެހފައެއް ނުވެއެވެ 

  ޖަމްޢިއްޔާތައް  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯނު  ޑޮމެސްޓިކް  ދިގުމުއްދަތުގެ  723 400

ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ދިގުުމއްދަތަުގިއ އަދާކުރާގޮތަށް  ށްކައޮފީހަސަރުކާރުގެ  ޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާައކުންރާއް      
އަދި މިާހތަނަށް މިގޮތަށް ލޯން ނަގައިގެން އަދާކުރަން . ( ހިމަަނންޖެހޭނީ މި ައއިޓަމުގައެވެޚަރަދު ފައިސާ ދައްާކނަމަ އެކަމުގެ 

  . )ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ

  އިދާރާތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ދިގުމުއްދަތުގެ  725 100

ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރަުމްށ  ދިގުމުއްދަތުގައި އަދާކުރާޮގތަށް ށްކަކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަބައިނަލްއަޤްވާމީ އިާދރާއަ      
މިައއިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެޚަރަދު ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާނަަމ އެކަމުގެ 

  . )މައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެހަ

  ސަރުކާރުތަކަށް  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ދިގުމުއްދަތުގެ  725 200

ނަގާފައިވާ ލޯނެްއ އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ދިގުމުއްދަތުަގއި އަދާކުރާގޮތަށް  ށްކައޮފީހަބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން ސަރުކާރުގެ       
މިއައިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެަކިނ . ( ހިމަނަންޖެޭހީނ މި އައިޓަމުގައެވެ ޚަރަދު ފައިސާ ަދއްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  . )މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  އިދާރާތައް  މާލީ  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ދިގުމުއްދަތުގެ  725 030

ނަގާފައިވާ ޯލނެއް އަދާކުރަުމށް ބަޖެޓުން ދިގުުމއްދަތުަގިއ އަދާކުރާގޮތަްށ  ށްކައޮފީހަބޭރުގެ މާލީ އިދާރާައކުން ސަރުކާރުގެ       
ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެަކިނ  މިއައިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި. ( ހިމަނަންޖެޭހނީ މި އައިޓަމުގައެވެ ޚަރަދު ފައިސާ ަދއްކާނަމަ އެކަމުގެ 

  . )މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ
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  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ދިގުމުއްދަތުގެ  725 400

ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރުމަްށ ދިގުމުއްދަުތގައި އަދާކުާރގޮތަށް  ށްކަ އޮފީހަތަކުން ސަރުކާރުގެ ބޭރުގެ އަމިއްލަ ަފރާ      
މިައއިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ . ( ހިމަނަންޖެހޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެޚަރަދު ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާނަަމ އެކަމުގެ 

  . )ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ބޭރުގެ  -  ދެއްކުން  އަނބުރާ  ލޯން  ދިގުމުއްދަތުގެ  725 999

ދިގުމުއްދަތުަގއި އަދާކުރާގޮަތްށ  ށްކައޮފީހަސަރުކާރުގެ  ފަރާތަކުން  ނުހިމެނޭ އެހެން އައިޓަމުގައި ގެ  725މަތީގައިވާ       
އިަދ މިހާތަނަށް . ( އައިޓަމުގައެވެހިމަނަންެޖޭހނީ މި ޚަރަދު ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރުމަްށ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާނަަމ އެކަމުގެ 

  . )މިގޮތަށް ލޯން ނަގައިގެން އާަދކުރަން ޖެހިފަެއއް ނުވެއެވެ

  ލޯން ދޫކުރުން  –ދޫކުރާ  ކުންފުނިތަކަށް  ވާ ޙިއްޞާ ސަރުކާރު  731 010

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ލޯން ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ       
  .ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ

  ލޯން ދޫކުރުން  –އިދާރާތަކަށް  މާލީ  ރާއްޖޭގެ  731 020

ރާއަކަށް ލޯން ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ މާީލ އިދާ      
  .މި އައިޓަމުގަެއވެ

  ލޯން ދޫކުރުން  –ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ރާއްޖޭގެ  731 030

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ަފރާތަކަށް ލޯން ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިާސ       
  .ނީ މި އައިޓަމުގައެވެހިމެނޭ

  ލޯން ދޫކުރުން  –ތަކަށް މްޢިއްޔާ ޖަ  ރާއްޖޭގެ  731 040

ލޯން ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަަރދު ކުރާ ފައިސާ ހިމެޭނީނ  ަޖމްޢިއްޔާތަކަށްސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ       
  .މި އައިޓަމުގަެއވެ

  ލޯން ދޫކުރުން  –ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ރާއްޖޭގެ  731 999

ފަާރތްތަކަށް ލޯން  ންރާއްޖޭެގ އެހެ ގެ އައިޓަމުގަިއ ނުިހމެނޭ 731މަތީގައިާވ  ސަރުކާރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްގެން      
  .ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ ހެިމނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ

  ލޯން ދޫކުރުން  –ސަރުކާރުތަކަށް  ބޭރުގެ  732 020

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބޭރުގެ ސަރުކާރަކަށް ލޯން ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ ިހމެނޭނީ ިމ       
  .އައިޓަމުގަެއވެ
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  ލޯން ދޫކުރުން  –އިދާރާތަކަށް  މާލީ  ބޭރު  732 300

ނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ ހިމެނޭނީ ކަށް ލޯން ދޫކުރާރަދުކޮށްގެން ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާއަސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަ      
  .މި އައިޓަމުގަެއވެ

  ލޯން ދޫކުރުން  –ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ބޭރުގެ  732 040

ތަކަށް ލޯން ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފަިއސާ ހިމެނޭީނ ކޮށްގެން ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު      
  .މި އައިޓަމުގަެއވެ

  ލޯން ދޫކުރުން  –ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ބޭރުގެ  732 999

ތަކަށް ލޯން ގެ އައިޓަމުގަިއ ނުހިމެނޭ ބޭރުގެ އެހެން ފަރާ 732މަތީގަިއވާ  ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން      
  .ޫދކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ ހެިމނޭނީ މި އައިޓަމުގައެވެ


